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  چکيده

شـمندان بـوده   یهمواره مـورد توجـه اند  ، خیاست که در طول تار» یگانگیازخودب«مدرن  يایدن یاز موضوعات اساس یکی

ـ و د، سمیرو مکتب اومانیاس پشن ک روانیبه عنوان ، ک فرومیدگاه ارید یابیسه و ارزیاست. هدف این پژوهش، مقا دگاه ی

ان مقدمـه و  یـ پـس از ب ، اسـت. در ایـن مقالـه    یلیتحل – یفیبود. روش پژوهش توص یگانگینه ازخودبین اسالم در زمید

دگاه یـ مطرح و سپس د یگانگینه ازخودبیفروم در زم يها شهی، اندیو پژوهش ينظر یمبان یو بررس یگانگیف ازخودبیتعار

 »شخـوی  یقـ یجدا شدن انسان از خـود حق «را  یگانگیازخودب ،دگاهیقرار گرفت. هر دو د یمورد بررس نهین زمیاسالم در ا

موجـب  ، ن و خـدا یـ دگاه فروم اعتقـاد بـه د  یاما از د، دانند یانبار و خطرناك میز تشدبه انسان  يرا براآن کرده و  یمعرف

، »از خودبیگـانگی «ها و عوامل پیدایش مسـئله   رسی ریشهدگاه اسالم در بریکه از د یحال در. گردد یانسان م یگانگیازخودب

  شود. یانسان م یگانگین و خداست که مانع ازخودبیباید از تعالیم ادیان آسمانی بهره گرفت و اعتقاد به د

  سم، اسالم.یک فروم، اومانی، اریگانگیازخودب ها: دواژهیکل
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  مقدمه

. اسـت  گسترش حال در روز به روز آن دامنه و کند یم دیتهد را انسان نوعکه  یبزرگ خطر ،یکنون جوامع در

 قـرار  يواکـاو  مورد شناسان جامعه و شناسان روان لسوفان،یف از يبسیار يسو ازکه  است »یگانگیازخودب«

ـ تـوان از طر  یرا مـ  یگـانگ یت مقولـه ازخودب یـ گرفته است. اهم نـده محققـان و   یفزامطالعـات  ق رشـد  ی

ـ  یکـ یبـه  ، »یگـانگ یازخودب«مفهـوم   یبررس، نی. بنابرابه دست آوردسندگان ینو  یاساسـ  يهـا  یاز نگران

 ین مفهوم را مورد بررسـ یا، خاص ياز منظر کیل شده است که هر یمختلف تبد يها شمندان رشتهیاند

 سـده  در ویـژه  بـه  ،غـرب  فلسفه در» ازخودبیگانگی« مفهوم تاریخی سیر ةدربار کوتاه اند. تأملی قرار داده

در . اسـت  شناسی انسان مسائل ترین مهم از یکی، مسئله این که دهد می نشان، الديمی نوزدهم و هجدهم

 يافتـه و کنترلشـان را بـر رو   یکاهش  یعیط طبیافراد با جامعه، فرهنگ و مح يسازگار» یگانگیازخودب«

  ).2009ن و همکاران، یشوند (کت یم ي، منزویجیتدر يدیبا احساس ناام، ط از دست دادهیمح

 یدگیـ چیاست. پ یضمن يها ده است که برخوردار از معنا و داللتیچیپ ی، مفهوم»یگگانیازخودب«

دارد  ياقتصـاد  – یو اجتمـاع  یشناخت ، روانیاسی، سیفرهنگ يها دهیشه در پدین مفهوم، ریا يو غنا

افراد، درك  یبر آگاه یگانگیر ازخودبین امر، عمق و وسعت تأثین مفهوم به آنها اشاره دارد. ایکه ا

وه تفکـر افـراد دارد. همچنـین    یو شـ  یینفـس، کـارا   ت افـراد، عـزت  ی، هویجهان و وجود انساناز 

ز مـنعکس  یـ کـه بـه آن تعلـق دارنـد، را ن     ییهـا  ان افراد و گـروه ی، روابط متقابل م»یگانگیازخودب«

ـ ، مفیک شدن به موضوعات انسانیاست که هنگام نزد یمفهوم یگانگین، ازخودبیسازد. بنابرا یم د ی

ـ تواند به مـا در درك واقع  ین مفهوم میمحور، ا ک چارچوب انسانیشمند است. به عنوان و ارز ت ی

ت یرسد که وجـود، وضـع   یبه اوج خودش م یزمان یگانگید. ازخودبیو سرنوشت انسان کمک نما

و حقوقشـان   ی، وجود انسانيافراد بر باد رفته و افراد آزاد یو حقوق یت اخالقیو شخص یاجتماع

انسان در طول تاریخ تفکر، ). )SCPR, 2015 )Syrian Centre for Policy Researchدهند ( یدست مرا از 

شناسـان   به مثابه موجودى که ابعاد ناشناخته و قابل تحقیق و بررسى دارد، معرفى شده است. انسان

هـاى   کنند با مطرح کردن موضوعاتى نظیـر چیسـتى انسـان، تفـاوت     هاى خود تالش مى یدر بررس

هاى وى، رابطۀ او با دیـن و خـدا، تکامـل بشـر و...،      او با سایر موجودات، نیازها و قابلیت اساسى

هـاى بزرگـى    هاى اساسى در مسیر شناخت انسان بردارند. هرچند در این راه طوالنى، لغزشـگاه  گام

یکـی از   چون تفکرات اومانیستى بعضى از محققان را از پیمودن صحیح این مسیر بازداشته اسـت. 

باشـد. بـه    له ازخودبیگانگی انسـان دینـدار مـی   ئمس، یلی که در نفی اخالق دینی اقامه شده استدال
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گـردد.   اعتقاد برخی از طرفداران اخالق سکوالر، اخالق دینی موجـب ازخودبیگـانگی انسـان مـی    

وى، شناسانه  هاى انسان توان از جمله این افراد معرفى کرد. اندیشه را مى )Erich fromm( فروم اریک

هاى وى مـنعکس   شناسانه و با قلمى روان در کتاب اندازى روان که از چشم یگانگینه ازخودبیدر زم

گاه از  ها هیچ کند، ولى نقاط ضعف آن دیدگاه شده است، هرچند توجه خواننده را به خود جلب مى

 یسـاحت  ا تکهاى خویش، ب یماند؛ چرا که وى در فرایند بررس بین مخفى نمى هاى دقیق و واقع نگاه

 یش از حـد بـر زنـدگ   ید بیو تأک ینشان دادن انسان، انکار وجود خداوند به عنوان قادر مطلق هست

  ، نتوانسته است انسان را تمام قامت معرفى کند.يماد

فـه خداونـد بـر    یانسـان خل ، ن اسالمین مبیمتفاوت به انسان دارد. در د ین اسالم نگرشیدر مقابل، د

 يوجـود  یکه بـا خداونـد ارتبـاط   ، (جسم و روح) یدو ساحت يعنوان موجود باشد و به ین میزم يرو

ـ از ا یکـ یدارد کـه   يو يبرا يانباریعواقب ز، ين ارتباط وجودیقطع ا. شود یدر نظر گرفته م، داشته ن ی

به کـار   یاوتفمت یدر معان یبه طور ضمن، »یگانگیازخودب«مفهوم باشد.  یانسان م یگانگیازخود ب، عواقب

طـالق  ا، ا جامعه وجـود دارنـد  یکه در افراد  ییها نگرش یاوقات به تمام انواع منف گاهیه است. برده شد

در ، »یگـانگ یازخودب«جهان در نظر گرفتـه شـده اسـت. مفهـوم      یانکار و نف يز به معناین یگاه شود. می

ـ : الهاز جملـه  یتمام علوم اجتمـاع  ـ فلسـفه و ادب  ی، و حتـ یشناسـ  ات، روانی شـود.   یافـت مـ  یز یـ ات نی

شناسان به کار رفته است تـا   شناسان و جامعه لسوفان، روانیتوسط ف یمختلف يها وهیبه ش ،یگانگیازخودب

ـ   یرمعمولیک تنوع غیبه  شـامل زوال و از دسـت دادن خـود، حالـت      یاجتمـاع  – یاز اخـتالالت روان

، یاجتمـاع  یختگـ ی، بهـم ر یعـاطفگ  ی، بیشگیر یت، بی، زوال شخصيدیأس و ناامی، ینید یاضطراب، ب

همـه   یگـانگ یازخودب، نیها اشاره کند. بنابرا و از دست دادن اعتقادات و ارزش ینی، بدبیقدرت ی، بییتنها

مفهـوم   یدگیـ چیبـا توجـه بـه پ   ). 2014شود (مالک،  یدرك نم یآن به آسان یدگیچیو پدارد ر وجا حض

 یپـژوهش بـه بررسـ   ، ایـن  یاعو چـه اجتمـ   يچه فرداعم از انبار آن یو آثار و عواقب ز یگانگیازخودب

ج آن یآثـار و نتـا   ،هـا  شهیر، یو اجتماع يک درد فردیبه عنوان ، »یگانگیازخودب«مفهوم  یقیو تطب ينظر

  ن اسالم پرداخته است.  ین مبیو د ک فرومیاردگاه یاز د

  روش پژوهش

اسـت.   یفـ یک يها از انواع روش یکیباشد که  یم» یلیتحل – یفیتوص«روش ، مطالعهاین روش پژوهش 

به تشریح و تبیین دالیل چگونه بودن و چرایى ، محقق عالوه بر تصویرسازى آنچه هست، ن روشیدر ا
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گـاه اسـتداللى    . محقق براى تبیـین و توجیـه دالیـل، نیـاز بـه تکیـه      زدپردا میوضعیت مسئله و ابعاد آن 

هـا و   ق و تدوین گـزاره جو در ادبیات و مباحث نظرى تحقیو از طریق جست، گاه محکمى دارد. این تکیه

هاى مربوط بـه مسـئله تحقیـق     ءجز، محقق از نظر منطقى .شود مى فراهم آن ةقضایاى کلى موجود دربار

تـالش شـده   ، . در این مقالـه پردازد گیرى مى به نتیجه سپس ه،داهاى کلى مربوط ارتباط د خود را با گزاره

ـ ارشناسانه  هاى انسان ژوهش، مبانى اندیشهنه پیشیو پ یگانگیاز خود ب يلغو يان معنایاست پس از ب ک ی

نـه  یاسـالم در زم   دیـدگاه ، میات قرآن کریبا استناد به آ، سپس .ردیقرار گ ینه مورد بررسین زمیدر ا فروم

  رند.یقرار گ یسه و بررسیدگاه مورد مقاین دو دیا ،تینهادر ان شده و یب یگانگیازخودب

  يگانگيازخودب يمعنا

ن یـ شـه ا یر ترجمـه شـده اسـت.   » ازخودبیگانگى«ون در زبان فارسى به یناسیا الی) alienationواژة (

ـ   enاست. پسـوند  » گرید« يبه معنا aliusن یاصطالح، کلمه الت سـاز اسـت.    ن، صـفت یدر زبـان الت

سـاخته شـده    alienationن صفت، اسم یاست. سپس از ا يگریمنسوب به د يبه معنا alienن، یبنابرا

ـ  » ریـ ل بـه غ انتقـا « يکه به معنا خویشـتنى، ناخویشـتنى، باخودبیگـانگى، درد     ن، بـى یاسـت. همچن

زده شدن، گرفتار بیگانه شـدن، دیگـرى را    زدگى، بیگانه خویشتنى، خودفراموشى، الینه شدن، جن بى

ـ به جاى خود پنداشتن، دیگرى را خود دانستن و خـود دیگـر پنـدارى ن    گـر واژگـان معـادل    یز دی

ـ ن ی). برخی از محققان خارج1389، يریاست (بش یون در زبان فارسیناسیال ز معتقدنـد کـه لغـت    ی

ـ ، alienatoمشـتق شـده اسـت.    » alienato«ن ی، از واژه الت»alienation« یسیانگل ک اسـم اسـت کـه    ی

گران، ربـودن،  ید يبرا يزیساختن چ يبه دست آورده است و به معنا» alienare«ش را از فعل یمعنا

 يکسان برای، به شکل alienationو » alienate« ي. است. در زبان فرانسواجتناب کردن، دور کردن و..

  ).Bani-ata( ،2013( عطا یم، و بنیروند (سل یبه کار م alienationو  alienate یسیلغات انگل

 ينظر ينه و مبانيشيپ

ندان شـم یامـا اند ، اسـت  یخ تفکر اجتمـاع یج در تاریک عبارت رای» یگانگیازخودب«که اصطالح  یحال در

، آدورنـو همچـون   یشـمندان یگر اخـتالف نظـر دارنـد. اند   یکـد ین مفهوم بـا  یخچه ایمختلف درباره تار

و پست مدرن تعلـق   یاست که به جوامع صنعت يا دهیپد یگانگیازخودب: معتقدند لیمو  لوکاس، یونیاتز

 کـافمن و  میهـا پاپن، مـارکوزه ، مـزاروس ، فـروم ، وئریـ فشـمندان ماننـد   یاندرخـی  گر، بید يدارند. از سو

اسـت.   یمیو قـد  یخیک مفهـوم تـار  یبلکه ، ستین يدیاصطالح و ابتکار جد یگانگیاز خودب :معتقدند
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نـده نبـوده اسـت (فرهبـد و همکـاران،      یا حـال و آ یـ محدود به گذشـته  ، انسان یگانگیاز خودب، نیبنابرا

 يو بر دانش بشـر  د) مطرح ش1831- 1770( هگلبار از طرف  نینخست ،»یگانگیازخودب«). مفهوم 2012

ن یتـر  از مهـم  یکـ ی، ن مفهـوم ی). اSmith & Bohm( ،2008( ت و بوهمیمدون افزوده شد (اسم يا به گونه

شناسـى،   شناسـى، روان  ل جامعـه یاز قب یگوناگون علوم انسان يها است که در رشته یشناخت مسائل انسان

). 1393اپوران، یـ و آر یه است (قاسممورد توجه بود، يان متمادیدر طول سال یپزشک فلسفه و حتى روان

ـ را به عنـوان   یگانگیازخودب، )Sidney  Finkelstein( )1965( نینکلشتایف یدنیس  یشـناخت  ده روانیـ ک پدی

که ظـاهراً خـارج از    يزیک خصومت احساس شده نسبت به چی، یک تعارض درونی؛ کند یف میتوص

