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Abstract 
The main issue in the present article is how the most important questions 

about the "meaning" of work and related issues can be addressed within the 

framework of a philosophical approach that can be called "work thinking". 
In this regard, an attempt has been made to first explain the meaning and 

importance of work thinking and in the light of that, the relationship between 
work with human beings and humanity and to explain the two approaches of 

work thinking with the approach of recreating the meaning of work (job 
crafting) and thinking with the spiritual approach. It is further shown that 

work is not necessarily a tool and can be considered an intrinsic goal in life. 
For this reason, contrary to the popular opinion among many thinkers, it can 

be considered not as an inherently undesirable and meaningful phenomenon, 
but as pleasant and forgiving. Thus, the line between working hours and 

leisure becomes very fluid. In other words, leisure should not be meant to be 
in front of work or even as a complement to it. Leisure is not a time of 

unemployment, but a condition conducive to doing important but lovable 
work without proper external control or purely economic motives, which he 

pursued voluntarily, passionately, and voluntarily. Of course, based on the 
level of work provided (job, profession, mission or inner voice), not all 

people can achieve this level of meaning of work and find or create their 

ideal work. In the end, it is discussed that according model of meritocracy. 
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 برای تحلیل نسبت کار و معنای زندگی چارچوبی ؛کاراندیشی
 *مسعود صادقی

 انشگاه علوم پزشکی کرمانشاهد معارف اسالمی گروهاستادیار 

 (172تا  153 )از ص

 29/3/1400، تاريخ پذيرش مقاله: 6/8/1399تاريخ دريافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
توان آن  فلسفی که می یتوان در چارچوب نگرش پیش رو اين است که چگونه می ۀاصلی در مقال ۀمسئل

کار و مباحث مرتبط با آن پرداخت. « معنابخشی»دربارۀ ها  ترين پرسش به مهم ،نامید« کارانديشی» را

کار با  سبتن ،معنا و اهمیت کارانديشی تبیین و در پرتو آنتا ابتدا ه است تالش شد به همین منظور

و کارانديشی با  «رويکرد بازآفرينی معنای کار»دو رويکرد کارانديشی با د و شوانسان و انسانیت بررسی 

تواند نیست و میابزار  که کار لزوماًاست نشان داده شده  ،ادامهدر توضیح داده شود.  «رويکرد معنوی»
خالف نظر رايج در میان بسیاری از انديشمندان، به همین دلیل، بر ؛هدفی ذاتی در زندگی قلمداد شود

مرز میان بنابراين،  ؛ابخش در شمار آيدنخوشايند و معبلکه  ،نامطلوب و معنازدا ذاتاًای  نه پديدهتواند  می

ای معنا  گونه نبايد بهشود. به تعبیر بهتر، اوقات فراغت  بسیار سیال میاوقات فراغت ساعات اشتغال و 

اوقات فراغت، زمان بیکاری  .برای آن باشد یمکمل ۀمثاب يا حتی به گیردقرار شود که در مقابل کار 

ای که بدون کنترل  اما مورد عالقه ،کارهای مهم دادن بلکه شرايطی است مساعد برای انجام ،نیست

 گرفت. پیاز سر اختیار، عالقه و داوطلبانه آن را که  اقتصادی شايسته است صرفاً های بیرونی يا انگیزه
 توانند افراد نمی ۀ)شغل، حرفه، رسالت يا ندای درون(، هم شده از مراتب کار بندی ارائه سطح ۀالبته بر پاي

 ر دست پیدا کنند و کار آرمانی خويش را يافته يا خلق نمايند. به اين مرتبه از معنابخشی کا
 

 .فراغت، مراتب کار ،معنای کار ،کارانديشی ،کار: کلیدی های هواژ
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 مقدمه. 1

 ،از حیث فردیرا  که بخشی از اهمیت آن انسان است یرين وجوه زيستت از مهم کار

به  همچنین توجهی و ماللت ناشی از آن دريافت. گبیکارتبعات در  تأملتوان با  می

اهمیت اجتماعی  ، راه مناسبی است برای فهمهای ناشی از آن بیکاری و چالش  بحران

 نبايد بر وجوه ديگر مسئله ،های تولید شغل و راه تحلیل اقتصادی از اين مقولهاما  ؛کار

نگريست. و از منظر اقتصادی فروکاست به مفهوم اشتغال  نبايد صرفاً کار راپرده بیفکند. 

شغل که  ۀتر از مقول ای است فراخ پديدهاما کار  ،ترين نوع کار است مهماشتغال اگرچه 

يريم که پذاست. اگر بروان و ذات انسان در ارتباط  بابلکه  ،ها با اقتصاد و روزمرگی تنها نه

آسانی تصديق خواهیم کرد  گاه به آن ،استاز عوامل معنابخش به زندگی اين پديده يکی 

بر همین مبنا،  .است و نیازمند نگاهی فیلسوفانه تأملوضوعی قابل م ،از حیث فلسفی که

برای انديشیدن  فلسفی چارچوبی توان می آيا که است آن رو پیش ۀمقال در اصلی پرسش

اين  های ناظر بر ترين پرسش مهم توان و آيا در اين چارچوب، میکار ارائه داد؟  ۀپديدبه 

 بندی ، سطحبودن کار ابزار يا هدف، کار آرمانی ،با انسان کار معنا و نسبتيعنی  ،پديده

در اين  ؟تبیین کرد از ديگرسورا سو و منزلت اجتماعی  ز يکاو نسبت آن با فراغت  آن

کند تا از  تالش می (ولفسونکید بر روش أبا ت) استنتاجیـ راستا اين مقاله با روش فرضی 

، موضوع بارۀدر فیلسوفان و انديشمندان مختلف ۀپراکند گوناگون و بعضاً بین نظرات

 ۀکار را مورد مداق ۀمنسجم طراحی و عرضه کند تا از مجرای آن بتوان پديد یچارچوب

سپس با تحلیل و مرور  ،بر اساس اين روش، کار با طرح مسئله آغاز شدهبیشتر قرار داد. 

مسئله ارائه  بارۀدستگاه فکری منسجمی در )که لزوماً نگوناگوآثار فیلسوفان و انديشمندان 

. با توجه به اينکه در اين روش، شود چارچوب يا راه حل موقتی استخراج می اند( نکرده

ناشی از امور  ی او نیز توجه کرد و خألها هبايد به ناگفت ،متفکر هری ها هعالوه بر گفت

 نهايتاً ،دکر کاملديگر متفکران  های ديدگاهبا استمداد از را  مانده در اثر او مغفول

رسید که اگرچه  یچارچوب نظری منسجم کم دستبه دستگاه يا منظومه يا  توان می

اما کلیت آن غايب بوده و  ،مقدمات يا مفردات آن در آثار مورد بررسی موجود است

  . (208: 1398 نصرآبادی،گندمی ) اين روش حاصل آمده است ۀواسط به

ها و  ها، مکان های گوناگون در زمان های انسان ترين وجه اشتراک روزمرگی کار، بزرگ

نظر هايدگر، سرنخ شناخت و درک ساختارهای بنیادين م با شرايط گوناگون است؛ اما از

. به تعبیر هايدگر، گرفت ها پی همین روزمرگیوجود انسان را در گام نخست بايد در 

واقع يکی از  بودن آدمی است. در درجهان ۀماي و میان همان حالت متوسط «روزمرگی»



 کاراندیشی؛ چارچوبی برای تحلیل نسبت کار و معنای زندگی  /156

ترين مدّعیات او اين است که معنای چیزها ابتدا از طريق احوال روزمره روشن  مهم

کار،  ۀدر پديد تأمل. بر همین مبنا، (222: 1398 )میشلمن، انديشانه شود و نه تفکر ژرف می

