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  وجود لنفسه در فلسفة سارتر

 20/8/1387:تاريخ دريافت **تباركتر هدايت علويد
 25/3/1388:تاريخ پذيرش 

  چكيده
آگـاهي  دارد كـه  در فلسـفة هوسـرل اظهـار مـي    » آورندگيروي«سارتر با پذيرش مفهوم 

ه داراي متعلّـق اسـت و بـه چيـزي اشـاره      آگاهي هموار. عبارت است از آگاهي از چيزي
ها يا پديـدارها   او، به واقعيتي به نام نومن كه در پس فنومن. كند كه شناخته شده است مي

قرار دارد معتقد نيست؛ و از سوي ديگر، پديدارها را متكي به آگاهي يا فاعل شناسـا نيـز   
بـا دو نـوع وجـود مواجـه      بدين ترتيب ما. گاه خود هستند پديدارها، خود تكيه. داند نمي
سارتر نـوع اول را وجـود   . هاي آگاهي يا پديدارها يكي آگاهي و ديگري متعلق: شويم مي

در ايـن مقالـه، پـس از بررسـي رهيافـت      . نامـد  نفسـه مـي   لنفسه و نوع دوم را وجود في
هاي وجود لنفسـه از جملـه عـدم بـودن و آزاد بـودن؛ و       پديدارشناسانة سارتر، به ويژگي

ن به برخي از ساختارهاي اين نوع وجود ماننـد غيرشخصـي بـودن، غيرجـوهري     همچني
  .شود بودن و فقدان و ميل، پرداخته مي

  واژگان كليدي
  ، سارترنفسه، وجود لنفسه آورندگي، وجود في پديدارشناسي، روي
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  تباردكتر هدايت علوي     78

  آورندگيروي: مقدمه
. قائل شـد  3ومنفن و 2نومن گردد كه كانت ميان مي تمايزي بازبه  1»پديدارشناسي«كلمة 

 ،در حالي كه نـومن  ؛فنومن يا پديدار عبارت است از ظهور و نمود واقعيت براي آگاهي
قـرار دادن واقعيـت را در پـس     ،هوسرل. واقعيت است و در پس فنومن قرار دارد خود

بايد به پديدار  ،آنچه هست براي دست يافتن به ماهيت :پديدار نادرست دانست و گفت
شناسيم دارد  وجودي جدا از آنچه ما آن را مي ،يتي ندارد كه اين پديدارتوجه كرد و اهم

ما بايد واقعيتي را كه ادعـا شـده در پـس پديـدار قـرار دارد در پرانتـز        ،از نظر او. يا نه
فيلسوف فقط بايد بـه بررسـي چيـزي بپـردازد كـه بـراي       . بگذاريم و از آن بحث نكنيم

زيـرا حقيقـت    ؛وصيف دقيقي از پديدار ارائه دهداو بايد ت. اش پديدار شده است آگاهي
  4.شود نه آنچه در پس پديدار قرار دارد عبارت است از آن چيزي كه پديدار مي

يكي از اصول اساسي پديدارشناسي اين است كه آگاهي عبارت است از آگـاهي از  
ه كنـد كـه شـناخته شـد     ق است و به چيزي اشاره ميهمواره داراي متعلَّ ،آگاهي. چيزي
ـ   اين متعلق مي. است ي موجـودي خيـالي   تواند يك حقيقت رياضي، يك درخت يـا حتّ
آگـاهي  . باشد، نه آگاهي است و نـه در آگـاهي جـاي دارد    ق آگاهي، هر چهمتعلّ. باشد

ـ   كلّ ،اما در عين حال. ق خود استچيزي غير از متعلّ ق آگاهي رويكردي به سـوي متعلّ
ناميده شده است و ساختار  »آگاهي 5آورندگي يرو«آن چيزي است كه  ،خود دارد و اين

  .دهد اساسي آگاهي را تشكيل مي
يـك مفهــوم اساسـي در پديدارشناســي   «سـارتر در مقالــة   ،1939در ژانويـة ســال  

را، كـه آن را بـه پيـروي از هوسـرل      آورنـدگي  رويكوشيد تـا  » آورندگي روي :هوسرل
خطاي  :گويد او در آن مقاله مي. پذيرفته بود، براي مخاطبان فرانسوي خود توضيح دهد

ها اين است كه عمل شناختن را با عمل خوردن اشـتباه   ها و ايدئاليست مشترك رئاليست
گوينـد كـه گـويي     از آگـاهي سـخن مـي   بـه نحـوي    ،هاي فرانسوي ايدئاليست. اند كرده

ها را به جزئي از وجـود خـود    كند و آن عنكبوتي است كه چيزهاي مختلف را هضم مي
اساس نظرية  بر. داند مي آورندگي روياين نظر را مغاير با نظرية  ،سارتر. سازد ل ميتبدي
ماننـد و در آگـاهي    ، در عمل شناخت، اشياء به همان صـورت بـاقي مـي   آورندگي روي

ما آن را كنار جاده، ميان . در مكاني است ،بينيم درختي كه ما مي. شوند نمي جذب و حلّ
تپيـده زيـر گرمـا و در بيسـت فرسـنگي سـاحل مديترانـه        گرد و خاك، تنها و در خود 
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 79  وجود لنفسه در فلسفة سارتر   

به صورت درخـت بـاقي    ،شود بلكه بيرون از آن اما درخت وارد آگاهي ما نمي ،بينيم مي
مقـوم وجـود    ،آگـاهي . زيرا طبيعت درخت با طبيعت آگاهي ما متفاوت اسـت  ؛ماند مي
پس از  ،سارتر. كند ميق خود را ايجاد نمتعلّ ،ق خود نيست؛ به عبارت ديگر، آگاهيمتعلّ

 :گويـد  كنـد و مـي   نظـر خـود را بيـان مـي     ،ها دربارة شـناخت  رد كردن نظر ايدئاليست
  .»منفجر شدن به سوي«عبارت است از  »شناختن«

هيچ چيز در آن . آگاهي پاك و تصفيه شده است، مانند بادي عظيم روشن است«
اگـر  . بيرون از خـود رخوردني به وجود ندارد مگر حركتي براي گريز از خود، س

شديد  آگاهي وارد شويد در گردبادي گرفتار مي» در«توانستيد  بر فرض محال مي
 ،زيـرا آگـاهي   ؛شـديد  و به بيرون، كنار درخت، ميان گرد و خـاك انداختـه مـي   

همين گريز مطلـق، همـين   . ندارد و فقط عبارت است از بيرون از خود» دروني«
  )Sartre, 1962, p.23(» .بخشد قوام مي امتناع از جوهر بودن است كه به آن

پس گيـرد يـا بـر خـودش      آگاهي بيرون از خود است و اگر بكوشد تا خود را باز
ايـن ضـرورت كـه آگـاهي بايـد      . شود منطبق شود و در را بر روي خود ببندد، نابود مي

همـواره آگـاهي از چيـزي غيـر از خـود باشـد و ايـن گريـز كامـل از خـود را ســارتر           
  .نامد مي »ندگيآور روي«

