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 پیشگفتار:
یه ، از آغاز انتشار آن، تغییر در اشکال کار، در ال«جنگ کارگری»یکی از موضوعات مورد توجه 

 یهیشرفتکارگر، و در مناسبات بین کار و کارفرما )یا سرمایه( در کشورهای پ یههای درون طبقبندی

 -و مشخصاً روبوتی شدن و اتوماتیزه شدن کار  –داری بوده است. اگرچه تحوالت تکنولوژیکی سرمایه

 به تحوالت اند، اما خطای بزرگی است اگر منشاء تغییرات گفته شدهدر این زمینه نقش قابل توجهی داشته

های اخیر کتمان شوند یا از نظر دور جتماعی دهها –تکنولوژیکی فروکاسته شود و تحوالت اقتصادی 

 بمانند.

اجتماعی، به این دلیل  –توانند به این تحوالت اقتصادی کارگری در ایران نمی و کار یهکنشگران عرص

ار در ایران نیز کبمانند. زیرا اوالً دنیای التفات داری جریان دارند، بیسرمایه یهکه در کشورهای پیشرفت

ستثنائی باشد. اتواند تماماً به درجات معینی با همین تحوالت مواجه است، ثانیاً هیچ روند و رویدادی نمی

پذیر. منظور حاوی جهاتی عام و نامتشخص است و در این جهات، آموزنده و تعمیم یهر روند و رویداد

ر منج «جهان بدون کار؟»نگرانه )فوتوریستی(ای که به سؤاالتی چون هپذیر تصاویر آینداز تعمیم

 موقعیتو  کار از ثروت تولید شده یههای درشتی چون سهم کاهندشوند، نیست. منظور واقعیتمی

 ضعیف اردوی کار در برابر اردوی سرمایه، و از این دست است.

ر دیابی کارگران است که مشخصاً سازمانترین آثار تغییرات گفته شده، طبعاً بر یکی از مستقیم

اند و کدام یابد. این آثارشان بروز میایهای اتحادیهترین نوع سازمانیابی آنان، یعنی در فعالیتمرسوم

ها به پاسخ یهکارگران به آن چیست؟ طبعاً پاسخ واحدی وجود ندارد. اما آیا هم یهپاسخ بخش سازمانیافت

 اند؟یکسان موفق بوده

کوشد طراح چنین سؤاالتی در از طریق انتشار این دست مطالب کوشیده است و می «جنگ کارگری»

ا خوانندگانش های متنوع به آنها را، ولو گاه مطلوب نباشند، بمیدان مبارزات کارگری ایران باشد و پاسخ

 در میان بگذارد.

ی ل در اختیار خوانندگان نشریهی مستقوعهشود این مطالب در یک مجمبنابراین از این پس کوشش می

    قرار گیرد. «جنگ کارگری»

 

 گروه کار کارگری حزب چپ ایران )فدائیان خلق(ی نشریه« جنگ کارگری»
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 چرا هنوز این همه شغل وجود دارد؟

 تاریخ و آیندۀ اتوماسیون کار

 1نویسنده: دیوید اچ. آوتور 
 

 مقدمه
 

 -ز مشاغل اهای جدید تعداد زیادی باره که اتوماسیون و تکنولوژیدر ایندر خالل دو قرن گذشته مکرراً 

 یهواهند برد، هشدار داده شده است. بهترین نمونرا از بین خ -خاصه مشاغل متعلق به طبقات متوسط 

اجی اولیه از این دست، جنبش لودیت در اوائل قرن نوزدهم است، که در آن گروهی از صنعتگران نس

 یهمونهای بافندگی دست به اتوماسیون تولید منسوجات زدند. یک ناقدام به شکستن ماشینانگلیس با 

ه برای یکی ک، «بیکاری اتوماسیون»تایم در تیتر  یهتر، ابراز نگرانی نشریکمتر شناخته شده اما نزدیک

 ود:برگزیده بود و زیر این عنوان نوشته ب 1961فوریه  24مورخ  یهاز مقاالت خود در شمار

                                                           
سردبیری مجلۀ  2014تا  2009ل از سا( پروفسور اقتصاد در انستیتو تکنولوژی ماساچوست است. او David H.Autorدیوید اچ. آوتور ) - 1

  "چشم اندازهای اقتصادی" را به عهده داشت.
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ای که جای دست رفته تعدد مشاغل از

های کارآتر خود را به ماشین

اند، فقط جزئی از مسئله است. سپرده
آنچه موجب نگرانی بسیاری از 

نظران این عرصه است، این صاحب

تواند مانع است که اتوماسیون می

جدید کافی  اقتصاد از ایجاد مشاغل
باشد. ... گرایش در تمام صنایع تولید 

بیشتر با نیروی کار کمتر است. ... 

دست رفته در  بسیاری از مشاغل از

ها با افزایش مشاغل در کارخانه

رود که به بخش اداری هم نفوذ کند و مشاغل اند. اما اتوماسیون میهای خدمات و اداری جبران شدهبخش
کردند به مراتب ین ببرد. ... در گذشته تعداد مشاغلی که صنایع جدید ایجاد میرا در این بخش هم از ب

گذاشتند. اما این نکته دیگر در مورد بسیاری از صنایع جدید امروزی بیشتر از تعدادی بود که کنار می

رست صادق نیست. این صنایع مستعد تعداد بالنسبه کمی شغل برای کارگران ساده و نیمه ماهراند، یعنی د

 کار بیرون کرده است. یهآن گروه از کارگران که اتوماسیون آنان را از عرص

قرن گذشته چندان باال  60و اوایل  50های نگرانی نسبت به اتوماسیون و امحای مشاغل در خالل سال

کمیسیون »مریکا، کمیسیونی را، به نام آلیندون جانسون، رئیس جمهور وقت  1964گرفت که در سال 

تولیدوری در آن دوره  یه، مأمور تحقیق در مسئل«ملی در تکنیک، اتوماسیون و پیشرفت اقتصادیعالی 

کرد که امکان مشخص مورد تحقیق کمیسیون این بود که تولیدوری چندان سریع رشد می یهکرد. مسئل

هدیدی برای کار داشت از تقاضا برای کار پیشی جوید. کمیسیون نهایتاً به این نتیجه رسید که اتوماسیون ت

تغییر تکنولوژیکی )همراه با اشکال دیگر تغییرات اقتصادی( یک عامل مهم در تعیین دقیق »نیست: 

شوند. اما این سطح عمومی تقاضا برای کاالها هائی است که قربانی بیکاری میها، صنایع و انسانمکان

د چه تعداد بیکار شوند، چه مدت کنبسیاری از دیگر عوامل، تعیین می یهو خدمات است که با فاصل

بیکار نمانند، و نیز این که یافتن کار برای تازه واردان به بازار کار تا چه میزان دشوار است. حقیقت 

 .«برد و نه کار راای این است که تکنولوژی مشاغل را از بین میپایه

رفت که به اقدامات زیر با این حال کمیسیون واقعیت کاهش مشاغل توسط تکنولوژی را چندان جدی گ

حداقلی برای هر خانواده، عملکرد دولت به عنوان کارفرما و  یهتوصیه کرد: یک درآمد تضمین شد

ای، حرفه -های فنیسخت بیکاران، آموزش مجانی دوساله در تمام مؤسسات و کالج یهآخرین ملجاء هست

فردی توسط بانک فدرال، مستقل از خدمات کامل استخدامی تحت مدیریت دولت فدرال، و حمایت مالی 

 توسعه اقتصادی. یههای ایالتی، در زمینبانک

اند. اریک برین یولفسون و آندره مک آفی، اساتید انستیتو ها دوباره سر برداشتهاخیراً این قبیل نگرانی

ثات که مباح 2014، منتشره در سالماشینی یهدومین دورشان به نام تکنولوژی ماساچوست، در کتاب

 کنند:آوری از عواقب ممکن اتوماسیون برای کار ترسیم میوسیعی را برانگیخته است، تصویر دغدغه

: کار کودکان در یک کارخانۀ نخریسی1909جئورجیا،   
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مونی. این دیجیتالی شدن سریع و شتابان محتماًل  اختالالتی را در اقتصاد موجب شود تا در محیط پیرا

ی از انواع ز کمتری به برخها، با قدرتمند شدن کامپیوترها، نیاروند ناشی از این واقعیت است که شرکت

ها، و حتی شاید رود تا برخی از انساننیروی کار انسانی دارند. پیشرفت تکنولوژیکی، تازان به جلو، می
های هارتها، را پشت سر باقی بگذارد. چنان که ما نشان دادیم، برای کارگرانی با مبسیاری از انسان

گران اال وجود نداشته است، زیرا این گروه از کارخاص یا تحصیالت مناسب، هرگز زمانی بهتر از ح

رای توانند تکنولوژی را برای خلق و تسخیر ارزش به کار گیرند. درعین حال این نیز هست که بمی

جود برخوردارند، هرگز زمانی بدتر از حاال و «عادی»های ها و قابلیتکارگرانی که فقط از مهارت
ای به این العادههای دیجیتالی به میزان فوقها و دیگر تکنولوژیتنداشته است، زیرا کامپیوترها، روبو

 ها مجهزاند.ها و قابلیتقبیل مهارت

طول  آشکار است که دو قرن اتوماسیون و پیشرفت تکنولوژیک، کار انسانی را منسوخ نکرده است. در

افت و یجمعیت افزایش  قرن بیستم، با وجود حرکت زنان از خانه به بازار کار، نسبت صاحبان کار به

با این حال  نرخ بیکاری اگرچه با افت و خیزهای متناوبی همراه بود، اما هرگز افزایش بلندمدتی نیافت.

توماسیون و اشوند که تعامل بین اند، بالفاصله متذکر میآنان که نگران اتوماسیون و بیکاری ناشی از آن

ور ل این عناصر در آینده باشد، زیرا مشخصاً ظهتواند دلیلی از چگونگی تعامکار در گذشته نمی

امکان جایگزینی کار  (Robotics) «روبوت ورزی»کامپیوترهای بسیار پرقدرت، هوش مصنوعی، و 

دارد که نای اقتصادی وجود قابل قیاس با گذشته افزایش داده است. هیچ قانون پایه را به میزانی غیر

ذران گاش درآمد کافی برای به یمن عقل سلیم و شخصیت مثبتتضمین کند هر انسان بالغی بتواند فقط 

نسبت  خواهد باشد، اما وضعیت کنونی آشکارا موجب تجدید اضطرابزندگی داشته باشد. آینده هرچه می

 به اثرات اتوماسیون است.

های رنها و قدهند اتوماسیون در خالل دههکنم که نشان میمن در این مقاله ابتدا دالیلی را عرضه می

 آن است، به «اقتضای طبیعت»اخیر موجب محو بخش اعظم مشاغل نبوده است. اتوماسیون، چنان که 

ه بار آورده واقع اینجا و آنجا جانشین کار شده است، اما همچنین کار را تکمیل کرده است، نتایجی را ب

است. در  کار برخاسته یهاند، و به تعامل با تنظیمات در عرضاست که به تقاضای بیشتر کار منجر شده

دارند  پردازان متخصص تمایلها و حتی نظریهاصلی این نوشته این است که ژورنالیست یهواقع مشاهد

عامل تکمیل شود، اغراق کنند و بر این واقعیت که تدر ابعاد این واقعیت، که اتوماسیون جانشین کار می

که به افزایش تولیدوری و درآمد، و تشدید تقاضا  – قدرتمندی بین کار و اتوماسیون وجود دارد یهکنند

 برای کار منجر می شود، چشم بپوشند.

ل را ها و عواید آن مشاغانواع مشاغل در دسترس و هزینه ،این درست است که تغییرات در تکنولوژی

بوده است؛  بازار کار «قطبی شدن»گذشته همانا  یهدهند. یک تغییر قابل توجه در خالل چند دهتغییر می

سیار بی طیف درآمد و مهارت به نحوی «هاها و پائینیباالئی»روندی که طی آن عواید دستمزدها بین 

ئه خواهم این پدیده ارا یهنشد. من شواهدی را دربار «هامیانی»تناسب توزیع گردید و چیزی عاید بی

 یههای آیندخواهد توانست تا دوردستعین حال من ادعا خواهم کرد که این قطبی شدن ن کرد. در

 پذیر ادامه یابد.بینیپیش
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های کنونی و آینده در هوش کند که چگونه پیشرفتبخش پایانی این نوشته بر این نکته مکث می

های کاری محتمل تغییرات شغلی و رشد فرصتورزی باید به برداشت ما از مسیر مصنوعی و روبوت

شکل دهند. من این ادعا را به 

میان خواهم کشید که تعامل بین 

ماشین و امیتازات نسبی انسانی 

به کامپیوترها امکان خواهد داد 

به جای کارگرانی بنشینند که به 

مشاغل اجرائی تکراری و 

وظایف روتین اشتغال دارند و 

ارگرانی توأماً امتیازات نسبی ک

هائی را تقویت کند که از مهارت

پذیری، چون  حل مسائل، تطبیق

ند. او خالقیت برخوردار

ها به جای کارگران، در ها برای نشاندن ماشینرود و چالشدار اتوماسیون به سرعت پیش میطالیه

از موارد  اند. در بسیاریقضاوت و عقل سلیم، همچنان به غایت عظیم یهمشاغل مستلزم انعطاف، قو

رود، از یک مکانیسم ها هم جانشین وهم مکمل کاراند. تمرکز کردن فقط بر آنچه از دست میماشین

ماند: مکانیسمی که اتوماسیون به توسط آن بر تقاضا برای کار تأثیر مرکزی در اقتصاد غافل می

 آیند.بر می آن یهعرض یهگذارد؛ یعنی افزودن بر ارزش وظایفی که فقط کارگران از عهدمی

 

 گیرد؟تعامل کار و اتوماسیون چگونه صورت می
سهم  2000مریکا در بخش کشاورزی اشتغال داشت. در سال آدرصد نیروی کار  41، 1900سال 

درصد افت کرده بود. عامل اصلی این تغییر همانا تکنولوژی، به شمول  2کشاورزی از نیروی کار به 

انبوه اتومبیل به نحو اکیدی از تقاضا برای نیروی کار حیوانات، خاصه ماشین آالت اتوماتیک، بود. تولید 

اسب، و مشاغل مرتبط با آن، از جمله آهنگری و نعلبندی، و نیز از تقاضا برای کار دستی کاست. امواج 

ای از نیروی را جابجا کرد، موجب حذف سهم عمده «زمین»شد با آنها ی که مییمتوالی ادوات و ابزارها

تواند دخل و خرج یک شرکت را های اخیر، کامپیوتری که میانسانی در بخش ساختمان شد. در سالکار 

در  ،سرشماری شده را استخراج کند یهسامان دهد، امور پرسنلی را پیش برد، یا توزیع سنی یک منطق

در بیانی وسیع،  بایست انجام داده باشد.گیرد که بشر در زمانی پیشتر میای را به عهده میواقع وظیفه

کار  ی دریجوشوند، برای صرفههائی که در محل کار مستقر میتکنولوژی –و شاید بیشترین  –بسیاری 

جامع  یهاند. صرف نظر از این که مصداق تکنولوژی تراکتور باشد، یا خط مونتاژ یا برگطراحی شده

انسانی، نظم ماشینی به جای کار  حسابداری، هدف مقدم آن گذاشتن نیروی مکانیکی به جای نیروی کار

 دقیق دیجیتالی به جای محاسبات سرانگشتی مستعد خطا. یهدستی، و محاسب

انسان مداوماً  ،این اند، و عالوه برها آشکارا در این هدف مقدم توفیق داشتهبا توجه به این که تکنولوژی

انگیز نیست که ده است، آیا شگفتهای جدید و جدیدتری برای ذخیره کار شموفق به اختراع تکنولوژی

اند کار اکثریت بزرگی از نیروی کار را از میدان به در کنند؟ چرا تغییرات تکنولوژیک هنوز نتوانسته

  امحای مشاغلجنبش لودیت: شکستن ماشینهای نساجی در اعتراض به 
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چه که آشکارا به کاهش الزام کار در  انجامد، اگرکار نمی یهاتوماسیون لزوماً به کاهش کل تجمیع شد

 انجامد؟شده می هر واحد خروجی تولید

ها بر یک واقعیت اقتصادی ین پرسشا

ای است، تأکید دارند که از بس پایه

ی را یماند: تکنولوژی کارهانادیده می

تواند از میان بردارد، عموماً که نمی

کند. بیشتر فرایندهای کاری تکمیل می

منظوره  های چندبر یک سری ورودی

اند: کار و سرمایه، کار دست و متکی

تکرار، تسلط تکنیکی مغز، خالقیت و 

قضاوت غریزی، کار سخت و  یو قوه

الهام، پایبندی به مقررات و اعمال قاطع 

ها، به نحوی تیپیک، از نقشی اساسی برخوردار است؛ به این معنا که اختیار. هر یک از این ورودی

سری از امور کند. از این رو، ارتقاء تولیدوری در یک پیشرفت در یکی نیاز به دیگری را منتفی نمی

  دهد.تقریباً بالضروره ارزش اقتصادی دیگر امور را افزایش می

به نمایشی نمادین از این فکر  2«کارکرد تولید واشر»در تحقیقات خود پیرامون  1993کرمر در سال 

تولید  یهتولید به شکست در کل پروس یهشکست در هر گام از زنجیر «مدل واشری»دست یافت. در 

شود. به ها میبرعکس، هر اصالحی در تحصیل هر حلقه منجر به اصالحاتی در تمام حلقه انجامد.می

حلقه زنجیر وجود داشته  n – 1توان دریافت که اگر احتمال باالئی برای خرابی در  نحوی غریزی می

ت. اما اگر زنجیره تمام و کمال کار کند، فاقد اهمیت و پیامد عملی اس یهباشد، این واقعیت که آخرین حلق

راه باشد، هگاه هزینه و اهمیت این که آخرین حلقه هم روبسامان داده شوند، آن و حلقه سر n – 1آن 

افزایش خواهد یافت. به طریق مشابه، وقتی اتوماسیون و کامپیوتری کردن به برخی از مراحل در 

کاهند، این امر به آنها میهزینه یا سرعت انجام  بخشند، یا ازسامان بیشتری می و کار سر یهپروس

 انجامد.تولید می یهباقیمانده در زنجیر «های انسانیحلقه»افزایش ارزش 

به عنوان یک مثال معاصر، تعامالت تکمیل کننده بین تکنولوژی اطالعاتی و کار را در بخش بانکداری 

( به ثبت 2015ا را که بسن )هشمار بانکشمار اتوماتیک و کارمندان پولهای پولماشین یهمثالً تجرب -

قرن گذشته به کار گرفته شدند. تعداد  70 یههای پول شمار در دهدر نظر بگیرید. ماشین -رسانده است 

رسید.  400000به  10000 چهار برابر شد و از 2010تا  1995های سال یهمریکا در فاصلآآنها در 

گفته شده کردند، حذف کارمندان پول شمار  یهدورها تنها کاری که در ممکن است کسی بگوید این ماشین

تعداد  2010تا  1980سال بین  30 یها بود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که در فاصلهاز بانک

