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 چکیده

ازخودبیگانگی، در آثار عالمه جعفری انجام شده است؛ بدین این مقاله با هدف تحلیل مفهوم 
شخیص سیر تاریخی آن در گسترة تاریخ فلسفه و سپس تبیین ازخودبیگانگی و ت منظور با تحلیل  

متون  ترین مهم این مفهوم از نظر متفکر معاصر عالمه جعفری که تفسیری مهم از نهج البالغه از 
ازخودبیگانگی بر اخالق فردی و اجتماعی است؛ سعی شده به ابعاد معضالت فردی و اجتماعی 

های قرآنی و اسالمی پرداخته شود. اینکه از نظر عالمه جعفری اساس تفسیرهایی که از آموزه 
ع  ع است و سبب دو نو گردد و بنابر  می  ازخودبیگانگی منفی و مثبت علت ازخودبیگانگی دو نو

این فرضیات و همچنین به راهکارهایی که در این زمینه توسط این متفکر در متون دینی به آن 
ان در شناخت خود و اصیل گردانیدن شکل فردی و اجتماعی خود توجه شده و تعالی بخش انس

 است، بررسی شده و تفکر این دانشمند مورد پژوهش قرار گرفته شده است.
 .فلسفه ،معنای زندگی ،قلب ،عالمه جعفری ،ازخودبیگانگی: واژگان کلیدی
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 مقدمهـ 1

شناسی فلسفی است. این بحث در انسانمورد  ازخودبیگانگی، یکی از مسائل مهممفهوم 
ع در رشته شناسی، فلسفه و حتی شناسی، روانهای گوناگون علوم انسانی، ازجمله جامعهموضو

 پزشکی مورد توجه قرار گرفته است.روان
« ترجمه شده، عنوانی کلی برای ازخودبیگانگیکه در زبان فارسی به » Alienation»مفهوم 

الت فردی و اجتماعی انسان است و به دلیل همین کلیت، مفهومی بسیار بسیاری از معض
ازخودبیگانگی در اندیشه غربی بر اساس توان پیشینه این مفهوم را از تفسیر  می  گسترده است.

ع شده، اما  دو منطق الهی و ماتریالیسم دیالکتیکی دانست که مبنای آن از قرون وسطی شرو
ازخودبیگانگی، ناشی از ضعف گونه مباحث درباره تمام شده است. اینبه نام مارکس و هگل 

ع انسان در شناخت از خود است. بدین سبب    ازخودبیگانگی از یک الادریگری نامحسوس شرو
(. در این پژوهش، با گذار از تقریر ماتریالیستی 1، ص1369شود« )دریابندی، می

پردازیم و این مفهوم را ـ میعالمه جعفریتفکر بزرگ اسالمی ـازخودبیگانگی، به تقریرهای م
هاست، از منظر تعالیم اسالمی، به ویژه نوعی سازنده اخالق فردی و اجتماعی انسانکه به

 کنیم.تفاسیری که عالمه جعفری از نهج البالغه به دست آورده است، تبیین و تحلیل می

 بیان مسئله و ضرورت تحقیقـ 2

بهای وجود خویش را که هویتی الهی دارد، فراموش، و دبیگانگی یعنی انسان گوهر گران ازخو 
ای گونه هایی متعاکس با خود حقیقی دارند؛ به عمر خود را صرف ارضای تمایالتی کند که خواسته 

دد و ناگزیر گر می   تدریج حقیقت الهی خویش را منکر شده، انانیت و خود طبیعی بر او چیره که به 
 کند.می   تر سقوط شود و تا سر حد حیوانیت، بلکه پست اش تباه می ساختار وجودی 

ع از این لحاظ دارای اهمیت است که اواًل، مفهوم ازخودبیگانگی، مفهومی است  این موضو
های شیوهشناسی نیز مورد توجه قرار گرفته و در  شناسی و جامعههای فلسفی، روانکه در حوزه

تربیتی و اخالقی فردی و اجتماعی دارای کارایی است و ثانیًا این مفهوم در دو رویکرد 
اند( و اخالقی آن )همچون رویکردی ماتریالیستی )همچون رویکردی که هگل و مارکس داشته

 که عالمه جعفری داشته است( بررسی شده است.
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تاریخی آن در گستره تاریخ فلسفه و سپس بنابراین با تحلیل ازخودبیگانگی و تخصیص سیر 
توان به ابعاد معضالت فردی و می ـ    عالمه جعفریـ  تبیین این مفهوم از نظر متفکر بزرگ معاصر  

 های قرآنی و اسالمی شده، پرداخت.اجتماعی ازخودبیگانگی، بر اساس تفسیرهایی که از آموزه 

 غربمنظر اسالم و  از ازخودبیگانگیـ 3

آنچه در این پژوهش، قابل توجه است، دستیابی به آرای عالمه جعفری درباره مسئله 
ع نگاه این متفکر به این مسئله  است. ازخودبیگانگی، و سپس تعریف و نو

گردد و می بنابراین در ابتدای این مقاله، آرای سه متفکر غربی درباره ازخودبیگانگی مطرح 
 ره از نظر اسالم و قرآن بحث خواهیم کرد.بادر نهایت دراین

 ازخودبیگانگیهگل و ـ 3ـ1

ای علمی بحث شده است. هگل ازخودبیگانگی در معنای منفی آن، از زمان هگل به شیوه
. از مجموعه بردمی  های مختلف، ازجمله در حوزه دین به کارازخودبیگانگی را در حوزهمفهوم  
ازخودبیگانگی انسان به معنای منفی آید که وی دین را یکی از عوامل  می  وی به دست  سخنان

ع قانون داریمگویدمی  داند. هگلمی  آن شده. وی دین . قانون وضع2. قانون طبیعی؛  1:  : دو نو
ملزم به تبعیت از آن هستیم   داند که از ناحیه مرجعی وضع شده و مامی  ای از قضایارا مجموعه

 داند، نه تشخیص عقل.می و مبنای چنین دینی را اعتبار و اقتدار آن مرجع
: پذیرفتن دین یعنی پذیرفتن قوانین گویدمی  به نظر هگل، یهودیت، چنین دینی است. هگل

 وضعی، و مقهور اراده غیر شدن، و بیرون آمدن از امتداد وجودی خود.
داند؛ زیرا در این حالت، می  « انسان از طبیعت خودفصل شدن« یا »بریدنن وضع را »هگل ای

 جوشد، بلکه از بیرون بر او تحمیلنمی  کننده رفتار اوست، از طبیعت اودیانت انسان که تعیین
کند می  حساسبیند که فرد انسان امی  ازخودبیگانگی را در این نکته نهفتهشود. هگل جوهر  می

حیات شخصیت فردی او خارج از ذات او، یعنی در جامعه و دولت وجود دارد. وی پایان 
یابد، می کننده بیگانگی کاهشداند که حقایق تقویتمی ازخودبیگانگی را عصر روشنگری

دینی شود و دولت و سازمان می انگیزه خارجی امری عینی و صددرصد  محسوس و ملموس
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آفرین نیستند، بلکه بخشی از عالم مادی هستند که در انگیز و اضطرابدیگر حقایقی هراس
 (. 57ـ56، ص1387گیرند )تیلو، می معرض بررسی و تحقیق علمی قرار

ع آن،  هگل به ازخودبیگانکی در حوزه اقتصاد نیز عنایت دارد و معتقد است تقسیم کار و تنو
سازد می  کند نیازمند باشد، دورمی  نیازهای خود را تأمین کند و به آنچه تولیدانسان را از اینکه  

های دیگر و صنعت و فن( و پیدایش نیرویی برتر از و سبب اعتماد انسان به غیر خود )انسان
 شود که از حیطه قدرت او خارج است و آن موجود بیگانه بر او مسلطمی انسان و حاکم بر او

 (.82، ص1380شود )رجبی، می

 ازخودبیگانگیفوئرباخ و ـ 3ـ2

ازخودبیگانگی هگل را در دین  فوئرباخ که در حقیقت واسطه فکری میان هگل و مارکس است،  
مطرح کرده است. فوئرباخ که یک فیلسوف ماتریالیست است، دین را عامل بزرگ ازخودبیگانگی 

