
  

 
 
 
 

 
 یکیو زمان مکان کیزمان استراتژ

 «در جستجوی زمان به سرقت رفته»یا 
  

یناصریمجتبینوشته
 

-دیتولمناسبات و  یاجتماع ی«رابطه» گیِوارهبتاز  یاست که شکل هاییعرصه آن از فرهنگ
به  توانیرا م وارگیبتاین . دکنیم ییبازنما یرگفتاریو غ یبه هر دو وجه گفتاررا قدرت 

 یاتیاخالق هایدر قالب بسته کنندیمفرهنگ تالش  انی. قاضدید یفرهنگ های در سرزنش یخوب
نوازشگر جا  بانیبه عنوان مصلحان و طب زیکنند وخود را ن شنهادیخود را پ هایسرزنش ی،و فرهنگ

 کند بدل می ریرناپذییثابت و تغ یزیبه چ یک رابطه اجتماعی را بودنِ«ندیفرا» وارگی،بتبزنند. 
 یبا چشمتنها  کالینقدِ راد پس، .ستداییدر برابر انسان م افتهیتیئیو ش گانهیب یکه همچون امر

 بستر در را هاآن و کند ییهادزدانو  زداییوارهبت مناسبات اجتماعیاز  تواند می تبارشناس
 نی. اندک یرو واکاو شِیو در پاسخ به مسائل پ ندهیخود، نه رو به گذشته، بلکه رو به آ یختاری

 برجسته کردن از طریق ،یاتیاخالق ادبنییو ب یکلّ هایهیتوص و هاسرزنش یشکل از نقد به جا
همبسته با  طبقاتیِ حماقت شده، وارهبت یِداریو شن یدارید هایعرصه هایتناقضات و شکاف

این .  رسد و به امکان عمل اخالقی می کند می بدل آورشرم یزیدهد و به چ مینشان  زیرا نآن 
به شکل را  (Morality) اتیاخالقو  (Ethics) قاخالمشهور  زیتماکوشد  یادداشت می

از دل  یمرزبند نیا ریمس تاکید ورزد کهو  روشن کندمشخص ی  هنمون کیو با اشاره به  یلیتحل
 کند. خود را پیدا می «ادیبن» ،است که اخالق قیطر نیو فقط از ا کندیعبور م یمبارزه طبقات

از شیوع یک ویروس نابهنگام اجتماع در برابر  دفاعِبی و ناکآشوب یروزها نیدر ا ژهیو به
نسبت به عدم « مردم»از  هیو گال «یرانیفرهنگ ا»به « کارشناسانه» هایهتوصی و هاو حمله کسو،ی

نکردن  یهو همرا فرهنگی ارتقاء جهت در وقت ازنکردن  برداریو بهره یمراعات اصول فرهنگ
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وجه و  میفرصت استفاده کن نیاز ا ستیبد ن ،از سوی دیگر یو فرهنگ ختهیاقشار فره گریبا د
و به خودمان  میبشکاف یرا اندک کندمی پنهان چهو آن یفرهنگ سمِمدرنیپست  یگرانهسرکوب

 .یطبقات لیتحل: میکن یادآوری

و چند  نیفرهنگ و تمدن چند« اصول»برخالف  «یفرهنگ یعلما» ریبه تعب« مردم»چرا ما  کهنیا
 دیبا زیمبتذل را قبل از هر چ هایدست طرح پرسش نیو از ا مکنییخود عمل م یهزارساله

 یِدر خدمت زندگ یفرهنگ« اصل» نیا م؟زنییحرف م« مردم»خُرد کرد: از کدام  گونهنیا
 توضعی ،اصول نیبا ا ایاست آ یفرهنگ رییبخش از جامعه است؟ اگر بنا بر تغ مکدا یِاجتماع
 یخیآن است که فرهنگ به شکل تار قتیحق ت؟یامکانِ تثب ای کندیم دایپ رییامکان تغ یاجتماع
. شودیفراهم م یو جمع یختاری شکل به کردنعمل گرگونهیو امکان د کندیم رییتغ یو جمع

است که  یطبقات مختلف اجتماع کِیبه تفک یِفرهنگ یرفتارها منطق لِیمهمتر از آن، با تحل
« فرق»هم بر  گریرو چنانچه تا صد قرن د نی. از اشود یم ایّمه کالیراد رییتغ کی یبرا طیشرا

آب در هاون  میسر ده زیبودن فرهنگ ن یحال شعار نسب نیو در ع میبکوب یرانیفرهنگ ا
و در  نندیبب خواهندینم ای توانندیآن را نم «یکارشناسان فرهنگ» هاست ک اینکته نی. امایکوفته

 اندکرده یداستبدا خیحواله به تار «انیرانیا یعلل عقب ماندگ» های ب تئوریحالت در قال نیبهتر
 .کنندیتالش مذبوحانه م رییتغ جادیا یخود برا یاتیاخالق هایهیبا توص کسرهی ای و

 گریز از آزادیدر کتاب  رنسانساریک فروم در تحلیل مقطع تاریخی مشهور غرب موسوم به 
محصول یک دگرگونی در مناسبات اجتماعی بود که « فرهنگی»کند این تحوّل  صراحتاً اعالم می

کل گرفت. اما ی باالیی طبقات اجتماعی تحت عنوان رنسانس ش وجه فرهنگی آن عمدتاً در الیه
ای  ها شده بود توده های پایین که منجر به از دست رفتن جایگاه و پایگاه اجتماعی آن در الیه

فرهنگی بود در  گرفت و متهم به بی شکل را ساخت که مورد ریشخند طبقات باالیی قرار می بی
فروم  کشی قرار داشت. بنابراین حالی که توسط همین طبقات همواره تحت استثمار و بهره

دانست که هیچ ارتباطی به کاسبان  رنسانس را فرهنگ نجبای توانگر و طبقه متوسط شهری می
ای که باید در این  ( اما نکته66و  65، ص 1397کوچک و حتا خرده بورژواها نیز نداشت. )فروم، 

