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آن،هفتهنمنابعازاستفادهوزمینآبادانیوعمرانوسیلهیگانه•
ودنبوسازدمیراخودزندگیکاروسیلهبهانسان.استکار

باکهتگفبایدهمه،اینیا.رساندمیاثباتبهزمینرویراخود
ازرکمتفالسفهکهاستمباحثیجملهازکارتعجبکمال

هکچندهر.اندکردهگووگفتآندربارهدیگرموضوعات
الیتفعترینعمدههاانساناکثریتبرایکارامااست،چنین

مییمعنهاانسانزندگیبهکار.دهدمیتشکیلراانهازندگی
زندگیادامهودرآمدفعالیتیکازبیشترآناهمیتودهد

موضوعاتفالسفه کمتر از .است
و دیگر درباره آن گفت و گ

کرده اند



نسانداهرکاراستممکن.کندمیناکامبرعکسیاوکامروازندگیعرصهدرراانسانکار،•
توجه،جالبه،برانگیزانندبرعکسیاومرگباروکنندهکسلضروری،غیرناخوشایند،اوبرای

ازمهمیسمتقکارکهداشتتوجهبایدفوقوضعیتدوازیکهردر.باشددلچسب.ومبتکرانه
.نیستپوشیچشمقابلآسانیبهکهگیردمیبردررااوزندگی

ارلزوم مبتکرانه بودن ک



ود و سپس در این نوشته، ابتدا از دیدگاه فلسفی به کار و مسائل مربوط به آن توجه می ش•
رار از دید روابط صنعتی و جامعه شناسی صنعتی  یا جامعه شناسی کار، مورد توجه ق

سیاسی در آغاز برای معرفی فلسفه کار به برخی از جنبه های اجتماعی و. نخواهد گرفت
آن و بحث در پیرامون تصویری از انسان در روزگار  امروز به عنوان کارگرد می 

در نهایت، به از خود بیگانگی  و. پردازیم و اخالق کار را مورد توجه قرارا می دهیم
.  راه های پدید اورنده ان در جهان امروز می پردازیم



باکهاستفعلیکار.استآمدهفعلمعنیبهنیزگاهواستشغلمعنایبهفارسیزباندرکار•
شودصادروانحیازارادهباکهفعلیهر»کهاستاعتقاداینبراصفهانیراغبباشدتواممشقت

«.استکار

نقش اراده



وافرادبرایآنهابهتوجهکهداردهاییارزشجامعههرسیاسیواقتصادیهایسازمان•
میبارهبرامشکالتیآنهارضایتعدمواستالزامیدارندکاروسرجامعهآنباکهشهروندانی

امالکایجامعهدیگرسویازوسویکازگراجمعکامالایجامعهاستقراروایجادبرای.آورد
منابعونافعمتقسیمشود،پذیرفتهجامعهآنافرادتوسطاستالزمآن،آنچهنهایتدرگرا،فرد

.اوستبرمحاکاوضاعوفردبرمبتیکامال.عکسبریاوهمگونایگونهبههمگانبینجامعه



ت،عدالآزادی،چونایارزشیمفاهیمتشریحبهآنهامورددرگیریتصمیموپذیرشاین•
سومروآدابمقررات،وقوانینجامعه،اجتماعیهاینهاد.استوابستهانسانیمزلتومساوات

کهاجآنازواستاجتماعیواقعیتیککارکهجاآناز.کنندمیعملآنهاپرتواقتصاددر
کارازبایدکسیچهکهاینوکندمیمشخصنیزراکارارزشجامعهیکبرحاکمهایارزش

.کشاندمیدقیقیفلسفیبحثبهراماکارشود،مندبهره

کار یک واقعیت
اجتماعی است



بهفردگیوابستعدمیاوابستگیمورددراجتماعی،وسیاسیمشکالتومسائلکار،دنیایدر•
دیگرهایانانسبهوابستگیعدممفهوممثال،برای.کنندمیمطرحراسواالتیدیگرهایانسان
رهنگفدرحتیکهشودمینامیده«فردگرایی»،دیگرانبرتکیهبدونخوداموردادنانجام
زباندر«اییگرفرد»کلمه.دیگرانتاشودمیگرفتهنظردرآمریکاییانخاصبیشترغربی

کتابدرفرانسهیفلسفوسیاسینامدارنوینسده«دوتوکویلالکسی»توسطباراولینانگلیسی
«امرسون»چونبزرگینویسندگاناو،ازپسالبته.استشدهبردهکاربه«امریکادردموکراسی»
انیانجهبرایموجهایگونهبهرامشرباینوانددادهسخندادبسیارموردایندر«منویت»و

.اندکردهتشریح



دولتیرراتمقوقوانینبهفردوابستگیعدموآزادیبا«گراییفرد»غرب،اقتصادیتاریخدر•
مینشانخاطربیلنیگتنشهیرمورخکهایگونهبه.اندآمیختههمدردیربازازاو،فعالیتبرای
مستعمرهبرایانیابریتبازرگانیمقرراتوقوانینبابازرگانانکهبودنمستعمرهروزگاراز...»:کند
راهدرظهموعبهبازرگانیوصنعتیبزرگهایغولکهنوزدهمقرناواخرتاجنگینددنمیخود

وتیدولمقرراتوقوانینازبودنآزادازصحبتجاهمهپرداختند،می«آزادی»و«گراییفرد»
«.استبودهدولتپناهدرآزادزیستن

فردگرایی آزادی



: و این مفهوم در نوشته پیتر اچ شاک به گونه زیر مطرح شده است•
سیاسیتمسیسکنندهتعیینکهفلسفیمفروضاتبااساسیصورتیبهدولتی،مقررات»•

هایآرمان»درراخودهایریشهکههستیمآزادایجامعهمااست،مغایرآمریکاست،
ایندراساسیواولیهمفهوم.استکردهمستحکمدولتوشهروندانروابطدرباره«سودجویانه

چنینبا....تاسخودبهزیستیوشخصیمافعوخودرفتارهایداوربهترینفردکهاستمورداین
نظرازبازارربمبتنیمبادلهیکدرافرادبینهاارزشدگرگونیوداوطلبانهستدودادنگرشی،
«.استسودمنداجتماعی

داد و ستد داوطلبانه



ار ناردست و و تصور چنین آزادی امروزه بسی« فرد گرایی»بسیاری از بر این عقیده  اند که چنین •
. پافشاری  در این عقیده ، عقده ای سخیف و خارج از موازین منطقی است

تصور آزادی



شرفته، مشکالت  فزاینده اجتماعی، اقتصادی، و بوم شناسی حامک بر جوامع صنعتی پی•
ا رها به نظر عده ای ناشی از این دیدگاه است و این مشکالت گریبان جوامع صنعتی  ر

مال نخواهد  کرد، مگر این که قدرت و حاکمیت دولت در تمام زمینه ها پذیرفته شودو اع
.  یردقوانین و مقررات دولتی همه چیز را، حتی صنعت و تجارت را، عمیقا  در بر می گ
یفیت امروزه  آنچه را که یک سازمان صنعتی یا بازرگانی انجام می دهد، کم و بیش، به ک

.  زندگی بسیاری  از افراد تاثیر می گذارد



مانندهاییدستهیاوهاگروهبهدیگرسویازواستمربوطافرادزندگیبهسویکازاثراین•
میبطمرترقیبانوکنندگانمصرفخریداران،بهدیگرسویازوحاکمهیاتگذاران،قانون
نصیببیرتاثوتاثیراینازنیزسازمانصاحبانیاسهامدارانوکارکنانکهنیستشک.شود

