الن�سانية املعا�رصة يف مفهوم الغرتاب
الدللت إ

الدللت الإ ن�سانية املعا�رصة
يف مفهوم الغرتاب

❁

د .علي �أ�سعد وطفة
يعد مفهوم الغرتاب  Aliénationمن ا أكرث املفاهيم الإ ن�شانية ا�شتخداماً

و�شيوعاً يف جم� � ��ال العلوم الإ ن�شانية ،ومن ا أكرثها ق� � ��درة على و�شف مظاهر

البوؤ�� � ��ض الإ ن�شاين والقهر الجتماعي عر عالقة الإ ن�شان بالطبيعة واملجتمع،

ال منهجي � � �اً مميزاً تعتمده العل� � ��وم الإ ن�شانية يف
وهو ف� � ��وق ذلك ي�شكل مدخ ً
حتليل الظواهر ال�شتالبي� � ��ة يف واقع احلياة الجتماعية( .)1واإذا كان مفهوم
الغرتاب يُعتمد كا أداة حتليل منهجية يف درا�شة القهر الذي تفر�شه الأو�شاع

الجتماعي� � ��ة القائم� � ��ة على الإ ن�شان ،فاإن� � ��ه يف الوقت نف�ش� � ��ه ي�شكل منطلقاً
منهجياً لدرا�ش� � ��ة الأو�شاع ال�شيكولوجية الغرتابية للف� � ��رد يف �شياق تفاعله

❁ اأ�ستاذ الرتبية يف كلية الرتبية -جامعة الكويت

˜

 -العمل الفني :الفنان اأحمد اليا�ض
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مع معطيات وج� � ��وده الجتماعي ،وهو وفقاً

لهذا املفه� � ��وم( .)2ولك� � ��ن الأبحاث يف جمال

ب� � ��ني الجتماعي والنف�شي يف درا�شة ظواهر

وب�شورة م�شتمرة على حتقيق التوازن واإعادة

لهذا الت�شور يا أخذ با أهمية التفاعل اجلديل
ال�شياع وال�شتالب عند الإ ن�شان املعا�رش.

عل� � ��م النف�ض حول مفه� � ��وم الغرتاب عملت
العتبار اإىل اجلوانب ال�شيكولوجية للمفهوم

وي�شه� � ��د مفهوم الغرتاب تط� � ��وراً كبرياً

يف دائرة الت� � ��وازن والتناغم م� � ��ن املعطيات

للفكر الإ ن�شاين يف �شوء التحولت الإ ن�شانية

اجلديدة ف � � �اإن التي� � ��ارات الفكرية احلديثة

يف ذاته يتج� � ��اوب فيه م� � ��ع الطابع املتجدد
اجلديدة املعا�رشة يف خمتلف ميادين احلياة
وجتلياتها .ويف دائ� � ��رة هذا التجدد الفكري
للمفه� � ��وم تطالعنا مفاهي� � ��م فرعية جديدة

كالغرتاب الذاتي وال�شت� � ��الب الجتماعي

ال�شو�شيولوجية .ويف ظل التطورات الفكرية

تعم� � ��ل با�شتم� � ��رار على حتقي� � ��ق امل�شاحلة
والت� � ��وازن ب� � ��ني مفهوم الغ� � ��رتاب املارك�شي
ومفه� � ��وم الغرتاب يف التحليل النف�شي .لقد
ا أدى تا أكي� � ��د مارك�� � ��ض على ا أهمي� � ��ة اجلوانب

والغرتاب ال�شيكولوجي .ويالحظ اليوم ا أن

القت�شادية يف مفهوم الإ نتاج ا أدى اإىل اإهمال

حتاول ا أن ت� � ��وازن اليوم بني الروؤى املارك�شية

مارك�� � ��ض نف�شه .فالإ نت� � ��اج الإ ن�شاين ل يقف

التيارات الفكرية اجلدي� � ��دة املعنية باملفهوم

لهذا املفهوم وب� � ��ني الت�شورات التي يقدمها
التحلي� � ��ل النف�ش� � ��ي يف درا�شة ور�ش� � ��د ا أبعاد
احلياة الغرتابية عند الإ ن�شان.

واإذا كان� � ��ت نظرية مارك�� � ��ض الغرتابية

ت�شكل منطلق التحليل الكال�شيكي يف ميدان

ال�شياع وال�شتالب والغرتاب فاإن الأبحاث

ال�شو�شيولوجية وال�شيكولوجية اجلديدة حول

املفهوم ذاته ل تقل ا أهمية وخطورة .لقد ا ألحّ

اجلوانب الإ ن�شانية له� � ��ذا املفهوم حتى عند
عند حدود القت�ش� � ��اد فح�شب بل يرمز اإىل
الفعالي� � ��ة الإ ن�شانية برمته� � ��ا ،ويج�شد قدرة
الإ ن�شان نف�شه عل� � ��ى توليد املعطيات املادية

والنف�شية لوجوده.