میان به آن اشاره کرد این است که همراه با این تحوّل فرهنگی که نوعی ارتقاء فرهنگی و 
اجتماعی به انواع و اقسام  روابط آلودگیآمد انحطاط روحی و روانی و  فرهیختگی به شمار می

شناسیم نیز آغاز شد که پیامد مناسبات جدید  می سلبریتیچه با عنوان  های جدید مثل آن بیماری
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ی  داری بود. مناسباتی که با کسب ثروت و قدرت یک طبقه ی سرمایه قدرت و یک جامعه-تولید
محض  فردگراییزمان از جامعه و نیز از خودشان جدا کرد و به انزوای  ها را هم ماعی آناجت

ها  ها سلب کرد. آن ها را هم از آن ای طبقه پرتاب کرد. انزوائی که امکان برقراری رابطه با هم
نگریستند و فرهنگ خود را  مصرفی می« اشیاء»همچنان که افراد طبقات فرودست را به مثابه 

امنی و اضطراب شدیدی کلنجار -دادند به تعبیر فروم از درون با یک احساس نا ء میارتقا
ای به شهرت و اعتبارهای قلّابی پیدا  رفتند که برای مهار آن و یا فرار از آن میل افسارگسیخته می

( اگرچه این 66، ص 1397کردند که تا آن زمان سابقه نداشت و یا چندان قابل اعتنا نبود. )فروم، 
های  های ژنتیکی زیادی تا امروز کرده و به شکل جهش ˚ی شهرت و اعتبارِ نمادین پدیده

گوناگونِ فرهنگی و هنری و ورزشی و مذهبی درآمده است و طبقات پایین جامعه را نیز درگیر 
های جدید از قبیل  مسئله« تبار»توان به  جا می خود کرده، اما ریشه همچنان همان است. از این

های روانی و مذهبی نیز  ، و مشاوره«پوچی»، «یأس فلسفی»، «معنای زندگی»، «زندگیفلسفه »
 نیاز ا یکی یو واکاو لیلتح ه، به عنوان نمونه، برسید. اما به منظور این بررسی تبارشناسانه

 [1کنیم.] پردازیم و آن را ارزیابی می دوران جدید می یفرهنگ هایمولفه

 یکیمکان زمانِ

و به اصطالحِ  دهندینم تیبه زمان اهم هایرانیمشهور است ا« افراد موفق»و  ختگانیمحافل فره در
 دییای. بشوندنمی حاضر قرارها و هاو سر وقت در قول ستندین «میآن تا» هایو فرهنگ هایفرنگ

و  دارد یو اجتماع  یخیبا روابط و مناسبات تار یزمان چه نسبت تیو اهم «شناسیوقت» مینیبب
شواهد و قرائن تاریخی در موضوع با کدام طبقه از جامعه است.  هیشکوه و گال نیسخن ا یرو

 یخیدر حال گذار تار میقد دیتول یوهیکه ش یاز دوران دهدداری نشان میگذار به دوران سرمایه
 دیرابطه جد کیبه مثابه  داریهیکه سرما یبود و از زمان «دارانههیسرما» دِیجد دیتول یوهیبه ش

و سر  رفتیسر وقت به محل کار خود م دیبا کار یروینو  افتیین میداشت تکو یاجتماع
که فردا دوباره بتواند سر وقت در محل کار خود  دخوابییو سر وقت م گشتیوقت به خانه برم

 یچرخه نیآن رفته رفته خود را نشان داد. ا یزمان به شکل امروز تیحاضر باشد، اهم
و سفت  قیو محاسبات دق ماتتقسی اشپرداخت، الزمه میهفاسدکننده، که در ادامه به آن خوا

غول  هایکرد. رفته رفته ساعت دایپ یمنحصر بفرد تیزمان اهم جهیبود و در نت یوسخت زمان
 زیمچ دست همه اقشار جامعه ن رویساعت  جیدر سطح شهر و کارخانه نصب شد.  به تدر کریپ
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شد  ابزاری زمان ها؛از انسان کشیبهره ینوع باهمبسته شد  شناسیوقت بیترت نیا ظاهر شد. به
از  دیکه با یو کار نامحدود ،یکار اضاف ،یکار انتزاع ،یوشدّت کار اجبار زانیم یمحاسبه یبرا

و  دیتول شتریهر چه ب «هیسرما»تا  شدیم دهیکشبیرون  کار یروین یو روان یجسمان یتوان و قوا
ی جدیدی با زمان و کار  ی اجتماعی که رابطه در همان کتاب این تغییر رابطهانباشت شود. فروم 
 دهد: گونه شرح می را بوجود آورد این

آشکار شد.  یراتییتغ زین یروان طیدر مح ،یدار هیسرما یبا رشد اقتصاد همراه»
 یو روح گشتیم داریپد دیجد یمفهوم زمان به معنا یدر اواخر قرون وسط

. افتندییارزش م زین قی. حتا دقاگرفتینفوذ م ریرا ز یزندگ تابیناآرام و ب
نورنبرگ است که از  هربزرگ ش هایساعت« وقت» یتازه یمعنا نیا ینشانه

 کمکم ادیز التی. تعطکنندیاعالم م زیقرن شانزدهم تا به حال ربع ساعت را ن
 مردم که بود شده بهاگران ایاندازه. وقت به شدیم داریپد بدبختی صورت به

 ایکنند که از آن بهره یهرگز آن را صرف کار دینبا کردندمی احساس
 دیو طرز فکر جد شدیمحسوب م یزندگارزش  نتریی. کار عالبرندینم

 سایمتوسط را در برابر موسسات کل یبود که طبقه دیشد یکار به حد یدرباره
که بنا را بر فقر  ی. راهبانختانگیینداشتند به خشم برم یاقتصاد دیکه تول

مخالف  ن،یو بنابرا یدیتول ریکارشان غ کردندیطلب م راتیگذاشته و خ
 (77، ص 1397فروم، « )شد.یم یاخالق تلق

