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Abstract
Livelihood and income-generating activities, in general, are important
bio-human issues. Undoubtedly, the experience of gaining income in
relation to different classes, guilds, and social groups is very different
from their place in society. Clergies are one of the groups whose
living conditions have long been considered by the public in
comparison with other social groups; because on the one hand, the
clergy is known as a preacher of religion and is expected to be
satisfied with what he has and to live like the majority of society, even
below them. On the other hand, living conditions and the economic
situation prevailing in Iranian society, have involved clergies and their
families in various difficult economic issues. However, these two
tendencies have led to moral conflicts between the living conditions of
clergies and their religious-organizational duties towards society. With
this in mind, the purpose of this study is to answer the question of
what is the moral conflict between their professional duties and daily
livelihood according to clergies' statements. The approach applied in
this research is qualitative, and the thematic analysis method has been
used to analyze the data. In this regard, semi-structured interviews
were conducted with 20 employed and non-employed married
clergies, who were selected by purposive sampling. Thematic analysis
showed that “work conscience and manly moral responsibility’,
“personal motivation to become a clergy and economic motivation for
progress” and “personal dignity and professional honor” are the cases
that are in conflict.
Keywords
moral conflicts, clergies, Professional Duties of Clergies, Livelihood,
Qualitative Approach.
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رویکردی کیفی به فهم طالب از تزاحمات اخالقی در عمل به وظیفۀ طلبگی


مجید جافریان
چکیده
مایشت و بهطور کلی ،فاالیتهای ناظر به کناب درآماد بارای گاذران نادگی ،ا

منائل مهم ینت اننانی است .بیتردیاد ،تجرباۀ مایشات بارای ط قاات ،اصاناف و
گروههای مصتلف اجتماعی بر حنب جایگاهی که در جاماه دارناد ،بنایار متفااوت
است .طتِّ ا جمله گروههای مرجای هنتند که ا دیربا وضاایت مایشات آنهاا
نن ت به دیگر گروههای اجتماعی بیشتر موردتوجه عمو بوده است؛ چراکه ا یاک
سو ،طل ه بهعنوان م ل هغ دیو شناخته میشود و ا او انتظار میرود به آنچه دارد مناعت
کند و مانند بیشتر مرد جامااه ،بلکاه در سایحی وااییوتر ا آنهاا نادگی کناد .ا
سوی دیگر ،شرای و امتضائات مایشتیای بر جاماۀ ایران حاکم است کاه طاتِّ و
خانوادههای آنها را درگیر منائل سصت امتصادی کرده است .با ایو حاال ،ایاو دو
سویگی به تزاحمات اختمی میاان وضاایت مایشات طاتِّ و انجاا وظیفاۀ دینای-
سا مانی آنها در م ال جاماه منجر شده است .باا ایاو نگااه ،هادف ا ایاو واژوهخ
واسخ به ایو ورسخ است که با توجه به گفتارهای طتِّ ،تزاحمهای اختمی موجود
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باایو وظیفااۀ طل گاای و ماشاایت رو مااره کاادا اساات؟ رویکاارد در ایااو وااژوهخ،
کیفی است و برای تحلیل دادهها ا روز تحلیل مضمون استفاده شاده اسات .بادیو
منظور ،با بینت نفر ا طتِّ متأهال شااغل و غیرشااغل کاه بهصاورت نموناهگیری
هدفمنااد انتصاااِّ شاادهاند ،مصاااح ۀ نیمساااختیافته انجااا شااده اساات .تحلیاال
مضامیو نشان داد «وجدان کاری با منئولیت اختمی مردانه»« ،انگیز شصصای بارای
طل هشدن با انگیز امتصادی برای ویشرفت» و «حیثیت فردی با شرافت کار حرفاهای»
در تزاحم اختمی هنتند.
کلیدواژهها
تزاحمات اختمی ،طتِّ ،وظیفۀ طل گی ،مایشت ،رویکرد کیفی.
مقدمه
ا دیربا نقلمولهایی دربار اینکه طتِّ و روحانیون باا مشاکتت جادی مایشاتی
مواجهاند ،وجود داشته است .داستانها و حکایاات یاادی در ایاو بااره نقال و ال تاه
مر بندیهای اختمی یادی بیو طتِّ و دیگران در مانهای مصتلاف ایجااد شاده
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است؛ برای نمونه ،اسماعیل فردوس فراهانی به موضاوع نادگی طل گای در حادود
صد سال ویخ ورداخته است .او طی سالهای  4670تاا  ،4647باا تکیاه بار اشاااری،
تتز کرد ایو وضایت را بهخوبی ترسیم کند.
وی که در مم ساکو بوده ،دربار ندگی طل گی خود نوشته است« :ایاو ساالها
دو تومان شاهریه میگیار کاه حتای کفااف نادگی عاادی و مجاردیا را در مام
نمیدهد و میباینت بصشی را صارفهجویی کارده ،بارای همنار و بچاههایم کاه در
ابراهیمآباد ارا

هنتند ،بفرستم» (جافریاان ،4177 ،ا .)431در هار حاال ،در آن

سالها بهدلیل ضاف ارت اط حکومت با حو ههای علمیه ،مایشات طاتِّ بار اسااس
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ت به دفاتر مراج تقلید گره خورده بود .عامل تاییوکننده برای
سیر علمای سلف عم ً

گذران ندگی طتِّ ،شهریهای بود که ا سوی ایو دفاتر بهعنوان سهم اما به آنها
داده میشد .ال ته در ایو میان ،بحثها و نزاعهای کتمی جدی بیو کنشگران اصالی
حااو ه (مصصوص ااً مرحااو آیاات ِ هال حااائری) دربااار وابنااتهبودن یااا وابنااتهن ودن
حو ههای علمیه به حکومت نیز وجود داشت.
وس ا انقتِّ ،ایو نزاعها همچنان ادامه داشت و کناانی چاون شاهید میهاری،
شهید صدر و شهید بهشتی به اساتقتل حاو ه مائال بودناد و آن را ساا مانی تاریاف
عمااااااومی محاااااار گااااااردد (ر : .شااااااهرویی4603 ،؛ اسااااااماعیلی4603 ،؛
 .)https://b2n.ir/m87835با ایو حاال ،در اینکاه چاه عامال یاا عاواملی طاتِّ را
دربار مایشت رو مره دغدغهمند کرده ،سصو بنیار است.
بهطور کلی ،با مرور گفتارهایی که طی سالهای اخیر درباار ایاو منائله میارح
شده است به نظر میرسد سه موض گیری اساسی و متفاوت در م ال آن وجاود دارد.
برخاای مشااکل مایشاات را ذاتاای ناادگی ایااو صاانف میداننااد؛ ب اه ایااو مانااا کااه
مشکتت مایشتی طاتِّ در رفتارهاای فرهنگای ،اعتقاادی و اختمای ریشاه دارد و
مینهای برای خودسا ی آنان و حرکتدادن جامااه بهساوی تقاوا و هاد اسات .در
وام  ،اصل در ندگی طل گی ،هد و وارسایی ،دوری ا ماادیگرایی و در نهایات،
هدایت دیگران بهسوی خوبیها و اختق درست است .طل اهای در درس و حرکات
ت لیغی خود موفق است که بتواند ریشۀ مادیات را در ندگی خود خشک کناد و باه
نیاتخ جهت الهی بدهد.
آنچه در ایو موض گیری بهطور مشصص وجاود دارد ،توجاه باه مناعات بهمنزلاۀ
یک اصل در ندگی طتِّ است .در ایو صورت ،طل ه اوالً شرعاً موظف اسات باه
درس و بحث بپاردا د و ثانیااً امار ت لیاغ ،مهمتاریو کانخ او تلقای میگاردد کاه تاا
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میکردند که اگرچه میتواند وشتوانۀ نظا باشد ،وابنتگی آن به نظا ن اید در اذهاان

