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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.

Keywords: Work, Workmanship, Meaning of Work, Levels of Work,
Profession, Leisure.
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چکیده
مسئلۀ اصلی در مقالۀ پیش رو اين است که چگونه میتوان در چارچوب نگرشی فلسفی که میتوان آن
را «کارانديشی» نامید ،به مهمترين پرسشها دربارۀ «معنابخشی» کار و مباحث مرتبط با آن پرداخت.
به همین منظور تالش شده است تا ابتدا معنا و اهمیت کارانديشی تبیین و در پرتو آن ،نسبت کار با
انسان و انسانیت بررسی شود و دو رويکرد کارانديشی با «رويکرد بازآفرينی معنای کار» و کارانديشی با
«رويکرد معنوی» توضیح داده شود .در ادامه ،نشان داده شده است که کار لزوماً ابزار نیست و میتواند
هدفی ذاتی در زندگی قلمداد شود؛ به همین دلیل ،برخالف نظر رايج در میان بسیاری از انديشمندان،
میتواند نه پديدهای ذاتاً نامطلوب و معنازدا ،بلکه خوشايند و معنابخش در شمار آيد؛ بنابراين ،مرز میان
ساعات اشتغال و اوقات فراغت بسیار سیال میشود .به تعبیر بهتر ،اوقات فراغت نبايد بهگونهای معنا
شود که در مقابل کار قرار گیرد يا حتی بهمثابۀ مکملی برای آن باشد .اوقات فراغت ،زمان بیکاری
نیست ،بلکه شرايطی است مساعد برای انجامدادن کارهای مهم ،اما مورد عالقهای که بدون کنترل
بیرونی يا انگیزههای صرفاً اقتصادی شايسته است که آن را از سر اختیار ،عالقه و داوطلبانه پیگرفت.
البته بر پايۀ سطحبندی ارائهشده از مراتب کار (شغل ،حرفه ،رسالت يا ندای درون) ،همۀ افراد نمیتوانند
به اين مرتبه از معنابخشی کار دست پیدا کنند و کار آرمانی خويش را يافته يا خلق نمايند.

واژههای کلیدی :کار ،کارانديشی ،معنای کار ،مراتب کار ،فراغت.
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 .1مقدمه
کار از مهمترين وجوه زيستی انسان است که بخشی از اهمیت آن را از حیث فردی،
میتوان با تأمل در تبعات بیکارگی و ماللت ناشی از آن دريافت .همچنین توجه به
بحران بیکاری و چالشهای ناشی از آن ،راه مناسبی است برای فهم اهمیت اجتماعی
کار؛ اما تحلیل اقتصادی از اين مقوله و راههای تولید شغل ،نبايد بر وجوه ديگر مسئله
پرده بیفکند .کار را نبايد صرفاً به مفهوم اشتغال فروکاست و از منظر اقتصادی نگريست.
اگرچه اشتغال مهمترين نوع کار است ،اما کار پديدهای است فراختر از مقولۀ شغل که
نهتنها با اقتصاد و روزمرگیها ،بلکه با روان و ذات انسان در ارتباط است .اگر بپذيريم که
اين پديده يکی از عوامل معنابخش به زندگی است ،آنگاه بهآسانی تصديق خواهیم کرد
که از حیث فلسفی ،موضوعی قابل تأمل و نیازمند نگاهی فیلسوفانه است .بر همین مبنا،
پرسش اصلی در مقالۀ پیش رو آن است که آيا میتوان چارچوبی فلسفی برای انديشیدن
به پديدۀ کار ارائه داد؟ و آيا در اين چارچوب ،میتوان مهمترين پرسشهای ناظر بر اين
پديده ،يعنی معنا و نسبت کار با انسان ،کار آرمانی ،ابزار يا هدفبودن کار ،سطحبندی
آن و نسبت آن با فراغت از يکسو و منزلت اجتماعی را از ديگرسو تبیین کرد؟ در اين
راستا اين مقاله با روش فرضی ـ استنتاجی (با تأکید بر روش ولفسون) تالش میکند تا از
بین نظرات گوناگون و بعضاً پراکندۀ فیلسوفان و انديشمندان مختلف دربارۀ موضوع،
چارچوبی منسجم طراحی و عرضه کند تا از مجرای آن بتوان پديدۀ کار را مورد مداقۀ
بیشتر قرار داد .بر اساس اين روش ،کار با طرح مسئله آغاز شده ،سپس با تحلیل و مرور
آثار فیلسوفان و انديشمندان گوناگون (که لزوماً دستگاه فکری منسجمی دربارۀ مسئله ارائه
نکردهاند) چارچوب يا راه حل موقتی استخراج میشود .با توجه به اينکه در اين روش،
عالوه بر گفتههای هر متفکر ،بايد به ناگفتههای او نیز توجه کرد و خأل ناشی از امور
مغفولمانده در اثر او را با استمداد از ديدگاههای ديگر متفکران کامل کرد ،نهايتاً
میتوان به دستگاه يا منظومه يا دست کم چارچوب نظری منسجمی رسید که اگرچه
مقدمات يا مفردات آن در آثار مورد بررسی موجود است ،اما کلیت آن غايب بوده و
بهواسطۀ اين روش حاصل آمده است (گندمی نصرآبادی.)208 :1398 ،
کار ،بزرگترين وجه اشتراک روزمرگیهای انسانهای گوناگون در زمانها ،مکانها و
با شرايط گوناگون است؛ اما از منظر هايدگر ،سرنخ شناخت و درک ساختارهای بنیادين
وجود انسان را در گام نخست بايد در همین روزمرگیها پیگرفت .به تعبیر هايدگر،
«روزمرگی» همان حالت متوسط و میانمايۀ درجهانبودن آدمی است .در واقع يکی از
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مهم ترين مدّعیات او اين است که معنای چیزها ابتدا از طريق احوال روزمره روشن
میشود و نه تفکر ژرفانديشانه (میشلمن .)222 :1398 ،بر همین مبنا ،تأمل در پديدۀ کار،
تأمل در بزرگترين مشغلۀ روزمرۀ آدمیان و راهی است به سوی درک بنیانهای هستی
انسان .اگر بپذيريم که برانگیختن و بیدارساختن انسان برای خروج از اين میانمايگی از
وظايف اصلی فلسفه است ( ،)Heidegger, 1995: 66آنگاه به اهمیت موضوع کار بهعنوان
يکی از وجوه مهم ،اما تا حدی مغفول از زندگی آدمیان بیشتر توجه خواهیم کرد.
فلسفهورزی دربارۀ پديدۀ کار ،نهتنها میتواند پاسخی به حقیقتجويی و کنجکاوی
انسان باشد ،بلکه میتواند راهنمايی راهگشا برای اصالح قوانین کار ،تعیین اولويتهای
افراد در انتخاب شغل از يکسو و کمیت و کیفیت اوقات فراغت از ديگرسو باشد.
