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بررسی و تطبیق جعل یا کشف معنای زندگی در اندیشه کیرکگور و سارتر


جعفر شانظری -علیرضا فرجی
چکیده

حذف علت غایی در تاریخ اندیشه ،در مباحث علمی و فلسفی تغییراتی ایجاد کرده است و این موضوو عامو تغییور نگور
انسان به بحث خداوند بهعنوان یک خالق و قدرت الیزال بوده است و اصلیترین مسولل انسوان ،یعنوی بحوث دربوار معنوای
زندگی او را تحت تأثیر قرار داده است .این امر ،دلی اصلی بهحاشیهراندن اولوهیّت خداوند و جوایگزینشودن قووای انسوانی
شده است که نتیج نهایی آن حاکمیّت رویکردهای نیهیلیستی و پوچگرایانه بوده است .به دنبوال آن ،اسوتیالی سکوالریسوم و
دینپیرایی مسلل معنای زندگی انسان را به چالش کشیده است و پس از آن ،انسان خداوند را نه همچون منشأ معنوا ،بلکوه بوه
عنوان مانعی بر سر راه زندگی میداند .ازاینرو ،بر آگاهی و اراد خود تکیه میکند و خود را آفرینند معنای زندگی میپندارد.
به همین دلی  ،بحث کشف و جستجوی معنای زندگی ،دستخو

تغییر شده است و به جای آن ،رویکردهوای معنوا آفورین و

سخن از جع معنا ،جایگزین شدهاند .این مسلله که آیا انسان سازنده و آفرینند معنای زندگی خویش است یا آن را از عواملی
بیرونی کسب میکند ،امروزه به چالش بزرگی برای بشر تبدی شده است .تقاب اندیشمندان خداباور و ملحود اهمیوت چنوین
مسائلی را دوچندان میکند .به همین دلی  ،در این پژوهش تال

شده است برای این پرسش ،با توجه به دو رویکرد خوداباور

و غیرخداباور کیرکگور و سارتر ،که از اندیشمندان مکتب اگزیستانسیالیسم و از پیشگامان تحووالت شوگرف فلسوفه معاصور
هستند ،پاسخی مناسب بیابیم .ازیکسو ،تکیه کیرکگور بر سابجکتیویته بهعنوان یک حقیقت پایدار برای کشف معنای آبجکتیوو
زندگی با توجه به سپهرهای هستی ،و ازسویدیگر ،بیمعنابودن بنیادین زندگی به دلی وجودنداشتن خداوند از نظر سارتر کوه
با توجه به آگاهی انسان میتوان به رو

سابجکتیو برای آن معنایی جع کرد ،ژرفاندیشی شده است.
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 -1مقدمه

ما بیشتر با مفهوم هدف از بحث معنا مواجوه هسوتیم .گواه

بوا پیودایش علووم جدیود و منسوو شودن کیهوانشناسوی

هدف به موجودی که دارای علم و اراده است نسوبت داده

بطلمیوسی ،ضربه های سنگینی بر پیکر باورهای دینی وارد

میشود و گاه به موجودی که دارای علم و اراده نیست. ...

شده است .نخسوت ،گالیلوه بوا اعوالم خورشویدمحوری و

موجود صاحب علم و اراده ،در یکایک کارهای آگاهانهای

مرکززدایووی از زم وین در کیهووانشناس وی موودرن و سووپس،

که انجام میدهد ،رسیدن به چیزی را در نظر دارد کوه بوه

دکارت با حذف علّت غایی ارسوطویی و جوایگزینکوردن

آن هدف میگوییم (ملکیان .)50 :5908 ،اگر هدف ،درون

کپرنیکوی کانوت ،نظریوه

وجود نهفته باشود و در خوود موجوود صواحباراده قورار

تکامو دارویون ،پدیدارشوودن تحوووالت نوووین فیزیوک از

داشته باشد ،هدفی خودبنیاد است؛ اما اگور بیورون از آن و

قطعیّت نیوتن تا نسبیّت انیشتین و اصو قطعیوتناپوذیری

مرتبط با یک موجود دیگر کوه سوازنده آن موجوود اولیوه

هایزنبرگ ،نگور هوای متوافیزیکی و فلسوفی بوهسورعت

است ،موجود بوده باشد ،آن هدف ،بیرونی و غیر خودبنیاد

ویران شد و ساختارها و مکاتب نوینی به وجوود آمود کوه

به حسا

میآید .با مقایسه جهان و انسان ،میتوان به این

بیشتر بر امانیسم و انسانمحوری و درنهایت ،سکوالریسوم

نتیجه رسوید کوه زنودگی در ذات خوود هودفی خودبنیواد

تأکید میکردند .این دگرگونیها ،هرچنود خوشوایند بشور

ندارد؛ زیرا هدف را باید در عاملی بیرون از آنکه صواحب

بود ،اما حاصلی جز بیخانمانی ،سرگردانی و پوچی بورای

علم و اراده است ،جستجو کرد؛ اموا ایون حقیقوت دربوار

او به دنبال نداشت؛ زیرا ازآنپس ،انسان مبنوا و تکیوه گواه

انسان صدق نمیکند؛ زیرا انسان هم علم دارد و هم اراده؛

الهی را از دست داد و مجبور شد به تنهایی با سرنوشت و

ازاینرو ،از هودف خودبنیواد برخووردار اسوت .پاسوخ بوه

تقدیر روبه رو شود؛ بنابراین قاعدههای نظواممنود طبیعوت،

پرسشها در این زمینه ،بستگی بوه نوو نگواه فورد پاسوخ

دیگر به فرمان یک عام ماورایی نیستند و جوای خوود را

دهنده دارد؛ بوهگونوهای کوه یوک فورد سوکوالر قائو بوه

به بخت و اتفاق دادهاند و عناصر کور و کر آنها را تودبیر

پدیدآورند ازلی نیست و با نگاه موادی پاسوخ مویگویود.

میکنند .محصول پایانی این بیخانموانی ،خوداتکوا شودن

همچنین فرد الهیدان نیز بهگونهای دیگر و با درنظرگرفتن

انسان و تنهایی اوست که میباید در پی یافتن پاسوخهوایی

این پیشفرض که زندگی سوازندهای دارد ،پاسوخ خواهود

اساسوی دربووار مسووائ و پرسووشهووای بنیوادین زنوودگی،

گفت .تنها تفاوت یک شخص الهی با یک شوخص موادی

ازجمله پرسش دربار ارز  ،معنا و هدف آن بگردد.

در این است که آخورین کو بورای یوک شوخص موادی،

علت فاعلی ،و همچنین انقوال

پژوهشهای بسویاری بوه توازگی در بوا

مسولل مهوم

طبیعت است؛ اما شخص الهی طبیعت را جزئی از یک ک

معنای زندگی صورت گرفته است .این پوژوهشهوا نشوان

بزرگتر به نام فراطبیعت یا عالم مجردات میداند که قاهر

میدهد که این موضو دربردارنود جنبوههوای گونواگونی

بر آن است (ملکیان.)28 :5908،

است؛ بهگونهای که هم در فلسفه دین به آن پرداخته شوده

با توجه به این پیشزمینهها ،پرسشی که مطرح میشوود

است که بیشتر به جنب هدفداربودن زندگی میپوردازد ،و

این است که معنای زندگی کشفشودنی اسوت یوا جعو

هم در مباحث اخالق که به ارزشومندبودن زنودگی تأکیود

کردنی .پاسخ به این پرسش ،اگر مشمول کشفکردن معنوا

دارد و هم در حوزه روانشناسی که میزان کواربرد ،کوارکرد

باشد ،چه از زاویه هدف و چه از دریچوه ارز  ،بور ایون

و فایده زندگی را میسنجد .آن جنبه از معنای زندگی کوه

اموور داللووت دارد کووه زنوودگی بووه شووک ذاتوی معنووایی را

بسیار به آن اشاره شده است ،جنبه هودفداری آن اسوت.

دربردارد؛ یعنی معنایی در زندگی نهفته است کوه موا فقوط

در این پژوهش و در جریان مقایسه جع یا کشوف معنوا،

باید زحمت کشفکردن آن را بپذیریم؛ اما به باور برخوی،
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چنین چیزی غیرممکن است؛ زیرا انسان با افعال خوود بوه

نخستین تقسیمبندی ،دو گروه را دربرمیگیرد :ازایونسوو،

زندگی معنا میبخشد؛ افعالی مانند :خلق یک اثر مانودگار،

طبیعتباوران که برخوی از آنهوا فردگورا و برخوی دیگور

تجربووهکووردن ی وک سووری شوورایط وی وژه و ی وا مبووارزه بووا

عینگرا هستند و ازسویدیگر ،فراطبیعتباوران قرار دارند

رنوو هووا و دردهووای

که گروهی از آنها خداباور و گروه دیگر روحباور هستند.