کردستفادهانموداریمدلازتوانمیسپردخاطربهراآنبتوانترراحتکهایگونهبه.نیستند
.کردترسیمراتاثروتاثیراینو

خریداران، مصرف 
بانکنندگان و رقی



نمودار



مشیخطوروشهاانتخابدروباشدتوجهموردبایدفوقعواملازیکهروسازمانتاثروتاثیر•
.کندجلبخودبهرانظرانصاحبنظرشدیداآنهابرمترتبفلسفیتفکراتنیزوسازمانیهای
بسیارینجروبیماریوآلودگیباعثتولید،درزاسرطانموادازبرخیازاستفادهمثال،برای

احبانصبیشترسودکهتولیدارزانهایروشکارگیریبهیاوشودمیجامعهدرهاانساناز
تنرفمیانازوزیستمحیطکردنآلودهبهمورادبیشتردر.آوردخواهدهمراهبهرامفعت

.گرددمیهاانسانتادریاییموجوداتوماهیانچونکوچکحیواناتاززندهموجودهزاران
حیاتهبتوجهعدموانسانارزشیبیدوممورددروشناسانهبومشگرفتغییرات،اولمورددر
.اوردمیهمراهبهرااو

تغییرات 
شگرف بوم

شناسانه

بی ارزشی
انسان



وتولیدیهایسازمانامربهراهادولتشدیدتوجهکهاستخطریهایزنگهااینهمه•
وهاسازماناینشدیدکنترلجهتدرقوانینیکهداردمیآنبرراانهاوکندمیجلببازرگانی

.باشندداشتهعمومیمنافعحفظ



اصولیرعایتبهملزمراخودبیش،وکمامروزی،جوامعبرحاکمسیاسیهاینظاماساساینبر•
کهایننهدباشگرایانهجمعارزشیاصولبهبندیپایوکنندتامینراجمعمنافعکهدانندمی

هایکنترلدهند،قرارخاصعدهایفردیمنافعاختیاردرراخودهایسیاستوخودکامال
جاهمهدرنباشد،کلمهوسیعمعنیبهگراجمعهاینظامپذیرایجامعهکههرچنددولتی،
وپولیمالی،هایسیاستطریقازجملهازومختلفهایراهازهادولتاست،مشروع

کارنیرویندگانکنعرضهمنافعتامینوکارمقرراتوقوانینتنظیموتدوینبهغیرهوبازرگانی
.پردازندمیبازرگانیوصنعتصاحبانمنافعتامیندیگرجهتازوسوییاز



وروزدرکارزمانحداکثریاوگیرندمینظردرکارکنانبرایرادستمزدحداقلطرف،یکاز•
میخودکارفرمایانبالدرکارکنانتکالیفبهدیگرسویازوکنندمیمشخصراهفته

.پردازند



سیاری آنچه در بررسی مفهوم اجتماعی کا رتاکید می کند، این است که هر چندکه هنوز ب•
از مردم برای خود کار می کنند و هنوز کسب و کارهای کوچک و حتی یک نفره در 

بسیاری از نقاط عالم  چه در کشورهای پیشرفته صنعتی و چه در جوامع  در حال 
توسعه، درصد قابل مالحظه ای از شهروندان را به خود مشغول داشته، در عین حال، 

می عده کثیری برای دیگران کار می کنند و از طریق فروش نیروی کار خود ارتزاق
. نمایند



متقابلهنگیفرواجتماعی،سیاسیاقتصادی،مختلفروابطعمیقودقیقبازنگریبهخوداین•
ملزمراخودفه،فلساگر.استاجتماعیتجربهیکضرورتاکار.انجامدمیکارفرمایانوکارکنان

بررسیوفلسفیهایمقولهدرصورتآندر.بداندمهماجتماعیتجربهاینبازنگریونقدبه
.شدخواهددادهآنبرمترتبمسائلوکاربهایمالحظهقابلمکانآنها،اثرات

بازنگری دقیق و عمیق



ه و آمریکایی معاصر در این زمینه بحث قابل مالحظ-فیلسوف هلندی« رمی کو انت»•
ه کار او در نوشته خود موارد ضد و نقیض مربوط ب. تفکر برانگیزی مطرح کرده است

او را مطرح کردهه و سعی در روشنگری ابعاد مختلف  و متناقض آن دارد که به عقیده
. مختص کار و دنیای آن است



بهکار.هاستانسان«اجبار»و«ازادی»معمایکاربهمربوطمتضادومتناقضموارداینازیکی•
کارهبانسانیعالمخلقبرای.انجامدمیانسانیعالمتداوموایجادبهچوندهد،میآزادهاانسان

انانس–کارآگاهانه-کارهمیناستکردهمتمایزحیوانازارانسانکهچهآنوداریمنیاز
ها،ساختمان.استگرفتهنشاتهاانسانکارازمادیغیرومادیهایپدیدهاغلب.هاست

هیچواندآمدهمیپدیدآدمیکارثربرهمهغیرهوهامدادها،کتابمنزل،وسایلها،اتوموبیل
.استنگذاشتهوجودعرصهبهپاخودخودیبهکدام

کار آگاهانه



از انسان ها از طریق کار خود،  سنگ و خاک و اهن را به ساختمان تبدیل می کنند و یا•
وگرنه نه سنگ و آهن و خاک. درخت و چوب و سپس میز و صندلی را درست کرده اند

این کار بر. به خودی خود ساختمان شده اند و نه درخت تبدیل میز و صندلی شده است
. تبدیل می کند« عالم انسانی»را به « عالم طبیعی»اساس 

به ارمغان  می آورد و این آزادی به دو صورت، « ازادی»برای انسان « عالمی»چنین •
برای(. آزاد برای)و دوم به صورت مثبت ( آزاد از)اول به گونه منفی. مورد نظر است

:  نشان دادن پاره ای از جهات آزادی منفی  و مثبت به ذکر چند مثال بسنده  می کنیم



.کندمیآزادهوایدروبیروندرزیستنازآزادراماسرپوشیدهجاهایوخانهدرزندگی•
هایقلمو.سازدمیخودهایگامباکجاهربهرفتنورویپیادهآزادرامااتومویبلازاستفاده

.کنندمیامورازبسیاریسپردنذهنبهوکردنحفظازآزادراماما،



هر یک از موارد فوق کمک های شایان توجهی به انسان می کند، ولی هر یک از آنها •
و دیگر او دیگر به راحتی نمی تواند در هوای آزاد زندگی کند. چیزی از انسان گرفته اند

گر نمی تواند در هوای آزاد زندگی کند و دیگر نمی تواند در هوای آزاد زندگی کند و دی
تی راه نمی تواند  در هوای آزاد زندگی کند و دیگر نمی تواند به راحتی نمی تواند به راح
ر  برود و از مهارت راه رفتن خود حداکثر استفاده را بکند و به همین ترتیب او دیگ

م کار و بر اساس این مثال ها، تقسی!  توانایی استفاده خراق العاده  از حافظه خود را ندارد
د افزایش تخصص و تعیین وظایف ما را از انجام داد کلیه کارهای مورد نیاز خود آزا

.  کرده است



نیازموردغذایانخودمکهنیستیممجبورهمچنینبسازیم،کفشخودکهنیستیممجبوردیگرما•
اییژهوکاربهراخودکاریزمانتوانیممیما.کنیمآمادهوبرداشتوداشتکاشت،را،خود

