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حكم میكند .يكی از مفاهیم بنیادين فلسفه ،بحث اصالت

اگزيستانسیالیست فرانسوي قرار دارد كه حقیقت انسانی را

است .به عبارتی ،بحث چگونگی اصیل شدن انسان .با

در گريز از ايمان بد (خودفريبی) میداند و راه كار

توجه به تعاريف موجود ،انسان اصیل چه معیارهايی دارد

خالصی از ايمان بد براي او ،در درک صحیح و درست

و به چه افرادي انسان اصیل گفته میشود؟ پیش از بررسی

جاي گاه انسانی به عنوان فردي در میان اجتماع ،يافت

ساختار مفهومی اصالت ،بايد اشاره نمايیم كه اين اصطالح

میگردد و از نظر وي جاي گاه درست انسانی ،ربطی به

به لحاظ لفظی مترادف گهرداشتن ،واالتباري ،و نجیب

ايمان الهی و باور دينی نداشته و صرفاً عاطفی و عقالنی

بودن است (فرهنگ معین ،جلد .)419 :9اما به لحاظ

میباشد .از اين رو ،برخالف كركگور كه در جرگه،

مفهومی میتوان به چند برداشت از واژه اصالت اشاره

اگزيستانسیالیستهاي دين دار قرار دارد ،سارتر فیلسوفی

نمود:

است با نگرش اگزيستانسیالیسم الحادي .در همین راستا،

)9اصالت به مفهوم پیشینه تاريخی و مشخص داشتن

براي مشخص و محدود كردن دايره بحث ،چهار مسأله

(واالتباري).

بنیادين مطرح شده است كه براي دستیابی به بحث اصلی

)4اصالت به معناي اين كه چیزي از ساختار محكم و خلل

(اصالت) از زاويه ديد هردو فیلسوف ،آنها را مورد

ناپذير برخوردار باشد.

بررسی قرار میدهیم:

)3اصالت به معناي اين كه از جاي گاه انسانی خود درک

مسأله نخست :وجود خاص انسانی يا فرديت

درستی داشته و متناسب با اين جاي گاه به گونهاي زندگی

اگزيستانسیال و جاي گاه آن در انديشه كركگور و سارتر

كنیم كه شايسته و درخور نام انسان باشد.

چگونه تبیین و تحلیل میشود؟

با توجه به موازين بنیادي انسانیت ،كه ريشه در فلسفه

مسأله دوم :روش و شیوه كركگور براي رسیدن و وصول

و ارزشهاي انسانی دارد ،آن چه مورد نظرما از مفهوم

به اصالت چیست و از اين جهت چه تمايزي با سارتر

اصالت در اين مقاله است ،تعريف نوع سوم میباشد .از

دارد؟

سوي ديگر ،به اين دلیل كه تاريخ انديشه ،گستره بسیاري

مسأله سوم :نقش باور يا عدم باور به وجود خداوند در

را شامل میشود كه از حوصله اين مقاله بیرون است ،دو

كسب اصالت از نظر كركگور و سارتر چیست؟

انديشمند را انتخاب كردهايم كه متعلق به يک نحله فكري

مسأله چهارم :معیار تشخیص انسان اصیل از نظر سارتر و

هستند اما جهان را با زواياي ديد متفاوت مینگرند و

كركگور چیست؟ و چه تشابه يا تمايزي در ديدگاه اين دو

وحدتی را در عین كثرت به نمايش میگذارند .به همین

فیلسوف وجود دارد؟

دلیل تطبیق اين دو انديشمند ،میتواند جالب و بديع به

-1كركگور

نظر آيد .سورن كركگور ( )9111-9193انديشمند

 -1-1فرديت اگزيستانسيال و جاي گاه او در انديشه

اگزيستانسیالیست دانماركی در يک سو قرار دارد ،كه

كركگور

محوريت را به سابجكتیويته انسانی (انفسی شدن وجود

در فلسفه كركگور جنبه مادي وجود انسان مورد توجه

انسان) میدهد و راه رهايی را در خلوص نیت و قرار

قرار نگرفته است و بر طبق گرايش فكري وي ،هم واره به

گرفتن و روبرو شدن با خداوند میداند و خويشتن را هم

سوي ديگر قضیه يعنی جنبه روحانی انسان التفات ويژه

واره در آزمون دشوار الهی میبیند و انسانیت اصیل را در

داشته است .از اين رو در تعريف انسان میگويد:

تفرد و يگانگی وجود مشاهده میكند و از سوي ديگر،

انسان ،روح است ،روح چیست؟ روح خود است و

ژان پل سارتر ( )9119-9191فیلسوف و اديب

خود چیست؟ خود ،ارتباطی است كه خويشتن را با
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خودش مرتبط میسازد ...انسان سنتزي است از نهايت

گاه خاصی دارد تا جايی كه كل حقیقت را مربوط به

(زمان) و بی نهايت (ابديت) ،انسانی كه اراده ندارد ،هیچ

سابجكتیويته دانسته و میگويد« :حقیقت ،همان

چیز نیست .تبديل شدن به يک فرديت اصیل ،با آگاه شدن

سابجكتیويته است» ) .(kierkegaard’1987”49از

از تعهد به خودمان بصورت همیشگی ،و آفرينش خود،

سوي ديگر ،آفرينش و خلق يک زندگی اصیل را رسالتی

صورت میگیرد)kierkegaard،1980،34( .

اگزيستانسیال میداند و چنان بر اين مسأله پافشاري دارد

ما بايد كیستی خود را درک كرده و اختالفمان را با

كه سبک و روش زندگی شخصی و واقعی خود را بر

ساير موجودات به درستی بشناسیم .اگر بتوانیم حتی به

مبناي آن تدوين مینمايد .نمودار زندگی واقعی كركگور

بخشی از اين حقیقت مهم دست پیدا كنیم ،به راحتی از

را میتوان در تقسیمبندي مراحل يا سپهرهاي زندگی

كنار انسان بودنمان نخواهیم گذشت .از نظر كركگور،

توسط او مشاهده نمود .شايد دلیل اصلی ترسیم چنین

انسانها نبايد در دام زندگی جمعی گرفتار شوند زيرا در

نموداري توسط كركگور ،ترس از فروپاشی و گیر افتادن

اين صورت ،خويشتن خويش را ذوب در اجتماع خواهند

در دام سردرگمی زندگی و جذب شدن در توده مردم و

ديد و از آن فرديت اصیل دور خواهند شد ،از اين رو می

نفی فرديت و هويت و معنا باشد .چرا كه از نظر او ،زمانی

بايست بر هر آن چه باعث میشود انسان «خود» درونی-

انسان به درک جاي گاه اصیل خود در میان ساير

اش را فراموش كند ،تاخت:

موجودات مبادرت میورزد كه اسیر سردرگمی و بی

به عقیده كركگور ،خطاي انسان ها در اين است كه با

هويتی شده باشد و آن گونه كه از شواهد تاريخی بر

هم متحد می شوند و بخاطر همین اتحاد است كه امروزه

میآيد ،شخص كركگور چنین دورانی را پشت سرگذاشته

همه چیز پوسیده میشود زيرا همه چیز سیاسی ،همه چیز

است .ازاينرو انسانها را در سه ساحت گوناگون ترسیم

ثمره توده و جماعت است ،فرد به معناي واقعی اش در

نموده كه هم چنین بیان گر فرايند ديالكتیكی بسوي

كار نیست (ژان وال.)49 ،9371،

اصالت می باشند.

در جاي جاي آثار كركگور و شرحهايی كه بر انديشه

 -1-1-1ديالکتيك اصالت :به باور كركگور عدم وجود

وي آمده است فرديت يافتگی موج میزند ،چنان كه

كنترل و فرمان روايی بر زندگی باعث میشود به غلط فكر

كركگور سفارش كرده بود كه پس از مرگش بر روي قبر

كنیم كه زندگی امري شانسی و از روي اتفاق است و

او بنويسند« :يک فرد تنها» .اين همه تأكید بر فرديت بدين

همین امر عامل گريز از حق انتخاب و داشتن آزادي است.

دلیل است كه انسان از نظر كركگور در راه كسب حقیقت

وي فرايند ديالكتیكی خويش را در جهت به تصوير

اصیل و بنیادين كه با انديشه درونی و سابجكتیو میسر

كشیدن يک انسان اصیل ،از سه مرحله و سپهر اصلی،

میشود ،نبايد غرق در توده و افكار مريض و مسموم آنها

عبور میدهد .اين مراحل به دو مسأله مهم اشاره دارد:

شود .فرد واقعی و اصیل ،میتواند با گريز از توده نسبت

الف) فرديت باوري ب) وضعيت هولناک دين در عالم

میان زمان و ابديت را به نحو مطلوب برقرار كند .البته اين

واقع در مغرب زمین و در جهان مسیحی -يهودي.

خواسته كركگور ،بدان معنا نیست كه ما در راه رسیدن به

كركگور بر اين باور است كه فرديت مدرن ،جاي گاه

اصالت خويش ،از ديگران كامالً بريده شويم و راهی كامالً

يگانه خود را از دست داده و در اجتماع ذوب شده است.

متفاوت در پیش بگیريم .بلكه می بايست ،خود بودن را

انسان در میان توده عظیم ماشینهاي مدرن به يک نیستی

كه سرمنشأ حقیقت سابجكتیو است ،در تنهايی و يگانگی

سترگ بدل شده و بايد تالش كند كه فرديت نخستین

خويشتن بیابیم .بعد سابجكتیو انسان ،در فلسفه وي جاي

خود را بازيابی و ترمیم نمايد .بنابراين ،ديالكتیک سه
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جانبهاي را بازگو میكند تا جاي گاه اصیل انسان رابا

«تو نبايد هیچ پاسخی به من بدهی ،فقط به من نگاه كن ...

توجه به ويژگی مراحل ،بازگو كند .در فلسفه او نخستین

من نمیتوانم ،حالت عاطفی عمیقی را با تو به وجود

سپهر ،سپهر استحسانی يا سپهر نیازهاي جسمانی است.

بیاوريم ،به نظر میرسد كه من ،مردي بسیار دل ربا هستم

دومین مرحله ،سپهر اخالق و سومین و آخرين آن ،سپهر

كه شما و جهان به من نیاز داريد! هم چنین شما به من

ايمان است .وي در كتاب خود با نام «يا اين /يا آن» و هم

احساس نیاز شديد میكنید ،چرا كه براي رفع مشكالتتان

چنین در اثري با عنوان «مراحل زندگي» در جهت

بايد از من كمک بگیريدKierkegaard , 1997, ( »...

دستیابی به يک مفهوم دقیق از فرديت يافتن ،به صورت

.)25

اسامی مستعار ،كه شگرد ويژه كركگور است ،به توصیف

از اين جا روشن میگردد كه كسب لذت كنونی ،چه به

اين مراحل میپردازد .هر كدام از اين سپهرها ،شرايط و

لحاظ شهوت پرستی ،چه كسب مال و ثروت و چه به

ويژگیها و شخصیتهاي خاص خود را دارند و نشانگر

دست آوردن مقام و منسب براي انسان هايی كه در اين

فلسفه اصیل كركگور میباشند.

مرحله به سر میبرند ،بسیار با اهمیت است .ژوهانس،

 -1-1-1-1سپهر استحساني :سپهر نخست ،يعنی سپهر

تعهدات اخالقی را مانعی بر سر راه خويش در جهت

استحسانی مرحلهاي است كه در آن ،انسان اسیر

رسیدن به هدف میداند ،هم ژوهانس و هم دون ژوان،

خواستهاي روزمره و ارضاي نیازهاي جسمانی است:

عشقی سطحی و زودگذر دارند چرا كه صرفاً به لحظه

«اين سپهر ،مرحلة گفتار زودگذر و آنی است  ...فردي كه

حال و ارضاي نیاز خويش میانديشند .اما در مرحله

در اين مرحله به سر میبرد و انسانی كه میتواند تمام

بعدي ،قضیه فرق می كند.