 (. وی معتقد بود که آدمی حق، محبت و خیر27، ص4، ج1377شمارد )شریعتی، می انسان
ع انسان که  آنها را تحقق بخشد، تواندنمی خواهد و چونمی آنها را به موجودی برتر، یعنی نو

سازد و به این می دهد و وجود خدایی را با این صفات مجسممی نامد، نسبتمی آن را »الله«
شود. به همین دلیل، وی دین را مانعی در راه پیشرفت مادی، معنوی و می  ق ازخودبیگانهطری

کند و معتقد است که انسان در سیر خود برای رهایی از دین و به می اجتماعی انسان تلقی
ن : در مرحله نخست، خدا و انساتعبیری ازخودبیگانگی، سه مرحله را گذرانده یا باید بگذراند 

گیرد تا روی پای می هم آمیخته بودند؛ در مرحله دوم، انسان از خدا کنارهدر دامان دین به
خواند، میخود بایستد؛ و مرحله سوم که فوئرباخ همه را به سوی تحقق بخشیدن به آن فرا

ع می  یابد و مالک جوهر خویشمیمرحله علم انسانی است که انسان ماهیت خود را باز شود؛ نو
گردد و به جای رابطه با خدا و انسان، رابطه نوعی انسانی و انسان می انسانی خدای انسان

 (.83، ص1380شود )رجبی، می مطرح 

 ازخودبیگانگیمارکس و ـ 3ـ3

 : »انسان در روند کار، خود راگویدمی « باالترین ارزش را قائل است وکارکارل مارکس برای »
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آورد. بنابراین زیستن، یعنی کار کردن. به همین می جاسازد و سرشت نوعی خود را بهمی
نامد. این تجلی از زندگی ممکن است موجب بیگانگی می «تجلی زندگیدلیل، مارکس کار را »

ز بیرونی و آید که انگیزه کار نه نیاز درونی ، بلکه نیامی از زندگی شود. این مشکل زمانی پیش
(؛  یعنی وقتی که انسان ناچار باشد برای ادامه 217، ص1358اتفاقی باشد« )مارکس و انگلس،  

 حیات خود، کار خود را و در واقع، خویشتن خود را مانند کاال بفروشد.
 اش« را تحقق: »انسان از طریق الوهیت و ایدئولوژی »خود حقیقیگویدمی کارل مارکس

د، بلکه از طریق اتحاد با جهان به وسیله کار خالق، فعالیت سازنده و روابط اجتماعی بخشنمی
 (.126، ص1382سازد« )مارکس، می عینی و هماهنگش، ذات خود را تحقق

های دینی، یکی از موانعی است که در مسیر مارکس بر این باور است که دین و آموزه
شود؛ به این بیان که دین با می ازخودبیگانگی اوو عامل خودشکوفایی کامل انسان قرار دارد 

ها گذارد انساننمی  گیرد ومی  های مردمی رادادن وعده و وعیدهای اخروی، جلوی حرکت توده 
گاه سازد و هیچمی های استبدادی قیام کنند و از انسان یک موجود خیالیدر مقابل حکومت

گیرد می یابد و این به صورت از حقیقت خود فاصلهنمی ه هویت حقیقی خودش دستانسان ب
مارکس راه نجات انسان از این ورطه را، مقابله با دین و از بین بردن  شود.می و ازخودبیگانه

گوید. او به چهار جنبه عمده نمی داند. وی صرفًا از بیگانگی انسان با طبیعت سخنمی دین 
 :این مفهوم اشاره دارد

 انسان با طبیعت بیگانه شده است؛ (1
 های خودش(؛با خودش بیگانه شده است )فعالیت (2
ع انسانی( بیگانه شده است؛ (3  با وجود نوعی خود )از وجود خود در حکم نو
 ها(.ان با انسان بیگانه شده است )از سایر انسانانس (4

بیگانه و قدرتی پدیده ای کند )محصول کار(، در مقابل کار به عنوان می شیء که کار تولید
کند. محصول کار در شیء تجسم و عینیت یافته، اما می کننده،  قد علممستقل از تولید

یافتگی به شکل از دست دادن واقعیت، یافتگی کار عینیت یافتن آن است. واقعیتواقعیت
عینیت یافتن به شکل از دست دادن شیء، و بندگی در برابر آن به شکل جدایی یا بیگانگی 

 (.136، ص1377گردد )همو، می پدیدار 
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 ازخودبیگانگی در اسالم و قرآن مفهومـ 4

ازخودبیگانگی بر اساس مبانی قرآنی، باید به چند اصل توجه کرد: اول آنکه مسئله  برای بررسی  
در قرآن، حقیقت انسان از روح جاودانه او تشکیل شده است و روح از خدا نشئت گرفته و به 

اه سوی اویی )گردد و انسان هویت از اویی و بمیسوی او باز ِهِْْْإنَّ اِْْللَّ ِإنَّ ِْْْهْیِإلْ ْْو  اِجُعون  ( دارد. دیگر ر 
آنکه، زندگی واقعی انسان در جهان آخرت است که با تالش مخلصانه و همراه با ایمان خود در 

ازخودبیگانگی از دیدگاه قرآن را باید در این چارچوب نهد. بنابراین مسئله  می  این دنیا، آن را بنا
 توجه قرار داد. مورد

ازخودبیگانگی در منظر قرآن، یک حالت روانی و فکری است که لوازم، نمودها و آثاری دارد. 
 طور طبیعی، هویت دیگری را هویت خود پندارد، بهمی انسان ازخودبیگانه که دیگری را خود

متناسب با آن، از خود پندارد و این هویت دیگر هرچه باشد، انسان ازخودبیگانه، تصویری می
خواهد داشت. این هویت و تصویر دیگر، در اغلب موارد، هویت و تصویری است که بر اساس 

 بینی انسان ازخودبیگانه شکل گرفته است.جهان
ازخودبیگانگی در شیوه منفی آن استفاده شده است. قرآن مجید بارها درباره در قرآن مفهوم  

پرستی، پیروی از شیطان و رسپردگی او به غیر خدا، هشدار داده و بتغفلت انسان از خود و س
هوای نفس، و تقلید کورکورانه از نیاکان و بزرگان را نکوهش کرده است. هشدار درباره سلطه 
شیطان بر انسان نیز بارها و بارها در قرآن مجید مطرح گردیده و بر خطر انحراف انسان در اثر 

کید شده و انسان را از افتادن در ورطه وسوسه شیاطین انس و جن   ازخودبیگانگی برحذر تأ
 ( 301ـ296، ص1374داشته است. )مطهری، 

 ازخودبیگانگی از منظر قرآنهای ویژگیـ 4ـ1

باید به مفاهیمی همچون وسایس شیطان، غفلت   ازخودبیگانگی در قرآنهای  برای درک ویژگی
از خود و پیروی کورکورانه از دیگران توجه کرد. مفاهیم یادشده در فرهنگ بشری و بینش 

ازخودبیگانگی نگریسته مسئله  آنها از زاویه    پذیرند، هرچند اگر به اسالمی، مفاهیمی آشنا و درک 
د؛ ولی مفاهیمی از قبیل خودفراموشی، خودفروشی و خودزیانی که یابنمی ای تازهشود، جلوه

های در برخی آیات شریف آمده است، مفاهیم مهم دیگری هستند که در فهم ویژگی
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ازخودبیگانگی، به آیاتی از قرآن های اند. اکنون برای تشریح ویژگیازخودبیگانگی بسیار مهم
 :شودمی توجه کریم که در این زمینه هستند،

اْل» ُکوُنوْاْو  ْذْت  الَّ ْْیک  ُسوْاْن  هْ ْن  ْْاللَّ ساُهم  ن 
 
أ ُهم ْْف  ُفس  ن 

 
ْْأ ولِئك 

ُ
ُْْهُمْْأ فاِسُقون    همچون  و ؛(19: حشر) ال 

 گرفتار «خودفراموشى» به را  آنها زی ن خدا و کردند  فراموش  را خدا  که د ینباش کسانی
 .«اند فاسق آنها کرد؛

