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 االغترابمفهوم 

من قبيل: ازدواجية  ستخدام العام مسائليف اال االغرتابغرتاب استخدمان: عام وخاص. يتضمن لال
جتماع خاصة يف الشخصية أو الشخصية الثنائية يف علم النفس، اإلنسان غري السوي يف علم اال

كما أهنا يف الثقافة القرآنية تشتمل نسيان   جتماعيةرؤية دوركامي وأزمة اهلوية يف البحوث الثقافية واال
املذكور يف سورة آل عمران مام بالنفس هتمن جهة، واالواجلهالة والضاللة النفس والغفلة عن النفس 

 من جهة أخرى. به االهتمام بالبعد احليواين واملادي الذي أريد  1{َأََهَّْتُهْم أَنُفُسُهمْ }

وهي وجوب عدم اخللط بني هذه املوارد  ،ذه النقطةهستخدام اخلاص على يؤكد يف اال
عن ذاته ختتلف عن صورته الواقعية  غرتاب خصوصية وهي أن للفرد صورة  ، يعتربون لالاالغرتابو 
يتحرك يف احلياة وفقها، ويف الواقع غريب عن ذاته الواقعية واحلقيقية، يعترب ذاته احلقيقية موجود ا و 

 . املأنوسة اليت يسعى يف تأمني حاجاهتا ذاتهوجود اآلخر الذي صّوره عن نفسه غريب ا وامل

نسان هو موجود كمنن أن يرتقي ويتنامل يف ثقافة اآلديان السماوية وخاصة اإلسالم، اإل
وى هبا. وكذلك كمنن لعلمه احلضوري النصف شعوري أو اأو أن يتهه الواقعية ويتويتعاىل هب

الالشعوري أن يثري وينّمل معرفته هبويته وذاته احلقيقية أو أن يغفل عنها، وينساها ومن خالل إعطاء 
ا آخر )حيوان( وخيتار منط حياة حيواين ويتنزل د  و موجاجلسماين احليواين يعترب ذاته األصالة للبعد 

 من ذلك.وأضل و بسبب أعماله إىل مرتبة احليوانية أو أدىن 
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 االغرتابنغتنم هذه الفرصة من أجل حبث رؤية العالمة الطباطبائي قدس سره حول مسألة 
على ضوء الثقافة  يف تفسري امليزان، الرؤية اليت مت التنظري هلاقدس سره وذلك على ضوء ما ذكره 

 اإلسالمية واملعارف القرآنية واملدعومة باملعارف العقلية اإلسالمية.

كالعديد من املسائل األخرى من أربعة   االغرتابتتشنل رؤية العالمة الطباطبائي حول مسألة 
 أقسام:

 .االغرتابمسألة  أسس .1
 التنظري الذي كمثل اهلينل األساس للرؤية. .2
 .االغرتابمظاهر  .3
 .االغرتابمعاجلة  .4
 االغترابمسألة  أسس .1

عتقاد عتقاد أو عدم االخاصة حبيث أّن اال مثل أّي موضوع آخر على أسس االغرتابتقوم مسألة 
. نذكر يف وما يتعلق هبا االغرتابله تأثري خاص يف توضيح مسألة  أساس وطبيعة املوقف جتاه أيّ 
 حسب رؤية العالمة الطباطبائي: االغرتاب هذا القسم بعض أسس

 وجود الهوية والذات اإلنسانية .أ

جتاه املننر ألي وجود خارجي فإن املوقف الفنري اآلخر للمدارس البشرية قد بغض النظر عن اال
 انقسمت بصورة عامة حول هذه املسألة إىل جمموعتني: 

تسمى إنسان، واملدارس اليت تننر الذات واهلوية  وهوية   ااملدارس اليت تعتقد بأن لإلنسان ذات  
 اإلنسانية لإلنسان.

لإلنسان أن اإلنسان عبارة عن صفحة  –املا فوق حيوانية  -يعتقد املننرون للهوية املستقلة 
بيضاء يتنون يف نطاق هذا العامل ويعىن به أّن اإلنسان هو واحد من احليوانات اليت ال ختتلف 

ا فحسب وعلى أية حال فهو فاقد  سائر احليوانات عنا ماهوي   ااختالف   وإمنا هو حيوان أكثر تعقيد 
ية مستقلة فوق املرتبة احليوانية، وهناك رأي بأن اإلنسان ينون إنسان ا حينما مل ينن له هوية، وال هلو 

 بد لإلنسان أن يسعى أن ال ينون له هوية.



