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  چکیده

میـان فاعـل شناسـا و    ۀ رابط هستی و نیستیخصوص در کتاب  رتر بهاصلی ساۀ دغدغ

وجـود در خـود    :کنـد  وجود را به دو دسته تقسیم مـی در ابتدا رو ازاین. متعلق شناساست

)Being in itself( براي خود و وجود (Being for itself) .    براي خود، وجـود بـر ماهیـت در وجود

خـود بـه    ِدروجود. اند ود، وجود و ماهیت بر یکدیگر منطبقدرخکه در وجود مقدم است، درحالی

در همـین زمینـه، سـارتر بـه شـقّ      . خود به احوالِ انسان اختصاص دارد و وجود براي اشیااحوالِ 

شود که نوعی از وجود درخود است، با این تفاوت کـه خنثـی نیسـت؛     ثالثی براي وجود قائل می

 (Being for others)دیگـري   وجـود بـراي  . کند ما را محدود می نگرد و آزادي بلکه او نیز به ما می

هدف ما در این مقاله، تحلیـل شـقّ سـوم وجـود، یعنـی      . هاست خصمانه میان انسانۀ شرح رابط

ارتبـاط  . کنـد  نگاه دیگري آزادي ما را سـلب مـی   که سارتر معتقد است.استوجود براي دیگري

ۀ فرد با پـدر و مـادر، رابطـ   ۀ رابط: شود حوزه برجسته میسارتر در سه ۀ انسان با دیگري در فلسف

انسان با خدا؛ کـه سـارتر تمـام ایـن روابـط را از مظـاهر       ۀ جنسی و رابطۀ مبتنی بر رابطۀ عاشقان

البتـه وجـود بـراي دیگـري در ایـن سـه حـوزه        . داند خودفریبی دانسته و محکوم به شکست می

در این مقاله به تبیین این روابط و . اي دارد ی ویژهها برجستگ شود بلکه در این حوزه محدود نمی

  .پردازیم هاي سارتر می و برخی از نمایشنامه هستی و نیستیها با توجه به کتاب  شکست آن

  .وجود براي دیگري، نگاه، پدر و مادر، عشق، خدا :کلیدي هاي هواژ
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  مقدمه

. گیـرد  ق شناسـا شـکل مـی   از تقابل فاعل شناسا و متعل هستی و نیستیمحور اصلی کتاب  

دو  رو سـارتر وجـود را بـه    ازاین .این دو ساحت است ارتباط میان ،ي اصلی سارتردرواقع دغدغه

بندي  در این تقسیمژان وال ۀ به گفتبراي خود، که  در خود و وجود وجود: کند دسته تقسیم می

ي براي خـود را از فلسـفه   در خود و وجود بندي وجود سارتر آشکارا تقسیم«: متأثر از هگل است

، موجـود را معقـول و   کرده ادغامنهایت  را در آن دو ،ولی هگل با دیالکتیک خود ،هگل اخذ کرد

  .)149 ،1988وال، ( »خواند معقول را موجود می

بـراي خـود    درخـود و وجـود   پذیرد و به نزاع میان وجـود  حال آنکه سارتر این ادغام را نمی

وجودي است که در آن وجود بر ماهیت تقـدم دارد و بـارزترین    ،اي خودبر وجود. کند می تأکید

وجودي است که  ،درخود که وجود درحالی .آگاهی دارد ،ویژگی آن، این است که به هستی خود

رو هیچ تغییر و  ازاین .برد سر می خبري کامل به و او در بیاند  ق برهمدر آن ماهیت و وجود منطب

 رخـود در تحـول دائـم بـه سـ      براي این درحالی است که وجود. دهد ینم در آن رخاي  دگرگونی

  .است ناپذیر بینی برد و پیش می

 وجـود  ازجملـه بـدن انسـان در قلمـروي     ،اند تمامی موجوداتی که فاقد آگاهی ،نظر سارتر از

کـه   یجـای  امـا ازآن  .آید که تعریفی از وجود ارائه دهد او ابتدا درصدد برمی. گیرند درخود قرار می

رو بـراي   را تعریف کـرد، ازایـن   توان آن نمیو درنتیجه تر از وجود نیست،  چیزي عاممعتقد است 

 ،وجـود در خـود هسـت    ،وجود هسـت «: کند گونه توصیف می درخود را این وجود ،شناخت بهتر

,Sartre, 1966)»وجود هست آنچه هست 22).  

از . شی شود نه از موجود ضروريموجود ممکن نا از تواند میوجود نه یعنی  ،وجود هست

همچنین  .وجود براي خود است اصلیِ ویژگیِ ،تواند ناشی شود چراکه امکان موجود ممکن نمی

چراکه ضرورت را باید در قضایاي مفهومی جست نه  ،تواند فروکاسته شود به موجود ضروري نمی

فقط هست،  ،ت نه ناممکنرو، از نظر سارتر وجود نه ممکن اس ازاین. در ارتباط میان موجودات

باید از چیزي خلق شده  درآن صورت چراکه ؛او مخلوق نیست .گونه دلیل یا توجیهی هیچ بی

توان استنتاج کرد  وجود را نمی«عبارتی  به. او زیادي است .ناپذیر است درخود تبیین دوجو. باشد

  .)101 ،1381تبار،  علوي( »معنایی کامل آن شد بلکه فقط باید تسلیم بی

، به شرح دقیقی درخصوص این ساحت از وجود تهوع ،فلسفی خود -سارتر در شاهکار ادبی

 قهرمان و شاید ضد ،روکانتن. تلخ بشر با عالم اشیاستۀ مواجهۀ قص تهوع. پرداخته است

دنبال علت تهوع خویش  رود و به درطول داستان با احساس تهوع کلنجار می ،قهرمان داستان
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بلوطی  هاي درخت شاه ریشه که روي نیمکت پارك نشسته است و به ن درحالیاو ناگها. گردد می

در این . گردد می ي واقعی وجود بر او هویدارسد و چهره ي دردناکی میبه مکاشفه ،نگرد می

این به معنی پوچی و بیهودگی  .برد پی می اشیامکاشفه است که او به غیرضروري بودن 

هایم، کلید  فهمیدم که کلید وجود، کلید تهوع می« :هوع اوستکلید فهم ت ،اشیاست و همین امر

آنچه توانستم بعداً دریابم به این پوچی اساسی ۀ راستی هم به .خود حیاتم را یافته بودم

  )201 ،2535سارتر، ( ».گردد برمی

آن جهانی که او در . برد بودن عالم پی می  به پوچ واسطه از اشیا الواقع او در یک درك بی فی

فرد در چنین جهان  .پذیر نیست هیچ ضرورتی ندارد و به لحاظ عقالنی تبیین ،ساکن است

هر لحظه ممکن است زبان او به یک هزارپا  ،جهانی که در آن ؛تواند احساس امنیت کند ممکنی نمی

توانست  که می درحالی .که هست چرا .این جهان و هرچه در آن است موجب آزار اوست. تبدیل شود

که غیرمخلوق است، بودنش  ]درخود[ نفسه هستی فی«. چیز زائد و غیرضروري است همه .نباشد

  .)416 ،1386کاپلستون، ( »است االبد زیادي الی .ارتباطی با هستی ندارد .دلیل است بی

چراکه این ویژگی، تنها درخصوص  ؛فعال نیست .نه منفعلو در خود نه فعال است  وجود

کند  چراکه منفعل دربرابر کسی یا چیزي مقاومت می ؛نیست منفعل هم .انسان صادق است

در  .)157 ،2535سارتر، ( ».هیچ نیست آن هانمایند، پشت سر همانند که می اشیا«که  درحالی

کند و نه در  نه امیدي دارد، نه چیزي طلب می .دهد در خود هیچ پیشرفتی رخ نمی وجود

  .برد می سر آرزوي چیزي به

خود، وجود انسان اسـت   براي وجود. خود، وجود براي خود قرار گرفته استدرمقابل وجود در

خـود ایـن    بـراي  اصلی وجود یژگیو. ، قرار گرفته استفراتر از وجود ِدرخود، یعنی اشیاکه برتر و 

یعنی اینکه من هستم، به چیزي کـه هسـتم تقـدم     .است که در آن، وجود بر ماهیت تقدم دارد

هایش  اي وجود ندارد و انسان درپی انتخاب شده تعیین پیش که ماهیت از این بدان معناست .دارد

  . شود میساخته 

انسـان   .تهـی اسـت   ن درخود که پر و سرشار است، خالی و میـا خود برخالف وجود براي وجود

دهد  از انسان ارائه می] نما متناقض[رو سارتر تعریفی پارادوکسیکال این از .باید خویشتن را بسازد

 (Ann Arbor) آربور .»انسان آن چیزي نیست که هست و آن چیزي هست که نیست«: گوید میو 

حاضـر   اش درحـال  زیرا گذشـته  .آن چیزي نیست که هست انسان«: گوید در تفسیر این کالم می

حال انسان آن چیزي است کـه نیسـت و    از آن تجاوز کرده و فراتر رفته است ولی درعین .نیست

زمـان حـال   . سان در حال حاضر وجود نـدارد  بدین .لوم استو نامشخص و نامعاین یعنی آیندة ا
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همان عدمی است که وجود محض است و فقط برحسب گذشتۀ معلوم و رفتار انسـان در آینـده   

,Arbor, 1962)» شود میمعنادار  53).  