تن رسید )گرچه با  550000به  500000مریکا با رشد آرامی از آهای کارمندان پول شمار در بانک

، اعداد مذکور از افول سهم پول شماران در کل نیروی یهسال 30 یهدورتوجه به رشد نیروی کار در آن 

                                                           
وشک در برای موشک فضائی "چالشگر" )چلنجر( اتفاق افتاد. این م 1986ام "کارکرد تولید واشر" به حادثۀ تلخی برمی گردد که در سال ن - 2

انفجار این موشک  نفر سرنشینان آن کشته شدند. علت اولیۀ 7سقوط کرد. هر دقیقه پس از کنده شدن از زمین منفجر شد و به زمین 2کمتر از 

 ا، آسیب دیده بود.خرابی یک واشر الستیکی ارزان و بی اهمیت در یکی ازمخازن انفجاری بود، که در اثر یخبندان پیش از پرواز، در فلورید
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های پول شمار، چه رغم افزایش ماشینشمار، علیکنند(. پس این کارمندان پولمریکا حکایت میآکار 

اند؟ بسن تشخیص داد که دو روند در جهت خالف هم در کاراند. روند اول این که در اثر کردهکار می

مستقیم تقاضا برای کارمندان پول شمار را  های پول شمار غیرهای عملیات بانکی، ماشینهکاهش هزین

 30شمار در هر شعبه بیشتر از از تعداد کارمندان پول 2004تا  1988 یهافزایش داده است: در فاصل

البته در اثر  درصد افزایش یافته بود )این روند 40ها بیش از درصد کاسته شده بود، اما تعداد شعب بانک

 -شد(. دومین روند این بود که با توقف وظایف روتین بدهها نیز تشویق میی از بانکیزدامقررات

ها را درگیر امور تری از کارمندان بانکهای نقدی، تکنولوژی اطالعاتی قادر شد گروه وسیعبستان

شمار را تشخیص دادند، که به پول ای ارزش کارمندانها به نحو فزایندهکند. بانک «بانکداری مناسبتی»

بلکه به عنوان  -طبعاً نه بالفاصله به عنوان مسئول حسابرسی  –شدند یمن تکنولوژی اطالعات قادر می

مسئول فروش، پیشبرد مناسبات با مشتریان و آشنا کردن آنان با دیگر خدمات و تولیدات بانکی، مثل 

 های اعتباری، وارد عمل شوند.کارت

ایش مشاغل یا وار تلقی کرد. تغییرات تکنولوژیکی الزاماً موجب افزال گفته شده را نباید نمونهطبعاً مث

دید کنند. اول توانند آثار تغییرات تکنولوژیکی را تعدیل یا تشضرر و زیان نیستند. سه فاکتور عمده میبی

ته باشند که در را به عهده داش این که کارگران تمایل بیشتری به استقبال از اتوماسیون دارند اگر وظایفی

از میدان  شوند، و نه آن وظایفی را که به علت اتوماسیون در همان مراحل اولاثر اتوماسیون تکمیل می

ا رزنی تخصص دارد، اما مهارت راندن باالبر شوند. یک کارگر ساختمانی که در کار بیلبه در می

ه همین قیاس، بای شغلی بیشتر و بیشتری مواجه خواهد شد. ندارد، قاعدتاً با پیشرفت اتوماسیون با تنگناه

 «مناسبتی بانکداری»آید، اما قادر به این کار برمی یهیک کارمند پول شمار بانک که به خوبی از عهد

 نیست، بسیار نامحتمل است که شغلی در یک بانک امروزی به دست آورد.

 یهدستمزدها شود. اگر عرضتواند منجر به تعدیل نیروی کار می یهثانیاً افت و خیز در میزان عرض

کار برای انجام وظایف مکملی که 

کارگران ساختمانی یا کارمندان 

گیرند، در جاهای بانک به عهده می

دیگری در بازار کار فراوان باشد، 

افزایش احتمالی دستمزد بابت انجام 

این وظایف مکمل ناشی از تعامل 

تواند اتوماسیون و کار انسانی می

نتفی شود. با این که تعدیل یا حتی م

 یهاین دست افت و خیز در عرض

کار قادر به جبران کامل افزایش 

دستمزدهای ناشی از ارتقاء 

توان تولیدوری نیست، اما می

های مفرطی را نیز ارائه داد: مثال

اند که ورود نیروی کار جدید به بخش امالک و مستغالت، در واکنش به افزایش هسیه و مورتی نشان داده

 این علت سبب شود، خنثی کرده است. توانست بهقیمت خانه، تماماً افزایش دستمزدی را که می
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 ساده یقه آبی        فروش      فنی   

 تغییر سهم متوسط مشاغل در بازار کار امریکا در دو دوره



سا ا م و نیت آ و هیو  د ر ین ا ک | 9 

 

گیری عواید تواند به ترمز یا سرعتسوم این که افت و خیز تقاضا، در ترکیب با افت و خیز درآمد، می

 یهالعادمدت، بهبودهای خارق حاصل از اتوماسیون بیانجامد. در مورد محصوالت کشاورزی در بلند

تولیدوری با کاهش نسبت درآمد خانوار برای خوراک همراه بوده است. بهبود در تکنولوژی در 

ده است. های دیگر، مثالً در بخش بهداشت، به نسبت بیشتری از درآمد خانوار برای بهداشت انجامیبخش

ین معنا که به ا –باشد  «کمتر  از یک واحد»ی در بخش معینی یحتی اگر افت و خیز در تقاضای نها

این الزاماً بدان معنا نیست که با  –شود نظر با افزایش تولیدوری کوچک و کوچکتر می بخش مورد

یک یابد؛ بلکه درآمد اضافی حاصل از پیشرفت تکنولوژهای تکنولوژیک، تقاضای کل کاهش میپیشرفت

 20 یهو هزاران شغل در دهشود. با پیدایش ماشین سواری مسافرت با اسب در جاهای دیگر هزینه می

رای سرویس داری کنار جاده بی )فست فود( و مهمانخانهیقرن گذشته از بین رفتند، اما صنایع غذای سرپا

ا برای تواند محرک تقاضپا به میدان گذاشت. افزایش درآمد همچنین می «جمعیت ماشین سوار»دادن به 

دمات خند، نیز بشود. تولید غذاهای رستورانی، مشاغلی که به پیشرفت تکنولوژیک مطلقاً ربطی ندار

ر اثر این های امروزی دارند و نه دنظافتکاری، آرایش مو و تناسب بدنی نه ارتباط محکمی با تکنولوژی

اند. اما البته تقاضا اند. به قول بامول، این مشاغل گرفتار نوعی کاهلی تکنولوژیکتکنولوژی از بین رفته

یدوری در اکیداً وابسته به افت و خیزهای درآمدی است، به نحوی که افزایش تولبرای این نوع کاالها 

های مذکور شوند، موجب تقویت استخدام در بخشهای تکنولوژیک هدایت میهائی که با پیشرفتبخش

متر یا کهای راهنما و کاهل، گذاری بین بخشکند که افت و خیز جایاست. نهایتاً این نتیجه ایجاب می

 کثر برابر یک واحد است.حدا

ده است، های بسیار طوالنی، به افت تقاضا برای کاالها و خدمات منجر نشبهبود در تولیدوری در دوره

یرغم دانیم زیرا علکرده است. ما این را میپای درآمد خانگی حرکت میبلکه مصرف خانگی اساساً هم

ست کم در ه کار دستمزدی اشتغال داشته است، دپیشرفت مدام در استانداردهای زندگی، سهم جمعیتی که ب

سطح  که بخواهد با 2015ی در سال یخالل یک قرن اخیر افزایش داشته است. یک کارگر متوسط امریکا

ه این بهفته در سال کار کند تا  17زندگی کند، کافی است فقط  1915درآمد یک کارگر متوسط در سال 

و درآمد  بین ساعت کار یهای به این مقایسدان امروزی عالقهاش دست یابد.  بسیاری از شهرونخواسته

ه شهروندان کنند که تقاضا برای مصرف همراه با تولیدوری افزایش یافته است. البتندارند و استدالل می

ه بکنند، بیشتر کشورهای پردرآمد در مقایسه با یک قرن پیش تعداد ساعات کمتری در سال کار می

ز اشوند و به این ترتیب بخش بیشتری ، به نسبت طول عمر، زودتر بازنشسته میروند وتعطیالت می

ه تقاضا کنند. این خبر خوبی است، اما آیا به این معنا نیز هست کدرآمدشان را صرف اوقات فراغت می

این نکته محرز است که در کشورهای پردرآمد  !شود؟ به نظر من نهبرای مصرف دارد اشباع می

خرید،  –شان را به مصرف اند؛ شهروندان بخش قابل توجهی از ایام فراغتغت مکمل هممصرف و فرا

 گذرانند.می –های پزشکی مسافرت، خوردن و گرچه کمتر خوشایند مراقبت

این دغدغه که اتوماسیون، در اثر رفع نیاز به نیروی کار، موجب نابودی کار خواهد شد،  یهحال دربار

در تعلق  «سرمایه»تواند رخ دهد، زیرا اقتصادی نمی یههای ساداقعه در مدلتوان گفت؟ این وچه می

 یهای است که احتماالً کارگر هم هستند. اما از سوی دیگر ماحصل کار آنها به عدهای اقتصادیعامل

آنها  اند که درای را ترسیم کردهنسله های اقتصادی چندگیرد. تحقیقات انجام یافته محیطمحدودی تعلق می

داران به آور یک نسل از سرمایهتواند به ثروت سرسامیک انفجار تولیدوری روبوتی در یک نسل می

 یهشوند که ثمرات یک موج اوج گیرندها از آن رو متضرر میهای آینده بیانجامد. این نسلنسل یههزین
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دت کاهش یافته برای کار تولیدوری توسط یک نسل قبلی به مصرف رسیده و نسل کنونی با تقاضای به ش

های اعبتاری را تجربه خواهند کرد که مانع از مواجه شده است. در برخی از موارد حتی محدودیت

شوند. در این مدل تهدید اصلی الزاماً از جانب تکنولوژی نیست، بلکه به علت گذاری انسانی میسرمایه

های تکنولوژیک را متوجه رفاه پیشرفتتواند سوء حاکمیت است. یک مالیات متناسب بر سرمایه می

ی را متوجه یهاتواند چالشکلیدی این است که اتوماسیون سریع می یههمگانی کند. بنابراین یک نتیج

 گذارانه وسیع است.توزیع ثروت کند، که رسیدگی به آنها مستلزم یک پاسخ سیاست

 

  قطبییت در بازار کار

  
حتی اگر اتوماسیون تعداد مشاغل 

طبعاً اثر موجود را کاهش ندهد، 

بزرگی بر کیفیت مشاغل در 

دسترس به بار خواهد آورد. بیش 

از سه دهه پس از پایان جنگ 

 70 یهجهانی دوم، تا اواخر ده

مریکا شاهد آقرن پیش، 

اتوماسیون و تغییرات 

تکنولوژیکی سریعی بود؛ 

 یهبخش مقالتغییراتی که الهام

و  1961تایم در سال  یهمجل

، که شرح هر دو پیشتر از این آمده است، 1964به فرمان لیندون جانسون در سال  استقرار کمیسیون ملی

مدت در هر حال کار دشواری است. شکل مقابل،  شد. ترسیم تصویر دقیقی از تغییرات شغلی در بلند

پردامنه، به ترتیب  یهمقول 7ای از این تغییرات متوسط در هر دهه را در میزان استخدام در شمای کلی

، به 2010تا  1980و از  1980تا  1940از  یهترین تا باالترین دستمزد پرداختی، در دو دورپائین از

اول پس از جنگ، نیروی محرک تغییرات چرخش بارزی از تقاضا برای  یهده 4دست داده است. در 

ستخدام در کارهای فیزیکی خطرناک دستی به سمت کار کارگران ماهر یقه سفید و یقه آبی داشته است. ا

 –ای، فنی و مدیریتی درصد در هر دهه کاهش داشته بوده است. کارهای حرفه 4بخش کشاورزی حدود 

 5/2درصد در یک دهه برخوردار بودند ) 3از رشدی حدود  –ها های با باالترین تخصصدر مقوله

مدیریتی(. بین گروه درصد اضافه بر این برای مشاغل  5/0ای و فنی، و درصد برای مشاغل حرفه

ای، فنی و مدیریتی از طرف یعنی کارگران کشاورزی از یک طرف و مشاغل حرفه -کارگران بینابینی 

تعداد مشاغل مربوط به خدمات و مشاغل کارگران یقه آبی نسبتاً ساده، ثابت ماندند. مشاغل  –دیگر 

 شدند.  دفتری/ فروش، افزایش یافتند و مشاغل ساده با کاهش تندی روبرو 

یکنواخت، در  –لحاظ نیاز به قوای ذهنی  -بنابراین کارهای سنگین فیزیکی، تکراری، خطرناک، و به 

ای رانده شد. اما تولیدوری در بخش کشاورزی از میدان به در شد و به گوشه یهالعاداثر افزایش فوق

صنعتی و خدمات اوقات افزایش ثروت مصرف کننده به طور کلی موجب افزایش تقاضا برای کاالهای 
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0,0 
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 دفتری/   کارگران        کارگر    خدمات   کشاورزی     مدیران   حرفه ای/

 ساده یقه آبی      فروش      فنی   

 تغییر سهم متوسط مشاغل در بازار کار امریکا در دو دوره
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ی برخوردار بودند، خدمات بهداشتی و یی که از فشردگی تکنولوژیکی باالیهافراغت شد. رشد شرکت

اداری، و کادری از کار دفتری و فروش  –آموزش عالی افزایش مشاغل مکمل برای متخصصان فنی 

داد، به از مشاغل کاهش میای گردید. گرچه اتوماسیون به آشکار تقاضا برای کار را در طیف طوالنی

 تری است.انداز روشنانداز عمومی برای کار در این دوره، چشمشود که چشمسادگی دیده می

تی مسیر حگیرد و در بعضی از موارد ، این جریان باد مساعد آرام می70 یههای آخر دهاما پس از سال

ای، مثل مشاغل حرفه –نردبان مهارت گیرد. در حالی که مشاغل موجود در باالی عکس را در پیش می

قبلی  یهده 4تر نسبت به از رشدی حتی سریع 2010تا  1980 یهدر دور –فنی و مدیریتی 

ارگران های غیر از این موارد، متوقف شد. از مشاغل کند، تحول مثبت شغلی در باقی مقولهابرخوردار

مربوط به عصر  ،شکننده «ل تولیدیمشاغ»یقه آبی ماهر، دفتری و فروش به سرعت کاسته شد و 

 «ترالغر»اطالعات میدان را از دست دادند. در حالی که مشاغل عملیاتی مستلزم کار بدنی همچنان 

دوره،  ای از کار ساده را آغاز کردند. در اینشدند، خدمات شخصی با دستمزد کم جذب سهم فزایندهمی

 ایان رسیده بود.خروج سریع نیروی کار از بخش کشاورزی، دیگر به پ

م متمایز ، را از ه2010تا  1980 یهو دور 1980تا  1940 یهبسیاری عوامل این دو دوره، یعنی دور

ار نسبی کار فکری و کار بدنی، افزایش سهم ک یهتوان به تغییرات در عرضکنند. از جمله میمی

زندگی گهای کارگری، تغییر تولید، کاهش نفوذ اتحادیه یهتجاری، کار روی دریا، جهانی شدن زنجیر

وامل به های مالیاتی اشاره کرد. البته بسیاری از این عو تغییرات معینی در سیاست «دستمزد حداقل»

آمیز کنند و انتساب تغییرات به یک علت واحد بالهتصورت مرکب و در تعامل با یکدیگر عمل می

طالعاتی، حاضر بر اثرات تغییر تکنولوژیک، خاصه تکنولوژی ا یهمقال خواهد بود. با این حال تمرکز

این  بر کار، استخدام و مشاغل )و سپس بر دستمزد( است. برای فهم نقشی که تکنولوژی اطالعات در

ای را مطرح کنیم: ال مقدماتی و پایهوتواند بازی کند(، مناسب است سهنوز می زمینه بازی کرده )و

دهند، تغییر یآنها چگونه آنچه را که کارگران انجام م یهکارگیری گسترده کنند و بار میکامپیوترها چک

 دهد؟می

کنند که با دقت بسیاری توسط تعقیب می ی رایها )پروسدورها(در اساس، کامپیوترها دستورالعمل

را انجام دهد، این است  وار برای این که کامپیوتر بتواند کارشاند. الگوی نمونهنویسان تدوین شدهبرنامه

اند، جزء به جزء بشناسد، سپس ترتیب تمام مراحلی را که برای انجام آن کار الزم ،نویسکه برنامه

. وقتی کامپیوتری 3ای بنویسد که در عمل موجب اقدام کامپیوتر تماماً منطبق بر این مراحل گرددبرنامه

کند، یا امی را بر حسب حروف الفبا مرتب میلیست حقوق پرسنل یک شرکت را تنظیم، یا یک لیست اس

یک روند کاری که  «تقلید»کند، جز کند، کاری نمیمعینی را استخراج می یهتوزیع سنی ساکنان منطق

شده است. از آغاز پیدایش ها و مبتنی بر دستورالعمل تقریباً مشابهی انجام میپیش از این توسط انسان

آن تغییر  یهآن تغییری نکرده است، اما البته هزین «تقلیدی»تا کنون اساس کار  «کامپیوتری هسروکل»

 یهنوشته شده، هزین 2007ویلیام نوردهاوس، که در سال یههوشمندان یهکرده است. طبق تخمین مقال

تریلیارد بار کاهش  7/1محاسبات دستی تا کنون،  یهشده، از دور اجرای یک سری محاسبات استاندارد

 یهها انگیزبه بعد اتفاق افتاده است. بنابراین، شرکت 1980افته است و بیشترین میزان این کاهش هم از ی

                                                           
 لبی برای این قاعده است.رشتۀ "آموزش ماشین"، که بعداً به آن خواهم پرداخت، استثنای جا -3
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تر انسانی دارند. تر به جای کار پرهزینهاقتصادی نیرومندی برای نشاندن کار کامپیوتری مدام ارزان

 اند؟اثرات این اقدام چیست

زینه قدرت )نشاندن ماشین به جای انسان( است. با کاهش ه یکی از اثرات مقدم این وضع طبعاً جایگزینی

وظایفی که  ای جای کارگران را در انجامها به نحو فزایندهماشینی، کامپیوترها و سپس روبوت یهمحاسب

ف را اند. من و همکارانم، لوی و مورنان، این دست وظایاند، اشغال کردهریزیآشکارا قابل برنامه

لکه از آن رو اند، ب«کار گل»افتاده یا  ایم، نه به این دلیل که این وظایف پیش پایدهنام «وظایف معمول»

کارهای دستی و  یهاند. وظایف معمول مشخصریزی و بنابراین اتوماتیزه شدنکه تماماً قابل برنامه

و بایگانی  اند؛ بازبینی، انتظامفکری نیمه ماهر است: مثالً محاسبات ریاضی مورد نیاز حسابداری ساده