تنهـا از خـود فـرد دفـاع      جاد شده که عمالً نهیا ک مانعی .اما با خود فرد در ارتباط است؛ خود فرد است

از  یگـانگ یازخودب، در ایـن پـژوهش   ).2014م، یسـازد (سـل   یز میچاره و درمانده نیبلکه او را ب، کند ینم

  ن پرداخته شده است.آف یبه توص تحلیل و یشناس روانمنظر 

در ، چرخـد  یت افراد مـ یکه حول شخص، یشناس سوم روان يرویبه عنوان ن، سمیالیستانسیمعموالً اگز

اسـت کـه تجـارب     یذهنـ  ينـدها یفرا ر، بـ ستانسیشناسان اگز روان ینظر گرفته شده است. تمرکز اصل

ـ ا بر آنهـا چ یوجود سازگار شوند و  يها سازند تا با چالش یکنند و افراد را قادر م یر میرا تفس يجار ره ی

 )Rogers( راجـرز مانند درمـان مراجـع محـور     ییانسانگرا يها هینظرقلمرو عموماً در ، کردین رویشوند. ا

کـه مـانع   ، شـان  یقیو حق یافراد از خود درون یگانگیر ببستانس یاگز، یشناس ن، روانیرد. بنابرایگ یقرار م

ـ تأک، معنادار است يفرد نیشرفت، تحقق خود و روابط بیرشد و پ افـراد از   یگـانگ ین بیـ ژه دارد. ایـ د وی

بـا خـود، و از دسـت دادن     یگانگی، بيت فردیند از دست دادن شخصمان یجیعواقب و نتا، یقیخود حق

، یسـت یالیستانسیشناسـان اگز  ). روان2014ار گرانبـار اسـت (مالـک،    یافراد بس يدارد که برا يت فردیهو

)، May( )1961( یمـ سـتانس ماننـد   یاگز یشناسـ  رهبران روانسایر ) و Blauner( )1964( بالونرهمچون 

 یشناسـ  در روان یگـانگ یشـگامان بحـث در مـورد ازخودب   یاز پ، )1969( راجـرز و ) Perls( )1969( پرلز

و  يشـود(واحد  یاز ذهـن در نظـر گرفتـه مـ     یبه عنوان حـالت ، یگانگیازخودب بالونراند. در استنباط  بوده

بعـد تنـوع داشـته    چهار در قالب ، گریبه فرد د يتواند از فرد یکه م یک احساس درونی)، 2010، ينظر

ـ 2)؛ یرشخصیغنظام ک یگران در یکنترل شدن توسط دراي (ب یقدرت یب .1باشد:  از  ی(ناشـ  ییمعنـا  ی. ب

(کمبـود احسـاس    ی. انزواطلبـ 3ج کاروبارش در کل جامعـه)؛  یم بودن نتایسهة کمبود احساس فرد دربار

و یـ ه) (اودانوينقش فـرد  يفایا ایت ی، کمبود احساس هويریگ از خود (کناره یگانگی. ب4تعلق داشتن)؛ 

، ن بعـد یـ ز در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه ا     ین یبعد پنجم، دتری). البته در مطالعات جد2014و نلسون، 

۱۰۸    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

 يبـرا ، ید نشده (نامشروع) اجتمـاع ییتأ ينام دارد که تحت عنوان کشش به سمت ابزارها» يهنجار یب«

  ).2010، يو نظر يشود (واحد یدن به اهداف در نظر گرفته میرس

ـ ، به پیگانگیخچه ازخودبیت: تارمعتقد اس ک فرومیار ـ امبران عهـد عت ی گـردد؛   یق بـر مـ  ی

که ساختۀ  ییها ها در برابر بت پرست که بت يا دند؛ دورهیپرست یکه در آن مردم بت م يا دوره

یـاد   يا را به عنوان تجربه یگانگی)، ازخودب1955( فرومکردند.  یم میدست خودشان بود، تعظ

رد. بـه عبـارت   یـ گ یگانه در نظر میک مخلوق بیهمچون کند که در آن شخص، خودش را  می

ـ ار). بعـد از  2012گر، او از خودش نفرت دارد (فرهبد و همکاران، ید از  ي، تعـداد ک فـروم ی

 )Karen Horney( يکارن هورنااند.  را مورد بحث قرار داده یگانگیند ازخودبیز فرایکاوان ن روان

عنوان کـرد   یگانگیه خود را در مورد ازخودبدگای، ديکاو د در روانیجد يها روشدر کتاب 

خـود  گانـه اسـت کـه:    یاز خـود ب  یانسـان  يدگاه، وی). بر اساس اي د2013عطا،  یم و بنی(سل

ن فرد یا. به از رشد باز مانده، منحرف شده و خفه شده است، خود هبه صورت خودب اش يفرد

در ، يهورنـا ش اسـت.  یخـو » خود«گانه از یا بیاز خودش  یگانگیت بیگفته شده که در وضع

ازخـود  «د از مفهـوم  یـ کـرد جد یک رویـ دوباره با )، 1946( ما یگر تعارضات درونیدکتاب 

است که به  يه فردیشب، گانهیت فرد از خود بیوضع، يدگاه وی. در دکند میصحبت » یگانگیب

 آنچـه را کـه واقعـاً   کلی، طـور  ، منفورات و اعتقادات و بـه محبوبات، یاحساسات واقع یسادگ

ـ از دکنـد.   یفرامـوش مـ  ، هست  ياو اسـت و معنـا    یقـت انسـان، خـود واقعـ    ی، حقيدگاه وی

ت یکنـد کـه وضـع    ی، تصـور مـ  يهورنـا اسـت.   ین خـود واقعـ  یاز ا یگانگی، بیگانگیازخودب

آل از خودش را در ذهـن خـود    دهیر ایک تصویشود که انسان  یجاد می، زمانی ایگانگیازخودب

ـ ین حالت، یاو است. در ا  یواقعر از خود یغ يزیسازد که چ یم ر خـود  ین تصـو یک شکاف ب

  ).2013عطا،  یم و بنیاو وجود دارد (سل یآل و خود واقع دهیا

فـرد  ، ن مفهومیفرد از جامعه. در ا یخروج شناخت یعنی، یگانگیز ازخودبین یاجتماع یشناس در روان

، فـرد خـود   یشـناخت  ين انزوای، با چنیبه شکل افراطرو،  ازاینگر است. یاز افراد د يگانه جدایاز خود ب

احساسات فـرد در قبـال    یگانگینه ازخودبیدر زم، شناسان ). روان2009کند (بلوم،  یرنجور ابراز م را روان

ا یـ ت، مـزاج  یو ربـط دادن آن بـه شخصـ    یگـانگ یب یشـناخت  با فرض علـل روان آنها سنجند.  یخود را م

انسان توسط جامعه را مطـرح   یز درونیغرا يها وبو سرک یروان يها ، سرکوبیسرکش درون يروهاین

ت و یدند (اسـم ینام» یگانگیازخودب«ق یرا ابتدا به طور دق» یوانگید«ز اصطالح یپزشکان ن سازند. روان یم
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ــوهم،  ــه ا، یشناســ ). در روان2008ب ــد کــه بســ افتــهیجــه دســت ین نتیــمحققــان ب از تجــارب  ياریان

و همکـاران،   )Mula( والیـ (م ی)، اختالل دوقطبـ 2002(فوکس،  یبه عنوان مرکز افسردگ، یگانگیازخودب

  کنند. ی) عمل م2010و همکاران،  )Henriksen( کسنی(هنر یزوفرنی) و اسک2009

صـورت گرفتـه    یاز مطالعات خارج ياریتوان گفت: بس یق، میتحق یپژوهش ینه مبانیدر زم

ـ را از د یگگـان یبـوده، ازخودب  یشتر به صورت مطالعات کمیدر این عرصه، ب و  یدگاه اجتمـاع ی

نـه  یدر زم یشـناخت  قـات روان یاند. تحق ها مورد مطالعه قرار داده شتر در سطح سازمانیو ب یفلسف

ن پـژوهش بـه   ی، چنـد یقات داخلـ یبوده است. در تحق یشتر به صورت کمیز بین یگانگیازخودب

)، بـه  1390همکـاران ( و  ياحمـد  یعلاند. مثالً  پرداخته يبه صورت نظر» یگانگیازخودب«مفهوم 

انـد. آنهـا بـه     مفسران قرآن مطرح کرده یو برخ ان جوانیهگلدگاه یرا از د یگانگیمفهوم ازخودب

 ی، بـر خـالف متفکـران اسـالم    مارکسو  ورباخیف، هگلشمند یافتند که سه اندیجه دست ین نتیا

ن را کنار نگذارد، ید که بشر یشمارند و معتقدند: تا زمان یها م انسان یگانگین را عامل ازخودبید

ز در پژوهش خود، با عنوان ی) ن1389( گنجورو  يآباد حسن یصادقابد. یتواند خودش را باز ینم

افتند کـه هـر چـه کشـش و قـرب      یجه دست ین نتیبه ا» یگانگیا ازخودبی یابی، خوديخداباور«

ابد و به ی یشتر میرا بشود، بلکه خود  یگانه نمیو ب یشتر باشد، نه تنها از خود تهیانسان به خدا ب

و  یعتیشر یعل«ز در پژوهش خود با عنوان ی) ن1386( روشنگردد.  یمقصود و اصل خود نائل م

هـر آنچـه کـه انسـان را از      یعتیشـر دگاه یافت که از دیجه دست ین نتی، به ا»یون فرهنگیناسیال

ـ ن، عقالياوسـت. از نظـر و   یکننـدگ  نـه یاو دور کنـد، عامـل ال   یانسـان  يها یژگیو ، يت ابـزار ی

) در پژوهش 1384( یربانو  ینیآقاحساند.  گانه کردهیسم، انسان را از خود بینیو ماش یبوروکراس

افتنـد  یجه دست ین نتیبه ا» در شعر ناصرخسرو یگانگیاز مفهوم ازخودب یلیتحل«خود، با عنوان 

ن از جـاده  ، خـارج شـد  يویدن يها ، گرفتار شدن انسان در زرق و برقناصرخسرودگاه یکه از د

  شود. یاو م یگانگیش، موجب ازخودبیاز خو یو ناآگاه یدرست انسان

  ک فروميدگاه ارياز د يگانگيازخودب

از  ياسـت کـه و   يا ا اصول موضـوعه یها  فرض شی، پیبرخاسته از مبان يهر متفکر يها شهیشک اند بی

ـ ن فـروم ت. ا فرض گرفته اسیدر نهادش وجود داشته و  يا به طور فطری، قبل فراگرفته  يز در ارائـه آرا ی

را تفکـرات   يو یشـناخت  انسـان  يهـا  دگاهیشتر دیتوان خاستگاه ب یست. مین ین قائده مستثنیش از ایخو

  ).Wiggerhaus( ،2003( گرهاوسیدانست (ووي  یستیو مارکس یستیاومان

۱۱۰    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

» یگگـان یازخودب«ل و توسعه مفهـوم  یر، تحلیدر تفس يگریشناس د ش از هر روانیبفروم شک  یب

کنـد و بـا    یگانه عصر حاضـر مـا صـحبت مـ    یازخودب یاز منش اجتماع فرومده است. در واقع، یکوش

نگـرد.   یمـ  یگـانگ ی، بـه ازخودب یشـناخت  عمدتاً روان يدید. وي با دیگو ینانه از آن سخن میبدب يدید

ـ گربار در کتـاب   را نخستین» ازخودبیگانگى«واژه  فروم ـ     يز از آزادی اب مطـرح کـرد. سـپس، در کت

). Friedman & Schreiber( ،2014( بریدمن و شریبه توضیح و تبیین بیشتر آن پرداخت (فر جامعه سالم

ـ داند کـه در آن، انسـان مقهـور محصـول کـار و تول      یم یاز هست یاز خود را حالت یگانگیب يو دات ی

سـلب و فرصـت    ار، اراده و کنتـرل از او یـ که هرگونـه اخت  اي گونه گردد، به یافته میت ینیش که عیخو

از  یبـه مفهـوم انفصـال شـناخت     یگـانگ ی، ازخودبفروم يرو، برا نیا شود. از یاز او ساقط م یخودشناس

ک شـخص  یـ د یگانه به خودش از دیقت، فرد از خود بی). در حق1955است (فروم،  یمفهوم من واقع

ـ ، بـه عنـوان   ک فـروم یار). Funk( ،2009( کند (فانک یگر و خارج از خود نگاه مید شـناس   ک روانی

 يدار هیجه جامعه سـرما ینت یگانگی، بيدگاه ویدارد. بر طبق د یگانگیدر باب ازخودب يادیز يها بحث

ـ ، در مفـروم دگاه یـ زد. در دیـ ر یاست که احساسـات انسـان را بـه هـم مـ      ، یگـانگ یان همـۀ انـواع ب  ی

از دست دادن کامـل  ا ی یبت خودآگاهی، غيد ویاز د یگانگین آنهاست. ازخودبیتر مهم یگانگیازخودب

سـد:  ینو یمـ  جامعـه سـالم  داند. او در کتاب  یرا مربوط به احساسات م یگانگیازخودب يآن است. و

کند که بـا   یاحساس م ینه احساسات است که در آن هر شخصیدر زم يندیفرا یگانگیازخودب يمعنا«

ـ دارد کـه   یاظهار م فروم). 117، ص 1955(فروم، » گانه استیخودش ب گانـه،  یاز خـود ب ک انسـان  ی

 یت کمبـود خودآگـاه  یو وضـع  یگـانگ یت ازخودبیـ شود؛ چرا که هو یگانه میز بیضرورتاً از جامعه ن

  ).2013عطا،  یم و بنیسازد (سل یگانه میضرورتاً فرد را جامعه ب

ـ پ«دهـد کـه    یح مـ یشـتر توضـ  ین مفهـوم ب یرا با چند یگانگیازخودب فروم ، »يآزاد«، »ش انسـان یدای

 ةدربـار ، يدگاه ویمختلف د يها ف جنبهیر به توصیاند. در ز از آن جمله» خداوند«و » نید«، »یپرست بت«

  .زیمپردا می یگانگیازخودب

  دگاه فروميش انسان از ديدايپ

ـ ب فـروم کند.  ف مییعت و خدا توصیاز طب یگانگیه به بیر تکامل بشر را شبی، سفروم کنـد کـه    یان مـ ی

د به یک گونه جدین است که یده باشد، اما مهم ایول کشش بشر ممکن است صدها هزار سال طیدایپ