عمر خود را در اين سپهر سپري كند ،تكیه اش بر زمان

 -2 -1-1-1سپهر اخالقي :مرحلة اخالقی ،گستره

حال است و به پشیمانی نسبت به گذشته و امید نسبت به

تعهدات فردي است ،تعهداتی كه ناشی از آزادي انسان

آينده ،چندان توجه نمیكند» (.)Flynn, 2006, 29

است و آزادي او ،قدرت انتخاب كردن را به او میدهد،

شخصیت اين مرحله ،دون ژوان نام دارد كه انسانی

اما با چه شیوه و روالی؟ اين انتخاب ،چه ارزشی به

عیاش و خوش گذران میباشد .اين انسان به تنها چیزي

زندگی او میبخشد؟

كه اهمیت میدهد ،خوشیهاي آنی و زودگذر زندگی

تمايز نمادين كه كركگور میان سپهر استحسانی و سپهر

است .به همین دلیل ،از بین زمانهاي سه گانه گذشته،

اخالقی قايل میشود ،اين است كه اولی (سپهر

حال و آينده ،صرفاً به لحظه حال ،توجه دارد .كركگور در

استحسانی) امري بیرونی ،امكانی ،نا هم ساز و نابود كننده

«كتاب يادداشت هاي يك فريب كار» به تفصیل ،شرايط

خويش است ،اما دومی (اخالقی) امري درونی ،ضروري و

روحی -روانی اين دسته از افراد را به تصوير كشیده
است .ژوهانس فريب كار ،قهرمان اين كتاب ،سعی دارد
دختران را فريب دهد و كسب لذت در لحظه حال براي
وي ،از اهمیت بسیار بااليی برخوردار است به همین دلیل،
با فردي به نام كوردلیا كه دختري است ساده لوح ،روابط
عاطفی برقرار میكند و به وي میگويد:

هم ساز و خود آفرين میباشدMicheal watt, ( .
.)2003 , 199
شخصیت اين مرحله (اخالقی) سقراط است كه بسیار
مورد توجه و احترام كركگور قرار میگیرد .سقراط دنبال
خويشتن بنیادين خويش است .به همین دلیل ،سعی دارد
از طريق كشف موازين بنیادين اخالقی ،به اين مهم دست
پیدا كند« .خودِ» بنیادينی كه دون ژوان آن را فراموش كرده
بود براي سقراط ،نقطه ثقلی است كه بايد آن را بیابد و
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تقويت نمايد« .خود» براي كركگور ،ساخته و پرداخته

كند .در اين جاست كه میان كنار گذاشتن و گذار از امر

آزادي و انتخاب است:

اخالقی و تن دادن به فرمان الهی ،در ترديد است .كركگور

«ايدة محوري كركگور در مفهوم خود برگزينی اين است

اين حالت ابراهیم را با حالت خود در پذيرش ازدواج

كه فرد میبايست براي تمامی جنبه هاي زندگی خويش،

نامزدش رگینا اولسن (كه او را كنار گذاشت) مقايسه

مسئولیتی تمام عیار بپذيرد .براي دستیابی به چنین هدفی،

میكند .از يک سو تن دادن به امر و دستور اخالقی

نیاز است تا هويت فردياش را با «خودِ» داده شدهاش هم

ازدواج است و از سوي ديگر ،جستجوي امر الهی و تن

عنان ساخته و از درون آن فرايندي به وجود بیاورد كه

دادن به حقیقتِ يكه و تنها بودن در ايمان كه نهايتاً از

شامل ارادهاي خود آئین و آزادي در انتخاب است»

رگینا گذر میكند و فرديت و تنهايی را تا پايان عمر

(.)Micheal watt. 2003 . 199
بحث گزينش و انتخاب كه نمودگار آزادي انسان است،

میپذيرد.

از نظر كركگور ،بر خالف سارتر ،نه گزينش يک مورد
جزيی بلكه انتخاب يک مرحله كلی از میان مراحل سه
گانه زندگی است .پس براي وي ،حق انتخاب بر خالف
سارتر كه انتخاب را در امور جزيی میديد ،امري است كه
به يک مسأله كلی باز میگردد .انتخاب آزاد ،انسان را از
میان مفاهیم بسیار زيادي از نیک و بد میگذراند تا با
توجه به موازين اخالقی و قدرت درک عقالنی قائدهاي
درست را برگزيند ،همان طور كه سقراط جام شوكران را
نوشید و قاضی ويلیام فرزند خويش را به سزاي اعمالش
رساند .اما براي كركگور ،اين عمل شامل حقیقت تام و
تمام نمیشود .چرا كه در چنین فرآيندي ،انسان تن به
هیچ دلهره اي نداده است و میبايست از محال گذر كند
تا بتواند به حقیقت دست يابد و اين امر ،میسر نمیشود
مگر در سپهر ايمانی.
 -3 -1-1-1سپهر ايماني :قهرمان بالمنازع اين مرحله
ابراهیم پیامبر خداوند است ،فردي كه در جدال میان شک
و ايمان ،سعی دارد بهترين انتخاب را صورت دهد ،تا هم
به فرمان خداوند گوش فرا دهد و هم اين كه از موهبت
وجود فرزند خويش بی نصیب نماند .كركگور ،شرايط
دشوار ابراهیم را به شكلی زيبا در كتاب ترس و لرز به
تصوير كشیده است و آزمون الهی را قدم به قدم دنبال
میكند .ابراهیم میبايست شهسوار ايمان شود ،به همین
دلیل بايد از هر حكمی كه غیر از خدا بر او میرسد ،گذر

«از اين رو است كه شهسوار ايمان همه چیز را به ياد
میآورد؛ اما همین يادآوري عین درد است ،با اين همه او
در ترک نامتناهی ،با زندگی آشتی كرده است ( »...ترس و
لرز.)11 ،9311،
بنا به گفته مفسران ،هیچ گونه دلیل عقالنی و اخالقی
براي اين عمل ابراهیم نمیتوان آورد و حركت او را
نمیتوان با موازين اخالقی سنجید بلكه تنها چیزي كه
عامل كنش ابراهیم است ،عشق به خداوند میباشد .در آن
لحظه ،عشق به خدا اراده ابراهیم را به تسلط خويش در
آورده بود .شايد چنین پنداشته شود كه غرق شدن ابراهیم
در عشق خداوند مصداق جبر و نداشتن اختیار است .اما
بايد ياد آور شد كه از نظر كركگور ،فرديت اگزيستانسیال
و آزاد ،انتخاب حقیقی خود را در ساحت فعل خداوند به
نمايش میگذارد .بنابراين ،يكی از داليل مخالفت و
ضديت او با فلسفه هگل ،عالوه سیستم سازي و تفسیر
غلط از مسیحیت راستین ،پیروي ازخرد و برگزيدن روش
خردمندانه است .پیروي از هر چیز ،به معناي پاي مال
كردن آزادي و اصالت است .بنابراين مسأله نخست را
میتوان چنین جمع بندي نمود كه :مسیر اصالت در
انديشه كركگور سه پلكان دارد و واپسین مرحله آن سپهر
ايمان است .هر چند اين سه مرحله تقدم و تاخر رتبی به
لحاظ زمانی ندارند اما از نظر كركگور ،كمیت زمانی در
آنها مالک نیست و كیفیت عمل ،برتري آنها را به اثبات
میرساند و يک انسان با اصالت ،انسانی است كه
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شورمندانه با ايمان مضاعف به پیش واز فرمان خداوند می

خود

رود و رو در روي او قرار گرفته و خود را بدون هیچ دلیل

()Golomb،1995،28
كركگور ،به شیوههاي منحصر به فرد سعی دارد بدين

عقالنی و صرفاً با پشتوانه عشق الهی ،به درياي بی كران
ايمان به خداوند پرتاب میكند.
 -2-1شيوه دست يابي به اصالت از ديدگاه كركگور
حقیقت از نظر كركگور ،امري شناختی ()cognative
نیست بلكه مسألهاي انگیزشی ( )conativeاست .يعنی
نمیتوان با ابزار شناخت ،به بررسی حقیقت پرداخت،
بلكه امري درون جوش و سابجكتیو است كه محصول
انفعاالت نفسانی و روحانی انسان است .از سوي ديگر با
مفاهیم انتزاعی و سیستمهاي فلسفی پیچیده میانه خوبی
ندارد و درجستجوي آن است تا فرايندي طراحی كند كه
عمل كردن به زندگی مطلوب را به انسانها بیاموزد و از
نظريه پردازي صرف آنها را پرهیز دهد .از اين رو،
میتوان به صراحت و روشنی ياد آور شد كه بهترين راه
براي القاي حقیقت ازنظر كركگور ،شیوه استفاده از نامهاي
مستعار يا ارتباط غیرمستقیم است .كركگور ،بدنبال
حقیقتی میگردد كه به روش غیر مستقیم ،آن را به
مخاطب خود برساند .آن حقیقت كجاست و چیست؟
چنان كه پیشتر آمد ،حقیقت از نظر كركگور ،ذهنیت
(سابجكتیويته) است ،به عبارتی حق و راستی براي او
امري درونی و انفسی بوده و امر درونی ،فردي و يگانه
است .بنابراين ،ما براي دست يابی به حقیقت كركگور ،با
يک مفهوم فردي سروكار داريم نه يک ارزش و اعتبار
جمعی .ازاين رو با چند پرسش مهم روبرو می شويم:
 -9-4-9چرا كركگور از نامهاي مستعار و روش غیر
مستقیم بهره میبرد؟
اسم مستعار ،به معناي پنهان كردن هويت نويسنده
نیست .نوشتن با عناوين بدلی و اسامی مستعار ،دلیل
عقالنی ندارد بلكه حاكی از پیش زمینه بنیادين در
شخصیت اوست .وي نامهاي مستعار را در ديالكتیک
اصالت به كار میبرد و سعی دارد مانند خداوند اصالت

را

به

روش

غیر

مستقیم

نشان

دهد

مهم دست پیدا كند ،از جمله به كارگیري شیوه استعاري و
نوشتن با نامهاي مستعار .وي از نامهايی مانند يوهانس
دوسلینتوس ،كلیماكوس و  ...استفاده میكند ،چرا كه به
باور او هستی دار واقعی میبايست در حقیقت خويش
تنها باشد و براي دست يابی به اين امر ناشناخته بودن
مهمترين مسأله است .او حقیقت را فردي می ديد و دنبال
ارزش و اعتباري میگشت كه براي فرديت و سابجكتیويته
اش ارزشمند باشد به همین دلیل ،حقیقت را با
سابجكتويته يگانه تصور میكرد.
كركگور میگويد :اگر من مسیحی هستم ،نبايد به
ديگران بگويم مسیحی شويد .چنان چه از راهی ديگر
وارد شوم و در وضع خصوصی خودشان براي آنان ثابت
كنم كه كارها و انديشه هايشان تا چه حدي غیر كافی
است ،بهتر باور میكنند ،پس اگر با نام خود (از راه
مستقیم) رابطه داشته باشیم ،مناسب نیست ،بلكه با نامهاي
فرضی بهتر است و اين تنها راهی است كه در اين روزگار
فاسد میتوان مردم را به سوي حقیقت (مسیحیت) كشاند»
(ژان وال.)99،9371 ،
بنابراين ،روبرو شدن مستقیم با مخاطب در جهت گسترش
فرهنگ مسیحی ،مقبول نیست .سوال ديگري كه در اين
جا پیش میآيد اين است كه:
 -4-4-9روش غیر مستقیم در ديالكتیک اصالت كركگور
چه نسبتی با ديالكتیک روح مطلق هگل دارد؟
براي پاسخ به اين پرسش ،نخست بايد يادآور شد كه يكی
ديگر از فالسفه مورد توجه كركگور كه هم واره مورد
هجوم او بوده ،هگل میباشد .از آن جا كه خرد و عقل در
دستگاه دينی و عرفانی كركگور جاي گاهی ندارد و آن را
دين ستیز می داند و دين را از آن گريزان میبیند ،با هر
گونه سیستم عقالنی دشمنی میورزد و به دلیل اين كه
هگل به روش عقالنی و انتزاعی در پی اثبات مسیحیت
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بود ،با او سر جنگ داشت و با رندي و طنز او را «عالی

خواهیم برد كه اين اختالف نظر ،نگاه دو انديشمند را به

جناب هگل» خطاب میكرد.

مسیح و آيین مسیحیت ،تا چه اندازه متمايز میسازد.

فرايند ديالكتیكی فلسفه هگل كامالَ خردورزانه و بر

 -3-1نقش باور يا عدم باور به وجود خداوند در

اساس روش منطقی شكل گرفته است اما در مقابل،

كسب اصالت

ديالكتیک اگزيستانسیال كیركگور شورمندانه است و در

يكی ديگر از مفاهیم كلیدي فلسفه كركگور ،مسیحیت

لحظه اتفاق می افتد؛ هم چون ابراهیم كه براي عمل خود

واقعی است .اگر به درستی بتوانیم منظور وي را از

دلیل عقالنی و استدالل علمی نداشت .ديالكتیک كركگور

مسیحیت و خداي مسیحی درک نمايیم ،به راحتی به

بايک جهش بی واسطه از سپهري به سپهر ديگر اتفاق

بخش سترگی از ابهامات در فلسفه او روشنايی

میافتد و انسان در جريان اين فرايند ،شور مندانه زندگی

بخشیدهايم .از آن جا كه مرحله ايمانی ،مهمترين مرحله

میكند .در ديالكتیک او بر خالف هگل ،سیر تز و آنتی تز

است و در آن ،رستگاري انسان اتفاق میافتد؛ میتوان باز

و سنتز وجود ندارد .مراحل زندگی در فلسفه وي ،مكمل

هم به اهمیت ايمان نزد كركگور پی برد .تا آن جا كه حتی

يک ديگر نیستند و سلسله مراتبی میباشند .چه بسا

از مهمترين موازين اخالقی به نفع ايمان گذر میكند.

