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اگر »فعل اخالقی« را بنا به تعبیر کانتی اش، فعلی در نظر آوريم که ناظر به غايت خاصی نباشد، آنگاه انسان می تواند به هنگام 
انجام کارش با چالشی اخالقی مواجه باشد. به اينصورت که مثاًل پولی که به او می دهند از کاری که می کند کم تر باشد، آيا در 
اينصورت او از کارش کم خواهد کرد؟ يعنی آيا او حاضر خواهد بود با حذف غايِت درآمد، باز هم کارش را کامل انجام دهد؟ 
يادداشت زير به اجمال از منظر برخی چالش های اخالقی انسان با کار، کار را به سه نوع شغل، حرفه و رسالت تقسیم کرده است. 

اشــاره

ــی ــری اخالق ــان و کار از منظ ــه ی انس ــی رابط بررس
  مسـعود صادقـی/ دانشـجوی دکتـری فلسـفه ی اخـالق

اخالق شغل، حرفه، رسالت!

برخی از روان شناســان می کوشــند تا از حیث رابطه ی 
روانی میان انســان و کار، »شــغل«، »حرفه« و »رسالت« را از 
هم تفکیــک کنند. این نوشــتار کوتاه صرفنظــر از نظرات 
این روان شناســان می کوشــد تــا ماجرا را از ایــن منظر پی 
بگیــرد که از حیث رابطــه ی مشــغولیت های کاری با ابعاد 
گوناگون زیســت اخالقی، مهم ترین چالش ها و فرصت های 
هریــک از نحوه هــا و نگرش هــای کاری کــدام اســت. 

  شغل چیست؟
خیلی از ما انســان ها یا مشــغولیم و کاروباری داریم یا 
می کوشــیم تا شغلی دســت وپا کنیم. هر چیزی که برای فرد 
یک مشغولیت ذهنی یا عملی ایجاد کند و درآمدی کم یا زیاد 

در پی داشــته باشد یک شغل )job( حساب می شود. بنابراین 
اشتغال وقتی محقق می شــود که انسانی را درگیر خود سازد 
و درآمــدی را در دامن او بگــذارد. از حیث فردی و از منظر 
اخالقی، مشکل اشتغال یا معضالت شغلی کی ایجاد می شود؟ 
در میان معضــالت متعدد، برخــی از مهم ترین اختالل های 
اخالقی در ارتباط با مقوله ی شغل، دست کم در یکی از این سه 

حالت ذیل حتمًا روی می دهد. یعنی وقتی که
مشغولیت به قدر کافی است ولی درآمد وافی نیست 

درآمد کافی است ولی مشغولیت کافی و وافی نیست 
نه مشغولیت کافی است و نه درآمد!

همه ی ما محتاج یک شغل و درآمد حاصل از آن هستیم و 
اگر احساس کنیم که به خوبی کار می کنیم و زمان و تالش الزم 
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را صرف آن می نماییم قاعدتًا انتظار درآمدی مناسب داریم. اگر چنین اتفاقی 
رخ ندهد در واقع ما به لحاظ اخالقی دچار یک چالش می شــویم: چالش 
»تعهِد کاری«! خیلی بد است که انسان همانند حافظ این احساس را داشته 
باشد که »بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم« چراکه واقعًا »یا رب مباد 
کس را مخدوم بی عنایت«. بسیاری از دولت ها و نهادها از منظر شاغالن، 
مخدومان کم عنایت یا بی عنایت هستند. چنین افرادی احتمااًل همواره با این 
معضل دست وپنجه نرم می کنند که آیا باید متناسب با درآمد ناکافی خود 

کار کنند یا به اندازه ای که شغل و وظایف سازمانی اقتضا می کند؟  
حالتی که کمتر هســت ولی حتمًا هست، موقعیتی است که عده ای 
علی رغم درآمد و عایدات کافی و مناسب، مشغولیت کافی ندارند. بسیاری 
از مدیــران و معدودی از کارمندان ممکن اســت در چنین موقعیتی قرار 
بگیرند. چالش اخالقی در این حالت عبارت است از احساس طفیلی بودن. 
یک انســان حساس به اخالقیات در چنین اوضاعی نمی داند که دقیقًا چه 
کند؟ آیا حق دارد که در وقت و محدوده ی شغلی اش وقت های فراوان و 