 یل، همـاهنگ یـ ت و تخی، عقالنیش آگاه شد. خودآگاهیخو یعت، که از زندگیوجود آمد، فراتر از طب

، انسـان را  یش ناگهـان یدایـ ن ظهـور و پ یـ است، مختل کـرد. ا  یوانیرا که مشخصه وجود ح یو نظم
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و  یکـ یزین فیعت است، موضوع قـوان یاز طب یو قسمتب در جهان. ایز غریک چیرمتعارف ساخت؛ یغ

 ). از2008ت و بـوهم،  یعـت اسـت (اسـم   ین حال، هنوز برتـر از طب یر دادن آنها. اما با اییناتوان در تغ

اطراف خـویش و همـاهنگی بـا     يها لهیاولیه از طریق یکی دانستن خود با قب يها ، انسانفرومدیدگاه 

ردند با این احساس بیگانگی از طبیعت مقابلـه کننـد و احسـاس    اي، سعی ک قبیله يها و روش  مذاهب

تعلق به گروه را تقویت نمایند. اما بشر جدید، چون از آگاهی و توانایی بیشتري براي غلبه بر طبیعـت  

از طبیعـت فراتـر    يبرخوردار است، مانند گذشتگان با طبیعت آمیخته نیست. در واقع، انسـان امـروز  

تواند آنها را تغییر دهـد و در حـالتی از    یکه در معرض قوانین طبیعی قرار دارد، نمرفته، در نتیجه با این

معتقـد اسـت: انسـان     فروم). 1392ادت، یپور و س یشود (رکن ی) رها میگانگیو انزوا (ازخودب یمردگ

بشـر   يکند. در مقابل، هر چـه آزاد  یم یگانگی، انزوا، و بیشتر احساس پوچیهر چه آزادتر باشد، ب

کنـد کـه افـراد در قـرن      عنـوان مـی   فرومشتر است. یاو ب یت و سرسپردگیر باشد، احساس امنکمت

آنها نسبت به قرون  یگانگیو ب ییاحساس تنها یآزادتر هستند. ول يگریستم، نسبت به هر دوره دیب

دارد کـه در حالـت از    یاظهـار مـ   جامعـه سـالم  ن رابطه، در کتاب یدر ا فرومشتر است. یگذشته ب

د فاتحانـه در بـازار کـار اسـتخدام شـود، و      ینموده که با یتلق یک شی، انسان خود را یانگگیخودب

ن فـرد از  یـ قـت ا یآورد. در حق ی، به شمار نمیانسان يروهایک عامل فعال و صاحب نیخودش را 

ز خود در بازار است و درك او یآم تین فرد، فروش موفقیگانه است. هدف ایب یانسان يروهاین نیا

 يانسـان امـروز    قـت، یاش اسـت. در حق  ياقتصاد – یاجتماع يها از نقش یخودش، ناش از وجود

کند، بلکـه خـود را    یف نمیده و... توصید، عقیمانند ترس، عشق، ترد یانسان يها یژگیخود را با و

 یدر نظام اجتمـاع  يادیف زیکند که وظا یف میخود تعر یعت واقعیگانه از طبیمجرد و ب يموجود

 يهـا  م شدن در مقابل نقـش یگران، تسلید يها رش خواستهیل انسان به پذیتما فرومد. بر عهده دار

در  یگانگین از خود بیل ایح از خود را دلیو عدم شناخت صح یل شده از سوي نظام اجتماعیتحم

  ).138، ص 1955داند (فروم،  یعصر مدرن م

  دگاه فرومياز د يآزاد

ن یـ جامعه است. اما ا يها یکه انسان مدرن، آزاد از وابستگ کند یان میب يز از آزادیگردر کتاب  فروم

را در مفهـوم   يکنـد. او آزاد  یدهد و هم او را محدود م یت میبه صورت همزمان، هم به او امن يآزاد

به دسـت   - ش استیو عقالن ی، عاطفیحس يها ییکه همان ابراز توانا - شیمثبت، تحقق خود شخص

و  ياو به ارمغان آورده است، اما او را منـزو  يت را برایالل و عقالن، اگرچه استقياورده است. آزادین

۱۱۲    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

ن آن یرقابل تحمل اسـت و جانشـ  یفرد غ يت براین وضعیدر نتیجه، مضطرب و ناتوان ساخته است. ا

شـود   یم مـ یشـده و تسـل   يدیـ جد يهـا  یش، وارد وابستگیت آزادیفرار از مسئول ين است که برایا

اسـت   يفـرار از آزاد  یاصـل  يها از سازوکار یکی، فروم ي) برای(روبات ینی). تطابق ماش1965(فروم، 

، ینیفـرار کنـد. در تطـابق ماشـ     يت آزادیشـود تـا از مسـئول    یم میکه به واسطه آن، انسان مدرن تسل

هـا، احساسـات و    شـه یکـه اند  یشـوند، درحـال   یل میتبد يادار يها نیماش يها ها به چرخ دنده انسان

سـم  یشـود. مکان  یکنند، اداره مـ  ی، که آنها کنترل میم ارتباطاتیها و توده عظ قشان توسط حکومتیسال

ن یـ قـت، ا یاسـت. در حق  يکتـاتور یو د یسـت یفاش يهـا  و پناه بردن به حکومـت  يگر، فرار از آزادید

که اکثر افراد انتخاب  یحل کنند، اما راه یجامعه مدرن آن را انتخاب م ياست که اکثر افراد عاد یحل راه

در ». نـدارد  یکنـد کـه از آب آگـاه    یه میتشب ین افراد را به ماهیفروم ا«است.  ینیکنند، تطابق ماش یم

وجود نـدارد.   یکنم، تفاوت يرویست پیبا یگونه خالصه کرد: من م نیتوان ا ی، افراد را مینیتطابق ماش

ن سـازگار هسـتم، و   رات الگو است. مـ ییباشم که منطبق با تغ یراتییست آماده و خواستار تغیبا یمن م

ـ ، عواقـب ح ینیگوید: تطـابق ماشـ   می فرومستم. یمن خاص و متفاوت ن ـ دارد. در ا یاتی ت، ین وضـع ی

ـ لیمشـابه، بـا م   يا شود که به گونه یک روبات میکند و  یش را ترك میخو يفرد» خود«انسان  هـا   ونی

آن پرداختـه،   يسان بـرا که ان یمتیکند. اما ق یو اضطراب نم ییگر در اطرافش، احساس تنهایروبات د

هنـر عشـق   در بخـش عشـق بـه خـدا، در کتـاب       فـروم را باخته است. » خودش«ار باالست: او یبس

همتا وجـود نـدارد. انسـان مرکـز و      یو ب ين خود فردیباالتر از ا یچ قدرتیکند که ه یان میب دنیورز

نـد تـابع   توا یاسـت کـه هرگـز نمـ     یتیت خـود، غـا  یـ ش است. رشد و تحقق فردیخو یهدف زندگ

م شدن به یو تسل یکند که بندگ یادعا م فرومشوند.  یشتر قلمداد میارزش ب يباشد که دارا ییها هدف

ـ کنـد. ا  یمـ  یفـرد را قربـان  » خـود «قدرتمند، خودآزارنده است و  يا معنویبا یک وجود زی  ین نـوع ی

  ).2009نان، یلیاست (پانگ یروح یمیدر واقع همبسته با خودتسل یوانگیاست؛ د یوانگید

  از نگاه فروم يپرست بت

را کـه متعلـق بـه     يا تجربه، عتین موجود طبیفرد به عنوان برتر، یگانگیکه در ازخودب معتقد است فروم

 .شـود  یگانـه مـ  یش بیخـو  یدهـد و از تجـارب انسـان    یخارج از خود انتقال م یک شیبه ، خود اوست

تش را بـه آن  یکـه انسـان   یئیس بودن با شق در تمایاز طر، کند که با انسان بودن خودش یم یسع، سپس

بـه هـم    »یپرسـت  بـت «و  »یگـانگ یازخـود ب «دو اصـطالح  ، قتیدر ارتباط باشد. در حق، انتقال داده است

ـ  یهنـوز در مراحـل نخسـت    ،»یگانگیازخودب«مفهوم : دیگو یم فروماند.  متصل و در تفکـر   ین سـنت غرب



  ۱۱۳ دگاه اسالميسه آن با ديک فروم و مقايدگاه ارياز د يگانگيبازخود يبررس

و  »یگـانگ یازخودب«اسـت. دو اصـطالح    یپرسـت  بـت  در مفهـوم ، تر قیق و به عبارت دقیامبران عهد عتیپ

ام و  خ زدهیـ مـن   .کـنم  یمـ  یخودم را ته .کنم ین معنا هستند که من خودم را محروم میبه ا ،»یپرست بت«

ـ کنم. تفکرات خودم، عشق و احساسات خودم را بـه شـخص    یدور م یمن خودم را از تجارب زندگ ا ی

  دهم. یانتقال م یرونیب يزیچ

انـد.   دند، سخن گفتهینام یم یپرست ق، به طرق گوناگون دربارة آنچه که آنها بتید عتامبران عهیپ

ن معناست که شخص ساخته دست خـودش را بپرسـتد و   یبه ا یپرست ق، بتیامبران عهد عتیپ يبرا

ل بـه مـاده   یکنـد، تبـد   یند، شخص خودش را محدود مین فرایکند. در ا م مییدر مقابل آن سر تعظ

ن صـورت کـه او   یـ شـود؛ بـه ا   یاء وابسـته مـ  یکند؛ چرا که او بـه اشـ   یرا نابود م کند و خودش یم

سان اسـت.  یدر دستان قد یانسان يها ن قدرتیش انداخته، اما اکنون ایخود را پ یانسان يها قدرت

اظهـار داشـت کـه انسـان      فـروم ها باشند.  توانند بت یند میگو یامبران میگونه که پ اء، همانین اشیا

را روشـن کـرده و    یتواند آتشـ  یمه از آن انسان، میک نیرا بردارد و با  یک تکه از چوبیتواند  یم

ش یساخته و آن را بـه عنـوان خـدا    يا تواند مجسمه ین تکه چوب، میگر ایمه دیبپزد، و با ن یکیک

ـ باشـد. آنچـه را   يگریز دیا هر چیقدرتمند  يا نهادیتواند دولت  ین بت، میبپرستد که ا ج اسـت  ی

م کـردن خـود و   یق تسـل یـ کند و فقـط از طر  یخالقش را واگذار م يها شه قدرتیانسان هم نکهیا

خالق قرار دارد. امروزه خدا، بـت عشـق و    يها ن قدرتیم با ایرمستقیها، در تماس غ پرستش بت

 يکـردن بـرا   یکـه زنـدگ   ییستند. اما ازآنجایستند، آنها دانا نین یها دوست داشتن است. انسان ییدانا

کننـد.   یرونـد و خـدا را عبـادت مـ     یسـاها مـ  یمشکل است، آنها به کل یی، بدون عشق و داناانسان

ا ذکـر  یساها و یاند، آنها هر هفته با رفتن به کل را به خدا انتقال داده ییها عشق و دانا ازآنجاکه انسان

به طـور  کنند که  یت، آنها احساس میخودشان هستند. در نها ییاسم خدا، در تماس با عشق و دانا

ـ انـد. ا  گانه شدهیب ییاند. اما در واقع آنها از عشق و دانا شان را از دست ندادهییکامل عشق و دانا ن ی

را کـه در وجـودش زنـده     يزیـ ست. در واقع، انسان هر چیها ن ن متعلق انسانیش از ایدو گوهر، ب

ل یاصـ  يا به گونه گریکند. انسان د یم یک بت زندگینک در قالب یدهد و ا یاست، به بت انتقال م

). شـخص در واقـع   2009کند (فانک،  یخواهد، عمل م یگونه که بت او م کند، بلکه همان یعمل نم

ـ ، شـخص  یو مرگ درون ین حالت افسردگی، مرده و افسرده است، اما براي جبران ایته ک بـت  ی

ن بت را به طـور  یخدا باشد. فرد ا یا حتیسا، یده، کلیک گروه، ایتواند  ین بت میکند. ا یانتخاب م

  شود. یم آن میگوناگون تسل يها وهیسازد. سپس به ش یکامل م

۱۱۴    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

گـوش   .ننـد یب یان شده است: آنها چشم دارند و نمـ یگونه ب نیا، قیها در عهد عت بت یو پوچ یمردگ

رتـر  یدهد و خودش فق یقدرت خودش را به بتها انتقال م، قتیشنوند و ... اما شخص در حق یدارند و نم

از آنچه را که در ابتدا کـامالً   یاندکبخش دهند تا  ینکه بتها به او اجازه میشود تا ا یها م تر به بت و وابسته

ـ بنام يگریز دیا هر چیم شدن ین را تسلیابد. شما ممکن است ایباز، متعلق به خودش بود قـاً،  ید، امـا دق ی

؛ اسـت  یم مطلقـ یتسـل  -  یط وابسـتگ یکردن خود، شرا یاست. ته یپرست همانند بت یکسانیند ین فرایا

ک بـت  یوابسته به ، وجود داشتن را از دست داده است. او اکنون به طور کامل یچرا که انسان اکنون حت

شخص خـودش  ، چرا که اگر بت شخص را ترك کند؛ ا نبودن استیک بودن ین موضوع، یا .شده است

  ).45، ص 1961را به طور کامل از دست داده است (فروم، 

  ز نگاه فرومن اياقسام د

ـ    یا عملـ ی يفکرنظام هر  »نید«از  يدارد. مراد و يا گسترده يمعنا، فرومدگاه ین در دید ن یاسـت کـه ب

آن گـروه باشـد.    يمـان اعضـا  یو مرجـع اعتقـاد و ا   يریگ جهت يالگو، ک گروه مشترك بودهی ياعضا

را نتوان در مورد آن به کـار   »نید«نده نخواهد بود که واژه یدر گذشته نبوده و در آ یچ فرهنگیه، نیبنابرا

  ).Wozniak( ،2000( اكیبرد (وزن

ز ین دو نـوع تمـا  یـ ن ایب ،م کردهیتقس» بشردوست«ان یو اد» خودکامه«ان ین را به دو نوع ادید، فروم

 .شـود  یبرتر از انسان مشخص مـ  یک قدرت خارجیمذاهب خودکامه توسط  :دیگو یشود. او م یقائل م

