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. الفكر الغريب,اإلسالمي
الشك بأن العامل اليوم بعد أن أصبح قرية صغرية بفعل
Abstract
االن�ت�ش��ار ال�غ�ير م�س�ب��وق ل��وس��ائ��ل ال�ت�واص��ل االجتماعي
 وال�ت�ط��ور امل��ذه��ل يف الشبكة املعلوماتية وس��رع��ة إيصالthe world today becoming a small village
 الفكرة مما جيعل البحث عن أصالة الفكرة أمراً ذا أمهيةbecause of the unprecedented proliferation of
social media and the amazing development
 ك�برى وخباصة مع وج��ود نظم دولية تؤسس للفكرة مباin the information network and the speed of
 ولعل فكرة العمل, توهم للناظر أهن��ا ذات السبق فيهاdelivery of the idea, which makes the search for
 اليت جتتذهبا اجتاهات الرأمسالية والشيوعية تلقي بظالهلاauthenticity of the idea is of great importance,
especially with the existence of international
 ف��ال�ت�ص��ور اإلس�لام��ي, ق��ائ�م��ة ح��ول أص��ال��ة ه��ذه ال�ف�ك��رةsystems to establish the idea, The idea of
 تصور نابع, سابق للتصورات الغربية والوضعية املختلفةthe work, which is attracted by the trends of
and communism, casts a shadow
ً من روح الشريعة ومبا يتالئم مع حاجيات اإلنسان وبعيداcapitalism
over the authenticity of this idea. The Islamic
 وه��ذا ما أمل��ح إليه هذا، عن اإلحتكار والغش واخل��داعconception precedes Western perceptions and
 البحث من خالل مناقشة النظريات االقتصادية املوجودةthe various situations, a vision stemming from
 ال�ي��وم وكيفية ب�ن��اء ال�ت�ص��ور اإلس�لام��ي ملكافحة البطالةthe spirit of Sharia and in line with the needs
of man and away from monopoly and cheating
 كما أسهم, ال�تي أسهمت النظم االجتماعية بتعزيزهاand deception. The study also discussed the
 البحث يف تعزيز الصلة والعالقة بني اإلميان والعمل ومباeconomic theories that exist today and how
construct the Islamic perception to combat
ً جيعل العامل يلحظ مرضاة اهلل عز وجل يف عمله بعيداto
unemployment, which contributed to social
 ومبا حيفظ امللكية الفردية، عن التواكل واخل��داع والغشsystems by strengthening them. The research
 ومحايتها من األنظمة ال�تي حت��اول االستيالء عليها وفقalso contributed to strengthening the link
وق��د ج��اء ه��ذا البحث يف مبحثني..  م�ب�رررات متهاويةbetween the faith and the work, which makes
the worker observe the pleasure of God in his
 تناولت يف األول منها اإلط��ار املفاهيمي واألُط��ر العامةwork away from dependence, deception and
 لتحقيق فلسفة العمل وف��ق الرؤية اإلسالمية فيما جاءfraud. Of the systems that are trying to seize
 امل�ب�ح��ث ال �ث��اين ل�ي�ت�ن��اول ال�ت�ص��ور ال �غ��ريب وم��وق��ف الفكرthem in accordance with the rationales of decay.
This research came in two studies dealt with
. اإلسالمي منهthe first of them conceptual framework and
 وقد خلص البحث إىل تأكيد التمايز بني الفكر اإلسالميgeneral frameworks to achieve the philosophy
 والفكر الغريب يف رؤيتها للعمل مفهوماً وحقيقةً وأدواتof work according to the Islamic vision in the
second section to address the Western perception
 وق��د حل��ظ يف البحث ال��رمح��ة املنضوية يف بنية, تنفيذيةand the attitude of Islamic thought. The study
 العمل وبشكل يرسم لنا مالمح صورة العمل يف اإلسالمconcluded by emphasizing the distinction
. بعيداً عن التصورات الغربيةbetween Islamic thought and Western thought
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المبحث األول
فلسفة العمل ،الحقيقة والمفهوم ،واألطر العامة
لقيامها
المطلب األول :فلسفة العمل الحقيقة والمفهوم
ليس يف إمكاننا أن نعطي تعريفاً عاماً وشامالً للعمل,
وذلك لتفاوت وجهات النظر املثارة حول حمدودية العمل
أو مشوله ملختلف القطاعات؛ فمنهم من رأى أن العمل
هو كل جمهود يقوم به اإلنسان فكرياً كان أو بدنياً،
لتوفري حاجاته الضرورية ،وهذا اجلهد يبذله للغري مقابل
أجر معني ،أو من دون أجر كإماطة األذى عن الطريق،
أو مساعدة الكاهل على عبور الطريق ,وقد مشل مفهوم
العمل حىت احل�ي�وان والنبات هل��ذا ع� ّده بعضهم أن��ه كل
ما يصدر من فعل ,أو,حركة عن أي جسم كان بإرادة
أو ب��دون إرادة ,فقد ت�ص��در بعض ه��ذه احل��رك��ات عن
النباتات واحليوانات وه��ذه احل��رك��ات ع ّدها البعض هي
من األعمال) Said,Sadiq Mahdi ,1979).
أم��ا العمل حبسب النظم االق�ت�ص��ادي��ة ,فيعد أح��د أهم
عناصر اإلنتاج املعروفة ،وي�راد به كل جهد عقلياً كان
أم جسدياً يف جمال النشاط االقتصادي ،لغرض الكسب
على وجه العموم ,أو اجلهد البشري العقلي ,أو البدين
الذي يبذل يف سبيل إنتاج خدمات وسلع اقتصادية من
أجل الكسب ،وع ّده البعض بأنه اجملهود الوحيد الذي
تعمر فيه األرض واس�ت�خ�راج ك�ن��وزه��ا ،وال��وس�ي�ل��ة األوىل
لضمان معيشة اإلنسان واستقرار(ه)�Alansari, Ha
)mid Majid,1982

أما فلسفة العمل يف منظورها اإلسالمي ،فتختلف
عن املفاهيم أو الفلسفات األخرى ،فنجد أن العمل
قد دخل مجيع مرافق احلياة اإلسالمية ابتداءً من
عبادة املسلم وانتهاءً مبجهوده االقتصادي ،فكان
العمل الوسيلة الوحيدة لإلفادة من املوارد الطبيعيه
(ه َو الَّ ِذي
اليت خلقها اهلل تعاىل للعباد فقال تعاىل ُ
ض َذلُولاً فَ ْام ُشوا فيِ َمنَاكِبِ َها َوُكلُوا
َج َع َل لَ ُك ُم الأْ َْر َ
ِ
ور) (،)Al-Quran 67:15
ِم ْن ِرْزق ِه َوإِلَْي ِه الن ُ
ُّش ُ
ف�ب�س��ط األرض وج�ع�ل�ه��ا ذل � ��والً ،أي س�ه�ل��ة ,أي

in its vision of work as a concept, a reality and
an executive tool.
Keywords: Philosophy, Business, Islamic
Thought, Western Thought.

المقدمة
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رس��ول اهلل وعلى آله
وصحبه ومن وااله.
وب �ع��د :ف�ت�ع��د فلسفة ال�ع�م��ل ال �ي��وم م��ن ال�ق�ض��اي��ا املهمة
والرئيسة واملفصلية يف حياتنا امل�ع��اص��رة؛ ن�ظ�راً لإلرتباط
املباشر بينها وبني النظريات االقتصادية املختلفة ،وكذلك
صلتها بالنظريات االجتماعية والسياسية والفلسفية،
فضالً عن ارتباطها املهم باجلانب الديين وف��ق التصور
اإلسالمي ،وه��ذا االمتداد التارخيي لفلسفة العمل منذ
أن خلق اهلل تعاىل آدم ،ومعرفة اإلن�س��ان العمل يتمثل
يف حاجته للحصول على ما حيتاجه من مهمات احلياة
للفرد واجلماعة يف كل اجملتمعات البشرية على مر التاريخ,
وستبقى هذه األمهية وفلسفتها مثار أخذ ٍ
ورد بني خمتلف
الشرائح العلمية.
من هنا ج��اءت فكرة البحث وترسخت أمهيته ,فكان
البد من إبراز املوقف الفكري اإلسالمي من هذه القضية
متس البشر مجيعاً يف كل زمان ومكان.
احلس ّ
ّ
اسة اليت ّ
وق��د اق�ت�ض��ت طبيعة ه��ذا ال�ب�ح��ث أن ي��أيت يف مقدمة,
ومبحثني ,وخامتة .
تناولت يف املقدمة أمهية املوضوع وسبب اختياره ،بينما
ت�ن��اول املبحث األول فلسفة العمل م��ن حيث احلقيقة
وامل �ف �ه��وم ،واألط ��ر ال�ع��ام��ة ل�ق�ي��ام�ه��ا ،أم��ا امل�ب�ح��ث ال�ث��اين
تناول فلسفة العمل وفق التصور الغريب ،وموقف الفكر
اإلسالمي منه ،مث ختم هذا البحث خبامتة أوجزت فيها
�را نسأل اهللَ أ ْن
أه� َّ�م م��ا
ُ
توصلت إليه م��ن نتائج ،وأخ�ي ً
ن �ك��ون ق��د وفِّ�ق �ن �اُ يف رس��م ص ��ورة واض �ح��ة امل �ع��امل هل��ذا
البحث ال��ذي نتمىن أن ي�ك��ون ق��د أوىف امل��وض��وع حقه
يف البحث والتنقيب ،وصلى اهلل على النيب األكرم حممد
وآله وصحبه وسلم تسليما كثرياً.
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عادت اإلباحة هلم أن يتفرقوا يف األرض ويبتغوا من فضل سهلها لكم تعملون فيها ما تشتهون