فالإ ن�ش� � ��ان كما يق� � ��ول ه� � ��رني ليفيبفر

« :Henri Lefebvreيوؤث� � ��ر يف الطبيع� � ��ة

ويتا أثر بها وهو عندما يغريها يتغري معها يف
الآن الواح� � ��د ،وبالتايل فاإن العالقة الن�شطة

كارل مارك�� � ��ض وا أكد عل� � ��ى ا أهمية اجلوانب

بني الإ ن�شان والطبيعة ل تنطوي على خفايا

التا أكي� � ��د ا أدى يف غالب الأحي� � ��ان اإىل اإغفال

ب�شورة مركزية ،فالإ ن�شان ي�شتطيع عر العمل

القت�شادي� � ��ة يف مفه� � ��وم الغ� � ��رتاب ،وهذا
وتهمي�ض اجلوانب ال�شيكولوجية والإ ن�شانية
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واأ�� � ��رشار لأن ه� � ��ذه العالقة تت� � ��م عر العمل
ا أن يتجاوز حدود احلياة العفوية املبا�رشة يف
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الطبيع� � ��ة ،فهو ينتج ويب� � ��دع ا أ�شياء متعددة،

احلر ع� � ��ن وج� � ��وده ،فتمنع علي� � ��ه ازدهاره

نف�شه تولد حاجات جديدة دون انقطاع ،وهي

تعريف املفهوم :ظه� � ��ر مفهوم الغرتاب

وهذه الأ�شياء تلبي حاجاته ،ولكنها يف الوقت
يف الوقت نف�شه تعمل على تعديل احلاجات

القائمة ،ويف جمرى حتقي� � ��ق الإ ن�شان لذاته
يف عامل الأ�شياء ،فاإن هذا احل�شور الذاتي ل

وتفتحه الإ ن�شاين..

 Aliénationلأول م� � ��رة يف عام  1837يف
ا�شتخدامات فالري� � ��ه  Falretليدل به على

مظاهر ال�شطراب العقلي ،وبدا أ هذا املفهوم

يعني �شياعاً لالإ ن�شان وا�شتالباً له ،بل يرمز

فيما بع� � ��د يوظف يف جمال عل� � ��م الجتماع

ي� � ��رى اإريك فروم ،يف ه� � ��ذا اخل�شو�ض،

وينطوي املعنى الأول لهذه الكلمة على معنى

اإن�شانية متعددة مث� � ��ل  :الت�شال الإ ن�شاين،

ا�شتخ� � ��دم الفيل�شوف الفرن�ش� � ��ي جان جاك

()3

اإىل منائه وازدهاره».

ا أن الإ ن�ش� � ��ان ينتج يف �شي� � ��اق حياته مظاهر
واحل� � ��ب ،والإ ب� � ��داع ،وحرية اتخ� � ��اذ القرار

يف وه� � ��ي جت� � ��ارب اإن�شانية م�ش� � ��ادة ملفهوم

والفل�شف� � ��ة وعل� � ��م النف�� � ��ض الجتماعي(.)4

نقل امللكية من �شخ�ض اإىل ا آخر اإكراها .وقد
رو�شو مفهوم الغرتاب مبعنى حتول الإ ن�شان

اإىل عبد للموؤ�ش�ش� � ��ات الجتماعية والنماذج

الغ� � ��رتاب .وه� � ��و يف هذا ال�شي� � ��اق يعلن ا أن

ال�شلوكية التي ا أن�شا أها وذلك يف �شياق تطور

بو�شف� � ��ه اإنتاجاً اإبداعياً ميك� � ��ن الإ ن�شان من

ويرى مارك�ض يف الغرتاب العملية التي

الف� � ��ن ميثل النموذج الأ�شمى للفعل الإ ن�شاين

جتاوز عملي� � ��ة الو�شعية الغرتابية يف اجتاه

دللت اإن�شانية موؤكدة ملبدا أ الهوية وحتقيق
الذات الإ ن�شانية .Réalisation de soi

التاريخ الإ ن�شاين.

يتح� � ��ول فيها الإ ن�ش� � ��ان اإىل حالة ت�شيوؤ حيث

ي�شتعب� � ��د من خ� � ��الل العم� � ��ل ،وي�شبح بقوة

عمله �شلعة تب� � ��اع يف الأ�شواق .فالعمل برا أي

ه� � ��ذه الروؤى حول مفه� � ��وم الإ نتاج ودوره

مارك�ض هو الذي ط� � ��ور الإ ن�شان ،وهو الذي

اإبداعياً يوؤ�ش�ض لت�شور حول مفهوم الغرتاب

فالعم� � ��ل كما ي� � ��رى مارك�ض يخل� � ��ق الإ ن�شان

ال
يف حتقيق اإن�شانية الإ ن�شان ،ا أو بو�شفه فع ً

ذاته ،فالغ� � ��رتاب هو حالة ت�ش� � ��ع الإ ن�شان
خارج ذات� � ��ه ،حتت تا أثري ن�شق م� � ��ن العوامل

التي تعيق اإنتاجي� � ��ة الإ ن�شان ،وتعطل عملية

الإ ب� � ��داع لديه ،وتدم� � ��ر اإمكانياته يف التعبري
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زج به يف ا أكفان العبودي� � ��ة وزنزانات القهر.