های هستی  آدمیان و راهی است به سوی درک بنیان ۀروزمر ۀترين مشغل در بزرگ تأمل

مايگی از  انسان برای خروج از اين میان  ساختنبرانگیختن و بیدار. اگر بپذيريم که انسان

عنوان  یت موضوع کار بهمگاه به اه آن ،(Heidegger, 1995: 66) وظايف اصلی فلسفه است

. توجه خواهیم کردبیشتر اما تا حدی مغفول از زندگی آدمیان  ،وجوه مهميکی از 

جويی و کنجکاوی  ه حقیقتپاسخی بتواند  میتنها  نه ،کار ۀپديد دربارۀورزی  فلسفه

های  اولويتتعیین  ح قوانین کار،راهنمايی راهگشا برای اصالتواند  می، بلکه باشد انسان

. باشد از ديگرسو کمیت و کیفیت اوقات فراغت وسو  از يک افراد در انتخاب شغل

اند. سطح و حجم نکات حاصل  کار داشته بارۀای در ت پراکندهتأمالفیلسوفان، کم و بیش 

 Marcus) در غرب از افالطون و سقراط تا مارکوس اورلیوس ؛يکسان نیست ها تأملاز اين 

Aurelius) تا نصیرالدين طوسی  و در شرق از خواجه ،و از مارکس تا راسل و هايدگر

شايد اند.  ای متعرّض اين موضوع شده گونه بهو يک از نگاه خود حکیم جعفر کشفی، هر

 ۀهای هم دغدغه ۀکار که بتواند دربرگیرند بارۀفلسفی در سازوار ۀظرييک ن ۀارائ

کم  اما بر مبنای آن دست ؛يافتنی قلمداد شودان هدفی دست ،فیلسوفان نامبرده باشد

  فلسفی دست يافت.   یانداز توان به راهنما يا چشم می
 

  و اهمیت آن کاراندیشی. 2

به کار بار در اينجا  ه و شايد نخستینشداصطالحی است که کمتر استفاده  «کارانديشی»

نه  ،کارربارۀ انديشیدن دچارچوبی فلسفی برای باشد. مقصود نگارنده از کارانديشی،  رفته

از زندگی و يکی از  یعنوان وجه مهم بلکه به ،زمرهور ۀمنبع درآمد يا مشغل ۀمثاب به صرفاً

است؛ انديشیدنی که از محاسبات و مناسبات  های تکامل و تحقق شخصیت ن راهتري مهم

با اين . نگرد زندگی و از منظری فلسفی و اخالقی می ۀمثاب شغلی فراتر رفته و به کار به

های  با انگیزه يا پژوهش موضوع حسب بر که دانشوری هر يا اقتصاددان يا فیلسوف ،توصیف

بلکه کارانديش کسی است  ،شود محسوب نمیکارانديش  ،انديشد کار می ۀکاری به پديد

به  پیوستهو  عمیقاًاش  دستیابی به شناخت هرچه بیشتر از خود و زندگی ۀکه با انگیز

 تا از اين طريق انديشد؛ می ،کند که برای او ايفا می و نسبتش با آن و نقشیکار  ۀپديد

فیلسوفانی  های نیکوی اخالقی را بر خود هموار سازد. راه تکامل نفس و تعالی منش

اند که  زيرا دريافته ؛از بهترين الگوهای فکری برای کارانديشی هستند چون تامس مور
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ر نتیجه به همان اندازه اصل زندگی است و د بارۀدر تأمل همسنگ ،انديشیدن به کار

ای برای  آن است که کار فقط وسیله ،مهم و ضروری است. دلیل اصلی مور برای اين باور

آن شخصیت و روحیات  ی است که طیّفرآيندبلکه  ،زندگی نیستامرار معاش و گذران 

؛ برای (36: 1399 )مور،کار همچون زندگی ياد کرد  توان از و حتی می گیرد ما شکل می

نخواهیم توانست کار ايدئال خود را  ،گفته کارانديش نباشیم مثال، ما تا به معنای پیش

کار خود ین، انسانی که درک عمیقی از کار/زيرا تصور دقیقی از آن نداريم. همچن ؛بیابیم

و درآمد يا اعتبار بیشتری از آن  داشته باشدممکن است در آن کار رشدی افقی  ،ندارد

کار خود را توسعه دهد يا  ،عمودی دست يافته یتواند به رشد اما هرگز نمی کند،کسب 

ممکن است يک ، رو ینماز ه ؛شود کارآفريند يا کندر ابعاد کلی آن تحول ايجاد 

کارآفرينی در مقطع دکتری گرفتار معضل بیکاری يا نارضايتی شغلی  ۀآموخت دانش

 ،کار نزديک شده ۀیق به ابعادی از مقولصیل و تحقوع تحضعنوان مو زيرا اگرچه به ؛باشد

معنای کار  اگر ما روزی از خود بپرسیم که اساساًاما پا در وادی کارانديشی ننهاده است. 

درآمد، نقش و معنای کار در زندگی من  ۀجدا از مقولکنم يا  چیست يا من چرا کار می

 م. اي گشوده به روی خود باب کارانديشی را  در حقیقتچیست، 

 ،کارانديشی بپردازيم ۀزمین در عملی یالگوي به فکری های جنبه بر عالوه بخواهیم اگر

 فلسفه ای در تهآموخ و دانش استاد کنیم؛ اشاره (Matthew Crawford) کرافورد متیو به بايد

رسیدن به و  معتبر، ای هانديشکدعنوان  به ،«اتاق فکر واشنگتن»که با وجود حضور در 

کنم و  چه می من دقیقاً :پرسد از خود می باال،درآمدی منصب مديريت در آن و کسب 

توان مفیدتر بود؟ آيا من مستحق اين حقوق و  چیست؟ آيا نمی اين کارملموس  ۀفايد

اين  .(19: 1399 )کرافورد، تر انجام داد توان کارهايی معنابخش آيا نمی درآمد هستم؟

آن هم  ،تعمیرگاه فیلسوفی دردارد که به  می کرافورد را وا کارانديشانه نهايتاًهای  پرسش

 تعمیرگاه موتورسیکلت بدل شود.

چراکه  ؛نیست کاريابی ۀعرص به ورود برای تشريفاتی يا شناختی ای مقدمه کارانديشی

سیال  ینسبت ،باره نیست. نسبت انسان با کار انتخاب کار و تخصص نیز امر دفعتی و يک

 ديگری بینجامد.  در تغییر به تواند می ،دو اين از يکی در تغییر همواره و است همیشگی و
 

 معنای کاربازآفرینی کاراندیشی با رویکرد . 2-1

معنای »از مقصود  بايد به اين پرداخت که اساساً ،بازآفرينی کاری ۀپیش از بررسی مقول

فرد از هدف  و برداشت است از درکعنای کار عبارت متوان گفت  چیست؟ می« کار
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از طريق اين کار قابل دستیابی است د يا آن چیزی که معتق دهد کاری که انجام می

از همین رهگذر،  .است بهبودبخشیدن به بیمار ،معنای کار برای پزشک مثالً ؛است

عبارت است از تعريفی که افراد از  «هويت کاری»گیرد.  ها شکل می هويت کاری انسان

های رفتاری و  ای که برخی از ويژگی گونه به ؛يا محیط کار دارندکار  حینخود در 

شغلی خويش  ۀو برخی ديگر را خارج از حیط دهند ت میبشناختی را به کار خود نس

معنای کار و هويت توان گفت  می .(Wrzesniewski & Dutton, 2001: 180) دانند می

به دگرگونی  يکی در تغییر که ای گونه به ؛ندؤثرم مه بر و مرتبط يکديگر با شدت به ی،کار

 در ديگری خواهد انجامید. 