فیلسوفان ،کم و بیش تأمالت پراکندهای دربارۀ کار داشتهاند .سطح و حجم نکات حاصل
از اين تأملها يکسان نیست؛ در غرب از افالطون و سقراط تا مارکوس اورلیوس ( Marcus
 )Aureliusو از مارکس تا راسل و هايدگر ،و در شرق از خواجه نصیرالدين طوسی تا
حکیم جعفر کشفی ،هريک از نگاه خود و بهگونهای متعرّض اين موضوع شدهاند .شايد
ارائۀ يک نظريۀ سازوار فلسفی دربارۀ کار که بتواند دربرگیرندۀ دغدغههای همۀ
فیلسوفان نامبرده باشد ،هدفی دستنايافتنی قلمداد شود؛ اما بر مبنای آن دستکم
میتوان به راهنما يا چشماندازی فلسفی دست يافت.
 .2کاراندیشی و اهمیت آن
«کارانديشی» اصطالحی است که کمتر استفاده شده و شايد نخستینبار در اينجا به کار
رفته باشد .مقصود نگارنده از کارانديشی ،چارچوبی فلسفی برای انديشیدن دربارۀ کار ،نه
صرفاً بهمثابۀ منبع درآمد يا مشغلۀ روزمره ،بلکه بهعنوان وجه مهمی از زندگی و يکی از
مهمترين راههای تکامل و تحقق شخصیت است؛ انديشیدنی که از محاسبات و مناسبات
شغلی فراتر رفته و به کار بهمثابۀ زندگی و از منظری فلسفی و اخالقی مینگرد .با اين
توصیف ،فیلسوف يا اقتصاددان يا هر دانشوری که بر حسب موضوع پژوهش يا با انگیزههای
کاری به پديدۀ کار میانديشد ،کارانديش محسوب نمیشود ،بلکه کارانديش کسی است
که با انگیزۀ دستیابی به شناخت هرچه بیشتر از خود و زندگیاش عمیقاً و پیوسته به
پديدۀ کار و نسبتش با آن و نقشی که برای او ايفا میکند ،میانديشد؛ تا از اين طريق
راه تکامل نفس و تعالی منشهای نیکوی اخالقی را بر خود هموار سازد .فیلسوفانی
چون تامس مور از بهترين الگوهای فکری برای کارانديشی هستند؛ زيرا دريافتهاند که
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انديشیدن به کار ،همسنگ تأمل دربارۀ اصل زندگی است و در نتیجه به همان اندازه
مهم و ضروری است .دلیل اصلی مور برای اين باور ،آن است که کار فقط وسیلهای برای
امرار معاش و گذران زندگی نیست ،بلکه فرآيندی است که طیّ آن شخصیت و روحیات
ما شکل میگیرد و حتی میتوان از کار همچون زندگی ياد کرد (مور)36 :1399 ،؛ برای
مثال ،ما تا به معنای پیشگفته کارانديش نباشیم ،نخواهیم توانست کار ايدئال خود را
بیابیم؛ زيرا تصور دقیقی از آن نداريم .همچنین ،انسانی که درک عمیقی از کار/کار خود
ندارد ،ممکن است در آن کار رشدی افقی داشته باشد و درآمد يا اعتبار بیشتری از آن
کسب کند ،اما هرگز نمیتواند به رشدی عمودی دست يافته ،کار خود را توسعه دهد يا
در ابعاد کلی آن تحول ايجاد کند يا کارآفرين شود؛ از همینرو ،ممکن است يک
دانشآموختۀ کارآفرينی در مقطع دکتری گرفتار معضل بیکاری يا نارضايتی شغلی
باشد؛ زيرا اگرچه بهعنوان موضوع تحصیل و تحقیق به ابعادی از مقولۀ کار نزديک شده،
اما پا در وادی کارانديشی ننهاده است .اگر ما روزی از خود بپرسیم که اساساً معنای کار
چیست يا من چرا کار میکنم يا جدا از مقولۀ درآمد ،نقش و معنای کار در زندگی من
چیست ،در حقیقت باب کارانديشی را به روی خود گشودهايم.
اگر بخواهیم عالوه بر جنبههای فکری به الگويی عملی در زمینۀ کارانديشی بپردازيم،
بايد به متیو کرافورد ( )Matthew Crawfordاشاره کنیم؛ استاد و دانشآموختهای در فلسفه
که با وجود حضور در «اتاق فکر واشنگتن» ،بهعنوان انديشکدهای معتبر ،و رسیدن به
منصب مديريت در آن و کسب درآمدی باال ،از خود میپرسد :من دقیقاً چه میکنم و
فايدۀ ملموس اين کار چیست؟ آيا نمیتوان مفیدتر بود؟ آيا من مستحق اين حقوق و
درآمد هستم؟ آيا نمیتوان کارهايی معنابخشتر انجام داد (کرافورد .)19 :1399 ،اين
پرسشهای کارانديشانه نهايتاً کرافورد را وامیدارد که به فیلسوفی در تعمیرگاه ،آن هم
تعمیرگاه موتورسیکلت بدل شود.
کارانديشی مقدمهای شناختی يا تشريفاتی برای ورود به عرصۀ کاريابی نیست؛ چراکه
انتخاب کار و تخصص نیز امر دفعتی و يکباره نیست .نسبت انسان با کار ،نسبتی سیال
و همیشگی است و همواره تغییر در يکی از اين دو ،میتواند به تغییر در ديگری بینجامد.
 .1-2کاراندیشی با رویکرد بازآفرینی معنای کار

پیش از بررسی مقولۀ بازآفرينی کاری ،بايد به اين پرداخت که اساساً مقصود از «معنای
کار» چیست؟ میتوان گفت معنای کار عبارت است از درک و برداشت فرد از هدف
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کاری که انجام میدهد يا آن چیزی که معتقد است از طريق اين کار قابل دستیابی
است؛ مثالً معنای کار برای پزشک ،بهبودبخشیدن به بیمار است .از همین رهگذر،
هويت کاری انسانها شکل میگیرد« .هويت کاری» عبارت است از تعريفی که افراد از
خود در حین کار يا محیط کار دارند؛ بهگونهای که برخی از ويژگیهای رفتاری و
شناختی را به کار خود نسبت میدهند و برخی ديگر را خارج از حیطۀ شغلی خويش
میدانند ( .)Wrzesniewski & Dutton, 2001: 180میتوان گفت معنای کار و هويت
کاری ،بهشدت با يکديگر مرتبط و بر هم مؤثرند؛ بهگونهای که تغییر در يکی به دگرگونی
در ديگری خواهد انجامید.
«بازآفرينی کار» مجموعه اقداماتی است که شاغالن برای شکلدهی ،الگوبخشی و
بازتعريف کار انجام میدهند تا آن را برای خود معنادار ،رضايتبخش و جذابتر سازند.