ويط� � ��وره ولكنه ميت�� � ��ض يف الوقت نف�شه كل
()5

قواه وي�شتعبده.

هذا ويحدد مولف� � ��ان �شومان Melvin

 Seemanخم�ش� � ��ة ا أبع� � ��اد ا أ�شا�شي� � ��ة ملفهوم
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الغرتاب هي  :احلرمان
من ال�شلطة ،غياب معنى
احلياة ،وغياب للمعايري،

ومن ث� � ��م غي� � ��اب للقيم،
واإح�شا�� � ��ض بالغرب� � ��ة عن
ال� � ��ذات( .)6ويعن� � ��ي هذا

املفهوم ب�شورة عامة كل

ا أ�ش� � ��كال القه� � ��ر وم�شاعر

البوؤ�� � ��ض وال�شق� � ��اء الت� � ��ي
يعاين منه� � ��ا الإ ن�شان يف

احلياة.

فالإ ن�ش� � ��ان كينون� � ��ة

جوهرها العقل واحلرية

والعم� � ��ل والنتم� � ��اء وكل
ما م� � ��ن �شاأن� � ��ه ا أن مي�ض

ه� � ��ذه الأبع� � ��اد الأ�شا�شية

جلوهر ال�شخ�شية يدفع

ال�شخ�شي� � ��ة اإىل حال� � ��ة اغ� � ��رتاب وا�شتالب.

فالغرتاب يف ح� � ��دود ما ننظر اإليه ونوظفه
يف ه� � ��ذه املقالة ه� � ��و  :الو�شعي� � ��ة التي ينال

فيها القهر والت�شل� � ��ط والعبودية من جوهر
الإ ن�ش� � ��ان ،وه� � ��و احلالة الت� � ��ي تتعر�ض فيها
اإرادة الإ ن�ش� � ��ان ا أو عقله ا أو نف�شه لالغت�شاب

والقه� � ��ر والعتداء والت�شوي� � ��ه .وبالتايل فاإن

ا أدوات الغرتاب ه� � ��ي خمتلف ا أدوات القهر،

وكل م� � ��ا من �شاأن� � ��ه ا أن يعاند منو ال�شخ�شية

22

الإ ن�شاني� � ��ة وازدهارها وتفتحه� � ��ا .ويف هذا

ال�شياق ميكن القول ب � � �ا أن مظاهر الغرتاب

تتبدى يف ا أ�شكال ا أحا�شي�ض مفرطة بالدونية،

والالمب� � ��الة ،والقهر ،وال�شع� � ��ف ،والق�شور
وال�شلبي� � ��ة ،والنهزامية .وتل� � ��ك هي البوابة

()7

املنهجية ملفهومنا عن اغرتاب ال�شخ�شية.

وي�شري مفهوم الغرتاب اإىل احلالت التي

تتعر�ض فيه وحدة ال�شخ�شية لالن�شطار ،ا أو
لل�شعف والنهيار ،بتا أثري العمليات الثقافية

والجتماعي� � ��ة الت� � ��ي تتم يف داخ� � ��ل ،ا أو يف
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داخل املجتمع .ومن هذا املنطلق فاإن العقد

� -شع� � ��ف ا أحا�شي�ض ال�شعور بالهوية مثل

النف�شية ،وح� � ��الت ال�شطراب النف�شي ،ا أو

 :ال�شعور بالنتماء ،ال�شعور باجلهد املركزي،

الغرتابي� � ��ة التي تع� � ��رتي ال�شخ�شية .وهذا

بالقيمة ،غياب الإ ح�شا�ض بالأمن.

التناق�ش� � ��ات ت�شكل �شورة م� � ��ن �شور الأزمة

يعن� � ��ي يف النهاية ا أن مفه� � ��وم الغرتاب ي�شري

اإىل النمو امل�شوه لل�شخ�شية الإ ن�شانية ،حيث
تفقد في� � ��ه ال�شخ�شية مقوم� � ��ات الإ ح�شا�ض

املتكامل بالوجود والدميومة.

