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 1مقاربات فلسفية في العمل

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 قاضي أحمدترجمة: 
 
 
 
 

شامل  مدخل   العمل  حولفلسفي  في  الفلسفية  مترجم  ؛  المقاربات  ونص   ،( على  موسوعة  منشور 

للفلسفة الموسوعة،  ستانفورد  في  المؤرشفة  للنسخة  هي  الترجمة  بأن  ننوه  عليها(.  يطرأ  قد    والتي 

بالشكر محرري موسوعة ستانفورد الترجمة. وختاًما، نخّص  على تعاونهم    التعديل من منذ تتمة هذه 

 واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة. 

 

 

 

 
1 Cholbi, Michael, "Philosophical Approaches to Work and Labor", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 

2022 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2022/entries/work-labor/>. 
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. فقد كّرست بعض أكثر املذاهب الفلسفية أتثرياا  حيمل مفهوم العمل إرًثا فلسفياا اترخيياا طويًلا
يف    أفًلطونمعترباا لألسئلة املتعلقة مبن ينبغي أن يعمل، وكيف، وملاذا. على سبيل املثال، قّدم  اهتماماا  

املدينة الفاضلة اليت وصفها يف مؤّلفه "اجلمهورية" نظاماا لتوزيع العمل يقوم على التخّصصية، صّنف به  
الطبقة العاملة أو التجارية،    األفراد إىل واحدة من ثًلث طبقات اقتصادية، بناءا على قدراهتم الفطرية:

"امللوك   من  احلاكمة  والطبقة  املدينة،  عن  والدفاع  السًلم  على  ابحلفاظ  املكّلفني  املساعدين  من  فئة 
الفًلسفة". جادل أفًلطون أبّن هذا التقسيم للعمل يضمن أّن املهام األساسية الزدهار املدينة سوف  

 يقوم هبا أولئك األكثر قدرة على القيام هبا.

من خًلل طرحه أبّن على اجملتمع العادل االهتمام بكيفية أداء العمل ومن يقوم به، اعرتف  
أفًلطون مبركزية العمل يف احلياة االجتماعية والشخصية. يف الواقع، يقضي معظم البالغني وقتاا طويًلا يف  

(. يف مثل  2010غورز  العمل، وميكن القول إّن العديد من اجملتمعات املعاصرة "تتمحور حول العمل" )
هذه اجملتمعات، يكون العمل هو املصدر األساسي للدخل وهو "معياري" ابملعىن االجتماعي، مبعىن من  

 املتوقع أن يكون العمل مسة مركزية للحياة اليومية، على األقل ابلنسبة للبالغني. 

وظروف حياة اإلنسان   ميكن القول إذن، أبنّه ال توجد ظاهرة اجتماعية هلا أتثري أكرب على جودة
من العمل. وابلتايل، لذلك يستحق العمل ذات املستوى من الفحص الفلسفي مثل الظواهر األخرى  
امللكية اخلاصة( أو احلياة اجلماعية )مثل   املثال، األسواق أو  للنشاط االقتصادي )على سبيل  املركزية 

 العائلة(.

املتباينة فيما يتعلق مبكانة العمل يف حياة    ينطوي اتريخ الفلسفة على جمموعة من وجهات النظر 
(.  2018، كوملوسي  2012، ليس وسويل  2011، بود  2001، شاف  1992اإلنسان )أبلباوم  

الفكر الكونفوشيوسي التقليدي، على سبيل املثال، يتبىن مبادئ مثل العمل اجلاد واملثابرة واحلفاظ على  
التنظي القيم  املهنية، واالنسجام مع  املتوسط  العًلقات  البحر األبيض    اليت   القدمية،مية. ورفعت تقاليد 

  بضرورة   اإلميان  مع   املعرفة  على  القائم  اإلنتاجي  والنشاط  احِلرف  قيمة  من  وأرسطو،  أفًلطون  جّسدها
  املختلفة   النظر  وجهات  من  العديد  على  املسيحي  التقليد  ويشمل.  فاضلة  حياة    أجل  من  واحلرية  الرتفيه

https://hekmah.org/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86/
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أنّه نشاط لتمجيد هللا  يف   مبا  العمل،  حول   ذلك االعتقاد أبّن العمل تكفري عن خطيئة اإلنسان، أو 
واعتباره إرادته،  العمل    وتنفيذ  )"أخًلقيات  هللا  نظر  يف  الفرد كمختار  مكانة  إلظهار  مساحة 

فياا  الربوتستانتية"(. ويف العصر احلديث، أًثرت بداية الثورة الصناعية وظروف العمل القاسية اهتماماا فلس
متجدداا ابلعمل، وعلى األخص يف االنتقادات املاركسية للعمل اليت تتنبأ ابغرتاب العمال يف ظل الرأمسالية  

 احلديثة وظهور جمتمع ال طبقي يتم فيه العمل ابحلد األدىن أو بتوزيع منصف. 

غرّي  مستمر.  يبدو أن االهتمام الفلسفي ابلعمل يزداد عندما تبدو ترتيبات أو قيم العمل يف حالة ت
ا يف وترية البحث الفلسفي حول العمل، وهي جهوٌد   على سبيل املثال، شهدت السنوات األخرية ازديدا
التفاوت   يزال  ال  ``أزمة'':  من  يعاين  العمل  مفهوم  أّن  تفرتض  بتصّورات  األقل  على  جزئياا  مدفوعٌة 

و أن األمتتة التكنولوجية يف طور حمو  االقتصادي يف اجملتمعات اليت تتمحور حول العمالة يف ارتفاع، ويبد
الوظائف وتُبّشر بعصر  من البطالة املرتفعة يشكل  متزايد، ويبدو أن عدم الرضا عن جودة أو جدوى  

)شوتز   تزايد  يف  احلالية  الوظائف  يف  ليفينغستون  2015العمل  جريرب  2016،  دانهر  2018،   ،
التعامل مع العمل على أنه   (. ويتساءل العديد من العلماء اآلن بصراحة عما2019 إذا كان جيب 

" مسّلم به يف اجملتمعات احلديثة )وييكس    (. 2011"معطىا

سيحاول هذا املدخل تقدمي أتطرياا منهجياا لألدبيات الفلسفية املوجودة حول العمل من خًلل  
 (.2021فحص األسئلة املفاهيمية واألخًلقية والسياسية املركزية يف فلسفة العمل )أبيا 
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https://hekmah.org/wp-admin/post.php?post=36078&action=edit#h-1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA
https://hekmah.org/wp-admin/post.php?post=36078&action=edit#h-2-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://hekmah.org/wp-admin/post.php?post=36078&action=edit#h-1-2-%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
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 . الفروق املفاهيمية: العمل، اليد العاملة، التوظيف، أوقات الفراغ1
 ليس من الصعب تعداد أمثلة للعمل. ومن هنا قال صموئيل كًلرك: 

أعين ابلعمل األشياء املألوفة اليت نقوم هبا يف احلقول، واملصانع، واملكاتب، واملدارس، واملتاجر، ومواقع  
ازل، وما إىل ذلك، لكسب العيش. تشمل أمثلة العمل يف جمتمعنا التجاري  البناء، ومراكز االتصال، واملن

قيادة سيارة أجرة، وبيع الغساالت، وإدارة جمموعة من مطوري الربجميات، وتشغيل حافظة أموال يف سوبر  
ماركت، وربط الشاشات ابهلواتف الذكية على خط التجميع، وإرسال شكاوى العمًلء يف مركز اتصال،  

 (.62: 2017يف مدرسة )كًلرك  والتدريس

https://hekmah.org/wp-admin/post.php?post=36078&action=edit#h-3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://hekmah.org/wp-admin/post.php?post=36078&action=edit#h-1-3-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
https://hekmah.org/wp-admin/post.php?post=36078&action=edit#h-2-3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://hekmah.org/wp-admin/post.php?post=36078&action=edit#h-3-3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://hekmah.org/wp-admin/post.php?post=36078&action=edit#h-4-3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A
https://hekmah.org/wp-admin/post.php?post=36078&action=edit#h-4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87
https://hekmah.org/wp-admin/post.php?post=36078&action=edit#h-5-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A9
https://hekmah.org/wp-admin/post.php?post=36078&action=edit#h-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9
https://hekmah.org/wp-admin/post.php?post=36078&action=edit#Oth
https://hekmah.org/wp-admin/post.php?post=36078&action=edit#Rel
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استخدام   خًلل  من  متزايد  بشكل   تُفهم  البشرية  احلياة  أّن  املعاصرين  احملللني  بعض  الحظ 
يعانون من صعوابت   الذين  أولئك  األبّوة أبهنا وظيفة،  ما توصف  مصطلحات شبيهة ابلعمل: غالباا 

لذين يكابدون آالم موت أحبائهم  رومانسية مدعوون إىل ``العمل على'' عًلقاهتم، ويُنصح أولئك ا 
( متريناا  يوماا  وما كان  احلزن"،  معاجلة  على  "عمل"exercise"ابلعمل  اآلن  أصبح  )ماليسك    2( 

(. أّدى تنوع املهام اليت نسميها كـ "عمل"، واالختًلفات الواضحة فيما بينها، إىل استنتاج بعض  2017
( أو يف أحسن األحوال  2015، سفيندسن  4:  2007مويرهيد  الفًلسفة أن العمل يقاوم أي تعريف )

:  2001مفهوم فضفاض تظهر فيه حاالت خمتلفة من العمل وكأهنا تشرتك يف "تشابه عائلي" )بنس  
96-97.) 

على الرغم من سهولة إحداث اخرتاقة يف تعريف مفهوم العمل، يبدو أّن بعض التقدم يف تعريف  
أوالا يف الطرق املتنوعة اليت يتم هبا تنظيم العمل. على سبيل املثال، على  العمل ممكن من خًلل النظر  

الرغم من أّن العديد من املناقشات املعاصرة حول العمل تنصّب يف املقام األول على مفهوم التوظيف،  
إال أنّه ال يتخذ كل العمل شكل التوظيف. لذلك من املهم قصر العمل يف التوظيف، ألنه ليس كل  

والعكس    ادعاء ذاته،  حبد  العمل  على  االنطباق  ميكنه  التوظيف  على  ينطبق  لًلهتمام  مثري  فلسفي 
الفرد عمله إىل شخص آخر مقابل تعويض )عادةا ما يكون   العامل  يبيع  العمل،  صحيح. يف عًلقة 

ف  نقوداا(، حيث يعمل مشرتي عملهم كنوع من الوسيط بني العامل وأولئك الذين يتمتعون يف هناية املطا 
ابلسلع اليت يساعد العامل على إنتاجها )املستهلكون(. يعمل الوسيط، صاحب العمل، عادةا على إدارة  

، وحتديد معظم شروط السلع اليت  -املوظفون    -)أو تعيني أولئك الذين يديرون( العمال املستأجرين  
و ما نفهمه عادةا على أنّه  سيتم إنتاجها، وكيفية تنظيم عملية اإلنتاج، وما إىل ذلك. مثل هذا الرتتيب ه

 احلصول على وظيفة. 