ی و وبخشدهی، الگ مجموعه اقداماتی است که شاغالن برای شکل «بازآفرينی کار»

. ندتر ساز بخش و جذاب عنادار، رضايتتا آن را برای خود م دهند انجام می کاربازتعريف 

های کاری صورت  ويژگیمعنا، وظايف و در و داوطلبانه اين اتفاق از طريق تغییر خالقانه 

عالوه بر اختیاری و  ،بازآفرينی کاربر همین مبنا،  .(Demerouti, 2014: 238) پذيرد می

اين  ۀزيرا هم ؛است فیزيکالملموس و شناختی، اجتماعی و نیز  فرآيندی بودن، دواطلبانه

زيرا  ؛شناختی است فرآيند .(Wrzesniewski & Dutton, 2001: 180) گیرد ابعاد را در برمی

بط و روا ۀبارطرز فکرش دردهد و  نگاهش به کار خويش را تغییر میفرد بازآفريننده، 

روابط زيرا  ؛اجتماعی است فرآيندهمچنین  سازد.  وظايف کاری را تا حدی دگرگون می

 د و نهايتاًساز میدر تعامالت و ارتباطات خود در محیط کار متحول  کاری را با تغییر

وظايف شغلی  ۀتعداد، شکل يا حیطبا تغییر در چراکه  ؛است فیزيکالملموس و  فرآيند

گیرد بدون  پزشک جراحی که تصمیم می مثالً ؛(Demerouti, 2014: 238) همراه است

ها نشست توضیحی و  ای، برای بیماران يا همراهان آن هیچ تکلیف سازمانی و حرفه

 ،ها تفهیم کند توجیهی برگزار کند و در حد امکان، ابعاد بیماری و روش درمان را به آن

 ،کار خود بارۀبا نوعی تغییر نگرش و طرز تفکر در زيرا ؛در حال بازآفرينی شغلی است

کند او بايد فراتر از معاينه يا  دست به اتخاذ اين روش زده است؛ يعنی احساس می

ابعاد مسئله را هم ، کنندگانش احترام قائل شده جراحی صرف، برای بیمار و مراجعه

هم به نوعی روابط  ،. همین نکته)وجه شناختی بازآفرينی شغلی( خوبی تبیین کند به

شود و هم مستلزم پذيرش بیشتر و ابراز محبت و  ن منجر میاجتماعی جديد با ديگرا

اين اقدام، به  ،آخر دست .)وجه اجتماعی بازآفرينی شغلی( تر در محیط کار است عتماد افزونا

ه و مراجعه و تغییر در تعهدات هواجهه با بیمار، تعداد مواجموس در محل متغییراتی مل

   .  بازآفرينی شغلی( وجه فیزيکال) دوش منجر می )البته به شکل داوطلبانه( شغلی
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 معنوی با رویکرد کاراندیشی . 2-2

م. در یروشن کن از معنويترا چیز الزم است در اين بخش، مقصود خود پیش از هر 

جوی امر و جست» ۀمثاب عنويت بهممیان تعاريف گوناگون و سازگار يا ناسازگار با يکديگر، 

ی وجو جستتر از ديگر تعاريف دانست. بدين ترتیب، تقال و  توان مناسب را می «مقدس

توان به  می را امور مقدس در زندگیامر يا دادن  کردن و بسط آدمیان برای يافتن و حفظ

اما  ؛(Hill & Pargament, 2008: 4) بودن قلمداد کرد معنای گرايش به معنويت يا معنوی

 ۀپیونددادن آن با مقولتوان معنويت را بدون  مید نبرخی انديشمندان معتقدن

از طريق خواهد  يعنی انسان معنوی کسی است که می؛ دکرتحلیل ی معنا وجو جست

، تراستعال و تعالی خود و تقرب به موجودی ورای خويشتن يا اتصال به قدرتی واال

ای مهم از  جنبهبا اين حساب، افراد معنوی کار خود را نیز زندگی خود را معنادار سازد. 

کمک کند تا زيست معنوی بهتری را تجربه کنند.  ها دانند که بايد به آن زندگی می

ی خاص تلقی وجه امری عجیب يا مختص به اقلیت رويکرد معنوی به کار را نبايد به هیچ

از کارمندان و کارگران، کار خود  بسیاریتحقیقات گويای آن است که تعداد  اتفاقاًد. کر

 «تعالی»يا  «خدمت»، «مراقبت»ور معنوی پیوند زده و آن را تحت عناوينی چون را با ام

بخشد  افراد میست که اين نگرش، معناداری و ژرفای بیشتری به کار کنند. پیدا معنا می

که  چنان؛ (Rosso, Dekas,Wrzesniewski, 2010:207)گذارد  تأثیر میو بر کیفیت آن 

تالش  يک لقمه نان حاللشب برای  من صبح تا : گويد میاز صمیم قلب  یوقتی کارگر

با سازد،  به کار نمايان میرا خويش رويکرد معنوی  اينکه عالوه بر در واقع ،کنم می

 کند.  را دنبال می خود  کیفیت و سالمت بیشتری مسائل شغلی

ترين  از مهم (ق1267متوفی) کشفی جعفر حکیم مسلمان، حکمای و فیلسوفان میان در

، کارانديشی کرد معنوی به کار يا به تعبیریينوعی سنگ بنای رو کسانی است که به

، «سلوک صنعتگران»مبحث کتاب خود، در در تمهید سوم از وی معنوی را نهاده است. 

داند و معتقد است صنعتگر و  صنعت و صنعتگری را يکی از نمودهای خلقت خداوند می

خودآگاه و کارانديش، درخواهد يافت که کار او مشارکت در خلقت و ربانیت  ور پیشه

بدين ترتیب، . (239: 1375 )کشفی، در حال تولید استالهی است و او به نیابت از خداوند، 

عملی تبديل کرد و به آن توان به نوعی خداشناسی  کشفی بر اين باور است که کار را می

 معنوی به کار لزوماًالبته نگرش  ؛ی معنوی نگريستو چرايی و چگونگی آن از منظر

که مارکوس اورلیوس در  چنان ؛گیرد تر را دربرمی دينی نیست و مفهومی عام ینگرش

دينی به  آنکه نگرشی بی ،کند خويش رويکرد معنوی به کار را دنبال می تتأمالکتاب 
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بدانند که برای کار و معنای مرسوم کلمه داشته باشد. اورلیوس معتقد است آدمیان بايد 

 کسی که واقعاً ،بنابراين؛ (118: 1398) نه برای کسب لذت ،اند کوشش به دنیا آمده

برد تا  خود لذت می ۀبطالت، از کار و حرف جويی و به جای لذت ،دوستدار خويش است

پیشنهاد  .(62همان: ) برد گرسنگی و درد را هم تا حدی از ياد می ،در حین کار جايی که

پی  در تغییر پی جای  خوبی بیاموزد و به ای را به کس حرفهمشخص وی اين است که هر

تا نه  ی بپردازد که آموخته است؛همان کار بهرا با عشق و عالقه خويش ، باقی عمر شغل

 .(52)همان:  برده کسی باشد و نه ارباب کسی

به  اما نه لزوماً ؛کنند می ووج جستالبته برخی افراد، معنای زندگی را در کار خويش 

برای  ها آندلیل  ، بلکهبینند يا رويکرد معنوی به کار دلیل ژرفا يا معنايی که در آن می