ال�شع� � ��ور باحلب ،الثق� � ��ة بالنف�� � ��ض ،ال�شعور
يقول ا أري� � ��ك ف� � ��روم اإن الغرتاب «منط

م� � ��ن التجربة يعي�� � ��ض فيها الإ ن�ش� � ��ان ك�شيء

غريب ،وميكن القول اإن� � ��ه ا أ�شبح غريباً عن

نف�ش� � ��ه ،اإنه ل يعود يعي�ض نف�شه كمركز للعامل

ومفه� � ��وم الغرتاب ه� � ��و احلال� � ��ة ا أي�شاً

وكمحرك لأفعاله ،ولكن ا أفعاله ونتائجها قد

والإ ك� � ��راه .فعندم� � ��ا تتعر�� � ��ض ال�شخ�شي� � ��ة

يعبده� � ��م»( .)8اإن الفك� � ��رة ال�شائدة يف تفكري

الت� � ��ي يتعر�ض فيها جوهر ال�شخ�شية للق�رش

ا أ�شبح� � ��ت �شادته الذين يطيعهم ا أو الذين قد

الإ ن�شانية يف جوهرها العقلي ،ا أو الثقايف ،ا أو

فروم عن اغرتاب هي فقدان النف�ض لذاتها

حتدث عملي� � ��ة اغرتاب وت�شويه .ووفقاً لهذه

احلقيقية ا أو ما يجب ا أن تكون عليه حقاً.

الجتماعي ،لنوع م� � ��ن الت�شويه والغت�شاب

ال�شيغة ميكن القول اإن مفهوم الغرتاب يف

ال�شخ�شية يتحدد باجلوانب التالية :

ويف هذا الفقد يكت�شب ذاتاً لي�شت هي ذاتها
فالإ ن�شان وفقاً لفروم يبدع ا أوثاناً ي�شجد

لها وا أ�شنام � � �اً يعبدها ،وهن� � ��ا يكمن جوهر

 -حالت ع� � ��دم التكي� � ��ف النف�شي التي

الغ� � ��رتاب عند اإيري� � ��ك ف� � ��روم .يف عملية

امل�شتم� � ��ر ،الرهاب الجتماع� � ��ي ،املخاوف

نف�شه اإزاء ا�شت�شالمه لقيم املجتمع ال�شائدة

تعانيها ال�شخ�شية :عدم الثقة بالنف�ض ،القلق
املر�شية.

الغرتاب ،عند ا أريك فروم ،يتنازل املرء عن

خا�شة يف املجتمع ال�شناعي احلديث ،يقول

 -غي� � ��اب الإ ح�شا�ض بالتما�شك والتكامل

يف كتاب� � ��ه اخلوف من احلري� � ��ة  « :اإن الفرد

 -حال� � ��ة دميوم� � ��ة العق� � ��د النف�شية التي

م� � ��ن ال�شخ�شية املقدم له من جانب النماذج

الداخلي يف ال�شخ�شية.

تع� � ��رتي ال�شخ�شي� � ��ة  :عق� � ��دة ا أوديب ،عقدة
اخل�شاء ،عقدة النق�ض ،عقدة ال�شطهاد..
اإلخ.
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يكف ع� � ��ن ا أن ي�شبح نف�شه اإن� � ��ه يعتنق نوعاً
احل�شاري� � ��ة ولهذا فاإنه ي�شب� � ��ح متاماً �شا أن
()9

الآخرين وكما يتوقعون منه ا أن يكون.

فمفهوم الغرتاب مفه� � ��وم معقد يرتكز
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اإىل منظومة من العمليات الأ�شا�شية للعملية

التاأث� � ��ري يف احلي� � ��اة الجتماعي� � ��ة التي تعد

ا أربعة ا أبعاد ا أ�شا�شية يف بنيته.

الطبق� � ��ة العاملة يف خدمته� � ��ا ،وهنا يف هذه

الغرتابية ،وميكن لنا يف هذا ال�شياق حتديد

اإنتاجاً منظماً للطبقة الرجوازية التي ت�شع

الإ ك� � ��راه والت�شل� � ��ط :العبودي� � ��ة الت�شلط

احلالة ل يكون اإنتاج الإ ن�شان (اإن�شان الطبقة

الو�شعي� � ��ة الغرتابي� � ��ة لالإ ن�ش� � ��ان ،فالإ ن�شان

خارجي ي�شتعب� � ��د الإ ن�شان ذات� � ��ه ،فالطبقة

الإ ك� � ��راه مفاهيم مركزي� � ��ة تعتمد يف حتديد
امل�شتل� � ��ب املغ� � ��رتب اإن�شان فق� � ��د حريته يف

العامل� � ��ة) يف خدمت� � ��ه بل يتح� � ��ول اإىل �شيء
العاملة تنتج القوة الجتماعية والقت�شادية

اجلوه� � ��ر ،لأن الغرتاب ل يك� � ��ون اإل تغييباً

وهذه القوة تتحول م� � ��ن جديد عر الطبقة

ا أن ميتلك زم� � ��ام نف�شه وي�شيطر على و�شطه

الطبقة العاملة التي ا أنتجتها ،وهذا يعني ا أن

للحرية .فالإ ن�شان يكون حراً عندما ي�شتطيع

ال�شخ�شي الفيزيائ� � ��ي والجتماعي ،ويكون
ح� � ��راً عندما يكون قادراً عل� � ��ى اإبداع ا أ�شياء
تو�شع يف خدمته وت�شكل ا أدواته يف ا أن يكون

الرجوازية اإىل قوة قهر وتدمري وعبودية �شد
العمل هنا مل يعد اإن�شانياً بل هو قوة خارجية