حدودی مایشت او را نیاز تاأمیو میکناد؛ چراکاه ت لیاغ ،چاه فاردی چاه ساا مانی،
میتواند موجب برکات در ندگی طل ه و رف حوائج مادی او گاردد .م ناای اث اات
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ایو عقیده ،نقل و حکایت ا ندگی بزرگانی اسات کاه باا وجاود فقار ،ا حرکات
اصیل الهی خود با ننشنتند.
آیت ِ هال س حانی در وایان یکی ا درسهای خارج خود به ایو نکته اشااره کارده
است که «شاید طتِّ در ایو مینه کمبودن شهریه حق دارند ،اما باید مقداری هم
خواهخهای نفنانی و تقاضاها را کم کنید .مان مرحو آیات ِ هال حاائری شاهریه را
مانند حاال نمیدادند ،روی سینی گذاشته و در حجرهها میگرداندناد تاا هارکس باه
مقدار نیا خود بردارد .کنانی بودند کاه عناوان میکردناد ا مااه م ال هناو اضاافه
داریم و برنمیداشتند .ومتی روح مناعت بر کنای حااکم باشاد ،ذهاو و فکار انناان
خیلی بهتر و آرا تر است؛ بنابرایو ،روی دو منائلۀ نادگی سااده و عتماه باه درس
بیشاااتر تمرکاااز کنااایم» ( .)shia-news.com/000Ux4بناااابرایو ،مناعااات ،لااازو
درسخواندن و ت لیغ ،سه رکو اساسی در موض گیری اول است.
طاارفداران موضاا دو باار ایااو باورنااد کااه «در دوران گذشااته ،مشااکتت و
گرفتاریهای بنیار یادی برای آمایان علما و طتِّ بود که آن بزرگواران هماۀ آن
سصتیها را با خلوا نیت و تتز یاد متحمل میشدند .اکنون هام گرچاه شارای
ندگی تا حدی بهتر شده است ،لیکو باید تتز جدی کارد تاا مشاکتت مایشاتی
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موجود برای عزیزان طتِّ تا حدی رف شود که بتوانند بدون دغدغه و نگرانای ،در
ادای وظایف خود اهتما داشته باشند» (.)https://www.yjc.news/00XcLd

در وام  ،بر اساس نگاه حاکمیتی به دیو و ترویج آن در جاماه ،طتِّ و مدارس
علمیه سا کاری برای تحقق ایو امر در جاماهاند .همانگوناه کاه نیروهاای انتظاامی،
ستادی ،وشتی انی و بهداشتی در جامااه فاالاناد و حقاوق میگیرناد ،بایاد ا طاتِّ
حو ههای علمیه نیز برای رسیدگی به اماور دینای مارد حمایات شاود؛ ا امکاناات
رفاهی و بیمه گرفته تا منکو و صدور مادار

مات ار تحصایلی همگای بایاد بارای

حمایت ا طتِّ بوده و با هدف به خدمتگرفتو آنها برای احیای امر دیو و کت
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خدا و اولیای الهی در جاماه به کار گرفته شود.

به نظر میرسد دیدگاه سو  ،دیدگاه متولیان حو ههای علمیه اسات .ایاو گاروه،
با اینکه وذیرفتهاند سکانهای حمایتی ا طتِّ عمدتاً با مشکتت عدیدهای مواجهه
است و ساختار حو ه توانایی وارداختو باه ایاو سانخ ا مشاکتت را نادارد ،تاتز
میکنند ا طتبی که به هرشکل جذِّ سا مانهای دولتی شده و برای تأمیو و رفااه
ندگی خود به بیرون ا حو ه نظر داشتهاند ،حمایت مانوی کنند.
در وام  ،ایو موض نهتنها کنب مایشت ا دیگر سا مانها را انحراف ا وظایف
دستاوردهای آنان وشتی انی کنند .راهانادا ی مرکاز آمو زهاای مهاارتی طاتِّ در
مااونت امور طاتِّ و دانخآموختگاان ،مرکاز ختمیات و ناوآوری دفتار ت لیغاات
استمی و مراکز اداری و مجتم های دانشگاهی– حو وی گویاای تغییار رویکردهاا
در مقاینه با سالهای ویشیو است .دعوت ا طتِّ در مراکز علمی–تصصصی برای
گذراندن دورههای کارآفرینی و کنب مهارتهای شغلی در همیو راستا مارار دارد.
عتوه بر ایو ،فناوری اطتعات و توساۀ فضای مجا ی در ایران نیاز باه ایادهوردا ی
طتِّ برای کنب درآمد و ایجاد رفاه بیشتر کمک کرده است.
طی سالهای اخیر ،ایو رویه در بیو برخی طتِّ رشاد فزاینادهای داشاته اسات؛
بهگونهای که با توجه به شرای امتصادی برای به ود وضایت و مااز خود باه سارا
مشاغلی رفته اند که با عرف طل گی و نگاه اختمی برخی ا طتبی که باه ایاو شایوه
عمل نمیکنناد ،ناساا گار و در تااارض اسات« .ا آنجاایی کاه اخاتق مشاتمل بار
مایارهایی برا ی تاییو درست ا نادرست است ،ایو مایارها عاتوه بار اینکاه ممکاو
است تاارضهایی ظاهری در ملمرو خود اختق ودید آورند ،چاه بناا باا مایارهاای
مندرج در دیدگاههای دیگر همچون باورهای عرفای یاا الزاماات ماانونی و مقارارت
سا مانی متاارض باشند .در چنیو مواضای ،تشاصیص وظیفاه ساهل و آساان نینات؛
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حو وی نمیداناد ،بلکاه تاتز میکناد باهنحوی ایاو سانخ طاتِّ را تشاویق و ا

یرا چیزی که به یک دلیل درست به نظر میرسد ،باه دلیال دیگار نادرسات اسات»
(هولمز ،4630 ،ا.)63
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ایو بهمانی نوعی بتتکلیفی اختمی است که میتواند در تصمیمگیریهای کتن
اننانی و عملکرد اختمی فرد در انجا وظایف اجتمااعی (در م اال خاود و جامااه و
سا مان مت وع) ،تأثیر جدی داشته باشد.
ط یای است ایاو تزاحماات اختمای در منایر نادگی طاتِّ نیاز وجاود دارد؛
ا ایو رو ،تصوری که در اذهان عمومی ا وظیفاۀ طاتِّ وجاود دارد ،توماااتی کاه
سا مان روحانیت ا آناان باهعنوان کنشاگران اصالی ایاو عرصاه دارد و انگیزههاای
شصصی و باورهای اعتقادی که موجب شده شصص در منیر طل گای ماد بگاذارد،
هر سه ا عوامل مهم برای واسخ به ایو ورسخ خواهند بود که با توجه به گفتارهاای
طتِّ و الها ا نظریۀ دیوید راس ،تزاحمات اختمی بیو وظیفاۀ طل گای و ماشایت
رو مر طتِّ کدا اند؟
بررسی وژوهخهاا نشاان داد ،وژوهشای کاه باا رویکارد کیفای و باهطور خااا
به ایو موضوع ورداخته باشاد ،انجاا نشاده اسات؛ اگرچاه در بصشای ا وژوهخهاا،
جاماهشااناختی حااو علمیااۀ ماام (شااریاتی و ساالیمانیه )4630 ،و یناات ط گاای و
سنخشناساااای طااااتِّ (ساااالیمانیه )4636 ،بررساااای شااااده اساااات .در شاااامار
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دیگری ا وژوهخها بار منائلۀ ت لیاغ و اخاتق ت لیاغ تأکیاد و باه محورهاایی چاون
صدامت در ایو عرصه توجه شاده اسات؛ ا جملاه« :بررسای چناد چاالخ اختمای»
(فصیحی رامنادی« ،)4633 ،گونهشناسای و تحلیال آسایبهای اختمای ت لیاغ دیاو»
(احمدوور« ،)4630 ،نقخ ابااد اختمی در بهنا ی ت لیغ» (خراسانی« ،)4630 ،اصول
و موان اختمی ت لیغ دانخآماو ی» ( کای اده رناانی« ،)4630 ،مشاکتت اختمای
ت لیغ دیو و راههای برونرفت ا آن» (شکری و فقیهی .)4630 ،در نهایت ،برخای ا
وژوهخها بهطور خاا به منائل اختمی م لغان اشاره کرده و با توجه به آمو ههاای
اختمی و وظایفی که برعهده دارند ،به بررسی آنها ورداختاه اسات (ر : .فتااحی،
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4631؛ فیرو مهر.)4630 ،