به تعبیر ديگر، فرد احساس  ؛معناجويی در کار، ناکامی در ديگر ابعاد زندگی است

اش را  آن زندگی ۀبرای خود تبديل کند تا در ساي یکند بايد کار را به پناهگاه می

ايوان »توصیف تالستوی از شخصیت هیچ راه ديگری وجود ندارد.  ، وگرنهمعنادار سازد

دانیم  آنجا که می ؛مصداق چنین وضعیتی است ، دقیقاًمرگ ايوان ايلیچدر رمان  «ايلیچ

تصمیم  ،های بسیار با همسرش و کشمکش خود او به دلیل مرگ برخی از فرزندان

و به تعبیر تالستوی، از اين طريق، امنیت، لذت و  بپردازدار کبه گیرد تا هرچه بیشتر  می

 . (32: 1399 )تالستوی، جا به دست آورد عزت را با هم و يک
 

 کار، خوشایند یا ناگزیر؟. 3

پذير  داشتن و عشق به کار به معنای راستین کلمه امکان جرمی بنتام معتقد بود دوست

اما ؛ (Bentham, 2002: 104) دوست داشت توان يک کار واقعی را واقعاً نیست و نمی

ديگر متفکران پیش از  با دوران بنتام، مارکس و زيادیکار تا حد  دربارۀديدگاه امروزين 

و هم  خوشايندقرن بیستم متفاوت است. نگرش امروزی اين است که کار بايد هم 

. (16: 1393 )اسوندسن، دشومنجر  تا جايی که به تحقق نفس و خودپروری ؛باشد معنادار

اقتصادی کارگر و کارفرما و  ۀشدن، رابط غالب در اوج دوران صنعتی ۀحال آنکه دغدغ

کردن آن  بخش های نوين، تسهیل کار و لذت رعايت حقوق طرفین بود. غايت نگرش

ترين مرزهای میان دو مفهوم  های گوناگون، يکی از بزرگ که به يُمن فناوری؛ چرااست

مکان و زمان کار از میان رفته است. امروزه  ۀيعنی قوانین محدودکنند ،کار و تفريح

پذيرد و يا  انجام میی صورت الکترونیک از آموزش در سطوح مختلف، به بسیاریحجم 

انجام بسیاری از مشاغل از قبیل بازاريابی، بازرسی، معاينات پزشکی و حتی اعمال 
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 است. کار در خانه يا در هر مکان غیر پذير شده .. از طريق اينترنت امکان. جراحی و

تر ساخته است. در  تر و سست دن را کوتاهکر اجباری ديگر، ديوار بلند بین کار و تفريح

ثیر نیست. ديگر أت ها بی طلبی در انتخاب شغل نیز بر نگاه انسان کنار اين نکته، تنوع

در همان مکانی  کند. گذشتگان ما معموالً ثابت سر می یشغل دررا خود کمتر کسی عمر 

کردند که  ای ارتزاق می رفتند که در آن پا به دنیا نهاده بودند و با همان پیشه از دنیا می

ها برای سالیان دراز از آن راه زندگی را  بلکه نیاکان آن ،فقط از ابتدا آموخته بودند نه

اجرا به اما در حال حاضر، تغییر شغل عادی شده است. بخشی از اين م ؛گذرانده بودند

عبور از دوران کشاورزی به عصر صنعت و بخش ديگر آن به تنوع زايدالوصف مشاغل 

اما همین تحول، سبب افزايش قدرت انتخاب و نوعی  ؛شود خدماتی مربوط می

کسب و کار شده است؛ شرايطی که مارکس در  ۀجويی در حیط طلبی و لذت تنوع

 داد. می را آن ۀکمونیستی وعد ۀنی جامعايدئولوژی آرمانی و در مقام ترسیم شرايط آرما

خواهد فردی ن بهو منحصر ويژه فعالیت کس هیچ که آمد خواهد روزی بود معتقد وی

يعنی وضعیت کلی تولید در  ؛کار خواهد کرد ،ای که آرزو دارد و در هر حیطه داشت

کنند و فردا توانند امروز يک کار را دنبال  سامان خواهد شد که افراد می هجامعه چنان ب

بینی يا وعده  البته اين پیش ؛(Marx & Engels, 1998: 16) به سراغ کاری ديگر بروند

هايی است که اکنون اگرچه محقق  فرض ايدئولوژيک مارکس، مبتنی بر مقدمات و پیش

اند. بگذريم از اينکه وی تا  عمل پوشانده ۀبه آرمان وی جام ،اما به داليلی ديگر اند، نشده

دانست که در زمان حیاتش  ن نکته را دور از دسترس يا شايد آرزوانديشانه میآنجا اي

های وی معلوم  نوشته بررسی و انتشار دست ۀواسط حاضر به انتشار آن نشد و بعدها و به

:  1398 )ولف، ها داشته است شد که چنین نگرشی به وضعیت ايدئال کار برای انسان

دريابیم وضعیت و معنای امروز کار در دنیای جديد هرچقدر با  کهاست اين . جالب (106

با آرمان او مشابهت دارد. کار در دوران مارکس چند  ،دوران مارکس متفاوت است

کردن برای سیر فعالیتی آنکه دوم ؛بود فرسا توان شدت به اينکه نخست :داشت عمده ويژگی

چهارم آنکه تحت  ؛ل خريد و فروش بودکاال قاب ۀمثاب سوم آنکه بهبود؛  شکم و تحقیرآمیز

 ؛يافت می جهتها و تمايالت آنان  داران قرار داشت و بر مبنای خواسته سرمايهۀ سیطر

. بر همین مبنا، مارکس (38همان: )دستمزد بود  کمترينپنجم آنکه دستمزد کارگران، 

است که به  ای عذاب و شکنجه داری( سرمايه ۀکم، زير سلط )دست معتقد است که کار عمیقاً

انجامد. پرسش وی اين است که کارگری که دوازده ساعت از  از خودبیگانگی انسان می

آيا آن ساعات را  ،کند میصرف زدن، بافتن يا هر کار ديگری  بیل و چکشبرای روز را 
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يا برعکس، زندگی برای او از وقتی معنا پیدا  ،آورد خويش به شمار می زندگیبخشی از 

 ,Marx) آرامد نشیند يا در بستر خواب می کند، پشت میز غذا می ريح میکند که تف می

فقط در کشورهای در حال  توان انکار کرد که وضعیت نابسامان کار، نه نمی ؟(276 :2000

ای چون ژاپن نیز کماکان نابسامان است.  يافته های توسعه بلکه در سرزمین ،توسعه

خواهی خاصی  های مذهبی يا ارتش، تمامیت های بزرگ، شبیه فرقه ها و کارخانه شرکت

. حتی چند تسلط دارندابعاد زندگی کارگران و کارمندان  ۀبر هم را دنبال کرده و تقريباً

تواند به  و حتی می ۀ کاری افراد ثبتیشه در پروندبرای هم ،درمان جهت بهروز غیبت 

عنوان  به ،شود. مديريت مبتنی بر فشار در ژاپن، چین و ديگر کشورهامنجر ها  اخراج آن

در ژاپن،  (Andon system) آندون روشگیرد.  مورد ستايش قرار می موفق معموالً یالگوي

نوعی مبتنی بر فشار بر  به کهاست ای از روش مديريت خط تولید و کسب و کار  نمونه

در زبان ژاپنی به المپ يا چراغ نمايشگر اشاره دارد و  «آندون»کند. لفظ  افراد عمل می