كنار گذاشته بود،  دانسته و ارزش مسئلة وجود خارجي متعلّق آگاهي را بي ،هوسرل
داراي وجود  ،گذارد بلكه معتقد است كه پديدار اما سارتر آن را به اين سادگي كنار نمي

رهيافـت پديدارشناسـانه كـه     ايـن  بـر  »هستي و نيسـتي «او در . واقعي و انضمامي است
سـيب سـرخ   . كنـد  يد مـي أكت ،اي از نمودها و پديدارها نيست سلسله وجود، چيزي جز

صـرفاً عبـارت    ،وجود سـيب . اي از رنگ و بو و طعم خاص نيست چيزي جز مجموعه
اي از سـيب را نشـان    جنبـه  ،اي از پديـدارها كـه هـر يـك     است از سلسلة بهم پيوسـته 

اقعيتـي كـه در پـس    يك پديدارشـناس، نـومن را بـه عنـوان و     در مقامسارتر، . دهند مي
وجود پديدار را بـه صـرف    ،پذيرد؛ اما در عين حال ها يا پديدارها قرار دارد، نمي فنومن

اين فروكاستن را به معنـاي پـذيرش    ،او. كاهد پديدار شدن و شناخته شدن آن فرو نمي
سـارتر   6.»ك بـودن بودن يعنـي مـدر  « ،اساس آن داند كه بر ايدئاليسم افراطي باركلي مي

 ؛طور ضمني در پديدارشناسي هوسـرل وجـود دارد   ه ب ،بود كه اين نوع ايدئاليسم معتقد
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 عبارت است از ساختار دروني حاالت ذهني كـه بـر   آورندگي ، رويزيرا از نظر هوسرل
 ،كننـد امـا بـه هـيچ وجـه      گيري مي قات خود جهتاين حاالت به سوي متعلّ ،اساس آن

از . )Edwards, 1972, p.290( اهي باشـند ضروري نيست كه اين متعلقات، مسـتقل از آگـ  
وجـود خـود را    ،زيرا در غير اين صورت ؛ها بايد مستقل از آگاهي باشند آن ،نظر سارتر

او راه خـود   ،به همين دليل. شود مديون آگاهي خواهند بود و اين منجر به ايدئاليسم مي
در . پذيرد رها را ميكند و وجود واقعي متعلّقات آگاهي يعني پديدا را از هوسرل جدا مي
 ،شـود امـا در عـين حـال     گاه پديدارها رد مـي  نومن به عنوان تكيه ،پديدارشناسي سارتر

خـود   ،پديدارها ؛يا فاعل شناسا نيستند درِِكوابسته و متكي به م ،طور كامل ه ب پديدارها
  .گاه خود هستند تكيه

چيـزي غيـر از    آگاه شدن از چيزي به معناي مواجه شدن با حضور واقعي و پرِِِ«
  )Sartre, 1957-a, p. lx(» .آگاهي است

آن فقـط آگـاهي مـن     ،شناسم با عمل شناخت من يكي باشـد  اگر ميزي كه من مي
همـواره   آگاهي. )Sartre, 1957-a, p. lvii( گردد خواهد بود و به عنوان يك ميز ناپديد مي
اهي مسـتلزم چيـزي   طبيعت آگ ،از اين رو. شود از سوي چيزي غير از خود حمايت مي

  . وراي خود است
 7»برهـان وجـودي  «تحت عنوان  ،سارتر از رويكرد آگاهي به چيزي بيرون از خود

: گويـد  از دو نوع برهان وجودي سخن مي ،»هستي و نيستي«مقدمة او در . كند بحث مي
يكي برهان وجودي سنتي در اثبات وجـود خـدا كـه ابتـدا آنسـلم و سـپس دكـارت و        

كه خود سارتر آن را  آورندگي رويو ديگري تفسيري از  ؛را مطرح كردنديتس آن ن بالي
بـه دنبـال اثبـات     ،ن اسـت كـه هـر دو   آويژگي مشترك اين دو برهـان  . ارائه داده است

 9آوري رويبرهان وجودي سارتر نشان دهنـدة جنبـة    8.موجودي در عالم خارج هستند
به سوي موجـودي در عـالم    ،خود اساس آن، آگاهي با فراتر رفتن از آگاهي است كه بر

  . آورد خارج كه همان متعلق آگاهي است روي مي
سـاختار   10ي،اين بدان معناست كه فـرارو . آگاهي عبارت است از آگاهي به چيزي«

موجودي غيـر از خـود بـه وجـود      با حمايتبخش آگاهي است؛ يعني آگاهي  قوام
  )Sartre, 1957-a,  p. 1xi(» .يمنام آن چيزي است كه ما برهان وجودي مي ،اين. آيد مي
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كوتـاه اسـت و بسـياري از     آورنـدگي  روي استدالل سارتر در اثبات تفسير خود از
اما در هر صورت ايـن اسـتدالل    .)King, 1974, p.24( دانند كننده نمي آن را قانع ،مفسران
را  ايـن وجـود   ،سـارتر . به وجودي واقعي وراي آگاهي اعتقاد دارد ،دهد كه او نشان مي

همة موجودات عـالم كـه فاقـد     .نامد مي 12»وجود لنفسه«و آگاهي را  11»نفسه وجود في«
و  گيرنـد  نفسه جـاي مـي   وجود في يهستند، از جمله بدن خود انسان، در قلمرو آگاهي
ايـن دو  . دهـد  ، وجـود لنفسـه را تشـكيل مـي    چيزي جز انسان آگـاه نيسـت   كه آگاهي،

اساس دوگانگي  فلسفة خود را بر ،او 13.لي وجودندقلمروهاي اص ،قلمروي كامالً متمايز
ت فلسـفي دكـارت قـرار    در سـنّ  ،نهد و از ايـن جهـت   ميان اين دو نوع وجود بنيان مي

دو اصـطالح   ،سـارتر  14.تمـايز و دوگـانگي قايـل شـد     ،گيرد كه ميان امتداد و فكـر  مي
رابطـة   ،هگلـي  نفسه و لنفسه را از هگل گرفته است اما بايد توجه داشت كه در نظام في
 ،»هســتي و نيســتي«در حــالي كــه  اي ديــالكتيكي اســت در نفســه و لنفســه رابطــه فــي

سـارتر وجـود   بينـيم  اكنون بايـد ب  15.وجودشناسي سارتر فاقد چنين رابطة پويايي است
  .شمارد هايي براي آن برمي كند و چه ويژگي لنفسه را چگونه تعريف مي

  وجود لنفسه . 1
نفسه قرار دارد و در واقـع عبـارت اسـت از هـر آنچـه       جود فيوجود لنفسه در مقابل و

لنفسه، آگاهي، واقعيت بشري و انسان را بـه جـاي    هاي حسارتر اصطال. نفسه نيست في
. دهندة يك قلمـروي خـاص از وجـود هسـتند     ها نشان زيرا همة آن 16؛برد كار مي ه هم ب