نیازامورگردیبهپرداختنازوبدهیماختصاصدارد،سازشماهایتواناییوعالقهبابیشترکه
ریقطاینازراخوددیگراحتیاجاتخود،کارپولدریافتمقابلدروبپوشیمچشمخود،

وملیاتعدادنانجاموانبوهتولیدکهاستکاراجتماعیسازماناینحقیقتدر.کنیمبراورده
.استساختهممکنمابرایحاضرعصردرراپیچیدهکارهای

سازمان اجتماعی کار



نجامااست،استوارکاربرکهدنیاییایندرخواهیممیآنچههرکهآزادیممامثبتجهتاز•
هافاصلههشدسوارآنبرکهاستگذاردهمااختیاردررااتوموبیلآن،کارکهدنیاییدر.دهیم

وریاتشنهاکتاب.نوردیمدرراهاقارهسرعتبهکردهاستفادهآنهواپیمایاز.کنیمطیرا
ایندر.کنیماتماشراگیتیسراسروبنشینیمخانهدرکهدهدمیرااجازهمابهآنتلویزیونرادیو
رویممی.یمبیفزایخودعمربرکردهمهارراهابیماریکهداریمراآنتوانشده،انجامکاربادنیا،
کههایناهمه.گیریمخوداختیاردرراآنهاکردهسفردیگرکراتبهکارهمیننتیجهدرکه

اجدادشانبهنسبتدگرگونکیفیتیباراآنهاشده،منتجانسانرشدوتوسعهبهکارند،برمبتنی
.استدادهقرار



یایدنوزندگیازکهدهدمیراآزادیاینانسانبهشدتشریحکهگونهبدانکارچندهر•
نیستکش.داردبردراوآزادیواوبراینیزراهاییمحدودیتاماکندبیشتریاستفادهموجود

ویهمکاربه.شودمیعرضههاانسانبهکهخدماتیتماموشدهساختهاشیایاینتمامکه
همکاریاینجدید،وصنعتیدنیایدرکارکنانوکارگراننظراز.دارنداحتیاجمساعیتشریک

میدپدیهایینامهآیینونظموقواعدتحتومونتاژخطوطهاکارخانهدرمساعیتشریکو
.باشدهاانسانآزادیبازدارندهتوانندمیکدامهرکهآیند

همکاری و تشریک مساعی



ازسیاریب.استوابستهکاربهامروزدنیایدرآنگذراندنوفراغتاوقاتگفتتوانمیحتی•
ورزشکاردرافرادی.کنندسرگرمرادیگرمردمکهکنندمیصرفوقتهاساعتمردم

کاربهسینماوتلویزیونورادیودرکهافرادی.سرگرمندهنروادبیاتبهکههاییانسانهستند،
باودکننپرایگونهبهرادیگرانوخودفراغتاوقاتکهبرآنندهمهوهمهدارند،اشتغال

.گیردمیخودبهکارجنبهنیزآنهافعالیت،کارمورددرمتداولتعاریف



شادیازهکدنیاییجدید،دنیایبرای«نیچهفردریش»آلمانی،نامدارفیلسوفنوزدهمقرناواخردر
کهکنندکاربایدآنچنانوآزادندغیرچنانآنهاانساناست،گفتهاو.بودگرفتهماتم،استتهی

کاریادندانجامتوانآنها.بپردازندخودبهتوانندنمیآسودهوجدانباوندارنداستراحتفرصت
آه».دهندانجامتوانندنمیموجهیدلیلبدونراکاریهیچوداشتنخواهندخودمیلبهرا

درآسودههایوجدانتمام.آمدخواهدفرودفرهیختگانما،مردممیاندرشادکمانیمحدودیت
خودازانسانوطلبدمیجبرانبرایراازاییبهماخودبرایاستحرکتدرشادمانیجهت

.استشرمسار



اگر به تفرج در کوهسار  و حومه شهر می رود نه از آن رو که از آن لذت می برد و •
شادمان می گردد، بلکه از ان رو بدان می پردازد که سالمت او را تضمین می کند 

رای این نگرش را که به کار شکوه و اعتبار زایدالوصفی می دهد، تهدیدی ب:  نیچه»
ها در فرهنگ برتر و نگرش های فلسفی می داند که اوقات فراغت را فقط برای انسان

صورتی که کاری انجام دهد توصیه می کند در غیر این صورت انسان ها را سرزنش
چنین هشدار می دهد که روزی فرا « نیچه». می کند که چرا وقت خود تلف می کنند

-خواهد رسید که هیچ کس امادگی زندگی اندیشمندانه ای را بدون وجدان ناآرام و خود
.  سرزنشی نخواهد داشت



ایگونهبهکهاستسیاسی-اجتماعیایمسالهدیگرسویازامااست،تجریدیمفهومیآزادی•
کهنتاسمعنیبدیناجباروآزادیمعمایمعنیبهمعمااین«کوانت»نظربه.استمطرحعملی

راماردیگسویازودهیمانجامراامورازبسیاریبتوانیمکهسازدمیآزادراماسوییازکار
متوانیمیچگونه»!کندمیمطرحراایآزاردهندهسوالخوداین.کندمیخودبندهوبرده

«گردیم؟آنقربانیخودکهاینبدوناوریمپدیدرادنیایی



رش سرسام معمای دیگر فراهمی یا قابلیت دسترسی استف کر ما به ویژه هم اکنون با گست•
.  می کنداور تولید انبوه  و شبکه های توزیع پدیده ها را برای ما به آسانی دست یافتنی

ته ای در حقیقت، امروز بیش از هر زمان دیگر، امکانات بیشتری در اختیار ماست، نوش
شته که هم اکنون شما در دست دارید و مشغول مطالعه آن هستید، در نظر بگیرید در گذ

ها مردمان صاحب خرد و عالقه مند می باید فرسنگ. فراهم کردن ان بسیار دشوار بود
دت ها باید طی طریق کنند تا به کتاب یا نوشته ای دسترسی پیدا کنند و تازه پس از آن م

.  صرف وقت کنند تا ان را برای خود اسنتساخ  و رونویسی کنند



میکثیرتنسخههزارهانوشتهوکتابهرازوگیردمیصورتسادگیبهکاراینتنهانهامروز•
رداریبتصویرهایدستگاهتوسطاینوشتههرازکهداریمراآنتوانماواحدزماندروشود

چندکهتاسپذیرامکانراحتیبهنیزاینبلکهکنیم،تهیهراخودنیازموردهاینسخهتعداد
کنند،آمادهرایانوشتهباکتابیمشترکاوکنندزندگییکدیگرازدوردستمسافاتدرمولف

.استپذیرامکاندیگرهایانسانکارباهااینهمه

کار انسان های 
دیگر



وکندمیاستفادهدسترسدردنیایازامروزانسان»:است«فراهمیمعمای»این«کوانت»زبانبه•
وترستردسدریابدمینیزخوداوگرددترفراهماومبنایچندهر.گیردمیبهرهخودزندگیاز

ازدوریفاصلهدرهاانسانعملی،نظراز.سازدمیرااودنیایاوبودنفراهم.باشدترفراهم
این.نندکمیکوچدیگرنقطهبهاینقطهازنفرهزارانساله،هر.کنندمیزندگییکدیگر
.گیردمیانجامهغیروبهترکاربهتر،وضعیتارتقا،نظیر،متفاوتدالیلبهجاییبهجاوتحرک