پذیر اند؛ اجرای دقیق عملیات تکراری الزام تغییرنااطالعات ساختارمند مورد نیاز کارهای دفتری

خته ای این دست مشاغل جریان دقیق و شناهسته یهکارهای تکراری تولیدی است. از آنجا که وظیف

افزارهای در نرمکند، درست همین مشاغل هم هستند که هر دم بیش از پیش ای را تعقیب میشده

شاغل مآیند. این روند به تقلیل اساسی ها به اجرا در میریزی شده و توسط ماشینکامپیوتری برنامه

 گردد.یمانسانی در امور دفتری خدمات اداری، و به درجات کمتری در کارهای تولیدی و عملیاتی منجر 

ها آنها را به این گونه جایگزینی محدود است، زیرا وظایف بسیاری وجود دارند که انسان یهاما دامن

دیگری  شان نه هیچ کامپیوتری و نه هیچ کس یا چیزدهند، اما برایکنند و انجام میطور ضمنی درک می

 –نی پوالیا جریان کاری را اعالم کند. من این محدودیت را، با توسل به اسم  «مقررات»تواند نمی

توانیم بر زبان ما بیشتر از آن چه می»اعالم کرد  1966اقتصاددان، فیلسوف و شیمیدان که در سال 

یک کاسه  یهه لبام. ما وقتی تخم مرغی را با زدن آن بنامیده «پارادوکس پوالنی» - «دانیمآوریم، می

نویسیم، یا مستدلی می یهم، مقالدهیشکنیم، با نگاهی اجمالی انواع متمایز پرندگان را تشخیص میمی

شویم که دهیم، در همه حال درگیر وظایفی میدشوار ارائه می یهای را برای توضیح یک پدیدفرضیه

توان گفت آن دانیم برای انجام آنها چه باید بکنیم. در تعاقب مشاهدات پوالنی، میفقط به طور ضمنی می

یعنی  –اند، که به انعطاف، قضاوت، بصیرت و عقل سلیم وظایفی دشوارترین وظایف برای اتوماسیون

 .نیازمنداند –شوند ی که فقط به طور ضمنی ادراک مییهامهارت

پارادوکس پوالنی همچنین توضیح 

استدالل دهد که چرا مهارتی چون می

عالی مستقیماً قابل کامپیوتری شدن 

-های حسیاست، اما بعضی مهارت

حرکتی نه. استدالل عالی از یک سری 

گیرد ابزارهای منطق صوری بهره می

که مشخصاً برای رسیدگی به مسائل 

اند؛ مثل محاسبه، صوری تدبیر شده

ریاضیات، قیاس منطقی، و کدگزاری 

های تهای کمی. در مقابل، مهارنسبت

های پذیریحرکتی، انعطاف-حسی

فیزیکی، عقل سلیم، قضاوت، بصیرت، 

 دانشگاهی

 فوق دیپلم

 درصد

 دیپلم

 در امریکا بر حسب مدارج تحصیلی شکاف دستمزدها تعمیق 
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هایی هستند که نوع بشر آنها را، نه توسعه، بلکه تکامل بخشیده است. خالقیت، و زبان محاوره قابلیت

هاست که ما معموالً ای از فعالیتمجموعه «مهندسی معکوس»ها مستلزم صوری کردن این قبیل مهارت

 ی از آنها داریم.درکی ضمن

آید که گیرند، پس این پرسش به میان میاگر کامپیوترها انجام وظایف معمول را وسیعاً به عهده می

رانم، که اند که کامپیوترها قادر به انجام آنها نیستند؟ من و همکامعمول کدام های وظایف غیرمشخصه

اند چالش سرسختی دادیم که ثابت کرده پیشتر از آنها نام بردم، دو سری بزرگ از وظایفی را تشخیص

شوند. یک سری شامل وظایفی است که مستلزم قابلیت حل مسئله، برای کامپیوتری شدن محسوب می

های مشاغل نامم، مشخصهمی «انتزاعی»بصیرت، خالقیت، و تقاعداند. این وظایف که من آنها را 

تحلیلی  ارگرانی با سطح عالی آموزش و تواناییاند. برای انجام این کارها کای، فنی و مدیریتیحرفه

ر را به گیری و تسلط تخصصی به کاهای ارتباطاستدالل استقرائی، قابلیت یهاند. این وظایف قوالزم

قوه  پذیری برحسب موقعیت،دهند. سری دوم شامل وظایفی است که مستلزم قوای انطباقنیکی پاداش می

بسیار وظایف  یهاند. من آنها را با مسامحناظر به فرد معینتشخیص بصری و زبانی، و تعامالت 

های مشاغلی چون تدارک و تقدیم غذا، کارهای نظافت و نامم. وظایف دستی مشخصهمی «دستی»

نگهداری، خدمات بهداشتی خصوصی توسط پرستاران خانگی، و مشاغل بیشماری در بخش خدمات 

د قادر به ام کارگرانی تمایل دارند زبردست، و در برخی مواراند. این مشاغل به استخدایمنی و حفاظتی

قاً مشاغل ها مطابق استانداردهای بازار کار مطلگیری سریع به زبان محاوره. اگرچه این فعالیتارتباط

ه بسیاری از آیند. قابل ذکر است کپردرآمدی نیستند، اما چالش سهمگینی در برابر اتوماسیون به شمار می

ساساً در تمیز( دست کم هنوز هم باید ا یهاین سری از مشاغل )آرایش مو، غذای تازه، خان هایخروجی

 «سپاری بیرون»محل و برای شخص خاص انجام یا تولید شوند و بنابراین این مشاغل دستخوش 

 کار بالقوه برای این سری مشاغل بسیار وسیع است.        یهشوند. عرضنمی

این واقعیت که مشاغل سنگین، خواه از سری مشاغل یدی و خواه انتزاعی، عموماً در دو انتهای طیف 

 –گیرند مهارتهای شغلی قرار می

ای، از یک سو در مشاغل حرفه

مدیریتی و فنی و از سوی دیگر در 

 –های خدماتی و کار ساده بخش

مستتراً به این معناست که 

 «معمول»کامپیوتری شدن مشاغل 

تواند به رشد همزمان مشاغل می

مستلزم آموزش عالی و برخوردار 

از دستمزدهای عالی در یک سر 

طیف و مشاغل با سطح آموزش و 

دستمزد پائین در سر دیگر طیف 

 یهمنجر شود؛ هر دو هم به هزین

اند. بخش بزرگی از نام نهاده «قطبی شدن مشاغل»مشاغل با سطح آموزش و درآمد متوسط. این پدیده را 

المللی، مؤید واقعیت قطبی شدن مشاغل در بخش صنایع در سطح مناطق و بازارهای امریکا و شواهد بین

 کار محلی است.
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ر کار، ، در ده بخش اصلی بازا2012تا  1979های سال یها در فاصلشکل باال تغییرات در استخدام ر

دهد. محور عمودی، که مبین تغییرات است، چنان به غیر از بخش کشاورزی در امریکا نشان می

ی فقط زمانی، بخش کشاورز یهبندی شده که تغییرات کوچک را هم بتوان نشان داد. در این بازدرجه

رسیم دهد. از این رو از تبا تغییرات بسیار ناچیزی، به خود اختصاص میدرصد مشاغل را  2/2حدود 

سیم توان به سه گروه تقنظر را می این تغییرات در گرافیک باال صرف نظر شده است. ده بخش مورد

اند که مشاغل با ای و فنیهای مدیریتی، حرفههای واقع در سمت راست کرافیک بخشکرد. بخش

شویم ستون بعدی مواجه می 4شوند. با حرکت به سمت چپ، با دستمزدهای باال را شامل میتحصیالت و 

دهد. این گروه شامل مشاغل که تغییرات را در مشاغل با تحصیالت و دستمزد متوسط نشان می

است.  وری و تعمیرات، و کار ساده و اوپراتوریفروشندگی، خدمات اداری، کار تولیدی به شمول پیشه

 های خدمات را شاملهای استخدامی در بخشرسیم که گرایشالیه سمت چپ میخره به بخش منتهیباال

اند. بخش اعظم شود. این مشاغل را مشاغلی برای کمک به دیگران و مراقبت از دیگران تعریف کردهمی

ها در کارگران شاغل در بخش خدمات، فاقد تحصیالت باالی دیپلم است و دستمزد متوسط در این بخش

 بخش دیگر است. 7اغلب موارد پائینتر از 

ت و ی )مشاغل با تحصیالیدهد، افزایش سریع مشاغل در هر دو بخش انتهاچنان که این شکل نشان می

ده است. در مشاغل میانی رخ دا یهدستمزد باال و مشاغل با تحصیالت و دستمزد پائین( اساساً به هزین

ن ای 2007اند. در سال دادهدرصد تمام مشاغل را تشکیل می 60چهار بخش مشاغل میانی  1979سال 

های خدماتی در درصد تقلیل یافته است. سهم مشاغل در بخش 46به  2012درصد و درسال  49سهم به 

ه بعد، مبین ب 1980تقریباً ثابت بود. از این رو افزایش سریع این سهم از سال  1979تا  1959 یهفاصل

 ت.یک گرایش متفاوت اس

اً این اروپا نیز دقیق یهکشور عضو اتحادی 16قطبی شدن مشاغل روندی منحصر به امریکا نیست. در 

تمزد پائین شود. در تمام این کشورها سهم مشاغل میانی به نفع مشاغل دستمزد باال و دسروند مشاهده می

پا دقیقاً مریکا و اروآ ، افت داشته است. طبعاً وضع2010تا  1993ساله، از  17زمانی ی هدر یک باز

طبی شن بحث روندهای حاکم بر سه گروه کلی مشاغل و ق یهقابل مقایسه با هم نیستند، اما از زاوی

مشاغل در  این جابجائی یهگیرد. مقایسی قرار مییکشورهای اروپا یهمشاغل، امریکا حدوداً در میان

ندهای رد که نیروهای واحدی عامل این روتعداد زیادی از کشورهای پیشرفته محتمالً آشکار خواهد ک

جداگانه  های اساسی بین کشورها تأکیدی بر این نکته خواهد بود که هیچ عاملاند. همزمان تفاوتهمسان

 تواند تنوع تجربیات مختلف در میان این کشورها را توضیح دهد.یا علت واحدی نمی

           

 انجامید؟ آیا قطبیت مشاغل به قطبیت دستمزدها خواهد
از منحنی دمبلی شکل قبلی مربوط به تحول مشاغل و منحنی زیر که تغییرات در سهم مشاغل با دستمزد 

دهد، نشان می 2010تا  1993های سال یهاروپا در فاصل یهکشور اتحادی 16پائین، متوسط و باال را در 

نیز خواهد انجامید، یعنی این تلقی ممکن است صورت گیرد که قطبیت مشاغل به قطبیت دستمزدها 

مشاغل مستلزم سطوح عالی آموزشی و مشاغلی که به آنها مشاغل انتزاعی نام دادیم، با دستمزدهای 

عالی همراه خواهند شد و مشاغل دستی با دستمزدهای پائین. با این حال این برداشت یک نکته را در 
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یعنی تکمیل  -ایم که پیشتر توضیح دادهگیرد و آن هم نقشی است که سه عامل تعدیل کننده، نظر نمی

 کنند.در این زمینه بازی می –کار  یهکنندگی، انعطاف تقاضا و عرض

بگذارید ابتدا نقش 

کامپیوتری شدن را در 

 –دستمزد مشاغل انتزاعی 

مثل مشاغل مدیریتی، 

از نظر  –ای و فنی حرفه

بگذرانیم. تقریباً تمامی این 

های مشاغل بر سازمان

بزرگی استواراند که به 

لحاظ تخصصی مدام در 

اند؛ مثل دانش حال تحول

های پزشکی، پیگیری

قضائی، تحلیل مالی، 

های ها، زبانزش دادهپردا

نویسی، و برنامه

های اقتصادی. آمارسنجی

های اطالعاتی و کامپیوتری شدن باید قویاً به کمک کارگرانی بیایند که به این قبیل مشاغل تکنولوژی

ها و بسط کاربرد تحلیل اطالعات کارگران انتزاعی اشتغال دارند. کامپیوتری شدن با کاهش فاحش هزینه

شان به کاری یهتر شوند و در عرصآزموده کند که در انجام این قبیل وظایف انتزاعی کاررا قادر می

تری از تخصص دست یابند، وقت کمتری را صرف گردآوری اطالعات و وقت بیشتری را سطح عالی

صرف تفسیر و کاربرد اطالعات کنند. در همین راستا تکنولوژی اطالعات برای بسیاری مشاغل حمایتی 

گری پزشکی، امور مقدماتی حقوقی و آورد که این مشاغل وظایفی چون منشیامکان را فراهم میاین 

دستیاری در تحقیقات را به کامپیوتر بسپرند. تواماً آشکار شده است که کامپیوتری شدن و تکنولوژی 

های الیه سازند. مسلماً بسیاری ازاطالعات امکان تأخیراندازی در ساختارهای مدیریتی را میسر می

 میانی مدیریت در اثر این تأخیراندازی وظایف رایج پردازش اطالعات از بین خواهند رفت.

بود، این دستاوردهای تولیدوری قطعاً به انعطاف میاگر تقاضا برای خروجی کارهای انتزاعی بی

اند که حاکی از آنانجامیدند. با این حال تمام شواهد ظاهراً های کمتری به ازای خروجی واحد میهزینه

چه تکنولوژی موجب تقویت خروجی مشاغل مذکور شده است، اما تقاضا برای خدمات آنها با شتاب  اگر

های بارز است، اما همان روند را در بخش یهبیشتری افزایش یافته است. خدمات درمانی یک نمون

 توان مشاهده کرد.مالی، حقوق، مهندسی، تحقیق و طراحی نیز می

توان گفت؟ اگر کار، نسبت به روند قطبیت مشاغل می یههای بازار کار، یعنی عرضرد واکنشدر مو

توانستند به سرعت رو به سوی مشاغل مستلزم آموزش عالی بیاوردند، این جابجائی کارگران می

نظر گردد. اما بسیاری از مشاغل مستلزم گذراندن  های موردتوانست موجب کاهش درآمدها در بخشمی

آموزشی برای  یهسال 10تا  5های اند و مجرای ورود به این مشاغل شامل دورههای عالی آموزشیدوره

اروپا.  کشور اتحادیۀ 16سهم مشاغل با دستمزد پائین، متوسط و باال در تغییرات در 

 2010تا  1993در فاصلۀ سالهای 

 دستمزد پائین

 دستمزد متوسط
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ی، خاصه پسران، با لجاجت قابل توجهی به الزامات یواردان است. به واقع نیز جوانان امریکاتازه

درصد  40حدود  1975اند. مثالً در سال سال گذشته واکنش نشان داده 30آموزشی در خالل  یهفزایند

کار، توسط گروهی از آنان انجام شده بود که دارای  یهسال سابق 10ساعات کار پسران جوان با کمتر از 

، این سهم تقریباً ثابت مانده بود. برای دختران 2005سال بعد، در سال  40تحصیالت دانشگاهی بودند. 

 42ختران دانشگاه دیده انجام شده بود، سال سهم ساعاتی که توسط د 10کمتر از  یهجوان دارای تجرب

گذشته، سهم ساعات کار انجام شده  یهبود. در ده 2005درصد در سال  53و  1982درصد در سال 

سال و دارای تحصیالت دانشگاهی، هم برای پسران و هم برای  10کمتر از  یهتوسط کارگران با تجرب

درصد  62درصد و سهم دختران برابر  52برابر  سهم پسران 2012دختران افزایش یافته است: در سال 

کار چندان  یبود. بنابراین، در حالی که سهم کارگران با تحصیالت دانشگاهی افزایش یافته است، عرضه

 کافی نبوده است که بتواند پاسخگوی تغییرات همزمان در تقاضا برای کار باشد.          

بستان  -ز بدهار انتزاعی اشتغال دارند، به یمن ترکیب متنوعی بنابراین کارگرانی که به مشاغل مستلزم کا

تکمیل کننده بین وظایف معمول و وظایف انتزاعی، تقاضای منعطف برای خدماتی که مشاغل بخش 

غل، از نامنعطف کار در کوتاه مدت و میان مدت برای این نوع مشا یهدهد، و عرضانتزاعی ارائه می

 آورند که در آنرفته این روندها بستری را فراهم میهم برد. رویتکنولوژی اطالعاتی بهره می

ار کگردد که در مشاغل مستلزم کار انتزاعی تکنولوژی اطالعاتی موجب افزایش درآمد کارگرانی می

 کار درخواستی برخوردارند. یهکنند و از قابلیت عرضمی

ری، ند، مثل رانندگی، نظافت، سرایداااما این بده بستان در مورد مشاغلی که بر کار دستی متکی

کند. اتکای بخش ... صدق نمیو ی، خدمات بهداشت خانگیینگهبانی، مهمانداری، کارگران خدمات غذا

اشان، به تکنولوژی اطالعاتی و مرکزی یهاعظم مشاغل مستلزم کار دستی، برای انجام وظیف

ننده یا جایگزینی کبستان تکمیل -ای بدههای محدودی برپردازی بسیار اندک است و از موقعیتداده

 برخوردارند.
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تأثیر  –و به خصوص خدمات  –ی برای کار دستی یند که تقاضای نهااشواهد متعددی حاکی از آن

نظر هزینه )دستمزد( نامنعطف است. اگر این درست چندانی روی دستمزدها ندارد، به عبارت دیگر از 

کاهش  که به  -باشد، در این صورت تولیدوری در مشاغل متکی بر کار دستی 

هزینه بر حسب هر واحد خدمت 

الزاماً به  -ارائه شده تمایل دارد 

ها برای محصول افزایش پرداخت

نهائی کار نخواهد انجامید. از 

سوی دیگر، آشکار شده است که 

نعطاف تقاضا برای کارهای ا

دستی وابسته به درآمد 

تقاضاکنندگان است، به نحوی که 

افزایشی در کل درآمد 

تقاضاکنندگان این نوع کار، موجب 

افزایش تقاضا برای این نوع کار 

های گردد. بنابراین تکنولوژیمی

جدید و رشد تولیدوری در 

ای افزایش درآمد اجتماعی است که منجر به مستقیم و از مجر های دیگر تنها به صورت غیرزمینه

 گردد.افزایش تقاضا برای مشاغل متکی به کار دستی می

محدود، فی النفسه  یهکار برای مشاغل متکی بر کار دستی، به علت نیاز به آموزش و تجرب یهعرض

میزان معینی، منعطف است. این واقعیت البته امکان افزایش دستمزد در این قبیل مشاغل را، حداقل تا 

کند. بنا به مشاهدات محرز باومول، حتی در صورت عدم رشد تولیدوری در مشاغل با منتفی نمی

تکنولوژی فرسوده، دستمزدها در این مشاغل نیز باید به مرور زمان و با افزایش درآمد اجتماعی، 

اً با این فرض که تقاضا افزایش یابند تا مانع از روی آوردن کارگران به سوی مشاغل دیگر گردند )مجدد

ها نسبتاً ثابت باشد(. اما واقعیت گفته شده حاکی از آن است که افزایش دستمزد در برای این قبیل فعالیت

کار کارگرانی که  یهاز جمله عرض –کار  یهاین مشاغل به حدود معینی محدود بوده و وابسته به عرض

 این مشاغل است.برای انجام  -اند ها رانده شدهاز دیگر بخش

اند، دستی در همه جا در بهترین حالت به سستی با کامپیوتری شدن کار تکمیل شده    مشاغل متکی به کار

منعطف کار که موجب  یهبهره است، و با عرضکند بیاز تقاضای منعطف برای خدماتی که عرضه می

است. بنابراین، در حالی که تعدیل افزایش دستمزدهای ناشی از افزایش تقاضاست، دست به گریبان 

شود، سهم گیری میتکنولوژی اطالعاتی قویاً در قطبیت مشاغل، که با تعداد آنها در این یا آن بخش اندازه

توان قطعاً و عموماً منتظر قطبیت مشابهی در دستمزدهای متعلق به مشاغل نظیر بود؛ داشته است، نمی

قرن  90های ، در سال2013به تحقیق انجام یافته در سال ها و در مشاغل خاص. بنا اال شاید در زمان

گذشته، در حالی که بازار کار به شدت کساد و بسته بود، دستمزد مشاغل متکی به کارهای دستی افزایش 

( در حالی که تعداد مشاغل متکی به کار دستی در اثر افزایش 2000اما پس از گردش هزاره ) یافت،

 اشت، دستمزدها در این بخش افت داشتند.   تقاضا برای آنها افزایش د

حداقل دستمزد 

افزون باید 

 گردد

زیاده خواهی این 

شما پدر اقتصاد 

 رو درآورده!
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ین برای رسیدن به دیدی عینی از تحول الگوهای دستمزد، شکل زیر را مالحظه کنید. محور افقی ا

چنان  -ترین تا باالترین سطح مهارت مورد نیاز اولیهه ترتیب از پائینب –منحنی شامل تمام انواع مشاغل 

بتدا محاسبه شد، منعکس است. به هر یک از این انواع ا 1979که در دستمزدهای متوسط، که در سال 

برابر  یهبا انداز یهدست 100آنها در  یهوزنی به تناسب تعداد آن نوع نسبت داده شده و سپس هم

 . محورتوان محور توزیع مهارت در مشاغل تلقی کرداند. به این ترتیب این محور را میگروهبندی شده

هارت مبرای این توزیع  ،درصد تغییرات در دستمزدها در طول چهار دوره یهنددهعمودی منحنی نشان

 است.