چطور  دهدینشان م یفرهنگ رییتغ نیا یِاجتماع لیعالوه بر تحل کندیم فیفروم توص چهآن
 یمسلّط فرهنگ سکورسیاز چنگ د زیغرب مشهور است را ن یآنچه به رنسانس مذهب توانیم
در قالب  اجتماعی مناسبات شدنوارهروند بت گرید یکرد. از سو «یینهادزدا»و  دیکش رونیب

 نیکه ا نیاست. ا تیچند سطر قابل رؤ نیدر هم یبه خوب یو فرهنگ یاتیاخالق هاییارزشگذار
و  شودیم روانی وسواسو  وجدان معذّبتبدیل به  شده چطور وارهبت هایارزش

 یارزش زندگ نترییشدن کار به عال لیاست. تبد نیدر حال تکوچطور  دیجد یتهیویسوبژکت
 یانتزاع یرونی یک صَرفِ به شدنفروکاسته حال در مانکه کار همز ردگییصورت م یدر حال

 .است یمحض و اجبار
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 یو رابطه دارانه،هیسرما دیزمان و کار در نظام تول یدگرگون ترِقیدق نییبهتر و تب حیتوض یبرا
 نیا فیو توص لیتحل نیبه مهمتر دیجدا کننده افراد جامعه با یِاجتماع یو ورطه ه،یکار و سرما

و  مکنییمقدمات عبور م یاری. به ناچار از کنار بسمیمارکس مراجعه کن تالیکاپدم و دستگاه در 
 «یکار اضاف»و « کار الزم»که به دو بخش  میرو یم یروز کار کیسراغ شرح مارکس از  میمستق
 یرویندستمزد  یمحاسبه یاست که مبنا کاری ˚در واقع مدت زمان« کار الزم. »شودیم میتقس
مثل هر  کار یرونی دستمزد ی همحاسب ی. مبناردگییاست و در واقع به آن دستمزد تعلق م کار
ارزش  ی( آن است که خود بر مبنادی)بازتول دیتول یبرا« زمان اجتماعاً الزم» یگرید یکاال

صرف شده در زمان کار  کار یروین دیبازتولامرار معاش و  یبرا ازیمورد ن یاساس یکاالها
کاغذ  یمحاسبات رو نی. البته ادارد یبستگ یو اجتماع یخیتار شرایط که به شودیمحاسبه م

 نیمحاسبات است. اما دستمزد فقط به هم نیبه مراتب کمتر از ا یزیچ یاست و دستمزد واقع
به دست آوردن آن است که تن  یو کارگر صرفاً برا ردگییکارگر تعلق م یبخش از کار روزانه

خود  شتیمع نیتأم یبرا یگریو راه د ستین دی. چرا که صاحب ابزار تولدهدیم یکار اجباربه 
به  یاست و دستمزد «یکار اضاف»به بخش دوم کار که  ریو ناگزشکل از کار ندارد  نیاز ا ریغ

روشن و مختصر  انیتن بدهد تا بخش اول را از دست ندهد. اما به ب دیبا زین ردگییآن تعلق نم
 :یخیتار ریمس نی، در انوآموزان یبرا هیسرمادر کتاب  نیو شلیم

و  سروصدایمعاش خود کنند )کار الزم( ب نیصرفِ تأم دیکه با یزمانِ کار» 
صرف  داریهیکه در خدمت سرما دهدیم یخود را به زمان کار یجا یپنهان

اساسِ  یزمان کار اضاف نیاست. ا دهخری را هاکار آن یرویکه ن کنندیم
—M—C  :میمشاهده کرد هیاست که در مدار سرما یسود ایپول  شیافزا

M+». (1398 ن،یو شلیم) 

 یاست که زندگ ایفاسد کننده یهمان چرخه ،شتریپولِ ب-کاال-پول یعنی ه،یمدار سرما نیا
را  ایتهیویکه هر سوبژکت کندیم لیتبد رناپذیو توقف آورجهیسرگ ایروزانه را با خود به گردونه

 کلرا ش هیسرما یتهیویاست که سوبژکت یهمان مدار نی. اکندیو سرکوب م بلعدیدر خود فروم
مدار  نیا رِیغ یزیچ هی. سرماشوندیم یابیو ارز فیمناسبات حول آن تعر یو همه دهدیم

 :مدار نیاست در خدمت هم یزمان یکیزمان مکان. فهمدیو نم شناسدینم
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 :به شودیم لیروزِ کار تبد بیترت نیا به»
  ساعت( 5)مثال  یساعت( + کار اضاف 5الزم )مثال  کار

به شکل  یکاف یِثروت اجتماع دیتول یکار الزم = زمان الزم برا زمان
 .شودیکارگر )و وابستگان او( م دیکه صرفِ بازتول یدستمزد

و آن ثروت  کندیکار م یکه کارگر دارد مجان ی= زمان یکار اضاف زمان
 .دآییدر م دارهیکه به تصاحب سرما کندیم دیرا تول اییاجتماع

که به اطالع  دآییبه صدا در نم یزنگ چیه کاری روز طول در که جااز آن اما
 یو ثروت زمان دزدیِ اند،شده یکارگران برساند که اکنون وارد زمان کار اضاف

 (1398 ن،یو شلی)م .« ستیآشکار ن وجهچیبه ه کنندیم دیکه تول
 هایو در صدد راه کندیاکتفا نم یکار اضاف قیو استثمار از طر یمقدار دزد نیاما به هم هیسرما

سود  ی. چرا که در مسابقهدآییکار برم یروین شتریاستثمار ب قیکسب سود از طر یبرا یشتریب
از  ارمد نیاز تناقضات ا یناش هایانداختن بحران ریو به تأخ کسو،یاز  بیو کنار زدن رق شتریب

 هایوهیش شرفتیپ رغمیکه عل هاییدهد. راه شیسود را مدام افزا نیا دیبا گر،ید یسو
و مدرن  دیجد هایو حتا شرکت هاخانهیگاریکار همچنان در جهان سوم و ب یروین یسازمانده

 تیبلکه با واقع یو رمان قرن نوزدهم یلیّداستان تخ کینه با  نجایکاربرد دارد. اگر چه ا زین
قابل  شینما نیحاضران در ا یکه فقط برا میمواجه یفرهنگ هایهیپنهان شده در پسِ ال یجتماعا