رامناسبایجبایدگیرندبهرهبهترخودهایتواناییازوکنندکاربهتراینکهبرایهاانسان
.باشنددسترسدرخاصاینقطهدردیگر،عبارتبهکنند،انتخاب

ارتقای وضعیت بهتر



درلوژیکیتکنووایحرفهآمادگیبهکاردربودندسترسدریافراهمیدیگرمفهومعالوهبه•
هایتازهباارخودناچاریم.بمانیمباقیصحنهدرامروزاقتصاددرکهاینبرای.استوابستهکار

.باشیمتکیمآنهابهکاردروبیاموزیمراهامهارتبایدما.گیریمکاربهراآنوسازیماشناحرفه
وشدنستخدامااستطاعتباکهمعنیبدین.شودمیتبدیل«پذیریاستخدام»بهفراهمیجاایندر
ایناماسازد،یمفراهممابرایراهاپدیدهکارخالصه،ایگونهبهباشیم،داشتهراگرفتنکاربه

.باشیمآمادهکتاربراینیزماکهاستالزمخود



های بدون شک روش. سومین معنا در این مورد در این برگیرنده فقر  و غنای کار است•
از نوین کار توانایی های انسانی ما را به اندازه گسترده ای افزایش داده اند، اما برخی

ا به منتقدان  اجتماعی بر این عقیده اند که این خود باعث یک بعدی  ما شده است و ما ر
صرف تمام حیات  ما به تولید  و م.  سوی انسان تک بعدی یا تک ساختی سوق داده است

غال در اکثر جوامع ، تولید و مصرف فضای اصلی ذهن انسان ها را اش. منتهی شده است
.  کرده است



بیشتریدتولدارایکهگیردمینظردرراواالتریپایگاهومنزلتانسان،برایحاکمهایارزش•
رابیشتریمصرفتواناییمقابل،دروباشد-بیشترثروتگرنه،وباشد،سالمترجامعهاگر–

مشاهدهانانجومیاندرویژهبهدگرگونی،وتغییرعالمت،جوامعازبرخیدرالبته.باشدداشته
نسانیا.آوردفراهمهاانسانبرایراویژگیاینکهداردراآنتواناییآن،حاصلوکار.شودمی
تواناییکندمیدهاستفابیشتردیگریکاربهرهازایگونهبهیاودهدمیانجامبیشتریکارکه
.آوردپدیداشوابستهافرادوخودبرایبهتریزندگیکهیافتخواهدراآن

مصرف



توانیمبتاکنیمکردنکاروکارصرفرازیادیزمانکهداردآنبررامااستممکنخوداین•
برایقیمترانگوسایلکهبیابیمراآنتواناییودرآوریمخودبهتصاحبدررابیشتریاشیای

ازتفادهاسقدرتساتممکنخوداینشودمیمربوطفلسفهبهکهجاآنتا.سازیمفراهمخود
ود،نشمندبهرههرگزدیگر،هایانسانوتفکراتوهاآرمانازودهددستازراخودزندگی

بهرانوینیصنعتزندگی«مارکوزه»کهجاستایندر.دهندنمینویدرالمسیقابلثمراوبهزیرا
.کندیمدورخودانسانیتازراهاانسانزندگی،اینکهشودمیمعتقدوگیردمیانتقادباد



باراجومحدودیتمعنایبههموآزادیمعنایبههماقتصادیهایپیشرفتجدید،دنیایدر•
همهلقبومورد«مارکوزه»نظراین.آوردمیدنبالبهرامعنویفقرمادیوجسمانیرفاه.است

وواقعیاتاحتیاجدرستشناختدراواشتباهکهباورنداینبرآناننیست،اجتماعیفالسفه
.استانساندروغیناحتیاجات

محدودیت و احبار



:ردیمکاشارهموردآنسهبهفقطجاایندرماکهآوردمیپدیدنیزرادیگریتناقضاتکار،•
غنایوفقرمعمایوفراهمیغیروفراهمیمعمایاجبار،وآزادیمعمای:کاربهوابستهمعماهای

مهمموردایندرفلسفیتفکرهر.دارندمیبیانراهاانسانفلسفیتفکرگونگونهابعادکار
ودخزندگیازایعمدهقسمتهاانسانماازیکهرعملیصورتبهکهاستاینمهمنیست،

میارکصرفراخودزندگیازعمدهایقسمتباشیم،بیزارآنازچه.کنیممیکارصرفرا
کنیم،



هلچهفتههردرمااگر:داردمیبیانمازندگیدرراکاراهمیتایسادهسرانگشتیحساب•
کنیمارکراخودعمرازسالچهلماوباشدداشتهکاریهفتهپنجاهسالهروکنیمکارساعت

دانیممیخوبماهمهوایمکردهکارصرفرامانزندگیازساعت80000ماصورتآندر
.نداریمحیاتیکازبیشوآییمنمیدنیابهیکبارازبیشماکه



مفهوم کار در نگرش های نو

ودهبمتفاوت«یدیکار»مفهومبادیربازازغربیهاینگرشدرworkکلمهوسیعمعنایبهکار•
نگاهبتمثنگرشیباآنهادویهربهگفتتوانمیکمدستجدیدتر،نظریاتدرولیاست
هستیه،آزادانوخالقایگونهبهانسانکهداردداللتاینبرامروزغالبنگرش.شودمیکرده

هکآنچهازکامالنگرش،این.کندمیجووجستخودمولدحیاتدرراخودانسانیارزشو
هنریذهنی،جنبهبیشترآناننظرازکار.استمتفاوتبود،حاکمغربیفالسفهبرباستانعهددر
جنبهفقطیدیکارکهحالیدراست،بودهتوجهخوردروارجمندبسیاراینوداشتتحقیقیو

بیموانعبیشترردنسبتاواستبودهانساناقتصادیاحتیاجاترفعبرایوداشتهمادیوفیزیکی
.شدمیشمردهارزش



وگرفتمیجامانبردگانوسیلهبهکهبودآنیدیکارباستان،یونانکالسیکفالسفهدیداز•
وجود.کردندمیواگذارخودبردگانبهراآنوزدندمیسربازآندادنانجامازآزادمردمان

میراتفرصاینهابدانورهانیدمییدیکارعذابورنجازراانانکهبودنعمتیبردگان،این
وسیلهعنوانبهفقطیدیکارنظر.برساننداثباتبهاندیشهباراخودهستیوبیندیشندکهداد

میالدی،نهمقرنتا.انسانیتبامقادیرحتیوانسانیهایخالقیتوآزادیباناسازگارومعاش
اینکهاستباوراینبر«بلومارک»فرانسوینامدارمورخرسدمیشارلمانامپراطورزمانیعنی

.استبودهحاکمغربتفکریارکانبروسطیقرونتمامدراعتقاد



توجهموردوهیافتخاصیاعتبارنیزیدیکارکهاخیر،قرندویکیدراست،حاضرزماندرفقط•
رافکریدگرگونیاین«انسانوضع»ارزشمندشنوشتهدر«آرنتهانا».استگرفتهقرارهمگان

.کندمییابیرداخیرهایسالدر



ترین از پایین ترین و خوارترین حالت به باال« کار یدی»خیزش ناگهانی و تماشایی •
ن در قر« الک»درجه، و یکی از پر ارج ترین فعالیت های بشری، زمانی آغاز شد که 