انسانی تمام طول زندگی خود را در يک مرحله سپري

بنابراين ،در تأيید ايمان از نظر كركگور ،میتوان به چند

كند .مثالً در سپهر استحسانی به سر ببرد .اما مراحل در

موضوع كلیدي اشاره نمود:

ديالكتیک هگل ،سلسله مراتبی و مرتبط با هم هستند.

-9-3-9كركگور ،رابطه فرد با خدا را اصیل ترين نوع

مراحل در كركگور ،امكانهاي برابر بوده كه قابل ترجیح

رابطه میپندارد كه در دل آن ،مقوالت متعدد و حوادث

بر يک ديگر نمیباشند ،يعنی گذار از يک مرحله منوط به

كثیري نهفته است .از نظر كركگور ،براي يافتن اين رابطه

طی كردن و گذشتن از مرحله ديگر نیست .دون ژوان

میبايست به گناه كار بودن خود اذعان داشته باشیم:

تمام عمر خود را در سپهر استحسانی سپري نمود .و هیچ

«كركگور ،به تأثیر از لوتر گناه را امري تعیین كننده در

گاه از آن سپهر به مرحله ديگر گذر نكرد .سقراط نیز به

سرنوشت انسان میداند .از اين رو براي قرار گرفتن در

عنوان مرد اخالق ،مثال مرحله اخالقی كركگور است كه

پیش گاه خداوند ،می بايست از گناه خود آگاهی داشته

هم واره در اين سپهر ماندگار است .گذار از يک مرحله

باشیم .زيرا در اين جاست كه به راحتی خود را روبروي

به مرحله بعد امري اختیاري است كه نشانگر آزادي و حق

خدا و در پیش گاه او احساس میكنیم» (ژان وال،

انتخاب انسان است .اما سپهرهاي هستی در هگل مبتنی

.)9371،94

بر يک فرايند ديالكتیكی است كه به هم پیوسته و وابسته

فاصله میان انسان و خدا ،به واسطه گناه آشكار میشود.

به يک ديگرند .اين اختالف ،باعث شده تا شكاف عمیقی

تا زمانی كه انسان از گناه خود پشیمان نگردد ،نخواهد

میان اين دو انديشمند به وجود بیايد .شكافی از دنیاي

توانست به جاودانگی دست يابد .بنابراين ،گناه است كه ما

سابجكتیو به عالم آبجكتیو .كركگور به شیوه غیر مستقیم

را در پیش گاه خداوند قرار میدهد .انسان با ايمان ،كسی

قصد داشت تا حقیقت سابجكتیو را كسب كند .چرا كه از

است كه هم واره میان امر نیک و امر بد ،انتخاب میكند و

نظر او ،حقیقت همان سابجكتیويته است .اما روح مطلق

سعی دارد به واسطه ايمان خود ،بهترين انتخاب را در راه

در هگل ،با حقیقت آبجكتیو و جمعی نمايان میشود واين

رسیدن به خداوند و مسیحیت اصیل دامن زند .خاست گاه

براي كركگور بزرگترين لطمه به فرديت بود .در ادامه پی

ايمان حقیقی كجاست؟ ايمان حقیقی در نامتناهی و ابديت
اتفاق میافتد ،يعنی همان ساحت جاودانگی .اما مسأله
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اخالقی و نیک و بد اخالقی و عقلی در كجاست؟ اين

يک مسیحی اصیل تبديل شويم .اما در دنیاي مدرن چه

مفهوم در زمان و زندگی محدود روزمره اتفاق میافتد.

تعداد افراد اسیر درد تنهايی و ايمان هستند؟ پاسخ به اين

بنابراين می بايست از يک طرف ،میان زمان و از طرف

سوال باعث میشود كه كركگور ،وضع دين را در دوران

ديگر ابديت ،يكی را انتخاب كرد.

خود ،اسفبار توصیف كند و بدنبال راه چاره بگردد .راهی

 -4-3-9به باور كركگور ،روزگار او عصر بی دردي و بی

كه در دل به دريا زدن و جهش ايمانی به سوي نامتناهی

عملی است ،چرا كه انسانها به دلیل نداشتن شورمندي

نهفته است.

براي كسب ايمان در دام از خود بیگانگی گرفتار شدهاند و
راه چاره آن بازگشت به مسیحیت اصیل است.

جهش ايمانی در انديشه كركگور ،شامل ورود به سپهر
دينی و شكلی از فرديت يافتگی متعال میباشد .آن چه در

يكی از نتايج سپهرهاي سه گانه هستی ،اشاره به

اين (امر) تأثیر گذار است ،نه درد و رنج ،آن گونه كه در

وضعیت هولناک و اسف بار دين در دنیاي معاصر است.

سپهر استحسانی ديديم و نه نیک و بد چنان كه در سپهر

انسانهاي دين دار و كسانی كه در ساحت دين نظر

اخالقی بود ،بلكه گناه و مشیت الهی استFlynn , ( ...

میدهند ،به دلیل اين كه خود را گرفتار زرق و برق قواعد

.)2006,31

انتزاعی دين كردهاند و اسیر رسم و رسومات دشوار

براي كركگور ،ناامیدي واقعی آن جاست كه در نظام

شدهاند ،عمل كردن به ايمان واقعی مسیح را به دست

اخالقی بخواهیم قائده اي را وضع كنیم كه بر اساس آن،

فراموشی سپرده اند .هگل با سر هم كردن آن سیستم

خويشتن را جاي گزين خدا بدانیم .بدين نحوه محور ثقل

سترگ انتزاعی و آبجكتیو كردن ايمان مسیحی ،بزرگترين

ديالكتیک هستی داري انسان در كركگور ،مرحله دينی

لطمه را از نظر كركگور بر پیكر مسیحیت وارد نموده

است كه آزمون ايمانی دشواري را براي انسان به دنبال

است .براي اصیل شدن و يافتن اصالت مجدد در حیطه

دارد .در مرحله استحسانی و سپهر اخالقی ،شورمندي

فرديت اگزيستانسیال ،میبايست خداي مسیحی را از نو

وجود دارد اما در حدي نیست كه انسان را به اصالت

بازيابی نمود .بايد سابجكتیويته و محوريت فردي ذهن را

برساند .به عبارتی ديگر ،آن جا میان «چرايی» و

دوباره به ايمان بازگردانیم و هم چنین به دنبال ابژه درد

«چگونگی» تمايز وجود دارد و چرايی قربانی چگونگی

بگرديم .ابژه يا موضوع درد ،همان مسیح مصلوب است

نمیشود .اما در سپهر ايمان میان چرايی و چگونگی

كه رنجور و دردكشان به پدر يا خدا پیوست.

فاصلهاي نیست .شور بی نهايت ،خاصیت وجود نامتناهی

ابژه مورد نظر كركگور ،خداي مسیحی است كه درد

است و وجود متناهی شورمندي ندارد .شهسوار ايمان،

بزرگی را در او بیدار میكند ،درد بی نهايت و درد پیوستن

نخست ابژه ايمانش را میآفريند سپس نسبت به آن

به ابديت .اين درد ،به روشنی دردي سابجكتیو است و از

تعهدي شورمندانه و سرشار از ايمان میيابد .بنابراين،

اين جا است كه سابجكتیويته به حقیقت بدل میشود

رابطه میان «چگونگی» و «چرايی» ايمان ،تماماً ساخته

(.)Golomb ،1995،33

خودش است.

ابراهیم شهسوار ايمان است چرا كه از قواعد زمان مند

 -4-1معيار تشخيص انسان اصيل از نظر كركگور

اخالقی گذر كرد و عاشقانه به فرمان خدا گوش فرا داد و

با توجه به مقدمات سه گانه كه پیشتر آمد و با التفات به

پیروز و سربلند از آزمون الهی بیرون آمد .وي درد عشق

خدامحوري كركگور ،پی میبريم كه اصالت در فلسفه او،

داشت چرا كه مرد درد بود و واهمه درد كشیدن نداشت.

رابطه تنگاتنگی با مفهوم خدا و ايمان ناب دارد ،از اين رو

بايد هم چون مسیح بر سر صلیب دچار درد باشیم تا به

میتوان نتیجه گرفت كه:
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 -9-1-9نگاه كركگور به انسان و تعريفی كه از انسان

شیوه غیرمستقیم است .در اين جا مشاهده میشود كه وي

ارائه میدهد بیان گر اين نكته است كه با اصالت بودن،

در انتخاب روش فلسفی خود نیز ،الهی عمل میكند.

منوط به ايمان راستین و پذيرش خداوندي است كه ناب

 -3-1-9از نظر كركگور میتوان يک انسان عادي بود و

باشد و آن هم میسر نیست ،مگر با شناخت درستی از

در میان انسانهاي معمولی زندگی كرد و در عین حال

جاي گاه انسانی خود و درک درستی از دين مسیح و

اصیل و شرافتمند نیز باشیم .اين مسأله براي كركگور ،با

سبک و سیاق اصیل زندگی او .از آن جا كه سه سپهر

تن دادن و پرتاب شدن و دل به دريا زدن در نسبت با امر

هستی را براي زندگی انسان در نظر می گیرد و

محال صورت میپذيرد .محال است كه يک انسان زمانمند

استوارترين مرحله و سپهر را در مرحله ايمان میداند،

بتواند به لحاظ عقالنی ،به امر نامتناهی و غیر زمانمند

اصالت يافتن انسان را مشروط به شناخت درست جاي

اشراف پیدا كند .اما میتوان با جهش ايمانی و انتخاب

گاه انسانی و سپس در پاي بندي به اصول بنیادين ايمان

اصیل انسانی به اين مهم ،تا حدودي دست يافت .وي

مسیحی و درک موقعیت دردمندانه زندگی میداند.

شور مسیحیت ناب داشت و به قیمت دست يابی به آن،

فرديت يافتگی شاه كلید نخست انسان براي درک جاي

بسیاري از خواستههاي خويش را از دست داد .به عبارتی

گاه اوست .هنگامی كه انسان به فرديت خود بازگردد ،آن

از مرحله استحسانی و لذات دنیوي گذر كرد و اخالق را

گاه است كه نخستین گام را به سوي اصالت برداشته

به تعلیق درآورد تا به ايمان اصیل ابراهیمی رسید .دلهره

است .سپهر استحسانی به دلیل تعلقات فراوان مادي،

زيستن و ايمان ،میتوانست وي را ياري كند تا به اصالت

انسان را از اصالت دور میسازد .سپهر اخالقی علیرغم اين

دست پیدا كند ،میبايست يک فرد تنها میشد تا در

كه مرحله تعهد اخالقی است ،اما از تعهد شورمندانه

خلوت خود و درون سابجكتیويتهاش امر محال را كشف

برخوردار نیست .به همین دلیل نمیتواند انسان را به

و كسب كند .وي با خطرات اين راه پرپیچ و خم به طنز و

اصالت برساند .با اين تفاسیر تنها در سپهر ايمانی است كه

با رندي كامل برخورد مینمود .سعی داشت تا از

انسان میتواند جاي گاه حقیقی خود را باز يابد.

روزمرگی و دنیا زدگی بگريزد و به بی نهايت بپیوندد .اما

سعی كركگور بر اين است كه براي شور داشتن نسبت

از سوي ديگر میبايست حد اعتدال را رعايت كند .چرا

به عمل اصیل ،سرمنشايی عاطفی پیدا كند .میتوان تعهد

كه اگر كفه ترازو را به سمت دنیا سنگین نمايد ،دنیا زده

شورمندانه را در كركگور به سر منشأ خالق خودِ ما،

میشود و اگر آن را به سوي آخرت حركت دهد ،به

احساس ما و باورهاي ما براي دست يابی به اصالت

آخرت زدگی گرفتار میآيد .پس میبايست با هنر خود

متصل نمود (.)Golomb،1995،25

میان جهان زمان مند و مادي و آخرت غیر زمان مند و

 -4-1-9كركگور ،سعی داشت براي جلب رضايت

معنوي تعادل برقرار كند.

انسانها به مسیحیت ناب و انديشههاي خود ،از شیوههاي

كركگور در كتابی با عنوان «خلوص نیت» به تفصیل

غیرمستقیم و نامهاي مستعار بهره ببرد .بدلیل اين كه

شرح میدهد كه در زمان زندگی كردن و تحت لواي

خداوند با بندگان خويش به شیوه غیر مستقیم ارتباط

ابديت به سر بردن را بايد با نیت خالص و ارادهاي ناب

برقرار میكند و با واسطه سخن میگويد ،مخلوق او نیز

صورت داد .به عبارتی وي مقداري از فرديت خود را به

میبايست به روش او حقیقت را به دست بیاورد .بنابراين

نفع فرديت ديگران ناديده میگیرد:

بهترين راه براي كسب و ترويج حقايق از نظر كركگور،

براي كسب تعهد اگزيستانسیال و انجام عمل قطعی ،انسان
بايد احساس شورمندانهاي نسبت به ديگران داشته باشد.
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هر چند نیت خالص كافی نیست اما میبايست به ويژگی

و از حقیقت آبجكتیو گريزان بود ،چرا كه آبجكتیويته،

خلوص دست پیدا كرد)Kierkegaard،1938،47( .

