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1و اوقات فراغت خوداشتغالي مشاغل،: در آينده كار  
∗∗∗∗ جيمز رابرتسون: نويسنده  

 
 
 
 

 مقدمه مترجم
در عصر  استخدامی کارِ تفاوتِ اما . وجود داشته استکار به اشکال مختلف طی قرون، 

و انسان ها  ،دیگر در تاریخ زمانِ بيش از هر صنعت با کار در ادوار گذشته این است که 
در و آسيب پذیری  در تامين نيازهای اساسی ه سوی وابستگیبجوامع محلی را 

از سوی دیگر، کاِر استخدامی موجب شده است که کمتر  .سوق داده استاقتصاد 
کسی خود را نسبت به شيوه هایی که از منابع طبيعی بهره برداری می شود 

ر جامعه نوشتۀ زیر ترجمه خالصه ای از بخش اول کتابی در مورد کار د. بداندمسئول 
تصویری اميدوارکننده و  ، با نظری تاریخی به گذشته،فرداست که در آن نویسنده

مردم و مشخصا  کتابمخاطبين . می کندعقالنی از نوع کار در جوامع آینده ترسيم 
اما به لحاظ پيروی و الگوبرداری . اندسياستگذاران در جوامع صنعتی و توسعه یافته 

صنعتی جهان شده توسعه از الگوی کار در کشورهای  دقيقی که در کشورهای در حال
آسيب پذیری های اقتصادی در وابستگی ها و درک عميق  دراست، مطالعه این اثر 

                                                                          .سودمند استاین جوامع نيز 
            

 

 مقدمه
 كشورهاي صنعتي از ده هارقم بيكاري در . ميليون نفر بيكارند ديندر انگلستان امروزه چن

. استشديدتر بيكاري در كشورهاي جهان سوم حتي از اين هم وضعيت و ميليون فراتر رفته 
شغل يك ميليارد  2000200020002000ه مي بايد تا سال كاعالم كرد  2سازمان بين المللي كار 1982198219821982در سال 

رييس  سالدر همان . بر مسئله بيكاري كامال فايق آمد جديد در جهان به وجود آيد تا بتوان
كه اين چشم انداز به هيچوجه واقع گرايانه نيست و لذا اميدي به اذعان كرد اين سازمان 

بهتر كار در جهان از زمان اين بيانيه تا كنون وضعيت . ندارددستيابيِ به اشتغالِ كامل در جهان 
                                                                           .استشده كه نشده وخيم تر هم 

 
                                                 

مطالعة در آدرس اينترنتي زير براي) انگليسي(متن كتاب به زبان اصلي . اب زير استكت 1111نوشته زير ترجمه خالصه اي از بخش   1  

. تاب در پايان همين متن آمده استك فهرستكاملِ ترجمه . فراهم استبيشتر عالقمندان   
James Robertson. 1985. Future Work: Jobs, self-employment and leisure after the industrial age. 
Gower/Maurice Temple Smith. (accessed 15 January 2015)  
http://www.jamesrobertson.com/book/futurework-section1.pdf 
2 International Labour Organisation   / ILO 



 

2 

 

غالب سياستمداران و اقتصاددانان هنوز مدعي اند، گرچه با اطمينان كمتر، كه با اين وصف، 
اما . گماردجويندگان كار را به كار خواهد  ةسياست هاي مورد نظر ايشان در درازمدت هم

رسيدن به اشتغال كامل، اگر اساسا براي فريب توده ادعاي شود كه سال بعد از سال، معلوم مي 
فشارهاي رقابتي  و توليد تر شدنِ بديهي است كه با مكانيزه. ها نباشد، تصويري خيالي است

ها براي دولت  يحمايتسياست هاي  بادهندگان ماليات  نيز مخالفت در تجارت بين المللي و
در آينده رشد اقتصادي به ميزاني كه تا كنون به آن گر احتي ايجاد شغل در خدمات عمومي، 

 به تعدادي كه مورد انتظار است اين رشد لزوما به افزايش مشاغلادامه يابد، خو گرفته ايم 
                                                                                              .نخواهد انجاميد

                                     
امروز باشد و هم  به شرايط حاضر مي بايد هم مطابق با واقعيت هايِ درست واكنشلذا 

بايد همچنين مي واكنش ها . بود نيز تا بتوان پاسخگوي نيازهاي فردا نوآورانه و شجاعتمندانه
عين در  .اقع گرددمؤثر وبيكار اند  هميليون ها تني كه امروز تا در پاسخگويي بهفوري باشد 

 بايد از قيد چارچوب هاي فكري كنونيمي براي تاثير بيشتر در دراز مدت، اين اقدامات حال، 
مضافا اينكه . آزاد باشد) مثل اينكه اشتغال بايد الزاما توسط واحدهاي صنعتي ايجاد شود(

مناسب براي  سطح اتكايي ناگزير مي بايد به گونه اي انتخاب شود كهامروز  راهكارهاي عمليِ
                            .يدنوانديشانه و آينده نگرانه عدي نيز فراهم آ راهكارهاي اجراي وسيعتر

 
سه  تاريخ كار در جوامع بشري و كار را با در نظر گرفتن موضوعبررسيِ در اين كتاب، 

ين سه سناريو، از او سپس يكي  .آغاز مي كنيم آيندهبراي ادامه توسعه در  سناريوي احتمالي
نام گذاري كرده ام، را به عنوان محور اصلي بحث ها در  3»كار براي خود« آن را سناريويكه 

است كه هدفمند،  يهر نوع فعاليت» كار براي خود«منظور از . پي مي گيريممابقي كتاب 
. ندو سازماندهي و كنترل آن كامال در اختيار مردمي است كه آن را انجام مي دهاست سودمند 

. اين فعاليت ها در برخي موارد در ازاي دستمزد و گاه بدون دريافت دستمزد انجام مي گيرد  
تنها به كارِ بيرون از خانه محدود نمي شود و كاري كه افراد در محيط خانه » كار براي خود«

صورت گروهي همچنين به اين نوع كار مي تواند . در بر مي گيردنيز را  مي دهندنيز انجام 

                                                 
بيشترقرار گيرد، اما همانطور كه از مطالعه » خوداشتغالي«معادل اين واژة ابتكاريِ مولف در فارسي مي توانست    ownwork 3  

. متن ادراك مي شود، اين واژه مفهوم عام تري از كار را در نظر دارد كه شامل انواع فعاليت هاي درآمدزا و غير درآمد زاست  
 مترجم



 

3 

 

در گروهي از افراد كه در يك روستا يا  ؛انجام شود اعضاي گروه راي رفع نيازهاي مشتركب
مي تواند به صورت » كار براي خود«براي افراد، . محله شهري، زندگي مي كننديك 

خوداشتغالي باشد، يا نوعي فعاليت فرحبخش، مثل باغچه كاري، را در بر گيرد كه ضمن 
را نيز بهبود  هد محصوالتي شود كه سالمت خانواده و محلتوليموجب  ،اوقات فراغت گذرانِ

كسب و يا سازماني تعاوني،  در قالبِتيم هاي كاري مي تواند  در» كار براي خود«. مي بخشد
                             .ديگر ساختارهاي قانوني اداره شود چارچوبِيا در و كارهاي شراكتي 

 
جهت نقش در جوامع محلي اين است كه نيروي انساني الزم » دكار براي خو« حياتيِ اهميت

تامين بسياري از از نظرِ خوداتكايي و افزايش ظرفيت محلي  آفريني مردم در دستيابي به
كه جوامع  گردداين خوداتكايي موجب مي . مي شودنيازمندي هاي اساسي در محل فراهم 

  .شتغال به محيط خارج از محل وابسته نباشندمحلي براي تامين اين نيازمندي ها و براي كار و ا
 

در اين بخش، با . را مطرح مي كنداقتصاد  ةي احتمالي براي آيند، سه سناريوكتاب بخش اول
انرژي، مختلف اقتصاد مثل  اين سناريوها در ارتباط با حوزه هايِويژگي هاي بررسيِ قياسيِ 

آموزش ات فراغت، تعليم و تربيت و فناوري، حمل و نقل، محيط زيست و منابع طبيعي، اوق
 توصيف خواهيم كرد كه عبور از، ، سرمايه گذاري و دسترسي به سرمايه و زمينعالي

منظور از . چه تاثيري بر هر يك از اين حوزه ها خواهد داشت» كار براي خود«به » استخدام«
محلي  ةاده و جامعكار براي غير، در ازاي دستمزد، در جايي به دور از خانه، خانواستخدام، 

               .در جهان عموميت يافته استهم اكنون يعني همان الگوي كار و اشتغال كه . است
 

كار و كسب معاش در گذشته  ازنگاهي خواهيم داشت به اينكه تصور مردم كتاب  2222در بخش 
ي به چه تغيير و تحوالتي را پشت سر گذاشته است، به ويژه در دوران گذار از قرون وسط

اين بررسي تاريخي نشان مي دهد كه همانطور كه نگرش ما از كار در گذشته در . عصر صنعت
مي امروز نيز با پذيرش اين احتمال،  ،مقطعي از زمان به كلي تغيير كرد و چيز ديگري شد

           .را آماده كنيمينه ذهني براي نوانديشي به منظور ايجاد شرايطي برتر براي كار زمتوانيم 
 

در جوامع امروز اختصاص يافته توصيف نهاد كار كتاب، با ذكر جزييات بيشتر، به  3333بخش 
ساختارهايي كه مثال در سياست و سياستگذاري ها، در اين بخش توضيح خواهيم داد كه . است
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سيستم هاي مالي و فعاليت هاي اتحاديه هاي كارگري و نظاير اينها ديده مي شود ريشه در 
به عبارت ديگر، اين ساختارها . ماندهي كار در نظام فعليِ مبتني بر استخدام داردچگونگي ساز

را تشكيل مي دهند كه مردم در كشورهاي توسعه  »ريِ استخدامتوامپرا«به اصطالح  اجزايِ
اين  ةاشراف داشتن به ارتباط هم. يافته را هر چه بيشتر به خود متكي و نيازمند ساخته است

شرايط كليه بازيگران، به ويژه سياستگذاران، كمك مي كند كه با آگاهي بيشتر، اجزا با هم، به 
                          .در جامعه را فراهم آورند» كار براي خود«به » استخدام«گذارِ آسان تر از 

 
به عنوان پديده » خودكار براي «نشان خواهيم داد كه چگونه  مصاديقي، ابتدا با ذكر 4444در بخش 

در سال هاي اخير مدتي است كه در عرصه اقتصاد كشورها ظاهر شده و  ،جديد و كارآمد اي
سپس نگاهي خواهيم داشت به جزييات آماده سازي شرايط براي گذاري . يافته استگسترش 

و اينكه اين اقدامات » كار براي خود«معاش بر اساس  آسانتر به دوره اي جديد از كار و كسبِ
د، جوامع محلي، مشاغل و حرَف، دستگاه هاي اجرايي و ديگر نهادها خواهد چه تاثيري بر افرا

دقيق كه جزييات آن مو به  تابع نقشه اي گذار، مسلما نبايد انتظار داشت كه اين فرآيند. داشت
 »كار براي خود«موجود از چرا كه همانطور كه نمونه هاي . باشداست از پيش طراحي شده مو 

جهت تسهيلِ فعاليت هاي كه مسئولين  راهكارهاييو نيز اين حوزه ن نشان مي دهد، فعاال
              .اشكال متنوعي به خود گرفته است نوآورانة اين نقش آفرينان محلي اتخاد كرده اند

 
ي كه گاه از من مي پرسند، اقتصاد. مي برم ديگر به پايان ةنكتيك را با مطرح كردن اين مقدمه 

چه فرقي شيوه غالبِ كسب معاش و تامين نيازمندي هاي جامعه است  »دكار براي خو«در آن 
بسياري از . خواهد داشت استكار  شكل غالبِ» استخدام«هنوز در آنها  كهبا جوامعي 

مثال . جزيياتي كه مي تواند بخشي از جواب به اين سوال باشد را در اين كتاب آورده ام
متداول تر از استخدام باشد، آن جامعه به سوي » خودكار براي «معتقدم كه جوامعي كه در آنها 
مردم، تساوي بين زن و مرد، تجهيز بهتر با فناوري  گسترده ترخوداتكايي بيشتر، نقش آفريني 

كميت بيشتر  به جايِمقياس، تعهد بيشتر به كيفيت باالتر زندگي - هاي مناسب و كوچك
چون من در  مي دانماساسا انحرافي ا راين سوال  اما. سوق مي يابد و نظاير اينهامصرف، 
آينده هرگز قصد اين را نداشته ام كه نقشه اي دقيق  ةماهيت كار در جامع در مورد انديشيدن

اوال كسي واقعا . اين واقع گرايانه نيست كه كسي بخواهد چنين كند. از راه و مقصد ارائه دهم
 ةجامعان تحقيقا گفت اين است كه از آينده خبر ندارد و آنچه با توجه به تاريخ بشر مي تو
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كه ديشه پردازي در مورد گامي است و ثانيا، قصد من بيشتر ان. ده استايستا نبو بشري هرگز 
كنوني برداريم نه اينكه بخواهم جزييات دقيق جامعه براي حل مشكالت همين حاال مي بايد ما 

هدف از نگارش اين كتاب تبيين به عبارت ديگر، . آينده را مو به مو براي خواننده ترسيم كنم
مقصدحركت است و نه تعيين منازل ميانِ راهي و نه توصيف  جهت .                               

 

چه خواهد آمد؟» عصر استخدام«بعد از : 1111بخش   
 

را بررسي مي در جوامع صنعتي توسعه  ةبراي آينددر اين بخش سه سناريويِ پيشنهاد شده 
كليدي كار در عصر استخدام را بررسي مي كنيم و پيشنهاد مي كنيم كه اين  ويژگي هاي. كنيم

به عصر عصر صنعت ي و عبور از بشرتمدن ويژگي ها مي بايد به عنوان بخشي از پيشرفت 
با در كنار هم گذاشتن ويژگي هاي كليدي اين سه سناريو در خصوص . تغيير يابدبعدي 

و دسترسي به سرمايه و زمين  رورش و آموزش عاليو پانرژي، فناوري، محيط زيست، آموزش 
      . و نظاير اينها تصويري قياسي از آيندة جوامع با هر يك از اين سناريو ها را ارائه مي دهيم

 
نظير مقطع كنوني كه قطعيت زيادي در مورد آينده وجود ندارد، تصور از تاريخ در مقاطعي 

با استناد به نظرياتي كه توسط ر حال حاضر، د. بسيار متفاوت استمردم در مورد آينده 
مي توان در مورد آينده در ارتباط را حداقل سه سناريو ، مطرح شده استمختلف صاحبنظران 

يعني توسعه صنعتي و نوع غالب كار، شرايط فعلي، ادامه ) 1111: ماهيت كار تصور كردتوسعه و با 
اقتصاد و توسعه ) 2222. يابدمي ادامه  يشنارسايي هاخصوصيات فعلي و با تمام  ،»استخدام«يعني 

 كه با فناوري هاي فوق پيشرفتهيابد مي شتاب و گسترش در جوامع به گونه اي صنعتي 
 مي تواندبه طوري كه يك اقليت كارگر  خواهد يافت، نياز به نيروي انساني كاهش صنعتي

با عباراتي چون  در توسعهبه اين سناريو . نيازهاي يك اكثريت مصرف كننده را تامين كند
جامعه اي كه در ) 3333و . شده استاشاره » جامعه فارغ از كار« يا» توسعه صنعتي شتاب يافته«

شيوه غالب كسب معاش است و در آن جهتي كامال جديد براي توسعه » كار براي خود«آن 
صنعتي و صرفا به جاي راه حل هاي  در اين جهت گيري جديد، جوامع. انتخاب مي شود