بعض   الطريقة. يف  هبذه  إنتاجها  يف  التوّسط  يتم  أن  دون  سلعاا  ينتج  أن  للعامل  ميكن  لكن 
احلاالت، يكون العامل مالكاا، أو شخصاا ميتلك املشروع ابإلضافة إىل مشاركته يف إنتاج السلع اليت  
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صاحب مطعم وهو أيضاا رئيس الطهاة(. قد يُطلق على هذا  تنتجها تلك املؤسسة )على سبيل املثال،  
الرتتيب أيضاا اسم العمالة الذاتية، وخيتلف عن الرتتيبات اليت ال يكون فيها املالكون عاملني يف املشروع  
ولكنهم يقومون فقط ابالستثمار فيه. وبعض املالكني هم أيضاا أرابب عمل، أي أهنم يوظفون عّماالا  

أو العمل احلر، بدالا من    آخرين للمسامهة  إّن رايدة األعمال  القول  بعملهم يف عملية اإلنتاج. ميكن 
ا. يعمل أكثر من   احلصول على وظيفة، كان هو الشكل السائد للعمل عرب اتريخ البشرية، وال يزال سائدا

أن   آسيا، كما  أفريقيا وجنوب  مثل  العامل  من  أجزاء  اخلاص يف  العاملني حلساهبم  إمجايل  عدد  نصف 
(.  2019العاملني حلساهبم اخلاص آخذ يف االزدايد يف العديد من مناطق العامل )منظمة العمل الدولية 

هي نتيجة ًثنوية للحداثة الصناعية    -عًلقات العمل الدائمة إىل حد ما    -يف املقابل، فإن الوظائف  
 (.2021أكثر مما ندرك )سوزمان 

واملالكون يف   املوظفون  يكون  ما  اليت  غالباا  السلع  ينتجون  املستهلكني؛  عًلقة معامًلت مع 
يشرتيها املستهلكون ابستخدام دخلهم، ولكن ليست احلال كذلك دوماا. ال يتقاضى األطباء يف "العيادة  
اجملانية" رواتبهم من مرضاهم بل من قبل وكالة حكومية أو مؤسسة خريية، إخل. ومع ذلك، يتوقع هؤالء  

هم من مصدر ما. لكن ال يعود العمل أحياانا بدخل متاماا. يعمل العبيد، املوظفون كسب دخل من عمل
كما يفعل السجناء يف بعض احلاالت، لكن ال يتم تعويض عملهم يف كثري من األحيان. وكذلك ابلنسبة  
ويلبون   األجر،  مدفوعة  غري  رعاية  أعمال  يقدمون  الذين  أو  اخلريية  لألعمال  تطوعوا  الذين  ألولئك 

 ألطفال أو كبار السن أو املرضى. احتياجات ا 

هذه   مادي.  تعويض  إىل  حيتاج  وال  اآلخرين،  لدى  العمل  دوماا  العمل  يتطّلب  ال  لذلك، 
)التوظيف،   للعمل  أهنا ضرورية  نفرتض  قد  اليت  الشروط  بعض  أن  إىل  تشري  مفيدة ألهنا  املًلحظات 

فإن هذه املًلحظات تشري  احلصول على تعويض مايل( ليست يف الواقع ضرورية لذلك. ومع ذلك،  
 فقط إىل ما ليس عليه شكل العمل. هل ميكننا القول على حنو  مضبوط ما هو العمل؟ 

ينطوي جانب من الصعوبة يف حتديد ماهّية العمل على ما إذا كانت أنشطة الشخص تشّكل  
، يف أّن التعريف يعتمد على كيفية مسامهة هذا النشاط يف تشكيل وتغيري العامل،  ومواقف الشخص    عمًلا
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نفسه إزاء هذه األنشطة. من انحية أخرى، يعترب نشاط العمل سببياا من حيث أنه يعّدل العامل بطريقة  
 (: 1932غري عرضية. كما الحظ برتراند راسل ) 

 

العمل نوعان: أوالا، تغيري موضع املادة على سطح األرض نسبياا إىل مادة أخرى من هذا القبيل؛  
 ين بفعل ذلك ًثنياا، إخبار اآلخر 

لكن يُفرتض أّن العمل يُغرّي العامل بطرق جديرة ابالهتمام. يف هذا الصدد، يرتبط العمل ارتباطاا 
( القيمة "املوضوعية"، القيمة الكامنة يف املنتجات  5:  2021وثيقاا إبنتاج ما أطلق عليه رميوند جيس )

شيء قد يعرفه املرء عن العملية اليت من   "اخلارجية" اليت ميكن "قياسها وتقييمها بشكل  مستقل  عن أي 
خًلهلا ظهر هذا املنتج أو األشخاص الذين صنعوه". من خًلل العمل، ننتج سلعاا )أشياء مادية ولكن  
أيضاا جتارب وحاالت ذهنية وما إىل ذلك( ميكن لآلخرين تقديرها واالستمتاع هبا يف حد ذاهتا. يف  

ند التوظيف(، يتم تعويض الشخص ليس عن أداء العمل  معظم حاالت العمل )على سبيل املثال، ع
ولكن ألن عملهم يساهم يف إنتاج السلع اليت هلا مثل هذه القيمة "املوضوعية". الحظ،    ، على هذا النحو

مع ذلك، أنه على الرغم من أن العمل ينطوي على إنتاج ما ميكن لآلخرين االستمتاع به أو استهًلكه،  
 يتمتع اآلخرون أو أي شخص على اإلطًلق ابلقيمة املوضوعية الناجتة عن  إال أنه يف بعض األحيان ال

العمل. يعمل املزارع الذي يتمتع ابالكتفاء الذايت من خًلل إنتاج الغذاء الستخدامه الشخصي فقط،  
ي  ويف هذه احلالة ينتهي العامل )وليس غريه( ابستهًلك القيمة املوضوعية لعملهم. وابملثل، فإن املزارع الذ

قيمته  ُتستهلك  ال  شيئاا  أنتج  قد  املطاف  هناية  يف  بيعها  يتم  ال  للسوق  خضروات  إنتاج  على  يعمل 
 املوضوعية.

( و"اجملتمعات ككل"  لألفراد  "ضروريته"  وهي  للعمل،  أخرى  خاصية  جوس  :  2021اقرتح 
بية احتياجات اإلنسان.  (. ابلنظر إىل األمناط احلالية والتارخيية للحياة البشرية، كان العمل ضرورايا لتل18

حول    4ومع ذلك، إذا ثبتت صّحة بعض التكهنات حول األمتتة والذكاء االصطناعي )انظر القسم  
``مستقبل العمل ''(، فقد يتم التخلص من الندرة اليت شّكلت حالة البشرية حىت اآلن، ما يفضي إىل  
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كما يًلحظ جوس، هتدف بعض    انتفاء ضرورة العمل على صعيد الفرد واجملتمع. عًلوةا على ذلك،
األعمال إىل إنتاج سلع تليب رغبات اإلنسان بدالا من االحتياجات أو الضرورايت البشرية )أي إنتاج  

 الكماليات(، فضًلا عن أّن بعض األفراد ال يضطرون للعمل بفضل ثروهتم السابقة.

تتجّسد يف كونه نشاٌط   العمل األساسية  أّن إحدى مسات  يبدو  القيمة  ومع ذلك،  يزيد من 
املوضوعية يف العامل. لذلك ميكن القول إّن بعض األنشطة البشرية ال تُعّد عمًلا ألهنا توّلد قيمة ملن يعمل  
نفسه بدالا من اآلخرين. على سبيل املثال، يقف العمل على النقيض من أوقات الفراغ. ال يعين وقت  

– 184:  1983، والزر  1952ط متاماا )بيرب  الفراغ جمرد مخول أو غياب العمل، وال هو غياب النشا
(. يف أوقات الفراغ، ينخرط األفراد يف أنشطة تنتج سلعاا  2010، هاين وكًلين  2001، أدورنو  87

يتمتعون هبا أنفسهم غري مبالني إىل حد كبري ابلقيمة املوضوعية اليت قد تولدها هذه األنشطة لآلخرين.  
الناجتة عن وقت فراغ الشخ ص حبقيقة أنّه يوّلدها من خًلل نشاطه. ال ميكننا توظيف  ترتبط السلع 

آخرين ألخذ محام مشس لنا أو االستمتاع أبداء موسيقي لنا ألن قيمة مثل هذه األنشطة الرتفيهية تتوقف  
على أدائنا لألنشطة. وابلتايل ينتج الرتفيه قيمة ذاتية "نصنعها" ألنفسنا، وهي قيمة )على عكس القيمة  

توّلدة من العمل( ال ميكن نقلها أو تبادهلا مع اآلخرين. قد يكون من املمكن أيضاا صناعة  املوضوعية امل
القيمة املوضوعية املرتبطة ابلعمل خًلل أوقات الفراغ. فالرايضية احملرتفة، على سبيل املثال، قد يكون  

ضها مالياا عن إنتاجها( لديها الدافع ملمارسة رايضتها كشكل  من أشكال الرتفيه ولكنها تنتج )ويتم تعوي
قيمة موضوعية لآلخرين )املتفرجون الذين يستمتعون هبذه الرايضة(. رمبا تكون هذه األمثلة أمثلة على  

 العمل أو الرتفيه أو العمل على سبيل الرتفيه.