.1دیوید راس و مسئلۀ تزاحمهای اخالقی

اصیتح تزاحم اختمی «در ادبیات فلنفی برای توصایف ماومایتی اساتفاده میشاود
که در آن ،عوامل هنجاری (مانند اصول اختمی ،ار زها یا حتی اشاکال خاصای ا
وظایف اختمی) با هم تداخل ویدا میکنند و انجا هرکادا ا آنهاا نیا مناد انجاا
اعمالی است کاه باا یکادیگر ناساا گارند» ( )Hare, 1978, p. 170و دلیال آن ایاو
است که «یکی ا اصول اختمی ،ویژگیهاای خاصای ا یاک مومایات رفتااری یاا
رفتاری دیگر را به خود اختصاا میدهد .در اینجا ،ط یاتاً دشاوار اسات کاه تایایو
کنیم کدا یک ا ایو اصول باید برای مومایت خاا خودز ننصۀ اختمی مرباوط
را اعمال کند» (.)Ibid, p. 178
در وام ا  ،در مااوارد تاازاحم ،یااک اصاال یااا تکلیااف خاااا بایااد باار همااهچیز
حاکم باشد و ایو وظیفه است که نشان میدهد عمال درسات اختمای بایاد چگوناه
باشد .با وجود ایو ،کنی که با ایو تزاحم روبهرو میشود ممکو است دربار امدامی
کااه بایااد انجااا دهااد میماائو ن اشااد یااا در ایااو باااره احناااس ناااراحتی کنااد؛ یاارا
بیخ ا یک عامل اختمی مهم برای انجاا عمال در ایاو میادان وجاود دارد و ایاو
همان تزاحم است.
دیوید راس ( )W. D. Rossا برجنتهتریو وظیفهگرایان اختمای بااد ا کانات
است .دیدگاههای او ،بهویژه با نقد اندیشههای اختمای کانات ،بار توسااۀ نگاههاای
انتقادی به ار زهای اختمی تأثیر جدی نهااد و رویکارد متفااوتی را در نظریاههای
مربوط به تزاحمهای اختمی ایجاد کارد .فهام نظریاۀ راس در گارو فهام درساتی ا
رویکرد وظیفهگرایی اختمی ( )Deontological ethicsاست.
وظیفهگرایان بر ایو باورند که «برخی ویژگیهای فال یا صفت اختیار اننان نظیر
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عملکردی را با خود مرت

میسا د و اصل اختمای دیگار ،باضای ا مومایتهاای

ماهیت ذاتی ،انگیزه یا میابقت آن باا یاک اصال و ماعاده ،جادا ا نتیجاهای کاه در
ت وفای به عهد هام ذاتااً
بردارد ،ممکو است خوِّ ،درست و الزامی ملمداد شود؛ مث ً
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خوِّ است هم خداوند به آن فرمان داده است .هریاک ا ایاو ویژگیهاا میتواناد
وفای به عهد را الزامی نماید» (فرانکنا ،4603 ،ا.)10-00
ا ایورو ،در وظیفهگرایی «مت

سنجخ افااال اختمای و آنچاه در درجاۀ اول

اولویت مرار دارد ،انجا وظایف و الزامات خاا اختمی است که من آن میتواند
الهی یا عقل اننانی یا چیز دیگر باشد .در حقیقت ،حقانیات افااال اختمای ناشای ا
یک الزا نفهته در خود عمل است .در نتیجاه ،درساتی و نادرساتی افااال برآماده ا
ذات فال است؛ یانی فال خوِّ ذاتاً منتحق تحنیو است و نه به موجب ایجاد نتایج
خوبی که دارد» (اتر  ،4633 ،ا.)03
با وجود ایو ،وظیفهگرایان دو دستهاند؛ دستهای که عملگرا بوده ،تمرکاز آنهاا
بر وضایت موجود و شرای فاعل است و بهطور کلی ،ا مواعد کلای اخاتق ورهیاز
میکنند .دستۀ دیگر ،ماعدهنگر بوده ،به مواعد کلی در اختق اعتقاد دارند و بار ایاو
باورند که مواعد خاصی دربار وظیفۀ ما در م ال خود و دیگران وجود دارد که فارد
اختمی با رعایت و کاربنت آنها در مومایت ،به وظیفاۀ اختمایاز عمال میکناد
(ر : .موحدی و گلزار اصفهانی ،4637 ،ا.)67
دیوید راس با تکیه بار دیادگاههای وظیفاهگراهای ماعادهنگر تاتز میکناد بار
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اساس توصیفی که ا وظایف میدهد ،مر بیو تزاحمهای اختمی را باهخوبی نشاان
دهاد .راس« ،راهاای را ویشاانهاد میکنااد کاه خااود آن را خااوِّ توصاایف میکنااد و
بنیاری آن را یک نظریۀ اختمی ساده و کاربردی اگرچه نامص میدانند و آن نظریۀ
ابتکااری او در خصااوا تقنایم وظااایف اختمای بااه "وظاایف در نگاااه نصناات" و
"وظایف در نگاه عمل" یا وظایف وامای است.
بر اساس ایو دیدگاه ،اننانها رشتهای ا وظایف اختمی دارند که در نگااه اول،
بدون درنظرگرفتو شرای خاا فاعال ،عاا هناتند اماا آنچاه فاعال اختمای را در
رسیدن به دوری اختمی هدایت مینماید ،وظایف در مقا عمال اسات» (شااهدی و
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ضمیری ،4633 ،ا.)03

در وام « ،تمایل به وظیفهبودن چیزی غیر ا توجاه بااه جهتای ا جهاات عمال و
جزئی ا خصوصیات و اوصاف موجود در ذات عمال نینات .در حاالی کاه وظیفاه
در مقا عمل با توجه به همۀ اوصاف و خصوصیات عمل نتیجاه مایشااود .ومتای باه
یک عمل ا ایو حیث که راستگویی است نگاه مایکنیم ،باه درساتی و وظیفاهبودن
تمایل دارد ،ولای بااد کاه متوجاه میشاویم ایاو راساتگویی موجااب کشاتهشاادن
بایگنااااهی میشااود ا انجااا آن صاارفنظر کاارده و انجاا نااادادن آن را وظیفاااۀ
وظیفاهباودن دارد و ایاو تمایال همچنان در او بامی میماند ،ولی وظیفاۀ درسات ماا
نینت» (اتر  ،4634 ،ا.)43
راس با تقنایمبندی وظاایف باه وفااداری ،ساپاسگزاری ،عادالت ،نیکوکااری،
اصاتح خاود و عاد شارارت ( )Ross, 2002, p. 21ماتقاد اسات تاا ماانی کاه
هریاک ا ایااو وظاایف کاااربرد دارد ،هماان وظیفااه ،تکلیاف اختماای ماا را مااایو
میکند .اما گاهی ایو وظایف در شرای خاصی با یکدیگر متاارض میشاوند؛ چارا
که «ما میتوانیم مائل به اصول اختمی عا  ،میلاق و اساتثناناوذیری در نگااه نصنات
باشیم؛ اصولی کاه باهخاطر خصوصیاتشاان در نگااه نصنات هماواره ماا را ملاز باه
انجامشان میکنند.
وظااایفی چااون راسااتگویی ،وفااای بااه مااول ،نیکوکاااری ،نجااات جااان اننااان،
عاادالت ،سااپاسگزاری و حقشناساای ا دیگااران ،وظااایفی هنااتند کااه بااهخاطر
خصوصیات ذاتیشان در نگاه نصنات بارای ماا الزا آورناد و عاا و میلاق نیناتند»
(اتر  ،4633 ،ا.)460
بنابرایو« ،ومتی فرد در شراییی مرار دارد که در نگاه نصنت بیخ ا یک وظیفه
برای او الزا آور باشد ،باید آن مومایت و شرای را تا حد ممکو بررسای کناد و باه
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درسات خاود تشاصیص میدهیم .وس ،راستگویی با اینکاه در نگااه اول ،تمایال بااه