 توانندیاوضاع و احوال نخواهند داشت اما م نیاز ا یصحنه تصوّر نیدرک است و تماشاگران ا
است را  دیاشتغال در دوران جد گرید یهیکنند و وقاحت آن را که سو لیّتخ یآن را تا حدود

 .ودشیم انکار و با انواع ترفندها که همواره ایهی. سوابندیدر

 1856کارخانه منتشر شده در اکتبر  هایبا ارجاع به گزارش بازرس «یروزِ کار»در فصل  مارکس
 :کندیم برداریسود پرده شیدر جهت افزاحانهیوق یدهیپد کیاز  یجالب فیتوص

شده اند و  لیتجارت به طور کامل تعط یکساد لدلی به هااز کارخانه یاریبس»
 همان چنانهمه، هم نی. با اکنندیکار م یکوتاه هایزمان ،یشمار بزرگتر

 ساعت، ربعسه ای ساعتمیکه روزانه ن رسدیبه دستم م اتیشکا یشگهمی تعدادِ
که رسماً به استراحت و خوردن غذا اختصاص  یبه اوقات درازیدست لدلی به

                            (.« snatched) روندیداده شده، از زمان کار کارگران کش م
 (263، ص 1394مارکس، )
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کوتاه در  هایاز ساعات استراحت و وقفه یمقدار کم دزد نیا رسدینگاه نخست به نظر م در
در سود کارفرما نداشته باشد. اما  یریچندان تاث رد،گییبه آن تعلق نم یدستمزد چیکار که ه

 انبا قانونِ کارِ هم ریمغا یسوءاستفاده نیا یاحتمال یمهجری احتساب با حتا ها. آنستین نطوریا
 :میاز گزارش را بخوان یگری! بخش ددانستندیباز هم خود را برنده م خیدوره از تار

در »با نقض قانون(  یکار ادهی)ز «شودیکسب م قیطر نیکه از ا یسود»
در برابر آن مقاومت  توانندیکه نم کندیم جادیا ایافراد چنان وسوسه یاریبس

و  شوند؛یکه گرفتار نم کنندیبخت و اقبال حساب باز م نیا یکنند؛ آنان رو
 دیکه مجرمان با نندبییرا م یو مخارج دادگاه هامهیجر زیناچ زانیم یوقت

خواهند  یرگیباز هم سود چشم فتندیهم ب ریکه اگر گ برندیم یبپردازند، پ
 هاییضرب کردن تعداد دزد قیاز طر یکه زمان اضاف یطیدر شرا« »برد...

 یبرا ینحلالی مشکالت با هابازرس شود،یکوچک در طول روز کسب م
 (264، ص 1394. )مارکس، «شوندیروبرو م قیکشف مصاد

در قرن نوزدهم با استناد به « مدیریت زمان»تعابیر مختلف به کار رفته برای این مکانیسم دقیق 
از وقت  هیسرما« کوچکِ هاییدزد» نیکه ا شود بیان می کاپیتالگونه در  ینا ها همین گزارش

 چند رفتنکش» ،«هاقهیدق یدزد»کارخانه،  هایو استراحت کارگران را بازرس یغذاخور
 فیتوص زین «یاز وقت غذاخور دزدی دله و زدنناخنک»خودِ کارگران،  یِبه زبان فنّ ای «قهدقی

محترم در همان گزارش به سود حاصل  دارهایارخانهاز ک یکیکه  جاستنای جالب . واندکرده
تا  دیبه من اجازه بده اگر»کند که  میاعتراف  اینگونه و کار پرداخت نشده دزدیدله نیاز ا

«. خواهد رفت بمیهزار پوند به ج یکنند، سال یدر روز اضافه کار قهیکارگان فقط ده دق
 (264، ص 1394س، )مارک «.لحظات عناصر سود هستند»

 یبودنِ زمان کار و فروکاسته شدن همه نآفریزمان و ارزش افتنی تیشکل از اهم نیا مارکس
کودک و بزرگسال و زن و مرد  زیشدن سن وسال و تما تیاهم یو ب«  وقت»به  یانسان صیخصا

 کند: میبه بهترین شکل خالصه است  یبه قوت خود باق زیکه تا امروز ن یبند میتقس نیرا در ا

ار ـک وقتامــکه تم یرانـکارگ ذاریـگامـاز ن شیب زیـچ چیطه، هـراب نیا در»
سال که اجازه  13 ریو کودکان ز  (full-times)   هاتـوقامـبه تم کنندیم

. ستنی نماخصلت (half-times) هاوقتمهیساعت کار کنند، به ن 6دارند 
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محو  «هاوقتمهنی» و «هاوقتتمام» انِیدر تفاوت م ،یفرد زاتیتما یتمام
 (265، ص 1394)مارکس،  «.شوندیم

مناسبات  یافزا همه-و سود نآفریمؤلفه ارزش نترییدیشدن زمان به مثابه کل داریشکل از پد نیا
 ینظام سازمانده نای که جا. اما از آنکندیبا خود دگرگون م زیرا ن گرید یاتیو اخالق یفرهنگ

چند صد ساله به جوامع جهان سوم مثل جامعه ما  ریآن، با تأخ نِیادیبن یِاجتماع یکار و رابطه
که از لوازم آن  شناسیوقت نیبنابرا ست،یجهان اول ن یکشورها یشرفتگیبه پ زیو همچنان ن دیرس

افتاد. چرا که  یاتفاق م نیا دیزود با ای ریمورد توجه و وسواس قرار گرفت. اما د ریاست، با تأخ
 اتیکند. ح تیسرا روسیمثل و دیکشور محدود بماند و با کیدر  تواندیالقاعده نم یعل هیسرما

مدار »جنس است.  نیاز ا یقدرت-دیتول یو گسترش آن است. هر رابطه وعیبه ش روسیو بقاء و
گردش راه خود را به اقصا نقاط جهان، هر جا که  ریاست و در مس یجهان یمدار زین «هیسرما

 .دکنیهست، باز م« بازار مصرف»و  «کار یروین»

