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ػلدِّد مفهـو االغًتاب نوًعا شليزًا من ادلرض النفسي أو االجتماعي، وىو مشكلة االنفصاؿ بُت الذات وبُت 
ومن ادلفهـو جيًدا يبدو أهنا تلعب دورًا تشخيصيا شيء آخر، اللذاف ينتمياف مًعا بشكل طبيعي يف األصل. 
. عادة ما زبتار الليربالية والفلسفة السياسية الليرباليةإىل حد كبَت، ردبا ُتظهر أف شيًئا ما مضلل يف اجملتمعات 

نظرايت االغًتاب رلموعة فرعية من ىذه االنفصاالت اإلشكالية ابعتبارىا ذات أعلية خاصة، مث تقدـ 
. ترتب  مناششات االغًتاب بشكل خاص تفسَتات دل د  وجود االغًتاب والتكهن دبللو كما ىو مفهـو

 وادلاركسية. ابلتقاليد الفكرية اذليغليةولكن ليس بشكل فريد، 

يوضح ادلدخل احلايل الفكرة األساسية لالغًتاب. ؽليَّز االغًتاب عن بعض ادلفاىيم اجملاورة على وجو 
ح بعض التعقيدات ادلفاىيمية وادلعيارية دبا يف ذلك: التمييز اخلصوص من "الفيتيشية" و " ادلوضوعية"، ويوضِّ

بُت االغًتاب الشخصي وادلوضوعي، واحلاجة إىل معيار ؽلكن من خاللو ربديد مسببات االنفصاؿ على أهنا 
عوابت التجريبية إشكالية، و)بعض جوانب( العالشة بُت االغًتاب والقيمة األخالشية. يتم االعًتاؼ غالباً ابلص

 اليت تنشأ عن النظرايت الفلسفية ادلزعومة لالغًتاب ولكن مل يتم حلها.
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 الفكرة األساسية  .1
 املقدمة 1.1

ىناؾ حدود دلا ؽلكن أف يقاؿ بشكل مفيد عن مفهـو االغًتاب بشكل عاـ؛ أي ما ؽلكن أف يقاؿ بشكل 
تبطة بتقاليد فكرية معينة. مفيد دوف االطلراط يف تعقيدات أخر  معينة، ادلقدَّمة من شبل مؤلفُت معينُت أو ادلر 

ومع ذلك ىناؾ فكرة أساسية ىنا يبدو أهنا ذبذب معظم ادلؤلفُت والتقاليد، وىي ليست مراوغة أو يصعب 
 فهمها.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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زبتار ىذه الفكرة األساسية لالغًتاب رلموعًة من العلل االجتماعية والنفسية اليت تنطوي على النفس وعلى 
االغًتاب على أنو متألف من انفصاؿ إشكايل للموضوع والكائن اللذاف اآلخرين. بتعبَت أدؽ فهو يفهم 

 ينتمياف مًعا بشكل طبيعي.

 

 فصلم   1.1
ردبا تكوف ىذه الصيغة للفكرة األساسية سلتصرة للغاية حبيث ال ؽلكن فهمها بسهولة، وابلتأكيد تستفيد من 

اجتماعي أو نفسي ينطوي على  على أنو مرضٌ –القليل من التفصيل. يتضمن وصف االغًتاب ادلعروض ىنا 
ثالثة عناصر مكوِّنة:  –انفصاؿ إشكايل للموضوع والشيء اللذاف ينتمياف يف أصلهما معاً بشكل طبيعي

 ادلوضوع، والشيء، والعالشة بينهما. سيكوف من ادلفيد أف نقوؿ ادلزيد عن كل من ىذه بدورىا.

شخص أو وكيل فردي، "ليس ابلضرورة" ألف ادلوضوع أوالً ادلوضوع ىنا ىو النفس، عادة وليس ابلضرورة ىو 
ؽلكن أف يكوف على سبيل ادلثاؿ رلموعة من نوع ما. يبدو أنو ال يوجد سبب وجيو إلنكار أف أي عامل 
مجاعي أو فردي شد ينفصل عن شيء ما، على سبيل ادلثاؿ ابإلضافة إىل عزؿ آان عن حكومتها، فقد غلد 

 فصلُت عن حكومتهم.النساء أو ادلواطنُت أنفسهم من

اثنًيا ؽلكن للشي ذي الصلة أف يتخذ أشكااًل متنوعة، وىي تشمل: الكياانت اليت ليست شخصية ونفسية، 
شيء أو أشياء أخر ، والنفس. شد يكوف الكائن ىنا كيااًن ليس شخصيا، على سبيل ادلثاؿ شد يتم عزؿ 

مؤسسة أو من ادلعايَت االجتماعية، حيث ال يُفهم بياتريس عن العامل الطبيعي أو من شلارسة اجتماعية أو من 
أيٌّ من ىذه الكياانت على أهنا عوامل من أي نوع. ابإلضافة إىل ذلك شد يكوف الشيء كيااًن شخصيا آخر 
أو رلموعة أخر ، على سبيل ادلثاؿ شد يتم عزؿ بياتريس من صديق طفولتها سيسيل، وشد يتم عزؿ بياتريس 

ا شد يكوف الشيء ىنا ىو الشخص نفسو؛ أي شد تكوف ىناؾ متغَتات انعكاسية أيًضا من عائلتها. أخَتً 
 للعالشة، على سبيل ادلثاؿ حيث يتم عزؿ بياتريس من نفسها.

اثلثًا العالشة ىي عالشة انفصاؿ إشكايل بُت الشخص والشيء ينتمياف مًعا بشكل طبيعي. حاليا كل ىذه 
ؿ، وغلب أف يسبب االنفصاؿ مشكلة، وعليها أف ربصل بُت العناصر مطلوبة: غلب أف يكوف ىناؾ انفصا
 الشخص والشيء ينتمياف معاً يف الطبيعة.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فكرة االنفصاؿ مهمة، ليست كل العالشات اإلشكالية بُت الكياانت ذات الصلة تنطوي على االغًتاب، 
اًل وظيفيا ولكنو على سبيل ادلثاؿ شد يكوف االندماج بشكل مفرط يف شيء آخر عالشًة إشكالية أو اختال

ليس ما يُعتقد عادة أبنو اغًتاب. زبيل على سبيل ادلثاؿ أف سيسيل ليس ذلا حياة وال ىوية وال ذبد أي معٌت 
خارج عضوية عائلتها، من ادلغري على األشل ابلنسبة لألفراد ادلعاصرين أف نقوؿ أف ذلا عالشة "غَت صحية" 

هنا اغًتبت عن عائلتها. عادة ما يكوف االغًتاب دبثابة مع عائلتها، ولكن يبدو من الغريب أف نقوؿ إ
 انفصاؿ إشكايل عن شيء ما.

ما أمسيو االنفصاؿ اإلشكايل شد يشَت إليو رلموعة متنوعة من الكلمات والعبارات. يبدو أف الفكرة األساسية 
"االنقسامات"، ال تتطلب أي مفردات معينة. شد يشمل التنوع اللغوي ىنا الكلمات اليت تقًتح: فواصل )

"التمزشات"، "التشعبات"، "انشقاشات"، وما إىل ذلك(، العزلة )"الالمباالة"، "الالمعٌت"، "العجز"، 
"االنفصاؿ"، وما إىل ذلك(، والعداء )"النزاعات"، "الصراعات"، "اذليمنة"، وما إىل ذلك(، كل ىذه  وأكثر 

ت الصلة، ابلطبع شد يستخدـ مؤلفوف معينوف اللغة شد تكوف طرشًا لإلشارة إىل انفصاؿ إشكايل من النوع ذا
بشكل أكثر منهجية، ولكن يبدو أنو ال يوجد سبب وجيو لإلصرار على أف ادلفردات األساسية تتطلبها 

 الفكرة األساسية.

إف فكرة انفصاٍؿ ذات صلة غلب أف يكوف بطريقة ما إشكاليًة ومهمة أيًضا، شد ال يبدو االنفصاؿ بُت 
ء ابلضرورة إشكالية، عالشات الالمباالة على سبيل ادلثاؿ شد تسبب أو ال تسبب مشكلة. الشخص والشي

عندما يتم لفت -على سبيل ادلثاؿ خذ يف االعتبار دانييال ادلهندسة ادلعمارية اإلسبانية ادلتميزة، اليت اكتشفت 
جزر احملي  اذلادئ بنيوي ونيوزيلندا،  أهنا غَت معنية وغَت مبالية ذباه العالشة الدستورية ادلعقدة بُت -انتباىها

ال مباالهتا يف ىذه احلالة تبدو غَت مشكوؾ فيها. ردبا أشل وضوحا شد ينطبق الشيء نفسو على عالشات 
الصراعية، أي أف ىذا الصراع شد يكوف أو ال يكوف مشكلة. دلثاؿ غَت مشكوؾ فيو، ضع يف اعتبارؾ إنيد 

 من يكوف شد مرة، ألوؿ األودلبية األلعاب يف بشدة تتنافسافادلتوس   وفرانشيسكا وعلا مالكمتاف يف الوزف
 عن إنيد عرفت إذا شيء كل بعد الرايضيَّتُْت، ىاتُت بُت والضغينة العداء من معُت شدر وجود سباًما ادلناسب
يس من فل -ذلا ىزؽلة أهنا على فرانشيسكا ومصاحل لرغبات ضربة كل تواجو أهنا زبيل- فرانشيسكا مع كثب

 ادلستبعد أف زبسر يف احللبة فحسب، بل ىي أيًضا بطريقة ما تفشل يف ادلالكمة.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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غلب أف  -مناسبة؛ أي لتشكل أمثلًة على االغًتاب-االشًتاح ىنا ىو أف تكوف العالشة إشكالية مناسبة 
(. بتعبَت أدؽ غلب Wood 4002 :3ػلصل انفصاؿ بُت الشخص والشيء ينتمياف مًعا بشكل طبيعي )

أف ربب  الفواصل ادلرشحة أو تتعارض مع االنسجاـ أو الًتاب  ادلناسب بُت ىذا الشخص والشيء. زبيل 
على سبيل ادلثاؿ أف كال من الالمباالة من دانييال وعداء إنيد، أيخذ أيًضا أشكااًل إشكالية مناسبة، ردبا 

ياة، وأهنا مل تعد هتتم بقضااي نكتشف أف دانييال أصبحت غَت مبالية على ضلو متزايد بدعوهتا مد  احل
التصميم والبناء اليت كانت متحمسة ومتشددة عليها يف السابق، يف حُت بدأت إنيد يف التسل  على 
شريكها احمللي، ليس فق  يف التصرؼ بطريقة عدوانية وغَت متسازلة، ولكن يف بعض األحياف هتدد ابلعنف 

المباالة والعداء( تبدو إشكالية مناسبة ىي أهنا تنتهك اجلسدي. ما غلعل ىذه األمثلة من االنفصاؿ )ال
بعض الشروط األساسية لالنسجاـ أو الًتاب  بُت الكياانت ذات الصلة. )شرط أساسي ال يبدو أنو مت 
احلصوؿ عليو يف األمثلة السابقة لالنفصاؿ غَت ادلثَت للمشاكل(. ػلدث االغًتاب عند حدوث انفصاؿ بُت 

ينتمياف مًعا، القوؿ أبهنما ينتمياف مًعا بشكل صحيح يعٍت أف العالشة ادلتناغمة أو  الشخص والشيء اللذاف
ادلًتابطة بُت الشخص والشيء ىي عقالنية أو طبيعية أو جيدة. وبدورىا فإف عمليات الفصل احملبطة أو 