اين اتفاق از طريق تغییر خالقانه و داوطلبانه در معنا ،وظايف و ويژگیهای کاری صورت
میپذيرد ( .)Demerouti, 2014: 238بر همین مبنا ،بازآفرينی کار ،عالوه بر اختیاری و
دواطلبانهبودن ،فرآيندی شناختی ،اجتماعی و نیز ملموس و فیزيکال است؛ زيرا همۀ اين
ابعاد را در برمیگیرد ( .)Wrzesniewski & Dutton, 2001: 180فرآيند شناختی است؛ زيرا
فرد بازآفريننده ،نگاهش به کار خويش را تغییر میدهد و طرز فکرش دربارۀ روابط و
وظايف کاری را تا حدی دگرگون میسازد .همچنین فرآيند اجتماعی است؛ زيرا روابط
کاری را با تغییر در تعامالت و ارتباطات خود در محیط کار متحول میسازد و نهايتاً
فرآيند ملموس و فیزيکال است؛ چراکه با تغییر در تعداد ،شکل يا حیطۀ وظايف شغلی
همراه است ()Demerouti, 2014: 238؛ مثالً پزشک جراحی که تصمیم میگیرد بدون
هیچ تکلیف سازمانی و حرفهای ،برای بیماران يا همراهان آنها نشست توضیحی و
توجیهی برگزار کند و در حد امکان ،ابعاد بیماری و روش درمان را به آنها تفهیم کند،
در حال بازآفرينی شغلی است؛ زيرا با نوعی تغییر نگرش و طرز تفکر دربارۀ کار خود،
دست به اتخاذ اين روش زده است؛ يعنی احساس میکند او بايد فراتر از معاينه يا
جراحی صرف ،برای بیمار و مراجعهکنندگانش احترام قائل شده ،ابعاد مسئله را هم
بهخوبی تبیین کند (وجه شناختی بازآفرينی شغلی) .همین نکته ،هم به نوعی روابط
اجتماعی جديد با ديگران منجر می شود و هم مستلزم پذيرش بیشتر و ابراز محبت و
اعتماد افزونتر در محیط کار است (وجه اجتماعی بازآفرينی شغلی) .دستآخر ،اين اقدام ،به
تغییراتی ملموس در محل مواجهه با بیمار ،تعداد مواجهه و مراجعه و تغییر در تعهدات
شغلی (البته به شکل داوطلبانه) منجر میشود (وجه فیزيکال بازآفرينی شغلی).
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 .2-2کاراندیشی با رویکرد معنوی

پیش از هر چیز الزم است در اين بخش ،مقصود خود را از معنويت روشن کنیم .در
میان تعاريف گوناگون و سازگار يا ناسازگار با يکديگر ،معنويت بهمثابۀ «جستوجوی امر
مقدس» را میتوان مناسبتر از ديگر تعاريف دانست .بدين ترتیب ،تقال و جستوجوی
آدمیان برای يافتن و حفظکردن و بسطدادن امر يا امور مقدس در زندگی را میتوان به
معنای گرايش به معنويت يا معنویبودن قلمداد کرد ()Hill & Pargament, 2008: 4؛ اما
برخی انديشمندان معتقدند نمیتوان معنويت را بدون پیونددادن آن با مقولۀ
جستوجوی معنا تحلیل کرد؛ يعنی انسان معنوی کسی است که میخواهد از طريق
استعال و تعالی خود و تقرب به موجودی ورای خويشتن يا اتصال به قدرتی واالتر،
زندگی خود را معنادار سازد .با اين حساب ،افراد معنوی کار خود را نیز جنبهای مهم از
زندگی میدانند که بايد به آنها کمک کند تا زيست معنوی بهتری را تجربه کنند.
رويکرد معنوی به کار را نبايد به هیچ وجه امری عجیب يا مختص به اقلیتی خاص تلقی
کرد .اتفاقاً تحقیقات گويای آن است که تعداد بسیاری از کارمندان و کارگران ،کار خود
را با امور معنوی پیوند زده و آن را تحت عناوينی چون «مراقبت»« ،خدمت» يا «تعالی»
معنا میکنند .پیداست که اين نگرش ،معناداری و ژرفای بیشتری به کار افراد میبخشد
و بر کیفیت آن تأثیر میگذارد ()Rosso, Dekas,Wrzesniewski, 2010:207؛ چنانکه
وقتی کارگری از صمیم قلب میگويد :من صبح تا شب برای يک لقمه نان حالل تالش
میکنم ،در واقع عالوه بر اينکه رويکرد معنوی خويش را به کار نمايان میسازد ،با
کیفیت و سالمت بیشتری مسائل شغلی خود را دنبال میکند.
در میان فیلسوفان و حکمای مسلمان ،حکیم جعفر کشفی (متوفی1267ق) از مهمترين
کسانی است که بهنوعی سنگ بنای رويکرد معنوی به کار يا به تعبیری ،کارانديشی
معنوی را نهاده است .وی در تمهید سوم از کتاب خود ،در مبحث «سلوک صنعتگران»،
صنعت و صنعتگری را يکی از نمودهای خلقت خداوند میداند و معتقد است صنعتگر و
پیشهور خودآگاه و کارانديش ،درخواهد يافت که کار او مشارکت در خلقت و ربانیت
الهی است و او به نیابت از خداوند ،در حال تولید است (کشفی .)239 :1375 ،بدين ترتیب،
کشفی بر اين باور است که کار را میتوان به نوعی خداشناسی عملی تبديل کرد و به آن
و چرايی و چگونگی آن از منظری معنوی نگريست؛ البته نگرش معنوی به کار لزوماً
نگرشی دينی نیست و مفهومی عامتر را دربرمیگیرد؛ چنانکه مارکوس اورلیوس در
کتاب تأمالت خويش رويکرد معنوی به کار را دنبال میکند ،بیآنکه نگرشی دينی به
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معنای مرسوم کلمه داشته باشد .اورلیوس معتقد است آدمیان بايد بدانند که برای کار و
کوشش به دنیا آمدهاند ،نه برای کسب لذت ()118 :1398؛ بنابراين ،کسی که واقعاً
دوستدار خويش است ،به جای لذتجويی و بطالت ،از کار و حرفۀ خود لذت میبرد تا
جايی که در حین کار ،گرسنگی و درد را هم تا حدی از ياد میبرد (همان .)62 :پیشنهاد
مشخص وی اين است که هرکس حرفهای را بهخوبی بیاموزد و به جای تغییر پیدرپی
شغل ،باقی عمر خويش را با عشق و عالقه به همان کاری بپردازد که آموخته است؛ تا نه
برده کسی باشد و نه ارباب کسی (همان.)52 :
البته برخی افراد ،معنای زندگی را در کار خويش جستوجو میکنند؛ اما نه لزوماً به
دلیل ژرفا يا معنايی که در آن میبینند يا رويکرد معنوی به کار ،بلکه دلیل آنها برای
معناجويی در کار ،ناکامی در ديگر ابعاد زندگی است؛ به تعبیر ديگر ،فرد احساس
میکند بايد کار را به پناهگاهی برای خود تبديل کند تا در سايۀ آن زندگیاش را
معنادار سازد ،وگرنه هیچ راه ديگری وجود ندارد .توصیف تالستوی از شخصیت «ايوان
ايلیچ» در رمان مرگ ايوان ايلیچ ،دقیقاً مصداق چنین وضعیتی است؛ آنجا که میدانیم
او به دلیل مرگ برخی از فرزندان خود و کشمکشهای بسیار با همسرش ،تصمیم
میگیرد تا هرچه بیشتر به کار بپردازد و به تعبیر تالستوی ،از اين طريق ،امنیت ،لذت و
عزت را با هم و يکجا به دست آورد (تالستوی.)32 :1399 ،
 .3کار ،خوشایند یا ناگزیر؟
جرمی بنتام معتقد بود دوستداشتن و عشق به کار به معنای راستین کلمه امکانپذير
نیست و نمیتوان يک کار واقعی را واقعاً دوست داشت ()Bentham, 2002: 104؛ اما
ديدگاه امروزين دربارۀ کار تا حد زيادی با دوران بنتام ،مارکس و ديگر متفکران پیش از
قرن بیستم متفاوت است .نگرش امروزی اين است که کار بايد هم خوشايند و هم
معنادار باشد؛ تا جايی که به تحقق نفس و خودپروری منجر شود (اسوندسن.)16 :1393 ،