اهلل وهو طلب الرزق احلالل (.)Al-Razi, 1981
إن فلسفة العمل يف اإلسالم مل متنع مزاولة العمل مع
العبادة ،فال مينع اإلس�لام املسلم من أن ي �زاول أعمال
التجارة يف موسم احل��ج ،أو عند سفره إىل أداء فريضة
اح
احلج باملعىن األوض��ح ،فقال تعاىل (لَْي
س َعلَْي ُك ْم ُجنَ ٌ
َ
ضتم ِمن عرفَ ٍ
أَ ْن �تب�تغُوا فَ ْ ِ
ِ
ات فَاذْ ُكُروا
َْ َ
ضلاً م ْن َربِّ ُك ْم فَإ َذا أَفَ ْ ُ ْ ْ ََ
ال �لَّ��هَ…)(  ،)Al-Quran 2:198وال�ف�ض��ل هو
النفع والربح بالتجارة ،وكان ناس من العرب يتأمثون إذا
مارسوا التجارة أيام احلج ،وإذا دخلت أيام احلج العشر،
كفوا عن البيع والشراء فلم تقم هلم سوق  ،ويسموهنم
بتجار ال��داج ،ويقولون إن هؤالء ال��داج ليسوا باحلجاج
( )Al-Zamakhshari,2013وك��ان��ت ه��ذه
األشياء أيام اجلاهلية ،هلذا عند ما جاء رجل إىل رسول
اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) فسأله ،إهنم قوم يتاجرون يف
موسم احلج ،وأن بعض األقوام يزعمون أن ال حج لنا،
فلم جيبه الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) حىت نزل قوله
اح) فدعا به فقال (أنتم حجاج)(
س َعلَْي ُك ْم ُجنَ ٌ
تعاىل (لَْي َ
)Amali, Mohammed Ibn Jarir,2000
 ،وقد أعطى اهلل عمقاً لفلسفة العمل يف اإلسالم عندما
مشلت آي��ات القرآن الدالة على ممارسة الرسل واألنبياء
العمل ،بإعتبارها سنة اهلل يف خلقه واألنبياء ما هم إال
بشر وهم من خلقه ،فنجدهم يعتمدون على عملهم يف
حتصيل رزقهم ومعاشهم وأن ميشوا يف األسواق كغريهم
من أف �راد اجملتمع ،وه��و ق��ادر على أن يغنيهم عن ذلك
( ،)Mohsen, Khalil, 2015لكنه ليعطي نظرًة
أع�م��ق ع��ن م�ف�ه��وم ال�ع�م��ل وقيمته يف ت�ط��ور اجملتمعات
وهنضتهم وتطورهم ،جعل من األنبياء مثاالً يقتدى به يف
الرس ِ
ِ
ول يَأْ ُك ُل
(وقَالُوا َمال َه َذا َّ ُ
كسب الرزق ،فقال تعاىل َ
ِ
ك �فَيَ ُكو َن
َس� َ�و ِاق لَ� ْ�ولاَ أُنْ� ِزَل إِلَْي ِه َملَ ٌ
الطَّ َع َام َويمَْشي فيِ الأْ ْ
َم َعهُ ن�َ ِ�ذي�ً�را ،أ َْو �يُْل َقى إِلَْي ِه َك�نٌْز أ َْو تَ ُكو ُن لَ��هُ َجنَّةٌ يَأْ ُك ُل
ال الظَّالِ ُمو َن إِ ْن �تَتَّبِعُو َن إِلاَّ َر ُجلاً َم ْس ُح ًورا … ،
ِم�نَْها َوقَ َ
ِ
وما أَرس ْلنَا �ق�بلَ َ ِ
ني إِلاَّ إِ�نَُّه ْم لَيَأْ ُكلُو َن الطَّ َع َام
ك م َن الْ ُم ْر َسل َ
َ َ ْ َ َْ
ِ
ِ
ِ
برِ
ض ُك ْم ل�بَْع ٍ
ص ُو َن
َس َواق َو َج َع ْلنَا �بَْع َ
ض ف�تْنَةً أَتَ ْ
َويمَْ ُشو َن فيِ الأْ ْ
كبِ
ص ًريا) ) ،)Al-Quran 25:7فقد كان
َوَكا َن َربُّ َ َ
أغلب األنبياء والرسل يعملون ويكسبون رزقهم من عمل

 ،( )Tusi, Abu Jaafar,1957وال��ذل��ول يف
كل شيء ،املنقاد الذي يذل لك ،ومصدر الذل ،وهو
االن�ق�ي��اد وال�ل�ين ( .)Al-Razi, 1981وم��ن شدة
تذليل األرض للناس ذك��ر اهلل –امل�ن��اك��ب -وه��و ختييل
لالستعارة لزيادة بيان تسخري األرض للناس ,فإن املنكب
هو ملتقى الكتف مع العضد ،جعل استعارة ألط�راف
األرض أو لسعتها( ,)Ibn Ashour,2008فاملشي
يف أحن ��اء األرض م��ن أج��ل األك ��ل ,وال �ش��رب ,وتعمري
األرض الحيقق إال من خ�لال العمل ،ال��ذي يسهم يف
زي ��ادة اإلن �ت��اج وي�ع�م��ل ع�ل��ى زي ��ادة ال �ث ��روات ،ممّ��ا ي��ؤدي
إىل رف��ع م�س�ت��وى امل�ع�ي�ش��ة ل�ل�أف �راد وي�ت�ح�ق��ق م�ع��ه ال��رف��اه
االقتصادي يف اجملتمع املسلمAl-BabliMah�)  (.
)moud,1980