 تجاري، گزينه هايي عقالني، انساني و متناسب با شرايط بومي خود را جايگزين مي كنند.      
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روال كنوني را مد نظر دارد مي توان براي مقايسه دو سناريويي كه تغيير و فاصله گرفتن با 
بر كه ، جامعه اي استآينده جامعه اي فوق صنعتي  جامعه فارغ از كارِ. نكات زير را افزود

در واقع جامعه فارغ از . تاكيد دارد فناوري هاي بزرگ و دانش تخصصي در هر زمينه اتكا به
يكي از نظريه . ادامه جامعه صنعتي است كه روند صنعتي شدن در آن تسريع شده باشد ،كار

سالگي خود به  200200200200توسعه صنعتي در باور است كه بر اين  4،»هرمان كان«، پردازان اين نگرش
                                .سال ديگر براي رفتن دارد تا تكميل شود 200200200200ت و ميانه راه رسيده اس

 
حركت جوامع جهت  بلكهاست كه روند فعلي تسريع نشود استوار سناريوي ديگر بر اين نظر 

، انقالب صنعتي قابليت بشر براي صاحبنظران اين چشم انداز بر اساس نظر. تغيير يابد به كلي
در مدتي كه توسعه  ه است وبه طرز چشمگيري افزايش دادرا ردن عالم ماده كنترل و مهار ك

پيشرفت هاي عظيمي در حمل و نقل ارتباطات، انرژي، توليد انواع  ،صنعتي ادامه داشته است
اما حال كه بشريت به . كاالها و نيز سازماندهي در زمان جنگ و صلح به ارمغان آورده است

ذارد، انقالبي به همان اندازه چشمگير در حوزه اي ديگر از توسعه پا مي گ 5جامعه اي پسامدرن
روح و روان آدمي و  ارتباط بااين نوع توسعه عمدتا در . و تكامل جامعه بشري متصور است

توانايي بشر براي همزيستي با  ،اينگونه پيشرفت. قابليت هاي اجتماعي او رخ خواهد داد
صنعت نيز به واسطه تغييرات تكنولوژيكي شاهد  در عصر. را افزايش خواهد داديكديگر 

تغييرات اجتماعيِ بسياري بوده ايم، اما در عصر جديد، تغيير و اصالحات اجتماعي براي 
يعني توسعه مبني بر گزينه هاي عقالني، ، به آن اشاره شددستيابي به توسعه از نوعي كه در باال 
در زير، اين دو چشم انداز ارزش هاي كليدي  .دادخواهد  انساني و مطابق با شرايط بومي، رخ

                                                                        .مي آيدجهت مقايسه، فهرست وار 
 

»           کار برای خود« ۀجامع فارغ از کار                ۀجامع   

 ارزش ها و اهداف كمي ارزش ها و اهداف كيفي
انساني توسعه  رشد اقتصادي 

فردي -ارزش ها و اهداف فردي و بين  ارزش ها و اهداف سازماني 
 ارزش هاي پولي نيازهاي واقعي و آرماني

                                                 
4 Herman Kahn 
5 post-modern 
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 روابط اقتصادي مبتني بر قرارداد روابط مبتني بر مبادالت دو طرفه
6مفاهمه 7سرد و غير شخصيارتباطات اجتماعي    

هاولويت هاي مادران دانهاولويت هاي مر   
مهارت هاي جامعآموزش  و عجزِ غير متخصصين در آموزش تخصص گرايي   

به فناوري ها و وابستگي 8فن ساالري خوداتكايي  

و برنامه ريزي از راه دور گراييتمركز محلي  

 شهري سراسر كشور

 اروپايي جهاني
طبيعت فراهم كننده ت ازظاحفبا محوريت   با محوريت انسانِ مصرف گرا 

 
شكل نمونه هايي از آنها در برخي از كشورها از آينده كه تا كنون  تفاوتدو چشم انداز ماين 

در ادامه، براي . گرفته است مسلما مباحث مرتبط با اقتصاد و كار را تحت تاثير قرار خواهد داد
حوزه هاي هر يك از با پيامدهاي مرتبط بشر در آينده،  احتمالي از جامعهقياسي ارائه تصويري 

 .مي آوريم »ادامه توسعه صنعتي«اين دو چشم انداز و سناريوي  ختلف جامعه را در ارتباط بام
                                                                                                        

                                                 
6 empathetic 
7 detached  
8 technocracy  
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 سه آينده احتمالي جامعه بشري
 

عقالنی، انسانی و توسعه با گزینه های 
ناسب با شرایط بومیمت  

  ادامه توسعه صنعتی به شکل کنونی توسعه صنعتِی شتاب یافته

. هدف دستيابي به اشتغالِ استخدامي دنبال نمي شود
كار با تعريفي جديد گسترش مي يابد و لذا عالوه  ةمقول

بر كار در ازاي دستمزد از طريق رابطه اي استخدامي، 
به وجود با ارزش  اشكال متنوعي از فعاليت هاي مفيد و

توزيع كار براي دستمزد و يا بدون دستمزد . خواهد آمد
كارِ پاره . براي تمامي اقشار و گروه ها برابر خواهد بود

الگوهاي كار، . استوقت بيشتر از كار تمام وقت متداول 
متناسب با شرايط و يا آنچه افراد ترجيح مي دهند، از 

نوارها و محله ها به خا. تنوع باالتري برخودار خواهد بود
، زن. عنوان جايگاه اصليِ كار و توليد شناخته خواهد شد

حترم و با ارزش در دنياي هي مپير و جوان جايگامرد، 
كار وتفريح در بسياري از موارد . كار خواهند داشت

                                      . همپوشاني خواهد داشت

دنبال  گانمي براي همدستيابي به اشتغال استخدا هدف
ي توسط گروهدر جامعه تمام كارهاي الزم . نخواهد شد
از برگزيدگان نخبه و حرفه اي با تجهيزات  نسبتا كوچك

اعضاي  ديگر. كامال مكانيزه و پيشرفته انجام مي شود
صرفا مصرف ايشان . جامعه به كار مشغول نخواهند بود

رائه مي كنندة كاالها و خدماتي هستند كه گروه اول ا
، كه شامل انواع خدمات تفريحي و سرگرم كننده، كند

اساسا جامعه، از نظر . مي باشدي نيز اطالعات و آموزش
تقسيم مي  »فارغ از كار«و  »شاغل«كار، به دو بخش 

                                                               .شود

ر دنبال خواهد شد كا طالبينِ تماميِ كاملِ استخدامِ هدف
كار كردن براي غير و دريافت (و كار از طريق استخدامي 

. نوعِ غالب كار و كسب معاش باقي خواهد ماند) دستمزد
مثل كارِ منزل، مراقبت از سالمندان (ديگر فعاليت ها 

 توسط اعضاي خانواده و فاميل، انواع كارهاي عام المنفعه
حترام و شان نازل امروز، از ا طبق معمولِ) داوطلبانه و

شكاف عميق كنوني بين . تري برخوردار خواهد بود
آموزش براي نسل جوان، مهارت هاي مورد نياز 

براي سالمندان باقي و بيكاري بازنشستگي و بزرگساالن، 
بين كار و و پررنگي كه امروزه مرز مشخص . خواهد ماند

                           .نيز ادامه مي يابد وجود دارد تفريح

 کار 
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عقالنی، انسانی و متناسب با توسعه با گزینه های 
 شرایط بومی

ادامه توسعه صنعتی به  توسعه صنعتِی شتاب یافته
 شکل کنونی

 

اين از جمله . جامعه به همه شهروندان خود درآمدي پايه مي پردازد
اين درآمد پايه به آنان . حقوق شهروندي افراد محسوب خواهد شد

يا ادامه دريافت دستمزد (بيشتر  كسبِ درآمدكند كه براي  كمك مي
افرادي كه به علت . فعاليت هاي كاري خود را انتخاب كنند) پايه

فعاليت هاي بسيار درآمد زا، از دريافت درآمد پايه بي نيازند، از 
            .طريق مقررات مالياتي اين درآمد را به جامعه بازمي گرداند

كار توليد را به عهده دارد دستمزدي باال گروه ماهري كه 
نظريه پردازان اين سناريو هنوز دقيقا مشخص . دريافت مي كند

نكرده اند كه اعضاي گروه مصرف كننده از چه منابعي تامين 
خواهد شد؟ از طريق پرداخت سهم به افراد بابت ملي مالي 

 ؟ يا ازكردن كليه منابع توليد؟ از طريق درآمدهاي مالياتي
  افتاده؟     طريق پرداخت دستمزد براي كارهاي بسيار پيش پا

كار در ازاي دستمزد شيوه غالب 
جامعه درآمدي ناچيز . ماندخواهد 

براي بيكاران در نظر خواهد 
گرفت، اما به اين افراد غالبا با ديده 
   .اي تحقير آميز خواهند نگريست
                 

درآمد 
  نقدی
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عقالنی، انسانی و توسعه با گزینه های 
 متناسب با شرایط بومی

  ادامه توسعه صنعتی به شکل کنونی توسعه صنعتِی شتاب یافته

توسعه و توزيع برخي فناوري هاي نوين در اولويت 
اين فناوري ها شامل اختراعاتي خواهد .  قرار مي گيرد

تا  بود كه ظرفيت هاي كاري مردم را افزايش مي دهد
اتكاي كمتري و كار بيشتري براي يكديگر انجام دهند 

تاكيد بر فناوري هاي . داشته باشند به متخصصين
مقياس كه بتواند در سطح خانواده، محله  - كوچك

شهري، يا روستا خريداري و مورد استفاده مردم قرار 
اين سناريو ضد صنعت يا . بيشتر خواهد بود گيرد

رل مهمي خواهد  در واقع صنعت. فناوري نيست
داشت، اما تكنولوژي در جايگاه خدمتگزار ايفاي نقش 

                                      .خواهد كرد و نه ارباب

براي امر توسعه  يتالش انساني و منابع بسيار بيشتر
جامعه خواهد پذيرفت . صنعتي تخصيص خواهد يافت
 ري هايِفناوابتكار در كه تمامي مسايل را مي توان با 

حل مسايل در رويكرد لذا به اين صنعتي حل كرد و 
. در جميع حوزه ها اولويت بيشتري داده مي شود
تصميمات نخبگانِ علمي و فناوري نقطه اتكاي جامعه 

ارباب جامعه قرار خواهد  ،فناوري. قرار خواهد گرفت
كامال  اين رويكرد باگرفت و هر گونه مخالفتي 

         .بودد صنعتي بسيار ضعيف خواه
                  

 به اين . ادامه مي يابد» فناوري براي فناوري«رويكرد
معني كه توسعه فناوري هاي جديد صرفا براي اينكه 
توسعه اين فناوري ها از نظر دانشمندان و طراحان آنها 

جالبي محسوب مي شود و اينكه از منظر  چالشِ
نظر معه و از حل مسايل توس سياستگذاران، نويدبخشِ

سرمايه گذاران و توليد كنندگان صنعتي، سودآور تلقي 
نارضايتي از سوي ديگر، . خواهند شد، ادامه مي يابد

مخالفت با بسياري از فناوري هاي جديد به عمومي و 
لحاظ انواع آلودگي هاي محيطي، استفاده اسرافكارانه از 

ريني منابع طبيعي، پيامدهاي نامطلوب اجتماعي، و خطر آف
              . ادامه خواهد يافتزيست  براي مردم و محيط

  فناوری
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عقالنی، انسانی و توسعه با گزینه های 
 متناسب با شرایط بومی

  توسعه صنعتی به شکل کنونی توسعه صنعتِی شتاب یافته

مهم ترين حوزه هاي رشد اقتصادي و پيشرفت اجتماعي 
انرژي . دادخواهد رخ  در بخش غير رسمي اقتصاد

شهروندان در ايجاد ثروت و آسايش براي خود و 
و روستا  شهري ديگران در محدوده خانوار، محله

با به وجود آمدن فرصت هاي . مصروف خواهد شد
رضايتبخشِ شغلي براي تعداد كثيري از مردم در سطح 
محلي، مسئله بيكاري و ديگر موانعي كه هم اكنون سد 

ي اقتصاد رسمي است از ميان برداشته راه بهينه ساز
در بخش رسمي اقتصاد، كسب و كارهاي . خواهد شد

روستاها . محلي و كوچك بخش رو به رشد خواهد بود
از خوداتكاييِ بيشتري برخوردار  ي شهريو محله ها

اتكاي كمتري به محيط بيرون  ،خواهند بود براي اشتغال
                                                  .خواهند داشت

رشد اقتصادي فقط از طريق تمركز بر توليد فناوري 
هاي بسيار پيچيده و ارائه خدمات بسيار حرفه اي و 

ثروتي كه بتواند نيازهاي . تخصصي تحقق مي يابد
جامعه را تامين كند تنها از اين طريق توليد خواهد 

شركت هاي چند مليتي جايگاهي به مراتب تثبيت . شد
. امور پيدا خواهند كرد رةافته تر و مسلط تر بر اداي

شتاب  ةفعاليت هاي تعريف شده در چارچوب توسع
يافته صنعتي بيش از پيش قابل احترام و ارزشمند تلقي 

                                                   . خواهد شد

اقتصادي دنبال خواهد شد هدف دستيابي به رشد .
ز طريق فعاليت انواع صنايع و خدمات ثروتي كه ا

تجاري توليد مي شود اعتبارات خدمات عمومي دولت 
اقتصادهاي صنعتي سيطره . ها را تامين خواهند كرد

خود را به شكل فعاليت هاي شركت هاي سهامي عام و 
مشاغلي كه در چارچوب . خاص ادامه خواهد داد

هاي  فعاليت هاي صنعتي تعريف شده اند تنها فعاليت
محسوب جامعه اقتصاديِ قابل احترام و با ارزش 

خواهد شد و ديگر فعاليت هاي اقتصادي شأني نازل تر 
                                                  .خواهد داشت

  اقتصاد
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عقالنی، انسانی و متناسب با شرایط بومیتوسعه با گزینه های  مه توسعه صنعتی به شکل ادا توسعه صنعتِی شتاب یافته 
 کنونی

 

با تمركز هر چه بيشترِ فعاليت هاي چندگانه مردم، مثل كار، اوقات فراغت، 
خانه متمركز مي شود، محيط در  كه يادگيري و همنشيني با و پرستاري از ديگران

شيوه هاي كنوني طراحي خانه . باال خواهد رفت منازلنياز به فضا و امكانات در 
منطقه بندي در شهرسازي و مقرراتي كه امروزه در اين حوزه ها، روش هاي 

تعداد بيشتري . رعايت مي شود ناسازگار و نامتناسب با عصر جديد خواهد بود
. از مردم در طراحي خانه هاي خود و محيط پيراموني آن مشاركت خواهند كرد
با خانه ها به صورت خوشه اي و نزديك به هم ساخته مي شوند و چند خانوار 

جوامعي كه در  9.هم در يك سازه به طور تعاوني و مشاركتي زندگي مي كنند
دارند، كمبود فضا و  بيشتر خودكفاييِخوداتكايي و اين سناريو ميل به سوي 

به كردن مكان  نقلفعاليت هاي زندگي در يك محل را با  كليهزمين براي تجميع 
                                                    .خارج از شهرها پاسخگو خواهند بود

فرارسيدنِ جامعة فارغ از كار همراه با  امكانات 
شكل بناها و شهرها  ،فراهم آمده در عصر اطالعات

مردم اوقات فراغت بيشتري . را تغيير خواهد داد
براي گذراندن در خانه و يا در تاسيساتي چون 
اماكن ورزشي و نيز در جاده ها براي مسافرت 

نياز جامعه به اين تاسيسات و . خواهند داشت
. امكانات، تقاضا براي فضا را افزايش مي دهد
مشخص نيست كه اين تقاضاي فزاينده براي 
اينگونه تاسيسات در بافت هاي متراكم شهري به 