 رفـتن و بـه   پـیش  .رفـتن اسـت   او مدام در حال پـیش . عبارتی انسان بیانی از نیستی است به

ر رو سـارت  ازایـن . رفـتن نبـود   رسید، دیگر نیـازي بـه پـیش    زیرا اگر به مقصد می .رسیدنجایی ن

انسـان   .وجـود او تصـادفی اسـت   . ناپذیر اسـت  زیرا انسان تعریف .دهد تعریفی از انسان ارائه نمی

. اسـت  اشـیا این، تفاوت انسان بـا سـایر    و شود میاش پر  ظرفی توخالی است که درطول زندگی

  .ناپذیر است عبارتی وجود انسان توجیه به .اي ندارد زیرا گذشته .هویتی ندارد و هیچ است انسان

بـراي  . دانـد  وجود را مساوي بـا انسـان مـی    اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر،سارتر در کتاب 

سـارتر صـرفاً از   «: نویسـد  رو وارنـوك مـی   ازایـن  .یطورکل  بهسارتر انسان مطرح است نه هستی 

مند اسـت   کند؛ یعنی او در وهلۀ اول به وجود بشر عالقه ر، مفهوم هستی را بررسی میجایگاه بش

چیزي که در آن تمایز اساسی میـان بشـر و موجـودات دیگـر     عنوان  بهفقط طورکل  بهو هستی 

,Warnock, 1970)» شود میترسیم شده است، معرفی  93).  

بـه ایـن   . بتواند از خودش بگریزدپس هیچ زمانی نیست که او  .انسان همان اندیشیدن است

هـا،   اندیشـه  .توانسـتم از اندیشـیدن بازایسـتم بهتـر بـود      اگر فقط می«: نویسد می تهوع علت در

اي بـه    طعـم مسـخره   آینـد و  دائم کش مـی  .تر از گوشت بدن مزه حتی بی .ترین چیزهایند مزه بی

  .)161 ،2535، سارتر(» گذارند جاي می

نامـد   براي دیگري می را وجود شود که آن وجود قائل می ثالثی از شقّسارتر به  ،میان  ینا در

بلکـه او نیـز بـه مـن      ؛با این تفاوت که وجود او خنثـی نیسـت   .درخود استو آن نوعی از وجود

ي دیگري و شـرح رابطـه   هدف این مقاله بررسی وجودبراي. کند نگرد و آزادي مرا محدود می می

ي ي فرد با پـدر و مـادر، رابطـه   ي رابطهاین رابطه را در سه حوزه. تهاس توزانه میان انسان کینه

  .گیریم ي انسان با خدا پی میعاشقانه و رابطه

  

  وجود براي دیگري 

هـا   انسـان بـا دیگـران و درمیـان آن    . وجود براي دیگري، بیانی دیگر از وجود درخـود اسـت  

رتر من درجهانی ساکنم که دیگرانی چون مـن  ازمنظر سا. ها نیست نیاز از آن رو بی ازاین .زید می

ترتیـب سـارتر بـا طـرح وجـود بـراي دیگـري از         ایـن  بـه . میرند کنند و می نیز در آن زندگی می

باوران دربرابر این ایـراد کـه دیگرانـی چـون مـن هسـتند و        ذهن«زیرا  .رود باوري فراتر می ذهن

کنند، پاسـخی   مچون من عمل میحواسی چون من و نیروي فکري همانند من دارند و درکل ه
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باور هسـتم   یک ذهنۀ که من قادر به درك تجرب درواقع مادامی .)215 ،1385احمدي، (» ندارند

ي وجـود مـن   ما ناگزیر به برقراري رابطه بـا دیگـري هسـتیم، او الزمـه    . شود میاو باطل ۀ فرضی

د ي ما مسلم است کـه وجـو  وجود دیگري به همان اندازه برا«: نویسد سبب سارتر می این به .است

  .عبارتی دیگري بخشی از وجود من است به .)57 ،1386سارتر، (» خود ما

ـاز، نیـازي بـی      .ما براي اثبات خـود، بـه دیگـري نیـاز داریـم      سـولومون  . فایـده اسـت   امـا ایـن نی

اش را بـه رسـمیت    خواهـد دیگـري آزادي   سارتر هر شـخص مـی  ۀ در فلسف«: گوید خصوص می دراین

ـا عقایـد خـود شـخص محـدود         ااما ازآنجاکه نظرهاي یک شـخص و  بشناسد،  نتقـاد شـخص دیگـر ب

  .)238 ،1373سولومون، (» حاصل است یابند، به رسمیت شناختن دیگري بی شوند و تزاحم می می

  

(The look) نگاه

زیـرا  . یکی از مباحث اساسی که سارتر، در بخش دیگري بدان توجه دارد، بحث نگـاه اسـت  

دیگري اساساً فردي است که به من «: گوید سارتر می. کند بر هستی ما سنگینی می دیگري نگاه

زیرا خود قادر نیسـتم بـه خـود     .بخشد او به من عینیت می .(Sartre,1966, 340)» .کند نگاه می

طریق ذهنیت دیگـري   کنم و ازآن من زیر نگاه دیگري، عینیت خود را تجربه می« .عینیت بخشم

که اگر من یک ذهن باقی بمانم و او بـراي مـن    کنم، طوري ن خودم ـ تجربه می را ـ در فروریخت 

  .)184 ،1385بالکهام، (» اي نخواهم بود چون یک عین باشد، هرگز قادر به درك چنین تجربه

را بـه   هستی و نیسـتی سارتر، فصل سوم . کنم اي خارجی پیدا می کمک دیگري جنبه من به

زنـد کـه از سـوراخ کلیـد      ضیح نگاه دیگري، فردي را مثال میبراي تو. دهد دیگري اختصاص می

فردي که درحال انجام این کار است، هـیچ تـوجیهی بـراي فعـل      .کند در، به داخل اتاق نگاه می

گونـه توصـیف    سارتر احـوال ایـن فـرد را ایـن    . کند درواقع اصالً به کار خود فکر نمی .خود ندارد

شناسـم و حالـت و    را نمـی  ا درپی چیزي هسـتم کـه آن  کنم؛ ام چیزي را احساس نمی«: کند می

دانم پشت این در چیزي است کـه   قدر می همین. کند اي مخصوص مرا به این کار وادار می انگیزه

در اتـاق و سـوراخ کلیـد،    . شود، بشنوم هایی را که آنجا رد و بدل می را بشناسم و صحبت باید آن

,sartre, 1966) (» کشد مرا به طرف خود می 347.  

. کنـد  او نگـاهی را بـر خـود حـس مـی      .شـود  مـی شـنود و متوقـف    ناگهان صداي پایی مـی 

. معنا کـه مـن خـودم هسـتم     این این به چه معناست؟ به« :شود میچیز متوقف  هنگام همه دراین

کنم و بالفاصـله تغییـر بزرگـی در شخصـیت مـن داده       طور ناگهانی با خودم برخورد می یعنی به

آورد و آنگـاه از عـالم نیسـتی     دیگري که در من وجود دارد، مرا به خود مـی  آن هستی .شود می
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وجـود دارم و   .عنوان خودم و براي وجدان بیدارم حاضر به اول از همه، من درحال. شوم خارج می

در همین ورود ناگهانی است که انسان بـه  . آیم بنابراین به خود می .سازد آن دیگري مرا آگاه می

توانـد   این چیز دیگري نمی بینند و غیراز دانم مرا می بینم، چون می ن خود را میم: گوید خود می

,Ibid(» .باشد 349(  

 شـود  مـی که نگاه دیگري باعـث   درحالی .ین نگاه، هیچ توجهی به خود نداشتفرد تا قبل از ا

بعـد   روست که او ازاین. دهد عبارتی، دیگري بخشی از وجود او را تشکیل می خودش را ببیند، به

ۀ او خـود را از دریچـ  . دنبال علتی براي آن اسـت  برد و به از این نگاه، به زشتی عمل خود پی می

شرم، یا غـرور مـن اسـت کـه     «. احساس شرم کند شود میبیند و همین باعث  چشم دیگري می

احساس شرمسـاري، تشـخیص   . شرم، شرم از کسی است... دهد  نگاه دیگري را به من نشان می

است که من درواقع چیزي هستم که دیگري به آن نگـاه و درخصـوص آن قضـاوت     این واقعیت

,Ibid)» کند می 350).  