العمل بل على   القيمة اليت ينتجها  العمل ليس على طبيعة  النظر حول  تؤّكد بعض وجهات 
، تشّدد العديد من تعريفات العمل على أنّع يُعاش كمجهود أو إجهاد    مواقف الفرد إزاء العمل. مثًلا

(. العمل، من هذا املنظور،  13-9: 2021، جيس 25- 24: 2016، فيلتمان   2: 2011)بود 
هو حتماا شاق. ال شك أن العمل غالباا ما يكون شاقاا. لكن تعريف العمل هبذه الطريقة يستبعد العمل  

مل بدرجة كافية حبيث ال يشعر أبنّه عبء. قد يستمتع املمثل ابألداء حبيث ال خيتربه كضغط  املمتع للعا
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على اإلطًلق. ومع ذلك، فإن األداء هو عمل ألّن على املمثل توجيه أنشطته بقصد لتحقيق القيمة  
ية ما مل يندفع  املوضوعية اليت قد ميتلكها األداء لآلخرين. لن ينجح متثيله يف إنتاج هذه القيمة املوضوع

انطًلقاا من االهتمام إبنتاج القيمة املوضوعية من خًلل استحضار خطوطها العامة وتقدميها. يف الواقع،  
قد جيد املمثل أن األداء ممتعاا وليس عبئاا ألنه يشعر ابرتياح كبري يف إنتاج هذه القيمة املوضوعية لآلخرين.  

د ألنه سليب ابلكامل تقريباا؛ يتم تعويض أولئك الذين تقام  يتضّمن العمل اآلخر قدراا بسيطاا من اإلجها
عليهم جتارب طّبية مدفوعة األجر يف البحث الطيب ليس عن مسامهتهم النشطة يف جهود البحث ولكن  

(. ومع ذلك، جيب أن  2019ببساطة "لتحّمل" الفحص الطيّب واخلضوع إلرادة اآلخرين )ماملكفيست  
ا  االلتزامات  املبحوثون  اليت تضمن  يعي  ملرتتّبة عن مشاركتهم، مثل احلرص على االلتزام ابلربوتوكوالت 

صحة البحث. تشري أمثلة مثل هذه إىل أن أحد األبعاد املهملة للعمل هو أننا، يف العمل، نسرتشد  
بشكل منوذجي إبرادات اآلخرين، ألننا هندف يف أنشطة عملنا إىل إنتاج سلع ميكن لآلخرين االستمتاع  

 هبا. 

 

 . قيمة العمل 2
يُشري التعريف املقرتح للعمل ابعتباره جهود مقصودة إلنتاج سلع ميكن لآلخرين االستمتاع هبا  
أو استهًلكها إىل القيمة اليت يتمّتع هبا األفراد اآلخرون وليس العّمال الذين ينتجون القيمة، حيث يتمّتع  

التقاليد الدينية، يُعّد العمل وسيلة خلدمة هللا و/أو اجملتمع.  ويستهلك أفراٌد سلعاا ينتجها العّمال. يف بعض  
لكن هذه االعتبارات ال تلقي الكثري من الضوء على القيمة الشخصية املباشرة للعمل: ما هي القيمة  

 اليت يُكسبها العمل للعاملني؟ كيف نستفيد عندما ننتج سلعاا ميكن لآلخرين االستمتاع هبا؟  

 

 سلع العمل 1.2

ما نظران للعمل من زاوية ضّيقة، فإّن له قيمة تبادلية فقط. بناءا على هذا املفهوم، يتم قياس قيمة    إذا 
العمل من حيث السلع املادية اليت يوّلدها للعامل، إما من الناحية النقدية أو من حيث منتجات العمل  
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أنه ذو قيمة تبادلية يعين رؤية    )زراعة اخلضروات اخلاصة به، على سبيل املثال(. إن النظر إىل العمل على 
قيمته على أهنا خارجية ابلكامل؛ ال توجد قيمة ذاتية للعمل على هذا النحو، فقط القيمة اليت ميكن  
اكتساهبا مما ينُتج عن عمل الفرد بشكل  ملموس. إذا كان للعمل قيمة تبادلية فقط، فإن العمل هو جمرد  

. ينسجم هذا املفهوم لقيمة العمل مع رواية الكتاب املقدس  تكلفة أو عبء، ال يستحق القيام به لذاته
لسقوط البشرية، واليت تقّدم العمل على أنّه لعنة فرضت علينا بسبب حدود القدرات البشرية أو أوجه  

 قصورها.

 

لكن غالباا ما يتم نسب قيمة العمل ملصادر أخرى. لعّل أبرز األدلة املؤيدة لتقييم العمل ألسباب  
هلا بقيمته التبادلية فقط تستخلص من دراسات البطالة )غري الطوعية(. عادةا ما يكون للبطالة  ال عًلقة  

آًثراا اقتصادية ضارة على العمال بقدر ما حترمهم، مؤقتاا على األقل، من الدخل. لكن البطالة املطّولة  
)كالفو وعقلياا  جسدايا  األفراد،  صحة  على  للقياس  قابلة  سلبية  آًثر  أيضاا  ،  2015وآخرون    هلا 

(، فضًلا عن كوهنا من بني أكثر الظروف تسببًّا 2017، هيليول وآخرون  2016مارجريسون وآخرون.  
(. من الواضح أّن احلرمان من العمل ُيضّر بشدة برفاهية  1967للتوتر يف حياة اإلنسان )هوملز وراهي  

ا عن املقابل ا  لنقدي. الفرد ما يُشري إىل أّن العمل مهٌم للكثريين بعيدا

 

ترتبط العديد من سلع العمل حبقيقة أّن العمل نشاط اجتماعي تقريباا. كما الحظت سينثيا  
(، "مكان العمل هو أهم موقع للتفاعل التعاوين والتواصل االجتماعي بني املواطنني  7:  2003إستلوند )

اعية من خًلل العمل. يقرتح  البالغني خارج األسرة". وابلتايل يسعى األفراد إىل العديد من املنافع االجتم
( إىل أنّه ابإلضافة إىل توفري األجور لنا، يؤدي العمل أدواراا اجتماعية خمتلفة.  2016)غيوس وهرتسوغ  

على سبيل املثال، العمل هو وسيلة أساسية ميكن لألفراد من خًلهلا حتقيق اإلحساس ابالنتماء للمجتمع.  
روابط تساهم يف إحساسنا ابالنتماء ومتكننا من املسامهة يف  من خًلل العمل مع اآلخرين، ميكننا إنشاء  

ثقافة مكان العمل. يف سياق مماثل، غالباا ما جيادل املنّظرون اجملتمعيون أبّن العمل، من خًلل دجمنا يف  
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االجتماعية )وولزر   للحياة  املشرتكة، ضروري  التقاليد  أو  برين  1983املمارسات  يُعرِّف  2007،   .)
( ممارسة العمل أبهّنا "أي شكل متماسك ومعّقد من األنشطة التعاونية املبنية  187:  1984ماكنتاير )

اجتماعياا واليت يتم من خًلهلا إنتاج السلع الداخلية هلذا الشكل من النشاط يف سياق حماولة حتقيق  
ملون معاا يف )على سبيل  وااللتزام مبعايري التمّيز املًلئمة واملعرّفة هلذا النوع من النشاط ". أولئك الذين يع 

املثال( خمبز يتعاونون إلنتاج السلع الداخلية هلذا النشاط )اخلبز(، مما يؤدي إىل توسيع قدراهتم وإثراء  
 تقديرهم للسلع اليت ينتجوهنا بشكل  تعاوين. 

 

ربط العديد من الفًلسفة قيمة العمل ارتباطاا وثيقاا جبوانب خمتلفة من العقًلنية البشرية. على  
بيل املثال، أّكد الفًلسفة امللهمون مثل أرسطو على قدرة العمل على السماح لنا إبتقان أنفسنا من  س

خًلل تطوير وممارسة إمكاانتنا العقًلنية الكامنة بطرق  جديرة ابالهتمام. يف هذا السياق، يُعّد العمل  
البشرية عرب حياتنا )كًلرك   لتحقيق طبيعتنا  مركزيةا  يتفق  2017ساحةا  أن  (.  املاركسيون عادةا على 

العمل يسمح لنا بتطوير وممارسة قدراتنا العقًلنية، لكن تكمن قيمة العمل أيضاا يف الكيفية اليت ميّكننا  
هبا من جعل تلك القدرات العقلية مرئية من خًلل نقلها إىل العامل الطبيعي امللموس، ولوال ذلك لبقي  

ة للماركسيني، فإن العمل إمّنا تعبري عن طبيعتنا النشطة، وطريق  اجلهد البشري غريباا عنا. ومن مث، ابلنسب
لتحقيق الذات بقدر ما خيلق العمل منتجات "جتّسد" اإلرادة البشرية. وهكذا ميّثل العمل ثقًلا مناهضاا  

 (.2005، سايرس  1989لسمة االستهًلكية السلبية اليت تتسم هبا اجملتمعات احلديثة )إلسرت 

 

مة أخرى ال تقل أمهّية وهي املعىن. عادةا ما يوازي البحث الفلسفي يف معىن  يرتبط ابلعمل قي
العمل البحث الفلسفي عن معىن احلياة. أحد اخلًلفات املركزية حول العمل اهلادف هو ما إذا كان يف  
األساس مسألة ذاتية )كيف يشعر العامل جتاه عمله(، أو موضوعية )خصائص عمل الفرد أو املنتجات  

(. وتوصف أبرز تفسريات العمل اهلادف  2021، مايكلسون  2014يصنعها(، أو كليهما )يومان  اليت  
املعروفة على نطاق  واسع  أبهّنا كانطية )نسبةا إىل كانط(، حيث تنطلق يف فهم معىن العمل انطًلقاا من  
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فسريات  (. حتكم هذه الت2012، روسلر  1998، ابوي  1982قيمة االستقًللية اليت يتيحها )شوارتز  
على العمل ابعتباره ذا مغزى إذا دخلنا يف عًلقة العمل حبرّية، إذ يتيح للعمال فرصاا ملمارسة االستقًلل  
الذايت واالعتماد على الذات، ويسمح هلم ابلسعي وراء أهدافهم اخلاصة اليت ختتلف إىل حد ما عن  

العمل. تشّخص تفسريات أخرى جدوى العم  اليت يفرضها أصحاب  ل يف قدرته على تعزيز  الغاايت 
قدراتنا إلظهار الفضائل مثل الفخر أو االنضباط الذايت أو اإلحساس ابهلدف عاطفياا )بيدل وانيت 

 (.2016، فيلتمان  2014، يومان 2015، سفيندسون 2012

 