در  ،سـارتر . نيسـت وجود لنفسه همان آگاهي است و آگاهي چيـزي جـز انسـان آگـاه     
كند كه كامالً مخالف است با مسـيري كـه    در مسيري حركت مي ،توصيف وجود لنفسه
ر و عـاري از  نفسه را تـوپ  او وجود في. ه استنفسه در پيش گرفت در توصيف وجود في

هدفش خالي كردن ايـن نـوع    ،اما در تبيين وجود لنفسه هگونه ترك و شكافي دانست هر
كه ببينيم سارتر چگونه ايـن كـار را انجـام    پيش از آن. وايي استگونه محت وجود از هر

وجـود لنفسـه چگونـه بـه وجـود آمـده       اصالً بايد به اين سؤال پاسخ دهيم كه  ،دهد مي
توانـد مبنـا و علـت خـود      است؟ از نظر سارتر، هيچ وجودي از جمله وجود لنفسه نمي

زيرا سارتر نظريـة   ؛شده باشد تواند از عدم خلق باشد؛ از طرف ديگر، وجود لنفسه نمي
بنابراين، اين نوع وجود بايد كامالً متكي بر نوع ديگر وجـود  . كند خلق از عدم را رد مي
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تواند وجود  نفسة كامالً ايجابي مي كه چگونه وجود فيايناما . نفسه باشد يعني وجود في
توضيح . ),p.76 McLachlan, 1997( ماند لنفسة كامالً سلبي را ايجاد كند يك راز باقي مي

شبيه به نظرية صدور موجودات از احـد   ،نفسه سارتر در مورد چگونگي ايجاد لنفسه از في
حـد صـادر   اهمه چيز در يك سـير نزولـي از    ،در اين مكتب. در مكتب نوافالطوني است

رسـد كـه ايـن     بـه نظـر مـي   . گردد مي در يك سير صعودي به آن باز ،شود و در نهايت مي
 ,McLachlan( داشـته باشـد   وجـود  »هستي و نيستي«سراسر در  ،نوافالطونيشناسي  جهان

1997, p.76( .كنـد و در هنگـام    بدون هيچ دليلي وجود لنفسه را صادر مـي  ،نفسه وجود في
البته بايد توجه داشت كه در فلسفة سارتر، . شود نفسه مي مرگ، لنفسه دوباره جذب در في

  .يك وحدت عرفاني با احد وجود نداردر نوافالطوني، امكان خالف تفكّ بر
  عدم بودن لنفسه. 2

از  ،او براي رسيدن به ايـن هـدف  . بودن لنفسه است ماثبات تهي و عد ،هدف سارتراما 
وقتي ما، براي مثـال،  . كند استفاده مي 19»حكم منفي« و 18»انهدام« 17،»پرسش«سه مفهوم 

خود را نسبت به موضوعي نشـان   آشكارا جهل ،»در كتابخانه است؟ پيترآيا «: پرسيم مي
پاسـخ منفـي باشـد     راگ. نامد آگاهي ما ميدر  20اين جهل را نوعي عدم ،سارتر. دهيم مي

بنـابراين پرسـش مـا    . شويم با نوع جديدي از عدم مواجه مي ،)در كتابخانه نيست پيتر(
در  ،)در كتابخانـه اسـت   تـر يپ(اما اگر پاسخ ما مثبت باشـد  . پلي ميان دو نوع عدم است

خـودش را بـا    ،زيرا علم ما بـه هـر چيـزي    ؛شود اينجا نيز نوع ديگري از عدم ظاهر مي
از طريق حذف كردن و كنـار گذاشـتن همـة     ،پيترعلم ما به . كند نوعي حذف كامل مي

علم ما به كتابخانه نيز از طريق كنار گذاشتن همـة آنچـه   . شود آنچه او نيست حاصل مي
مـا   ،از اين رو، حتي در صورتي كه پاسخ مثبـت باشـد  . دآي كتابخانه نيست به دست مي
  .يابيم خودمان را در احاطة عدم مي

نه تنها در عمـل پرسـش كـردن بلكـه در مفهـوم       ،ترين شكل خود عدم به خالص
پـس از انهـدام بـه     ،شـود  كه نابود مي ئيدر واقع، شي. دهد خود را نشان مينيز  »انهدام«

فقط حضور انسان است كه بـه مـا   . است كه پيش از آنهمان اندازه از وجود برخوردار 
اين بدان معنا نيست كه پـيش از حضـور   . دهد اين تغيير شكل را انهدام بناميم اجازه مي

 ،توانست نابود شود انسان يا، به تعبير سارتر، آگاهي بشري، براي مثال، يك درخت نمي
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نظم و سازمان يك چيز است  هم زدن بلكه به اين معناست كه نابودن كردن به معناي بر
. از قبل در آن چيز موجود بـوده باشـد   ،مستلزم آن است كه نوعي نظم و سازمان ،و اين

اي وجود داشته باشـد   اين نظم و سازمان فقط در صورتي ممكن است كه آگاهي بشري
سـخن  توانيم از انهـدام و نـابودي    كه ما ميدليل اين. داده باشد به اشياء ها را آن كه قبالً

تـوان   مـي  ،در نتيجه. داده است Bجاي خود را به   Aكه است به اين انسانعلم  ،يميبگو
  .صورتي از عدم است كه به دليل حضور واقعيت بشري روي داده است Aگفت انهدام 

. قـرار مالقـات دارم   اي افهدر ك پيترفرض كنيد من با . است »حكم منفي«مفهوم سوم 
كـنم كـه    سپس حكـم مـي  . يابم كنم ولي او را نمي اف نگاه ميروم و به اطر ه ميافمن به ك

مـن توقـع داشـتم او در    . كنم كه چيزي نيست اعالم مي ،و با اين حكم» اينجا نيست تريپ«
م اما زيرا انتظار ديدنش را داشت ؛كنم را احساس مي پيترمن غيبت . اينجا باشد اما او نيست

در اينجا . زيرا انتظار ديدنش را نداشتم ؛كنم ه احساس نميافغيبت شخص ديگري را در ك
بنـابراين  . شـود  ، برخالف غيبت هر فرد ديگري، به صورت نوعي عدم ظاهر ميپيترغيبت 

  .شود حكم منفي از مواردي است كه با آن عدم وارد جهان مي
اكنون ايـن سـؤال   . كنند پرسش، انهدام و نفي هر كدام نوعي عدم را وارد جهان مي

 ،آيد و منشأ آن چيسـت؟ بـراي درك پاسـخ سـارتر     اين عدم از كجا مي آيد كه پيش مي
اما در  ندهايي را بررسي كنيم كه گرچه از نظر او مردود طور خالصه پاسخ  هبهتر است ب

نـد از پاسـخ هگـل و    اهـا عبـارت   اين پاسخ. اند نزديك كردن او به پاسخ خود مفيد بوده
موجـود   ،هـا  نتزاعي هستند كه از وحدت آناز نظر هگل، وجود و عدم دو امر ا. هايدگر