رو دربرابـر نگـاه او    بـه خـود بنگـرم؛ ازایـن     تـوانم  مـی نگرد که مـن ن  او از منظري به من می

کـنم خجالـت    گونه که درنظر دیگران جلـوه مـی   من از خودم آن«. مانم دفاع می پذیر و بی آسیب

,Ibid)» مکش می یعنـی شـرم داشـتن،    . حالتی التفاتی است و متعلقی دارد ،بنابراین شرم .(351

نگـاه دیگـري آزادي مـرا سـلب     . شرم داشتن از چیزي است و متعلق این شرم، خود مـن اسـت  

  . اي جز تحمل آن ندارم کند و من چاره می

. کشـد  به تصـویر مـی  ) اهخلوتگ(دربسته  لخ را به بهترین وجه در نمایشنامۀسارتر این نگاه ت

) (Estel) و اسـتل  (Ienz) ، اینـز (Garsen) گارسـن (هاي نمـایش را سـه انسـان مـرده      شخصیت

ها وصـف   اند؛ اما این جهنم شباهتی به جهنمی که براي آن دهند که وارد جهنم شده تشکیل می

رند که هریـک،  ب ها درطول داستان پی می اي درمیان نیست، اما آن زیرا ابزار شکنجه .شده ندارد

  .گر آن دو فرد دیگر است شکنجه

پس . کم نگاه خود را در آن ببیند اي وجود ندارد که فرد بتواند دست در این دوزخ حتی آینه

دروغ  توانـد  مـی اي کـه   آیینـه « ؛دیگري در صورت لزوم، باید نقش آینه را هم براي او بازي کند

پیشـنهاد   رو گارسـن  ازایـن  .نمایـد  ت میکردن دیگري سخ تحمل. )136 ،1387، سارتر(» بگوید

زیـرا حتـی اگـر دیگـري را      .کند تا وجود یکدیگر را فراموش کنند؛ اما این غیـرممکن اسـت   می

آه فراموشـی،  «: گویـد  می علت اینز در پاسخ به گارسن این به. فراموش کنم، باز هم او وجود دارد

هـاي مـن    سکوت شما توي گوش. کنم من شما را تا مغز استخوانم حس می! اي گانه چه کار بچه

توانید وجود نداشته  توانید دهانتان را بدوزید، زبانتان را ببرید؛ ولی آیا می شما می .کشد فریاد می
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  .)138 ،همان(» باشید

آیـد   پس درصدد انتقام برمی .نگاه دیگري او را محدود کرده استیابد که  خوبی درمی اینز به

خـواهم   مـی  .خواهم جهنم خـود را انتخـاب کـنم    می«: کند نمیو نگاهش را از همراهانش دریغ 

بـازي اسـتل و    او حتی با نگـاه خـود مـانع عشـق     .)139 ،همان(» چهارچشمی شما را نگاه کنم

ـاج دارد  .شود می گارسن ـان نمایشـنامه، ایـن نتیجـ    . زیرا وجود براي خود به زجر دیگران احتی  ۀدر پای

  .)173 ،همان(» جود دیگران براي آدم جهنم استو«آید که  درمی اساسی از زبان گارسن

فاعل شناسا حضور دارد، عنوان بهدیگري که براي من که نتیجه گرفت توان  یمترتیب  این به

 .رو این رابطه محکوم به شکست اسـت  ازاین. شناسا و در زندگی من حاضر و ناظر است نه متعلق

] فاعل شناسا[میان یک سوژه  رقرار باشد، رابطۀبمیان دو انسان  تواند میاي که  تنها رابطه«زیرا 

علـوي  (» کنـد  هرگز تحقق پیدا نمی] ل شناسافاع[میان دو سوژه ۀ رابط. است] متعلق شناسا[و یک ابژه 

عنوان متعلـق شناسـا    ازطریق آشکارشدن وجود من به«: نویسد دلیل سارتر می همین به .)60 ،1384تبار، 

,Sartre ,1966)» شوم شناسا می عنوان فاعل او به ربراي دیگري، قادر به فهم حضو 280).  

 ازنظر سارتر،. از نگاهش گریزانیم رو ازاین .یابد بیند و عمل ما نزد او معنا می دیگري ما را می

زیرا فردي کـه بـه   . دهد شود، فردیت خود را از دست می انسان وقتی در نگاه دیگري معلوم می«

,king, 1974)» سـازد  د مـی وخـ ة یابد ما را بـرد  ما علم می ، انزجـار مـاتیو از   سـن عقـل  در  .(99

ماتیو ناراحت بود از «: شود گونه توصیف می نگاه او قرارگرفتن اینۀ و زیر هجم تنهابودن با دانیل

عملـش  . کرد که ناگهان به میان عمل بدش پرتـاب شـده اسـت    احساس می .اینکه با او تنهاست

دانست که در آن وجـدان متلـون،    چشمان دانیل و تنها خدا میزنده و حاضر، در عمق . آنجا بود

   .)353 ،1350سارتر، (» چه صورتی پیدا کرده بود

زیـرا   .شود از خود اختیاري ندارم و مجبور به تحمل آن هسـتم  برابر نگاهی که به من می در

گاه دیگري از من زیر ن«واقع  در. سازم سازد هستم؛ نه آنچه من از خود می من آنچه او از من می

تـوانم بـدانم    جایی قرار دارم که نمی در .توانم بشناسمش اي هستم که نمی ام، هستی دست رفته

  .)83 ،1385بالکهام، (» در جهانی هستم که از من نیست .کجاست

دانم او با نگاه خود، مـرا بـه یکـی از اشـیاي      من از سنگینی نگاه دیگري بر خود آگاهم و می

زیرا او بـا نگـاه خـود     .مانم دفاع می دلیل دربرابر هجوم نگاه او بی همین به .دکاه پیرامونش فرومی

از گونه انتقامم را  رو من نیز در تالشم او را به شیء تبدیل کنم و این ازاین. صاحب من شده است

ـار کـ   توانیم آن طریق می کنیم دیگران را شیء کنیم؛ زیرا تنها ازاین ما سعی می. او بگیرم رده و ها را مه

کـه او   اما هنگامی .او هستیمة کند، ما برد که دیگري به ما نگاه می مادامی. کنیم ینیب شیپرفتارشان را 
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از مـن   ،شـدن  دیـده «: نویسـد  می و نیستی هستی دلیل سارتر در این به .شود میما ة بینیم، او برد را می

تـوانیم خودمـان را    معنا که ما مـی  این به. براي آزادیی که آزادي من نیست .سازد دفاع می موجودي بی

,Ibid, 1966)»برده بدانیم، شویم حیث که براي دیگري پدیدار می ازاین سـبب حضـور    ایـن  بـه  .(267

زیرا غیبت  .رهاند؛ حتی در نیستی دیگري از نگاهش در امان نیستیم دیگري ما را از تنهایی نمی

جـاي اینکـه    ل به این بود که آدمیان بـه سارتر قائ«عبارتی  به. او به معناي امکان حضورش است

اندازنـد و هـرکس بـا ایـن      هاي شوم و موذیانه به یکدیگر مـی  متقابالً به هم احترام بگذارند، نگاه

کنـد، از   اس مینگاه، نقابی را که دیگري به چهره زده است و در پس آن خویشتن را آسوده احس

  .)169 ،1373هیوز، (» گیرد صورت او برمی

کنـد، جلـد دوم    سارتر را درخصوص دیگـري مـنعکس مـی   ة ترین متونی که عقیدیکی از به

: نویسـد  اي بـه مـاتیو مـی    که دانیـل در نامـه   جایی. است آخرین مهلتبا نام  هاي آزادي راهرمان 

شدن  از پشت دیدهة حتماً شما در مترو، در سالن تئاتر یا در قطار، احساس ناگهانی و آزاردهند«

سـپتامبر، سـاعت سـه     26بـار در   این همان احساسی بود که من براي اولـین  .اید را تجربه کرده

ه آه مـاتیو چـ  . درحضور یـک نگـاه، وجـود داشـتم    . را تجربه کردم بعدازظهر، در باغ یک هتل آن

و در تمام این مدت دیـده  ... کردم خودم را بشناسم  تالش می .شدم من دیده می! اي بود مکاشفه

خـاطر   باور کن ابتـدا از ایـن نگـاه بـه    ... ناپذیر بر من بود  نافذ و شکستوقفه،  نگاهی بی .شدم می

 توانـد  مـی اما سپس فهمیدم که این نگاه چقدر ... کرد منزجر بودم  اینکه مدام به من توهین می