جون  يف ذات الوقت، جُيادل البعض أبّن العمل اهلادف شرٌط مسبٌق لسلع مهّمة أخرى. يفرتض  
ل املثال، أبّن غياب فرص للعمل اهلادف يقّوض احرتام الذات، واحرتام الذات هو اإلميان  على سبي  راولز 

أبن خطتنا حلياتنا تستحق املتابعة وميكن حتقيقها من خًلل جهودان املقصودة لذلك الغرض. ينطوي  
ا. ابلنظر  العمل اهلادف، كما فهمه راولز، على االستمتاع مبمارسة قدراتنا، وال سيما قدراتنا األكثر   تعقيدا

إىل أن العمل اهلادف هو "أساس اجتماعي" الحرتام الذات، فقد يتعني على اجملتمع العادل واملستقر أن  
 (. 2009، مورايريت 1996يقدم عمًلا ذا مغزى إذا كان هذا العمل غري متوفر بطريقة أخرى )راولز 

 

ا لطاملا  العمل.  بكرامة  االهتمام  عودة  األخرية  السنوات  املسيحي، شهدت  الفكر  فرتض 
(، أّن العمل يُظهر الكرامة املتأصلة يف  1981والكاثوليكي على وجه اخلصوص )يوحنا بولس الثاين  

النظر عن طبيعته أو مدى االحرتام االجتماعي   البشر. إن االدعاء أبن "كل عمل له كرامة"، بغض 
غها مفكرون أمريكيون سود مثل بوكر  الذي يتمتع به، يعتمد على ُمثل املساواة يف العمل، وهي ُمثل صا

يت واشنطن ومارتن لوثر كينج االبن. عرّب واشنطن عن ذلك قوله إّن "هناك قدر من الكرامة يف حراثة  
(. ومع ذلك، يف الوقت نفسه، نشر  220:  1901احلقل كما هو احلال يف كتابة القصيدة" )واشنطن  
تسليط الضوء على ظلم العمل وشجب أشكال العمل  هذا التقليد أيضاا مفهوم الكرامة كمفهوم نقدي، ل

:  1901االستغًللية )مبا يف ذلك العبودية( اليت تفشل يف خدمة اإلنسانية أو االرتقاء هبا )واشنطن  

https://hekmah.org/tag/%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B2/
https://hekmah.org/tag/%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B2/


31/7/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 13

 

(. يبدو أّن هذا املوقف يؤكد أن  31-29:  2016، فيلتمان    72- 171:  2011، كينغ    148
أن خيتلف أيضاا يف كرامته اعتماداا على الظروف    العمل يف حد ذاته له كرامة ولكن هذا العمل ميكن

العمل يف   حول كرامة  احلديثة  الفلسفية  الدراسات  حبثت  االجتماعي.  الوضع  أو  للعمال  االقتصادية 
( بني الكرامة كحالة والكرامة  2018عًلقته حبقوق اإلنسان، على سبيل املثال، ميّيز ابولو جيلربت )

عض القدرات القّيمة اليت ميتلكها األفراد، وهي القدرات اليت تتطلب  كشرط. ترتكز الكرامة كشرط على ب
بدورها معاملة العمال ابحرتام واهتمام. تتحقق كرامة احلالة عندما يعامل األفراد وفقاا ملعايري "الكرامة"  
املتأصلة يف  الكرامة  بتأكيد كل من  االهتمام. قد يسمح متييز جيلربت  أو    اليت يفرضها هذا االحرتام 

العمل، بقدر ما يقدم العمل دليًلا على القدرات البشرية اجلديرة ابالحرتام، واالدعاء أبن الفشل يف توفري  
 ظروف عمل الئقة يتعارض مع )ولكن ال يقوض( الكرامة.

 

 املعارضة للعمل واجملتمعات املتمحورة حول العمل 2.2

عىن، أو كرامة، ال يعين  كون العمل مصدر دخل حمتمل، أو سلع اجتماعية وشخصية، أو م
الضرورة أنّه يف الواقع يوّفر هذه السلع أو أّن العمل مفيد لنا بشكل  متوازن. منذ الثورة الصناعية على  
وجه اخلصوص، كان العديد من الفًلسفة واملنظرون االجتماعيون متشككني يف قيمة العمل والثقافات  

 (. 2015ات الثرية املعاصرة )ديرانيت  املتمحورة حول العمل ابعتبارها منوذجاا للمجتمع

العمل يف حد ذاته، بل  قيمة  العمل شكوكاا حول  بقيمة  الشكوك احمليطة  الكثري من  ليست 
شكوٌك حول قيمة العمل يف الظروف االجتماعية احلالية أو شكوك حول تبجيل العمل كما هو مفهوم  

جمتمعات تتمحور حول العمل. يتساءل    ( أو يف 05–1904يف "أخًلقيات العمل الربوتستانتية" )فيرب  
املشككون حول الثقافة اليت تتمحور حول العمل عما إذا كان احلماس الشعيب للعمل عقًلنياا أم مستنرياا 

، سيج  2018bأو ما إذا كان يعطي مصداقية كافية لبدائل الثقافة اليت تتمحور حول العمل )شوليب  
د ترتيبات العمل املعاصرة أساساا أبّن العمل اجلّيد أو املرغوب  (. يف الواقع، جيادل العديد من نّقا 2019

(، على سبيل 1884فيه ممكن ولكنه أكثر ندرة مما نعتقد. يف "العمل املفيد مقابل الكدح املفيد" )
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الناشط االشرتاكي ويليام موريس "عقيدة األخًلق احلديثة أبّن كل عمل جّيد يف حد   املثال، يرفض 
التمييز بني العمل الذي يُعّد "نعمة، إانرة احلياة "والعمل الذي هو" جمرد لعنة، عبء  ذاته" ويدافع عن  

على احلياة"، ال مينحنا أي أمل ابلراحة، وال أمل يف إنتاج أي شيء مفيد حقاا، وال أمل يف االستمتاع  
 لتايل:  ( على النحو ا1985أبدائه. وابملثل، افتتح األانركي بوب بًلك مقالته "إلغاء العمل" )

 

تريد   تقريباا أي شر  تقريباا.  العامل  البؤس يف  العمل هو مصدر كل  يعمل.  أن  ينبغي ألحد  ال 
تسميته أييت من العمل أو من العيش يف عامل مصمم للعمل. من أجل وقف املعاانة، جيب أن نتوقف  

 عن العمل.

اإلنتاج اإلجباري". وابلتايل، لكن بًلك شرع يف تعريف العمل على أنّه "العمل القسري، أي  
، واليت )كما   "فإن "إلغاءه للعمل ينسجم مع األفراد الذين ينخرطون طواعية يف أنشطة منتجة اقتصادايا

( أبّن العمل ميكن أن يساهم يف  54:  2019رأينا( ميكن أن تشبه العمل يف أساسياهتا. يعتقد دانهر ) 
فإّن عامل العمل "سّيء من الناحية اهليكلية" ومن غري املرجح  رفاهية اإلنسان، ولكن كما هو منظّم حالياا،  

 أن يتغري يف هذه اجلوانب:

استقر سوق العمل يف معظم البلدان املتقدمة على منط توازن جيعل العمل سيّـئاا للغاية ابلنسبة  
ا إص  ًلحه أو  للعديد من األشخاص، ويزداد سوءاا نتيجة للتغيريات التقنية واملؤسسية، ومن الصعب جدا

 حتسينه بطريقة تؤدي إىل إزالة خصائصه السيئة. 

وابلتايل، حىت أولئك الذين يتبنون مواقفاا "مناهضة للعمل" بشكل  صارم ال يستهدفون عادةا  
الكثري من   فإّن  الواقع،  املعاصر. يف  العامل  فهمه يف  أو  تنظيمه  العمل كما مت  ولكن  ذاته،  العمل حبّد 

مل احلالية، واليت )كما ذكران سابقاا( ليست سوى نوع واحد ابرز ميكن  غضبهم موجه إىل ظروف الع 
أن يقوم به العمل. إّن احملاججة املشّككة يف ثقافة العمل هلا أبعاد عديدة، ولكن ميكن حتليلها بشكل   

 فّعال على مستوايت أربعة: 
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ياة العديد من  : يف حني ميكن للعمل أن يكون مصدراا لسلع  خمتلفة، فإّن حالسلع ال تدرك*
األشخاص العملية تفشل يف تزويدهم هبذه السلع. وهكذا يبدو احلماس الشعيب للعمل يف غري حمله، 
وفقاا للمشككني يف العمل، ألّن "القداسة األخًلقية للعمل تتعارض بشكل  مؤمل مع الطريقة اليت يعيش  

 (.63- 62: 2015هبا عدد كبري من الناس وظائفهم ابلفعل" )فرين 

يما يتعلق ابلقيمة التبادلية للعمل، غالباا ما يتم تعويض العمل بشكل  ضعيف أو غري آمن.  ف
تتمّيز االقتصادات املعاصرة بشكل  متزايد بـ "تفريغ" القوى العاملة من الطبقة الوسطى، حيث تستمر  

يف الوسط يف تقّلص     األجور يف الزايدة ملن هم يف الطبقة العليا، وتركد لدى الطبقة الدنيا، وعدد العمال
متواصل. وقد أّدى ذلك إىل ظهور طبقة من "العمال الفقراء"، األفراد الذين يفتقرون إىل الدخل الكايف  

 لسداد االحتياجات األساسية مثل السكن أو الطعام على الرغم من الوظيفة.

 

ال يتلقون سوى  يتمّتع بعض العمال ابلعديد من سلع العمل احملتملة األخرى، لكن العديد منهم  
القليل من االعرتاف االجتماعي أو ال حيّققون إحساساا أكرب ابجملتمع من خًلل عملهم. قدر كبري من  
من   العديد  منه.  للمستفيدين  حد كبري  إىل  مرئي  غري  "األساسية"  أو  االجتماعية  القيمة  ذي  العمل 

ممارسة  أو  تطوير  قليًلا يف  إال  تساهم  أو صعبة، وال  ممّلة  تطوراا. من    الوظائف  األكثر  البشرية  قدراتنا 
ا عن   الصعب أن نتخّيل، على سبيل املثال، أّن عمال األكشاك جيدون وظائفهم حمفزة أو صعبة )بعيدا

 جدواها يف اختبار قدرهتم على حتمل التكرار أو امللل(. 