اضافی را صرف اموری غیِرشغلی نماید؟ 
شــاید بدترین حالت وقتی باشد که ما نه درگیری و مشغولیت کافی 
داریم و نه درآمد مناســب. یعنی نه به انــدازه ی الزم کار می کنیم و نه به 
اندازه ی الزم کسب درآمد می کنیم. در حالت اول، اگر درآمد ما کم بود در 

عوض وقت ما تلف نمی شد و کاری مفید انجام می شد و 
یا در حالت دوم اگر ذهن و جسم ما از طریق کار، اشباع 
نمی شد اما اقاًل معیشت ما به خوبی تمشیت می شد. اما در 
این حالت، ما نه می توانیم به خوبی کار کنیم و نه می توانیم 
به خوبی درآمدی حاصل کنیم. نه اشــتغال را داریم و نه 
ارتزاق را! از حیث اخالقی این بدترین حالت شغلی است، 
چراکه انسان احساس می کند نه او می تواند برای دیگران 
مفید باشد و نه دیگران می توانند برای او مفید واقع شوند.      
به طور کلی در بسیاری از محیط های کاری و در ذهن 
بسیاری از شــاغالن دست کم دو پرسش مهم اخالقی بر 

جای خود باقی است: 
الف( از حیث اخالقی، آیا درآمد باید درخور شغل و 

تالش شغلی باشد یا بالعکس؟
ب( از حیث اخالقی، آیا درآمد ما باید متناســب با 

نیازهای ما باشد یا تالش های ما؟

  حرفه چیست؟
هر شغلی یک حرفه محسوب نمی شود و هر شاغلی حرفه ای قلمداد 
نمی گــردد! حرفه )career( یعنی کاری که در آن مقوله ی مهارت و لیاقت، 
محوریت دارد. گرفتن بلیت در ورودی باغ وحش یا سینما یک شغل است 
اما یک حرفه نیست. هر حرفه ای می تواند یک شغل باشد اما هر شغلی یک 
حرفه نیست. نجاری یک حرفه است، زیرا صرف کفایت عقلی و داشتن 
دست و پا برای نجار شدن کفایت نمی کند. نجاری مهارت می خواهد و این 
مهارت و صالحیت برای هرکسی که دست و پا دارد دست وپا نمی شود. 
این در حالی اســت که ما تقریبًا ظرف یک دقیقــه می توانیم راه و روش 
بلیت فروشــی در ورودی یک باغ وحش یا ســینما را بیاموزیم. هرچقدر 
که شغل ها حرفه ای تر شوند و حرفه ها اشتغال زایی بیش تری داشته باشند، 
وضعیت فرد و جامعه مطلوب تر خواهد شد. گفتنی است که اگر بسیاری 
از شغل ها کاذب هستند همه ی حرفه ها هم مقدس و محترم نیستند. دزدی 
از موزه های بزرگ یک حرفه است و کار دزدهای حرفه ای، اما این حرفه 
از بسیاری از مشاغل پیش پاافتاده و زائد بارها و بارها بدتر و پست تر است.
به نظر می رســد که حرفه ها و حرفه ای ها ذاتًا از شــغل ها و شاغل ها 
رضایت و مطلوبیت بیش تری برای فرد و جامعه در پی دارند. یک حرفه ی 
کوچک و جمع وجــور ما را بیش تر درگیر و مجذوب می ســازد تا یک 
شــغل پردرآمد اما سطحی. قوانین و نهادها باید جامعه را به سمتی سوق 

دهند که شغل ها به حرفه تبدیل شوند و هرکسی به واسطه ی مهارت ها و 
صالحیت هایش ارتزاق کند و نه به صرف یک مشغولیت. اگر اشتغال زایی 
به معنای توزیع مشــغولیت صرف و درآمد حاصل از آن باشد، به سامان 
اخالقی فرد و اجتماع کمکی نمی کند، زیرا این سنخ از شاغالن خود بهتر 
از هرکس دیگر می دانند که شــخصیت و مهارت آن ها در انجام این کار 

مدخلیتی ندارد.

