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دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم
سال دوم ،شماره چهارم ،بهار و تابستان  ،1390ص43-37
تاریخ پذیرش مقاله1390/2/15 :

چکیده
از خود بيگانگى« »alienationيكى از مهم ترين مس��ائل انس��ان شناختى است كه در رشته هاى گوناگون علوم انسانى از
جمله جامعه شناس��ى ،روان شناس��ى ،فلسفه و حتى روان پزشكى مورد توجه قرار گرفته است .اگرچه این موضوع در جهان
با نام تئوری انتقادی شناخته شده ولی در تعالیم اسالمی نیز از ابعاد مختلفی به آن پرداخته شده است .این واژه با نظریات
مارکس در توصیف طبقه کارگر وارد سازمانها شد و اگر چه از آن زمان تا کنون شکلهای متعددی از «از خود بیگانگی» مورد
نظر اندیشمندان چپ گرا بوده است ولی اصل موضوع همیشه بوده و به آن توجه ویژه ای شده است .در مقاله حاضر عالوه
بر بیان مقدمه ای بر «از خود بیگانگی» به مقایس��ه بین قرآن و اندیش��مندان پیشرو تئوری انتقادی از جمله هگل ،مارکس
و ...پرداخته شده است .در این پژوهش ابتدا با توجه به شباهت این موضوع در اندیشه صاحب نظران مسلمان و اندیشمندان
پیرو مکتب هگلیان جوان پرداخته شده است .سپس ضمن بررسی این موضوع از دیدگاه قرآن نگرشهای مختلف با همدیگر
مقایسه شده اند .این مقایسه در قسمت نتیجه گیری ارائه شده است.
کلید واژه ها :ازخود بیگانگی ،هگلیان جوان ،قرآن ،اسالم ،انسان شناسی

نویسنده پاسخگو :تهران خیابان دیباجی شمالی ،کوچه صفا ،مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور
تلفن09177414137 :
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مقدمه
از خود بيگانگی ،يكى از مهم ترين مس��ائل انسان شناختى
اس��ت كه در رش��ته ه��اى گوناگون علوم انس��انى از جمله
جامعه شناس��ى ،روان شناسى ،فلسفه و حتى روان پزشكى
مورد توجه قرار گرفته اس��ت .واژه از خودبيگانگى در طول
تاري��خ گاهى مفهومى با بار ارزش��ى مثب��ت و گاهى نيز بار
ارزش��ى منفى و ضد ارزش داشته است .این واژه با نظریات
مارکس در توصیف طبقه کارگر وارد سازمانها شد و اگرچه
از آن زمان تا کنون شکلهای متعددی از«از خود بیگانگی»
مورد نظر اندیشمندان چپ گرا بوده است ولی اصل موضوع
همیشه بوده و به آن توجه ویژه ای شده است.
اليناسيون يا از خودبيگانگى به معناى مثبت يعنى وارستن
از خود يا از خود بى خود شدن و وجد و حال عرفانى است.
اگر اليناس��يون را به اين معن��ا در نظر بگيريم ،در واقع يك
روش عرفانى اس��ت براى رس��يدن به دانش حقيقى .اما در
عصر جدي��د ،بخصوص از زمان ه��گل (1770ـ )1831به
بعد ،مفهوم از خودبيگانگى يا بى خويش��تنى معناى منفى
پيدا مى كند و تقريباً در همه حوزه هاى علوم انس��انى ،اعم
از جامعه شناسى ،روان شناسى ،فلسفه و حتى روان پزشكى
ب��ه عنوان يك آس��يب و بحران كه هويت انس��انى را هدف
ق��رار داده و او را نه تنها از مس��ير كمال دور مى كند ،بلكه
سالمتى انسان را نيز تهديد مى نمايد به كار رفته است]5[.
در ق��رن اخیر به دلی��ل اهمیت نقش س��ازمانها در زندگی
بش��ر موضوع مطالعه اندیشمندان زیادی بوده اند .منتقدان
گسترش س��ازمانها دالیل متعددی را برای دشمنی با آنان
مطرح می کنند که از جمله آنان جلوگیری از رشد طبیعی
ش��خصیت ،حقوق زنان ،پی آمدهای ناش��ی از س��ازمانهای
خاص(مث��ل زندانه��ا و )...تس��لط روزاف��زون بروکراس��ی،
سرگردانی انسانها و ازخود بیگانگی می باشد]17[.
در مطالعات اندیش��مندان مس��لمان نیز همواره مفهوم
«از خ��ود بیگانگی» چه به صورت مفهوم منفی یا مثبت مد
نظر بوده است اگرچه این مطالعات بیشتر در مورد جامعه و
کمتر در مورد س��ازمان انجام گرفته است اما به راحتی و با
استفاده از تفاسیر قرآن و سنت می توان آراء اندیشمندان و
جایگاه آن را در وحی پیدا کرد.