حال آنکه دغدغۀ غالب در اوج دوران صنعتیشدن ،رابطۀ اقتصادی کارگر و کارفرما و
رعايت حقوق طرفین بود .غايت نگرشهای نوين ،تسهیل کار و لذتبخشکردن آن
است؛ چراکه به يُمن فناوریهای گوناگون ،يکی از بزرگترين مرزهای میان دو مفهوم
کار و تفريح ،يعنی قوانین محدودکنندۀ مکان و زمان کار از میان رفته است .امروزه
حجم بسیاری از آموزش در سطوح مختلف ،بهصورت الکترونیکی انجام میپذيرد و يا
انجام بسیاری از مشاغل از قبیل بازاريابی ،بازرسی ،معاينات پزشکی و حتی اعمال
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جراحی و  ...از طريق اينترنت امکانپذير شده است .کار در خانه يا در هر مکان غیر
اجباری ديگر ،ديوار بلند بین کار و تفريحکردن را کوتاهتر و سستتر ساخته است .در
کنار اين نکته ،تنوعطلبی در انتخاب شغل نیز بر نگاه انسانها بیتأثیر نیست .ديگر
کمتر کسی عمر خود را در شغلی ثابت سر میکند .گذشتگان ما معموالً در همان مکانی
از دنیا میرفتند که در آن پا به دنیا نهاده بودند و با همان پیشهای ارتزاق میکردند که
نهفقط از ابتدا آموخته بودند ،بلکه نیاکان آنها برای سالیان دراز از آن راه زندگی را
گذرانده بودند؛ اما در حال حاضر ،تغییر شغل عادی شده است .بخشی از اين ماجرا به
عبور از دوران کشاورزی به عصر صنعت و بخش ديگر آن به تنوع زايدالوصف مشاغل
خدماتی مربوط میشود؛ اما همین تحول ،سبب افزايش قدرت انتخاب و نوعی
تنوعطلبی و لذتجويی در حیطۀ کسب و کار شده است؛ شرايطی که مارکس در
ايدئولوژی آرمانی و در مقام ترسیم شرايط آرمانی جامعۀ کمونیستی وعدۀ آن را میداد.
وی معتقد بود روزی خواهد آمد که هیچکس فعالیت ويژه و منحصربهفردی نخواهد
داشت و در هر حیطهای که آرزو دارد ،کار خواهد کرد؛ يعنی وضعیت کلی تولید در
جامعه چنان بهسامان خواهد شد که افراد میتوانند امروز يک کار را دنبال کنند و فردا
به سراغ کاری ديگر بروند ()Marx & Engels, 1998: 16؛ البته اين پیشبینی يا وعده
ايدئولوژيک مارکس ،مبتنی بر مقدمات و پیشفرضهايی است که اکنون اگرچه محقق
نشدهاند ،اما به داليلی ديگر ،به آرمان وی جامۀ عمل پوشاندهاند .بگذريم از اينکه وی تا
آنجا اي ن نکته را دور از دسترس يا شايد آرزوانديشانه میدانست که در زمان حیاتش
حاضر به انتشار آن نشد و بعدها و بهواسطۀ بررسی و انتشار دستنوشتههای وی معلوم
شد که چنین نگرشی به وضعیت ايدئال کار برای انسانها داشته است (ولف:1398 ،
 .)106جالب اين است که دريابیم وضعیت و معنای امروز کار در دنیای جديد هرچقدر با
دوران مارکس متفاوت است ،با آرمان او مشابهت دارد .کار در دوران مارکس چند
ويژگی عمده داشت :نخست اينکه بهشدت توانفرسا بود؛ دوم آنکه فعالیتی برای سیرکردن
شکم و تحقیرآمیز بود؛ سوم آنکه بهمثابۀ کاال قابل خريد و فروش بود؛ چهارم آنکه تحت
سیطرۀ سرمايهداران قرار داشت و بر مبنای خواستهها و تمايالت آنان جهت میيافت؛
پنجم آنکه دستمزد کارگران ،کمترين دستمزد بود (همان .)38 :بر همین مبنا ،مارکس
عمیقاً معتقد است که کار (دستکم ،زير سلطۀ سرمايهداری) عذاب و شکنجهای است که به
از خودبیگانگی انسان میانجامد .پرسش وی اين است که کارگری که دوازده ساعت از
روز را برای بیل و چکشزدن ،بافتن يا هر کار ديگری صرف میکند ،آيا آن ساعات را
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بخشی از زندگی خويش به شمار میآورد ،يا برعکس ،زندگی برای او از وقتی معنا پیدا
میکند که تفريح میکند ،پشت میز غذا مینشیند يا در بستر خواب میآرامد ( Marx,
)2000: 276؟ نمیتوان انکار کرد که وضعیت نابسامان کار ،نهفقط در کشورهای در حال
توسعه ،بلکه در سرزمینهای توسعهيافتهای چون ژاپن نیز کماکان نابسامان است.
شرکتها و کارخانههای بزرگ ،شبیه فرقههای مذهبی يا ارتش ،تمامیتخواهی خاصی
را دنبال کرده و تقريباً بر همۀ ابعاد زندگی کارگران و کارمندان تسلط دارند .حتی چند
روز غیبت بهجهت درمان ،برای همیشه در پروندۀ کاری افراد ثبت و حتی میتواند به
اخراج آنها منجر شود .مديريت مبتنی بر فشار در ژاپن ،چین و ديگر کشورها ،بهعنوان
الگويی موفق معموالً مورد ستايش قرار میگیرد .روش آندون ( )Andon systemدر ژاپن،
نمونهای از روش مديريت خط تولید و کسب و کار است که بهنوعی مبتنی بر فشار بر
افراد عمل میکند .لفظ «آندون» در زبان ژاپنی به المپ يا چراغ نمايشگر اشاره دارد و
مشخصاً در ساختار تولید شرکتهای بزرگ ژاپنی نظیر تويوتا و  ...به صفحۀ نمايشگری
گفته میشود که گويای لحظهبهلحظۀ وضعیت کار است؛ مثالً اگر يکی از کارگران دچار
مشکل شود ،نیازمند چیزی باشد و يا کار خود را تمام کرده باشد ،بالفاصله بر روی
نمايشگر/آندون همهچیز مشخص میشود .مديران ژاپنی معتقدند اگر ايراد کار بهسرعت
اعالم شود ،در کوتاهترين زمان ممکن هم برطرف خواهد شد و روش آندون در واقع
راهی برای رسیدن به همین هدف است (.)Japan Management Association, 1986: 27
اين نحوه از نظارت ،اگرچه در افزايش بهرهوری بسیار تأثیر دارد و امروزه تقريباً در همۀ
دنیا به کار گرفته میشود ،اما فشار کار را نیز افزايش میدهد .در حقیقت اين روش تا
حدی ما را به ياد ابتکار روبرت اوئِن ( )Robert Owenدر کارخانۀ نیوالنارک ( New
 )Lanarkدر انگلستان قرن نوزدهم میاندازد؛ مردی که بهشکلی متناقضنما ،اِنگلس او
را به طعنه ،سوسیالیست تخیلی و ناکجاآبادی مینامید و در عین حال ،ديگران او را پدر
و پیشرو جنبشهای سوسیالیستی و کارگری در انگلیس میدانند ( Pollard, Owen ,Salt,
 .) 1971: 2وی البته کارگر نبود ،بلکه اتفاقاً کارخانهداری بود که در کنار رسیدگی به
امور رفاهی کارگران (متناسب با زمانۀ خود) ،روش نوينی برای نظارت ابداع کرده بود که نام
آن را «ناظر خاموش» نهاده بود .آقای اوئن ،يک مکعب چوبی و چهار رنگ را روی سر
هر کارگر تعبیه کرده بود که نهايتاً به طرح چند چشم آويزان شده بودند .او متناسب با
عملکرد هر کارگر در روز قبل ،رنگ مرتبط با آن را در مقابل وی قرار میداد و بدين
ترتیب ،بدون هرگونه تذکر يا مواجهۀ رسمی ،کارگران متوجه عملکرد خود میشدند
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()Siméon, 2017: 63؛ اما نمیتوان کتمان کرد که اين روش نیز متضمّن نوعی برخورد با
کارگر بهمثابۀ يک کودک يا انسان ناقص بود و فشار روانی زيادی بر وی وارد میکرد.