دشووواریهووای زنوودگی و پووذیر

فراطبیعتباوری نظریهای است که میگوید :زنودگیِ یوک

ناخوشایند آن.
همانگونه که در فلسوفه کیرکگوور خوواهیم دیود ،وی

فرد تنها در صورتی معنوادار اسوت کوه او ربوط و نسوبت

را دارد و بر این بواور اسوت

خاص با قلمرویی صورفا روحوانی داشوته باشود .اگور نوه

و

خدایی هست و نه روحی وجود دارد یا بر فورض وجوود،

کنویم توا

شخص قادر به ارتباط با آنها نیست ،بنابراین زندگی فورد

در پیشگاه خداوند بهصورت یک فرد تنها حضور یوابیم و

فاقد معنا است (معنای زندگی .)56 :5903 ،چنین برمیآید

اجرا کنیم .ازاینرو ،معنوا

که در این سخنان بوه روشونی معنوای زنودگی ،وابسوته و

برای این فیلسوف و همنحل او امری درخوور جسوتجو و

مرتبط با یک عام معنوی است؛ اموا در میوان فراطبیعوت

کشفشدنی و به عبوارتی ،آبجکتیوو اسوت؛ اموا در نقطوه

باوران ،اختالفاتی هست .گروهی از آنها این عام معنوی

مقاب  ،افرادی قرار دارند کوه انسوان معاصور را وانهواده و

را خداوند میدانند و گروه دیگور آن را روح مویپندارنود.

پرتا شده در زندگی میدانند که جبر مطلقوی در زنودگی

برای افراد خداباور ،حضور خداوند شورط الزم معنواداری

او حاکم است .شاخص اصولی معنوادار بورای ایون افوراد،

است؛ اما شرط کافی نیست؛ زیرا زندگی تنها با حضوور و

آزادی و اراد انسووان اسووت کووه بووا تکیووه بوور آگوواهی

وجود خداوند معنا نمییابد؛ بلکوه عوامو دیگوری ماننود

دسووتیوافتنی اسووت .ایون دسووته از اندیشوومندان ،منشووأ و

سعی و تال

انسوان الزم اسوت توا حضوور ایون عنصور

سازنده معنا را انسان میدانند که بورای دسوتیابی بوه یوک

موواورایی را کشووف کنوود و اهووداف او را بوورآورده سووازد.

زندگی معنادار ،فقط به جهوان سوابجکتیو تکیوه مویکنود.

بنابراین ،سعی و توال

انسوان یکوی دیگور از معیارهوای

ازاینرو ،معنا را امری سابجکتیو و جع شودنی مویداننود.

کشف معنا در جوار حضور خداوند اسوت .گرچوه برخوی

سووارتر ،فیلسوووف اگزیستانسیالیسووت ملحوود فرانسوووی ،از

ایراد گرفتهاند که اگر خدایی وجود داشوته باشود کوه هوم

جمله این اندیشمندان است .سارتر را همنحلو کیرکگوور

دارای قدرت مطلق و هم دانای محض باشد ،دیگر انسوان

میشناسند؛ درحالیکه اختالفات بنیوادینی بوا او در بیشوتر

در انتخا

و رسیدن به زندگی مختار نخواهد بوود – کوه

زمینههای فلسفی و متافیزیکی بوویژه در بحوث کشوف یوا

در این صورت انسان آزاد نیسوت و جبور زنودگی باعوث

جع معنا دارد که ژرفکاوی در اندیشه آنهوا آموزنوده و

زدودن معنا از آن خواهود شود – بوااینحوال ،خوداباوران

خواهد بود .پیش از ورود به بحث و مقایسوه ایون

دلی های فراوانی را مبنی بر همخوانی حضوور خداونود و

انگیز دفا از مسیحیت نا

که برای کسب یک زندگی معنادار موی بایود بوا توال
کوشش و ریاضت کشیدن ،همچون مسیح تال
فرمان های او را به شک مطلو

مطلو

دو اندیشمند ،نیاز است ابتدا حدود نگر های خداباور و

آزادی انسان بیان کردهاند که از اهداف این پوژوهش خوار

غیرخداباور به بحث معنا را از هم جدا کنیم.

است .روحباوران نیوز دربوار معنوا سوخنهوایی دارنود کوه
بازگوکردن برخی از آنها خار از لطف نیست :یک نظریوه

 -2معنای دینی و غیردینی زندگی

روحمحور میگوید کوه افوراد ،وابسوته بوه قرارگورفتن روح

 -1-2فراطبیعتباوری

درحالت خواص هسوتند .روح ،بوه معنوای جووهر معنووی،

رویکردهووای مسولل جعو یوا کشووف معنووای زنوودگی در

نامیرایی است که میتواند در زمان مجسوم شوود یوا بودون
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هستند که بر اساس آن ،مسلل معنای زندگی متعلق به می

بدن ،در عالم بیزمان باشد (معنای زندگی.)25 :5903 ،
بااینحال ،تأثیرگذارترین نظریه روحباورانه بوه مباحوث

و خواست انسان است .گروهوی نیوز عامو معنوابخش را

اخالقی بازمیگردد کوه در خوالل آن ،ایون سووال مطورح

اراد انسان و کشف تواناییهای فردی و برخی هوم ،حوق

زیستن دارد یا نه .بوهعبوارت

و گزینش را عام معنابخش مویداننود؛ اموا آنچوه

می شود که آیا زندگی ارز
دیگر ،آیا زندگی آن قدر ارز

انتخا

دارد که به خاطر حفظ آن

مهم است ،هماهنگی تمامی این افراد در یک پاسخ واحود

کنیم .برخی در

است که وجوود هرگونوه عامو مواورایی را در معنایوافتن

پاسخ بوه ایون پرسوش گفتوهانود کوه زنودگی درصوورتی

زندگی ،ضروری و الزم نمیدانند .چنانکه خوواهیم دیود،

دست به هر کاری بزنیم و بینهایت تال

ارزشمند خواهد بود که روح انسان جاودانه باشد و هرگوز

سارتر وابسته به ایون شویو نگور

پایان نپذیرد .بهعبارتدیگور ،تنهوا درصوورتی زنودگی موا

اندیشه خداباور کیرکگور قرار دارد.

باارز

اسوت کوه در مقابو

خواهد شد که امیدوار به جهانی ماورا این جهان

جنبه دیگر طبیعتبواوری ،عوینگرایوی (آبجکتیویسوم)

مادی و متناهی باشیم .با وجود پاسخهوا و ایرادهوای کلوی

است .به نظر قائلین به آن ،زندگی معنادار ،عبارت است از

که بر این مسلله گرفته شده است ،درنهایوت ،بقوای انسوان در

همراهشدن قوای ذهنی خاص با ارز های مستق از ذهن

جهانی ماورا این جهان مادی ،باعث یافتن معنا برای زنودگی

که بیشتر خانم سوزان ولف آن را بیان کرده است :زنودگی

میشود .ازاینرو ،فراطبیعوتبواوران ،چوه روح محوور و چوه

معنادار ،باید دو معیوار بوه هوم مورتبط را بورآورده سوازد:

در

نخست ،باید به صورتی فعال درگیور چیوزی باشود و دوم

خداباور ،بر سر یک مسلله اتفاقِنظر دارنود؛ یعنوی توال
کشف معنا با اعتقاد راستین به جهانی نامتناهی و ماندگار.

اینکه ،این درگیری مربوط به طورحهوای ارزشومند باشود.
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زندگی در صورتی که بهگونهای فعال درگیر چیزی نباشد،

این دسته از افراد ،بر این باورند که زندگی حتی بودون

بی معنا خواهد بود (معنای زنودگی .)18 ،5903 ،چنوانکوه

خدا و یا روح میتواند معنادار باشود و اعتقواد دارنود کوه

پیشتر آمد ،تال

فردی انسان ،چه در طبیعوت و چوه در

گونههای ویژهای از زندگی در عالمی صرفا مادی میتواند

اندیشه و درون ،از نظر طبیعتباوران عوینگورا و فردگورا،

برای معناداری بسنده باشد .از نظر دیدگاه غیر دینی ،هویچ

عاملی برای جع معنوای زنودگی اسوت .بنوابراین ،انسوان

حالتی فرابشری که برای ما جالب به نظر آید و هیچ هدف

محوری یکی از ویژگیهای طبیعتبواوران اسوت ،کوه در

حقیقی یگانهای برای زندگی بشر وجوود نودارد؛ بنوابراین،

نقط مقاب ِ افراد فراطبیعتباور قرار دارند .بحث تفصویلی

هیچگونه رجوعی بوه خداونود ،برهموا یوا نیروانوا در ایون

دربا

گفته های یادشده ،در هستنیشناسی هر کدام از این

دیدگاه تصوّرکردنی نیست (پویا .)5 :5905 ،از این جهت،

فالسفه آمده است و در آنجا بهخوبی جایگاه وجود انسوان

قائلین به عنصر طبیعی معنا ،بر مولّفههای این جهانی تکیوه

را مشخص کردهاند.