ان یـ در اد، فـروم اطاعت شده، محترم شمرده شود و پرستش شود. بـه اعتقـاد    ستیبا ین قدرت برتر میا

خـود اوسـت.    ییشود و ارزش انسـان در انکـار ارزش و توانـا    یم یت تلقیاهم یفرد ب، یخودکامه زندگ

 یچـون زنـدگ   ییهـا  آرمان .وند داردیمردم پ یقیحق یبا زندگ یبه سخت، انیگونه اد نیا یانتزاع يها آرمان

 يهـا  شـود نخبـه   یکند و موجب م یم یا سعادت، افراد معاصر را قربانینده نوع بشر و یا آی ،گپس از مر

 يرو، کـه مـذاهب بشـر دوسـت     یحال ابند. دریهمنوعان خود تسلط  ین بر زندگیبه نام د يویا دنی ینید

د اسـتوار و محکـم بـوده و توسـط خـو     ، ش متمرکزند. فضائل در مذاهب بشردوستیها ییانسان و توانا

 ی(فقـدان قـدرت) و چاپلوسـ    یفضائل در ناتوان، که در مذاهب خودکامه یحال در .ابندی یشخص تحقق م

اندوه و گنـاه  ، اما در مذاهب خودکامه. و نشاط است يشاد، ج در مذاهب بشردوستیت رایاست. وضع

ب شوند، مـذاه  یمشخص م یتوسط تواضع و فروتن، که مذاهب بشردوست یحال ج است. دریت رایوضع

انسان خـودش را توسـط   ، شوند. در مذاهب خودکامه یانسان مشخص م» حقارت خود«خودکامه توسط 

ـ بد به خـودش، تحق  يزهایخوب به خدا و چ يزهاینسبت دادن چ خـودش را  ، ر کـرده و در مجمـوع  ی



  ۱۱۵ دگاه اسالميسه آن با ديک فروم و مقايدگاه ارياز د يگانگيبازخود يبررس

 راجـع  ییهـا  هیفرض، عتیمقابله با طب يده داشت که انسان برایعق فروم). 2008مل، یداند (ش یگناهکار م

بـه آن دسـته از    ییگـو  پاسـخ  يشـد و بـرا   یمـ  ياز مذهب و ییکه جز یکرد، به صورت یبه آن وضع م

آورد.  یمـ  يان رویبـه خـدا  ، سـته برطـرف کنـد   یشا يا که خود قادر نبود آنها را به گونه، یعمل يازهاین

ـ بـه عنـوان   ، نیبه د ياج کمتریشد، احت یشتر شناخته میعت بیرو، هر چه طب نیا از و  یعلمـ  هیـ ک توجی

 ).129، ص 1363شد (فروم،  یعت احساس میتسلط بر طب يبرا ییجادو يا لهیوس

  خداوند در نگاه فروم

م شـود و بـر   یدر برابر قـدرت تسـل  ، گانه شدهیش بیکند که از خو یسقوط م یانسان وقت، فرومبه اعتقاد 

مصـرانه   فـروم ). 69رد (همان، ص یصورت گ یدر قالب خداپرست، ن امریاگر چه ا .ش برگرددیضد خو

خواهد کـه   یاز انسان م، جهیدر نت .کند یها انکار م انسان يها ر انتخابییا تغیت یقدرت خداوند را در هدا

زم یکننـده مکـان   حیکـه تصـح  ، یالهـ  يرویـ ک نیبه  فرومل که ین دلیبه ا؛ داشته باشد یدرست يها انتخاب

، فـروم  یافراط ییگرا انسان، ندارد. در واقع ي، حرص و طمع، تجاوز و حماقت انسان است، اعتقادینادان

 يهـا  رشـد دادن قـدرت  بـراي  انسـان   يت باالینژاد انسان، ظرف یگانگیاست که بر  یفلسفه جهان ینوع

بـه  ، یافراط ییگرا کند. انسان ید میز تأکیآم صلح یو برپا کردن جهان یدن به تعادل درونیرس يش برایخو

ـ از شـکافتن جعل  یحاک، ن امریا .دارد يا ژهیتوجه و، امل استکه استقالل ک، »بودن«هدف انسان از  ات ی

کـال  یراد یـی گرا انسـان ، نیت است. همچنی(شناخت) کامل از واقع یو توهمات و به دست آوردن آگاه

کـه در طـول   دلیـل  ن یـ صراحت به ابه  –ک نگرش شکاکانه نسبت به استفاده از زور (اجبار) یبر ، فروم

که انسان را آمـاده   – یجاد ترسیا – يزور؛ د داردیتأک –ز وجود دارد یاکنون ن خ بشر وجود داشته ویتار

کـه انسـان    يق ساخته است. اجباریحقا يات و نشاندن توهمات به جایواقع يات به جایقرار دادن جعل

  جانات و عواطفش منحرف کرد.یانسان را از خرد و ه، جهیرا از استقالل ناتوان ساخت و در نت

انـت  یکـه خ ، قدرت یپرست ک شکل از بتیاز اجبار (زور) را به عنوان  یه ناموجه اخالقاستفاد فروم

ـ ا فـروم رد. یـ گ یدر نظـر مـ  ، امبران و منسوب به خدا هستندیشده توسط پارائه  یاخالق يها به ارزش ن ی

 يل انسان به اسـتفاده از زور و خشـونت بـرا   یبا م ،دهد که اغلب ینسبت م یروان يها بیوه را به آسیش

ـ   یاظهار م فرومن یش بردن اهداف دلخواهش همراه است. همچنیپ ک یـ ، تین خـدا و بشـر  یدارد کـه ب

؛ ار مهـم اسـت  یبس فروم يبرا، ثاقین مینام دارد. ا» یاحترام به زندگ«ثاق ین میا .ثاق (عهد) وجود داردیم

کند کـه مطـابق    یم کند و هم انسان و هم خدا را متعهد یاعمال انسان و خدا را مشخص میزان چرا که م

بـا خـدا رقابـت    توانـد   میت یبشر، ثاقین میق ایعمل کنند. از طر» انسان یتقدس زندگ« یبا اصل اخالق

۱۱۶    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

ت، کـه در داسـتان آدم و حـوا    ین خدا و بشـر یکند، تا تعهدات خدا در قبال نوع بشر حفظ شود. رابطه ب

ـ ی؛ شـود  یک خـدا مـ  یت شـر یشرشود: ب یف میانسان است، دوباره تعر یو بردگ یقدرت یبر ب یمبتن  یعن

دارد.  یرا همچنـان برقـرار نگـه مـ     یمان الهیشود و عهد و پ یم میسه یاله یکه در اصول اخالق یمخلوق

ـ ید است، به دلیگونه که انسان مق همان .د استیافت ... او مقیر ییخدا تغ ن آنهـا. خـدا   یل وجود نظامنامه ب

که خداونـد در تعهـدش    ییها ل قولیدر شده است به دلمطلقش را از دست داده است و انسان قا يآزاد

 یانسان و زنـدگ  یک ماده دارد و آن زندگیفقط ، ن قراردادیبا خدا رقابت کند. ا، ثاق داده استین میدر ا

خلقـت   ییبـه عنـوان قـانون ابتـدا    ، مخلوقات زنـده همۀ کردن  یگر است. قانون زندگیتمام مخلوقات د

  ر دهد.ییواند آن را تغت یخدا هم نم یوضع شده که حت

هـا و   از دسـتوراتش بـه انسـان، از پـاداش     .کننـد  یامبران بزرگ از اعمـال خـدا صـحبت مـ    یشتر پیب

دارد که نقـش خـدا    یاظهار م فرومکنند.  یت نمیخدا را حما ةدربار یزن هایش، اما آنها هر نوع گمانه هیتنب

ـ پ ؛ران استامبیق محدود به فرستادن پیبنا بر تفکر عهد عت، خیدر تار ک هـدف  یـ کـه بـه انسـان     یامبرانی

  :دیگو یم فروم آن است.انتخاب به دهند که انسان مجبور  ین نشان میگزید جایجد يمعنو

 یداشـته باشـد، او در همـاهنگ    ینکه بشر خرد و خودآگاهیقبل از ا یعنینکه آدم سقوط کند؛ یقبل از ا

انسـان   ين شـروع آزاد یکه همچن – ینافرمان یعنی –ن اقدام آدم یکرد ... اول یم یعت زندگیکامل با طب

قضاوت کنـد. او از   يو بد یداند چگونه دربارة خوب ین پس مینا کرد. انسان از ایاست، چشمانش را ب

خ یاسـت. آن آغـاز تـار    ين اقـدام در جهـت آزاد  ی)، اولیخودش آگاه شده است. گناه اولش (نافرمان

دوسـت   يش را بـرا ییشود. او خـرد و توانـا   یدار می، و پدابدی یکه انسان رشد و نمو م یخیاست. تار

شـروع   ين اقدام در جهت آزادیکه با اول یخیند تاریدهد. او خودش را در فرا یداشتن (عشق) رشد م

ـ بگو» نـه «اطاعت نکردن بـود، تـا    يبرا يشد، خلق کرد که آزاد د، قـدرت خداونـد محـدود شـد.     ی

هـا   ت مهم بودن و خودش را کشف کرد. انسانیکند... بشرکه انسان توانست بر ضد او شورش  یحال در

، کـه  یو مذهب یتوانند توسط انتخاب اصول اخالق یها اکنون م گران اخالق شوند. انسانیقادرند که باز

 يکـه از خـدا   یوار به عنوان کسان کینکه اتوماتیا ایر خدا را انتخاب کنند، یشنهاد داده بود، مسیخدا پ

ـ ، پرستش ایپرست را انتخاب کنند... اساس بت ین اصول اخالقیا ترسند، یقادر مطلق م ـ ن ی ا آن بـت  ی

ـ به طور خاص نگرش انسان است. ا یپرست ست، بلکه اساس بتیژه نیو ن نگـرش، ممکـن اسـت بـه     ی

ـ ، فقط پرسـتش چـوب   یپرست ف شده باشد. بتیاء توصیاش يعنوان خداساز سـت، بلکـه   یا سـنگ ن ی

ل به بت شـوند.  یز ممکن است تبدین یاسیس يها ها، قدرت و گروه ها، رهبران، حکومت نیکلمات، ماش

 يهـا  بـت شـود. بـت    يا عـده  يتواند برا یز میز ممکن است بت شوند. خدا نیان نیده اطرافیعلم و عق

ـ  يو تقو یدارند. ما هم تظاهر به نادان ینگه م یما مخف یخودشان را از آگاه يامروز ـ  یم م و ادعـا  یکن

 ).2008مل، یم (شیا را از خودمان دور ساخته ها م که ما بتیکن یم
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گانه خودش را به عنوان مرکز جهان در نظر نگرفتـه و خـودش را   ی، فرد ازخودبفرومدگاه یاز د

شـوند؛   ین اعمال و تبعات آنها هستند که دارنـد اربـاب فـرد مـ    یداند، اما ا یش نمیخالق اعمال خو

ـ کند،  یکه شخص از آنها اطاعت م ییزهایچ ـ ی ممکـن اسـت کـه آنهـا را بپرسـتد. شـخص        یا حت

گانه، از لمس و احساس خود ناتوان است؛ چرا که او خارج از تماس و احساس با خود و یازخودب

. یرسد، با همان احساسات و عواطـف معمـول   یگران به نظر میه دیاست. او شب يگریهر شخص د

را بـه عنـوان    یگانگیازخودب رومفندارد.  ین زمان، با خود و جهان خارج از خود ارتباطیاما در هم

، نـه  يدارد، نـه شـاد   ییمعنـا  یرد که در آن، نه زندگیگ یابنده در نظر میش یشه افزایک جنون همی

  ).Geyer & Schweitzer( ،1976( تزریر و شویت (گیمان و نه واقعیا

  دگاه اسالمياز د يگانگيازخودب

شناخته شده باشد، بلکـه   یندان غربست که توسط دانشمین يدیده جدی، پدیگانگیمقوله ازخودب

بـه آن پرداختـه    ين موضوع اشاره کرده، و در مـوارد متعـدد  یات گوناگون به ایم در آیقرآن کر

تردید همه ادیان آسمانی، به ویژه اسالم، براي هدایت انسـان در مسـیر کمـال و تعـالی      است. بی

هسـتی، فقـط انسـان اسـت کـه      اند. در میان همه موجودات جهان  بخشیدن به هویت انسان آمده

تواند با اراده و اختیار خود، راه تعالی بخشیدن به هویت  قابلیت این دگرگونی را دارد. انسان می

خویش را برگزیند و یا اینکه، هویت واقعی خویش را با علم و آگاهی بیابـد، یـا از خـود غافـل     

این فرض، همه ادیان الهـی   شود و خود را فراموش کند و تا سرحد ازخودبیگانگی پیش رود. با

اند که هـم امکـان رشـد و تعـالی دارد و هـم امکـان سـقوط و         براي انسان هویتی در نظر گرفته

توان گفت: ادیان آسمانی پیش از هـر متفکـري، مسـئله خودفراموشـی یـا       رو، می این انحطاط. از

، مـورد توجـه قـرار    کند ازخودبیگانگی را به عنوان خطري بزرگ که انسانیت انسان را تهدید می

و  ي(وراثت تبار یدرون يها ، شکستن جبر وارهیدگاه اسالمیاند. از د اند و به آن هشدار داده داده

ن یـ خ و جامعه) و استخدام ایتار یعنی یو انسان یعیطب یطی(عوامل مح یرونی) و بيعت بشریطب

عقـل و نقـل، کمـال و    ، در پرتـو  یل موانع به عوامل تعـال یر کمال، و تبدیدر مس» موجب نماها«

 ی، بـه معنـ  يگریبه نفع د یت انسانیک از دو بعد هویکند. حذف هر  یرا فراهم م یسعادت آدم

ـ  ی، همواره بر ایم اسالمیاوست. در تعال یگانگیت ساختن و سبب ازخودبیهو یب ن یجاد تعـادل ب

و  ي، بر بعد معنوینیو زم یوانید شده است و به انسان هشدار داده که مبادا بعد حین ابعاد تأکیا

  ).1390و همکاران،  ياحمد یغلبه کند (عل یاله

۱۱۸    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

شود که از منظر دین، هویت واقعی انسان چیست؟ چگونه انسـان   اکنون این سؤال مطرح می

نش یـ است کـه در ب الزم به یادآوري بحث، به ش از وارد شدن یپشود؟  از هویت خود بیگانه می