مأمن نظريات محض است ولی در ساحت سابجكتیو

 -1-1-9هستی دار اصیل ،به اين واقعیت مهم پی می برد

انسان واقعیت عمل خود را میيابد.

كه حق انتخاب دارد و آزاد است .آزادي انسان اصیل در

 -2اصالت در نظرسارتر:

آن جا نمايان میگردد كه دست به انتخاب يک سپهركلی

 -1-2فرديت اگزيستانسيال و جاي گاه او در انديشه

براي هستی خود میزند .به عبارت ديگر ،آن گونه كه

سارتر

گفته شد ،آزادي به باور وي عملی كلی است و به معناي

 -1-1-2هستي شناسي پديدار شناسانه :بدون ترديد،

گزينش موارد جزيی نیست .از اين رو بايد با شناخت

میتوان در بیشتر آثار سارتر ردپاي فلسفه هوسرل را

درستی از موقعیت انسانی خود در پیش گاه خداوند،

مشاهده كرد .فلسفهاي كه با تغییر نگرش نسبت به عالم

مرحلهاي از مراحل زندگی را انتخاب نمايیم كه هر چه

واقع بصورت بیرونی و آبجكتیو به درون سوژه و ذهن

بیشتر ما را در برابرخداوند قرار دهد .اما نبايد آزادي را

انسان و محوريت دادن به آگاهی؛ كشف حقیقت را منوط

حقیقت مطلق از نظر كركگور بدانیم .زيرا آزادي از نظر

به دقت بر ذهن انسان ،جداي از محتوياتش میدانست.

وي ،برخالف ساير فالسفه اگزيستانس ،هدف نیست بلكه

هوسرل با گذار از ايدئالیسم دكارتی كه در آن عالم واقع

وسیله ايست براي رسیدن به هدفی واال و آن هم برگزيدن

بدون ذهن بی معنا بود ،سابجكتیويسم جديدي را بنا كرد

مرحله ايمانی است.

كه بر اساس آن هر ابژه ،براي آگاهی انسان ابژه است .به

 -1-1-9كركگور با جستجوي حقیقتی كه براي او به

عبارتی ،اصل بنیادين فلسفه پديدارشناسی ،همین مطلب

معناي واقعی ،حقیقت باشد ،ابژه ايمان خود را میجست

است كه اشیاء در مقابل آگاهی انسان وجود دارند .بنا به

و اين ابژه چیزي نبود جز مفهوم واالي خداوند .از آن جا

گفته هوسرل ،ذهن انسان قوام دهنده و قائم بر اشیاء عالم

كه عصر خود را دور از درد نسبت به خداوند احساس
میكرد ،خويشتن را ملزم به دردمندي نسبت به خداوند
میدانست و اين دردمندي نیاز به شور مضاعف دارد و
شور با درک گناه به دست میآيد چرا كه به باور كركگور
گناه ،شكاف میان خدا و انسان را پر كرده است .بنابراين،

خارج است .هايدگر و سارتر از يک سو با تأثیر از
پديدارشناسی هوسرل و از سوي ديگر ،با تحلیل هستی
اگزيستانسیال انسان ،فلسفه ورزي را به سوي اومانیسم
هدايت كردند .كه در اين مسیر ،سارتر به نحو مطلق،
اومانیسم را مترادف با شیوه فلسفه ورزي اگزيستانسیال

تن دادن به مشیت الهی واالترين عمل است براي اصیل

خود میداند .اما هايدگر چندان به اين امر راغب نبود و

شدن.

بیشتر دغدغه هستی شناسی بنیادين كه بر اساس مفهوم

 -1-1-9كركگور مرد عمل است و با نظريه پردازي

«دازاين» استوار بود را داشت .در سوي مقابل ،بنیان

صرف ،میانه خوبی ندارد از اين رو حقیقت را نه امري

متافیزيک سارتر را كه مسأله هستی و وجود است،

شناختی ،بلكه مسألهاي درون جوش و انگیزشی میداند و

مشاهده میكنیم كه در آن بر اساس محوريت آگاهی،

با توجه به آن به گفتار و واژگان توجه نمیكند و در

موجودات را به چند دسته تقسیم میكند .وي براي دست

ساحت عمل به جستجو میپردازد .بنابراين ،حقیقت و

يابی به حقیقت میان مخلوقات گوناگون تمايز قايل

اصالت را در نظم گفتار و گزارهها نمیبیند بلكه در

میشود و معیار اين تمايز او ،انسان و غیر انسان است.

هماهنگی و تعادل میان قلب و عمل میداند و چنان كه
پیش تر آمد ،حقیقت را مساوي با سابجكتیويته میدانست

حال ،پرسش اين است كه انسان از نظر سارتر چگونه
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موجودي است؟ و در راستاي اين مقاله ،موجود اصیل از
نظر او كیست؟ در پاسخ به اين پرسش ،سارتر میان هستی

 -2-1-1-2وجود -در -خود :نخست بايد دانست كه

آگاه به خود و زمان مند يا «وجود -براي -خود» و هستی

تمام گونههاي هستی ،در مقابل آگاهی ما قرار دارند و

غیرآگاه و غیر زمان مند يا «وجود -در  -خود» تمايز قايل

آگاهی ما است كه آن ها را تشخیص میدهد و به عبارتی

میگردد.

كشف میكند .چنان كه گفته اند هر شیء براي يک

 -1-1-1-2وجود -براي -خود :هستی براي خود ،چون

آگاهی ،شیء است و متعلق به يک آگاهی است و اين

تنها به خود استوار است ،واحد يا يگانه است و مقصود

نخستین قائده پديدار شناسی میباشد .سارتر در كتاب

از يگانه اين است كه چیزي مخصوص خودش باشد و هر

هستی و نیستی میگويد:

گونه رابطه با چیز ديگري را طرد كند يعنی وقتی هستی

 ...بايد بدانیم امتیاز هستی هر چیزي به اين است كه

براي خود وجود داشته باشد ،قائم به ذات خودش است و

خودش به تنهايی نمیتواند خود را نشان بدهد بلكه بايد

با نیستی بیگانگی دارد (.)Sartre،1976،91

آگاهی ما مانند يک واسطه ،حقیقت آن را ظاهر سازد،

از اين رو ،نخستین گونه از هستی و شايد از نظر سارتر

سنگ ،سنگ است و خودش نمیتواند بگويد من سنگ

بنیاديترين نوع هستی ،آن هستی است كه قائم و پاي بند

هستم مگر اين كه آگاهی من سنگ را خلق كند...

به خود باشد و اين قوام يافتن ،بر طبق آموزه هاي

()Sartre،1975،ixxa
سنگ ،گربه ،درخت ،نمیدانند كه چه هستند و به كجا

پديدارشناسانه ،میسر نخواهد شد مگر آن كه پاي آگاهی
در میان باشد .به عبارت ديگر قوام يافتن و پايدار بودن
هستی بنیادين بستگی به آگاهی دارد و منوط به
خودآگاهی است .موجود آگاه ،از جهان و موجودات
اطراف خود باخبر است و آنان را چونان محتوايی براي
آگاهی خود در نظر میگیرد از سوي ديگر ،به متناهی
بودن و محدوديت خويش آگاه است و میداند كه روزي
خواهد رسید كه او وجود ندارد ،پس يک جنبه اساسی
ديگر از وجود آگاه يا همان هستی -براي -خود« ،زمان
مندي» می باشد .اما در نقطه مقابل ،هستی و وجود -در-
خود ،از چنین قوهاي برخوردار نیست .يعنی وجودهاي
درون خود ،موجوداتی هستند كه قائم به خويش نبوده و
به وجودهاي ديگر وابستهاند و از متناهی بودن خود،
اطالعی ندارند و چنان كه سارتر بارها در مثال هايش
يادآور میشود حیواناتی مانند گربه ،نمیدانند كه روزي
خواهد رسید كه وجود نخواهند داشت .از اين رو نه
آگاهی دارند و نه به زمان مند بودن اهمیت میدهند.
بنابراين ،نه آگاه هستند و نه از زمان مند بودن خود باخبر
می باشند.

میروند .اين گونه از موجودات فقط موجودهايی درون
خود و فرو بسته در خود میباشند .اما انسان ،به عنوان
وجود آگاه میداند كه هم مكان مند است و هم زمان مند.
به همین دلیل هم واره به تفكر و انديشه میپردازد .در اين
فرايند است كه به متناهی بودن خود پی میبرد و میداند
كه در جهانی با انبوه امكانات قرار گرفته است كه با توجه
به عمر كوتاه خود میبايست از میان آن ها انتخاب كند و
همین امر باعث میشود كه به مسأله آزاد بودن آگاهی پیدا
كند:
انسان ،براي خود هستی دارد ،خود را میشناسد و به
هستی خود پی میبرد اما يک سنگ يا يک چوب براي
خود هستی ندارد ،هستی او براي ما است ،بنابراين در
فلسفه ،هستی اجسام را هستی -براي -ديگري ،نام مینهند
(.)Sartre،1975،27
ناگفته پیداست كه هستی انسان با هستی اشیاء متفاوت
است چرا كه انسان اختیار خود بودن دارد و اين مسأله
شاه راه اصالت از نظر سارتر است ،اما اشیاء اين گونه
نیستند .بنابراين ،بايد دانست كه وجود -براي -خود،
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حاوي يک سري مقوالت بسیار ويژه است كه هیچ نوع از

اما تنها چیزي كه مهم است ،اين است كه برخی

موجودات ديگر آنها را ندارند ،از جمله اين مقوالت

رفتارهاو كنشهاي غیراستاندارد باعث میشود ،انسان از

میتوان به مرگ ،مكان ،زمان ،امكانات ،رويدادگی ،تعالی

آن ،خودْ بودنِ نابِ خويش ،فاصله بگیرد كه براي اصالتش

اشاره كرد كه در خالل اين مقاله به آن ها پرداخته خواهد

حكم مرگ را دارد و سارتر از آن به عنوان «ايمان بد»

شد .در ادامه به اين مسأله بر میخوريم كه با توجه به

)(bad faithياد كرده است كه در جهت ورود به بررسی

آگاهیِ هستی -براي -خود و درک اين قضیه كه در جهان

آن ،میبايست نخست ،به تشريح مسأله آگاهی انسان

(به عنوان مكان همیشگی) قرار دارد ،حضور ديگر اشیاء

بپردازيم ،سپس فرو غلطیدن آگاهی در دام ايمان بد را

براي ما اهمیت خواهد يافت .از اين نگرش است كه جنبه

بررسی خواهیم نمود.

اجتماعی انسان نمايان میشود و به اين مسأله پی میبريم
كه دركنار هستی هاي ياد شده يک نوع وجود ديگر قرار

-2-1-2آزادي ،رويدادگي و تعالي :انسان ،موجودي

دارد كه متعلق به ديگران است و آن وجود -براي-

آگاه است كه درون موقعیت قرار گرفته است .موقعیت

ديگري است.

انسان نیز ايجاب میكند كه خود را رو به روي امكانات
فراوان ببیند و ناگزير در میان اين امكانات فراوان ،دست

 -3-1-1-2وجود -براي -ديگري :هستی -براي -خود،

به انتخاب بزند .از جمله اين موقعیتهاي انسانی میتوان

حقیقت انسان است كه خود را میشناسد اما سنگ يا

به رويدادگی و تعالی اشاره كرد .براي سارتر ،رويدادگی

چوب نمیتوانند هستی -براي -خود داشته باشند زيرا

( )Facticityشامل تمامی شرايطی است كه انسان

هستی خود را نمیشناسند و هستی آنان براي ديگري

ناخواسته آنها را پذيرفته است .به عنوان مثال ،رنگ

است و اين انسان است كه هستی او را میشناسد .پس

پوست من زرد است و چشمانم میشی است و  971سانت

درمقابل هستی براي خود -يک هستی ديگر وجود دارد

بلندي قدم بوده و متولد فالن شهر هستم .اين ويژگیها از

كه وجود -براي -ديگري است.)Sartre،1975،271( .

آنِ من هستند ولی به انتخاب من نبودهاند .بنابراين مجبور

انسان موجودي است كه به ساير موجودات مینگرد و

به پذيرش آنها هستم .در موقعیت قرار داشتن انسان ،به

آنها را كشف میكند و به تعبیري پديدار شناسانه آنها را

معناي اين است كه حضور انسان ،بخشی جدايی ناپذير از

مُتعلَق آگاهی خود میپندارد .اين امر ،جنبه تعلق اشیاء را

جهان مادي و جهان فرهنگی است.

به آگاهی انسان نمايان میسازد و جنبه ديگر بودن

رويدادگی شامل موقعیت داده شده ما ،نژاد و ملیت،

آنهاست .در میان اين اشیاء ،انسانهاي ديگر قرار دارند

استعداد و محدوديتهاي ما و حاكی از ديگران يا كسانی

كه نزد آگاهی من ،تفاوتی با اشیاء ديگر ندارند؛ چرا كه

است كه با آنها برخورد داريم و هم چنین انتخاب هاي

وابسته به آگاهی من هستند و آگاهی من است كه آن ها را

نخستین ما است (.)Flynn،2006،119

قوام میدهد.

