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العمل يعني الحياة في 
, المجتمعات المتقدمة علينا 

وال يمكن عزل الحياة عن 
فرسالة اإلنسان العمل , العمل 

وبدون العمل تفقد الحياة , 
 ا ودورها ومعناهاقيمته

 
 
 
 
 
العمل هو الحبل السري 
الذي يربط البشر بمشيمة 
الحياة ويمنحه قدرات التفاعل 
 .الحي مع محيطه
 
 
 
 
 
أصبحنا نتخبط في دوامة 
كره العمل ومعاداته ألنه ال 
, يوفر مفردات الحياة األفضل 

وأصبح من الممكن للذي ال 
يقوم بأي عمل أن يتمتع 

ذلك و, بالحياة المرفهة 
بوسائل غير شرعية يتم 
تعزيزها بالمحسوبية والتحزبية 
 والفئوية 

 
 
 
 
 
الدين العمل ال يعني 

وإنما هو , التعبد وحسب 

  !!الديــــن العمــــل
  

وأولناها وفسرناها وفقا لتصوراتنا , صرخة نعرفها منذ أكثر من أربعة عشر قرن  
التي , لكن هذه الصرخة مدوية خالدة في المجتمعات المتقدمة , عبر مسيرات األجيال 

  .يراتها لمعاني القوة واإلقتدار والعزيمة واإلنتصارفسرتها أو أدركتها وفقا لتقد
فتحول العمل بمعانيه اليومية , وتم التعبير عنها إسترشادا بدالة الدين العمل 

بمعنى أن البشر يكرس , فالعمل صار دينا , التفصيلية إلى قيمة سلوكية وعقيدة حياة 
  .طاقاته وإبداعاته وقيمه وأخالقه ومصيره من أجل العمل

وال يمكن عزل الحياة عن العمل , فالعمل يعني الحياة في المجتمعات المتقدمة علينا 
  .وبدون العمل تفقد الحياة قيمتها ودورها ومعناها, فرسالة اإلنسان العمل , 

  فكيف يكون العمل هو الحياة؟
تنفتح له األبواب ويمكنه أن يعيش برغد وهناءة , الذي يعمل في المجتمعات المتقدمة 

وعندما يخسر عمله يفقد كل شيئ , يحقق تطلعاته ورغباته ويتطور ويكون أفضل و
فالعمل هو الحبل السري الذي يربط البشر بمشيمة الحياة ويمنحه قدرات التفاعل , عنده 

  .الحي مع محيطه
, العمل كالنسغ الصاعد الذي يبعث النضارة والجمال في األغضان واألوراق 

  .وتتساقط يابسة مكفهرة بال نبضات حياة وعندما ينقطع تذبل وتذوي
ووسيلة , وعندنا تحول العمل إلى حالة منكرة ونافذة للفساد والرشوة والمحسوبية 

ألنه ال يسد حاجات العامل , فالعمل بال قيمة إقتصادية , لتدمير األخالق والقيم والتقاليد 
  .ى لكي يعيشوإنما يدفعه للبحث عن مصادر أخر, وال يوفر له العيش الرغيد 

وبذلك , لحصره في العبادات ال غير , وهذا إنحراف في إدراك معنى الدين العمل 
وأصبحنا نتخبط في , تحول المفهوم إلى كسل وتعجيز وفقدان للقيمة والدور والمعنى 
وأصبح من الممكن , دوامة كره العمل ومعاداته ألنه ال يوفر مفردات الحياة األفضل 

وذلك بوسائل غير شرعية يتم , مل أن يتمتع بالحياة المرفهة للذي ال يقوم بأي ع
وغيرها من السلوكيات المريضة المدمرة , تعزيزها بالمحسوبية والتحزبية والفئوية 

  .للمجتمعات والقيم واألخالق
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مفهوم مطلق وبرنامج حياة 
متكامل علينا أن ندرك جوهر 

وآليات التعبير عنها ,فكرته 
بمهارات حضارية ذات 
 قدرات نوعية وإبداعية 

 
 
 
 

عمل التعبير عن اإليمان بال
أكبر طاقة تمد المجتمعات 
واألوطان بوقود النهوض 
والتقدم والرقاء على جميع 
 المستويات 

 
 
 
 
ال بد من إعادة فهم 
, صرخة الدين العمل 

وترجمتها بأساليب وصيغ 
جديرة بتحقيق السعادة 
والهناءة والتقدم واإلنطالق 
 الحضاري المتوهج المنير 

 
 
 
 
الدين الحقيقي هو ما 

وكنا وتفاعالتنا مع يبدو في سل
الناس من حولنا ومع  محيطنا 
 وما فيه

 
 
 
 
من اإلنحرافات الخطيرة 

تحويله إلى , في أي دين 
طالسم ومجهوالت يتخصص 
بفك رموزها أشخاص يدعون 

وما هم إال , المعرفة والدراية 
يسخرون الدين لإلستحواذ 
 على مصير اآلخرين من الناس

 
 
 
 
بعض المجتمعات التي 

ت سلوك التبعية توارث

وإنما هو مفهوم مطلق وبرنامج حياة متكامل , فالدين العمل ال يعني التعبد وحسب 
وآليات التعبير عنها بمهارات حضارية ذات قدرات ,ته علينا أن ندرك جوهر فكر

  .تستحضر اإلبتكار وتلد األصيل المتميز القوي المتحدي المتجدد, نوعية وإبداعية 
بوقود النهوض والتعبير عن اإليمان بالعمل أكبر طاقة تمد المجتمعات واألوطان 