« ارزش»وقت  ،«وقت طال است»: میرا به خاطر دار« اهل فرهنگ» اتیمشهور در ادب یگزاره
ارزش »و به تبع آن « ارزش»اند که سود از  یطبقات تیواقع نیهم یها وجه گفتار گزاره نیدارد. ا

 هایوهیش قیاز طر جهیو در نت دآییکار به دست م یرویکار مازاد بر دستمزد ن ای «یاضاف
 یالگو یعنی ه،یانباشت سرما دیجد یداد. در الگو شیآن را افزا دیبا« زمان تیریمد»

 شود،یم ضیکار تفو یرویبه خود ن یآموزش هایدر قالب دوره« زمان تیریمد» ،یستیبرالینئول
در حال خرج  یگریپس از د یکیکار  یروین دیبازتول هایعرصه هاینهیهز باقی که گونهآن

را هدر « وقت. »دیرا بدان« خود»که ارزش  شودیم هی. مدام به ما توصستما ا یخال بیشدن از ج
 که هاآن ؟ییشما است. کدام توانا هایییارتقاء توانا یکه در راستا دیبپرداز یی. به کارهادینده
دارند. ارتش  «شدنیاعانتز» یبرا یشتریب تقابلی که هافروش دارند. آن یبرا یشتریب تقابلی
 دینبا زنی هاکنند؟ آن سپری را شانوقت چطور محصّل و دارو خانه کاریو ب الفع ریغ یرهیذخ

 یآمادگ دیو هر لحظه که فراخوانده شدند با اندستادهیدر ته صف ا رایوقت خود را تلف کنند ز
سر ارتش فعّال کار در جهت  یباال چماقی چونمدار را داشته باشند، هم نیورود به ا یکامل برا

طبقه کارگر نه محدود به کارگران صنعتی است و نه  .شدّت کار شیو افزا دکاهش دستمز
محدود به نیروی کار فعّال و به استخدام درآمده. بلکه هر عضوی از جامعه که به دلیل عدم 

دار است،  ایهبه کار اضافی برای سرم« مجبور»دسترسی به وسایل تولید مایحتاج برای معیشت 
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عضوی از طبقه کارگر است. خواه مشغول کار باشد خواه بیکار. خواه در صنعت باشد « بالقوّه»
زند و  طبقاتی را رقم می-های بینا خواه در خدمات. شرایط مختلفی  در میان است که نقل و انتقال

 بحث این یادداشت نیست.

آن زمان  قیشد که از طر یابزار دتریدبعدها در دوران ج «شناسیوقت یِدئولوژیا» نیبنابرا
 هودهیکارشان ب یرویتا ن شدیم یزریبرنامه زیکار ن طیاز مح رونیاستراحت و فراغت کارگران ب

شکل  یعنیشود.  رهیکار ذخ طیاستفاده در مح یو توان برا روین نیشکل ا نیهدر نرود و به بهتر
از کتاب  یدر بخش وریکل یکار. هر یروین «دیبازتول»زمانِ  تیریاز نسبت زمان و کار: مد یگرید

و  یرا در پرتو مبارزه طبقات تالیکاپ میکه تالش کرده مفاه تالیکاپ  یاسیخوانش سخود با عنوان 
که زمان چگونه در چشم طبقات مختلف به دو  دهدمی نشان بخواند، کارگر طبقه اندازاز چشم

و، به  کندیمختلف حرکت م ریاز دو مس زیزمان ن تیریرو مد نیو از ا شودیم داریشکل پد
 :رفتار کرد توانیبه دوصورت م زین شناسیخوانش، با وقت نیاعتبار ا

از  تردهیچیکجا پ چهی در کارگران اندازچشم یو واکاو هیسو-دو لِیتحل»
کردنِ زمان کار به نظر  میزمان کار. تقس یعنی: ستیارزش ن اسیبخش مق

کارگران  یبرا یمصرف هایارزش مجموع، در الزم، کار زمان: استساده 
 ند،آفرییسود م زین یزمان کار اضافرسد. می هابه مصرف آن ندکهآفرییم
[ از مشوییم ترقیدق یحال ]وقت نیاست. با ا هیآنچه ابزار سلطه در سرما یعنی

ارزش « الزم»که آن مقدار کار  مدانییم یارزش مصرف یِطبقات لیتحل
 یدر واقع اصال ارزش مصرف ای ندآفرییکارگران م یبرا یکم یمصرف

  (1970 ور،ی)کل« .ندآفریینم

است که کفاف حداقل  زیناچ یکار بر اساس زمان کار الزم به قدر یرویدستمزد ن زانیچرا که م
ارزش مصرفی کار برای کارگران، یعنی دستمزد، هیچگاه به  .کندینم زیآن ها را ن یازهاین

رسد که بازتولید نیروی کارشان را از محلّ دستمزد همان کار هزینه کنند. از سطحی از معاش نمی
کنند که همین اضافه کاری بنا به تقسیم « اضافه کاری»این جهت ناگزیرند ساعات بیشتری را 

بیشتر. « کار مفت و مجانی»بیشتر. یعنی کار « کار اضافیِ»+« کار الزم»گفته شده معادل است با 
 دهد:میکلیور ادامه 
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به نظر ساده است: زمان  زیزمان کار و زمان فراغت ن زیتما ب،یترت نیبه هم
 فراغت زمان(. الزم کار زمان قسمت جز)به هیماسر یاست برا یکار زمان

کارگران. اما در  (Self-developmentیِ )پرور-خود یاست برا زمانی
که آن قسمت موسوم به زمان  مدانی ی[ مترقیدق لیتحل کی]با  زین نجایا

 نیکارگران از ا یخالقانه ی هاست تا از استفاد هسرمای دست صنعت ˚فراغت
فقط در آن تکه از زمان  ارگرانک یِپرور-کند. خالصه، خود یریشگیوقت پ

در  یزیکلمه به چ قیدق یکه بتواند به معنا افتدیکار و زمان فراغت اتفاق م
 ور،ی)کل«به کار گرفته شود. یپرور-خود یبدل شود و برا هیبرابر سرما

1970) 

ی کلیور در انتهای این نقل قول در بخش بعدی بازخواهیم  العاده اساسی مورد اشاره فوق  به نکته 
 گشت.