نظارت از باال بر کارگران و کارمندان بیگمان بر افزايش بهرهوری مؤثر است ،اما
تنش ناشی از همین نظارت ،اضطراب و حتی سوانح کاری را نیز افزايش میدهد؛ برای
نمونه ،وزارت کار ژاپن هر ساله بین  20تا  60مورد پديدۀ «کاروشی» ( )Karoshiيا
«مرگ ناشی از کار بیش از حد» را تحت پوشش قرار میدهد و برای مقابله با آن ،از
سال  2002سقف  45ساعت را برای کار در هفته تعیین کرده است .همانند اصطالح
کاروشی که در واقع ريشهای ژاپنی دارد ،دربارۀ اصل اين پديده نیز کمتر در متون غربی
بحث میشود و بیشتر بهمثابۀ پديدهای مختص فرهنگ شرقی شناخته میشود .با اين
حال ،برآورد تخمینی پژوهشگران اين است که فقط در ژاپن هر ساله چیزی حدود دههزار
نفر در اثر کاروشی جان خود را از دست میدهند (.)Smedley, Dick, Sadhra, 2013: 336
فرويد نیز وقتی از «اقتصاد لیبیدويی» سخن میگويد ،به اهمیت کار رضايتبخش و
انتخابی میپردازد .او معتقد است يکی از راهکارهای گريز از رنج ،جابهجايی لیبیدو يا
وااليش ( )sublimationسائقها است؛ بهگونهای که انگیزهها و اهداف واال جايگزين
خواستههای سطحی شوند و انسان با حداقل چشمداشتِ تأيید و توجه از ديگران ،از
چیزهايی شاد شود که بیشتر به درون و ذهنیت او مربوط است تا روابط بیرونیاش با
ديگران؛ مثل شادی هنرمندی از خلق اثرش يا رضايت عمیق دانشمندی از فهم يک
نکتۀ دقیق و علمی؛ اما فرويد اذعان دارد که اين راهکار گريز از رنج ،بیش از حد ،خاص
و نخبگانی است؛ در نتیجه برای مردم عادی ،توجه به کار و درگیرشدن جدی با آن را
بهعنوان ترفندی برای رهايی از حس رنج پیشنهاد میکند .به باور فرويد ،امکان انتقال
حجم زيادی از اجزای تشکیلدهندۀ لیبیدو ،نظیر خودشیفتگی يا حتی عشق جنسی به
زمینۀ کار و روابط کاری وجود دارد؛ به اين معنا که فرد کار خود را بهمثابۀ وسیلهای
کارآمد برای تحقق شخصیت و خواستههای غريزی خود بنگرد؛ البته وی تأکید دارد که
اين امر زمانی بهصورت کامل رخ میدهد که انسان شغل خود را انتخاب کرده باشد و از
سر اجبار به کاری خاص تن در نداده باشد .اما گاليۀ او اين است که آدمیان کمتر به کار
بهعنوان راهی برای رسیدن به سعادت يا رضايت مینگرند و روشهای ديگر را ترجیح
میدهند؛ اما چرا چنین است؟ چون بیشتر انسان ها از سر اجبار کار میکنند (فرويد،
 .)40 :1385در واقع اگرچه فرويد معتقد است «اصل لذت» بر ساختار روانی انسان حاکم
است و آدمی در حالت اولیه يا ايدئال خود ،کسب لذت را بر همه چیز ترجیح میدهد،
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اما بهمرور تسلیم «اصل واقعیت» شده و به جای کسب لذت ،به صِرف دوری از درد و
احتراز از بدبختی قانع میشود (همان .)35 :در اين میان ،کار انتخابی میتواند وسیلهای
باشد برای تحقق اصل واقعیت و رهايش انسان از حس رنج و فالکت؛ پس میتوان گفت
کار ،فینفسه ،خالف طبیعت و برخالف غرايز آدمی نیست ،بلکه اين مناسبات کاری و
روابط اجتماعی مبتنی بر تحمیل است که رفتهرفته انسانها را از کار بیزار ساخته است.