قاهرة ،ففي جمتمع م�شتلب (كما هو احلال
يف داخل طبقة اجتماعية م�شتلبة ) ل ي�شكل

اأك� � ��رث حرية وا أكرث قدرة على التحكم بوجوده

النتم� � ��اء الجتماع� � ��ي ا أداة لتحقيق الذات

كان الإ نتاج الإ ن�شاين يا أخذ طابعاً ا�شتعبادياً

التناق�ض الجتماعي الذي يتمثل يف تق�شيم

والت�شل� � ��ط ،ف � � �اإن الإ ن�شان يتح� � ��ول اإىل كائن

التجربة الإ ن�شانية .ومن هذا املنطلق يتجلى

وم�شتقبل� � ��ه .وعلى خالف ه� � ��ذا الت�شور اإذا
م�ش� � ��اداً حلرية الإ ن�شان ،عر عمليات القهر

م�شتلب مغرتب مهزوم بكل املعايري والدللت

والهوية .فمفهوم الغ� � ��رتاب يقوم هنا على

العم� � ��ل وجتزئة الأدوار الجتماعية وت�شتيت
الغرتاب هنا يف �ش� � ��ورة �رشاع بني الأدوار،

احلق� � ��ة يف مفه� � ��وم الغ� � ��رتاب ،ولذلك فاإن

ول�شيم� � ��ا يف م�شتوى ال�رشاع ب� � ��ني النتماء

التي توجه حياته ووج� � ��وده ي�شكل واحد من

وبني النتم� � ��اء اإىل الطبقة الجتماعية ،بني

غياب امل�شارك� � ��ة يف ال�شلطة ا أو يف القرارات
ا أهم عوامل اغرتابه وا�شتالبه.

اإىل العائلة ا أو الدولة ،بني النتماء اإىل الأمة
وع� � ��ي الذات ووع� � ��ي الآخر ،ب� � ��ني امل�شلحة

الالانتماء :ي�شكل الالانتماء ركناً ا أ�شا�شياً

الجتماعي� � ��ة وم�شلحة الطبق� � ��ة ،بني الأنا

العامل� � ��ة ،عل� � ��ى �شبيل املث� � ��ال ،لي�شتطيعون

عملية حتقيق ال� � ��ذات الجتماعية كما ا أنها

م� � ��ن ا أركان مفهوم الغرتاب ،فا أفراد الطبقة
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متنع عملي� � ��ة امل�شاركة يف الفعالية ال�شيا�شية

اأح� � ��د ا أهم عوامل الغ� � ��رتاب الإ ن�شاين .لقد

فالنتماء اإىل جماعة ا أو طبقة ا أو جمتمع

وبني ا أن الت�شورات اخلاطئة امل�شوهة ا أو هذه
ّ

لالإ ن�شان املحطم.

ا أدرك مارك�� � ��ض هذه احلقيق� � ��ة منذ البداية،

يت�شم� � ��ن و�شعية م� � ��ن و�شعي� � ��ات التجان�ض

التي تنقطع عن احلقيق� � ��ة والتجربة ت�شكل

الجتماعي� � ��ة عملية تقوم عل� � ��ى ا أ�شا�ض بناء

الإ ن�شان وتعمي� � ��ق اإنتاجيته اخلالقة وت�شعه

الجتماع� � ��ي ،وبالتايل ف � � �اإن حتقيق الذات

اإح� � ��دى ا أهم العوام� � ��ل الكابحة لعملية تطور

عالق� � ��ة اإيجابية مع ا آلخ� � ��ر ،وقد يكون هذا

يف دائرة الغرتاب .لق� � ��د بينت درا�شاته يف

واإذا كان� � ��ت هن� � ��اك تناق�ش� � ��ات حقيقية يف

ه� � ��و جمموعة من الت�ش� � ��ورات اخلاطئة عن

متنع ال�شخ�ض يف نهاي� � ��ة الأمر من النتماء

الواقع نف�شه وت�شوي� � ��ه معطياته واإىل تعطيل

الآخر جماعة ا أو جمتمع ا أو �شخ�ض ا أو طبقة.

طبيعة هذه النتماءات فاإن هذه التناق�شات
اإىل نف�ش� � ��ه ،ا أي ت�شطره ،وبالتايل فاإنها متنعه

«الأيديولوجية الأملاني� � ��ة» ا أن الوعي املزيف

الواقع التي توؤدي يف نهاية الأمر اإىل تزييف

التطور اخلالق لالإ ن�شان.

من امتالك هوية خا�شة ،ا أي ال�شعور بالكيان

ونحن يف واقع ا ألم� � ��ر عندما نقابل بني

ا أو ال�شع� � ��ور بامتالك الإ ن�ش� � ��ان معنى خا�ض

الوعي الذي يتواف� � ��ق مع معطيات التجربة،

الواحد الذي ي�شتجمع خمتلف جتارب الفرد،
حلياته الإ ن�شانية.