  رسالت چیست؟
واژه ی calling در زبان انگلیســی عالوه بر معانی دیگر، گاه به معنای 
شــغل و پیشه به کار می رود، ولی پیشــه ای که به نوعی معنای رسالت در 
آن مضمر اســت. قطعًا پیامبران الهی و اولیای دین ) علیهم السالم( بهترین 
مصداق این مقوله هستند. انبیا همگی جهد و تالشی بی اجر و مزد داشتند. 
نبوت، امامت و ولی خدا بودن شــغل نیست، اما بیش از هرشغلی فرد را 
به تکاپو وا می دارد. پیامبر اســالم جدا از جنگ ها و جهادها چنان در کار 
دعوت و هدایت، مجدانه و پاک بازانه می کوشید که به قول قرآن، نزدیک 
بود جان عزیزش را از فرط مشــقت در این راه از دست دهد )کهف/6(. 
اما »کار رسالتمندانه« را نباید در بزرگان و قدیسان خالصه کرد. جراحی که 
علی رغم اشباع مالی و سن باال و سختی کار و صرفًا برای نیاز مبرم بیمار به 
او در دل شب ساعت ها در اتاق عمل به سر می برد، یعنی 
حرفه ی خود را به چشم یک رسالت می بیند. هیج اختراع 
یا کشــف بزرگی در تاریخ علم توسط کارگزاران علمی 
)کــه صرفًا به اندازه ی پولی که می گیرند در آزمایشــگاه 
می مانند یا فکر می کنند( صورت نپذیرفته است. تا کسی از 
حیث روانی و از منظر اخالقی احساس نکند که رسالت 
یا مأموریت یا وظیفه دارد تا مجهولی را معلوم و معمایی 
را حل کند و روزان و شبان و بی وقفه به این امور نیندیشد 
هرگز نمی تواند به نامی مانا در تاریخ علم و اندیشه مبدل 
شود. البته نباید گمان برد که احساس کار رسالتمندانه را 
تنها بزرگان دین یا علم یا متخصصان برجسته دارند یا باید 
داشته باشند. رفتگری که علی رغم نبود یک ناظر کاری یا 
درآمد کافی اخالقًا احساس تکلیف می کند که جوی ها را 
به خوبی باز کنــد و پاکیزگی را به بهترین وجه به ارمغان 
آورد در واقع کار خود را از شغل یا حرفه به یک رسالت 

تبدیل کرده است.
کار ما چیســت؟ ما چه کاره ایــم؟ بگذارید در ختم 
سخن ببینیم که کاروبار ما به کدام یک از مقوالت سه گانه ای که در باب آن 

بحث کردیم نزدیک تر یا شبیه تر است.
نشانه های يک »شغل«: دائمًا به ساعت نگاه می کنیم تا ببینیم که کی 
ساعت کاری به پایان می رسد. احساس می کنیم که هرکس دیگری اگر در 
جای ما باشد به خوبی می تواند این کار را بر عهده گیرد. احساس می کنیم 
که پول و گریز از سرزنش های اجتماعی، مهم ترین دلیلی است که ما را به 

انجام این کار وا داشته است.  
نشانه های يک »حرفه«: احساس می کنیم که انجام این کار یا برخی از 
ظرائف نهفته در آن تنها از دست ما یا افرادی که مهارت های ما را دارند بر 
می آیــد. اگرچه از روزهای تعطیل و کم تر کار کردن هم لذت می بریم، اما 
از انجام کار خود نیز خوشحالیم؛ چراکه نتیجه ی مهارت ها و توانایی های 

خود را در آن می بینیم. 
نشانه های يک »رسالت«: اگر برای کار خود نه به زمان و ساعت کار 
می اندیشیم و نه به پول و درآمد، اگر خود را در خدمت کار می بینیم و نه 
کار را در خدمت خود، اگر فراتر از مرزهای وظیفه و یا آستانه ی نیازهای 
مالی و اجتماعی تالش می کنیم، در واقع یعنی احساس می کنیم یک رسالت 

و مأموریت را بر عهده گرفته ایم.  

همه ی مــا محتاج یک 
از  شغل و درآمد حاصل 
آن هستیم و اگر احساس 
کنیم کــه به خوبی کار 
و  زمــان  و  می کنیــم 
آن  صرف  را  الزم  تالش 
انتظار  قاعدتًا  می نماییم 
داریم.  مناسب  درآمدی 
اتفاقی رخ  اگر چنیــن 
ندهد در واقع ما به لحاظ 
اخالقی دچار یک چالش 

می شویم
                                 