ني يـك  هر تعي«با پذيرش اين اصل اسپينوزايي كه  ،او. آيد واقعي و انضمامي حاصل مي
 .كند كند كه هر نوع وجودي حد و مرز خود را از عدم دريافت مي ادعا مي 21،»نفي است
پـذيرد و   سـارتر نظـر هگـل را نمـي    . گنجانـد  هگل عدم را در خود وجود مي ،در نتيجه

عدم را . شود اول وجود است و سپس عدم وارد مي. گويد عدم بيرون از وجود است مي
  .آورد توان اقيانوسي در نظر گرفت كه وجود از آن سر برمي به هيچ وجه نمي

نه پيش از وجود است نه پس از آن و نـه بـه نحـوي     ،اگر عدم بتواند داده شود«
 ,Sartre( ».، در قلب وجود چنبره زده استرميعدم، همچون ك. ي بيرون از آنكلّ

1957-a, p.21(  
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يك گام مـا   ،با اجتناب از مفهوم به شدت ديالكتيكي عدم در فلسفة هگل ،ايدگره
وجود و عـدم   :گويد او با رهيافتي پديدارشناسانه مي. كند تر مي را به پاسخ سارتر نزديك

كـه از دفـع متقابـل حاصـل     اند و امر واقعي چيزي نيست جز تنشـي   دو نيروي مخالف
كنـد و بـه ايـن     چندين حالت انسان مانند نفرت، دفاع و تأسف را تحليل مي ،او. آيد مي

، انسـان از   عالوه بر ايـن . به نحوي عدم را دربردارند ،ها رسد كه هر يك از آن نتيجه مي
عبارت است از احسـاس عـدم    »دلهره«. شود طريق احساس دلهره نيز با عدم مواجه مي

شـويم و فقـط    توانيم بشويم آگاه مـي  از آنچه نيستيم و نمي ،ما از طريق دلهره. رورتض
شود كه وجـود مـا در احاطـة     مي سببدلهره . بدين وسيله است كه هستيم آنچه هستيم

جهان، عدم ضرورت خود را از واقعيت بشري دريافـت   ،از نظر هايدگر. عدم قرار گيرد
سـازد، عـالمي كـه     شكنندگي عـالم را آشـكار مـي    زيرا واقعيت بشري است كه ؛كند مي

اشكال تبيين هايدگر اين است كه همـة   ،از نظر سارتر. خودش نيز در احاطة عدم است
 هاي كوچك را كه همچون موجي از كف بر سطح زندگي روزمرة ما جريـان دارنـد   نفي

ح بـاقي  بـدون توجيـه و توضـي    ،)هو غيـر  »من سيگار نـدارم «، »اينجا نيست پيتر«مانند (
هم هگل و هم هايدگر را بـه سـبب نـاتواني از تبيـين سـاختار ذهـن        ،سارتر. گذارد مي

  .دهد مورد انتقاد قرار مي ،بشري
نيسـت   ءاز آنجا كه عدم، به معناي دقيـق، در اشـيا  . رسيم اكنون به پاسخ سارتر مي

مـا   ،شـود  در برابر پس زمينـة وجـود آشـكار مـي     ،ناپذير  ماً و به نحوي اجتنابئبلكه دا
تواند لنفسه يـا آگـاهي    اين وجود فقط مي. نيازمند وجودي هستيم كه عدم را ايجاد كند

  .بشري باشد
-Sartre, 1957( ».شود عدم وارد جهان مي ،انسان موجودي است كه به وسيلة او«

a, p.21( 
 هافـ در ك پيتـر «شود كه چـرا در احكـام منفـي ماننـد      پس از اين توضيح معلوم مي

آگاهي بشري است كه اين نـوع عـدم را وارد   . ي عدم وارد جهان شده استنوع» نيست
را  Bبـه   Aاگـر تغييـر از   . همين مطلب در مورد انهدام هـم صـادق اسـت    .كند عالم مي

در نظر  Aرا به عنوان  Aبه اين دليل است كه انساني حضور دارد كه  ،انهدام ناميدتوان  مي
فقـط   ،به عبارت ديگر. تواند صورت گيرد امي نميانهد ،بدون اين حضور انساني. گيرد مي

در اينجـا نيـز عـدم از طريـق آگـاهي      . كنـد  را درك مي Aحضور انساني است كه نابودي 
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كند، محدود  ماً عالم را تقسيم ميئآگاهي بشري دا .شود بر اشياء عالم وارد ميبشري 
يافتـه   لم سـامان آن را بـه يـك عـا    ،ها دهد و از طريق نفي كردن سازد، سازمان مي مي

 زيرا همـان  ؛اين بدان معنا نيست كه عدم در اشياي عالم وجود دارد. سازد تبديل مي
عدم را انسـان  . نفسه پر است و هيچ عدمي در آن راه ندارد طور كه گفتيم، وجود في 

   .كند وارد عالم مي
 ،تي دارد كه بـه وسـيلة او  شود كه انسان چه خصوصي در اينجا اين سؤال مطرح مي

ايجـاد  . توانايي ايجاد عدم را دارد ،شود؟ قبالً گفتيم كه آگاهي بشري عدم وارد عالم مي
نه تنها در پرسش، انهدام و حكم منفي بلكه از نظر سارتر، در هر نوع  ،عدم يا نفي كردن
ما با نوعي عمل نفـي سـر و كـار     ،حتي در شناخت يك صندلي. دهد شناختي روي مي

كنم كه آگاهي من اين صندلي  اظهار مي ،كنم صندلي علم پيدا مي وقتي من به اين. داريم
كـه  ت يك شيء خاص را با گفتن اينهوي ،انسان. نيست و اين صندلي باقي عالم نيست

كنـد و   اش متمايز مـي  انسان شيء را از پس زمينه. كند آن چه چيزي نيست مشخص مي
رسد كه ما با سـياه كـردن    ر ميصندلي وقتي صندلي به نظ. شناسد بدين ترتيب آن را مي

صندلي توسط فعاليت آگاهي از زمينـة تـوپر   . به آن معناي صندلي بدهيم ،پس زمينة آن
تمايز نهادن فقـط از طريـق نفـي كـردن     . كند آيد و معنا پيدا مي نفسه بيرون مي جهان في

ه نفي مبناي هرگون ،آگاهي يا لنفسه. ممكن است و نفي فقط به وسيلة آگاهي امكان دارد
سارتر ايـن فعاليـت    ،از آنجا كه هر نوع عمل آگاهي عملي منفي است. اي است و رابطه

 ،كه فعاليت خاص لنفسه است» نيست كردن«اين . نامد نيز مي 22»نيست كردن«آگاهي را 
نفسـه   اگر لنفسه مانند فـي . نفسه باشد فقط در صورتي امكان دارد كه لنفسه بيرون از في