نظری درست و منیقی و مابلتأمل دست یابد؛ بهگونهای که دریاباد چیازی بیشاتر ا
ایو وظیفه نینات و در ایاو شارای وظیفاهای غیار ا ایاو بارایخ الازا آور نینات.
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بنابرایو ،در نگاه نصنت فرد ملز است در ایو شارای  ،انجاا ایاو وظیفاه را وظیفاۀ
بیچونوچرای خود تلقی کند ( .)Ross, 2002, p. 19با ایو حال ،گرچه تزاحم بیو
وظایف در نگاه نصنت امکان داد ،در مقا عمل فق یک وظیفه متوجه فاعل اسات
و تاارض وظایف امکان ندارد.
الگوی مفهومی تزاحمهای اخالقی بر اساس نظریۀ دیوید راس
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 .2روش پژوهش
روز در ایااو وااژوهخ ،کیفاای و ا نااوع تحلیاال مضاامون اساات .باارای شناسااایی و
انتصاااِّ مصاح هشااوندگان ا روز نمونااهگیری هدفمنااد اسااتفاده شااد؛ ا ایااورو،
تتز شد طی تحقیق «با افارادی تمااس برمارار شاود کاه در میناۀ موردبررسای یاا
جن اااههایی ا آن دارای اطتعاااات و شاااناخت مناساااب بودناااد» (محمااادوور و
دیگران ،4633 ،ا.)43
تجربااۀ محییاای ،حرفااهایبودن طل ااه در مشاااغل «نامتاااارف» در حااو طل گاای،
عتممندی به بیان دغدغاهها و صاراحت در گفتاار و همچنایو ،باا توجاه باه شارای
اش اعوذیری ،دو گروه ده نفری ا طتِّ  03تا 10سالۀ شاغل و غیرشااغل بار اسااس
نگاه جمایتشناختی جدول( )4انتصاِّ و تا حد اش اعوذیری مصاح ۀ نیمساختیافته
انجااا گرفاات .در فراینااد مصاااح هها و بنااا باار مناائلۀ اصاالی وااژوهخ ،ابتاادا ا
شرکتکنندگان ورسیده شد که «وظیفۀ طل گای» باا وجاود مشااغل غیرمتااارفی کاه
برخی ا طتِّ بهخاطر امرار مااز به آنهاا تاو میدهناد ،ا نظار اختمای چگوناه
توجیه میشود؟
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برای گاردآوری اطتعاات ،باا درنظرگارفتو شااخصهایی همچاون فهام شارای و
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جدول( :)1آمار جمعیتشناختی مشارکتکنندگان در پژوهش
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ردیف

سن

شغل

مدت حضور در حوزه

4

63

رانند اسنپ

43

0

60

کشاور

40

6

17

سووری

43

1

10

بنگاه امت

04

0

63

صنای دستی

41

3

67

خرید و فروز عنل

40

0

60

با اری

41

3

60

آرایشگری

40

3

60

ساختوسا

06

47

16

عیاری

07

44

10

م لغ تصصصی

06

40

60

مدرس و م لغ تصصصی

40

46

03

مدرس حو ه

47

41

66

مدرس حو ه

40

40

60

مدرس و م لغ

40

43

10

م لغ عمومی

00

40

03

مدرس حو ه و اما جماعت

44

43

60

مدرس حو ه

40

43

60

م لغ تصصصی

40

07

17

مدرس

43

ابتدا با کنب اجاا ه ا افاراد ،مصااح ههای آنهاا ضا

و باا دمات و بار اسااس

جزئیاتی که هر فرد بیان کرده بود ،تایپ گردید و سپس ،در چناد مرحلاه باا خوانی
شد .با خوانیهای مکرر به استصراج گزارههای اصلی و انتصاِّ مضامیو وایاه منجار
شد .سپس ،با رفت و برگشت بیو مضامیو وایه ،باضی ا مضامیو تکاراری حاذف و
با درنظرگرفتو ارت ااط ماناایی و مارائو موجاود بایو آنهاا ،مضاامیو ساا ماندهنده
شناسایی شد و در یک مالب مننجمتر تدویو گردید .در نهایت ،تتز شد بر اساس
نهایی ،تحلیل شوند (جافریان ،بشیر و میری ،4630 ،ا.)06-01
برای تأییاد روایای و دمات در با شناسای مقاوالت و اطمیناان ا طیشادن منایر
منیقی کشف آنها ،یافتهها به مشارکتکنندگان ارائه و نظر آنها دریافات گردیاد.
سپس ،اشکاالتی که آنها به فرایند کشف وارد میداننتند یادداشات و در جلناهای
مشااتر

بااا بینی شااد .در نهایاات ،منااتندات بهدسااتآمده بااا اسااتفاده ا نظاار

مشارکتکنندگان میای شدند و همیو منئله ،اطمینانوذیری دادههاا و امکاان تأییاد
آنها را فراهم کرد.
 .1یافتهها
در فرایند تحلیل دادهها بر اساس روز تحلیال مضامون ،نتاایج مرحلاۀ شناساایی باه
استصراج  607گزار مانادار مفهومی منجر شد .ا گزارههایی که به نظر میرساید ا
وجه جامایت مانایی برخوردار و در میناۀ ماوردنظر تحقیاق مابالت ییو باشاند ،سای
مضمون وایاه اساتصراج گردیاد .در رفات و برگشات بایو مضاامیو ،شاخ مضامون
سا ماندهنده و در نهایت ،سه مضمون فراگیر در مالب سه تزاحم اختمی بیو وظیفاۀ
طل گی و مایشت رو مره برساخت شد (جدول( .))0در ادامه تتز میشود با توجاه

رویکردی کیفی به فهم طالب از تزاحمات اخالقی در عمل به وظیفۀ طلبگی و معیشت روزمره

تارنمای ایجادشده ،مضامیو فراگیر تاریف و وس ا با بینی مجدد ،در مالب گزارز

به مینههای موجود در متو مصااح هها و بار وایاۀ نظریاۀ دیاویس راس ،گزارشای ا
مضامیو فراگیر یافتهشده ،ارائه شود.
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جدول( :)2مضامینپایه ،سازماندهنده و فراگیر
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مضامین

نمونه گفتارها

نمونه مضامین پایه

ایو روحیه در همۀ آد ها

خدمت به مرد  ،انجا

وجود دارد که میخواهند

خدمت میلوِّ،

خودشان را ا وضایتی

تاییونکردن دستمزد در

نجات بدهند .اما به نظر مو،

هدایتگری دینی،

روحانیت آمده که مرد را

طل گی یانی حرکت

هدایت کند .با انجا

جهادی ،وای ندی به

کارهای نامتاارف و

ار زهای طل گی،

شغلهایی که طل ه را ا امر

واسخگویی به افکار

طل گی دور میکنند،

عمومی ،وای ندی به

نمیشود به ساحت مقدس

ار زهای سا مانی،

تزاحم وجدان

اما مان ادای دیو کرد و

وفاداری و احناس

کاری با

منئولیتی را که جاماه و دیو

منئولیت در م ال

منئولیت

بر دوز ما مرار دادهاند ،به

روحانیت

اختمی مردانه

سازمان دهنده

مضامین فراگیر

منئولیتوذیری
اجتماعی

سر منزل مقصود رساند.
اگر مو بهدن ال کار نرو

یکنانبودن شهروند

کی برود؟ بله باالخره مو

منئول با ودر منئول،

طل ها و اهمیت وظیفۀ خود

موا خانه به مرد ،برای

را م ول دار  ،ولی ما در م ال

یک ودر تربیت

مردانگی یک

خانواد خودمان هم

فر ندان مقد بر تربیت

وظیفه اختمی

منئولیتی داریم .به نظر مو،

دیگران ،مرد یانی

اگر کنی نتواند به منئولیتی

بیاعتنان ودن به رف

که در مقابل خانوادهاز

مشکتت مایشتی

نمونه گفتارها

نمونه مضامین پایه

دارد ،عمل کند میااً در

خانواده ،مایشت

منئولیت اجتماعیاز هم

خانواده یک وظیفۀ

هیچ توفیقی نصواهد داشت.

مضامین
سازمان دهنده

مضامین فراگیر

دینی برای مرد ،حف

طل ه ایو است که هر کار

منظر دیگران یک

مشروعی میتواند بکند تا

تتز مردانه است

خانوادهاز حف شود و
باد ،به هدایت جاماه
بپردا د.
منئلهای که بنیاری ا
طتِّ به آن اعتراف
میکنند و خود مو هم
بهنوعی با آن درگیر بودها
ایو است که باالخره ما
انگیزههایی برای طل هشدن
داشتهایم .شاید انگیز اصلی
مو ایو بود که احناس
کرد در مرحلۀ اول،
میتوانم خود را ا نظر
دینی تقویت کنم و ا نظر
مانوی به سامان برسانم و در
مرحلۀ باد ،با تکیه بر آنچه
یاد میگیر  ،دیگران را در

هدایت فردی ،هدایت
دیگران ،آشنایی دمیق و
عمیق با دیو ،بودن در
منیر خدا ،کمک به
دیو خدا ،شاگرد اما
مان بودن ،نیا نظا
استمی ،توجه به
سلو

مانوی،

متفاوتبودن با دیگران،
مشمول عنایات اهلبیت
مرارگرفتو

انگیزهمندی

تزاحم انگیز

اختقمدار در

شصصی برای

طل هشدن

طل هشدن با
انگیز امتصادی
برای ویشرفت

رویکردی کیفی به فهم طالب از تزاحمات اخالقی در عمل به وظیفۀ طلبگی و معیشت روزمره

لذا وظیفۀ اختمی نصنت

شأنیت خانوادگی در

منیر خدا مرار بدهم.
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نمونه گفتارها

نمونه مضامین پایه

مضامین
سازمان دهنده

مضامین فراگیر

منافاتنداشتو
فاالیتهای دینی و کار
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هیچ جایی نیامده که اگر

امتصادی ا نگاه دیو،

ت فتن
کنی طل ه شد باید مث ً

کار امتصادی مقدمۀ

کار را انجا ندهد یا بدهد.