سوم سمت راست هر منحنی به منحنی مربوط به قطبیت مشاغل  شود، بیش از دوچنان که دیده می

که به  مهارت مستمراً افزایش داشته است، دستمزد مشاغل پر 2007تا سال  1979شباهت دارد. از سال 

شود. برعکس، ای و مدیریتی مربوط میتناسبی به مشاغل انتزاعی، یعنی مشاغل فنی، حرفهمیزان بی

وساً رشد دستمزدها در مشاغل با مهارت متوسط یعنی مشاغل مرسوم، اندک بوده و به مرور زمان محس

ر قرا از شتاب افتاده است. برای مشاغل کم مهارت، مشاغل سنگین بدنی که عموماً در سمت چپ منحنی

ت. در در قیاس با مشاغل با مهارت متوسط قدری بیشتر بوده اس 80 یهده گیرند، رشد دستمزد درمی

های نحنینخست قرن اخیر: در حالی که م یهمحسوساً از آن بیشتر بوده است. و اما در ده 90 یهده

زمانی  یهاین بازدادند که رشد استخدام در این بخش از مشاغل از رشد سایر مشاغل در قبلی نشان می

تر از ائینبازه به طور کلی منفی و پ دهد که رشد دستمزد دربیشتر بوده است، اما منحنی حاضر نشان می

ن تمام انواع دیگر مشاغل بوده است. توضیح این افت محسوس در رشد دستمزد مشاغل کم مهارت ای

بخش  است، بخش اعظم کارگران ایناست که زوال مشاغل با مهارت متوسط، که پیشتر توضیح داده شده 

ت رانده کار خود را از دست دادند، به بخش مشاغل کم مهار 2008رکود  یهرا و کارگرانی را در دور

 است.

است که رشد عمومی دستمزدها در قرن اخیر، حتی شود، این حقیقت دیگری که از این منحنی آشکار می

، تغییر واقعی 2007تا  1997سالهای  یه، به شدت کند شده بود. در فاصل2008پیش از رکود بزرگ 

دستمزدها منفی بوده 

است. همچنین دیده 

شود که افزایش می

 80های دستمزدها در دهه

قرن گذشته از  90و 

افزایش نظیر آن در تمام 

ل از رکود و در قب یدوره

اثنای رکود بیشتر بوده 

است. گرچه افزایش 

دستمزد تمام مشاغل در 

رکود حدود صفر  یهدور

بوده است، اما در این 
 وسط(مبتنی بر دستمزد مت 1979محاسبه سال طبق ، کم مهارت تا پرمهارتصدکهای مهارتی )از 
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مهارت دیده  های کم مهارت و مهارت متوسط و افزایش آن در بخش پردوره نیز نزول دستمزد در بخش

 شود.می

شود؟ یک در این منحنی به طرز محسوس دیده نمی «هایک درصدی» یهچرا درآمدهای به شدت فزایند

را  های شغلی«صدک»هاست. این منحنی در اساس درآمد دلیل آن و دلیل دوم حدودی ساختگی بودن داده

 های دستمزدی را. تراکم رشد دستمزد در یک صدک شغلی کمتر از تراکم آندهد و نه صدکنشان می

شوند. به عالوه باالترین درآمدها در مشاغل مختلفی پیدا میدر یک صدک دستمزدی است، زیرا افراد با 

شوند، که مریکا سانسور میآ «تحقیقات یهجامع»های مرکز آمار و های درآمدی از دادهباالترین صدک

 .«کشندسر به فلک می»ی است که یپوشی درآمدهاموجب پرده

 

 کندی سالهای اخیر در رشد مشاغل پرمهارت
در  ماسیون و تکنولوژی اطالعات به قطبیت شغلی و به درجاتی همچنین به قطبیتاین فرضیه که اتو

ها را های کلیدی منعکس در دادهتواند بعضی از جنبهدستمزدها در نیروی کار منجر شده است، می

یک فرضیه  تر از آن است که بتوان آن را فقط باماً نشان داده است پیچیدهئتوضیح دهد. اما واقعیت دا

 یح داد.توض

شدن  بین تغییرات تکنولوژیک و تغییرات شغلی، کند یهمن در مورد رابط یههای گزاریکی از دشواری

است. شکل  2000مهارت و انتزاعی از پس از سال  رشد استخدام در مشاغل پر یهتوضیح نشدهنوز 

کند، اال این که محور عمودی به عوض درصد تغییرات در همان قالب شکل قبلی تبعیت می زیر از

دستمزدها درصد تغییرات در سهم استخدام مشاغل را به ترتیب سطح مهارت الزم برای انجام آنها 

نشان  1979درسال

دهد. از آنجا که می

ها در هر مجموع سهم

زمانی باید برای  یهدور

یک باشد، تغییرات در 

ها در طول این سهم

ها باید برابر صفر دهه

باشد، و بنابراین، ارتفاع 

هر صدک مهارتی 

متناسب با رشد استخدام 

در مشاغل مربوطه به کل 

 مشاغل است.

این شکل از سه زاویه از 

قطبیت  یهارقطعیت گز

کاهد. نخست این که سرعت استخدام درمشاغل کم مهارت دستی در شغلی، که فوقاً تشریح شد، می

 شود. حاصل می مورد تحلیل افزایش داشته است. این نتیجه به روشنی از قسمت سمت چپ شکل یهدور

 1979سال شاخصهای مهارتی )مرتب شده برای مشاغل مبتنی بر  کدص
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 2012تا  1979استخدام برحسب صدک مهارتی مشاغل، از تغییرات 
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شاغل تعلق مهارت توزیع م شان کاسته شده، متزایداً به بخش پردوم این که مشاغلی که از سهم استخدامی

ر صدک اش تنزل یافت، حدوداً دسهم استخدامی 1980ترین شغلی که در سالهای مهارت دارند. مثالً پر

االتر هم آخری دوره، این مرتبه ب یهدو ده پنجم توزیع مهارتی قرار داشته است. در حالی در چهل و

ارد دکه جای مشاغل مستلزم مهارت متوسط پنجم توزیع مهارتی رسید؛ انگار  و رفت و به صدک هفتاد

 شود.به سمت باال جابجا می

ا در شان نامیدیم، آشکاردستمزد، یعنی مشاغلی که انتزاعی مهارت و پر سوم این که رشد مشاغل پر

تی در کند شده است. به قراری که دو دهک باالترین مشاغل در توزیع مهار 2000پس از سال  یهدور

اند. اشتهدرشد بسیار اندکی  2012تا  2007 یهاند و در فاصلبدون رشد مانده 2007تا  1999 یهفاصل

مورد  یهشان، در ابتدای دورقدری وضع را ساده کنیم: رشد استخدام مشاغل بر حسب سطح مهارتی

مهارت رشد  بوده است: مشخصاً سهم استخدامی مشاغل کم مهارت و پر Uمطالعه تقریباً به شکل 

شان به یک به بعد الگوی سهم استخدامی مشاغل برحسب سطح مهارتی 2000های . از سالاندداشته

ین است که کنم که توضیح محتمل این پدیده ااینجا به این اشاره اکتفا می سطح شیبدار شباهت دارد. در

ی قادر کارگران با تحصیالت عال یهبالقو یهمهارت انتزاعی، به سرعتی که عرض مجموعه مشاغل پر

 کند.است، رشد نمی

وضیح تهای باال را تواند کند شدن رشد استخدام مشاغل مستلزم مهارتحال سؤال این است: چه چیز می

ر کلی های تکنولوژیکی به طودهد؟ یک پاسخ این است که اوتوماسیون، تکنولوژی اطالعاتی، و پیشرفت

 یهرکنند و بنابراین در دوو پر کردن جای وظایف مختلف را طی می سیر صعودی در جایگزینی مشاغل

ای، فنی و ی هستیم که به مشاغل حرفهیهامورد بحث ما شاهد نشستن اتوماسیون و فن به جای انسان

ین پاسخ با روندی را از نظر دور داشت، اما ا چه نباید چنین احتمال و اند. اگرمدیریتی اشتغال داشته

 افزار همخوانی ندارد.گذاری در کامپیوتر و نرمبوط به سرمایهالگوهای مر
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های اخیر، این پاسخ عنوان مهارت در سال ربرای یافتن علت یا علل کند شدن رشد مشاغل پ در جستجو

های تکنولوژیکی به طور کلی در جایگزینی مشاغل شد که اوتوماسیون، تکنولوژی اطالعاتی، و پیشرفت

مورد بحث ما شاهد  یهکنند و بنابراین در دورو پر کردن جای وظایف مختلف سیر صعودی را طی می

نشستن اتوماسیون و فن به 

هستیم که ی یجای انسانها

ای، فنی و به مشاغل حرفه

 اند.مدیریتی اشتغال داشته

چه نباید چنین احتمال  اگر

و روندی را از نظر دور 

داشت، اما این پاسخ با 

الگوهای مربوط به 

گذاری در کامپیوتر سرمایه

افزار همخوانی و نرم

ندارد. اگر به واقع 

تکنولوژی اطالعات در 

افزون  کار اشغال روز

مهارت  گران پرجای کار

باشد، آن گاه باید منتظر 

گذاری گیری سرمایهاوج

افزاری آن بود. در حالی که، چنان و چه در بخش سخت -ها در صنعت کامپیوتر، چه در بخش نرمشرکت

افزارهای کامپیوتری گذاری در ادوات و نرمسهم سرمایه 2014دهد، در اوائل سال که منحنی نشان می

گذاری در این صد از تولید ناخالص ملی بوده است؛ یعنی سهمی برابر سهم سرمایهحدود سه و نیم در

 !«دات.کام» یه، در ابتدای دور1995بخش در سال 

های این منحنی مبین اختالل موقت تقاضا برای سرمایه در تکنولوژی اطالعاتی در به نظر من داده

خست قرن حاضر به سرعت تصحیح شده است. های نقرن گذشته است، که در سال 90 یهدوم ده یهنیم

های نوآورانه را تعدیل کند، گذاری در بخش اطالعات بتواند فعالیتمن تردید دارم که سقوط تند سرمایه

 مهارت خواهد داشت. تری به کارگران پرعکس، چنین روندی نیاز گسترده بلکه بر

سال گذشته بازار  15ها عاملی نبوده که در خالل ام، تغییرات تکنیکی، مطلقاً تنچنان که پیشتر متذکر شده

مریکا تحت تأثیر قرار داده باشد. مثالً کند شدن رشد دستمزدها و تغییرات در الگوهای آکار را در 

، مطمئناً به میزان زیادی 2007و خاصه پس از  2000های پس از مریکا در سالآاشتغال در بازار کار 

مشخصاً در  -اند. اولین عامل، اثر سیکل شغلی کالن همراه بودهبا دو نوع عامل در سطح اقتصاد 

 2008 و 2007های ریختن بازار خانه در سال و فرو 2000در سال  «دات.کام»ترکیدن حباب  یهنتیج

های نوآورانه انجامیدند. دومین عامل، گذاری و فعالیتاست. هر دوی این رویدادها به کاهش حاد سرمایه

مریکاست، که در اثر جهانی شدن شتابان، به آوجود اختالالت در استخدام نیروی کار در بازار کار 

واردات از چین، پس از پیوستن این کشور به سازمان جهانی تجارت،  یهخصوص سرریز شدن پردامن

 ا سخت افزاریی -سرمایه گذاری ثابت خصوصی در صنعت کامپیوتر، اعم از بخش نرم

  2014تا سال  1949در امریکا، به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی، از سال 
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برآمد سریع چین، به عنوان نخستین اقتصاد صنعتی  جای گذاشت.ه مریکا بآاثر معتنابهی بر بازار کار 

جای گذاشت: کاهش استخدام و از میان رفتن ه مریکا بآصادرات بنیاد، عواقب عمیقی بر بازار کار در 

کردند، و کاهش مریکا که مستقیماً با واردات چین رقابت میآهائی از صنایع تولیدی مشاغل در بخش

ی را برای یتولیدی، که به عنوان تولیدگنندگان واسط، کاالها یدی و غیرهای تولتقاضا برای کار در بخش

 کردند.گفته تولید میصنایع پیش

ر داند. پیشرفت البته این عوامل خود به اشکال مختلفی با گسترش اتوماسیون و تکنولوژی مرتبط

وش مستقیم دستخ رمریکا مستقیم و غیآهای اطالعاتی و مراوداتی تقاضا برای کار را در تکنولوژی

سپاری و ای، کار برونتغییرات عمیقی کرده است. این پیشرفت، به نحو فزاینده و مقرون به صرفه

ور و های مختلف آن در جاهای دتولیدی را، که بخش یهاعمال نظارت و هماهنگی در روندهای پیچید

چه  ت را چه برای سرمایه وها میسر کرده است و شرایط رقابشوند، برای شرکتجدا از هم انجام می

هر یک  «خالص»ثار آعلل و عوامل، تفکیک  یهجانب کنندگی چندبرای کار تغییر داده است. این تکمیل

 ظ عملی، بسیار دشوار کرده است.از این علل و عوامل را، چه به لحاظ نظری و چه به لحا

 
 

 آیا پارادوکس پوالنی مغلوب خواهد شد؟
 یههای گذشته در اثر در قدرت فزاینداتوماسیون، که در دهه

تکنولوژی اطالعات تکمیل شده است، تغییراتی را در تولیدوری 

خود بازار کار را مختل  یهبه بار آورده که این تغییرات به نوب

حاضر بر این نکته تأکید شد که هر شغل  یهاند. در مقالکرده

یار است و درحالی که اتوماسیون و متشکل از وظایف بس

توانند جای برخی از این وظایف را بگیرند، کامپیوتری شدن می

بین تکنولوژی و کار مستلزم اندیشیدن به جوانب  یهدرک رابط

دیگر این رابطه، و نه فقط به موضوع نشستن تکنیک به جای 

مذکور مستلزم اندیشیدن به رشته  یهکار، است. درک رابط

دهند، و این که کار است که به یک شغل شکل می وظایفی

های جدید تکمیل شود و تواند با تکنولوژیانسانی چگونه می

ها تکامل یابد. نیز مستلزم اندیشیدن به نوسانات موجود در هزینه

های بازار کار به این های متفاوت و پاسخو درآمدهای خروجی

 نوسانات است.

در برابر اتوماسیون قرار  وظایفی که بیشترین دشواری را

داوری، و عقل سلیم  یهاند که به انعطاف باال، قواند آنهائیداده

ها را تنها به صورت ضمنی و مستتر نیازمنداند. این مشخصه

این نوشته به پارادوکس پوالنی  توان  فهم کرد. من پیشتر درمی

های گذشته، کامپیوتری شدن و روبوتی شدن گام یه. در ده4اشاره کردم و آن را به اختصار توضیح دادم

                                                           
 س پوالنی، آمده است:پیشتر در این مقاله، در تعریف و توضیح پارادوک -4

 19761891-میخائیل پوالنی، 
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متصور و مرز  بزرگی در ورود به فضاهای فعالیت انسانی، که فقط تا چند سال پیشتر از آن قلمرو نا

شناختی اسناد حقوقی، و حتی اند: رانندگی، تجزیه و تحلیل زباناند. از آن جملهشدند، نهادهی تلقی میینها

ها به معنای آن نیستند که پارادوکس پوالنی به زودی شاورزی. آیا این پیشرفتپیشبرد کارهای میدانی ک

 اساساً مغلوب خواهد شد، به این معنا که اکثریت بزرگ وظایف به زودی اتوماتیزه خواهند شد؟

کند دریابیم چه برداشت من از روند رویدادها جز این است. پارادوکس پوالنی در واقع به ما کمک می

ی را ترسیم کنیم که با گذر از آنها نهایتاً یهاکند راهعالوه بر این کمک می اند.هنوز انجام نشدهی یکارها

های مهندسی و دهم که فعالیتکار بیشتر انجام خواهد شد. مشخصاً من دو راه متمایز را تشخیص می

از قواعد آنها چیزی »توانند با عبور از آنها وظایفی را اتوماتیزه کنند که ما علوم کامپیوتری می

یکی کنترل محیط و دیگری آموزش ماشین. راه نخست پارادوکس پوالنی را با وضع : «دانیمنمی

های نسبتاً نامنعطف قادر خواهند بود به نحوی نیمه زند؛ به نحوی که ماشینمقررات برای محیط، دور می

کند: به جای این که به کوس میاتوماتیک و خودمختار عمل کنند. راه دوم پارادوکس پوالنی را مع

ی اختراع خواهند کرد که یهانیها مقرراتی را بیاموزد که برای ما غیرقابل فهم باشند، مهندسان ماشماشین

های انبوه و آمارهای کوشند و از این رو قادر خواهند بود مقررات ضمنی را از متن وضعیت، دادهمی

 کاربردی استخراج کنند.