توانايي نفـي كـردن يـا نيسـت كـردن را از دسـت        ،در آن صورت ،توپر و فشرده باشد
همين نفـي و نيسـت كـردن نشـان     . تواند نفي كند كامالً ايجابي نميود زيرا وج د؛ده مي
  23.نيستي و عدم است ،لنفسه ؛نفي و نيستي را درون خود دارد ،دهد كه لنفسه مي

لي آگـاهي يـا لنفسـه    از عدم كه ويژگي اص به تفصيل ،»هستي و نيستي«در  ،سارتر
به دو قلمروي اصـلي وجـود يعنـي وجـود      ،اصوالً عنوان اين كتاب. كند است بحث مي

دهد كه لنفسه يا انسان چيزي جز نيسـتي   نفسه و وجود لنفسه اشاره دارد و نشان مي في
 ،نفسـه  وجـود فـي  . خودش اسـت  لنفسه وجودي است كه عدمِ ،در واقع. و عدم نيست
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هـا   جدايي و افتـراق آن  ،و وجود لنفسه ؛شود ي عالم را موجب مياستحكام و ثبات اشيا
نه تنها خودش را از اشـياي عـالم    ،به دليل همين ويژگي عدم بودن ،لنفسه يا آگاهي. را

  .سازد كند بلكه خودش را از خودش نيز جدا مي جدا مي
به عنوان  اي از خودش بايد در فاصلهوجود آگاهي از اين حيث كه آگاهي است «

حضور براي خودش وجود داشته باشد و اين فاصلة خالي كه وجـود در وجـود   
   )Sartre, 1957-a, p.76( ».عدم است ،كند خودش حمل مي

 ؛توان با چيزهايي مانند زمان و مكان تبيين كرد ميان آگاهي و خودش را نمي ةفاصل
سـوراخ  « عـدم را  ،سـارتر . ها شيء هستند در حالي كه اين فاصله عـدم اسـت   زيرا اين
هـا   نامد و ايـن  يم )Sartre, 1962, p.23(» يك باد عظيم« و )Sartre, 1957-a, p.79( »وجود

  .كند همه داللت بر تهي بودن لنفسه مي
» فريفتگي« ،سارتر عدم بودن آگاهي را توصيف كرده ،هايي كه در آن يكي از بحث

نچـه فريبنـده اسـت    فريفته عدم بودن خـود را در برابـر آ   شخصِ ،»فريفتگي«در . است
  : كند احساس مي

است، شخص شناسنده مطلقاً هيچ  شناختدهندة واقعيت  در فريفتگي، كه نشان«
كنـد يـا    چيز نيست جز يـك نفـي محـض؛ او خـود را در هـيچ جـا پيـدا نمـي        

تواند داشته باشد اين است كـه دقيقـاً    تنها كيفيتي كه او مي. نيستاو ؛ يابد بازنمي
چيزي جز يك متعلّـق سـترگ در    ،در فريفتگي. نيستخاص اين متعلّق فريبندة 

   )Sartre, 1957-a, p.177(» .جهاني خالي از سكنه وجود ندارد
  آزاد بودن لنفسه. 3

آزاد  ،خواهد از بحث عدم بگيرد اين اسـت كـه انسـان يـا لنفسـه      اي كه سارتر مي نتيجه
د، بيرون از نظم علّـي  بيرون از وجود بودن، جدا از وجود بودن، گريختن از وجو. است

ميـان اصـل    ،سـارتر «. فقط يك معنا دارد و آن هم آزاد بودن انسـان اسـت   ،جهان بودن
ـ عدمي 1371كرنسـتون،  ( »كنـد  ت انسـان عالقـة نزديكـي مشـاهده مـي     ت و اصل حري ،
 ،بـراي مثـال  . دهد كـه آزاد اسـت   هاي مختلف نشان مي از راه ،آگاهي يا انسان ).82ص

خودمان را از چيزهاي ديگر و چيزهاي ديگر را  ،كنيم نفي صادر ميهنگامي كه احكام م
تواند دريابـد كـه خانـه، درخـت      كند، مي كسي كه فكر مي. سازيم از يكديگر متمايز مي
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تواند پي برد كه  مي ،از طريق صدور احكام منفي ،او. نيست و خود او نيز درخت نيست
امروز معين و  ،آنچه او فردا خواهد بوداو آن چيزي نيست كه فردا خواهد بود و  ،امروز

كه انسان آزادي عمل خـود  بنابراين امكان صدور احكام منفي براي اين. مشخص نيست
  .را در آينده دريابد اساسي است

ـ    ،آگاهي. دهد كه آزاد است ل نيز نشان مياز طريق تخي ،آگاهي ل بـا قـدرت تخي
ها غير از آنچه هسـتند و   امكان وجود آنفراتر رود و به  ءت اشياتواند از فعلي خود مي

تـابع   ،اگر آگاهي موجودي در ميان موجودات عالم باشد. ها فكر كند حتي به عدم آن
فقط تغيير  ،با اعمال واقعي«تواند  مي ،اعمال علّي خودش خواهد بود و در اين حالت

 ,Sartre( »شـود  لي بـرايش ممنـوع مـي   هاي واقعي به وجود آورد و هرگونه تخي شكل

1948, pp. 266-267( .توانـد   اثراتـي را كـه آگـاهي مـي    آن  ،هاي واقعي اين تغيير شكل
اما . تحت سلطة امر واقعي قرار خواهد گرفت ،آگاهي ن خواهند كرد ومعي ،ايجاد كند

كنـيم و امـر فرضـي يـا غيرواقعـي را جـاي آن        ما امر واقعي را انكـار مـي   ،لدر تخي
رويم و با فاصله انداختن ميان خود و  مر واقعي از آن فراتر ميدر انكار ا ،ما. نشانيم مي

  .كنيم خودمان را از آن جدا مي ،امر واقعي
بايد بتوانـد بـه وسـيلة طبيعـتش از جهـان       ،ل كندكه آگاهي بتواند تخيبراي اين«

خالصـه، بايـد آزاد   . هـايش از جهـان كنـاره گيـرد     بگريزد، بايد بتواند با كوشش
  )Sartre, 1948, pp. 266-267(» .باشد

آگـاهي در هنگـام   . دهـد  آزادي خود را نشان مي ،عمل پرسش كردن نيز آگاهي در
  .كند ابط علّي حاكم بر آن جدا ميخود را از وجود و رو ،پرسش كردن

گر بايد بتواند در ارتباط با آنچه مـورد پرسـش قـرار    از آنجا كه شخص پرسش«
او تابع نظم علّي جهان  ،ه را موجب شودكنند نيست گرفته است يك كنار كشيدنِ

 )Sartre, 1957-a, p.23( »كند نيست؛ او خودش را از وجود جدا مي
  .يابد و در نتيجه آزادي مي
  .شكاف ميان خود و جهان ايجاد كندتواند يك  زيرا مي ؛آگاهي آزاد است

تحـت ايـن   . اي است كـه هسـت   نفسه كردن فيبراي لنفسه، بودن به معناي نيست«
  )Sartre, 1957-a, p.439( ».تواند باشد كردن نميآزادي چيزي جز اين نيست ،شرايط
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نيز از خودش  بلكه ،گريزد آگاهي در اين حقيقت نهفته است كه نه تنها از جهان ميآزادي 
هـا و   اين جدايي افكنـدن . كند تا به آنچه نيست برسد انكار مي هسترا او آنچه . گريزد مي