الوع� � ��ي والوجود فاإنه ميكن لنا ا أن منيز بني

وهو �شكل من ا أ�شكال الوعي احلقيقي ،وهذا

الوع� � ��ي املزيف :ي�شكل الوع� � ��ي بالن�شبة

الذي يتعار�ض مع التجربة املعا�شة وهو �شيغة

الكينون� � ��ة .والوعي هو التنظي� � ��م الدينامي

دون ا أن تكون كل جتربة داخلة بال�رشورة يف

لالإ ن�ش� � ��ان طريق� � ��ة يف الوج� � ��ود ومنهجاً يف

للحي� � ��اة النف�شي� � ��ة اأن� � ��ه احلال� � ��ة ا أو الكيفية
الت� � ��ي يتمك� � ��ن الإ ن�شان مبوجبه� � ��ا ا أن ي�شبح
مو�شوع � � �اً لذات� � ��ه ،ا أي ا أن يجع� � ��ل الفرد من
نف�شه مو�شوعاً للمعرف� � ��ة وا أن يكون بالتايل

ا أخرى للوعي املزيف .فالوجود جتربة معا�شه
حقل الوع� � ��ي ،وهذا ين�شح� � ��ب على الأفراد

واجلماع� � ��ات .فالوعي املزي� � ��ف ي�شكل حالة

من ا أكرث حالت الغ� � ��رتاب ح�شوراً وا أهمية

يف احلياة الإ ن�شاني� � ��ة .فالعلماء يقابلون بني

عر وعيه بذاته �شيداً لنف�شه .ومن هنا فاإن

الوع� � ��ي والوجود ،ا أي ب� � ��ني املعرفة والواقع،

وبني الوعي الذات� � ��ي من جهة ا أخرى ،ي�شكل

فيك� � ��ون الوعي ق� � ��اب قو�ش� � ��ني ا أو ا أدنى من

ا أي تناق�ض بني الواق� � ��ع والتجربة من جهة،
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احلقيقة املعيو�ش� � ��ة وذلك مب�شاعدة ا أدواتهم

الت� � ��ي حتا�رشه وحتيط ب� � ��ه .فالإ ن�شان الذي

فالفيل�شوف يحلل حقل املعرفة ا أو الوعي

اجلمود والعدمية الغرتابية .وهذا يعني ا أن

العلمية واملعرفية.

ل يغ� � ��ري الأ�شياء ول يتغري يق� � ��ع يف م�شتنقع

ويدر�� � ��ض نظام الت�ش� � ��ورات اخلا�شة بوجود

الإ ن�شان الذي ل يوؤثر يف و�شطه ول يجدد يف

الإ ن�ش� � ��ان مثل مفهوم الإ ن�ش� � ��ان الكلي ،وعامل

اإىل حدّ كبري .فاملارك�شية تفرت�ض وجود نزعة

الإ ن�ش� � ��ان وذل� � ��ك بالعالقة م� � ��ع مفهومه عن

الجتم� � ��اع يوازن بني ت�شورات� � ��ه عن احلياة
الجتماعية م� � ��ع احلقيق� � ��ة ال�شو�شيولوجية

الواقعي� � ��ة ،مب� � ��ا ي�شمح ل� � ��ه ببن� � ��اء نظريته
الجتماعي� � ��ة ،كم� � ��ا ا أنه عامل النف�� � ��ض ا أو عامل

معامل وجوده هو اإن�شان يعي�ض حالة اغرتابية
ا أ�شا�شية نحو النمو الديالكتيكي عند الإ ن�شان
يف اجتاه جتاوز الو�شعيات الآنية فوراً ،ومن
هذا املنطل� � ��ق ومن ا أجل اإزال� � ��ة التناق�شات

التي تعرت�ض �شبي� � ��ل هذا النمو الديالكتيكي

التحلي� � ��ل النف�شي يقابل بني وعي الفرد كما

عند الإ ن�شان يعمل الإ ن�شان على بناء ا أدوات

الإ ن�ش� � ��ان كما يراه عر منظومت� � ��ه الفكرية،

الجتماعية اجلديدة) وبهذه الطريقة عينها

يتبدى ع� � ��ر تق�شياته الكلينيكية مع مفهوم
وهذا ما نراه عند فروم الذي قارن بني وعي
الإ ن�ش� � ��ان يف املجتم� � ��ع الرا أ�شمايل مع مفهوم

جدي� � ��دة وا أ�شياء متج� � ��ددة (مث� � ��ل الأنظمة

تعمل هذه احلركة الديالكتيكية على اإ�شباع
احلاجات املتجددة وه� � ��ي يف دائرة حركتها

ال�شح� � ��ة العقلية للف� � ��رد .وباخت�ش� � ��ار فاإن

هذه تع� � ��دل هذه احلاج� � ��ات وتغريها يف ا آن

الوعي والوجود ،يو�شح لنا مفهوم الغرتاب

فالإ ن�شان كائن متغ� � ��ري وهذا التغري وهو

هذا التباعد ب� � ��ني التجربة واملعرفة ،ا أو بني
بو�شف� � ��ه وعياً مزيفاً ميكن ا أن يقارن بالوعي

املو�شوعي ،وه� � ��و �شكل من ا أ�ش� � ��كال الوعي

الذي يت�شكل من قبل مالحظ خارجي ويرمز
اإىل حقيقة وجودية ا أو حتديد ذاتي للحقيقة
املو�شوعية.