مرکز، همچنان و  یبرخوردارِ جامعه، و البته کشورها یطبقه یاست که وقت و زمان برا «یعیطب» 
تر بگوییم هستیِ  ها یا دقیق چرا که سود آن برخوردار باشد. یشتریب تیاز اهم دیهمواره با

  ی ها در گرو این شکل از رابطه با زمان است. هر گونه اختالل در این رابطه اجتماعی آن
شود  ها. اما تناقض و شکاف از جایی پدیدار می تهدیدی است برای هست و نیست آن آمیز تبعیض

 و هاآنچنان که پول« کار»و لحظاتِ  قیدر شمردن دقا مارگونیب« وسواس» رغمعلی هاآن که
که در واقع در گوش  شناسیوقت یرهنگدر بوق ف دنیدم رغمیو عل شمرند،می را سودهاشان

خود را صرف گشت و گذار در بازار و  روزهای و ها، ساعتکنند فرو میطبقات فرودست جامعه 
وقت  شگاهیبه آن نما یگالر نیاز ا شگاه،یباشگاه به آن آرا نیو از ا کنندیفروشگاه م

بلکه به زمان  هیاز طبقات فرودست نه تنها به سرما  ربوده هایوقت  محلّ از ها. آنگذرانندیم
کارگر پس از چند شیفت کار و   این در حالی است که طبقهدارند.  یدسترس زین یاضاف

کاری وقت فراغت برای او واقعاً در حکم طال است و اگر صَرف امور درمانی و  اضافه
ها نیز پیشاپیش  خواهد از لحظه لحظه آن استفاده کند اما همین لحظه های دیگر نشود، می گرفتاری

فرهنگ متناظر  و در وقت جوییزمان و صرفه تیریپس شکل مدریزی شده است.  برای او برنامه
طبقه کارگر دارد متفاوت است.  انیکه در م شکلی با طبقه بورژوا و خرده بورژوا انیدر م زیآن ن
از فراغت ها  آن دهدمی قرار بورژوازی اریوقت خود را در اخت یهمه ی کارگر طبقهکه  یمادام

مراعات  تیدر باب اهم یفرهنگ هایبحث برای وقت هابرخوردارند. از جمله ساعت یشتریب
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 هایطبقات فرودست و ضرورت آموزش فرهنگییو ب یاجتماع یفرهنگ و آداب زندگ
دانشگاه و فرهنگ، در  یاز اهال یکه جمع ستیجهت ن ی. براتیدر کنار صدقات و خ یفرهنگ

و باالیی  طبقات متوسط ، در نامه بهیروسیو ی سابقه بی یملهح یک در برابر نهیقرنط یروزها نیا
 انداز سود خود، خواسته یصرف نظر کردن از بخش برای هاضمن خواهش و التماس از آن جامعه

کنند و از  فایا یروزها به خوب نیخود را در ا یختاری نقش و کنند رحم فرودست طبقات به که
 یو گفتگو در باب مسائل اساس دنید لمیاستفاده کنند و به کتاب خواندن و ف یاجبار قیتوف نیا

 نیباشند و خالصه در ا همجری یدولت و قوه یبرا یبهتر یشنهادهایجامعه بپردازند و به فکر پ
و  «کردن ینخبگ» یعنیخاص خود  یفهیهم به فکر وظ یقدر یاجتماع فیوظا میتقس

ها نیز به مشاوران روانی مراجعه کنند. مشاورانی که  و برای غلبه بر اضطراب باشند «فرهیختگی»
اهمیت نقش  هرا  به عهده دارند و در همان نامه ب  این طبقه مهندسی روانیی  در واقع وظیفه

انگیز را باید در  های شگفت پای پزشکان در این روزها اشاره شده است. دلیل این توصیه ها هم آن
از زبان فروم در ابتدای بحث بیان شد جستجو کنیم. اما فارغ از تحلیل اوضاع این طبقه تحلیلی که 

های  شود این وقت ها چه کاری ساخته است؟ باید ببنیم چطور می باید ببینیم از دست ما برای آن
گونه در گذراندن آن بالتکلیف نباشند و به  ها پس گرفت که این اضافیِ به سرقت رفته را از آن

 تی نیفتند.سخ

 یکیاستراتژ زمان

در بازار  مانینسب تیکه مز رامونیپ یو ما شهروندانِ فرودستِ کشورها کارگر یطبقه انیدر م
باشد که  یادیانق یرهایاست که زمان به مثابه زنج «یعیطب»کارمان است،  یروین ،یو جهان یداخل

. مییاسایب یخود قدر زمانییو ب وقتییتا در ب میاز شرّ آن خالص شو عتریهر چه سر مخواهییم
زمان کار الزم به » ومِیاکسکار خود را نسبت به  یرویهر واحد ن یعنیهر چه زمان خود را،  یول

و  هالمی و هاو عالقه حاتیاز تفر شتریو هر چه ب مفروشییم شتریب ،«ی/جهانیلحاظ اجتماع
کمتر فرصت آسودن و  م،مانییو باز م مشوییدور م« زمان تیریمد»خود به نفع  هایلذت

است در  یکه از آنِ ما باشد، بلکه زمان ستین یزمان گری. چرا که فراغت دمکنییم دایفراغت پ
 زیآن ن دیشده است که بازتول یزریو برنامه انتزاعی چنانکار ما. و کار آن یروین دِیبازتول اریاخت
در کار  یراغتو ف شیباشد. حال که آسا آهنگیبه همان درجه از انتزاع و هم دیبا القاعدهیعل

وقت و زمان از  زیما ن یعنی: میکن تیریوقت و زمان را مد کهنیاز ا ستین یزیپس گر ست،ین
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 یرابطه نیا رییو به نفع تغ میریآن به کار بگ هیو آن را عل ،«میکش برو»و  «میبدزد» هیسرما
 یو به شکل جمع میکن یزریبرنامه «هیسرما»وقت و زمانِ آزاد شده از چنگ  نیا یمهلِک برا