 مستقلة وهي ما فوق املرتبة احليوانية وهوية   النوع اإلنساين ذات  ايعتقد العالمة الطباطبائي أن 
يتمتع هبا كافة أفراد اإلنسان، كما أن وجود هذه اهلوية املستقلة واملا فوق احليوان هو بديهي أو قريب 

إنا ال نشك يف أنا جند من أنفسنا ": العالمة الطباطبائي إىل البداهة وكل واحد يدرك ذلك، يقول
هذه املشاهدة اليت ال نغفل عنه وال نشك أن كل إنسان هو مثلنا ف ا،ننمشاهدة معىن حنني عنه: بأ

 ."وشعورناحينا  من أحيان حياتنا 

ا من جزئني وهو أن اهلل خلق اإلنسان مركب  بالتفصيل يعاجل العالمة يف موارد متعددة هذا املوضوع 
ا من ني ما أنشأ مركب  قد أنشأ اهلل سبحانه هذا النوع، حو "ويقول:  ومن جوهرين َها اجلسم والروح.

 ."الروحادة بدنية، وجوهر جمرد هي النفس و ا من جوهرين، ممؤلف  جزءين و 

مة على هذه النقطة وهي أّن اإلنسان مثلما يعتقد بعض علماء علم احلياة والعلوم يؤكد العاّل 
إىل املادة خنفاض اإلنسانية ال ينحصر يف البعد اجلسماين والظواهر اإلنسانية ال تقبل التحول واال

 )اجلسم وآثار اجلسم( بل حىت آثار البدن الطبيعية أيضا نشأت من هوية اإلنسان املافوق حيوانية.

 ."اإلنسان واحد حقيقي هو املبدأ الوحيد جلميع آثار البدن الطبيعية واآلثار الروحية"يقول: 

 الروح هوية اإلنسان الحقيق .ب

ا حقيقي ا؟هناك سؤال وهو أنه إذا كان اإلنسان مؤلف ا   من جوهرين فنيف ينون اإلنسان واحد 

نبع منها آثار البدن تروحه اليت  يهجييب العالمة الطباطبائي، أن ما يشّنل هوية اإلنسان احلقيقية 
ليست هوية اإلنسان احلقيقية هي اجلسم وال مزيج من الروح واجلسم بل و الطبيعية واآلثار الروحية، 

 بسيط جمرد. موجودهي 

أن الروح متام حقيقة اإلنسان الذي يعرب عنه بأنا ال كما رمبا يتخيل لنا أن الروح " يقول:و 
ئا من أعضائنا أو "... و ليس هو شي، "أحد جزئي اإلنسان ال متامه أو أهنا هيئة أو صفة عارضة له

 .اجزاء بدننا"

  تجرد هوية اإلنسان الحقيقية .ت



هوية اإلنسان احلقيقية، وقد  –وعدم مادية  –على جترد متعددة يؤكد العالمة الطباطبائي يف موارد 
العديد من الشواهد على جترد روح وهوية اإلنسان احلقيقية وعىن  –ذكر يف اجمللد السادس عشر 

 .2بتيينها. يقول:" اإلنسان واحد حقيقي ... كما أنّه جمرد يف نفسه عن املادة"

 االغترابنظرية  .2

 االغرتاب:نناقش يف هذا القسم البعض من مظاهر 

بالنظر إىل األسس املذكورة يعتقد العالمة الطباطبائي أنّه بالرغم من أّن لدى اإلنسان معرفة إمجالية 
ويف نفس الوقت يقينية ال تقبل الشك عن ذاته وحقيقة هويته إال أّن املعرفة الناملة والتفصيلية ألي 

اليت هي هويته ردة اجمل درك اإلنسان روحهقيقية والواقعية إمنا حتدث عندما يإنسان بذاته وهويته احل
 احلقيقية بالعلم التفصيلي وتشتمل هذه املعرفة علمه احلضوري بثالث حقائق:

يعتقد العالمة قدس  الالشعورية. ذاته إستقاللعدم و األول: العلم احلضوري بالفقر احملض 
اهلل هو "يا أيها الناس أنتم الفقراء إىل اهلل و  :أهنا عني فقرن لو يعرف ذاته جيد سره أن اإلنسا