                   . چه صورت پاسخ داده خواهد شد

الگوهاي صنعتي و شهري در سبك زندگي، 
محل توليد و . بجايي ادامه مي يابنداشتغال و جا

محل زندگي مردم كماكان از هم جدا خواهد 
تفكر غالب در برنامه ريزي ها كه مردم از . بود

خانه فقط براي اوقات فراغت و فعاليت هاي 
و لذا ادامه مي يابد مصرفي بهره خواهند برد 

. ماندطراحي خانه ها تابع اين انديشه خواهد 
وازم و ابزار مورد نياز براي زمين، تاسيسات و ل

كار شهروندان مثل گذشته عموما توسط 
              .فراهم خواهد شد استخدام كنندگان

برنامه 
ریزی و 

  مسکن

 
 
 

                                                 
اعضاي اين دو . برخوردار بوده است ترياز جذابيت باال ،سالمندزوج هاي جوانِ بچه دار و  به ويژه براي خانواده هايِ ،اين نوع زندگي. باال گرفته استي صنعتي رهادر كشوخانواده ها  تعاونيِ اسكانِ در چند دهة اخير،  9  

نشان داده است كه با در نظر گرفتن سليقه ها و فناوري هاي امروز، مي توان مجموعه هاي مسكوني زيبا و اين تجربه عمال . كنند مرتفع يكديگر را با كمكنيازهاي مشتركشان ، در محيط زندگي مشاركتگروه توانسته اند با 
                              .ت زير نگاه كنيدبه ساي) زندگيكيفي و با هدف بهبود با نيازهاي امروز  ريبه معني سازگا» پيشرفته«(مشاركتي و پيشرفته  تصاويري از اين نوع زندگيِ براي اطالع بيشتر و مشاهدة. كارآمدي ساخت

http://www.cohousing.org/what_is_cohousing 
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عقالنی، انسانی و متناسب توسعه با گزینه های 
 با شرایط بومی

ادامه توسعه صنعتی به شکل  توسعه صنعتِی شتاب یافته
 کنونی

 

در اين مورد نيز  فت و آمد بين منزل و محل كارنياز براي ر
لزوما به افزايش نياز  كاهش خواهد يافت اما اين كاهش

                      ..منجر نخواهد شدبراي سفرهاي تفريحي 

اگر چه نياز به رفت و آمد از محل زندگي به محل كار كاهش 
م به سفر اما به علت افزايش اوقات فراغت، نياز مرد. خواهد يافت

                                                          .بيشتر خواهد شد

و الگوهاي حمل و نقل  موتوري ترافيك
فعلي به همين شكل ادامه پيدا خواهد 

                                             .كرد

حمل و 
 نقل 

 
 
 
 
 

سب با شرایط بومیعقالنی، انسانی و متناتوسعه با گزینه های  ادامه توسعه صنعتی به شکل  توسعه صنعتِی شتاب یافته 
 کنونی

 

روش اشاعه الگوهاي كم مصرف انرژي در كار، منزل و در حمل و نقل، همراه با 
توليد . هاي بهينه تر مصرف انرژي، تقاضاي جامعه براي انرژي را كاهش مي دهد

مصرف كنندگان در سطح منطقه، . انرژي به صورت غير متمركز انجام خواهد شد
روستا، محله شهري، و حتي در سطح خانوار، تمايل بيشتري به رسيدن به 

با اتكا به فناوري هاي  و با توليد انرژي در سطح محلي .دارندانرژي خوداتكايي در 
نياز مردم به وارد كردن انرژي از  ،خورشيدي روز، مانند پانل ها و آبگرم كن هايِ

                                                      . منتفي است خارج از محيط

اتكا به . تقاضا براي انرژي افزايش مي يابد
منابع متمركز، پرفناوري و پرهزينه، مثل 

چند . هسته اي، افزايش خواهد يافتانرژي 
مركز انگشت شمارِ بزرگ، نياز كل جامعه 

     .مصرف كننده انرژي را تامين خواهد كرد

الگوهاي كنوني توسعه و مصرف انرژي 
تغيير عمدتا  هر گونه .ادامه خواهد يافت

در واكنش به تغييرات در قميت و توازن 
     .عرضه و تقاضا انجام خواهد گرفت
                           

 انرژی
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عقالنی، انسانی و متناسب با توسعه با گزینه های 
 شرایط بومی

شتاب یافتهتوسعه صنعتِی  ادامه توسعه صنعتی به شکل  
 کنونی

 

تمايل جوامع  در اين مورد نيز انرژي، پيرو الگوي توليد و مصرف
تعداد بيشتري . خواهد بودو خودكفايي محلي به سوي خوداتكايي 

از افراد مسئوليت توليد غذاي خانوار خود را خود به عهده مي 
خارج شده و مسافتي  آنمتمركز فعلي توليد غذا از حالت . گيرند

كه غذا بايد طي كند تا به سفره برسد به مراتب كوتاه تر خواهد 
خريد و توزيع غذا . ندنتعاوني هاي مرتبط با غذا رشد مي ك. شد

                 .به صورت مشاركتي در ميان خانوارها باب مي شود

از طريق غذا قبل، اما با شدت و گسترش بيشتر،  يهمانند سناريو
مثال، گونه . ناوري هاي كشاورزي و صنايع غذايي توليد مي شودف

انواع دام و محصوالت زراعي ابداع مي شود هاي فوقِ مولد .
از طرق مصنوعي خواص غذاها را با افزودن  گرددسعي مي 

مردم بيشتر در خارج از . بهبود بخشندچيزهايي چون ويتامين ها 
گسترش بازار مرتبط با  با. منزل، در رستوران ها غذا مي خورند

اوقات فراغت، رستوران هاي زنجيره ايِ غذاهاي موسوم به فست 
                                                . فود نيز گسترش مي يابد

  
           

الگوهاي توليد، فرآوري، توزيع، و 
 هر چه بيشتر سلطةمصرف غذا با 

 شركت هاي بزرگ چندمليتي در
، شيميايي و كشت و صنعت اورزيكش

صنايع غذايي و سوپرماركت هاي 
           .زنجيره اي ادامه خواهد يافت
  

 غذا
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عقالنی، انسانی و توسعه با گزینه های 
 متناسب با شرایط بومی

  ادامه توسعه صنعتی به شکل کنونی توسعه صنعتِی شتاب یافته

فعاليت هاي هدف آموزش ايجاد قابليت انجام انواع 
شهروندان مي توانند انواع . خواهد بودمردم مورد نياز 

. مهارت ها، از جمله مهارت هاي زندگي، را بياموزند
اين آموزش ها فقط به مهارت هاي مرتبط با تكنيك 
محدود نمي شود، بلكه طيف بسيار وسيعتري از 
 –آموزه هاي مرتبط با حوزه هاي مادي، معنوي، بين

و عاطفي، را در بر خواهد ) جتماعيا-اخالقي(فردي 
آموزش ها بيشتر با هدف مهارت آموزي به . گرفت

نسلي طراحي شده است كه الزم است براي انجام 
و از يك سو پاره وقت به منظور كسب درآمد  كارِ

انجام مجموعة متنوعي از ديگر فعاليت ها براي كمك 
از  )خانواده، همسايگان و غيره(به خود و ديگران 

عملي  تاكيد بيشتر بر آموزشِ. آماده شود ي ديگرسو
تحت نظارت استادكارِ با تجربه خواهد بود تا بر 

به دست مدرسين آموزه ها تدريس كالسي و نظري 
                                                     .حرفه اي

. آموزش عمدتا به دو شاخه تقسيم خواهد شد
اي عضويت در گروهي را بر ينداوطلب ة اولشاخ

نهايتا  از اين طريق دانش آموختگان. آماده مي كند
حرفه مندان صاحب كار در بخش براي پيوستن به 
آموزشي  دوم شاخه. آماده مي شوندتوليدي جامعه 

داوطلبين را براي استفاده بهتر از اوقات فراغت 
جايگاه اجتماعيِ تحصيالت . خود آماده مي كند
اين  هر دو نوعِ. ن تر استنوع دوم البته پايي

تحصيالت به دوره خاصي از زندگي فرد تعلق 
. بهره برد هاندارد بلكه در تمام عمر مي توان از آن

در جامعه اي كه در آن تاكيد بر فناوري هاي 
پيچيده، اوقات فراغت و اطالعات است، آموزش 

پراهميت و سريع رشد ترين بخش هاي  از صنايعِ
براي شغلي صت هاي فر. جامعه خواهد بود

مدرسين حرفه اي در انواع موضوعات و مهارت 
                                     .ها بيشتر خواهد بود

ارائه آموزش ها در موسسات آموزشي به دست مدرسين 
مخاطبين عمدتا نسل جوان . حرفه اي ادامه پيدا مي كند

رود خاصي از و سنِخواهد بود كه مطابقِ روال كنوني تا 
هدف اصلي . تمام وقت بازنگهداشته مي شوند به بازارِ كارِ

اين نظام كماكان اعطاي مدرك خواهد بود كه به دانشجو 
سند الزم براي دستيابي به يك كار و مجوز ورود به توده 

و توده هاي مصرف  از يك سو، كارگري/هاي كارمندي
ار معيار تحصيالت به اعتب. مي دهد، از سوي ديگر را كننده

مدركي است كه دانشجو مي گيرد و درهايي كه اين 
                   .مي گشايد روي ويمدرك در بازار كار به 

تعليم و 
تربيت و 
 آموزش
  عالی
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عقالنی، انسانی و متناسب توسعه با گزینه های 

 با شرایط بومی
ادامه توسعه صنعتی به شکل  توسعه صنعتِی شتاب یافته

 کنونی
 

 ،ت پذيري بيشتر افراد براي حفظ سالمتي خودمسئولي
پاكيزه و  در جهت مردمموجب انگيزه بيشتري براي آحاد 

اجتماعي در جامعه به بهداشتي نگه داشتن محيط فيزيكي و 
اولويت بيشتري به تغذيه، سالمت . وجود خواهد آمد

عمومي و كاستن از فشارهاي روانيِ بيماري زا داده خواهد 
قابل براي پيشگيري، درمان و پرستاري كمك هاي مت. شد

از بيماران در بين همسايگان و خويشاوندان از شان باالتري 
صرف بر تخصصِ حرفه مندان بخشِ  در مقايسه با اتكايِ

مردم فرا خواهند گرفت كه . سالمت برخوردار خواهد بود
چگونه با خطراتي كه متوجه سالمتي آنهاست و يا دوران 

كمتر به بيماري  تاخود روبرو شوند هاي پرفشار زندگي 
، يبه طور خالصه، تغذيه و مراقبت از سالمت. مبتال شوند

دخالت قهرمانانه براي «با چيزي كه بيشتر به  مقايسهدر 
، دست باال ظهور كرده استدر عصر حاضر » نجات بيمار

                                                   .را خواهد داشت

متنوعي از  ةپزشكي انواع راه حل ها را براي مجموع فناوري
پيوند  10غربالگريِ ژنتيكي،مثل : بيماري ها ارائه خواهد كرد

رصد زندگي مردم توسط سيستم هاي . داروهاي جديد اعضا و
رايانه اي تضمين مي كند كه احتمال بيماري هاي مادرزادي به 

، پزشكان با كمك همين سامانه هاي الكترونيكي با. حداقل برسد
در نظام . سرعت باالتري مسايل بيماران خود را حل مي كنند

خدمات درماني جديد، حل مسايل بيشتري وارد حوزه 
كارشناسي اطبا مي شود مثال افرادي كه عزيزي را از دست داده 
اند و داغدار اند و يا نوع ديگري از مسايل آنها را ناراحت و 

. ه پزشك چاره جويي مي كنندمحزون كرده است نيز با مراجعه ب
اگر چه احتماال توجه به ترويج بهداشت و سالمتي در جامعه به 
منظور پيشگيري از بيماري نيز توجه بيشتري به خود جلب 

، اما سلطه نيرومند ترِ نخبگان و فناورانِ بخش درمان خواهد كرد
ادامه توجه به درمان و نه پيشگيري را در صدر اولويت هاي اين 

                                             .   نگه خواهد داشتبخش 

هم افراد و هم جامعه هر دو اولويت كمتري 
به ترويج سالمتي در جامعه خواهند داد و 
بيشتر، طبق روال كنوني، به سوي درمان 

خدمات بهداشتي . تمايل خواهند داشت
اساسا با هدف ارائه خدمات به بيماران 

اين تصور عمومي كه  .دطراحي مي شو
-خدمات ِ بيمارسالمتي را بايد از رجوع به 

دارو و مصرف آن انتظار  مدار و خريداري
داشت همانند سابق بر افكار عمومي مسلط 

بحث اصلي در مورد اين بخش . خواهد بود
به اين مناظره محدود مي شود كه  ،مثل سابق

توسط مطلوب تر است كه آيا اين خدمات 
  .دولتي ارائه شود يا بخشبخش خصوصي 

              

 سالمتی

 

                                                 
10 Genetic screening 
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عقالنی، انسانی و متناسب توسعه با گزینه های 
 با شرایط بومی

ادامه توسعه صنعتی به شکل  توسعه صنعتِی شتاب یافته
 کنونی

 

تغيير جهت كامل به سوي غير متمركز كردن توليد كاالها  و 
. ري در جامعهارائه خدمات و تاكيد بيشتر به ترويج ياريگ

ادغام كار براي درآمد با ديگر جنبه هاي زندگي كه براي 
با رشد  طارزش هاي مرتب. همه معني آفرين خواهد بود

كه بيشتر از دغدغه (رواني، پرورش سالمِ نسل بعد  –روحي
عملكردها مبتني بر . و پايداري طبيعت) هاي مادران است

بر  تاكيد بيشتر. تشخيص تخصصيتجربه عملي و نه 
.                           در يادگيري و رشد مكاشفات دروني  

. ادامه اتكا به نهادها. مصرف توده اي و تفريح توده اي
نوعي شيزوفرني . اتكاي بيشتر بر فناوري و نخبگان

گروه اقليت كارگر، سخت كوش، مسئوليت پذير، : اجتماعي
ليت و فارغ با انگيزه باال از يك سو، و توده هاي  بي مسئو

ارزش هاي مرتبط با . از هر گونه دغدغه، از سوي ديگر
در اين سناريو، نسبت به . فناوري در صدر ارزش ها

سناريوي پيشين تاكيد بيشتر بر ارزش هاي سازماني، 
فردگرايي و عدم توجه به طبيعت و پايداري آن ديده مي 

                                                                  .شود

اتكا . اشتغال توده اي و مصرف توده اي
كاالها توليد به نهاد ها براي ايجاد شغل، 

ارزش هاي سازماني، . خدماتارائه و 
محور و فقدان توجه كافي به -فرد

حل مسايل با . پايداري طبيعت
تفكر . رويكردهاي ابزاري و دخالت آميز

    .تحليلي و جزء نگر

و  اصول
ویژگی 
 های
 برجسته
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تست واقع گراييِ سه سناريو: 2222فصل   
مسلما با نگاهي ميان مدت در چند دهه آتي، اقتصاد و كار، تركيبي از هر سه سناريو خواهد 
بود. نظر من اين است كه با تست واقع گراييِ اين سه سناريو در درازمدت، ناگزير سناريو 

بياييم براي سهولت و دقت در تحليل، . افتخواهيم ي ها پيش بيني سوم را واقع گرايانه ترينِ
شركت هاي بزرگ با سرمايه هاي شامل  ،صنايع بزرگ) 1111: اقتصاد را به چهار بخش تقسيم كنيم

كالن و تجهيزات و فناوري هاي پيشرفته در حوزه استخراج نفت و ديگر مواد كاني، 
شركت هاي ارائه  شامل بخش خدمات،) 2222 ،پتروشيمي، اتومبيل سازي، كشتي سازي و غيره