انسان ،به عنوان يک موجود اجتماعی ،هم واره به ديگر

بنابراين ،يک انسان میتواند در مقابل انسان ديگر ،هم

انسانها نیازمند است اما اين نیاز براي سارتر به نحوي

چون وجود -براي -ديگري ،شناخته شود و از اين رو

ديگر تعبیر میشود ،چرا كه هم شامل جنبه منفی است و

ستیز میان آگاهیها در جهت قبضه كردن آنها به نفع

هم جنبه مثبت .جنبه مثبت آن است كه از وجود

آگاهی خود ،پیش می آيد كه چندان مرتبط به بحث

انسانهاي ديگر استفاده كرده و خود را به تعالی برسانیم و

نیست.

جنبه منفی در صورتی است كه ديگران ،ما را از تعالی دور

بررسی و تطبیق مفهوم خدا و اصالت در انديشه كركگور و سارتر 993 /

بسازند و سعی داشته باشند ما را از مسیر خود در جهت

دقیقاً نقطه مقابل روكانتن است .ارزش براي او چیزي

به تعالی رساندن سابجكتیويته منحرف سازند .در اين

نیست كه بايد ساخته شود ،بلكه چیزي است كه از

صورت است كه سارتر در نمايشنامة معروف خود با نام

گذشتگان به وي میرسد .آينده روكانتن مبهم و غیرقابل

«درِ بسته» میگويد ،جهنم ديگرانند .اما تعالی چیست و

پیش بینی است ولی لوسین در كودكی يک رئیس ،آينده و

كسب تعالی در چه صورتی ممكن است؟ چنان كه

سرنوشتی پیش بینی پذير دارد.

پیداست ،تعالی در جريان موقعیتهاي انسانی ،نقطه مقابل
رويدادگی است:

از اين رو میتوان به آزادي ،هم چون زيربنايی براي
مسأله آگاهی و «وجود -براي -خود» ،در سارتر اشاره

«تعالی» يا رسیدن به آن چه آگاهی ما فراسوي تمام

نمود كه هم واره مورد آماج و هجمه گم راهی و انكار

امورات داده شده میگستراند ،حاكی از موقعیت كسب

است .سارتر در اين جهت به بررسی مقوله ديگر از حالت

شده ما ،يعنی چگونگی استقرارمان در مقابل رويدادگی

هاي اگزيستانسیال انسان میپردازد كه براي تمامی

است» (.)Flynn،2006،120

اگزيستانسیالیستها مفهومی ريشهاي محسوب میشود.

در رمان فلسفی سارتربا نام «تهوع» شخص اول داستان

انسان ،با آگاهی از موقعیت خود از يک طرف و آزادي

(روكانتن) سعی دارد با شناخت موقعیت ها و گريز از

مطلق از سوي ديگر ،به دلهره و اضطراب هستی گرفتار

اجتماع ،خود را به تعالی برساند و به عبارتی تالش او

میشود .زمان اندک ،امكانات فراوان پیش رو و آزمون

گريز از اجتماع و پناه جستن در ساحت تنهايی است،

خطیر زندگی ،دلهره را بر انسان مستولی میسازد و از نظر

چنان كه در جاي جاي داستان ،به گزافه بودن وجود خود

سارتر همین دلهره است كه زمینه اصالت را براي انسان

اشاره میكند:

فراهم می آورد:

چند روزي است كه معناي وجود داشتن را درک

سارتر با اشاره فراوان به كیركگور و هايدگر میگويد :در

نمیكنم ،ما انسانها ،تعدادي موجود بی قواره هستیم ...

جريان دلهره است كه آزادي به خود آگاهی میرسد.

كه دلیل كافی براي وجود داشتن نداريم .من در میان اين

سارتر نمیتواند اصالت خود را به واسطه روشی معین

انبوه ،رخوت زده ،تفكراتم را نشخوار میكنم بنابراين،

تعريف كند .آزادي واقعیت انسان است بر همین اساس،

وجودي ناضرور و گزافه هستم( .تهوع)431،9311 ،

از آن جا كه آزادي براي انسان يک واقعیت است ،ايمان

اما در نقطه مقابل ،در نمايش نامه «كودكی يک رئیس»،

بد چهرهاي ذاتاً ويرانگر براي هستی اوست .براي سارتر،

به تشريح شخصیتی میپردازد كه براي گريز از واقعیات

اصالت با دلهره در تناقض و با آزادي در تفاهم است.

تلخ زندگی و فراموش كردن موقعیت و مسئولیت فردي

آگاهی انسان از آزادي به واسطة دلهره صورت میگیرد

خود ،به دامن اجتماع پناه میبرد و خود را به آنها تحمیل

()Golomb،1995،3
در راستاي تشريح آگاهی و آزادي ،نقش زمان نمودار

میكند و چنان از خويشتنِ خود دور شده كه آزادي و حق
انتخابش را فراموش میكند« .لوسین» ،شخصیت اصلی
داستان ،هم واره از مسئولیت پذيري شانه خالی میكند.
وي ،آگاهی خود را از دست میدهد و تا حدودي به اشیاء
نزديک میشود و به تعبیر سارتر از ساحت وجود -براي-
خود ،به درون وجود -در -خود گرفتار میآيد و اين به
معناي دور شدن از اصالت و وجود اصیل است .لوسین

میشود .هايدگر« ،دازاين» را موجودي زمانمند میدانست
كه پرتاب شده در زندگی هر روزه بود و سه جهت زمانی
داشت كه در آن ،گذشته به عنوان پرتاب شدگی و
رويدادگی ،آينده هم چون وجودي گزافه يا برجسته و
حال به عنوان غوطهوري انسان در سیلی از ارتباطات هر
روزه معنا میيافت و اما براي سارتر ،بُعد زمان مند انسان،
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با آينده نمايان میشود چرا كه آزادي در لحظات پیش رو،

دادهها و متعلقات آن جداگانه منظور كرد .سارتر به تأثیر

نقش خود را ايفا میكند نه در گذشته ،از همین رو ،هم

از دكارت ،انديشه را به هستی وابسته میدانست و به

واره به انكار ناخودآگاه فرويد مبادرت میورزيد كه انسان

نحوي با میانديشم او توافق داشت اما از جهتی با قائده

را بر طبق گذشته و اتاق تاريک خاطرات كودكیاش

بنیادين پديدار شناسی هوسرل يعنی «حیث التفاتی» آگاهی

داوري میكرد .از نظر سارتر ،ناخودآگاه فرويد كه به آينده

كه بر اساس آن هر آگاهی ،آگاهی نسبت به يک چیز

انسان چندان توجهی ندارد نمونه شديدي از ايمان بد و

است ،هماهنگ بود .اما براي گريز از گرفتار شدن در دام

خودفريبی است .چراكه با تحلیل گذشته و كاوش در

ايدئالیسم مطلق قائلین به آگاهی ناب ،سعی داشت مقوله

خاطرات كودكی تالش می كند علت رفتار انسان را

آگاهی را از جهان حقايق و واقعیات درون آن جدا سازد.

شناسايی كندو از آن جا كه در فلسفه سارتر طرح اندازي

از اين رو بخش اعظم آگاهی ،آگاهی پس از انديشه

به سوي آينده زير بناي شكل گیري انسان است ،بنابر اين

میباشد .كه آن را آگاهی انديشنده ( )reflectiveنام

بازگشت به گذشته در مسیر تعالی يافتن او خلل ايجاد

میگذارد.

میكند و مصداق ايمان بد است .ايمان بد ناشی از انكار

از نظر سارتر داده اصلی همان چیزي است كه او آن را

تعالی و فرو افتادن در دام رويدادگی است.

آگاهی پیشاانديشنده يا التفات پیش از انديشه مثالً نسبت

 -2-2روش و شيوه دستيابي به اصالت از ديدگاه

به اين میز ،اين كتاب ،يا اين درخت میداند .چیزي كه

سارتر

دكارت در «میانديشم» با آن آغاز میكند آگاهی

-1-2-2روش پديدارشناسانه( :آگاهي انديشنده و

پیشاانديشنده نیست بلكه آگاهی حاصل از انديشه و تأمل

آگاهي پيشا انديشنده)

است و اين آگاهی ،علمی است كه خودش به عنوان

از آن جا كه سارتر مباحث بنیادين فلسفه خود را به
تأثیر از فالسفهاي مانند دكارت ،هگل و هوسرل با رويكرد
پديدارشناسانه مورد بررسی قرارداده ،روش رسیدن به
حقیقت اصالت در فلسفه او نیز با همین شیوه انجام
پذيرفته است .محوريت انديشه ورزي در فلسفه سارتر،
مسأله بسیار با اهمیت آگاهی است و مبحث آگاهی ،بنیان
انديشه و اساس روش پديدار شناسانه است .اگر بخواهیم
بحث آگاهی را به طور دقیق مورد موشكافی قرار دهیم
بهترين راه ،مطالعه و بررسی كتاب «استعالي خود» سارتر
میباشد.

متعلق آگاهی بدست میآيد .بدين ترتیب او میخواهد از
منِ فروبسته در خود ،به عنوان متعلقِ آگاهی ،به نفع اشیاء
عالم خارج گذر كند)Copleston،1995،343( .
تالقی آگاهی انسان با عالم خارج و برخورد
پديدارشناسانه با آن ،سرمنشأ روش سارتر براي سخن
گفتن از اصالت انسان است .اگر بخواهیم از آگاهی
انديش مندانه ،كه حاصل تأمل و انديشه است به سوي
آگاهی پیشاانديشنده كه پیش از تأمل و انديشه است
حركت كنیم؛ ديگر نخواهیم توانست جهان و اشیاء آن را
جداي از آگاهی در نظر بگیريم .آگاهی و جهان دو هم

در اين اثر ،سارتر سعی دارد وجود اصیل را در قالب

بسته الينفک از هم ديگر هستند كه پديدارشناسان آنها را

«هستی -براي -خودِ» آگاه مورد تحلیل قرار دهد .چنان

قوام دهنده به هم میدانند .سارتر به تبع اين پديدار

كه آمد ،به نظر سارتر آگاهی امري دو جانبه است .در

شناسان ،انسان را به عنوان هستی -براي -خود و موجود

جنبه نخست ،چنان كه در بیشتر آثار خود اشاره میكند

آگاه ساكن جهان میداند كه آزادي و ديالكتیک تكامل

براي رسیدن به خودِ استعاليی میبايست آگاهی را از

آگاهی خود را از همین جهان به دست میآورد .اين
حركت سارتر ،هايدگر را به ذهن متبادر میكند كه انسان
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را پرتاب شده در عالم میدانست .اشیاء جهان ،در مكان

سارتر براي تعیین يک فرد اصیل ،هم واره كنش گرا

خود قرار دارند و اموراتی استعاليی هستند و نمیتوان

عمل میكند و از آن جا كه به آزادي و آگاهی انسان توجه

آنها را حال در آگاهی انسان دانست .از اين رو ،روش

ويژه دارد بر اين باور است كه انسان ،چیزي نیست جز آن

سارتر براي كشف حقیقت بصورت ارتباط مستقیم با

چه خودش ساخته است ،بنابراين ،نقب زدن به مسأله

جهان خارج صورت میگیرد ،برخالف كركگور كه

آگاهی ،پر بی راه نخواهد بود.

حقیقت را به شیوه غیرمستقیم بیان مینمود .بنابراين،

 -3-2نقش باور يا عدم باور به وجود خداوند در

تبديل به شیء شدن يک انسان كه نماد و نشانه خودفريبی

كسب اصالت از نظر سارتر

در آثار سارتر است ،با زايل شدن آگاهی انسان صورت

 -1-3-2مرگ ،ايمان بد و خدا شدن

میپذيرد و فراموش كردن قوه و توان آگاه بودن میتواند

دلهره اگزيستانسیال ،تجربه ما از امكان است ،چونان

انسان را از اصالت خود دور كند.

فضايی براي آزادي .اگزيستانسیالیسم به امور جهانی و

سارتر براي روشن ساختن بحث آگاهی ،میان من ( )Iيا

كیهانی فرديت می بخشد)Flynn ,2005,122( .

من فاعلی و من ( )meتمايز قايل میشود .من ( )Iيک

دلهره ،ناشی از درک متناهی بودن انسان است .انسان با

گونه موجود است يعنی گونه اي كه واقعی به نظر میرسد

مرگ به تنهاي میرسد .سارتر باور دارد كه مرگ ،زندگی

 ...من ( )Iصرفاً در شرايط عمل انديشمندانه نمايان
میشود ()Sartre،1956،48

انسان را به سرنوشت تبديل میكند .به عبارتی ،موجود
آگاه هم واره به نیستی میانديشد و با خود نیستی را به

براي سارتر ،اساس و بنیان هر آگاهی در اين دو گونه

ساحت وجود و هستی می آورد .از اين رو می گويد؛

«من» يافت میشود .كه يكی پیش از عمل انديشه است و

نیستی در قلب هستی -براي -خود چنبره زده است .چنین

ديگري خودش حاصل انديشه بوده و متعلق انديشه

است كه يكی ديگر از جنبههاي امكانی و موقعیت هاي

میباشد و امري واقعی و استعاليی است كه باعث ايجاد

حساس انسان ،مرگ است.