  بخش است؟  این نگاه چقدر اطمینان! آسودگی و آرامی باشدۀ مای

و براي آنکه خاطر تو را رنجیده سازم، براي خوشایند خودم . سرانجام فهمیدم که من هستم

تغییـر دادم و گفـتم   » کنم پس هستم فکر می«: گفت سخنان پیشواي احمقت دکارت را که می

دیگر مـن مسـئول وجودداشـتن خـود درهـم و مغشـوشِ خـویش         .»شوم پس هستم دیده می«

! مـاتیو ... بیند  من همان چیزي هستم که او می. بیند، علت وجود من است کسی که مرا می. نیستم

سی، همچنان کـه  شنا تو مرا می .اي بین من و خودم هستی من فهمیدم که تو هم براي من واسطه

... چیزي باشـم   توانم میمن، نة فهمیدم که هرگز بدون دیگري و حکم او دربار .شناسم من تو را می

  .)187- 181 ،1355سارتر، (» وجودي معلق و نامشخص نخواهی بود تو هم بدون من، جز

رفـتن   ازدسـت ۀ ها براي وجودداشتن، به یکدیگر نیاز دارند؛ اما چنین بودنی بـه هزینـ   انسان

اي جـز پـذیرفتن    اي منصفانه نیست، اما انسان چاره گرچه چنین معامله. شود میآزادیشان تمام 

تأسـی از  بنابراین بـه  . ها، ترکیبی از وابستگی و خصومت است میان آدمۀ رو رابط این از. آن ندارد

کـه   هنگـامی . بحث سارتر درخصوص نگاه بحثی کامالً نو و مبتکرانه اسـت «: گفتتوان  یمدانتو 
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عنصري جسمانی نیست که به من ۀ یابیم چشمی به ما خیره شده، این دقیقاً چشم به مثاب درمی

ن مـ ة هـا را دربـار   گـذاري  هـا و ارزش  انـواع داوري  ۀترتیب نگـاه دیگـري، همـ    بدین. کند نگاه می

,Danto)» گیرد دربرمی 1975, 117).  

که چرا نگاه، وجود براي خود را به وجود درخود یا شـیء،   شود میال مطرح سؤدرنهایت این 

گـاه چیـزي    طبق نظر سارتر، وجود براي خود، هـیچ که گفت توان  یمند؟ در جواب ک تبدیل می

اي کـه مـن بـه شخصـی      اما در لحظه. نیست؛ بلکه همواره درحال شدن و ساختن خویش است

کنم، اما نه حکم درخصوص آنچه او خواهد شد؛ بل حکم  الواقع راجع به او حکم می نگرم، فی می

ترتیب من، وجود بـراي خـود    این به. زیرا من به امکانات او ناآگاهم .راجع به آنچه او اکنون هست

ـ  ۀ وجود براي خود در لحظ. کنم دهم متوقف می حکمی که میۀ را در لحظ ۀ حکم دقیقاً بـه مثاب

چیزي که درحال شدن است و این درحـالی اسـت   ۀ ، نه به مثابشود میچیزي که هست تعریف 

هـا را   نگـاه دل «: نویسـد  رو سـارتر مـی   ازایـن . چنین باشد واندت میگاه ن که وجود براي خود هیچ

نگاه بسانِ جریـان بـرق تمـام     ... .کند  امید را به نومیدي و نومیدي را به امید بدل می .لرزاند می

,1966» دارد می ۀ آن قلب را از جریان بازسوزاند و جرق وجود انسان را می 482),(Sartre.  

درسـت اسـت کـه    «. شـود  مـی آور  ناپذیر و تهوع ان شیء، تحملگونه است که دیگري بس این

یا مـثالً   .)172 ،2535سارتر، (» زنند آورند، ولی کمی هم حالم را به هم می ها مرا به رقت می آن

 هـا   نانسـا . ها را بایـد دوسـت داشـت    ن ها، انسا انسان«. گوید ها می که از انزجارش به آدم درجایی

   .)192 همان،(» تهوع: و ناگهان ایناهاش باال بیاورم خواهم می. اند تحسین قابل

  

  انواع رابطه با دیگري

دفاع ماندن دربرابر نگاه دیگري انحـاي مختلفـی دارد کـه در سـه سـاحت       شیءشدگی و بی

رابطـه بـا   . 3مبتنی بر روابـط جنسـی   ۀ عاشقانۀ رابط. 2رابطه با پدر و مادر  .1:شود میبرجسته 

  :هریک خواهیم پرداخت در ادامه به شرح .خدا

  

  فرد با پدر و مادرۀ رابط. 1

هایی که آزادي فرد را محدود کرده و شیءشـدگی را بـه او القـا     ازمنظر سارتر نخستین نگاه

هـا طبـق باورهـا و     آن. انـد؛ یعنـی پـدر و مـادر     وجود آورده کند، نگاه افرادي است که او را به می

واقع کودك بخشی  در. زنند او را نیز رقم میة ، آیندکودكۀ بر گذشت شان عالوه یاجتماعموقعیت 

ترها بـه   سارتر معتقد است که بزرگ«. پدر و مادرش استة شد تعیین مند و ازپیش از جهانِ نظام
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مـن  ۀ هـا مـدتی پـیش از آنکـه کـودك بیـاموزد از کلمـ        آن. نگرند یک شیء میعنوان  بهکودك 

یـک سـوم   عنـوان   بـه تدریج کودك خود را  به .برند کار می او را در موردش بهۀ کند، کلم استفاده

ترهـا بـرایش درنظـر     دانـد کـه بـزرگ    شناسد و خود را واجد همان خصوصـیاتی مـی   شخص می

  .)153 ،1388تبار،  علوي(» اند گرفته

. برد که متعلق به کسی باشـد  سر می بیند و زمانی در اوج رضایت به شدگی را می شی ،کودك

آمـوزد نبایـد و البتـه     پس می شود؛ یمدارایی پدر و مادرش محسوب عبارتی کودك بخشی از  به

قداست باال برده و ۀ ترتیب کودك، پدر و مادر خود را تا مرحل این به. مالک چیزي باشد تواند مین

ـ  سارتر براساس تحلیـل روان «الواقع  فی.کند ها را مقدس تلقی می رفتار آن ۀ خـود از رابطـ  ۀ کاوان

رسد که پدر و مـادر نقـش خـدا را در زنـدگی کـودك ایفـا        ین نتیجه میکودك و والدینش به ا

  .)156،همان(» کنند می

حقیقـت،  «: نویسـد  می کلمات که در نحوي به. او خود نیز از چنین گزندي درامان نمانده بود

. چشـم آنـان ببیـنم   ۀ یاد گرفته بودم که خودم را از دریچ. منش و نامم در دست بزرگساالن بود

 .)77 ،1381سـارتر،  (» سـازند  ه بزرگسـاالن بـا حسرتشـان مـی    ، همان هیوالیی کـ کودك بودم

  .جا مانده بیزار بود اش و هر آنچه از آن به علت از کودکی این به

کودك . هگل استة برد –خواجه ۀ کودك و والدینش، اولین مصداق رابطۀ ازنظر سارتر رابط

اش  شـدن خـانواده   ید درپی موردپسند واقعکردن او با بازي نقش. شنوي ندارد اي جز حرف وظیفه

» کنـد  ین سرنوشـت کودکـان را معـین مـی    هـا، اهـداف والـد    گونـه خـانواده   در ایـن «زیرا . باشد

  .)158 ،1388تبار،  علوي(

نظـام   ،سـارتر . شود میپدر و فرزند برجسته ۀ نظر سارتر این رفتار مستبدانه بیشتر در رابط از

کند که در چنین نظـامی خالقیـت و شـکوفایی بـه      اعتراف میشدت محکوم و  پدرساالرانه را به

تـرین   که سه ساله بود پدرش را از دست داد و این حادثه را بزرگ او خود، زمانی. رسد حداقل می

ایـن قاعـده اسـت،    . پـدر خـوب وجـود نـدارد    «زیـرا  . دانـد  اش می زندگیۀ و شاید بهترین حادث

هـیچ  . پدري که فاسد است شاکی بـود ۀ که باید از رابطبابت نباید مردان را سرزنش کرد؛ بل ازاین

   .)25 ،1381سارتر، (» داشتن واقعاً ظلم است کردن نیست؛ اما بچه چیز بهتر از بچه درست

: رو فرمانبرداري را نیاموخت ازاین .تلخی نگاه پدر را بر خود حس نکردگاه سنگینی و  او هیچ

او و مـن، مـدتی بـر روي ایـن خـاك سـنگینی       مـا،  . این پدر حتی یک سایه، یک نگاه نیسـت «