 

ة إىل مهام أصغر  يتمركز العمل احلديث حول مفهوم تقسيم العمل، أي الفصل املتزايد للعمليات اإلنتاجي
من أي وقت مضى )يوفر خط التجميع يف ملصنع منوذجاا يف هذا السياق(. يؤّدي تقسيم العمل إىل أن  
يصبح العمال متخصصني للغاية، ويقومون بشكل  متكرر أبداء مهام ضّيقة أو بسيطة. على الرغم من  

ّقاد مثل االقتصادي الكًلسيكي آدم  أن تقسيم العمل يزيد اإلنتاجية االقتصادية اإلمجالية، إال أّن الن
مسيث قلقون من أنه يف هناية املطاف جيعل العمال "أغبياء وجاهلني إىل أقصى قدر ميكن أن يصبح  
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الكرامة، ال ُتشرك جمموعة  V.178[:  1976]   1776اإلنسان" )مسيث   أو  يتعلق ابملعىن  فيما   .)
العمال وال تسمح هلم مبمارسة حك البشري  العمل  من  منهم يف  واسعة  العديد  ويعمل  املستقل،  مهم 

 ظروف قمعية أو استغًللية تبدو على النقيض مع كرامة العمل الذي يؤدونه.

 

 

: من مسات اجملتمعات املتمحورة حول العمل أّن أعضاءها  التوترات الداخلية بني سلع العمل*
توظيف على وجه اخلصوص(  يتطلعون إىل العمل لتزويدهم ابلعديد من السلع املختلفة. لكن العمل )وال

قد يكون غري مناسب لتوفري هذه احلزمة من السلع، أي أّن العمل قد يكون قادراا على توفري بعض هذه  
السلع ولكن فقط على حساب اآلخرين. على سبيل املثال، العديد من املهن اليت يرى األفراد أهنا تقدم  

عاية املرضى أو الشباب أو املعاقني( هي من بني  أكرب الفرص لعمل هادف )مثل التعليم أو املشورة أو ر 
أفقر املهن مدفوعة األجر. وهكذا يبدو أن أسواق العمل املعاصرة تتيح للعمال فرصة احلصول على دخل   

( أبّن  2015كاف  أو عمل  ذي مغزى، ولكن اندراا ما يوفر كًلمها. جيادل عامل النفس ابري شوارتز )
للعمل،   املادية  البحث عن املغزى واملشاركة االجتماعية وفرص االستقًللية، هي يف  دوافعنا غري  مثل 

منافسة حتفيزية مع احلوافز املالية املرتبطة ابلعمل. تشّوه احلوافز املالية املواقف والسلوكيات يف مكان العمل  
و  اإلنتاجية  على  الرتكيز  خًلل  من  العمل  يف  إليها  نسعى  اليت  املادية  غري  السلع  تزاحم  السلع  حبيث 

االقتصادية اليت يوفرها العمل. قد تؤدي املنافسة يف أسواق العمل أيضاا إىل تقويض املزااي االجتماعية  
للعمل، حىت أولئك الذين ينجحون يف سوق العمل يفعلون ذلك من خًلل "حتريضهم" على العمال  

غري مبالني )أو حىت معادين(    اآلخرين بطرق  تقلل من التضامن فيما بينهم، وحتّول املواطنني إىل منافسني 
 (. 2020ملصاحل بعضنا البعض )حسني 

 

: يشري املشّككون أيضاا إىل "السيئات" أو التكاليف املرتبطة ابلعمل  التكاليف غري املعرتف هبا*
اليت   البديلة  الفرص  تكاليف  وأكثرها وضوحاا هي  به.  االعرتاف  إىل عدم  املعاصر  اجملتمع  مييل  الذي 
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  -  1500لوقت الذي نستغرقه يف العمل. يقضي عادةا العاملون بدوام  كامل ما بني  يضيعها مقدار ا
. هذه هي    2500 ساعة يف السنة يف العمل، أي ما يعادل حوايل تسعة إىل مخسة عشر أسبوعاا سنوايا

واحلياة   الرايضية  والتمارين  والنوم  للرتفيه  للعمل، ميكن ختصيصها  يتم ختصيصها  مل  لو  اليت،  الساعات 
(. ال تشمل هذه الساعات املقدار الكبري  2016األسرية واملشاركة املدنية واجملتمعية، وما إىل ذلك )روز  

التنقل من وإىل أماكن   للعمل أو يف  أو تثقيف أنفسهم  التدريب  العمال يف  الذي يقضيه  الوقت  من 
العديد من العمال أبجر  اليت يتوقع أن يكون  الساعات  أنّه ال يشمل  أو    العمل. كما  "على اتصال" 

"حتت الطلب" من قبل أرابب عملهم. مييل العمل الرمسي أيضاا إىل حرمان العمال من أي وظيفة أخرى  
غري العمل الذي يؤدونه ألصحاب عملهم، مما يؤدي غالباا إىل دفع العمال أمواالا لعمال آخرين مقابل  

اية األطفال وخرباء الصيانة ومنسقي  هذا العمل. وتشمل هذه التكاليف توظيف مدبّرة منزل ومقدمي رع
احلدائق، وما إىل ذلك، وبينما يبدو أن البطالة هلا آًثر سلبية على صحتنا اجلسدية والعقلية، فإن العمل  
ال خيلو من اآلًثر الصحية الضارة أيضاا، مبا يف ذلك اإلجهاد والعاطفي، اإلحباط واألمراض اجلسدية  

 القصور املرحية يف تصميم مكان العمل. من مهام العمل املتكررة أو أوجه 

 

جيادل املشككون أيضاا أبنّه عندما يفشل العمل يف حتصيل أنواع معينة من السلع، يعاين العمال  
 من بعض األضرار النفسية. تستحق ثًلث فئات منها اهتماماا خاصاا:

ا إىل السلع  يستند نقد ماركس للعمل يف ظل الرأمسالية على فكرة أّن العمل يفتقر غالبا  ●
( أّن العمل يف ظل  1844اليت يؤدي غياهبا إىل مزيد من االغرتاب. افرتض ماركس )

الرأمسالية يبعد العمال عما ينتجون، إذ ليس لديهم رأي يذكر فيما يتعلق مبا يتم إنتاجه  
وكيف، ابتداءا من فعل العمل نفسه، وصوالا ابلقدر ذاته إىل أّن العمال يضطرون للعمل  

ضرورة االقتصادية وابلتايل ال حيصلون على الرضا الذايت، طاملا أن العمال ال  بسبب ال 
يتحكمون يف منتجات عملهم؛ ومن العمال اآلخرين، بقدر ما تعامل الرأمسالية العمال  
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،  1989  كمدخًلت قابلة للتبادل يف اإلنتاج وتضع العامل يف موقع ضد العامل )إلسرت
 (.2020، كانداييل  1998برودين 

 

قيمنا.  ● أو  أولوايتنا  تشويه  للعمل  ميكن  العمل كيف  يف  املشّككني  من  العديد  يؤكد 
"االقتصاديون  فيها.  جدال  ال  أخًلقية  عقيدة  نظرهم،  يف  العمل،  قيمة  أصبحت 

(، مما غرسنا 1883واألخًلقيون ألقوا هالة مقدسة على العمل"، وفقاا لبول الفارج )
( 1932(. جادل برتراند راسل )2015فرين  يف "وهم" "حب العمل" )انظر أيضاا  

أبّن تبجيل العمل قد أدى إىل آتكل تقديران لقيمة الرتفيه والكسل )انظر أيضاا أوكونور 
( أّن الزايدات اهلائلة يف اإلنتاجية 1930(. الحظ االقتصاديون مثل كينز ) 2018

هو تطّور يعزوه االقتصادية مل تؤد يف كثري من األحيان إىل اخنفاض يف وقت العمل، و 
 إىل أخًلقيات العمل اليت تعوق قدرتنا على االستمتاع أبوقات الفراغ و وفرة. 

 

ينتهي املطاف هبالة العمل االجتماعية إىل تشويه عًلقتنا األخًلقية أبنفسنا، ومعاملة  ●
حنا  جادلت  فقط.  إنتاج  ولكن كأدوات  قيمة جوهرية  ذات  أهنا  على  ليس  أنفسنا 

صّور أنفسنا بشكل  أساسي كعاملني يؤدي إىل نوع من املوقف  ( أبن ت1958آرندت )
األدايت جتاه أنفسنا وسائر الفاعلني البشريني، حيث نعترب أنفسنا جمرد موارد لإلنتاج أو  
مواقع لًلستهًلك. يعتقد النّقاد األكثر حداثة أن الثقافات اليت تتمحور حول العمل 

"مت يتم  الذات كسلعة  إىل  النظر  على  العمل تشجعنا  ألصحاب  تسويقها  أو  ييزها" 
 (.2003احملتملني )دافيس 
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تؤدي   قد  أنفسهم.  العمال  اآلخرين فضًلا عن  على  تكاليف  للعمل  يكون  أن  ميكن  أخرياا، 
مع   العمال  عًلقات  تدهور  إىل  للعمل  املخّصص  الوقت  عن  الناجتة  الذكر  السالفة  الفرص  تكاليف 

ة من مهارات هؤالء العمال ألغراض اجتماعية جديرة ابالهتمام.  اآلخرين أو منع جمتمعاهتم من االستفاد 
ميكن القول إّن بعض األعمال جتعل العمال متواطئني يف ممارسات ضارة أو غري عادلة، مثل بيع التبغ  
، يؤثر  أو األطعمة غري الصحية. وينطوي العمل على أتثريات سلبية خارجية ليست خاصة هبم، مثًلا

عادةا على البيئة بشكل  أوسع، مبا يف ذلك املسامهة يف انبعاًثت الكربون املسؤولة  العمل خارج املنزل  
 (.2018عن تغرّي املناخ )جيمس  

 

العمل* عن  الناجتة  للسلع  البديلة  به  املصادر  تعرتف  الذي  للعمل  اإلجيايب  اجلانب  حىّت   :
ا يف توفري السلع اليت يوفرها.   األيديولوجية املناهضة للعمل، من الواضح أنّه ليس متفّرداا أو مساراا وحيدا

ميكن أن يتجذر الشعور ابالعرتاف االجتماعي أو اهلوية يف جماالت احلياة البشرية إىل جانب التوظيف،  
مثل العمل التطوعي أو احلياة األسرية أو الدين أو الصداقة. ميكن أن توفر أنشطة اللعب، فرصاا ملمارسة  

(. يعتقد البعض أّن الواقع االفرتاضي سيوفر لنا  2019، جنوين  1985وصقل قدراتنا العقًلنية )بًلك  
حماكاة ألنشطة شبيهة ابلعمل ميكن أن حتل حمل العمل نفسه. على عكس غيوس وهرتزوغ( إذن، قد  

 ال يكون العمل "سياقاا متميزاا" لتحقيق السلع اليت نربطها ابلعمل. 