در مقاله حاضر تالش شده هر چند به صورت مختصر ضمن
معرف��ی مفهوم «از خود بیگانگ��ی» نگرش به آن را در بین
اندیشمندان مسلمان که منبع شناخت ایشان ،وحی و سنت
بوده اس��ت و اندیش��مندان چپ گرا که اغل��ب دارای تفکر
ماتریالیسم دیالکتیک می باشند مقایسه شود .در پایان نیز
ضمن بررس��ی آیات ش��ریفه مربوطه از دیدگاه قرآن کریم
نتیجه گیری می شود.

از خود بیگانگی
واژه « »alienationك��ه در زب��ان فارس��ى غالب��اً به «از
خود بيگانگى» ترجمه ش��ده اس��ت ،در فلسفه غرب سابقه
طوالنى دارد .ريش��ه اين اصطالح كلمه التين « »aliusبه
معناى «ديگر» اس��ت .پس��وند  enدر زب��ان التينى صفت
س��از اس��ت .بنابراي��ن »alien« ،ب��ه معناى منس��وب به
ديگرى است .از صفت« »alienفعل « »alienateساخته
آن ش��خص ديگر كردن» يا به
ش��ده اس��ت ،به معناى «از ِ
عبارت واضحتر« ،انتقال به غير» .س��پس از اين كلمه ،اسم
فعل« »alienationبه معناى «انتقال به غير»(اليناسيون)
س��اخته شده است ]21[.مورد استعمال اصلى آن مناسبات
حقوقى اس��ت به معناى سلب حقى از يك شخص و انتقال
آن به ش��خصى ديگر .اما با گذش��ت زم��ان ،اين مفهوم آن
قدر توسعه پيدا كرده ،كه در جامعه شناسى ،روان شناسى،
فلسفه و حتى روان پزش��كى كاربرد دارد .در روان شناسى
و روان پزش��كى ،اليناسيون عبارت اس��ت از حالت ناشى از
اخت�لال روانى يا به اصطالح« ،روانى» بودن ]13[.البته اين
معن��ا نيز با مفه��وم حقوقى كلمه ارتب��اط دارد؛ زيرا از يك
س��و بيمار روانى ،شخصى اس��ت كه سالمت عقل خود را از
دس��ت داده است (عقل از او سلب ش��ده است) ،و از سوى
ديگر ،قانون پاره اى از حقوق چنين ش��خصى را س��لب مى
ولى يا وارث او انتقال مى دهد .اين همان مفهوم
كن��د و به ّ
قضايى «حجر» است .بنابراين« ،فرد الينه» از جهت قضايى
معادل «محج��ور» خواهد بود ]13[.مفهوم از خود بیگانگی
یعنی حالتی که در آن آدمی خود را در کارش ش��کوفا نمی
س��ازد ،بلکه خود را نفی می کند و به جای آنکه احس��اس
خوش��بختی کند و توانهای فکری و جسمی خود را آزادانه
گس��ترش نمی دهد ،بلکه از نظر بدنی تحلیل می رود و به
لحاظ فکری سرگردان می شود]8[.
مفهوم از خ��ود بیگانگی نقش طوالن��ی و مهمی در تاریخ
بش��ریت دارد .عب��ارت از خ��ود بیگانگی دارای س��ه گونه
تعری��ف می باش��د )1 :انتقال حق مالکی��ت )2 ،دیوانگی و
جنون  )3تنفر ،بیزاری و بازپس گرفتن دوس��تی و حس��ن
نیت .با توجه به مفهوم ش��ماره دو (دیوانگی و جنون) روان
پزشکان اولیه به عنوان «شاهدان محاکمه تشخیص سالمت
روان��ی« »alienistsنامی��ده می ش��دند .مفه��وم از خود
بیگانگ��ی در متون الهی یهودی و مس��یحی به عنوان گناه
کبیره یا اصلی آمده اس��ت که پی آمد آن اخراج ابوالبشر از
بهش��ت برین بوده و س��مبل بیگانگی و جدایی از خداست.
مارکس از خود بیگانگی را با دو تعریف توصیف نموده است:
نخست انتقال حقوق یا دارایی « »Entfremdungو دوم
غربت و جدایی از دیگران «]20[.»EntzauBerung
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از خود بیگانگی از دیدگاه هگلیان جوان
مفه��وم از خود بيگانگي از فلس��فه آرمانگرايان��ه آلماني به
ويژه از طريق هگل و آنهايي كه نوهگليان جوان ناميده مي
ش��وند وارد جامعه شناسي نوين شده است .به نظر ماركس
فراين��د از خود بيگانگي بيش از همه در كار و تقس��يم كار
نمايان مي ش��ود ولي او در باره بيگانگي مذهبي ش��كلهاي
سياس��ي بيگانگي و بيگانگي از همراهان نيز نظر دارد]19[.