ترویج ار زهای

کاری که برای امرار مااز

اختمی ،عتمه به توساه

خانواده انجا شود ،نهتنها

ا امور ذاتی اننانی

منافاتی با طل گی و

است ،به ود وضایت

فاالیتهای ت لیغی ندارد،

موجود یک وظیفۀ

بلکه باعث میشود ا طرف

اختمی است ،سیر

جاماه تحنیو شو  .ضمو

بزرگان دینی مت

اینکه کاری که برای خدا

عمل در فاالیت

انجا شود ،بهویژه برای

امتصادی ،کارکردن

خانواده ،نوعی جهاد

نوعی جهاد در راه خدا،

محنوِّ میشود .لذا باید

منافاتنداشتو فاالیت

تتز کنیم نگاه به طل های

ت لیغی با فاالیت

را که بهمول شما شغلهای

امتصادی ،عارن ودن

غیرمتاارف دارد ،عوض

کارکردن ،تتز برای

کنیم.

تغییر نگاه عمومی به

توساۀ امتصادی
بر م نای سیر
عملی اختق
دینی

روحانیت
آنچه در تاامل یک طل ه با

حف عزتنفس ،ی

دیگران مهم است ایو است

طل گی یانی استقتل

که بتواند عزتنفنخ را

مالی ،ورهیز ا ابرا نیا

حف کند .االن در جاماۀ ما

به دیگران ،کارکردن

تزاحم حیثیت
امتدار

فردی با شرافت

شصصیتی طل ه

کار حرفهای

(ب صشید که ایو را

افتصاری مردانه است،

میگویم) احناس میکنند

ث ات شصصیتی در

طل ه میخواهد سربار مرد

مقابل دیگران،

باشد .ی طل گی بهمانی

شصصیتداشتو م نای

تنگدستی نینت ،بلکه اتفاماً

نفوذ و امتدار در

به ایو ماناست که طل ه

دیگران ،احناس تالق

عتوه بر درسخواندن و

به خود

سازمان دهنده

ت لیغ دیو ،شغلی داشته باشد
که بتواند امرار مااز کند و
دستخ جلوی کنی درا
ن اشد؛ حتی اگر ایو کار به
نظر شما یا دیگری
غیرمتاارف با حو
روحانیت و طل گی باشد.
کارکردن ناونند نینت،
ال ته کار مشروع و سا نده نه
هر کاری.
منئلهای که موجب تاارض

رعایت شئون روحانیت

رواب طل ه با جاماه میشود

در انظار عمومی،

ایو است که طل ه شغلی در

رعایت مصالد نظا

ویخ بگیرد که مرد گمان

استمی ،دفاع ا ی

کنند ایو طل ه ا روحانیت

طل گی و ساده ینتی،

ت بگویند ایو
بریده است؛ مث ً

لزو دفاع ا عملکرد

طل ه یا روحانی به حرفۀ

سا مان روحانیت،

خودز احناس تالقی

تقویت اعتماد عمومی

لزو فهم و
رعایت تکلیف
در م ال سا مان

رویکردی کیفی به فهم طالب از تزاحمات اخالقی در عمل به وظیفۀ طلبگی و معیشت روزمره

نمونه گفتارها

نمونه مضامین پایه

مضامین

مضامین فراگیر
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نمونه گفتارها

نمونه مضامین پایه

ندارد و برای ایو صنف و

به روحاینت ،توجه به

دستکم عملکرد آنها

مصلحت شغلی و حرفه

ار ز مائل نینت .در ایو
صورت ،به عزت و شرافت
کاری ما خدشه وارد
میشود .به هر حال ،مرار
است ما مرد را هدایت
کنیم و نشان بدهیم که به راه
و وظیفۀ خودمان احترا
میگذاریم.
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مضامین
سازمان دهنده

مضامین فراگیر

شبکۀ مضامین تزاحمهای اخالقی بر اساس نگاه طالب

بیتردید ،بصخ عمده ای ا حضور فرد در هار صانفی باه وجادان کااری او مرباوط
است .وجدان کاری همان «احناس تاهد درونی بهمنظور رعایت الزاماتی اسات کاه
در ارت اط با کار موردتوافق مرار گرفته اسات؛ باه ع اارت دیگار ،منظاور ا وجادان
کاری رضایت مل ی ،تاهد و التزا عملی نن ت به وظایفی است که مرار است انناان
آنها را انجا دهد؛ بهگونهای که اگر باا رس و نااظری نیاز بار فاالیات او نظاارهگر

رویکردی کیفی به فهم طالب از تزاحمات اخالقی در عمل به وظیفۀ طلبگی و معیشت روزمره

 .1-1اصل تزاحم اخالقی وجدان کاری با مسئولیت مردانه

ن اشااد ،بااا هاام در انجااا وظیفااه مصااوری روا نصواهااد داشاات» (رحیماای کلااور و
همکاران ،4630 ،ا.)474
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اخااتق موجااب تقویاات وجاادان کاااری میشااود و کمااک میکنااد فاارد بااه تاهااد
خود بهخوبی عمل کند .ا نگاه اساتمی نیاز توجاه باه وظاایف محولشاده و انجاا
درست آنها ،ماعدهای کلی و اصلی اختمی است؛ ال ته گاهی رعایت ایاو اصال باا
اصول اختمی دیگری نظیر منئولیتی که یک مارد در م اال خاانواد خاود دارد ،در
تزاحم است.
بر اساس گفتار طتِّ غیرشاغل ،نصنتیو مضمون ساا ماندهنده کاه وایاۀ اصالی
ایو تزاحم مرار گرفت ،منئولیتوذیری اجتماعی طل ه است .آنها بر ایو باورند کاه
«چون طل ه دارای منئولیت اجتماعی اسات ،نمیتواناد کااری غیار ا منائولیتی کاه
جاماه بر دوز او مرار داده است ،انجا دهد .با ایو نگاه ،منائولیتوذیری رابیاهای
منتقیم با وجدان کاری افراد در یک ساا مان دارد» .کاارن ماتقاد اسات «منائولیت
اجتماعی یک چارچوِّ اختمی است و بیانگر ایو است که هر نهاد ،چاه ساا مان و
چه فرد ،باید ط ق اصول اختق و با حناسیت به منائل اجتماعی ،فرهنگی و محییی
رفتار کند تا عملکردز به نف جاماه باشد (.)Palmer, 1995, p. 119
مضامینی همچون «طل گی ا ابتدا یک حرکات جهاادی باوده اسات و انناان در
حرکت جهادی باید در هر شراییی وفادار باشد»« ،طل ه باید وای نادی باه ار زهاای
اخالق /چهل و چهارم /زمستان 1400

طل گی را اتفاماً در موام ساصت اث اات کناد»« ،ماا ماوظفیم در م اال افکاار عماومی
بهویژه در منائل اجتماعی که با دیو گره خوردهاند (ا جملاه همایو بحاث امتصااد)
واسخگو باشیم» ،نشانۀ اهمیت منائولیتوذیری اجتمااعی در نگااه طاتِّ غیرشااغل
است .در ایو باره ،یکی ا طتِّ اشاره میکرد «ما منئولیتی اجتماعی را وذیرفتهایم.
آمدهایم که در خدمت دیو باشیم و خودمان را ومف مرد کنیم .هدفمان ایو نینات
که دستمزدی بگیریم.
بنده ا ابتدا با همیو نگاه باه حاو ه آماد و بایاد در هار شاراییی وفاادار بماانم.
جاماه ا ما انتظاراتی دارد که باید آنهاا را بارآورده کنایم ،ناه اینکاه کاار دیگاری
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انجا بدهیم».