اإلنسان والفقر املنتوب على حقيقة  –مالك مدبر  –: فاحلاجة إىل الرب . يقول العالمة3الغين"
  .4نفسه

بأّي الثاين: العلم احلضوري بأن ذاته منقطعة عن أّي موجود آخر سوى اهلل وأنه غري متعلق 
ما يلتفت إىل حقيقة موقفه من ربه نأن املتنبه إىل هذه احلقيقة حي يف هذا اجملال:. يقول غريه موجود

 .5قد كان جيدها على غري هذا النعتلعامل وجد نفسه منقطعة عن غريه و و نسبته إىل سائر أجزاء ا

، فالعالمة رمحه اهلل يعتقد حتيا  إىل اهللا هي عني االي بأن ذاته مجيع  الثالث: العلم احلضور 
ذاته وهويته احلقيقية جيد أن ذاته متعلقة متوجه ا إىل نقطع عن غري ذاته وينون دائما اأن اإلنسان لو 

هتمام بنفسه إىل مرتبة نتيجة اال باهلل بشنل تام وأن اهلل هو مالنه ومدبره. يقول أن اإلنسان يبلغ
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التأثري إال رهبا املدبر ألمرها الذي يدفعها من اإلحاطة و يمسها بن أن"يدرك بالعلم احلصويل أن ذاته 
 ."دونه من والوجدها خالية برهبا ليس هلا من مها بقدرته وهدايته، و ورائها و جيذهبا إىل قدا

أن لديهم معرفة  :عرفة ذاهتم يقولملويف انتقاده ألولئك الذين يعتقدون باألصالة ألنفسهم 
ويستفيدون من آثار هذه املعرفة الناقصة إال أّن املعرفة الناملة ال تتحقق من دون ناقصة عن ذاهتم 

مع الذهول عن معرفة  يءوكيف يسع اإلنسان متام معرفة ش" النفس.هذه الذات وهذه معرفة علة 
 ."أسباب وجوده وخاصة السبب الذي هو سبب كل سبب

وصور لنفسه ردة وهويته احلقيقية ا لذلك، اإلنسان املغرتب هو من مل يدرك روحه اجملطبق  
ظن أن بعده احليواين هو هويته وذاته صورة مشوهة ظن أهنا مع ذاته احلقيقية وعلى سبيل املثال 

هي حيوانية، ألنه ملا اعتقد أن بعده  ونشاطاته وميوله هروحياتاملغرتب  نساناإل هذااحلقيقية. 
اَْلَقْلُب قَ ْلُب َرُة ُصوَرُة ِإْنَساٍن وَ فَالصُّو "اجلسماين واحليواين هو حقيقته فقد اختار منط احلياة احليوانية. 

وهذا  .6"ُت َاأْلَْحَياءِ َذِلَك َمي  ب اَْلَعَمى فَ َيُصدَّ َعْنُه وَ لروحاَل بَااَب اهَْلَُدى فَ َيتَِّبَعُه وَ َحَيَواٍن اَل يَ ْعِرُف بَ 
 .االغرتابالنوع األول من 

يف نظر العالمة الطباطبائي هو أن يعترب اإلنسان أنه مستقل  االغرتابالنوع اآلخر من 
ومنتف بذاته أو أنه مرتبط ومتعلق بغري اهلل، يف هذه احلالة أيضا يرسم اإلنسان صورة خاطئة عن 

 ا.هويته ويصبح مغرتب  

 كما يلي:  االغرتابوبناء على ما تقدم وعلى هذا األساس فهناك أنواع من 

 اغرتاب النفس بتصوير نفسه غري الروح اجملرد. -1
 اغرتاب النفس بتصوير نفسه مستقال  ومنتفي ا بذاته. -2
 اغرتاب النفس بتصوير نفسه بأن ذاته متعلقة  بوجود من خملوقات اهلل تعاىل. -3
 ني ا وغري حمتا  إىل اهلل يف شأن من شؤون وجوده.اغرتاب النفس بتصوير نفسه غ -4