م ربديد ما شد ادلتعارضة مع ىذا الشرط األساسي، تكوف غَت منطقية أو غَت طبيعية أو سيئة. ابلطبع مل يت
يثبت ىذا االنسجاـ األساسي، على سبيل ادلثاؿ عقالين أو طبيعي أو جيد. كما أنو ليس من الزعم أف 
تعطيل االنسجاـ األساسي ىو كل شيء يعترب سيًئا، وأف االغًتاب ال ؽلكن أف يكوف خطوة مربرة أو 

 على التوايل(. 2.4و  ..5إغلابية. )تتم مناششة ىذه القضااي دبزيد من التفصيل يف القسمُت 

 

 الفكرة املتواضعة 1.1
يبدو أف فكرة االغًتاب األساسية ىذه تعطينا رلموعة متنوعة ولكن متميزة من الظواىر االجتماعية والنفسية، 
انتقاء فئة من الكياانت اليت شد يكوف لديها القليل من القواسم ادلشًتكة خبالؼ ىذا االنفصاؿ اإلشكايل 

نفصاالت اإلشكالية ىنا ىي بُت الذات )دبا يف ذلك العمالء الفرديوف واجلماعيوف( للشخص والشيء. اال
واآلخرين )دبا يف ذلك األنفس األخر ، ونفس ادلرء، والكياانت غَت اخلاضعة(. ومن ادلفهـو أف الفكرة 

ما مضلل األساسية تلعب دورًا تشخيصيا إىل حد كبَت، أي أف االنفصاؿ اإلشكايل شد يشَت إىل أف شيًئا 
 مع الذات أو العامل االجتماعي، ولكن ال يقدموف شرًحا أو يقًتحوف حاًل ذلذه العلل.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، على وجو اخلصوص ىذه الفكرة  على ىذا الضوء تبدو فكرة االغًتاب األساسية متواضعة من حيث ادلفهـو
إفَّ كل ىذه العلل ليست ملتزمة ابلضرورة ببعض االدعاءات القوية اليت شد توجد أحيااًن يف األدبيات. 

-االجتماعية والنفسية تتميز ابنفصاؿ إشكايل، على سبيل ادلثاؿ ال غلعل االغًتاب نوًعا طبيعيا، بعد اآلف 
(، Wood 4002  :2فئة األشياء البيضاء ىي نوع طبيعي ) -الستعارة مثاؿ مرتب  جبوف ستيوارت ميل

ادلختلفة لالغًتاب اليت حددىا ىذا احلساب مرتبطة  وال ربتاج على سبيل ادلثاؿ إىل أي اشًتاح أبف األشكاؿ
ابلضرورة ببعضها البعض، ذلك على سبيل ادلثاؿ يتم تفسَته مجيًعا بنفس العامل األساسي. ابلطبع ردبا شاـ 

حساابِت االغًتاب اليت تقدـ تلك االدعاءات أو ما  -بشكل أو آبخر غَت معقوؿ-منظِّروف معينوف ببناِء 
( أنو اشًتح أف 113.-1.1. . على سبيل ادلثاؿ غالًبا ما يُفهم الشاب كارؿ ماركس )شاهبها بشكل أشو 

ر بطريقة أو أبخر  مجيع األشكاؿ األخر  ) : Wood 4002إحد  أشكاؿ االغًتاب ادلنهجية يفسِّ
 (، االدعاء ىنا ىو ببساطة أف ىذه وغَتىا من ادلطالبات القوية، ال تتطلبها الفكرة األساسية.2

ك يبدو أف الفكرة األساسية تتطلب فق  بعض اإلضافات من أجل توسيع نطاشها النقدي بشكل  ومع ذل
كبَت. ضع يف اعتبارؾ اشًتاحُت آخرين غالًبا ما يتم تقدؽلهما يف ىذا السياؽ: أف االغًتاب ؼلتار رلموعة من 

يثة، وأف فكرة "االغًتاب" زبتلف العلل االجتماعية والنفسية غَت العادية السائدة يف اجملتمعات الليربالية احلد
عن فكرة "الظلم" اليت تركز عليها الكثَت من الفلسفة السياسية الليربالية احلديثة. ىذه االدعاءات ادلألوفة 
ليست ابىظة، ولكن منهجيا يبدو أف مفهـو االغًتاب لديو بعض الشراء النقدي على كل من اجملتمعات 

ًتاب(، والفلسفة السياسية الليربالية ادلعاصرة )إلعلاؿ االغًتاب(. إف االشًتاح الليربالية ادلعاصرة )الحتواء االغ
أبف مفهـو االغًتاب يكشف أف شيًئا مهما منحرفا مع كل من اجملتمع الليربايل والتفاعلات -النقدي الضمٍت 

عومة تكشف عن يبدو بعيًدا عن التفاىة. )وبطبيعة احلاؿ فإف إثبات أف تلك اإلخفاشات ادلز  -الليربالية
 عيوٍب أساسية يف اجملتمع الليربايل، أو الفلسفة السياسية الليربالية يصعب ربقيقها(.

عادة ما تقيِّد النظرايت اخلاصة ابالغًتاب نطاؽ االنفصاؿ اإلشكايل الذي هتتم بو، وتقدـ ادعاءاٍت أكثر 
ثاؿ على العلل االجتماعية بداًل من تفسَتيًة دلد  وتنبؤ الغربة اليت تتميز هبا، شد يركزوف على سبيل ادل

جوانب معينة من ترتيباهتا االشتصادية على -األمراض النفسية، ويصروف على أف سببها مسات ىيكلية معينة 
للمجتمع ادلعٍت. ىذه االدعاءات التفسَتية ذات أعلية كبَتة. بعد كل شيء يبدو فهم سبب  -سبيل ادلثاؿ

إذا كاف ؽلكن زبفيفها أو التغلب عليها أو كيف ؽلكن ذلك، ومع ذلك  ادلشكلة خطوة مفيدة ضلو معرفة ما



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فإف ىذه االدعاءات التفسَتية ليست مفتوحة بسهولة للمناششة العامة، نظرًا للخالفات الكبَتة بُت ادلفكرين 
تلف والتقاليد ادلعينة ادلوجودة يف ىذا السياؽ. الحظ أيًضا أف إدخاؿ ىذه القيود ادلختلفة للنطاؽ، وسل

ادلطالبات التفسَتية ادلتنافسة، يزيد من تعقيد احلساب ذي الصلة. ومع ذلك فإف ىذه التعقيدات وحدىا 
اليت ؽلتلكها مفهـو االغًتاب ألنو صعب أو بعيد ادلناؿ.  –غَت ادلستحسنة إىل حد ما–ابلكاد تفسر السمعة 

رتب  هبا غالًبا مفهـو االغًتاب )اذليغلية على األشل يف التقاليد الفكرية اليت ي-شد يكوف أتثَتىا معقًدا 
 من خالؿ اللغة واذلياكل اجلدلية غَت ادلألوفة لد  بعض القراء. -وادلاركسية(

 

 تنازالت .1
االعًتاؼ حبدود ىذا -عند ىذه النقطة شد يكوف من ادلالئم تقدمي تنازلُت مرتبطُت وسلتلفُت يف ادلنهج 

 الفكري والتفسَت النصي.، إهنما يتعلقاف ابلتاريخ -ادلقاؿ

ابلرغم من أفَّ ادلراجع عن االغًتاب شد ذُكرت عند ادلؤلفُت والتقاليد السابقة، لكن ال يُقاؿ إال القليل جًدا 
ىنا عن التطور التارؼلي دلفهـو االغًتاب. يُعتقد عادة أف ادلصطلح لو أصوؿ أوروبية حديثة نسبيا، يف اللغة 

وائل القرف اخلامس عشر، وشد جذب اىتماـ رلموعة من ادلهتمُت. ؽلكن أف اإلصلليزية ظهر ادلصطلح يف أ
يشَت مصطلح "االغًتاب" ومعارفو ادلختلفة إىل: اغًتاب الفرد عن هللا )يظهر ىكذا يف الكتاب ادلقدس 
ويكليف(، للتحويالت القانونية حلقوؽ ادللكية )يف البداية، خاصة عندما يتعلق بقطع األراضي(، والتشوش 

لذىٍت )مصطلح لقب حىت القرف التاسع عشر لألطباء النفسيُت دبغًتبُت(. يقاؿ أحيااًن أف "االغًتاب" دخل ا
. يستخدـ ىيجل GWFاللغة األدلانية من خالؿ االستخداـ القانوين للغة اإلصلليزية، على الرغم من 

لإلشارة " Entfremdung"، وليس "Entäusserung( على سبيل ادلثاؿ عادًة ".13.-770.)
(، )وىو ابلطبع ادلصطلح األخَت الذي لو صلة اشتقاشية بػ Hegel 1991a§ :25إىل نقل ادللكية )

"fremd أو"أجنيب"(. عالوة على ذلك ردبا كانت ادلناششة الفلسفية األوىل حوؿ االغًتاب، على األشل "
( األشكاؿ 771.–7.4.هبذا التعقيد ابللغة الفرنسية. يف اخلطاب الثاين يشخص جاف جاؾ روسو )

حب الذات )الذي يتم تقدؽلو أحيااًن على أنو "كربايء" أو"زىو" يف الًتمجات –"ادللتهبة" من حب الذات 
اليت مت تضخيم مسوميتها من خالؿ بعض التطورات االجتماعية والتارؼلية، وتظهر   –اإلصلليزية القدؽلة(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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راد الذين أصبحوا منشقُت بطريقة ما عن طبيعتهم كأشكاؿ اغًتابية من النفس، ىذا يف تصرفات وحياة األف
(Rousseau .997.) 

وابدلثل على الرغم من اإلشارة ىنا إىل نصوص سلتلفة، فإف األبعاد التفسَتية للمناششة احلالية زلدودة أيًضا، 
حاب وغلب التعامل معها حبذر. على األشل تعمل أوصاؼ آراء مؤلفُت وتقاليد معينة على األشل جزئيا، كأص

مكاف زبطيطي إىل حد ما آلراء معينة حوؿ االغًتاب. ال يتم التخلي عن الدشة التفسَتية ابستخفاؼ، لكن 
الواشع الفوضوي ادلتمثل يف التناشض، والتسلسل الزمٍت، والتفاصيل النصية، والتفسَت ادلتنازع عليو، ليس ىو 

التقاليد ادلذكورة ىنا، الرجوع بشكل مفيد يف ادلقاـ الًتكيز. ؽلكن للمهتمُت األكثر دشة وتعقيًدا من ادلؤلفُت و 
 إىل ادلقاالت ادلناسبة يف مكاف آخر يف ىذه ادلوسوعة.األوؿ 

 

 جاورةتاملفاهيم امل .1
 املقدمة 1.1

شد يكوف من ادلفيد شوؿ شيٍء عن عالشة االغًتاب دبا ؽلكن تسميتو بػ "ادلفاىيم ادلتجاورة". ادلثاالف اللذاف 
مستمدة من التقاليد اذليغلية وادلاركسية، وىي مفاىيم الفتشية وادلوضوعية. ؽلكن أف  سبت مناششتهما ىنا

يساعد تفكيك العالشة بُت ىذه ادلفاىيم ادلختلفة يف توضيح الشكل العاـ لالغًتاب، وكذلك يتم مناششتهما 
دلزج  -أكثر بشكل معقوؿ أو-أيًضا بسبب ربديد أوجو االغًتاب داخل وخارج ىذين التقليدين أحيااًن 

االغًتاب إما مع الفتشية أو مع ادلوضوعية. وحىت لو كانت بعض ادلعاجلات ادلعزولة لالغًتاب تساوي 
ادلفاىيم ذات الصلة مع بعضها البعض، يُفهم االغًتاب بشكل أفضل على أنو ليس مرادفًا للفتشية أو 

 للموضوعية.