نمايشگری  ۀ.. به صفح. های بزرگ ژاپنی نظیر تويوتا و در ساختار تولید شرکت مشخصاً

اگر يکی از کارگران دچار  مثالً ؛وضعیت کار است ۀلحظ به شود که گويای لحظه گفته می

، بالفاصله بر روی باشد تمام کردهمشکل شود، نیازمند چیزی باشد و يا کار خود را 

سرعت  د. مديران ژاپنی معتقدند اگر ايراد کار بهشو چیز مشخص می آندون همهنمايشگر/

واقع  آندون در روشترين زمان ممکن هم برطرف خواهد شد و  در کوتاه ،اعالم شود

. (Japan Management Association, 1986: 27) است برای رسیدن به همین هدف راهی

 ۀدر هم دارد و امروزه تقريباًثیر أتوری بسیار  اين نحوه از نظارت، اگرچه در افزايش بهره

. در حقیقت اين روش تا دهد افزايش میاما فشار کار را نیز  ،شود دنیا به کار گرفته می

 New) نیوالنارک ۀدر کارخان (Robert Owen) ابتکار روبرت اوئِنحدی ما را به ياد 

Lanark) نما،  اِنگلس او  شکلی متناقض اندازد؛ مردی که به در انگلستان قرن نوزدهم می

نامید و در عین حال، ديگران او را پدر  را به طعنه، سوسیالیست تخیلی و ناکجاآبادی می

 ,Pollard, Owen ,Salt) دانند ی در انگلیس میسوسیالیستی و کارگرهای  و پیشرو جنبش

داری بود که در کنار رسیدگی به  کارخانه بلکه اتفاقاً ،وی البته کارگر نبود .( 2  :1971

، روش نوينی برای نظارت ابداع کرده بود که نام خود( ۀ)متناسب با زمان کارگران رفاهی امور

مکعب چوبی و چهار رنگ را روی سر نهاده بود. آقای اوئن، يک  «ناظر خاموش»آن را 

به طرح چند چشم آويزان شده بودند. او متناسب با  هر کارگر تعبیه کرده بود که نهايتاً

داد و بدين  عملکرد هر کارگر در روز قبل، رنگ مرتبط با آن را در مقابل وی قرار می

شدند  یرسمی، کارگران متوجه عملکرد خود م ۀبدون هرگونه تذکر يا مواجه ،ترتیب
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(Siméon, 2017:  63)توان کتمان کرد که اين روش نیز متضمّن نوعی برخورد با  اما نمی ؛

 رد. ک بر وی وارد می زيادیفشار روانی  بود ويک کودک يا انسان ناقص  ۀمثاب کارگر به

اما  ،ثر استؤوری م گمان بر افزايش بهره باال بر کارگران و کارمندان بیاز نظارت 

؛ برای دهد تنش ناشی از همین نظارت، اضطراب و حتی سوانح کاری را نیز افزايش می

يا  (Karoshi) «کاروشی» ۀمورد پديد 60تا  20ساله بین  نمونه، وزارت کار ژاپن هر

برای مقابله با آن، از  دهد و را تحت پوشش قرار می «مرگ ناشی از کار بیش از حد»

کار در هفته تعیین کرده است. همانند اصطالح را برای ساعت  45سقف  2002سال 

اصل اين پديده نیز کمتر در متون غربی دربارۀ ای ژاپنی دارد،  کاروشی که در واقع ريشه

شود. با اين  ای مختص فرهنگ شرقی شناخته می پديده ۀمثاب و بیشتر به شود میبحث 

هزار  حدود ده چیزی ساله هر نژاپ در فقط که است اين شگرانپژوه تخمینی برآورد حال،

 .         (Smedley, Dick, Sadhra, 2013: 336) دهند نفر در اثر کاروشی جان خود را از دست می

بخش و  ايتبه اهمیت کار رض ،گويد سخن می «اقتصاد لیبیدويی»فرويد نیز وقتی از 

جايی لیبیدو يا  هپردازد. او معتقد است يکی از راهکارهای گريز از رنج، جاب انتخابی می

ها و اهداف واال جايگزين  ای که انگیزه گونه به ؛ها است سائق( sublimation) وااليش

يید و توجه از ديگران، از أت های سطحی شوند و انسان با حداقل چشمداشتِ خواسته

اش با  چیزهايی شاد شود که بیشتر به درون و ذهنیت او مربوط است تا روابط بیرونی

از فهم يک  یاز خلق اثرش يا رضايت عمیق دانشمند یمثل شادی هنرمندديگران؛ 

خاص  ،اما فرويد اذعان دارد که اين راهکار گريز از رنج، بیش از حد ؛دقیق و علمی ۀنکت

مردم عادی، توجه به کار و درگیرشدن جدی با آن را  در نتیجه برای ؛و نخبگانی است

کند. به باور فرويد، امکان انتقال  پیشنهاد میبرای رهايی از حس رنج  یعنوان ترفند به

نظیر خودشیفتگی يا حتی عشق جنسی به  ،لیبیدو ۀدهند ای تشکیلزاز اج زيادیحجم 

ای  وسیله ۀمثاب به اين معنا که فرد کار خود را به ؛کار و روابط کاری وجود دارد ۀزمین

کید دارد که أه وی تالبت ؛های غريزی خود بنگرد کارآمد برای تحقق شخصیت و خواسته

که انسان شغل خود را انتخاب کرده باشد و از   دهد صورت کامل رخ می اين امر زمانی به

او اين است که آدمیان کمتر به کار  ۀخاص تن در نداده باشد. اما گالي یسر اجبار به کار

 های ديگر را ترجیح نگرند و روش رسیدن به سعادت يا رضايت می ی برایراه عنوان به

 )فرويد، کنند ها از سر اجبار کار می اما چرا چنین است؟ چون بیشتر انسان ؛دهند می

بر ساختار روانی انسان حاکم  «اصل لذت»واقع اگرچه فرويد معتقد است  . در(40: 1385

 ،دهد چیز ترجیح می  است و آدمی در حالت اولیه يا ايدئال خود، کسب لذت را بر همه
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به صِرف دوری از درد و  ،و به جای کسب لذت شده «واقعیت اصل»تسلیم مرور  اما به

ای  تواند وسیله . در اين میان، کار انتخابی می(35همان: ) دشو احتراز از بدبختی قانع می

توان گفت  پس می؛ باشد برای تحقق اصل واقعیت و رهايش انسان از حس رنج و فالکت

بلکه اين مناسبات کاری و  ،نیستخالف طبیعت و برخالف غرايز آدمی  ،نفسه کار، فی

 ها را از کار بیزار ساخته است.      رفته انسان روابط اجتماعی مبتنی بر تحمیل است که رفته

همانند فرويد معتقد است تعارضی  ،شناس آلمانی هربرت مارکوزه، فیلسوف و جامعه

که تلخ و  ان استبلکه اين کار بیگانه از انس ،همیشگی میان کار و لذت وجود ندارد

 بخش باشد تواند لذت کار آشنا و آمیخته با ذات آدمی، می ناخوشايند است، وگرنه

(Marcuse, 1974: 55) مارکوزه چند دهه پیش از ورود جهان به عصر ديجیتال، از انقالب .