با توجه ویژه مارکس این موضوع به اوج رسید و پس از آن
در آرا و عقاید اکثر مارکسیس��تها و نئومارکسیستها فصلی
به آن پرداخته اس��ت .در حال حاض��ر نظریهپردازان مکتب
فرانکف��ورت طالی��ه داران مبحث «از خ��ود بیگانگی» می
باشند.
هگلی��ان «از خود بیگانگ��ی» را حالتی تعریف می کنند که
بر اس��اس آن ،در برخی تمامیتها ،یک حایل شناختی بین
آگاهی انسان و جهان اجتماعی عینیت یافته ایجاد می شود
به گونه ای که انس��ان آنچه را اساس��اً آفریده آگاهی خاص
خودش هست در قالب واقعیت خشک ،مسلط و بیرونی می
بیند .این حایل ،حایل «از خود بیگانگی» است که انسان را
از خود واقع��ی اش جدا می کند و مانع تحقق توانایی های
او به عنوان انسان می شود]3[.
در فلسفه هگل دست يافتن به دانش حقيقى (دانش مطلق)
به معناى بازيافتن خويش��تن اس��ت .هگل معتقد است كه
دانش به معناى يگانگى داننده و دانسته است ،اما به اعتقاد
او اين يگانگى با پيوستن انسان به خويشتن خويش حاصل
مى ش��ود ،نه با بيرون آمدن از خويش��تن .هگل بر اين باور
اس��ت كه انديشه بايد بر پاى خود بايس��تند و متعلق خود
(دانس��ته عين) و در نتيجه ،دانش مطلق ،حاصل ش��ود .اما
جذب دانسته در داننده به اين معناست كه داننده ساختگار
دانس��ته را بشناس��د و از آنچه در درون آن مى گذرد س��ر
در آورد .اي��ن مح��ور مركزى اختالف فلس��فه هگل با تفكر
شهودى اس��ت و گردش مفهوم بى خويش��تنى از قديم به
جدي��د و از مثبت به منفى بر اي��ن محور صورت مى گيرد.
بنابراين ،مفهوم بى خويش��تنى در عصر جديد و به ويژه در
دس��ت هگل وارونه مى شود .هگل مفهوم از خودبيگانگى را
درح��وزه هاى مختلف از جمله در حوزه دين به كار مى برد
و از مجموعه س��خنان وى بر مى آيد كه وى دين را يكى از
عوامل از خودبيگانگى انس��ان به معناى منفى آن مى داند.
ه��گل مى گويد :دو نوع قانون داري��م .1 :قانون طبيعى؛ .2
قانون وضع ش��ده .وى دين را مجموعه اى از قضايا مى داند
ك��ه از ناحيه مرجعى وضع ش��ده و ما ملزم به تبعيت از آن
هس��تيم و مبناى چنين دينى را اعتب��ار و اقتدار آن مرجع
مى داند نه تش��خيص عقل .به نظر ه��گل ،يهوديت چنين
دينى اس��ت .هگل مى گويد :پذيرفتن دين يعنى پذيرفتن

قواني��ن وضع��ى و مقهور اراده غير ش��دن و بيرون آمدن از
امتداد وجودى خ��ود .هگل اين وضع را «بريدن» يا «فصل
ش��دن» انس��ان از طبيعت خود مى داند؛ زيرا در اين حالت
ديانت انس��ان كه تعيين كننده رفتار اوس��ت از طبيعت او
نمى جوش��د ،بلك��ه از بيرون بر او تحميل مى ش��ود .هگل
جوه��ر از خود بيگانگى را در اين نكت��ه نهفته مى بيند كه
فرد انسان احساس مى كند حيات شخصيت فردى او خارج
از ذات او ،يعن��ى در جامعه و دولت وجود دارد .وى پايان از
خودبيگانگى را عصر روش��نگرى مى داند كه حقايق تقويت
كننده بيگانگى كاهش مى يابد .انگيزه خارجى ،امرى عينى
و صد در صد محسوس و ملموس مى شود و دولت و سازمان
دينى ديگر حقايقى هراس انگيز و اضطراب آفرين نيستند،
بلكه بخش��ى از عالم مادى هس��تند كه در معرض بررسى و
تحقيق علمى قرار مى گيرند]5[.
هگل به از خودبيگانگى در حوزه اقتصاد نيز عنايت داشته و
معتقد است تقسيم كار و تنوع آن انسان را از اينكه نيازهاى
خود را تأمين كند و به آنچه توليد مى كند نيازمند باش��د،
دور مى سازد و سبب اعتماد انسان به غير خود (انسان هاى
ديگ��ر و صنعت و ف��ن) و پيدايش نيرويى برتر از انس��ان و
حاكم بر او مى شود كه از حيطه قدرت او خارج است و آن
موجود بيگانه بر او مسلّط مى شود]5[.
فوئرباخ ،كه در حقيقت واسطه فكرى ميان هگل و ماركس
اس��ت ،از خودبيگانگى هگل را در دين مطرح كرده اس��ت.