المطلب الثاني :أهمية العمل وضرورته وفق التصور
اإلسالمي
تشري اآليات القرآنية إىل أن العمل يظفر مبكانة رفيعة
وأمهية بارزة بني أسس وقيمة مبدئية اإلسالم ،فالدالئل
اليت ذكرناها يف بعض ما ذكر عن العمل ،وإذا ما أردنا
أن حنصي هذه املفردة يف القرآن الكرمي جندها أهنا األكثر
ذكراً ,واألكثر وروداً ،واستخدم القرآن مشتقات كثرية,
وأغلبها كانت دالل��ة على العمل ،فنجده قد أش��ار إىل
العمل ( )19مرة وعملوا ( 73مرة) ويعملون ( 56مرة)
وأعماهلم ( 27مرة) وتعملون ( 83مرة) ويعمل ( 14مرة)،
زيادة على املشتقات العمل األخرى ،كعملت ،يعمل،
أعمال ،أعمالكم ،عملكم ،عاملون ،عامل ،أعمالنا،
وهذه يصل أعدادها ما يقارب ( 34مرة) ( Abdel
)Baki, Mohamed Fouad,1991
وت�برز قيمة العمل وف��ق املنظور اإلسالمي من مالحظة
التأكيد بصيغ األمر يف اآليات القرآنية فعلى سبيل املثال
ضي ِ
ِ
ت الصَّلاَ ةُ
صيغة األمر بالعمل يف قوله تعاىل( :فا َذا قُ َ
فَا�نْتَ ِشُروا فيِ الأْ َْر ِ
ض ِل اللَّ ِه…) (Al-
ض َوا�بْ�تَغُوا ِم ْن فَ ْ
 ،)Quran 62:9وهذه صيغة من صيغ األمر ،مبعىن
اإلب��اح��ة يف جلب ال ��رزق ب��ال�ت�ج��ارة أو غ�يره��ا ،كما أن
إباحة االنتشار زائلة بفرضية أداء الصالة ،فإذا زال ذلك
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وس�ل��م) (ال�ي��د العليا خ�ير م��ن اليد السفلى)(  )�Mus
 ،)lim, 1033فال حيبذ اإلسالم البطالة مهما كانت
الصعاب ،ألن البطالة ت��ؤدي إىل الكسل واخل�م��ول وال
مكان للكسل واخلمول يف فلسفة العمل اإلسالمية ألهنا
تدعو إىل التقدم وال تقدم مع الكسل واخلمول.
ب -مفهوم التوكل  :ال حيول مفهوم التوكل يف فلسفة
العمل يف اإلسالم بني العمل والتوكل فمن أولويات البدء
بالعمل هو التوكل على اهلل ،فال يعين التوكل ترك طلب
ال��رزق ،ألن هذا املفهوم من املفاهيم اخلاطئة ،وقد أثر
ع��ن رس��ول اهلل (ص�ل��ى اهلل عليه وس�ل��م) للرجل ال��ذي
أراد أن ي��دخ��ل امل�س�ج��د ل�ي�ص�ل��ي ف�ت�رك داب ��ة ب ��دون أن
يربطها ،وتركها مبفهوم التوكل على اهلل فقال له الرسول
(صلى اهلل عليه وسلم) (أعقلها وتوكل)( )�Al-Tur
 )mothy,2517ف�لا يفهم التوكل على أن��ه كسل
واتكاء ،فالتوكل والعمل شيئان متالزمان.
ج -إتقان العمل :فهو أيضاً له ت�لازم ق��وي مع العمل
ف�لا يكتمل العمل إال ب��إت�ق��ان��ه ،ف��إن فلسفة العمل يف
اإلس�لام تلزم من يقوم بأي عمل أن يكون هذا العمل
على أحسن ما يكون كماالً وإتقاناً ،وهلذا اجلانب أيضاً
أخالقي فيقول عليه الصالة والسالم ( :إن اهلل
إرتبا ٌط
ٌ
حيب أحدكم إذا عمل عمالً أن يتقنه)(  )�Al-Bay
(…ص �ْن� َ�ع ال �لَّ� ِ�ه الَّ� ِ�ذي
 ,)haqi,2003وق��ال ت�ع��اىل
ُ
أَ�تَْق َن ُك َّل َش ْي ٍء إِنَّهُ َخبِريٌ بمِ َا �تَْف َعلُو َن)( Al-Quran
 )27:88فإتقان العمل وإجن��ازه على أحسن ما يكون
م��ن أه��م األش �ي��اء ال�ت�ي هل��ا ارت �ب��اط يف فلسفة ال�ع�م��ل يف
اإلسالم.
د -ال�ع�م��ل واإلمي� ��ان  :ل�ق��د ارت�ب�ط��ت فلسفة ال�ع�م��ل يف
اإلس �ل�ام مب�ف�ه��وم اإلمي� ��ان ارت �ب��اط �اً أح ��دث ج ��دالً ك�ب�يراً
منذ أغلب العصور اإلسالمية ،فما هو هذا االرتباط؟
فقد قيل إن األمي��ان مرتبط بالعمل ال�ص��احل ،ف�لا يصح
اإلميان بدون عمل ،ومن هذا القول فإن لإلميان ارتباطاً
وثيقاً بالعمل ،فال يصح اإلمي��ان إذا مل يكلل بالعمل،
وهل� ��ذا ف ��إن درج � ��ات اإلمي � ��ان ت �زي��د وت �ن �ق��ص ب �ق��در أداء
العمل الصاحل ،فقال تعاىل (فَ َم ْن َك��ا َن �ي�َْ�ر ُج�وا لَِقاءَ َرب�ِّ ِ�ه
�ف ْل�يعمل عملاً لحِ
ِِ ِ ِ
َح ًدا) (Al-
َ َْ َ ْ َ َ َ
صا ًا َولاَ يُ ْش ِرْك بعبَ َادة َربِّه أ َ
 )Quran,18:110وقوله تعاىل (لِ���ي�َْ�زَد ُادوا إِميَانًا َم َع

أيديهم ،فسيدنا نوح كان جناراً ونيب اهلل داود كان حداداً
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ْ َ ْ َ َ ََ ْ
و ْاعملُوا صالحِ ا إِنيِّ بمِ َا �تعملُو َن ب ِ
صريٌ) Al-Quran
َ َ َ ً
َْ َ َ
) )34:10وك��ان إدري ��س عليه ال�س�لام ن�س��اج�اً وك��ان
سيدنا يوسف عليه السالم وزيراً للتجارة مبصطلح اليوم
وكان سيدنا حممد (صلى اهلل عليه وسلم) راعياً للغنم،
فقال عليه الصالة والسالم( :ما بعث اهلل نبياً إال رعى
الغنم فقال أصحابه ،وأنت؟ فقال نعم كنت أرعاها على
ق�راري��ط أله��ل مكة) ( ، (Al-Bukhary,2102
فكان العمل من شيم األنبياء واملرسلني.
المطلب الثالث :فلسفة العمل والمفاهيم ذات
الصلة
أكدت فلسفة العمل يف اإلسالم – كما قلنا  -على
أمهية العمل يف مواطن كثرية وقد جتسدت من خالل كثري
من أحاديث الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،وأعمال
أصحابه ،لذا يؤكد الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) على
أن خري الطعام هو ما كان من جهد اإلنسان وعمله فقال
(صلى اهلل عليه وسلم) (ما أكل أحد طعاماً قط خري من
أن يأكل من عمل ي��ده ،وأن نيب اهلل داوود كان يأكل
من عمل ي��ده) ( ،)Al-Bukhary,1931وقال
(صلى اهلل عليه وسلم) ( :طلب احلالل واجب على كل
مسلم) ( ،)Al-haythamy, 1987وقوله (صلى
اهلل عليه وسلم) عندما رأى رج�لاً قد تورمت ي��داه من
العمل( :هذه يد حيبها اهلل ورسوله)(  )�Al-Tabra
 ،)ny,1995وق��د أدرك أغلب الصحابة (رض��ي اهلل
عنهم) كانوا أصحاب مهن خمتلفة منهم من كان جزاراً
ومنهم من كان تاجراً ومنهم من كان حداداً.
وهكذا أك��دت فلسفة العمل اإلسالمية على كثري من
املفاهيم واليت هلا ارتباط مباشرة بالعمل ومنها :
أ -مفهوم البطالة :كره النظام اإلسالمي البطالة والقعود
عن العمل فقال عليه الصالة وال�س�لام (وال��ذي نفسي
ب�ي��ده ،ألن يأخذ أح��دك��م حبله فيحتطب على ظهره،
خ�ير ل��ه م��ن أن ي��أيت رج ل�اً ف�ي�س��أل��ه ،أع �ط��اه أو منعه)(
 ،)Al-Bukhary,1401وق�ول��ه (صلى اهلل عليه
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وأخرياً فإن فلسفة العمل يف اإلسالم ،تقوم على اعتبار
العمل مصدراً لعيش اإلنسان ،ومن خالله حتدد ضوابط
استمرار احلياة ،وتقدمها ،وعليه تقوم ضوابط اإلمي��ان،
وب��ه نتعرف على أخ�لاق األم��م واجملتمعات ال�تي ترتقي
من خالله ،فرتتقي اجملتمعات إىل أعلى املستويات ،وهذا
ما أش��ارت إليه أغلب اآلي��ات ،وأكثر أحاديث الرسول
(صلى اهلل عليه وسلم).
المبحث الثاني
فلسفة العمل وفق التصور الغربي وموقف الفكر
اإلسالمي منها
المطلب األول :فلسفة العمل عند الغرب
مل تكن فلسفة العمل يف امل�ف�ه��وم ال�غ��ريب امل�ع��اص��ر كما
هي عليه يف اإلسالم فلم تتجل َهلم أمهية العمل إىل أن
جاءت الثورة الصناعية وعلى يد العامل (آدم مسث A.
 )Smithيف كتابة ثروة األمم عام م.1776
لقد ك��ان��ت فلسفة العمل قبل ه��ذا ت�ق��وم على أساطري
قدمية ،فقامت فلسفة العمل لديهم على إسطورة (بروموثة
وهرقل) ،وال أريد أن أسطر هذه القصة ،ولكن فلسفتها
حن��و العمل ت�ق��وم على أن خملص البشرية (Arfun,
 ،)1977قد قام خبداع اآلهلة ،بواسطة –العمل -من
أجل البشر ،وهبذا فإن أي عمل أو مبتكر إنساين ،فإنه
يؤدي إىل خمالفة اآلهلة ،ويعد إنتهاكاً لقدسيتها ومصدر
شر جديد يرتكبه اإلنسان جتاه اآلهلة.
ومن هذا املنطلق نظروا إىل الفعالية اإلنسانية على إهنا
تصور أبرت ،فأرادوا رفع املادة إىل مستوى الفكر البشري،
ٌ
ومن ناحية أخرى حماولة سحق الفكر البشري حتت وزر
املادة اخلام.
وم ��ع أن (ب��روم��وث��ة) خم�ل��ص ال�ب�ش�ري��ة ض�ح��ى م��ن أج��ل
اإلن �س��ان ،إال أهن��م مل ي�ع�ط��وه أي��ة أمه �ي��ة ،ب��ل ع ��دوه من
أص �ح��اب األع �م��ال امل �ش��ؤوم��ة ،وي�ب�رر (أف�ل�اط ��ون) ه��ذا
اجملهود الظاهر إذ يقول (إن اكتشاف النار ،مهما جل
نفعه للجنس البشري ،يظل من طبيعة احلياة املادية) ،وقد
آل مطلب (بروموثة) يف حترير اإلنسان من نري العبودية
اليت كانت اآلهلة تسعى إلبقائه حتته إىل اإلخفاق مادام
القانون األخالقي ،هو الضمان الوحيد حلرية حقيقية،