و بـه   ؛عـدم را درون خـود دارد   ،به اين دليل ممكن است كـه آگـاهي  ها فقط  كردن نيست
تر، آگاهي چيزي جز عدم نيست و آزاد بودن آن نيز از همين واقعيـت ناشـي    عبارت دقيق

  :گويد مري وارناك در اين باره مي. شود مي
امكـان   ،كند كه انسان را از جهان اشياي اطرافش جدا مي اين خأل داز طريق وجو«

در . شـود  كنـد فـراهم مـي    گونه كه انسان انتخـاب مـي   ن و عمل كردن آنفكر كرد
اين خأل . ضرورتاً يك قلمروي عمل آزاد ميان او و جهان وجود دارد ،موجود آگاه

گيرد انجام دهد يا بـه آن فكـر كنـد يـا      بايد پر شود و به وسيلة آنچه او تصميم مي
قـاتش قـرار   اي از متعلّ ر فاصلهگويد آگاهي، خود را د سارتر مي.  شود پر مي ،باشد
آنچـه   يـد يـا رد  أيهمان قدرت آگاهي است بـراي ت  ،دهد و شكاف ميان آن دو مي

يـك چيـز واحـد     ،شـود كـه آزادي و آگـاهي    سان معلوم ميبدين. كند انتخاب مي
گونه كه هسـتند يـا    آن ءدر نظر گرفتن اشيا ند از قدرتاها هر دو عبارت آن. هستند

هـاي موجـود در    هايي كـه بـا موقعيـت    ل موقعيتتند و قدرت تخيگونه كه نيس آن
ريزي براي تغييـر دادن آنچـه وجـود     قدرت طرح ،جهان متفاوت هستند و بنابراين

  .)Warnock, 1967, p.21( »دارد
ارائة هرگونه  ،آزادي. توان گفت انسان آزادي است آزاد است و در واقع مي ،انسان

شـود كـه او    حضور عدم در انسان باعث مـي . سازد مكن مينام را تعريف ثابتي از انسان
. ام نيسـتم  ام اما اكنـون گذشـته   ام بوده من گذشته. اش نيز جدا سازد خودش را از گذشته

. دهـم  نفسه است و من آن را متعلّق شناسايي خودم قرار مي گذشتة من براي من يك في
لنفسـه خـودش را از   . كنـد  ي ميريز لنفسه در زمان حال وجود دارد و براي آينده برنامه

توانـد معـين    گذشتة من نمي. كشاند كند و به سوي امكانات آينده مي اش جدا مي گذشته
توانـد مبنـاي    كه آنچه اكنـون هسـتم نمـي    همچنان ،كند كه من اكنون چگونه عمل كنم

تواند خودش  هيچ چيز در عالم نمي ،چون لنفسه جدا از عالم است. ام باشد اعمال آينده
آنچه هست  ،گويد لنفسه يا انسان به همين دليل است كه سارتر مي. را بر آن تحميل كند

  .نيست و آنچه نيست هست
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اش نيسـت و از آن   زيرا او در حـال حاضـر گذشـته    ؛آنچه هست نيست ،انسان«
اي  به اين معنا كه او آينـده  ؛در عين حال، انسان آنچه نيست هست. رود فراتر مي

  )Green, 1963, p.25, 26( ».اي كه او در حال حاضر نيست هنامعين است، آيند
اصـل  . گاه با خودش يكي نيست بلكه همواره غيـر از خـودش اسـت    هيچ هلنفس

زيرا لنفسـه   ؛در مورد لنفسه صادق نيست ،رود كار مي  هنفسه ب كه در مورد في همانياين
ز خود فراتر رود و دهد كه ا ت به آن اجازه ميبا خودش منطبق نيست و همين خصوصي

از اين روست كه سارتر آن را لنفسه يا . همه چيز را با خود و مقاصد خود مربوط سازد
  .براي خود ناميده است

  ساختارهاي لنفسه. 4
از سـاختارهاي وجـود    بـه بحـث   ،»هستي و نيستي«بخش دوم در فصل اول از  ،سارتر

هـا را   رو از وجـود، بعضـي از آن  ما در اينجا براي روشن شدن اين قلم. پردازد لنفسه مي
به عبارت ديگر، . بودن آن است24غيرشخصي ،يكي از ساختارهاي لنفسه. دهيم شرح مي

راه  ،»خـود «او بـا كنـار گذاشـتن    . اسـت  25»خـود «فاقد  ،در فلسفة سارتر» كنم فكر مي«
 خوددر فراروي  ،سارتر نظر خود را در اين باره. كند را كامالً از هوسرل جدا مي يشخو

تي از قبل شكل گرفته به عنوان هوي ،»خود«گويد ما به  او در اين اثر مي. بيان كرده است
پديدارشناسي قادر است نشـان دهـد كـه    . كه در پس اعمال ما قرار دارد احتياج نداريم

يعني آگاهي عبارت است از آگاهي از چيـزي،   ؛شود تعريف مي آورندگي رويآگاهي با 
آگاهي مرا  هستند كه اين چيزها. آگاهي از گرسنه بودن و غيره ،2+2=4كه آگاهي از اين
عبارت  ،ت شخصي كه همواره با من استحتي احساس هوي. »خود«دهند نه  تشكيل مي

دليـل اصـلي ايـن    . اسـت   آورنـدگي  رويبلكه فعاليت آگاهي از طريق  ،نيست» خود«از 
قـرار   ءرگي و كدري اشياشفافيت كاملي است كه در برابر تي ،ن است كه آگاهيآمطلب 
، كه تيره و كدر است، در قلب آگـاهي باعـث نـابودي    »خود«در نتيجه، قرار دادن . دارد

نيتس، كه توپر و سـنگين   شود و آن را به جوهر نفساني دكارت يا موناد اليب آگاهي مي
هنگامي كه من . نتيجة يك عمل تأملي است ،از نظر سارتر» خود«. كند هستند، تبديل مي

آنچـه   بارةكه دراما به محض آن. وجود ندارد» خود« ،كنم خوانم يا رانندگي مي تاب ميك
به عنوان كسي كه در حـال خوانـدن يـا    » خود«از  ،كنم در حال انجامش هستم تأمل مي
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مـن از يـك   «: گويم نمي 26تأملي من در عمل پيش ،در نتيجه. شوم رانندگي است آگاه مي
كـه  اما به محـض آن . »آگاهي از يك صندلي وجود دارد« :گويم بلكه مي ،»صندلي آگاهم

جنبـة   ،آگاهي از طريـق تأمـل   ،بدين ترتيب. يابد قوام مي» خود« ،گيرد تأمل صورت مي
نيسـت بلكـه   » خـود «داشـتن   ،سـازد  آنچه وجود را شخصـي مـي  . كند شخصي پيدا مي