فوئر باخ ،كه فيلس��وفی ماترياليس��ت اس��ت ،دين را عامل
بزرگ از خودبيگانگى انس��ان مى شمارد وى معتقد بود كه
محب��ت و خير را مى خواهد و چون نمى تواند
آدمى ،حقّ ،
آن ها را تحقق بخشد ،آن ها را به موجودى برتر ،يعنى نوع
انسان كه آن را «اللهّ » مى نامد ،نسبت مى دهد و در وجود
مجس��م مى س��ازد و ب��ه اين طريق از
خدايى با اين صفات ّ
خود بيگانه مى ش��ود .به همين دليل ،وى دين را مانعى در
راه پيشرفت مادى ،معنوى و اجتماعى انسان تل ّقى مى كند.
وى معتقد است كه انسان در سير خود براى رهايى از دين
و به تعبيرى از خودبيگانگى ،س��ه مرحله را گذرانده يا بايد
بگذراند :در مرحله نخست ،خدا و انسان در من دين به هم
آميخته بودند؛ در مرحله دوم ،انسان از خدا كناره مى گيرد
تا روى پاى خود بايس��تد و مرحله سوم ،كه فوئرباخ همه را
به سوى تحقق بخش��يدن به آن فرا مى خواند ،مرحله علم
انس��انى است كه انس��ان ماهيت خود را باز مى يابد ،مالك
جوهر خويش مى ش��ود ،نوع انسانى خداى انسان مى گردد
و به جاى رابطه خدا و انس��ان ،رابطه نوع انس��انى و انسان
مطرح مى شود]5[.
كارل ماركس براى «كار» باالترين ارزش را قائل است و مى
گويد« :انسان در روند كار ،خود را مى سازد و سرشت نوعى
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خ��ود را به جا مى آورد .بنابراين ،زيس��تن يعنى كار كردن.
به همين دلي��ل ،ماركس كار را تجلّى زندگى مى نامد .اين
تجلّى از زندگى ممكن اس��ت موجب «بيگانگى از زندگى»
شود .اين مشكل زمانى پيش مى آيد كه انگيزه كار نه «نياز
درونى» بلكه «نياز بيرونى» و «اتفاقى» باش��د؛ يعنى وقتى
كه انس��ان ناچار باشد براى ادامه حيات خود ،كار خود را و
در واقع ،خويشتن خود را مانند كاال بفروشد .كارل ماركس
مى گويد :انسان از طريق الوهيت و ايدئولوژى «خود حقيقى
اش» را تحقق نمى بخش��د ،بلكه از طريق اتحاد با جهان به
فعاليت سازنده ،و روابط اجتماعى عينى و
وسيله كار خلاّ قّ ،
هماهنگش ،ذات خود را محقق مى سازد».
ماركس بر اين باور است كه دين و آموزه هاى دينى يكى از
موانعى اس��ت كه در مسير خود شكوفايى كامل انسان قرار
دارد و عام��ل از خودبيگانگ��ى او مى ش��ود؛ به اين بيان كه
دين با دادن وع��ده و وعيدهاى اخروى جلوى حركت توده
ه��اى مردمى را مى گيرد و نمى گذارد انس��ان ها در مقابل
حكومت هاى اس��تبدادى قيام كنند و از انسان يك موجود
خيالى مى سازد و هيچ گاه انسان به هويت حقيقى خودش
دس��ت نمى يابد و به اين صورت از حقيقت خود فاصله مى
گيرد و از خود بيگانه مى ش��ود .ماركس راه نجات انسان ها
را از خودبيگانگ��ى ،مقابل��ه با دي��ن و از بين بردن دين مى
داند]13[.
ع�لاوه بر س��ه متفكر مذك��ور ،توم��اس هاب��ز (Tomas
 ،)habbesبنديك اسپينوزا ( ،)Bendict spinozsaجان
الك ( ،)John Lockeژان ژاك روس��و (jean jacuess
 ،)Rousseauماك��س ش��لر ( ،)Max schelerيوه��ان
فيخته ( ،)Johann Fichteولفونگ گوته (Wolfgang
 ،)umbolويلهل��م ون هامبول��ت (Wilhelm von
 ،)umboldtس��ورن ك��ى ير ك��ه گ��ورد (Soern kier
 )kegoardو پل تيليخ ( )Paul Tilhichاز انديشمندانى
هستند كه به مسئله از خودبيگانگى پرداخته اند]13[.
«از خود بیگانگی» از دیدگاه متفکران مسلمان
علیرغم ارائه تعریفی معین و مورد پذیرش همه گانی از «از
خود بیگانگی» در آراء متفکرین مس��لمان ،در نوشته های
ایشان مطالب زیادی را می توان در این زمینه یافت در این
بین دکتر ش��ریعتی تعریف زی��ر را را از «از خود بیگانگی»
ارائه داده اس��ت :از نظر دكتر ش��ريعتي الينه ش��دن يعني
جن زده ش��دن ،يك نوع بيماري رواني است كه در فارسي
به معناي از خود بيگانگي ترجمه ش��ده اس��ت .در فلسفه و
جامعه شناسي به معناي ديوانه و مجنون شدن انسان امروز
اس��ت ]18[.به طور خالصه از نظر دكتر ش��ريعتي از خود
بيگانگي حلول چيزي در ذهن يا روح انسان است.