 آخـرت اسـت   يسرا، او یواقع یزندگ .دهد یل میتشک قت انسان را روح جاودانه اویحق، یقرآن

از  یگانگیر به علل ازخودبیسازد. در ز یا آن را مین دنیمان خود، در ایو کوشش و اکه با تالش 

  م:یکن یدگاه اسالم اشاره مید

  و اصالت دادن به دیگري ی. خودفراموش1

 و شـده  داده هشدار، خدا ریغ به  سبتن انسان یسرسپردگ و خود از غفلت به نسبت  بارها م،یکر قرآن در

در بیـانی بسـیار    امیرالمـؤمنین علـی  . است شده نکوهش نفس يهوا و طانیش از يرویپ ،یپرست بت از

عجبت لمـن ینشـد ضـالته و    «فرماید:  و ازخودبیگانگی است، می یجالب و عمیق، که بیانگر خودفراموش

وجـوي   کنم از کسی کـه در جسـت   ؛ تعجب می)34، ص 4، ج 1342، ي(آمد» قد اضل نفسه فال یطلبها

روشـن   يآیـد. بـرا   وجوي آن بر نمـی  را گم کرده و در جست» خود«آید و حال آنکه  اش بر می گمشده

 يانسـان دارا  :شان معتقد استینه سود جست. این زمیدر ا يد مطهریشهدگاه یتوان از د یم، شدن مطلب

  باشد: یدو مرتبه م يواحد است که دارا ینفس

ـ یهـا را تشـک   انسان یوانین مرتبه از نفس، بعد حی(ناخود): ا یوانی. مرتبه حالف ر یدهـد کـه بـا سـا     یل م

ـ غرا يدن، ارضـا یمانند خوردن، نوش یوانات مشترك است. اعمالیح ـ ز، تولی دمثل و... مربـوط بـه مرتبـه    ی

  نفس انسان است. یوانیح

ـ ی): ایل و واقعی، من اصی(انسان یب. مرتبه عال قـت و  یدهنـده حق  لیس انسـان تشـک  ن مرتبه از نف

ـ و... از ا ياد خدا بودن، فـداکار یمانند تفکر، به  یباشد. اعمال یت انسان میانسان ن مرتبـه از نفـس   ی

  رند.یگ یسرچشمه م

ـ    یمختار آفر يازآنجاکه انسان موجود، نیبنابرا ماننـد   یده شده است، ممکن اسـت توسـط عوامـل مختلف

نفـس خـود را فرامـوش کـرده و     ، یو انسان یه لهو و لعب مرتبه عال، غفلت و اشتغال بیان و فراموشینس

گانـه شـده و   ینفسش ب یا بعد انسانیانسان از خود ، ن صورتیرا مورد اهتمام قرار دهد. در ا یوانیمرتبه ح

 ).294، ص 1372، يشود (مطهر یا ناخودش بر او مسلط می یوانیبعد ح

 یهستند که در نگرش قرآن یمهم می، مفاهیانیدزخو و یخودفروش ،یخودفراموش لیقب از یمیمفاه

 انیـ ز ن، انسـان یـ عالوه بر ا .است» خود«نشان از توجه قرآن به  که اند ، همواره بیان شدهیو اسالم

 دچار شیخو ذات در انسان چگونه باشد؟ داشته تواند یم یمفهوم چه انسان یانیز کند. اما خود یم

خـدعونَ الَّـا   ینَ آمنُـوا و مـا   یخَادعونَ اهللاَ والَّـذ ی: «دیفرما یم نهیزم نیا در میکر قرآن شود؟ یم انیز
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ب ندهند مگر خـود  یب دهند و حال آنکه فریمان را فریخواهند خدا و اهل ا ی)؛ م9(بقره:  » اَنفُسهم

ـ نفُوا اَرُسخَ نَیذالَّ«د: یفرما یم خداوند نیهمچن دانند. ین را نمیرا، و ا سـ م فَه یم الهانعـام:   » نـونَ ؤم)

  آورند. یمان نمیان انداختند پس آنان ایخود را به زآنان که )؛ 20

ان انسـان  ی، فروختن و زیاد شده را به فراموشیات یاند تا آ ن تالش کردهامفسرات، یگونه آ نیادر 

 یولج در عرف سازگار گردد. یرا يها تا با برداشت ، ربط دهندکه به انسان تعلق دارد يبه لحاظ امور

ـ  نگـاه به آن » یگانگیازخودب«ه یم و از زاویریانسان را در نظر گ یقیاگر خود حق ـ ا، میکن ر بـا  ین تعـاب ی

ـ ، شان را فراموش کـرده  یقیها، خود حق از انسان ياریابد. بسی یو مفهوم م یمعن، همان ظاهر خود ا از ی

را خـود پنداشـته، خـود     يگـر یکـه د  یاند. انسـان  ان شدهیدچار ز، شیاند و در ذات خو آن غافل شده

 یانیـ خودز ینـوع  ،یقیمورد غفلت قرار داده است و غفلت از خود حق واش را فراموش کرده  یقیحق

دچـار  ، دهـد  یانجـام مـ   یوانیـ ح و هـوس  يهـو  يارضـا  ين عمـل را بـه بهـا   یکس که ا آن .است

آن، بـه خویشـتن   . این افراد، به تعبیر قرت مبادله کرده استیوانیشده است و خود را با ح یخودفروش

)؛ 187(بقـره:  » علـم اهللاُ اَنَّکُـم کُنـتُم تَختـانُونَ اَنفُسـکُم     «گوینـد:   یورزند و دروغ م ش خیانت مییخو

)؛ به آنـان  24(انعام: » اُنظُر کَیف کَذَبوا علَی اَنفُسهِم«ورزید.  داند که شما به خود خیانت می خداوند می

دهنـد،   )؛ آنان فریـب نمـی  9(بقره: » و ما یخدعونَ الَّا اَنفُسهم. «گویند بنگر چطور به خودشان دروغ می

ش را از یخـو  یه انسـان یآن است که انسان سـرما  یان واقعیقت، خسران و زیمگر خودشان را. در حق

  گانه شود.یدست بدهد و با آن ب

شُرَکاء متَشاکَسـونَ و رجـال     فیهضَرَب اهللاُ مثَلَا رجال«د: فرمای ن در سورة زمر مییخداوند همچن

ا مـردي  یـ مان) مثلی زده است: آیکفر و ا ي)؛ خداوند (برا29سلَما لرَجلٍ هل یستَوِیانَ مثَال... (زمر: 

که تنها تسلیم امر یک نفر است، آیا این  يگر، با آن مردیکدیکه اربابان متعدد دارد که همه مخالف 

ماً فَاتَّبِعوه و ال تَتَّبِعوا السـبلَ  یمستَق یهذَا صراط«فرماید:  یدیگر، مدو شخص یکسانند ... و در جاي 

 يهـا  د و از راهیـ کن يرویـ ن است راه راست من، از آن پی)؛ و ا153فَتَفَرَّقَ بِکُم عن سبیله ... (انعام: 

د کـه  یآ یبرم یوشنات، به ریگونه آ نید... از ایگر که موجب تفرقه شما از راه اوست متابعت نکنید

بار بوده و بارهـا   انیانسان، کامالً ز يد اسالم و قرآن برایاز د یگانگیخود و ازخودب یمسئله فراموش

  مورد نکوهش قرار گرفته است.

» خودپنـداره «هـر فـردي یـک    ، شناسـان  تصویري از خویشتن خویش دارد. به قول روان، هر انسانی

خـود را  ، گیـرد  وقتی در مقابل دیگران یا چیزهاي دیگر قرار می دارد. اگر خودپنداره انسان ضعیف باشد،

۱۲۰    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

هـا، احسـاس دردهـا و     دهـد و در ارزیـابی   کند و اصالت را به دیگري مـی  بازد یا خود را فراموش می می

قـرآن در   ).1389، يریبش( سنجد دهد و امور خود را بر اساس آن می سایر امور، دیگري را اصل قرار می

قُـوم  یقُومونَ الّـا کَمـا   یاکُلُونَ الرِّبا ال ینَ یاَلَّذ«کند:  گونه توصیف می رباخواران را این شخصیت، نهین زمیا

(بقـره:  ...» ع و حرَّم الرّبا یع مثلُ الرِبا و اَحلَّ اهللاُ البیطانُ منَ المسِ ذلک بِاَنَّهم قالُوا انَّما البیتَخَبطُه الشَّی يالَّذ

خیزند، مگر مانند برخاسـتن کسـی کـه شـیطان او را در اثـر تمـاس        خورند، برنمی ن که ربا می)؛ آنا275

هایی که مفسران درباره این آیه دارنـد، ایـن    زند). قطع نظر از دیدگاه کند (تعادل او را بر هم می آشفته می

، دهـد  ه دیگري اصالت میکه ب، آیه با بحث ازخودبیگانگی ارتباط دارد؛ به این معنا که انسان ازخودبیگانه

اصالت بـا ربـارخواري   ، دهد. از دید انسان رباخوار می يگریدر همه مسائل و ابعاد، اصالت را به غیر و د

اندیشد که ربا هیچ اشـکالی نـدارد،    است و خرید و فروش هم مانند رباست. در واقع، رباخوار چنین می

خرید و فروش هـم بـه   ، نید و فروش. بنابرانه خری، و راه درست به دست آوردن سود رباخواري است

شود! در واقع، انسان رباخوار از جـاده کمـال واقعـی و فطـري      دلیل تشابه با ربا در سودآوري تجویز می

اش دور شده است، بلکه انسان را حیوانی پنداشـته کـه هـر چـه      نه تنها از خود واقعی، خود خارج شده

تـر اسـت و    تـر بـوده و بـه هـدف نزدیـک      مند شود، کامل ا بهرهبیشتر بتواند سود به دست آورد و از دنی

 ).1389، يریمندي است (بش رباخواري مصداق کامل این بهره

که همان گوهر ارزشـمند  ، د قرآن در حالت ازخودبیگانگی، انسان به جاي خود اصیل و راستینیاز د

) و نفـس مطمئنـه (فجـر:    70: ) و صاحب کرامت ذاتی (اسـراء 30و ماهیت حقیقی و خلیفه اللهی (بقره: 

را  ییعنـی خـود سـربار و انگلـی و حیـوانی، شـیطان درون و هواهـاي نفسـان         یالیـ خود خ، ) است24

از خـود بیگانـه   ، در نتیجـه  .نشـاند  جایگزین ساخته، غیر (بیگانه) را بر حریم جـان و خـود واقعـی مـی    

رود و نـاخود بـه جـاي خـود      می  با مسخ شدن، از بین، گردد. در این حالت، شخصیت اصیل انسانی می

  نویسد: یهاي ازخودبیگانه م در ترسیم انسان، شهید مطهرينشیند.  یم

مسئله مسخ شدن خیلی مهم است... اگر انسان از نظر جسمی مسخ نشود، تبدیل به یک حیـوان نشـود،   

 به طور یقین از نظر روحی و معنوي ممکن است مسخ شود و تبدیل بـه یـک حیـوان شـود ... چـون     

هـا خصـایص یـک     یشخصیت انسان، خصایص اخالقی و روانی اوست. اگر این خصوصیات و ویژگ

درنده و یک حیوان باشد، واقعاً مسخ شده؛ یعنی روحش حقیقتاً مسخ و تبدیل بـه یـک حیـوان شـده     

  ).30، ص 1371، ياست (مطهر

کنـد. بـه عقیـده وي،     ها و نمودهاي آن را مسخ ماهیـت انسـان عنـوان مـی     یکی از نشانه، يد مطهریشه

علـت اینکـه در همـه ادیـان،      .وابستگی به یک ذات بیگانه از خود، موجب مسخ ماهیـت انسـان اسـت   
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چرا کـه مادیـات بیگانـه اسـت و واقعـاً       ؛وابستگی به دنیا و مادیات نفی شده، در همین نکته نهفته است

  ).117، ص 1369 (مطهري، است موجب سقوط ارزش انسانی

 یگانگیو ازخودب يزاین ی. احساس ب2

برابـر   در اسـتغنا  و استقالل احساس، سازد یگانه میکه انسان را از خود ب یاز عوامل یکی، دگاه اسالمیاز د

 شـده،  یـاد  »استغنا« حالت به آن از کریم قرآن در که مالکیت استقالل و احساس رو، این است. از خداوند

 خـود بیگانـه   از را او، نسـبت  همـان  به و کند یم جدا) و اصیل خودواقعی( فطرت و سرشت از را آدمی

 خویشـتن  هرگـاه  )؛ آدمی7- 6 (علق: »یان رءآه استغن یطغیکال ان االنسان ل«د: یفرما یخداوند م .سازد می

  .کند نافرمانی می بیند، نیاز بی را

شود، اگـر خـود    یاز پوسته و چارچوب و اصل خود خارج م یعنیکند،  یان می، انسان مسلما طغيآر

 یفرعـون شـود و مـدع    یست که کسینمعنا ن یدن خود، الزاماً به ایاز دین یو ب یغن ند.یاز ببین یو ب یرا غن

ـ ا به او نیوجود ندارد و  ییخدا .است »اهللا«شود که خود  نـدارد، بلکـه ممکـن اسـت بـه خـود و        يازی

 و و ثـروت  مـال  وسـیله  هب استغنا حالت و نیازي . بیدینما يازین یخود نگاه کند و احساس ب يها ییدارا

دور سـاخته   خـود  اصـل  از را انسـان  دنیـوي،  و مادي هاي بر جلوه دلبستگی و وابستگی و فرزند و مقام

  نویسد: یبا توجه به این نکته م شهید مطهريکند.  یم یگانگیازخودب گرفتار

رد و آن را نیـز  گـذا  بیند، این امر در درونش اثر مـی  انسان وقتی خود را مستغنی و داراي همه چیز می

هـا، توجـه    ترین زندگی کند چرا این همه بر دستورات دینی تأکید شده است که سعادتمندانه خراب می

قدر که مال و ثروت جنبۀ سودجویی بـه خـود گرفـت و بـه      به این دستورات است. براي اینکه همین

دهـد، دیگـر روابـط     اي درآمد که انسان به کمک آن خود را بزرگ و با اهمیت جلوه مـی  شکل وسیله

شـوند   توانند از تأثیر عامل بیرونی برکنار بمانند و تحت فشار آن نیز به فسـاد کشـیده مـی    درونی نمی