 

 

                                                           
نه هیچ کس یا چیز  ری وشان نه هیچ کامپیوتدهند، اما برایکنند و انجام میها آنها را به طور ضمنی درک میوظایف بسیاری وجود دارند که انسان

میدان که در سال اقتصاددان، فیلسوف و شی –ان کاری را اعالم کند. این محدودیت را، با توسل به اسم پوالنی یا جری «مقررات»تواند دیگری نمی

 یهخم مرغی را با زدن آن به لبتقتی اند. ما ونامیده «پارادوکس پوالنی» - «دانیمتوانیم بر زبان آوریم، میما بیشتر از آن چه می»اعالم کرد  1966

ای را برای توضیح یک نویسیم، یا فرضیهمستدلی می یهدهیم، مقالع متمایز پرندگان را تشخیص میشکنیم، با نگاهی اجمالی انوایک کاسه می

یم. در تعاقب مشاهدات کنبدانیم برای انجام آنها چه باید شویم که فقط به طور ضمنی میهیم، در همه حال درگیر وظایفی میددشوار ارائه می یهپدید

ائی که فقط هیعنی مهارت –اند، که به انعطاف، قضاوت، بصیرت و عقل سلیم ارترین وظایف برای اتوماسیونتوان گفت آن وظایفی دشوالنی، میپو

 اند.نیازمند –شوند به طور ضمنی ادراک می

-های حسیرتی شدن است، اما بعضی مهادهد که چرا مهارتی چون استدالل عالی مستقیماً قابل کامپیوترپارادوکس پوالنی همچنین توضیح می

اند؛ مثل رسیدگی به مسائل صوری تدبیر شده گیرد که مشخصاً برایسری ابزارهای منطق صوری بهره می حرکتی نه. استدالل عالی از یک

فیزیکی، عقل سلیم، قضاوت، های پذیریتی، انعطافحرک-های حسیهای کمی. در مقابل، مهارتاری نسبتذسبه، ریاضیات، قیاس منطقی، و کدگمحا

ها ن قبیل مهارتهایی هستند که نوع بشر آنها را، نه توسعه، بلکه تکامل بخشیده است. صوری کردن ایبصیرت، خالقیت، و زبان محاوره قابلیت

 هاست که ما معموالً درکی ضمنی از آنها داریم.ای از فعالیتمجموعه «مهندسی معکوس»مستلزم 
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 گیرینتیجه

اگرچه هنوز محدود اما  –اند که هائیهای جدیدی از تکنولوژیها هر روزه حاوی اخباری از نمونهرسانه

 یهگیرند. واقعیت اما این است که آثار مکمل و جبران کنندکار و وظایف انسان را به عهده می –فزاینده 

انگیزند، چندان قدرتمندتراند، که های دیگر بر میدر عرصهی که برای کار انسانی یاین روند و تقاضا

 بینی خود من این است که قطبیت در بازار کار و استخدام تا درازشود. پیششان ثبت نمیگاه حتی وقوع

مدت ادامه نخواهد یافت. در حالی که بخشی از وظایف کنونی در مشاغل با مهارت متوسط در معرض 

بسیاری از همین دست مشاغل همچنان نیازمند ترکیبی از وظایف موجود در کل  اتوماسیون قرار دارند،

از قبیل رادیولوژی، آزمایش خون، پرستاری فنی،...  –اند. مثالً مشاغل امدادهای پزشکی طیف مهارت

اند که به نحوی قابل مالحظه و به سرعت در حال مشاغل دارای مهارت متوسط یاز زمره مقوله –

ز دستمزد نسبتاً خوبی هم برخورداراند. بیشتر این مشاغل مستلزم تسلط به ریاضیات در سطح رشداند و ا

 دو یهاند. این مشاغل مشخصاً مستلزم طی یک دورتحلیلی نسبتاً ورزیده یهمتوسطه، علوم زیستی، و قو

بسیاری  کلی شامل حال ححتی بیشتراند. این شر ساله و گاه ساله پس از آموزش متوسطه، گاه چهار

کاری، کشی و برقاز قبیل لوله –مشاغل تجاری و تعمیراتی 

کارگران تأسیسات ساختمانی از قبیل گرمایش و تهویه، و 

شود. برخی از مشاغل مدرن نیز می -های مکانیک تکنیسین

مثل بسیاری از مشاغل در  -مربوط به مسئولیت فروش نیز 

سازی، میمبخش بازاریابی، که کارکردهای هماهنگی و تص

نویسی و بایگانی را ایجاب ای چون ماشینو نه امور ساده

ایضاً وضع مشابهی دارند. مواردی نیز وجود  -کنند می

دارند که در آنها تکنولوژی به کمک کارگران با تسلط کم به 

آید تا بتوانند وظایف اضافی را به انجام پیچ و خم تکنیک می

که به نحو دم رسانند؛ مثل شغل پرستاری متخصص، 

تشخیص بیماری و حتی تجویز دارو را به  یهافزونی وظیف

 جای پزشک به عهده دارد.

بینی من این است که بخش قابل توجهی از مشاغل با پیش

های شغلی مهارت متوسط که مستلزم ترکیب مهارت

های ای معین، مهارتمشخص،  سطح آموزش پایه

اند، ه، و عقل سلیممحاسباتی، تطبیق پذیری، توان حل مسئل

های آینده هنوز در میدان باشند. حدس من این است که در ده

بسیاری از وظایفی که در حال حاضر در قالب این مشاغل 

ها جوری که ماشین –اند، به سادگی و بدون افت کیفی، قابل جدا کردن از یکدیگر نیستند به هم آمیخته

توان باقیمانده را. به این دلیل می یهو کارگران وظایف ساد فقط وظایف مهارت متوسط را به عهده گیرند

گفت که بسیاری از مشاغل مهارت متوسط که در آینده نیز باقی خواهند ماند، ترکیبی از وظایف مرسوم 

ای از وظایف نامرسوم خواهند بود که در انجام آنها کارگران از چند مزیت تکنیکی و مجموعه

پذیری، و توان حل مسئله. به طور کلی همین تقاضا بین انسانی، انعطاف، تطبیقهای برخورداراند: تعامل

برای تعامل، اساساً مشوق تعامل چهره به چهره نسبت به اجرای از راه دور است. این نکته به این معنا 

 1916 - 2001هربرت سیمون: 
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 «برونسپاری»تری به نیز هست که این دست مشاغل مهارت متوسط ممکن است حساسیت نسبتاً پائین

 باشند. داشته

گیرند، یممندانه همزمان وظایف تکنیکی و بین انسانی را به عهده الورنس کاتز به کارگرانی که فضیلت

ید مستلزم مشاغل جد»را داده است. هولتز مستنداً نشان داده است که  «صنتعگران نو»لقب به یادماندنی 

 کنند.سرعت دارند رشد می، و حتی مشاغل تولیدی سنتی و فروش، در واقع به «مهارت متوسط

مریکا آای در روشن است: قابلیت نظام آموزشی و سیستم آموزش حرفه یهبینی حاوی یک نتیجاین پیش

را برای تربیت کارگرانی که در آینده مشاغل با مهارت متوسط را به  –واه  خصوصی، خواه دولتی خ –

اثر  که کارگران مشاغل مهارت متوسط درعهده خواهند گرفت، باید زیر سؤال برد. موضوع این نیست 

ت که اند، بل موضوع این اسشوند، یا محکوم به نابودیاتوماسیون و تکنولوژی به نابودی تهدید می

هائی باشد مدتی برای تربیت مهارت انسانی باید در قلب هر استراتژی بلند یهگذاری روی سرمایسرمایه

پیک ی تیییک جوان امریکا 1900شوند و نه نابود. درسال یکه توسط اتوماسیون و تکنولوژی تکمیل م

آن ایام،  سال. در 8یا حداکثر  6شد؛ معادل مریکا به دنیا آمده فقط از آموزش ابتدائی برخوردار میآ

ع رو به مریکا تشخیص داده بودند که این میزان تحصیالت ناکافی است. کار در مزارآبسیاری از مردم 

های بیشتری گرفت. بنابراین برای گذران زندگی نیاز به مهارتصنایع اوج می کاهش داشت و کار در

دان درطی مریکا، به عنوان اولین کشور، این چالش را با تأمین آموزش متوسطه برای عموم شهرونآبود. 

های متکی نخست قرن بیستم پاسخ گفت. قابل توجه این که جنبش آموزش متوسطه توسط دولت یهده 4

 به پر های تکنولوژیکی هیچ گاهشد. انطباقات اجتماعی قبلی با امواج پیشرفتورزان هدایت میبه کشا

 شتاب، نه اتوماتیک و نه ارزان بودند. اما سخاوتمندانه عمل کردند.

راموش انگیز ناظر بر نشستن ماشین به جای انسان فهای غمپایانی، که معموالً در پیشگوئی یهنکت

اصلی اقتصاد ما  یهه اگر کار انسانی واقعاً در اثر اتوماسیون زائد شود، آن گاه مسئلشود، این است کمی

ی بر کمیابی کار ای توزیع درآمد در اقتصاد بازار مبتنتوزیع خواهد بود و نه کمیابی. سیستم پایه یهمسئل

ر اثر کمیابی داند که  «انسانی یهسرمای»ارزشمندی از  یه( آمیزیهاست؛ شهروندان دارنده )یا خواهند

ز یک اها به واقع هم قادر به زائد کردن کار انسانی باشند، در آن صورت درآمدزا است. اگر ماشین

ز ا چه کسیثروت مشترک برخوردار خواهیم بود و البته همچنین یک چالش بزرگ برای تعیین این که 

کار  ن ثروتی چنان عظیم، توزیع آنبرد. ممکن است استدالل شود که با داشتاین ثروت چقدر سهم می

همواره  بینی هرگز واقع نشده است.نسبتاً آسانی خواهد بود. اما تاریخ حاکی از آن است که این پیش

ز حدت ارود که با گسترش اتوماسیون اند و انتظار نمیکمبودها و مجادالتی بر سر توزیع وجود داشته

چالش مقدم پیش  انداختن یوغ کمیابی هستیم به نحوی که به دور یهاین مسئله کاسته شود. آیا ما در آستان

الم کامپیوتر عاقتصاددان،  -قتصاد دیگر توزیع باشد؟ در این جا از هربرت سیمون ا یهرویمان در عرص

های ضطراب ناشی از اتوماسیون در سالگیرم که در مواجهه با اکمک می -نوبل  یهجایز یهو برند

ی مسائل جهانی نسل حاضر و نسل آینده، تا آنجا که این مسائل صرفاً مسائلجوهر »نوشت:  1960

ل مسائل اند، کمیابی است و نه فراوانی مفرط. لولوی اتوماسیون ظرفیت ما را که باید صرف حاقتصادی

 شان همچنان باقی است.نیم قرن پس از این جمالت، صالبت «برد.واقعی شود، به هرز می
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 کار یهاتوماسیون انبوه: مباحثه در آیند یهزمانبیم و امید در 

 دیوید اسپنسر
 

 چکیده

ر اتوماسیون اندازهای بدیل اقتصادی و اقتصاد سیاسی امروزه در این باره توافق دارند که کار در اثچشم

گیر و ودهانبوه در مسیر نابودی قرار گرفته است. برخی نگران آثار منفی این روند به صورت بیکاری ت

زاد اند، درحالی که هستند دیگرانی که به این روند همچون فرصتی برای بسط وقت آنابرابری عمیق

ی که یهادیدگاه خیزد و با ارجاع بهها برمیحاضر به مقابله و نقد این دیدگاه یهنگردند. نوشتها میانسان

 یهامعجموانع سرسخت در  اند،عرضه شده «بدون کار» یهآیند یهپیشتر توسط مارکس و کینز در بار

کشد که آیا کار در دهد. نوشته سپس این پرسش را پیش میداری را برای کاستن از کار نشان میسرمایه

ها و تهای تکنولوژیک کاهش خواهد یافت یا برعکس، علیرغم و در واقع به علت این پیشرفاثر پیشرفت

ز جانب اواهد ماند. این نوشته تهدید کارگران های جدید، همچنان باقی ختکنولوژی یهکاربرد گسترد

 یهکند که آینذیبیند و نه در نابودی کار. نوشته استدالل متکنولوژی را مقدمتاً ناشی از افت کیفی کار می

 بهتری برای کار و کارگران نهایتاً در گرو تغییرات وسیع در مالکیت است.

 

 مقدمه
ی تبدیل نابودی کار االن دیگر نه فقط یک موضوع آکادمیک بلکه به گفتمانی عموم یهبینی دربارپیش

 یهندشده است. در این گفتمان، زیر تأثیر چندین تحقیق تجربی وزین، موضوع پیشرفت مداوم و شتاب

بینی های دیجیتالی و روبوتی، و عواقب این پیشرفت در امحای کار برجسته شده است. پیشتکنولوژی

تماماً اتوماتیزه خواهند شد. بر  –یا شاید بیشترین آنها  –است که در آینده بسیاری از وظایف کاری شده 

و رسد که تعداد بسیاری از کارگران چیزی جز یک زندگی بدون کار در پیش راین اساس به نظر می

 نخواهند داشت.

ست؛ از جمله به علت بیکاری برای برخی از محققان امکان نابودی کار موجبی برای بیم و نگرانی ا

ی در حمایت از کارگران، یهاشود که جامعه باید دست به رفورمگسترده و نابرابری عمیق. استدالل می

حتی در زمانی که دیگر کار محو شده 

های پیشنهادی از است، بزند. رفورم

بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تا 

برای همگان را  ،تأمین درآمد پایه

شوند. و البته هستند دیگرانی یشامل م

انداز آینده ای بدون کار هم که به چشم

بعضی صداهای  گویند.خوشامد می

رادیکال، به استقبال اتوماسیون انبوه به 

راهی به اتوپیای  یهعنوان نقش
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که در ای دارند اند و چشم به آینده«اتوماسیون کامل»ای برای شتابند. آنها خواهان برنامهمی «پساکار»

 آن کار وجود ندارد.

حاضر وارد  یهکار، در مباحث یهحاضر مالحظاتی انتقادی را، پیرامون اتوماسیون و آیند یهنوشت 

اقتصاد و اقتصاد  یهاندازهای بدیل درعرصکند. این مباحثه از زمره مباحثاتی است که در آن چشممی

گیری را فقات وهم اختالف نظرات درحال شکلاند و از این بابت که هم تواسیاسی با هم درگیر شده

 یهیدپردازد که چگونه اخاصه به این نکته می ،کند، دارای جذابیت خاصی است. این نوشتهآشکار می

ه نابودی کار توجه محققان را در میان طیف روشنفکران و سیاستورزان تسخیر کرده است و این ک

خدمت نابودی  ای شده که در آن اتوماسیون بهآینده یهدربار های گوناگونیچگونه این ایده منشاء دیدگاه

و مطلوب  نقش کار در زندگی انسان یههای رقیبی دربارکار درآمده است. بر بستر همین ایده، دیدگاه

ر دور داند. این نوشته برخی از مواضع اصلی ای که در آن کار وجود ندارد، قد علم کردهبودن جامعه

ان های موجود در این مواضع را نشکند و نارسائیپیرامون اتوماسیون را طرح میاخیر از مباحثه 

ی به کار کمتر دهد. اگرچه نوشته در نهایت با دیدگاه اتوپیائی دایر بر کاربرد اتوماسیون برای دستیابمی

های وم رفورمخود بر لز یهدهد و به نوباما بهتر همدلی دارد، موانع تحقق این دیدگاه را نیز به دست می

ه کار فقط و حل مسائل مربوط ب» یهاید ،کند. نوشتهاساسی در جامعه برای غلبه بر این موانع تأکید می

کند. استدالالت و ای که بر لزوم تغییر در مالکیت تأکید دارد، رد میرا به نفع ایده «فقط با اتوماسیون

اند، و نیز های تکنولوژیکادی و سیاسی پیشرفتتر از ابعاد اقتصانتقادات این نوشته متوجه درک عمیق

 ای بسیار و نه معدود.گیری از تکنولوژی برای تأمین منافع عدههتر از امکان بهردرک عمیق

نگاه به  یههای تاریخی را دربارزمینههای زیر است: فصل دوم برخی پیشاین نوشته دارای بخش

های مارکس کند. تأکید در این فصل بر نوشتهاتوماسیون به عنوان مکانیسمی برای کاهش کار معرفی می

 «بدون کار» یهاتوماتیزه شد یهامکان یک آیند یهبدیل یکدیگر دربار یهو کینز، دو موضع برجست

دهد. این کار را شرح می داری برای کاستن ازسرمایه یههای حاصل در جامعاست. فصل سوم پیشرفت

داری بشناسیم. سرمایه یهکند تا برخی موانع سرسخت برای کاستن از کار را در جامعفصل کمک می

کند. در این اتوماسیون ترسیم می یههای توافق و تخالف را در مباحثات جاری دربارفصل چهارم عرصه

کنون اروشنفکری و ایدئولوژیکی گوناگون  شود که چگونه محققان بسیاری از مواضعفصل نشان داده می

ای بدون هاند که کار به واقع با خطری جدی روبروست و این که اتوماسیون به آیندبه این توافق رسیده

وافق نظر تعواقب امحای کار برای کارگران و جامعه  یهکار تحقق خواهد بخشید؛ اگرچه که آنان دربار

در واقع به  وزیرا از این نکته که کار، علیرغم  ،شودمواضع آغاز می ندارند. این فصل با انتقاد از این

ورزند. های جدید، همچنان باقی خواهد ماند، غفلت میتکنولوژی یهها و کاربرد گستردعلت پیشرفت

م برخی ام مستدل کنم که تهدید اصلی تکنولوژی متوجه کیفیت کار است و نه کمیت آن. فصل پنجکوشیده

مواضع  رایج به اتوماسیون را، چه متعلق به جریان غالب و چه متعلق به یگزارانهی سیاستهااز پاسخ

ار توانند برای مهدهد که میرادیکال، معرفی و نقد کرده است. فصل ششم امکاناتی را به دست می

 شود.تکنولوژی برای نیل به کار کمتر اما بهتر به کار آیند. فصل هفت نتایج را شامل می
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 مارکس و کینز یهگریز از کار: مقایس
ها و ها پیش اندیشهمفهوم تکنولوژی، به عنوان روند ایجاد شرایطی برای تقلیل کار در جامعه، از مدت

اقتصادی معینی را موجب شده است. پژوهشگران مختلفی، از مارکس تا کینز،  –های اجتماعی برداشت

 اند که در آنای نظر انداختهبه آینده

ها، نیازهای ها، به جای انسانماشین

آورند. اجتماعی را برمی

پژوهشگران دیگری چون الفارژ، 

توان در این راسل و گرز را نیز می

باره نام برد. ما در سطور زیر 

های مارکس و کینز را به دیدگاه

تفکیک به فشردگی در میان 

ایم. چنان که خواهید دید، این گذاشته

ها همچنین به طرق مختلفی به وضع و ارزش کار. این دیدگاه یهاند دربارهای متفاوتیدهها حاوی ایدیدگاه

 پردازند.داری میپساسرمایه یهامکان ناالزم شدن کار در آیند

حالی که تکنولوژی نیروی  کند. درداری پیشرفت تکنولوژی را محدود میمارکس تأکید دارد که سرمایه

گیری و بسط مداوم تولید و مصرف بوده است، استفاده از آن برای بهرهداری در سرمایه یهمحرک

بایست برای شده است. هدف سودآوری به این معناست که تکنولوژی میاستثمار کارگران محدود می

کند که در داران مهار زده شود و نه آن که برای منافع کارگران بسط یابد. مارکس تأکید میمنافع سرمایه

تکنولوژی موجب نزول اعتبار کار و کارگران است. کارگران به یمن تکنولوژی آزاد  این روند،

ی بیگانه و دشمن با یشوند. تکنولوژی کارگران را به نیروشوند، بلکه توسط آن به بردگی کشیده مینمی

در شمرد. کند، و کیفیت زندگی آنان را چه در محیط کار و چه در خارج از آن، خوار میکار بدل می

یابد و اختیار و توان ادراکی کارگران از آنان سلب آالت تقلیل میماشین یهنتیجه مفهوم کارگر تا حد زائد

داری سرمایه یهشود. این بخشی از انتقاد وسیعتری است که مارکس به کاربرد تکنولوژی در زمانمی

 آورد.وارد می

داران این داری نبود. برعکس، تمایل سرمایهایهدستاوردی تضمین شده در نظام سرم ،ترزمان کار کوتاه

تر وادار کنند. اما، به زعم مارکس، بود که کارگران را، حتی به قیمت سالمتی آنان، به کار طوالنی

تر خود را سازمان دهند. تصویب قوانینی برای محدود بایست برای تضمین زمان کار کوتاهکارگران می

کند و تداوم کاهش مشترک کارگران را منعکس می یهموفقیت مبارز کردن زمان کار در قرن نوزدهم،

 داری بستگی دارد.سرمایه یهزمان کار، به تقویت توان مبارزاتی کارگران در جامع

کارگیری متفاوت تکنولوژی در آینده به دست ه امکان ب یهمارکس در عین حال دیدگاهی مثبت دربار

داری به کمونیسم، این امکان فراهم خواهد شد که با گذر سرمایه دهد. کوتاه کالم او این است کهمی

تکنولوژی مستقیماً و به طریقی پیش فعال به منظور کاهش کار و افزایش زمان آزاد به کار گرفته شود. 