خودِ استعاليی میشود .انسان ،موجودي است در جهان

هايدگر ،اصالت دازاين را در مرگ انديشی میدانست ،از

كه میان ساير انسان ها و اشیاء محصور است .بنابراين،

اين جا است كه سارتر علی رغم تأثیري كه از هايدگر

حصاري كه دور وجود انسان تنیده شده تعیین كننده

گرفته و توجه ويژهاي كه به مرگ دارد ،مرگ را يكی از

وظايف او نسبت به آنها است و در اين جا است كه به

مقوالت بنیادين اگزيستانس میداند كه زمینه اصالت را

جنبه اجتماعی انسان پی میبريم .از اين رو براي دست

براي آن فراهم میكند .در داستان «كلمات» كه شرح

يابی به زندگی بهتر و رسیدن به اصالت ،میبايست

زندگانی سارتر به قلم خودش است اشاره میكند كه؛ هر

برخوردي مطلوب با ساير موجودات نشان دهیم .بنابر

شب ،مرگ را در قامت پیرزنی زشت میبیند كه او را از

اين ،روش پديدارشناسانه سارتر در راستاي كشف اصالت

پشت پنجره نگاه میكند (.)Sartre،1976،63

انسان جنبهاي اجتماعی -سیاسی پیدا میكند ،چراكه

از نظر سارتر مرگ و تناهی انسان شرط ضروري است

سارتر به حوزه اخالق و جنبههاي اجتماعی آن عالقمند

براي آزادي او ،اگر انسان جاودانه میبود آن گاه براي

است و مويد اين امر ،تأثیر گذاري بر انقالب هاي متعدد

آزمودن امكانات پیش رو فرصت كافی داشت و از همین

قرن معاصر در گوشه و كنار جهان است .از اين رو

جا ،دلیلی براي شتاب در انتخاب نداشت ،به همین دلیل

میتوان روش سارتر در اصالت را به نحوي با سیاست و

دلهره و اضطراب بر وي مستولی نمیگرديد و در نتیجه

اجتماع مرتبط دانست.

دست خوش تحوالت اگزيستانسیالیستی نمیشد .بنابراين
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مرگ و تناهی ،از ديد سارتر براي انسان موهبتی است كه

فريبی است كه انسان را از اصالت در جامعه دور

او را به سوي اصالت میكشاند و اگر درک درستی از آن

میسازد.

بدست بیاورد ،يک قدم به سوي اصیل شدن خواهد

مسئولیت پذيري ،در اخالق اگزيستانسیالیستی سارتر،

برداشت .اما همین موهبت هم راه دلهره شكست از

مقولهاي تعیین كننده است كه انسان گرفتار در دام ايمان

انتخاب آزادانه است كه انسان را مجبور به خودفريبی می

بد ،سعی دارد از آن بگريزد .تعهد ،اصطالح زيربنايی

كند .خودفريبی يا ايمان بد ،همان واژه اي است كه سارتر

سارتر براي زندگی اجتماعی و سیاسی است .زندگی

بارها در آثار خود و به ويژه در كتاب هستی و نیستی به

انسان با تعهد و مسئولیت پذيري معنا دار میشود .ما بايد

آن پرداخته است .به باور سارتر ،اين خود فريبی باعث

بیاموزيم كه نسبت به وظايف خود متعهد و مسئولیت پذير

دور شدن انسان از اصالت میگردد .سارتر در بحث

باشیم و اگر خود را فريب داده و زندگی ديگران را بی

آگاهی و در توضیح بیشتر اين واژه ،انسان ها را كه

ارتباط با زندگی خود فرض كنیم ،آن گاه است كه به دام

موجوداتی آگاه هستند از اشیاء كه موجوداتی بدون آگاهی

ايمان بد گرفتار میشويم .بنابراين ،در خالل ايمان بد،

شناخته می شوند ،جدا ساخته است .اگر انسان در برخورد

يكی ديگر از پايههاي اصالت انسان ويران میگردد .دلیل

با مشكل يا مواجهه با شرايط دشوار و موقعیت نامطلوب

اصلی مخالفت سارتر با ناخودآگاه فرويد اين است كه به

سعی كند خود را از انسانیت اش دور كرده و واقعیت را

نظر وي ،ايدة ناخودآگاه انسان را به كام ايمان بد فرو

ناديده بگیرد ،در دام ايمان بد و خود فريبی گرفتار خواهد

میبرد و از مسئولیت پذيري در قبال اعمال و رفتارش

شد .انسان بايد به اندازهاي اعتماد به نفس داشته باشد كه

میرهاند.

حتی در دشوارترين شرايط اجازه ندهد انسانیت اش

داشتن آگاهی زمانمند از آن چه هستیم در مدعیات

خدشه دار گردد .ايمان بد در سیستم فلسفی سارتر بسیار

سارتر ارجحیت دارد .اين شكافی است كه آگاهی زمان

با اهمیت بوده و به جرات میتوان گفت؛ كلید واژه فلسفه

مند را به زندگی ما كه به سوي آزادي در حركت است،

او است .انسان با ناديده گرفتن آگاهی و آزادي و حق

فرو میكاهد و حول محور مسئولیت میگردد .هم چنین

انتخاب خود ،به يک شیء در میان اشیاء تبديل خواهد

سرمنشايی است براي دلهره اگزيستانسیالیستی مشهور

شد و اين دقیقاً از بین برنده اصالت انسان است .سارتر در

نسبت به آگاهی ضمنی از آزادي ،هم چون امكانی ذاتاً

آثارش مثالهاي فراوانی را در روشن سازي اين مسأله

ممكن (.)Flynn 2005.72

آورده ،مثالً عاملی كه لوسین را در كودكی يک ريیس به

انسان گرفتار در دام ايمان بد ،آگاهی انديش مندانه خود

خود فريبی وا میدارد .مثال ديگر در كتاب هستی و نیستی

را به حالت تعلیق در میآورد و از حركت در رويدادگی

در باب خود فريبی و ايمان بد ،پیش خدمت قهوه خانه

به سوي تعالی باز میايستد .انسان اصیل انسانی است كه

ايست كه از خودِ اصلیش دور شده و سعی دارد حركات

رويدادگی خود را آگاهانه به تعالی برساند و هر امري كه

و حاالت يک پیش خدمت واقعی را به نمايش بگذارد،

در اين مسیر ،در حركت وي خلل ايجاد كند ،يک قدم او

غافل از اين كه براي چنین شغلی مناسب نیست .يا

را به شیء شدگی و خروج از هستی -براي -خود

دختري كه به حالت ترديد ،دستش را در دست مردي كه

نزديکتر میكند .ايمان بد ،فرايند اختالل در آگاهی انسان

تظاهر به دوست داشتن او كرده ،باقی میگذارد و خودش

است كه به واسطه انكار عامدانه آزادي صورت میگیرد.

را فريب میدهد كه دوستش دارد .همه اين موارد،

گريز از دلهره ،نوعی آزادي است كه ما را به سوي

نمونههاي گوناگون گرفتار شدن در دام ايمان بد و خود

ايمان بد میكشاند و دوگانگی شرايط انسان در قالب
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رويدادگی ( )Facticityو تعالی ()Transcendence

ديگري هستی غیرآگاه و غیر زمان مند و چنان كه

باعث افزايش احتمال ايمان بد میشود .ايمان بد ،تالشی

میدانیم ،هستی آگاه رودر روي موقعیت است و موقعیت

است براي گريز از نگرانیها نسبت به دوگانگی فوق كه با

او شامل رويدادگی و تعالی است .در فلسفه سارتر كمال

انكار يكی از آنها شكل میگیرد.)Flynn.2005.74( .

و تمامیت انسان يا همان انسان كاملی كه تمام انسانها

در همین راستا است كه سارتر دو گونه ايمان بد را از

درجستجوي او هستند ،حالتی است كه بطور هم زمان

يک ديگر متمايز میكند .در نوع همگانی و فراگیرتر آن،

مشتمل است بر موقعیت رويداده و متعال كه هم شامل

انسان سعی دارد كه از تعالی خود به سوي شرايط پیشین

«هستی -براي -خود» است و هم «هستی -در -خود» .از

حركت كند همانند همان پیش خدمت كه سعی داشت

نظر سارتر حادث شدن چنین وجودي امري است محال،

نقش ديگران را بازي كند يا دختري كه دستش در دستان

اگر موجودي با اين ويژگی وجود داشته باشد كه تمامی

معشوق متظاهر قرار دارد و از نظر سارتر اين گونه انسان

كماالت را در خود داشته باشد ،آن موجود ،خداست و از

ها ،گرفتار در دام جبرگرايی يا به عبارتی همان ناخودآگاه

آن جا كه وجود چنین موجودي غیر ممكن است پس

فرويد هستند .نوع كمتر همگانی ايمان بد درجايی اتفاق

سارتر نتیجه میگیرد كه خدا وجود ندارد.

میافتد كه انسان ،امكانات خود را غرق در آرزومندي

از آن جا كه سارتر مرگ خدا را اعالم میكند ،بايد جاي

میكند ،ولی براي رسیدن به اهداف خود هیچ گونه

گزينی براي او تعیین كند زيرا با نبود خدا ارزشهاي

حركت و عملی نشان نمیدهد .به عبارتی ،در آينده

معنوي و دينی رنگ میبازد و انسان درحالت بی خويشی

موهوم زندگی میكند بدون هیچ ايفاي نقشی مثبت.

معلق باقی میماند .براي سارتر بود و نبود خدا تفاوتی

بنابراين ،ايمان بد مفهومی از مقوالت و مفاهیم بنیادين

ندارد ،چنان كه در نمايش نامه «مگسها» به خوبی آن را

فلسفه سارتر است كه انسان گرفتار در دام آن ،سعی دارد

نشان میدهد ،جايی كه اورِست به زئوس پاسخ میدهد؛

با انكار آزادي ،مسئولیت و خودِ اصیلش به وجود اشیاء

همین كه مختار آفريده شده است ديگر متعلق به زئوس

نزديک شده و اسیر از خودبیگانگی گردد .تنها وجودي كه

نیست و اگر بخواهد میتواند با زئوس مخالفت كند  ...از

قوه و پتانسیل حركت به سوي اصالت را دارد« ،هستی-

اين جاست كه نقش انسان پررنگ شده و تمام ارزشها به

براي -خود» و وجودآگاه است كه در صورت عدم درک

وي متكی میشوند ...بنابراين از موقعیت انسانی خود ،دور

درست جاي گاه خود و دوري از بازي كردن يک نقش

شده و به سوي موجودي متعالی مینگرد (فرجی،9311،

اصیل ،در دام «هستی -در -خود» گرفتار خواهد آمد و

.)991

هیچ تفاوتی با اشیاء و موجودات ناآگاه نخواهد داشت.

به باور سارتر ،انسان میل خدا شدن دارد و طرح اين

بنابراين ،میبايست به عنوان يک انسان اصیل ،نقش خود

مسأله را در پايان كتاب هستی و نیستی میريزد .انسان در

را در اجتماع به نحو مطلوب انتخاب كرده و قاعده بازي

جستجوي صورت كامل خويش و يافتن مقامی خداگونه

اصالت در جامعه را به خوبی اجرا كند .پس میتوان

براي خود میگردد به همین دلیل به آرامی در دام از

گفت ،اصالت براي سارتر ،صبغهاي اجتماعی دارد.

خودبیگانگی میافتد و از خويشتن خود ،دور میشود و

اما يكی ديگر از جنبههاي بنیادين سارتر ،اشاره مستقیم

اين سرآغاز فروغلطیدن در خودفريبی و ايمان بد است.

به مرگ خدا يا مسأله الحاد است .چنان كه پیشتر آمد،

براي جلوگیري از افتادن در اين دام ،سارتر قضیه مرگ

هستی شناسی سارتر مشتمل بر دو جنبه «براي -خود» و

خدا را اعالم میكند .به نظر سارتر ما انسان ها ،شورمندي

«در -خود» است ،كه يكی هستی آگاه و زمان مند است و
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بی فايده هستیم و با درک اين واقعیت میتوانیم تصمیم

اقدامی صورت نخواهد داد .اين در حالی است كه

درستی در زندگی انسانی خود اتخاذ كنیم.

هستیدار اصیل ،همیشه مشغول طرح افكنی بوده و سعی

سارتر در «كتاب اگزيستانسیالیسم گونه اي امانیسم است»،

دارد پروژه خود را به تكامل برساند.