  .)26 ،همان(» همین و بس. ایم کرده

ۀ بـه گفتـ  . توان گفت مرگ زودهنگام پدر سارتر، خدمتی بزرگ به او و تـاریخ فلسـفه کـرد    می
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اگـر پـدر داشـتم،    «چراکـه   .)28 ،همـان (» اي تعلـق داشـتم   آوردم به مرد مـرده شانس «: خودش

چـون خلـق و خـویش را اصـول مـن کـرده بـود،         .من بار کرده بودهاي پایدار چندي را بر  لجاجت

» ونم؛ خالصه در من سکنی گزیده بـود جهلش را دانشم و بغضش را غرورم و عادات عجیبش را قان

اگـر پـدرم   «: گویـد  به همین دلیل مـی  .او آزادي خود را مدیون فقدان پدرش است .)81 ،همان(

  .)36 ،همان(» ، اما مرده و من از آن غافلمزنده بود، حقوق و وظایفم را شناخته بودم

ـارتر از        .اما سارتر کامالً آزاد نبود ـارتر گرفتـه و س ـاي پـدر را در زنـدگی س چون پدربزرگ او، ج

ـارتر بـود     . او در امان نمانده بودۀ سلط ـارتر  . او با ریش انبوه و قد بلندش تمثیلـی از خداونـد نـزد س س

  . وزي در کلیسا، مردم او را با خدا اشتباه گرفتند و فرار کردندقدر شبیه خدا بود که ر گوید او آن می

چیـزي  . شـود  دیده مـی  نشینان آلتونا گوشهۀ دیگر از نقد نگاه پدرساالرانه در نمایشنامۀ نمون

پـدر دژخـیم فرزنـدانش اسـت و قربـانی      «در ایـن کتـاب   . را حکومت پدر نامیـد  توان آن که می

  .)280 ،1386، 2سارتر(» استوجود آورده  هایی که به کارخانه

سـال   13فرانتس، شخصیت اصلی داستان، طی جنگ جهانی دوم و اتفاقاتی که پیش آمده، 

هـا و   پـدر حاضـر شـده او را مـرده بپنـدارد؛ ولـی کارخانـه       . است که در خانه زندانی شده است

زنـدان  البتـه فـرانتس تنهـا قربـانی ایـن قصـه نیسـت، دیگـر فر        . موقعیتش را به مخاطره نیفتد

 .)اسـت  نشـینان آلتونـا   گوشـه علت اسم کتاب  همین به(اند  نشینی گرالخ نیز محکوم به گوشه فون

ورنـر،  . کند نوعی مازوخیست دچار است و نقش پرستار فرانتس را بازي می دختر خانواده به ،لنی

تر، که قصد داشته است تا مستقل زنـدگی کنـد، موفـق نشـده و شخصـیتی کـامالً        پسر کوچک

ها کسی است که  گویی عامل بدبختی آن. گویی کار دیگري بلد نیست قربان عالی دارد وجز بلهانف

فرانتس درجریان جنـگ نیـز پـدرها را     .)122،همان. نک(ها را به شکل خودش آفریده است  آن

سـاله بودنـد،    سربازهاي ما بودند؛ گناهکارهـا پنجـاه   .ساله بودند ها بیست گناه بی«: داند مقصر می

   .)50-49 ،همان(» ها بودند هاي آنپدر

چشـم   بـه  کـودکی یـک رئـیس   نگاه پدرسـاالرانه، در کتـاب   ۀ مثال بارز شیءشدگی زیر سای

پدر او . شود هاي پدرش بزرگ می لوسین شخصیتی است که از همان بچگی با خواسته. خورد می

وقتـی  «: گویـد  د، و میده بودن را یاد می دار بزرگی است از کودکی به او معنی رئیس که کارخانه

علت لوسین کـه شخصـیت    همین به .)25 ،1384سارتر، (» شوي من میۀ بمیرم تو رئیس کارخان

هاي تحصیلی نه هنري و  رود؛ نه خواسته هاي خود نمی یک از خواسته دنبال هیچ منفعلی دارد، به

  .شود که پدر براي او تعیین کرده بود هاي جنسی و درنهایت همان می نه خواسته

غیرخصـمانه در  ۀ گیرد که شاید تنهـا رابطـ   کودك و مادر قرار میۀ درمقابل این رابطه، رابط
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ایـن یگانـه    .کند؛ بلکه حامی اوست مادر، آزادي کودك را محدود نمی. حساب آید تفکر سارتر به

  .مبتنی بر اعتماد استۀ رابط

سوءنیت است، بلکه بیـانگر  البته این مطلب بدان معنا نیست که رفتار مادر، عاري از هرگونه 

تـوان بـه شخصـیت     خصوص مـی  دراین. نحوي موجه است این است که حتی این سوءنیت نیز به

کـردن فرزنـد خـود تردیـد      کـه مارسـل در سـقط    درجـایی  .اشاره کرد سن عقلمارسل در رمان 

. گیـرد  کند، درواقع تمایل مارسل به حفظ بچه از حس تملک و خودخواهی مارسل نشأت می می

ارزش بـودن   او خواهان چیزي است که فقط به او تعلق یا درواقع نیاز داشته باشد؛ زیرا او به بـی 

بنـابراین در ایـن    .کس مهم نیست داند که زنده بودنش براي هیچ وجود خود پی برده است و می

من اون باید مال «: ماندن بچه، حداقل یک نفر هست که به مارسل نیاز داشته باشد وضعیت با زنده

 .)80 ،1350سـارتر،  (» یرشکل داده باشـد؛ بـاز هـم مـال منـه     چه کودن باشد، چه تغی. بوده باشد

مارسل درطول داستان شخصیت کامالً منفعل و طفیلی دارد؛ اما ناگهان سارتر نسبت  که درحالی

گویـا او حـق    .کشـاند  دهد و مخاطب را به همدردي با او می خرج می به این شخصیت انعطاف به

  .ه به خودخواهی متوسل شودداشت

چشـم   بـه  کلمـات  سارتر بـا مـادرش در کتـاب   ۀ کودك و مادر در رابطۀ تر رابط مشخصۀ نمون

گویـد و اینکـه سـارتر     می) آن ـ ماري (صمیمی خود و مادرش ۀ از رابط کلماتسارتر در . خورد می

ادرش را هـاي مـ   او حتی سـوءنیت . شده است چون دوستی نداشته، مادرش دوست او محسوب می

دارد و  نظیر زمانی که او موهاي سارتر را بلند نگـه مـی  . داند کند و موجه می نوعی مهربانی تلقی می

شـد کـودکی    این باعث مـی . داد واقعاً دختر باشم گمانم ترجیح می«: دهد ظاهري دخترانه به او می

ون گـردون آرزویـش را   چـ  .را با چیزهاي خوب پـر کنـد   واند آنبارش، دوباره زنده شود و او بت اندوه

طـور خفیفـی زنانـه     من جنسیت فرشتگان را که نامعین، اما بـه . کار شد اجابت نکرد، خود دست به

  .)94- 93 ،1381سارتر، (» هربان بود و به من مهربانی آموختم .است، خواهم داشت

ود را او خداي خ«: کند تر اینکه سارتر از اعتقادات دینی مادرش نیز با مالیمت یاد می عجیب

  .)91 ،همان(» خواست، جز آنکه او را نهانی تسال دهد داشت و از او چیزي نمی

ازطریـق او  «: جنسان خود را نیز مدیون مادرش است تر اینکه سارتر ترس و نفرت از هم مهم

ایـن واقعـه مـا را بـه      .یاد گرفتم که جنسِ نر را احساس کنم؛ از آن بترسم و نفرت داشته باشم

ة شـود از مشـاهد   هاست که امروزه هم باعث مـی  همین سالة آیا خاطر... تر کرد  یکدیگر نزدیک

زند، احسـاس لـذت    اش با متانت و محبت حرف می واره اي که با مادر کودك کودك زیادي جدي

شـود   هاي دلچسب و طبیعی را که دور از مردان و بر ضد آنـان ایجـاد مـی    کنم؟ من این دوستی
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آورم کـه مـرد    نگرم، بعـد بـه یـاد مـی     اي می هاي کودکانه نین زوجمدتی دراز به چ. دوست دارم

البته در نقد تفکر مردساالر نبایـد از تـأثیر عظـیم     .)187 ،همان(» گردانم برمی هستم و سرم را

گذشته از این دوبوار بعدها جاي مادر را در زندگی سارتر پر کرد و تـا  . دوبوار بر سارتر غافل ماند

توان گفت سارتر زندگی در محیط زنانه را به زنـدگی در   رو می ازاین. تر بودپایان عمر همراه سار

  .محیط مردانه ترجیح داد

  