 

 الفتشية 1.1
" ىنا إىل فكرة إبداعات Fetishismي الفتشية. يشَت مصطلح "أوؿ األفكار ادلتجاورة اليت نناششها ىنا ى

بشرية صلت بطريقة أو أبخر  من اذلرب )وبعيًدا عن الفصل بشكل غَت الئق( عن السيطرة البشرية، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وحققت مظهر االستقالؿ، وأتيت الستعباد وشمع سلًتعيها، )الغرض من اجلملة الواردة يف اجلملة السابقة ىو 
 ديد عالشة موحية دبفهـو االغًتاب(.ادلساعدة على رب

دبا يف -ضمن التقاليد اذليغلية وادلاركسية مت وصف رلموعة واسعة بشكل مدىش من الظواىر االجتماعية 
على أهنا ذات طابع صنمّي. يف الواشع يعامل ماركس يف بعض األحياف  -ذلك الدين والدولة وادللكية اخلاصة
للحداثة، حيث اتسمت الفًتات التارؼلية السابقة بقاعدة األشخاص على  ظاىرة الفتشية على أهنا مسة شليزة

األشخاص، يتميز اجملتمع الرأمسايل بقاعدة األشياء على األشخاص. شد نقوؿ إفَّ "رأس ادلاؿ" جاء ليحل 
 زلل اإلشطاع، ضع يف اعتبارؾ على سبيل ادلثاؿ التواتر الذي يتم من خاللو فهم "شو  السوؽ" وسبثيلها يف
الثقافة احلديثة كشيء خارج عن سيطرة اإلنساف، على غرار القو  الطبيعية اليت تقرر مصَتان. يف صورة 

يصور ماركس اجملتمع الربجوازي احلديث على أنو "مثل الساحر الذي مل يعد  –من البياف الشيوعي–مشهورة 
 (.219: 972.س وإصللز شادرًا على التحكم يف سلطات العامل السفلي الذي استدعاه بسحره" )مارك

من أجل تفصيل فكرة الفتشية ىذه ضع يف اعتبارؾ مثاؿ الوعي الديٍت ادلسيحي كما ىو مفهـو على نطاؽ 
(، )كاف فيورابخ معاصًرا ومؤثرًا ىاما للماركس الشاب 174.-102.واسع يف كتاابت لودفيج فيورابخ )

يل فيورابخ الفلسفي للوعي الديٍت ىو أنو يف من بُت أمور أخر (، االستنتاج الشهَت والبسي  لنزع ربل
ادلسيحية يعبد األفراد عادات الطبيعة البشرية، متحررين من شيودىم الفردية ومتوشعة على كياف مثايل. ابلنسبة 
لفورابخ مع ذلك ىذا ليس خطأ فكراي حبًتا، ولكنو ابألحر  مليٌء ابلعواشب االجتماعية والسياسية 

لو" أييت اآلف لقمعنا واستعبادان. ليس أشل من ذلك يطلب اإللو ادلسيحي تضحيات والنفسية، ألف ىذا "اإل
العامل احلقيقي من األفراد، عادة يف شكل إنكار أو شمع الحتياجاهتم اإلنسانية األساسية، على سبيل ادلثاؿ 

ي )بداًل من يتم تصوير الفكرة ادلسيحية للزواج على أهنا تعمل بطريقة تقـو بقمع ومعاشبة جسد البشر 
 (.4.0-407: 4007تقديسها وإرضائها( )ليوبولد 

يبدو أف الوعي الديٍت يف نظر فيورابخ ىو حالٌة حيث يتخذ االغًتاب شكل فتشية، أي ىناؾ فصل إشكايل 
ىنا بُت الشخص والشيء )األفراد وطبيعتهم البشرية اخلاصة(، وأيخذ شكل خلق اإلنساف )فكرة األنواع 

اذلروَب من سيطرتنا وربقيق مظهر االستقالؿ، وأييت الستعبادان وشمعنا. نفس الشيء يبدو  اجملسدة يف هللا(
صحيًحا حسب فلسفة ماركس لإلنتاج يف اجملتمعات الرأمسالية ادلعاصرة، أيخذ رأس ادلاؿ مظهر شوة اجتماعية 

ُت ادلنتجُت. ُصدـ ماركس مستقلة ربدد ما يتم إنتاجو، وكيف يتم إنتاجو، والعالشات االشتصادية )وغَتىا( ب



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بنفسو ابلفكرة، ويف اجمللد األوؿ من رأس ادلاؿ يقدـ التشابو التايل: "كما يف الدين ػلكم اإلنساَف منتجاُت 
(. ومع ذلك فبداًل من 2.2: 992.دماغو، لذلك يف اإلنتاج الرأمسايل ػلكمو منتجاُت يده")ماركس 

 يف الفتشية على أهنا شكل معُت شد يتخذه االغًتاب، مساواة االغًتاب والفتشية، من األفضل التفكَت
)لتوضيح األمر يبدو أنو ال يوجد سبب لالعتقاد أبف ماركس سيختلف أو ينبغي أف ؼلتلف مع ىذا 

 االدعاء(.

الِحظ على وجو اخلصوص أنو على الرغم من أف مناششات ماركس حوؿ االغًتاب غالًبا ما َتستخدـ لغة 
أتخذ مجيعها ىذا الشكل، لنأخذ على سبيل ادلثاؿ االنفصاؿ اإلشكايل الذي يقاؿ  الفتشية، إال أهنا ال

أحيااًن إنو موجود بُت األفراد ادلعاصرين والعامل الطبيعي، كما يعتقد اأُلَوُؿ عن أنفسهم يتصرفوف كما لو كانوا 
اف" األشل من عمل معزولُت أو منقطعُت أو منفصلُت عن األخَت. تنعكس الفكرة ىنا يف حلظات "بروميثي

ماركس، مثاًل يف االشًتاح أبف العالشة ادلناسبة بُت البشرية والطبيعة لن تنطوي على ىيمنتنا اآللية على 
"اآلخر"، بل تقدير متعاطف لعالشٍة معقدٍة مع العامل الطبيعي الذي ضلن يف الواشع جزء منو. ردبا تكوف تلك 

دبا يف ذلك إزالة الغاابت والتلوث -ديدات "البيئية" ادلعاصرة اللحظات أكثر وضوًحا يف مناششة ماركس للته
(. 999.وعادًة ما تتضمن روايتو "األيضية" العالشة ادلناسبة بُت البشرية والطبيعة )فوسًت  -والنمو السكاين

كايل ىناؾ فصل إش-تبدو العالشة احلديثة غَت ادلالئمة بُت اجلنس البشري والطبيعة ىنا مثااًل على االغًتاب 
ولكن بعض اخلصائص ادلركزية للفتشية تبدو غائبة. من الواضح أف العامل الطبيعي ليس  -بُت الذات واآلخر

من صنع اإلنساف الذي صلا من سيطرتنا، عالوة على ذلك فإف أتثَت ىذا الفصل ابلذات على اجلنس 
أف انفصالنا غَت ادلالئم عن العامل  البشري ال يناسب لغة العبودية والقمع بشكل مريح للغاية، يف الواشع يبدو

 الطبيعي غلد تعبَتًا يف معاملتنا اآللية القاسية للطبيعة، بداًل من استبداد الطبيعة علينا.

 

 املوضوعية 1.1
والثاين من األفكار ادلتجاورة اليت سوؼ يتم مناششتها ىو ادلوضوعية. شد يكوف بعض التوضيح األويل مفيًدا، 

 –والكانتية بعض التقاليد النسويةادلألوفة من –ى وجو اخلصوص ليس فكرة ادلوضوعية ادلفهـو ادلعٍت ىنا عل
(، Nussbaum .995اليت تتعلق بعدـ ادلالَءمة األخالشية دلعاملة اإلنساف كما لو كاف شيًئا أو سلعة )

تاجي يف ىذه ظاىرة متميزة وىامة لكنها ليست ذات صلة ىنا. تشَت ادلوضوعية ىنا إىل دور النشاط اإلن



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التوس  يف تطور العالشة بُت اجلنس البشري والعامل الطبيعي، ىذه العالشة مألوفة أكثر من بعض التقاليد 
" Vergegenständlichungأحيااًن ادلصطلح األدلاين " ماركساذليغلية وادلاركسية، حيث يستخدـ 

 (.474: 975.لوصفو )على سبيل ادلثاؿ، يف 

جزء من العامل الطبيعي وتعتمد عليو، ومع ذلك فإف الطبيعة يف البداية خبيلة إىل ينظر إىل البشرية على أهنا 
حد ما بربكاهتا. ونتيجة لذلك يواجو البشر العامل الطبيعي من موشع الندرة األصلي، ويكافحوف من خالؿ 

بطرؽ ذبعلو  –عادًة من خالؿ صنع األشياء–النشاط اإلنتاجي أبنواع سلتلفة لتغيَت الشكل ادلادي للطبيعة 
يعكس اىتماماهتم واحتياجاهتم اخلاصة ويلبيها بشكل أفضل. يف تلك العملية ادلتطورة يتحوؿ العامل الطبيعي 
والبشرية على حد سواء من خالؿ ىذا الشكل اجلماعي، حمليطهم ادلادي ومن خالؿ زايدة إنتاجيتهم. أصبح 

يت البشر لينظروا إىل أنفسهم كأشياء موضوعية، العامل الطبيعي  يبدو أشل كأي شيء "آخر"، وابلتايل أي
للتعبَت عن سلطاهتم األساسية بشكل ملموس. شد نقوؿ إف ىذه األنشطة التحويلية يف العامل ذبسد اإلدراؾ 

 الذايت التدرغلي للبشرية.

 من ىذا ادلنظور يبدو أف مجيع نشاطات اإلنتاجية البشرية ينطوي على ادلوضوعية، ومع ذلك يصر ماركس
على أنو ليس كل النشاط اإلنتاجي ينطوي على االغًتاب، عالوة على ذلك فإف بعض أشكاؿ االغًتاب 

 ليس ذلا عالشة واضحة ابدلوضوعية. –اليت ال عالشة ذلا ابلنشاط اإلنتاجي–األخر  

ط اإلنتاجي يؤكد ماركس أف النشاط اإلنتاجي شد يتخذ أو ال يتخذ شكاًل اغًتابيا، مثاًل يقاؿ عادة إفِّ النشا
يف اجملتمعات الرأمسالية يتخذ شكاًل مغًتاًب، يف حُت أنو من ادلتوشع أف يتخذ النشاط اإلنتاجي يف اجملتمعات 
الشيوعية شكاًل غَت مغًتٍب وذا معًٌت؛ زبطيطيا شد: )أ( نِصف العمل ادلنفصل أبنو: ال ينطوي على ربقيق 

، ال يهدؼ إىل تلبية احتياجات اآلخرين، وال ػلظى الذات )عدـ تطوير ونشر القو  البشرية األساسية(
ابلتقدير ادلناسب من ِشبل ىؤالء اآلخرين. بينما )ب( ؽلكن وصف العمل غَت ادلنفرد أو اذلادؼ أبنو: مت 
اختياره حبرية تنطوي على ربقيق الذات )تطوير ونشر القو  البشرية األساسية(، بقصد تلبية احتياجات 

م أيضًا من شبل ىؤالء اآلخرين. يتوس  النشاط اإلنتاجي العالشة بُت اجلنس البشري اآلخرين، ويتم تقديرى
 والعامل الطبيعي يف كال اجملتمعُت، ولكن االغًتاب موجود فق  يف احلالة الرأمسالية.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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للحصوؿ على مثاؿ على وجهة نظر ؽلكن أف يقاؿ إهنا تساوي ما بُت التهجَت واالغًتاب، ضع يف اعتبارؾ 
ى أحيااًن ابلرؤية "ادلسيحية" للعمل، ففيو يُنظر إىل العمل على أنو شر ابلضرورة، وىو نشاط غَت سار ما يسم

مطلوب لألسف من أجل بقائنا. يرجع الفضل يف امسها إىل احتضاهنا لالدعاء أنو مل يكن مطلواًب من البشر 
اركس أو شيٍء من ىذا (. يف نظر م9: .3العمل بعد عرؽ احلواجب إال بعد السقوط )انظر تكوين 

القبيل، ؽلكن للمرء أف يصف ىذا الرأي ادلسيحي على أنو ؼلطئ بُت التهجَت واالغًتاب، وؼلل  بُت النشاط 
اإلنتاجي على ىذا النحو وأشكالو ادلتقلبة والالإنسانية. يف الواشع ؽلكن للمرء أف يذىب أبعد من ذلك 

االجتماعية ادلنفصلة للبشرية، واليت ذبسد فشاًل رمزاي يف فهم ويقًتح أف ىذا النوع من االرتباؾ يعكس احلالة 
أف اإلنتاج ادلادي ىو عامل مركزي ؽلكن للبشر التعبَت فيو بطرؽ حرة وإبداعية عن نوع الكائنات اليت ىم 

 عليها.