دارند و به همین دلی  ،تأکیود بور تووان و قووای انسوانی،
نسبت بوه تکیوه بور تووان موجوودی اولووهی ،از اهمیوت
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بیشتری برخوردار است .در میان ایون افوراد ،مکتوب هوای

چنانکه میدانیم ،در هسوتیشناسوی کیرکگوور سوه گونوه

مختلفی وجود دارد .گروهوی از ایشوان فردگورا هسوتند و

هستی همواره تحلی پذیر است که وی از آنهوا بوهعنووان

دستهای عینگرا .نظریه فردگرایی میگوید :آنچه به زندگی

مراح یا سپهرهای هستی یواد مویکنود .ایون سوپهرها در

معنا میدهود ،وابسوته بوه فورد اسوت (کوه لزوموی نودارد

فلسفه کیرکگوور ،بسوتههوایی جدانشودنی نیسوتند کوه بوه

جوهری روحوانی باشود) .فردگرایوان بیشوتر تواب اصولی

صورت پلکانی به سوی تعوالی نشوانه رفتوه باشوند؛ بلکوه
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مراحلی از حیات و زندگی بشر هستند کوه مویتواننود بوا

می خواهد الگوی کلی زندگی اخالقی باشد ،مانند سوقراط

یکدیگر مرتبط نباشند .زندگی در مرحل استحسانی بورای

که جام شوکران را نوشید تا با مرگ خود ،درسی تواریخی

خود و در مرحل اخالقی برای دیگران و در مرحل ایمانی

به انسان ها بیاموزد؛ درسوی کوه نشوانگر حقیربوودن جوان

برای خداوند است.

انسان در مقاب اجتما است.
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قهرمان عرصه اخوالق بوه دنبوال حواکمکوردن عودالت

عمر را صرف جستجوی لذات جنسی و جسمی موی کنود.

میگردد .وی از جان خود میگذرد تا آموزهای باشد بورای

وی همواره مشغول فریبدادن جنس مخالف اسوت؛ زیورا

تاریخ .وی دوست دارد یادگاری باشود در دوران مختلوف

از این کار لذت میبرد و انجام چنوین عملوی را هودف و

تاریخ؛ زیراکه کلیّت را دوست دارد و آن را پاس موی دارد.

غایت زندگی قرار داده است .بنابراین ،هدف در این سپهر،

قهرمان تراژدی از خود می گذرد تا کلی شود .هودف او در

هرچند مقرون به حقیقت نیست ،اموا چیوزی اسوت کوه دون

زندگی احیا کردن عدالت و قانون است و با مورگ خوود،

ژوان را در ساحت اندیشه ،ارضا میکند و او را بوه اهودافش

قانون را زنده میکند (.) Lippitt, 2003, p.152

فورا دهیود .تنهوا توابش

بنابراین ،زیربنای هدف زندگی در سپهر اخالقی ماننود

میرساند« .به آغاز زنودگی او گوو

نورانی در زندگی او ،نقطه کور و تاریک ابرآلوودی اسوت کوه

سپهر استحسانی ،نشانههای الهوی کیرکگوور نیسوت؛ زیورا

را پوشش داده است .وی از دایر حقیقوت بیورون

وی برخالف سقراط که قهرمان و الگووی سوپهر اخالقوی

نموویتابوود .او اسوویر

بود ،نمی خواهد تابلویی باشد بر گذرگاه های تاریخ کوه از

خواهشهای کور زندگی اسوت و همچوون طعموهای در دام

او بووه نیکووی یوواد کننوود .بوورای کیرکگووور ،چنووین هوودفی

زندگیا

اسووت .هوویچ روشوونایی بوور زنوودگیا

زندگی کسالت بار خود گرفتار آموده اسوت .گوو

کنیود کوه

تحقیرآمیز است.

چگونه در لذات زودگذر گرفتار است .در پوششوی از افعوال
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تاریووووک .(Kierkegaard,5306p.103) .بووووه نظوووور

کیرکگور ،مرحله و سپهر ایمانی است .تمام هدف و غایت

کیرکگور ،مفهوم زندگی دون ژوان چیزی جوز تواریکی و

فلسفه کیرکگور ،اثبات درستی و بنیادینبوودن ایون سوپهر

ابرآلودبودن را به مخاطب القا نموی کنود؛ بنوابراین هودف

است .آنچه باعث شده توا کیرکگوور دو سواحت و سوپهر

زندگی وی که امری بسیار حقیر و کوچک است ،او را در

دیگر را نادیده بگیرد و آنهوا را در دسوتیابی بوه حقیقوت،

دام این تاریکی فرو برده است .زندگی افراد در این سوپهر

ناتوان بشناسد ،شوورمندی ،عشوق و خلووص نیوت افوراد

برای خودشان است.

داخ آن سپهرها است .ازایونرو ،بوه نظور کیرکگوور الزم
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است که در سپهر ایمانی ،انسان ،آزادانه و با اراده به سوی

ساحت ارز های انسانی قدم میگذارد که در این سوپهر،

معشوق حقیقی گام بردارد .کیرکگور عصر خوود را دوران

زندگی افوراد بورای دیگوران اسوت .چنوانکوه گفتوه شود،

بی شوری می دانست؛ زیراکه انسان ها در آن ،یوا بوه دنبوال

کیرکگور امر اخالقی را به تعلیق درآورد؛ زیرا هدفی بسیار

لذات زودگذر زندگی هستند (مانند تمامی موردم عوادی و

بزرگ را در زندگی دنبال میکرد .قهرمان تراژدی یا هموان

توده که از آنها گریزان بود) یا اینکه سعی دارنود خوود را

مرد اخالق که در ساحت دستورات اخالقی بهسرمیبورد،

فدای قوانین کلی اخالق کننود (کوه شوور را در انسوانهوا

هدفش این است که از خواست فردی گذر کند تا بوه امور

معدوم کرده و نابود میسازد) .کیرکگور ،به دنبال حقیقتوی

کلی برسد .وی رن نابودشدن و مرگ را به جان میخورد؛

بود که «منِ» درونی او را در وجود

بیودار کنود و آن را

زیراکووه هوودفش ،رسویدن بووه اموور کلووی اسووت .همچن وین

پایدار سازد .اگر انسان نتواند در دوران کوتواه زنودگی بوه
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درج اعالی شور برسد ،نخواهد توانست فردیّت راسوتین

درنهایت ،در هستیشناسی کیرکگور ،فقط سه حق انتخا

را پیدا کند و اگر به فردیّت دست پیدا نکنود ،هویچگواه در

کلی برای انسان محفوظ است :نخست ،زندگی برای خود

پیشگاه خداوند حضور نخواهد یافت .شور ،معیوار خووبی

یا همان سپهر استحسانی و زیبواییشناسوانه؛ دوم ،زنودگی

است برای تعالی انسان.

برای دیگوران کوه در سواحت اخوالق اتفواق مویافتود؛ و

شورورزیدن نه آنکوه بوه یکسوان در یود قودرت همو

درنهایت ،زندگی برای خداوند که متعلق به ساحت دینوی

ماست؛ بلکه الزم اصلی زندگی است کوه بوه زیسوتنا

و ایمانی است .اموا بوههرحوال ،مویبایسوت ایون انتخوا

می ارزد ...سرانجام نهتنها بدون شوور ،بوزرگبوودن میسور

صورت گیرد؛ زیرا اگر این کار را انجوام نودهیم ،بوه نظور

نیست ،بلکه بدون آن ،حتی فردیّت بوه مخواطره موی افتود

کیرکگور انسانی بیهدف خواهیم بود که زنودگی ،معنوایی

) .(Merino,2001, p.86از این جهت ،سوپهر ایموانی،

برایمان نخواهد داشت و درنتیجه نمیتوانیم بوه خویشوتن

جایگاه خواص است و هر فوردی نمویتوانود در آن قودم

حقیقی خود دست پیدا کنیم.

بگذارد .بهترین مثال کیرکگور برای این مرحلوه از هسوتی،
حضرت ابراهیم ،پیامبر خداوند است .کیرکگور در زندگی
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عملی سعی داشوت جنبوههوای عملوی و نظوری حضورت

هستیشناسی در فلسفه سارتر منووط بوه شوناخت وجوود

ابراهیم را سرلوحه قرار دهود .شوورمندی او در مسویر بوه

انسان است .به هموین دلیو  ،سوارتر در کتوابی بوا عنووان

اجرادرآوردن فرمان خداونود ،ایودئالتورین عمو از نظور

اگزیستانسیالیسوووم گونوووهای امانیسوووم اسوووت ،فلسوووفه

کیرکگور برای یک انسان است .انسان ،آزاد اسوت و حوق

اگزیستانسیالیستی خود را نوعی انسانمحوری میشناسود.

دارد و باید چنان مسیری را برگزیند که در جهوت

سارتر بر دو نو هستی تأکید دارد :نخست ،وجود – برای

کشف معنای زندگی گام بوردارد .معنوایی کوه وابسوته بوه

– خود که آگاه ،پویا ،خالق ،زمانمند و مکانمند اسوت و

ایمان خداوند است .آزادی در فلسفه کیرکگور ،مقوارن بوا

همواره در جستجوی شناخت جهان پیرامون بوه کنودوکاو

کلی یک مرحلوه و انجوام جهوش  Leapاز یوک

میپردازد .دوم ،وجوود – در – خوود کوه بسویط ،ناآگواه،

مرحله به مرحله دیگر اسوت .ازایونرو ،انسوان بوا جهوش

غیرزمانمند و شی گونه است و فقط فضا را اشوغال کورده

ایمانی« ،منِ» درونی خود را پیدا مویکنود و بوه خویشوتن

است و بوه هویچجنبوهای از وجوود خوود آگواهی نودارد.