عد می بنابر آیه  ع به ب  توان فراموشی خداوند را نتیجه خودفراموشی دانست و این موضو
توجهی به خالق و سرمنشأ هستی، سبب فراموشی شناسانه انسان اشاره دارد؛ اینکه بیهستی
 است؛ به این دلیل که سیر به سوی صفات خداوند، غایت تکامل نفس است. تکامل نفس و

سوره بقره  90ازخودبیگانگی توجه کرد، آیه ان به ویژگی دیگر تومی آیه دیگری که در آن 
  :فرمایدمی است که خدای متعال

ْا» م  س  ْاِْْبئ  و  ر  ت  ُهْمِْْبِهْْْاش  ُفس  ن 
 
 . فروختند«  را  خود  بدی،  بهای  مقابل  در  آنها  ولی  ؛(90  بقره:)  أ

به ویژگی اهمیت قائل شدن افراد برای اموری اشاره شده که در قرآن، صرف عمر   در این آیه
نوعی فروختن فرصتی است که خداوند به انسان داده است تا آنها، به و توجه بیش از حد به

 دوری دهد که انسان باید برایمی واسطه آن، اشرف مخلوقات گردد؛ قرآن در این آیه انذاربه
توجهی به این نهد، توجه کند و بیمی  زخودبیگانگی، به اموری که عمر خود را برای کسب آنهاا

ع، باعث دوری از غایت و تکامل انسانی و نیل به   ازخودبیگانگی است.موضو
ازخودبیگانگی بر اساس آیات به آن اشاره کرد، دوری از توان در مورد می ویژگی دیگری که

 1اندیشیدن است.عقل و 

 ازخودبیگانگی در دیدگاه عالمه جعفری ـ 5

های عالمه شود که طبق آرا و اندیشهمی در این قسمت از پژوهش به خصوصیاتی پرداخته
« از دیدگاه ایشان خواهیم خودگردد. بنابراین ابتدا به مفهوم »می  ازخودبیگانگیجعفری سبب  

کیدخودازخودبیگانگی بر مفهوم »مورد پرداخت؛ چراکه در  کنند و در ادامه این می « بسیار تأ

 
 22: انفال ؛ 79: اعراف 1.
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ع مورد توجه قرار گیرد که به نظر عالمه جعفری  ازخودبیگانگی از حیث مبحث باید این موضو
 شود: می گذاری به دو قسم تقسیمارزش

 ازخودبیگانگی منفی (1
 ازخودبیگانگی مثبت (2

ع عمده ازخودبیگانگیحسب اینکه فرد به »همچنین بر   گاه باشد یا نه، آن را به دو نو « خود آ
آنها خواهیم پرداخت و در  کنند که در ادامه بهمی ازخودبیگانگی شعوری و الشعوری تقسیم

 ازخودبیگانگی از دیدگاه عالمه جعفری اشاره خواهیم کرد.نهایت به تأثیرات 

 »خود« از دیدگاه عالمه جعفری مفهومـ 5ـ1

تنها قابل به نظر عالمه جعفری، »زندگی بدون آشنایی با خود و تنفس بدون خود ایدئال، نه 
های آن را به تواند همه قوانین منطقی زندگی و ارزشمی  تنهاییتفسیر و توجیه نیست، بلکه به

« از مفاهیمی است خود(. به نظر ایشان مفهوم »108، ص1، ج1374تباهی بکشد« )جعفری، 
ع تنها از طریق واسطه آن توانسته است اندیشهکه بشر به ورزی و ایجاد فلسفه کند و این موضو

« به دست آمده خودواسطه و برای شناخت »است که بههای عمیقی تجربیات بسیار و اندیشه
ع، جدای از تجربه احساسات و نیازهای وی نبوده است. با توجه به این   است و این موضو

 : نویسدمی «خودموضوعات است که عالمه جعفری در باب »
ــزاران» ــال ه ــت س ــه اس ــان ک ــدگاه از انس ــف، هایدی ــاره مختل ــناخت درب  و ش

ــه وجــود هافلســفه کوشــد،می «ودخ  » بررســی ــوم آورد،مــی ب ــه را انســانی عل  ب
 بــا و انــدازد؛می بــه کــار را اندیشــه و تتبــع و تجربــه هــامیلیون و کشد،می میدان
 اگــر کــه «خ  ود» آن چیســت کــه دانــدنمی هنــوز تحقیقــات و تکاپوهــا ایــن همه
ــت را آن ــد، درس ــدوه و درد بشناس ــات و هاان ــای تلف ــود نابج ــل را خ  داده، تقلی

ــک  حــداقل ــدار خــواب از عمــرش در روز ی  صــبح را روز آن صــبحگاه و شــود بی
 .(168ص ،8ج همان،) «بداند واقعی سعادت

 :کندمی گونه معرفی« را در چند تحلیل اینخودعالمه جعفری »
 های درونی )فونکسیون(فعالیتاعمال و تشکیل محصوالت « چیزی خود» (1

 (؛128ص همان،) باشدنمی
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« عامل مدیریت حیات است که تنظیم روابط حیات را با محیط طبیعی و با خود» (2
 (؛111گیرد )همان، صمی سایر موجودات پیرامون خود، بر عهده

های آدمی را خواستهها و « محصولی عالی از حیات طبیعی است که دانستهخود» (3
 (؛88کند )همان، صمی تقویت، و ادامه حیات را توجیه و اراده

« محصول عالی طبیعت حیات است که مدیریت و تنظیم و بازسازی و توجه خود» (4
 به آن را بر عهده دارد. )همان(

ع » « برای انسان قائل است و برای هرکدام مشخصات و خودعالمه جعفری به سه نو
 :ی در نظر گرفته استمختصات

 و شودمی آدمی درون در انفعاالت و فعل و تفاعالت باعث که «خودی» مجموعه (1
 تمام با «خود» این. دارد طرفبی واحدهای یا ناظر، و مسلط واحدهای سرییک 

 ؛ (646ص ،1ج ،1373 همو،) است مشترک  جانداران
 ؛ ...و تعقل اکتشاف، اندیشه، تخیل، تجسیم، هوش، درک، مانند «عرضی خود» (2

 را مزبور هایپدیده  ما که ندهد اجازه شناسیروان اصطالح  اگر»: گویدمی ایشان
 بیان را موجود واقعیت دیگری شکلبه توانیممی کنیم، معرفی «خود» عنوان به

 بروز گوناگون هایمیدان در که مهم بسیار وسیله هاده  با خود: بگوییم و کنیم
 نظارت  مورد و تقویت را انسانی تکاپوی و فعالیت در واحدهای تواندمی و نموده
 ؛(647ص همان،) «بدهند قرار

ع  این جعفری  عالمه «؛عمیق خودهای»  (3  بارها» : است  داده توضیح چنین را موضو
 « دارد دوست عمیقاً  را کس فالن فالنی،  یا دارد عمیقی احساس فالنی ایمشنیده 

 .( همان ) 
تری توان تبیین بهتر و دقیقمی « از دیدگاه ایشان،خودبنابراین با روشن شدن مفهوم »

ع ازخودبیگانگی از منظر ایشان داشت که در ادامه این پژوهش به آن خواهیم  درباره موضو
 پرداخت. 
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 ازخودبیگانگی از دیدگاه عالمه جعفریـ 5ـ2

شش معنای مختلف برای ها، در نظر گرفتن »خود« در مجرای دگرگونی عالمه جعفری با
ع اساسی استوار شده ازخودبیگانگی مطرح کرده اند: است؛ این شش معنا بر دو نو

 ازخودبیگانگی مثبت.ازخودبیگانگی منفی و 
ازخودبیگانگی منفی به کنیم و در ادامه ازخودبیگانگی مثبت و انواع آن را بررسی میابتدا 

 خواهیم پرداخت که منظور این پژوهش است.