ة تفشل يف ابإلضافة إىل ذلك وفًقا للفكرة األساسية اليت مت الدفاع عنها ىنا، فإف مساواة االغًتاب وادلوضوعي
إدراؾ أف بعض أشكاؿ االغًتاب شد ال يكوف ذلا عالشة على اإلطالؽ ابلنشاط اإلنتاجي. يؤكد عداؤعلا 
ادلتبادؿ وازدراؤعلا غَت ادلقنع أف جيلياف وشقيقتها ىاان منفصلتاف عن بعضهما البعض، ولكن يبدو أنو ال 

العمل أو مكاف كل منهما فيو، إف مشاركة  يوجد سبب وجيو لالفًتاض أف اغًتاهبما مرتب  ابلضرورة بعامل
األخوات يف النشاط اإلنتاجي واألشكاؿ اليت تتخذىا شد ال يكوف ذلا عالشة ابالنفصاؿ اإلشكايل ىنا، زبيل 
أف ىذا األخَت نشأ عن مزيج من التنافس بُت األشقاء والعناد وسوء الفهم احملتمل يف وشت األزمات األسرية 

 أحد الوالدين. يعطينا ىذا االحتماؿ سبًبا آخر لعدـ مساواة االغًتاب وادلوضوعية.اليت تنطوي على وفاة 

ابختصار ال تتشابو الفتشية وال ادلوضوعية سبامًا مع فكرة االغًتاب، بداًل من أف تكوف مًتادفة تتداخل ىذه 
األحياف ردبا رلموعة يف بعض –ادلفاىيم جزئيا فق . ؽلكن فهم الفتشية على أهنا اختيار رلموعة فرعية فق  

حلاالت االغًتاب. وىناؾ أشكاؿ من ادلوضوعية ال تنطوي على االغًتاب )مثاًل: العمل اجملدي  –فرعية كبَتة
بدوف ارتباط واضح  –خارج النشاط اإلنتاجي–يف اجملتمعات الشيوعية(، ابإلضافة إىل أشكاؿ االغًتاب 

 ابدلوضوعية.
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 غرتاب الشخصي واملوضوعياال .4
 التميز 4.1

شد ال يكوف مفهـو االغًتاب بعيد ادلناؿ أو صعب الفهم، ولكن من الواضح أنو ال ؼللو من وجود تعقيدات 
أو مشاكل زلقة فيو، ردبا خاصة عندما نتجاوز الفكرة األساسية أو نتعمق أكثر يف األدبيات ذات الصلة. 

بػ: التمييز بُت االغًتاب الشخصي سوؼ يتم تقدمي ثالث تعقيدات مثَتة لالىتماـ ىنا على التوايل تتعلق 
 وادلوضوعي، احلاجة إىل معيار ػلدد مسبب االنفصاؿ على أنو إشكايل، والعالشة بُت االغًتاب والقيمة.

يقدـ ىذا القسم مقدمة عن بعض ىذه التعقيدات ادلثَتة لالىتماـ وبعض األفكار األولية حوذلا، أي تقسيم 
(. ال تعمل مجيع النظرايت أو 44.-9..: 992.)ىاردؽلوف االغًتاب إىل أصناؼ شخصية وموضوعية 

 التقاليد هبذا التمييز، ولكن ؽلكن االستفادة من فهم تشخيص مؤلفُت معينُت وحاالت معينة.

أواًل: يتم سبييز االغًتاب أحيااًن من حيث كيف يشعر األشخاص، أو يفكروف، أو ؼلتربوف الفصَل اإلشكايلَّ 
ابالغًتاب الشخصي، على سبيل ادلثاؿ شد يقاؿ إفَّ إنغريد مغًتبة ألهنا تشعر ىنا. ؽلكن أف يسمى ىذا 

[" zu Hauseابالبتعاد عن العامل، وألهنا زبترب حياهتا على أهنا تفتقر إىل ادلعٌت، وألهنا ال تشعر "يف ادلنزؿ ]
 451، و  2A ، §187A§أ:  .99.لتبٍت مصطلح مستخدـ من شبل ىيجل، وىكذا )-يف ذلك 

A.) 

اثنًيا: يتميز االغًتاب أحيااًن دبصطلحات ال تشَت إىل مشاعر أو أفكار أو ذبربة األشخاص. ؽلكن أف يسمى 
ىذا ابالغًتاب ادلوضوعي، مثاًل ؽلكن أف يقاؿ إفَّ جوليتا تنفر ألف بعض االنفصاؿ ؽلنعها من التطور ونشر 

قيق الذات وما إىل ذلك. مثل ىذه خصائصها اإلنسانية األساسية، وؽلنعها من االطلراط يف أنشطة رب
االدعاءات مثَتة للجدؿ، لكنها تفًتض أف االغًتاب يتعلق إبحباط تلك اإلمكاانت، وال تشَت إىل ما إذا  
كانت جوليتا نفسها تعاين من نقص. ردبا تتمتع جوليتا بصدٍؽ إبدراكها الذايت الذي يفتقر إىل احلياة، وحىت 

 ات كونو متطلًبا للغاية وغَت جذاب.أهنا ترفض بوعٍي ىدؼ ربقيق الذ

أحيااًن يتم االستخفاؼ ابالغًتاب الشخصي، تُعامل على سبيل ادلثاؿ فيما يتعلق بػ"رلرد" كيف "يشعر" 
الفرد حوؿ االغًتاب "احلقيقي"، وىذا خطأ. يُفهم االغًتاب الشخصي بشكل أفضل على أنو تنوع كامل 

عر ابلغربة، فأنت حقا )شخصيا( مغًتب، )"حقا" من أجل عدـ من شىت أنواع االغًتاب. إذا كنت حًقا تش



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2017© حكمة  15 

 

السماح على األشل ببعض ادلواشف اليت شد ؼلطئ فيها األفراد ببساطة حوؿ ما يشعروف بو، على سبيل ادلثاؿ 
 ردبا للتو إنغريد خلطت منهجيا االغًتاب مع عسر اذلضم، شلا أد  هبا إىل ربديِد كليهما بشكل خاطئ(.

 

 يصخمطط التشخ 4.1
–ىذا التمييز بُت االغًتاب الشخصي وادلوضوعي ؽلكن أف يعطينا سلططًا تشخيصيا مفيدا، دعوان نفًتض 

أف مجيع رلموعات ىذين النوعُت من االغًتاب شلكنة، ىذا يعطينا أربع نتائج اجتماعية  –بال شك
 للمناششة:

 االغًتاب ادلوضوعي: االغًتاب الشخصي: احلالة االجتماعية:

(i) ـ ـ 

(ii) ـ غ 

(iii) غ ـ 

(iv) غ غ 

 

 حيث: ـ = موجود, غ = غائب

 

 التطبيقات 4.1
تتوافق تقريًبا مع الطرؽ اليت َوصف هبا  -( أعالهiv( إىل )iادلرشمة من )-ىذه اجملموعات البديلة ادلختلفة 

ادلثاؿ وجهات النظر مؤلفوف معينوف أنواًعا معينة من الًتتيب االجتماعي أو أنواع اجملتمع. أتمل على سبيل 
 ادلختلفة للمجتمع احلديث ادلقسم إىل طبقات اليت ازبذىا ىيغل وماركس.

(؛ أي أنو عامَل iؽلكن وصف ماركس أبنو يشخص اجملتمع الرأمسايل ادلعاصر على أنو يتوافق مع الوضع )
هة نظره اجتماعي ػلتوي على كلٍّ من االغًتاب ادلوضوعي والشخصي حوؿ ما ؽلكن أف نسميو يف وج



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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"القياسية"، يسمح ماركس أبف يكوف االغًتاب ادلوضوعي والشخصي متميزًا من الناحية ادلفاىيمية، ولكنو 
يفًتض أنو يف اجملتمعات الرأمسالية عادة ما يتم العثور عليهما مًعا اجتماعيا )ردبا مع النوع الشخصي الذي 

دوف –وجهة النظر القياسية ىذه، ويبدو أنو  يتبع نوع ادلوضوعي(. ومع ذلك ىناؾ فقرات ينحرؼ فيها عن
يسمح يف بعض األحياف لالغًتاب  –التخلي عن فكرة أف االغًتاب ادلوضوعي إىل حد ما أكثَر جوىريةً 

الشخصي وادلوضوعي أف ينفصال اجتماعيا. على األشل ىذه إحد  طرؽ شراءة مقطع معروؼ يف العائلة 
ونوف مغًتبُت موضوعيا ولكن ليس شخصيا. يف ىذه ادلالحظات ادلقدسة يشَت إىل أف الرأمساليُت شد يك

يدرؾ ماركس أف الرأمساليُت ال يستطيعوف االطلراط يف أنشطة ربقيق الذات من النوع الطبيعي )ذلذا يتواجد 
فإف الرأمساليُت راضُت عن اغًتاهبم،  –على عكس الربوليتاراي–فيهم االغًتاب ادلوضوعي(، ولكنو يالحظ أنو 

 (.32: 975.يشعروف "ابلراحة"، بل ويشعروف بػ"القوة" بو )ماركس وإصللز إهنم 

(؛ أي أنو عامل iiiيف ادلقابل يؤكد ىيجل أف العامل االجتماعي احلديث يقًتب من شيء أشبو ابلوضع )
اجتماعي ال ػلتوي على االغًتاب ادلوضوعي، ولكنو ال يزاؿ ػلتوي على نوعو الشخصي، ىذا ابلنسبة 

شكل اذلياكل االجتماعية والسياسية للعامل االجتماعي احلديث منزاًل، ألهنا سبكن األفراد من إدراؾ ذليجل. تُ 
أنفسهم بشكل سلتلف كأفراد األسرة، والوكالء االشتصاديُت، وادلواطنُت، ومع ذلك فإف ىؤالء األفراد أنفسهم 

مؤسسات العامل االجتماعي احلديث  يفشلوف يف فهم أو تقدير أف ىذا ىو احلاؿ، بل يشعروف ابالغًتاب عن
وردبا يرفضوهنا عن وعي. مت وصف ىذه احلالة أبهنا واحدة من "االغًتاب الشخصي البحت" 

(Hardimon .992 :.4..) 

إف شياـ ىيجل وماركس بتشخيص اجملتمع احلديث هبذه الطرؽ ادلختلفة يساعد على تفسَت التزاماهتما 
أي عامل اجتماعي –( ivكالعلا يهدؼ إىل تقريب اجملتمع من الوضع )السياسية االسًتاتيجية ادلختلفة.  