اصی میرسد.

هستیشناسی سارتر سه جنبه دارد:

انتخا

انتخا

برای آنکه بتوانیم منِ خود را به دسوت بیواوریم  -کوه
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اصلی ترین چیز در زندگی است  -باید یکی از سوپهرهای

مووداوم دارد .ازایوونرو ،موویبایوود بووا اسووتفاده و

زندگی را انتخا

انتخووا

کنیم و با شور تمام ،دل به آن بسوپاریم،

بهره گیری از این قوه ،خود را به سمت جلو هدایت کند و

حتی با آنکه میدانیم تضومینی در کوار نیسوت و بوا آنکوه

هر آنچه مان او در این مسویر باشود و آزادی او را سولب

ما نگذارند یوا حتوی

کند ،او را از هستی انسانی خود دور میکنود و معنوا را از

ممکن است دیگران ارجی به انتخا

آن را نفهمند؛ اما در نهایت ،ما باید فقط جوا گوی خوود
به تنهایی باشیم و اگر که تصمیممان را بگیریم و بوه آنچوه

وجود

میرباید (.)Sartre, 1966, p.593

انسان از نظر سارتر ،آزاد است و حق انتخا

دارد .اگر

برایمان مهم است عم نکنیم ،آن نومیدی که به ما دسوت

واق بینانه بنگریم ،خواهیم دیود کوه سوارتر دغدغوه آزادی

هولناك تصمیمگیوری و

دارد و هیچ مسلله ای برای او بوا اهمیوت تور از آن نیسوت.

انتخابی اسوت کوه مویکنویم.(Weston,1994, p.31) .

ازجایی کوه وجوود  -بورای -خوود ،هسوتی آگواه اسوت و

میدهد ،بسی بدتر از این پذیر
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می دانود کوه عمور

کوتواه و محودود اسوت و امکانوات

جهان اشیا دچار خواهد شود .انسوان ،محکووم بوه آزادی

فراوانی پیش رو دارد؛ بنابراین میبایود دسوت بوه انتخوا

است؛ به همین دلی از آزادی بیانداز خوود ،مضوطر

بزند و هر آنچه برای او مهم و سوودمند اسوت را انتخوا

نگووران اسووت و سووعی دارد آن را انکووار کنوود تووا از بووار

کنوود .ازایوونرو ،بووه نظوور سووارتر انسووان ،مسوولول تمووام

مسلولیت شانه خالی کند .در جهت دیگر ،نکتوه دوم ایون

انتخا های خویش است و در مقاب ِ آنها متعهود اسوت.

است که رویودادگی بورای سوارتر بنیوان آزادی اسوت .موا

در اندیشه سارتر بحث محوری اگزیستانسیالیسم این است

دارای یکسری موقعیتها و شرایط هستیم که بوهصوورت

مقودّم بور

بر ما تحمی شدهاند .بوهطوور

که انسان ،تنها موجوودی اسوت کوه «وجوود

پیشینی و بدون حق انتخا

و

ماهیّتش است»؛ یعنی ابتدا وجود دارد و سوپس ماهیّوت و

مثال :رنگ پوست ،قد و ملیّت و سایر ویژگی ها کوه بورای

شک میگیرد .از اینجاست که میگوید :انسان،

ما به شک مادرزادی در نظر گرفته شده است .بنابراین بوا

ساخته خویش است و سرنوشت خود را خود رقم می زند.

درك این موقعیتها و همچنوین بوا درك حوق انتخوا

و

ماهیّت انسان ،حاص انتخوا هوای گونواگون اوسوت کوه

آزادبودن و نیز با شناخت درست جهان اطراف می توانیم بوه

ناشی از آزادی اسوت و مسولل آزادی بنیوادیتورین مفهوومی

صورت مطلو

پیش برویم یا به تعبیر سوارتر ،بورای خوود

است که پیشِروی هستی -بورای -خوود قورار دارد .موا بایود

طرحافکنی کنیم؛ اما گاهی این پروژه و طورح بوا مشوکالتی

درك کنیم که وجود -برای -خود آزاد اسوت؛ اموا ایون بودان

روبهرو میشود؛ زیراکه انسان ،مای است به دلیو دشوواری

معنا نیست که (صرف آزاد بودن) تمام مسلله است ،بلکه اگور

شرایط و بوهخواطر سوختی راه و سونگینی بوار مسولولیت و

می خواهود بوه معنوای بنیوادین آزاد باشود ،آزادی تسولط بور

تعهد ،از خود خویشتن بگریوزد و در دام ایموان بود گرفتوار

وجودداشتن و اگزیستانس خواهد بوود ...درحقیقوت ،موا آزاد

شود .در این صورت است که هستی -بورای -خودبوودن را

هستیم برای انتخا کردن ،نوه اینکوه انتخوا بکنویم کوه آزاد

فرامو

و

باشیم .درواق  ،ما زمانی آزاد هستیم که انتخابی کورده باشویم...

دلهر آزادی مطلق ،او را در خود گرفتار میکند؛ زیراکوه بوه

و این رویدادگی ،آزادی است (.)Sartre, 1966, P.593

باور سارتر انسان بهطور کام آزاد است .آزادی انسان فقوط

چیستیا

 -2-1هستی – در – خود ،متعلق به جهان اشیا است؛

میکند و به یک شی تبدی میشوود .اضوطرا

با طرحافکنی نمود پیدا میکند.

یعنوی وجودهووایی کووه از سوونجش خردمندانووه برخوووردار

بنابراین ،انسان با طرحافکنیهای مداوم به سوی غایوت

نیستند .درخت ،حیوان و سنگ موجووداتی هسوتند کوه از

و هدف معین ،به آزادی خود عینیّت می بخشد و بخشی از

قوّ آگاهی برخوردار نیستند و به زموان و مکوان پیراموون

جهان انسانی خود را تکمی میکند .آزادی با این اهوداف

خود آگاه نیسوتند .ازایونرو ،سوارتر آنهوا را وجودهوایی

ساخته میشود .راه انسوان و مسویر بنیوادین او بوا داشوتن

فضای فیزیکی اشوغالشوده

هدف های متعال مشخص شده اسوت و نمایوانگور آزادی

میداند که صرفا در چارچو

محصور هستند .نه خالقیت دارند و نه میتواننود طرحوی

انسان است (.)Sartre, 1966, p.596

برای آیند خود بریزند .طرحافکنی کوه یکوی از مقووالت

از نظر سارتر انسان ،جهان واقعی و جهوان ارز هوای

بنیادین فلسفه سارتر است ،در این موجودات وجود ندارد

خود را می آفریند .انسان ،مسلول تمام کردارهوای خوویش

و مانند انسان نیستند که وجودشان مقدّم بر ماهیّت باشود؛

است؛ ازاینرو ،در برابر تمام آنها تعهّد دارد و در اثر ایون

بلکه نخست طرح و ماهیّتی از پیش تعیوین شوده دارنود و

تعهّد مطلق است که اضطرا

بر او چیره میشود.

سپس وجود مییابنود .بوه نظور سوارتر اگور انسوان دچوار

 -9-1وجووود – بوورای – دیگووری .در هسووتیشناسووی

ازخودبیگانگی و درماندگی شوود ،از سواحت انسوانی بوه

سارتر ،انسان یک جنبه همگانی و عام دارد که تحتتوأثیر
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هودف ،بور دو

انسانها و آگواهیهوای بیورون از خوویش اسوت .سوتیز و

ریزی شده است .معنای زندگی بوا نگور

کشاکش میان این آگاهیها ،جالب و بحث برانگیوز اسوت.

نو موجود تکیه دارد :یکوی موجوود بوا اراده و اختیوار و

دیگران سعی دارند آگواهی مورا قبضوه کننود و در چنوگ

دیگری موجود بدون اراده و اختیار .هدف برای موجودات

بگیرند .بدینسبب ،اراده و آگواهی مون ابوزاری اسوت بورای

با اراده ،خودبنیاد است؛ یعنی هدفی است کوه بنیواد

در

چیرگییافتن بر دیگران ،همچنین اسوتیالی دیگوران بور مون.

خود موجود با علوم و اراده وجوود دارد .گواهی هوم ایون

ازاینرو ،سارتر به تب هابز که میگفت« :انسان گورگ انسوان

هدف به موجودی نسبت داده مویشوود کوه دارای علوم و

است» ،در داستان دیوار بیان میکنود کوه« :جهونم ،دیگراننود».

اراده نیست و ما باید راج به انگیزه سازند این موجود از

انسانها از نظر سارتر سعی دارند همنوعان خود را در اسارت

ساختن آن سوال بپرسیم ،نه از نحوه و چگونگی وجود آن

خووویش درآورنوود و جسووتجوی آنهووا بوورای طوورحافکنوی و

موجود .به این شک کوه هودف سوازند ایون موجوود از

ساختن معنای زندگی را ناکام بگذارند .بنوابراین ،مویبایود بوه

ساختن آن چیست؟ که این نو اهداف ،اهوداف خوارجی

واسط آگاهی خود ،بر آنها غلبه کنیم و و موانعی بور سور راه

هستند .افرادی که انسان را موجودی خودساخته میداننود،

اهداف شوم آنها قرار دهیم .خداوند بوزرگتورین «دیگوری»

هدفی خودبنیاد برای انسان قائ هستند و افرادی که انسان

است که در مسیر طرحافکنی من قورار دارد و آزادی مورا کوه

را بدون اختیار و آزادی درنظرمیگیرند که خالقی بیرونوی

تنها ابزار آگاهی من است ،در چنگ میگیرد؛ بنابراین ،از یوک

او را آفریده است ،به دنبال یک هدف خارجی میگردنود.