  ).1389و گنجور،  يآباد حسن ی(صادق

چرا که نـه خـود   ؛ ازمند استیخود، ن يدر اصل وجود و سپس بقا ياست که هر موجودروشن 

چـرا کـه   ؛ بخشـد  یتواند به صورت مدام به خـود هسـت   یتواند خود را به وجود آورد و نه م یم

، کـه علـم نـدارد    یکس. عطا کند يگریا دیرا که ندارد، به خود  يزیتواند چ یموجود (انسان) نم

کـه   یرا قادر کند و کس يگریتواند د ینم، که قدرت ندارد یکس .م دهدیتعل يگریتواند به د ینم

از به ین نیا .ازمند هستندیر و نیموجودات فق  همه، بخش باشد. پس تایتواند ح ینم، ات نداردیح

در  يزیست، بلکه هر چیش نیدایپ ي، فقط اصل و ابتدا»اصل وجود«اصل وجود است. منظور از 

هـا  یا اَی«ند: یفرما یم می. خداوند در قرآن کراست یستیابد، وگر نه عدم و نی یم» وجود« یهر دم

۱۲۲    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

شما محتاج به خدایید و  !اى مردم؛ )15: (فاطر» دیالحم یو اهللاُ هو الغَن اهللاِ یالنَّاس اَنتُم الفُقَراء الَ

  . نیاز و ستوده است خدا تنها بى

 يازیـ گمـان کنـد کـه ن    یاست، اگـر کسـ   یاز ذاتیک نیخود ، از مخلوق به خالقین، نکهیبا توجه به ا

ر یـ ف شـدن توجهـاتش بـه غ   ا معطـو یـ و  یق عالم هستیاو به حقا یتوجه یاز ب یکند، ناش یاحساس نم

ـ کنـد! و   یازش به علم را احساس نمـ یکه علم ندارد، اما ن یندارد. مثل کس يازینکه نینه ا؛ است ـ ی  یا غن

ـ  ياریانسان معلومات بسکند!  یازش به غنا را احساس نمین یست، ولین ، یتـوجه  یدارد، اما گاه به علت ب

ـ . در دددگـر  یداند غافل م یاز آنچه م یعنی؛ علم به علم ندارد ، هـاي ازخودبیگانـه   ، انسـان یدگاه اسـالم ی

نشانند و چون حیوانیت بـه جـاي انسـانیت نشسـته      همواره حیوانیت را به جاي خود واقعی خویش می

مـادي اسـت. در چنـین     يهـا  همین جسم و نعمت، شود که هر چه هست است، دیگر چنین پنداشته می

مندي از دیگر لذایذ دنیـوي   نظیر خوراك و پوشاك و بهرهبینشی، نیازهاي این انسان نیز نیازهاي حیوانی 

)؛ آنانکـه  12(محمـد:  » َ األنعام أکُلون کَما تَأکُلیتمتّعون و ینَ کَفَروا یوالَّذ«د: یفرما یم میشود: قرآن کر می

ین کـه کمـال او همـ    گیرنـد. چنـان   خورند و از لذایذ دنیـایی بهـره مـی    یهمانند چهارپایان م، کافر شدند

» ایوةِ الـدن یو فَرِحـوا بِـالح  «شود  وري مادي و کماالت دنیایی و با رسیدن به همین لذایذ فرحناك می بهره

  ).72، ص 1380، ی؛ رجب26(رعد: 
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 .شناخت دقیق و درست انسان، بدون در نظر گرفتن رابطـه او بـا خـدا، میسـر نیسـت     ، در بینش اسالمی

این حقیقتی اسـت کـه در    .برد هویت واقعی انسان را در پرده ابهام فرو می، و جداکردن او از خدا بریدن

کـه در تفکـر برخـی متفکـران      یرغم نگرشـ  گیرد. علی هاي غیرالهی، مورد غفلت یا انکار قرار می مکتب

 جـود دارد، در یابی و و خویشتن يست در مورد ناسازگاري خداباوریژه متفکران اومانیبه و، مغرب زمین

آنگـاه  بین این دو مقولـه نیسـت، بلکـه آدمـی، خـود واقعـی خـویش را         ینه تنها تعارض، تفکر اسالمی

رو، در بیـنش اسـالمی، خـداباوري نـه تنهـا موجـب        ایـن  یابد که خود را به مبدأ عالم پیوند زند. از درمی

 ذات بـه  و توجـه انسـان   یبایـ شود، بلکه آنچه منجـر بـه خود   خودفراموشی و ازخودبیگانگی انسان نمی

چرا که در این بینش، خدا و انسان بـه هـیچ وجـه از    ؛ خداست به خاطر تعلق و اعتقاد، گردد ش مییخو

  بیگانه نیستند.  هم

سـو،   کیـ وجـود دارد. از   یو خداشناس ین خودشناسیب یرابطه تنگاتنگ و متقابل یدر نگرش اسالم

 .نـد ک لی ازخودبیگانگی و خودفراموشی انسان مطـرح مـی  خدا را به عنوان عامل اص یقرآن کریم فراموش
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)؛ همچـون کسـانی   19(حشـر:  » و التَکونوا کالَّذینَ نَسوا اهللاَ فَاُنساهم أنفُسـهم «د: یفرما یدر سورة حشر م

در  یعالمـه طباطبـائ  ». نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به خودفراموشـی گرفتـار کـرد   

  سد:ینو یه مین آیر ایدر تفس، زانیمر الیتفس

کند و از توجه بـه   یاو را فراموش م يپروردگار خود و بازگشت به سو ین کسینکه چنیکوتاه سخن ا

شود که خـودش را هـم فرامـوش     ین مینها ایجه همه ایکند، نت یر او توجه میخدا اعراض نموده، به غ

الوجود و مالک  مستقل ي، او خودش را موجودستیدارد که او ن ينکه او از خودش تصوریا يکند برا

 یعیداند که از اسباب طب یم يداند، خود را موجود یر امور خود میکماالت ظاهر خود و مستقل در تدب

اسـت وابسـته و    يست، بلکـه موجـود  ین انسان نیکه ا یحال کند. در یعالم کمک گرفته خود را اداره م

ل وجود و علم و قدرت و عزت و ینها و آنچه از کمال از قبیسراپا جهل و عجز و ذلت و فقر و امثال ا

ـ یست، بلکه کمال پروردگارش است و انتهـاء او و نظـائر او   یو امثال آن دارد کمال خودش ن یغن  یعن

ـ یخو ینکه علت فراموشیعالم به پروردگار اوست. حاصل ا یعیهمه اسباب طب خداسـت   یش، فراموش

  ).219، ص 19، ج 1363، ی(طباطبائ

خدا را فرامـوش نکنـد و بـه     یقت است که اگر کسین حقیاگر انیز دارد که بیگر نیک مفهوم دیه فوق یآ

ن کار سـبب  یا، اگر انسان با خدا در ارتباط باشد یعنی؛ ز او را فراموش نخواهد کردیاد خدا باشد، خدا نی

گانـه نشـود.   ی، از آن ب»خـود «شود تا خداوند مقدمات کار را فراهم آورده، و انسان با توجه نمودن بـه   یم

  ).1392، یاد خدا بوده و او را فراموش نکند (بزرگین است که انسان به یا یابین مفهوم، راه خودیطبق ا

)؛ و چون خـدا  67(توبه: ...» هم ینَسوا اهللاَ فَنَس«د: یفرما یم یم در مورد خدافراموشین قرآن کریهمچن

، د کـه فرامـوش کـردن خداونـد    یآ ین برمیچن، هین آیش کرد. از از آنها را فرامویرا فراموش کردند خدا ن

انسان دربر دارد که همانا از دسـت دادن لطـف و    يز برایرا ن يگریان بزرگ دیز یعالوه بر خودفراموش

  انسان دارد. يبرا يار ناگواریت خداوند است که عوارض بسیعنا

همـواره مـورد توجـه    ، یتفکر اسالمق خداوند در یشناخت عم ايز برین یگر، خودشناسید ياز سو

» من عرَف نَفسـه فَقَـد عـرَف ربـه    «ند: یفرما یمعروف م یثیدر حد امبر اسالمیکه پ اي گونه بهبوده است 

از  ینش اسـالم یـ ش را شناخته اسـت. در ب یخو ين خدایقیبه ، ) هرکس خود را بشناسد1392، ی(بزرگ

ین نیست که انسان درباره هویت و ماهیت خـود اشـتباه   منحصر به ا، خودبیگانگی و فراموش کردن خود

مثالً خود را با بدن جسمانی خود اشتباه بگیرد، بلکه هـر چیـزي کـه انسـان را از مسـیر تکامـل        .کند می

نش یـ در ب، نیشود. بنـابرا  یا از آن مسیر منحرف کند، موجب نوعی ازخودبیگانگی می، اش باز دارد فطري

ـ  یـ ن منبع الیوجود خداوند متعال و اتصال به اانسان بدون  یزندگ یاسالم بـوده و   یمعنـ  یزال پـوچ و ب

۱۲۴    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

 یموجـب فراموشـ  ، اتیـ ن مادیـ غرق شدن در ا، در نتیجه شده يموجب غرق شدن انسان در لذات ماد

  ) خواهد شد.یگانگیش (ازخودبیشتن خویخو

  يريگ جهينتبحث و 

ج ین اسالم بـود. نتـا  یو د ک فرومیاراه دگیاز د یگانگیمفهوم ازخودب یقیتطب یبررس، هدف این پژوهش

 يآبـاد  حسن یصادق)، 1386( روشن)، 1390و همکاران ( ياحمد یعل يها ج پژوهشیبا نتا، پژوهشاین 

، دگاهیـ ج پـژوهش هـر دو د  ی. بنـابر نتـا  همسـو بـود  ) 1384( یربـان و  ینیآقاحسـ )، و 1389( گنجورو 

ده یـ در آنهـا د  ییهـا  اند که تشابهات و تفاوت کردهان بیافراد  یگانگینه امکان ازخودبیرا در زم ییارهایمع

تـوان در قالـب    یم، داند یانسان م یگانگیموجب ازخودب فرومرا که  ییارهایمع، شود. به طور خالصه یم

  ر قرار داد:یز یسه دسته کل

دادها و یـ رو ين بـرا یـی انسان و نداشتن تب يزیگر تی(که به واسطه مسئول یو خداپرست يباور نید - 

 ،ک بت شـدن یم یچرا که تسل؛ ق نداردیدر عهد عت یپرست با بت یتفاوت، ردیگ یصورت م یعیادث طبحو

 خدا ندارد)؛ یا حتیسا، سازمان یک کلیک قدرت برتر از انسان مانند یم شدن به یبا تسل یاوتفت

 ؛یا از دست دادن احساس خودآگاهیکمبود  - 

 و ياسـتبداد  يهـا  حکومـت  بـه  بـردن  پنـاه  و یبـات رو تطابق سمیمکانق ی(که از طر يفرار از آزاد - 

 رد).یگ یصورت م یستیفاش

ر یـ گردد، در قالب سه دسته ز یانسان م یگانگیرا که موجب ازخودب ییارهایدر مقابل، اسالم مع

  دهد: یقرار م

 فراموش کردن خدا؛ - 

 ؛يگریفراموش کردن خود و اصالت دادن به د - 

 و استغنا. يازین یاحساس ب - 

  شود: یدگاه پرداخته میدر هر دو د، ن مواردیق ایو تطب یابیه ارزاکنون ب

دگاه مشـترك اسـت   یـ در هر دو د 2مورد شماره  گفت:توان  یم، دگاهین دو دیا يها در مورد شباهت

انسـان  اینکـه  داننـد و   یش مـ یقـ یرا جدا شدن انسان از خود حق یگانگیدگاه ازخودبیهر دو د، که در آن

ن هـر  یگردد. همچنـ  يگانه و منزویش بیشتن خویاز خودش جدا افتد و از خو تواند یم، یطیتحت شرا

ت یانسـان و بشـر   يمتفـاوت) و بـرا   يکـرد یبـار (البتـه بـا رو    انیداً زیرا شد یگانگیازخودب، دگاهیدو د



  ۱۲۵ دگاه اسالميسه آن با ديک فروم و مقايدگاه ارياز د يگانگيبازخود يبررس

د بنـدة زر،  یـ ورزند کـه انسـان نبا   ید مین نکته تأکیبر ا، و هم اسالم فرومن هم یدانند. همچن یخطرناك م

 ییبهـا  گـوهر گـران  ، یقـ ین خود حقیا .کلمه خودش باشد یواقع يد به معنایبلکه با، قدرت باشد زور و

  نموده و نابود ساخت. ید آن را قربانیاست که نبا

، اعتقـاد  یتوان گفت: در نگرش اسالم یم 1دگاه، در مورد شماره یدو د يها ان تفاوتیدر ب

، اعتقـاد  فرومدگاه یکه از د یشود. درحال یمانسان  یگانگین مانع از خود بیآوردن به د يو رو

 یعنـ ین یرش دیمعتقد است: پذ فرومگردد.  یانسان م یگانگین و خداوند موجب ازخودبیبه د

ن رابطه، با توجـه بـه عـدم    یخود. در ا يرون آمدن از امتداد وجودیر شدن و بیمقهور اراده غ

کامالً مختار و آزاد فرض  يموجود انسان را يتوان گفت: و ین و خداوند میبه د فروماعتقاد 

آورد و موجـب   یت بـه بـار مـ   یاو مسـئول  يد و شرط و کامل، بـرا یق یب ين آزادیکند که ا یم

ن پنـاه  یرش دیکند و به پذ یت به طرق گوناگون شانه خالین مسئولیر بار ایشود تا او از ز یم

ار کامل را یداند و اخت یطلق نمانسان را م يار و آزادین اسالم هر چند که اختیبرد. در مقابل، د

در  دیـن در نظر گرفته است.  يادیز يها تیانسان مسئول يداند، اما برا یاز آن خداوند متعال م

انسان ؛ رهنمود دارد یاجتماع انسان یو حتدربارة اندیشه، اخالق و رفتار انسان  ینگرش اسالم

ایـن  . گـو باشـد   زندگی خود پاسخ هاي دهد که باید نسبت به همه جنبه را در موقعیتی قرار می

  ولیت است.ئرین مستبزرگ

رش یپس چگونه ممکـن اسـت پـذ    .آور است تیبلکه خود مسئول، ستیز نیگر تین نه تنها مسئولید

ن و یباشـد؟ وجـود قـوان    يزیـ گر تیاق انسـان بـه مسـئول   یل و اشـت یـ جـه م ینت، ینیت سنگین مسئولیچن