-این نیز میسر خواهد شد که با تغییر مناسبات تولیدی کار را به فعالیتی خالف بیگانگی و برای خود
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کند که تکنولوژی به گسترش آزادی و رفاه انسان، چه با ل کرد. مارکس ابراز امیدواری میشکوفائی تبدی

 و چه بدون کار، کمک کند.

 یهرا به هزین «قلمرو آزادی»دهد که در آن کمونیسم مارکس در عبارتی مشهور به راهی ارجاع می

 مین نیازهای مادی جامعهها برای تأگسترش خواهد داد. در آن زمان کار انسان «قلمرو ضرورت»

 کمونیستی نیز یک ضرورت باقی یهدهد که کار در جامعخواهد بود. در اینجا مارکس تشخیص می

اختیار  ردتری خواهد داشت و زمان آزاد بیشتری خواهد ماند. البته به یمن تکنولوژی، کار زمان کوتاه

مونیستی ودشان به کار گیرند. در نظام کشان را بنا به انتخاب آزاد خافراد خواهد بود تا ذوق خالق

اضافی  ها خواهد بود و این فعالیت جای ایجاد ارزشپیگیری فعالیت خالق و آزاد اولویت نخست انسان

 -شودداری واقع میعنی جای کار چنان در نظام سرمایهی –هر چه بیشتر را، که هدف سرمایه است 

جام کار که این کمونیسم است که آزادی انسان را با ان کندخواهد گرفت. در عین حال مارکس تأکید می

ل»سازد. تا حدودی این نتیجه به یمن تکنولوژی و استفاده از آن برای کاستن و امحای میسر می  «کار گ 

 شود. )خرمحالی( حاصل می

ل وظیف کار  یفیتککلیدی در نظام کمونیستی خواهد بود، که شرایط مهمی را برای بهبود  یهحذف کار گ 

ل، مناسبات اجتماعی نیز دگرگون خواهند شد. ک ار در فراهم خواهد آورد. فراسوی اتوماسیون کار گ 

اری کبافتاری جمعی و اشتراکی پیش برده خواهد شد. شرایطی که کارگران قادر به مدیریت و کنترل 

با »ستی نظام کمونیکَمی آنان خواهد بود. کار در  یهدهند، عنصر جدیدی بر تجربهستند که انجام می

. «د شدکمترین هزینه و انرژی و در شرایطی به نهایت شایسته و مناسب با طبیعت انسانی انجام خواه

بخش، همسان این شرایط کارگران را قادر خواهد ساخت که کار را به عنوان فعالیتی آزاد و رضایت

ارکس، کار ه کنند. در واقع از نظر مهای دیگری که آنان در خارج از کار پیش خواهند برد، تجربفعالیت

 شد.با «خواست مقدم زندگی»کمونیستی آینده از این پتانسیل برخوردار خواهد شد که  یهدر جامع

اسیون بود. کینز نیز، اگرچه از منظر ایدئولوژیکی بسیار متفاوتی، منادی کاهش زمان کار از طریق اتوم

ز نیل به برد نیز با مارکس اختالف داشت. برای کینراه میالبته او در ترسیم راهی که به این مقصود 

و چنین هدفی ای با کار کمتر به یک انقالب اجتماعی و گذر به کمونیسم نیازی نبود، بلکه به زعم اآینده

مشهورش به نام  یهیافت. کینز در رسالداری ممکن بود و در همین نظام هم تحقق میدر نظام سرمایه

ه آینده بنوشت، دیدگاه اساساً مثبتی را نسبت  1930، که در سال «های مای برای نوهامکانات اقتصاد»

واهد به جهانی با کار کمتر و اوقات فراغت بیشتر خ ،ترسیم کرد، که در آن انباشت مداوم سرمایه

واست خو میداری متقاعد کند. اانجامید. کینز در صدد بود خوانندگانش را نسبت به فواید اساسی سرمایه

اری در )بیک «بیکاری تکنولوژیک»داری سرانجام بر مشکل کوتاه مدتی که به آنان نشان دهد که سرمایه

انسانی با  شود، غلبه خواهد کرد. در واقع به نظر کینز جایگزینی کاراثر پیشرفت تکنولوژی( نامیده می

لوژی به وقت در آن پیشرفت تکنو بهتری با بار کار کمتر بود که یهتکنولوژی مبین پتانسیلی برای آیند

 انجامد.آزاد بیشتری برای جامعه می
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نوشت که یک قرن  1930کینز در سال 

ساعت  15 ایهطول خواهد کشید تا هفت

کار تحقق یابد. به زعم او در حوالی 

پیدا  ،مبرم جامعه یه، مسئل2030سال 

ها نیست، کردن کار برای آحاد انسان

ای پر کردن ی بریهابلکه یافتن راه

اوقات فراغت است. کینز  یهخالقان

نگران این بود که عادت کار در روان 

بشریت حک شده است، و کارگران به 

زمان نیاز دارند تا بتوانند خود را با 

اوضاعی که کار فقط چند ساعت در 

هفته را اشغال خواهد کرد، انطباق 

ای مبتنی بر کرد و به آیندهکوتاه استقبال می کاری یهدهند. با این حال او از حرکت به سوی یک هفت

 فراغت امید داشت.

 یهدارانی تحقق خواهد یافت که همانا در تعقیب انگیزکاری کوتاه توسط سرمایه یبه نظر کینز، یک هفته

شمرد، اما آن را اخالقی می چه کینز این انگیزه را ناخوشایند و غیر خویش برای سود بیشتراند. اگر

 یهدانست. جامعه، بدون انگیزتکنولوژی الزم برای ارتقاء تولیدوری می یهاصلی برای توسع یمایه

بر خالف تصویری که )کسب سود بیشتر، ابزارهای اقتصادی کردن کار را از دست خواهد داد. اما او 

کرد که حرص پول ، احساس می(دهدبه دست می «ماشین زمان»هربرت جرج ولز در کتاب مشهورش 

تری به های عالیه مرور زمان رنگ خواهد باخت. وقتی جامعه امکان کار کمتر را تضمین کند، ارزشب

بهتر  یهکرد که در یک آیندبینی میها را هدایت خواهند کرد. کینز پیشمیدان خواهند آمد و رفتار انسان

اهد شد و از این رو ی نسبت به حرص پول ارجحیت قائل خویداری( جامعه بر هنر و زیبا)پساسرمایه

 های خالق خارج از بافتار کار صرف خواهد کرد. زمان بیشتری را به فعالیت

ای با کار کمتر دیدگاه کینز از دو زاویه با دیدگاه مارکس تفاوت اساسی دارد. اول این که او گذار به آینده

ف مارکس، فراخوانی کرد که حاصل الزامی انباشت سرمایه است. او، برخالرا یک ضرورت تلقی می

داری دعوت کرد و خوانندگانش را به وفاداری به سرمایهبرای حرکت به سمت کمونیسم را رد می

داری را به چالش کرد که نیل به کار کمتر، خود سرمایهکرد. چنان که گفته شد، کینز احساس میمی

مرسوم در  یارکس، این ایدهخالف م خواهد کشید و آن را خواهد خشکاند. دوم این که کینز، باز بر

است. به نظر او هدف اتوماسیون  «ثمریبی»های اقتصادی را حفظ کرد که کار در اساس نوعی اندیشه

داری. کینز به آزادی از بیگانگی آن در نظام سرمایه -گفت چنان که مارکس می –نفی کار است و نه 

آینده  یهآورد، و به عوض دیدگاهی را دربارهیچ عنوان کار را اجری برای خود  کار به شمار نمی

 عرضه کرد که در آن تکنولوژی به خدمت بسط آزادی انسان برای یک زندگی بدون کار درآمده است.
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 دوام کار: بهشت گمشده؟
سوی زمان اند تا به فرادو دیدگاه مارکس و کینز، که در باال معرفی شدند، همچنان مشوق دیگران بوده

رین کاری را که ها، به عنوان بدیل کار انسانی، بیشتای را ترسیم کنند که در آن ماشینآینده حال بنگرند و

ده است. نامتحقق مان و دهند. این تصویر تاکنون تصویری اتوپیائیجامعه به آن نیاز دارد، انجام می

ی را برای داری کار بیشترهای مداوم تکنولوژی، کار همچنان باقی است. سرمایهعلیرغم پیشرفت

ظامی بدهد نخواهد جای خود را به ای از آن را بروز نداده است که میها ایجاد کرده و هنوز نشانهانسان

ظام نکه در آن کار نفی شده یا به پایان خود رسیده است. در حالی که استفاده از تکنولوژی تحت 

کردن  ه است، اما آشکارا از رهاتردید برخی از عناصر خوار کار را از میان برداشتداری بیسرمایه

ع جدید تنش و کارگران از کار باز مانده است. در واقع، اثر واقعی آن تداوم بخشیدن به کار، ایجاد مناب

 تقال برای کارگران بوده است.

یافت.  دهد که چگونه تعداد ساعات کار روزانه ابتدا افزایش و سپس کاهشداری نشان میتاریخ سرمایه

وزگار های نخستین قرن نوزدهم به اوج رسید. در آن رداری در سالساعات کار در نظام سرمایهتعداد 

ن نوزده ساعت و بیشتر کار در هفته ابداً نامرسوم نبود. کاهش تعداد ساعات کار که از اواخر قر 70

در اثر  د، کههای دولتی بوبروز یافت و تا اوائل قرن بیست کشید، تا حدودی ناشی از تغییر در سیاست

ها و یهمتحد کارگران از مجرای اتحاد یهمبارزات موفق کارگری سرعت گرفته بود. این همانا مبارز

کار  های قانونی و بر زمان کار شد. ساعاتهای کوپراتیو بود که موجب اعمال محدودیتدیگر سازمان

، با اگرچه که نرخ کاهش آن داری، از اوائل قرن بیستم همچنان کاهش داشته است،در جوامع سرمایه

 ییهای بسیاری در کشورهای مختلف، اما در همه جا سیر نزولی داشته است. حتی در کشورهاتفاوت

کار عمالً  قرن گذشته و پس از آن ساعات 70های قابل توجه، در سال یهمریکا، به عنوان یک نمونآمثل 

اند. توجه ساعات کار کمتر بود، نشان دادهگرد از مسیر بلندمدت که معالئمی را از افزایش و عقب

از  ساعات کار در بسیاری یهافزایش نرخ مشارکت زنان در بازار کار نیز حاکی از افزایش سران

اند، دهداری است. به عالوه حتی برای کارگرانی که با کاهش ساعات کارشان مواجه بوکشورهای سرمایه

های کار شده افزایش هزینه تغییر تکنولوژیک است، منجر بهافزایش شدت کار، که بخشی از آن ناشی از 

 است.
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داری به یمن خالصه این که مادام که سرمایه

تغییرات تکنولوژیکی موجب افزایش معتنابه 

این تغییرات به  یهتولیدوری می شده است، هم

اند. بنا به انجامیدهتعداد ساعات کار کمتری نمی

در بین »رمان تحقیقات کیوتینگ مادیسون و ه

تولیدوری متوسط کار )که  1998تا  1870سالهای 

در تولید ناخالص داخلی در هر ساعت کار 

برابر و در اروپا  15گیری شده(، در امریکا اندازه

برابر افزایش یافته است، در حالی که ساعات  18

این روشن  «کار هر کارگر تقریباً نصف شده است.

خود تضمینی  است که رشد تولیدوری به خودی

برای کاهش ساعات کار نیست؛ بلکه درست 

برعکس، علیرغم این دست افزایش، یعنی افزایش 

بینی اند. این واقعیت به تردید بزرگی در امکان تحقق پیشتر باقی ماندهتولیدوری، ساعات کار طوالنی

های کنونی، ی بر گرایش، شده است. به واقع هم، مبتن2030ساعت کار در هفته تا سال 15کینز، دایر بر 

 بینی کینز را در دست اجرا دارند.انداز دو برابر کار مورد پیشی با چشمیهابسیاری از کشورها برنامه

توان با های تکنولوژیک و کاهش اندک یا حتی افزایش ساعات کار را میپارادوکس ظاهری بین پیشرفت

ی مربوط است. کوشش کارفرمایان یگراعامل توضیح داد. عامل اول به آثار و نتایج مصرف دو

دار برای ترویج تقاضای بیشتر از طریق تبلیغات و بازاریابی به این معناست که دستاوردهای سرمایه

اند. حاصل از تولیدوری بیشتر به جای آن که به کاهش ساعات کار بیانجامند، به مصرف بیشتر انجامیده

های قدرتمند، های قدرتمند رفاه و با حضور اتحادیهولتکارگران، در دوران پساجنگ، تحت حاکمیت د

خود به تقویت مصرف  یهقادر شدند به دستمزدهای بیشتر و تضمین شده دست یابند، که این به نوب

ها، کارگران با با افول دولت رفاه و کاهش قدرت اتحادیه 1970های پس از سال یهانجامید. در دورمی

اند، که در صورت حفظ سطح مصرف ]و برای حفظ سطح زولی روبرو شدهزده یا ن دستمزدهای درجا

اند. در این صورت تأمین مصرف های اعتباری شدهمصرف[ یا افزایش آن، ناگزیر به وام گرفتن و هزینه

توان گفت که به طور کلی وجود شود. این چارچوب میتر تمام میبیشتر به قیمت ساعات کار طوالنی

ها، که از طریق تبلیغات و بازاریابی تشویق و تقویت ی و تداوم این نرمیگرامصرف های قدرتمندنرم

 شده است. ای با ساعات کار کمتر میاند، یک مانع قابل توجه در حرکت به سوی جامعهشدهمی

کنونی مربوط است. قابلیت کارگران برای  یهزنی کارگران در دورعامل دوم به تضعیف توان چانه

بالفاصله  یهداری قرار دارد. دوراعات کار کمتر تحت تأثیر تغییر در اقتصاد سیاسی سرمایهتضمین س

پس از جنگ موجب تقویت نفوذ کارگران در نیل به ساعات کار کمتر شد. این واقعیت که این قدرت 

ب ی است که موجیگراشود، بازتاب تأثیر مصرفهمیشه به تقلیل قطعی ساعات کار منجر نشده و نمی

ها شد که اتحادیه یهتمایل به مصرف بیشتر، افزایش ساعات کار و همچنین تقویت انگیز یهتغذی

افول قدرت  1970 یهپس از ده یهدستمزدهای باالتر را بر ساعات کار کمتر مقدم قرار دهند. در دور

ها و اقدامات نئولیبرالیستی گرایش به سوی ساعات کار کمتر را زنی کارگران در اثر برآمد سیاستچانه

های فزاینده علیه توان کرده است. بسیاری از کارگران، رودررو با دشواری «دستگیر و زندانی»
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تر به ازای اند به ساعات کاری برابر یا حتی طوالنیزنی آنان و حتی دشمنی با آن، ناگزیر بودهچانه

مریکا به عنوان کشوری برجسته شده است که در آن از آاند. باز هم کمتر بوده دستمزد ثابت یا حتی

های اخیر، از سال یهایم. در دهبا انجماد و کاهش دستمزد کارگران روبرو بوده 70 یههای دهسال

به این سو، در بریتانیا نیز شاهد افت دستمزدها، در عین امکانات شغلی بیشتر و  2007-2008بحران 

 یم.ات ساعات کار بودهثبا

اشتباه کینز این بود که از عواقب 

ی در دوام تقاضا برای یگرامصرف

ساعات کار بیشتر و تضعیف قدرت 

زنی کارگران و ممانعت از کاهش چانه

ساعات کار غفلت ورزید. فرض اشتباه 

او، در ارتباط با دوام تقاضا برای 

ساعات کار بیشتر، این بود که مصرف 

پذیرای یک حد طبیعی برای  ،کننده

مصرف است. او نتوانست این را ببیند 

داری با توسل به که چگونه سرمایه

تری برای انگیزش طرق پیچیده

مصرف، تقاضا برای مصرف را 

چندین برابر خواهد کرد. فرض اشتباه 

اصل از ارتقاء زنی کارگران، این بود که کارفرمایان نتایج حدوم او، در ارتباط با تضعیف قدرت چانه

شود، به صورت دستمزد بیشتر و ساعات کار کمتر به کارگران تولیدوری را، که به یمن کار حاصل می

داران قدرت برتر خود را به کار خواهند بینی کند که چگونه سرمایهتحویل خواهند داد. او نتوانست پیش

اهش ساعات کار و دادن دستمزدهای گرفت تا ماحصل ارتقاء تولیدوری را به خود اختصاص دهند و از ک

اهمیت قدرت کارگران برای تضمین کاهش  یهبیشتر پرهیز کنند. این واقعیت مؤید نظر مارکس دربار

 داری است.زمان کار تحت شرایط سرمایه

داری پتانسیلی را برای تقلیل ساعات کار تحت همین نظام ایجاد واقعیت این است که مادام که سرمایه

الزاماً اقدامی برای ایجاد شرایط تحقق کامل این پتانسیل نخواهد کرد. به واقع هم، علیرغم  کرده است،

داری فشارهای بسیاری را برای حفظ های تکنولوژیک، سرمایهارتقاء مداوم تولیدوری مرتبط با پیشرفت

ین حال ساعات کار و حتی افزودن به آن، به ازای دستمزد ثابت یا کمتر، اعمال کرده است. درع

های شغلی و تأمین کار برای بخش بزرگتری از داری در تداوم، و در واقع در افزایش فرصتسرمایه

داری ترتیباتی را برای مردمان توفیق یافته است. از نقطه نظر کیفیت کار، در حالی که سرمایه

داری سرمایه یهکم در اقتصادهای پیشرفتاتوماسیون برخی از کارهای کثیف و خطرناک تولیدی، دست

دستمزد در بخش خدمات دامن زده است. فراهم آورده است، توأماً به ایجاد مشاغل نامطمئن، ناایمن و کم

تکنولوژی نه تنها به آزادسازی کارگران، خاصه در بخش خدمات، نیانجامیده است، بلکه برعکس برای 

 .بسیاری از کارگران به معنای کار شاق با عواید ناچیز بوده است
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کنند بینی میزمینه و بافتار، برخی از مؤلفان پیشهای آینده خواهیم دید، علیرغم این پسچنان که در بخش

ا، در انطباق با آن از میان خواهد رفت. آنه یهکار در اثر اتوماسیون و روبوتی شدن فزایدن ،که در آینده

خواهد  هان کار کمتر و جهان بدون کارکنند که جهان آینده جبینی میروح نظریات مارکس و کینز، پیش

 بود.      