 ۀبر مفهوم و رابطرا ثیر شگرف آن أها سخن گفت و تفرآيندشدن ای و خودکار نهرايا

نسبت میان اوقات کاری و اوقات  بسیار زودانسان با کار تشخیص داد. وی معتقد بود که 

پژوه مشهور ژاپنی، در  ها بعد، يونجی ماسودا، آينده فراغت معکوس خواهد شد. دهه

ای توصیف  مبتنی بر فناوری اطالعات را جامعه ۀمطابق با واقع، جامع توصیفی نسبتاً

 ۀها برای انتخاب و نحو و انسان شود میاغت افراد بسیار زياد اوقات فردر آن کند که  می

 ۀ. به تعبیر وی، اگر در جامعزيادی خواهند داشتاستفاده از امکانات خود آزادی 

اطالعاتی، هدف غايی، افزايش  ۀدر جامع ،صنعتی، اولويت اصلی با افزايش تولید است

های  اين گذار از پاسداشت ارزش. شايد (Masuda, 1981: 74) فراغت و آزادی آدمی است

 فرآيندعطفی در  ۀکین، بتوان نقط های زمانی را به تعبیر جرمی ريف مادی به ارزش

های مادی و  چراکه ارزش وقت در تراز باالتری از ارزش ؛تکامل انسان ارزيابی کرد

 .(333: 1398کیف،  )رين گیرد اقتصادی محض قرار می

نقش  بارۀدر اِروس و تمدنمرکزی مارکوزه در کتاب  ۀآنکه به ايد تامس مور، بی

 ،دانسته يا نادانستهکند،   ها اشاره گیری و رشد تمدن شکل محوری عشق و لذت در

گیرد و کار را به معنای موسعی از اروس يا عشق جنسی پیوند  می همان مسیر را پی

ی شهوانی يا غريزی ا به معنای آن نیست که وی کار را پديده البته اين اصالً ؛زند می

برعکس، مور معتقد است کار نوعی سلوک معنوی و عبادت است که در طی آن  ،بیند می

او معتقد  ،. با اين حال(223: 1399) گويداند به نیازهای معنوی خويش پاسخ تو انسان می

ر ه به اين معنا که از هن ؛دکنای عشقی و اروتیک با کار برقرار  تواند رابطه است انسان می

بلکه به  ،کردن، لذتی وافر ببرد يا اينکه هیچ مشکل و مشقتی را تجربه نکندلحظه کار

 باشد رضايت داشته ،از داشتن کار، زيستن با آن و محیط کاری ،اين معنا که در مجموع
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تبع او،  وی معتقد است اگر نگاهی اپیکوری به لذت داشته باشیم و به و لذت ببرد. اتفاقاً

گاه تصديق خواهیم کرد که  آن ،اما فانی ترجیح دهیم ،بر لذت آنیلذت پايدار را 

بازی  ورزی و اروس قرار داد. مگر دستاورد عشق عشق مايۀ توان دست کردن را میکار

های ناشی از کار  شادی، لذت اشتیاق و احساس پیوند. ديگر آنکه موفقیتچیست؟ حس 

 .   (207 :1399 )مور، ينآفر بخش و شادی ری است لذتمکردن ار کنار نفس کارد

بخشی،  لذت خوشايندسازی، سمت به ما که باشد آن گويای تواند می نکات اين مجموع

 (automation) يعنی خودکارسازی؛ کنیم کار حرکت می ۀفراغت و آسايش بیشتر در زمین

ها ما را به سمت رهايی هرچه بیشتر از فرآيندها و  پديده ۀيندآشدن فز و ديجیتال

ست؟ افزايش ۀ ماجرااما آيا اين هم ؛برد های کار به معنای سنتی آن پیش می سختی

های روانی ناشی از تنهايی فیزيکی و  صنايع، اختالل ۀبیکاری در اثر خودکارسازی گسترد

... مسائلی هستند که بطن ماجرای  های اجتماعی و حضور بیش از حد در شبکه

سازد که در  ها را بیشتر نمايان می اوقات فراغت انسانخودکارسازی و ابعاد ديگر افزايش 

 بیشتر به آن خواهیم پرداخت.   ،ادامه
 

 فراغت کار و ةرابط. 4

ما چقدر بايد کار کنیم؟ و به چه میزان  معلوم نیست. واقعاً مرز میان کار و فراغت دقیقاً

 in praise of) بطالتدر ستايش  ۀبرتراند راسل در رسالاز فراغت و تفريح نیاز داريم؟ 

idleness) که از نام  چنانها پاسخ دهد.  کند از منظر خود به اين پرسش سعی می

برخالف و  نداعتراض ک زياد خواهد به کار ست، وی میۀ کوتاه پیدابرخورنده اين رسال

ذاتی و  یعیبدر واقع او بطالت را . محض نداند یيلتذبطالت و بیکاری را رتلقی رايج، 

 توان میکار، بطالت را نیز  در کنار بلکه معتقد است آورد، به شمار نمیدر زندگی  ینقص

 ،خواهد رساند ياری آدمی شکوفايی و خالقیت به که دانست انسان اساسی زهایانی از يکی

بودن و بیکاری، بطالت را همنشین کار و تالشی  باطل و به شرط آنکه انسان به جای عاطل

کس مجبور نباشد بیش از چهار ساعت در  باور او در دنیايی که هیچبه زيرا  ؛حداقلی کند

 با خاطری تواند می نقاش مثالً ؛برسند خود شخصی ئقعال به توانند می همگان ،کند کار روز

 ...هايش برسد و  به کنجکاوی تواند می نیز علم جويشگر هر و کند نقاشی بد، يا خوب آسوده،

ساعات کاری به چهار ساعت،  کند که محدودکردن أکید میالبته وی ت. (28: 1395 )راسل،

گذرانی بپردازند. مقصود  به معنای اين نیست که افراد در بیست ساعت ديگر به خوش

گذران زندگی را  مچنان لواز ،وی اين است که بايد بتوان در اين ساعات محدود کاری
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ا ما ؛م دهند که دوست دارندافراد بتوانند کاری را انجا ،در ساعات ديگرفراهم ساخت که 

چنان کار و درگیری شغلی را ستايش  ،مشکل اين است که اخالقیات و فرهنگ مدرن

بیشتر به تفريحات  ،دانند در ساعات فراغت چه کنند و در نتیجه کند که افراد نمی می

  .(25همان: ) آورند روی میتلويزيون تماشای ای نظیر  منفعالنه

ای  گونه سعی دارد خط سیر راسل را به ،بنیان فرهنگ ؛فراغتجوزف پیِپِر در کتاب 

 ،انسان است بنیادين های توانايی از يکی فراغت، امکان او، باور به دهد. بسط و شرح ،بهتر

های  از شلوغی توانمی که است فراغت فضای در حضور با تنها زيرا ؛او ضعف نقاط از يکی نه

 ۀبه درواز نهايتاً و تر انديشیدهای قویخود را تازه نمود، به انسان ،دنیای کار فرار کرد

تنها يک زائده در زندگی  بنابراين، فراغت و وقت آزاد، نه ؛(Pieper, 1998: 54) آزادی رسید

ديد فرعی ای پديده ۀمثاب يعنی فراغت را نبايد به ؛بلکه حتی مکمل کار هم نیست ،نیست

و  فرصتی آزادفراغت،  ، بلکهکندو اصلی در زندگی آماده میما را برای کار بیشتر که 

 روف عالئق و استعدادهای اصیل آدمی شود.صبه شرط آنکه مالبته  ؛مطلوب است ذاتاً

 ،در اوقات فراغت کار نیستفرسا های سخت يا نوشتن طاقتاما اگر نقاشی يا ورزش

ممکن است گفته  کند؟چه چیزی مرز میان کار و فراغت را تعیین میپس چیست؟ 

پول و گذران  ۀگیريم يا با انگیز شود که کار آن زحمتی است که ما برای آن دستمزد می

اگر کسی  اما ؛اين تفاوت، در بسیاری از موارد صادق است پردازيم. معیشت به آن می

 هايی که در فراغت خود کشیده يا چیزی که در اوقات آزاد خود ساختهنقاشی رایب

يا از فراغت ده را هم به کار تبديل کراوقات فراغتش  آيا ،به درآمدزايی رسید است،

شناختی میان کار و فراغت،  ال جینی معتقد است تمايز مهم و روان است؟بهره مانده  بی

 ،نیست بیکاریاوقات  عنی اوقات فراغت، لزوماًي ؛(55 :1394 )ال جینی، کنترل است ۀمقول

آنکه مجبور به انجام آن  ، بیدهیمی مانجاکه دوست داری کاری را  است کهوقتی بلکه 

 باشی و از اين جهت کنترل شوی. 

