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رجالالتحديدوجهعلىهمالعظامالفلاسفة

بحثتالذينسفةالفكاولئكولكن.غيرهميمتلونلا

الكثيرونوقراهابالترحيباعمالهمحظيتامرهم

والكتاب.كتبهمعلىالدارسينمناجشالوعكفت

منولكنه،عليهميفاسلارجالبالمتلهمالكنار

كما.مغتربونالمعاصرينالكتاببآنالقولالألوف

الادبي.والنقدالكتبتقديمعملبتالاغترابيسود

انهحدالىواسعبمعنىالكلمةهذهتستخدمماوعادة

يذهبالذيالبعيدالمدىالىنشيرأنالافخلمنيبدو

والمعانيوضوحهوعدمغموضهفيالاصطلاحهذااليه

اذاذلك،اليهاللاشارةاستخدمالتيالمختلفةالعديدة

قدولكنثبجديةالكتاباتهذهمثليأخذالمرءكان

موجر*بصورةالاقلعلىوضحنامااذاالضوءنلقي

هنانناقشهاالتيالظواهربعضكانتحدايالى

اوكم،الماضيكتابكبارمنعددأعمالفيجوهرية

علىاهتمامنانقصرفسوفللفلاسفةبالنسبةفعلنا

أولئكجانباننحيلسوف5،الاولالطرازمنكتاب

وفيلونيوربيديسامتالمنالواضحينالمغتربين

وبو.وبودلير

كانمافاذاتلناطيبااولمثالاغوتهيبدووربما

علينالتعينالاغترابعلىعلامةقائمهوماضدالتمرد

فيرترانتحرفقد،للاغترابمثالاالشابغوتهنعتنرأن

عددانتحراوروباامتدادوعلى،قصصه؟ولىبطل

نسخةجيبهفياومنهمكليدوفيالشبانمنكبير

غوتهمسرحيةبطلغونترأما.القصةهذهمن

اللغةفيالرفضصرخاتأعلىأطلقفقد"العاصفة"

كلاكانوقد.للتفكيرالشاعراحتقارمظهرا،الالمانية

جعلفوريانجاحاولقياقائمهولمامعارضةالكتابين

.الابالجيلبطلالمؤلفمن

.ا؟دابمنارماضيالعهدفيالمقالهذامنالاولالقسمراجغ!

38

الغامرفاوستاشمئزازلبحثمعنىثمةنطل

اغتراببالاحرىاواغترابهلاثباتإكاديميبميل

الذيالنحوهوذلكولكن،بالسلبالاجابة!الشاعر

وهل،بهالاصطلاحهذاالمعاصرونيستخدمهـلمغالبا

نقلتالتيالشهيرةفاوستصيحةلدراسةمعنىهناك

حيتهسهلهيرمانوولفستيبانروايةفيونوفشت

:يقول

صدريفيتللحسرةوياتيقطنانروحانثمة

توامه.منللتخلصىمنهماروحكلويناضل

انهالوكدمن؟للاغترابمؤشرالانقسامهذافهل

كلانحيث،ذاتهمعبالتوافقالمرءشعوردونيحول

كانمااذاولكن.باعتباردـغريباالآخرالىينظرروح

؟بالاغترابيشعرلاالذيذلكهوفمناغتراباذلك

علىروحيعمقدونماالمعنىمعبالتأكيديتفقذنكان

.بالمرةروحوبفيربلالاطلاق

عميقبشعورابتداءالاغترابربطناماواذا

التيالمرحلةفانالمجتمعوعنالمرءرفاقعنبالغربة

تلكمعتماماتتوافقللاغترابمثالاغوتهفيهاأصبح

حينماالسماءعنلنالىشهرتهفيهاطارتالتيالفترة

البدايةومنذ.قائمهومايحملصرحاغوتهاعتبر

علىادائهالامكانيةاعتبلردونمافاولستمسرحيةكتنت

فيمارلمسرحمديراغوتهأصبحوحينما.المسرحخثبة

مسرحيةولكن،عديدةوأوبراتمسرحياتقدمت

كتلبةغوتهبداوقد.الاطلاقعلىتقدملمفاوست

ثهـمنالثلالقرنمنالسبعيناتفيالمسرحيةهذه

الاولالجزءوظهر،0917عامفيمنهاشذراتونشر

عرضفييقدملمالاولالجزءولكق،8018عامبأكمله

الثمانيناوحالىغوتهوصلحينما9؟18حتىمسرحي

الوقتذلكفيوحتى،تكريمهالناسوارادعمرهمن

العرفروقدمقاسيةبصورةالمسرحيةاخت!!تفقد

.1876عامفيهبأسرالاولللجزءالاول

يقدماتالاعلاقعلىالثانيالجزءمنيقععدولم



وفاغقبيلمنهالانتهاءتموحينما،مسرحيكعرض

لمثروعبدئهمنعاما.6مروربعد%يتبقليلغوته

بالشمع،وختمهالمخطوطبتغليفقام،فالمرحي

المقربينلأصدتائهحتىالنهايةسريكشفأنورفس

رائعتهيرىأنفيالرغبةلديهتكنفلم.ثقتهوموضع

بعدالاتنشرانفييرغبولمةالمسرحعلىتقدموهي

لمفاذا،أحدفيهايشاركهأنيودكانفما.وفاته

؟يكونأنيمكنفماذاالمجتمععنالاغترابهوهذايكن

اغترابانغير.أجل"البعضيقولودد

نامنالرغمفعلى.بكثيرهذامناعمقالم!صرالعاتب

انهالاكتبهمانثرقدالمثالسبيلعلىجويرجيمس

ينثرهالاببسافةالممكنمنكانانةحدالىمعترباكان

إنفارر"لفظحتىنظرءفيجمهورهناكيطنلماإ.نه

روايةحالةفيحقيقياليسذلكولعن."الاخير

دونيااعجابااميتالتي؟؟!افيالحمادرذ"لوليى"

لمكذلك،طويلبوقت1(91عاممؤلفهاوفاذفبيل

احويلا!3!االصادردـفيا(ويكفينجانزا)روأيتهتنتظر

واصبحتدةالنقلمناهتمامكبيراوقدراالتعليقلتتناثر

الصادرةبيكيتلصمويل"جودوانتظارفي"مسرحية

عملاالاغترابفريقمعالماحدتمتبروالتي؟163في

المسرحخشبةعلىويعرضيقراًبحوردـفوريةكلاسيكيا

الدولمنفيالعديدمنالاشخاكىكبيرقبلعددمنكاملا

تمامايعرفغوتهكانفقداخرىناحيةومن.المختلفة

ابدايحظىلنفاوستهـهـحيةمنالثائيالجزءان

يطالعلماذاسعادةاكثرسيكونوانهكبيرةبجماهيرية

كانالحقيقةوفيتحولهوالمثقفونالنقادسيكتبما

صمويلروائعكانتممالعصردـاكثرسابقاالعملهذا

قرنمنبأكثرلعصرهاسابقةجويسوجيمسبيكيت

.الزمانمن

العصرمشارفعلىالاقلعلىغوتهعاشلقد

العصورشعراءأعصشمدانتيناخذفدعنا.الحديت

ينظرماغالبا.الادبمجللفيلناثانكمثالالوسطى

أكثرزمنانهاعلىعصابيةبطريقةالوسطىالعحورالى

الىبحاجةولسنا.والاندماجالتناسقسادهخسعادة

علىأي.الفترةتلكمنالمظلمالجانبعلىالتركيز

سبيلعلىيتضحكماواللاانسانيالاسطوريطابعها

وكانتالدينعنالخارجيناليهوداضطهادفيلالمثل

الحياة"بالمسمىوعمله:للاغترابمثالادانتي

الذاتعنالاغترابمنحالةدراسةهو(،الجديدة

الالهيةوكوميدياه،غريبكمخلوقذاتهالىالمرءونظرة

فهى.حرفياالقولشئنااذااو،مغتربعملهي

جحيمايبدعانه.المرارةاستنزفتهمنفيرجلعمل

الذينذلكفيبمابرفاقهيحفلويجعلهالارجاءشاسع

القائم.الوضعاخارفيالحدارةمركزيحتلون

بالانفحالأقوىبصورةيرتبفالاغترابكانواذا

،المرءفيهيعيشالذيالزمنعنالفنيالصعيدعلى

هذافان.للتواصلالقابليةعدمهوالمقصودوان

فكم،دانتىعلىكاملةوبحورةكذلكي!صبقالوصف

منوكمخعملهاستيعاببوسعهمكانمعاصرفيمن

!عصرهمنذذلكاستطاعواالقراء

الماخيالىحنينفيينظرونالذيناولئكان

فيالخامسالقرناثيناعصراودانتيعصرامايضعون

الفترةهذهمنمثالنانختاراذنفدعنا.فريدةمكانة

مرحيةوبالتحديد،الاغريقيالادبتاريخفيالحافلة

لسوفوكليس."طاغيةاوديب"

النموذجيالمثالباعتبلرهسوفوكليسلنايبدو

معاصريهبتقديرحظيفقدةالمعتربغيرللشاعر

تفوزالتراجيديةأعمالهكانتماوعادة،كبيرةبصورة

الثالثة.بالمرتبةأبدا.تفزولمالثانيةأوالاولىبالجوائز

بالخباحتراموحظيهامةبمناصبكذلكاضطلعكما

اوديب"مسرحيتهقبلتوقد.مكانتهلهكرجل

ارسطوبهاوأعجبةعبقرياروباعتبلرها"طاغية

وهو:الاطلاقعلىكتبتتراجيدياأفخلباعتبارها

فاننفسهالوقتوفي.الآنحتىقائمايزاللاتقدير

ترجعللمسرحيةالمستمرةالجاذبيةانالواضحمن

البناءعلىوقدرتهالفنيةسوفوكليسمهارةانىلا

المحوريةالشخصيةالىكذلكولكنةفحسباهـرحي

انهاحاصةبصورةسوفوكليسيرىالتيللم!ىهـحية

يمثلناانهنشعرانناذلك،البثراذهانمعاودهتواصل

انهارغميعيشهاالتيساةالمأوان،المعائيمنمابمعنى

التيالمماساةفانها،الحياةمننطاقهافياتساعااكثر

يشيرمانحوعلىبالضرورةذلكيكونأندوننعشحل

فرويد.