سو میان من و همنوعانم و ازسویدیگر ،بین من و خدا سوتیز

دینداران ،بیشتر به دنبال این هدف غایی هسوتند و سوعی

و کشاکشی بیپایان وجود دارد.

دارند آن را بیابند ،نه اینکه آن را بسازند .سورن کیرکگوور

چنین است که در فلسفه سارتر ،انسان به دلی اینکه به

نیز از جمله این افوراد اسوت .وی در جسوتجوی حقیقوت

مطلووق دارد و

است .کیرکگور بارها در آثار خود اشاره کرده است که بوه

همچنووین وجووود -بوورای -خووود اسووت ،دوسووت دارد بووه

دنبال حقیقتی میگردد که برایش حقیقوت باشود؛ حقیقتوی

مفهومی مطلق تبدی شوود؛ یعنوی خوود ،ماهیّوت خوود را

که بتواند برای آن زندگی کند و بمیرد:

خووود وانهوواده شووده اسووت و حووق انتخووا

بسازد و بر روی پای خود بایستد .بهتعبیردیگر ،انسوان در

آنچه واقعا نیاز دارم ،این است که مطملن شوم چه باید

فلسفه سارتر ،می خداشدن دارد؛ زیرا خدا مفهومی اسوت

بکنم ،نه اینکه چه باید بدانم ،اال ازآنجهت که مقدّم بر هر

بعید بوه نظور مویرسود ،بوه

عملی باید چیزهایی را بدانیم .مسلله این است کوه تقودیر

همین دلی  ،انسان جای او را میگیرد .خداونود چنوان کوه

خودم را بفهمم و ببینم درواق خدا از من میخواهود چوه

آمد« ،دیگری» مطلق اسوت کوه آگواهی انسوان را بوه صولیب

کاری انجام بدهم .مهمتورین کوار ،یوافتن حقیقوت اسوت؛

موویکشوود و حضووور مطلووق و پررنووگ خداونوود در حوووزه

حقیقتی که برای من حقیقت باشد .باید در جستجوی معنا

اختیارات انسان نمیگنجد و همچنین باعث زای شودن آزادی

و اندیشهای باشم که دلم میخواهد برای آن زندگی کنم و

و اختیار انسان میشود .از اینجاست که میتوان گفت ،هسوتی

بمیورم ( .)Kierkegaard, 1987, P.8سواختار اندیشو

شناسی سارتر برخالف هستیشناسوی خداباورانو کیرکگوور،

کیرکگور مبتنی بر یک امر غایی است؛ امری که سرمنشأ و

مبتنی بر انسان بوده و امانیستی است.

غایت کائنات اسوت .بوهروشونی مویتووان در ایون گفتوار

متناقض که احتمال وجود

کیرکگووور ،ماهیّوت معنووای زنوودگی را درك کوورد .وی بووه
 -5جعل یا کشف معنای زندگی؟ در اندیشه کیرکگور
چنانکه پیشتر آمد ،بحث معنای زنودگی گواهی بور یوک
هدف و غایت استوار است و گاهی بر فایود زنودگی پوی

روشنی میگوید ،دنبال حقیقتی هسوتم کوه بتووانم بورایش
زندگی کنم و جانم را در راه آن فدا کونم .قطعوا ایون امور
نشانه اقتباس کیرکگور از زندگی واقعی مسویح اسوت کوه

بررسی و تطبیق جع یا کشف معنای زندگی در اندیشه کیرکگور و سارتر69 /

خود را در پیشگاه خداوند پدر و بهخواطر نوو بشور فودا

 -1-1پنجمین مسولله در ایون گفتوار ،ایون اسوت کوه

کرد .ازاینرو ،کیرکگور میخواهد مشابه ایون عمو را در

حقیقت سابجکتیو در مقاب یک امر آبجکتیو و عینی قورار

شبیهسازی کند .الزمه تحقوق چنوین

دارد .بهعبارتدیگر ،این حقیقت سابجکتیو ،تردیدی است

امری ،بیورونآمودن از خوویش و جسوتجوی آن حقیقوت

نسبت به یک امر آبجکتیو و عینی کوه اضوطرا

انسوان را

بنیادین اسوت .کشوف ایون حقیقوت و فوداکردن خوود در

نسبت به حضور خود در جهان به تصویر میکشد:

زندگی خصوصیا

بارگاه ملکوتی آن به زندگی انسان معنای ابدی میبخشود.

تعریف حقیقت ایون اسوت :حقیقوت تردیودی آبجکتیوو و

از این نقطهنظر موی تووان چنود اصو بنیوادین در اندیشوه

مداوم در مسویرهایی اسوت کوه بوه کسوب هسوتی شوورمندانه

کیرکگور نسبت به حقیقت سابجکتیو به دست آورد.

میانجامد ،و این واالترین حقیقتوی اسوت کوه یوک فورد زنوده

 -5-1نخست اینکه سابجکتیویته و امر درونی ،حقیقت
است؛ یعنی حقیقت ،امری است که انسوان ،آن را از درون

مویتوانود بودان دسوت پیودا کنود ( Kierkegaard, 1987,
.)P.192

مییابد .به عبارتی این حقیقت صرفا برای انسوان و ذهون

تکیووه کیرکگووور بوور مسوولله ایمووان نووا  ،مسووللهای

انسانی مهم است و امری است ذهنی که باید با ژرفکاوی

پارادوکسیکال و پیچیده است؛ زیرا هوم آبجکتیوو اسوت و

در وجود خود آن را بفهمیم.

هم سابجکتیو .به عبارت دیگر ،هم ذهنیوت را محوور قورار

 -2–1دوم آنکه حقیقوت سوابجکتیو بوه معنوای اموری

میدهد و هم عینیت برای او امری بنیانی است .در اندیشه

عملی است؛ چنانکه کیرکگوور مویگویود :ذهنیوتداشوتن

کیرکگور ،آبجکتیوبودن به معنای شیلیّت و انضمامیبوودن

(سابجکتیویته) حقیقت است .ذهنیت واقعیوت اسوت .اگور

نیست .بورای مثوال ،زموانیکوه مویگویود خداونود اموری

ذهنیتداشتن حقیقت اسوت ،پوس بایود تعریوف حقیقوت

آبجکتیو است ،منظور او این نیست کوه خداونود شویئ در

دربردارند تعبیوری از ضود آن یعنوی عینیوت هوم باشود،

میان اشیا و موجودات قاب اشاره است ،بلکه وی ایون را

نشوووووانهای از دو راهوووووی در سووووور پووووویچ جووووواده

به معنای حقیقوت متشوخص خداونود در نظور موی گیورد؛

( .)Kierkegaard,1987, P.191بهعبارتدیگر ،چنوان

زیراکه از نظر کیرکگور ،خداوند وجوودی متشوخص دارد.

که کیرکگور به روشنی بیان کرده است ،حقیقت سابجکتیو

کیرکگور نظریکردن دیون و بوویژه دیون مسویح را بسویار

مساوی و مترادف با عم گرایی است .پوس دوموین اموری

خطرناك می دانست .هسوتی شناسوی کیرکگوور ،مبتنوی بور

که از این گفتار کیرکگور به دست می آید ،ایون اسوت کوه

مسیحیتشناسی او بود؛ زیرا به نظر وی هسوتی حقیقوی و

انسان باید در زندگی ،بیشتر عم گرا باشد و نه فقط اهو

یکتا ،از آنِ خداست و هستی انسانها باید بهگونهای باشود

نظر و ایده محض.

که شرایط حضور در ساحت الهوی را بورای خوود فوراهم

 -9-1سومین مسلله ،اهمیت این امر سوابجکتیو اسوت،
بهگونهایکه ساختار و بنیان زندگی انسان تا زمان مرگ بور
پای این حقیقت استوار است.

کنند و در غیر این صورت ،هستیدار واقعی نخواهند بود.
آبجکتیویتووه یووک بوواور اسووت کووه براسوواسآن انسووانی
تغییرناپذیر ،فوردی دیگور را درك مویکنود و آن فورد دیگور،

 -1-1چهارمین مسلله ،این است که آن امر سوابجکتیو

عیسیمسیح است .ما براساس عیسی مسیح ،مسیحی می شویم،

در حیطه اختیار خداوند قرار دارد و چنانکه وی می گویود

عضو او می شویم و به روح القدس موی رسویم .اگزیستانسویال

دستور و فرمان الهی است؛ بنوابراین ،سوابجکتیویته ای کوه

بودن و هستی داری درست ،رویدادی است که مرا تبودی بوه

حقیقت زندگی کیرکگور را سامان می دهد ،امری است که

یک انسان می کند و این ها هموه مرهوون مؤلفوه هوای عیسوی

از سوی خداوند برای او مقرر شده است.