 ازخودبیگانگی مثبتالف( 

« در مسیر تحوالت منطقی خویش خودازخودبیگانگی مثبت، یعنی »از دیدگاه عالمه جعفری 
 :گرددمی قرار گیرد. این تحوالت با توجه به سمت و مقصد، به دو قسم تقسیم

 ازخودبیگانگی در سمت و مقصد طبیعی و معمولی( 1

اش را از حیات طبیعی گرفته و فعالیتی «، همان عامل فعال است که خمیرمایه خود طبیعیمعنای » 
تنها شناسد و نه نمی   تنها قانون و اصلی را « طبیعی نه خودجز ادامه حیات و تورم خود ندارد. این »

سازد تا میان خوب و بد و زشت نمی   بیند و نمی   ای د، بلکه اصاًل قضیه صالح و فسادی را سراغ ندار 
، »خودی است (؛ به عبارت دیگر 61، ص 23، ج 1374و زیبا و صحیح و باطل تفکیک کند )همو، 

 (.310، ص 7، ج 1373های حیات طبیعی است« )همو،  که گرفتار عوامل و انگیزه 
 :  نویسد می   البالغه   نهج   ترجمه   و   تفسیر « در کتاب ارزشمند  طبیعیخود عالمه جعفری در تعریف » 

 قــانونی و اصــل هــیچ خــودگردان، حقیقتــی از اســت عبــارت  کــه طبیعــی خود»
 و محبــت مــورد توانــدنمی لــذا پــذیرد؛نمی و شناســدنمی را خویشــتن اداره جــز
 مخــتص عنــوان بــه طبیعــی خــود کــه آنچــه باشــد. بــوده انســانی مطلــق عالقه
 موجودیــت ادامــه خواســتن دهــد،می نشــان خــود از تفکیــک  قابــل غیــر

 را آن بتوانــد کــه ایضــابطه هــیچ بــدون و قیدوشــرطبی اســت خویشــتن
 .(338ص ،13ج ،1374 همو،) «باشد راهش سد یا و بسازد محدود

ع  ع حرکت تحولیعالمه جعفری برای بیان این نو  ازخودبیگانگی مثبت، در ابتدا به موضو
ع می داند؛ به این می شود و ختم آن را پایان زندگی آدمیمی پردازد که از دوران کودکی شرو
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معنا که اگر پس از پایان این زندگی، تحولی وجود داشته باشد، از سنخ جریان این حیات نیست 
ع تشخیص  و عامل اساسی درونی این ع اول آن را رشد سنی تدریجیمی  تحول را دو نو  دهد: نو

 گردد.می هاداند که موجب تغییر در رابطه انسان با جهان عینی و دیگر انسانمی
به نظر عالمه جعفری این تغییر رابطه که به علت رشد استعدادها و افزایش معلومات و به 

 « را هم در مجرای تغییرات قرارخودکند، »می  حساسات درونی بروزکار افتادن سایر مشاعر و ا
های درونی را دارد و میدان فعالیتمی« گذشته را از کار بازخود« جدید، »خوددهد. هر »می

. گذرند باشد که درهایی می«خوددهد. این تغییر باعث بیگانگی انسان با »می  تحت سلطه قرار
ع  ع دوم را تحوالت ناشی از برقرار کردن رابطه با معلومات و رویدادهای متنو عالمه جعفری نو

داند. به نظر وی این تحوالت نیز موجب می و دگرگونی عوامل مؤثر در موجودیت درونی آدمی
ع » ذشته بیگانه  « جدید در صحنه درونی، خود گخودگردد و با بروز هر »می  «هاخودتجدد و تنو

 (.125، ص1گردد )همان، جمی
ع  خصوصیتی که عالمه جعفری برای این  ازخودبیگانگی قائل است، جدا بودن آن از پرداختن نو

های مثبت و منفی است؛ زیرا هم خود اصل تحول، یک پدیده جبری است و هم به وجود به ارزش 
 قلمرو معلومات و رویدادهای تازه است.«، به جهت ورود انسان به  خود جدیدآمدن »

 ازخودبیگانگی در گذرگاه تکامل( 2

« نیز بر مبنای اصل تحول و دگرگونی در خودبیگانگیبه نظر عالمه جعفری این معنا از »
ع «ها یکی پس از دیگری، در اینخودموجودیت درونی آدمی قرار گرفته است؛ اینکه تجدد » نو

 « است که در درون آدمی ظهورخود جدیداست که هدفش تکامل »با یک کوشش درونی همراه  
 :«ها چنین استخودکند. به نظر عالمه جعفری تعریف اجمالی این گونه تحول تکاملی در »می

 «آزادی از بــرداریبهره بــا تریافتــهتکامل خــود آوردن بــه دســت بــرای کوشش»
 .(126ص همان،)

تر، آن دگرگونی در خود است که موجب استقالل یافتهی تکامللذا به نظر عالمه جعفری معنا
 های دیگر بیشتر و از بین رفتن حاالت میعان جبری خود در میان عوامل و طبیعت و انسان

 گردد.می
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 ازخودبیگانگی منفیب( 

موجب ازخودبیگانگی منفی از دیدگاه ایشان، فقدان خود یا بعضی از عناصر خود است که 
ع، شش معنای عمده برای است. با نظر به کیفیت و عوامل این شکست آدمی در زندگی نو
 : ازخودبیگانگی وجود دارد

 ( جهل و ناآشنایی با خود1

دهد که جهل و ناآشنایی با خود با امکان علم و آشنایی، می وی در این زمینه چنین توضیح
« و آشنایی خود« است. با فرض امکان تحصیل علم به »ازخودبیگانگی» ترین انواعیکی از پست

طور قطع محکوم گردد؛ با »خود«، هرگونه کوتاهی و هر عامل محرومیتی که تصور شود، باید به
مگر اینکه امکان پذیر بودن علم به آن، وجود ندارد؛ زیرا هیچ نقص علمی درباره خود، با فرض 

« با فرض امکان خوداعتنایی به شناسایی »آورد؛ زیرا بی« محکوم را به دنبال میازخودبیگانگی»
گردد. بنابراین می « از قابلیت توجه خارج خودگذارد و »می شناخت، »خود« را نارس و ناقص

ع »خودبیگانگیبرای در امان ماندن از » های « در متن تعلیم و تربیتشناخت خود« باید موضو
ای و وسیله آرایش القی حرفهجدی قرار گیرد. به نظر ایشان این پیشنهاد نباید یک توصیه اخ

«، با پدیده خودآشناییدانیم که ما بدون »می طور قطعزندگی تلقی شود، بلکه به
گرایی، جز یک دیوار کوتاه و پرشکاف، رو هستیم که میان آن و پوچ « روبهازخودبیگانگی»

 (.114ای وجود ندارد )همان، صفاصله

 خودباختگی( 2

ع عالمه برای این  :کندمی ازخودبیگانگی به آیات ذیل استنادنو
ِلم ْ»...  (1 هُْْع  ُکم ْْاللَّ نَّ

 
ُتم ْْأ ُْْکن  تاُنون  خ  ُکمْت  ُفس  ن 

 
 (187...« )بقره: أ

ُظر ْ» (2 ْیکْ ْان  ُبواْف  ذ  لیْک  ُفِسِهم ْْع  ن 
 
 (24)انعام:  «...أ

3) «ْ هْ ُْیخاِدُعون  ذْاللَّ الَّ ْیو  ُنواْن  ماْآم  ْیْو  ُعون  د  ُهمِْإالَّْْخ  ُفس  ن 
 
 (9...« )بقره: أ

ع وی در توضیح این ع : انویسدمی ازخودبیگانگی چنیننو ازخودبیگانگی از دو پدیده ین نو
ع میگردد؛ سپس آنها را چنین توضیح می اساسی ناشی گرایی واسطه برونبهدهد که موضو
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ع فرد جز خود را با امتیازات حیاتی رنگ آید که در اینمی به وجودمفرطی  کند و می آمیزینو
 (129)همان، ص  شود.می جاذبه آن امتیازات به هر سو کشیده

ع می به نظر عالمه جعفری این کشش موجب طرد خود واسطه دائمی بهگردد و این موضو
ع درباره اینسپس هاست. عالمه بودن تحول دهد که تنها راه چاره می ازخودبیگانگی ادامهنو

ع این « خودود که برای »حقیقت است که هیچ امتیازی در جز خ ازخودبیگانگی، اثبات ایننو
ع نسبی و موقت است، نباید عامل ربوده شدن خود بوده باشد. ایشان همچنین دلیل دوم این نو