وت چنین نگرشی وقتی ق. هفدهم دریافت که کار یدی منبع  و مشا تمام دارایی هاست 
برای انسان « ثروت ها»تاکید کرد که کار یدی منشا تمام « ادام اسمیت»0یافت که

خود نشان داد که کار منبع تمام« نظام کار»اوج این نگرش را در « مارکس»هاست و 
.  تولیدات  و خالقیت هاست و تشریح گر انسانیت بشر است



نظرازتاس«سازابزارانسان»نگرشانسانمورددرهانگرشترینرایجازیکیامروزشک،بی•
جهانکهسانیانومولدانساندیگرعبارتیبهوسازندهانسانمعنایبهالتینیاصطالحانیلغوی

التوافقجامعویکسانتصویریکهنیستمعنیبداندیدگاهاینازمسالهبررس.استسازد،میرا
.داردوجودحاضرحالدرانسانماهیتدرباره



برفالسفهزابسیاری.استمتفاوتایگستردهمیزانبهکارمورددرنگرشهمانندانسانماهیت•
کهنیستشیهمانندهرگزانسانزیرا.کردقضاوتانسانمورددرگفتنسخنکهاندعقیدهاین

درتنگفسخنجایبهکهدهندمیترجیحانان.دادقراربررسیموردجهاتجمیعازرااوعنوان
.کنندحلیلتاوبرحاکموضعاساسبررااووبگویندسخناوبرحاکماوضاعدربارهانسانمورد

ابزارسازانسانایوخالقیتوسازندگینظرازانسانبررسیگفتتوانمیدیدگاهاینبهتوجهبا
.جوهریدیدگاهازاوبررسیتااستفالسفهاکثرتوافقموردبیشتر

انسان هرگز همانند شی نیست



خصایص.داردانسانمورددرایارزندهتحقیقاتکه«کینسام»امریکامعاصرفالسفهازیکی•
انزاوسازدمیابرازکهاستموجودیانساناولکند،میبیانچنینراسازابزارانسانعمده

انسان،سوم.تاسابزارازکنندهاستفدهوسازابزاردستش،همانندانسانمغز،دوم.کندمیاستفاده
.استخودشعمدهمحصول



ازرااومینهوداردراابزاراستفادهوساختنتوانسازندهانسانزبان،ازاستفادهتواناییهمانند•
یکدیگرازراانسانیتکاملوحیوانیتکامل«پوپرکارل».داردمیمتمایزوممتازحیواناتدیگر
ظهوریااررفتوهااندامتغییرازناشیعمدتاحیوانمشاغل.کندمیتشریحچنینوداندمیجدا

.استجدیدرفتاریالگوهایوجدیدهایاندامآمدنپدیدو



درجدیدهایانداماین».هاستبدنازخارجهااندامتوسعهازناشیبیشترانسان،تکاملمقابلدر•
جایبه»و«ها،خانهیاهاماشینیاهایندسالحما...»:نویسدمی«پوپرکارل»،«هستندابزارهاواقع
راحریرتماشینرا،مدادرا،قلمکنیم،میخلقراکاغذماقویتر،هایحافظهوبهترمغزهایرشد

توسعه،لعوامترینمهموبزرگترینازیکیالبته.آوریممیپدیدهاراکتابخانهورا،چاپ،
ورشدیوتر،کامپمتخصصانخودزبانبهکهآنتوجهجالبواستکامپیوتررشدوامدنپدید

پیشینایهنسلاتزکامپیوترنسلهر.استآمدهپدیدمختلفهاینسلدرکامپیوترتوسعه
.استترموثروترکارآمدتر،پیچیده



نندهمامغزشکهاستاین«ابزارسازانسان»بارزصفاتازیکیکردیم،اشارهکهطورهمان•
کهایونهگبه.داردوفورحدبهرااستعدادیچنینواستابزارگیرندهکاربهوسازندهدستش

لزچار»مانندعملگرافالسفه.شودنمیمشاهدهاساسچیزیچنینموجوداتدیگرمیاندر
سراسردرهاآنعملگرایانهتفکراتشهرتاوازهکه«دیوییجان»و«جیمزویلیام»«پیرسساندرز

جریاناتوفلسفهدادنآشتیجهتدرناپذیروقفهتالشواستپیچیدهفلسفهمعاصرجهان
ویزانندهبرانگوارزشمندبسیارابزار،ازاستفادهاینکهبرآننددارند،آدمیانزندگیروزمره
.استبخشرضایت

ی آشتی دادن فلسفه و جریانات روزمره  زندگ
آدمیان



بیشترهندهد–پاسخواستانسانمغزعملکردبیانگراستعداد،اینکهدارندعقیده»عمدتاآنان•
:نویسدمیچنین«دیویی»جاریسدهاوائلدر.اونیازهایوهاخواسته

محیطیایاشیوهاپدیدهازبرداریتصویربهفقطکهنیستاینآدمیعقلوهوشعملکرد...»•
وابطربهعمیقتوجهیاینبرعالوهبلکهدهدجاماذهندرراآنهاکهمعنیبدینامابپردازد

».داردآیندهزمانویژهبهزمان،بهتوجهبایکدیگرباهاپدیدهاینسودمندوموثر



باراخودابطرووکنیمزندگینتوانیمبهترماکهشودمیباعث«دیویی»قولبهها،ویژگیاین•
داشتهراآنانازبرداریبهرهحداکثرکهکنیمتدوینایگونهبهخویشپیراموناشیایومحیط
میواستندمسودبسیارکهتکاملی.استتکاملمحصولآدمی«هوش»«دیویی»نظربهباشیم،
بهواناییترااونیزوسازدآمادهآیندهبرایرااووداردنگهپاسربرخودمحیطدرراانسانتواند

.بنمایدست،اشدهمحاطآنهاتوسطکههاییپدیدهواشیاباموثرتریوبهترروابطاوردندست

ل آدمی محصول تکام
است



مهمبسیارن،آگیرندهکاربهوابزارسازعنوانبهانسانمغزازحیاتیحدیتاواساسینگرشاین•
یننمادتوانندمیمواردبیشتردرانازآمدهپدیدابزارهای.استفراوانیپیامدهایحاویو

عقده»و«نهاد»چونروانشناسیمفاهیمو«علیت»چونعلمیمفاهیمنگرشی،چنینبا.باشند
واربتجکهبشوندساختهتمامغیرهو«پیروزی»«قدرت»چونسیاسیمفاهیمیاو«اودیپ

دانشهایوعلومهمانندماروزمرهزندگیدرعملهمین.کنندمیسازماندهیرااوتفکرات
میآنبررامااین.کندمیدارمعنیمابرایمداوماراپیرامونیهایپدیدهوافتدمیاتفاقبشری

.آوریمپدیدمناسبیهایحلراهآنهابرایوکردهتعریفرامسایلکهدارد

پدیده های پیرامونی



قائلندفراوانیهایتفاوتماشینوآنمیانونگرندنمیماشینگونهبهارمغز«عملگرا»فیلسوفان•
جووجسترازیادینشانهوجوهماشین،وآدمیمغزمیانودادهانجامرامقایسهایندیگراناما

در.یرندگمینظردررازیادینزدیکیهای«حسابگرماشین»وآدمیمغزمیانویژهبه.کنندمی
زیاددالیل»:دنویسمیچنینوولدریجدینمعاصر،برجستهدانانفیزیکازیکی«ماشینیانسان»
«.استمحاکیکسانیوفراواناجراییاصولکامپیوتروانسانمغزبرکهداردوجودمحکمیو