ولكن دبا أهنما ؼلتلفاف حوؿ  –يفتقر إىل أشكاؿ منهجية من االغًتاب ادلوضوعي والشخصي على حد سواء
 (،iمن أين نبدأ، فيقًتحاف طرشًا سلتلفة لتحقيق ىذا اذلدؼ ادلشًتؾ. ابلنسبة دلاركس دبا أننا نبدأ من الوضع )

فإف ىذا يتطلب شلب العامل احلايل؛ أي أف ادلؤسسات وادلواشف حباجة إىل إحداث ثورة )للتغلب على 
(، فإف ىذا يتطلب تغيَتًا يف iiiاالغًتاب ادلوضوعي والشخصي(. ابلنسبة ذليجل دبا أننا نبدأ من الوضع )
موضوعيا، وهبذه الطريقة "نصاحل"  ادلواشف فق ؛ أي أننا أصبحنا ندرؾ أف العامل احلايل ىو ابلفعل "ادلنزؿ"

 أنفسنا مع ىذا العامل، ونتغلب على االغًتاب الشخصي اخلالص يف ىذه العملية.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( تتكوف من عامل اجتماعي ػلتوي على اغًتاب موضوعي ولكن ليس شخصيا، حالة ؽلكن وصفها iiاحلالة )
. ردبا ليس من ادلبالغة التفكَت يف (40.،  992.أبهنا واحدة من "االغًتاب ادلوضوعي البحت" )ىاردؽلوف 

ىذا ادلوشف على أنو يتطابق تقريًبا مع إحد  رؤ  مدرسة فرانكفورت األكثر كابوًسا للمجتمع الرأمسايل 
ادلعاصر )مدرسة فرانكفورت ىي التسمية العامية ادلمنوحة لعدة أجياؿ من الفالسفة وادلنظرين االجتماعيُت، 

مع معهد البحوث االجتماعية الذي أتسس يف  -بشكل أو آبخر-ادلرتب  يف التقليد ادلاركسي الغريب، 
( الذي مت 979.–191.(. على سبيل ادلثاؿ يف التشاـؤ تشخيص ىربرت ماركوز )930.-949.

(، األفراد يف اجملتمعات الرأمسالية ادلتقدمة يظهروف سعداء يف 922.التعبَت عنو يف رجل أحادي البعد )
(. ال 3.:  4004م "يعرِّفوف أنفسهم" بظروفهم ادلنفصلة ويكتسبوف "الرضا" منهم )عالشاهتم ادلختلة، فه

ليس بشكل -يزاؿ االغًتاب ادلوضوعي يُكتسب لكنو مل يعد يولِّد نزاًعا اجتماعيا، حيث يَفًتض ىذا األخَت 
مرد ذباه أف يطلب من الوكالء الذين يشعروف أو ؼلتربوف، شكاًل من أشكاؿ العداء أو الت -غَت معقوؿ

 الًتتيبات االجتماعية القائمة.

يثَت ىذا االفًتاض األخَت القضية األوسع للعالشة بُت االغًتاب وما ؽلكن تسميتو "الدافع الثوري". دعوان 
يتمتع ابلقوة  -ردبا وكياًل مجاعيا-نفًتض أف التغيَت االجتماعي اجلذري يتطلب من بُت شروٍط أخر  وكياًل 

-ا التغيَت، إف دور االغًتاب يف ادلساعدة على تكوين ىذا الشرط النفسي األخَت والرغبة يف إحداث ىذ
يبدو معقًدا. أواًل يبدو أف االغًتاب ادلوضوعي  -الرغبة يف إحداث تغيَت من جانب الوكيل الثوري ادلفًتض

ربة على ىذا النحو ال ؽلكن أف يلعب دور التحفيز، ألنو ال ينطوي على أي شعور، أو تفكَت، أو ذب
اعتماًدا على -االنفصاؿ اإلشكايل ىنا، )من أجل السماح إبمكانية أف تكوف معرفة الشخص هبذا االغًتاب 

تُوفر حافزًا نفسيا مناسًبا للثورة(. اثنًيا  -األشل على وجهات نظر ادلرء بشأف الرواب  بُت األسباب والدوافع
ا شلا شد يبدو يف البداية، الحظ على وجو تبدو العالشة بُت االغًتاب الشخصي والتحفيز أكثر تعقيدً 

اخلصوص أف بعض األبعاد التجريبية لالغًتاب الشخصي تبدو أشل احتمالية من غَتىا لتوليد ادلتطلبات 
النفسية للعمل ىنا. شد تؤدي مشاعر "العجز" و "العزلة" على سبيل ادلثاؿ إىل االنسحاب االجتماعي 

ة االجتماعية الراديكالية والسعي التعاوين من جانب اجلهات ذات الصلة. والذرية الفردية، بداًل من ادلشارك
ابختصار سواء كاف االغًتاب الشخصي صديًقا أو عدوا للدافع الثوري، فيبدو أنو يعتمد على الشكل 

 الدشيق الذي يتخذه.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يًضا أنو يتقارب شد يُعتقد أ -أي حالة "االغًتاب ادلوضوعي اخلالص"-( iiمن ادلثَت لالىتماـ أف الوضع )
( 910.-905.) جاف بوؿ سارترمع اذلدؼ االجتماعي لبعض ادلفكرين يف تقاليد الوجودية )تقليد 

( وآخروف(. شد تكوف ىناؾ حاجة إىل بعض الكـر التفسَتي ىنا، لكنٍت 920.-9.3.وألربت كامو )
جلميع اجملتمعات البشرية، أعترب أف الوجوديُت يفكروف يف "شيٍء مثل" االغًتاب ادلوضوعي كميزة دائمة 

برفض كلٍّ من احلساابت اجلوىرية ذات الطبيعة البشرية األساسية، واالحتضاف األخالشي للعالشات 
االجتماعية اليت تسهل تطوير ونشر تلك اخلصائص اإلنسانية، فإهنم بداًل من ذلك يؤكدوف أف العامل 

زاًل" أبًدا. ومع ذلك على الرغم من أنو ال ؽلكن االجتماعي سيظل دائًما "اآلخر"، وال ؽلكن أف يكوف "من
التغلب على ىذا "اآلخر"، إال أنو يبدو أف ىناؾ طرشًا أفضل وأسوأ للتعامل معو. ما ىو أساسي لكل فرد 
ىو ما يصنعونو من أنفسهم، والطرؽ اليت اختاروا هبا االطلراط مع ذلك اآلخر. يبدو أف النتيجة ادلفضلة ىنا 

مثل -راد الذين غلسدوف شاعدة "األصالة"، واليت شد تتطلب من بُت شروط أخر  تشمل إشراؾ األف
أف يكوف لديهم "الشجاعة" يف الفهم والتقبل، وردبا يؤكد حىت أف  -االختيار، أو االلتزاـ دلشاريعهم اخلاصة

 (..4.: 992.العامل االجتماعي ليس وطًنا ذلم )ىاردؽلوف 

 -ذي ػلتوي على أشكاؿ منهجية ال اغًتاٍب موضوعي أو شخصيال-( ivيوضح ىذا أيًضا أف الوضع )
 ليس ولكن ادلثاؿ، سبيل على وماركس ىيغل من)ىو اذلدؼ االجتماعي لبعض ىؤالء ادلؤلفُت وليس كلهم 

( شد يكوف أيًضا توصيًفا للعامل االجتماعي احلايل وفًقا دلدافع افًتاضي ومفرط يف iv) ابلطبع(. الوجوديُت
 حاضر.التفاؤؿ لل

 

 

 نفصال مشكلة؟ما الذي جيعل اال .5
 معايري "املشكلة" 5.1

يتعلق اجلزء الثاين من التعقيدات ادلثَتة لالىتماـ اليت مت طرحها ىنا دبا ؽلكننا تسميتو ابحلاجة إىل معيار 
"اخلطأ"، أي أنو معياٌر ؽلكن من خاللو تقييم عمليات االنفصاؿ على أهنا إشكالية أـ ال. تذكر االشًتاح 
السابق أبف حاالت االغًتاب تتطلب بعض الشروط ادلعيارية لالنسجاـ أو الًتاب  الذي شد يتم تقييم حاالت 

 االنفصاؿ على أهنا مشكلة أـ ال.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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غالًبا ما يلعبو  –ربديد ما إذا كانت عمليات االنفصاؿ إشكالية–من الناحية التارؼلية كاف ىذا الدور 
ة. ومع ذلك بدافع الشك يف ىذه الفكرة األخَتة، سعى منظِّرو رواايت عن طبيعتنا البشرية األساسي

 االغًتاب أحيااًن إىل بدائل للقياـ هبذا الدور.

 

 الطبيعة البشرية األساسية 5.1
تسعياف لتقييم  -كاترينا ولورا-لنر  كيف تعمل جاذبية الطبيعة البشرية زبيل اثنُت من ادلنظِّرين االفًتاضيُت 

جوًدا يف رلتمع معُت، ؽلكننا أف نفًتض أف مؤسسات وثقافة ىذا اجملتمع ابلذات ما إذا كاف االغًتاب مو 
وأف ادلنظَِّرتُت تشًتكاف يف العديد من  –دبعٌت أهنا ربب  التعاوف والتعاوف االجتماعي بشكل منهجي–فردية 

لى أف: وجهات النظر نفسها ولكن ليس مجيعها، افًتض على وجو اخلصوص أف ادلنظرتُت لدينا تتفقاف ع
االغًتاب ىو مفهـو متماسك ومفيد، أفَّ حالة االغًتاب الوارد ىنا مقبوؿ بشكل عاـ، أفَّ ادلسبب الوحيد 
لالنفصاؿ اإلشكايل يف ىذا اجملتمع ابلذات ىم أولئك الناشئوف عن الفردية اخلاصة هبم، وأف طبيعتنا البشرية 

ساطة فإف االنفصاؿ يكوف إشكاليا إذا أحب ، وغَت األساسية توفر معيار "ادلالءمة" لتقييم االنفصاؿ، وبب
إشكايل إذا كاف يسهل "ربقيق الذات". يُفهم إدراؾ الذات ىنا على أنو جزء أساسي من احلياة اجليدة، 
ويتألف من تطوير ونشر اخلصائص البشرية األساسية للفرد، ومع ذلك افًتض أيًضا أف كاترينا ولورا زبتلفاف 

لطبيعة البشرية، وعلى وجو اخلصوص اختلفتا حوؿ ما إذا كاف التعاوف وادلؤانسة من حوؿ ما تشتمل عليو ا
اخلصائص اإلنسانية األساسية، مع إصرار كاترينا على أهنما كذلك وتصر لورا على أهنما ليسا كذلك؛ يبدو 

سبة لكاترينا فإف أف ما يلي ىو أف كاترينا ستخلص وستنكر لورا، أفَّ ىذا اجملتمع ػلتوي على االغًتاب. ابلن
االفتقار الواسع للتعاوف والتعاوف االجتماعي يؤكداف أف ادلؤسسات االجتماعية األساسية ىنا ربب  ربقيقنا 
لذاتنا. يف حُت ابلنسبة للورا فإف االفتقار الواسع االنتشار للتعاوف والتعاوف االجتماعي يؤكداف أف ادلؤسسات 

 شل ال ربب  ربقيقنا الذايت.االجتماعية األساسية تسهِّل أو على األ

حيث مت شرح الفكرة األساسية لالغًتاب، مت سبييز العالشات ادلختلفة بُت  4..)الحظ أنو يف القسم الفرعي 
الشخص والشيء، واليت مت وصف واحدة منها فق  أبهنا انعكاسية. ومع ذلك يف ضوء ادلناششة احلالية شد 

يف ىذا النوع من احلاالت، ابستخداـ الطبيعة البشرية األساسية - نفكر اآلف ِمن األكثر دشًة أف نقوؿ أنو
كاف واحد منهم فق  انعكاسيا مباشرًا، ألف ىناؾ بعض ادلعٌت الذي تنطوي فيو مجيع   -لتحديد االغًتاب
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أبعاد االغًتاب ىذه على فصل عن جانب من جوانب الطبيعة البشرية اخلاصة. بعد كل شيء ىذا ىو 
 الفصل ذي الصلة كمشكلة، على سبيل ادلثاؿ يعترب انفصاؿ األفراد عن بعضهم البعض ابلتحديد ما يعترب

ابلنسبة لكاترينا أيًضا بشكل غَت مباشر انفصااًل عن الطبيعة البشرية من التعاوف واجملتمعية اليت سبيزان 
 اإلنسانية األساسية(.