تواند حفظ نمی  داند که استقالل موجودیت خود را می  «خودازخودبیگانگی را ضعف و ناتوانی »
« را فراگرفته خودکند. به نظر وی این ضعف و ناتوانی ممکن است ناشی از حقارتی باشد که »

 و آن را از شایستگی استقالل و مدیریت، ساقط کرده است.
« خویشتن را در خودشود آدمی »می که این دو پدیده موجب در ادامه عالمه معتقد است 
 بیرون از خویشتن احساس کند.
« بوده خودبینی اگر همراه با احساس احتیاج به داشتن »این احساس حقارت یا خودکم

بینی را با امتیازات بیند و خودکممی  « خویشتن را در دیگران خوداش این است که »باشد، نتیجه
بینی همراه با احتیاج به داشتن خود نباشد، به بیماری کند و اگر خودکممی  یگران جبرانخود د

 (. 115، ص1، ج1374گردد )جعفری، می تخریب خود خویشتن و خود دیگران مبتال

 ( انکار خود3

ع انکار خود را با یک مثال این  :دهد می چنین توضیحعالمه موضو
ــه» ــانی ک ــفه و می انس ــناخت فلس ــه ش ــدیدی ب ــتیاق ش ــد در درون او اش بین

خواهــد ایــن اشــتیاق ســازنده را بــا می حــالکشــد، بااینمی هــدف زنــدگی زبانــه
خاکستر تمایالت پــا در هــوا و لذایــذ حیــوانی زودگــذر بپوشــاند، آیــا ایــن انســان 

انکــار  منکر خود نیست؟ مسلم اســت کــه پیکــار و مبــارزه بــا خــود کــه ناشــی از
ازخودبیگــانگی اســت کــه اگــر تعلــیم و ترین مــوارد باشد، یکــی از پســتمی خود

ــود  ــامی در راه بهب ــیچ گ ــد، ه ــه کن ــن درد را معالج ــد ای ــازنده نتوان ــت س تربی
 (.117)همان، ص ت«.ها برنداشته اسانسان
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 ایخود را از دست دادن معامله (4

« غیر از خودباختگی و انکار خود است. این ایادن معاملهخود از دست دبه نظر عالمه جعفری »
باره عالمه دراینطلبی افراطی استوار شده است.  از خودبیگانگی بر مبنای سودجویی و نفعمعنا  

دهد که این بیگانگان از خویشتن، منکر واقعیت خود نیستند و خود می جعفری چنین توضیح
گیرند. در این می دهند و سودمی دانند؛ خودمی بازند، بلکه خود را قابل معاملهنمی را هم

اند، ازخودبیگانگی شدهگونه افراد که گرفتار کند که برای اینمی مورد، عالمه جعفری اضافه
گاهانه، سودی عظیمنمی نشده است ومفهوم خود و سود، شناخته تر از دانند که در زندگی آ

حفظ خود در مجرای تکامل وجود ندارد؛ زیرا مدار سود و زیان و زشت و زیبا و خوب و بد و 
آور استمرار پیدا گری زیان« پویای آنان است. به نظر وی اگر این معاملهخودهدف و وسیله، »

 ازخودبیگانگی را به دنبال دارد )همان(.د که شومی کند، به از دست رفتن خود منجر
ع عالمه برای استناد به این  :آوردمی ازخودبیگانگی این آیه از قرآن را شاهدنو

ُعوْا» ب  ُلوْاْمْاْواتَّ ت  ْْت  لْیُْنْْیاْطْیالشَّ ِكْْع  ْْیُسلْ ُْمل  مْاْمان  ر ْْو  ف  ْْماُنْْیُسلْ ْک  لِکنَّ ْْو  ْْیاْطْیالشَّ ُروْاْن  ف  ْْیْک  ُمون  لِّ ْْع 
ْ اس  ْْْالنَّ ر  ح  مْاْْالسِّ ْْو  ِزل  ن 

ُ
ْیْأ ل  کْ ْْع  ل  م  ِْْْنْْیال  ِْْْبباِبل  ْْهاُروت  ماُروت  مْاْو  ماِنْْیْْو  لِّ ْْع  د ِْْْمن  ح 

 
ْیْْأ تَّ مْاُْْقواْلْیْْح  ِْْإنَّ

ُنْ ح  ةْ ْْن  ن  ْلِْْفت  ْْْف  ُفر  ک  ْْیفْ ْْت  ُمون  لَّ ع  ُهمْاْْت  ْْیْْمْاِْْمن  ُقون  رِّ ْْیبْ ِْْبِهْْْف  ِءْْْن  ر  م  ْْْال  ِجِهْْْو  و  ْْْز  ْبُِْْْهم ْْْمْاْْو  ْْیضارِّ ِْْْبِهْْْن  ِْْْمن  د  ح 
 
ْْأ

ِنِْْإالَّْ ِهِْْبِإذ  ْْاللَّ ْْیو  ُمون  لَّ ع  ْْیْمْاْت  ُهم  اْلُْضرُّ ْْیْو  ُعُهم  ف  ْْن  د  ق  ل  ِلُموْاْو  ِنْْع  م  راهُْْل  ت  ُهْْمْاْاش  ةِْْْیفِْْل  ْْاْل ِخر  ِْْمن  لق 
ْْخ 

ْ س  ِبئ  ل  ْاْْمْاْْو  و  ر  ِْْْبِهْْْش  ُهم  ُفس  ن 
 
ْْْأ و  ُموْنْیْْکاُنوْاْْل  ل   عصر در نیاطیش آنچه از هود[ی] و ؛(102 بقره:) ع 

 كافر[ و الودین سحر به دست] هرگز مانیسل. كردند روىیپ خواندند،مى مردم بر مانیسل

 دو بر آنچه از[ هودی زین] و. آموختند سحر مردم به و دندیورز كفر نیاطیش ولى نشد؛

 براى را كردن سحر راه دو، ]آن. كردند روىیپ شد، نازل ماروت، و هاروت بابل، فرشته

 مگر دادند،نمى ادی زىیچ كسچیه به و[ دادندمى ادی مردم به آن، ابطال طرز با ىیآشنا

 مات،یتعل نیا از ]و نشو كافر م،یشیآزما لهیوس ما": گفتندمى او به شیپ از نكهیا

 لهیوسبه بتوانند كه آموختندمى را مطالبى فرشته، دو آن از آنها ولى "!نكن[  سوءاستفاده

 خداوند، اجازه بدون توانندنمى  گاهچیه ولى فكنند؛یب ىیجدا همسرش و مرد انیم آن،

 و دیرسانمى انیز آنان به كه گرفتندفرامى را ىیهاقسمت آنها. برسانند انیز انسانى به

 اىبهره آخرت در باشد، متاع گونهنیا داریخر هركسى دانستندمى مسلماً و داد؛نمى نفعى

 !دانستند«مى اگر فروختند، آن به را خود آنچه بود ناپسند و زشت چه و داشت؛ نخواهد
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 ( زیستن با خود مجازی به جای خود حقیقی5

ع »  «، معنای آن را چنینخود عاریتی« یا »خود مجازیعالمه جعفری برای تبیین موضو
پوشد و می دهند، چشممی تشکیل« او را خودنویسد که انسان از عناصر و واحدهایی که »می

 « قرارخودگیرد و یک پدیده مصنوعی را »می امکانات و استعدادهای شخصی خود را نادیده 
ع عمده تقسیموجودآورنده« با نظر به عامل بهخود مجازیدهد. به نظر عالمه »می  اش به دو نو
ع اول آن، به وجود گرددمی آوردن یک ساختمان مرکب از تمایالت و آرزوها و امیدها و : نو

های حیات معمولی است و آن ساختمان متشکل، هایی مناسب خواستنها و اندیشهگیریهدف 
درپی در شئون های پیشود. بنابراین این ساختمان با بروز تناقضات و شکستمی  « نامیدهخود»

« شده، خودباشد، موجب احساس شکست در »می یاد تمایالت مزبور زندگی که مبنی بر بن
ناپذیری است که «، شکست جبرانخود مجازیسازد. زندگی با این »می  ازخودبیگانگی را ظاهر

 :کندمی قرآن به آن اشاره
ذ... » ْیالَّ ِسُروْاْن  ُهم ْْخ  ُفس  ن 

 
ُهم ْْأ ِمُنونیْالْف   وجود  هیسرما که کسانی فقط ؛( 20 و 12 انعام:) ؤ 

 .آورند«نمی مانیا اند،داده دست از را خود

ع دوم را چنین تبیین واسطه عامل تقلید از دیگران است. بهکند که آن  می  عالمه جعفری نو
 این عامل هم در ساختن خود مجازی و محروم کردن انسان از خود حقیقی، نقش اساسی دارد.