حذرتفقد:مجسداالاغترابهواوديبان

غيرالعالمالىأوديبوجاءثالانجابمن؟باهالألهة

بهوألقيكاحلاهربطفقدثمومن:فيهمرغوب

الرعاةأنقذدـأحدوحينماغليموتالمعاديةللطبيعة

وليتجنب.ذلكيعياندونغريباكورتتهفينشأ

فيالكونالتناسقصوراقدسوانتهاكالطنيعةتدنيس

وعلى،الاختياريمنفاهالىطريقهفيكورنثهغادر

نادون-الاغريقيعتبرهماارتكبفقدذلكمنالرغم

لسخطواثارةشذوذاالاعمالأكثر-بذلكينفردوا

والمجتمع.الطبيعة

انهافترض-ابنائهاأحدكانالتي-ثيبهوفي

وانهيداهجنتهوماهويتهاكتشفوحينما.عنهاغريب

المدينةغخارجبهيلقىانطلب،الاطلاقعلىغريباليس

والفخورالمختالالرجلهذامملنعتبرانيمكننافهل

بهانصدرعبارةعنبحثنلاذاالنا؟مغهربابنفسه

علىنعثرأنبوسعنايكونفلنسوفوكليس!سحية

عن"هيراقليطسقالهاالتيتلكمنإفضلعبارة
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ذفسه.عنضكريبأوديبانزلك."ابحثنفسي

انهحدالىبالكراهيةيمتلىءهويتهيكتثفوحينما

بوسعهيكونانفييرغبانهيقولانهبل،عينيهيفقأ

تصلهالتيالروابطاخرويقطعأيخابسمعهيطيحأن

البشر.منوبرفاقهبالعالم

اذاعماويتساءلالاغترابفهميريدمنكانوأيا

يتلملأنفعليهةاساسيةبصفةحديثةخذاهرةدان

تعاودكانتاتراها،التراجيديالهذءالدائمةالجاذبية

الكونعنالاغترابكانلوالتوتربهذاالبفسمخيلة

وصتحتىالبشرمعظمعنغريباأمراوالذاتوالمجتمع

قريب!

علىالكثيرينجدبت!رحيةهناككاصانتماواذا

هذهفان"كاغيةاوديب"مسرحيةفعلتمانحو

واذا."هملت"مسرحيةبالآكيدستكونالمسرحية

المسرحياتاحدىعلىيسيطربعلهناككانما

هوفذلك،بالاغترابالشاملباحساسهالدرامية

هملت.

تعالجالتراجيديةالاعمالكافةكانتوربما

نقررانالمستحيلومن،بأخرىاوبطريقةالاغتراب

يتعلقفيمايهملااويهمعماواضحةفكرةدونذلك

الاشكالكافةتقدم"هملت"مسرحيةلكن.بالاغتراب

فهملت،تقريبيةبصورةللاغتراببوجودهايعتقدالتي

بنوعفيهيعيشالذيوالمجتععورفلقهنفسهالىينظر

حللتهانالقراءمنأجيالوجدتوقد،المقتمن

عاليةمئويةنسبةبينهممنكانتماواذا،عليهمتنطبق

نتساءلانبنايجدرقانناوالفنانينوالكتابالشنانمن

تشعرلانعرصشةدائماالمجموعاتهذهكانتاذاعما

.بالاغترابالآنيسمىبماحدةأكثريحعورة

نسبيةوبصورةفيالملضيبانهالاعتراضىيثاروقد

يشعرونوالفنانينالكتابمنمحدودةقلةهناككانت

منهمالكثعرونيشعربينما،عميقةبصورةبالاغتراب

المسأبةهذهوتتعقد.الحاليالقرنفيبالاغتراب

يحفلاليومعالمانحقيقةجراءمنأكبربصورة

عصاييتجاوزنحوعلىوالفنانيبئالكتابمنباحعير

بحياةالتفصيذيةالمعرفةنفتقدفنحنوكذلك،مضى

خاصةوبصفةالماضيوفنانيكتئابوشخصيات

يقدرلمالذيناوذئكمجموعحولتدورالتيالمعلومات

ذلكان.الإولىالطبقةوفنانيلكيتابئالانتماءلهنم

يبدوولكنه،ا!لصعؤبةبالغامراأ.لمقازناتاجراءيجعل

شديديوالفنانينللكتابنملذجعلىالغثوريمكنانه

فيوكذلكالسابقةالعصورفياغتراباوالاقلالغربة

ومايكلدافنشيليوناردوفانوهكذا.الع!ثرينالقرن
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روداقمن؟عمقباغترابشعراوثديبدشانانجفو

بينتعقدالتيالمقارناتهذهمثلولكن.ورينوار

غيرهميمثلونلاوبالتاليالاستثنائيطايسهملهمرجال

الكثيريعيرونالذينفأولئكةهناموضعهافيليست

اًذهانهمفييضعونماعادةالاغترابحولالجدلمن

.الناسمناكبرجماعات

اذاعمانتساءتانجدوىالاكثرمنكانوربما

منأكثرالحديثالجمهورموقفيميزلاالاغترابكان

لمالجمهورانالىيشارمافغالبا،الفنانينموقف

والوحاتباعتبارهاالفنيةالاعمالالىينظريعد

اليهاينظرالاعمالهذهفانذلكمنوبدلا.تماتيل

رموزاأوواستثماراتللسوقمنتجةسلعاباعتبارها

عنمغتربالمعاصرالانسانفانوهكذا.الفردلمكانة

منتقديمنكثيرونتبنلهاالتيالقناعة*ليوتلكةاغنا

الراسمالي.المجتمع

المجنمعفيللاغنرابامثلةايجادالسهلمنان

ناعلىهنلكدليلمنملولكن،الحديثالرأسمالي

الفةاًكثرعلاقةتربطهمالشيوعيةالدولفيالناس

الوقفانالاطلاقعلىالواضحمنليسانهكمل،بالفن

هوحديثوانهالفنعناغتراببانهغالبايوصفالذ!