 إىل توضيحات ال يسمح اجملال هلا ولسنا بصددها. االغرتابوحتتا  هذه األنواع من 
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. وهذه يتضح جواب هذه الشبهة يف نظر العالمة الطباطبائي االغرتابالتنظري ملسألة وهبذا 
سه فجعل الغري منان الذات احلقيقي لإلنسان، وأليس املؤمن ينسى ن االغرتابالشبهة هي: أليس 

التوحيد اخلالص واخلضوع التام هلل وينون َهه هو اهلل، وأليس قمة التوحيد االستغراق يف اهلل، أليس 
، فقد يقال أن اإلنسان املؤمن يسلط اهلل على ذاته، ويعترب رغبة اهلل رغبته وكل االغرتابهو نوع من 

التوحيد أن خيضع اإلنسان مطلق ا هلل وينسى ذاته. إذن اإلنسان املوحد هو  قمةله يعمله، ما يقو 
 مغرتب أيض ا. 

هوية إهلية نشأت منه وتعود إليه،  –طبق نظر العالمة  –ا لإلنسان لنن كما ذكر سابق  
جه التام التو نفس هذا التعلق وهو  .رتباط باهلل، وخضوعه هللحقيقته وهويته هي عني التعلق واال

من جديد معرفة  كاملة  معنوية  أنفسنا نعرف. فاهلل هو أصلنا وخبضوعنا هلل واملعرفة الناملة لذاته
 ونعلن هذه احلقيقة بالعبودية واخلضوع هلل.

وأشهدهم على أنفسهم ألست بربنم، ففي عامل الذر أشهد فإذا شهدنا أنفسنا شهدنا اهلل، 
أنه رهبم فسأهلم اهلل ألست بربنم أنفسهم شهدوا اهلل وشهدوا اهلل البشر أنفسهم والناس مبشاهدة 

وإذا خضعنا ووجدنا اهلل هذا العامل إذا عرف اإلنسان نفسه بالعلم احلضوري يعرف اهلل وأنه ربه، ففي 
 وجدنا ذواتنا.

من خالل هذه الرؤية، ندرك احلديث الشريف "من عرف نفسه فقد عرف ربه"، واآلية 
 .7{وا كالذين نسوا اهلل فأنسهم أنفسهموال تنون} الشريفة:

 جتماعي(جتماعي )ضياع الهوية االاال –الثقافي  االغتراب

الفردي، لنن أحيان ا يصبح اجملتمع  االغرتابا مرتبط بذكر سابق  فردي واجتماعي، ما  االغرتاب
هوية اجملتمع اإلنسان أو اجملتمع اإلنساين اخلاص ا ويعتقد نفسه جمتمع ا آخر. هنا أيضا، يظن مغرتب  

العالمة الطباطبائي رمحه اهلل  لقد تفرساآلخر هويته، وجيعل من اجملتمع اآلخر هي األساس واألصل. 
م "علينم أنفسن حيث ذكر يف ذيل اآلية الشريفة:خاصة أَهية وأعطاها جتماعي أيضا اال االغرتاب

تسع اآلية أن حتمل على اخلطاب االجتماعي بأن ينون و "ال يضركم من ضل إذا اهتديتم"، 
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املخاطب بقوله: "يا أيها الذين آمنوا" جمتمع املؤمنني فينون املراد بقوله: "علينم أنفسنم" هو 
 .8"إصالح املؤمنني جمتمعهم اإلسالمي

طائفة من يف اجملتمعات اإلسالمية  تظهر وال بّد أن نلفت النظر إىل ننتة هامة وهي أنه 
 االغرتابمروجوا هؤالء ، ويقول احلضارة الغربية هياعتربت أن اجملتمع املثايل املريضة والسقيمة  ملتنورةا

، ومن الرأس إىل القدم ا بصورة كاملةيب  جتماعي والثقايف أّن تقدم اجملتمع اإلسالمي هو أن يصري غر اال
ا،  الغريب، يعتربون آالم الغرب آالم  يهدفون إىل تغريب اجملتمع اإلسالمي. يظفون األصالة على اجملتمع 

مرض ا واحنراف ا وال يعتربون التقليد احملض عن الثقافة الغربية هم ال يظنوهنا مهمة للمجتمع اإلسالمي 
 .التقدم واالرتقاءويعتقدون أن ذلك هو مقتضى عن الطريق القومي 