انگیزی در ازخودبیگانگی به ها مقلدهایی هستند که با وضع اسفبه نظر عالمه این انسان
های دیگران را با نیروها و رفتارهای خود مشاهده کرده، برند و تشابه نیروها و رفتارمی سر

 های این افراد را چنین توضیحکنند. وی ویژگیمی موجودیت دیگران را موجودیت خود تلقی
 سازند؛ اینانمی اندیشند، بلکه اندیشه دیگران را در خود منعکسنمی دهد که اینانمی
بندند؛ و مجموعه متشکلی از عناصر می های دیگران را به خود خواسته خواهند، بلکهنمی
کنند و از می « حقیقی به فعالیت وادارخود« دیگران را در درون خویشتن به جای »خود»

 (. 119ـ118، ص1، ج1374اند )جعفری، « محرومخود حقیقیداشتن »
کند می  تلقینی است که انسان به خود  بدترین شکل زندگی با خود مجازی و ازخودبیگانگی،

کند. ایشان، به تعبیر قرآن می  رغم زندانی شدن در خود مجازی، آن را خود حقیقی تلقیو علی
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غ می سوره بقره، به خویشتن خیانت 9سوره انعام، و  24سوره بقره،  187در آیات   ورزند، درو
 داختند.گری در خویشتن راه انگویند و حیلهمی

 ها و امتیازاتی که در »خود« وجود دارد( هضم نکردن قدرت6

درونی     ازخودبیگانگی را دو عامل دهد که این عامل  می   عالمه این موضوع را چنین توضیح 
های  تر از آن چهره تواند به وجود بیاورد. به نظر وی، انسان موجودی است بسیار باعظمت می   و برونی 

 (. 122- 121سازد )همان، ص می   های محیط و تاریخ و تمایالت، آن را گیری محدودی که قالب 
ع عالمه جعفری برای تبیین این قرآن علت آورد؛ در می ازخودبیگانگی، از قرآن شاهد نو

ع از بیگانگی و معلول آن که اضطراب و عذاب زندگی است، چنین آمده استاین  :نو
«ْ ْْو  ك  ِجب  واُلُهم ْْالُتع  م 

 
الُدُهم ْْأ و 

 
أ ماْو  ُهُْْدْْیریِْإنَّ ْْاللَّ ن 

 
ُهم ْیْأ ب  ذِّ نْ ْیفِِْْبهاْع  ْْایالدُّ ق  ه  ز  ت  ُفُسُهم ْْو  ن 

 
ُهم ْْأ  کاِفُروْنْو 

 بلكه[ ست؛ین نعمت آنها براى نی]ا! گردد تو شگفتى هیما فرزندانشان و اموال مبادا ؛(85 توبه:)

 !كافرند كهدرحالى د،یبرآ جانشان و كند عذاب ایدن در لهیوس نیا به را آنها خواهدمى خدا

توان گفت  می  ازخودبیگانگی از دیدگاه عالمه جعفری، بندی مباحث مربوط به بنابراین در جمع 
ع ازخودبیگانگی را برای انسان بیان  توان گفت نظر ایشان  می   دارند، می   با توجه به اینکه ایشان دو نو

ازخودبیگانگی مثبت این است که موجودی در اثر سیر تکاملی و حرکت به سوی خداوند،  در مورد  
ند. این سیر، حرکت از خود به خود است و به  ک می   های خود را رها، و به سوی کماالت حرکت نقص 

  باشد؛ مثاًل با تزکیه و سیر و سلوک، تالش می  توان گفت که حرکت از ناخود به خود می  یک معنا 
 (. 114ـ 113، ص 1، ج 1374کند منیت و انانیت خود را فراموش کند )جعفری،  می 

د که این حالت دارای معانی مختلف است، کنمی ازخودبیگانگی منفی را چنین تحلیلوی 
مانند انکار مبدأ و منتهای خود، جهل و ناآشنایی به خود، فراموش کردن حقیقت خود، 

ع ازخودباختگی و خود را به بهای ارزان فروختن. وی در تعریف این  خودبیگانگی چنیننو
 «باشدمی زندگی در آدمی تشکس موجب که خود عناصر از بعضی یا خود فقدان»: نویسدمی
 .(113 ،1ج ،1374 جعفری،)

واسطه غرق بهها  ازخودبیگانگی منفی به نظر عالمه جعفری چون بسیاری از انساندر مورد  
کنند می  شدن در امور دنیوی و توجه انحصاری به بعد حیوانی، مبدأ و منتهای خود را فراموش
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پذیر خواهد  ازخودبیگانگی منفی امکاندهند، این شکل می و یا به بهای ناچیز، آن را از دست
 (.16، ص1361)همو،  .بود

اند که در وجود انسان، حقیقتی به نام ها و کسانی بودهمکتبگذر تاریخ به نظر عالمه در 
های غریزی، روانی و مغزی : نیروها و فعالیتاندفطرت و سرشت نخستین را نپذیرفته و گفته

میان فعالیت و های گوناگون بشری شناسایی شده است و دراین ها با سرپنجه دانشانسان
نیرویی به نام فطرت یافت نشده است و نیز ضرورت دگرگونی در همه ابعاد وجود آدمیان، وجود 

ها و رفتارهای پذیرد. افزون بر اینها، اختالف اندیشهنمی  تداوم و ثبات بعدی در سرشت انسان را
تابد )همو، نمیها، وجود عامل مشترک در تمام افراد انسانی را برفردی و اجتماعی انسان

 (. 140، ص1، ج1374
«، به معنای فقدان خود ازخودبیگانگیبه نظر عالمه جعفری اصطالح معمولی امروزی درباره » 

شوند و انسان می   ای است که دست به کار از عناصر خود، در مجرای تأثر از عوامل رباینده یا بعضی  
سازند. بدان جهت که در این تعریف، مفاهیم عمومی به کار رفته می  را ازخودبیگانه و محروم 

 (.112« محسوب شود )همان، ص ازخودبیگانگیتواند تعریف علمی و دقیق برای » است، نمی 

 ازخودبیگانگی از دیدگاه عالمه جعفریتأثیرات ـ 5ـ3

ع  در این بخش، پس از بیان آنچه منظور عالمه جعفری در تعریف خود، برای تشریح موضو
واسطه ازخودبیگانگی بهشود که  می  ازخودبیگانگی منفی و مثبت بود، به تحلیل آثاری پرداخته 

 های آن است.یا از نشانه

 معیاریهدفی و بیبی الف(

شناسی را در اختیار انسانی کند و نوعی هدفمی  عالمه ابتدا هدف اعالی زندگی انسان را تعریف
 دهد.می که از خود بیگانه شده، قرار
 :شناسی بدین شرح استنظر ایشان درباره هدف

 بداننــد بایــد کننــد،می عمــل بصــیرت بــا و بینــا دل بــا که هاییانسان کار، آغاز»
 و کــار تنظــیم و شناســیهدف. آنــان ســودبه یــا آنهاســت ضــرربه آنهــا عمــل کــه

 بصــیرت و بینــایی و انســانی خــرد و عقــل دالیــل بهتــرین از آن، حــب بــر وسایل
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ــی ــدمی او درون ــرار. باش ــرفتن ق ــاانگیزه تحــرک  در گ ــواملی و ه ــه ع ــانع ک  از م
 زنــدگی آن ســرمایه کــردن تبــاه مســاوی اســت، مقصــد و مســیر و مبدأ شناختن
ــت ــه اس ــا آن ارزش ک ــدف ب ــیم و گیریه ــایفعالیت تنظ ــی ه ــزی و درون  و مغ
 .(236ص همان،) «گرددمی مشخص عضالنی و روانی