وایۀ دیگر ایو تزاحم ،مضمون ساا ماندهند «مردانگای؛ یاک وظیفاۀ اختمای»
است که با توجه به گفتارهای طتِّ شاغل برجنته شد .مضامینی همچون «مرد ن اید
در امور مایشت بیاعتنا باشد»« ،همانطور که شهروند منئول داریم ،ودر منئول هام
داریم»« ،موا ندگی و خانهوکاشانه به مردی است کاه آن خاناه را اداره میکناد و
فرمی هم ندارد که طل ه باشد یا غیرطل ه ،وول داشته باشد یا نه» ،مردانگای را بهمنزلاۀ
طل ۀ شاغلی با اینکه بر وفاداری به سا مان روحانیت تأکید میکارد ،باا اشااره باه
سصتیهای امور مایشتی میگفت« :به هر حال ،مو منئولیت ودرانه هام دار  .گااهی
وامااً درمانده میشو و اگر کاری انجا ندهم ندگی خانوادگی و منئولیتی کاه در
خانه بهعنوان ودر بر دوز دار  ،مصتل میشود» .طل ۀ شاغل دیگری با اشاره باه آیاۀ
ون َع َلی الن َس ِاُ (نناء )61 :بر ایو نکته تأکید داشت که «درست است
ال َق َّو ُام َ
َالر َج ُ
که مو طل ها  ،اما طل گی بهمانی گرسنهماندن نینت ،بلکه به ایو مانی است که فارد
ابتدا در هر شراییی خودز را منئول خانوادهاز بداند».
ا گفتارهای هر دو گروه به دست میآید که تزاحم اختمی در وجدان کااری و
منئولیت اختمی مردانگی ،نصنت ،بهخاطر ابهاا در تاریاف طل گای و گناتردگی
مانایی و عملکردی آن بایو طاتِّ شااغل و غیرشااغل اسات .هرچاه طل اهبودن باه
تاریف انتزاعیتار ،نزدیاک و ا نگااه وامایاتمحور اجتمااعی باه آن کاساته شاود،
احتماالً ایو تزاحمات اختمی بیشتر خواهد شد.
عتوه بر ایو ،ن ودن یاک گفتماان مشاتر

اختمای در عمال باه منائولیتهای

اجتماعی (در میان طتِّ) نیز به ایو وضاایت داماو ده اسات؛ باه ایاو ماناا کاه ناه
سا مان روحانیت و نه خود طتِّ ،هیچ خ مشی راه ردی برای چگونگی مواجهه با

رویکردی کیفی به فهم طالب از تزاحمات اخالقی در عمل به وظیفۀ طلبگی و معیشت روزمره

یک وظیفۀ اختمی برجنته میکنند.

مناائولیتهای اجتماااعی – بهگونااهای کااه بتوانااد اماارار مااااز آنهااا را در سااید
وسی تری ووشخ بدهد  -ویدا نکردهاند.
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گفتمان مشاتر

اختمای باا تولیاد هنجارهاا و ار زهاای عماده میتواناد هام

منئولیت «ا بیرون» جاماۀ طتِّ را بهخوبی مشصص کند و هم نگاه به وضاایت «ا
درون» آنها را در مالب عمومیتری با تاریف کند.
 .2-1تزاحم انگیزۀ شخصی برای طلبهشدن با انگیزه اقتصادی برای پیشرفت

تاازاحم دیگااری کااه در مالااب مضاامون فراگیاار دو برجنااته شااد ،باایو دو ساانخ ا
انگیااز اختماای وجااود دارد؛ انگیاازهای اختقماادار کااه فاارد را در مااان مایناای
بهساامت حو ههااای علمیااه سااوق میدهااد و انگیاازهای کااه فاارد باار اساااس آن
تتز میکند وضایت مایشت خانواده را سامانی بدهد و ویشرفتی در نادگی ماادی
به دست آورد.
بیتردید ،انگیز شصصی هرچه باشد ،خواه کنخهای مث ت و خواه منفای ،یاک
اصل روانشناختی بنیار مهم است .انگیزه مشصص میکند که فارد در هار مومایات
چگونه عمل خواهد کرد .انگیزه ،مشصصکنند میزان کنشاگری افاراد در شاراییی
است که یک عامل درونی یا بیرونی من ب آن اسات .باا ایاو حاال ،انگیازه «حالات
درونی فرد است و رفتاری را در اننان به وجود میآورد تا نیل باه هادف مشصصای،
اخالق /چهل و چهارم /زمستان 1400

ممکو شود» (نائلی ،4606 ،ا.)47
مضامینی همچون «مو طل ه شد تا خود و دیگران را هدایت کنم»« ،عمیقشادن
در دیو رسول خدا

مهمتریو انگیز مو برای ورود به حو ه بوده است»« ،شاگری

اما مان لیامت میخواهد و همیو یک دلیل کافی است که کنی طل ه شود و در ایو
راه بماند» و «طل ه یانای کنای کاه بتواناد باه درد نظاا اساتمی بصاورد و نیاا ی ا
نیا های مهم نظا استمی را برطرف کند» ،دلیل جادی بار اختمیباودن انگیزههاای
طل ههایی است که مصالف شغلهای غیرمتاارف برای طتِّ هنتند.
انگیز دیگری که ا گفتارها به دست آمد و اصال تازاحم را نشاان داد« ،انگیازه
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برای کار امتصادی و ویشرفت» است .در نگااه طاتِّ شااغل ،سایر عملای اختمای

بزرگان دیو ،برجنتهتریو عامل انگیزهساا بارای حرکات در منایرهای امتصاادی و
مشاغلی است که طتِّ کمتر به سرا آن میروند .طل ۀ شاغلی ماتقد بود« :هیچگاه
دیو ،ط قۀ خاصی ا جمله طتِّ را ا اینکه برای امرار مااز تتز بیشاتری بکنناد
نهی نکرده ،بلکه اتفاماً به آن توصیه هم کرده است .اهلبیت کار میکردند ،بنایاری
ا بزرگان ما برای امرار مااششان حمت میکشیدند و اتفاماً وضاشان هم خوِّ بود
و به فقرا هم کمک میکردند».
گرفتهایم که دیو نهتنها کنی را ا کار و تتز مشاروع نهای نمیکناد ،بلکاه بنایار
تحنیو میکند» .طل ۀ دیگری ماتقد بود «باالتریو سید تفکر دربار کاارکردن ایاو
است که باور داشته باشیم کنی که کار امتصادی میکند ،هم مان باه دیاو خادمت
هم کرده است؛ چرا؟ چون دأِّ دیو ایو است که اننانها رشد کنند و موجب رشد
دیگران بشوند .منلماً یکی ا جاهایی که میتوان باه ایاو توصایۀ دیاو عمال کارد،
همیو درویخگرفتو کار و شغل مشروع است».
بهطور کلی ،در ایو مضامیو به دو نکتۀ اساسی اشاره شاده کاه خاساتگاه تازاحم
اختمی هنتند؛ نصنت اینکه در هر دو دسته ایو نقیۀ مشاتر
طل های برداشت و ادرا

وجاود دارد کاه هار

اختمی خاصی ا طل هشدن و ورداختو به اماور امتصاادی

دارد .ال ته ایو برداشاتها مالاول گذشاته و خصوصایات فاردی آنهاسات و م اانی
رفتاریشان را تشکیل میدهد.
بنابرایو ،هریاک ا آناان ،اتفاامی را کاه بارایخ رمام خاورده و ا نظار اختمای
تجربه کرده است ،ا دیدگاه ایو ادرا

دینی مشاهده و تفنیر میکند .با ایو حاال،

هاام باارای طل هشاادن و هاام باارای انجااا کااار امتصااادی ،یااک ماات

اساساای

وجود دارد و آن ،کاربرد مفاهیم و ار زهای عملای و ینات اختمای آنهاسات؛
ال ته در مورد نصنت ،تکیه بر در

رویکردی کیفی به فهم طالب از تزاحمات اخالقی در عمل به وظیفۀ طلبگی و معیشت روزمره

طل ه دیگری میگفت« :ماا م احاث بیا را کاه خوانادهایم و درس دادهایام ،یااد

و شناخت فردی و تجربۀ شصصی ا ار زهاای

اختمی عملی است و منایری روایات میشاود کاه باه مانویاات و سالو

روحای
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آغشته است ،در حاالی کاه در ماورد دو  ،تمرکاز بار سایر اخاتق عملای و دینای
اولیای الهای و بزرگاان دینای اسات و روایات ،ا بیارون فارد و فراتار ا تجرباههای
شصصی او صورت میگیرد.
نکتاۀ دو ایااو اساات کااه طااتِّ غیرشااغل باارای نشاااندادن ویوسااتگی خااود بااا
خاسااتگاه دروناای ،سااه مناائلۀ کنااب ساالو