و با آن قابل جمع است. توان گفت اوقات فراغت در مقابل مفهوم کار قرار ندارد می

از سر اختیار توان در اوقات فراغت هم يعنی می ؛شغل است ۀدر برابر مقولاوقات فراغت 

کار کرد؛ کارهايی جدی و پرزحمت بیرونی، سرسختانه  یو بدون وجود کنترلو عالقه 

اما  ؛به درآمد رسید ها حتی از آن کهوکار  کردن، خواندن يا نوشتن يا کشت مثل نقاشی

صرف  رانندگی در تاکسی اينترنتیی مانند دومشغل برای اگر کسی اوقات آزادش را 

زيرا در اين قضیه،  ؛گذرانم کردن میا کارفراغتم را بتواند بگويد من اوقات  ديگر نمی ،کند

عنصر کنترل وجود دارد. فرق است میان  نه عالقه و ثانیاً ،هدف اصلی پول است ،اوالً
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درآمدزايی )و نه هر چیز ديگری(  خواهد در اوقات فراغت از هنر يا استعدادش کسی که می

 جديد شغلی اشتغال درت از طريق کند با کسی که از سر نوعی نیاز يا اضطرار مجبور اس

 به درآمد برسد.    رغم بی میلی به آن(  به)
       

 مراتب کار. 5

اثرگذاری  صورت کلی و بر اساس قدرت يا ثروت يا نهايتاً هکارها را ب درگذشته معموالً

که  اخالق ناصریخواجه نصیرالدين طوسی در کتاب  مثالً ؛کردند ناشی از آن تقسیم می

 ۀسه دستدر ، مشاغل را ای از آراء اخالقیون معاصر و پیشین وی است نوعی چکیده به

. وی به دهد سطح باال يا شريف، معمولی يا متوسط و سطح پايین يا خسیس جای می

آن نفس و روان آدمی  ۀداند که سرچشم تعبیر خودش، صناعات شريف را مشاغلی می

 د تا دست و مهارت و تجربهيشه بگیرو از عقل و خرد ر ،نه بدن و قدرت تن ،باشد

بندی در آن است که مالک آن دقیق  اما ايراد و کاستی نخست اين تقسیم ؛(286: 1387)

به  را که گر مدار رياکار و حیله سیاستيک يک سارق ادبی، يک هکِر يا آيا  مثالً ؛نیست

توان  میاند،  دهیهای عقالنی خود به جايی رس های روانی و قدرت مزيت و هوشکمک 

نوعی ديگر آنکه   ؟(77: 1397 )صادقی، شريف يا سطح باال قلمداد کرد یمشاغل صاحب

سطح  توان برخی از کارها را ذاتاً خورد. چگونه می گرايی در اين نگرش به چشم می ذات

کار و  ۀپس جايگاه انگیزسطح پايین يا متوسط قلمداد کرد.  باال و برخی ديگر را ذاتاً

    آن چیست؟ ۀدهند امنگرش انج

نگرش ، ای بندی هوشمندانه و همکارانش، در تقسیم وِرزِسنیوِسکیدر همین راستا، 

همان  ،(job) شغل ؛شغل، حرفه و رسالت :اند دادهکلی قرار  ۀسه دستدر  ،به کاررا افراد 

 قلباًآن کار را و  پردازند به آن می فقط برای درآمد و فرار از بیکاریکاری است که افراد 

و پیشرفت  موفقیت مراتبِ طی نیت با ها انسان که است کاری ،(career) حرفه ؛ندارند دوست

 اما ؛کنند در آن تالش می نوعی اِشراف و تخصص رسیده و برای کامیابی بهدر آن کاری 

آن احساس لذت و  دادن انجام از افراد که است کاری ،(calling) رسالت يا درون ندای

 ثیرات اجتماعی هستندأت أگرفتن آن منش باور دارند که با پی و عمیقاًکنند  کمال می

(Wrzesniewski & others, 1997: 21). بندی آن است که هیچ  مهم در اين تقسیم ۀنکت

توان گفت فقط برخی از کارها  دهد؛ يعنی نمی خاص جای نمی ای دستهدر  شغلی را ذاتاً

 .گیرند يا موضوع يک ندای درونی قرار می هستندند و برخی ديگر همواره رسالت ا شغل

يک کار واحد ممکن  ،به تعبیر ديگر، بسته به نگرش افراد و نگاهی که به کار خود دارند
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 ؛مهم یدی ديگر، رسالتاست برای يک نفر شغل باشد و برای ديگری حرفه و برای فر

ثر ؤمعنای کار و ژرفای آن مبر است که بیشتر افراد  ۀانگیزه و اراداين نگره،  ،بنابراين

های جراحی ممکن است برای يک  ترين عمل انجام مهم .شود تا کاری که انجام می است

 پزشک به شغلی تکراری و با هدف درآمدزايیِ محض تبديل شود و نگهبانی از مهد

اخالقی قلمداد  ۀتواند برای فردی ديگر رسالت و وظیف می ،کاره کودک يا ساختمان نیمه

توان کرد که پیشینه،  البته انکار نمی ؛ه فراتر از کسب درآمد، واجد اهمیت استشود ک

مساعدتری برای  ۀشود که زمین ها و انتظارات از برخی کارها سبب می اقتضائات، آموزش

 مثال، ماريو بانژشده داشته باشند؛ برای ۀ يادگان گرفتن در يکی از سطوح سه جای

معتقد بود  ،پزشکی ۀفلسف ۀآرژانتینی و پژوهشگر حوزفیلسوف علم  ،(1919-2020)

دلیل که افرادی  فقط به اين اما نه ؛کنند بیشتر پزشکان به وظايف خود عمل می

ها به  آناشتغال بلکه به اين علت که کار خود را نیز دوست دارند و  ،ندپذير مسئولیت

همان توان گفت  می .(Bunge, 2013: 205) ندای درونی و رسالت تبديل شده است

کنون از پزشکان دارند تا فراتر از درآمد، از سر ها پیش تا ظاری که ديگران از قرنانت

 يررفته بر خودانگاره و تصو رفته ،ای به مشکالت بیمار توجه کنند تعهدات اخالقی و حرفه

همین يک مثال کافی  ،بنابراين ؛پزشکان از هويت و شخصیت خويشتن اثر خواهد نهاد

شغل، شدن به  تبديلبیشتری برای  ۀکم برخی از مشاغل، زمین  تا نشان دهد دست است

فروشی يا برخی از انواع  که مشاغلی چون بلیط چناندارند. يا رسالت و ندای درونی حرفه 

ها را  سرعت آن توان به می زياد، ۀنیاز از تحصیالت عالیه يا تجرب فروشندگی که بی

بودن را دارند تا حرفه  ای هستند که بیشتر قابلیت شغل ونهگ به ،آموخت يا به دست آورد

 يا رسالت و ندايی درونی. 
 