اي حضـور بـر  . شـود  در عمل تأمل حاصل مي ،است و اين حضور» حضور براي خود«
اگـر  . مستلزم آن است كه يك شكاف ناملموس به درون وجود سـرخورده اسـت  «خود 

حضـور،  . وجود براي خودش حاضر است به اين دليل است كه كـامالً خـودش نيسـت   
اما اگر ما در اينجا از خود بپرسـيم  . زيرا مستلزم جدايي است ؛زوال فوري انطباق است
 ».اسـت  عـدم بايد بپذيريم كه آن  ،كند يرا از خودش جدا م 27كه چه چيزي فاعل شناسا

)Sartre, 1957-a, p.77(   دانـد كـه    را نقـابي مـي   خـود  اًلبـ اغ ،»خـود فـراروي  «سـارتر در
  .پوشاند خودجوشي آگاهي را مي

آگاهي فرارونده يك خودجوشي غيرشخصي است كـه وجـود خـود را در هـر     «
از اين . آن تصور كنيمكه ما بتوانيم چيزي را قبل از كند بدون اين لحظه معين مي

خودش را به عنوان يك خلق از عدم آشـكار   ،هر لحظه از زندگي آگاهانة ما ،رو
  )Sartre, 1957-b, p.99(» .سازد مي

طـور كامـل عينـي و     ه خواهد نشان دهد كه وجود ب سارتر در پديدارشناسي خود مي
آگـاهي  . دهـد  مـي آن را به عنوان چيزي خارجي متعلّق خود قرار  ،خارجي است و آگاهي

از آنجـا كـه   . كردنتوخالي است و همة اعمال ما به يك معنا عبارت است از نفي و نيست
هـر چيـزي را از بيـرون از     ،تواند ادعا كند كه آگاهي سارتر مي ،ساختار آگاهي عدم است

آگـاهي بيـرون از خـودش    . دهـد  يعني از وجودي كه متعلّق خود قرار مـي  ؛گيرد خود مي
نفسه، كه فاقد آگاهي است، در خودش است و محـدود   ر حالي كه وجود فيوجود دارد د

  .هرگونه ثبات و آرامش را بايد از آگاهي سلب كرد ،بدين ترتيب. است به آنچه هست
اين ساختار از ساختار قبلي . غيرجوهري بودن آن است ،ساختار ديگر وجود لنفسه

توانـد جنبـة    دهد كه آگـاهي نمـي   زيرا غيرشخصي بودن آگاهي نشان مي ؛شود نتيجه مي
  . است» مطلق غيرجوهري«از نظر سارتر، آگاهي يك . جوهري داشته باشد

محض است، به اين معنا كه فقط » پديدار« ،آن. هيچ چيز جوهري ندارد ،آگاهي«
اما دليل اين مطلب دقيقاً اين است كه . شود وجود دارد تا آن درجه كه پديدار مي
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چرا كه كـل جهـان بيـرون از آن    (زيرا خأل كامل است  ؛پديدار محض است ،آن
تـوان آن را   هماني پديدار و وجود در آگاهي است كه مياين اين به دليل. )است

   ),p.lvi Sartre, 1957-a(» .مطلق دانست
كنـد   او خودش را با چيزي كـه فكـر مـي    .»كنم، پس هستم فكر مي«: دكارت گفت

او را در  ،گيري اين نتيجه. است» جوهر متفكر«ك يكي گرفت و به اين نتيجه رسيد كه ي
اي  چـاره  ،زندان خود محبوس كرد و براي نجات از ايـن زنـدان و بازگشـت بـه عـالم     

فكر در فلسـفة دكـارت يـك وجـود فشـرده و      . كه به خدا متوسل شودنداشت جز اين
. فـت تـوان آن را يا  مـي  ءمتراكم همراه با نوعي غلظت نامتناهي است كـه فقـط در اشـيا   

مـن فكـر   «از » كـنم  من به چيزي فكر مي«اشكال دكارت اين است كه به جاي شروع از 
» كـنم  فكر مـي «كه از به عبارت ديگر، او به جاي آن. شروع كرد» كنم كنم كه فكر مي مي

تـأملي  » كـنم  فكـر مـي  «از  ،تأملي كه ذاتاً فكر كردن دربارة چيزي است شروع كنـد  پيش
يعنـي از   ؛تـأملي شـروع كنـيم    پـيش » كـنم  فكر مي«ما بايد از از نظر سارتر، . شروع كرد

طــور كــه پيشــتر گفتــيم، ايــن همــان   همــان. اي كــه آگــاهي از چيــزي اســت آگــاهي
به متعلق  ،كه آگاهي براي وجود داشتن به عنوان آگاهيبه دليل اين. است آورندگي روي

يعنـي شـيء    آوري؛ رويوجود آن صرفاً عبارت است از وجـود متعلّـق    ،خود نياز دارد
شناخت عبارت اسـت از رابطـة ميـان     ها،اساس آن نظرياتي را كه بر ،سارتر 28.خارجي

ها يـك جـوهر    زيرا اگر هر يك از آن ؛كند مي رد ،جوهر شناسنده و جوهر شناخته شده
آگـاهي ذاتـاً    29.ها برقرار نخواهد شـد  اي ميان آن هيچ رابطه ،كامل و قائم به ذات باشند

آگاهي ذاتاً غير از خودش اسـت و در  . تواند جوهر باشد رو نمي ست؛ از اينيك رابطه ا
شـود   اش با چيزي غير از خودش تعريف مي آگاهي همواره با رابطه. خودش عدم است
  .يك متعلّق ديده شده، فكر شده، تخيل شده و غيره است ،و اين چيز ديگر

. و ميل وجـود دارد  30دانيكي ديگر از ساختارهاي لنفسه اين است كه به عنوان فق
كنـد بلكـه    نفسه را از آگاهي بيرون مـي  اين بدان معنا نيست كه يك موجود خارجي، في

صـندلي ميـز   «يم ياگـر بگـو  . كنـد  نفسه نيست فـرض مـي   لنفسه خود را وجودي كه في
هالل «يم يگو اما وقتي مي. ايم با يك نفي بيروني آن دو را از هم جدا كرده اًصرف ،»نيست
بايد توجه . ناميم ايم كه آن را فقدان مي يك رابطة دروني برقرار ساخته ،»مل نيستماه كا
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نفسه تـوپر   دانيم، في طور كه مي  در واقع، همان. نفسه تعلق ندارد داشت كه فقدان به في
فقدان، ويژگي واقعيت بشري اسـت  . تواند فاقد چيزي باشد و ايجاب كامل است و نمي

. )Sartre, 1957-a, p.86( »شـود  پديـدار مـي   ،شـري در جهـان  فقط با ظهور واقعيـت ب «و 
كه من هالل مـاه  براي اين. كند از مثال هالل ماه استفاده مي ،براي توضيح مطلب ،رسارت