) 3333 ،يها، بيمه ها و خدمات عمومي مثل خدمات درماني و آموزش بانك دهندة خدمات تجاري،
شامل انواع مشاغل توليدي و تجاري كوچك و محلي و فعاليت  ،كسب و كارهاي كوچك

فعاليت ) 4444 هاي عام المنفعه و داوطلبانه كه توسط انجمن هاي مردمي محلي صورت مي گيرد و
كه در سال هاي اخير شاهد رشد بي سابقه اي بوده آخر، اين بخش . گيو خاناي ه محلهاي 
بچه داري در منزل توسط يكي از والدين  و تنها كارِ خانه مثل آشپزي و نظافتنه  شاملِ ،است

تعدادي از همسايگان را و هم  اعضاي خانوار همآن ثمرات ، بلكه ديگر خدماتي كه مي شود
ي توليد اين فعاليت ها شامل باغچه كاري برا. را نيز در بر مي گيرد دتحت پوشش قرار مي ده

و وسايل، ادوات و ماشين آالت سبك و سنگين، انواع تعمير  محليِ انواع سبزيجات، خدمات
                            .و ديگر خدمات باليني بوده است و سالمند خدمات پرستاري از مريض

 
در و كسب درآمد  اشتغالاحتمالِ ايجاد نشان مي دهد كه در آينده، موجود به روشني شواهد 

رقابت بين در ارتباط با بخش اول، . دو بخش آخر به مراتب از دو بخش اول بيشتر خواهد بود
به منظور باال  ها ورياجز به سوي نوآوري در فنچاره اي براي اين بخش  ،المللي در تجارت

توده اي اد اشتغالِ لذا براي ايج. نگذاشته است انسانينيروي نياز به  بردن بهره وري و كاهشِ
، چشم دوختن به اين بخش عقالني در سطح جامعه به شكلي كه هم اكنون نياز آن وجود دارد

، مي بايد در سال هاي اخيرروند افزايشي رغم به در بخش خدمات نيز،  .و منطقي نيست
اگر حتي . بروستبا محدوديت هايي جدي رو پذيرفت كه در اين بخش نيز ظرفيت اشتغالزايي

 از كار بيكار شده هاي بخش صنعت باشند، بخش خدمات ةقادر به بازآموزي هم امروز جوامعِ
فعلي و نسل جديد داوطلبين كار، اشتغال ايجاد  بيكارانِبه تنهايي براي قادر نخواهد بود كه 

 .و محله اي و فعاليت هاي خانگيرد و محلي پس مي ماند دو بخش آخر، يعني مشاغل ُخ. كند
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رشد قابل توجهي كه اين مشاغل در سال هاي اخير به خود ديده اند خود گواهي بر واقع 
اخير و اينكه چرا رشد ها در مورد اين بخش  .گرايانه تر بودن اميد بستن به اين بخش است

توضيحات  پايين سناريوي سوم را بيش از دو سناريوي اول واقع بينانه تر مي كند در آنها
                                                                                       .بيشتري خواهيد يافت

 
اينكه جامعه به دو . دوم صحبت كنيم يسناريوبيشتر در مورد عدم واقع گرايي كمي  در اينجا

وق متخصص و مجهز به عالي ترين ف ارمندانِو ك كارگرانگروه نسبتا قليلي از بخش، يعني 
فارغ از نياز به كار از سوي ديگر، تقسيم شود با  فناوري ها از يك سو و توده هاي بيكارِ

خود را خواهند بود كه  چه كساني حاضر. شناخت ما از جامعه انساني جور در نمي آيد
و خوشگذاراني توده  تفريح، تا وسايل رفاه قرار دهندجامعه گروه زحمتكشِ  ةداوطلبانه در زمر

وانگهي، اگر چنين اتفاقي نيز بيفتد، كامال متصور است  ؟فراهم كنندهاي عظيم بيكار جامعه را 
ناشي از  يِگمرفه و فارغ از نياز به كار، براي مبارزه با بي حوصل جمعيتكه گروه هايي از 

ا خود بخود در دو در اين صورت، آنه. ل كنندزدر من مولد يكارهاانجامِ ي، اقدام به كاربي
از سوي ديگر، . بخش هاي چهارگانه اي كه در باال برشمردم قرار خواهند گرفت آخريِبخش 

به سفر مرتب  بيكار كهخيل عظيم اين تامينِ مالي چگونگيِ سواالت بغرنجي در مورد تا كنون 
خواهد بود مطرح شده  و ورزش و ديگر فعاليت هاي سرگرم كننده مشغول خوشگذارانيو 

                   . نشده استارائه فعال از سوي طرفداران اين سناريو قابل قبولي است اما پاسخ 
 
همانطور كه در باال نيز به آن اشاره شد، واقع گرايانه ترين احتمال براي آيندة كار اين است كه 

كار «و  »اوقات فراغت«، )استخدام( در ازاي دستمزد غيرتركيبي از هر سه، يعني كار براي 
به اصالحات  زير انجامِ حوزهسه در  ،در هر صورتاما  .هر سه در كنار هم باشند» براي خود

شرايط به اين معني كه  كار،بهينه سازيِ در حوزه  )1111: ضروري استشرايط كار بهبود  منظورِ
 )2222كار براي كاركنان و توزيع عادالنه تر مشاغل موجود در سطح جامعه مي بايد بهبود يابد، 

 )3333و  ،براي همگان فراهم باشد اوقات فراغت در جامعه ت بهتر براي گذراندنِشرايط و امكانا
به نظر مي رسد  .تسهيل شود »كار براي خود« فرصت ها و شرايط مناسب براي وسيعِتوسعه 

بهبود شرايط در دو  امكانِ ،بسيار قوي احتمال به  بهبود شرايط در حوزه آخر، به كه دستيابي
                                                                     . خواهد داداول را نيز افزايش حوزه 
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 بربي شك از فشارهاي كنوني » كار براي خود«گسترش فرصت هاي توضيح اينكه، تسهيلِ 
صنايع بزرگ براي ايجاد شغل براي عموم مردم خواهد كاست و لذا به اين بخش اجازه مي 
دهد كه بهتر بتواند در سطح بين المللي رقابت كنند. از سوي ديگر، فشارهاي موجود بر بخش 
خدمات براي تامين شغل براي نسل جديدي از بيكاران و بيكارشده هاي بخش صنعت نيز 
كاهش مي يابد. در ضمن، از فشارهاي كنوني بر بخش دولتي كه معموال خود را موظف به 

خدمات از هزينه هاي مرتبط با ايجاد فرصت هاي شغلي در بخش برخي  تامين اعتبارات براي
يكي از نتايج مثبت اين تحول در بخش خدمات . خواهد كاستمي داند و در صنايع بزرگ 

در محل، از بيماران و سالمندان اين خواهد بود كه با درگير شدن مردم در امر پرستاري 
ارائه خدمات عطوف به ابع و توجه خود را مسازمان هاي مرتبط با خدمات درماني مي توانند من

و مراقبت ويژه از بيماراني كه نيازمند به  ي جراحيعمل ها انواع اجرايِمثل كنند،  تخصصي
 عي از مراقبت كه از عهدة پرستاران و مراقبت كنندگان محليتخصص بيشتري هستند، يعني نو

مندي افراد ، رضا»براي خود كار«از سوي ديگر، با كمك به افزايش فرصت هاي . خارج است
زندگي خود به كار و  در سطح جامعه به تبع بيشتر خواهد شد چرا كه مي توانند در محلِ

و بخش صنعت و خدمات دو و متكي به مشغول شوند بدون اينكه خود را وابسته  معاش كسبِ
                                                     . به برنامه هاي تامين اجتماعيِ دولت ها حس كنند

 
پيش  ،در محله ها و در خانوارها» كار براي خود«ايجاد فرصت هاي ، كمك به به بيان ديگر
موفقيت سازمان هاي بزرگ در بخش صنعت و خدمات و نيز براي دولت هاي  ةآيند شرط

رها در عرصه در واقع براي هر چه بيشتر رقابت پذيرتر كردنِ كشو. فراهم مي كند را خدمتگزار
                              .  تجارت بين المللي، تحولي غير از اين در حال حاضر متصور نيست

 
بعد به بررسي برخي ويژگي هاي كار استخدامي مي پردازيم كه در فرآيند تكامل  فصلدر 

ي ويژگ، استخدام در عصر صنعتپيش زمينة  با روشن شدنِ. استعصر صنعت به وجود آمده 
                                                .بيشتر آشكار مي شودهايِ مطلوبِ دنياي كار در آينده 
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عصر استخدام :3333فصل   
در . اشتغال در عصر صنعتي بوده است از طريق استخدام روش غالب در سازماندهيِ ايجاد كار

، كار به تاريخي پيش از ايندر حال حاضر و در هيچيك از دوران  هيچ جامعه غير صنعتي
                                                                . انجام نمي شده است يصورت استخدام

 
 الگوهايِ ماقبل صنعت براي كار

عمدتا در خانه و يا نزديك به خانه  هدر دوران قبل از عصر صنعت، كارِ زنان و مردان در جامع
كار عمدتا محلي بود و نيازهاي خانوار و جامعه محلي را پاسخگو بود و  يعني. انجام مي شد

غالب كارها . در كنترل افراد محلي بود شودي و چگونه و به چه مقدار انجام اينكه چه كاري ك
مرد و . ي در جامعه داشتتر بدون پرداخت وجه انجام مي شد و لذا پول نقش بسيار كمرنگ

بچه ها به محض اينكه به سني مي رسيدند . خود تقسيم مي كردند زن بسياري از كارها را بين
نسل . كه مي توانستند به كار مشغول شوند به پدر و مادر خود در انجام كارها كمك مي كردند

كودكان به كارهاي خارج از خانه مشغول  مادامي كه والدينِ. پير نيز در كارها مشاركت داشت
لذا كار . هاي كوچكتر مراقبت مي كردندها در خانه از بچه  پدر بزرگ ها و مادر بزرگ، بودند

حوزه اقتصاد و حوزه . غالبا ماهيتي خانوادگي و محلي داشت ماقبل عصر صنعتدر جوامع 
به شكلي كه امروز ديده مي شود حاد  و تخصص گراييِمتمايز نبود از هم در جامعه اجتماع 

 توليد براي خود و. ايش نيز از هم منفك نبودايجاد ثروت و تامين بهروزي و آس. وجود نداشت
                                                   . دو فعاليت جداگانه محسوب نمي شدديگران  براي

 
 در سوگ از دست رفتنِ خيالپردازي دورانِ ماقبل صنعت،هدف از بيان خصوصيات كار در 

كه ما امروز  رفاهياتي بودشته فاقد بسياري از زندگي در قرون گذ. گذشته نيست خوشِ زندگيِ
  .بخواهند به آن دوران برگردند بسيار اندك است واقعاتعداد افرادي كه . به آنها خو گرفته ايم

 ما كه قبل از انقالب صنعتي وجود داشت، دوره اي از تاريخِدر يعني  11،»سرواژ«دورة در  
ي بودند يشد و غالب مردم تحت فرمان كارفرمانشاني از علوم و تكنولوژي امروزي ديده نمي 

با اين وصف نمي توان ناديده گرفت كه از نظر  اما .كشيدآنها كار مي از كه غالبا با بدرفتاري 

                                                 
امِ فئودالي،در اين نظ. نوعي سازماندهيِ كار زراعي است كه قبل از انقالب صنعتي در اروپا رواج داشت »سرواژ«  serfdom11  

. براي انجام كارها بهره مي بردند ،كه غالبا بخشي از مالكيت زمين به شمار مي آمدند ،رانكارِ برزگنيروي بزرگ از  زميندارانِ
مترجم. بسياري از صاحبنظران، سرواژ را نوعي بردگي مي دانند  
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الگوي كار در آن عصر چيزي داشت كه در نظام كار و اشتغالِ امروز كه مبتني بر  ،اجتماعي
خود اتكايي، . استو محلي بودنِ كار  ، مردمي بودناين چيزو . موجود نيست است استخدام

اين . محسوب مي شدافراد در جامعه زندگي و كار ي، و كمك به خود از اركانِ مشاركت جوي
در آن . رو در رو بود و ، شخصيموجب مي شد كه ارتباطات بين افراد ويژگي آن جامعه
وصيات گسترده و سرد و غير شخصيِ فرد با سازمان، كه از خصات ارتباطدوران، نشاني از 

                                                     .كار در عصر حاضر است، خبري نبود دنيايِعادي 
 

دوران اين بود كه مردم به اسباب و منابع توليد نزديك بودندآن  ديگرِ مطلوبِ خصوصيت. 
براي توليد نيازهاي  مورد نياز امكاناتزمين، سازه ها، ابزار و ادوات، دام و ديگر چيزهايي مثل 

كسي در آن زمان حتي تصورش را نمي كرد كه . در دسترس و در كنترل آنان بود مردماساسيِ 
تماما حتما و در آينده دوره اي خواهد آمد كه مردم براي دسترسي به اين منابع و ملزومات 

ها و نهادهاي  سازمان ها، شركت كه بدونِ ي، تا حدباشند استخدام كنندهمتكي به يك 
مردم بتوانند از طريق آن تامين وجود نخواهد داشت كه  در جامعه ، اصال كارياستخدام كننده
                                                                                                   .معاش كنند

 
هم زنان و . استبا دوران گذشته اوت شرايط كار و اشتغال در عصر كنوني بسيار متفبراستي 

و انتظار غالب در محيط . هم مردان آموخته اند كه در جايي خارج از خانه به دنبال كار بگردند
ما به كارمان نيازمنديم چون از طريق . است پولكار اين است كه كار صرفا براي دستيابي به 

نياز خود را خريداري مي كنيم چرا آن پول در مي آوريم و با آن پول كاالها و خدمات مورد 
ما به كارِ خارج  ،از سوي ديگر. كه ديگر خود قادر به توليد محلي آن كاالها و خدمات نيستيم

قابل  اجتماعيِ و داشتن جايگاهبراي شخصيت، هويت، ، جامعه محلي خارج از از خانه و
، جايگاه كار در زندگي ه و محلجايگاه كار خارج از خان رفتنِبا باال . وابسته شده ايم احترام،
، به رغم مي گيرندخانه را به عهده  لذا اشخاصي كه كارِ. به شدت تقليل يافته است منزل

خانوار، از جايگاه اجتماعي نازلتر و اعتماد به  تمامي اعضايِاهميت حياتيِ اين نوع كار براي 
اين عبارت زياد شنيده مي از بانوان خانه دار تعجب آور نيست كه  .كمتري برخوردارندفس ن

                                                                    ».من فقط يك زنِ خانه دارم«: كه شود
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ه به تثبيت و تقويت هر چه بيشترِ تكامل و توسعه يافته ك به نحويتغيير نگاه به كار، طي زمان، 
هر چه به تعداد جويندگان كار در محيط مثال، . تانجاميده اسدر ميان مردم » استخدامي«كارِ 

قادرند نيازهاي مرتبط با اندك تري از شهروندان تعداد  شده،افزوده زندگيِ  خارج از محلِ
براي  و لذا .پاسخگو باشنددر خانه و در ميان همسايگان را كودكان و سالمندان و بيماران 

مثل مدارس و بيمارستان  -ست به وجود آمده اتامين اين نيازها ناگزير نهادها و سازمان هايي 
نياز اين نهادها به . كه با بهره گيري از نيروهاي استخدامي به تامين اين نيازها پرداخته اند -اه

نيروهاي استخدامي به نوبه خود به فرصت هاي شغليِ استخدامي در جامعه افزوده است و لذا 
و در جايي ديگر انه و جامعه محلي بيرون كشيده تعداد بيشتري از شهروندان را براي كار از خ

  .                                                                                       به كار گمارده است
 