إِميَ��انهِِ � ْ�م) ( ،)Al-Quran, 48:4ف��اق�ترن العمل
ال �ص��احل ب ��اإلمي ��ان يف أك �ث��ر م��ن مخ�س�ين آي ��ة يف ال �ق��رآن
الكرمي ،بل اليكاد يذكر الذين آمنوا دون ذكر ،وعملوا
الصاحلات ( ،)Subhi Mahmood , 1983إال
يف بعض املواضع من األمر والنهي ،فقد دل اقرتان العمل
الصاحل باإلميان بصدد آيات الوعد على أن اإلميان الذي
يستحق به العبد اهلداية والتوفيق والفوز يوم القيامة هو
إميان مقيد مقرون بالعمل الصاحلّ ،أما اإلمي��ان الذي مل
يقرن بالعمل الصاحل فال توفيق لصاحبه وال هداية له وال
نور (.)Al-Zamakhshary , 2010
هل��ذا ف��إن غ�ض��ب اهلل ع�ل��ى األم ��م ال�س��اب�ق��ة ال�ت�ي ذك��ره��ا
اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي ،مل تكن جمل��رد إشراكهم باهلل
فقط ،بل لقيامهم بأعمال اقرتفوها وهي خمالفة لقوانني
اهلل على األرض كطغياهنم وإظهار أن�واع الفساد كالزنا
واللواط والتطفيف بالكيل وانتشار الرذائل والفواحش يف
(وَم��ا ُكنَّا ُم ْهلِ ِكي
جمتمعاهتم ،فاستوجب ذلك هالكهم َ
الْ ُقَرى إِلاَّ َوأ َْهلُ َها ظَالِ ُمو َن)( )Al-Quran,28:59
اه ْم لَ َّما ظَلَ ُموا َو َج َع ْلنَا
(وتِْل َ
ك الْ ُقَرى أ َْهلَكْنَ ُ
وقوله تعاىل َ
لِ َم ْهلِ ِك ِه ْم َم ْو ِع ًدا) (.)Al-Quran,18:59
ك��ذل��ك ينفي ال��رس��ول (ص�ل��ى اهلل عليه وس�ل��م) اإلمي��ان
حينما يأيت املسلم احملرمات ،فيقول الرسول (صلى اهلل
عليه وسلم) (اليزين الزاين حني يزين وهو مؤمن) (Al-
 ،)Naysabory , 2010ولكن هذا الشيء ال يعين
نفي مجيع اإلمي��ان عن فعل ذل��ك ،بدليل اإلمج��اع على
ت��وري��ث ال �زاين وال �ش��ارب وال �س��ارق ،إذا ص�ل�وا إىل القبلة
وانتحلوا دعوة اإلسالم ،وهلذا ارتبط العمل بعامل اإلميان،
وأع��د العمل مصداق اإلمي��ان ومعيار الثواب والعقاب،
وجيب أن ال يثري دهشتنا ألن اإلسالم دين حياة وجمتمع
وهو يرسي أسساً حمددة يف االقتصاد ،تتطلب مستويات
معينة يف ال�ت�ص��رف��ات وامل �ع��ام�لات ،ل��ذا الب��د أن يكون
العمل هو احملور واملعيار داخل اإلطار الواسع لإلميان.
وهبذا فإن العمل الصاحل يكون أي نشاط إنساين مقصود
ومتقوم يقوم به الفرد بوعي واختيار ح��ر ،ويهدف إىل
إنتاج قيم مادية وروحية ،تسهم يف إثراء احلياة اإلنسانية
ورق ��ي ال �ن��وع اإلن �س��اين (Khaleel, Mohsen ,
.)2015
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.)hamad, 1982
هل��ذا يهاجم (ب�رن��ان��وس  )Bernanosالتقنية احلديثة
ال�تي تبدو له معادية لكل ما هو عضوي ،ح��ي ،آهلي،
فيقول على اإلنسان أن يشمئز من اآلالت ،أي من حياة
يسودها كلها مفهوم املردود ،واخلضوع ،وأخرياً الربح).
وهب��ذا املوجز نصل إىل أن فلسفة العمل الغربية قامت
على نبذ العمل ،وجعلت أي تقدم أو جمهود يقوم به
اإلنسان هو إعتداء على اآلهلة ،أتدخل يف األصل األول
للعامل وهي الطبيعة أو املادة ،وحىت بعد جميء الكنيسة
بقي هذا اخلضوع لإلنتاج اإلنساين الفكري والبدين مقيداً
بأحكام الكنيسة املغلقة اليت ال تسمح بانتشار أي فكرة
أو إجن ��از علمي ب��أن ي��أخ��ذ م�س��اح��ة يف ال�ت��وس��ع إذا ما
توافق مع ما جاءت به أفكارهم ومعتقداهتم ،وإال تعرض
صاحب هذا اإلجناز ،للحرق ،أو الشنق ،ومل تدرك أمهية
العمل حىت قيام الثورة الصناعية.
المطلب الثاني :سلبيات التصور الغربي للعمل
أوال :عيوب التصور سمِ
ال:
َّ
الرأْ َ يِ ِّ
ُُ ُ
ال� � �رأمس � ��ال� � �ي � ��ة ،وه � � ��ي ن � �ظ� ��ام اق � �ت � �ص � ��ادي واج� �ت� �م ��اع ��ي
وس�ي��اس��ي( ،)Sule ,1953منت الرأمسالية يف أوروب��ا
بعد مرحلة (الربجوازية) ( )Badawy, 1998وذلك
م�ن��ذ ال �ق��رن ال �س��ادس ع�ش��ر ول�ك��ن بشكل م �ت��درج حىت
ظهرت مع زوال الطبقة الفالحية الصغرية وقيام الثورة
الصناعية يف بريطانيا خاصة ويف أوروبا عامة إبان التوسع
الكبري للحركة التجارية والصناعية يف القرن التاسع عشر،
والناجم عن التصنيع واالستغالل الشرس للعمال ،فأصبح
اجملتمع يتكون م��ن طبقتني ب��ارزت�ين ،الطبقة الرأمسالية،
وطبقة العمال (.)Authors, 2006
ويرتكز النظام الرأمسايل ((على امللكية الفردية وعلى السوق
احل��رة ،وعلى اإلن�ت��اج من أج��ل ال�رب��ح)) (Badawy,
 ،)1998وعليه فإن ركائز هذا النظام تؤدي إىل اإلضرار
مب �ب��ادئ ال �ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ،ل ��ذا ي��ؤخ��ذ ع�ل��ى ال�ن�ظ��ام
الرأمسايل ((أن��ه يفضي إىل التفاوت الكبري بني الدخول
والثروات مبا ال يتفق مع مبادئ العدالة االجتماعية ،وإىل
ال�ك�س��اد والبطالة وإىل االح�ت�ك��ار مم��ا جي��ره م��ن مساوئ
وأضرار اقتصادية)) ( .)Badawy, 1998