از  يا نمونـه  ،النـاس، و...  ت، روزه، نماز، حفظ حقهمچون پرداخت خمس و زکا يمتعدد يها تیمسئول

ن یم و اطاعـت از قـوان  یدست از هـر گونـه تسـل   ، يتوان به بهانه آزاد یگاه نم چیها است. ه تین مسئولیا

خواهد شد. عالوه بـر   یشرفت و ترقیو عدم پ ینظم ین کار موجب هرج و مرج و بیچرا که ا؛ برداشت

هـا و   د در برابـر ارزش یبه ناچار با، ا اسالم)یسم و یباشد (مثالً اومان یطرفدار مکتب خاص یاگر کس، نیا

 ،ن حـال یدر عـ  .ک مکتب بـود یتوان طرفدار  یچرا که نم؛ م باشدیمورد قبول آن مکتب، تسل يهنجارها

  رفت.ین آن را نپذیاصول و دکتر

سـت و  یمـدلل ن  يامـر  يزیگر يآزاد، ن است که اوالًیا، وارد است فرومدگاه یکه به د یاساس ينقد

م کـه  یابیـ  یخ در میبه تار یچرا که با نگاه؛ ستین یاثبات شدن ،زان استیمطلق گر ينکه انسان از آزادیا

ـ پد يادیـ ن زیخـون  يهـا  نهضـت ، ش آنیا افـزا یو  يبه آزاد یابیدست يها همواره برا انسان انـد.   د آوردهی

۱۲۶    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

ـ ن يگرید يها يبه آزداد یابیدست يو براتالش ا .ها برخوردار بوده است يآزاد یهمواره از برخ، انسان ز ی

  طلب است. يبلکه آزاد، ستیز نیگر ين انسان آزادیبنابرا .بوده است

کننـده   نین را تأمیداند و د ین میش به دیرا سبب گرا يزیگر تیمسئول، سو کیاز  فروم، نیعالوه بر ا

ـ به غ يریپذ مین را تسلیج نامطلوب دیاز نتا یکی ،گرید ياز سو .شناسد یاز مین نیا ـ ی کنـد.   یمـ  یر معرف

گـران  یت کارهـا بـه د  یو واگذار کردن مسـئول  يزیگر تیگر همان مسئولید يرو، يریپذ میحال آنکه تسل

 .جـه آن باشـد  ینت، ن اسـت یش دیدایکه سبب پ يزیچرا چ، ست؟ پس اوالًیاز او نین امر نیاست. مگر هم

ن بـه شـمار رود؟   یـ جه نامطلوب دینت، کند ین میتأم انسان را یاساس يازهایاز ن یکیکه  يزیچرا چ ،اًیثان

توجـه   ین نکته اساسـ ید به ایبا، مانند اسالم یانیدر باب خودکامه بودن اد فرومدگاه یدر نقد د، نیهمچن

بـه  ، گاه در پذیرش یک دین، اجبـار در کـار نبـوده اسـت. ایـن مطلـب       هیچ، ن اسالمین مبیکرد که در د

(بقـره:  » ال إِکْراه فى الدینِ«مانند  .آید نند قرآن کریم و روایات به دست مىروشنى از متون اصیل دینى، ما

توانـد بـا اسـتفاده از قـدرت تفکـر       انسان مـى ، ن اسالمی). در د9(اعلى: » فَذَکِّرْ إِن نَفَعت الذِّکْرَى«)، 256

ازهـاى وجـودى او را   نیهمـۀ  تـر بـوده و    خویش و با تحقیق، به دین یا آیینى گرایش پیدا کند که جـامع 

ـ و د ياَرسلَ رسـولَه بِالهـد   يهو الَّذ«ند: یفرما یم میخداوند در قرآن کر  ،ن رابطهیبرآورده کند. در هم نِ ی

قِّ للَیالحع یظهِرَه یالد ن حق فرستاد تـا  یت و دیاست که رسولش را با هدا ی)؛ او کس33(توبه: ...» نِ کُلِّه

دالئـل روشـن و    »تیهـدا «منظـور از  ، ن رابطـه یـ دهـد ... . در ا  يعالم تسلط و برتران یآن را بر همه اد

ـ ن »ن حـق یـ د«منظور از  .ن اسالم وجود داردیاست که در د ين آشکاریبراه اسـت کـه    ینـ ین آئیز همـ ی

را بـا ادلـه آشـکار     یین حـق و روشـنا  یـ خداونـد د ، نیز حق است. بنـابرا یآن ن ياصول، فروع و محتوا

ـ لـذا در آ  .ن حق اتمام حجت نمـوده اسـت  یرش دیدر پذ یوعبه ن ،فرستاده بـه  عمـران   سـورة آل  85ه ی

؛ هر کـس  »نَیاآلخرَه منَ الخاسر یقبلَ منه و هو فیناً فَلَن یرَ االسالمِ دیبتَغِ غَیو من «ند: یفرما یصراحت م

راه ، نیانکاران اسـت. بنـابرا  یت از زست و او در آخریرفته نیار کند هرگز از او پذیاخت ینیر از اسالم دیغ

ـ ا عدم انتخاب این بشر است که با انتخاب یا .خداوند فرستاده شده است ين حق از سویحق و د ن راه ی

کـامالً  ، ۀ سـوم سـورة مبارکـه انسـان    یـ ان خواهد شد. آیو ز یا گرفتار گمراهی، رسد یم يبه سعادت ابد

ـ ؛ ما راه را بـه انسـان نشـان داد   »لَ اما شاکرًا و اما کَفُورایالسبناه یانّا هد«ن مطلب است: یروشن کننده ا م، ی

اسـالم در جهـان    یجیخ صدر اسالم و گسترش تـدر یبه تار ید. نگاهیا کفران نمایخواه شکرگذار باشد 

در  .گاه استفاده از زور و اجبار را سرلوحه کار خـود قـرار نـداده اسـت     چین هین دیکه ابیانگر این است 

 يهـا  انگذاران و چهرهیز بنین برانگیتحس ين مقدس و رفتارهاین دیم ایت و شفاف بودن تعالیواقع، حقان
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 يهمچون برابـر ، یو جهان یاساس یی) و شعارهانیو ائمه معصوم برجسته آن (مانند حضرت محمد

قـوام گونـاگون   ن مکتب توسط افراد و ایرفته شدن ایدر پذ یاساس ینقش يض نژادیو عدم تبع يو برادر

 یخودکـامگ بیانگر در کار نبوده است که  یچ اجبار و التزامیه، اظهار داشته فرومگونه که  آن .داشته است

ن، یـ توسط سردمداران مکتب بوده باشد. عالوه بر ا ،روان آنیو استثمار پ یا حقارت و پستین مکتب و یا

ر ائمـه  یو سـا  یلـ حضـرت ع  همچـون حضـرت محمـد    يا برجسـته  يهـا  تیشخصـ  یستیساده ز

و  یاخواهیـ گـاه بـه فکـر گسـترش دن     چیت است که مکتب اسالم هـ ین واقعیدهنده ا نشان ،نیمعصوم

ان خودکامه اظهار داشته اسـت) نبـوده اسـت.    یدر مورد اد فرومگونه که  گران (آنیو استثمار د يزراندوز

نکه خودکـامگى وقتـى   یآن ا، ستان خودکامه وارد ایدر باب خداوند و اد فرومز به نظر ین يگریاشکال د

شود که قدرتى مساوى یا برتر بخواهد به ناحق و زور و بدون آنکه استحقاقش را داشته باشـد،   محقق مى

در  .یـا از کـارى بـاز دارد   ، نفع شخصى خویش، کسى را بـه کـارى امـر کـرده    ساختن با هدف برآورده 

ن یـ در د، است کـه بـه هـیچ وجـه    شن ورکه  یالح او را بدون دلیل، پاداش داده یا عقاب کند. در ،نهایت

همواره نهایت لطف و رحمت را بر بندگانش نـازل  ، خداوند متعال ،مطرح نبوده ین اسالم نفع شخصیمب

(بقـره:  » إِنَّ اللَّه یحب التَّوابِینَ« يها هیدر واقع، رابطه خدا وانسان، رابطه محبانه و عاشقانه است. آ .کند مى

  کنند. ) و... بر این ادعا داللت مى160(بقره: » ذینَ آمنُوا أَشَد حبا للَّهو الَّ«)، 222

ـ ا يمـاد  یند که تنهـا در زنـدگ  ک یفرض م یساحت تک يانسان را موجود فروم ،نیهمچن  ین جهـان ی

ـ انسان را ناد يوجود يها گر ساحتیشود و د یخالصه م خلـق انسـان کـار    ، نکـه یرد. گـو ا یـ گ یده مـ ی

ـ بوده است. حال آنکـه از د  يماد یزندگ، نش انسانیش نبوده و هدف از آفریب يا هودهیب ، یدگاه اسـالم ی

سـعادت  ، نش آنیکـه هـدف از آفـر    یالهـ  یجسـم و روحـ   يو دارا یاست چندساحت يانسان موجود

ـ اهم ياخـرو  یبـا اشـاره بـه زنـدگ    ، فـروم دگاه یم بعکس دیباشد. قرآن کر یم یو قرب اله ياخرو ت ی

ۀ یـ ن رابطـه در آ یـ م در ایخداوند متعال در قران کرنمونه،  يانسان داده است. برا یه روحبه جنب يشتریب

ز یـ آخـرت جـز چ   یا در برابـر زنـدگ  ی؛ دن»اآلخرَه الّا متاع یا فیاه الدنیو ما الح«ند: یفرما یسورة رعد م 26

رُّ یـ خَ اَآلخـرَه ا الَّا لَعب و لَهـو و لَلـدار   یاه الدنیو ما الح«ند: یفرما یگر مید يست. در جای(متاع) ن یکوچک

گـر  ید يسـت و همانـا سـرا   یچ نیه یو هوسران يا جز بازیدن ی)؛ و زندگ64(عنکبوت: ...» تَّقُونَ ینَ یللَذ

انسان را مرکز عـالم  خود،  یستیتفکرات اومان يبر مبنا فروم ،قتیکوتر است ... . در حقیاهل تقوا ن يبرا

هـر  : معتقد استسته، دان یگانگیازخودب ی(ازجمله خداوند) را نوع يم در برابر هر موجودیسلدانسته و ت

چـون و   جاى این سؤال است که آیا تسلیم بـى  ،است. حال يو ماد یانسان» خود«ن یچه هست فقط هم
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 چه در قالب قدیم یـا جدیـد   - پرستى از بت، فرومنوعى قید و بند درونى نیست؟ اگر ، چراى خود بودن

مرادش از بت چیست؟ آیا غیر از ایـن اسـت کـه    ، کند و از آن نکوهش مى، آورد سخن به میان مى - آن 

خـود   ،انسان مطیع کامل چیزى باشد که لیاقت اطاعت را ندارد؟ در این صـورت، آیـا در هـیچ شـرایطى    

خـداى  ، جودترین مو تواند نقش یک بت را بازى کند؟ عالوه بر این، چگونه اطاعت از شریف انسان نمى

پرستى باشد، ولى عمل کردن بـر   تواند بت مى، هایى که براى آنها بیان شده است ادیان توحیدى با ویژگى

هاى محدودى کـه در عـالم    هاى خاص و توانایى با ویژگى، )ینفسان يهاى انسانى (هواها اساس خواسته

  رهایى از قید و بند اطاعت باشد؟، واقع براى انسان وجود دارد

از اهـداف   یکـ ی ،مین کرآمهم است که قرچنان نآاز اسارت نفس  يت آزادیدر اسالم اهم ،ابلدر مق

و «نـد:  یفرما یم مـ یداند. خداوند در قرآن کـر  یم ینفسان يها از هواها انسان ییرا رها امبر اکرمیبعثت پ

ـ از د، اساس نی). برا157(اعراف: » همیکانت عل یضع عنهم اصرهم و االغالل التی پناهنـده   یاسـالم دگاه ی

؛ شـود  یمحسـوب مـ   یگـانگ یازخودب یکند، نوع ید میبر آن تأک فرومکه ، یستیاومان یشدن به من شخص

چرا که انسـان  ؛ ش بازگرددیپروردگار خو يشود که به سو یدور م یگانگیاز ازخودب یچرا که انسان زمان

ـ نا الانا هللا و ا«دارد:  یاله یتیانسان ماه یقیدارد و خود حق یاله یروح ) و اگـر  156(بقـره:  » ه راجعـون ی

  اش دور شده است. یقیت دور شود از خود حقین واقعیاز ا یکس

دانـد کـه اعتقـاد و     خدا را موجودي ساخته ذهن خودآگاه یا ناخودآگاه بشـر مـی   فرومن، یعالوه بر ا

قـد  کـه ایـن ادعـا فا    یو شکست انسـان خواهـد شـد. درحـال     یگانگیموجب ازخودب، آوردن به آن يرو

در جاي خود به اثبات رسیده که خدا یک موجود خیالی ساخته ذهن بشر نیسـت،  ؛ است یپشتوانه منطق

چـه   ؛عالم هستی مخلوق، نیازمند و عین ربط بـه او هسـتند   ۀواقعی و حقیقی است که هم يبلکه وجود

ت بـوده  یـ موفقآنـان   یسراسـر زنـدگ   ،اد خدا غافل نبودهیاز  يا که ذره یبزرگ و موفق يها ار انسانیبس

)؛ مـا از رگ گـردن   16(ق: » دیه من حبلِ الورِیو نَحنُ اَقرَب الَ«فرماید:  نه میین زمیم در ایاست. قرآن کر

ـ یو اعلَموا اَنَّ اهللاَ «فرماید:  به انسان نزدیکتریم. در جاي دیگر می ولُ بیح  قَلبِـه و ـرء؛ و 24(انفـال:  » نَ الم(

)؛ مـا  85(واقعـه:  » ه منکمینحن اقرب ال«د: یفرما یا میشود.  انسان و قلب او حایل میبدانید خداوند میان 

بلکـه  ، شـتر اسـت  یشما به خودتـان ب  یما به شما از آگاه یم. نه فقط آگاهیتر کیاز خود شما به شما نزد

 .تر اسـت  کینزد يگریز دیخودش به خودش از هر چ يزیتر است. هر چ کیذات ما از شما به شما نزد

از  يزیـ چون خدا نسبت به هر چ ؛تر است کیز نزدیاز خود آن چ يزیخدا به هر چ :دیفرما یقرآن م یول

که از خـود   يخود ؛خود است يرفتن به سو، خدا يرفتن انسان به سو ،نیاست. بنابرا» خودتر«خودش 
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ـ از د، نی). بنابرا312، ص 23، ج 1383، يتر است (مطهر ناقص انسان کامل خداونـد نـه    یدگاه اسـالم ی

ازمنـد و  یانسـان بـه او ن   یهسـت همـۀ  و محض بوده که  یقیحق یبلکه ذات، ستیتنها ساخته ذهن انسان ن

محال است که انسان بتواند خود را جدا از علت و آفریننـده خـود   ، یکین نزدیبا توجه به ا .وابسته است

  به درستی درك کند و بشناسد.