يطرح يف الغرب  جتماعية والثقافية، ماعندما يأيت احلديث عن املشنالت واملسائل اال
باعتباره مشنلة اجتماعية، يعتقدون أنّه مشنلة جمتمعهم وعندما يريدون حل أزمة ما فإهنم يسعون 
إىل احللول الغربية يقبلوهنا بشنل كامل ويعرضوهنا. وإذا قيل لعل جمتمعنا خيتلف عن اجملتمع الغريب، 

ن الطرف يف معرفة اجملتمع، واملسائل . أولئك قد جربوا وأخطأوا. يغضو أجيب عنه: ال تعيدوا التاريخ
 جتماعية، واألزمات، وطرق حلها، عن دور القيم، واملعتقدات واملذهب الديين وحىت الوطين.اال

اجملتمعات اليت تنسلخ عن ذاهتا لآلخر، فإهنا تستهلك يف ثقافة اجملتمع اآلخر، ال ختتار وال 
قتباس إذا فُرضت هناك علة فقط. يطرح االتقتبس، تأخذ صورة طبق األصل، عدكمة فعالية، هي منف

ما لو اغرتب اجملتمع فإنه يدير أذات وهناك ثقافة ذاتية، حتدث هناك مقارنة مث يتم اختيار األفضل. 
قافته، ويشيح عنها ببصره. يظن اجملتمع غري اإلسالمي هو هوية اجملتمع اإلنساين ويريد من ظهره لث
ذلك اجملتمع غري اإلسالمي. من هنا يظهر السر يف حرمة التشبه  أن يتزلفوا ويقرتبوا ويتبعوا اجلميع

هو  ستنباريةاللباس. إن أحد األعمال اليت تقوم هبا اجملتمعات اال بالنفار حىت يف مظاهر احلياة مثل
تغريب جمتمع ّما. وعندما يتغرب ذلك اجملتمع ال حاجة إىل الغزو الثقايف. ويف حالة التفاهم الثقايف 

ثقافة الغريب كصورة طبق األصل. ما كان جيب القيام به جتاه الغزو الثقايف قامت به  أيضا تؤخذ
منصب وبرنامج وخريطة  بالك أن تنون الظروف حبيث ينون للعدو نفس أيدي أفراد اجملتمع، فما
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يبقى شيء من الثقافة والقيم مع أن األفراد  عمل كي ينتصر. يف مثل هذه الظروف، يأفل اجملتمع وال
 جدون، إال أن اجملتمع غري موجود هبويته اجلمعية، ألنه مسخ. مو 

 االغترابمظاهر من  .3
 فيما يتعلق بنمط الحياةاآلخر  على اصالةإضفاء األ .أ

يعطي اإلنسان املغرتب األصالة لآلخر يف كافة أو البعض من منط حياته، فيجعل اآلخر هو األصل 
واملشنالت وطرق حّلها، واحلاجات واملثل،  يف التقييمات، والشعور باآلالم، وتشخيص األمراض،

 ، حينم عليها، وخيتار، ويعمل طبقها.ويقيس أموره على أساسه

لتفات ه باالإىل هذه النتيجة وهي أنّ  يصل القارئ، بقليل من التأمل يف مضمون اآلية الشريفة
اآلية الشريفة، فإّن املقتضى الطبيعي لسري البحث هو أْن يُقال بأّن با يف كل الرّ إىل حمورية الرّبا وأ

هو بسبب قوهلم: الرّبا مثل البيع والشراء، وإذا مل ينن هناك مانع من  ظهور مثل هذه احلالة للمرابني
ن يقولو  تقول: املرابون لنن مثلما هو مالَحظ، اآلية الشريفةالبيع والشراء، فال مانع من الرّبا أيض ا. 

 هذه البيع والشراء مثل الرّبا. ذهب البعض من املفسرين يف تبيني وتوجيه هذا النالم إىل القول بأنّ 
بالبيع  الربّا مقتضى النالم هو أْن يشبَّه املبالغة، مبعىن أنّ  اجلملة تشبيه معنوس استخدمت بقصد

 .9عنس وُشبه البيع والشراء بالربّالنن لغرض املبالغة حدث ال ،والشراء

ا يف موقف خار  عن االختالل كان واقف  من استقر به اخلبط و  يعتقد العالمة الطباطبائي أنّ   
، فنما كمنن أن يقول الربا مثل البيع ال يرى فرق ا بني البيع والشراء والربا هلذا العادة املستقيمة

 والشراء، قد يقول أيض ا البيع والشراء مثل الربا. لقد ساوى بينهما.