  روابط عاشقانه. 2

را نیـز محکـوم بـه     دومین ساحتی که در رابطه با دیگري در تفکر سارتر برجسته اسـت و آن 

ن رابطـه میـان دو   تـری  عمیق ،عشق. مبتنی بر روابط جنسی استۀ عاشقانۀ داند، رابط شکست می

عشق غـایتی اسـت کـه هرگـز بـه تحقـق نخواهـد        «: گوید سارتر در وصف عشق می. انسان است

 مفهوم عشق را بـا مفهـوم سـتیزه    هستی و نیستیدلیل در  این به .)96 ،1354کرنستن، (» پیوست

(conflict) گونـه   ا ایـن و سـتیزه ر . داند ها را مبتنی بر ستیزه می انسانۀ چراکه رابط .کند تعریف می

کوشد براي کسـبِ آزادي خـود،    این معناست که هر فرد می طور ساده به ستیزه به«: کند تعریف می

البته باید به این نکته توجه کرد کـه در همـان لحظـه کـه      .دیگري رها کندة خویشتن را از سیطر

ی از مـا بایـد   هرتقدیر یک آید، دیگري نیز دچار این واکنش شده؛ به حالت ستیزه براي من پیش می

,Sartre, 1966)» موضوع ستیزه براي دیگري واقع شود شدن ازجانب دیگـري   من به پذیرفته .(494

کشـد، ولـی    نگـاه او مـرا بـه بنـد مـی     . معنا خواهد بود زیرا اگر او نباشد وجود من نیز بی .نیاز دارم

اینـز بـه اسـتل     تلـخ ۀ ملـ ج دردربسـته  ۀ توانیم در نمایشنام ما این مطلب را می. کند نیازم نمی بی

اگر نخواهم به تو نگاه کنم، ایـن همـه    هایم را ببندم، اگر من چشم«: گوید که می جایی .دنبال کنیم

  .)136 ،1387سارتر، (» کنی؟ کار می خوشگلیت را چه

سارتر معتقد بود براي اینکه بتوانم خودم را با دیگري منطبق سازم، باید وجود او را در خود 

تواند مرا درمقابـل دیگـري مشـخص، یـا      اي است که می اولین رابطه ،عشق«بنابراین . انکار کنم

,sartre, 1966)» هاي مرا از او جدا کند ارزش عاشـقانه سـه الگـو در نظـر     ۀ سارتر در رابط .(477

که هر سه  (indifference) اعتنایی و بی (masochism) ، آزارطلبی(sadism)دیگرآزاري: گیرد می

  . داند؛ در ادامه به شرح هریک خواهیم پرداخت ه شکست میرا محکوم ب

  

  دیگرآزاري

. دهد که فرد درصدد تصاحب معشوق برآید و او را برده خـود کنـد   زمانی رخ می ،دیگرآزاري
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بـردن   بـین  صورت دیگري براي او حکـم شـیء را دارد؛ زیـرا شـیءکردن دیگـري بـراي از       دراین

کنـیم و فکـر    شیءکردن دیگري، او را بـردة خـود مـی   چراکه با . کند شیءشدگی من کفایت می

 ،فـرد دیگـرآزار  «درواقـع  . ایـم  شدن ازجانب دیگري رهـا شـده   طریق از خطر برده این کنیم به می

کوشد از وجود خود بگریـزد و   گذارد، گویی می هاي ناآگاهانه می اعمال خود را در اختیار واکنش

,Sartre,1966)»ر سازدزتخود را دربرابر دیگري برتر، باالتر و متمای 343) .  

تنهـا درپـی    نـه  .اندیشد صرفاً به تصاحب معشوق می او .خواهد داند چه می فرد دیگرآزار نمی

ورزد و اختیـار از   ر میاش اصرا او به خواسته. تصاحب تن دیگري که درپی تصاحب آزادي اوست

فـرد  . همـه چیـز باشـد    خواهد مالـک  که از وجود خویش گریزان است، می درحالی .دهد کف می

دادن طرف مقابلش احسـاس لـذت    زیرا او از رنج .طرفه است اي کامالً یک بال رابطهدن دیگرآزار به

فـرد دیگـرآزار    بـراي . ترین لذتش این است که خود عامل تشویش دیگري اسـت  بزرگ .کند می

  . اش در لذت دیگري است لذت او در شکنجه و شکنجه .چیز معکوس است همه

 .کوشیم بـدن دیگـري را تملـک کنـیم     میکند که در میل جنسی ما  سارتر انکار نمی«ارتی عب  به

تملـک کـرده، بـه تملـک خـود       که دیگري بدن خـویش را  آنجا خواهیم این بدن را تا نظر او ما می به

,Barnes, 1973)» که آگاهی دیگري با بـدنش یکـی شـده اسـت     یعنی تاجایی .درآوریم   امـا بـه  . (71

  .اي محکوم به شکست است چنین رابطههرتقدیر 

  

  آزارطلبی

ایـن رفتـار زمـانی    . کند، آزارطلبی است جنسی مطرح میۀ دومین الگویی که سارتر در رابط

شـود و   او مـی ة رو خود، برد کردن دیگري را ندارد؛ ازاین فهمد قدرت برده دهد که فرد می رخ می

 طریق از بدن خود انتقام بگیـرد؛  ینا واند بهکند تا شاید بت منفعالنه، خشونت دیگري را تحمل می

دفاع خـود   پس بی. کند برابر آن احساس تقصیر می بدنی که به آن هیچ حس تملکی ندارد و در

آزارطلبی را  هستی و نیستی،سارتر در . نهد را تسلیم دیگري کرده، به شیءشدن خود گردن می

شـق دربرابـر معشـوق، خـود را گناهکـار      حالتی است که عا ،آزارطلبی«: کند گونه تعریف می این

جنسی، شکنجه دهد و غیرازاین قادر نیسـت از هـیچ   ۀ خواهد خود را ازطریق رابط داند و می می

,Sartre, 1966)» طریقی خود را ارضا کند زیرا مقصر است؛ هم  .کند او خود را محکوم می. (493

ازطریق حقیرکـردن خـود، بـه لـذتی     کوشد  فرد خودآزار می .دربرابر خود و هم در برابر دیگران

زیرا سرانجامی جز نارضایتی و سرخوردگی  .این طریق نیز محکوم به شکست است .کاذب برسد

آزارطلبـی ماننـد   «: بـرد  نحـو بنیـادي ازبـین مـی     آزادي خود و دیگري را به ،ندارد و در آن، فرد
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د را متعلق هـوس خـود   من به این دلیل گناهکارم که خو. کردن است دیگرآزاري خود را محکوم

کنم مرتکب گناه شود؛ یعنی آزادي  ام و درمقابل دیگري گناهکارم چون او را مجبور می قرار داده

,Sartre, 1966)» برم نحو اساسی از بین می خود و دیگري را به 492).

  

  اعتنایی  بی

یـز او را  پنـدارد دیگـران ن   کند دیگران را نادیـده بگیـرد و مـی    در سومین الگو فرد سعی می

سـارتر  . نگرند خودداري از پذیرفتن این حقیقت است که دیگران به ما می ،اعتنایی بی. بینند نمی

درواقع فرد چون قـدرت مقابلـه بـا دیگـري را در     . خواند می (blindness) این خصلت را نابینایی

هسـتم و ایـن    من در مواجهه با دیگران نابینـا «. کند او را فراموش کند بیند، سعی می خود نمی

مانم  اعتنا می من دربرابر دیگري آنقدر بی. اي از وجود براي دیگري است نابینایی درك کورکورانه

تواند با نگاه خود که از اعماق وجدان برخاسته، در وجـود   تا او نگاه خود را از من بگیرد؛ زیرا نمی

,Sartre, 1966)» من این تعارض را پیش آورد که استقامت خود را از دست بدهم 495).  

قیدي نبود احسـاس بـه واقعیـت     بی«: گذارد قیدي تمایز می اعتنایی و بی البته سارتر بین بی

خیـزد و کـار او تعمـدي     اه برمـی از وجدان آگ .اعتنایی با احساس توأم است که بی است، درحالی

,Ibid)» است ایـن واکـنش نیـز     .دهراسـ  زیرا از نگاه او مـی  .بیند فرد تعمداً دیگري را نمی .(496

نگرند، خـود   زیرا خودداري از تصدیق این حقیقت که دیگران به ما می .محکوم به شکست است

  .نوعی سوءنیت است

 .هاسـت  گیرد، عشق در هر شکلی ناکـام اسـت؛ زیـرا جنـگ آزادي     درنهایت سارتر نتیجه می

درواقع احترام بـه آزادي   .پیکار دو خودآگاهی با یکدیگر، درنتیجه با نبردي بدون برنده مواجهیم

رود  میل جنسی محکوم به شکست است؛ زیرا در اوج لذت از بـین مـی   .معنایی است بیة ، واژدیگري

اشـتباه بزرگـی اسـت کـه فکـر      «: نویسـد  رو سارتر مـی  ازاین .آید گاه حاصل نمی ضایت در آن هیچو ر

که بگوییم وقتی از زنـی کـه   کنند عمل جنسی قادر است هوس را از بین برد و این مثل آن است  می

,Ibid)» است گونه هوسی به او نداریم و این ناممکن دوست داریم کام گرفتیم، دیگر هیچ 497).  