مصرفراعنةينظرأفلم،خاصةبصفةمعاصرموقف

ومواخنووالباباواتالنهضةعصروسادةأوروباوملود

والتماثيلالغنيةاللوحاتالىالاثرياءأوروباشمال

؟الفردمانةرموزاباعتبارها

فنهالىبالنظركبيرااهتمامابيتهوفنابدىوقد

ذلكان،جديدضوءفيعامةبصفةالفنانينوالى

عنتقلبصورةبالاغترابيشعركانانهبالطبعيعنيلا

!فترببأنهيحسكانفقدالعكسعلىبلةسابقيه

عهد"باسمالمعرو.فةمعزو.فتهوتقدم.،تطاقلابصورة

بهااسهمالتيالطريقةعلىبليغاشعاهدا"الميجنشتات

ا؟يخرين.عنببمالاغتزابالعميقاحساسهفيصممه

عابلواالمذيناولثكبلنالقولالىيذهبا!المرءوبوسع

ضدهااحتجاجهبنجاحفنبيتهوابدىالتيبااطريقةالفنانين

أ!اخرجمهورعليهكانمماالفنعناغترإبخاأقلكانوا

فلناليوماما.صرالمعلوجمهورناعشرالتاشعالقرن

مقمتطلباتوالفنالموسيقىتعدولممنعزلانانالفنان

الاساسية.الحيا.ة

الى،تفتقربصورة.الاغتراباصبئخاستخدملقد

ذلكهومنالواضحمنليسانهحدالىجمشدةالتمييز

كافكاقراواًالذينالقلائل.:مغتربانهيفترضالذي

أمثاليعتبرونالذينأولئكأم،بفهمويوربيديس

امثرةتلكام،عظلماكتابافارولواندياولبيادوارد



افتبدأاو"داينأستريدرز"مقالاتطالعتالتي

المجموعةكاننبواذاأعرسصينكبععورةمبيعاالكتب

منالكاسحةالاغلبيةعننكواكفعاكاالمغتربكهيالاسميرة

الكثيريسمعوالمالذينوموزارترمبرانتمعاصري

عننبا؟

الولاياسبفييعيمنعكاتحأ:اغتراباالاكثرمنترسه

ببأ،تلفيزيونجهاتأا079عامفيلديهولصربالمتحدة

؟التلفيزيهنمنتاهةفنفيوقتهمنالكثيريكضيشنتص

عناغتراباالاكثرهويتواكقلامنانالواضحمخ

مكتربينعيتواكقونالذيناولئككانربماولكن،مجتمعه

ئذسوغي.عي

منأهتولأبممياتبذيهتعونالكلتبلاولئكوبالهسبمع

أساساالانساهنانويغتخهبونالحكنأالانسانيمعالعبيعاأ

منفان،الشابماركسفعلمانحوعلىيعلبيعتهخلاق

فواكهوكتفيالتلذيزيوهنيهناهدمنانالواضح

اشنأالاكثونهوالفتاتعووالاغتوارن.ذاتتعنمنتترلك

بأنهالقورهالمبالغةقييليمنولسىتقاعدينلالاكتراوب

ذلك.منتنبعالعثروركافةفانهذدـالرؤيةوفق

صتأئتواسةنم5

السحابماركسلتنةنالانسانينأالنزحعنتتجنأب

الحيبةصعلتأصوأبأنقناعتنتوتجنثتالاهتعام

واسعا.عتنةلالانساغللانسانينأانتزاعها!وبالعحريلأ

وكمافلولا،عنميتنذاعتواصساتينتاجنتمننأذهولكوب

بانالافتراضالسكاصتمنضربناهاالتيالامنبللأأظهومن

واناًساسيواحدشكلمنتنبعالاغترابأشكالكافة

لنالنأانينبالاغترابمنالنمطهنأامنيتببرعى

منالعكوبعلنبالامرادلمالاكترابمنكلكبعنتيعائي

نمنبحماككللأكونهيحكمربعاالخلامعكالتنخجع،فيلاد

يسعرلكاوالتساؤفئمدبمبعالتكلليتت-يتمعمتواكنبغير

صقازدادكلماعمقااًكثرأصالتهكانتوكلماةعنها

مصعتععنت.عنللاغترابامنلاواره

هحانواالناسانبلافتراضعاماتنباههناغأوثانيا

بلاغترابااًقلالضناعةعمرعلىالسابقالمجتمعفي

يكوةوالمنبانهبالاةألانبعلصساغتدأابهنافلايكقلموربعا

يكحسركتألفتكاننبانبفلثنهبلللابيعلااللتلثاكهرفذط

بامتبارهفأللأياتتكنبنيالثأينبعلمبانبلبفمويتعين.نيلثانسل

مسلىالعتنيدةالادلتاملىايثنيهييضعنباانبهمسلعاامرا

بينتتدباوحالتيالادلتاتلنأ،نللكيناكضماصحنث

،عنهبكتحتالفأينبكريتابناءوبينبوالاممتيكالماياكبعلئنم

اليونانثت"لبنيربا"رنيايتهعسىكانلانتنأاجمشنينانبش

سينغخوشوانت.رنيايةفيدطالعناالتيالهنديلثوالثنرية

كوزنيسكىجيرزيقدموقد.."باكستانالىقطار"

لمجتمعمتناثرةصورةلالم،الملونئرالطل"روايتهفيلنا

الاغتثتافنذملئأجافةرئأمنواحداايضلوانماالفلاحين

يحدكناانه.الحديثالادنأفينلقلهاانيمكنالتي

اًلطينترصائدعثب-افكبرهبناتمنذلكيكنلمواهب-

صهاكذلفيالطينتراكوىلآهبرحينمنيختارالكنو

فيمأذلتليصبنبيهبتكبهثمالفأيفالواغفبكافذويلونه

يمخربع!وواحدا.ساحهيطلقئمجنسهمنسربا

الىيهنكافتالىالملوقبالفأائرالسعننبابيةالصيورتهاهبم

هذاحولبأسرءاًمتابويدور،دمائهفيغارقاالارض

.الموضوع

كتابهفيالشهيرةماركسكلماثفلنظملوأخيرا

الاثمذبمثأمبدلأ:يذنمقمحيث"الالمانيةالايديهلوهييةا،

وعغللتعحددمنتائعاعرئسلكدأيتأالععنأبتكسيم

فيصبمث،منهلهمننثاةولاعليهمفروثنمالعملألتكسينت

ويتعيئناكداً.اوزارعااوللاسعافأاوللحيمباناتصائدا

كسحأععيعكعبائفكيذقدانيشللماذاككلكيظنأأن

كلعلىيتعينلاحيثالشيوعيالمجتمعفيبينما

نايستطيعولكنيههـمحددنشعللهيكونأنامرىء

.العامالانتاجالمجتمعينضميثعلءفرعباينفسهيلحق

اليئقأبهئبأاكنبماقليبالنسبذالمعكنمنيمبعنأفبككا

واتصيدالصنباهمفيالحيمتاناتاصقمادافب.غداوبكافأ

واماردمفيالمساءالذميعافبوارهكالظهيرةفيالاسمافأ

ناالىاضئبراندنمناريدكيفماالعشاءبعدالنكد

نا.ناقدااوراعيااوأسماكاوحيوانصنياداصبح

ائتحنييئأئبلكالاهعتمانيللنشاثالتديميدهكا

سيالرعبائأتتتليثعلوناموةتنهيئبكنأالىلانتاجنا

السعاتاحدنكهنبحسعاباتناةقبطنئبتوكعاتناوعحتأ

.،(...الآنححأالتاريسأالتتأرفيالاساسية

شيمببأ،متأتعنتاةبفييتحقنألمماركمبحلمان

المتحدك،النبلاياتنكبنعليعتدبلهثبالىادراكهتمولكنه

يتقلبانالاطلاقعسلىالمستغربةالامورمنفلش

فيالعتممنتالثلاكيقالىيصلأافتكبلأواتتشختم

خائمبصئيئبالنثماععاتئبب،الوةأائفمنالعديد

التأاععيالعامخلافأعديئقعبعمائلأافصبيقيموغب

الشحئوارصفةالمصمانعفيالصيفخلاليعملونو

احدخلافأمابععلأفيععلنم،واستاكتمالبناءوأعمافئ

التالي.الصيقأفيآنيروبععلأالصيةعفحسوفم

بذلنسبةالمالوكةغيرالامنترمنكليسةألحأاسىوبكلاةعاكة

يتألأاانالقيائقبانوائيكاكةيعكلوفعالفأينلاولئحب

.الاسماكاوالحيوانبصيدعرضيةبصنفةللقيامالوقت

الاميئريةاًلريلفامياكلأمن3واتتهثبالنفأومعافصنتم

ثتالنئسدفيالانكعذدمكانشفكوبحفنك.شعبية

لألةاميكيالحللثتعماتعقيداواكقأتكرارياكثر

قدالكثيرينانذيهالمعبكوكعنانهوبيتعاتشيعنية

هذافان،اًلمساءفيالقطعلنيرعوا"انفيينجحون

احديتخيلكيففق!يوضغما؟كسرؤيةمنالجزء



يؤخذقدبلةالرعويةالبردةالمرنلحكنىهذمني

الطبيعة.عنماركسىاغترابعلىكدليل

ماركسيدينهانذيأنوضعالمرءربطمااذاوحتى

بعسداهيبالرأسماليةالوضعهذاعكقةفانبالاغتراب

يقولكماالعملتقسيمان.العملتقسيمعنتكونما

التاريخلتطورالرثيسيةالسماتاحدىهو"كسمالى

كأمورنأخذهاالتيالتقدمصورومعظم"الانحتى

الزائدةبالتهابنصابوحينما.عليهتعتمدبهامسلم

علىللحصولبالسعيسيهتمورمناقليلينفانالدودية

فيوبخاصةالطبفييتخحسص3شخصمنالمساعدة

علىالتقدميعتمدوحدهالعبفيولي!س.اجراحةا

معه.قدماتمضيالتيوالخبرةالتخصصى

ناوالطلابوالامباشللعمالانمكنمنيجعلماان

المعيشةمستوىهووالحيوانالاسماكلصيديذهنوا

العملمنيتألفقصيرعملبدسبوعالمقترنالمرتفع

الىبالاضافةالاسبوعليايامخمسةساعاتثماني

الاجتماعبىالضمانفانذلكعلىوعلاوة.سنويةاجازذ

لعددبالضسبةالممكنمنتجعلالمعالثساتخططوكافة

نجدفيلقضاءمبكرةسنفيالتقاعدالناسمنكبير

.يحبونبماالقيامفيلعمار!م

ديالولاياتالفقريعمهاكبيرةمناطقبالطبعهناك

كماالحكومةكالتاذاماالمستقبلوسيوصح:المنحدة

المشكلةهذهمعالجةعلىأمرهاستحزمالآنمقررهو

الاميركيالمجتمعكاناذامامشألةولكن.الجوهرية

واالسوفياتيالمجتمعمنالمثالسبيلعلىاكبقيةأكثر

نتحدثاندونوذلك.خر7موصوعفهذاالبولندي

غالباالجماهيرفيهاتعيشسالتيالثالثالعالمدولعن

وفوق،طوباويايبدوماركسىحلميرالولا.فقرفي

فيالدولاعظمالاغترابانالواضحمنفلشىشيءكل

مستوىلتحقيقالوحيدالطريقانويبدو،الراسمالية

حلمبتحقيقيسمحالمعيشةمنالكفايةقيهبماعال

كبيرةطبقةوخلقالعملتقسيمخلالمنيمرماركس

كافةفيالرفيعةالفنيةالخبرةذويالخبراءمن

.التخصصات

يكونانالضروريمنليسالعملتقس!يمانالا

اذسانيةتنزعالتيالصلبةالقواعدبفرضمصحوبا

المرونةعلىالمترتبةالنتالجاحدىوتتمثل.البثر

الراسيالصعيدينعلىالمتحدةالولاياتفيالاجتماعية

الندلطأحديشعرأنالمحتملغيرهنانهفيوالافقي

باأنيشعرونطلباتهملهميقدمالذيناولئكيجعلاو

فالجميع،بالآخرينعلاقتهويقررويجمدهيقيدهدوره

تقدماأكثربدامااذاوحتى،جامعيطالبانهيعرفون

التسرعقبيلمنيكونفقدجامحاليكونانمنالعمرفي

ذلكعلى3وعلاو.اخرلعامندلاسيغللانهنفترضاق
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اوربمةنفسهبالعملحمنامد%نفحشانحنكنافربما