املالحظة املنملة يف تفسري العالمة حول هذه اآلية هو أنّه نظر إليها من خالل حلاظ مسألة 
صالة لآلخر، األ وإعطاء األصالة إىل اآلخر. هبذه النظرة، اإلنسان املغرتب، الذي يعطي االغرتاب

، األصالة واألصالة لنافة مسائل وفروع وأبعاد اآلخر. يف نظر املرايب باألصالة لشؤون اآلخريعتقد 
با ليس فقط ال يفنر هبذه الطريقة وهو أّن الرّ يف الواقع،  مع الربا والبيع والشراء أيض ا مثل الرّبا.
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يشرع البيع والشراء ألهنا با وليس البيع والشراء. هو الرّ  ربحإشنال فيه، بل الطريق السليم لنسب ال
  يشبهان الربا يف كسب الربح.

أّن اإلنسان هو حيوان كلما متتع من الدنيا بصورة كبرية ومتنامية كان يف الواقع، حيسب املرايب 
أكمل وأقرب إىل اهلدف وأكل الربا هو املصداق األمت هلذا التمتع، وأّن البيع والشراء أيض ا البد أن 

 جتاه.يسري حنو هذا اال

 زن الروحياختالل التوا  .ب

 لسببني: ، يفقد توازنهإذا اغرتب اإلنسان وترك عنانه بيد غريه

، فإهنا تؤدي إىل فقدان ا ال تنسجم مع مقتضى بنيته الوجودية، حركات اآلخر ألهنّ ه هو أنّ األول
 التوازن. 

الثاين هو أّن ذلك اآلخر يشمل موجودات متعددة ومتنوعة. ذلك اآلخر ولو كان نوع ا 
عددة ومتنوعة. هذه أفراد مت فله –كبقية الناس اآلخرين على سبيل املثال   -خاص ا من املوجودات 

رغبات متضادة أو على األقل خمتلفة، تؤدي إىل  املوجودات املختلفة أو األفراد املتعددة، لديها
 اإلخالل بتوازن اإلنسان املغرتب.

 العبثية والالمعيار .ج

هو بنفسه ال خيتار اهلدف بصورة معقولة يبتلى اإلنسان املغرتب بالعبثية. يف الواقع، طبقا ملا مر، 
 ومذبذب يف حياته وسلوكه. ومدروسة

ومن  "كميلون مع كل ريٍح" مصداق ومورد ل مذا اإلنسان حسب تفسري اإلمام علي عليه السالم هنه
ال يوجد لديهم معيار، وعدد أولئك الغرباء جيلب عليهم  -املتعدد واملتشتت كما قيل –دون ذلك اآلخر 

 ضطراب.العبثية واال

 على تغيير الحالستعداد والقدرة فقدان اإل .د

حبسن وضعه غري  نتيجة اعتقاده اإلنسان املغرتب الذي يعتقد اآلخر ذاته ويغفل عن نفس واقعه، أو
مستعد بأّي شنل من األشنال إىل تغيري وضعه ويقاوم ذلك أو أنّه نتيجة غفلته عن نفسه وحسن 



كانت   االوضع، وألهنا مجيعوضعه، ال يفنر يف تغيري الوضع، ومن هنا، ليس له القدرة على تغيري 
 نتيجة اختياره وانتخابه الواعي، يقع حمال  لإلدانة.

إن العديد من اآليات مع إدانتها للنفار واملنافقني ترى أّن طريق اهلداية أمامهم مسدود وأّن 
استمرار ظاللتهم حتمي  وكأن هذه هي احلقيقة. هؤالء سعداء مبا عندهم من علم قليل يف قبال 

 . نبياء عليهم السالم الواضحة والقاطعةأدلة األ

غرتاب. وقد لال نسيان األعمال السابقة وعدم تقييمها هو عامل مهم وسنذكر فيما بعد أنّ 
طرح العجز عن تصحيح الوضع وعدم القدرة على التغيري يف هذه اآلية أيض ا باعتباره مظهر ا 

   غرتاب.لال

 أاصالة المادة والماديات .ذ

فوق حيواين هوية اإلنسان الواقعية، لنن إذا اعتقد اإلنسان أّن  يشّنل البعد الروحاين واملا مثلما مّر،
ذاته هي اآلخر، من الطبيعي أن يعتقد أن هوية اآلخر هي هويته. وببيان القرآن، خيلع اإلنسان 

انية فهو يعتقد املغرتب دائما على نفسه احليوانية بدل هويته الواقعية وألن احليوانية أخذت حمل اإلنس
 أن كل ما هو موجود هو هذا اجلسم وهذا الرخاء املادي.