پايه هاي امانیسم الحادي خود را با محور قرار دادن هستی

 -4-1-4مرحله بعد اصالت را صرفاً میتوان در میان

انسانی ،پی ريزي میكند.

هستیهاي آگاه (وجود -براي -خود) جستجو كرد ،چرا

آن چه جستجو میشود (ارزشمندي) ،آمیزهاي است از

كه پیش زمینه ورود به بحث اصالت ،مسأله آگاهی است

گونهاي وجود ثابت (هستی -در -خود) با آگاهی روشن

كه در آن حالت دلهره نسبت به انتخاب ايجاد میگردد و

(هستی -براي -خود) حالتی از روشنی كامل و پايداري

احساس دلهره ،آفريننده آزادي انسان است ،اگر در حالت

تمام .اما به طور واضح چنین آمیزهاي دست نیافتنی است

درستی درک شود و اگر درک درستی از آن بوجود نیايد،

(.)Sartre،1968،42

به ايمان بد و خودفريبی خواهد انجامید و از نظر سارتر

 -4-2اصالت

همین ايمان بد احساس عمیق دلهره ،اصالت در انسان را

سارتر بارها در آثار خود ،اصالت را امري دست نیافتنی

نابود میكند ولی در نقطه مقابل داشتن درک درستی از

دانسته كه رسیدن به آن ،صرفاً ذهنی و خارج از واقعیت

آزادي خود ،اصالت را شكوفا میكند.

است و تنها میتوانیم به عنوان طرحی در زندگی بدنبال

4ـ -3-1انسان موجودي است كه در موقعیت قرار دارد و

آن بگرديم اما با توجه به مطالب ياد شده میتوان در باب

موقعیت او حاكی از زمان مندي است ،بنابراين همواره دو

اصالت از نظر سارتر چنین نتیجه گرفت:

صورت در روبري انسان است .يک صورت ،رويدادگی يا

 -9-1-4نخست آن كه زمینه اصیل شدن انسان در فلسفه

واقع مندي است كه حاكی از موقعیت داده شده انسان

سارتر ،ريشه در هستی شناسی بنیادين او دارد كه بر

است و ويژگیهاي انسان را شامل می شودكه ناخواسته و

اساس آن موجودات به دو دسته «وجود -براي  -خود»

اجباري هستند ،در نقطه مقابل تعالی قرار دارد كه انسان

آگاه و آزاد و زمان مند و «وجود -در -خود» غیرآگاه و

با آگاهی از آينده و زمان مند بودن خود و اين كه

غیرآزاد و غیرزمانمند ،تقسیم میشوند .اگر شرايط مناسب

موجودي است رو به سوي مرگ ،سعی میكند با بهترين

در يک هستی آگاه فراهم نشود ،آن هستی و وجود

انتخابها به سوي تعالی برود و خود را موجودي متعال

نمیتواند به سوي اصالت حركت كند .نخستین شرط

بسازد كه در واقع همان خود استعاليی سارتر است كه

براي يک هستی آگاه در جهت حركت به سوي اصالت،

داراي آگاهی انديشمندانه صحیحی از خود و جهان

شناختن جهان و خود است كه زمینه را براي خود آگاهی

اطرافش بود.

فراهم میكند .اگر وجود -براي -خود نتواند به اين درک

4ـ -1-1از اين جا است كه به نكته اساسی ديگر در

برسد كه در میان موجوداتی زندگی میكند كه همه

مبحث اصالت از نظر سارتر میرسیم و آن هم اين كه از

متعلقات آگاهی او هستند و مخودش موجودي زمان مند

نظر وي موجود اصیل ،يک موجود اجتماعی است .براي

است و هم چنین ،مرگ هم واره پیش روي او قرار دارد،

سارتر ،اصالت يک كنش فردي نیست بلكه عملكرد انسان

ديگر براي حركت به جلو تحريک نخواهد شد و به درک

است كه در اجتماع داوري شده و حاصل میگردد .آگاهی

درستی از خويشتن خودش نخواهد رسید .در اين صورت

انسان ،فقط در اجتماع به تكامل و تعالی میرسد .از همین

است كه به همان شرايط پیشین يا به تعبیر سارتر به

جاست كه سارتر به جنبشهاي سیاسی به خوبی اشاره

رويدادگی خود بسنده میكند و در جهت تعالی يافتن هیچ

میكند و اصالت را يک كنش اجتماعی -سیاسی میداند.
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به عبارت بهتر ،اصالت از نظر وي محصول دستورات

سارتر انديشه ناب است .انديشه ناب انسان را از شیء

اخالقی ويژهاي است كه از سوي اجتماع در قالب

شدن دور میكند .انديشه ناب همان انديشهايست كه

كنشهاي سیاسی اعمال میگردد.

حصار ارزشهاي انسانی را در اجتماع براي او مشخص

4ـ -1-1از نظر سارتر ،ما انسانها محكوم به آزاد بودن

میكند و جاي گاه او را در جهان تعیین كرده و حدود

هستیم ،چرا كه آزادي از ذاتیات انسان است و انسان با

رابطهاش را با محیط اطراف و اشیاء درون آن ،به تصوير

توجه به اين امر ،میل دارد كه تبديل به خدا شود ،غافل از

میكشد .انديشه ناب حاصل آگاهی درست ،آگاهی از

اين كه همین تفكر او را در خود فريبی فرو میبرد .اگر

خود و محتويات آن ،يا به عبارتی خودآگاهی است.

ما در جستجوي خدا شدن باشیم ،ديگر نخواهیم توانست

خودآگاهی به دست آمده از انديشه ناب ،كاستیهاي

اصیل شويم .بنابراين میبايست دنبال كنشی اصیل باشیم و

انسان را به او نمايان میسازد و او را در درک مخلوق

عمل اصیل به ما میآموزد كه محكوم به آفريدن هستیم و

بودن ياري میرساند .هم چنین او را از وجود برابر و

در عین حال خودمان محصول آفرينش میباشیم و محكوم

آزادي مساوي با ديگران ،باخبر میكند و در نهايت اين كه

به اين امر نیز هستیم .از اين رو میگويد« :اصالت ،رابطه-

ايمان بد براي سارتر يک شر آبجكتیو است و اصالت يک

اي واقعی است با ديگران ،با خود و با مرگ» .در اين جا

خیر آبجكتیو میباشد .از نظر سارتر آرزوي خدا شدن،

منظور سارتر اين است كه يک هستی دار اصیل به دلیل

تصويري بیهوده است كه جاي گزين اصالت میشود و

آگاهی از خويشتن ،به درستی آگاهی خود را درک میكند

انسان اصیل نمیتواند بدون درک آزادي ديگران زندگی

و میداند كه از قوهاي به نام آگاهی برخوردار است .و

كند .پس اجتماعی بودن مهم ترين جنبه اصالت در تفكر

پس از درک اين مسأله ،پی میبرد كه آزاد است و به

سارتر است (.)Webber،2009،145

جهان اطراف و هستی هاي آگاه و غیر آگاه شناخت پیدا

بنابراين ،در اين رابطه نیز میتوان گفت؛ گرفتار شدن

میكند .از اين رو است كه به يک وجود -براي -ديگري

در دام خود فريبی و دروغ ،آفتی است در مسیر رشد

تبديل میشود و در تكمیل اين فرايند ،به متناهی بودن

اصالت انسان .به باور سارتر ،شر چنان كه دين داران

خود پی خواهد برد زيرا روزي میرسد كه طرح افكنی و

میپندارند ،دوري از مسیر و هدف الهی نیست ،بلكه

پروژه او به پايان میرسد و درک اين واقعیات از نظر

فاصله گرفتن از حیطه انسانیت حقیقی و اصیل میباشد و

سارتر باعث اصیل شدن میگردد.

امر خیر براي سارتر ،هر آن چیزي است كه انسان را به

به نظر سارتر ما انسان ها شورمندي بی فايده هستیم و

انسانیت اش نزديک نمايد .در شیوه فلسفه ورزي سارتر،

اگر بخواهیم دنبال اصالت بگرديم و با شورمندي در

انسان گاهآ آرزوهاي واهی در سر میپروراند و چون از

جستجوي آن باشیم ،به نتیجه عكس گرفتار خواهیم شد و

متناهی بودن خود رنجور است ،سعی دارد به اشتباه جنبه

از آن فاصله خواهیم گرفت .اما هیچ گاه راه پیش رو به

الهی به خود داده و هم چون يک خدا زندگی كند .از نظر

سمت اصالت مسدود و بسته نیست و نیازمند درک

سارتر اين مسأله ،نه تنها به انسان كمک نخواهد كرد بلكه

درستی از جاي گاه انسانی ما و درک مرگ و هم چنین

او را بیش از پیش از خودِ درونیاش دور میسازد.

روابط ما با ديگران میباشد.

دستيابی به ايده خداوند ،از نظر سارتر امري غیرممكن و

4ـ -1-1در يكی ديگر از پیش زمینههاي اصالت انسان،

متناقض است زيرا همان طور كه آمد ،خداشدن مستلزم

سارتر میان انديشه ناب و انديشه غیرناب تمايز میگذارد.

جمع نقیضین است .يعنی از يک طرف ما بايد وجود آگاه

يكی ديگر از ابزارهاي حركت به سمت اصالت براي

و لنفسه باشیم و از طرف ديگر ،وجود ناآگاه و فی نفسه
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به عبارت ديگر ،هم انسان باشیم و هم شیء .اين حالت

مسیر دست يابی به اصالت میشود .براي سارتر تكیه بر

هرگز پديدار نخواهد شد ،از اين رو است كه سارتر

ناخودآگاه و آگاهی غیرانديشمندانه باعث و بانی اين امر

انديشیدن به يک موجود اولوهی را كنار گذاشته و

است و براي كركگور فاصله گرفتن از خود و بی ايمانی

وجودش را غیر ممكن میداند و به اين نتیجه بسنده

باعث شیء شدن انسان میشود كه او را از رسیدن به

میكند كه تنها انسان است كه محور حقیقت قرار میگیرد

متعال يا خداوند و اصالت دور میكند .بر طبق نظر هر دو

و بايد در راه درک حقیقتِ بیشتر تالش در جهت تقويت

فیلسوف ،اگر انسان به درستی جاي گاه ويژه خود را درک

انسانیت و صفات انسانی صورت گیرد .انسان ،درون

نكند ،يقیناً نخواهد توانست مرتبه تعالی خود را به دست

اجتماع و در كنار ساير انسانها و هم نوعان خود ،تعالی

بیاورد .سارتر به «وجود -براي -خود» اشاره دارد كه آگاه

پیدا میكند و با كنشهاي اجتماعی مطلوب و راه كارهاي

است و كركگور به «اگزيستانس اصیل» كه باآگاهی و

بسیار ناب ،انسانیت او بیشتر به چشم میآيد .بنابراين،

بصورت آزادانه راه خود را به سوي اصیل شدن میپیمايد.

اصالت در فلسفه وي زيرساختی اجتماعی -سیاسی دارد.

از اين رو میتوان آگاهی انسان را وجه اشتراک ديگري در

 -4-3نتيجه بررسي تطبيقي ديدگاه هاي كيركگور و

فلسفه هر دو فیلسوف دانست.

سارتر درباره اصالت

 -3-9-1-3سومین وجه اشتراک در عمل گرايی دو

اگر بخواهیم در يک جمع بندي كوتاه و مفید به مقايسه

فیلسوف است .هر دو انديشمند ،برخالف كانت كه اخالق

مسأله اصالت در فلسفه كركگور و سارتر بپردازيم،

نظري را گسترش میداد ،به عملكرد انسانها در راه

خواهیم ديد كه يک سري تمايز و تشابه در فلسفه اين دو

رسیدن به اصالت و حقیقت توجه ويژه دارند .كركگور

انديشمند قابل مشاهده است كه از جمله تمايز میان آنها

اصیل شدن اگزيستانس را منوط به هماهنگی قلب و عمل

میتوان به موارد زير اشاره نمود:

انسان میدانست و از ساحت آبجكتیو و بی عملی گريزان

 -1-4-3وجوه اشتراک كركگور و سارتر

بود .سارتر نیز همواره به عملكردهاي انسان در سنجش

9-9-1-3ـ نخست آن كه براي هر دو فیلسوف زمینه

اصالت انسانی دقت ويژه داشت .چنان كه در زندگی

حقیقت بر بستر وجود انسانی يا اگزيستانس بنا شده است.

واقعی خود ،دمی از تالش و نوشتن و فعالیت حزبی باز

زمین قابل كشتِ انسان است كه میتواند تخم اصالت را

نه ايستاد.