مسیح است (.)Cochrane ,1956, p.31
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در اینجا به روشنی میتوان دید که منظور کیرکگوور از

کنیم و نباید از زیر بار مسلولیت و مشکالت زندگی شوانه

آبجکتیوبوودنِ خداونوود چیسوت .خداونوود حقیقتوی اسووت

خالی کنیم .این واقعیت کیرکگور را میتوان با انسانهوایی

بیرون از ما که بهصورت عینی و آبجکتیو در حقایق جهان

کووه در فلسووفه سووارتر گرفتووار خووودفریبی و ایمووان بوود و

نهفته است .بنابراین ،موا بایود توال
مطلو

کنویم توا بوه شوک

این حقیقت را کشف کنویم .وی مسویح را تجلوی

ایوون جهووانی خداونوود و نشووانه تشووخص او موویپنوودارد؛

روزمرگی هستند مقایسه کرد .در اندیشه سوارتر نیوز ایون
دسته از انسانها سرزنش شدهانود؛ زیراکوه بورای گریوز از
آزادی در خودفریبی فرو میروند.

ازاین رو ،به این مسلله اشاره می کند که برای فوراهمآوردن

عشق بورژوازی به خداوند ،زمانی شرو مویشوود کوه

یک زندگی با معنا در جهت کسب سعادت ،دلسپردن بوه

زندگی نباتی به او میرسد .آن هنگام که همه دستها را

زندگی واقعی مسیح و رن او ضوروری اسوت .در اینجوا،

روی شکم میگذارنود ،کلوهشوان را بوه بوالش مبو تکیوه

میتوان به روشنی اص دوم را دربار حقیقوت سوابجکتیو

میدهند و چشمهایشان در خوا آلودگی مطلق بوه سووی

یا عم گرایی مشاهده کرد .کشفکردن معنای زنودگی ،در

سقف اتاق نشانه رفتوه اسوت ( Kierkegaard, 1972,

عملی ما برای پیگیری و جسوتجوی آن اسوت.

 .)p.9حقیقت نزد خداونود اسوت و بوس و موا براسواس

ازسویدیگر ،بارها اشواره شوده اسوت کوه فلسوفه از نظور

زندگی عملیای که برای خود انتخوا

کوردهایوم و در راه

کیرکگور ،ابزاری است برای تغییر انسوان و او سوعی دارد

کشف حقیقت آن را صرف میکنیم ،میباید تال

بگوید که انسان امری اسوت خودسواخته کوه بوا انتخوا ،

به آستان این حقیقت برین دسترسی یابیم؛ بنابراین می توان

سرنوشت خود را رقم می زند؛ یعنی تاآنجا که انسان اختیار

گفت ،یک جنبه از اشاره کیرکگور به آبجکتیوبودن معنوای

دارد و در حود تووان مویتوانود بور جهوان پیراموون تووأثیر

زندگی ،در این واقعیت نهفته است که از نظر او فردیّت و

بگذارد ،قادر است که برای معنادادن به زندگی خود راهی

تشخّص و یگانگی ،صفات خداوند هستند و یوک انسوان

بیابد :سخن بر سر آن نیست که باشیم هور آنچوه هسوتیم،

در زنوودگی موویبای ود همچووون مس ویح تووال

کنوود و در

بلکه سخن بر سر آن است که بشویم هر آنچوه موی شوویم

انتخا هایش مسیری را برگزیند که هرچوهبیشوتر او را در

(ژان وال .)21 :5916 ،بنابراین از یک طورف ،قرارگورفتن

پیشگاه خداوند بهصورت فوردی نمایوان سوازد .موا نبایود

در پیشگاه خداوند بهصورت فردی برای او مهوم اسوت و

گرفتار خودبینی شویم؛ بلکه میبایود خوود درونویموان را

درست در زندگی اهمیت

کشف کنیم و در راه شناخت خداوند فدا کنویم؛ چنوانکوه

ویژهای دارد .به نظر کیرکگور ،توده مردم یا همان گلوههوا

کیرکگور بارها در آثار

اشاره کورده اسوت« :خداونود از

(به تعبیر نیچه) از ایون واقعیوت هوراس دارنود و بیمنواك

چشمان انسانهای خودبین ،پنهان است».

گرو تال

ازطرفدیگر ،انتخا

یک رو

کنیم تا

هستند و سعی دارند از آن بگریزند .هم زیرکی نو بشور

خودبینی زمانی نمایان می شود کوه انسوان ،خداونود را

معطوووف بووه یووک چیووز اسووت و آن اینکووه بتواننوود بوودون

نادیده بگیرد و وجود او را انکار کند و یا اینکه از خداوند

مسلولیت زندگی کنند .اهمیت روحانیّون برای جامعه بایود

خواسته های نوامعقولی داشوته باشود .اگور انسوان خوود را

در این باشد که هر کاری میتوانند ،انجوام دهنود توا هموه

سازنده و صاحب خویش بداند ،گرفتار خوودبینی خواهود

افووراد بداننوود بوورای همیشووه در مقابو اعمالشووان مسوولول

شد .ازاین رو ،خودبینی باعث درك اشتباه ریشوهای نسوبت

هستند ،حتی در ساده ترین کارها؛ زیراکه مسیحیت واقعوی

به شناخت خدا میشود (.)Podmore,2011, p.122

همین است (.)Westphal, 1990, p.464

با توجه به اص سوم ،حقیقت سابجکتیو ،تشکی دهند

اگر بخواهیم در عم  ،یک زندگی ایدئال داشته باشویم،

بنیان زندگی انسان است و انسان میباید با کشف و یواری

میباید در قبال تمام انتخا های خود احسواس مسولولیت

جستن از آن ،هرچهبیشتر زندگی خود را به سوی معنویت
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الهی پیش ببرد و زمینه را برای گذار از مرحل زندگی فانی

مبهم به نظر میرسد؛ اما بوهطوورکلوی مویتووان گفوت در

فراهم آورد؛ زیرا تنها بوا گوذر و سوفر معنووی اسوت کوه

فلسووفه او ،رو هووا و ارز هووای زنوودگی را خودمووان

میتوان آن حقیقت بورین را تجربوه کورد .برطبوق فلسوفه

می سازیم و بهعبارتی ،ما جاع ارز

ها و کسوب معنوای

اگزیستانس کیرکگور ،ماهیّت انسوان هوا سواخته خودشوان

زندگی هستیم .هرچند دلهره آزادی گاهی اوقوات موا را از

است .انسان ها همان چیزی هستند که خود موی خواهنود و

انتخا

راه درست دور موی سوازد ،اموا بایود بوه انودازهای

میسازند .این نکته ،محور ثق فلسفه الحوادی سوارتر نیوز

قدرت داشته باشیم که به انتخا

شده است .اگر توده مردم از نظر کیرکگور گرفتار گریوز از

زنوودگی توون بوودهیم؛ امووا ازآنجاکووه بوورای کیرکگووور،

مسلولیت میشوند ،به خاطر این است که از ترس و دلهره

سابجکتیویته حقیقت است و انسان با کشف حقیقت غایی

مسلولیت به دامن اجتما پناه بردهاند توا حضوور خوود را

الهی میتواند خود را بهعنوان یک فردیّت مطلق در مقابو

تخفیف بدهند.

او ببیند ،چنین برداشت میشود که معنای کلوی زنودگی از

خطیور و دشووار معنوای

ما مسلول چیزی هستیم که میشویم و چنان که دیدیم

نظر وی ،امری کشفشدنی است که بسویار دشووار میسور

کیرکگووور نیووز تأکیوود دارد کووه هوویچ معیووار عینووی بوورای

میشود .الزموه چنوین سوفری ،گوذر از خودخوواهیهوای

تصمیم گیری وجود ندارد .هر فردی باید راه خود را خوود

انسان و پیوستن به یگانگی خداوند است .انسان ،خوود را

کند و در طوول ایون راه اسوت کوه

در مقاب خداوند ،یگانه و تنها موییابود و راه رسویدن بوه

در زندگی ا

انتخا

شووک موویگیوورد و آدمووی موویشووود کووه هسووت

حقیقت الهی ،نهفته در هموین فردیّوت و تنهوایی اسوت و

).(Guignon,2004, p. 29

معنای اصی و واپسین زنودگی انسوان وابسوته بوه کشوف

با توجه به مطالب یاد شده ،میتووان دربوار جعو یوا
کشف معنا از نظر کیرکگور به دو نتیجه مهم رسید:
الف) تاآنجاکه ما سازنده ماهیّت و هویّت خود هسوتیم

رابطه با خداست و معنای زندگی ،یعنی کشف خداوند در
زندگی؛ درنتیجه ،می توان گفت معنوای زنودگی کیرکگوور
جنب آبجکتیو دارد و باید کشف شود.