هربرت مارکوزه ،فیلسوف و جامعهشناس آلمانی ،همانند فرويد معتقد است تعارضی
همیشگی میان کار و لذت وجود ندارد ،بلکه اين کار بیگانه از انسان است که تلخ و
ناخوشايند است ،وگرنه کار آشنا و آمیخته با ذات آدمی ،میتواند لذتبخش باشد
( . )Marcuse, 1974: 55مارکوزه چند دهه پیش از ورود جهان به عصر ديجیتال ،از انقالب
رايانهای و خودکارشدن فرآيندها سخن گفت و تأثیر شگرف آن را بر مفهوم و رابطۀ
انسان با کار تشخیص داد .وی معتقد بود که بسیار زود نسبت میان اوقات کاری و اوقات
فراغت معکوس خواهد شد .دههها بعد ،يونجی ماسودا ،آيندهپژوه مشهور ژاپنی ،در
توصیفی نسبتاً مطابق با واقع ،جامعۀ مبتنی بر فناوری اطالعات را جامعهای توصیف
میکند که در آن اوقات فراغت افراد بسیار زياد میشود و انسانها برای انتخاب و نحوۀ
استفاده از امکانات خود آزادی زيادی خواهند داشت .به تعبیر وی ،اگر در جامعۀ
صنعتی ،اولويت اصلی با افزايش تولید است ،در جامعۀ اطالعاتی ،هدف غايی ،افزايش
فراغت و آزادی آدمی است ( .)Masuda, 1981: 74شايد اين گذار از پاسداشت ارزشهای
مادی به ارزشهای زمانی را به تعبیر جرمی ريفکین ،بتوان نقطۀ عطفی در فرآيند
تکامل انسان ارزيابی کرد؛ چراکه ارزش وقت در تراز باالتری از ارزشهای مادی و
اقتصادی محض قرار میگیرد (رينکیف.)333 :1398 ،
تامس مور ،بیآنکه به ايدۀ مرکزی مارکوزه در کتاب اِروس و تمدن دربارۀ نقش
محوری عشق و لذت در شکلگیری و رشد تمدنها اشاره کند ،دانسته يا نادانسته،
همان مسیر را پیمیگیرد و کار را به معنای موسعی از اروس يا عشق جنسی پیوند
میزند؛ البته اين اصالً به معنای آن نیست که وی کار را پديدهای شهوانی يا غريزی
میبیند ،برعکس ،مور معتقد است کار نوعی سلوک معنوی و عبادت است که در طی آن
انسان میتواند به نیازهای معنوی خويش پاسخ گويد ( .)223 :1399با اين حال ،او معتقد
است انسان میتواند رابطهای عشقی و اروتیک با کار برقرار کند؛ نه به اين معنا که از هر
لحظه کار کردن ،لذتی وافر ببرد يا اينکه هیچ مشکل و مشقتی را تجربه نکند ،بلکه به
اين معنا که در مجموع ،از داشتن کار ،زيستن با آن و محیط کاری ،رضايت داشته باشد
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و لذت ببرد .اتفاقاً وی معتقد است اگر نگاهی اپیکوری به لذت داشته باشیم و بهتبع او،
لذت پايدار را بر لذت آنی ،اما فانی ترجیح دهیم ،آنگاه تصديق خواهیم کرد که
کارکردن را میتوان دستمايۀ عشقورزی و اروس قرار داد .مگر دستاورد عشقبازی
چیست؟ حس شادی ،لذت اشتیاق و احساس پیوند .ديگر آنکه موفقیتهای ناشی از کار
در کنار نفس کارکردن امری است لذتبخش و شادیآفرين (مور.)207 :1399 ،
مجموع اين نکات میتواند گويای آن باشد که ما به سمت خوشايندسازی ،لذتبخشی،
فراغت و آسايش بیشتر در زمینۀ کار حرکت میکنیم؛ يعنی خودکارسازی ()automation
و ديجیتالشدن فزآيندۀ پديدهها و فرآيندها ما را به سمت رهايی هرچه بیشتر از
سختیهای کار به معنای سنتی آن پیش میبرد؛ اما آيا اين همۀ ماجراست؟ افزايش
بیکاری در اثر خودکارسازی گستردۀ صنايع ،اختاللهای روانی ناشی از تنهايی فیزيکی و
حضور بیش از حد در شبکههای اجتماعی و  ...مسائلی هستند که بطن ماجرای
خودکارسازی و ابعاد ديگر افزايش اوقات فراغت انسانها را بیشتر نمايان میسازد که در
ادامه ،بیشتر به آن خواهیم پرداخت.
 .4رابطة کار و فراغت
مرز میان کار و فراغت دقیقاً معلوم نیست .واقعاً ما چقدر بايد کار کنیم؟ و به چه میزان
از فراغت و تفريح نیاز داريم؟ برتراند راسل در رسالۀ در ستايش بطالت ( in praise of
 )idlenessسعی میکند از منظر خود به اين پرسشها پاسخ دهد .چنانکه از نام
برخورنده اين رسالۀ کوتاه پیداست ،وی میخواهد به کار زياد اعتراض کند و برخالف
تلقی رايج ،بطالت و بیکاری را رذيلتی محض نداند .در واقع او بطالت را عیبی ذاتی و
نقصی در زندگی به شمار نمیآورد ،بلکه معتقد است در کنار کار ،بطالت را نیز میتوان
يکی از نیازهای اساسی انسان دانست که به خالقیت و شکوفايی آدمی ياری خواهد رساند،
به شرط آنکه انسان به جای عاطلوباطلبودن و بیکاری ،بطالت را همنشین کار و تالشی
حداقلی کند؛ زيرا به باور او در دنیايی که هیچکس مجبور نباشد بیش از چهار ساعت در
روز کار کند ،همگان میتوانند به عالئق شخصی خود برسند؛ مثالً نقاش میتواند با خاطری
آسوده ،خوب يا بد ،نقاشی کند و هر جويشگر علم نیز میتواند به کنجکاویهايش برسد و ...
(راسل .)28 :1395 ،البته وی تأکید میکند که محدودکردن ساعات کاری به چهار ساعت،
به معنای اين نیست که افراد در بیست ساعت ديگر به خوشگذرانی بپردازند .مقصود
وی اين است که بايد بتوان در اين ساعات محدود کاری ،چنان لوازم گذران زندگی را
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فراهم ساخت که در ساعات ديگر ،افراد بتوانند کاری را انجام دهند که دوست دارند؛ اما
مشکل اين است که اخالقیات و فرهنگ مدرن ،چنان کار و درگیری شغلی را ستايش
میکند که افراد نمیدانند در ساعات فراغت چه کنند و در نتیجه ،بیشتر به تفريحات
منفعالنهای نظیر تماشای تلويزيون روی میآورند (همان.)25 :
جوزف پیِپِر در کتاب فراغت؛ بنیان فرهنگ ،سعی دارد خط سیر راسل را بهگونهای
بهتر ،شرح و بسط دهد .به باور او ،امکان فراغت ،يکی از توانايیهای بنیادين انسان است،
نه يکی از نقاط ضعف او؛ زيرا تنها با حضور در فضای فراغت است که میتوان از شلوغیهای
دنیای کار فرار کرد ،خود را تازه نمود ،به انسانهای قویتر انديشید و نهايتاً به دروازۀ
آزادی رسید ()Pieper, 1998: 54؛ بنابراين ،فراغت و وقت آزاد ،نهتنها يک زائده در زندگی
نیست ،بلکه حتی مکمل کار هم نیست؛ يعنی فراغت را نبايد بهمثابۀ پديدهای فرعی ديد
که ما را برای کار بیشتر و اصلی در زندگی آماده میکند ،بلکه فراغت ،فرصتی آزاد و
ذاتاً مطلوب است؛ البته به شرط آنکه مصروف عالئق و استعدادهای اصیل آدمی شود.
اما اگر نقاشی يا ورزشهای سخت يا نوشتن طاقتفرسا در اوقات فراغت کار نیست،
پس چیست؟ چه چیزی مرز میان کار و فراغت را تعیین میکند؟ ممکن است گفته
شود که کار آن زحمتی است که ما برای آن دستمزد میگیريم يا با انگیزۀ پول و گذران
معیشت به آن میپردازيم .اين تفاوت ،در بسیاری از موارد صادق است؛ اما اگر کسی
برای نقاشی هايی که در فراغت خود کشیده يا چیزی که در اوقات آزاد خود ساخته
است ،به درآمدزايی رسید ،آيا اوقات فراغتش را هم به کار تبديل کرده يا از فراغت
بیبهره مانده است؟ ال جینی معتقد است تمايز مهم و روانشناختی میان کار و فراغت،
مقولۀ کنترل است (ال جینی)55 :1394 ،؛ يعنی اوقات فراغت ،لزوماً اوقات بیکاری نیست،
بلکه وقتی است که کاری را که دوست داری انجام میدهی ،بیآنکه مجبور به انجام آن
باشی و از اين جهت کنترل شوی.
میتوان گفت اوقات فراغت در مقابل مفهوم کار قرار ندارد و با آن قابل جمع است.