فلنوهكذا.الحاليقتاسافيبهيقومونأبناءلناكان

بصورةيتقلصالعمسلتقسيمفيالكامنالاغترأب

الناسينسيأنأقلبصورذالمحتملومن.ملحوث

هوذلكفان.وبوضوحالإخرينانسانيةوانسانيتخم

كبيرةبدرجةفيهوالمرغوبالممكنوهشاتجادـ.مجرد

ذهبتمماأبعدالىالاتجاهزراهفيقدمانمضيان

بالفعل.اليهالمتحدةالولايات

ألاتحادفيا،عمالانعلىدليلمنهناكولشى

تحقيقتحاولاخرىدولةأي"والحينإوالسوفياتي

الولاياتفيمنهاللاهتماماثارةأكتركعيرت!خيع

الناسعلىيتعينالتيالساعاتعددمسدلةاماتالتحدة

اسرةلاعالةكئيبةأعمالفيأسبوعكلقضاؤها

مأاذاللصيدالذهابمنيمعنهمماعلىوالححسول

تسبقوالراسماليةةكليةمختلفةمسألةفهي.رغبوا

.؟لمجالهذافيالشيوعية

نستطيعهلفدولا.عديد.قضاياهنانواجةاننا

الانوحتى؟النيقعلىتبعثالتيالاعمالمنالتخلص

حلاستطاعراسمالياواشتراكيمجتمعهناكليس

صنهويةعلىيعتمدالحلانيبدوولا،المشكلةهذه

الفنيةالتطوراتعلىيعتمدانه.الانتاجادواتيمتلك

الاتمتة.مستقبلعلىخاكسةوبصفة

عددكبيرةبصورةنقللانعنلبول!هلوتانيا

فياسبوعياشخصاييقضسيها؟نينعيناتتيالساعات

وغيرها3المتحدالولاياتان؟الضميقعلىيبعثعملاداء

ابجالهذافيالكثيرأحرزتقدسليةالرإدولامن

البصر.مرمىعلىيبدوالتنهورمنوالمزيد

حنىالناسمواقعنبدلانبوسعناهل:رثالثا

علىيبعثالذينفسهبالعمليقؤمواأنعليهميتعينلا

لعؤمأنالمرءعلىتعينمافي،ذا!الوقتحوالالخ!يق

ذلكيجدفقداليومفيساعاتثمانيانسمدتبد

حدودالىالناسمعظميحلماوسرعان.للفايةمرهقا

يجعلماان.طويلوقتيمضيأنقبلالصبرنفاد

انههوالاميركيينمنكبيرلعددبالنسبةجذاباالصيد

احدمنماوانهفييقومونشيءكلعنللغايةمختلف

تنطيميمكنفهل،يؤدونهوهمكاهلهمعلىيثقل

الىيقللالتنوعيجعلنحوعلىابةال!تغيرالوظائف

انهالواضحمن؟الوظائفهذهفيالضنيق!تكبيرحد

مقاومةولكن،التصورهذاوفقبالكثيرالقياميمكن

أولئكمنلساسيةبصورةستأتيالتغييرهذاصل8

الذينأولئكهمفقلائلتمنهسششفيدونالذين

الضاسومعظم،هواياتعدةولديهمالروتينيمقتون

والدليل.الضعالةبالغتغيرفيمذهلةبححورةيرغبون

فراغهم.وقتفىيفعلوضهماوووذاكعلى



وقتسيستغلونالناسمعظمبأقاعتقادأيان

تراجيدياتقراءةاعمادةفيلهماتيحمااذافراغم

ماركسكارليفعلكانمانحوعلى-اسخيلوس

منهناكوليس.الخيالفيمغرقاعتقادهو-سنويا

وحدهاالراسماليةتجآنالقائلالاتهامصخةءسىدليل

قاماركسافتراضويس،ذلكمنتمنعهمالتيهي

مفهومهولكن.فحسبتساؤل5ـموضنعجوهرلهالانسلن

اساسايعلىيقوملاللانسانالحقةالطبيعةعن

علىذلكادركقدماركسانويبدو،راسختجريبي

الكتابمنالكثييرينولكن8،18فينسبيةبصورةالاقل

يصرونيزالونلاالانسانيةالنزعةذويالاشتراكيين

غيرالاولىبمخطوطاتهنقديةغيربرسورةالتمسكعلى

الناضجة.

((نا8علمههيممااسواتكنلمالاشياء)!س6

خاصنحوعلىالجذورماركسيةليستفكرةثمة

،الاغترابحولتدورالتيا؟دابفياطنابها.نضوب

عكهيممااسواتكنلمالافياءنجأنهذ،ـالفكرةوتقول

سيفقدفانهالكلكرةحمذهعلىيدهالمرءيضعلموما،ا!ن

.للاغترابالحاليالانتثعارمغزىمنالكثير

مارتنكتاباكتسبهاالتيالكبيرةالشعبيةان

خلال،2391فيالصادر،(،والأنتالأنا"بوير

الثائيالجزءانحقيقةالىكبيرحدالىترجعالستينات

الىويث!يرباستفافةالاغترابيعالجالثلاثةاجزائه!ن

ينظرونالناسأصبحفقد.تصح!عصرفىنعشىاشنا

خر6هومنهمكلاانباعتبارأقلبصورةبعفهمالى

وأفثيلعملبالنسبةالامروكذلك.للباقينبالنسبة

الفنيةوالاعمالرفاقهماكبربصورهويربطون،شجرة

اعتبروقد.والاستخدامالتجربةبموضوعاتوالطبيعية

كتابتهبعدالكتابطالعواالذينوالشاباتا!شبانا

يصفانهيثدولانهملهماكتابلاعتبروه،عامابأربعين

يباليخطرولم،فيهيعيشونالذيالعالمبالغباكتمال

مماثلاكانالكتابفيهكتبالذيالعالمانمعظمهم

الىيميلانهنفسهلبويرخطرممالكثرالقائمللعللم

افرضالذيالنحوعلىمختلفايكنلهماضتمجيد

بصورهبويرادركلقد.عليهالامرانعرضيةبصورة

علاقةاخارفيكليةيعيشوااًنيمكنلاالثسانمؤكدة

كمافيهابدااوقاتفيكتابهدبجولكنه،وا،نت-الاثا

،"المرض"يشوبهالامجتمعاتعرفقدالماضيانلو

فشلقدالروجبهذهتحدثواالذينالاخرينشأنوشأنه

.الافتراضهذاتمحيصحتىاوتأصيلفي

هيمانحوعلىدائماتكنلمالاشياءفاقوبالطبع

ينظرامرذلكانأأفضلكانتاتراهاولحن.الآنعليه

التجريبىالبحثمنكلايتطلبالايضاحوهذا3الايخملح

الواضحةالجوانببعضفيحتىولكن،القيميةوالعايير

ذنك.يصحبانيمكنوكانواضحلفلصهنا!لان

هامة.اخرىجوانبفيتقدمأحراز

ألاعتقادضدمفهومفعلردهون71نشهدهماان

لكن،91القرنفيسائداينالذيانتفدمفيأهفاس

للانسانالفريدالأغترابفيالمضادالجديدألاعتقاد

للاعتقاداصالتهوعدمصحتهعدمفيمماثلالمعاصر

لمالاشياءبأناتقائلتانفالفكرقان،التقدمفيأتفديم

باطرادتحسناتزدادوانهاعليههيمماافضلتخن

تزدادوانهان71عليههيممااسواتقنلما،شياءوبلن

فيتمامامتساويتانالفكرتانهاتانرباستمرأرانحدارا

الخطأ.فيوقوعهما

تردانينبغيالعكرتيندلتاانالسخريةينيرومما

مثلفيفالخطأ،ماركسالىأوهيفلالىالغالبفي

جدليةغيرانهافييكمناساذجةاالخياليةألى*مفارهده

فيرفصهمأوليمالهميصعونفالناس،الاطكقعلى

يقلبلآنينبفيلذاحتىيتساءلوااندونبسيهـصمرح

طرفعلىمعارضبزعممنطقيهبصمورةالتاكيدهذا

استخدامهايروجكلمةهي"جدل(،كلمةان.منهنفيض

الذيقاونئكمنقلانلولكن.لم(اغتراب"كلمةمثل

الجدلمعنىعنواضحةفكرةل-ي!ميستخدمونها

بالنقائضعلاقةلهاانبالطبعيعلمألمرءان.الهيغلي

الفكرلقوانيننفياتتضمنانهايفترضماعادةونكنها

المنطق.أو

التيالجمودنزعةالحقيقةفيهيغلعارضلقد

بسيطسةبافتراضاتيؤمنونالذيناو(خكلدفرأنت

مما(اسوااو)اًفضلاًبداتكنلمالأمحنعياء.أقكانقول

معنىتفحصانفيلسوفمهمةوليست.ألاقعليه3ي

فيهما؟المتض!منةوالمعاييراسواهووما؟سضلهوما

اصنحالذيهذايرتبطكيفنبحثأنكذلكالمهممنبن

ماشيئااناعتبرناماواذا.؟سوأانهذىغدابأ-مثفضل!