 :گویدسوره اسراء تمسک جسته، می 72عالمه سپس به آیه 
 راکــد عقــل و نابینــا دل بــا چنــدروزه، و محــدود زنــدگانی ایــن در کــه کســانی»

 آنهــا تنظــیم بــرای هــافعالیت و وســایل و هــدف بــه اهمیتــی و کننــدمی حرکــت
 نیــز حیــات اعــالی هــدف تحصــیل و شــناخت بــرای کــه است قطعی دهند،نمی

 .(237ص همان،) «گشت نخواهند قائل اهمیتی

دهد که هدف حقیقی و مسیر حیات معقول چیست که دوری از می  ایشان همچنین توضیح
 آن، ازخودبیگانگی را در پی دارد:

 محبوبیــت و کنــد جلــب خــود بــه را مــردم توجــه کــه نباشــد صدد آن در هرگز»
 دادن قــرار اســت، حقیقــی هــدف کــه آنچــه نکنــد؛ تلقــی هدف را مردم میان در

 .(242ص همان،) «است معقول حیات مسیر در مردم

خواهد، فعلیت و دوام می   پس باید هدف اعالی زندگی را پذیرفت و آنچه حیات به عنوان هدف 
 شود.می  و احترام ذاتی به خود است که در ازخودبیگانگی، این اهداف گم، و برای انسان محو 

 : گویدمی باره عالمه جعفریدراین
 مــا درون در حقیقتــی بــاالخره کنــیم، تفســیر کــه مهــ  معنــی بــا هــر را قلب ما»

 و دادســتانی جنبــه هــم و دارد نمــاییقطب جنبــه هــم کــه دارد وجــود هاانسان
 کــار از اگــر کــه هاانســان ملکــوتی جنبــه دهنــدهارائــه اینهــا از بــاالتر و کیفــری؛
 تــورم بــر را خــود حیــات مبنــای کــه ایدرنــده حیــوان یــک  جــز انســان بیفتــد،
 .(250ـ249ص ،25ج همان،) «باشدنمی است، کرده استوار طبیعی خود

ای مستتر در این تعریف وجود دارد؛ اینکه گاهی ازخودبیگانگی انسان را دچار تورم نکته
کند که بازگشت انسان به حالت قدسی و ملکوتی خود یا حالت عقالنی و مسیر می  خود طبیعی

 :داردمی کند. لذا ایشان در تفسیر مثنوی بیانمی حیات معقول خود را محال
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ــا »  ــی   م ــایی مکتب   در   حت ــه   ه ــا   ک ــرای   محــض   علمــی   و   ریاضــی   روش   ب   اصــالح   ب
  نهــایی  تحلیــل  در  کــه  دیــد  خــواهیم  بیندیشــیم،  اند، شــده  میــدان  وارد  بشری  وضع 
ــای انگیزه  ــی   ه ــان   درون ــه   آن ــان   عرضــه   و   ایجــاد   ب ــاتبی،   چن ــاملی   و   محــرک   مک   ع

  کــه   نــداریم   ســراغ   وجــدان   یــا   عملــی   عقــل   یــا   قلــب   فعالیــت   همــان   از   تر اساســی 
 . ( 183ص  ، 13ج   ، 1373 همو، )  « شود  نامیده  انسان  حال  اصالح  ضرورت 

شوند، دچار یک جبرگرایی و نفی هرگونه استقالل می آنانی که به ازخودبیگانگی گرفتار
برند، زندگی را کالفی می های قلبی به سرشوند و چون در بیماریمی فکری و عملی انسان

 پیچ و شاید لهو و عبث بپندارند.درپیچ
 : نویسدمی  د،دهمی  « نجاتازخودبیگانگیعالمه جعفری درباره قلب سلیمی که انسان را از »

 را خداوندی نهایتبی نور که دارد را آن شایستگی نما،کوچک  بزرگ بسیار قلب این آری،»
 .(282ص ،2ج همان،) «دهد جای خود در

-جعفری قلب و عقل سلیم در صورت بهرهنتیجه این گفتار، این خواهد بود که به نظر عالمه
همچنین پذیرفتن این مطلب که به منبع وحی را به های معرفت و گیری درست از چشمه

عنوان رأس هرم منابع شناخت آفاقی و انفسی دانستن، از بزرگ ترین فاجعه انسانی، یعنی از 
 خودبیگانگی فردی انسان جلوگیری می کند.

هایی مثل زهدپرستی و ازخودبیگانگی رمانتیسمی، دلیلی جز «ازخودبیگانگیپدیدار شدن »
 نگرفتن از عقل و قلب سلیم، و در نهایت، وحی ناب ندارد.بهره 

 دنیابسندگی و انکار حیات اخروی ب(

زمین، آغشته به عالمه جعفری معتقد است که بخش بزرگی از فرهنگ علمی مردمان مغرب
ع در فرهنگ  آنها  اصل دنیابسندگی و انکار حیات اخروی است. به نظر ایشان به این موضو

ع را الزمه و نتیجه تفکراتمی شده و گاهی نیزگاهی تصریح   آنها تلقی کرد. توان این موضو
برای اثبات اینکه زندگی انسان،   1ای موارد، از چماق کوبنده علمبه نظر عالمه جعفری در پاره

شود؛ می منحصر به دنیای مادی است و پس از مرگ، حیات دیگری در میان نیست، استفاده

 
بنده وسطی قرون کفر  چماق از چماق این. 1  .است تر ضدانسانی و تر کو
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تواند آخرین منزلگه انسان نمی کند که زندگی دنیویمی آنکه وجدان و عقل انسان حکمالح
شود که از تأثیرات دنیابسندگی می  باشد. انکار حیات اخروی باعث روی آوردن بشر به مسائلی

 شود.می آنها پرداخته و از علل ازخودبیگانگی است؛ در ادامه به

 لق( آزادی مط1

شود. در غرب، آزادی برای هر  می   « آزادی مطلقموضوع دنیابسندگی سبب درگیری بشر با مفهوم » 
های دیگران  فرد و گروهی تضمین شده است، اما مشروط بر اینکه آزادی فرد با حقوق و آزادی 

  شود و جز آن می  تزاحم نداشته باشد. بنابراین تنها در این حالت است که آزادی، محدود و مقید 
نویسد که الزمه چنین نگرشی، آن است  می   توان صورتی را فرض کرد. جعفری در نقد این تلقی نمی 

گونه قاعده و قانونی نداشته باشد؛ یعنی  که زندگی فرد برای خود )یعنی مستقل از دیگران( هیچ 
 توان او را سرزنش کرد. نمی   ترین و پلیدترین کارها را مرتکب شود، اگر انسان کثیف 

های دیگران مدار باشد؛ یعنی به حقوق و آزادیتواند فردی قانونمی  ترتیب انسان غربیاین به
ور گردد. صورت و تفسیری از آزادی، حال در پستی و رذالت غوطهتعرض نکند، اما درعین

ا یکدیگر نباشد و در سطح همزیستی ها بمطلوبیت دارد که تنها ناظر به مناسبات ظاهری انسان
 کننده سیر تکاملی و معنوی انسان باشد.آمیز متوقف نماند، بلکه هموارمسالمت

کننده آزادی و زمین از عوامل محدود گوید پس از رهایی مغربمی جعفری در بحث دیگری 
در مسیر خیرات و  دست یافتن به عظمت آزادی، این پدیده حیاتی که بهترین وسیله مسابقه

 قیدی یافت و ثانیًا به آن ارزش اصالی داده شد.بندوباری و بیکماالت بود، اواًل معنای بی
کند و می بندوباری، شخصیت انسان را متالشیدهد آزادی به معنی بیمی وی ادامه

عقول را تا حد هدف اعالی زند. متفکران غربی، آزادی بدون تفسیر ممی  ازخودبیگانگی او را رقم
آنها در تفکیک میان  حیات باال بردند. این تعظیم بسیار افراطی درباره آزادی، ناشی از خطای