ج�لال آل احمد نيز ش��كل از خود بيگانگ��ي را در تقليد از
فرهنگ غربي مي داند از س��ر تا نوك پا« :عين غربي ها زن
م��ي بريم -عين ايش��ان اداي آزادي را در مي آوريم -عين
ايشان دنيا را خوب و بد مي كنيم و لباس مي پوشيم و چيز
مي نويس��يم و اص ً
ال ش��ب و روزمان وقتي شب و روز است
كه ايشان تأ ييد كرده باش��ند .جوري كه انگار مالكهاي ما
منسوخ شده است]17[».
از دید مکتب اسالمی شکستن جبر واره های درونی (وراثت
تباری و طبیعت بش��ری) و بیرونی (عوامل محیطی طبیعی
و انس��انی یعن��ی تاریخ و جامعه) و اس��تخدام این «موجب
نماها» در مس��یر کمال ،و تبدیل «موانع» به عوامل تعالی،
در پرتو دو مش��عل الهی «عقل» و «نقل» ،کمال و سعادت
آدم��ی را فراهم می کند و حذف هر ی��ک از دو بعد هویت
انس��انی به نفع دیگری به معنی بی هویت ساختن و سبب
«از خود بیگانگی» او اس��ت ]8[.در تعالیم اس�لامی همواره
بر ایجاد تعادل بین این ابعاد تاکید ش��ده اس��ت و به انسان
هشدار داده شده مبادا بُعد حيوانی و زمینی بر بعد معنوی و
الهی غلبه کند .به همين دليل ،خداوند مي فرمايد...« :أُ ْولَئ َ
ِك
َكاألَن ْ َعا ِم ب َ ْل ُه ْم أَضَ ُّل أُ ْولَئ َ
ون»(اعراف)179 :
ِك ُه ُم الْغَافِ ُل َ
به گفته مولوي:
اي كه در پيكار «خود» را باخته
ديگران را تو ز «خود» نشناخته
استاد مطهري(ره) در خصوص «از خود بیگانگی» اشاره مي
كنند...« :انسان احياناً «خود» را با «ناخود» اشتباه مي كند
و «ناخود» را «خود» مي پندارد و چون «ناخود» را «خود»
مي پن��دارد ،آنچه به خيال خود براي خ��ود» مي كند ،در
حقيق��ت براي «ناخود» مي كند و «خود» واقعي را متروك
و مهجور و احياناً منسوخ مي سازد]10[».
تش��بيه و تفس��ير مولوي در ابيات زير با كالم وي مطابقت
دارد .مول��وی در این اش��عار ،تن خاکی را از وجود انس��ان
بیگانه می داند و هرگونه خدمتی به آن را خدمت به بیگانه
و در خدمت بیگانه بودن تعبیر می نماید.
در زمين ديگران خانه مكن
كار خود كن كار بيگانه مكن
كيست بيگانه ،تن خاكي تو
كز براي اوست غمناكي تو
تا تو تن را چرب و شيرين مي دهي
گوهرجان را نيابي فربهي
گرميان مشك ،تن را جا شود
وقت مردن گند آن پيدا شود

از خود بیگانگی :مقایسه ای از دیدگاه هگلیان جوان و برخی مفسران قرآن
مشك را بر جان بزن بر تن ممال
مشك چه بود نام پاك ذوالجالل
همچنین ناصر خس��رو که خود س��الها قربان��ی غفلت و «از
خود بیگانگی» بوده(،چهل سال اول عمر خود) بیش از سایر
متفکران به آن پرداخته است .وی خود می نویسد:
«من مردی دبیر پیش��ه بودم و از جمله متصرفان در اموال
و اعمال س��لطانی و به کارهای دیوانی مشغول بودم و مدتی
در آن ش��غل مباشرت نموده و در میان اقران شهرتی یافته
ب��ودم ....ش��بی در خواب دی��دم که یکی م��را گفتی؛ چند
خواهی خوردن از این ش��راب که خ��رد از مردم زایل کند؛
اگر به هوش باش��ی بهتر .من در جواب گفتم که حکما جز
این چیزی نتوانس��تند ساخت که اندوه دنیا کم کند .جواب
دادی؛ در بیخودی و بیهوشی راحتی نباشد]15[....