بأن!القولالسذاجةفيالمبللغةمنتتأيسو-بائغ

الثمن.كاناياشافرةبصورةمنهنتخمصانينبغي

والمسؤوليةوالعلمللخيالمروعاافتقارايظهرلمماوانه

افضليكوناًنيتحتمالاطلاقعلىشيءايبأنالزعم

نتساءلانعليناويتعين،نحبهلاالذىذلثعنيههومما

عليناسيتعينثمنوأيأفضليكونالقيمكنتغييرأي

تغيير.كللقاءندفعهان

التبصريفتقدالاغترابحولالنقاشمعظمان

عمساالتساؤلفييخفقارءفا:ثلاثةبمعانتاريخيا

يدركلاوقد!الماضيفيبالفعلعليهالاشياءكانت

تبرهنجانبيةآلارالفالبفيلهاالتغيرات؟نحقيتهة

التيالآثار!خاهميةاكثرانهاعلىانطويلالمدىفي

اًلىالنظرعنيعجزالمرءفانوأخيرا،احداثهاقصد

تاريخي.مثظوومنالراهنالاغترابموجة
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وذاتهالرءورفاقوالمجتمعالطبيعةعنالفربةان

علىانذلكثالشمومعراجفيتصعيدهمنجرءهي

شخصايصهبحاكيالبيئةرحممنذاتهينزعانالمرء

هذامثليتضمنبالذاتوالوعي.مستقلاوكيانافردا

والىنفسهالىينظرانالمرءعلىويتعينثالانتزاع

.ومحيرةغريبةككياناتالعالموالىالاخرين

الحعوبةمنيغدوانذلكعلىيترتبانهيبدوولا

ذلكانترىام،بالآخريننتصلانلنابالنسبةبمكان

الثمنمنجزءاذلك%ليس؟النهمايةفييحدثماهو

يغدواناجلومنالسمواجلمنالمرءيدفعهالذي

بازاعاننا؟يفاونضومفكراحساسااستثنائيةبصورذ

الذيناولثكوصعالماكفمطفيكاطنماانالتاليةالمعضله

الذينالملايينوضعالآنأحسبحقدبالتميزحظوا

فىتاسويقولذلكوفي.خاصةبموهبذيتمتعونلا

غوته:مسرحية

معاناته.فيالانسانالصمتيلفوحينما

اعانيه.بمالصرخأنبييهيبماالهافان

الذيالاغترابيعانونممنالكثيرونهنهاكوالان

عاجزونولكنهم،غوتهعثقريةابدعتهالذي،لاسوعاناه

.يعانونفقطانهم:يعانونعماا)تعبيرعن

علىمتزايدةبصورذيحصلونالناسمنالمزيدان

نوعاوينمونوالوسيقىوالفنالادبويواجهونالثقافة

فنانينيحسبحواانفيالرغبةجانبالىالحساسيةمن

المنانويجدون،مانوعمنحلاقينبشرااوكتابااو

باعثاللامالمخيبةوبصورةفعلياهيتنتظرهمالتي

.الاكتئابعلى

يتخذلاولكنه،العصوركلفيكامنالاغنرابان

معاتدرجالتيالطواهرمنوالكثيرةنفسهالسمكلدائما

الىاساساترجعالالسمهذاتحتالحاليالوفتفي

السكاني.والانفجارالجماهيريةالثقافة:سببين

حملةنيتشهشنمحويلبزمنالتلفزيونعصرقبل

شعبه.بهااتشمالتيالبلادةاوالترهلضدشعواء

ولكن.الاعلامبأجهزةكبيرحدالىالبلادةترتبطواليوم

الناسفيهيعيثرالذيالمجتمعنوعيةعنالنظربغض

العشريناتأوائلفيلمعطمهمبالنسبةتبداالبلادةفان

بأنالقولعدلاأكثريبدووقد.ذلكقبليكنلمان

ولكن،المدرسةالىالاطفالارسالبمجردتبدأالبلادة

بقيتالتيالفضولشراراتالمدارسمعظمتخمدبينما

يتعلمونماعادةالطلابفان،الوقتذلكحتىمتوهجة

فانهمذلكومع.يتعلموهانينبغيممايقتربلاما

فانالمدرسةمنخرحوامافاذا،الشيءبعضيتعلمون

اقلباطرادويصبحونالكثيرتعلمعنيتوقفونمعظمهم

مجرا.،عنينحيرففضولهمفانادقوبتعبيير،فضولا

علىالسحريةوالقدرةجموداتغدوالبحثفيفالرغبة
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الخلصةالحياةإسراراستطلاعفيتستخدمألقراءة

السينما.لنجوم

النماسمنالمزيدقرافقدذتكتلمنوبالرغم

الجماهيراتحول.لدورفعردواي.وسعسبيرأ!ترعنون

وأافقهافيواتسلعمااستنارةاكثرألاضيليكانت

والفلاسفةوالرسامينللشعراءوتقديراانسانيةاكثر

ففي.الحقيقةعنتكونمل%بعدهي.الأنعليههيعما

اكبرباعدادبالجامعاتالطلابالمتحددـيلتحقالولايات

علىالناسمناعلىمتويةنسبةوتحصلقيذفيمن

التعليمانحقا.كبيرةدولةبايةبالمقارنةعالتعليم

فصيحة"بمثابةيعتبرعلىنحوسيىءمعظمهميتلقاهالذي

ومدارسناكلياتناافضلفيمتاحتعليمأفضلرلكن

منافضلانهنقللمانبسهولةمقارنتهيمكنالعليا

كانماواذا.سابقةفتراتفييقدمكانتعليمخير

اكثرفانهالمجالاتبعضفيجودةأتلالتعليمهذا

التيالاشياءمنوالعديد.اخرىمجالاتفيامتيازا

موضعاصبحتبدقةيتعلمونهاواجدادنااباؤناكان

يتعلمهاالانعديدةاشياءهناكولكن،الانتجاهل

عاما.05منذبهايحلمانيستطيعأحديكنلمالطلاب

الكثيراملمهميجدونالذينالدرسينمنالعديديقومولا

ليقومواوالعلوموالادبالحديثالتاريخمادةمن

الموادمنالكثيربتدريسيقومونلا-بتدريسها

الاجننية.واللفاتوالانجيلالكلاسيكبتفيالاساسية

هذافيوالخ!.القوميةاللغةعنالحديثدونوذلك

مماانهحقا.السابقالجيلعلىواضحةبصورةيقع

ليسولكنالتعليمتطويرمحاولةتجريانعنهغنىلا

افضلكانتالاشياءبآنللاعتقاديدعوسببمنهناك

الماضي.في

.الاغترابيزيدانلهبدلابعليمافضلوحنى

مالوفهوماانكيفمرحلةكلفيلنايوضحفهو

الحقيقةفيهوواضحايبدوماانوكيفمفهوماليس

معالمريحةالادعاءاتوتتهاوى.تماماغريبلمر

اكثرالاغترابكانماواذا،نعرفهماضآلةاكتشافنا

يرجعذلكفان.الماضيفيعليهكانمماا؟نانتشارا

اليومالتعليممنالمزيديتلقونالناسمنالمزيدانالى

سابقلالحالعليهكانبمابالمقارنة

يقدملاالتعليمينظامنافانذلكعلىوعلاوة

بل،فحسبالعظيمةوالزواياتوالشعرالفنللطلاب

يرسمواانعلىقلدرونبأنهمالاعتقادعلىيشجعهمانه

انه.آخرشخصاييفعلمثلماجيدةبصؤرةويكتبوا

العلماءأكثرمنفريقوبينبينهمالصداقةأواص!يعقدلا

سببمنملبأنهالاعتقلدالىيقودهمكذلكولكنهأصالة

لاكتشافاتمماثلةباكتشافاتالقياموبينبينهميحول

الرؤساءفحسبيدرسلاوالطالب:العلماءفوء

كلوربمااميركبىطفلكلانكذلكيلقنولكنهالراحلين



ولكن،الرئيرمنصبيتولىانيمكنهااويمكنهطفلة

بالاجاحدتواجهأنلهامقدرالمتطرفةالتوقعاتهذهمثل

لذلك:سببانوهناك.الحالاتمعظمفي

وقلائل،بالاكتئابحافلةالخلاقةالحياهفأولا

لايجادالكافيةبالموهبةيتمتعونالذيناولئكهمللغاية

تأكيدمنوبدلا،الحياةهذهفىبالرضاغامراحسلس

الافرادوتدريبالقاعديةوالمعرفةالاساسيةالمهارات

مربينافانفعليةبصورةتنتطرهمالتيالوظائفعلى

المشروعاتعنمرحةبصورةيتحدثونماغالبل

الخلاقة،والروحوالاكتشافوالاصالةوالوعدوالابحاث

الطلابمنوالقليلالندرةبالغةالمنطمةالاصالةولكن

وأالكتابةاوبالاكتشافللقياممسيرتهميواصلون

دائمة.أهميةلهشيءايتأليفأوالنحتاوالرسم

معظمفيللسكلنالاجماليالعددفانوثانيا

كلفانوهكذا.بالخطرينذربمعدليتزايدالمحتمعات

منمحدودهامشنعلىيحصلاليوماميركيحلفل

متاحةكانتالتيللبلادرئيسايصبحأنفيالفرصة

ذلكان.الزمانمنمضىقرنمنذأميركيطفللكل

يصبحانيختارالذيالطالبولكنالخطيربالامريبدولا

بأنللشعوريتعرضىفلفيلسوأورسامااوكاتبااوعالما

انهالدرجة،للغليةمحتدمةاًصبحتقدالمنافسة

الطويلةالقرةوخلال.السابقةبالعصورالمقارنةتتحدى

سيكونانهمنمتأكدايكونلاتدريبهيستغرقهاالتي

وهناك.اختارهالذيالمجالفياودهيقيمانعلىقادرا

عملبانجازهدفهسيحققانهلتوقعتدعوهاقلالسباب

التجارباكثرمنواحدةوتلك،بالجدارةمتميز

اولئكاعداًدانبينماومن،محوريةبالاغترابالمرتبطة

فيمنهااكبروبالاحباطالامنبعدميشعرونالذين

اكثريصبحلمالموقففان،واضحةبصورةالماضيئ

علىبل.المئويةالنسبناحيةمناليهنظرنااذاهـوءا

،الآنعليههيمماأكبرتكنلمسيةالر!فالمرونةا!بم

فيهافاقتالتيالنادرةالمراتاحدىكانتمااذاولكن

قليلةسنواتالىتعودالآنقائمهوماالراسيةالمرونة

الخاطىءالانطباءيخلققدمغاجئاانخفاضافانمضت

عليه.كانتمماأسياالاثياءبأن

كلمةتستخدمماغالباالتيالتجارببعضان

والبعضى،للتعليمحتميةنتيجةهيبصددهاالاغتراب

وبصفةالتعليمفيخاصةأساليبالىيرجعالآخر

المقدرالتطلعاتتعليمنابهايرفعالتيالطريقةالىخاصة

الممكنومن،الحالاتمعطمفيتحقيقدونماتظلأنلها

تعليمبتقديمالاغترابمنللغايةعديدةاشكالتجنب

بعضولكن،المرضمنيقارنلابمااسواعلاجوهواقل

نظامنابتغيرظهورهادونالحيلولةيمكنالاغترابأثكال

وباعدادالواقعيةغيرالآمالاستثارةوبعدمالتعليمى

الذىالفراغولوقتبالفعلتنتظرهملاعمالىالحللاب

.السوءبالغةبطريقةالناسمعظىيتغل!