به تعالی برساند .سارتر به روشنی اعالم میكند كه

رابطه پر رمز و راز زندگی كركگور با نوشته ها و آثار

اگزيستانسیالیسم گونهاي امانیسم است و اين بیانیه ،حاكی

عجیبش ،نشان دهنده ديالكتیک اگزيستانسیال اصالت براي

از اين واقعیت است كه وي انديش مندي است انسان

او است .از سوي ديگر ،فعالیتهاي سیاسی فراوان كه

محور كه قابلیتهاي انسانی را براي رسیدن به حقیقت،

باعث شركت سارتر در انقالبهاي متعدد میشد او را

مهم و كارآمد میداند .از سوي ديگر ،كركگور نیز هر چند

بیشتر عالقمند بر ساحت عمل نشان میدهد .هر دو

اگزيستانسیالیستی است خدامحور ،اما بناي آغازين انديشه

فیلسوف بدنبال آزادي عملی هستند كه محصول انتخاب

خود را با توجه و دقت بر قابلیت هاي انسانی فراهم

آگاهانه از روي شعور انسانی است.

میآورد.

 -2-4-3وجوه اختالف كركگور و سارتر

4-9-1-3ـ دوم اين كه هر دو فیلسوف از شیء شدن

 -9-4-1-3با توجه به مسأله سوم ،بنیاديترين اختالف

انسان بیم دارند ،چرا كه شیء شدگی و عدم آگاهی انسان

میان كركگور و سارتر نه تنها در بحث اصالت ،بلكه در

نسبت به جاي گاه انسانی خود باعث ايجاد اختالل در

كلِ سیستم فلسفی ،مسأله باور دينی است .براي كركگور،
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پذيرش وجودي كه هم زمان ،هم متعال باشد و هم غیر

خودفريبی و دوري از مسئولیت ناپذيري دارد اما براي

متعال ،امري مسلم است .زيرا در فلسفه او انسان،

كركگور ،من بودنِ انسان در شور راستین به ايمان و پناه

میبايست به امر محال تن بدهد و امر محال همان برقرار

جستن در بارگاه الهی است كه ناشی از درک گناه و تالش

كردن رابطه میان زمان (به عنوان معیار انسان و طبیعت) و

در بخشوده شدن است.

ابديت (به عنوان معیار خداون و مسیح) است .از اين رو

 -4-4-1-3با توجه به مسأله نخست ،چیزي كه اين دو

در فلسفه كركگور ،تالقی زمان و ابديت غیرممكن نیست.

فیلسوف را از هم ديگر متمايز میكند ،مسأله تنهايی و

اما در دستگاه انديشه ورزي سارتر ،محال است بتوان

فرديت است .طبق تعريفی كه كیركگور از انسان ارائه

موجودي كامل يافت كه هم از طرفی زمان مند باشد و از

میدهد مثال اعالي انسانیت ،كسی است كه به شهسوار

طرف ديگر ،در ساحت ابديت قرار گیرد .براي سارتر ،هم

ايمان تبديل گردد .از نظر او شهسوار ايمان ،ابراهیم است.

زمانی تعالی و رويدادگی محال است ،برخالف كركگور

از اين رو در فلسفه كركگور ،انسانیت با مفهوم ايمان به

كه به تناقض نماي مسیحیت تن میداد .ناگفته پیداست كه

خداوند گره خورده است .اما براي سارتر ،انسانیت را

براي كركگور يگانه امر اصیل كه انسان را جاودانه

نمیتوان در باور به خدا يافت بلكه انسان واال فقط در

میسازد ،خداوند است .در فلسفه كركگور تمام تالش

ساحت انسانی يافت میگردد ،به عبارتی ،وجودي است

انسان در رسیدن به امر متعال و بی نهايت است كه چیزي

كه میان خود و ساير موجودات تمايز قائل میشود و درک

نیست جز ايمان به خداوند .ابراهیم اخالق را به تعلیق در

درستی از هستی خود دارد .از اين رو ،براي كركگور اصل

آورد تا ايمان را كسب كند .ايمانی پايدار و مستحكم كه

اساسی حقیقت جاودانه انسان در سابجكتیويته است .به

پیامد آزمون الهی است .رودر روي خداوند قرار گرفتن و

عبارتی انسان با فرديت يافتن میتواند به سمت اصالت

در پیش گاه او سر تعظیم فرود آوردن باعث اصالت

حركت كند و خطاي انسان در آن جا است كه بدنبال

میشود .به لحاظ اخالقی كشتن يک انسان شرّ حساب

متحد شدن با يک ديگر میگردند چرا كه در همین اتحاد

میشود ،اما ابراهیم براي يک لحظه از حكم اخالقی گذر

است كه همه چیز پوسیده شده و سیاسی و حاصل توده

كرد تا به يگانگی برسد و محال را تجربه كند ،همان

میشود .درحالی كه براي سارتر جنبه «براي -ديگري-

تناقض نماي مسیحی كه كركگور در ايمان راستین بدنبال

بودن» انسان است كه زمینه اصالت را فراهم میكند .انسان

آن است .بنابراين در فلسفه كركگور واپسین مرحله

متعلق به جامعه است و در تحوالت اجتماعی فرصت

اصالت يافتن ،ايمان راستین است.

میيابد كه خودش را پیدا كند .از اين رو اصالت براي

اما براي سارتر حكايت ديگري رقم میخورد .سارتر به

سارتر برخالف كركگور در حوزه سیاست و اجتماع

هیچ وجه در پی ايمان نیست چرا كه به صراحت خدا را

جستجو میشود .فرديت اصیل ،میبايست هم چون

انكار میكند و نماينده اگزيستانسیالیسم الحادي است.

آفرينشگر خود ،تنها باشد .يگانگی انسان ،الهامی است از

براي سارتر ،كمال انسان در آن نیست كه به جستجوي

تنهايی و يگانگی خداوند .اگرچه سارتر به عنوان يک

خدا بنشیند ،چنان كه در مسأله ايمان بد بارها اشاره كرده

انديشمند اگزيستانسیالیست ،توجه ويژهاي به تنهايی و

است ،چرا كه آرزوي خدا شدن آفت اصالت انسان است.

فرديت اگزيستانس اصیل دارد با اين حال ،به اصالت

بنابراين ،براي سارتر اصالت انسان نه در حوزه ايمان كه

رسیدن انسان را صرفاً در نقشی كه براي اجتماع خود به

در حوزه مسئولیت اخالقی قابل دست يابی است .من

لحاظ سیاسی بازي می كند ،میداند.

بودن و فرديت انسان در سارتر بستگی به گريز از
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 -3-4-1-3تمايز ديگر در آن جاست كه براي كركگور

اگزيستانسیال خود با چند واسطه از پديدار شناسی هگل

پايه اصالت در شورمندي است .انسان بايد شور تعالی

متأثر است و در مباحث كتاب «هستی و نیستی» او

داشته باشد و از سر عالقه به سوي بینهايت حركت كند

میتوان رد پاي پديدار شناسی ذهن هگل را مشاهده كرد،

و در اين مسیر خالصانه و با خلوص نیت گام بردارد .در

البته با تفاوتی چشمگیر .حقیقتی كه كركگور بدنبال آن

حالی كه براي سارتر ،انسان شورمندي بی فايده است و

است ،مثل حقیقت هگل ،شناختی ( )Cognativeنیست

خلوص نیت محلی از اعراب ندارد ،چرا كه با خلوص

بلكه بدون هدف عقالنی و انگیزشی و غیرشناختی

نیت ،انسان در دام تفكرات فالسفه سنتی نسبت به اصالت

( )Conativeاست .به عبارت ديگر ،فلسفه سارتر پیرو

محو میشود .كركگور شور ،رنج و درد را میجويد تا به

ساختار فلسفه مدرن است چرا كه موازين راسیونالیسم در

اصالت برسد ولی سارتر رنج را براي دست يابی به

فلسفه وي به وفور يافت می شود .چنان كه ديديم ،سارتر

اصالت مناسب نمی بیند.

فیلسوف آگاهی است و آگاهی زيربناي مدرنیته است،

 -1-4-1-3با توجه به مسأله دوم ،اختالف بعدي میان

همان گونه كه بارها به نقد ناخودآگاه فرويد پرداخته ،اما

اين دو فیلسوف ،در شیوه و روش انديشه ورزي آنها

فلسفه كركگور قانون پذير نبوده و بر آگاهی منظم تكیه

است .كركگور براي دست يابی به اصالت ،به شیوه

ندارد ،بلكه هرانتخاب مبتنی بر لحظه و آن است .ممكن

غیرمستقیم و با نامهاي مستعار مانند يوهانس دوسلینتوس،

است در يک لحظه به فرمان خداوند گوش دهد و از امر

عمل میكرد چرا كه از نظر وي طريق رندانه ( )Ironyو

الهی پیروي نمايد و بر همین مبنا بنیان هر تفكر عقالنی را

شیوه غیرمستقیم ،روش الهی براي بیان حقیقت است و با

برهم بزند .از اين رو ،فلسفه كركگور ،قاعده مند و پیش

شیوه غیرمستقیم میتواند هم چون موجودي اصیل و به

بینی پذير نیست و بر پايه عشق الهی استوار است .از اين

روش الهی حقیقت را به مخاطب برساند .اين روش،

جهت ،او را میتوان سرمنشا نگرش هاي پست مدرن به

ايمان انسان را حفظ میكند و باعث نزديک شدن بیشتر

حساب آورد .نتیجه اين كه سارتر ،فیلسوف مدرنیته است

به يگانگی میشود .اما در فلسفه سارتر ،روش

و كركگور انديشمندي با رگههاي پست مدرنیستی.

پديدارشناسانه ،حقیقت را به شیوهاي پديداري بیان میكند

 -1-4-1-3اختالف ديگري كه می توان به روشنی در

و بر اساس آن همه چیز عیان و آشكار است و بیشتر آثار

انديشه اين دو فیلسوف ديد ،مربوط به بحث آزادي است.

سارتر از زبان خود او و تحلیل انديشههاي فردي خود

بنا به باور كركگور آزادي ،مقوله بنیادين اگزيستانس اصیل

وي هستند .حتی اگر نام گذاري در داستانهايش صورت

است ،هم چون سارتر ،اما با اين اختالف كه حق انتخاب

میدهد؛ بیشتر قهرمانان ،نماد خود وي میباشند مانند

در كركگور محدود به مرحلهاي كلی از سپهرهاي هستی

روكانتن در رمان «تهوع» .از جهت ديگر ،سارتر چندان

است يعنی نمود آزاد بودن انسان ،بسته به گزينش يک

اشارهاي به رندي نمیكند و بهترين راه بیان حقیقت را در

سپهر كلی از میان سه سپهر هستی است و وي انتخاب

هنر ادبی منثور يا همان رمان و داستان و نمايش نامه

موارد جزيی را نمودگار آزادي نمیداند .اما براي ساتر

نويسی میداند.

آزادي انسان ،در انتخاب لحظه به لحظه امكانات زندگی،

 -1-4-1-3سارتر و كركگور در موضعشان نسبت به

تجلی میيابد .از نظر سارتر ،ما انسانها آن قدر آزادي

فلسفه هگل نیز اختالف دارند .كركگور شديداً بر ضد

داريم كه محكوم به آزاد بودن هستیم .خارج از دايره

فلسفه حاكم دوران خود كه سیستم پرزرق و برق فلسفه

آزادي ،چیزي براي انسان وجود ندارد .ما در آزاد بودن

هگلی بود ،میتازد .در حالی كه سارتر در هستی شناسی

خود دست و پا میزنیم و به عبارتی اسیر آزادي شدهايم.
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 هم، به دلیل آگاهی داشتن،» خود- براي-چراكه «وجود
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 نكته ديگري كه درخصوص اين فالسفه-7-4-1-3
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مختلف هستی روبه رو میشويم كه با يک ديگردر ارتباط
 صورت ناقص يا ناكامل مراحل پس،بوده و مرحله پیشین
 مثال آگاهی در مرحله پیشاانديشنده خالی.از خود هستند
از محتويات آگاهی در حالت انديشنده است و صورت
.ناقصتري نسبت به آن دارد
منابع
 ترجمه امیر جالل، تهوع.)9311( . ژان پل، سارتر-9
. نشر نیلوفر: تهران،الدين اعلم
 ترجمه، كودكی يک ريیس.)9311( .  ـــــــــــــ-4
. نشرفردا: اصفهان،محمدعلی سپانلو
سارتر؛ اگزيستانسیالیسم و بن.)9311( . علیرضا، فرجی-3
. نشر رسش: اهواز،بست ايدئولوژيک
 ترجمه، ترس و لرز.)9311( . سورن، كركگور-1
. نشرنی: تهران،عبدالكريم رشیديان
: تهران، فرهنگ فارسی.)9371( . محمد، معین-1
.انتشارات امیركبیر
 پديدارشناسی و فلسفههاي.)9371( ... ژان و، وال-1
 انتشارات: تهران، ترجمه يحیی مهدوي،هست بودن
.خوارزمی
7. Daigle, Cheristine.(2010).Jean Poul
Sartre.Rotledge Press.
8.David,De Tmer.(2008).Sartre Expanding,
Sale press.

9313  بهار و تابستان، شماره يازدهم، (علمی پژوهشی) سال پنجم، الهیات تطبیقی/ 991

27.What,Michell.(2006). Kierkegaard.
London and New York.
28. Copleston, S.J. Fredrick. 1997. A
History of philosophy Volum XI.