يثابر على أن يبقى بني ي��دي (ت��زوس) ( Arfun ,
.)1977
فتحث فلسفتهم على أن يبقى اإلنسان أسري املادة وأن
هلذا الكون عقالً كلياً كامالً يسريه كيفما شاء وأراد,
وأن امل��ادة ق��د وج��دت دائ�م�اً منذ األزل ،ول��ذل��ك فهي
س�ب��ب األس �ب��اب وع �ل��ة ال�ع�ل��ل وامل��وح��د األول ل�لأش�ي��اء
( ،)Hasan Mohamad, 1982وهب��ذا نفهم
كيف كان القدامى يعتربون أن كل أبداع أنساين فكرياً
كان أو بدنياً ما هو إال تقليداً للطبيعة.
وهب ��ذا ات �س��م ال�ع�م��ل يف امل��ادي��ة ب�س�م��ة احل �ط��ة واخل �س��ة،
وه��و عمل يفرتض سلفاً وج��ود واق��ع ناقص غري ناجز،
وأن ممارسة مهنة ميكانيكية متنع اإلنسان من النهوض
بواجباته احلقيقية( ،)Arfun, 1977فيكون بذلك
العمل مشغوالً عن الواجب احلقيقي الذي وجد من أجله
وهو اإلنقياد للمادة.
هلذا جند أن العمل يف نظر أغلب فالسفتهم هو نوع من
الذل اليقوم به إال العبيد ،وال ميكن حذف العبودية إال
حبذف العمل ،فيصبح الناس أحراراً ،هلذا يؤكد (شيشرون
 )Ciceronأن (من املتعذر انبثاق أية نبالة من دكان
أو مشغل) ( .)Arfun , 1977
ويقول الفيلسوف (سينيكا  ،)Senequeأن إجالل
العمل اليدوي يعين جعل اإلسكايف حيسب أنه فيلسوف،
ومن املعلوم أن ليس من شأن الفلسفة أن تعلم الناس
كيفية استخدام أيديهم (.)Arfun, 1977
وحىت بعد جميء املسيحية ،اليت جردهتم من هذه املادية
وب�ي�ن��ت أن اهلل ق��د أم��ر اإلن �س��ان ب��إخ�ض��اع األرض ل��ه،
وبأن العمل اإلنساين هو انعكاس لإلبداع اآلهلي ،الذي
يهدف إىل تقريب اإلنسان من اهلل ،ولكن يبقى عامل
تقدم العمل كما هو ال حيدث أي إجناز إذا علمنا بأن
رج��ال ال��دي��ن ي��ذك��رون و ي ��رددون دائ�م�اً ب��أن اللعنة اليت
حطت على آدم هي (ستكسب خبزك بعرق جبينك)
( ،)Arfun, 1977هلذا كانت الكسبة حجر عثرة
أمام أكثر العلماء املبدعني عندما كانت مسيطرة على
مقاليد احلكم ،وحيتجون بأنه الميكن تالقي الدين مع
العلم حيث طريقة التفكري ،وطرق االستنباط يف املنهج
الديين ال تتوافق مع املنهج العلمي( )�Hasan, Mo
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وأن��ه ألقى مسؤولية إمت��ام ه��ذه املهمة على عاتق الدولة
اإلسالمية (.)Mathary Murtatha ,2016
وق�ي��ام ال��دول��ة اإلس�لام�ي��ة هب��ذه املهمة كما ي��رى الشهيد
(ال�ص��در) متثل يف جوهرها وعياً سياسياً كامالً للنظام
اإلسالمي وفهماً شامالً للحياة وال�ك��ون ،وه��ذه املهمة
كما يوجزها تتمثل يف وظيفتني:
((أحدمها :تربية اإلنسان على القاعدة الفكرية ،وطبعه
يف اجتاهه وأحاسيسه بطابعها.
واألخرى :مراقبته من خارج وإرجاعه إىل القاعدة الفكرية
إذا احنرف عنها عملياً ،ولذلك فليس الوعي السياسي
ل�لإس�لام وع�ي�اً للناحية الشكلية م��ن احل�ي��اة االجتماعية
�رده إىل نظرية
فحسب ،ب��ل ه��و وع��ي سياسي عميق م� ّ
كلية ك��ام�ل��ة حن��و احل �ي��اة وال �ك��ون واالج �ت �م��اع والسياسة
واالقتصاد واألخ�لاق ،فهذه النظرة الشاملة هي الوعي
اإلسالمي الكامل)).
وق��د ط��رح اإلم ��ام ال �ص��در ف�ك��رة احل �ري��ات األرب �ع��ة للفرد
باعتبارها من أساسيات الفردية يف املذهبية الرأمسالية من
جهة وباعتبار أن ( احل�ري��ة) فكرة أصيلة داخ��ل النظام
الرأمسايل من جانب آخر وعلى هذا األساس بنيت مقولة
احلريات األربعة عند اإلم��ام الصدر يف الفكر الرأمسايل
واليت هي :
أ :احلرية السياسية وه��ي عبارة أن يكون لكل ف��رد رأي�اً
حمرتماً يف تقرير مصري احلياة السياسية للمجتمع باعتبارين
النظام االجتماعي ومسألة احلكم داخله وتتصل اتصاال
مباشراً حبياة كل فرد من أفراد هذا النظام وعليه تقرر له
حق املشاركة يف صياغة احلكم.
ب :احلرية االقتصادية باعتبار أن هناك قوانني اقتصادية
ص��ارم��ة إن هت�ي�ئ��ت هل��ا ح�ري��ة األف� � �راد ،ستعمل بنفسها
على ضبط السوق ،واالنطالق هبا حنو اإلزدهار والنمو
والتقدم .
ج :احل�ري��ة الفكرية وه��ي حرية ينبغي أن ت�ترك لألفراد
ح�ري��ة التفكري واإلمي� ��ان وص�ي��اغ��ة ال�ع�ق�ي��دة ال��دي�ن�ي��ة منها
واإلي��دل��وج �ي��ة ،واالن �ت �م��اء إىل ماتشتهيه عقلية األف� �راد،
وترغب به من أفكار.
د :واحل �ري��ة الشخصية ،وه��ي ع �ب��ارة ع��ن إف �س��اح اجمل��ال
للساحة الشخصية ل�لأف�راد واسعة يمُ ��ارس��ون هبا حياهتم