عالم��ه محمد تق��ی جعفری نیز از خود بیگانگی را به س��ه
دسته تقس��یم کرده اس��ت که عبارتند از :از خود بیگانگی
منفی ،از خود بیگانگی طبیعی (لزوماً فاقد نفی یا اثباط) و از
خود بیگانگی مثبت .از خود بیگانگی منفی به معنای فقدان
خود یا بعضی از عناصر خود است که موجب شکست انسان
در زندگی می گردد که ش��ش نوع مفه��وم مختلف (جهل
به خود ،خود باختگی ،انکار ،خودفروش��ی ،زیس��تن با خود
مج��ازی به جای خود حقیقی ،هضم نک��ردن) را در بر می
گیرد .از خود بیگانگی طبیعی ش��امل حرکت طبیعی تحول
در انسان از کودکی آغاز می شود و در پایان زندگی خاتمه
می یابد .از خود بیگانگی مثبت نیز که عالمه جعفری آن را
«از خود بیگانگی در گذرگاه تکامل» نام نهاده است نیز مثل
از خ��ود بیگانگی طبیعی ب��ر مبنای اصل تحول و دگرگونی
در وجود انسان قرار گرفته است با این تفاوت که هدف این
تکامل خود جدید است که در انسان ظهور می کند]12[.
درعرفان اس�لامی نیز از خود بی خود ش��دن و بازگش��ت
به خویش��تن هر دو مطرح شده اس��ت .وارستن از خود در
روش عرفانی رسیدن به دانش حقیقی است که مقابل روش
عقالن��ی و تحلیلی قرار می گی��رد .در روش عقلی و علمی
انسان می کوش��د تا با تجربه و تحلیل ،مسائل و مجهوالت
به حقایق جهان دس��ت یابد و ای��ن کار ،اندک اندک و ذره
ذره صورت می¬گیرد .در آزمایش��گاه و تاریخ اجزا کنار هم
قرار می گیرن��د .اما بینش عرفانی ادعا می کند که بصورت
ناگهان��ی و یکجا پ��رده از روی رازها بر م��ی دارد و جمال
حق و چهره زیبای حقیقت را آش��کار می کند .بنابراین در
این بینش جایی برای ش��ک و تردی��د باقی نمی ماند .برای
رس��یدن به این حقایق بایس��تی از خویشتن خویش بیرون
آمد تا جذب کانون حقیقت شد و آن را شهود می نامند]6[.
عالوه بر موارد ذکر ش��ده مطالبی از این دست در آثار دیگر
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متفکرین مس��لمان مثل س��عدی و غزالی نیز به چشم می
خ��ورد [ ]16که پرداختن به آن موجب اطاله کالم و دور از
هدف می باشد.
قرآن و «از خود بیگانگی»
در بینش قرآنی ،حقیقت انس��ان را روح جاودانه او تشکیل
می دهد که از خدا نش��أت گرفته و به سوی او بازمی گردد،
و انس��ان هویت «از اویی» و «به س��وی اویی» دارد« .اناهلل
واناالي��ه راجعون» (ما از خدایيم و به س��وىخدا می رویم).
(بقره )156:در بینش اس�لامی ،ش��ناخت دقیق و درس��ت
انس��ان ،بدون در نظر گرفتن رابطه او با خدا میس��ر نیست.
اس َت َح ُّبوا ْ
هستی انسان عین ربط به خداس��تَ « .ذل َِك ب َِأن َّ ُه ُم ْ
ين*
ال ْ َح َي��ا َة ال ْ ُّدن َْيا َعلَى اآلخِ َر ِة َوأَ َّن اللَهّ الَ يَ ْهدِي ال ْ َق ْو َم ال ْ َكافِ ِر َ
أُولَئ َ
��م ِع ِه ْم َوأَب ْ َصا ِره ِْم
ِ��ك الَّذ َ
ِين َط َب َع اللُهّ َعلَ��ى ُق ُلوب ِ ِه ْم َو َس ْ
َوأُولَئ َ
ون( :نح��ل108/و )107زيرا آنان زندگى
ِ��ك ُه ُم الْغَافِ ُل َ
دنيا را بر آخرت ترجيح داده و بر گزيدند و خدا گروه كافران
را هدايت نمىكند آنان كس��انى هس��تند كه خدا بر دلها و
گوش و چشمهايشان مهر نهاده و آنان خود غافالنند».قرآن
مجید بارها در مورد غفلت از خود و سرس��پردگی انسان ،به
غیر خدا هشدار داده و بت پرستی و پیروی از شیطان وهوای
نفس و تقلید کورکورانه از نیاکان و بزرگان را نکوهش کرده
است .سلطه شیطان بر انسان و هشدار در مورد آن نیز بارها
و باره��ا در قرآن مجید مطرح و بر خطر انحراف انس��ان در
اثر وسوسه شیاطین انسان و جن تاکید شده است« .يَا أَي ُّ َها
ِين آ َم ُنوا اتَّ ُقوا اللهَّ َ َول ْ َت ُ
س َّما َق َّد َم ْت ل ِ َغ ٍد َواتَّ ُقوا اللهَّ َ إ ِ َّن
الَّذ َ
نظ ْر ن َ ْف ٌ
َ
نسا ُه ْم