ماركس:ترا!ضدس7

الصعبمنأصبحانبعدالناسمعظميشعر

الميادينمختلففيالتطوراتيجارواأنمطردةبصورة

الوسطالحلولبمثابةهيكلماتالىمتزايدةبحاجة

تستخدمانويمكن،الدراسةمنالكثيرعناءتكبدهملا

يشقلاقائلهابانانطباعاعطاءمعمتعددةمجالاتفي

ليستهناالجوهريةالقطةان.خبرتهفيغبارله

يجنيهافائدةأعظمانذلك،الآخرينخداعبالضرورة

قأكيدلهتعيدانهاهىالاصطلاحاتهذهكمثلمستخدم

فيبأنهيشعروالجهلبالعجزشعورهمنفبدلا،ذاته

.الاحداثقلب

الاصطلاحاتهسذهلمثلالثانويةالفوائدواحدى

الحفلاتفيلاانتهاءبلامناقشتهايم!ناسعلةتولدانها

المدرلينبعضيستطيعالذيملترى-فقطوالفصول

فيكذلكولكن-؟دونهايفعلواإنالحفلاتومقيمات

الاصطلاحاتهذهمثلمنكبيروجائب.الادمالالمنشورة

الاعاجيبصنعيمكنانهذلك،الحنناعيبالمصدرينتهي

وبالطبع"المثالية"و"الواقعية"مثلاحطلاحاتمن

منسيىءانتماءعنالايئلةتنهمرحيث"الوجودية"

الدرامافيوتاثيرهذاكاوالمذهبهذاالىالنالى!

تنتهيلاوسطلحلاتعكسىالتيالكلماتولكن،جة3الامير

فيماثلذلكعلىوالدليل،الصناعيبالمصدرجميعها

."الاغتراب"و"المطلق"و"الجدل\)مملكلمات

الىالعلاجحئريقعلىأولىكخطوةاشرتولقد

منوعنمغتربانهيفترضعمئنتسعاءلأنضروره

انهالىنثيرانالمنطقيمنانهويبدو.يغتربماذااو

استخدامفانالعلاتةطرفيئكلااواحدتحديدتملماذا

.الصددهذافيخاطىءاستخدامهواغترابكلمة

خلافاستثيرانهاالمؤكدف!نالاخرىالاشارةأما

اصطلاحماركسبهااستخدمالتيالطرقفبعضتأكبر

وينفي،بالغةبصؤرةمنهاالمقصودتتجاوزالاغتراب

مناقش!ةفيبالطبععدافيما،استعمالهاعنالتوقف

كبيرحدالىماركمبىتأثرلقد.واتباعهماركسفكر

الاولىمخطوطاتهكتبحينمافيورباخولودفيجبهيغل

سببنتفهمانالصعبمنفلشوتاريخيا،4؟18في

قامالذيالنحوعلىالاصطلاحلهذاحاركسايستخدام

عديدةمعلنبالاصطلاحلحقتانوبعدالآنأما.به

تتضحفسوفللكلمةالحرفيبالممنىالصلةوثيقةاخرى

حدانضعاناسنطعنامااذابهايعتدبدرجةالامور

للخلط.
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المسماةماركسمخطوطةمسنفقرةفلنتناول

،بالاغترابيعنيهمافييثايلخصوالتي"المغتربالعمل1)

فانالسياسيالاقتصادمبادىءوفق":ماركسيقول

علىعنهالتعبيريجدعملهموصوععنالعاملاغتراب

يستهلكهتماقلالعاملانتاجزادكلما:التاليالنحو

وكلما،قيمتهتدنتيخلقهاالتيالقيمازدادتوكلما

ازدادوكلما،تشوههزادينتجماشكلكمالازداد

زادتوكلما،همجيتهازدادتينتجلماالحضاريبعالطل

وكلما،عاجزاالعاملاصبحالعملفيهنةالكلالقوة

روحهتقلصتالعملفييودعهاالتيالروجتوهجت

.،(للطبيعةعبداوغداً

الفقرةمنالاخيرةالعبارةانبالملاحظةالجديرمن

الفقرهوان،الاصليالنصفياللغةقواعدمعتتوافقلا

هذدـانينسمىماغالبالانهاقواًسبينموضوعةباسرها

مواجعتها.تتملماوليةصنياغاتتمثلالاولىالمخطوطات

فيفهي.نقديااه!تماماتستحقالافكارهذهانغير

نفسهالموضعفيوتكرارامراراعنهاعبترقدالاولالمقلم

موضعهوفهذاوثانيا،الاولىالمخطوطاتمنهغيموفي

وضعيصبحانالحتممنبانهالقائلةالماركشيةالغكرة

ثورةتندنعأنالىللاحتمالوقابليةانسانيةأقلالعمال

منتجريد"المالراشى،فيجاءكمافيهايتمعنيفة

هذهفانواًخيرا.ممتلكاتهمنالآخرينتجريداعتاد

بلفحسبالماركسيةعلىلاكبيرةبصؤرةاثرتالافكار

.الاغترابحولدارتالتي!دابعلى

جيدنموذجهيهنانقلناهاالتبىالفقرةهذه

مماليسولكنه،اًلنقائضفيالغلرقماركسلاسلوب

مخطئا.كانماركسبأنالقولتماماالمعنىمنيخلو

ماهولشحتمياتطوراباعتبارهماركسوصقهماان

منوغيرهماالمتحدةوالولاياتالكلترافيتماماحدبن

ماركسىنواًفقاناليشيرومن،الصناعيةالغربدول

تطوراتاستثناءدونهيصووهاالتيالتطوراتانعلى

الىوالتحويلالانسانيةونزعوالاذلالكالافقار:مرعبة

ينبغيلاقطوراتوهي،والتعجيزوالاضنعلفالهمجية

ذلككلنسميلملذاولكن،كلببشاحةتحلان

تطوراتبأئهاالاعتقلدالىقادهانذيوما،بالاغتراب

حتمية!

نجدهاانيمكنالسؤالينكلاعلىباتالاجلان

باستمراراسميهماتصادفاللذينوفيورباخهيغللدى

كلمةهيغلاستخدموقد،1844مخطوطاتفي

طبيعي"،)لكلمةكمرادفوتكرارامرارا"ضروري)،

وهذا،تماما"متقلب"او"تعسنفي)1همةوكنقيض

ماوهو،لهالتالينالالمانالكئاببينشائداًمرالخلط

منه.لنالامرماركمسفكرعاثى

افضلوضعالانشانانكيففيورباخاوضحوقد

،الكمللصورةالالهاعنبحانالىالالوهيةفيصغاته

ء.-....-!4

السايرجىلابصوردالكماليفتقدخاكئاالانساقوغدا

وقويطيبهوماكلمنذاتهيجردالاكساثإن.ا)جرء

نفسهجعلاعظمالههجعلوكاطما،ا،لهعلىليخل!ء

الىالفكرةهذهلينقلماركسىل!!ىوصد.ضألةأكثر

الجديدةنقائضهانويبدو،الشياسيالاقتصادقوافين

ا،نسانيةالنزعةعنيبحثونالذيناولئكلبتخلب

منيحرمالعاملانمنبهقالماصنحفاذاتالماركسية

والدحمةالجمالأيتانتاجهفيتطهرالتيصفاتهكل

با!القوللآمكن،ضعيفاخثناقبيحاويغدو،وانقوة

ا،صطلاحاتاستخدمناماواذا.الاغترابهوذلك

تلكفيبأنناالقولالىيذهبأنالمرءفبوسعالالمانية

امامكذلكوانماوحدهالتخارجبازاءنكونلنلةالحل

الاطلاقعلىالحتميمنليسىا"احيثولكن،الغربة

يفدهـفانهانتاجهمزادكلمافقراأكثرالعماليصبعأن

ماواذا،بالاغترابالافقاراو!مفهنالكمعنىلا

عليسهالابهقاءمنبىرلا/،عتباردـاءتراباالتنلدعنتحدثنا

فاننابذاتاقائمةظاهرةبوصفهالبورةفيبوضوح

دوتونحوقعليهايدنان!علاتاقلفر!!أمامسنكون

عها.قوس

المعجيبتدالىماركرياموصليمعنانطرحهماان

محسينحيسمخححدمونالآخرونفالنهتاب-فقطبه

يقومونوهـ*ةاتأأاستحإفكنعض/(او*غتراب"

با-تخدامالحقةالانسانذاتىتمه!ومفمعلىينمعتمد

العفويهوافتقادوانتبلدالوحشيةلتوصشفالاعتراب

قدالافلافعلىشيءاياوا"الاصاوافتقاداضخاربوا

لديشسماوايم!تا.للافانيةانتزاعايصدبأنهالمرءيصفه

،تمييزا%كثروهيئالظواهرهسذهعلىنطلقهاأسماء

حادقتناعااذاالعس!هردالمى،ئلايضساحعلىوتساعدنا

الجادو!والنقاد.الصحيحالاضشتالأحايجادفيك!كلة

(1مناسب)ء"و"رائعاءبأنهيحبونمابوصفيرضوتل!