مثل هذا . كما أّن هذه املنتجات املادية والنماالت الدنيوية تصري هي كماله ويفرح ببلوغها
لننه ال يدرك حجم . جد مهم، ينفد صربه عند أدىن مرض جسمي ألنّه بالنسبة إليه اإلنسان

ابتلي به وخطورة املرض الروحي واإلنساين الذي أصابه، بل يعتقد حبسن السقوط املعنوي الذي 
األعمال اليت هي عالمة املرض وسبب السقوط. ألنه، لو كان حيوان ا، فحق ا هي جيدة بالنسبة إليه، 

 .وقد قلنا أنّه يعترب نفسه حيوان ا

حيوان وينظر أساس ا  هنذا فرد إذا رأى األمل هو أمل حيوان فإنّه يعتقد أّن العال  هو عال 
حىت ولو يعاقبه اهلل فإنه بدل أن يستفيق ويتنبه ويرجع يقوم بتفسري  إىل كل األمور من زاوية مادية،

 تلك العقوبة ماديا ويف إطار هذا العامل.

 عدم استخدام العقل والقلب .ر



يعتقد الشيطان أحيان ا، أو احليوان أحيان ا، أو موجود ا آخر أحيان ا ذاته ويستسلم  االغرتابمن يبتلى ب
له وخيتصر ذاته يف هذه الدنيا ولذائذها. بالتايل خيتم على أدوات املعرفة اإلنسانية العقالنية والقلبية 

 لديه ويسّد طرق املعرفة احلقيقية على نفسه.

بصار من خالل اختيار احلياة احليوانية والسري يف ذلك حيصل هذا اخلتم على القلب والسمع واأل
الطريق وكل ذلك نتيجة اختيار احلياة احليوانية وهلذا، هنذا إنسان هو أقل شأن ا من احليوان، ألن 

لنن  االغرتاباحليوانات مل خترت احليوانية بل خلقت حيوان ا، وليس حركتها يف مسري احليوانية نتيجة 
 ا، وإذا اختار احليوانية فقد اغرتب عن نفسه.اإلنسان خلق إنسان  

  االغترابعالج  .4

سينون له نفع  ستفاقة من الغفلة، بعد اليقضة واالإن القيام بتقييم نقدي للماضي مصحوب ا بالتقوى، 
والنجاة منه. فلو مل يقم الفرد أو اجملتمع بعملية نقدية  االغرتابمن الوقوع يف ورطة  كبري للوقاية

بأن ال تنون هناك حماسبة للنفس يف البعد الفردي، وأن ال تنون هناك لألعمال اليت تقوم هبا، 
معلومات كافية عن الثقافة الذاتية والغريبة، وأن ال ينون هناك اعرتاف ومراجعة يف جمال طريقة 

ا وهذا لثقافة الذاتية، فإن إمنانية االواخرتاق الثقافة الغريبة ل بتعاد عن اهلوية الواقعية سينون كبري جد 
وال  االغرتاباإلبتعاد كمننه أن ينجر إىل احلد الذي يؤدي فيه إىل نسيان الذات والثقافة الذاتية و 

 .االغرتابيبقى هناك جمال للنجاة من 

يالحظ  بعد أن :االغرتابضلة حول جناة اإلنسان من معجتماعية يقول علماء العلوم اال
، فعليه أن يراجع ويقيم ماضيه. فال كمننه من خالل العزم على االغرتاباإلنسان إىل أنّه قد تورط يف 

 ، ومن دون مالحظة املاضي، أن حيل معضلته.مالحظة ذاته من أول وهلة

ا ومضبوطة، حيث اعتربت التقوى نقطة  طرحت يف هذه اآلية الشريفة، مسألة دقيقة جد 
فلن ينون هناك حاكم فإذا صارت تقوى اهلل هي مدار احلياة  "اهلل يا أيها الذين آمنوا اتقوا"البداية 