آنپیچیدگیبهیکامپیوترتاکنونواستپیچیدهبسیارانسانمغزچندهرکهاستباوراینبراو•
همانندچیزهاییبهراالزمقوانینکهکردطراحیراکامپیوترهاییتوانمیامانشده،طراحی

سخنرمانفحنجرهشبیهچیزیبه.دراورندحرکتبهراانهاوکنندصادرانگشتانومشکالت
ینچنکهآنان.دهندانجامدهدمیانجامانسانکهراهاییکارانهمهخالصهوبدهندراگویی

درمعتقدندوبینندمیآورشگفتبسیاروپیچیدهراآنقائلندکامپیوتروانسانمغزمیانتشابهی
دوهروردمدراصولولیاندنبودهپیچیدگیوعظمتبدینکدامهیچتاکنونشایدهوشمیان
شایددارند،انانسمورددرریاضیدانانوفیزیکدانشمندانازبسیاریکهدیدگاهایناست،یکی

.باشدسودمنداوهایپیچیدگیوانسانشناساییبرایجهاتبرخیاز



وهااستانددردانشهایشگفتیمورددرکهگرا،تخیلفیلمسازانونویسانداستانازبرخی•
میانانگیزیشگفتبسیارهایمقایسهگاهکنند،میتالشونویسندمیمطالبیخودهایفیلم
نگرشنایبرجستهمثال.گیرندمییکیهمبادوآنودهندمیانجامکامپیوتروآدمیمغز

کامپیوترآندرکه«کیهانراز»یا«2001اودیسه»نامبهخودفیلمباکهاستکوبریکاستانلی
HALوکندمیحرکتاستقاللو«فردیت»سویبهاستشدهگرفتهکاربهفضاییسفینهدرکه
.کنندمیتالششدهدادههایبرنامهازخارجوکنندمیتصورمستقلموجودیراخود



شایدوباشندهداشتعلمیمبانیتوانندنمیهرگزواستبشرتخیلازناشیفقطچیزهاییچنین•
هراساینصنعتیوعلمیپیشرفتهجوامعازبسیاریدرکهباشدفرهنگیواقعیتاینبیانگرفقط

چهشودچنیناگروکرد؟خواهدقیامخودخالقعلیهماشینروزیآیاکهاستشدهپدیدار
داد؟خواهدرخخاصیاتفاق



گتر در مقابل مغز بشر  بسیار پیچیده تر  و دقیقتر و با عملیاتی چندین هزار  برابر بزر•
ا این پیچیده ترین کامپیوتر ها قرار دارد  و هرگز، هیچ کدام آنها را توانایی برابری ب

. پدیده خلقت نیست



برخیقولبهدیگرعبارتبه.سازدمیراخوداوکهاستاینسازندهانساندیگربارزصفاتاز•
نوشتسروآوردمیپدیدراخویشهویتاو.اوستخودانسانمحصولبزرگترینفالسفهاز

میمطرحونگوناگاشکالبهکهاستبیستمیقرنتفکریکنیزاین.دهدمیشکلراخویش
انهاآیاکهانددهشکشیدهجهتاینبهمعاصرنویسندگاتنوفالسفهروشنفکران،ازبسیاری.شود

،«هایدگرینمارت»،«سارترپلژان»چوننویسندگانیوفالسفهمثالبرایخویشند؟مغزفرآورده
جنگازدبعوطولدرفراوانیهاینمایشنامهوداستانوفلسفیهاینوشتهکه«کاموآلبرت»

.انددادهسخندادبسیارموردایندر.انددرآوردهتحریررشتهبهاولجهانی



ختی در این نوشته ها انها تماما به آزادی انسان و اینکه او خود مسئول خوشبختی یا بدب•
خویش است و همه چیز از خود او نشات می گیرد، می پردازند، انسان آزاد است که از 

خود آزادی خود استفاده کند و خود را بسازد و با آنکه در مقابل، خود را بفریبد و آزادی
. را نادیده بگیرد



درراودخوجودابتداماکهاستمعنیبدینکه«استجوهربرمقدموجود»نویسدمی«سارتر»•
تعریفراودخماهیتبایدما.سازیممیباشیم،اساسابایدکهآنچهراخودسپسویابیممیجهان
قهرمانانیانساگر.سازدمیراخوداونیست،پیشازانساننامبهموجودی«سارتر»قولبهکنیم،
استهخوخوداوکهاستآنخاطربهاینخائنیااستپرستوطنکسیاگرترسو،یااست
هیچ،استشدهاستخواستهمیکهراآنچهوکردهاستفادهخویشاختیاروآزادیازاو.است

وجود مقدم بودنخواهداوبرایعذری
بر جوهر 

است



میپدیدراخودانسانکهاستانتخابآزادیواختیارطریازاگزیستانسیالیستفالسفهنظراز•
وهویتاوبرایانسانکارمفهومکهجاستایندر.استخویشتنکارمسئولخودواورد

.کندمیتوجیهرااواوردومیتشخص



وتخالقیباکامالکندمیمطرحسازابزارانسانبرای«کینسام»کهرادیگریخصلت•
بداناین«ستافعالاجبارا(انسان)اوشکلکمتریندر...»نویسد،میاو.داردپیونداوآفرینندگی

بوه،انتولیدهایروشپرتودر».اوردمیوجودبهخودبرایبزرگیکارهایاوکهاستمعنی
.شودمیشناختهندهسازفعالیتعنوانبهکاروکندمیپیداپیوندکارباوسیعایگونهبهخالقیت

وفراوانکارهایبهکهکندمیتوصیهچنینسازابزارانسانشناختنبرای«کین»نهایتدر
.ردگیمیوگرفتهانجاموسیعیحجمکهداشتتوجهبایدمعاصرجامعهدراوگسترده

گیخالقیت و آفرینند



اخالق کار

که بر اوضاعی. کار در نظر انسان ها با زمینه فرهنگی  و فکری گوناگون متفاوت است•
ممکن است . کسی حاکم است  نظر او را در مورد کار و پدیده های دیپر شکل می دهد

تی دو انسان از نظر جسمی یا روحی به کار خاصی اشتغال داشته باشند اما در وضعی
ی از متفاوت، مثال خانمی که  کدبانوی خانه است و عالوه بر کار سنگین خانه  تا پاس

ی ه شب سرگرم دوخت و دوز لباس برایخود و فرزندان خود است و در مقابل خانم دیگر
در کارگاه ندامتگاه  زنان به کار  دوخت و دوز پرداخته است، هر دوی آن ها به کار 

. اما بدون شک نگرش آنها در مورد کار خود متفاوت است. دوزندگی اشتغال دارند



:نگرندیمکاربهمتفاوتزاویهدوازمردمانکهیافت،خواهیمدرکارمورددرکلینگرشیبا•
انسانکهتاسسختیوتعبورنجمعنایبهکارآنروزمرهگیریکاربهباوعامیانهزباندراول

.داردنیازبدانخودزندگیگذرانبرای



را به دوم و در مقابل کار به معنای  فضیلت و کمال انسان است و ان چیزی که هستی او•
این از نظر مطالعه حایز اهمیت است که هر دوی این نگرش ها به . راستی می رساند

فعالیت یکجا ختم می شوند و ان این که هر دو بر این عقیده اند که کار یکی از مهم ترین
این . های بشری در روی زمین است و بخش بزرگی از زندگی او را کار می پوشاند