 

 ها: کار کمتر؟روبوت یهرژ
ر فراهم ای وجود دارد، دایر بر این که تحوالت تکنولوژیک مجالی برای کار کمتامروزه باور فزاینده

نجر مها تکنولوژی نه تنها به کاهش زمان کار بینیخواهد آورد. مهم این است که به موجب این پیش

ها بینیین پیشاواهد شد، بلکه بسیاری از مشاغل پایدار و جاافتاده را هم بالکل از میان برخواهد داشت. خ

مر روبوتی اهای مرتبط با آن در کامپیوترها و پیشرفت یهای بر ارتقاء قدرت محاسبتوجه و تأکید ویژه

از جمله  –های هوشمند ایجاد ماشین ،شود که در آیندهبینی میکردن کار و هوش مصنوعی دارند. پیش

به حذف کار انسانی  –اند خودشان یهی که قادر به فکر کردن درباریهاهای بدون راننده تا روبوتماشین

گاران فروشان، خبرنهای بزرگ، خردهشمار مشاغل خواهد شد. رانندگان، کارگران فروشگاهدر انجام بی

های آنان توسط ها و قابلیتد خواهند شد، زیرا تسلط بر مهارتهای آینده زائو دالالن مالی در سال

ها تر خواهد بود که به جای انسانصرفهبهتر و مقرونها هم سادهها میسر است. برای شرکتماشین

دن امکانات شانداز اتوماسیون گسترده همانا محدود و محدودتر ها را به کار گیرند. از این رو چشمماشین

 ازیدن به کار است.برای دست ی

سال آینده، نزدیک به نیمی از مشاغل موجود در  20کنند که در خالل بینی میبرخی از مؤلفان پیش

مریکا اتوماتیزه خواهند شد. آ

های انجام شده برای بریتانیا تخمین

میلیون  15اند که قریب حاکی از آن

شغل در معرض تهدید 

اند. این تعداد نیز حدود اتوماسیون

های نیم مشاغل موجود است. تخمین

 یهنابودی بالقو یهانجام شده دربار

مشاغل در کشورهای در حال 

توسعه حاکی از نابودی مشاغل در 

ی حتی باالتر از نیم آنهایند. یهانسبت

مثالً بیشتر از دوسوم مشاغل در 

 شود که صدهاای در برابر اتوماسیون دارند. گفته میشکننده هند، و سه چهارم مشاغل در چین موقعیت

 .هستندبدون کار روبرو  یهگیر در آیندانداز زائد شدن تودهمیلیون کارگر در سراسر دنیا با چشم

های بسیاری را دایر بر افزایش بیکاری توأم با تعمیق نابرابری به بار انداز آشکارا نگرانیاین چشم

شان به کار متکی شوند و فاقد هر در آینده کارگران نتوانند برای کسب درآمد و گذران آورده است. اگر

بیشتر  ،فقر سقوط خواهند کرد. نابرابری یهامکان دیگری برای حمایت از خود باشند، آنگاه به ورط

شوند. ناشی از وضعیتی است که در آن فقط اقلیتی از اهالی از عواید حاصل از اتوماسیون برخوردار می

 تصویر تیرۀ آیندۀ بدون کار
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اکثریت  یهالبته به هزین -دارن صاحب روبوت در موقعیت کسب درآمدهای خارق العاده بنابراین سرمایه

 -جامعه، که محتمالً از معضالت اقتصادی ناشی از عدم دسترسی به منابع درآمد در رنج خواهد بود 

گذاری اند: از سرمایهانجامیده مختلفی یهگزارانهای سیاستها به توصیهقرار خواهند گرفت. این نگرانی

ی به کارگران به نحوی که بتوانند آخرین تحوالت تکنولوژیک یآموزشها یهدر آموزش و پرورش و ارائ

 .«اندقافله عقب مانده»را تعقیب کنند، تا پرداخت درآمد پایه به عموم کسانی که در اثر اتوماسیون از 

حالی که  اند. آنها، دربدون کار برخورد مثبتی داشته یندهانداز آیالبته برخی از نویسندگان به چشم

نج کار را ی از ریبدون کار مجال رها یهکنند، در آیندتغییرات فاحش ناشی از اتوماسیون را تأئید می

نگرند که در آن انسان از ای میبینی به آیندهگویند و با خوشبینند. آنها به اتوماسیون کار خوشامد میمی

توماسیون ا»پذیرند و در واقع سیاست های دایر بر افول کار را میبینیی یافته است. آنها پیشیرهاکار 

، پیشرفت کنند. برخی از این نویسندگان، همچون مایسونرا برای خاتمه دادن به کار پیشنهاد می «کامل

 ته است.ار از میان رفبینند، که در آن کمی «داریپساسرمایه» یهتکنولوژی را پتانسیلی برای آیند

ون ی برای اجماع را در گفتگوی مدرن پیرامیهانظراتی که در باال به اختصار معرفی شدند، عرصه

 های رادیکال این نکتهگیریدهند. هم در جریان مسلط فکری و هم در موضعاتوماسیون به دست می

گیری داشته باشد. سمت ،ین وضعپذیرفته شده است که کار رو به افول دارد و جامعه باید نسبت به ا

ن، های اتوماسیواند. هستند مواضعی که نسبت به هزینهمواضع متفاوت به عواقب اتوماسیون مربوط

ز ای را برای کاستن یهاکنند و چارهمشخصاً بیکاری وسیع و افزایش نابرابری، ابراز نگرانی می

 یهوحشتکد»ای پیشگیری از یک ی بریهادانند و بر سیاستهنگ اتوماسیون الزم میآضرب

مرات اندازهای رادیکالی نیز وجود دارند که برعکس، بر ثدر آینده تأکید دارند. چشم «تکنولوژیک

توانند ی تأکید دارند که مییهاو بر راه –آزادی بشر  و بسط «خرحمالی»منتفی کردن  –اتوماسیون 

ایتاً منسوخ شده تکنولوژیکی را ایجاد کنند، که در آن بر الزام کار غلبه شده و کار نه یهفاضل یهمدین

 است.

کرد که  گونه استداللتوان اینهای برشمرده برای اجماع قابل انتقاداند. اوالً میبا این وجود عرصه

ن آجب تقویت تکنولوژی، همچنان که در گذشته، به مراتب بیشتر از آن که موجب زوال کار شود، مو

یت تواند موجب تقودهند که تکنولوژی چگونه می( نشان میHuwsهیوز ) یههای آموزنداست. نوشته

های وژیکند که در پیوند با تکنولکار شود، و چنین هم شده است. هیوز به مشاغل بیشماری استناد می

نها در بخش آشوند، تا کار فروش میاند: از استخراج مواد خام که به خط تولید سپرده جدید به وجود آمده

ی مثل یهامصرف، تا دفع آنها در زمانی که دیگر به آنها نیازی نیست. ساخت، فروش و دفع تکنولوژی

ها و ها شغل کارگر را در بخشهای ثابت ارزشی مرتبط کرد که میلیونتوان به زنجیرهها را میآیفون

 تواند کاتالیزورید. کاربرد تکنولوژی همچنین میدهنکشورهای مختلفی در سراسر جهان پوشش می

انی را فراهم های جدید مکمل باشد. مثالً اینترنت امکانات بازاریابی فراوبرای کار بیشتر و ایجاد فرصت

اند. ها را قادر به فروش بیشتری کرده و از این طریق کار بیشتری ایجاد کردهآورده است که شرکت

شود. دستمزدی اشاره کرد که مصروف نگهداری از اینترنت مینگین و بیتوان به کار سهمچنین می

کنند، طرقی را که بینی میهیوز این است که آنانی که زوال کار در اثر اتوماسیون را پیش یهنکت

چنان که هم  -انجام کار بکشاند  یهها را به ادامتواند به کار بیشتر منجر شود و انسانتکنولوژی می

 کنند.فراموش می -اند اکنون درگیر آن
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داری برای بازتولید و بسط کار است، ولو که غالباً به قیمت تضعیف انتقاد دوم مربوط به ظرفیت سرمایه

زنی ی و کاهش قدرت چانهیگرامصرف یهربارتوانیم به بحث قبلی دشرایط کارگران. در اینجا می

داری نگهداشتن کارگران کارگران به جای کاستن از کار بازگردیم. چنان که در باال آمد، دینامیسم سرمایه

به کار و مصرف است زیرا این دینامیسم برای حفظ سود الزامی است. کاربرد تکنولوژی برای بسط 

خوانی دارد. اما این ایده نیز وجود دارد که تکنولوژی ار و مصرف همحفظ ک یامکانات بازاریابی با ایده

های سرمایه بکاهد. جستجو برای شود تا طریق جدید کار را تضمین کند و از هزینهبه کار گرفته می

انجامد، ها به اتوماسیون برخی کارکردها و نشاندن ماشین به جای انسان میهای کاستن از هزینهیاقتن راه

همین تکنولوژی متعاقباً کارهای جدیدی را، قسماً به دلیل افزایش انگیزه برای به خدمت گرفتن کار، اما 

افزاید، فشار کند. هرچه تکنولوژی با ایجاد اشکال جدید کار، بر میزان کار قابل دسترس میایجاد می

کند بیشتری ایجاد می یهداران انگیزکند، و از این طریق در سرمایهبیشتری را بر دستمزدها اعمال می

 تواند، در حالی که هیچ منطق غیرکه از کار کارگران بهره گیرند. به واقع هم، کاهش دستمزدها می

کند، موجب توقف اقتصادی چنین حکم نمی

گذاری روی تکنولوژی شود. برای نمونه سرمایه

های دستی در بریتانیا یا اغذیه ییشوماشین

بسیاری از کشورها را در ی در یهای سرپافروشی

اند که به سادگی اینظر آورید. اینها کارهای کهنه

اند، زیرا توانند اتوماتیزه شوند، اما هنوز باقیمی

داری برای انجام آنها کار ارزانی در اختیار سرمایه

زنی کارگران تا هم وجود دارد. اگر قدرت چانه

حیط ها و یک ماکنون هم در اثر کاهش نفوذ اتحادیه

دار سیاست گزاری متخاصم نسبت به کار و دوست

سرمایه افت کرده است، در اثر روند اتوماسیون با 

 یهافت باز هم بیشتری روبرو خواهد شد. اما نتیج

این روند این نخواهد بود که کارگران بیکار شوند، 

تر و کیفیتبلکه این خواهد بود که کار مدام کم

ای را توان آیندهیشان گردد. متری نصیبارزان

کاری و پخت و پز تا از نظافت –متصور شد که در آن کارهای با دستمزد کم و تولیدوری نازل 

بیشتر و بیشتر شود. در این صورت کارگران همچنان اجیر باقی  –نگهداری از بچه و مراقبت از سگ 

 اند.خواهند ماند، اما در مشاغلی که در جوهر فاقد هر گونه ارزش

های کاری درحال حاضر به طریقی است که علیه منافع رد تکنولوژی برای گسترش فرصتکارب

( Mechanical Turk) «ترک مکانیکی»های مدرن استخدام از جمله کند. مثالً پالتفرمکارگران عمل می

ها، که ( را در نظر بگیرید. این پالتفرمTaskRabbit) «شناسخرگوش وظیفه»شرکت آمازون و 

دهند که به برونسپاری کار با دار امکان میشان مدیون تکنولوژی است، به کارفرمایان سرمایهییتوانا

اقدام کنند. چنان کاری ایجاد شده که  –در قیاس با حفظ و انجام آن در درون شرکت  -های کمتر هزینه

به کار گرفتن کارگران دار با زند. کارفرمایان سرمایهقوانین موجود کار و تأمینات اجتماعی را دور می

های اخالقی خود نسبت به از راه دور و بدون هرگونه قرارداد کار رسمی، به نادیده گرفتن مسئولیت

 شمه ای از فرصتهای شغلی "خرگوش وظیفه شناس" 
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های استخدامی به دلیل ایجاد تبعی این واقعیت این بوده است که پالتفرم یهکارگران تمایل دارند. نتیج

انداز رشد این دست اند. چشمنتقاد قرار گرفتهقاعده و ناایمن مورد اتر کار کم دستمزد، بیگسترده

ها در آینده، نگران کننده و حاوی هشدار نسبت به فساد و فرسایش بیشتر کیفیت کاری است که در پالتفرم

 دسترس کارگران قرار خواهد گرفت.

 gig) «ایاقتصاد فرفره»ی از آنچه یهای همچون اوبر و دلیورو به عنوان نمونهیهابرآمد شرکت

economyزار ها با واقعیات با( شناخته شده است، مثال دیگری است از درآمیختگی آخرین تکنولوژی

ار کپذیر با حقوق کار در سطوح نازل است. استفاده از تکنولوژی برای ایجاد نیروی کار جایگزین

ها شرکت گونهدیگر کارگران در استخدام، نصیب صاحبان این یهمحدودتر، سود کالنی را، به هزین

 که دستمزد تضمینآنگردد، بیکند. به طور خاص این روند موجب ساعات کار اضافی کارگران میمی

، در «ایفرفره»بیشتر، حق تعطیالت یا حتی دستمزد حداقل نصیب آنان شود. کار در اقتصاد  یهشد

ر و فرسایش بیشتر کارگای برای شود، به وسیلهدمیده می «کار متعطف یهعرض»حالی که در شیپور 

 گردد.اند، میتضعیف حقوق آنان که به دشوای به دست آمده

عالوه براین، تکنولوژی برای سفت و سخت کردن محل کار و نظارت بر آن، و شدت بخشیدن به 

هنگ کار مورد استفاده قرار آضرب

گیرد. امروزه روز کارگران با این می

آنان  اند که اجازه دهند کاراجبار مواجه

لحظه به لحظه توسط تکنولوژی ثبت و 

داوری شود. آنان در بیرون از محیط و 

ساعات مرسوم کار نیز از طریق ایمیل 

و دیگر اشکال دیجیتالی زمانبندی، که 

روی »کنند کارگران هر دم ایجاب می

شوند. ناقدان این باشند، کنترل می «خط

وضع به خلق اشکال جدید از 

انگشت  «یتایلوریسم دیجیتال»

گذارند، که در آن کارگران در می

نظارت، که در  یههای پیچیدتر و مشدداند. با استفاده از تکنولوژیهای به مراتب اجباریمعرض موقعیت

تلخ  یهکارگران، منظر «در»اند، با پوشاندن آنها به کارگران یا حتی کار گذاشتن آنها دست تکمیل

ای یافته است، آشکار شده است. در این حالت ترس چندان این نیست ابقهسای که در آن کار شدت بیآینده

های ها جای انسان را گرفته باشند، بلکه آن است که کار به فعالیتی درخور روبوت با کیفیتکه روبوت

 ناپذیر تبدیل شده باشد.تحمل

ر جریان اصلی و هم از افول کار، هم از منظ یهبینی دربارپیش یهتوان گفت مسئلبه طور خالصه می

کار و پیشرفت تکنولوژی در روندی واحد و  یهمنظر رادیکال، این است که هر دو منظر از دیدن توسع

داری اندازی را که در آن سرمایهدست در دست هم، عاجزاند. به عبارت دیگر، این هر دو منظر چشم

ای با کار کمتر گردد، نادیده انتقال به آیندهتولید کند و در عین حال مانع از  قادر است کار را باز

گیرند یا از دست کم می ،دیگر این است که آنها تهدیدی را که متوجه کیفیت کار است یهگیرند. مسئلمی
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کیفیت برای بقا و سختی کار کم ورزند؛ منظور تهدیدی است که در اثر تکنولوژی و جانآن غفلت می

شود. از این زاویه لفاظی وار پیشرفت تکنولوژیک، متوجه کیفیت کار میآن در ج یهحتی افزایش چندبار

تواند به انحراف اذهان و توجهات از دیگر مسائل حادی بیانجامد که می «هابرآمد روبوت»دایر بر 

 آورد.داری به بار آورده و به بار میسرمایه یهتکنولوژی به تحول خویش در جامع

ه گردیم؛ خاصه به این پرسش که چگوناری و رفرم برمیذگموضوعات سیاستما در دو فصل آینده به 

 ای با کار کمتر اما بهتر نائل شد.توان تکنولوژی را مهار کرد و به آیندهمی

 

 ی در کار یا نفی آن؟یجوپاسخ به اتوماسیون: صرفه
طبیعت  یهاند دربارمتفاوتیارانه به موضوع اتوماسیون ملهم از نقطه نظرات ذگهای مرسوم سیاستپاسخ

ه را ممکن کار در جامع یهها نشد، ایجاد شرایطی که ادامفواید یا، اگر این یهو نقش کار، و دربار

وطه دارند، ها را که جای شامخی در ادبیات مرباین نوشته دو تا از این پاسخ یهسازند. ما در اداممی

اند. دومین ها، در اصل، پاسخ نیستند، مسئلهی این پاسخکنیم. استدالل خواهیم کرد که هر دومرور می

کشد، از جمله گذارد و مسائل اساسی بیشتری را پیش میبینی افول کار فراتر میپا را از پیش «پاسخ»

 باره که چگونه باید تکنولوژی را در ارتباط با کمیت و کیفیت کار مدیریت کرد.در این

فول آن دهد که به موجب آنها کار، علیرغم بافتاری که در راستای اپاسخ نخست دالیلی را به دست می

تاً چیز ذا»آورد، باید حفظ شود. یک قرائت از این نقطه نظر به کار همچون کند و فشار میعمل می

از  بودگی انسان، صرف نظرای برای نیککند و انجام کار را به عنوان الزامی پایهنگاه می «خوبی