مانااوی ،متفاااوتبودن بااا دیگااری

و رف نیا نظا استمی را باه نگااه اختقمادار ویوناد دهاناد .ایاو ساه ساویه نشاان
میدهند که اختق درونیشده تواننته است عاتوه بار مشاصصکردن منایر طل اه و
متفاوتبودن او ا دیگران (بهدلیل وظیفه هدایتگری دینی) ،نگاه سیاسی را به حاو
اختق فردی آنها اضافه کند .در وام  ،استدالل جایزن ودن شغل غیرمتااارف بارای
طل ه ا یک امر شصصی اختمای شاروع و باه یاک امار اجتمااعی واماای در حاو
سیاست ختم میشود.
ا سوی دیگر ،طتِّ شاغل ،افازون بار نشااندادن میال بااطنی باه انجاا وظیفاۀ
طل گی ،توجیه اختمی شاغلبودن را به دو نکتۀ اساسی گاره دهاناد؛ نصنات اینکاه
تتز و فاالیت شغلی یک طل ه برای به ود امرار مااز ،مصداق یک وظیفۀ اختمی
داننته میشود؛ یانی مانی میتوان در وضایت موجود تغییری ایجاد کرد کاه تغییار
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را مصدامی ا وظیفۀ اختمی داننت .نکتۀ دو اینکاه ماانی ایاو تغییار وضاایت بار
اساس یک شغل به وظیفۀ اختمی ت دیل میشود که کارکردن و داشتو شاغل ناوعی
جهاد در راه خدا تاریف شود؛ ا ایورو ،کاری که در وس آن «نیت اختمی جهاد در
ت نتیجۀ سودمندی برای طل ۀ شاغل نصواهد داشت .بنابرایو ،آنچه
راه خدا» ن اشد ،عم ً
در اینجا مهم است ،نیت است ،نه متاارف یا نامتاارفبودن شغل.
 .1-1تزاحم حیثیت فردی با شرافت کار حرفهای

تزاحم دیگری که ا گفتارهای دوگانۀ طتِّ باه دسات آماد ،تازاحم اختمای بایو
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حیثیت فردی با حرمت کار حرفهای بود .یکی ا اصول و ار زهای اختمی در نظا

ار شی است  ،حف حیثیت و آبروی مؤمو است .مؤمو نه حق دارد آبروی کنی را
بریزد و حیثیت او را به خیر اندا د و نه حق دارد دربار آباروی خاود و خاانوادهاز
رضاه َذ َّل؛ کنای
بیم االتی کند .حضرت امیر در روایتی میفرمایدَ « :ماو بَاذ َل عل َ
که حیثیت و آبروی خود را میبرد ،خودز را به ونتی و خا مذل هت افکنده است»
(آمدی ،4630 ،ا.)010
ایو روایت نشان میدهد که جایگاه اختمی فارد در جامااه باه آباروی او مناوط
گاهی ایو اصل با اصل دیگری مثل شرافت و حرمت کار حرفهای در تازاحم اسات.
مااانی کااه طل ااه بااهعنوان عضااوی ا جاماااه (کااه بایااد بااه ام ارار مااااز بپااردا د و
آبروی خود و خانوادهاز را حف کند) ،به شغلی وارد میشود که در انظار عماومی
جاماه و ال ته ا نگاه روحانیت ،نامتاارف ملمداد میشود ،بیتردید کارز با شارافت
کار حرفهای روحانیت که بر وایۀ هدایتگری دینی جاماه بناا شاده اسات ،در تازاحم
مرار میگیرد.
بر اساس گفتارهای طتِّ« ،امتدار شصصیتی طل ه» یک وایه ا ایو تازاحم اسات.
مضامینی همچون «بیتوجهی یا کمتوجهی به وضایت امتصادی طاتِّ»« ،بحاث بار
سر منائل امتصاادی طاتِّ باا ضااف آنهاا در درسخوانادن و باهویژه باا آباروی
اجتماعی آنها گره خورده است ،در حالی کاه ایوهاا دو امار جادا ا یکدیگرناد»،
«ال اساات باارای تقویاات مهارتهااای کااارآفرینی طااتِّ تااتز کناایم تااا بتواننااد
درآمدی کنب کنند و آبرو و حیثیت اجتمااعی خاود را باا فاالیتهاایی کاه انجاا
میدهند حف کنند» ،موجب برو ایو مضمون گردید.
طل ۀ شاغلی با بیان مشاکتت خاانوادگی بیاان میکارد کاه« :عازتنفس ماو در
باضی ا شرای به خیر افتاده است .ومتی نمیتوان استقتل مالی کاملی داشته باشام
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است و ارت اط تنگاتنگی بیو آبرو و میزان تااامتت فارد باا جامااه وجاود دارد .اماا

و دستم جلوی دیگران درا است ،چگونه میتوانم آمو ههای دینای را بارای همایو
افراد ت لیغ کنم» .طل ۀ شاغل دیگری با اشاره به مشکتتی که در سالهای اخیر بارای

69

طتِّ در امرار مااز ایجاد شده است ،میگفت« :به ماا میگویناد کاه ی طل گای
یانی ساده ینتی ،اما بهنظر مو ساده ینتی با فقر متفاوت است .ساده ینتی یانی مال
و دارایی خود را به ر کنی نکشای .اماا ومتای طل اۀ عزیاز ماا در مصاارج ابتادایی
ندگی رو مرهاز مانده اسات ،چگوناه ساده ینات باشاد؟ باهنظر ماو یطل گای
یانی استقتل مالی داشته باشد نه اینکه بهگوناهای نادگی کناد کاه دساتخ جلاوی
دیگران درا باشد».
بنابرایو ،ا نگاه طتِّ با توجه به فراگیری مشکتت مایشتی در حاو عماومی،
هرگونااه اماادامی کااه بااه وابنااتگی طل ااه منجاار شااود  -چااه گاارفتو وجااوهی باارای
امر ت لیغ و چه گرفتو مرض  -موجب تصریب مشروعیتی میشود کاه طل اه وایخ ا
ایو بهواسیۀ دیو ،نگاه اولیای الهی به ایو جایگاه و استقرار روحانیت شیاه در اذهان
عمااومی داشااته اساات .عااتوه باار ایااو ،مشااروعیت یااک سااا مان بااه مشااروعیت
شصصاای افااراد و گروههااای وابنااته بااه آن سااا مان گااره خااورده اساات؛ تااا مااانی
ل
افاراد وابناته باه
میتوان ا مشروعیت یک سا مان سصو گفت که امتدار شصصایتی
آن سا مان حف شود.
ا سوی دیگر ،طتِّ غیرشاغل بر «لزو فهم و رعایت تکلیف در م اال ساا مان»
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تأکید میکنند که وایۀ دیگاری ا تازاحم ساو اسات .منظاور ا تکلیاف در اینجاا،
تکلیف شرعی است ،نه اختمی .طل ۀ غیرشاغلی در ایو باره چنیو بیاان میکارد« :دو
نوع تکلیف داریم؛ تکلیف شرعی و تکلیف اختمی .گاهی ایو دو با یکدیگر تاامل
دارند و گاهی تکلیف اختمی در ادامۀ تکلیف شرعی است.
تکلیف شرعی طل ه ،علمآمو ی ،دعوت بهسوی خدا و وارورز فکاری دیگاران
است .ایوها تکلیف طل ه و ال ته سا مان روحانیت است ،نه اینکه طل ه وارد شغلهایی
شود و جایی مد بگذارد که مرد او را دست بیندا ند» .با ایو حال ،ا نگااه طاتِّ
غیرشاغل ،لزو وای ندی طتِّ به تکلیف شرعی خود ،دو جن ه دارد؛ یکی« ،رعایات
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شئون روحانیت در انظار عمومی» است و دیگری« ،رعایات مصاالد نظاا اساتمی».