 (.180، ص1379هدف و وسیله بود )همو، 

 ( اصالت قدرت2

« در فرهنگ عمومی غرب جای ندارد اصالت قدرتجعفری بر این باور است که اگرچه تعبیر »
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های اخالقی و ادبی، مطرود است، واقعیت آن است که همه ابعاد ای از کتابرهو همچنان در پا
ها و زمین، مخصوصًا در عرصه علمی، لبریز از جلوهفرهنگ سیاسی و اجتماعی امروز مغرب

ع گونه سوز است؛ بهنمودهای این اصل انسان ای دوستی نیز وسیلهای که حتی همکاری و نو
 (.72، ص1392ای دستیابی به قدرت شده و مستقاًل موضوعیت ندارد )امیری، بر

 ( اصالت لذت3

سازد که سرکوب کردن  می   کند، بلکه این ایده را منتشر می   خواهی را توصیه تنها لذت فرهنگ غربی نه 
رو  گردد. ازاین می  ها و اختالالت روانی در وی گیری عقده خواهی انسان، موجب شکل میل لذت 

طلبی انسان قرار داد و آن را با اصول دینی یا اخالقی محدود ساخت؛ اما  نباید مانعی در برابر لذت 
ع بالشرط آنها، موجب رکود فعالیت بدیهی است که رها گذاشتن فعالیت  های عقلی  های غرایز و اشبا

غربی، مفهوم لذت را چنان توسعه ندادند   شود. افزون بر این، متأسفانه متفکران می  و عالی انسان 
گرایی و...  خواهی، اخالق دوستی، ایثار، عدالت ای همچون علم که شامل لذایذ معنوی و غیرمادی 

 (. 74ـ 72اند )همان، ص شود، بلکه آن را در لذایذ جسمی و مادی منحصر ساخته 

 ( اصالت منفعت4

رو هیچ  وجوی منافع خویش است. ازاین ان ذاتًا در جست شود که انس می  بر اساس این اصل گفته 
فرد یا گروهی نباید مسیر دستیابی او به منافعش را مسدود سازد. روشن است که چنانچه انسان یا  

گستراند که حقوق دیگران را  می   ای از قدرت برتر برخوردار باشد، دامنه منافع خود را آن قدر جامعه 
 (. 74کشد )همان، ص نمی   آنها به عنوان منافع خود، دست   گیرد و از مصادره می   نیز نادیده 

 ماکیاولیسم ج(

شدت، متأثر از ماکیاولیسم است. ماکیاولیسم به عنوان یک روش فرهنگ سیاسی غرب به
خواهانه زیادههای سیاسی و الگوی حکمرانی، همه اصول و قواعد انسانی را در برابر هدف 

کند که اگر کسی ادعا کند حقیقت می  کند. جعفری تصریحمی مداران، از اعتبار ساقطسیاست
ها مطرح انسانیت و رسمیت آن، از زمانی رنگ باخته است که روش ماکیاولی در مدیریت انسان

 شده، ادعای صحیحی کرده است )همان(.
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 گراییتجربه د(

ب، شناخت معتبر علمی، به حواس و تجربه منحصر شده است و دین و در فرهنگ علمی غر
اند؛ اخالق و حکمت و عرفان و دیگر حقایق اصیل مغز و روان انسان، از قلمرو علم کنار زده شده

 (.181، ص1379ترین عوامل سازنده انسانیت هستند )جعفری، آنکه این امور اساسیحال
ع زندگی انسانمیبندی مباحث در جمع ها و رابطه مرگ و توان گفت جعفری در بیان نو

پردازد و آن را محصول حیات طبیعی محض به می  اندیشی در آن به مفهوم ازخودبیگانگیمرگ 
، شودمی داند. به نظر ایشان ازجمله اموری که سبب ازخودبیگانگیمی جای حیات معقول

ع  و تکاپو»  خودپرستی،  انسانی، شکل به زندگی حیوانی شکل از عبور نکردن و بقا راه رد تناز
 «است هدف و فلسفه به توجهیبی و اصیل، عواطف دیگران، با  سودجویانه روابط تحذیر خود،

  .(155ص ،7ج ،1374 همو،)

 گیریبندی و نتیجهجمعـ 6

 :ازخودبیگانگی، این نتایج به دست آمدهای عالمه جعفری درباره مسئله با بررسی اندیشه
باید به مبانی قرآنی توجه کرد. بنابراین به  های عالمه جعفریبرای تبیین اندیشه (1

ع این  توجه شده است که بر اساس مبانی قرآنی، حقیقت انسانی از روح  موضو
ازجاودانه او تشکیل شده است و روح از خدا نشئت گرفته است و به سوی او ب

« دارد؛ و زندگی واقعی انسان، به سوی اویی« و »از اوییگردد؛ و انسان هویت »می
در جهان آخرت است که وی آن را با تالش مخلصانه و همراه با ایمان خود در این 

های نهد. همچنین به این نکته توجه شد که برای درک ویژگیمی دنیا، بنا
به مفاهیمی همچون وسایس شیطان، غفلت از خود،  باید ازخودبیگانگی در قرآن

و پیروی کورکورانه از دیگران توجه کرد؛ و اینکه در تعالیم اسالمی همواره بر ایجاد 
عد حیوانی و  کید، و به انسان هشدار داده شده که مبادا ب  تعادل بین این ابعاد تأ

عد معنوی و الهی غلبه کند.  زمینی بر ب 
کیدخودازخودبیگانگی، بر مفهوم » جعفری در بررسی مفهوم (2 کند. به نظر می « تأ
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تنها تفسیرکردنی و وی زندگی بدون آشنایی با خود و تنفس بدون خود ایدئال، نه
های تواند همه قوانین منطقی زندگی و ارزشمی تنهایینیست، بلکه به پذیرتوجیه

 آن را به تباهی بکشد.
«، چیزی خود: »کندمی گونه معرفیند تحلیل این« را در چخودعالمه جعفری » (3

«، عامل مدیریت خودنیست. » های درونیجز تشکل محصوالت اعمال و فعالیت
که تنظیم روابط حیات را با محیط طبیعی یا سایر موجودات پیرامون   استحیات 

ها « محصول عالی از حیات طبیعی است که دانستهخودگیرد. »می خود به عهده
« خودکند. »می های آدمی را برای تقویت و ادامه حیات، توجیه و ادارهو خواسته

و تنظیم و بازسازی حیات و توجه محصول عالی طبیعت حیات است که مدیریت 
 به آن را بر عهده دارد.

: شودمی گذاری، به دو دسته تقسیمبه نظر جعفری ازخودبیگانگی از حیث ارزش (4
 منفی و مثبت. ازخودبیگانگی

: ازخودبیگانگی در  داند می های ازخودبیگانگی مثبت را چنین  عالمه جعفری شاخصه  (5
معمولی؛ و ازخودبیگانگی در گذرگاه تکامل، بدین معنا که  سمت و مقصد طبیعی و 

های خود را رها، و به  موجودی در اثر سیر تکاملی و حرکت به سوی خداوند، نقص 
توان  می  کند. این سیر، حرکت از خود به خود، و به یک معنا می   سوی کماالت حرکت 

مه این معنای ازخودبیگانگی نیز بر  است. به نظر عال   گفت که حرکت از ناخود به خود 
 مبنای اصل تحول و دگرگونی در موجودیت درونی آدمی قرار گرفته است. 

آشنایی با : جهل و ناداندمیهای ازخودبیگانگی منفی را چنین شاخصه جعفری (6
 ای و ... .خود، انکار خود، خود را از دست دادن معامله

« وجود دارد. وی این حاالت ازخودبیگانگیدر پدیده »  به نظر عالمه دو حالت عمده (7
داند که در فضا و گستره روانی آن فرد، به انسانی ازخودبیگانه می هاییرا نشانه
« و ازخودبیگانگی الشعوری. عالمه جعفری این حاالت را »شودمی مبدل

 نامد.می «ازخودبیگانگی شعوری»
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« او، خودز تأثیرات ازخودبیگانگی را در روان انسان و »جعفری در نهایت، برخی ا (8
اخروی،  انکار حیات و معیاری، دنیابسندگیبی و هدفی: بیشماردبرمیچنین 

 گرایی.ماکیاولیسم، تجربه
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