وابستگي ، نوعي استخدام  
وي تاثير ژرف الگ. زندگي مردم و جامعه را متحول كرده است ،اين تغيير بزرگ در الگوي كار

از پراهميت ترين خصوصيات  كاري خودبر آزادي افراد در كنترل فعاليت هاي  يكار استخدام
چه بسا به استثناي دوران  شين،يپه هاي در دور .بوده است در عصر صنعتالگوي كار 

مسلما در . دنتحت نظارت و امر كس ديگري كار مي كردغالبا افراد  شكارچي گريِ بشر،
بين باال سري ها و پايين  ، اين ارتباط كاريِبودو سرواژ نظام غالب دوراني كه برده داري 

مدعيِ پيشرو بودن در ايجاد جامعه اي از  ،اما هيچيك از اين دوران .بودبسيار پررنگ دستي ها 
مجهز به كليه مهارت ها براي توليد ثروت براي خود و  و شهروندانِ آزاد، برابر و تحصيلكرده،

كارگر و كارمند براي كارفرمايان به صورت استخدامي كار ميليون ها زه كه امرو. ، نبودديگران
  تلقي كنيم؟در جامعه بشري اين الگوي كار را نوعي پيشرفت واقعا مي توانيم آيا اما مي كنند، 

  
در تئوري، اين الگوي جديد كار شايد پيشرفت به نظر آيد. كارگرانِ ساده، ماهر، و متخصص 

نوان انسان هايي آزاد در بازار كار با يكديگر رقابت كنند و فقط براي همگي قادرند به ع
از سوي ديگر، براي زنان، . ايشان را مي پردازد به آنها مزد مطلوبِكارفرمايي كار كنند كه 

اما فرآيند تغيير از جامعه . كار در بيرون از خانه سنبل آزادي محسوب مي شود توانايي يافتنِ
فئودالي به جامعه صنعتي در عمل بشر را نه به سوي آزادي بيشتر بلكه به سوي محدوديت و 

كسِ كار، اكثريت جمعيت براي  در الگوي استخداميِ. سوق داده استعميق تر وابستگي 
مستخدمين و استخدام : ستتقسيم شده ا بخشبه دو امعه يعني ج. كار مي كند ديگري
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با . وجود نداشته استبه اين گستردگي ي در تاريخ بشر هرگز چنين تفكيك اجتماع. كنندگان
نگاهي به فرآيند گذار از الگوي كار قديم به الگوي كار جديد، مي توان به روشني ديد كه اين 

گرفته شدن حقوق  ةفراهم شدن آزادي هاي جديد بلكه به واسطو براي تغيير نه به واسطه 
و از هم صومعه ها ا منحل شدن ب 16161616مثال در انگلستان، اين گذار در قرن . پيشين بوده است

 برزگران به كارگران مزدبگيرِ بدونِعظيمي از آغاز شد كه تبديلِ خيل فئودالي  امالكپاشيدنِ 
مردم عادي از محصور كردن مراتع و جنگل ها هم با  18181818و  17171717در قرن  .را به دنبال داشتزمين 

مشتركا به همه تعلق داشت حق خود براي چراي دام، گردآوري هيزم، و شكار در منابعي كه 
همين ر خريداري ومحروم شدند و به جاي آن به كار براي ديگري و دريافت دستمزد به منظ

در آن زمان، حصاركشيِ دور اراضي اي كه در اصل منابع مشترك  .شدندمحتاج با پول اقالم 
زمان، تلقي مي شد چرا كه به نقل از متون آن ساز جامعه محسوب مي شد، تصميمي آينده 

كه هر روزِ سال را كار كنند و بچه هاي  هكارگران را مجبور كرد ،منابع مشترك محصور كردنِ«
                                                 ».شونددر سن و سال پايين تر روانه بازار كار  نيزآنها 

  
يك سو و وضع قوانين كوتاه كردن دست اقشار كم بضاعت جامعه از منابع و ابزار توليد از 

 به بعد  16161616را از قرن از منطقه اي به منطقة ديگر  كه جابجايي نيروي كار -  12مرتبط با كارجديد
براي پيوستن به نظام صنعتي و استخدام در  را مشكل ساخت، خيل عظيمي از نيروي كار

                                                                             .مهيا گردانيدواحدهاي صنعتي 
 

در كار استخدامي سازماني فردگرايي و رابطة خشك  
با چيره شدنِ . شدويژگي ديگر عصر استخدام اين است كه كار مردان و زنان از هم متمايز 

، در غالب خانوارها پدر، كه در خارج از خانه به كار مشغول 20202020و  19191919الگوي استخدام در قرن 
درآمد نقديِ مردان . گيردخانواده شد و مادر در خانه ماند تا كارهاي خانه انجام شد، نان آور 

زنان  ،زمانطي . يابد ارتقاموجب شد كه جايگاه مردان نسبت به زنان  كار در دنياي جديد
اين برابري در  اما .توانسته اند جايگاهي مشابه مردان در دنياي كار براي خود به دست آورند

كه منجر شده است به اين صورت كار منزل به نوعي نابرابري در رون از خانه بيدنياي كار 
خارج از خانه و يا از روي بي ميلي، به اندازه زنان در  كارِ غالب مردان، يا به علت تعهدات

                                                 
12 The Poor Law  و Statute of Artificers of 1563 
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خارج از خانه بسياري  تعهدات كارِ. كنندنمي مديريت و انجام امور مربوط به خانه مشاركت 
از مردان را از اين واقعيت غافل ساخته است كه ايشان مي توانند انرژي خود را مستقيما براي 

آسايش و نيازمندي هاي خود، خانواده، همسايگان خود كه نهايتا تامين مقاصد و اهداف تامين 
                                                                            .است مصروف دارندو دوستان 

 
بهره گيري از انواع فناوري به واسطة واحدهاي توليدي و خدماتي و نيز  بزرگ ةه لحاظ اندازب

گسترش  ،كار استخداميِ هاي پيچيده، اتكا به مديريت سازماني و تخصص گرايي در الگويِ
بين انسان يافته است و اين ويژگي ها بر جدايي ها و غير شخصي شدنِ ارتباطات  همه جاگير
نيز موجب شده است كه از سوي ديگر، شهري شدن دنياي كار . كار افزوده است ها در محيط

در شهرهاي بزرگ و صنعتي، مردم كمتر با . ر شخصي شدنِ تجربه كار تشديد يابدغي ويژگيِ
كه از  ده اندهمچنين، با توسعه حمل و نقل ريلي، مردم قادر ش. هم آشنايي و ارتباط دارند

خود به شهر بزرگي سفر كنند و دوباره در پايان روز به خانه براي كار فاصله هاي دورتر 
طي سال هاي تحول و تكامل الگوي استخدامي كار، مردم پذيرفته اند كه دور از . بازگردند

زندگي كار كنند و به انجام كاري مشغول باشند كه احتماال هرگز ارزشي  محيط خانه و محلِ
براي  كردن كارغالب،  براي اكثريت. د در زندگي ايشان نداردافرا مستقيم براي نزديك ترينِ

                                        .شده استكسب درآمد و كسب هويت اجتماعي  تنها راه غير
 

و  انو اينكه نتيجه تالش هاي كارگر زندگي گسست بين محيط كار و محيط خانه و محلِ
از  واده و ديگر عزيزان او نمي رساند به صورت نارضايتيمستقيما بهره اي به خان انكارمند
بسياري  .عموميت يافته است ،مديران نيز بيندر ميان نه تنها كارگران و كارمندان بلكه در  ،كار

ايجاد كرده محدوديت هايي جدي  ي سطوح احساس مي كنند كه كارشانماز شاغلين در تما
، تغيير مكان زندگي يا قابليترشد فردي و اي بر الزم براي صرف وقتبه طور مثال،  ؛است

تكرار و روزمرگي به عنوان آفت عمومي . مثال از يك كالن شهر آلوده به يك شهر كوچكتر
                                                                          . كارهاي موجود نامبرده مي شود

 
استخدام يِيگراانحصار  
بسياري از  نيز برايگزينه ديگري  در عصر حاضر ،»غيركار براي «استخدام، به معني  عالوه بر

كسي كه بيكار است از احترام اجتماعي، اعتماد به . مردم مهياست و آن گزينه بيكاري است
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در فضاي اجتماعي كنوني، . بي بهره است ،مي دهد شاغلينكه كار به  ،احترام به خودو  نفس
، بازنشستگان و خانه دار زنانِ. به ديده حقارت نگريسته مي شودارد كسي كه كار ند به

                     .نوجوانان و جواناني كه هنوز به دنياي كار راه نيافته اند از اين جمله افراد اند
 

قوانين و عرف . كسي كه به هر دليلي كار خود را از دست مي دهد در حاشيه قرار مي گيرد
اي عمل مي كنند كه پير و جوان و بيكار از انجام كارهايِ غير رسمي كه لزوما موجود به گونه 

كما اينكه بيكاراني كه از بيمه بيكاري حقوق دريافت . اندرويگردان  نباشندبراي كسب درآمد 
مي كنند، اگر در جايي مشغول به كارِ داوطلبانه شوند و يا به انتخاب خود به بازآموزي در 

شوند، احتماال ادامه دريافت بيمه بيكاري خود را به مخاطره مي  غولمش حرفه اي جديد
: خطي پر رنگ جامعه را به دو بخش تقسيم مي كندكاري امروز،  در شرايطتو گويي . اندازند

گروه اول مفيد و فعال و گروه دوم غير مفيد و . آنها كه كار مي كنند و آنهايي كه بيكارند
                                                                           . جامعه محسوب مي شودسربار 

 
 وابستگي جوامع محلي

افراد را به نظامي متمركز تر وابسته ساخته است، جوامع  ،همانطور كه الگوي استخدامي كار
 ، توسط تصميماتي كه در مكاني دوردست گرفته ميو مصرف توليد، محلي نيز، به لحاظ كار
به همان سياق كه خانوارها كنترل زندگي و معاش محلي خود را از . شود كنترل مي گردند

 شهرهاي كوچك نيز كنترل امورات خود را به واحدهاي اداري و دست داده اند، روستاها
به همان ترتيبي كه افراد، محروم از منابع و ابزار . بزرگتر در سطوح باالتر واگذار كرده اند

ون بازار كار و درگيري با نيروهاي غير شخصيِ آن كشيده شده اند، جوامع محلي توليد، به در
كشيده شده اند كه در آن نيروهاي مرتبط با اقتصاد ملي اداري نيز هر چه بيشتر به درون نظامي 

                  .  تا نيازها و اولويت هاي محلي و بين المللي بيشتر اثرگذار و تعيين كننده است
 

از كنترل آنها آسيب پذير  خارج كه افراد نسبت به پديده هاي اقتصاديِ همان صورتيبه 
جوامع محلي نيز نسبت به چرخه هاي اقتصادي، نوآوري هاي صنعتي و  اقتصادند، ه اگرديد

با طي عصر صنعت، . به شدت اثرپذير شده اندديگر تحوالت دنياي خارج از كنترل آنان 
از ظرفيت  -  محلي، منطقه اي و ملي -  سطوحتمامي يم كار در افزايش تخصص گرايي و تقس

نتيجتا . استشده ه و توانايي جوامع محلي براي سازماندهي به كار و اشتغال در محل كاست
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اين جوامع به محيط بيرون تبديل  جوامع محليِ ديروز به وابستگي شديد امروزِ خوداتكاييِ
ي هاي جوامع محلي در محل توليد مي شد، مثل در گذشته تقريبا تمامي نيازمند. شده است
تقريبا تمامي مايحتاج جوامع از  امروزه، اما ك، مسكن، انرژي براي گرمايش و كارغذا، پوشا

در مقايسه با امروز، خريد و فروش در گذشته همچنين، . مكاني دور دست تامين مي شود
وچكتري از اقتصاد جوامع بخش ك استاجناس با محيط بيرون كه مستلزم استفاده از پول 

                                                                                   . محلي را تشكيل مي داد
 

خوداتكايي نيز همراه بوده است تضعيف خودكفاييِ جوامع محلي در عصر صنعت، با تضعيف .
در نظام فعليِ كار، هم . ال مشهود استوابستگي جوامع محلي در حوزه كار و اشتغال نيز كام

افراد و هم جوامع محلي، هر دو به سازمان هايي وابسته اند كه دفاتر آنها، و لذا تصميماتي كه 
نيازمندي هاي اساسي اين وابستگي دو گانه به كار و . گرفته مي شود، در جايي ديگر قرار دارد
بديل به مكاني براي ورود و خروج سريع جوامع محلي ت. به ظهور پديده ديگري انجاميده است

 سرمايه گذارييعني عدم توان الزم براي عدم چرخش پول در يك محيط . نقدينگي شده است
در اين سال هاي پاياني عصر صنعت، به صورتي كه ما آن . و ايجاد فرصت هاي شغليِ محلي

آن و تنها  كمرنگ شده را مي شناسيم، تصوير عمومي از خانوار به عنوان واحد اقتصادي كامال
به همان سياق، با از ميان رفتن گردش پول در . مي شناسيمبه عنوان واحدي اجتماعي را 

 ساختاريعمدتا  به وجود آيد، مديريت محليهرگونه ساختار محلي كه براي  ،جوامع محلي
                                         . و هيچ نقش اقتصادي براي آن متصور نيست استاجتماعي 

 
كشور يكي از روشن ترين مصاديق اين وابستگيِ اقتصاديِ جوامع محلي در نقاط توريستي 

ورود مي شود كه همزمان با مشاهده مثال در جزاير ديدني اين كشور . يونان ديده مي شود
 ؛نقاط سرازير مي شوداين عظيمي از كاالهاي مصرفي نيز به  خارجي، مقادير خيل گردشگرانِ

غذا و ديگر ملزومات رفاهي و تفريحي گرفته تا  حتي سوغاتي هايي كه گردشگران با خود  از
كه به گردشگران  ندارنديزي از خود چاين جزيره ها  بوميمردمان به عبارت ديگر، . مي برند
                                                                                 .كسب ثروت كنند و عرضه

 
اين وابستگي افراد و جوامع محلي به صنايع و سازمان هاي غير محلي گريبانگير همه 

يكي اينكه صنايع : وابستگي درك مي شود ةدو چيز از اين پديد. كشورهاي توسعه يافته است
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بزرگي چون كشتي سازي، استخراج از معادن، اتومبيل سازي، لوكوموتيو سازي، و ديگر 
، غالبا توسط مي كنندامع محلي را به خود جذب طالبينِ كار در جواري از صنايعي كه بسي

مركزي و يا سازمان هاي بين المللي مديريت مي شوند و هاي شركت هاي چند مليتي، دولت 
ي كه هم اكنون به آنها وابسته اين سازمان هاي دوردست تعهد خاصي نسبت به آينده جوامع

وابسته شدن به ، ضمن مي كه در جوامع محلي زندگي مي كننددوم اينكه، مرد. شده اند ندارند
خود كه در گذشته قادر به تامين نيازمندي  توانمند سازِ ، به تدريج مهارت هايصنايع بزرگ 

بنابراين، شرايط حاضر مردم را در شرايط بسيار . داده اند دسترا از  ايشان بود هاي اساسيِ
رفتن اين مهارت ها، توان سازماندهي محليِ ميان از  آسيب پذيري قرار داده است چرا كه با

كه در سال هاي اخير نمايندگان جوامع آور نيست  تعجبواقعا . است تضعيف شدهكار نيز 
كه تعداد بيشتري از  داشته اندسعي  ،هاي مركزيِ جهاندوشادوش نمايندگان دولت  ،محلي

 .شهر و شهرستان خود دعوت كنند، كشورصنايعِ بزرگ ملي و جهاني را به سرمايه گذاري در 
                                                                                          

 مناسبيبه دنبال جايگزين هاي شركت هاي داخلي و خارجي  بينو مسئولين در اين مقامات 
مي گردند غافل  ،و كشتي سازي خاليِ صنايع رو به زوال كنوني، مثل فوالدبراي پركردن جايِ 