وتحفز األجيال على التكاتف والتفاعل اإليجابي , والتقدم والرقاء على جميع المستويات 
الصامد المستأنس بإرادة األجيال , لصناعة الرمز الحضاري اإلنساني الوطني المشترك 

  .وأفكارهم ومنطلقاتهم المتوافقة مع عصرهم الوثاب
وترجمتها بأساليب وصيغ جديرة بتحقيق , وال بد من إعادة فهم صرخة الدين العمل 

الذي يبعث البهجة , السعادة والهناءة والتقدم واإلنطالق الحضاري المتوهج المنير 
فاألجيال تغذي إرادة , والسعادة في قلوب الناس ويمدهم بقدرات التواصل الراجح القويم 

, ة بعضها البعض ونحن من المجتمعات التي أجيالها تحطم إراد, بعضها وتهدمها أيضا 
  !!لفقدان دليل العمل وقيمته ودينه

فالدين الحقيقي هو ما يبدو في سلوكنا وتفاعالتنا مع , وديننا واضح في رؤيته للعمل 
فليس من الدين أن نتحدث بلسان الفضيلة , الناس من حولنا ومع  محيطنا وما فيه 

رة على تطابق ما فيه مع يقوم فالدين هو الذي يمنح اإلنسان القد, ونتخذ الرذيلة منهجا 
  .وليس العكس, به 

  !!فهل سيكون الدين العمل بديارٍ طلق الدين فيها العمل؟
 

  !!طالســــم البهتـــــان
ومتاهات وتحليالت , وال يحتاج إلى تعقيدات وتعسيرات , الدين واضح يسير 

  .اطروتفسيرات وآليات تجهيل وإستعمار للنفوس والعقول وسلب لألرواح والخو
وأسسه , يعرفه جميع خلق اهللا وعباده في أرجاء الدنيا الواسعة , الدين واضح قويم 

  .بفطرته يدرك أو ببيئته يمسك, وطقوسه معروفة وجلية لكل إنسان 
تحويله إلى طالسم ومجهوالت يتخصص بفك , ومن اإلنحرافات الخطيرة في أي دين 

هم إال يسخّرون الدين لإلستحواذ على وما , رموزها أشخاص يدعون المعرفة والدراية 
بل وال يمكنهم أن , مصير اآلخرين من الناس الذين تم إيهامهم بأنهم جهلة وال يعرفون 

  .يعرفوا وعليهم كُتبت التبعية إلى يوم الدين
مضت في متوالية من , وبعض المجتمعات التي توارثت سلوك التبعية واإلذعان 

وال تزال , المفضية لمزيد من الخراب والدمار والهالك التداعيات والتفاعالت السلبية 
ألن أي سلوك ال يتوافق , في محنة أن ال تبدي رأيا أو تتصدى لحالة متأزمة ومدمرة 

وتسعى آليات , وإيقاع التبعية إنما هو خروج عن الجماعة وإعتداء على الحرمات 
والمسميات التي تدعو الطلسمية بإتهام الشخص بما ال يخطر على بال من التوصيفات 

  .إلبعاده أو القضاء عليه
وهذه المجتمعات تبقى بعيدة عن دينها وتتوهم دينا غيره على أنه الدين الذي تؤمن 



 3

مضت في متوالية , واإلذعان 
من التداعيات والتفاعالت 
السلبية المفضية لمزيد من 
 الخراب والدمار والهالك 

 
 
 
 
أي سلوك ال يتوافق 
وإيقاع التبعية إنما هو خروج 
عن الجماعة وإعتداء على 
 الحرمات

 
 
 
تسعى آليات الطلسمية 
بإتهام الشخص بما ال يخطر 

لتوصيفات على بال من ا
والمسميات التي تدعو 
 إلبعاده أو القضاء عليه

 

ومع األيام تزداد , أي أنها تتعبد في حضرة الذين سخروها للتبعية واإلذعان , به 
بأبشع األفعال وترتكب  ولهذا تقدم على القيام, المسافة إتساعا بينها وبين جوهر دينها 

وأصبحت في واد آخر ال يعرفه وال , أفظع الخطايا واآلثام بإسم دينها الذي تغربت عنه 
  .يمت بصلة إليه

ويكون العامل المساعد فيها والمؤجج لها هم , وفي ذلك تتحقق الفواجع البشرية 
عتقاد بما وإبعادهم عن جوهر دينهم وحملهم على اإل, الذين يمعنون بتجهيل الناس 

  .يقضي عليهم ويدمر مرتكزات وجودهم األساسية الالزمة لصناعة حاضرهم ومستقبلهم
, وقد رأينا ذلك واضحا في العديد من المجتمعات التي وضع بينها وبين جوهر دينها 

وأسست لحاالت خسرانية وتواصالت بهتانية ذهب , فانحرفت بسلوكها وتوجهاتها 
الذين يتدحرجون على سفوح الضالالت والبهتان وهم , ضحيتها اآلالف من األبرياء 

واإلندفاعات المنفعلة التي تجعلهم يحسبون الجريمة , كالمنومين بخمور الدجل والخداع 
  !!دين

, وتلك مأساة سلوكية بشرية تتكرر في جميع العصور وما إستفاق منها الناس 
  !!وإستعادوا رشدهم وآمنوا بأنهم ذوي عقل وما يعقلون

  إرتباطات ذات صلة
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  دوريــــــــــات/ مجـــــــــالت 

  وطب النفسعلـــوم لالمجلـــة العربيـــة " نفسانيات " 
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