 

املناهضون للعمل عادةا إىل إعاد املنظرون  ة تقييم العمل حبيث "يعمل األفراد من أجل  يدعو 
العمل األسبوعية(   العمل"، وكذلك سياسات العمل )مثل ختفيض ساعات  العيش يف  العيش، وليس 
لتقليل أتثري العمل على جودة حياتنا. كون العمل ال ميكن جتنبه ويبدو ضرورايا على ما يبدو، لكنه حمبٌط  

 (.2010ف الساخر من العمل )دي بوتون  يف ذات الوقت، قد يدلل على حكمة املوق
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 العدل وسياسة العمل .3

ميكن االعتقاد أبّن للمجتمعات البشرية مساع  تعاونية هتدف إىل أتمني مصاحل أعضائها. إذا  
كان األمر كذلك، فستكون العدالة االجتماعية معنية بشكل  مركزي بتلك املمارسات داخل اجملتمعات  

يتعاون   الشغل  اليت  العمل هو  فإن  لذلك  البعض.  األفراد من خًلهلا إلنتاج سلع  الستخدام بعضهم 
الشاغل للعدالة االجتماعية. تنشأ أسئلة عن العمل والعدالة فيما يتعلق بتصميم املؤسسات وخيارات  

 األفراد. 

 

 عدالة التوزيع 1.3

د داخل جمتمع معني سوف  تفرتض معظم وجهات النظر حول العدالة أّن عدداا كبرياا من األفرا 
ينخرطون يف عمل مدفوع األجر. إذن، السؤال األخًلقي احلاسم هو ما حيق لألفراد احلصول عليه من  

 مزااي العمل وأضراره. بعبارة أخرى، كيف يتم توزيع سلع العمل وسيئاته بشكل  عادل؟ 

حلصول على أي مزااي  تتمثل إحدى اإلجاابت احملتملة على هذا السؤال يف أنّه حيق لكل عامل ا
متكنهم مواهبهم وقدراهتم من أتمينها يف سوق عمل حيكمه العرض والطلب فقط. تستلزم هذه اإلجابة  
أّن أولئك الذين تكون مواهبهم أو قدراهتم مطلوبة بشّدة و/أو نقص يف العرض سيحصلون على فوائد  

و قدراهتم منخفضة الطلب و/أو يتم  أكرب من أرابب العمل احملتملني من أولئك الذين تكون مواهبهم أ
الذين يستخدمون عملهم  2010توفريها بسخاء )بواترايت   أولئك  املنطق نفسه على  ( )ينطبق هذا 

 إلنتاج سلع للبيع بدالا من أولئك الذين يعملون يف وظيفة(. 

  نّفذت العديد من الدول يف مستهل العقود األوىل من القرن العشرين سياسات تتعارض مع رؤية 
ا أدىن لألجور على سبيل   "السوق اخلالصة" للعمل والعمالة، فمعظمها لديها لوائح لألجور، تفرض حدا
املثال. لكن ال زالت عدالة احلد األدىن لألجور حمل تنازع، حيث جيادل بعض املنظرين أبّن عدم السماح  
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ديد من املفكرين التحرريني، ألي شخص ببيع عمله بسعر  يعتربه مناسباا ينتهك حريته الشخصية. وفقاا للع
فإن عملنا هو مترين ألجسادان أو مواهبنا، كل منها منتلك بطريقة تشبه ملكيتنا للملكية اخلاصة. إن  
عدم السماح لشخص ما ابحلق يف بيع عملهم حىت بتكلفة منخفضة للغاية ينتهك حقوقهم يف امللكية  

ل نزاع أيضاا. هل جيب أن تتبع األجور القيمة  (. إّن عدالة الفروق يف األجور حم 2002الذاتية )ماك  
العمال   التزام  أم أن األجور هي يف األساس حافز لتشجيع  العامل أو جهوده،  االقتصادية ملسامهات 

( اقرتح بعض املنظرين أبنه جيب القضاء على عدم املساواة  2020، مورايريت  2018وحتفيزهم؟ )هيث  
 حني أّن البعض يؤيّدون الدخل األساسي غري املشروط، حيث  (، يف2021يف األجور متاماا )أورتنبًلد  

يتلقى األفراد مدفوعات منتظمة بغض النظر عن وضعهم يف العمل، يرون أنّه طريقة بديلة لضمان حد  
 (.2017أدىن كاف  من الدخل، حيّصنهم من العطالة عن العمل )فان ابريس وفاندربروغت 

 

أشكال احلماية ضد األضرار أو األخطاء املرتبطة ابلعمل.  تتعلق عدالة التوزيع أيضاا مبختلف  
مرة أخرى، تضع معظم اجملتمعات قيوداا قانونية على ظروف العمل املختلفة. وتشمل احلماية من إرهاق  
العمل عرب قيود على طول يوم العمل أو أسبوع العمل؛ حظر التمييز يف التوظيف أو الرتقية على أساس  

لدين أو الفئات االجتماعية األخرى؛ التأكيدات على أن املخاطر واألخطار يف  العرق أو اجلنس أو ا
مكان العمل قد مت ختفيفها؛ وعلى املستوى اجملتمعي األوسع، احملظورات اليت هتدف إىل ضمان أن حياة  
اليت جتعل   العمل يف مراحل معينة من احلياة )حظر عمل األطفال واألحكام  األفراد ال يهيمن عليها 

تقاعد ممكناا(. أحد األسئلة األخًلقية املهمة حول هذه احلماية هو ما إذا كان جيب أن يكون للعمال  ال
احلق يف املساومة على بعض هذه احلماية إما لزايدة األجور )كما هو احلال عندما يتفاوض املوظفون  

 على أجور أعلى مقابل أداء وظائف أكثر خطورة( أو لتعزيز احلماية األخرى.

 

 العدالة املسامهة واإلنتاجية  2.3
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تتعلق أسئلة العدالة التوزيعية اليت مت تناوهلا يف القسم السابق مبا حيصل عليه العمال من السلع  
الناجتة عن العمل. لكن األسئلة املهمة حول العدالة تتعلق أيضاا مبا إذا كان حيق للعمال العمل وما إذا  

 يثري تساؤالت حول العدالة التوزيعية واإلنتاجية على التوايل.  كانوا ملزمني بذلك. وهكذا فإن العمل

 

، هل للعمال احلق يف العمل يف املقام األول؟ ينّص اإلعًلن العاملي حلقوق اإلنسان على   أوالا
ذلك، ويضمن لكل فرد "احلق يف العمل، والتوظيف اجملاين، وظروف العمل العادلة واملرضية، واحلماية  

(. من املفرتض أن يكون احلق يف العمل أكثر من جمرد  23، املادة  1948مم املتحدة من البطالة" )األ
حرية سلبية، أي ليس جمرد حق ال يتدّخل فيه اآلخرون يف حماوالت املرء للعمل، وأتمني العمل، وما إىل  

(. وجرى الدفاع عن احلق يف  2017ذلك، ولكن املطالبة ابحلصول على عمل إذا رغب املرء )شاف  
( أو  1992عمل بشكل  خاص لفئات معّينة من السكان )مثل األشخاص ذوي اإلعاقة انظر كافكا  ال

(. إذا كان هنالك مثل هذا احلق، فمن املفرتض أن يكون كذلك ألن  2020لعامة الناس )تشرينيفا  
(  1988العمل وسيلة أساسية )أو على األقل الوسيلة السائدة( القتناء السلع احليوية. يقرتح إلسرت )

( أبّن العمل  2007ضرورة ضمان العمل لإلنسان انطًلقاا من ضرورته لتحقيق الذات. جيادل جومبريج )
عليها   مصدق  مسامهة  تقدمي  خًلله  من  ميكن  الذي  األساسي  املسار  ألنه  رئيسية  اجتماعية  منفعة 

عور ابملعىن. سؤاالن  اجتماعياا إىل اجملتمع األوسع للفرد، وهي مسامهة ميكن أن توفر لنا االعرتاف والش
مهمان ينشآن فيما يتعلق ابحلق املفرتض يف العمل مها )أ( من جيب أن يوفر العمل إذا كان للعمال احلق  
فيه، أو )ب( ما إذا كان العمل املقّدم للوفاء هبذا احلق سيوفر يف الواقع السلع اليت يقوم عليها احلق يف  

 العمل. 

 

أي شخص ابلغ على األقل( يرغب يف العمل سيكون قادراا    يعين احلق يف العمل أّن أي شخص )أو 
أخًلقي؟   أو آخر واجب  العمل مبعىنا  أن  أم  العمل  لألفراد عدم  بذلك. ولكن هل حيق  القيام  على 

(: يتصّرف  Fair playاألساس األكثر وضوحاا ملثل هذا االلتزام حيتكم إىل مفاهيم اللعب العادل )
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ن يف املسامهة يف املؤسسات االجتماعية اليت يستفيدون منها، ومبا  األفراد بشكل  خاطئ عندما يفشلو 
أن االقتصاد اإلنتاجي يفيد كل فرد يف اجملتمع، فإن األفراد ملزمون ابملسامهة ابالقتصاد اإلنتاجي من  

)بيكر   العمل  وايت  1980خًلل  اللعب  2003،  لقانون  املنطقي  األساس  (. جيادل معارضو هذا 
، فقراء املنعزالت، انظر شيليب  العادل أبّن شروط ا لعًلقات املتبادلة بني اجملتمعات وجمموعات معّينة )مثًلا

( ال حتصل، وابلتايل يُعفى أعضاء هذه اجملموعات املهّمشة من االلتزام ابلعمل، أو أن التطورات  2012
اللعبة قواعد  بتطبيق  لًللتزام  األساسية  الظروف  توفري  يف  تفشل  املعاصرة  )شوليب    االقتصادية  العادلة 

2018a  وجيادل معارضو االلتزام ابلعمل أبنّه ميثل انتهاكاا لواجب الدولة يف معاملة املواطنني على .)
قدم املساواة؛ املواطنون الذين جيربون على العمل جُيربون على السعي وراء مفهوم احلياة اجلّيدة الذي قد  

امل املواطنني على قدم املساواة من خًلل البقاء على  ال يوافقون عليه، وجيب على الدولة العادلة أن تع
( . إّن االلتزام ابلعمل من  1995، ليفني  1991احلياد بني املفاهيم املتنافسة للحياة اجلّيدة )فان ابريج  

شأنه أن يرقى يف الواقع إىل مصادقة الدولة على "أخًلقيات العمل" ورفض أساليب احلياة )على سبيل 
متنزهاا على الشاطئ( اليت تعارض أخًلقيات العمل. جيادل املعارضون اآلخرون لوجوب  املثال، أن تكون  

العمل أبّن إلزام األفراد ابلعمل من املرجح أن يقف يف طريق حتقيق الذات ألشخاص آخرين )ماسكيفكر  
2012.) 