وم ��ن ب ��اب اإلن �ص��اف ن �ق��ول ب � َّ
�ايل له
�أن ال �نِّ �ظ��ام ال � َّ�رأمس � َّ
َّقوته وعناصر دميومته يف الوقت ال�راه��ن ،وق��د جنح هذا
أقرها اإلسالم
النِّظام بقدر ما أخذ بثوابت الفطرة الَّيت َّ
من اح�ترام امللكيَّة الفرديَّة ،وإق�رار املنافسة والربح ،كما
انتكس ،وختبَّط ،وعاش يف حبر لجُِّ ٍّي من األزمات بقدر
حرمها اإلس�ل�ام ،من
م��ا ابتعد ع��ن ث�واب��ت الفطرة الَّ�ت�ي َّ
احتكار ،وربًا ،ومقامرة ،وغرر ،وغنب ،واستغالل ،وأكل
احلريَّة
املال بالباطل؛ ليصبح املال ُدولَةً بني األغنياء باسم ِّ
االقتصاديَّة الَّيت أطلق هلا العنان بال قيود.
ي��وض��ح اإلم ��ام ال�ص��در يف ك�ت��اب فلسفتنا أه��م األس��س
واملرتكزات املذهبية للنظام الرأمسايل ملخصا إياها فيما
يأيت:
أوال :الفردية .وبين على هذا األس��اس أو املرتكز أمران
مهمان ومها:
أ /أن الفردية هي الضامن والكافل بصورة طبيعية
ملصاحل اجملتمع .
ب /أن ال��دول��ة ه��ي امل�ب��ادر حلماية ال�ف��رد ومصاحله
وحرياته وليس العكس .
ثانيا  :احلرية الفردية.
وي��رى الشهيد ال�ص��در أن امل�ي��زة األساسية ال�تي ميتاز هبا
ال�ن�ظ��ام االج�ت�م��اع��ي اإلس�ل�ام��ي ع��ن غ�ي�ره م��ن األن�ظ�م��ة
األخرى ،تتمثل فيما يرتكز عليه من فهم معنوي للحياة
– بأن حياة الفرد متهيد آلخرته وإحساس خلقي هبا –
أي ما غذته فيه الرتبية من مشاعر وأحاسيس – فهو
يع ّد ال�ف��رد واجملتمع معاً وي�ق��وم بضمان احل�ي��اة لكليهما
بشكل م�ت�وازن ،ف�لا جيعل أح��دمه��ا ه��و القاعدة املركزية
يف التشريع واحلكم على حساب اآلخ��ر ،ألن اإلسالم
عقيدة معنوية وخلقية ،ينبثق عنها نظام كامل لإلنسانية
يرسم هلا طريقها الواضح احملدد ،ويضع هلا هدفاً أعلى يف
ذلك الطريق ،ويبني هلا مكاسبها منه (Al-Sader,
.)1959
ويبينّ الشهيد مطهري أن بناء اإلنسان على هذا الفهم
املعنوي للحياة واإلحساس اخللقي هبا ،هو األساس يف
إقامة النظام االجتماعي السليم واألصلح إلسعاد البشرية
وهذا ليس عمالً شاقاً ،فقد بشر اإلسالم هبذه القاعدة
املعنوية واخللقية على أوسع نطاق قبل ( 1400سنة)،
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املدرسة للجانب األيدلوجي العلمي ألفكارها االرجتالية،
ومن مث يرجع هذه الظاهرة للرأمسالية لعاملني:
األول :اخل ��داع والتضليل أي خ��داع ال�ب�س�ط��اء م��ن بين
البشر والتضليل عليهم بنفخ املصطلحات الفارغة بدون
أي مستندات فكرية أو علمية.
ث��ان�ي��ا :ال�ع�ج�ل��ة وق�ل��ة األن� ��اة ،أي س�ف��اه��ة ف�ك��ر امل��ذه��ب
الرأمسايل يف طرح األفكار ب��دون رؤي��ة فكرية ،أو علمية
ت��دع��م ه��ذه األف �ك��ار و تتمكن م��ن ش��رح واق�ع�ي��ة ه��ذه
األفكار املذهبية.
وهل��ذا ق��ال السيد اإلم��ام ال�ص��در وه��و يتعرض للمسألة
االجتماعية ،وحاجتها الضرورية لقاعدة مركزية فلسفية
أو ع�ل�م�ي��ة ت �ش��رح م��ا ي �ط��رح��ه امل��ذه��ب مم��ا ي�ن�ب�غ��ي أوال
ينبغي اإلمي��ان به وافتقار الرأمسالية لذلك ( :إن املسألة
االجتماعية للحياة تتصل بواقع احلياة وال تتبلور بشكل
صحيح إالّ إذا أقيمت على قاعدة مركزية تشرح احلياة،
وواقعها وحدودها والنظام الرأمسايل يفقد هذه القاعدة
ف�ه��و ي�ن�ط��وي ع�ل��ى خ ��داع وت�ض�ل�ي��ل أوع �ل��ى عجلة وقلة
أن��اة حني جتمد املسألة الواقعية للحياة وت��درس املسألة
االجتماعية منفصلة عنها.
((Al-Sader,Mohamed Baqer,1982
الربَا:
ِّ -2
يعد النظام الربوي جوهر النظام الرأمسايل وحقيقته املهمة؛
وقد ارتبط هذا النظام بسعر الفائدة ،واعترب آليَّة سعر
الفائدة هي قوام سوق املال بسوقيه ،سوق النَّقد ،وسوق
رأس امل��ال ،وأس��ر ه��ذه ال�نِّ�ظ��ام ال ��دُّول وال�ش�ع��وب بفعل
تروج هلا املصارف التَّقليديَّة.
الدُّيون الَّيت ِّ
اديَّةُ:
الم ِّ
الم�نَْف َعةُ َ
َ -3
يهدف النظام الرأمسايل إىل حماولة إسعاد الفرد واجملتمع
غري أن طريقته لتحقيق ذلك ترتَّكز يف حتقيق اللَّذة ،وجتنُّب
السلعة ،أو اخلدمة
األمل مبعنامها
احلسي ،وكلَّما كانت ِّ
ِّ
قادرة على إشباع حاجة بشريَّة يف حلظة معيَّنة ،ويف وقت
معينَّ ؛ حتقِّق مفهوم املنفعة ،وتعتمد درج��ة املنفعة على
شدَّة إشباع حاجة بشريَّة معيَّنة بسلعة معيَّنة.
أمسايل أفراد جمتمعه يعيشون يف صراع
وقد جعل النِّظام َّ
الر ُّ
ماديَّة ممكنة ،وأمهل املنافع
مستمر لتحقيق أقصى منفعة ِّ
ٍّ

وسلوكهم اخلاص كيفما يرتأونه وبدون إعاقة من أحد أو
جهة أو مؤسسة.
مث بعد هذا خيتم السيد الصدر طرحه للخطوط الرئيسة
للنظام الرأمسايل الدميقراطي بالقول( :هذه هي الدميقراطية
الرأمسالية يف ركائزها األساسية ،اليت قامت من أجلها مجلة
من الثورات وجاهد يف سبيلها كثري من الشعوب ،واألُمم
يف ظل قادة كانوا حني يعربون عن هذا النظام اجلديد،
وي�ع��دوهن��م مبحاسنه يصفون اجلنة يف نعيمها وسعادهتا
وما حتفل به من انطالق وهناء وكرامة وثراء وقد أجريت
عليها بعد ذال��ك ع��دة من التعديالت غري أهن��ا مل متس
جوهرها بالصميم(Al-Sader,Mohamed( )..
Baqer , 1959
إن احل � ِّ�ريَّ��ة امل�ط�ل�ق��ة م �ف �س��دة م�ط�ل�ق��ة ،وإط �ل��اق ال �غ �رائ��ز
السلطويَّة ،والشَّهوانيَّة بال قيود هو احندار من
اإلنسانيَّة ُّ
اإلنسانيَّة للبهيميَّة Duaba,Ashraf mo� (  .
)hamed, 2010
أمسايل
أهم عيوب وسلبيَّات نظام العمل َّ
وميكن إجياز ِّ
الر ِّ
فيما يلي:
 -1المنفعة الفردية:
�ايل يتمثل يف
لعل م��ن أوض��ح مشكالت النِّظام ال� َّ�رأمس� ِّ
غ �ي��اب امل�ن��اف�س��ة ال �ك��ام �ل��ة ،وت ��ده��ور م �ع��دَّالت األج ��ور
الشرائيَّة (Kamal yosuf,
احلقيقيَّة ،وقصور الطَّاقة ِّ
. )2015
وما ذلك إالّ بسبب االحتكار الَّذي منا وترعرع وعشعش
�ايل؛ مما هيأ الفرصة الساحنة لكي
يف بنية النِّظام ال� َّ�رأمس� ِّ
يتسلط أصحاب األموال الكبرية على من دوهنم وبشكل
مكنهم من إزاح��ة رأس املال الصغري واملشاريع الصغرى
مبا ميلكه من احتكار التِّقنية ،ومقدرة على ختفيض سعر
ظل عجز املشروع
ِّ
السلعة لفرتة معيَّنة دون معاناة ،ويف ِّ
َّ
السلعة ،يتمكن املشروع
َّ
الصغري عن االستمرار يف سوق ِّ
�س ��وق؛ ف�ي�ف��رض
�س �ي �ط��رة ال�ك��ام�ل��ة ع�ل��ى ال � ُّ
ال�ك�ب�ير م��ن ال� َّ
ش��روط��ه ك�م��ا ي �ش��اء ،وي��رف��ع س�ع��ر م�ن�ت�ج��ات��ه ك�م��ا ي�ري��د،
وه��و م��ا ي�ع�ني اس�ت�غ�لال املستهلكني ل�ص��احل احملتكرين.
).)Duaba,Ashraf mohamed, 2010
يذكر اإلمام الصدر يف متهيده الفلسفي ،وبوضوح نقطة
افتقار النظام ال�رأمس��ايل للفلسفة الفكرية أو نقص هذه
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م��ارك��س واجن �ل��ز إن �ش��اؤمه��ا ال�ف�ل�س�ف��ة امل��ارك �س �ي��ة :امل��ادي��ة
اجل��دل�ي��ة ،ول�ق��د ك��ان��ت رؤي ��ة ج��دي��دة ،وث��وري��ة ،ل�ل�ع��امل))
(.)Stenk,Bodo,1979
و�تُّعرف املاركسية الطبقات االجتماعية :بأهنا ((جمموعة
كبرية م��ن ال�ن��اس تتميز ع��ن بعضها البعض مبوقعها يف
ن�ظ��ام اإلن �ت��اج االج�ت�م��اع��ي ال�ت��ارخي��ي امل �ع�ين ،وبعالقتها
(امل �ع��ززة وامل�ص��اغ��ة ب�ق�وان�ين) ب��وس��ائ��ل اإلن �ت��اج ،وب��دوره��ا
يف ال �ت �ن �ظ �ي��م االج� �ت� �م ��اع ��ي ل �ل �ع �م��ل ،وب ��ال� �ت ��ايل ب �ط��رق
حصوهلا وكمية ما حتصل عليه من ال�ث��روة االجتماعية)
(Bunoumaraov,b.N. ,Abd-al(
Razzaq,1978
وميكن إجياز عيوب النظام الشيوعي أو االشرتاكي؛ فيما
يأيت:
غياب الوازع حنو حتقيق األهداف:
وهذا أهم ما ميكن أن يلحظه الراصد للنظام املاركسي؛
�اص��ة أم � ٌ�ر يتناىف
ف �ح��رم��ان األف � �راد م��ن ح � ِّ�ق امل�ل�ك�يَّ��ة اخل� َّ
�ردي
م��ع الفطرة والطَّبيعة البشريَّة ،وي��ؤث�ِّ�ر يف احل��اف��ز ال�ف� ِّ
“فحق امللكيَّة الفرديَّة إذا
تأثريا سيِّئًا،
ُّ
إلجن��از األعمال ً
منع؛ ف�لا مكان للحافز على اإلن �ت��اج ،أو احل��اف��ز على
االبتكار والتَّجديد ،وال ص��وت يعلو على ص��وت ال�َّل�اَّ
م �ب��االة واإلمه� ��ال ،وي�ص�ب��ح ال �نَّ��اس يف ال�نِّ�ه��اي��ة ش��رك��اء يف
القومي الَّ��ذي اتخَّ ��ذه
الفقر واحل��رم��ان ،وينتكس الشُّعور
ُّ
ال�نِّ�ظ��ام االشت�راك� ُّ�ي ع�ل��ى غ�ير احلقيقة ح��اف� ً�زا ل�لإن�ت��اج”
(Bunoumaraov,b.N. ,
(Abd-al-
.Razzaq, 1978
ِ
اض إِ�نْتَ ِ
اجيَّ ِة العُ َّم ِ
ال (
 -2انْخ َف ُ
: ) Essa,Abdah,1974
وه��ذا أم��ر كالنتيجة مل��ا س�ب��ق؛ فالعامل عند م��ا ال جيد
َّ
بغض
َّدا ِّ
نظاما فعلاً للحوافزُّ ،
أجرا حمد ً
ً
فكل عامل يتسلم ً
ٍ
ِ
ب
النَّظر عن إنتاجيَّته ،وف ًقا لقاعدة« :م ْن ُك ِّل �فَْرد َح َس َ
ِِ ِ
اجتِ ِه».
ب َح َ
قُ ْد َرتهَ ،ول ُك ٍّل َح َس َ
 -3قِلَّةُ ال َك َفاء ِة االقْتِص ِ
اديَِّة وا ِإل�نْتَ ِ
اجيَّ ِة فِي
َ
َ
يد وال�ب�يرو�قر ِ
اد ِة ال�تَّع ِق ِ
اطيَّةِ:
ِ
ِ
تَ ْخ ِ
ِ
ص ِ
ي
س
و
،
د
ر
يص َ
الم َوا َ َ َ ْ َ َ ُْ َْ
الس ِ
ال
لطة يف يد جمموعة قليلة من صانعي القرار َح َ
فرتُّكُز ُّ
ُدو َن تحَْ ِق ِيق الكفاءة االقتصاديَّة واإلنتاجيَّة يف ختصيص