فکر کردن به  یبرا فرصتی هاکه سر جمع آن میبه اشتراک بگذار گریکدی با را هاوقت و زمان
گوناگون  هایشکل نیتمر یبرا یباشد و مجال لیبد یزندگ هایوهیو ش دیجد هایرابطه

 . «گانهیکار از خودب»در برابر  و مبارزه مقاومت

فارغ[ از کار  یشتری[ زمان ]بزنی]با چانه شوندیوفق ممکارگران  یوقت»
( شتریب التتعطی هفته، در تربه دست آورند )مثل زمان کار کوتاه مزدیدست

خود به دست آورند )مثل  هایتیفعال یرا برا ییفضا شوندیموفق م یوقت ای
فضا  نیزمان و با ا نیکه با ا میکن لیتحل دیبا( ما نیزم ایجوانان،  برای باشگاه
 لیتبد یو تسلط نیتسک هایسمیبه مکان هاتیفعال نی. اگر اکنندیچه م

در  یبستن دست مبارزه طبقات یبرا هیرساندن به سرما یاریکه در  شوندیم
 یاز ادعا دیخود موفق است، پس ما با یکیالکتیرقابتِ پرورش د یعرصه

آن  گر،ید ی. اگر، از سومیدست بکش ینآفریخودارزش نیقرار گرفتن بر زم
 یشوند به سو یپرتاب یبه سکوها لیاسباب قدرت باشند و تبد هاتیفعّال

 کند،یم جادیشکاف ا داریهیگسترش سرما ندیکه در فرا یبعد یمبارزه
کارگر  ی. طبقهمیقرار دار ینآفریخودارزش یدر عرصه یپس ما به درست

 یخودمختارانه بردِشیپ قیاز طر هیتخاصم خود را با سرما طیشرا نیدر ا
 (1970)کلیور، « .بخشدیم قیمتعدد خود، تعم هایهپروژ

نیست. مسئله چگونگیِ  های به سرقت رفته زمانپس مسئله صرفاً به چنگ آوردن 
ای از  ها در شبکه است. مسئله، قرار دادن این زمان« زمان بازیافته»برداری از این  بهره

را از بنیان براندازد و  ی سارقانه رابطهاست که اساس این  جمعی آفرینی خودارزش
گوناگون است. وقتی جمعی  تواندگرگون کند. مکانیسم این کار به فراخور هر گروه و هر 

های  کنند و تجربه های پراکنده جامعه پیدا می های مختلف طبقه کارگر یکدیگر را در بخش الیه
گذارند، مسیر  های مقاومت به اشتراک می شیوهی خودآگاهی طبقاتی و  خود را در عرصه

هر چقدر هم سفت و  یو روابط اجتماع دارانههیسرما مناسباتگردد.  آفرینی روشن می خودارزش
فرهنگ گرفتن با زمان و به خدمت  یرفتار نیچن قیبه نظر برسند از طر رییتغ رقابلیسخت و غ

آمدن از  رونیو ب رهنگ را استحاله کرداین ف توانیم «کیاستراتژ» ریمس این در شناسیوقت
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 قیاز طر هیکار در برابر سرما یجمع ی. پرداختن به سازماندهرا تحقق بخشیدمناسباتِ سلطه 
ی  با همه دیاست که با یزیهمان چ «یمبارزه طبقات»در جهت « زمان یطبقات تیریمد»

از کار انداختن  یمانده در دست ما برا یو تنها سالح باق میبه آن تن بده های زندگی محدودیت
است که در  کیساعت استراتژ کیکردن آن به  لیو تبد یکیساعت هولناک و شومِ مکان نیا

 کتاب یدر نقد و بررس که ایاز مقاله یدر بخش دیبن سع لیاست. دان رییو تغ یگونخدمت دگر
به  نیامیاو و بن کردیرو یبه واکاو ،قدرت کسبجهان بدون  ییرتغ ،یجان هالوو مشهور

 ت، تعبیر دقیق و قابل توجهی در این باب دارد:و زمان پرداخته اس خیتار

مورد از مناسبات سلطه هم وجود نداشته است که با  کیکنون هرگز  تا»
همچون  کیپاره نشده باشد: زمان استراتژ-پاره یانقالب هایبحران یتکانه

است که  یبلکه زمان مضرّس ستیساعت ن کی شمارعقربه میزمانِ مال
.«   کندیم میتنظ یضربت هایو شتاب یناگهان هایشتاب با آن آهنگضرب
 (2005 د،ی)بن سع

که او را  کندیتجربه م شلّاقی چون را شمارعقربه میزمان مال نیکارگر هم یطبقهدانیم که  می
چون فرمان سوپر اگو که عقب ماندن از بازار  ایو  کند،یکار تا سر حد مرگ م یایّمه

از آن  یکه تخطّ روحیخشک و ب عتیشر یک چون ایو  کند،یرا به او گوشزد م یخودفروش
جلوه  کارتیو واعظان فرهنگ معص امبرانپی گررا در چشم قضاوت واست و ت ینابخشودن یگناه

. اما آنچه که بن ستیاز آن ممکن ن یکه اساسا امکان تخط نیپوالد یچون نظم ایو  دهد،یم
است که  خیتار هایو لحظات و بزنگاه قیدقا نیهم نامدیانقالب م «ِکیزمانِ استراتژ» دیسع
 «یِکیزمانِ مکان»به سمت  ایهمچون گلوله شوندیمبارزه و انقالب گداخته م یدر کوره یوقت

بن            . نندینش یم دارانه،هیسرما یِرابطه اجتماع یعنیو به قلب آن،  شوندیپرتاب م هیسرما
نقد خود را از زمان،  یهالوو یخیتارضدو  یکیزیدر همان مقاله و در نقد خوانش متاف دیسع
 که دکنیم ترقیدقگونه  این

... خُرد  خیاز تار دنیاز کار افتادن سنت، دست کش»انقالب را  یهالوو»
تحمل  رقابلیغ یشدّت و فشردگاز ایکردن ساعت و تمرکز زمان بر لحظه