 

 البدائل 5.1
 -خاللو تقييم مسبب االنفصاؿ على أنو إشكايل أـ الالذي يتم من -كما لوحظ من شبل فإف ىذا ادلعيار 

غالًبا ما يتم لعبو ولكن ليس دائًما من خالؿ طبيعتنا البشرية األساسية. ابلنظر إىل الشك ادلعاصر الواسع 
على األشل من ِشبل أولئك الذين يعارضوف ما يسمى أحيااًن "األصولية" حوؿ -االنتشار دلثل ىذه الرواايت 

شد يكوف من ادلفيد توضيح حالٍة لالغًتاب ال تعتمد على مثل ىذه االفًتاضات )أو على  -شريةالطبيعة الب
األشل تسعى بوعي لتجنبها(. ىناؾ أيًضا فائدٌة زلتملة ىنا ألولئك األشل شبًها منا، أي أف مثل ىذا ادلثاؿ شد 

 يوفر أيًضا إحساًسا أفضل بتنوع نظرايت االغًتاب ادلتاحة.

ي سرًدا لالغًتاب من ىذا النوع ويضعو يف تقليد النظرية النقدية؛ أْي نوٌع من التحرر ادلرتب  يقدـ رىيل جيج
دبدرسة فرانكفورت. يف ىذه احلالة ؽلكن لفكرة االغًتاب أف تساعدان على فهم العامل وتغيَته، ولكن فق  إذا 

حباط احلرية مع تعطيل شيء مثل تلقت بعض إعادة البناء ادلفاىيمي اذلامة. ال يزاؿ االغًتاب مرتبطًا إب
ال تتأثر بشكل شاتل من خالؿ  –خبالؼ رواده وشركائو–"ربقيق الذات"، ومع ذلك يقاؿ إف ىذه احلالة 

: Jaeggi 40.2االلتزاـ إما ابلنظرايت "ادلوضوعية للغاية" للحياة اجليدة، أو ادلفاىيم "األصولية" للذات )
20.) 

االستيالء"، الذي يستخدمو جيجي لإلشارة إىل القدرة والعملية ادلتعلقة ادلصطلح احلاسم للفن ىنا ىو "
(. تكوف 39: 40.2أبفعالنا ومشاريعنا بطرؽ تنطوي على "شيء مثل عـز الذات وكونو مؤلًفا حلياتو" )

عندما "يكوف ادلرء حاضرًا يف أفعالو ويوجو حياتو بداًل من أف يكوف  -واالغًتاب غائًبا-ادلالءمة انجحة 
مدفوًعا هبا، ويستقل األدوار االجتماعية بشكل مستقل، ويكوف شادرًا على التعرؼ على رغباتو، ويشارؾ يف 

واالغًتاب -(. على النقيض من ذلك فإف ادلالءمة ال تكوف انجحة Jaeggi 40.2 :.55العامل" )
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يف التعرؼ على أفعالو  عندما تكوف ىناؾ "سلطة غَت كافية وغياُب حضوٍر يف ما يفعلو ادلرء، وفشل -موجود
(. وابلتايل يتم ربديد االغًتاب عن طريق Jaeggi 40.2 :.55ورغباتو، وادلشاركة يف حياتو اخلاصة" )

االختالالت ادلنهجية لعملية التخصيص، على وجو اخلصوص يف تلك االضطراابت ادلنهجية اليت تقودان إىل 
عادة إف ىذه االضطراابت تتخذ إحد  األشكاؿ األربع: الفشل يف ذبربة أفعالنا ومشاريعنا كأعمالنا. يقاؿ 

"العجز" أو ذبربة فقداف السيطرة على حياة ادلرء، "فقداف األصالة" خاصة عندما يكوف ادلرء غَت شادر على 
ربديد األدوار االجتماعية اخلاصة بو، "االنقساـ الداخلي" حيث يعاين ادلرء من بعض الرغبات والرغبات 

 يب، و "الالمباالة" أو االنفصاؿ عن ادلشاريع السابقة وتفاعلات الذات.اخلاصة بو كأجن

يناسب ىذا النموذج السعادة دبا فيو الكفاية مع فكرتنا األساسية عن االغًتاب على أهنا تتكوف يف فصل 
إشكايل بُت الذات واآلخر ينتمياف مًعا بشكل طبيعي يف األصل. ومع ذلك فإف شروط ربديد العالشة 

لة ذات الصلة ىنا هتدؼ إىل أف تكوف أشل تطلًبا ومثَتًة للجدؿ من تلك اليت تنطوي على ادعاءات ادلخت
حوؿ طبيعتنا البشرية األساسية. ىناؾ مفهـو مشابو للحرية كإدراٍؾ ذايت، ولكن يقاؿ إهنا ربقيُق نوٍع رفيع 

األصويل. ال يزاؿ البعد ادلعياري  من وكالة عـز الذات، وليس ربقيق بعض اذلوية "ادلعطاة مسبًقا" من النوع
شائماً، ولكن يتم تقدؽلو على أنو موسع وعملي على نطاؽ واسع. إهنا توسعيٌة من حيث إف رلموعًة واسعة 
من اإلجراءات وادلشاريع شد يتم تضمينها يف اختصاصها. ومن اإلجرائي أف ادلعيار للحكم على صلاح ىذه 

ا مت ربقيقها يف النوع الصحيح من عـز الذات يف طريقة التسليم، وليس اإلجراءات وادلشاريع ادلختلفة ىو أهن
 أف زلتواىا يعكس رواية ضيقة ومثَتة للجدؿ دلا ىم البشر يف اجلوىر.

ويقاؿ إف الثقافة احلديثة تعًتؼ وتقدر نوع احلرية اليت ربدثنا عنها ىنا، ونتيجة لذلك ؽلكن تقدمي حالة 
لنقد اجلوىري؛ أي من خالؿ استخداـ وجهة نظر ربكم على األفراد االغًتاب ىذه كشكل من أشكاؿ ا

وأشكاؿ احلياة وفًقا للمعايَت اليت طرحها ىؤالء األفراد أنفسهم، أو اليت تفًتضها أشكاؿ احلياة ىذه مسبًقا. 
ولة، على ادلستو  الفردي شد يتضمن ىذا النقد ربديد التوترات احملتملة بُت شروط معاملة الناس كعوامل مسؤ 

والعوائق اليت ربوؿ دوف مثل ىذه الوكالة اليت سبيز أنفسنا ادلنفصلة، على سبيل ادلثاؿ مشاعر العجز اليت سبنع 
األفراد من توجيو واحتضاف حياهتم اخلاصة. وعلى ادلستو  االجتماعي شد يتضمن ىذا النقد ربديد 

يف العامل ادلعاصر، على سبيل ادلثاؿ وجود أدوار التناشضات احملتملة بُت ادلثل العليا للحرية وإدراكها الفعلي 
 (.Jaeggi 40.2 :2.-24اجتماعية أو سياسية ال ؽلكن للفرد القياـ هبا )
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ابلطبع تبقى األسئلة الصعبة، أسئلًة ليس فق  حوؿ ما إذا كاف مفهـو التملك يتجنب بنجاح شبح الكمالية 
إفَّ كوف نوع الذات أو عـز الذات الذي غلسد  ادلتصور، ولكن أيضا حوؿ أساس احلياة الطبيعية ىنا.

االستيالء معًتٌؼ بو وشيٌِّم يف الثقافة احلديثة، ال يثبت يف حد ذاتو شيمتو األخالشية. ردبا يكوف من األسهل 
 ذباىل الغائية اذليغلية، أو الكمالية ادلاركسية، بداًل من إغلاد بدائل ُمرضية.

 

 االغرتاب والقيمة .6
 العنصر السليب 6.1

اثلث ىذه التعقيدات ادلثَتة لالىتماـ يتعلق ابلبعد األخالشي لالغًتاب. الرواب  بُت االغًتاب واألخالؽ  
كثَتة ومتنوعة، وال توجد زلاولة ىنا لرسم ىذا ادلشهد األوسع يف رلملو. بداًل من ذلك يتم لفت االنتباه إىل 

رة سلبية ولكن ليس سلبيا ابلكامل، يتم وضعو مستُت طبوغرافيتُت: االدعاء أبف االغًتاب ىو ابلضرورة ظاى
 والدفاع عنو، واالشًتاح إبغلاز أف األخالؽ نفسها شد تشجع أو ذبسد االغًتاب.

ؽلكن معاجلة االدعاء أبف االغًتاب ابلضرورة ظاىرة سلبية لكنها ليست سلبية ابلكامل يف جزأين، يبدو 
–فيو الكفاية، االغًتاب يتألف من فصل كياانت معينة  الدفاع عن اجلزء األوؿ من ىذا االدعاء واضًحا دبا

اللذاف ينتمياف معًا بشكل طبيعي. ونتيجة لذلك ينطوي االغًتاب دائًما على  –الشخص وبعض الشيء
العقالين أو الطبيعي -فقداف أو نقص شيٍء ذي شيمة؛ أي فقداف أو نقص االنسجاـ أو االرتباط "ادلناسب" 

شيء ذي الصلة. )الصيغة الصعبة شلياًل "اخلسارة أو النقص" مطلوبٌة ألف ىذه بُت الشخص وال -أو اجليد
ادلصطلحات ليست مرادفة، وؽلكن تفصيل االغًتاب يف أيٍّ من احلالتُت. إحد  االختالفات ادلركزية ىي أف 

 امتالؾ الًتاب  ادلناسب يبدو أنو شرط ضروري لفقده، ولكن ليس ابلطبع عدـ وجودىا(.

 

 جيايبالعنصر اإل 6.1
ىذا ىو اجلزء الثاين من ادلطالبة الذي يبدو أشل وضوًحا، أي أف االغًتاب ليس ظاىرة سلبية ابلكامل، أي 
أف اخلسارة أو النقص ىنا شد ال تكوف دائًما القصة أبكملها من الناحية األخالشية. الحظ على وجو 
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االغًتاب. )ال يتم تقدمي أي اشًتاح ىنا اخلصوص أف بعض احلاالت ادلعروفة ربدد أيًضا ربقيق شيمة يف حلظة 
 حوؿ ما إذا كاف ؽلكن تقييم "ادلكاسب" و "اخلسائر" األخالشية الناذبة واحلكم عليها بشكل عاـ أـ ال(.

فكر يف  –أف االغًتاب ؽلكن أف ينطوي على ربقيق شيء ذي شيمة–من أجل توضيح ىذه االحتمالية 
العثور عليو ولكن مل يتم االعًتاؼ بو دائًما يف كتاابت ماركس. تتضمن االنتقاد الدشيق للرأمسالية الذي مت 

إحد  الطرؽ ذات الصلة لتقدمي ىذه احلالة ربديد حلظة االغًتاب ضمن ظل  تطور شد نسميو "جدلية" دبعٌت 
 واحد من ىذا ادلصطلح الزلق.

رد من جهة ودوره االجتماعي، يتعلق التقدـ اجلديل ىنا ابلعالشة النامية بُت شخص معُت وشيء معُت، الف
ورلتمعو من جهة أخر . يُقصد ابلتقدـ اجلديل حركة من مرحلة تتميز بعالشة "وحدة غَت متمايزة"، من 
خالؿ مرحلة تتميز بعالشة "انقساـ متباين" إىل مرحلة تتميز بعالشة "وحدة متباينة" فق  لتوضيح أنو ال توجد 

 Cohenة أو طبيعة أو مد  انتشار مثل ىذه التطورات )ادعاءات أخر  مت تقدؽلها ىنا حوؿ ضرور 
.972 :437.) 