الروحيَّة ،والقيم األخالقيَّة ،واالعتبارات غري االقتصاديَّة.
ُّ
وب��اس��م املنفعة حكمت ال� َّ�رأمس��ال �يَّ��ة قبضتها م��ن خ�لال
الشَّركات متعدِّدة اجلنسيَّات على أكثر اقتصاديَّات دول
العامل ،حتت ستار العوملة ،وما نتج عن ذلك من غزو،
اقتصاديَّ ،أدى إىل أيلولة معظم ثروات العامل
واستعمار
ٍّ
إىل أي��دي االح�ت�ك��ارات ال� َّ�رأمس��ال�يَّ��ة ،وامل �ص��ارف ال�ِّ�رب��وي�َّ�ة،
واملقامرين يف األس �واق العامليَّة (Duaba,Ashraf
)mohamed, 2010
َّ
أمسايل بعيوبه الفادحة ،ومثالبه الواضحة هو
إن النِّظام َّ
الر َّ
سر تلك األزمات املاليَّة الَّيت توالت على الدُّول العظمى،
ُّ
منهجا هلا.
والَّيت اتخَّ ذت من َّ
الرأمساليَّة ً
ثانيا :عيوب التصور املاركسي ( الشيوعي) للعمل-:
مسيت بذلك نسبة إىل(ماركس) مؤسسها وواضع أسسها
الفكرية ،وه��ي مذهب فكري يقوم على فلسفة مادية
تؤمن بأن املادة هي أساس كل شيء ،وأصل وجود العامل
وأن هذه النزعة املادية( :تقوم على اعتبار العامل -كما
ه��و -دون أن نضيف إل�ي��ه أي عنصر غ�ري��ب ع�ن��ه) (
.)Boletzer,Gorg & others ,2006
ومما ال شك فيه أن هذه الفلسفة وكذلك الطريقة اجلدلية
– الديالكتيكية – يف بعض أسسها عميقة اجل��ذور يف
التفكري البشري ،وق��د استكملت كل أسسها على يد
(ه�ي�ج��ل)(*) ،ح�تى ((أخ��ذ م��ارك��س ه��ذا وطبقهُ بصورة
مباشرة يف ع��امل اإلن�س��ان ،كما طبق مجيع ه��ذا اجلهاز
اهليجلي للتناقض –والفرضية املضادة والرتكيب اليت تتلو
أحدها األخرى -على ارتقاء اجلنس البشري املوصول حنو
أشكال أكثر تطوراً يف النظام االجتماعي واالقتصادي)
(.)Arabic Encyclopedia,1972
وم��ن مث اس�ت�م��ر(اجن�ل��ز) فيما ب ��دأهُ زميله (م��ارك��س) قبله
م��ن بناء منظومتهما الفكرية -املاركسية -يف الفلسفة
واالقتصاد والتاريخ ويف ميادين العلوم األخرى ،ويصف
لنا كاتبا املاركسية (فاسيلي ،وياخوت) ما قام به كل من
(م��ارك��س) و(اجن�ل��ز) بأهنما(( أجن�زا كثوريني كبريين مأثرة
علمية منقطعة النظري ،ثورة يف العلم  ،يف الفلسفة ،يف
االقتصاد السياسي ،يف املذهب االش�تراك��ي ،ويف سائر
م�ي��ادي��ن امل�ع��رف��ة ،وأب��دع��ا علماً ث��وري �اً ج��دي��داً :املاركسية
 ،لقد كانت واح��دة م��ن أب��رز نتائج ال�ث��ورة ال�تي ق��ام هبا
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وح ��ب ال �ش �ه��رة واجل� �م ��ال ،وال��رغ �ب��ة يف األس� ��رة وال�ن�س��ل
وغريها .وأما احلاجات غري طبيعية :أي (العادات) اليت
يعتاد عليها أكثر الناس ولكنهم يتمكنون من التخلص
منها أو اس�ت�ب��داهل��ا ك��اإلدم��ان ع�ل��ى ش��رب ال�س�ج��ائ��ر أو
ال�ش��اي أو اخلمر وغ�يره��ا ،وال�تي تصبح ح��اج��ات حيتاج
إليها اإلنسان ويرغب فيها بشدة كما يطالب باحلاجات
الطبيعية وتصبح بالتدرج طبيعة ثانوية هلا.