عنيركواأنينبغيلاالجادينامكتنابانءماثالهياو

."اغتراب"بانهنهشيستشكرماتسمية

علىالاصطلاحهذااستخدامنقصردعناهنامن

شيءعنمغترببأنهماشخصفيهايثعرانتىالحالات

1،1)1اننقررلانتدعوناحاجةسنوما،ا؟خرينعنأو

والاغتراب،"ب"بالصلةوثيققبلااليهأشرناارزيا

تاادراكهأوالمفاجىء1(1"شعورعورةيأخذانيمكن

.1(باد!نتفصلههوةهناك

لشىالاغترابانندركإنالملحةالامورومن

كاطفةفييشاركأنيمكنهلافالمرء.بالضرورةمدمرا

يقومانعليهيتعينحيثاليهاينهتميقدالنيالجماعات

هماوطاقتهوقتهفلش.الصددهذافيبخيارات

تحددكذلكالجيماعاتبعضولكنالمحدودانوحدهما

فاغتراب،أخرىجماعاتمعيتعارضنحوعلىهويتها

الىلانتمائهيدفعهالذيالثمنيكونقد"ب)1عن،(ا"



باعتبارهبدلكيشعرانالضووريمنولى،"حب"

يدفعه.ثمنا

لهاالاغترابانواعبعضفانذلكعلىوعلاوة

مطارحةهوالمثالسبيلعلىذلكعلىوالدليل،ثمارها

بعنوان"زارادستتكلمهكذا\)كتابهفيلنيتشه

احدرايناانلناسبقوقد،"الخلقالىالطريقفي"

اللغةفييسمىانيمكنبما"الاغترابيقابلالكعاب

ينبغيانناالىالاشاراتتتعددكما/"بالخطيئةالدينية

سينزعذلكولكن،الاغترابوقوعدوننحولان

حقيقية.بصورةالانسانانسانية

بالاغترابنباليالاينبغيانناذلكعلىيترتبولا

الفقرةفيالشابماركسهاجمهاالتيفاث-ور،المدمر

هذهمكافحةولكن.تحاربانينبغيعنهنقلناهاالتي

بنفسهماركساكتشفوكما،4افعابصنورةالثرور

افضليكونانيمكنلا،سنواتاربعمناقلخلال

الجامعالعنوانتحتمعاتجميعهاهولتحقيؤجماالطرق

.لم(الاغتراب)1

اجمالية:نظرة-8

الاغتراباصطلاحقصرعدماشبابأوردنالقد

نقصرانعليناينبغيفهل،للذاتالمدمرةالظروفعلى

علىأيالمثمرالاغترابعلىالاصطلاحهذااستخدام

الفلاسفةحياةحلالمنصورناهاالتيالاوضاع

تتفثلالمعضلةان؟شاملةبصورةالمختلفينوالشعراء

شيبرهنمتىمسبقةبصورةيعرفلاالمرءانفي

تدميرفانذلكعلىوعلاوة،مثمرانهعلىالاعراب

عناًحدهمامنعزلينليساالخلاقةوالخزعةالذات

كتابمقدمةفيمحوريةالاخيرةالنقطةوهذه،الآخر

الذيناولئكولكن.لنيتشه"زارادشتتكلمهكذا11

نيتشسهحالةيتأملونقدالمعقدةا)كتابأغةتفرهمقد

منواحداكافكاكانلقد.كافكافرانز4حللاونفسه

الخلقعلىوقدرةاصالةالقرنهذافيالكتاباكثر

المحاكمة"كتابهمخطوطاتباحرافتتعليماتخلفولكنه

بالفشل.منيقدانهكيدبالتليشعركانلانه"والقلعة

الىنذهبانالعونيديقدملاغامضاإمراوسيغدو

كاتبثلكونهولكن.مغتربانهيعتقدكانإ،نهالقول

نأدوز!كذلككانانهأم،بالفعلمغتربايكنلمعظيما

مغترباكانبأنهالقولتضليلاذلكهـتواقل؟يدري

حدإيالىيدركاندولنعميقةبصورةبذلكريشعر

ناعلىقادراصوتهجعلتوبهبفمثمرةحالتهكانت

سثعرعاما.3منأقلفيانهوكيفبالنبوءةيرتفع

يثماركوسهبدنهمالمختلفةصلتالبلادالعديدفياءالقرملايين

معاناته.

بالعزلةمؤلملشعوراالاغترابيحتويماوبقدر

هناكانيبدومابقدروالاحباطالنفسفيوالتشكك

علىبالقدرةاتميزهايمكنهاالتيالقلةتالبثعرمننوعين

ذلكتستطيعلاالتيوالكثرة،الاغترابمعالجةالخلق

كانتلوكماتيتشهكتبوقد.القدرةلهذ؟فتقادهالا

الذيناولمكانكذلكوافترضساخرةحقيقةتلك

معاناتهمتزداديعانونعماالتعبيربموهبةيتمتعون

مسنبقةبصورةاهتمامهودار،الصامتةالجموععن

له،بالنسبةاعظممعلناتهمبدتالذينأولئكحول

قدانهالىعرضنيةبصورةأشارفقد،للجموعوبالنسبة

الوسيطبوضعهاراضيةعليهلالابقلءالافضنلمنيكون

ينبغي.ممااكثرتعليماباعطائهابأمالهاتتشامىوالا

هيربالجملاكبراهتمامايبدونالذيناولعكاما

سسنللحياةقتامةاكثرئظرةيتبنونفقدالخلاقةغير

عنالأساويةصورتهيقبلونحينفعلى.نيتشهنظرة

الذيناولئكتماسةبأنيشعرونانهمالاالخلاقةالحياة

العرضيالانجلزيقدمهالذيالعزاءحتىيفتقدون

.الاطرافمتراميجحيماالعالميجعلون

ينبعيللانسانيةالقبيلهذامنتقشيمايانالا

علىقادرينغيرقضلةهمالمرءمعاصروفليس.رفضه

جيدانيتشهادركمانحوعلى،فحسبمكانتهتحديد

كافكامثلالكثيرينهنساكولكن،الاولىتجربتهمن

الاعترافينهذينانكما،بمكانتهمتمامايثقونلا

يتركانزالاماانهماذلك،الكفايةفيهبمايمضيانلا

احدالىفقطويظهران،تناولدونماالمزدوجاتموذجا

اًىالى-الحالاتبعصليالاقلعلى-ئقرر؟نيصعب

الازدواجيةهدهمثلومن،ماشحصينتميممسكر

وخبيثة.واهيةاسسعلىتقدم

منوما،الوقتطوالخلاقايظلشخص!نما

الحطسوءومن.دائماالخلقالىللنزعةيفتقرشخص

وخاصةالاخيرالمتطرفمنالنموذجيقتربونالكثيرينان

جزئية3بصوريرجعذلكولكن.السنفيتقدمثهممع

صورةيعطيهمتلقوهالذيالتعليمان:بالغينخطأينالى

بهذاخلاقونبمانهمويقنعهمالخلقعنالخيالفهيمغرقة

بسرعةيكتشفونالناسومعظم،كليةالاستمنائيالمعنى

وكنتيجة،يستسملمونثمكذلكليسواانهمكافية

هناكبانانقائلةالزائفةالفكرةيبتلعونفانهملذلك

مننوعتقلعسهميسمماوغالباالناسمننوعين

.يستسلموازمالذينلاولئكالرفض

الادنىالحدالىبالاغتراببالشعورنصلانويمكن

المخوغسيلالعامللتعليمدالحلالخمىخلالمن

فمصوصفيعملياتاجراءطريقعنوحتىوالمخدرات

مجردالناسمعظمكانمااذاولكن،الجبهيةالمخ

الممكنمنفانعليهيكونواانينبغيلماهزليةصور

اغترابا،اكثريصبحواانانسانيةاكثريغدوالكيتمامل

ولكن،وحدههيغلأفكارفيلاتأييداتجدالفكرةوهذه

.الكبرىالعالبمديان،تبعض!في
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الاصليتحديهمافيوالمسميحييةاليهوديةتتفق