.  چیزی است که هر دوی آنها مصرا بدان می پردازند و در آن شکی ندارند



اوضاعنکهآیکی.دارندمیعرضهرامتفاوتکامالتجربهدونیزمقولهایندرمعاصرمتفکران•
خودازسویبهانساندهندهسوقوکنندهمایوسبسیارداریسرمایهجوامعدرکاربرحاکم

اوضاعوشودهگرفتنظردرکهچههرآنطبیعتوباشدچههرکارآنکهدیگراست،بیگانگی
وتاسخوبمدتبلندوآوررنجوسختچندهر.شودکردهنگاهکههرگونهبهانبرحاکم
مقولهبهداابتمسالهبهترتحلیلبرای.دهدمیسوقتوسعهوتعالیبهرااووسازدمیراانسان

:پردازیممیدوم

طبیعت کار



انفرادیواجتماعیهایجنبهبهبسیاریبزرگانحاضر،حالتاحدقالایرانی-اسالمیفرهنگدر•
آنمقابلردکهشودمیاطالقکوششیوتالشبهاسالمیفرهنگدرکار.اندداشتهتوجهیکار
عملدنبومحترممعروفقاعدهاسالمیفقهای،«قریشیشریف»نظربه.گیردقرارپولومال

استحترمممسلمانکاروعملکهاستاینمنظورشانواندگذاشتهبنامعنیهمینبررامسلمان
مانضبرای،فقهابوابازبسیاریدروشدخواهدضمانموجچبشود،تلفکهصورتیدرو

نظرزاکاریاستبدیهی.اندکردهاستشهادبدانمسلمانزحمتوتالشتضییععدموعمل
نباشدحرامگیردکهمیقرارمالآنبرابردرواستضمانباعثمحترم،شارع



وردمدرآیهنودوصدیکوداردوجودکاربهمربوطآیهشصتوسیصدکریمقرآندر«...•
منمتضعمدتاآیاتاین.استشدهواردشود،میاطالقکارازایگونهبهنیزآنکهفعل،

کیفروپاداشو«کارگر»مسئولیتوآنسنجشوآنبهمربوطاحکاموکاربهنسبتهشدار
هآمدمجیدقرآندرکندکاربایدمسلمانهرکهاینوکوششوکارضرورتدر.استآن

روزیخداوندکرمازوشویدپراکندهزمینرویهررسید،پایانبهنمازکههنگامیو...».است
«.شویدرستگارشاید.کنیدیادبسیارراخداوبجویید



راهدرردنککار»:فرمایدمیحضرتآن.بودقایلواالییارزشکاربرایاسالمگرامیپیامبر•
ریدیگجایدرو«.خداستراهدرجهادمانندزندگیتامینبرایبردنسودوبرداریبهره

مرادایاخبگویدوگذاردبازرادهانشکهداردنمیدوستراایبندهخداوند».فرمایدمیچنین
«.دهروزی



فعالیتوحرکتباراآناند،بستهرزقدرهای»است،فرموده(ع)طالبابیبنعلیامام•
:اندفرمودهدیگریجایدریا.استبرکتباعثکاریراز.بگشایید

منبهردمم.استمحبوبترکشیدندیگرانمنتازهاکوهقلعهازگرانهایسنگکشیدنمننزد•
نزدوالسدستانسانکهآنحالواستعیبکهآنحالواستعیبتوبرایکارگویند،می

«.کنددرازمردم



.  سته اندبزرگان اسالم همه در شرافت کار سخن گفته اند و آن را برای جامعه اسالمی ضروری دان•
دند، در طلب روزی خود سستی نورزید، زیرا پدران شما زحمت می کشی»: امام صادق فرموده اند

رگان اسالم در این راستا گفتنی بسیار است و بز.  تالش می کردند تا آن را به دست می آوردند
که اسالم دین مسلم است.  مطالب گفتنی فراوان دارند که این نوشته را مجال بازگویی آنها نیست

رهای کار و کوشش و تالش و جست و جو برای تامین معاش از راه حالل است و در این راه دستو
. فراوانی داده است



واندشتهداکاربهنیازمعاشامراروزندگیگذراندنبرایدیگرجامعههرمانندنیزایراندرمردم•
تهنوشوهالوحهدراسالمازپیشهایدورهدراست،بودهتوجهموردکارگروکاربازدیراز

ستهدانزمینایرانسرافرازیومجدموجبراکارواستشدهیادکارگروکارازفراوانیهای
هنررندمجبوکههستندکشاورزغیرکارگرانوصنعتوحرفهاهلایطبقه«هوتخشان».اند

.درآورندثروتمندطبقهخدمتبهراخودعالیوظریف

هنر ظریف



ستوراتدرغمعلیداشتندنزدیکیایرانباکهدیگر،جاهایدرنهوایراندرنهاستمسلمآنچه•
بیوبودنپسندیدهچندانجسمیکارویژهبهکار،تقدسمورددرملیومذهبیمحکمبسیار
واندگفتههاسخننیست،عیبکارکهتفکرایننهیدرمصلحانوبزرگانهمهکهنیستدلیل
.اندداشتهناپسندنگرشاینبردنبینازدرسعی



اینوشودمیدیدهفراوانآناهمیتوکاربرتاکیداخیرفهایسالدرویژهبهغرب،در•
کار،سویبهگرایشاین.استبیشترآمریکاانگلستان،آلمان،مانندکشورهاازبرخیدراهمیت
وزدهمنووهجدهمقروندرایآوازهبلندنویسندگانتاثیرنیزوسازگاراوضاعمرهونومدیون
اوضاعدهی-شکلدراجتماعیعلمبرجستهدانشمندانازایهده.استبودهبیستمقرناوایل

بیشتر.اندداشتهیبسزایسهمکوششوکارواقتصادبهنسبتغربیانبینانهواقعنگرشومطلوب
داشتهعطوفمبشریزندگیابعادومرگفرهنگ،رستگاری،بهراخودفلسفیهاینگرشآنان

فلسفهواقعرداین.استداشتهمیوافکربهرااوونبودهبرانگیزسوالانسانبرایهموارهکهاند
دادهمیقرارمرکزآنهادرایزندهمجودصورتبههموارهراانسانواستبودهروزمرهزندگی

.است
رستگاری، فرهنگ و مرگ



تعیینمینز–عالممرکزدررااونقشوانسانوبودهزمینیزندگیاینازجزیینیزکارفلسفه•
.استکردهمیدارمعنیاوبرایراجهانودادهمیشکلرااواهدافوهاارزشوکرده



بهارخودکاراخالقغربآلمانی،شناسجامعه«وبرماکس»نظربه•
استدهعقیاینبراو.استمدیون«پروتستانیاخالق»بهزیادمیزان

توسطهکاروپانقاطبیشتردر،اصالحعصرازبعدداری،سرمایهکه
کهاجاناز.یافتگسترششده،میکترل«کالوینجان»پیروان

بهنهارد،دانبرخاصتاکیدواندیشدمیرستگاریبه«کالونیسم»
.شودمیاطالقشغلوحرفهاصطالحبهفقطکهانچه

بپردازدالهمساینتوضیحبهمشروحاسپسودریابدکهکوشیدوبر•
تهخواسوخویشمذهبیآدابواعتقاداتمیانچگونهمردماینکه

دررادوانواوردهپدیدآشتیخود،برحاکماقتصادینیازهایو
تعارضیدیگریباکدامهیچاینکهبدوندهندقرارراحتیبههمکنار