املوارد ،وسيادة التَّعقيد والبريوقراطيَّة.
السلع
«فكثريا ما جنحت الوحدات اإلنتاجيَّة يف إنتاج ِّ
ً
امل�ع�يَّ�ن��ة هل��ا ب��ال�ك� ِّ�م�يَّ��ات احمل� ��دَّدة يف اخل �طَّ��ة ،ول�ك��ن ليس
دائما عند مستوى املواصفات ،أو الكفاءة ،أو اجلودة
ً
املطلوبة».
( .)Essa,Abdah,1974
َ -4ع َدم تَح ِق ِ ِ ِ
الع ْد ِل:
ُ ْ
يق الك َفايَة َو َ

املفاهيم أو الفلسفات األخ ��رى ،فنجد أن العمل قد
دخ��ل مج�ي��ع م �راف��ق احل �ي��اة اإلس�لام�ي��ة اب �ت��داءً م��ن ع�ب��ادة
املسلم وانتهاءً مبجهوده االقتصادي.
تشري اآلي��ات القرآنية إىل أن العمل يظفر مبكانة رفيعة
وأمهية بارزة بني أسس وقيمة مبدئية اإلسالم ،فالدالئل
اليت ذكرناها يف بعض ما ذكر عن العمل.
قامت فلسفة العمل يف اإلس�ل�ام بالتأكيد على مجلة
أمور تعد مبثابة الركائز األساس للعمل اإلسالمي ،ومنها:
صيغة األمر بالعمل.
إن فلسفة العمل يف اإلسالم مل متنع مزاولة العمل مع
العبادة ،فال مينع اإلس�لام املسلم من أن ي �زاول أعمال
التجارة يف موسم احل��ج ،أو عند سفره إىل أداء فريضة
احلج باملعىن األوضح.
وه �ك��ذا أك� ��دت ف�ل�س�ف��ة ال �ع �م��ل اإلس�ل�ام �ي��ة ع �ل��ى كثري
من األف�ع��ال وال�تي هلا ارت�ب��اط مباشرة بالعمل كالبطالة،
والتوكل ،إتقان العمل ،العبادة.
فلسفة ال�ع�م��ل يف اإلس�ل�ام ،ت�ق��وم ع�ل��ى اع�ت�ب��ار العمل
م� �ص ��دراً ل�ع�ي��ش اإلن� �س ��ان ،وم ��ن خ�ل�ال��ه حت ��دد ض �واب��ط
استمرار احلياة ،وتقدمها ،وعليه تقوم ضوابط اإلمي��ان،
وبه نتعرف على أخالق األمم واجملتمعات اليت ترتقي من
خالله بالتعامل ،فرتتقي اجملتمعات إىل أعلى املستويات،
وه��ذا م��ا أش��ارت إل�ي��ه أغ�ل��ب اآلي ��ات ،وأك�ث��ر أح��ادي��ث
الرسول (عليه الصالة والسالم).

) Essa,Abdah,1974
َّ
اكي نظام ثبت فشله على األق� ِّ�ل على
إن النِّظام االشرت َّ
ك
املستوى اإلن�س��اين ،فقد حت� َّ�ول إىل وح��ش مفرتس �فَتَ َ
بشعبه اقتصاديًّا ،واجتماعيًّا ،وسياسيًّا ،فبعد إنكاره لإلله
السماويَّة ،فشت فيه ِّ
الدكتاتوريَّة ،وتفشَّى
للرساالت َّ
و ِّ
جل مهِّه القضاء على
االستبداد ِّ
ياسي ،الَّذي أصبح ُّ
الس ُّ
اإلجيايب جلماهري
الفعالة ،والتَّجاوب
الكرامة ،واملشاركة َّ
ِّ
ال�نَّ��اس ،ومل يبق يف نفوس ال�نَّ��اس س��وى ال�ك��ره ،واحلقد،
وعدم املباالة.
وأخ �ي� �راً مي �ك��ن أن ن �ق��ول ب ��أن ك�ل�ا ال �ن �ظ��ام�ين ال �رأمس ��ايل
واملاركسي خيالفان مبادئ الفطرة؛ إذ ي��رى مطهري إن
الظواهر االجتماعية اليت حتتفظ بوجودها خالل عمرها
البد أ ّن تكون متالئمة مع الرغبات واحلاجات اإلنسانية.
أي إنهّ ��ا :إم��ا أ ّن تكون بنفسها ح��اج��ات اإلنسانية أو
إنهّ ��ا وس��ائ��ل إلش�ب��اع تلك احل��اج��ات اإلنسانية ،مبعىن :
أن البشر يف أعماق فطرهتم يبحثون عنها ويرغبون فيها
أو أهن��ا ليست كذلك فال يرغب هبا اإلن�س��ان يف عمق
فطرته وغ�ري�زت��ه وال تستهدفها امل�ي��ول ال�ب�ش�ري��ة ،ولكنها
وسائل إلشباع حاجاته الفطرية األولية ،وحاجات البشر
على قسمني :طبيعية وغري طبيعية ال بديل عن الدين,
).)Mathhary,Mortatha,2012
أم��ا احل��اج��ات الطبيعية :أي احل��اج��ات ال�تي ال يستغين
عنها اإلن �س��ان بطبيعته ،كحب امل�ع��رف��ة واالس�ت�ط�لاع،

ل�ق��د ع �ج��زت االشت�راك �يَّ��ة امل��ارك �س �يَّ��ة «ع��ن حتقيق
الخاتمة
الرفاهية
الكفاءة اإلنتاجيَّة واالقتصاديَّة ،والعدالة ،و َّ
بعد محد اهلل تعاىل على تذليل مهمة إجناز هذا البحث
حريَّة األفراد ،وأبادت أصوهلم
وجتاوز عقباته نضع بني يدي القارئ أهم ما توصل إليه لشعوهبا ،بل قهرت ِّ
بل وأرواح�ه��م ،وأصبحت العدالة يف التَّوزيع أم�ً�را
البحث من نتائج وعلى النحو اآليت:
�ل حم�لَّ�ه��ا االس �ت �غ�ل�ال» (
�
ح
و
�ده،
�
ج
ا
و
�
�
ت
�ل
�
ي
�
ح
�
ت
�
س
�
ي
َّ
إن فلسفة العمل يف منظورها اإلس�لام��ي ختتلف عن
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مل تكن فلسفة العمل يف امل�ف�ه��وم ال�غ��ريب امل�ع��اص��ر كما
هي عليه يف اإلسالم فلم تتجل َهلم أمهية العمل إىل أن
A. جاءت الثورة الصناعية وعلى يد العامل (آدم مسث
.1776) يف كتابة ثروة األمم عام مSmith
لقد كانت فلسفة العمل يف الغرب تقوم على أساطري
 فقامت فلسفة العمل لديهم على أسطورة (بروموثة،قدمية
 أن خملص،وهرقل) وتقوم فلسفتها حنو العمل تقوم على
 من أجل- بواسطة –العمل،البشرية قد قام خبداع اآلهلة
 فإنه يؤدي، وهبذا فإن أي عمل أو مبتكر أنساين،البشر
 ويعد أنتهاكاً لقدسيتها ومصدر شر،إىل خمالفة اآلهل��ة
.جديد يرتكبه اإلنسان جتاه اآلهلة
َّ
أمسايل يتيح
َّ إن االحتكار الَّ��ذي منا وترعرع يف النِّظام
ِّ الر
�س��وق مبا
ُّ �للمشروع الكبري إزاح��ة َم� ْ�ن ه��و أق��ل منه يف ال
 وم�ق��درة على ختفيض سعر،ميلكه م��ن احتكار التِّقنية
ظل عجز املشروع
ِّ
ِّ  ويف،السلعة لفرتة معيَّنة دون معاناة
َّ ،السلعة
يتمكن املشروع
َّ
ِّ الصغري عن االستمرار يف سوق
السوق؛ فيفرض شروطه
ُّ السيطرة الكاملة على
َّ الكبري من
 وهو ما يعين، ويرفع سعر منتجاته كما يريد،كما يشاء
.استغالل املستهلكني لصاحل احملتكرين
َّ
اكي نظام ثبت فشله على األق� ِّ�ل على
َّ إن النِّظام االشرت
ك
َ َ فقد حت� َّ�ول إىل وح��ش مفرتس �فَت،املستوى اإلن�س��اين
 فبعد إنكاره لإلله، وسياسيًّا، واجتماعيًّا،بشعبه اقتصاديًّا
ِّ  فشت فيه،السماويَّة
 وتفشَّى،الدكتاتوريَّة
َّ للرساالت
ِّ و
جل مهِّه القضاء على
ِّ االستبداد
ُّ  الَّذي أصبح،ياسي
ُّ الس
اإلجيايب جلماهري
 والتَّجاوب،الفعالة
َّ  واملشاركة،الكرامة
ِّ
، واحلقد، ومل يبق يف نفوس ال�نَّ��اس س��وى ال�ك��ره،ال�نَّ��اس
.وعدم املباالة
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