 فـروم کـه   یحـال  ن اسالم وجود دارد. دریو د فرومدگاه یدن یب يگرید يها ز تفاوتین يدر مورد آزاد

ـ امـا در د ، ن)یآزاد از داشتن خدا و د ید دارد (حتید و شرط انسان تأکیق یب يبر آزاد ن اسـالم، انسـان   ی

 هـاى الهـى   افاضـات و موهبـت  ، هر آنچه در اختیـار اوسـت   .از خود چیزى ندارد، خود يرغم آزاد یعل

، شـوند  اثبـات مـى   اد کامل باشد؟ در حقوقى که براى انسان بر مبناى اسالمتواند آز است. پس چگونه مى

 انسان آزادى و فرصـت داده  است و انسان در پیشگاه خداوند مسئول. اما خداوند به» عبودیت«اصل اول 

دلیـل آزادى در اسـالم ایـن اسـت کـه      و هدف خود را انتخاب کند.  یار خود، خط مشیتا به اخت، است

به کمال مطلوب برسد. انسان بـه عنـوان بنـده    ، اختیارى خود رفتار شده است که با ین خلقانسان براى ا

مـورد آزمـون و   ، رین مسـ یحرکت است و همواره در ادر مسیر زندگى به سوى هدفى واال در  خداوند،

لیبلُـوکُم   والْحیاةَ الَّذي خَلَقَ الْموت«ند: یفرما ین رابطه میم در ایرد: خداوند در قرآن کریگ یامتحان قرار م

توانـد   انسان در انتخاب نوع عمل آزاد است و مىدگاه اسالم یاز د، نی). بنابرا2(ملک: » عمال أَیکُم أَحسنُ

نیـز   یـا رهـا کـردن آنهـا را     گـرفتن هاى خود که توان  عمل کند، یا طبق امیال و هوس مطابق فرمان حق

و مـن یـرِد ثَـواب    «... نـد:  یفرما ین رابطه میعمران در ا سورة آل 145 ۀیند. خداوند در آکعمل  داراست،

رِدن یم ا ونْهم ها نُؤْتنْیالد  ابرَةِثَوـا   اآلخنْهم ـهـ متـاع دن  ي؛ و هـر کـه بـرا   ...» نُؤْت ـ ا کوشـش کنـد از دن  ی ا ی

چون براى هـر  م. اما یگردانم و هر که ثواب آخرت خواهد از نعمت آخرت برخوردارش یمندش کن بهره

تـا هـیچ یـک از افـراد از      ، قـوانینى الزم اسـت  وجـود دارد  امکان سوءاستفاده از آزادى، ها یک از انسان

  .نکند انتخاب آزاد خود سوءاستفاده

ها و عوامل پیدایش ازخودبیگانگی به عنوان یـک مشـکل را بایـد     دگاه اسالم ریشهیاز د، در مجموع

انـد و   بـه ایـن مسـئله پرداختـه    ، ادیان الهی پیش از هر متفکري .وجو کرد انی جستدر تعالیم ادیان آسم

اند که از این بیماري خطرنـاکی کـه انسـانیت آنهـا را      ها هشدار داده هاي گوناگون به انسان همواره با بیان

  کند، غفلت نورزند. تهدید می

راموشـی و خودبیگـانگی رهـایی    یابد و از خودف توان گفت: انسان آنگاه خود را می رو می ازاین

یابد که خدا را داشته باشد. معرفت به خدا و ایمـان قلبـی بـه او، انسـان را از خسـران و زیـان        می
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گوید: فراموش کردن  مى تحاصربه قرآن در اینجا ، قابل توجه اینکهدهد.  ازخودبیگانگی نجات می

از یک سـو فراموشـى پروردگـار    زیرا  ؛شود، دلیل آن نیز روشن است خدا سبب خود فراموشى مى

خـود را بـه    شود که انسان در لذات مادى و شهوات حیوانى فرو رود، و هـدف آفـرینش   سبب مى

از سوى امت غافل بماند. یق يفردا يجه، از اندوخته و توشه الزم برایبسپارد. در نت یدست فراموش

هسـتى مطلـق و علـم     فراموش کردن خدا همراه با فراموش کردن صفات پاك او اسـت کـه   ،دیگر

وابسته به او و نیازمنـد بـه ذات پـاکش    ، او است هر چه غیر .انتها از آن او است پایان و غناى بى بى

ت و یـ شـمرده، و واقع  نیـاز  شود که انسان خود را مستقل و غنى و بى سبب مى ،همین امر. باشد مى

ها و مصائب انسـان خـود    یترین بدبخت یکى از بزرگ اصوالً ش را فراموش کند.یخو یت انسانیهو

که خدا در او نهفتـه و از   -هاى ذاتى خود را  ها و استعدادها و لیاقت چرا که ارزش؛ فراموشى است

مسـاوى بـا فرامـوش کـردن     امر این  .سپرد به دست فراموشى مى - بقیه مخلوقات ممتازش ساخته

چیـزى   . تالش ويدننک چنین انسانى تا سرحد یک حیوان درنده سقوط مى .انسانیت خویش است

ایـن خـود    وعامل اصلى فسـق و فجـور   ، اینها همه. و شهوت نخواهد بوددن یخوردن و خوابجز 

شود که چرا یاد خدا، مایه  . از اینجا روشن میفراموشى بدترین مصداق خروج از طاعت خدا است

هی و حیات قلب و روشنایی دل، آرامش روح، صفا و خشوع آدمی و نیـز موجـب بیـداري و آگـا    

هوشیاري انسان است. از سوي دیگر، غفلت از خدا مـالزم بـا خودفراموشـی، کـوردلی و نـاآرامی      

ان اللّه تعالی جعل الذکر جالء القلوب، تسمع به بعـد  «فرمودند:  ن زمینه حضرت علییروح. در ا

لبرهه بعد البرهـۀ  الوقرة و تبصر به بعد العشوة و تنقاد به بعد المعاندة، و ما برح هللا عزّت آالئه فی ا

)؛ 222البالغـه، خ   (نهـج » و فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهـم فـی ذات عقـولهم   

ها، پـس از سـنگینی    ها قرار داده است. با یاد خدا دل خداي متعال یاد خود را مایه صفا و جالي دل

ه چنـین بـوده کـه در    گردنـد. همـوار   شنوا و پس از کوري بینا و پس از سرکشی نرم و مالیـم مـی  

هایشـان   کند و در عقل هایشان با آنان نجوا می ها، خداوند بندگانی (ذاکر) داشته که در اندیشه فاصله

  گوید. با آنان سخن می



  ۱۳۱ دگاه اسالميسه آن با ديک فروم و مقايدگاه ارياز د يگانگيبازخود يبررس

  منابع

  ، قم، مشهور.ی، ترجمۀ محمد دشت1380، البالغه نهج

مجلـه علـوم   ، »شـعر ناصرخسـرو   در» یگـانگ یازخودب«از مفهـوم   یلـ یتحل«، 1384، ین و رسول ربانی، حسینیآقاحس

  .174- 163)، ص 42 یاپی(پ 1ست و دوم، ش ی، دوره باجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز

  ، تهران، دانشگاه تهران.غررالحکم و دررالکلم، 1342، عبدالواحد، يآمد

ال بیسـت و دوم،  ، سـ معرفـت ، »شمندان مسلمانیاز منظر قرآن و اند یگانگیامکان ازخودب«، 1392 ن، یدعابدی، سیبزرگ

 .27- 11، ص 188ش 

  .83–71، ص 91، ش معرفت، »یگانگیازخود ب«، 1389، ابوالقاسم، يریبش

  .، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیشناسی انسان، 1380رجبی، محمود، 

علـوم  ، »یسـ شنا روان و یشناسـ  جامعـه  منظر از یگانگیازخودب مفهوم یبررس«، 1392ادت، یپور، طاهره و علی س یرکن

 .82- 71، ص 62، ش اجتماعی

  .18- 1، ص 4، ش پژوهش علوم سیاسی، »یون فرهنگیناسیو ال یعتیشر یعل«، 1386ر، یروشن، ام

  .96- 77، ص 1، ش الهیات تطبیقی، »خداباوري، خودیابی یا ازخودبیگانگی«، 1389آبادي، مجید و مهدي گنجور،  صادقی حسن

  ، قم، مؤسسه دارالعلم.یهمدان ي، ترجمۀ سیدباقر موسویر المیزانتفس، 1363ن، یدمحمدحسی، سیطباطبائ

ـ از د يا سهی: مقایگانگیاز خود ب«، 1390رضا و همکاران، ی، علياحمد یعل از مفسـران   یان جـوان و برخـ  یـ دگاه هگلی

  .43- 37، ص 4، سال دوم، ش اي قرآن کریم رشته هاي میان پژوهش، »قرآن

  ، ترجمۀ آرسن نظریان، چ پنجم، تهران، پویش.ینکاوى و د روان، 1363ک، یفروم، ار

ـ رابطـه هو  یبررسـ «، 1393اپوران، یـ رضا و سعید آری، علیقاسم  یگـانگ یبـا از خـود ب   یو تجـانس فرهنگـ   یت قـوم ی

  .118- 107، ص 17، سال پنجم، ش شناسی مطالعات جامعه، »انیدانشجو

  ، تهران، صدرا.خیفلسفه تار، 1369، ی، مرتضيمطهر

  ، تهران، صدرا.انسان کامل، 1371ـــــ ، 

  ، چ نهم، تهران، صدرا.البالغه در نهج يریس، 1372ـــــ ، 

  ، تهران، صدرا.مجموعه آثار، 1383ـــــ ، 

Bloom, Harold, 2009, Bloom’s Literary Themes: Alienation. by Infobase Publishing 
Introduction, New York NY 10001. 

Çetin, C, & et al, 2009, Is Alienation Only A Problem for The Blue-Collar Workers? A 
Research on The Alienation of the White-Collar Workers in the Age of Information and in 
Banking Sector, The Journal of Financial Research and Studies, 1(1). 

Farahbod, F, & et al, 2012, Work Alienation Historical Backgrounds, Concepts, Reasons and 
Effects, Journal of Basic and Applied Scientific Research, v. 2(8), p. 8408-8415. 

۱۳۲    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

Friedman, R, & Schreiber, A, 2014, The Lives of Erich Fromm: Love’s Prophet, Journal of the 
History of the Behavioral Sciences, v. 50 (1), p. 106–107. 

Fromm, Erich, 1955, The sane society, New York, Premier Books. 
_____ , 1961, Marx’s concept of man, New York, Frederick Ungar. 
_____ , 1965, Escape from Freedom, Avon Books. 
Fuchs, T, 2002, The Phenomenology of Shame, Guilt and the Body in Body Dysmorphic 

Disorder and Depression, Journal of Phenomenological Psychology, v. 33 (2), p. 223-243. 
Funk, Rainer, 2009, The Clinical Erich Fromm: personal accounts and papers on therapeutic 

technique, Amsterdam - New York, NY Editions Rodopi B.V. Printed in the Netherlands. 
Geyer, Felix R, & et al, 1976, Theories of Alienation: Critical perspectives in philosophy and 

the social sciences, Martinus Nijhoff Social Sciences Division Leiden. 
Henriksen, M.G, & et al, 2010, Autism and perplexity: A qualitative and theoretical study of 

basic subjective experiences in schizophrenia, Psychopathology, v. 43, p. 357-368. 
Lundgren, S, 1998, Fight against idols: Erich Fromm on religion, Judaism, and the Bible, 

Frankfurt, Germany: Europaishcher Verlag der Wissenschaften. 
Malik, M. A, 2014, An Overview of Alienation among Unemployed Adults: A Literature 

Survey, Journal of Psychology & Psychotherapy, v. 4, p. 156. doi: 10.4172/2161-
0487.1000156. 

Mula, M, & et al, 2009, Clinical correlates of depersonalization symptoms in patients with 
bipolar disorder, Journal of Affective Disorders, v. 115 (1-2), p. 252-256. 

O’Donohue, W, & Nelson, L, 2014, Alienation and managing human resources, International 
Journal of Organisational Analysis, v. 22 (3), p. 301-316. 

Pangilinan, R. D, 2009, Against Alienation: The Emancipative Potential of Critical Pedagogy in 
Fromm, Kritike, v. 3, N. 2, p. 1-29. 

Saleem, A, & Bani-ata, H, 2013, Theme of Alienation in Modern Literature. The Asian 
Conference on Arts & Humanities 2013. Official Conference Proceedings. Osaka, Japan.  

Saleem, A, 2014, Theme Of Alienation In Modern Literature, European Journal of English 
Language and Literature Studies, v. 2, N. 3, p. 67-76. 

Schimmel, N, 2008, Judaism and the Origins of Erich Fromm’s Humanistic Psychology the 
Religious Reverence of a Heretic, Journal of Humanistic Psychology. 

SCPR, 2015, Alienation and Violence: Impact of Syria Crisis, Syrian Centre for Policy 
Research. Damascus – Syria. web: scpr-syria.org. 

Smith, H.P, & Bohm, R. M, 2008, Beyond Anomie: Alienation and Crime, Springer Science 
Business Media B.V. Crit Crim, v. 16, p.1–15. 

Vahedi, S, & Nazari, M. A, 2010, The Relationship between Self-Alienation, Spiritual Well-
Being, Economic Situation and Satisfaction of life: A Structural Equation Modeling 
Approach, Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, v. 5(1), p. 64-73. 

Wiggerhaus, 2003, The Frankfurt School: Its History, Theories, and Political Significance 
(Cambridge: MIT Press). 

Wozniak, J, 2000, Alienation and crime: Lessons from Erich Fromm, In K. Anderson & Ri. 
Quinney (Eds.), Erich Fromm and critical criminology: Beyond the punitive society. 
Chicago: University of Illinois Press. 