ين نمايندگان ا. با اين كار تنها به عمق وابستگي هاي جوامع محلي خود مي افزاينداز اينكه 
كامال مستغرق در چارچوبِ جوامع محلي و آژانس هاي دولتيِ مسئولِ كار و اشتغال در كشور، 

مي  محليز توليدكنندگان حمايت اذهنيِ نظامِ استخدامي كار، فراموش كرده اند كه با اندك 
توانايي هاي الزم به  خود اتكايي جوامع محلي كمك كنند، كه مسلما توانند به خودكفايي و

نيز خواهد براي توليد محليِ نيازمندي هاي مردم  ،جهت افزايش ظرفيت كارآفريني در محل
                                                                                                          .افزود

 
مورد نياز موجب شده  كاالهايدر جهان سوم نيز رشد وابستگي ها به منابع خارجيِ كار و 

اين صنايع به  ات توليداتو صادر به صنايع استخراجياست كه اقتصاد در اين كشورها متكي 
ع كشاورزي و مهارت هاي موجود به جاي استفاده از زمين وديگر مناب. كشور شودخارج از 

به توسعه بخش  بيشتري تمايل براي رفع نيازمندي هاي محلي، سياستگذاران در اين جوامع
استخراج كاني ها و كشاورزي صنعتي براي توليد محصوالت صادراتي جهت عرضه در 

بسته شده لذا مي بينيم كه اين كشورها به بازارهاي خارجي نيز وا. دارندبازارهاي بين المللي 
اين بازار ها نيز از كنترل فعاالن اجتماعي، سياسي و اقتصادي در قابل توجه است كه  .اند
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با مضافا اينكه،  .و مطمئنا به نفع آنها كار نمي كنند خارج اندكشورهاي در حال توسعه 
 عظيمي از صنايع افزايش هزينه هاي مرتبط با نيروي انساني در كشورهاي توسعه يافته، تعداد

ظهور . كرده اندتاسيسات خود به كشورهاي در حال توسعه  بزرگ اين كشورها اقدام به انتقال
جوامع محلي را به همان سرنوشت متاثر از اين تاسيسات در كشورهاي در حال توسعه 

                                                               . دچار كرده است وابستگي هاي گوناگون

 
استخدام محدوديت هاي  

كليديِ الگوي توسعه كنوني كه متشابها در كشورهاي توسعه يافته  به طور خالصه، دو ويژگيِ
چيرگي اشتغال از طريق استخدام بر ) 1111: و  در حال توسعه نمود يافته است از اين قرار اند

د محلي و كنترل مرتبه پايين تر كار و اقتصا) 2222ديگر جلوه هاي كار و فعاليت در جامعه، و 
هر چه به عبارت ديگر، . و غير محلي ي به دست تصميم گيرندگان سازمان هاي بزرگامور محل

بيشتر  جهاننهاد كار از طريقِ استخدام در ساختار اقتصادي و اجتماعيِ جوامع در كشورهاي 
ه دور و به شده كه وابسته به غير، كنترل شده از رابدل كار به فعاليتي  ريشه دوانيده است،

                                       .گرديده استشدت متكي به فناوري هاي پيچيده و گرانقيمت 
 

كار مي بايد يعني در عصري كه جايگزين عصرِ صنعتيِ فعلي خواهد شد، در دوران پسامدرن، 
تابع  و اساسا ،خوداتكا تر، كنترل شده در محل جهت ديگري تحول يابد به صورتي كهدر 

به پايان دوره استخدام در . نيازها و مقاصد آن افرادي باشد كه آن كارها را انجام مي دهند
تفكر و نوآوري در مورد راه هاي مختلف ضرورت بشر كه نزديك تر مي شويم،  تاريخ كارِ

استخدام به عنوان يكي از راهكارهاي فراهم كردن شغل معكوس كردن برخي از ويژگي هاي 
                                                             . احساس مي شود شديد ترآينده ه در جامع

 
كار دنياي تغيير جهت در : 4444فصل   

تغيير جهت در مورد روش سازماندهي كار در جامعه پسامدرن بر كليه جنبه هاي زندگي بشر 
كار  استخداميِ ور سازماندهيِظهپس از بشري امعه اثر خواهد گذاشت، به همان مقدار كه ج

در اين فصل به صورت كلي به معرفي اين جنبه ها و . تحت تاثير قرار گرفت ،در عصر صنعت
. بررسي مفروضاتي مي پردازيم كه در عصر صنعت به وجود آمده اما نياز به تغيير دارد
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كتاب  4444در بخش را» كار براي خود«جزييات عملياتي كردن دوران گذار از نظام كنوني به نظام 
                                                                                                . پي مي گيريم

 
توصيف شد، ماهيت كار در عصر صنعت به صورتي بوده است كه  3333همانطور كه در فصل 

ها و مقاصد محلي آنها و با انسان ها مشغول به كارهايي شده اند كه ارتباط مستقيمي با نياز
غير شخصي و نامانوس كار در عصر  ةاين جنب. اهداف و ارزش هاي شخصي آنها ندارد

ي كه به آن كار نوع افراد در قبال تبعات و نتايجِ پذيريِ صنعت، و همچنين فقدانِ مسئوليت
: ه استكار در عصر صنعت انجاميد نامطلوبِ، به ظهور يكي ديگر از ويژگي هاي مشغول اند

                                                 .تمركز بر بهره برداري، مصرف و تخريبِ منابع طبيعي
 

كه  اي وابستگي، آسيب پذيري و تخريب زيست محيطي و منابع طبيعياز براي فاصله گرفتن 
زماندهي انداز شيوه ساچشم نهاد استخدامي كار در عصر صنعت در جوامع ايجاد كرده است، 

از سه لحاظ با ارزش ها و ، تپس از عصر صنعدورانِ در » كار براي خود«كار به صورت 
به اين معني كه انتخاب هاي فعاالن اقتصادي و . دارداصول رايج در عصر صنعت تفاوت 

                                                                              :سياستگذاران در عصر جديد
 

خواهند كنترل بيشتري بر كارها و امور خود  ،محلي كه افراد و جوامعِ يعني. عقالني تر است - 
افراد مستقيما براي تامين نيازمندي  نهاكار اساسا فرصت هايي خواهد بود كه از طريق آ. داشت

                               . هاي خود، از جمله نياز براي رشد و تعالي شخصي، تالش مي كنند
 

جديد نه تنها مردم كمتر مورد بهره كشي توسط نظام كاري در نظام يعني . انساني تر است - 
 از طريقصنعتي و براي مقاصدي كه براي آنها مانوس نيست قرار مي گيرند، بلكه خود نيز 

                                         .بهره كشي و لطمه به ديگران را فراهم نمي كنند اسبابِ ،كار
 

افراد و جوامع به جاي اينكه در صدد بهره كشيِ رقابتي  يعني. متناسب با شرايط بومي است -
از منابع باشند، بيشتر دغدغه بهره برداري پايدار از اين منابع را در سر دارند و مي كوشند كه 

                                                .با محيط طبيعي اطرافشان همزيستي متقابل داشته باشند
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حال ببينيم كه اين رويكرد متفاوت به كار و پايبندي به اصول باال در مقايسه با آنچه در حال 
           . حاضر ديده مي شود چه تاثيري در جنبه هاي مختلف اقتصاد و توسعه خواهد داشت

 
 انرژي 

نه تنها ريشه لغوي اين دو واژه در زبان يوناني . رابطه بين كار و انرژي رابطه اي مستقيم است
كار و استفاده از انرژي در هم تنيده شده اعصار، قديم با هم مرتبط است، بلكه در تمامي 

مثل اسب  كاري حيوانات و استفاده از انرژيِ عضالني انسان ،براي انجام كار در گذشته .است
بهره گيري از انرژِي . متداول بوده استز ديرباز او گاو و فيل و نيز انرژي خورشيد، باد و آب 

ذخيره شده در انواع گياهان مثل چوب يا سوخت هاي فسيلي مثل نفت و زغال سنگ نيز 
                                                                                           . معمول بوده است

 
فراهم بودن اين سوخت . از سوخت هاي فسيلي بوده است عصر استفادهعمدتا  ،عصر صنعت

ها و باال گرفتن فناوري هاي پيشرفته براي استخراج، فرآوري و استفاده از اين منبع انرژي 
كار در ماهيت پس تفكر در مورد . ماهيت كار در اين عصر را عميقا تحت تاثير قرار داده است

                     . استتر ي اي است كه مطلوب اساسا تفكر در مورد نوع انرژ پسامدرنعصر 
 

شتاب يافته كه به عنوان يكي از سناريو هاي سه گانه جامعه در آينده مطرح  توسعه صنعتيِ
بر اين فرض استوار است كه انرژي هسته اي به تدريج منابع تجديد ناپذير فعلي را  شده

جامعه اي  در نظر داردع انرژي اي كه لذا چنين جامعه اي به لحاظ منب. جايگزين خواهد شد
عداد نسبتا انگشت شماري از يعني ت. خواهد بود يفوق العاده متمركز تر از جوامع امروز

كز در توليد تمر. اختيار خواهند داشترا در مردم  مورد نياز انرژيِتوليد  اعضاي جامعه كنترلِ
در مورد انرژي و بسياري ديگر از ها زي برنامه ريي گسترده و نافذ در قدرتانرژي، به اين افراد 

                                                                               . خواهد داد در جامعه چيزها
 

، يعني حركت به سوي جامعه اي كه شده استاما نوع تغيير جهتي كه در اين كتاب پيشنهاد 
، توليد و بهره گيري از انرژي، مانند ديگر جنبه هاي تساغالب  عرف» كار براي خود«در آن 

مردم اشراف در اين چشم انداز، . غير متمركز و خوداتكا خواهد بود يكار و زندگي، به شكل
صرفه جويي و بهينه سازي بيشتري به چگونگي و ميزان توليد انرژي خواهند داشت و لذا 
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با استفاده از منابع تجديد پذير ضمنا، . ادكاهش خواهد دخود بخود نياز به انرژي را  ،مصرف
توليد انرژي در . نياز به ديگر منابع انرژي به صفر خواهد رسيد ،خورشيدمثل باد و نور  ،انرژي
در توليد انرژي دخيل  جمعيت وسيع تريموجب خواهد شد كه در خانه ها محلي و  سطحِ

تامين انرژي و ديگر ملزومات  رمردم دگسترده تر متكي بر نقش آفريني باشد و لذا نظامي 
                                                                                  .متبلور شود جامعه زندگي

 
 از منظري انساني تر، تغيير جهت در ماهيت كار در عصر جديد موجب خواهد شد كه انرژيِ

را در نظر كه رفع نيازهاي محلي  يي سودمندانسان ها بيشتر به سوي كارها ذهني و فيزيكيِ
                                                                                           .هدايت گردددارد 

 
 فناوري 

گذاشته فناوري ها توسعه تاثيري بنيادين بر  يدر عصر صنعت بهره گيري از سوخت هاي فسيل
 يتاثيرشهروندان  همبستگي اجتماعيميزان ي كار در جامعه و نهايتا بر و نتيجا بر سازمانده

محلي با دستگاه  نساجانِبرخي مثال در عصر صنعت مادامي كه . عميق و گسترده داشته است
خريداري  ماليِ بزرگ استطاعت انبه كار ادامه داده اند، فقط كارخانه دارخود هاي دستي 

محلي كه از  انِكشاورزدر حوزة كشاورزي نيز، كارِ . ه اندشتدادستگاه هاي بزرگ نساجي را 
كشت و صنعت كه با انواع ماشين آالت  شركت هايابزار شخم دستي استفاده مي كند از كار 

هندي قادر  كشاورزانِ ثروتمندفقط  ،در هندوستان. جدا شده استشود كشاورزي انجام مي 
 همسايه هاي فقيرلذا آنها د و ناورزي استفاده كنكه از فناوري هاي انقالب سبز در كشند بوده ا

                                 . دنگيرمي را به عنوان كارگران روزمزد به خدمت  و بي زمين خود
 
در سناريوي ادامه توسعه صنعتي به شكلي كه هست، تمايل غالب در جامعه اين است كه با 

بزرگ تر و اتكاي كمتر به نيروي  يحدهاي توليدوا مي تواناستفاده بيشتر از ماشين آالت 
در سناريوي توسعه شتاب يافته، مكانيزه و اتوماتيزه كردن محيط . انساني را سازماندهي كرد

توليد انواع محصوالت، كارخانه هاي مستقر  در واحدهاي بزرگ و خودكارِاز جمله هاي كار 
در جامعه، براي واقعا  يعني .ياز خواهد بودندر فضا و نظاير اينها، نيروي انساني بسيار اندكي 

                        . جايي وجود نخواهد داشتجامعه فعالِ به عنوان اعضاي نيروي  ،مابقي ما
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حاكي از جهتي اميدوار كننده تر در » كار براي خود«اما تغيير جهت به سوي جامعه مبتني بر 
در حاليكه . مينياتوريزه كردن صنعت است يو اين تغيير جهت به سو. هاست توسعه فناوري

و كه مقياس بزرگ و مصرف باالي انرژيِ فناوري هاي عصر صنعت، مردم را از خانه و كاشانه 
 و منجر به از دست رفتن قابليت صنعتي كشيد بزرگبه سوي كارخانه جات و واحدهاي محله 

فناوري هاي هوشمندانه و » خودكار براي «، در عصر كنترلِ دنياي كار توسط عوامل محلي شد
 از هم اكنون شاهد ظهور برخي از اين فناوري ها. مبتكرانه اين روند را معكوس خواهد كرد

يا اينكه . مي بينيم كه مردم به دست خود مسكن خود را مي سازند مثال در خانه سازي. هستيم
، بخشي از غذاي ي خانگي و در بوستان هاي شهريكشت محصوالت خوراكي در باغچه هابا 

انواع رايانه هاي  همچنين شاهديم كه. سالم و تازه مورد نياز خود را در محل توليد مي كنند
اسباب  در خانه هاخانگي و فردي با قابليت هايي نزديك به سوپركامپيوتر هاي چند نسل پيش 

                      .                 ارتباط جهاني را براي مردم در شهر و روستا فراهم كرده است
  

را قادر خواهد كرد كه در  محلي اقتصاديِ اين فناوري هاي كوچك و هوشمندانه فعاالنِ
به جاي كارخانه هاي بزرگ (تر  كوچكبسيار مقياس كوچكتر واحدهاي توليدي و خدماتي 

راي در محل زندگي خود تاسيس كنند و نيازهاي بازارهاي محلي ب) براي توليد انبوه كاالها
اين نسل از فناوري هاي مبتكرانه، كوچك، كم . كاالها و خدمات مورد نياز را تامين كنند

طالبان كار اجازه مي دهد كه كار خود را خود برگزينند و با  جديدمصرف و هوشمند به نسل 
خوداشتغالي، به گسترش خوداتكايي در اقتصاد و ترويج فرهنگ خدمت به خود و جامعه 

                                                                                           .دكمك كنن محلي
 

 محيط زيست
و شيوه هاي بهره برداري از انرژي و فناوري در اين دوران الگوي غالبِ كار در عصر صنعت 

، شهرهاي نخست اينكه. پيامدهاي عظيمي براي محيطي كه در آن زندگي مي كنيم داشته است
كه با نوع  يافتهشكل  تغيير طوريكوچك و بزرگ و روستاهايي كه در آنها زندگي مي كنيم 