طل ه ا یک سو ،باید در منیری باشد که شئونات روحانیت را حفا کناد و کااری
نکند که موجب وهو روحانیت شود و ا سوی دیگر ،به کاری که به او واگذار شده
است ،مشغول باشد تا رعایت مصالد نظا را کرده باشد .طل ۀ غیرشاغلی ماتقاد باود:
« مانی یک طل ه میتواند در امر ت لیغ موفق باشاد کاه خاود را متالاق باه روحانیات
بداند .ممکو است ت لیغ او مثل سصنرانانی باشد که سصنرانیهای آنها بنیار خاوِّ
است ،ولی طل ه و روحاانی نیناتند .منظاور اینکاه طل اه شاأنیتی دارد کاه نگهداشاتو
نکتۀ دیگری که در گفتارهای طتِّ غیرشاغل دربار ایو تزاحم وجاود داشات،
ارت اط منتقیم بیو ی طل گی و شرافت حرفاهای باود .یکای ا طاتِّ ماتقاد باود:
«دادن اصالت بیخ ا حد به ارتقای ندگی شصصی طل گی ،طتِّ را به مرحلهای ا
منفاتطل ی رسانده که اولویتهای شصصی خود را بر اولویتهای کاار حرفاهای و
به ود مناس ات خود با جاماه مقاد کردهاناد و نگااه متفااوتی ا جن اۀ شصصایتی در
آنها ایجاد شده است».
مضمون دیگری نیز بر ایو میلاب تأکیاد داشات کاه «کناب منفاات و ارضاای
نیا های شصصی و فردی جزء اولویتهای ندگی طتِّ مرار گرفتاه اسات .منظاور
ایو نینت که طتِّ وظایف خود را رها کرده باشند ،بلکه آنهاا باا ورود باه شاغلی
دیگر ،ا حرفه و وظیفهای کاه در مالاب طل گای بارای آناان تاریاف شاده و ماانی
خودشان با میل شصصی آن را وذیرفتهاند ،دور شادهاند» .طل اۀ دیگاری باا یاادآوری
وظیفهای که بر دوز طتِّ و روحانیون است ،تأکید داشت که «باالخره ایو اصالی
وجود دارد که ما طل هایم و همواره باید در حال خدمت به دیو خدا باشیم .کنی که
در کنوت خدمت به دیو خداسات ،اگار کم اودی هام دارد ،تحمال میکناد ،ناق
حی میهومی توکل میکند که او را در ایو منیر مارار داده اسات؛ ناه
نمی ند و به آن ه
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شأنیت او شرافت روحانیت را به همراه دارد».

اینکه به کاری مشغول شود که او را ا وظیفهای که بر عهده دارد ،دور میکند .ایاو

تاریف مو ا ی طل گی است».
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نتیجهگیری
وژوهخ حاضر کوشید با مشارکت طتِّ و گفتوگو با آنها به تزاحمهای اختمی
موجود بیو وظیفۀ طل گی و ماشیت رو مر طتِّ دست یابد .با بررسی یافتهها نتایج
یر حاصل شد:
 .4تزاحم اختمی عمدتاً برای توصیف مومایتهایی به کار میرود کاه در آنجاا
دو اصل ،ار ز یا ماعد اختمی با یکدیگر تقابال ویادا کارده اسات و ن اودن مایاار
تشصیص درست ا نادرست موجب میشود شصص نتواناد باه وظیفاۀ اختمای خاود
عمل کند .دیوید رایس ،وس ا کانت ،ا ویشگامان تحلیل و توساۀ نظریۀ تزاحمهای
اختمی است.
 .0انجا وظیفۀ طل گی و درویخگرفتو مشاغل غیرمتاارف برای امرار مااز ،دو
مومایت برای انجا وظیفۀ اختمی است .وارداختو باه هار دو ماورد باهطور هم ماان
برای طل ه اختماً ممکو نینت .در اینجا ،با توجه به نگاه طاتِّ ،ساه اصال تزاحمای
اختمی برجنته است.
 .6در اصل اول ،وجدان کاری باا منائولیت مرداناه تازاحم اختمای ویادا کارده
است .دو مضمون «منائولیتوذیری اجتمااعی» و «مردانگای؛ یاک وظیفاۀ اختمای»
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م نای ایو تزاحماند .ا نگاه طتِّ غیرشاغل ،خدمت به مرد و انجا میلوِّ وظیفه
ا مصادیق نمادیو وجدان کااری اسات کاه خاود وشاتوانۀ تاهاد اختمای و ساپس،
منئولیتوذیری اجتماعی است .ا نگاه گروه دیگر ،مردانگی یک وظیفۀ اختمای و
جزء الینفک وظایف طل گی است؛ ا ایورو ،همانطور کاه ت لیاغ دیاو یاک وظیفاۀ
اختمی و دینی است ،احناس منئولیت در م ال تأمیو مااز خانواده نیز یک وظیفاۀ
اختمی محنوِّ میشود.
 .1در اصل دو  ،انگیزههای شصصی در دو جهت طل هشدن و ویشرفت امتصاادی
با یکدیگر در تزاحماند .تأکید بر ایو دو انگیزه نشان میهد که هر دو گروه برداشت
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خاصی ا وظیفۀ طل گی و مایشت رو مره دارند و اختق را مهمتریو عامل انگیزشی

بارای خاادمت مناائوالنه میداننااد .ال تااه خاساتگاه انگیااز اختماای در گااروه طااتِّ
غیرشاغل ،شناخت ار زهای اختمی انتزاعی است ،در حالی که مت

اصلی گروه

دو  ،سیر عملی اختمی بزرگان است.
 .0در اصل سو « ،حیثیت فردی» باا «شارافت کاار حرفاهای» ا نظار اختمای در
تزاحماند .دو مضمون سا ماندهند «امتدار شصصیتی طل اه» و «لازو فهام و رعایات
تکلیف در م ال سا مان» وایههای اصلی ایاو تازاحم هناتند .ا ساویی ،طل اه ماانی
تالق به خود ،تاریف درستی ا وظایف اختمای خاود و ناوعی مشاروعیت طل گای
برای رسیدن به امتدار شصصیتی برخوردار باشاد .ا ساوی دیگار ،در حفا شارافت
حرفهای ،اصل بر تقد تکلیف شرعی بر تکلیف اختمی است .دلیل ایو تقد  ،لازو
رعایت شئون روحانیت در انظار عمومی و درنظرگارفتو مصالحت نظاا اساتمی ا
سوی طل ه است.
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میتواند به ظایف اختمی خود در سا مان روحانیت عمل کند که با تکیه بر احناس
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جاماهشناختی ینتطل گی ،تهران :نگاه مااصر.
 .46شااهدی ،ساامره و محمدرضاا ضامیری (« ،)4633بررسای انتقاادی تزاحمهاای
اختمی ا منظر دیوید راس با تکیاه بار آیاات و روایاات» ،مجلاۀ میالااات مرآنای،
ز ،64ا.33-00
 .41شااریاتی مزینااانی ،سااارا و مهاادی ساالیمانیه (« ،)4630بررساای جاماهشااناختی
میالاات اجتماعی ایران ،ز ،4ا.440-34
 .40شکری ،محمد و سیداحمد فقیهای (« ،)4630مشاکتت اختمای ت لیاغ دیاو و
راههای برونرفت ا آن» ،فصلنامۀ اختق ،ز ،91ا.991-11
ال میهاری،
 .43شهرویی ،داوود ( ،)4603حو ه و روحانیت ا دیدگاه شهید آیت ِ ه
تهران :وارسایان.
 .40فتاحی ،سیدعلی ( ،)9814اختق م لغان ،تهران :عصر جوان.
 .43فرانکنا ،ویلیا کی ( ،)4603فلنفه اختق ،ترجمۀ هادی صاادمی ،مام :مؤسناۀ
فرهنگی طه.
 .43فصیحی رامندی ،مهدی (« ،)4633صدامت در عرصۀ ت لیغ دیاو؛ بررسای چناد
چالخ اختمی» ،فصلنامۀ اختق ،ز ،61ا.03-60
 .07فیرو مهاار ،محمدمهاادی و حنااو شاایر اد کمااانگر (« ،)4630منااائل اختماای
م لغان با تأکید بر م لغان منتقر» ،فصلنامۀ اختق ،ز ،03ا.03-44
 .04محمدوور ،احماد ،مهادی رضاایی ،لییاف ورتاوی و رساول صاادمی (،)4633
«با سا ی مانایی تغییرات خانواده بهشیو میناهای» ،مجلاۀ خاانوادهوژوهای ،ساال،0
ز ،43ا.667-673

رویکردی کیفی به فهم طالب از تزاحمات اخالقی در عمل به وظیفۀ طلبگی و معیشت روزمره

بوروکراتیزاسیون حو علمیۀ مم با رویکرد وباری (فرآینادها ،چالخهاا و موانا )»،

 .00موحاادی ،محماادجواد و مژگااان گلاازار اصاافهانی (« ،)9811نقااد وار یااابی
وظیفهگرایی» ،مجلۀ اختق و تاریخ وزشکی ،ز ،4ا.83-93
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 انتشاارات دانشاگاه:  اهاوا، انگیازز در ساا مانها،)9838(  علیمحماد، نائلی.06
.شهید چمران
،ترجمااۀ مناااود علیااا، م ااانی فلناافه اخااتق،)4630(  راباارت. ال، هااولمز.01
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