 .االغرتابعلى اإلنسان سوى اهلل ويتمتع اإلنسان باملناعة النافية من 

مراجعة وتقييم األعمال اليت قام هبا من أجل سعادته. فاإلنسان يف نفس  املرحلة الثانية، هي
اللحظة اليت يقوم هبا بعمل من أجل اهلل، قد يتحنم فيه آخر بشنل غامض، من هنا، عليه أن 



يراجع ويقّيم حىت تلك األعمال اليت يظن أهنا حسنة، وقد يغفل وخيدع الفرد ذاته يف نفس التقييم 
 ".واتقوا اهللوهلذا ذكر القرآن مرة أخرى " واملراجعة أيضا .

يقول املفسرون يف ذيل هذه اآلية أن املراد من التقوى الثانية هو التقوى يف مراجعة وتقييم 
األعمال. فلو مل يتحلى اإلنسان يف هذه املرحلة أيضا بالتقوى، فإنه يتورط يف خداع نفسه ويسري هبا 

. فالقرآن النرمي يقول: يا أيها الذين آمنوا، اعملوا هبذه الطريقة حىت ال تبتلوا بنسيان االغرتابحنو 
 –وعلى هذا، مراجعة وتقييم األعمال لوحدها غري كافية. بل جيب اهلل وبالتايل نسيان أنفسنم. 

 أن تنون مراجعة األعمال مصحوبة بالتقوى اإلهلية حىت تبلغ النتيجة –حسب النظرة القرآنية 
 املرجوة.

جتدر اإلشارة يف النهاية إىل أنه من املمنن أن يقوم الناس واجملتمعات يف املاضي بالتخطيط 
ختيار احلر مع اال -، لنن اليوم االغرتابووضع برامج ألنفسها كي تقي وحتفظ نفسها من مشنلة 

لة هي نفسها قد يقوم األخرون بالتخطيط ووضع الربما  للناس واجملتمعات، وهذه املسأ –للناس 
املطروحة اليوم. يتوجب علينا أن ال نتصور أننا إذا غفلنا عن أنفسنا الغزو واالستالب الثقايف مسألة 

 وتوقفنا جانبا فإنه ال توجد هناك خمططات تستهدفنا.

يف قريتنا العاملية هناك دائما طوائف اجتماعية، أحزاب سياسية، ومستثمرون والقوى املتسلطة 
ستفادة من األفراد دافها املادية من خالل وضع اخلطط اهلدامة لبلوغ أهدافها واالتسعى من أجل أه

يسعون إىل املثل اإلنسانية وحقوق البشر واجملتمعات املختلفة. ومن سذاجة التفنري أن يُتصور أهنم 
 مثل واألهداف اإلنسانية العالية من خالل النزاع أو الصلح مع بقية البشر واجملتمعات اإلنسانية. يف

ا، وإذا أردنا النجاة ا كبري  هذه الظروف، تعترب الغفلة عن هذه املخططات اهلدامة والربامج الغريبة خطر  
من هذه املهلنة جيب علينا اختاذ منهج أمري املؤمنني عليه السالم حني قال: "فما خلقت ليشغلين 

 .هبا"أكل الطيبات كالبهيمة املربوطة َههما علفها... وتلهو عما يراد 

. حيل أحيانا أخرى بغفلتنا وبرجمة الغريأحيان ا بأيدينا و  االغرتاببناء على هذا، قد حيدث 
اآلخر حمل ذاته أحيان ا فيغرتب، وأحيانا يغفل عن ذاته فيقوم اآلخرون بتحديد ذات املوجود  اإلنسان

 له فيستثمرونه ويعينون له ذاتا تتناسب مع أهدافهم.



ا، يغفل اجملتمع عن ذاته فينهض املستثمرون من أجل حتديد هويته أيض  ويف اجملتمعات البشرية 
ا، كذلك فقدان اهلوية الفردي ضار   االغرتابالثقافية ويعطونه املثال والقدوة. وعليه مبقدار ما يعترب 

 معرفة اهلوية، وعليه يلزم من أجل النجاة والتخلص من هذه اآلفتني جتماعية ضارة أيض االثقافية واال
 حنرصها باستمرار. وأنالواقعية جتماعية فردية واالال

 

  