ه نفس کار به کنند. آنها بکند. براین یولسون و مک آفی این نظر را نمایندگی میتلقی میدریافت دستمزد، 

خوانند. استدالل مداران به نجات کار در برابر اتوماسیون فرا مینگرند و سیاستمی «امر مفید»عنوان 

 یهر جامعوجودی د یابد و افول کار به بحرانیای آنان این است که زندگی بشری در اثر کار غنا میپایه

صرف مهم انسانی منجر خواهد شد. یک واریاسیون از این نظر کار را به علت نقش آن در امکان تداوم م

کمبود  شمارد. این واریانت، از کار بابت نقش آن در بازتولید تقاضای مصرف و جلوگیری از بحرانمی

ایه باید به پدرآمد پایه خنثی شوند. درآمد کند. تأثیرات مخرب اتوماسیون باید با تأمین مصرف حمایت می

 شود.تر میی بشتابد که در آن کار مدام کمیاب و کمیابیکمک کارگران در دنیا

دمی دارد. آای بر هستی و نیکبود پاسخ دوم نقطه مقابل پاسخ نخست است. به زعم آن، کار آثار فرساینده

برای ارتقاء  وافر به کار به عنوان منبع مستقیم نیکبود انسان امری خطرناک یهبه موجب این نظر، عالق

ارزش یا انکار کار یا بی یهزندگی آدمی، و مبین وضعی است که در آن ابتکارات بیرون از حیط

ده و شورزد که یک زندگی خوب باید از کار رها شوند. اشتغال عبادی به کار از این مهم غفلت میمی

آزادسازی  ووقت آزاد باشد. این دیدگاه اتوماسیون را، به عنوان راهی برای نفی یا حذف کار  سرشار از

 کند.های فراسوی کار، تشویق و تشجیع میوقت آدمی برای خالقیت

های مرتبط جمله هزینه های کار، ازتوان به چالش کشید. دیدگاه اول هزینههر دو دیدگاه گفته شده را می

گیرد. این دیدگاه از دیدن ارزش و اهمیت کاستن از زمان کار، در حالی لوژی را نادیده میبا کاربرد تکنو

ماند. این مضمون که گویا کار، انجامد، باز میکه این امر به آزادی کارگران و به ارتقاء کیفیت کار می

در واقع از  –ان با تطهیر هر نوع کار، بدون توجه به نتایج آن برای کارگر -است  «خوب»هرچه باشد، 
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زند. دیدگاه دیگری دایر بر این که کار باید با یک درآمد کوشش برای نیل به کار کمتر و بهتر سر باز می

پایه برای پیشگیری از تقلیل تقاضای انباشته تکمیل گردد، منجر به پذیرش سیستم موجود کار، همچنان 

شود، که در پی گسست ای برای مصرف میانهگردد. یک درآمد پایه در عمل تبدیل به پشتوکه هست، می

سپرد. فورد، که رادیکال از وضع موجود نیست، بلکه کارگران را به همان دور باطل مصرف بیشتر می

نویسد که این درآمد تدبیری است برای حمایت از رشد و یکی از هواداران درآمد پایه است، صراحتاً می

داری در پس آن نیست. به عبارت دیگر او هر دیدگاه هتری برای اصالح خود سرمایمنظور عمیق

 کند.داری را منتفی اعالم میرادیکالی برای رفتن به فراسوی رشد و سرمایه

توان به یعنی دیدگاهی را که بر لزوم نفی کار تأکید دارد، میدیدگاه دومی را که در باال معرفی شد، 

مدت  انکار نیاز و امکان پیشرفت در کیفیت کار تلقی کرد. اقتصادزده کردن کار به عنوان هدفی بلند

امری خیرخواهانه و برای ارتقاء وضع موجود، مورد نیاز است )در ادامه در اینباره خواهیم نوشت(. اما 

م این وظیفه پیش در حال حاضر ه

های ممکن روی ماست که از تعبیه

برای بهبود کیفیت کار حمایت کنیم، 

ولو فقط به این دلیل که کار در آینده 

های نیز وجود خواهد داشت. دیدگاه

ضدکار یا پساکار )منظور 

اند که به فردای بدون کار، ییهادیدگاه

مبتنی بر روند درونی سرمایه یا 

انسانی، باور  یهدراثر عمل آگاهان

گیرند دارند(، زوال کار را بدیهی می

و تمایل دارند که موارد تغییرات 

های کارگری قدرتمند )تر( معاصر و کنونی در محل کار را دست کم بگیرند؛ مثالً از تأئید نیاز به اتحادیه

طفره روند. این  کند،کار کمک می یهو قانون کاری، که کارگران را در نیل به نتایج بهتری در عرص

های مهمی از گرایشی دید که در باال تشریح شد: پیشرفت توان چون نشانهتغییرات را مشخصاً می

 تکنولوژی در راستای تضعیف و تخریب کیفیت کار.

استفاده از تکنولوژی نه تنها  یهتوان به موضوع دیگری پرداخت. این موضوع مرتبط با ایداکنون می

زمان کار، بلکه همچنین برای افزودن به محتوای کیفی آن است. چنان که در ابتدای برای کاستن از مدت 

ای بهتر، مستلزم ساماندهی مجدد کار این نوشته توضیح داده شد، تحقق دیدگاه کارل مارکس دایر بر آینده

ود تا خ یه، و اجرای این ساماندهی هم به نوب«از خود بیگانگی»است به عنوان فعالیتی در گریز از 

اندازهای مدرن توان استدالل کرد که برخی از چشمحدودی وابسته است به استفاده از تکنولوژی. پس می

کنند تواند به فعالیتی فرحبخش تبدیل شود، غبارآلوده میضدکار یا پساکار این سؤال را که کار چگونه می

تواند به هر چگونه می (اتوماتیزه شده یهدر مورد کار و آیند)و نیز این نکته را که یک دیدگاه رادیکال 

 مورد بحث نائل آید: نیل به وقت آزاد بیشتر و بیشتر درعین ارتقاء کیفیت کار. یهدو مؤلف

 

 

کس، آیا کار درآینده به بی تشخصی بیشتر کارگران می انجامد یا درست برع

 شخصیت بارزتری به آنان می بخشد؟
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 کار: تجدید عهدی برای کار کمتر و بهتر یهبازنگری آیند
ار در حل به ک توان به دو گونه واکنش داشت. یکی رسیدگی به مسائل مربوطمی ،مباحث گذشته یهبر پای

اعات های مرتبط با کار، سحاضر است. این مسائل از جمله مشتمل است بر دستمزدهای ناچیز، ناامنی

با  واقعی است(، فقدان اختیار در پیوند یهیک مسئل «خارج از وقت»کاری طوالنی )افزایش کار 

چنان  تن و جان کارگران.های جسمی و روحی ناشی از فشارهای وارد بر نظارت حاد بر کار، و بیماری

ا افزوده تنها از مسائل پیشگفته نکاسته، بلکه بر آنه که پیشتر گفته شد، روشن است که تکنولوژی نه

ز و کار، یک موضوع رو یهاست. وضع مقررات جدیدی برای دفاع از منافع و حقوق کارگران در حوز

 مطرح است.

ی مثل یهادر شرکت «خویش فرمایان»ه به موقعیت ارانه همانا توجذگسیاست یهیک عرصه برای مداخل

 گیرند، به این گروه ازی که به کارگران عادی تعلق مییهااوبر است. بسط همان حقوق و حمایت

مستخدمان  تواند شرایط مادی اینها همراه گردد، میکارگران، حرکت مثبتی است و اگر با تقویت اتحادیه

ساس اموضوع کاهش ساعات کار بر  ،د. در ورای این کیفیت مداخلهبخش ای را بهبوددر اقتصاد فرفره

اتی مالحظات ناظر بر کیفیت زندگی، محیط زیست و اقتصاد، به قوت مطرح است و منفک از آن امکان

 تواند برای کاستن از ساعات کار فراهم آورد.هم مطرح است که اتوماسیون می

کار و  یهواکنش، متوجه آینددومین 

نقش اتوماسیون در آن است. موضع 

گرفته شده در این نوشته این بود که 

اتوماسیون باید ابزاری برای تقلیل کار 

در جامعه باشد؛ خاصه باید به طرقی 

مهار و هدایت شود که موجب تقلیل 

تر آن در ساعات کار و توزیع متعادل

 یهمیان مردمان گردد. از این زاوی

اخیر، اتوماسیون باید ما را در غلبه بر 

کاری حاد ناهنجاری ناشی از اضافه

ای برای یک عده و نبود کار برای عده

تر دیگر یاری رساند. مشارکت متعادل

مردمان در کار از طریق کاهش 

نانی که سازد که کمتر کار کنند و به آکنند، قادر میمتوسط ساعات کار آنانی را که بیش از حد کار می

ها را قادر دهد که در کار سهیم گردند. به عالوه اتوماسیون باید همچنین انسانکاری ندارند، امکان می

کار »ای برای خلق و خالقیت دست زنند. اتوماسیون باید با کاستن از سازد که به کار به عنوان زمینه

کار، کیفیت کار را ارتقاء بخشد. های خالق در جریان ها برای دست زدن به فعالیتو بسط فرصت «گل

توان دید که ظرفیت تکنولوژی برای کاستن از کار، توأم با ارتقاء کیفیت آن، بستگی تامی با البته می

توان دید که این مهم در گرو دموکراتیزه کردن تولید و حرکت به سوی مناسبات مالکیت دارد. می یهسلط

ین شرایطی باید موجب بازتوزیع درآمدها گردد تا بتوان سیستمی از مالکیت مشترک و جمعی است. چن

ای را برای تحقق بدون کار را سامان داد. چنین شرایطی باید پایه یهها در یک آیندحمایت از انسان

 نوستالژی دیروز یا رؤیای فردا
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اشکال جدیدی از سازمان کار تأمین کند که کارگران را قادر به کار در مسیر ارتقاء کیفیت زندگی و 

 شود.شان، رهنمون نیکبودگی

ز دارد. فورد ا موضع باال با موضع نویسندگانی چون برینیولفسون، مک آفی و فورد مغایرت حادی

ستای را ی را دریهاپرداختن به موضوع مالکیت پرهیز دارد و به جای تغییر مناسبات مالکیت، سیاست

خواه به خاطر خود  –کار  «حفظ»کند. تمرکز توجه این نویسندگان بر وضع کنونی پیشنهاد می یهادام

شود که باید به ه قیمت اصالحاتی تمام میب –خواه به عنوان ابزاری برای ممکن کردن مصرف  ،کار

شه در های کاربرد تکنولوژی، که ریها بیانجامند. آنها همچنین از محدودیتافزایش وقت آزاد انسان

گیرند ه میورزند و طرقی را نادیدانه غفلت میخواهداری دارند، برای نیل به اهداف ترقیمالکیت سرمایه

استن از کتوانند در برابر استفاده از تکنولوژی برای دار میکه با توسل به آنها کارفرمایان سرمایه

تواند زنی میساعات کار و مقاومت کنند. آنها همچنین این واقعیت را که قدرت کم کارگران برای چانه

ادیده نای تکنولوژی، از جمله و مشخصاً کاهش ساعات کار، را منتفی کند تر دستاوردهتوزیع عادالنه

 گیرند.می

داری هستند مؤلفان دیگری چون سرنیچک و ویلیامز، که انجام اصالحاتی را در ورای مرزهای سرمایه

به نگرند. موضع آنها کنند، اما آنها در اساس به کار همچون دشمنی برای نیکبود انسان میپیشنهاد می

به عنوان  موضع کینز و دیگر اقتصاددانان جریان اصلی نزدیک است؛ به این اعتبار که آنها نیز کار را

کنند. به این معنا آنها فعالیتی که باید از آن اجتناب کرد، و سرانجام باید آن را از میان برداشت، ترسیم می

رد، تخطئه های کار و اشکال آن وجود داهداری بین هزینناخواسته پیوند آشکاری را که تحت نظام سرمایه

ق تغییر های کار از طریاندازی برای غلبه بر هزینهکنند. آنها، با بسط این موضع، از نیل به چشممی

کار گفتگو  مانند. خالصه این که تأکید بر لزوم محوشود، درمیراهی که تولید سازمان یافته و کنترل می

 شود.را مانع می طرق نیل به کار بهتر یهدربار

یگانگی استدالل باال کوششی برای ستایش از کار نیست، بلکه برای تشخیص امکان مبارزه با از خود ب

ون ناشی از کار از طریق تغییر در مناسبات مالکیت است. کوششی است برای تدوین دیدگاهی پیرام

ان باشد ژی بازتاب منافع کارگراری مجدد برای تکنولوژی، برای ایجاد شرایطی که در آن تکنولوذگهدف

ست توان به موقعیتی دکنترل دموکراتیک تکنولوژی است که می و آنان را نمایندگی کند. در صورت

کاری  یافت که در آن کار همچون اوقات فراغت به آزادی رسیده است و مفهوم خالقیت چه در مناسبات

 و چه در بیرون از این مناسبات میسر گردیده است.

وقفه رحمانه و بیاساسی در این بحث این است که  تکنولوژی یک نیروی خنثی نیست که بی یهتیک نک

پذیرد، وابسته به های تولیدی است و اشکالی که به خود میکند. بلکه تکنولوژی ماحصل سیاستعمل می

نابرابر تولیدی  داری، مالکیتمناسبات مالکیتی است که در بطن آنها قرار گرفته است. تحت نظام سرمایه

تکنولوژی را احاطه کرده و کاربرد آن را، چه برای کاستن از ساعات کار و چه برای ارتقاء کیفیت 

توان ثابت کرد که اگر جامعه در صدد هدایت تکنولوژی در کند. دراین ارتباط میکار، محدود می

ر محیط کار باشد و حقوق راستای کار کمتر و بهتر برآید، در این صورت باید پذیرای دموکراسی د

مالکیت کارگران بر تولید را بسط دهد. باال بردن صدا و قدرت کارگران کمک خواهد کرد که کاربرد 

پایان و تولیداتی که فقط به صاحبان سرمایه به ی بییگرابه عوض میدان دادن به مصرف –تکنولوژی 

 نسانی تضمین شود.برای نیل به اهداف ا –رسانند باقی جامعه سود می یههزین
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وکراتیک ایجاد اشکال جدید سازماندهی کار، به نحوی که کارگران حق کنترل دم یهخالصه این که اید

اری و ذگبر کاربرد تکنولوژی و تخصیص منافع حاصل از آن را داشته باشند، باید محرکی برای سیاست

 کار سیاسی برای تحقق تغییرات مثبت اجتماعی باشد. دستور

 

 نتیجه
شود که پیشرفت در امروزه دوباره توجه خاصی به روند اتوماسیون شکل گرفته است. ادعا می

ر حالی است ای با کار کمتر را به بار خواهد آورد. این دهای جدید روبوتی و دیجیتالی، آیندهتکنولوژی

شود ستدالل میالبته ا اتوماسیون را باطل کرده است. یههای دایر بر افول کار در نتیجبینیکه تاریخ پیش

اند. قابل توجه که این بار دیگر سروکار ما با وضع دیگری است و روزهای کار جداً به شمارش افتاده

عالم اانداز دایر بر نابودی کار های روشنفکری و سیاسی با چشماست که نویسندگانی، از انواع طیف

اند، ی از آننابرابری ناش وند بر امکانات کاری واند. برخی از آنان نگران آثار منفی این رموافقت کرده

وی کار تری دارند، در این روندها فرصتی برای گذار به فراسدر حالی که دیگرانی که مواضع رادیکال

 بینند.و ایجاد جهانی سرشار از وقت آزاد را می

 یه ایدهاست. نوشته با تشریح این که چگون کرده های حول اتوماسیون کار را بررسیاین نوشته نگرانی

ته است، اقتصادی و اجتماعی جریان داش یهرهائی از کار در اثر پیشرفت اتوماسیون در تاریخ اندیش

نفوذ تقلیل شروع شد. آرای مارکس و کینز، چنان که در ابتدا گفته شد، به عنوان دوتا از نمایندگان پر

نوز متحقق هرهائی انسان از کار  یهمعرفی شدند. با این حال، اید ساعات کار از طریق مهار تکنولوژی

داً داری کاهش یافته است، این کاهش ابنشده است. در حالی که زمان متوسط کار در جوامع سرمایه

تکنیکی،  یهالعادهای فوقتر، علیرغم پیشرفتمتناسب با افزایش تولیدوری نبوده است. به عبارت وسیع

 ه تسلط خود بر زندگی آدمی ادامه داده است.کار همچنان ب

اند، کردهاین نوشته همچنین نشان داد که برخی از موانعی که تا کنون برای کاستن از کار عمل می

رسد که ه نظر میبینی دایر بر نابودی کار را باطل کنند. به واقع، بمحتمالً در آینده نیز عمل کنند و پیش

داری هاست. این پدیده بازتاب توان سرمایهموجب کار بیشتر برای انسانهای تکنولوژیک فقط پیشرفت

 برای استفاده از تکنولوژی در راه حفظ و افزایش کار است. مادام که تکنولوژی تحت مناسبات

وقت  یابد، گرایشی برای این که کارگران را به کار بیشتر مشغول دارد و بسطداری تحول میسرمایه

 ، وجود خواهد داشت.آزاد را مانع شود

عواقب آن  از تکنولوژی، بیشتر از آن که از عواقب آن برای کمیت کار باشد، متوجه گفته شد که نگرانی

تر و ناامن های دیجیتالی تقریباً بالتمامه برای خلق نیروی کاریبرای کیفیت کار است. آخرین تکنولوژی

رای آن که ها در آینده تهدیدی است باین تکنولوژی یهاند. کاربرد گستردتر به کار گرفته شدهشکننده

 تر از کنون کشانده شوند.های بزرگتری از کارگران در برابر کار کم کیفیتگروه

داری است. حرص استفاده از مسئله ابداً خود تکنولوژی نیست، بلکه مهار آن تحت مناسبات سرمایه

برای کاستن از مرارت کار به  ندتواننمیتکنولوژی برای کسب سود، به آن معناست که کارگران 

تکنولوژی اتکا کنند و محتوای کیفی کار را ارتقاء بخشند. بلکه تنها امید آنان برای تضمین کار کمتر و 

داری باشند. چنان که در باال، و در بهتر آن است که شاهد درآمدن کنترل مستقیم آن از چنگ سرمایه
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محیطی که از افزایش وقت  –ایجاد یک محیط کار انسانی  یهشد، مسئل های مارکس تأکیدهمزبانی با ایده

تغییراتی را در مالکیت ناظر  –درونی آنهاست  یهکند و توأماً مشوق کار خالقها استقبال میآزاد انسان

ای هکند. این ابداً اتوپیائی نیست که آیندبر کاربرد تکنولوژی، که باید به کارگران واگذار شود، ایجاب می

توأماً به لحاظ کیفی ارتقاء یافته است. البته  اتوماتیزه شده را تصور کنیم که در آن کار اکیداً کاهش و

ای، جامعه باید پذیرای تغییرات رادیکالی باشد. به ویژه باید پذیرای انتقال از وضع برای تحیی چنین آینده

 کنونی به مالکیت کارگران باشد.
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