ایـن عشـق    .بریم تا نیستی خود را جبـران کنـیم   سوءنیتی است که به آن پناه می ،عشق

کوشـیم   مـی  عبـارتی در عشـق   بـه . همراه دارد بخش نیست بل اسارت طرفین را به تنها لذت نه

سارتر معتقد است پیش از اینکـه عاشـق باشـیم،    . ازطریق معشوق، وجود خود را توجیه کنیم

کنیم براي فـردي دیگـر مـوجهیم     وجودمان اضافی و بدون توجیه است؛ اما وقتی احساس می

موجـه   لذت عشق در این است که ما احساس کنیم وجودمان«درواقع . یابد وجودمان معنا می
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,Sartre»اسـت  . کوشـیم سرپوشـی بـر بیهـودگی خـود بگـذاریم       در عشـق مـی   .) (484 ,1966

یعنـی   .مناسـبی بـراي غلبـه بـر تهـوع اسـت      ۀ عشـق وسـیل  «: علت استرن معتقد است همین به

  .(Stern, 1967,154)» دلیل خود داریم احساسی که درخصوص وجود ممکن و بی

مثـال مشـخص آن در   . تلـخ اسـت  انگیز و  طورکلی تصویر عشق در آثار سارتر بسیار حزن به

میرنـد و   این کتاب، شرح احوال دو انسان است کـه مـی   .شود مطرح میکار از کار گذشت کتاب 

بازگشـت بـه حیـات داده    ة هـا اجـاز   شوند و به آن پس از مرگشان در مالقاتی عاشق یکدیگر می

 موفقی با یکـدیگر ۀ بطشان ادامه دهند که بتوانند را توانند به زندگی ها درصورتی می شود، آن می

درواقـع در عشـق   . زیرا عشق غیرممکن است .این دو نفر بیهوده است داشته باشند؛ اما تقالي

با بدن معشوق یکی شـویم، آن هـم بـراي لحظـات کوتـاهی و ذهـن معشـوق         توانیم میفقط 

ه کنیم، درنتیج که ما روح و ذهن دیگري را طلب می ازآنجایی .همواره دور از دسترس ما است

  .خوریم شکست می

 .ترین مظاهر خـودفریبی اسـت   عشق در تفکر سارتر یکی از بزرگ که گفتتوان  یمدرنهایت 

را حـس    عشق چیزي نبود که بتوان آن«: کند گونه توصیف می این سن عقلاین بیهودگی را در 

بیشـتر شـبیه یـک    . خصوص نیز نبود؛ حتی اثري از یک احساس نیـز نبـود   یک هیجان به .کرد

  ).302 ،135سارتر، (» درآمد بدبختی بود رین و یک پیشنف

  

  انسان با خداۀ رابط. 3

. انسـان بـا خداسـت   ۀ اي که در بحث وجود براي دیگري برجسته است، رابطـ  سومین رابطه

اگر مفهوم دیگري را مطلق کنیم، . ازنظر سارتر خدا همان دیگري است که به غایت رسیده است

تفاوت که او موجـودي اسـت کـه بـه      خدا همان دیگري است بااین«ی عبارت به. رسیم به خدا می

,1966» به او نگاه کند تواند مینگرد؛ اما هیچ چیز ن همه چیز می 423) (Sartre,.  

سازد؛ اما در  نگرد و او را متعلق شناسایی خود می دربرابر نگاه دیگري، انسان متقابالً به او می

شناسا سروکار نـداریم؛ بلکـه خـدا     انسان با دیگري، با دو فاعلۀ انسان و خدا برخالف رابطۀ رابط

. شـود  بینـد؛ امـا دیـده نمـی     اي است که می خدا هستی. شناسا و انسان متعلق محض است فاعل

و ایـن،  دهـد   کند و هویت خـود را از دسـت مـی    انسان دربرابر چنین خدایی، احساس شرم می«

سارتر در ایام کـودکی سـنگینی نگـاه     .)65 ،1384علوي تبار، (» منشاء ترس انسان از خداست

مشغول سروسـامان  «: سوزاند اي را می که پنهانی قالیچه زمانی .این خدا را بر خود حس کرده بود

نگاهش را درون سـرم و روي دسـتانم احسـاس کـردم؛ در      .دادن به جرمم بودم که خدا مرا دید
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  .)93 ،1381سارتر، (» ده بودمحمام دور خودم چرخیدم، بدجوري مرئی بودم، هدفی زن

خواسـته   او می. پرورانده است ازنظر سارتر، بشر درطول تاریخ سوداي خداشدن را در سر می

توان هم پر بود و هم  را نمیزی .آمیز است وجود در خود براي خود باشد، اما چنین طرحی تناقض

حـی قطعـاً محکـوم بـه     جمع با آگاهی نیسـت؛ پـس چنـین طر    در خود قابل اساساً وجود .خالی

آثار سـارتر حـاکی از پیکـاري    «هیوز ۀ به گفت. بزرگی بودۀ خدا براي سارتر دغدغ. شکست است

تمایل به خداشدن در .)762 ،1373هیوز، (» گاه با خدایی در اعماق ضمیر اوستدراز و ناخودآ

بشـري  واقعیتی اساسی درخصوص وضـعیت  « صرف نیست؛ بلکهۀ شناسان سارتر، یک رفتار روان

,Mclachlan, 1992)» ست و بر وصف اعمال بشر مبتنی استا 34).

. ترین مظهـر سـوءنیت اسـت    باور به خدا، یکی از مظاهر و شاید بزرگ که سارتر معتقد است

درطول تاریخ براي گریـز از آزادي و مسـئولیت خـویش، در خـدایی خودسـاخته پنـاه        ها انسان

امـا ازنظـر   . هاي نادرست خود را بر دوش او بگذارنـد  ب اگرفتند تا سنگینی بار حماقت و انتخ می

موهومات سست ما بنا شده و هـر  ۀ توان تکیه کرد؛ زیرا بر پای سارتر به این خداي ساختگی نمی

توجیهی فراهم آورد  تواند میسارتر معتقد است دین «درواقع . رود آن، احتمال فروریختن آن می

ؤالـی  سسـخره اسـت بـه    ازنظـر او خـدا پاسـخی م   . دگونـه تـوجیهی نـدار    براي وجودي که هیچ

  .)164 ،1388تبار،  علوي(» ناپذیر اجتناب

اگر در گذشته حـوادث در  . روزگار محو کرد و انسان را جاي او نشاندۀ سارتر خدا را از صفح

عبارتی اگر خـدا نباشـد تمـام     به .یافت، اکنون انسان خود معنابخش دنیاست الهی معنا میۀ سای

سارتر، شرح احوال بشر پـس از مـرگ   ۀ توان گفت فلسف می. متکی بر انسان خواهد بودها  ارزش

ایـن مـنم کـه حادثـه را خـوب یـا بـد         .اي ذاتاً خوب یا بـد نیسـت   چ حادثهرو هی ازاین. خداست

گاه به جهان پرتاب شده و هیچ مقصـد الهـی    تکیه بی«او  .در این جهان انسان تنهاست. بینیم می

سازد تا سرپوشی بر پوچی خود گـذارد،   بشر خدا را می .)30 ،2536پیر، (» ستنگران حال او نی

شـیطان و   رو سارتر در ازاین. منظور رفع احساس تهوع از انسان بوده است عبارتی ابداع خدا به به

 .شـنود  خدا صداي مرا نمی. شر نداردخدا حتی وجودش هم تأثیري در زندگی ب«: نویسد می خدا

حتـی   .)2258 ،1349سـارتر،  (» خـدا تنهـایی انسـان اسـت    . ی خداستنیست .سکوت خداست

گفت توان  یمبنابراین . فرض وجود خدا، آدمی باید در پی اهدافی باشد که خود برگزیده است به

: گویـد  مـی  سمیالیستانسیاگزعلت سارتر در تعریف  این به. ترین کشف سارتر مرگ خداست بزرگ

عی منسـجم  آثار و نتایج مترتـب بـر وضـ   ۀ استخراج کلیکوششی است براي  سمیالیستانسیاگز«

  .)80 ،1386، 1سارتر(» الوجود اتکا به واجب بی
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او نیـز عـاملی   ۀ سارتر همچنین بر این باور بود که گذشته از نگاه خدا بر انسان، قدرت مطلق