واحد.

ل يبحث عن و�شعي� � ��ة ثابتة نهائية بل وعلى
خ� � ��الف ذلك ي�شع� � ��ى اإىل حتقيق حركة تغري

دينامية ديالكتيكية يف اجتاه ا أ�شكال جديدة
من ال�شلطة وا أمناط متجددة من النتماءات
الجتماعي� � ��ة ،والإ ن�شان امل�شتلب هو الإ ن�شان

اجلم� � ��ود والنقطاع :يك� � ��ون الإ ن�شان ل

ال� � ��ذي يعي�ض حالة جم� � ��ود متنعه من جتاوز

الو�شعيات النف�شي� � ��ة واحلالت الجتماعية

الذي ينغلق على ذات� � ��ه ول ي�شتطيع املبادرة

يك� � ��ون م�شتلباً عندم� � ��ا ل ي�شتطي� � ��ع جتاوز
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اإىل الإ جناز والعقل .وبالت� � ��ايل فاإن الإ ن�شان

والتجديد والبتكار وجتاوز اللحظات الآنية

خمتلف جوانب حياته ووج� � ��وده .وميكن لنا

الراهنة بو�شعيات م�شتجدة .والإ ن�شان يعي�ض

يعي�� � ��ض ن�شقاً م� � ��ن التناق�ش� � ��ات الكبرية يف
يف امل�شت� � ��وى النظ� � ��ري ا أن نفرت�� � ��ض ا أن هذه
التناق�ش� � ��ات توج� � ��د يف ا أ�ش� � ��ل كل ممار�شة

يف اجتاهات ا أرحب وا أ�شمل تتجاوز احلالت
حالة �رشاع م�شتمرة بني النزعة اإىل التوازن

والنزعة اإىل التجديد والبتكار ،وبالتايل فاإن

اإن�شانية ويف كل عملية ا أو مرحلة من مراحل

هذا ال�رشاع املركزي (توازن وابتكار) يدخل

الوا�شع للكلمة.

والعقالني� � ��ة ويف خمتل� � ��ف مظاه� � ��ر احلياة

الإ نت� � ��اج الإ ن�شاين باملعن� � ��ى الإ ن�شاين باملعنى

يف �شل� � ��ب التناق�شات العاطفي� � ��ة والنف�شية

والإ ن�شان ميتلك نزعة �شيكولوجية لتحقيق

النف�شية عند الإ ن�شان .ويعي�ض الإ ن�شان نظاماً

النزعة يف منظومة م� � ��ن العمليات النف�شية

يف اجتاهات ا أفقية وعمودية رئي�شية وجزئية.

التوازن اإزاء ه� � ��ذه التناق�شات وتتجلى هذه

معقداً من التناق�شات املتداخلة واملت�شابكة

الت� � ��ي تفعل فعلها يف حتقي� � ��ق التوازن الفرد

فالتناق�ض بني جتربة الفرد اخلا�شة ووعيه

ه� � ��ذه العمليات النف�شي� � ��ة تعمل على حتقيق

خمتل� � ��ف التناق�شات النفعالي� � ��ة والعقالنية

ومتا�شك� � ��ه اإزاء التناق�ش� � ��ات التي يواجهها.

التوازن ب� � ��ني جتربة الفرد وب� � ��ني ت�شوراته
العاك�شة لهذه التجربة ،ومبعنى ا آخر حتدث

هذه العمليات توازناً حقيقياً بني وجود الفرد
وذاته ،كما ا أنها تعم� � ��ل على حتقيق التوازن

بني الهوية الفردية و�ش� � ��ورة الفرد عن ذاته
وهذا ين�شحب على خمتلف التناق�شات التي
تفر�ض نف�شها يف حق� � ��ل التجربة الإ ن�شانية

للفرد ا أي يف خمتل� � ��ف الجتاهات واملواقف
والقيم ال�شادرة عن الفرد.

مبعطي� � ��ات هذه التجرب� � ��ة ي�شتجمع يف ذاته
الت� � ��ي تتجلى يف احلب واحلق� � ��د والكراهية
والأمل والطموح والنفتاح.
اخلال�سة:

يغطي مفهوم الغرتاب خمتلف الن�شاطات

الإ ن�شاني� � ��ة والفعاليات الجتماعية ومن هنا
يجري التا أكيد اليوم عل� � ��ى الطابع ال�شمويل

لهذا املفهوم الذي يتجاوز حدود الن�شاطات
ذات الطابع القت�شادي ا أو ال�شيا�شي ،وهذا

يعني التحفظ عل� � ��ى املوقف املارك�شي حيث

وتعتمل يف ذات الفرد النزعة الإ بداعية

يتم توظيف مفهوم الغرتاب يف الرتكيز على

فالإ ن�ش� � ��ان مفط� � ��ور عل� � ��ى نزع� � ��ة الإ ب� � ��داع

الرا أ�شمايل .اإذا كان مفهوم الغرتاب يقارب

جنب � � �اً اإىل جن� � ��ب م� � ��ع النزع� � ��ة التوفيقية.
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ال�رشط الإ ن�شاين بالدرا�ش� � ��ة والتحليل ،واإذا

تت�شف بالتنوع والتعدد.