 يتضمن التقدـ اجلديل ىنا ثالث مراحل اترؼلية:

أواًل: يُقاؿ إف اجملتمعات السابقة دلا شبل الرأمسالية ذبسد مرحلة الوحدة غَت ادلتمايزة. ىنا يتم دفن األفراد يف 
لديهم تصورات، وال يزالوف أشل تروغًلا ذلويتهم ومصاحلهم دورىم االجتماعي ورلتمعهم، واندرًا ما يكوف 

 اخلاصة اليت ؽلكن سبييزىا عن تلك اخلاصة ابجملتمع األوسع.

اثنياً: يقاؿ إف اجملتمعات الرأمسالية احلالية ذبسد مرحلة االنقساـ ادلتمايز. ىنا يسود االستقالؿ واالنفصاؿ، 
فكروف يف ىوية ومصاحل اجملتمع األوسع. يف الواشع ىم معزولوف عادة وال يهتم األفراد إال ألنفسهم، واندرا ما ي
 وغَت مبالُت أو معادين ذباه ىذا األخَت.

اثلثًا: يقاؿ إف اجملتمعات الشيوعية ادلستقبلية ذبسد مرحلة الوحدة ادلتمايزة. ىنا تزدىر اإلصدارات ادلرغوبة 
يدة، اذلوايت اجملتمعية والفردية وادلصاحل اجملتمعية والفردية من اجملتمع والفردية مًعا يف الواشع يف أشكاذلا اجلد

تفًتض وتعزز بعضها البعض. يقاؿ أحيااًن إف زلتوايت ادلرحلتُت األوليُت )اجملتمع والفردية على التوايل( شد مت 
رمجة " عبارة عن زلاولة تSublatedيف ىذه ادلرحلة الثالثة. " -أي مت رفعها وإلغاؤىا وحفظها-"تفرغها" 
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" ومعرفتو اليت يستخدمها ىيجل أحيااًن الشًتاح ىذا ادلزيج من األفكار aufhebenإنكليزية للفعل األدلاين "
(Hegel .99.  :42§بA3 ، §81A..) 

يف السياؽ احلايل ادلرحلة احلامسة ىي ادلرحلة الثانية، ىذه ىي مرحلة االغًتاب، مرحلة االنفصاؿ اليت تنبثق 
(. ىذه ىي مرحلة Inwood .994 :32ادلصاحلة يف وحدة أعلى )متباينة( )من وحدة بسيطة شبل 

اجملتمعات الرأمسالية احلالية اليت تنطوي على انفصاؿ إشكايل لألفراد عن دورىم االجتماعي ورلتمعهم. يف 
 ادلرحلة األوىل )من رلتمعات ما شبل الرأمسالية السابقة( كانت ىناؾ عالشة إشكالية ولكن مل يكن ىناؾ
انفصاؿ. ويف ادلرحلة الثالثة )للمجتمعات الشيوعية ادلستقبلية( يوجد انفصاؿ ولكنو انفصاؿ صحي وليس 
إشكايل. يف ىذه ادلرحلة الثانية من االغًتاب، ىناؾ خسارة أو نقص يف شيء ذي شيمة، تقريًبا فقداف أو 

إهنم فقدوا اإلحساس ابالتصاؿ عدـ ارتباط األفراد بدورىم االجتماعي ورلتمعهم، )بتعبَت أدؽ شد نقوؿ 
 ابجملتمع واتصاذلم بو، وإهنم يفتقروف إىل اإلحساس الصحي ابجملتمع واالتصاؿ بو(.

ومع ذلك فإف ىذا االستخفاؼ ليس كل القصة من الناحية األخالشية. ابدلقارنة مع ادلرحلة األوىل تتضمن 
فيو األشخاص شد مت "غمرىم" سابًقا  ادلرحلة الثانية أيًضا أنواعا من التحرر من الشيء الذي كاف

(Cohen .972 :439 األنواع" ىي طريقة لالعًتاؼ أبف ىذا ىو نوع شليز من التحرر، ال يتخلص" .)
الفرد ىنا ابلضرورة من شيود اآلخر )من مركزه االجتماعي ورلتمعو(، لكنهم اآلف على األشل ػلددوهنم 

بينما كاف الفرد شد غمر سابًقا من شبلهم، وفشلوا يف  -دأي شيود على الفر -وؼلتربوهنم على ىذا النحو 
التفكَت يف أنفسهم على أهنم لديهم أي ىوية ومصاحل خارج موشعهم االجتماعي. ابختصار إف فقداف أو 
عدـ وجود شيء ذي شيمة ليس السمة الوحيدة للمرحلة الثانية من االغًتاب، ىناؾ أيًضا مكسب مهم ىنا؛ 

نسميو "الفردية"، كانت ىذه البضاعة ادلهمة مفقودة يف ادلرحلة األوىل ما شبل  أي ربقيق ما ؽلكن أف
الرأمسالية، وربررت من شكلها الرأمسايل ادلشوه، وسوؼ يتم احلفاظ عليها وتطويرىا يف ادلستقبل الشيوعي 

 للمرحلة الثالثة.

 بعض الرواايت التنموية اذليغلية يتجاوز ىذا االدعاء االشًتاح ادلألوؼ أبف االغًتاب يشكل مرحلة ضرورية يف
وادلاركسية. االشًتاح ىنا ىو أنو داخليا إىل ادلرحلة الثانية "مرحلة االغًتاب" ىناؾ انفصاؿ إشكايل عن اجملتمع 
وربرير إغلايب من التضمُت. أولئك الذين يروف فق  اخلي  السليب يف االغًتاب وؼلفقوف يف رؤية "ما يتم 
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"، سيفتقدوف خيطًا مهما وإف كاف خفيا يف وصف ماركس للطابع التقدمي للرأمسالية ربقيقو بداخلو وتشويهو
(Cohen .972 :453 .) 

ىناؾ الكثَت شلا ػلدث يف ىذا النقاش التخطيطي للمراحل التارؼلية. النقطة اليت مت التأكيد عليها ىنا ىي أف 
ا ظاىرة سلبية سباًما من الناحية األخالشية، لالغًتاب ال ػلتاجوف إىل افًتاض أهن -حىت ادلنتقدين-ادلنظرين 

على سبيل ادلثاؿ يدرؾ ماركس أف حلظة االغًتاب على الرغم من مجيع مساهتا السلبية تنطوي أيًضا على نشوء 
)شخصية( جيدة، واليت يف الوشت ادلناسب )إذا ربررت من شيود أصوذلا التارؼلية( ستكوف زلورية لإلنساف 

 شيوعي.مزدىرة يف اجملتمع ال

 

 غرتابااألخالق ك 6.1
يتعلق ابألبعاد ادلعيارية لالغًتاب. ومع ذلك  -أف االغًتاب شد ال يكوف ظاىرة سلبية ابلكامل-ىذا االدعاء 

يُقًتح أحيااًن أفَّ مفهـو االغًتاب شد يوفر وجهة نظر ؽلكن من خالذلا انتقاد األخالؽ نفسها أو على األشل 
 لف سباًما من التفكَت.جزٌء منها، يبدو أف ىذا نوع سلت

االشًتاح الواسع ىو أف مفاىيم معينة لألخالؽ شد ذبسد أو تشجع على االغًتاب، بتعبَت أدؽ أف مفاىيم 
معينة لألخالؽ شد ذبسد أو تشجع على تقسيم إشكايل للذات، وانفصاؿ إشكايل عن الكثَت شلا لو شيمة يف 

خالشي على أهنا تتطلب عادلية وتعميم مجيع األشخاص حياتنا، لنأخذ على سبيل ادلثاؿ حساابت ادلوشف األ
(، شد يبدو أف تبٍت مثل ىذه ادلواشف يتطلب من األفراد Railton .912 :.31على شدـ ادلساواة )

التنازؿ عن أعلية معتقداهتم ومشاعرىم الشخصية أو اجلزئية أو التقليل من أعليتها. إف صورة األشخاص 
عاطفية حيث ينحصر اجلانب اجلزئي والشخصي يف اجملاؿ األخَت الذي مت ادلقسمة إىل أجزاء معرفية و 

زبفيض درجاتو )ردبا يُفهم على أنو شيء أشرب إىل رلرد مشاعر دوف عقل( ىو صورة مألوفة. ابإلضافة إىل 
. ىذا التشعب اخلاطئ للذات، شد يبدو أف مثل ىذه الرواايت تعزلنا عن الكثَت من األشياء القيمة يف حياتنا
إذا كانت ىذه األنواع غَت الشخصية من االعتبار األخالشي ستهيمن على تفكَتان العملي، فمن احملتمل أف 

 Railtonيكوف للمرفقات والوالءات وااللتزامات اخلاصة ابلفرد يف أفضل األحواؿ مكاف ىامشي )
فة من النفعية ىنري الستخداـ العبارة ادلعرو -(. يف طموحنا إىل تبٍت "وجهة نظر الكوف" 39.: 912.
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شد يبدو أحيااًن أف ىناؾ القليل من األماف الثمُت أو ادلساحة ادلتبقية،  -(900.–131.سيدجويك )
(. فاألخالؽ على ىذا النحو Sidgwick .907 :314على سبيل ادلثاؿ للصداشة، احلب، واألسرة )

 والفصل بُت الذات والعامل.ادلفهـو مكلفة بتجسيد االغًتاب وتشجيعو يف صورة الذات ادلنقسمة، 

من الواضح أف وزف ونطاؽ ىذه األنواع من ادلخاوؼ بشأف االغًتاب شد زبتلف؛ أي أنو شد يُعتقد أف لديهم 
شراء نقدي أكثر أو أشل على نطاؽ أوسع أو أضيق من األىداؼ. أواًل شد يُنظر إليها بشكل سلتلف على 

اغة نظرايت أكثر مالءمة، أو اعًتاضات أساسية تساعد أهنا نقاط ضعف ؽلكن التغلب عليها من خالؿ صي
على جعل النظرايت ذات الصلة غَت جذابة وغَت شابلة للتصديق. اثنًيا شد يُعتقد أف ىذا الوزف احلرج ادلتنوع 

من أجل -ػُلسب ضد رلموعة واسعة من األىداؼ احملتملة على النحو ادلتنوع، على سبيل ادلثاؿ على أنو 
العمل النفعي، أو بعض أشكاؿ التبعية، أو مجيع النظرايت األخالشية احملايدة، أو "الغريب  -توسيع النطاؽ

(. ابلنظر إىل كل ىذا التنوع وموضوع ىذا اإلدخاؿ شد ال 72.: 915.مؤسسة األخالؽ نفسها" )وليامز 
تتجاوز التقييم يكوف من ادلفيد تعميم ادلزيد ىنا. ومع ذلك يؤمل أف تكوف األبعاد األخالشية للموضوع 

ادلعياري للفواصل ذات الصلة. يف الواشع إف أخذ االغًتاب جبدية شد يقودان إىل التفكَت بشكل أكثر انتقاًدا 
 حوؿ بعض ادلواشف والنظرايت األخالشية ادلألوفة.

 

 

 بعض القضااي التجريبية )اليت مل يتم حلها( .7
 احملتوى 7.1

شكلو األساسي، ورسم بعض أشكالو النظرية، وإدخاؿ بعض  توضيح-إف ادلناششة السابقة دلفهـو االغًتاب 
ال تزاؿ تًتؾ العديد من القضااي دوف حل. تتضمن ىذه القضااي العديد من األبعاد التجريبية  -التعقيدات

للموضوع. الحظ أف ىذا القسم ال يتعلق مباشرة ابألدبيات العلمية االجتماعية الواسعة حوؿ االغًتاب، 
على سبيل ادلثاؿ معاجلة الرضا الوظيفي أو الغياب كوكالء للعمل -عادًة بػ "تفعيل" ادلفهـو يهتم ىذا األدب 

من أجل ىندسة النماذج التنبؤية يف التخصصات )دبا يف ذلك التعليم وعلم النفس وعلم االجتماع  -ادلغًتب
 Chiaburu et alودراسات اإلدارة( اليت تتعامل مع رلموعة متنوعة من سياشات العامل احلقيقي )
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(. يُعٌت ىذا القسم ابألحر  ابالفًتاضات واالدعاءات التجريبية وشبو التجريبية ادلختلفة اليت تظهر 40.2
 يف الرواايت الفلسفية بشكل عاـ عن االغًتاب من النوع الذي نوشش أعاله.