 خداي ادیان، عالم به تمام امور بشر است و مقدرات بشـر در دسـت  . در سلب آزادي انسان است

آزادي بشـر،  کـه   یدرصـورت  .دهـد  احواالت بشر را می ینیب شیپچنین علمی به او قدرت . اوست

صورت است که او مسئول اعمال خود خواهـد   بودن آن است و دراین ناپذیر ینیب شیپمشروط به 

اما اگر بپذیریم که مقدرات ما از پیش تعیین شده است، پس خدا مسئول اعمال ما خواهـد  . شد

رو بندگی در ادیان، مقامی بـزرگ   ازاین .شدن دربرابر این مقدرات است سلیمبنده، تۀ فبود و وظی

ۀ طـور کـه بچـ    همان«. شناسد بندگی اطاعت از خدایی است که بشر را بهتر از خودش می. دارد

انسان خوب نیز انسانی است که به  دهد، ه به حرف پدر و مادرش گوش میاي است ک خوب بچه

انسانی که به خدا اعتقاد دارد، انسانی است که خـود را در حـد یـک    . نهد میفرامین خدا گردن 

. کودکی که نیاز به مراقبت دارد و فرد دیگري باید بـرایش تصـمیم بگیـرد   . دهد کودك تنزل می

اي در  مـن مهـره   .داند، من کامالً لخت هستم و هیچ رازي ندارم دربرابر خدایی که همه چیز می

گیـرد   خدا انسانیت را از انسـان مـی  .)66 ،1384تبار، علوي(» شده هستمیک بازي از قبل بازي 

او بایـد  «. کردن انسـان اسـت   تنها شرط پذیرفتن چنین خدایی قربانی. تا به او مقام بندگی دهد

  .)67 ،همان(» هاي خویش دفن کند تا خدا بتواند متولد شود خود را با دست

ۀ خـدا در نمایشـنام   ۀبل آزادي بشر و قدرت مطلقـ تقا. ناپذیرند خدا و انسان دو رقیب آشتی

خـواهی پـدرش وارد شـهر     قهرمـان داسـتان بـه خـون     (Orest)اورست. رسد به اوج می ها مگس

شـرارت،  . یابـد  ژوپیتر میۀ ظاهر عادالن را تحت حاکمیت به آرگوس و ی شودم (Argos)آرگوس

رسـد کـه چنـین خـدایی      جـه مـی  درنهایـت او بـه ایـن نتی   . این عدالت احمقانه استة تنها ثمر

اورسـت بـه   . دهد او را به محاکمه کشـد  صالحیت حکومت بر بشر را ندارد؛ پس به خود حق می

سـوم،  ة در پـرد . راز خدایان که آزادي انسان است پی برده و همین، محل نزاع او و ژوپیتر است

ا خلـق کـردم و   مـن تـو ر  «: گویـد  و مـی  شـود  میخود را به اورست یادآور ۀ ژوپیتر قدرت مطلق

چرخند، بدون اینکه هرگز با هـم تصـادم    این کرات را ببین که منظم می .چیز را خلق کردم همه

سـارتر،  (» ...سـگ، سـگ باشـد    ۀ من امر کردم که یک انسان، یک انسـان بزایـد و بچـ   ... کنند 

رك باشد که زمین تـ «: کند درمقابل، اورست نیز اختیار مطلق خود را گوشزد می .)123 ،1353

ها مرا محکوم کنند که گیاهان در هـم پژمـرده شـوند، تمـام دنیـاي تـو بـراي         بخورد که صخره

ها، ستارگان، شاه امواج  تو شاه خدایانی ژوپیتر، شاه سنگ. خطاکار دانستن من کافی نخواهد بود

  .)125-124 ،همان(» ها نیستی دریا، ولی تو شاه انسان

محض اینکه مرا آفریدي، دیگر به  من خودم هستم، به«: گوید نهایت اورست به ژوپیتر می در
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زیـرا اورسـت واقعـاً آزاد     .مانـد  ژوپیتر دربرابر اورست عاجز مـی  .)125 ،همان(» تو تعلق نداشتم

بـه   ،آزادي اورسـت . اش آشـنا سـازد   اي ندارد جز اینکه اورست را با عواقـب آزادي  او چاره. است

  . تنهایی، مسئولیت و اضطرابۀ به هزین .آید دست می اخراج او از شهر بهۀ هزین

اش از گلـه   آیا باید بز گري را که گریش سـبب جـدایی  «: گوید رو ژوپیتر به اورست می این از

من بودي، آزادي ۀ تو جزء گل... اش زندانی است تحسین کنم  خانه اي که در جزام شده یا جزامی

  .)127 ،همان(» ک تبعید نیستچیزي جز ی .خورد تو چیزي جز یک جزام نیست که تو را می

بنـدگی، امنیـت و آرامـش    ة تـرین فایـد   بزرگ. ترتیب اورست روي آرامش نخواهد دید این به

درواقع تمام مسئولیت بـر دوش خـالقی اسـت    . صورت انسان مسئولیتی ندارد چراکه درآن .است

رد و درعوض خ اورست اضطراب را به جان می. اش را رقم خواهد زد که او را آفریده و آینده

رسد که زندگی انسان در فراسوي نومیدي  رو به این نتیجه می ازاین .شود یش حفظ میآزاد

طوق لعنتی اسـت   ،آزادي بشر«این است که  ها مگسحرف اصلی سارتر در . شود میشروع 

» و لعنـت، منشـاء علـو و شـرافت اوسـت      که بر گردن او نهاده شده است؛ امـا همـین قیـد   

  .)66 ،1354کرنستن، (

  

   نتیجه

حال دیگـري را مـانعی بـر سـر      داند، درعین که انسان را به دیگران نیازمند می سارتر درحالی

نگـاه   کشـد و اینکـه انسـان تحـت     خصوص بحث نگاه را پیش مـی  دراین. کند آزادي او تلقی می

قد اسـت  داند و معت ها را بسیار خصمانه می انسانۀ او رابط. دهد دیگري، آزادي خود را از کف می

رسـد کـه دیگـران همـان      رو بـه ایـن نتیجـه مـی     ازاین .کند ء تبدیل می نگاه، آدمی را به شی

کودك با پدر ۀ رابط. 1: شوند در آثار وي این شیءشدگی در سه ساحت برجسته می. اند جهنم

  .فرد با خداۀ رابط. 3مبتنی بر روابط جنسی ۀ عاشقانۀ رابط. 2و مادر 

پندارد و به شـرح   هگل میة بند -خواجهۀ الدینش، اولین مصداق رابطفرد را با وۀ سارتر رابط

کـودك بـا مـادر    ۀ کودك با پدر و رابطـ ۀ البته او میان رابط. پردازد ءشدگی در این رابطه می شی

را مانع خالقیـت    شدت محکوم و آن که رفتار پدرساالرانه را به نحوي  به. شود هایی قائل می تفاوت

اي  کودك با مادرش قرار دارد که گرچه این رابطه نیـز رابطـه  ۀ این رابطه، رابطدرمقابلِ . داند می

خصـوص بـه    دراین .داند نحوي موجه می  توأم با سوءنیت است، ولی گویا سارتر این سوءنیت را به

  .هایی از زندگی شخصی و آثار سارتر اشاره کردیم مثال
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مبتنی بر روابـط  ۀ کند، روابط عاشقان اي که فرد در آن شیءشدگی را تجربه می دومین رابطه

اعتنـایی   دیگرآزاري، آزارطلبی و بی: گیرد خصوص در نظر می سارتر سه الگو دراین. جنسی است

  .داند که هرسه را محکوم به شکست می

. او بـا خداسـت  ۀ بـرد، رابطـ   مـی  اي که انسان را در سوءنیت فرو طهترین راب اما سومین و مهم

عبارتی او همـان دیگـري اسـت کـه      به .به غایت رسیده دیگري است کهازنظر سارتر خدا همان 

ترتیـب   بـدین . تواند به او نگاه کند کس نمی که هیچ نگرد درحالی او به همه می. مطلق شده است

به اعتقاد سارتر آزادي انسان . داند ترین مظهر خودفریبی در انسان می ورزي را بزرگ سارتر ایمان

ۀ نامـ  ارضی جدي دارد که این تعـارض را بـه بهتـرین شـکل در نمـایش     الهی تعۀ با قدرت مطلق

نتیجه اینکه انسان باید خـود و انسـانیتش را دفـن کنـد تـا چنـین       . کشد به تصویر می ها مگس

بـا حـذف خـدا،    . دید سارتر تنها راه چاره را در طرد و نفی چنین خدایی می. خدایی متولد شود

  . یابد می انسان آزادیش را باز
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