            . سازگار باشدي بزرگ و غير محلي، هاغالب كار، يعني استخدام و كار براي كارفرما

 
تفريح و  ،هم اكنون ما در خانه هايي زندگي مي كنيم كه طراحي آن بيشتر براي مصرف

طراحي خانه ها و طراحي محيط . توليدي مناسب نيست راحت است و براي كار و فعاليتاست
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مناطقي كه براي احداث  وله هاي مسكوني محبين  شهرها،در . ستجداكار دو طراحي كامال 
داده اند تعليم را شهرسازان و برنامه ريزان . فاصله قرار داده اندتخصيص داده شده كارگاه ها 

منطقه هاي مختلف، جهت زندگي، كار، و ديگر كاربري هاي زمين منطقه بندي كه شهر را به 
زل و يا ادرون مندر را  باشدفعاليت هايي كه مرتبط به كار و توليد انجام مقررات شهري . كنند

                                                       13.ساخته استزل غير قانوني ادر محيط اطراف من
 

عميق  كار در عصر صنعت تاثيرِاستخداميِ  هاي غالب در حمل و نقل نيز از ماهيتالگو
بخش عظيمي از سيستم حمل و نقل درون شهري براي پاسخگويي به خيل . پذيرفته است

. سفر مي كنندخود  از منزل به محل كار هر روز كهاست عظيمي از كارگران و كارمنداني 
درون شهري و برون شهري اختصاص به توزيع  مل و نقلِبخش قابل توجه ديگري از سيستم ح

توليد شده و مي بايد به دست مصرف ديگر كاالها و يا ارائه خدماتي دارد كه در جايي 
 اين ميزان باال از نياز به حمل و نقل در جامعه حاكي از تخصص گرايي و. كنندگان برسد

همان جايي كه زندگي مي كنند قادر آن مردم در  تقسيم كار افراطي در كار است كه به خاطر
                                                          . نيستندنيازهاي روزمره خود به ي يپاسخگوبه 

 
شيوه هاي صنعتيِ كشاورزي نيز آسيب هاي فراواني به محيط هاي خارج از شهرها، در 

و  آب و هوا را با مواد نيز نايع جديدص. وارد كرده است ،اطراف روستاها روستاها و طبيعت
كاميون هاي حمل انواع بار از مناطق مسكوني مي امروزه . شيميايي آلوده كرده است ضايعات

جاده هاي جديد، . گذرند و بر كيفيت زندگي در محله هاي شهري تاثيري نامطلوب دارند
در كنار هم، پوششي از  با هم و عظيم،، و كارخانه هاي بزرگشهرك هاي وسيع، فرودگاه هاي 

                                        . زمين كشيده اندمساحت گسترده اي از بتون و آسفالت روي 
 

                                                 
ه چگونه برخي از شهرداران و برنامه ريزان پيشرو دنياو اينكتبعات نامطلوب آن و  شهري براي اطالع بيشتر در مورد منطقه بنديِ   13  

به نزديك شدن محل كار و محل زندگي شهروندان و نتيجتا كاهش آلودگي هوا در  ،و ديگر ابتكارات» منطقه بندي مختلط«با اعمال 
                                                               .به آدرس هاي زير در شبكه جهاني اينترنت نگاه كنيد كمك كرده اند،شهر خود 

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart1trans.htm 
www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_energy_eff_transport_mixedusezoning.htm 
www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart1trans_jaimelerner.htm 
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در عرصه جهاني، تخريب جنگل ها، آلودگي جو، رودخانه ها، درياها، و اقيانوس ها، تغييرات 
ري، همه از پيامدهاي الگوي گونه هاي گياهي و جانوبسياري از از بين رفتن و آب و هوايي، 

                                                                        .  غالب كار در اقتصاد امروز است
 

الگوهاي موجود در مسلما در صورتي كه سناريوي توسعه به شكلي كه هست ادامه يابد، 
در چنين شرايطي،  .يافتخواهد  معماري و شهرسازي و حمل و نقل به شكل كنوني آن ادامه

كنترل و  مثل، آسيببراي محدود كردن تخريب و  متداول كنوني گزينه هاي سياستگذاريِ
ارائه در شهروندان با رفتاري  يجاد تغييرِ، اقوانين و مقرراتوضع ايجاد محدوديت از طريق 

از تاثير كه تا  ميزانهر  ا، بعقد پيمان هاي بين الملليمذاكرات و برگزاري انگيزه هاي مالي، و 
                                                   . حاال داشته اند، در اختيار سياستگذاران خواهد بود

 
 اطالعات زيادي از سوي طرفداران توسعة صنعتي شتاب يافته در مورد جزييات طراحي سازه

همان قشري كه قرار است خوراك و  به نظر مي آيد كه. در آينده منتشر نشده است ها و شهرها
مصرف كننده را فراهم كند، خانه سازي و تامين  ةپوشاك و امكانات سفر و تفريح جامع

و تا آنجاييكه به آسيب پذيري . نيازهاي حمل و نقل آنها را نيز به نحوي ساماندهي خواهد كرد
نظر مي رسد كه در  امروز مربوط مي شود، به ةمحيط زيست در برابر صنايع بزرگ و آاليند

، فرض بر اين است كه علم و فناوري راه حل هاي طرفداران توسعه صنعتي شتاب يافته ميان
خواهد كرد عمالالزم را باالخره پيدا و ا .                                                               

 
كار براي «ي بر ترويج و تسهيل با تغيير جهت در الگوي كار، در جامعه اي كه تاكيد بيشتر

بومي هر منطقه هدف  شرايطبا  متناسب، انساني و قالني، و راه حل هاي عداردقرار » خود
اساسا  .خواهد رفتپيش محيط زيست خود به خود به سوي بهبودي  ،هاستتصميم گيري 

. استچنين جامعه اي در مسير بهبودي و آباداني محيط زيست انسان ه ساختار ضروري براي
به تدريج بافت  ،لزوم داشتن فضاي كافي در اطراف خانه ها به منظور انجام كار و توليد

اين فضاها كه ايجاد آنها در مقررات . را تغيير خواهد داد هاي انسانيفيزيكي زيستگاه 
شهرسازي گنجانده خواهد شد، فضاي كافي براي توليد محصوالت خوراكي و توليد انرژي در 

همين تغيير كالبدي در شهر، بافت مراكز شهري را . را ممكن مي سازد هاگاه نزديكي سكونت
                             .و از نياز به شبكه عظيم حمل و نقل به شدت مي كاهد مي كندمتحول 



 

36 

 

 اوقات فراغت 
آدمي پررنگ  با تحكيم الگوي استخدامي كار در عصر صنعت، مرز بين كار و تفريح در زندگيِ

و در   دارنديي كه افراد در اختيار خود اوقات فراغت در معني يعني وقت ها. شده است تر
كار و اوقات  زمانمرز بين نيستند،  غيراجير  براي كساني كه. ي خود نيستندكارفرما خدمت

اوقات  «، براي خانه داران و يا آنهايي كه خود اشتغال اند مسلما. فراغت به اين پررنگي نيست
                       .يك واحد صنعتي كارگران تمام وقتراي ه همان معني نيست كه بب» فراغت

 
 درآمد نقدي،سبِ ك كار به عنوان راه غالبِ استخداميِ از سوي ديگر، با تحول و تكامل الگويِ

به » ت كاراساع«. نده ابه خود گرفتني پولي مع »فراغتت اوقا«و  »ت كاراساع« واژه هاي
زماني مي گويند كه افراد پول در مي آورند، و «اوقات فراغت» به زماني گفته مي شود كه 
افراد پول خرج مي كنند. اين خود به ظهور صنايعي انجاميده كه مشخصا براي تامين نيازمندي 

با  خصوصي و چه با سرمايه بخشهاي مرتبط با اوقات فراغت مردم به وجود آمده اند، چه 
                                                                                     . خش دولتيب اعتبارات 

 
به موازات گذار به الگوي استخدامي كار، تحول ديگري در حوزه تفريح  در عصر صنعت، لذا

غالب مردم  ،صنعت عصرِ در جوامع ماقبلِ. رخ داده استنيز مردم اوقات فراغت  و گذرانِ
اما هم اكنون براي اين نياز نيز،  .ران اوقات فراغت خود را خود فراهم مي كردندگذ اسبابِ

همانند ديگر نيازهاي مردم، سازمان ها و تشكيالت عريض و طويلِ غير محلي شكل گرفته 
سازمان هايي كه با پرداخت . نكته كليدي در اينجا كنترل وقت و مكان در جامعه است. است

، مكان گذران آن مي گيرندكارفرما در اختيار -كارگر ةا در رابطوقت شهروندان ر ،دستمزد
رتبط با اوقات فراغت صنايعي كه تامين نيازهاي مو متشابها، . وقت را نيز مشخص مي كنند
مقدار و مكان گذراندن اين وقت را در اختيار و  اختيار كاملِنيز مردم را به عهده گرفته اند 

                                                                                       . كنترل خود گرفته اند
 

صنايع در سناريوي دوم، يعني توسعه صنعتي شتاب يافته، اين طور پيش بيني شده است كه 
مردم را به فعاليت هايي كه  ،مردم با ارائه كاالها و خدمات مرتبط مرتبط با سرگرمي و تفريحِ

براي كار،  امروزههمانطور كه  ،د كردناست هدايت خواه آنانز خانه و محل زندگي در بيرون ا
اما در . توجه مردم به سوي محيط خارج از خانه و محل زندگي خود معطوف شده است
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مردم خواهد خود اوقات فراغت تابع ارزش ها، نيازها و بينش  چگونگيِ گذرانِ سناريوي سوم،
كار و ، مرز پررنگي كه هم اكنون بين ت فراغت در آن جامعهچگونگيِ گذراندنِ اوقا. بود

                                  . خواهد برداز ميان به وجود آمده است را جوامع بشري تفريح در 
 

، چه كاري باشد و چه تفريحي، مرزي پولي در آن نوع از جامعه آينده، مرز بين فعاليت ها
مان طور كه دو نوع كار وجود خواهد داشت، يعني كاري كه هبه اين معني كه . خواهد بود

فعاليت هاي تفريحي براي كسب درآمد است و كاري كه براي كسب درآمد نيست، در مورد 
گزينه ها به دو قسمت قابل تقسيم خواهد بود، فعاليت هاي تفريحي و سرگرم كننده كه نيز 

. فاده از آنها نياز به خرج كردن پول نيستبراي آنها بايد پول خرج كرد و آنهايي كه براي است
اما صرف وقت در تاسيسات ورزشي كه توسط مثال . سفرهاي خارجي هزينه داردمثال 

مطالعه همچنين . محل تاسيس شده است مستلزم خرج كردن پول نيست شهرداري يا دهياريِ
حي و سرگرم حتي فعاليت هاي تفري. خواهد خواستيا پياده روي پول نو ها در كتابخانه 

كه ضمن تازه كردن روح و روان آدمي موجب مي شود  ،كننده ديگري نيز قابل تصور است
مثال باغچه كاري براي . ديگر كاالها نيز صرفه جويي شوددر دستيابي به كه در صرف پول 

ضمن  باغچه كاري،. نياز خانواده از اين قبيل فعاليت هاست مورد محصوالت خوراكيِ پرورشِ
هزينة زندگي و تغذيه اي سالم تر براي كل خانواده با براي فرد، كردن فعاليتي فرحبخش فراهم 

                                                                                   . كمتر را ممكن مي سازد
 

خود اشتغال  استخداميِ سناريويِ اول فرض بر اين دارد كه مردم كماكان به انجام كارهاي
خواهند داشت و براي خريداري كاالها و خدمات سرگرم كننده و تفريحي پول براي خرج 

قادرند براي ساخت  درآمدي كه كسب مي كنندهمچنين مردم با . كردن خواهند داشت
از رشد در اين بخش از جامعه نيز انتظار مي . امكانات تفريحي توسط دولت ها ماليات بپردازند

                                           .هاي شغلي براي جويندگان كار فراهم كند رود كه فرصت
 

انديشيده شده است، مردم خيل عظيمي از مردم  يبيكار فرضِبر اساسِ در سناريوي دوم كه 
تفريحات و سرگرمي هاي خود ندارند چرا  چيستي و چگونگيِانتخابِ نقش قابل توجهي در 

كارشناسانه  به نحويبزرگ تفريحي  كارشناسان و متخصصين امر در صنايعِ كه اين سواالت را
هنوز روشن نكرده اند كه تامين مالي اين  دوم چشم اندازاما طرفداران . پاسخگو خواهند بود
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. بخش عظيمي از جامعه بيكار است چگونه خواهد بود در زماني كهسرمايه گذاري هاي بزرگ 
                       

عاليآموزشِ حرفه اي و  آموزشليم و تربيت، تع  
بر اين فرض توسعه يافته در جوامع به نسل جوان انواع آموزش هاي نظري و مهارتي ارائه 

. پرداختاستخدامي خواهد پس از پايانِ تحصيالت، دانش آموختگان به كاري استوار است كه 
از . مشغول به كار مي شوند نقدي يدرآمد مردم در تشكيالتي بزرگ و در ازاي اغلبِ يعني

يعني  موجود ، براي غالب مردم، علم آموزي از طريق موسسات آموزشيِمنظر افكار عمومي نيز
و هرچه اين تحصيالت بهتر و باالتر باشد، كاري كه . كار استخدامي آماده شدن براي دنيايِ

                                .و پردرآمد تر خواهد بود برجسته ترفرد به آن اشتغال خواهد داشت 
 

براي سمت هاي مديريتي آماده نيز همزمان، همين سيستم آموزشي، گروه كوچكي از جامعه را 
اين مرزبندي در  .جامعه را تشكيل مي دهد» ةاستخدام كنند« طبقةاين گروه برگزيده، . مي كند

شكاف بين طبقه بزرگترين شكاف اجتماعي در جوامع امروز، يعني  و اشتغال، تحصيالت
طبقه استخدام كننده شامل افرادي . را به وجود آورده است» مستخدم«و طبقه » استخدام كننده«

سرشناس در سطح  دانشگاه ها و دانشمندانِ وسايرمديران اجرايي شركت هاي بزرگ،  چون
گاه خود در استخدام يك سازمان اند، اما جاينيز از اينها  ياگر چه بسيار. بين المللي است

اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اين اعضاي جامعه به صورتي است كه آنها را از ساير 
                                                                                     .شهروندان جدا مي كند

 
 غالب اين است در جامعه كنوني كه بر پايه سناريوي ادامه توسعه صنعتي استوار است، انتقاد

ده نمي براي اتخاذ مشاغل آينده آما نحو شايسته ايافراد را به  آموزشيِ موجود،كه نهادهاي 
در اين زمينه در انگلستان، آغاز برنامه هاي آموزشيِ موسوم به  يكي از تحوالت جديد. كند
اده سازي نسل با نيت آماما اين برنامه ها نيز . است» تجربه كار«و » مهارت آموزي به جوانان«

                                                    . طراحي شده اند ياستخدامكار كنوني براي  جوانِ
 

كامال متفاوت تقسيم مي شود،  ةدر سناريوي توسعه صنعتي شتاب يافته، آموزش به دو شاخ
رده و كران تحصيلبراي كارگ. ربيكاتوده هاي براي  ييكي براي اعضاي اقليت كارگر و ديگر

رشته هاي بسيار پيشرفته چون ميكروالكترونيك و مهندسي  درتحصيالت  ،فوق متخصص
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 يآموزش بيشتر جنبه سرگرم ،براي توده هاي بيكار. زيستي و نظاير اينها متمركز خواهد بود
                                                                                                .خواهد داشت

 
با شرايط بومي،  متناسب، انساني و عقالنيبا تغيير مسير از توسعه صنعتي به سوي گزينه هاي 

اين . تغيير جهت خواهد داد ،كاربردي آموزش به سوي تاكيد بر يادگيري و مهارت آموزيِ
از مهارت هاي  مهارت ها به افراد كمك خواهد كرد كه حتي در اوقات فراغت نيز با استفاده