ت، وخاصة لنأخذ على سبيل ادلثاؿ وصف ماركس لالغًتاب من حيث االنفصاؿ الذي ػلب  ربقيق الذا
ربقيق الذات يف العمل. من أجل التوصل إىل حكم مدروس حوؿ معقولية آرائو حوؿ ىذا ادلوضوع، غلب 
على ادلرء أف يكوف يف وضع يسمح لو بتقييم من بُت أمور أخر  ما إذا كاف العمل يف اجملتمعات الرأمسالية 

العمل احلايل يوصف حبق أبنو مغًتب )مثل مغًتب ابلضرورة. شد ػلتاج ادلرء إىل احلكم ليس فق  ما إذا كاف 
إدراؾ الذات احملب  اإلجباري، وعدـ تعمد تلبية احتياجات اآلخرين، وعدـ تقديره بشكل مناسب من شبل 
ىؤالء اآلخرين(، ولكن أيًضا ابلسواء ؽلكن أف تكوف ذات معٌت وغَت متحيزة دوف تقويض السمات اليت 

يا. )ىناؾ أيضا بطبيعة احلاؿ العديد من القضااي ذات ادلظهر ادلعياري ىنا جعلت اجملتمع ادلعٍت رلتمًعا رأمسال
فيما يتعلق هبذه احلالة لالزدىار البشري، سواء كاف على سبيل ادلثاؿ يفرط يف التأكيد على العمل اإلبداعي 

حكم  وادلرضي، ويقلل من أعلية على سبيل ادلثاؿ الًتفيو والتميز الفكري(. الوصوؿ إىل أي شيء مثل
مدروس على ىذه القضااي التجريبية وشبو التجريبية سيتطلب بوضوح بعض التقييمات الواشعية ادلعقدة من 

 بُت أمور أخر ، لتكوين وعمل الطبيعة البشرية والعامل االجتماعي احلايل.

 

 املدى 7.1
منسوجة يف وجهات ىناؾ رلموعة من القضااي التجريبية وشبو التجريبية ادلعقدة تتطلع أيًضا إىل أف تكوف 

نظر ماركس حوؿ مد  االغًتاب. أتمل يف االدعاءات غَت ادلنهجية ادلختلفة حوؿ ادلوشع التارؼلي والكثافة 
النسبية لالغًتاب اليت ؽلكن العثور عليها يف كتاابتو )وأشل غموضا يف بعض التفسَتات الثانوية لتلك 

دبا يف ذلك -بعض أشكاؿ االغًتاب ادلنهجية  الكتاابت(. تتضمن ىذه االدعاءات ادلختلفة: أواًل أف
ليست مسة عادلية للمجتمع البشري )وليس أشلها أهنا لن تكوف مسة للنظاـ الشيوعي  -االغًتاب يف العمل

من ادلفًتض أهنا تشمل االغًتاب -ادلستقبلي(. واثنًيا أف بعض أشكاؿ االغًتاب ادلنتظمة على األشل 
شبل الرأمسالية. واثلثًا أف أشكاؿ االغًتاب ادلنهجية أكرب يف اجملتمعات منتشرة يف رلتمعات ما  -الديٍت

 الرأمسالية ادلعاصرة منها يف اجملتمعات الرأمسالية السابقة.
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خذ آخر ىذه ادلطالبات ادلتنوعة؛ أي احلكم ادلقارف حوؿ مد  أو شدة االغًتاب يف اجملتمعات الرأمسالية، 
ذا األمر ال تقبل اجلدؿ ابلنظر إىل مقدار الكدح اإلنتاجي اذلائل، من غَت ادلقبوؿ أف تكوف معقولية ى

واألسوأ من ذلك يف اجملتمعات ما شبل الرأمسالية. وليس من الواضح كيف ؽلكن للمرء أف ػلاوؿ إثبات 
األبعاد التجريبية لالدعاء. تبدو الصعوابت التجريبية لقياس االغًتاب الشخصي كبَتة دبا يكفي )خاصة 

إىل زلدودية البياانت التارؼلية(، لكن االغًتاب دلاركس يتعلق بشكل أساسي إبحباط اإلمكاانت ابلنظر 
البشرية ادلوضوعية، تلك االنفصاالت اليت سبنع ربقيق الذات، وردبا بشكل خاص ربقيق الذات يف العمل. 

أف يشار إليو  إحد  االشًتاحات ادلقدمة يف ىذا السياؽ ىي أف حجم االغًتاب يف رلتمع معُت ؽلكن
ابلفجوة بُت اإلمكاانت التحريرية للقو  اإلنتاجية البشرية من انحية، ومد  انعكاس ىذه اإلمكاانت يف 

(. إف جاذبية ىذا Wood 4002 :22-21احلياة عاش ابلفعل من شبل ادلنتجُت من انحية أخر  )
كس بُت اجملتمعات الرأمسالية وما شبل ليس أشلو يف الدعم احملتمل الذي يقدمو دلقارنة مار -اإلجراء ادلقًتح 

واضح دبا فيو الكفاية، ولكن التفاصيل العلمية االجتماعية لكيفية تطبيق ىذا النوع من  -الرأمسالية
 اإلجراءات يف الواشع يف حاالت اترؼلية معينة تبقى غامضة.

 

 التكهن 7.1
اب، على وجو اخلصوص حوؿ شد تنطبق ادلخاوؼ ذات الصلة أيًضا على االدعاءات حوؿ تشخيص االغًت 

ما إذا كاف ؽلكن التغلب على االغًتاب وكيف ؽلكن التغلب عليو. ضع يف اعتبارؾ على سبيل ادلثاؿ وجهة 
نظر ماركس أبف اجملتمع الشيوعي سيكوف خالًيا من أشكاؿ منهجية معينة من االغًتاب، مثل االغًتاب يف 

يبدو أف ىناؾ سبًبا نصيا أو نظراي جيدا لتثبي  ماركس مع العمل. )مت تضمُت اإلشارة إىل "منهجي" ألنو ال 
اليت نتذكرىا غيبتها االفًتاضية، نشأت عن التنافس بُت -الرأي القائل أبف عزلة جيلياف من أختها ىاان 

ال ؽلكن أف توجد أبداً يف ظل الشيوعية(. وجهة  -األشقاء والعناد، و فرصة لسوء الفهم يف وشت أزمة أسرية
س حوؿ الشيوعية تعتمد بشكل حاسم على احلكم أبفَّ العالشات االجتماعية للمجتمع الرأمسايل نظر مارك

وليس ترتيباتو ادلادية أو التقنية، ىي ادلسبب ادلنهجي ألنواع من االغًتاب، على سبيل ادلثاؿ ير  أنو ليس 
اب االجتماعي والنفسي، بل  وجود العلم والتكنولوجيا والتصنيع يف حد ذاتو ىو السبب اجلذري لعلل االغًت 

كيف سبيل تلك العوامل إىل التنظيم والتشغيل يف اجملتمع الرأمسايل؛ دبعٌت رلتمع شائم على تقسيم طبقي معُت 
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واليت يكوف فيها اإلنتاج  -حيث ال يستطيع ادلنتجوف الوصوؿ إىل وسائل اإلنتاج إال ببيع شوة العمل لديهم-
عن الربح. يف اجمللد األوؿ من كتاب رأس ادلاؿ كتب ماركس برضا العماؿ وغَت ذلك الكثَت مدفوًعا ابلبحث 

الذين تعلموا عرب الزمن واخلربة: "التمييز بُت اآلالت وتوظيفها برأس ادلاؿ وتوجيو ىجماهتم ليس ضد أدوات 
ف (. إذا مل يكن ىذا ىو رأيو دلا كا234: 992.اإلنتاج ادلادية، ولكن ضد الوضع الذي تستخدـ فيو" )

ؽلكن أف  -الذي على حسابو متقدـ صناعيا وتكنولوجيا ابدلثل-ماركس يقًتح ابستمرار أف اجملتمع الشيوعي 
يتجنب ىذا النوع من االغًتاب. ىذا االشًتاح متفائل بشكل الفت للنظر، ماركس واثق على سبيل ادلثاؿ من 

لرأمسايل )حيث تزيد من تكرار ادلهاـ، وتضييق أف الفجوة الكبَتة بُت النتائج القاسبة لتبٍت اآلالت يف احلاضر ا
ادلواىب، وتعزز "العمل ادلكتيب'' وما إىل ذلك(، والوعد ادلشرؽ لتبنيها يف ادلستقبل الشيوعي )حيث سيحرران 
من ادلهاـ غَت اخللقية، وؼللق ثروة أكرب، ويطور شدرات شاملة وما إىل ذلك( ؽلكن ذباوزه بسهولة. ومع ذلك 

إحجامو عن شوؿ الكثَت أبي تفاصيل جادة عن الشكل ادلستقبلي للمجتمع -وتوبيا" دلاركس فإف "رىاب الي
(. نتيجة Leopold 40.2ؽلنعو من تقدمي أي مناششة جادة حوؿ كيفية القياـ بذلك بدشة ) -االشًتاكي

التجريبية لذلك حىت أكثر ادلعتدلُت من ادلشككُت ؽلكن أف يقلقوا بشكل معقوؿ من أف رلموعة من األسئلة 
 الصعبة وغَتىا يتم ذبنبها بداًل من اإلجابة عليها ىنا.

تتداخل أحيااًن مع مسألة ما إذا كاف  -ما إذا كاف ؽلكن التغلب على االغًتاب، وإىل أي مد -ىذه ادلسألة 
ال يف االغًتاب ظاىرة اترؼلية عادلية وإىل أي مد . ولرؤية أهنا أسئلة متميزة، زبيل أف االغًتاب ال يظهر إ

اجملتمعات ادلتقدمة اشتصاداي، أهنا ميزة ضرورية للمجتمعات ادلتقدمة اشتصاداي، وأف اجملتمعات ادلتقدمة 
اشتصاداي ال تعود أبًدا طوًعا إىل اجملتمعات غَت ادلتطورة اشتصاداي. ىذه ليست مطالبات غَت معقولة ولكن 

وعة فرعية من اجملتمعات التارؼلية، إذا كنت تعيش يف يبدو أهنا تستتبع ذلك مًعا، على الرغم من أهنا رلرد رلم
 رلتمع متطور اشتصاداي فسيكوف االغًتاب ىو ادلصَت ادلستمر لك وخللفائك.

ليس ىديف ىنا إحراز تقدـ كبَت يف حل أي من ىذه القضااي التجريبية، بل ربديد وجودىا ومداىا، نظرًا ألف 
العلل االجتماعية اليت تنطوي على الذات وغَتىا، فقد ال مفهـو االغًتاب يشخص رلموعة معقدة من 

يكوف من ادلستغرب أف رلموعة متنوعة من القضااي التجريبية متورطة يف ىذه احلساابت ادلختلفة لوصفها 
الصحيح ونطاشها التارؼلي وإمكانيات التغلب عليها. ومع ذلك يبقى من ادلهم االعًتاؼ بوجود وتعقيد ىذه 

 بية، ابإلضافة إىل تلك ادلفاىيمية وادلعيارية اليت نوششت أعاله.اخليوط التجري
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