و ارز هایمان را موی آفورینیم ،معنوای زنودگی موا اموری
جعلی است و ساخت دست خود ما است و دیگران در آن

 -6جعل یا کشف معنای زندگی؟ در اندیشة سارتر

نقش تعیینکننده ندارند و با تنهوایی و فردیّوت اسوت کوه

آن دسته از اندیشمندانی کوه معنوا را بوه هودفی نهفتوه در

) ازسویدیگر ،ما با فردیّت یوافتن و

ساحت وجود انسان منووط مویکننود ،بورای آنهوا کلیّوت

مسویر واقعوی زنودگی کوه بوه نظور کیرکگوور در

زندگی انسان پوچ و بیمعنا است و بر این باورند که هویچ

ساحت ایمان روی میدهد ،دیگر نموی تووانیم کنترلوی بور

فاع و عاملی بیرونی آن را تدوین نکرده است .به هموین

اعمالمان داشته باشیم و فرمان و دستور از عالم دیگر به ما

دلی  ،انسوان را مسولول معنوا بخشویدن بوه زنودگی خوود

میرسود و در آنجاسوت کوه ماشوینِ معنوای زنودگی وارد

میدانند و آن را دربردارند هدفی خودبنیاد مویبیننود کوه

جاده ای متفاوت می شود و کنترل آن ،دیگر از دست انسان

سازنده و پردازندها

خوود انسوان اسوت .بورای سوارتر،

خووار اسووت و بایوود بووا شووهود و مکاشووفه وارد عرصووه

زندگی بهخودیخود دربردارند هویچ هودف ،ارز

جستجوی معنا شویم و درنهایت آن را در ساح امن باور

مجمو  ،هیچ معنایی نبوده است و آدم بوه انوداز وسو و

به خداوند می یابیم و این جنبه آبجکتیو و بیرونوی معنوای

توان خود به آن معنا میدهود .از ایون زاویوه ،معنوا اموری

زندگی از نظر کیرکگور است .سوخن گفوتن از کشوف یوا

نسبی است که قطعیت و اطالق در آن راه نودارد و نتیجو

جع معنا در اندیشو کیرکگوور ،قودری پارادوکسویکال و

این رویکرد ،تکثرگرایی و قطعیت ناپذیری است .پاسخ این

انسان زاده می شود
انتخا

و در
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مسوولله کووه معنووای زنوودگی از نظوور سووارتر امووری اسووت

نیست؛ زیرا از قوهای به نام آگاهی برخوردار نیسوت و بوه

کشفشدنی یا جعلی و ساختهشده ،بوا رجوو بوه مفهووم

دلی آگاهی نداشتن ،از زمانمندبودن نیز محروم اسوت؛ بوه

رویدادگی ،بسیار ساده به دست میآید .بوا توجوه بوه ایون

همین دلی  ،از جایگاهی که در عالم اشوغال کورده ،بواخبر

مفهوم مهم ،میتوان به شش نکته و مطلب دربار جعلی یا

نیست؛ اما انسان از این واقعیت اطال دارد و عوالوهبورآن،

کشفیبودن معنای زندگی از نگاه سارتر اشاره کرد:

میداند که روزی فرا خواهد رسید که او از بین رفته است

 -5-5نکته اول اینکه برای سارتر اوال و بالذات زندگی

و این جایگاه کنونی خود را ندارد .ازایونرو ،زنودگیش را

پوچ است و چیزی جوز سورگردانیِ بویحاصو نیسوت و

است تا از این

انسان صرفا میتواند تن به انتخا

محدود به حدود زمانی میبیند و در تال

بدهد و از آزادی خوود

فرصت ،نهایت استفاده را ببرد .از نظر سارتر ،انسوان تنهوا

دفا کند .انسان موجودی است که از ویژگیهای رویوداده

موجووودی اسووت کووه نیسووتی و غیووا

را بووه هسووتی وارد

برخوردار است و راه گریزی از آن ندارد و باید رویدادگی

میکند .انسان فقط یک وجود است که به ساحت زنودگی

خود را به تعالی برساند .بهعبارتدیگور ،ماهیّوت خوود را

وارد شده است و وظیفه دارد خویشوتن خوود را بسوازد و

بسازد و این ساختن چیستی و ماهیّت ،راز معنای زنودگی

این ساختن خود ،عظیم ترین پروژهایست که بورای تحقوق

انسان است .انسان ها ،خودشوان بوا طورح افکنوی ،سواختار

بخشیدن به آن همواره طرح افکنی میکنود .سوارتر وجوود

ماهوی خود را میسازند و بوه خوود هویّوت مویبخشوند.

انسان را برحسب اص بنیادین اگزیستانسیالیسم ،مقدّم بور

ساختار خردورزانه سارتر کوه از پیوروان دکوارت اسوت و

ماهیّت دانسته است و برایناساس ،هموواره سوازند خوود

کارتزین به حسا

موی آیود بورخالف سرشوت خردسوتیز

کیرکگور ،همه چیز را بور مبنوای محاسوبات عقالنوی و از

در نظر گرفته شده است.
 -9-5سوم آنکه ،گرچه در فلسفه سارتر طرح افکنی به

روی سنجش خردمندانوه مویسونجد .ازایونرو اسوت کوه

دلی دلهره و اضطرا

معنای زندگی را تنها میتوان بوا محاسوبات عقالنوی و نوه

بوده است و انسان ،طرحی اسوت کوه هرگوز بوه صوورت

پذیر

قلبی و ایمانی به دست آورد:

اگزیستانسیال ،محکوم به شکسوت

ایدئال تحقق نمی یابد؛ اما بااینحال ،این ناامیدی مفرط در

واقعیت انسانی یک کاستی و کمبود است و خورد ایون

سارتر باعث نمی شود که دست از جسوتجوی معنوا بورای

کاستی را در خوالل زنودگی در جهوان برطورف مویکنود.

زندگی بردارد .سارتر در نمایشنامه مگس هوا کوه در آن از

همانگونه که دکارت بوا مون مویاندیشومِ خوود سوعی در

اسوواطیر یونووان و روم باسووتان بهووره جسووته اسووت ،بارهووا

پاسخگویی به آن داشت .انسوان بوه ناچوار بایود در مسویر

کورسوی امید به معنای زندگی را به تصویر کشیده اسوت.

برطرفکردن این کاستی گام بردارد؛ اموا بوههرحوال ،تنهوا

بویژه در آنجا که الکترا از اورسوتس موی پرسود« :بوه کجوا

صورت و چهره وجود انسان در جهوان بوا هموین کاسوتی

میروی؟» و اورستس در پاسخ میگوید:

توجیه میشود .کاستی انسان را نمیتوان با تکیه بر مفهووم
خدا برطرف کرد ).(Sartre, 1996, p.109

اورستس و الکترا هستند که انتظارموان را مویکشوند و موا

 -2-5در مرحله بعد ،واضح و روشن است که منظوور
سارتر از کاستی و کمبود در زنودگی کوه بارهوا در کتوا
هستی و نیستی به آن اشاره کورده اسوت ،هموان غیوا

بووه سوووی خویشووتن ،آن سوووی رودهووا و کوووههووا کووه
باید صبورانه به سویشان گام برداریم (سارتر.)01 :5938،
 -1-5چهارم اینکه ،سارتر بارها بر ایون واقعیوت تلوخ

و

اذعان داشته است که متولدشدن ما بی معناست و مرگموان

نیستی انسان است .نیستی ،از جمله پیامودهای آگواهمنودی

هم بی معنا؛ اما هیچگاه مانند آلبرکامو تنها مسلله فلسوفی را

است .بهعنوان مثال ،گربه بوه نیسوتی و عودم خوود واقوف

خودکشی ندانسته است و این مسلله را می توان به راحتوی
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در زندگی واقعی او مشاهده کرد .سارتر انسانی با پتانسی
بسیار باال بود کوه هموواره موی نوشوت و در انقوال هوا و
اصالحات اجتماعی شرکت می کرد و دموی از توال