برنامه در اين سناريو، . آموخته بتوانند از زمان خود به طور مولد و رضايتمندانه استفاده كنند
نيازمندي هاي  خوداتكايي، تعاون، خودكفايي و تامين محليِاهدافي چون براي  يآموزشهاي 
                                .                                              طراحي و ارائه مي شودمردم 

 
ها درآمد  

در مقايسه با . در عصر حاضر، مردم براي تامين همه نيازمندي هاي خود محتاج به پول اند
وضعيتي كه پيشينيان ما در ادوار گذشته داشته اند، تعداد نيازهايي كه ما قادريم با تالش خود 

                                          . اند پول برطرف كنيم اندك و انگشت شمار ةو بدون واسط
 

نقدي براي جميع شهروندان را قبول  درآمدصنعتي تعهد فراهم بودنِ امعه حاضر، ج عصردر 
بر اين است كه اين پول يا از طريق كارِ استخدامي به دست آيد مطلوب  فرضِو  .استكرده 

اصي كه دريافت كننده نوعي بيمه بيكاري از اشخ. يا با اتكا به شخصي كه كار استخدامي دارد
از جايگاه تحقيرآميزي در جامعه رنج  او به خاطر اين استثن انددولت اند از اين قاعده مستثني 

با لذا ايشان درجه دو نگاه مي شود و  به ديده يك شهروند اين اشخاص عمومابه . مي برند
وارد دوره هاي آموزشي شوند و يا كار  آنها مجاز نيستند كه. محدوديت هاي سختي روبرويند

ديگري قبول كنند چون در آن صورت ممكن است كه شرايط الزم براي دريافت حق بيمه 
                                                                                     .را از دست بدهندخود 

 
وي اول، دولت مسئولِ ايجاد اشتغال محسوب مي به عبارت ديگر، در شرايط فعلي، يعني سناري

براي جامعه كاري كند كه طور ديگري به شود و هر كه بيكار است نمي تواند خود را مشغول 
 ايجاد فرصت هاي شغليراي ب ياقدامات دولت بيكاري او بايد ادامه يابد تا نهايتا. باشدسودمند 

   .خود برگرددجددا بتواند به كار استخدامي موي تا  به ثمر بنشينددر جامعه  و رونق اقتصادي
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» كار براي خود«ديگر، يعني توسعه صنعتي شتاب يافته و سناريويي كه طرفدار  يدو سناريو
 ديدگاهي قديمي و ،بشري است، معتقدند كه ديدگاه باال در مورد كار و اشتغال در جامعه

ه ميزان بيكاري باال در جوامع هر دو باور دارند ك. گردد متحولتاريخ گذشته است و بايد 
                     . است معاشدر واقع گواه آغاز دوران جديدي در حوزه كار و كسب كنوني 

 
از آينده در اين نكته اتفاق نظر دارند كه رسيدن به  طرفداران اين دو چشم انداز مختلف

انديشمندانِ . لي استبيكاري صفر درصد در جامعه صنعتيِ امروز، هدفي بي اساس و غير عم
، كسب درآمد از طريق دريافت عصر پسامدرنهر دو سناريو پيش بيني مي كنند كه در 

به عنوان جايگزين، اين دو چشم انداز . دستمزد و حقوق راهكاري غير متعارف خواهد بود
بر . را پيشنهاد مي كنند 14»يتضمين درآمدحداقل «با عنوان مقرري از دولت نوعي دريافت 

همة شهروندان براي تهيه حداقل امكانات زندگي، درآمد مورد نياز خود را اس اين نظريه، اس
حداقل از دولت، كه از آن ماليات گرفته  يافت اين درآمددر. از دولت دريافت مي كنند

خود اقدام به كار  زندگيكه شهروندان براي بهبود شرايط  بودنخواهد شد، مانع از اين نخواهد 
هر گونه درآمدي كه از طريق اين و البته . كنند باالتركسب درآمد  اي بيشتر جهته و فعاليت
                        . مسلما مشمول مقررات مالياتي خواهد بود ،كسب شود ي بيشترفعاليت ها

 
مي شود  توصيهبرابر با مقداري درآمد تضميني  ميزانتوسعه صنعتي شتاب يافته،  در سناريويِ

اما در . زندگي مبتني بر بيكاري و سرگرمي خود را ادامه دهندبتوانند به راحتي ان شهروندكه 
پاسخ قانع هنوز هنوز سواالتي باقي است كه  آن جامعهچگونگي عملياتي كردن اين برنامه در 

مردم بتوانند زندگي مرفه و بي دغدغه اي زماني كه براي مثال . داده نشده استبه آنها كننده 
رقم بااليي  د و كار هم نكنند، اين درآمد تضميني براي هر خانوار مي بايد الزاماداشته باشن

ي براي كل ، ضمن ايجاد بار مالي گرانبراي هر خانوار مستمر ماليِاين تمهيدات اما  .باشد
رنجش اقليت كارگر كه براي درآمد خود هم كار مي موجبِ ، بي شك به جامعه ايجاد مي كند
سرگرميِ  و ماليات مي پردازد و در ضمن با تالش خود اسبابِ راحتي شدكند و هم از درآم

احتماال بسياري از اين كارگران سخت كوش . خواهد شدبيكار جامعه را فراهم مي كند  بخشِ
خيل عظيم بيكاران بپيوندند و بدون كار كردن از حقوق مكفي بدون خواهند خواست كه به 

                                                 
14 Guaranteed Basic Income / GBI 
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لذا واقع گرايانه نيست كه با اين رويكرد به . ره ببرندماليات و سرگرمي و تفريح موجود به
.                       پرداخت درآمد تضميني به خانوارها در جامعه به راهكاري پايداري برسيم  

 
دريافت حداقل درآمد تضميني از سوي  در سناريوي تغيير مسير كلي در روند توسعه،

اين . است» كار براي خود«كار استخدامي به  عبور ازفقط براي دوره موقتي و  شهروندان
تغيير جهت در اقتصاد و جامعه را تسهيل مي كند تا مردم بتوانند  ،مالي به طور موقتيدات هتم

غالب  ،در نظام جديد. سامان بخشند» كار براي خود«به تدريج نظام جديد كار را بر اساس 
و به بركت  مي دهند تامين خواهند كردكاري كه خود انجام  توسطمردم اكثر نيازهاي خود را 
از سوي دولت گي كمتري به دريافت وجه كمكي وابستبه طور كلي نظام كاريِ جديد، مردم 

                                                                                           . داشتها خواهند 
 

كه در حال حاضر به واسطه  يبه آندسته از افراد تضميني درآمد به عبارت ديگر، حداقلِ
صاحب درآمد  ،بيكاري از دولت حقوق مي گيرند امكان مي دهد كه با عبور از دوران گذار

جستجو و به جاي اينكه وقت خود را صرف . شوند، درآمدي كه به آن ماليات تعلق مي گيرد
به معطوف همت خود را  ،خاطر، با اطمينان كننددنبال كارهايي كه اصال وجود ندارد  به

                                                   .خواهند كردخدمت رساني به خود و اطرافيان خود 

 
با تحقير همراه است، دريافت معموال پس با كاستن اتكاي مردم به خدمات اجتماعي دولت كه 

اخذ ماليات  ضرورت ا و كاهشِحداقل درآمد تضميني عمال به كاسته شدن بار مالي دولت ه
قابل . براي تامين اين خدمات خواهد انجاميد) به صورتي كه در حال حاضر متداول است(

سناريوي سوم، به تدريج از  پيشنهادي در تصور است كه با تكامل جامعه بر اساسِ راهكارهاي
ميزان حداقل درآمد كاسته خواهد شد و لذا نيز امعه جنياز به پول براي تامين نيازمندي هاي 

حداقل درآمد  عملياتي كردنِ سياست جزييات بيشتر در مورد( .تضميني تقليل خواهد يافت
                                                                   .)كتاب آمده است 12121212تضميني در فصل 
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 سرمايه، سرمايه گذاري و زمين
ابزار و  ماشين آالت، ،مين انواع سرمايه، مثل زمين، تاسيساتذهنيت كه تادر عصر صنعت، اين 

 ساير به عهده استخدام كنندگان و تامين نيروي كار به عهدةادوات كار و ديگر اشكال سرمايه 
                                                . ه استعميقا ريشه گرفتاست  )يعني مستخدمان(مردم 

 
به طبقه  كمك هاي مالي. ادامه مي يابد ذهنيتاين  ، مسلماوسعه صنعتيادامه ت يدر سناريو

تخفيف هاي مالياتي بر حسب نرخ از جمله انواع تسهيالت بانكي و نيز استخدام كننده، 
اين امتيازات به سازمان هاي استخدام كننده . به قوت خود باقي خواهد ماند 15استهالك سرمايه

از آنجاييكه نوع غالبِ كار و . در جامعه ادامه دهند زاييشتغالداده مي شود تا آنها نيز به ا
اشتغال در جامعه از نوع استخدامي است، دادن اين امتيازات از سوي دولت ها به سازمان هاي 

در صورتي كه در واقع اينگونه جانبداري از . بزرگ استخدام كننده توجيه پذير مي شود
ض آميز است، چرا كه به ضرر جوامع محلي و در جامعه صنعتي تبعياستخدام كنندگان 

                                                                                                 .خانوارهاست
 

و  شدت مي يابددوم، عملكرد تبعيض آميز دولت ها نسبت به سازمان هاي بزرگ  يدر سناريو
كالن براي تامين انواع فناوري هاي پيشرفته و پرهزينه در امر  به واسطه نياز به سرمايه هاي

توليد، بهره گيري از سرمايه هاي كوچك مردم كه در بانك ها سپرده گذاري مي شود براي 
   .                 توسعه داده مي شوداعطاي تسهيالت بانكي به استخدام كنندگان بيش از پيش 

 
. در سمت و سوي توسعه پيش بيني شده است ي كلينيز تغييراما سناريوي سوم، در اين مورد 
موجب مي شود كه تغييري اساسي در مالكيت » كار براي خود«تغيير كار از نوع استخدامي به 

صورت  -  به خود مردم ي استخدام كنندهاز نهادها و سازمان ها -  و كنترل دارايي هاي مولد
خواهد بود كه مردم را  الزم مناسبيهادهاي به طور مشخص، ساز و كارهاي جديد و ن. گيرد

اين . قادر به هدايت كردن اندوخته هاي نقدي خود به فرصت هاي سرمايه گذاري محلي كنند
نهادها مي بايد طوري طراحي شوند كه مردم بتوانند با سرمايه گذاري هاي اندك و يا با انجام 

توانند با اين ساختارهاي  مردم مي 16.احب سهم شونددر كسب و كارهاي محلي، صكار، 

                                                 
15 capital depreciation 

حكايت دو« محلي به يك نوع شركت تعاوني سرمايه گذاري در مقاله سرمايه گذاريِ براي نمونه هايي از عملكرد اين نهادهايِ  16  
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و با سرمايه هاي اندك محلي  به دست خودو ديگر سازه هاي مورد نياز خود را  جديد خانه ها
شيوه هاي جديد در اختيار . بسازند و در عمران و آباداني جامعه خود فعاالنه شركت كنند

نوآورانة تملك اي گرفتن زمين، سواي خريداري يا اجازه آن، مثال با بهره گيري از ساختاره
الزم براي نقش  و اقتصادي و بستر اجتماعي انگيزه 17،»زمين به جامعه محلي وقف« مثل زمين

                                              .آيدمي اداره امور محلي به وجود آفريني بيشتر مردم در 

 
ماندهي شود كه زصورتي سا ي بايد بهزمين ماز اساسا شيوه هاي جديد تملك و بهره برداري 
محل كه نياز به  و فعاالنِ اقتصادي و خانوارهاكنترل زمين در اختيار جامعه محلي قرار گيرد 

به  4444در بخش . دند بتواند بدون هزينه كرد باال به مقدار زمين مورد نياز خود دست يابنزمين دار
                                                                  .جزييات اين شيوه ها مي پردازيمشرح 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
مترجم .زير نگاه كنيد در آدرس اينترنتي) 9999پاورقي (» الگويي براي احياي اقتصادي جوامع محلي: سالم ةدهكد  

www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_taleecovilDawson.pdf 
گرددترقي بازاريِ قيمت زمين موجب مي . معموال توسعه و آباداني جوامع موجب مي شود كه قيمت زمين و سازه ها ترقي كند  17  

به يي كه روي آن بنا شده است زمين و سازه هاقيمت ترقي . شود بدلكه اين منبع طبيعي و مشترك به ابزاري براي سرمايه گذاري 
در برخي از  ،براي پرهيز از اين مسئله. گردندتدريج به حدي مي رسد كه بسياري از اعضاي جامعه از داشتن سرپناه محروم مي 

مقداري زمين با مقاصد از پيش تعريف  .مل مي كندما عكشورهاي غربي نهادي به وجود آمده است كه مشابه با وقف در كشور 
مورد نظر عمال از بازار امالك خارج و قيمت آن توسط هيئت امناي نهاد  از اين طريق، زمينِ. سپرده مي شود محلي اين نهاد شده به

خاصي براي باال بردن قيمت زمين هايي كه به ايشان  ةبه نحوي انتخاب مي شود كه انگيزنيز همواره هيئت امناي نهاد . تعيين مي شود
استفاده و خريد و فروش سازه  و تعريف شده در شيوه تملك شرايطبا تعيين قيمت زمين و پيروي از . شدسپرده مي شود نداشته با

به  اين نهاد. زمين به اين نهاد، هر گونه انگيزه براي بورس بازي با اين زمين و سازه هاي آن از ميان مي رود ها در زمان وقف   
 زبان انگليسي community land trust       .ن نهاد به آدرس اينترنتي زير نگاه كنيدبراي مطالعه بيشتر در مورد اي. ناميده مي شود

http://www.centerforneweconomics.org/content/community-land-trusts-1 
مترجم  .نگاه كنيد در آدرس اينترنتي زير» خانواده، اميد، كارخانه، «براي نمونه اي از كاربرد اينگونه وقف زمين در ايران نيز به طرح   

www.eabbassi.ir/pdf/proprop_instbldng_housing_entrep 
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  ∗ با هدف »اقتصاد نو«تدوين انديشمندان جهان است كه پيرامون از  گروهي چهره هاي سرشناسِ جيمز رابرتسون از  

، از جمله كار، پول، تجارت، جامعهبخشيدن به زياده خواهي هاي الگوي توسعة غربي در زمينه هاي مختلف پايان 
اقتصاددانِ  متاثر از افكار. ي كنندمفناوري نظريه پردازي  و انرژي، محيط زيست و منابع طبيعي، وابستگي، سياست

، به اين معني كه توسعه ندا »اندازه شناسي«اساسا معتقد به  اين گروه از انديشمندان، اي اف شوماخر، مشهور آلماني
شود كه دقت نظر در مورد شرايط بومي و نيازهاي مردم در محل، چه  برنامه ريزيبراي جوامع انساني بايد در مقياسي 

 سيستميبه نگاهي  وي اعتقاد رابرتسون،از ديگر خصوصيات انديشه هاي . چه در روستا، ناديده گرفته نشوددر شهر و 
، درست يا غلط، در عرصه اقتصادي و سياستگذاري امروزه آنچه او باور دارد كه به اين معني كه. به مسايل است

لذا از . جدا نيست، و بالعكسها ديده مي شود  در ميان توده رفتارو  از آنچه در زمينه فرهنگ ،رخ مي دهدكشورها 
اقتصادي از اهميت  ةسياستگذاري هاي درست و سنجيد ،لحاظ بسترسازي در جوامع به منظور رشد فرهنگي و معنوي نيز

براي آشنايي بيشتر با نظرات جيمز رابرتسون به پايگاه اطالعاتي وي در . برخوردار است كليدي
http://jamesrobertson.com                                                                 .    اينترنتي زير نگاه كنيد آدرس

           