 

ضة لقيود  االحتمال اآلخر يتمّثل يف أنّه حىت لو مل يكن هناك التزام عام ابلعمل، فقد نكون عر 
على احلرايت املتعلقة ابلعمل من أجل تلبية مطالب العدالة التوزيعية. كثري من السلع اليت يوفرها اجملتمع  
العادل، مبا يف ذلك التعليم والرعاية الصحية، تتطلب عمالة مكثّفة. لكن اجملتمعات غالباا ما تواجه نقصاا  

دل بعض الفًلسفة أبن مطالب العدالة التوزيعية قد  يف العمالة يف نفس املهن اليت توفر هذه السلع. جا 
تقّيد خياراتنا يف العمل، ويف الواقع، قد يدفع احلكومات إىل جتنيد العمالة من أجل أتمني العمال لتوفري  

(. تظهر  2012، ستانزيك    2008هذه السلع، على غرار التجنيد العسكري أثناء احلرب. )فابري  
، مشود    1983قذر" الضروري اجتماعياا ولكنه غري مرغوب فيه )والزر  خماوف مماثلة بشأن العمل "ال
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(. على العكس من ذلك، إذا كانت العدالة تتطلب من األفراد أداء أنواع معينة من العمل، فقد  2019
(، ال سيما للعّمال يف املهن  2018، جوريفيتش  2017يتعارض ذلك مع احلق يف اإلضراب )بورمان،  

 (. 2014األساسية )مونوز  

 

كيف يساهم اختيار املرء للعمل يف العدالة والصاحل العام هو سؤال أخًلقي يواجهه األفراد أيضاا. بعض  
الوظائف )قاتل مأجور، على سبيل املثال( تبدو غري أخًلقية يف حد ذاهتا. ولكن إىل أي مدى، إن  

ن؟ من انحية أخرى، ال يبدو  وجد، حنن ملزمون ابختيار مهن أو وظائف تعّزز العدالة أو رفاهية اآلخري
أن اختيار الوظائف واملهن مستثناة من االعتبارات األخًلقية، إذ أّن العمل الذي يؤديه املرء يؤثر على  
اآلخرين واجملتمع ككل، وابلنظر إىل احلالة الكئيبة اليت مير هبا العامل، رمبا نكون ملزمني ابختيار الوظائف  

(  285:  1984على أساس املصلحة الذاتية. يقرتح نورمان كري )  واملهن ألسباب أخًلقية وليس فقط
"أن األخًلق يف عامل اليوم تتطلب وضع خدمة لآلخرين قبل حتقيق الذات يف مسألة اختيار املهنة."  
على النقيض من ذلك، فإن بعض الفًلسفة الذين يعتقدون أّن األفراد )وليس املؤسسات فقط( داخل  

لعدالة مع ذلك مينحون األفراد حرية التصرف يف اختياراهتم للمهنة. ج. كوهني، اجملتمع خيضعون ملطالب ا 
على سبيل املثال، يؤكد أنه جيب أن يتمتع كل منا "ابمتياز شخصي" يسمح لنا أبن نكون شيئاا أكثر  

  ( قد نشعر ابلقلق أيضاا 10:  2008من جمرد "حمّرك لرفاهية اآلخرين" أو "عبيد للعدالة االجتماعية". )
من أن اشرتاط أن تكون وظيفتنا أو اختياراتنا املهنية هي األمثل من وجهة نظر العدالة أو الرفاه االجتماعي  

 (.2020أمر يتطلب الكثري يف ضوء كيف تعكس هذه اخليارات هوايتنا وتشكلها )شوليب 

 

 املساواة وإدارة مكان العمل 3.3

نقد   يف  األخرية  السنوات  يف  املساواة  فًلسفة  معادية بدأ  ابعتبارها  النموذجية  العمل  مكان  ترتيبات 
ملتطلبات العًلقات املتساوية بني األفراد يف اجملتمع. من املؤثر هنا على حنو  خاص اقرتاح أندرسون أبن  
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طابعها   يف  األقل  على  اخلاصة"،  "احلكومة  أشكال  من  شكل   إىل  ترقى  العمل  أماكن  من  العديد 
 ية. االستبدادي مثل أي حكومة دوالن

 

ختّيل حكومة تكّلف كل فرد تقريباا برئيس جيب أن يطيعه. على الرغم من أن الرؤساء مينحون أتباعهم  
روتيناا ليتبعوه، إاّل أنّه ال سيادة للقانون. قد تكون الطلبات تعّسفية وميكن تغيريها يف أي وقت، دون  

م من يطلبون من حوهلم. ال يتم  إشعار مسبق أو فرصة لًلستئناف. الرؤساء غري خاضعني للمساءلة أما
انتخاهبم أو عزهلم من قبل من دوهنم. ... ال تعرتف احلكومة مبجال شخصي أو خاص أو استقًللية  
خالية من العقوبة. قد يصف قواعد اللباس ومينع بعض تسرحيات الشعر. يعيش اجلميع حتت املراقبة،  

تمع الذي تديره هذه احلكومة هو نظام شيوعي.  للتأكد من امتثاهلم لألوامر. … النظام االقتصادي للمج
طريق   عن  اإلنتاج  ينظم  الذي حتكمه.  اجملتمع  يف  العمالية  غري  اإلنتاج  وسائل  مجيع  احلكومة  متتلك 

 (.38-37:  2017التخطيط املركزي. شكل احلكومة ديكتاتورية )أندرسون  

 

ل كما هو احلال يف الوالايت املتحدة  يدعوان أندرسون إىل ختّيل "اجملتمع" كمكان عمل معاصر، على األق
والعديد من الدول األخرى. يرى أندرسون وغريه من خرباء املساواة يف العًلقات، العًلقات اليت حتددها  
السلطات اليت ميتلكها أصحاب العمل عادةا على موظفيهم على أهنا عًلقات قمعية وغري عادلة. خيضع  

ذه احلوكمة تتكون من أن خيضع املوظفون بشكل تعسفي العمال لـ "حوكمة" أصحاب العمل، لكن ه
وغري مسؤول إلرادة أصحاب العمل. وابلتايل، خيلص القائم على املساواة العًلئقية إىل أن أماكن العمل،  
كما مت تشكيلها حالياا، ال تشمل املوظفني وأرابب العمل املرتبطني كأنداد حقيقيني. وبينما سيكون  

يف اخلروج من عًلقات العمل، فقد تكون هذه محاية ضعيفة ضد االضطهاد إذا   للموظفني عموماا احلق 
 كانت معظم أماكن العمل منظمة ابلطريقة اليت يوضحها أندرسون.
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إىل حد  ما، إّن التفاواتت اليت يشري إليها أندرسون هي نتاج قوانني وسياسات العمل اخلاصة ابلدول  
العًلقات بني أصحاب العمل والعمال من أجل منع أو معاجلة  املختلفة. ومع ذلك، هناك طرق لتغيري  

 هذه التفاواتت )وغريها(. 

 

رمبا تكون الطريقة األكثر شيوعاا هي النقاابت أو املفاوضة اجلماعية. تضخم نقاابت العمال قوة العمال  
د مع  الفرديني فيما يتعلق أبصحاب العمل من خًلل إجبار أصحاب العمل على التفاوض بشأن العقو 

العمال كهيئة. قد تنظم النقاابت العمال يف مهنة معينة، يف العديد من املهن، أو يف مكان عمل واحد  
النقاابت وأن تكون   أو شركة واحدة. تتفاوت اجملتمعات بشكل كبري يف درجات انضمام عماهلا إىل 

أن تكون   يُفرتض  النقاابت وسلطتها.  لتشكيل  اخلاصة هبا مًلئمة  العمل  النقاابت مربرة على  قوانني 
أساس أن العمال الذين يشكلون النقاابت أو ينضمون إليها ابلرتاضي ميارسون حقهم يف االرتباط حبرية  

(، على الرغم من  2019مع اآلخرين الذين يشاركوهنم املصاحل من أجل تعزيز تلك املصاحل )ليندبلوم  
ون يف مكان عمل أو صناعة معينة، قد  أن العضوية النقابية مطلوبة من أجل أن تكون كذلك. املوظف

ينتهك تكوين النقاابت حق األفراد يف عدم االرتباط ابآلخرين أو االرتباط )يف هذه احلالة، للدخول يف  
( أبنه جيب النظر  2020(. جادل مارك ريف )1998عًلقة عمل( مع أي طرف من اختيارهم )وايت  

مي حرية العمال من االستغًلل من قبل أصحاب  إىل النقاابت على أهنا مؤسسة أساسية للمجتمع حت 
 العمل. من وجهة نظر ريف، جيب أن تكون النقاابت شاملة وإلزامية. 

 

العمل   املتكافئة والقمعية على ما يبدو بني أصحاب  العًلقات غري  الطرق األخرى إلصًلح  تتضمن 
كة معينة أو ترتيب توظيف معني.  واملوظفني كسر احتكار اختاذ القرار الذي متارسه اإلدارة عادةا داخل شر 

أماكن العمل النموذجية هي هرمية وليست دميقراطية. يدعو العديد من منتقدي املساواة يف العمل إىل  
أن يكون مكان العمل أكثر دميقراطية، حبيث يكون للعمال رأي أكرب ليس فقط فيما يتعلق بظروف  

خصصة عادةا لإلدارة. غالباا ما جيادل املدافعون عن  عملهم اخلاصة ولكن أيضاا فيما يتعلق ابلقرارات امل
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الدميقراطية يف مكان العمل أبنه من املرجح أن تكون املنظمة األكثر فاعلية يف مكان العمل يف محاية  
العمال. )غونزاليس ريكوي   العمل هو صورة مصغرة  2014مصاحل  أن مكان  يؤكد آخرون على   .)