ون * َولاَ تَ ُكون ُوا َكالَّذ َ
ِير ب َِما تَ ْع َم ُل َ
ِين ن َُسوا اللهَّ َ َفأ َ
اللهَّ َ َخب ٌ
ُ
أَن ُف َس�� ُه ْم أ ْولَئ َ
ون( :حشر19/و )18اى كسانى
ِك ُه ُم الْفَاسِ �� ُق َ
ك��ه ايمان آورده ايد تقواى الهى پيش��ه كنيد و هر كس در
ب��اب آنچه براى فرداى قيامت پيش فرس��تاده بينديش��د و
آن را بازنگ��رى كن��د و تقواى الهى پيش��ه كنيد كه خدا به
آنچه انجام مى دهيد آگاه است و همانند كسانى نباشيد كه
خ��دا را فراموش كردند و خداوند آنان از خويش��تن خويش
فراموش س��اخت».عالمه طباطبایی(ره) در تفسیر المیزان
پس از بحث طوالنی در تفسیر این آیات می نویسد« :سخن
کوتاه اینکه چنین کسی پروردگار خود و بازگشتش به سوی
او را فراموش می کند ،و از توجه به خدا اعراض نموده ،بغیر
او توجه می کند ،نتیجه همه اینها این می شود که خودش
را ه��م فراموش کند برای اینک��ه او از خودش تصوری دارد
که او نیست ،او خودش را موجودی مستقل الوجود ،و مالک
کماالت ظاهر خود و مس��تقل در تدبیر امور خود می داند،
موجودی می داند که از اس��باب طبیعی عالم کمک گرفته،
خود را اداره می کند ،در حالی که انس��ان این نیست ،بلکه
موجودی اس��ت وابسته و س��راپا جهل وعجز و ذلت و فقر و
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دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم

امث��ال اینها و آنچه از کمال از قبیل از قبیل وجود و علم و
قدرت و عزت و غنی و امثال آن دارد کمال خودش نیس��ت
بلکه کمال پروردگارش است و انتهاء او و نظائر او یعنی همه
اس��باب طبیعی عالم به پروردگار اوست .حاصل اینکه علت
فراموشی خویش فراموشی خداست]7[».
مقوله «از خود بيگانگي» پديده جديدي نيس��ت كه توسط
دانشمندان غربي شناخته ش��ده باشد ،بلكه قرآن كريم در
آیات مختلف به اين موضوع اشاره كرده و در موارد متعددي
به آن پرداخته است.
خداوند در توصيف حال كس��اني ك��ه در برابر دعوت انبياء
و فرس��تادگان الهي ،طريق انكار و عصيان را برگزيدند و به
آفریدگار خود ش��رک می ورزند لفظ خس��ران را به کار می
برد و آن��ان را زیانکار می داند .و زیانکار آنطور که در منابع
ذکر ش��ده کس��انی را گویند که چیزی را از دست داده اند.
و در این بین بر اس��اس آیه ش��ریفه ذی��ل گویی «خود» یا
«نفس» نیز جزء دارایی هایی اس��ت که زیانکاران از دست
می دهند:
َ
ِين َخسِ ُروا أن ُف َس ُه ْم(»...زمر)15/
«ُ ...ق ْل إ ِ َّن ال ْ َخاسِ ِر َ
ين الَّذ َ
بگو به راس��تي زيانكاران واقعي كس��اني هستند كه «خود»
را باخته اند.
عالم��ه طباطباي��ي(ره) در الميزان ،توضيح��ات زير را در
تبيين اين آيه كريمه ارائه نموده اند]6[:
«كلمه «خسر» و «خسران» هر دو به معناي از دست دادن
سرمايه است ،يا همه اش و يا بعضي از آن».
البته قرآن كريم به اين اندازه نيز اكتفا نمي كند و در آيات
ديگر« ،خسران نفس» را بزرگ ترين خسران ها و زيانكاري
ها معرفي مي فرمايد:
«خسران نفس» به معني آن است كه آدمي نفس خود را در
معرض هالكت و بدبختي قرار دهد ،به طوري كه اس��تعداد
كمالش از بين برود و سعادت به كلي از او فوت شود.
« ...كفر و شرك همان خسران حقيقي است».
بنابراين ،خس��ران حقيقي آن اس��ت كه انس��ان« ،سرمايه
انس��اني» خوي��ش را از دس��ت بدهد و با آن بيگانه بش��ود.
عالي ترين سرمايه انسان نيز چيزي جز اعتقاد به «توحيد»
نيست.
تا اينج��ا مي توان دريافت كه حكوم��ت «خود» طبيعي بر
«خود» ملكوتي ،همان خس��ران نفس و آش��كارترين خود
فراموش��ي اس��ت .انس��ان دراين حال« ،ناخ��ود» («خود»
طبيعي) را خود مي پندارد.

نتیجه
بر اس��اس آنچه گفته شد شباهتها و تفاوتهایی را از دید دو
مکتب ذکر شده در مقوله «از خود بیگانگی» می توان یافت.