 انیشورش فیدر توص نیامیرا که بن یتصورات جانیا ی. هالوو«کندیم فیتعر
]از  کردند،یم کیشل یمعابر عموم هایبه کار برد که به ساعت 1830سال 
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زمان هنوز هم زمانِ  ریتصو نینماد ی. نابودکندیم افتی[ بازختاری دانزباله
است اشتباه  وارگیبت نیا گاههیکه تک یاجتماع یرابطه جای به را وارهبت

 (2005 د،ی)بن سع «.انتزاعی کار زمان بار: محاسبات فالکتردگییم

رابطه با زمان  نوعی از خبر وارهبت یجلوه نای. زمان خودِ نه ندا شدهوارهبت زمانِ ها ساعت
 کیبا زمان و شل انیشورش یمواجهه دیاست. بن سع یاجتماع ایکه خود محصول رابطه دهدیم

زمانِ  یو نمادها خیتار ینف یبه معنا ،یو هالوو نیامیزمان را، بر خالف بن یمحاسبه نیبه ماش
خواندنِ  یکیزیشکل از متاف نیکند.  چرا که ا یاز آن را نقد م یکیزیمتاف ریو تفس ندبینمی وارهبت
 یو اجازه کندیناممکن م زیبلکه زدودن آن را ن زندیدامن م گیوارهو زمان نه تنها به بت خیتار

. کندیمتوقف م «قصر» یو ما را در همان آستانه دهدیرا نم یاجتماع ترقینفوذ در مناسبات عم
 ی«رابطه» کی ینف یبه معنا قایدق دیاز نظر بن سع یمعابر عموم هایبه ساعت کیپس شل

 .دهدیزمان نشان م یوارهبت ماتیاست که خود را در قالب تقس یاجتماع یشدهواره بت

و  خیتار یبه نف تیدر نها خیبه تار یکیزیمتاف کردی. روشودیجا ختم نم نیماجرا به هم اما
بر  دیبا یهالوو رتعبی به ظاهرا که جاانجامد. تا آن یمبارزه م خِیو تار یخیارزشمند تار هایتجربه

به  کردیرو نیسر داد. ا خیگسست در تار یزنندهو رقم ندهیگشا یادیتف انداخت و فر خیتار
 یمادّ نِیما را از زم یقابل درک است اما پا یچپ تا حدود یخیتار هاییو ناکام هایرگیت لیدل

ما با آن روشن  فیکه تکل کندیرازآلود بدل م یزیو وقت و زمان را به چ کندیمبارزه جدا م
 :پرسد یم دیبن سع. ستین

 یفاقدِ عقبه آنقدر قو ایفاقدِ گذشته  ادِیفر کیاز[  یگسست مطلقِ ]ناش ایآ»
 یِو توخال دستکیبه زمان  نیامیبچربد؟ بن یخیهست که بر تداوم زمان تار

ساده  یخط فاصل دار،یاز اکنونِ ناپا مفهومی به زمانو هم شرفت،یپ کیمکان
ناخواه الهام بخش  خواهو  افتهینیّکه مطلقاً به دست گذشته تع داریو ناپا

زمان  ن،یامیتازد. در عوض، در کار خود بن یم داًیمقدّر است، شد ایندهیآ
 نی: به اشودیبدل م کیاستراتژ بودنِیموقّت کی یمرکز یحال به مقوله

در بُر زدن کارت  ییحامسی رمقِکم یروین کیصَرف  یکه هر اکنون بیترت
آن، و نجات  یابد هایو فرصت تهدر هم کوفتن گذش نده،یگذشته و آ یها

 «.شود یسنّت از حزب باد، م
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و  خی. تارستین یاجتماع یو رابطهانضمامی  خیتار یاز تجربه یاز زمان خبر بنیامینی ریتعب در
رو  نیاند. از ا گم شده و تاریخ استعاری در ملکوتِ زمان ،یاجتماع ی«رابطه» یعنیآن، « تبار»

و زمان  نینه در زم زیمبارزه ن جهیناممکن شده اند. در نت زیقدرت ن-دیروابط تول یِطبقات لیتحل
که  ردیگ یدر م ییاست، بلکه در آناتِ گذرا یروابط اجتماع یِو زمان مادّ نیکه زم کیاستراتژ

 هایکنش ای.  مبارزات و شودیم دیو بعد ناپد درخشدیم خیدر آسمان جامعه و تار ایمثل بارقه
مادّی و  ختاری کهکه بر آن ثبت شوند. حال آن ستین ایحافظه اما ردیگ یشکل م یمقطع

 کهحافظه،  نیاست در نسبت با ا یزمان زین «کیزمانِ استراتژ». استمبارزه  یحافظه انضمامی،
 .کندیم میرا ترس مقاومتو  رتغیی خطوط، نِ مکانیکیاز زما زداییوارهبا بت

 

های گفتاریِ بورژوازی  ی یک تحلیل طبقاتی است. با وجود ژست این یادداشت صرفاً ایده
ها فقط نق  چرا چپ»، «راهکار کدام است»، «بدیل چیست»کند  فرهنگی که یکسره ناله می

ی  کند در چند توصیه میها را خالصه  ی راهکارها و بدیل ، در عمل و در نهایت همه«زنند می
مبارزه »گذرد و در نهایت به  می« تحلیل طبقاتی»اخالقیاتی. باید یادآوری کنیم که تغییر از مسیر 

های واهی  رسد. در غیر اینصورت با امید واهی بستن به تغییرات فرهنگی و با موعظه می« طبقاتی
که در آن طبقه متوسط و باال دلیلی ای طبقاتی  کاری از پیش نمی رود، جامعه  بستن به ناف جامعه

های فرهنگی بورژوایی. اولویت  برای تغییر ندارد و طبقه کارگر نیز فرصتی برای ریخت و پاش
 .چیز دیگری است

 :نوشت پی

برگرفته و بسط  کاپیتالی تاریخی از درسگفتار عادل مشایخی در خوانش  ی این نمونه [ ایده1]
 داده شد.
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