وعنوالمجتمعالطبيعةعناًنغسهملتغريبللبثعر

ا!رديشعرانالمفترضمنليسانهذلك،ذواتهم

فاليهودية،الطبيعةرحابفيكليةبصؤرةبالالفة

بينهما-الانغصامولوكدالطبيصةمنالالشانتنتزع

وعلاوة،والحيوانالانس!انبينالاصنليةالفواًرق

القديمالعهدفيالداًلةالنغملتاحدفلنذلكعلى

الامم"كسائر"يكونانيفترضلاالعثعببانالقول

ذلكيعنيقدنظريصعيدوعلى.متميزاشعباوانما

عناغترابهمكليةيعوضهمقدالاجتماعياحساسهمان

الانا11بوبركتابالمرءكلالعهاواذا،الاخرىالاممعن

بالفعل،حدثماهوهذابأنيشعرفقد"واًلانت

المجتمعهذالمثلاثراالقديمالعهدفينجدلاولكنا

سواصلةسلسلةنجدفالناذلكمناكثربل،المتكامل

فحسصبتؤكدلاالتيالعملاقةالشخصياتمن

ايضاهيولكنهامختلفليكونانعليهاًنللشعب

البارزةالامثلةبينومنشعبهلعن.دماماتغترب

لاانهم،وارمياوعاموسوايلياءموسىالصددهذافي

ولكنهممصراًرضفيغريببائهفحسبشعثهميذكرون

شعبهم.عنغرباءانغشهمهم

التقلندهذاعنفرويدسيغموندتحدثولقد

فيقالحنماالمثمرللاغترابواضحةصنورةوقدم

عامالصادرثاشخصيةانطباعات"كتابهبداية

جلبتقد1873فيدخلتهلالتيالجامعةان،2591

اذهلنيفقد!الاملخيبةقوامهامؤكدةمشاعرلي

بالتدئياشعرانينبغيباننيالافتراضشيءكلقبل

قدثويهوديلاننيالشعبافرادمنواحدالستوبأني

ينبغيلماذااًبداافهمولمقاطعبحزمالغكرةهذهرفضت

علىاليهانتميالذيالعرقمناواصليمناخجلان

دونما،ورفضتالقولفيشرعناقدكنامانحعو

منهحرمتالذيالانتماءذلكالشعبالىالانتملءندم

صغيرامكانافانكادجلرفيقبالنسبةانهواًعتقدتقبلا

تالقبولهذادونحتىالانشانيةاطارفييوجداًنينبغي

لهابقيتالجامعةعنالاولىالانطباعاتهذهولدن

اصبحتلعد:بعدفيملاهميتهالهاظلتواحدةنتيجة

طويلاالوقوفعلىمعتاداحيلتيمنمبكروقتفى

اغلبيةقبلمننشاطييحظروانالمعارضةصقوففي

استقلالاًساسداخليفيذلكار!نىوقدمتملسكة

."الحكماصدارفيمعيئ

غوراابعدقاعملالىبالاغترابالشعورمفنىوقد

المسصيحيةففي.ثعقيداًاكثرواصبحاخرىدياناتفي

ينتميالعالمهذابأنمتغاقماالاحساسكانالاولى

هيالطبيعةكانت،كليةمنهميثوسوانهالشيطانالى

نحوعلى-سجناوالجسدال!ثرهووالجنعىالعدو

المجتمعو!لان-اورفيوساثباعلدىعليهالامركانمل
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مجي-حتىالرسوليهمال71تأجلتولقيصرعلكا

العىعديددمواضيعفيالاشارةوتتكرر.خر3االعالم

القديس!ويقدم.الاجتماعية4االعدااقرارمناليأس

:يقولاذالذاتعنللاغترابكلاسيكيةصنياغةبولس

الذيواماأفعلهلااريدهفالذيافعلماإدريلاوحقا"

-7رومااهلالىرسالته)ا(افعلفاياهعنهارغب

دتاغترابااقلالبوذيةولاالهندوكيةتكنولم(15

الطبيعةعناًتباعهمتغريبالىالاوبانيشادحكماءسعى

يعتبرونهقدشيءايوعناجسادهموعنبلوالمجتمع

وغيرالحقيقةعنيكونماابعدذلكفكل:ذواتهم

يفصلانالمرءفعلى،الحقالحكيمباهتمامجدير

11اتمان)1حقيقةيدركلكيباسرهالعالمهذاعنذاته

الجميعيتجاوزالذيللوجودالحقيقيالجوهرذلك

3ـنجدانيمكنالخلاصاذ،براهمامعيتطابعتوالذي

الكامل.الانشحابفيالمجتمععنتمامابعيدا

المجتمعاثهـعناعزلالىكذالمثبوذاسعىولقد

دودناللرهبنةنظاماواسسه!،وارتباثرغبةكلوعن

الكلماتاخرانوقيل.بالمجتمعاحساساييلقنان

./(باجتهادكخلاصكاصنع"كانتبثاتفوهاتيا

الماركسينلدىاثيرةعبارةاستخدامشئناواذا

الع!رىالثعبابانالح!دفة؟تجيلمنب!انهلقلنا

واحترجدحيثا)ثندحكمةالىيتجهماغالباالمغترب

المرءعلىيتعبتولاتبالخلا-تووعداالمغتربةللارواح

الاديانفيالحقيقةيدركلكيالدربهذايختاران

ارتحالايتطلبالروحسموانعلىتقوموالتيالكبرى

الاتجاهتمضتعلاهذدـالرؤيةانتالاغترابفيكاملا

الهروباثسكالمنآخرشكلاهـايالاخرالعالمالى

لساظعلىنيتعهصالكماوالامر.الاخلاقعلى

."للارضمخلصيننظل"انبوسعناانزارادلشت

؟ان!"لزبوساوريستلسانعلىلى،رتريقول

ويقوا!"ايئسمنخر7االثاكتاىءعلىتداالانسان

يزيد!ا3صنذزيوسمتحديابروميثوسلسانعلىعوته

:قرتونصفقرنعلى

المصادفة.خلالمنتتخيلهل

.ال-ياةامقتقدانني

.الصحراءالىواهرع

...تتحققلملانه

الوردية؟الاحلامكافة

عوتبروميثيوسأوشسارتراوريستمناياان

كلاهمااختارفق!د،المنعزلالتحديالىينسحبلم

الاخرين.اجلمنيعلئيان

نسختهمطللعةيعيدكانالذيم،ركىنطروقد

باعتبارهنفسهالىعامكلمرةاسخيلوساعمالمن

رجالاالوجوديمنحانكذلكواراد،آخربروميثيوس



كانوما،ماركساليىانهليقولعاشوقسد،احرارا

الاغترابحولالعشرينالقرنآدابتقودهانيمكن

حول"الفلسفيالهراء"انمناعلنهمايسحبانالى

جانبافانوبالتأكيدلناالمعونةيدبقدملنالاغتراب

القدامىالمجادلينصدمقدهذدـالادابمنكبيرا

علطفيا.تهافتابىعتبارءسالرؤوصلبي

مانحوعلىمجادلايكونأنفياغراءالمرءويجد

بيئهوالاساسيالبدلبأنيقولوانماركسكان

كانبينماحقعلىكانهيغلوان،وهيغلماركى

باعتبارهالاغترابالىهيغلنظرفقد،مخطئامار!!

منه.يتخلصانماوكسارادبينما،الروححياةنبض

افتقادايعكسومماالغريبهنانهليويبدو

فييرغبوناليومالكتابمعظمانالتاريخيةللرؤية

قداننيمنالرغمعلىالشابماركسالىالرجوع

نعيداننستطيعلاولكننا.المخففةالظروفلهمانتحلت

انه.حقاهيجلالىنعؤدوانالوراءالىالساعة

منه،لخماًنوبوسعنلالحكمةمنبالكثيريتمتعكان

بالمعنىمغتربايكونانعليهسيتعينالمرءولكن

ايه.االعودةفييرغبكانمااذاالمطلقالفسانيئالمرضي

معانهادركالذيوحدههوبالطبعهيجليكئلم

فانبالذاتاًلوعيوتصاعدالتعليموانتشارالحريةتزايد

زروثامنذافلاطونحذرنافقد،كذلكيزدادالاغتراب

الحريةبينمسبقتناسقهناكليىانهمنبعيد

شخصيتهابدعتالذياًلمحققينكبيروقد.م:والسعادة

باقتضابنفسهاالنقطةهذهدستويفسكيئقريحة

ومنبلالممكنمنانهكلاهماواعنند.اكبر

وانافيبينبوضوحنميزانحقاالجوهري

وسعى.منهمللقلةالاعلىوالتعليمالحريةنحتجز

ماركسروآمن،اخرشاملعلاجالىللوصولآخرون

نااليومالممتقدومن،جديداقصناديبنيانباقامة

الاحيانبعضفيهوللمجتمعجديدةاشكالعنالبحث

الاغتراباشكالولكنبمالخلاصالىللوصولاملافضل

تزدلمماجمعليناشبهاواحدعلاجمنوماعديدد

الشر.حلاقاتمفاجئةبصورة

الذيبالعزلةوالمؤلمالعميقالشعوروحنى

الشخصنفسيقلبلهالغربةالاحيلنبعضفييصاحب

كيركجوردكانالمثالسبيلفعلى،واحدشكلمنباكثر

عملهعلىذلكمنبالرغميعتمدلمخلاقافردا

قدالذيالدينفيالمساعدةليجدسعىبلالخلاق

احتمالهيمكنكانماالذيبالاغتراباحساسهيخفف

قدراتهممنالرغمعلىخرون7وانضم،ذالمثبغير

ناكمامختلفةومدارسوفئاتجماعاتالىالخلاقة

علىءتقفاًنعلىقادرةكلهاوالحبوالصداقةالجنسى

اخلاقة.ااًلنزعةمعالمساواةقدم

ماالمرءانحدالىالوضوحبالغذلككلان

ولكنلذكاسءمضطرانفسهيجدانعليهينبغيكان

امايتدعيالاغترابحولحاليايدورالذيالحديث

وازاءةعامةبصفةثنائيةأواللوناحاديةصورة

ناعلىيصرانالمرءعلىيتعينالآراءهذهمثل

للوجودالجوهريةانسماتاحدىهوالاغتراب

ازاءهالافعالردودأحدهيالخلاقةوالنزعة-الانساني

المزيدعليهيترتبوكلاهما،اخرفعلردهووالالتزام

والاندماجللانغصالعديدةاشكالوهاك.الاغترابمن

المشاكلازاءاللامبالاةالتزاميمكنهاالخلاقةوالنزعة

يمكنالاجتماعيةالقضايافيالعمليبنصاالاجتماعية

ذلكيكنلمواننسبيةبصورةخلاقغيريكونان

.ورةبالضر

الاغترابمنبالشبلحمايةيحاولمنكلان

اكثريكونوسوف،الانسانمنيأسهيعلنانما

وكونغوشيولراسرائيلبنيانبياءبروحالتزاما

اغترابدونالحيادانذلكمنبدلانقولانوسقرات

طاقةزيادةهودهمماواننحياهابأنجديرةليت

.الاغترابمعالجةعلىالانسان

!اهرة
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