اوقات فراغت در برابر مقولۀ شغل است؛ يعنی میتوان در اوقات فراغت هم از سر اختیار
و عالقه و بدون وجود کنترلی بیرونی ،سرسختانه کار کرد؛ کارهايی جدی و پرزحمت
مثل نقاشیکردن ،خواندن يا نوشتن يا کشتوکار که حتی از آنها به درآمد رسید؛ اما
اگر کسی اوقات آزادش را برای شغل دومی مانند رانندگی در تاکسی اينترنتی صرف
کند ،ديگر نمیتواند بگويد من اوقات فراغتم را با کارکردن میگذرانم؛ زيرا در اين قضیه،
اوالً ،هدف اصلی پول است ،نه عالقه و ثانیاً عنصر کنترل وجود دارد .فرق است میان
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کسی که میخواهد در اوقات فراغت از هنر يا استعدادش (و نه هر چیز ديگری) درآمدزايی
کند با کسی که از سر نوعی نیاز يا اضطرار مجبور است از طريق اشتغال در شغلی جديد
(بهرغم بی میلی به آن) به درآمد برسد.
 .5مراتب کار
درگذشته معموالً کارها را به صورت کلی و بر اساس قدرت يا ثروت يا نهايتاً اثرگذاری
ناشی از آن تقسیم میکردند؛ مثالً خواجه نصیرالدين طوسی در کتاب اخالق ناصری که
بهنوعی چکیدهای از آراء اخالقیون معاصر و پیشین وی است ،مشاغل را در سه دستۀ
سطح باال يا شريف ،معمولی يا متوسط و سطح پايین يا خسیس جای میدهد .وی به
تعبیر خودش ،صناعات شريف را مشاغلی میداند که سرچشمۀ آن نفس و روان آدمی
باشد ،نه بدن و قدرت تن ،و از عقل و خرد ريشه بگیرد تا دست و مهارت و تجربه
()286 :1387؛ اما ايراد و کاستی نخست اين تقسیمبندی در آن است که مالک آن دقیق
نیست؛ مثالً آيا يک سارق ادبی ،يک هکِر يا يک سیاستمدار رياکار و حیلهگر را که به
کمک هوش و مزيتهای روانی و قدرتهای عقالنی خود به جايی رسیدهاند ،میتوان
صاحب مشاغلی شريف يا سطح باال قلمداد کرد (صادقی)77 :1397 ،؟ ديگر آنکه نوعی
ذاتگرايی در اين نگرش به چشم میخورد .چگونه میتوان برخی از کارها را ذاتاً سطح
باال و برخی ديگر را ذاتاً سطح پايین يا متوسط قلمداد کرد .پس جايگاه انگیزۀ کار و
نگرش انجامدهندۀ آن چیست؟
در همین راستا ،وِرزِسنیوِسکی و همکارانش ،در تقسیمبندی هوشمندانهای ،نگرش
افراد را به کار ،در سه دستۀ کلی قرار دادهاند :شغل ،حرفه و رسالت؛ شغل ( ،)jobهمان
کاری است که افراد فقط برای درآمد و فرار از بیکاری به آن میپردازند و آن کار را قلباً
دوست ندارند؛ حرفه ( ،)careerکاری است که انسانها با نیت طی مراتبِ موفقیت و پیشرفت
کاری در آن بهنوعی اِشراف و تخصص رسیده و برای کامیابی در آن تالش میکنند؛ اما
ندای درون يا رسالت ( ،)callingکاری است که افراد از انجامدادن آن احساس لذت و
کمال میکنند و عمیقاً باور دارند که با پیگرفتن آن منشأ تأثیرات اجتماعی هستند
( .)Wrzesniewski & others, 1997: 21نکتۀ مهم در اين تقسیمبندی آن است که هیچ
شغلی را ذاتاً در دستهای خاص جای نمیدهد؛ يعنی نمیتوان گفت فقط برخی از کارها
شغلاند و برخی ديگر همواره رسالت هستند يا موضوع يک ندای درونی قرار میگیرند.
به تعبیر ديگر ،بسته به نگرش افراد و نگاهی که به کار خود دارند ،يک کار واحد ممکن
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است برای يک نفر شغل باشد و برای ديگری حرفه و برای فردی ديگر ،رسالتی مهم؛
بنابراين ،اين نگره ،انگیزه و ارادۀ افراد است که بیشتر بر معنای کار و ژرفای آن مؤثر
است تا کاری که انجام میشود .انجام مهمترين عملهای جراحی ممکن است برای يک
پزشک به شغلی تکراری و با هدف درآمدزايیِ محض تبديل شود و نگهبانی از مهد
کودک يا ساختمان نیمهکاره ،میتواند برای فردی ديگر رسالت و وظیفۀ اخالقی قلمداد
شود که فراتر از کسب درآمد ،واجد اهمیت است؛ البته انکار نمیتوان کرد که پیشینه،
اقتضائات ،آموزشها و انتظارات از برخی کارها سبب میشود که زمینۀ مساعدتری برای
جایگرفتن در يکی از سطوح سهگانۀ يادشده داشته باشند؛ برای مثال ،ماريو بانژ
( ،)2020-1919فیلسوف علم آرژانتینی و پژوهشگر حوزۀ فلسفۀ پزشکی ،معتقد بود
بیشتر پزشکان به وظايف خود عمل میکنند؛ اما نهفقط به اين دلیل که افرادی
مسئولیتپذيرند ،بلکه به اين علت که کار خود را نیز دوست دارند و اشتغال آنها به
ندای درونی و رسالت تبديل شده است ( .)Bunge, 2013: 205میتوان گفت همان
انتظاری که ديگران از قرنها پیش تاکنون از پزشکان دارند تا فراتر از درآمد ،از سر
تعهدات اخالقی و حرفهای به مشکالت بیمار توجه کنند ،رفتهرفته بر خودانگاره و تصوير
پزشکان از هويت و شخصیت خويشتن اثر خواهد نهاد؛ بنابراين ،همین يک مثال کافی
است تا نشان دهد دست کم برخی از مشاغل ،زمینۀ بیشتری برای تبديلشدن به شغل،
حرفه يا رسالت و ندای درونی دارند .چنانکه مشاغلی چون بلیطفروشی يا برخی از انواع
فروشندگی که بینیاز از تحصیالت عالیه يا تجربۀ زياد ،میتوان بهسرعت آنها را
آموخت يا به دست آورد ،بهگونهای هستند که بیشتر قابلیت شغلبودن را دارند تا حرفه
يا رسالت و ندايی درونی.