  کار آرمانی. 6

اشتباه يک يا چند عنوان شغلی خاص را کار آرمانی و ايدئال قلمداد  بسیاری از ما به

بهتر است ما برای يافتن وجود دارد.  های مهمی حال آنکه میان اين دو تفاوتکنیم.  می

پیدا کار آرمانی و ايدئال  بارۀدررا يا ساختن کار مطلوب خود، ابتدا انتظار و نظر خود 

شغلی  عناوين. را بیابیمعنوان شغلی مطلوب خود  ،کنیم و در گام بعدی و بر اساس آن

توانند مصاديق  همگی می ،... گر، پلیس و مدير، معلم، بیمهپزشک، پرستار، خاصی مانند 

بسیاری از مشخصات کار آرمانی  کار آرمانی.و کسب هايی باشند از مفهوم کلیِ و نمونه

و واحد  در آنِها  آن ويژگی ۀهمممکن است  و البته ها باشد تواند در خیلی از شغل می
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مدارج يا  بر اساس مهم اين است که ما معموالً ۀنکتد. شودر يک شغل مشخص جمع ن

 کم مجوز  يا دست که صالحیتکنیم شغلی را پیدا کنیم  ش میالت ،رکی که داريممدا

اصلی ما  ۀقلبی و عالق ۀبايد ديد خواست ،که پیش از هر چیز حالی در ،انجام آن را داريم

برای صاحبان  يافته کم در کشورهای توسعه  اکنون چند دهه است که دست .چیست

 ؛روشن شده استکیفیت کار وی ر از کار ايدئال د ثیر تصوير فردأاهمیت و ت، کارو کسب

های اصلی کارفرمايان از متقاضیان کار بدل شده  تا جايی که اين نکته به يکی از پرسش

  هدف شغلیيک چیز است،   عنوان شغلیاز ياد نبريم که . (Gilliam , 2001: 194) است

ما ابتدا بايد شغل آرمانی خود را ترسیم کنیم، چیزی ديگر. ، و شغل ايدئال چیزيک 

یم. کنرا مشخص  مانلوبطی معنوان شغل را تعیین و نهايتاً خويشسپس هدف شغلی 

فلسفی و به اين است که با استمداد از تفکر نگارندۀ اين پژوهش از اين بخش، هدف 

  .کندهای کار آرمانی را ترسیم  تعبیری، کارانديشی، مشخصه

ت همیشگی خود به چند پرسش تأمالکارانديشی و  ۀواسط سد اگر ما بهر به نظر می

 : یمکنر خواهیم توانست کار ايدئال و آرمانی خويش را ترسیم گاه بهت آن ،زير پاسخ دهیم

باورمندم؟ دوم اينکه من چه استعدادها و  هايی واقعاً نخست اينکه من به چه ارزش

درآمد ترجیحی من هايی دارم؟ سوم اينکه من چه عالئقی دارم؟ چهارم اينکه  مهارت

توانم  من تحمل چه میزان از مسئولیت را دارم و تا چه حد میچقدر است؟ پنجم اينکه 

د؟ هفتم گوی تعهداتم باشم؟ ششم اينکه موقعیت و مکان کار من کجا بايد باش پاسخ

باشد؟ هشتم اينکه محیط کاری من چگونه سطحی چه در دانش تخصصی من اينکه 

ای از افراد سروکار  با چه دستهکار خود  ۀطواس بهباشد؟ و دست آخر اينکه دوست دارم 

های  ؤلفهعنوان م سنجی فراوان به با نکته مايکل فارآنچه  ؟(Farr, 2006: 13) داشته باشم

يکی از تنها  نگارندهابعاد متعددی دارد که  ،ترسیم کار آرمانی آورده است ۀباراصلی در

ها و کار  اينکه بايد میان ارزشو آن  دساز آن را برجسته می های فلسفی سويهترين  مهم

فرد تناسب برقرار شود. کار ناسازگار با باورهای بنیادين انسان، فرد را فرسوده و از حیث 

دهد  اگر فرد احساس کند کاری که انجام میکند.  ختالل میروانی يا اخالقی دچار ا

درستی وظايف  تواند به تنها نمی نهگاه  آن ،ستزا معنا و يا حتی مضر و آسیب اثر يا بی بی

واقع  در. فتار مسائل درونی فراوانی خواهد شدمرور، گر بلکه به ،اش را انجام دهد شغلی

ی يشغل يا حرفه به رسالت و نداهر ترين موانع ذهنی بر سر راه تبديل  يکی از بزرگ

همین  بهها و باورهای درونی فرد باشد.  تواند همین شکاف میان کار و ارزش درونی، می

هم به آشنايی  ،افراد و فراگیران د تانظام آموزشی، تدابیری بینديش الزم است منظور
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ی کاری دست يابند و هم خودشناسی بیشتری ها هشغلی و رست یها هبیشتری با گرو

نی با مناسبات وهای در شوق و شغل يا ارزشداشته باشند تا در آينده، کمتر شکاف 

  را تجربه کنند.  اجتماعی و کاری
  

 نتیجه. 7

 ۀپديد دربارۀ تأملبرای فلسفی کارانديشی، چارچوبی کنون گفته شد، بر مبنای آنچه تا 

شايان توجه از  ای پديده ۀمثاب بلکه به ،موضوع اقتصادی يا اجتماعیعنوان  ؛ نه بهاست کار

از ؛ است ثر بر آنؤم و مرتبط با معنای زندگیای  مقوله ،معنای کار زيرا ؛حیث فلسفی

اولويت دارای  برای فیلسوفان وواجد اهمیت برای انسان  ،انديشیدن به آن، رو همین

و کارانديشی  کار معنای بازآفرينی :دارد وجود فلسفی کارانديشی در اصلی رويکرد دو .است

بخش و معنادار ، رضايتجذاب اينکه کار را رويکرد نخست، روشی است برای ؛معنوی

راهی ۀ مثاب ت که به کمک آن، انسان به کار بهرويکرد دوم، کارانديشی معنوی اس؛ سازد

آن را نوعی خداشناسی عملی قلمداد در نگرشی دينی، نگرد و برای شکوفايی معنوی می

 ای وسیله در نگرش فلسفی به کار، اين پديده لزوماًصرف نظر از اين رويکردها، کند.  می

 تحقق مراتبی از انسانیت ۀو الزم بخشی ذاتی از زندگیبلکه  ،برای گذران زندگی نیست

ازخودبیگانگی  تواند به گونه که انواعی از کار می همانتوان گفت  می ،در نتیجه ؛است

 ازخودبیگانگی منجر شود.نوعی ماللت و  تواند به نیز میيا بطالت بیکاری  ،انسان بینجامد

فراغت نیز اگرچه به معنای رهايی از نظارت و کنترل ات در همین راستا دانستیم که اوق

با اين  ؛اما هرگز به معنای بیکاری و بطالت نیست ،مرسوم در مناسبات شغلی است

توان در  ثر هنری، فکری و حتی صنعتی را میؤه بسیاری از کارهای مهم و متوضیح ک

 دادن فرق میان ساعات شغلی با ساعات فراغت در انجام زمان فراغت دنبال کرد و اساساً

در کار اجباری با کار از سر اختیار، عالقه و  ،تفاوت اين دوبلکه  ،کار و بیکاری نیست

 ۀآن است که برای کسانی که کار آرمانی و عالق ،مهم در اين میان ۀنکتداوطلبانه است. 

 ؛رود حتی از بین می ،مرز میان فراغت و کار بسیار شناور شده ،اند اصلی خود را دريافته

تا  ؛نگرد گوهر زندگی می ۀمثاب و به آن به يابد میيعنی چنین فردی، کار را تفريح خويش 

کار را ی درونی، يرسالت و ندا ۀمثاب بلکه به ،گذران زندگیفقط برای درآمد و  جايی که نه

اما همگان به اين سطح واال از  ؛داند زندگی می از تر مهم حتیهدفی مهم در زندگی و 

کنند که  کار خود را به شکل حرفه و تخصص دنبال می آيند و نهايتاً کارانديشی نائل نمی
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کاری مناسب نیاز دارند تا در دنیای مبتنی بر  ۀتحصیل، تجربه و سابقبرای کسب آن به 
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