اللحظة التي بدا أ فيه� � ��ا الت�شاوؤل يدور حول

ا أن ندرك با أن الفه� � ��م «ال�شيكو�شو�شيولوجي»

كان حتليل الظاه� � ��رة الغرتابية قد بدا أ مع

وم� � ��ن الأهمي� � ��ة مبكان يف ه� � ��ذا ال�شياق

دور بع�� � ��ض الأنظم� � ��ة الجتماعي� � ��ة القائمة

(النف�ش� � ��ي الجتماعي) ميكنن� � ��ا من الك�شف

من التفكري يف و�شعية الفرد ومعاينة �رشوط

اخلا�ش� � ��ة وجتارب اجلماع� � ��ات التي ينتمي

كاملجتم� � ��ع الرا أ�شمايل ،ف � � �اإن ذلك كله لمينع
وج� � ��وده الفردي والنف�شي وم� � ��ن ثم حتليلها

من خالل مفهوم الغرتاب ذاته .وهنا يجب

التا أكيد عل� � ��ى ا أهمية وحدة العوامل النف�شية
والجتماعية بو�شفها عوامل بنائية متكاملة

يف عملية الغرتاب.

ع� � ��ن امل�شافة التي تف�ش� � ��ل بني جتربة الفرد

اإليها .فمفه� � ��وم الغرتاب ي�شف لنا ال�رشط

الإ ن�شاين وي�شاع� � ��د يف حتليل حقل النتماء
الجتماعي للفرد ويغط� � ��ي يف الوقت نف�شه

الفعالي� � ��ات النف�شية الت� � ��ي تعتمل يف داخل
الفرد .فالغ� � ��رتاب مفهوم ا أداتي ميكننا من

لقد اعتمد املارك�شيون مفهوم الغرتاب

حتليل تا أثري ال�رشوط اخلارجية والداخلية يف

برمته .وهم مع ذل� � ��ك ل يرف�شون اجلوانب

اختتامية ميكننا القول با أنه ل ميكن اختزال

منطلق � � �اً ا أ�شا�شياً لإ دانة النظ� � ��ام الرا أ�شمايل
الفل�شفية لهذا املفه� � ��وم التي تت�شل مبفهوم
الإ ن�ش� � ��ان ذاته وبغاياته الوجودية يف الأ�شل،

وبعب� � ��ارة اأخ� � ��رى لميكنهم رف�� � ��ض العوامل
الفردي� � ��ة وال�شيكولوجي� � ��ة يف بن� � ��اء مفه� � ��وم

الغ� � ��رتاب .وعل� � ��ى الرغم م� � ��ن النتقادات
املوجهة للت�شورات املارك�شية حول الغرتاب

فاإن� � ��ه ل ميكننا ا أبداً ا أي�ش � � �اً ا أن ننكر ا أهمية

ت�شكيل وعي الفرد وتوازنه النف�شي .وبعبارة

مفه� � ��وم الغرتاب اإىل ا أحد ا أبع� � ��اده النف�شية
ا أو الجتماعية ،ب� � ��ل وعلى خالف ذلك فاإنه
هذا املفهوم يجد ماهيت� � ��ه وخ�شو�شيته يف

وحدت� � ��ه اجلدلية اجلامعة ما ب� � ��ني النف�شي
والجتماع� � ��ي ا أو ماب� � ��ني ال�شو�شيولوج� � ��ي
وال�شيكولوجي خ� � ��ارج الدللة الأيديولوجية

وال�شيا�شي� � ��ة للمفهوم ،وبالتايل ف � � �اإن الفهم

اجلوان� � ��ب الجتماعي� � ��ة والقت�شادية التي

الأعمق لدللة هذا املفهوم ل يكون اإل بقراءة

الأحوال يتوجب علينا ا أل نغلق بوابات الفهم

والجتماعية املولدة ملفهوم الغرتاب وذلك

جتد تقديراً ا أكر يف الفكر املارك�شي .ويف كل
اخلا�ض مبفه� � ��وم الغرتاب لأن هذا املفهوم

يا أخذ ا أبع� � ��اداً اقت�شادية واجتماعية ونف�شية
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متا أني� � ��ة لنظام التفاعل بني العوامل النف�شية
بعيداً عن ال�شبغ� � ��ة الأيديولوجية التي مني

بها يف بع�ض النظريات.
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