احة تدريب لتطوير الفضائل الًلزمة للعيش يف جمتمع دميقراطي أكرب  جملتمع أكرب وابلتايل فهو مبثابة س
(. لكن رمبا تكون احلجة األساسية للدميقراطية يف مكان العمل هي  2003، إستلوند  1970  )ابمتان

أّن الشركات شبيهة ابلدول، وابلتايل إذا كان جيب أن حُتكم الدولة دميقراطياا، كذلك جيب على الشركات  
(. يبدو أن الدميقراطية  2016، الندمور وفريراس  2000، ماير  1986مل األخرى )داهل  وأماكن الع 

يف مكان العمل جتعل مكان العمل أكثر عدالا بقدر ما جتعل ظروف العمال نتيجة ًثنوية جزئية ملوافقتهم  
 (.2012وانعكاس الستقًلليتهم )شاف 

 

 اجلنس والرعاية والعمل العاطفي  4.3

ا بسبب ألّن العمل ظاهرة شديدة التمييز بني اجلنسني يزداد تقييم   دور العمل يف العدالة تعقيدا
يف العديد من اجملتمعات. على سبيل املثال، تؤدي املرأة عادةا الكثري من أعمال التدبري املنزيل ورعاية  

لرمسي، توجد  األطفال، وهي أعمال مل يتم االعرتاف ابستحقاقها تقليدايا مقابل نقدي. يف سوق العمل ا 
فجوة يف األجور يف العديد من اجملتمعات حيث حتصل املرأة على أجر أقل من الرجل مقابل عمل مماثل،  
بشكل كبري يف   النساء  متّثل   ، )تقليدايا املختلفة  املهن  اجلنساين يف  التمثيل  اختًلفات كبرية يف  وهناك 

ل االجتماعي، ميّثل الرجال بدرجة عالية يف  جماالت مثل التدريس يف املدارس االبتدائية والتمريض، والعم
جماالت مثل اهلندسة والتمويل(. وجد الفًلسفة النسويون يف هذه الفوارق شيوع وعي يقلل من قيمة  

( وكذل نقطة  2005أنواع العمل اليت تؤديها عادةا النساء، ال سيما أعمال الرعاية )جورتلر ومسيث  
حيث السلع "العًلئقية" اليت هتمنا ولكن ال يتم توفريها عادةا    عمياء يف التنظري الفلسفي حول العدالة 

)غيوس   السوق  تبادل  فهم  2009من خًلل  هنا يف  األساسية  القضااي  إحدى جمموعات  تتمّثل   .)
القائمة على   التمييزية  األعراف  اجملتمعات ذات  النساء يف  ُتدفع  والنتيجة: هل  السبب  العًلقات بني 

األجر أو مكانة منخفضة ألهنن نساء، أم أن هذه الوظائف منخفضة  اجلنس حنو وظائف منخفضة  
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األجر أو املكانة املنخفضة ألن النساء ميلن إىل أدائها )أو كًلمها(؟ يف سياق  مماثل، قد نتساءل كيف  
تتقاطع معايري اجلنس مع التقسيم اجلنساين للعمل )كيف، على سبيل املثال، تغّذي الصورة النمطية اليت  

ّن النساء أكثر حرصاا على رعاية األطفال التقسيم اجلنساين للعمل أو ما إذا كان التقسيم اجلنساين  تقول إ
 للعمل يعزز تلك الصورة النمطية، أو كليهما(.

 

يقع التقسيم اجلنساين للعمل حتت مطرقة العديد من االعرتاضات من أنواع خمتلفة: من انحية،  
علقة ابلعمل )مثل الدخل، ووقت الفراغ، وما إىل ذلك( اليت يتم فيها  يبدو أنه يؤدي إىل توزيع السلع املت

اختزال النساء بشكل  منهجي. ابإلضافة إىل ذلك، قد يكون التقسيم اجلنساين للعمل غري عادل ألنه  
(  2018يساهم يف التسلسل اهلرمي بني اجلنسني الذي جيعلهم غري متساويني. جيادل )هارتلي وواتسون  

أبنّه على الرغم من اعتناق العديد من األفراد للمعايري اجلنسانية التقليدية والتقسيم    (2019سكوتن )
اجلنساين للعمل الذي يستلزم ذلك، فإّن أولئك الذين يفضلون بدالا من ذلك أساليب احلياة القائمة  

سياسات  على املساواة بني اجلنسني لديهم أسباب معقولة للشكوى عندما تنشئ اجملتمعات مؤسسات وال
اليت تكون مبثابة عوائق أمام أساليب احلياة    -التقسيم اجلنساين للعمل من بينها   - اليت تدعم التوقعات  

هذه. وفقاا لشوتني، فإن اجملتمع العادل سوف ينظم وقت العمل، واإلجازة العائلية، والرعاية التابعة من  
 وتقسيم العمل غري اجلنساين. )انظر أيضاا  أجل تعزيز أساليب احلياة القائمة على املساواة بني اجلنسني 

 .(2012، غيوس 2008رايت وبريهاوس  

 

( حول العمل العاطفي.  2012ينشأ خيط آخر يف الفكر النسوي حول العمل من منحة هوشيلد ) 
مبشاعر   التًلعب  أو  االخنراط  أجل  من  املرء  لعواطف  مكثفة  إدارة  أو  مراقبة  األعمال  بعض  تتضمن 

رغم من أن هوشيلد تقدم أمثلة على مثل هذا العمل العاطفي الذي يقوم به كل من  اآلخرين. على ال 
النساء والرجال، فإن بعض املهن اليت تغلب فيها النساء مشبعة ابلعمل العاطفي. يًلحظ هوشيلد أن  

تسام،  املضيفات، على سبيل املثال، خيضعن جملموعة واسعة من التوقعات العاطفية جتاه املسافرين جواا )االب
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واملزاح الودي، واالهتمام بوجهات املسافرين أو املهن، وما إىل ذلك(. سّلط العلماء الضوء على عدد  
للحصول على نظرة    2019من السمات البارزة أخًلقياا للعمل العاطفي )انظر ابري وأوليكالنز وريس 

يؤكد هوشيلد يف املقام  عامة مفيدة(، لكن هذه الظاهرة خضعت لقليل من التحليل الفلسفي املنهجي.  
األول على اآلًثر الضارة للعمل العاطفي على العمال أنفسهم، حبجة أنه ميكن أن يؤدي إىل اغرتاب  
العمال عن عواطفهم ومن مث إىل احلاجة للنضال لتحديد أو التعبري عن املشاعر احلقيقية داخل وخارج  

العاط العمل  العمل. عًلوة على ذلك، عندما ينتج عن  للموظفني، أي  مكان  في "تصّرف سطحي" 
املخاوف   املوظفني.  لذلك من أتثري على صحة  وملا  الداخلية،  تتعارض مع مشاعرهم  إظهار مشاعر 

أكثر شخصية   األخرى هي  إىل    -األخًلقية  يفتقر  أو  العاطفي خادع  العمل  إّن  املثال،  على سبيل 
يدة من خًلل مًلحظة حول العمل  ( نقطة انطًلق مف2019النزاهة. يقدم ابري وأوليكالنز وريس )

العاطفي ابعتباره يثري احتمال للتضارب بني حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل، وبني حقوق العمال  
 وواجباهتم، وبني حقوق صاحب العمل وواجباته.

 

 . العمل ومستقبله 4
االقتصادية   النزعات  املعلقني االجتماعيني أبّن  قريباا  توّقع عدٌد من  تتّوج  والتكنولوجية سوف 

األفراد   من  بكثري  أقل  عدداا  أن  أي  العمل"،  بعد  "ما  مرحلة  يف  متزايد  حنو   على  اجملتمعات  بتحّول 
سيشاركون يف العمل أبجر، وستنخفض ساعات العمل بشكل  كبري، وسيكون للعمل دور أقل بني قيم  

وأوزبورن   )فراي  اهتماماهتم  أو  ثومبسون2013األفراد  برينجولفسون ومكايف  2015  ،   ،2014  .)
يعتمد ما إذا كان ينبغي االحتفاء هبذه التوقعات أو الذعر منها إىل حد  كبري على القضااي اليت مت تناوهلا  
مسبقاا يف هذه املقالة: مدى جودة العمل يف الواقع، وما إذا كانت هناك طرق أخرى للحصول على  

 السلع املرتبطة ابلعمل، وما إىل ذلك.
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، تشامربلني 2016يُرّحب البعض مبستقبل ما بعد العمل ابعتباره مستقبًلا حرًّا )ليفينغستون  
(، حبّجة أّن تراجع مركزية العمل يوفر لنا قدراا أكرب من الرتفيه  2019، دانهر  2018، جيمس  2018

ّتع ابلطبيعة حمل  أو احلرية أو التواصل االجتماعية، ال سّيما إذا ما حّلت أنشطة مثل اللعب أو والتم 
العمل. يشعر آخرون ابلقلق من أن يؤدي أفول العمل إىل حرماننا من مساحة مركزية ندرك من خًلهلا  

(، أو تؤدي إىل مستوايت أعلى من عدم املساواة أو إىل  2015مركزية السلع لطبيعتنا البشرية )ديرانيت 
رة األفراد على االنتقال نفسياا من  (. يعرب آخرون عن قلقهم بشأن قد2016ضائقة اقتصادية )فريس  

 (. 2018bجمتمع قسري العمل إىل جمتمع طوعي العمل )شوليب  

 

 اخلالصة . 5
فإّن مركزيته يف تشكيل احلالة اإلنسانية   العمل على اهتمام  فلسفي  فطري، مع ذلك  ينطوي 

اين والتنظيم العادل  تضع العمل يف تقاطع  مع أسئلة فلسفية أوسع، وال زالت قائمة، حول الصاحل اإلنس
للمجتمعات البشرية. ال بد أن توفر التغرّيات اجلارية واملتوقعة يف عامل العمل مادة غنية للبحث الفلسفي  

(  7:  2021يف العقود القادمة. فمن املرجح أن تلعب الفلسفة دوراا خاصاا يف معاجلة ما أمساه أبياه )
السلع   إنتاج  "كيفية  لتحديد  الصعبة"،  ابلدخل  "املشكلة  الناس  تزويد  مع  حنتاجها،  اليت  واخلدمات 

 والتواصل االجتماعي واألمهية." 
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