 .6کار آرمانی
بسیاری از ما بهاشتباه يک يا چند عنوان شغلی خاص را کار آرمانی و ايدئال قلمداد
میکنیم .حال آنکه میان اين دو تفاوتهای مهمی وجود دارد .بهتر است ما برای يافتن
يا ساختن کار مطلوب خود ،ابتدا انتظار و نظر خود را دربارۀ کار آرمانی و ايدئال پیدا
کنیم و در گام بعدی و بر اساس آن ،عنوان شغلی مطلوب خود را بیابیم .عناوين شغلی
خاصی مانند پزشک ،پرستار ،مدير ،معلم ،بیمهگر ،پلیس و  ،...همگی میتوانند مصاديق
و نمونههايی باشند از مفهوم کلیِ کسبوکار آرمانی .بسیاری از مشخصات کار آرمانی
میتواند در خیلی از شغلها باشد و البته ممکن است همۀ آن ويژگیها در آنِ واحد و
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در يک شغل مشخص جمع نشود .نکتۀ مهم اين است که ما معموالً بر اساس مدارج يا
مدارکی که داريم ،تالش میکنیم شغلی را پیدا کنیم که صالحیت يا دست کم مجوز
انجام آن را داريم ،در حالی که پیش از هر چیز ،بايد ديد خواستۀ قلبی و عالقۀ اصلی ما
چیست .اکنون چند دهه است که دست کم در کشورهای توسعهيافته برای صاحبان
کسبوکار ،اهمیت و تأثیر تصوير فرد از کار ايدئال در کیفیت کار وی روشن شده است؛
تا جايی که اين نکته به يکی از پرسشهای اصلی کارفرمايان از متقاضیان کار بدل شده
است ( .)Gilliam , 2001: 194از ياد نبريم که عنوان شغلی يک چیز است ،هدف شغلی
يک چیز و شغل ايدئال ،چیزی ديگر .ما ابتدا بايد شغل آرمانی خود را ترسیم کنیم،
سپس هدف شغلی خويش را تعیین و نهايتاً عنوان شغلی مطلوبمان را مشخص کنیم.
هدف نگارندۀ اين پژوهش از اين بخش ،اين است که با استمداد از تفکر فلسفی و به
تعبیری ،کارانديشی ،مشخصههای کار آرمانی را ترسیم کند.
به نظر میرسد اگر ما بهواسطۀ کارانديشی و تأمالت همیشگی خود به چند پرسش
زير پاسخ دهیم ،آنگاه بهتر خواهیم توانست کار ايدئال و آرمانی خويش را ترسیم کنیم:
نخست اينکه من به چه ارزشهايی واقعاً باورمندم؟ دوم اينکه من چه استعدادها و
مهارتهايی دارم؟ سوم اينکه من چه عالئقی دارم؟ چهارم اينکه درآمد ترجیحی من
چقدر است؟ پنجم اينکه من تحمل چه میزان از مسئولیت را دارم و تا چه حد میتوانم
پاسخ گوی تعهداتم باشم؟ ششم اينکه موقعیت و مکان کار من کجا بايد باشد؟ هفتم
اينکه دانش تخصصی من در چه سطحی باشد؟ هشتم اينکه محیط کاری من چگونه
باشد؟ و دست آخر اينکه دوست دارم بهواسطۀ کار خود با چه دستهای از افراد سروکار
داشته باشم ()Farr, 2006: 13؟ آنچه مايکل فار با نکتهسنجی فراوان بهعنوان مؤلفههای
اصلی دربارۀ ترسیم کار آرمانی آورده است ،ابعاد متعددی دارد که نگارنده تنها يکی از
مهمترين سويههای فلسفی آن را برجسته میسازد و آن اينکه بايد میان ارزشها و کار
فرد تناسب برقرار شود .کار ناسازگار با باورهای بنیادين انسان ،فرد را فرسوده و از حیث
روانی يا اخالقی دچار اختالل میکند .اگر فرد احساس کند کاری که انجام میدهد
بیاثر يا بیمعنا و يا حتی مضر و آسیبزاست ،آنگاه نهتنها نمیتواند بهدرستی وظايف
شغلیاش را انجام دهد ،بلکه بهمرور ،گرفتار مسائل درونی فراوانی خواهد شد .در واقع
يکی از بزرگترين موانع ذهنی بر سر راه تبديل هر شغل يا حرفه به رسالت و ندايی
درونی ،میتواند همین شکاف میان کار و ارزشها و باورهای درونی فرد باشد .به همین
منظور الزم است نظام آموزشی ،تدابیری بینديشد تا افراد و فراگیران ،هم به آشنايی
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بیشتری با گروههای شغلی و رستههای کاری دست يابند و هم خودشناسی بیشتری
داشته باشند تا در آينده ،کمتر شکاف شوق و شغل يا ارزشهای درونی با مناسبات
اجتماعی و کاری را تجربه کنند.
 .7نتیجه
بر مبنای آنچه تاکنون گفته شد ،کارانديشی ،چارچوبی فلسفی برای تأمل دربارۀ پديدۀ
کار است؛ نه بهعنوان موضوع اقتصادی يا اجتماعی ،بلکه بهمثابۀ پديدهای شايان توجه از
حیث فلسفی؛ زيرا معنای کار ،مقولهای مرتبط با معنای زندگی و مؤثر بر آن است؛ از
همینرو ،انديشیدن به آن ،برای انسان واجد اهمیت و برای فیلسوفان دارای اولويت
است .دو رويکرد اصلی در کارانديشی فلسفی وجود دارد :بازآفرينی معنای کار و کارانديشی
معنوی؛ رويکرد نخست ،روشی است برای اينکه کار را جذاب ،رضايتبخش و معنادار
سازد؛ رويکرد دوم ،کارانديشی معنوی است که به کمک آن ،انسان به کار بهمثابۀ راهی
برای شکوفايی معنوی مینگرد و در نگرشی دينی ،آن را نوعی خداشناسی عملی قلمداد
میکند .صرف نظر از اين رويکردها ،در نگرش فلسفی به کار ،اين پديده لزوماً وسیلهای
برای گذران زندگی نیست ،بلکه بخشی ذاتی از زندگی و الزمۀ تحقق مراتبی از انسانیت
است؛ در نتیجه ،میتوان گفت همانگونه که انواعی از کار میتواند به ازخودبیگانگی
انسان بینجامد ،بیکاری يا بطالت نیز میتواند بهنوعی ماللت و ازخودبیگانگی منجر شود.
در همین راستا دانستیم که اوقات فراغت نیز اگرچه به معنای رهايی از نظارت و کنترل
مرسوم در مناسبات شغلی است ،اما هرگز به معنای بیکاری و بطالت نیست؛ با اين
توضیح که بسیاری از کارهای مهم و مؤثر هنری ،فکری و حتی صنعتی را میتوان در
زمان فراغت دنبال کرد و اساساً فرق میان ساعات شغلی با ساعات فراغت در انجامدادن
کار و بیکاری نیست ،بلکه تفاوت اين دو ،در کار اجباری با کار از سر اختیار ،عالقه و
داوطلبانه است .نکتۀ مهم در اين میان ،آن است که برای کسانی که کار آرمانی و عالقۀ
اصلی خود را دريافتهاند ،مرز میان فراغت و کار بسیار شناور شده ،حتی از بین میرود؛
يعنی چنین فردی ،کار را تفريح خويش میيابد و به آن بهمثابۀ گوهر زندگی مینگرد؛ تا
جايی که نهفقط برای درآمد و گذران زندگی ،بلکه بهمثابۀ رسالت و ندايی درونی ،کار را
هدفی مهم در زندگی و حتی مهمتر از زندگی میداند؛ اما همگان به اين سطح واال از
کارانديشی نائل نمیآيند و نهايتاً کار خود را به شکل حرفه و تخصص دنبال میکنند که
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برای کسب آن به تحصیل ،تجربه و سابقۀ کاری مناسب نیاز دارند تا در دنیای مبتنی بر
الگوی شايستهساالری و مدعی آن ،بتوانند منزلت و موقعیتی درخور را به چنگ آورند.
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