هر دو دیدگاه «از خود بیگانگی» را جدا شدن انسان از خود
می دانند و موافقند که انس��ان تحت ش��رایطی می تواند از
خودش جدا افتد.
اس�لام در ذی��ل اصل حقوق و آزادی ف��رد از نظر اقتصادی
ح��ق مالکیت بر محصول کار خ��ود و حق معاوضه و مبادله
و ...را در اختیار شخص قرار داده است .و نقطه شروع بحث
مارک��س نیز از همین جاس��ت که عقی��ده دارد در جوامع
س��رمایه داری این حق پایمال می ش��ود و همین هم باعث
«از خود بیگانگی» طبقه کارگر است.
تأ ّملى كوتاه درباره س��ير تاريخى مفهوم از خودبيگانگى در
فلس��فه غرب و بدون ترديد ،پرداختن به مسئله از «از خود
بیگانگی» توس��ط انديش��مندان پیرو هگل به ويژه در سده
هجدهم و نوزدهم ميالدى نش��ان مى دهد كه اين مس��ئله
يكى از مهم ترين مس��ائل انسان ش��ناختى است .در واقع،
يكى از دردهاى مزمن و خطرناكى است كه انسانيت انسان
را تهدي��د مى كند و حداقل فايده آن هش��دارى اس��ت به
همه انسان ها و رهبران فكرى و فرهنگى جامعه بشرى .اما
تبيينى كه انديشمندان پیرو هگل از اين مسئله ارائه نموده
جد مورد نقد و بررس��ى
ان��د ،از نظر متف ّكران مس��لمان به ّ
است؛ زيرا متف ّكران مسلمان دين را مانع از خودبيگانگى مى
دانند ،در حالى كه آن ها دين را عامل از خودبيگانگى انسان
مى دانند .وجه مشترك بيشتر اين متفكران ،به ويژه هگل،
فوئرباخ و ماركس در زمينه رابطه دين و از خودبيگانگى ،آن
اس��ت كه هر سه دين را به عنوان يكى از مهم ترين علل از
خودبيگانگى بش��ر مى دانند و بر اين باورند كه تا بشر دين
را كنار نگذارد ،نمى تواند خويش��تن خويش را بازيابد؛ زيرا
آن ها دين را حاكم بر انديش��ه بشرى مى دانند و معتقدند
پذيرش دين يعنى مقهور اراده غير ش��دن و بيرون آمدن از
امتداد وجودى خود.
در زمین��ه تفاوتهای نگ��رش علمای دینی و انديش��مندان
هگلیس��م به مقول��ه «از خود بیگانگی» می ت��وان به چهار
مورد اساسی که ریشه تفاوت نگاه آنان است اشاره کرد:
.1تقريب��اً در همه اين ديدگاه ها به ويژه در س��ه ديدگاهى
كه بيان ش��د ،اين مطلب به چشم مى خورد كه انسان یک
موجود تک س��احتی فرض می نمایند ک��ه تنها در زندگى
م��ادى اين جهانى خالصه مى ش��ود و ديگر س��احت هاى
وجودى انس��ان را ناديده مى گيرند .گو اینکه خلق انس��ان
کار بیهودهای بیش نبوده و هدف از آفرینش انسان زندگی
مادی بوده اس��ت .حال آنكه ،انس��ان موجودى اس��ت چند

از خود بیگانگی :مقایسه ای از دیدگاه هگلیان جوان و برخی مفسران قرآن
س��احتى كه هدف از آفرینش آن عالوه بر رفاه دنیوی قرب
الهی نیز می باش��د که در جاى خود[ ]11،10،6،5،4،2اين
مس��ئله (چند ساحتی بودن انس��ان) به صورت مستدل به
اثبات رسيده است.
.2همانطور که اش��اره شد اندیشمندان مسلمان خصوصاً در
عرفان «از خود بیگانگ��ی» گیرا دارای ابعاد مثبت ،منفی و
طبیعی می دانند .آنان جدا ش��دن از خویش و سیر الی اهلل
را جنبه مثبت «از خود بیگانگی» و جداش��دن از خویش و
حرکت به س��مت مادیات و غرایز را جنب��ه منفی «از خود
بیگانگی» و حالت طبیعی آن را خنثی قلمداد می کنند.
.3برخالف پیچیدگیها و تکلفی که در فلسفه هگل و پیروانش
موجود است و گاهی اختالف نظر بین آنان ،در آیات مختلف
قرآن به روش��نی بیان شده که دوری از خدا همان دوری از
خود اس��ت و همچنان که افراد از من خداییش��ان دور می
شوند از خودشان بیگانه می شوند.
.4اگر س��یر اندیش��ه از هگل تا پیروانش ب��ه صورت ممتد
بررسی ش��ود می توان به این نتیجه رسید که اخالف هگل
حتی نس��بت به خود وی نیز برداش��تی مادیگراتر نسبت به
این موضوع داشته اند.
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