.باشدداشتهچشمگیر



رد، مشکل انتخاب که همواره در فلسفه های دیگر تعارضی بنیادین  را به همراه می آو•
در این جا کامال حل شده است و فرد به راحتی میان دین  و دنیای خود پیوندی بارز

ر به عقیده این گروه، خداوند بشر را نیافریده است که او را به خاط. مشاهده می کند
بلکه از نظر . گناهانش مجازات کند و یا یک سرنوشت محتومی را پیروی کند

را خداوند  انسان را آزاد آفریده است که او با کار خود سرنوشت خود« کالونیست ها»
.  بسازد



هایفعالیتبربیمذهخاصعقایدتاثیربرراتحلیلیچنیننیز«تاونی»انگلیسیآوازهبلندمورخ•
اینبردیجدیدنیایکهاستمعتقدوکندمیمطرح«علمانیروح»توسعهواقتصادیاقتصادی

ارهپدرمتداولقدیمیهایالمثلضرببهتوجهبا.استکردهآغازراخودکارغربدراساس
ردمتداولقدیمیهایالمثلضرببهتوجهبا.استکردهآغازراخودکار»غربنقاطازای

.استعبادتکردنکارغرب،نقاطازایپاره



وتازهمعناییلالمثضرباینهفدهمیقرن«پاکدین»یکبرایکهرسدمیاستنتاجاینبهتاونی•
تالشهاساعتکهانگیزدمیبررااونکتههمینبهتوجه.داردقویوکنندههدایتبسیار

ووالیمتهایساعتبرایبنالدکاررنجازکهاینبدوناو.دهدنشانخودازناپذیرخستگی
اوآنچه.ردنداتوجهیچنداننیزآنپیامدبهویازدمیدستتوانفرساکاربهپیدرپیروزهای

جاییدر«تاونی».دیگرچیزینهاستکارنفسکشاندمیخوددنبالبهرااووکندمیارضارا
:نویسدمیچنین



و.نیستعتطبیتوسطشدهعرضهضرورتیکفقط(پاکدیناخالقیون)آنهانظرازکارآزمایی»•
ازآمدهدیدپنظمی...بخودبخودیآن...دانندنمیابوالبشرآدمگناهبرایمجازاتیراآنکهاینبا

برایهکدانندنمیاقتصادیابزاریصرفاراعالوه،آنبه...اوستخواستبربناوخداوندسوی
میروحن،آبنیاددرفقطزیرا.استروحانیمقصدیکشید،دستآنازبتواننیازهااینارضای

.یابددستسالمتوآرامشبهتواند



وشایند و کار ازالما رنج آور نبوده و برعکس آن را پدیده ای خ« پاکدینان»به دیگر سخن، برای •
بکوشند و کار ارمغاتی الهی می دانستند که انسان ها می باید بر اساس یک اجبار اخالقی به سختی

.  را گرامی دارند



دیگراینهگوبهمطالبموفقیتفمفهوموسختکارالاقلکار،مورددرجدیدترهاینگرشدر•
انسانرایبموفقیتوسنگینوسختکارمفهومباجاییدر«استرفلیپ»شوند،میتحلیل

چنینرا«موفقانسان»ونویسدمیچنینبایدمی«ادیپی»فرهنگآنرااوکهفرهنگیدرامروزی
.انگاردمی

.اندرفتهگپیشیایشانازکهپدرانیوندارندقبولراآنهاکهشوندمیپروردهمادرانیتوسط•
شوددلبموجودیبهوشودجداخوددنیویمحیطازشودکهمیتشویقایخانوادهچنینفرزند

واستوستهپیایستارهبهراخودقطارواگناو.باشدداشتهتعلقزمانیبهنهوجاییبهنهکه
.استبازداشتهزمینیوکننیعاطفیعواملازراخودتوجه



خارات،وافتهاموفقیتکسببرایفقطوبازایستادهخودمحیطباهمزمانیوهماهنگیازاو•
میزمانازخارجوفضاماورایزندگینوعیبرایزیستنارزشمندرااوکهکندمیزندگی

.سازد



زندگیشانکهافرادی،چنیناینک.گشایدمینتیجهاینبهرا«اسلتر»واستغریبیتصوراین•
ماجامعهدره،جامعبرترافرادوهاانسانسالمترین.استشدهآلودوهمتقریبانگرشیکقربانی
نزدیکند،ویهشبآنهابهبسیارکهکسانیتوسطوآیندمیحساببه(آمریکامتحدهایاالت
االتایهمچونایجامعهدرکارچراکهباشدموجبیخوداینشاید.شودمیپذیرفتهشدیدا
«اسلتر»لبقووشودمیگرفتهنظردرچیزهمهاساسواستتوجهموردحدبدینآمریکامتحده

وتانجفرهنگوساالرمردجامعهدرموفقیتوکاربهحدبدینتاما»کهاستاساساینبر
متحدهایاالتجامعهدرخویشمادرانبافرزندانرابطهاستمعتقداو».داریمتوجهخویشگرای

احتیاجگیزهانهمینراآنمنشاوهاستفرهنگدیگرازمتفاوتبسیارمتوسططبقهبرایحداقل
.داندمیموفقیتبه



نند و آن را منبعث فالسفه دیگر غربی این توجه فوق العاده  به کار را به گونه ای دیگر تحلیل می ک•
ن ادعایند که بسیاری از انسان ها بر ای. از یک اخالق جهانی نشات گرفته از وضعیت انسان می دانند

بر این باور « آرنت». کار می کنند که بر ترس از مرگ غلبه یابند یا خداقل از این ترس بگریزند
خاطر است که کار و محصول آن، هنر دست انسان، بخشیدن و واگذاردن آنها به دیگران همه به
ی خود را این است که فرد می خواهد از خود اثری بگذارد و بر حیات فانی خود غلبه کرده،  زندگ

. دوام بخشد



تقدمعاو.داندمی«اساسیاضطراب»و«مقدماتیتجربه»رامرگازترساین«شوتسآلفرد»•
«یاساساضطراب»همیناساسبروداریمبیمآنازهمهومردخواهیمکهدانیممیهمهکهاست

رابشرکهییجوخطروبخثواحتیاجارضایواحتیاجامید،وبیمپیوستههاینظامازبسیاری
اوآوریمدرشخویاختیاربهراجهانوآییمفایقمشکالتبهتاکنیممیخلقراانگیزد،میبر

ویسبهرااوکهداندمیانسانوجودازایپارهاستمرگازناشیکهرا«اساسیاضطراب»این
.دهدمیسوقکاردنیایدرموفقیتکسبوحرکتوفعالیت



شک،شودگرجلوهمابرایکهگونهانهرکار،اخالقوبیندیشیمکهگونههرکار،مورددر•
کنندمیشتالواندیشدمیبدانبشرکهاستمقوالتیترینمهمازیکیامروز،کارکهنیست

دونبکنندمیکارروزدرهاساعتمردمازبسیاری.دهدسامانمطلوبایگونهبهراآنکه
آیندهکهنندکپیرویراخاصیمشربومذهبآنکهباباشندداشتهآندرامدبهاحتیاجیکهآن

میهکراآنچهواستمهمآنهابرایکارفقط.دهدنویددیگردنیایدرهابدانرابخشینوید
.دارندنظرموردآید،میپدیدکارازیاسازند

هرازبرترراارکوکنندمیجووجستکاردرراخودلذتبیشترینوتفریحبزرگترینایعده•
.باشدمندنیازراخاصیکاراخالقشایدخوداین.دانندمیخویشزندگیدرچیز