سارتری که میگوید انسان ،شوورمندی بویفایوده اسوت-
برای جستجوی معنا ارز

قای میشود و حتوی راههوایی

بواز

را برای این جستجو پیشنهاد میکنود .ایون راههوا عبارتنود

نمی ایستاد و در همین عم گراییِ سارتر می توان بوه نکتوه

است از :یافتن خانه و یار و همراه در دنیوا ،عمو  ،آزادی،

اساسی دیگر پوی بورد و آن اینکوه ،جنبوه اساسوی معنوای

طغیووان در برابوور ظلووم ،خوودمت بووه دیگووران ،روشوونگری،

زندگی انسان و سرنخ آن ،حضور میان دیگوران و زیسوتن

خودشکوفایی و تعهد ،همیشوه و مهوم تور از هموه ،تعهود

در کنار ارز های اجتما اسوت .سوارتر هموواره مبوارزه

(یالوم.)136 :5938 ،

موویکوورد .در انقووال هووای مختلفووی ماننوود انقووال

کوبووا،

فرانسه و انقوال

ژاپون

باعث ایجاد الزام و تعهد میشود .ازاینرو ،ششومین نکتوه

نفس کشیده بود و می دانست کوه نیوروی اجتموا  ،بسویار

در اثبات جعلی و سابجکتیوبودن معنا از نظر سارتر ،بحث

اثربخش تر از نیروی فرد است .گرچه بهصوورت ویوژه بور

تعهد است .تعهد داشتن و همنو دوستی میتوانود دری را

ساختار روانی و آگاهی فردی تکیه داشوت ،ولوی آن را در

به روی انسان بگشاید و او را از زندان درونی خود بیورون

خدمت اجتموا مویدانسوت .بورخالف کیرکگوور کوه بوه

بکشد .زندگی به طور ذاتی بی معناست و جستجوی معنایی

صورت فردی فکر میکرد و به ارز های جمعی تووجهی

در زندگی بی فایده و پوچ است .انسان بوهصوورت فوردی

نمی کرد .برای سارتر تعهد و مسولولیت واژه هوایی هسوتند

بی حاص است و هوراس از آزادی ایون پووچی را بیشوتر

که دنیای انسانی را معنادار می کنند .آزادی ،حاص روابوط

نمایان می سازد و باعث اضوطرا

و دلهوره اگزیستانسویال

فردی میان انسانهاست که با ارز های جمعی معنوا پیودا

میشود؛ اموا نبایود دسوت روی دسوت گذاشوت و بیکوار

می کند .ازایون رو ،فورد مودّنظرِ سوارتر در جامعوه شوکوفا

نشست ،بلکه باید با تال های مسوتمر در میوان جامعوه و

می شود .جنب وجود – برای – دیگریبوودن انسوان ،او را

همنو دوسوتی و توروی اخوالق و آزادی و آگواهی دادن

به اجتما می کشاند .ارز ها در نسبت با اهداف معنا پیدا

انسان ها نسبت به حقوق خود ،معنا را در الیه های زنودگی

به وجود می آیند .وجود فردی

تروی داده و آن را رنوگ و رو ببخشویم .چوالش ادبیوات

آزاد است و من خوالق جهوان خوودم

متعهد که سارتر سالهوا در پوی دفوا از آن بوود ،گوواهی

هستم؛ اما نباید در این جهان فردی آگاهیها و فردیّتهای

مستدل است بر این امر؛ اما ویکتور فرانک از بنیانگذاران

دیگر را نادیده گرفوت؛ زیراکوه جهوان مون در همسوایگی

معنادرمانی که نظریات سازنده او مباحث معنای زندگی در

جهان دیگران قرار دارد و هموواره در کونش و واکونش بوا

دنیای معاصر را بسیار تحت تأثیر قرار داده است و گواهی

آنها به سر میبرم.

به نقد سارتر میپردازد ،بر این بواور اسوت کوه معنوا بایود

تحرکات اجتماعی آفریقا ،انقال

می کنند و اهداف با انتخا
من ،حاص انتخا

 -1-5نکته پنجم این است که در فلسفه سارتر ،ازآنجوا

 -5-5زیستن در اجتما و پذیر

ارز های جامعوه،

امری کشفکردنی باشد؛ زیراکه باعث آرامش میشود:

که برای خداوند جایی در نظر گرفته نشده است ،بنوابراین

بسیار آرامش بخش تر است که معتقد باشیم ،معنوا «جوایی»

سارتر متأله نیست و نیازی به مفهووم خودا نمویبینود ،بوه

وجود داشته است و ما کشفش کردهایوم .او موضو سوارتر را

همین دلی  ،مانند کیرکگور به دنبال کشف معنوا در حیطوه

که میگوید یکی از مسلولیتهای آزادبودن این است که فورد

ایمان خداوند نمیگوردد و بوا مفواهیم کفرآمیوز ،انسوان را

باید خود ،معنا بیافریند را زیر سؤال می برد .فرانک در سراسر

مسلول تمام اعمال خویش فرض کرده است که زنودگی و

نوشتههایش تأکید میکند کوه «معنوا را بایود یافوت ،نوه آنکوه

معنای خود را میسازد و به ایون ترتیوب ،سوارتر -هموان

بخشید» .موض فرانک بنیانی موذهبی دارد و بور ایون فورض
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استوار شده است که خدایی هست و معنایی برای هر یوک از

درمیآورند و عملوی مویسوازند .کیرکگوور بوا پیوروی از

ما مقدر کرده است( ...یالوم.)518 :5938 ،

زندگی حقیقی حضرت ابوراهیم و عیسویمسویح و عملوی

اما باید دانست که این صرفا نظر و باور فرانک است و

کردن اهداف آنها در زندگی خصوصی خود و سارتر نیوز
اجتما و متعهدشدن بوه آن و همچنوین توال

سارتر به چنین امری اعتقواد نودارد .سوارتر عوالوهبوراین،

با پذیر

نظریه جبور روانوی را رد مویکنود .ایون نظریوه ریشوه در

برای آزادی نو بشر.

گذشته انسان دارد .وی برخالف فروید که حقیقت انسوان

 -2-5دیگر اینکه ،هر دو فیلسوف ،وجود را مقودّم بور

را در گذشتهها و درون ناخودآگاه انسان جستجو میکورد،

ماهیّت میدانند .در فلسفه کیرکگوور ،انسوان ابتودا وجوود

به دنبوال حقیقوت در آینوده و امکانوات پویش رو و درون

دارد و سپس با جستجوی ایمان راستین خداونود ،ماهیّوت

گذشته را میبنودد .چنوانکوه

خوود را شووک مویدهوود و بووا فردیّوت یوافتن در پیشووگاه

پیشتر آمد ،سابجکتیوبودن معنای زندگی دربردارند ایون

خداوند ،ماهیّت انسانی او تکمیو مویشوود و بوه معنوای

حقیقت است که معنا ،امری درونْ ذهنی است و در ذهون

غایی زندگی میرسد .در سارتر نیز انسان ابتدا وجود دارد

انسان ساخته و پرداخته میشود .بهعبوارتی ،سواخته ذهون

و سپس با درك جایگاه خود و شوناخت قوو آگواهی ،بوه

انسان است ،برخالف آبجکتیویته کوه جهوان عینوی در آن

طرحافکنی میپردازد.

آگاهی انسان میگردد و با

محور است و معنوای زنودگی برطبوق آن ،از عوالم بیورون

 -9-5در بحث جع یا کشف معنای زندگی نیوز ،هور

برمیخیزد ،نه ذهن انسان .به همین دلی  ،سوارتر انسوان را

دو فیلسوف بر سور یوک مسولله تفواهم دارنود .کیرکگوور

ساخته خویش دانسته و خدا را انکوار موی کنود و معنوا را

حقیقت را امری سابجکتیو میدانود و بوا تکیوه بور آن بوه

انسان می پندارد و از نظر او

کشف معنای آبجکتیو میپردازد .سارتر نیز حقیقت انسوان

امری ساخته و پرداخته تال
سابجکتیو و جعلی است.

را امری سابجکتیو و درونی میداند که تا پایان و توا زموان
مرگ درونی باقی میماند و همراه انسان است.

 -6نتیجه

 -1-5بنیانیتورین اخوتالف میوان سوارتر و کیرکگوور،

سخن گفتن دربار وجوه مشترك و متفاوت میان کیرکگور

خداباوری کیرکگور و الحاد سارتر است .در هستیشناسی

و سارتر ،هم دشوار است و هم ساده .ازآنجهت کوه ایون

کیرکگور که متشک از سه مرحل استحسوانی ،اخالقوی و

دو اندیشووومند ،در یو وک مکتوووب فلسوووفی بوووا عنووووان

ایمانی است ،تنها عام تعیینکننوده و تموایزبخش ،بحوث

اگزیستانسیالیسم جای مویگیرنود وجوه اشوتراك فراوانوی

ایمان است .واپسین و اصلیترین سپهر کوه مرحلوه ایموان

دارند ،بااینحال ،فلسوفه پارادوکسویکال کیرکگوور ،باعوث

است ،مرحلهای است که فورد بوا ایموان داشوتن نوا

بوه

دشواری قضواوت و داوری در ایون زمینوه مویشوود .وی

خداوند ،به یک زندگی سرشار از معنا دست پیدا میکنود؛

ازیکسو ،سابجکتیویته را حقیقت میداند و ازسویدیگور،

اما در هستیشناسی سارتر که به دو دست وجود – برای –

حقیقت راستین را امری آبجکتیو و بیرونی در نظور گرفتوه

خود و وجود – در – خود تقسویم مویشوود ،تنهوا معیوار

است که از منشأ الیزال به انسان میرسد؛ درحالیکه بورای

اختالف به شک بنیادین ،مسلله آگاهی است.

سارتر ،تمام حقیقت را باید در درون انسان و سابجکتیویته

 -1-5یکووی دیگوور از نقوواط اخووتالف میووان ایوون دو

او به دست آورد .بااینوجود ،میتوان به چنود نکتوه مهوم

فیلسوف ،در آنجا است که کشوف معنوا بورای کیرکگوور،

دربار آنها اشاره کرد:

منوط به فردیّت یافتن است؛ زیرا ازآنجاکه خداونود یگانوه

 -5-5نخست آنکه ،هر دو فیلسوف عم گرا هسوتند و

و بیهمتا است ،انسوان بوهصوورت فوردی در پیشوگاهش

حقیقت سابجکتیو و نظوری خوود را در زنودگی بوه اجورا

حاضر میشود .بنابراین ،تنها تعهد راستین ،تعهود در قبوال
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