بينم به سوي ماه كامل فراروم و سپس بار ديگر بـه هـالل    بايد از آنچه مي ،را درك كنم
آنچـه نيسـت،   . بخشد الل بودن را ميفقط ماه كامل است كه به هالل معناي ه. بازگردم

امـا چـرا فقـدان از طريـق     . بخشـد  يعني ماه كامل، به آنچه هست، يعني هالل، تعين مي
 ؛شود؟ پاسخ اين است كه انسان خودش يك فقـدان اسـت   حضور انسان وارد جهان مي

تواند به سوي صورت كامل آنچه چيزي را  زيرا فقط آن چيزي كه داراي فقدان است مي
  .»نيست«گونه كه فقدان  همان» نيست«سان، انسان بدين. است حركت كند فاقد

تـوان درك   در بحث سارتر از ميل بهتـر مـي   ،اين واقعيت را كه لنفسه فقدان است
گونه فقداني فقـدان   در واقع، هر )Sartre, 1957-a, p.86( ».فقدان وجود است ،ميل«. كرد

ما در چه صـورتي متوجـه   . ت نداردفرض كنيم مجسمة يك انسان دو دس. وجود است
 خـود؛  ت؟ فقط هنگامي كه آن را در تماميشويم كه اين مجسمه فاقد دو دست است مي

اي در نظر بگيريم كه دست دارد و سپس با مقايسة اين مجسـمه   يعني به عنوان مجسمه
ـ ميبه فقدان دو دست در مجسمه پي  ،كاملي كه در ذهن داريم و مجسمة  از نظـر  . ريمب

ارتر، حق با دكارت بود كه بر ميل موجود ناقص به تبديل شدن به موجود كامل تأكيد س
در فلسفة . كند رود و به سوي موجود كامل ميل مي موجود ناقص از خود فراتر مي. كرد

ايـن  . تواند به لنفسه يك خود واقعي بدهد اي است كه مي نفسه في ،موجود كامل ،سارتر
 ،اما اين تـأليف . خداست آن و عبارت ديگراست لنفسه  - هنفس تأليف في ،موجود كامل

  .اندم صورت يك ناكامي محض باقي مي متناقض و محال است و در نتيجه، لنفسه به
  گيرينتيجه

هـاي  هاي وجود لنفسه يا انسان كامال متفاوت بـا ويژگـي  ويژگي ،در فلسفة سارتر
تاسـت در حـالي كـه وجـود     نفسه توپر و در نتيجـه ايس وجود في نفسه است؛وجود في

بلكـه   ،نه تنها توخالي يا عدم است ،انسان. توخالي و در نتيجه پوياست ،لنفسه يا انسان
سازد؛ مانند ها را ممكن ميي از فعاليتبسيار ،كند و از اين طريقعدم را وارد جهان مي
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بـه   ،تهـي و عـدم بـودن انسـان    . است كه براي حصول هر نوع شناختي الزم نفي كردن
انسان را اسير نظام  ،او. محور فلسفة سارتر است ،آزادي انسان. عناي آزاد بودن اوستم
انسان، به دليل . داندي حاكم بر جهان، اسير زمان و مكان و اسير وراثت و محيط نميعلّ
تواند ميان خـود و  كه عدم را در درون خود دارد و اصوالً چيزي جز عدم نيست، مياين

رد گذرا از سيطرة آنچه در جهان مي خود ،و در نتيجه ؛ايجاد كندجهان شكاف و فاصله 
تر اين است كه انسان، به همان دليل، نه تنهـا از جهـان بلكـه از    اما نكتة مهم. رها سازد

، او. تواند از آنچه هست به سوي آنچه نيسـت بـرود  او مي. تواند بگريزدخودش نيز مي
جـدا كنـد و بـه سـوي      ،ستيا در زمان حال ا ه در گذشته بودهرا از آنچ تواند خودمي

 ،به همين دليل است كـه انسـان  . تواند باشد بكشاندآنچه اكنون نيست ولي در آينده مي
فراتر  ، همواره از خوداو. است ؛ بلكه همواره غير از خودگاه با خودش يكي نيستهيچ
اسـت و در  » فقـدان «اساساً انسان . رود و از اين روست كه هرگز ثبات و آرامش نداردمي

او ميل دارد به تماميت برسـد و تماميـت فقـط در خـدا، بـه      . باشدنتيجه، آكنده از ميل مي
 كنـد بنابراين انسان به سوي خدا شدن ميل مي. نفسه و لنفسه، وجود داردعنوان تأليف في

  .زيرا خدا شدن محال است ؛ماندرسد و ناكام مياما هرگز به آن نمي

  هايادداشت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Phenomenology 
2. Noumenon 
3. Phenomenon 

در فلسفه به دنبال  ،او. آورد داني بود كه به فلسفه روي  رياضي ،بايد توجه داشت كه هوسرل. 4
ـ   ،ضوح و قطعيتي بود كه در رياضيات يافته بود؛ از اين روهمان و   ههمان روش را در فلسـفه ب

دان آنچه را، براي مثال، در مفهوم دايرة كامل وجـود دارد تجزيـه و تحليـل     رياضي. كار گرفت
ـ   ،هوسـرل . پـردازد  كند اما به اين مسئله كه دايرة كامل در خارج وجود دارد يا نه نمي مي   هبـا ب

 .مسئلة وجود خارجي را كنار گذاشت و آن را در پرانتز قرار داد ،ي اين روشكارگير
5. Intentionality 
6. Esse est percipi 
7. Ontological Proof 

. از يك جهت مهم با برهان وجـودي آنسـلم و دكـارت تفـاوت دارد     ،برهان وجودي سارتر. 8
پـردازد   ت، به تحليل مفاهيم نمـي برهان وجودي سارتر، برخالف برهان وجودي آنسلم و دكار

و قلمـرو ديگـر وجـود    ) وجود لنفسه يا آگـاهي (بلكه مبتني بر رابطه ميان يك قلمرو از وجود 
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كه آگـاهي موجـودي غيـر از    اين ،به همين دليل است كه از نظر سارتر. است) نفسه وجود في(

هان وجـودي آنسـلم و   دهد كه چنين موجودي وجود دارد اما بر كند نشان مي خود را اقتضا مي
  )Catalano, 1980, p. 39( :نك. تواند وجود خدا را اثبات كند دكارت نمي

9. Intentional 
10. Transcendence  
11. Being-in-itself 
12. Being-for-itself 

طور كلي مطابق است با تمايز ميان وجـود   ه ب ،نفسه و لنفسه در فلسفة سارتر تمايز ميان في. 13
  )Cochrane, 1956, p.68( :نك. در فلسفة هايدگر) Dasein( نو دازاي

با شكافي كه در فلسفة دكارت ميـان شـيء    ،نفسه و لنفسه در فلسفة سارتر شكاف ميان في. 14
زيرا نفس و بدن  ؛وجود دارد متفاوت است )res cogitans( رو شيء متفكّ )res extensa(د ممت

لنفسـه  . يك مطلق غيرجوهري اسـت  ،سفة سارتردو جوهرند اما لنفسه در فل ،در فلسفة دكارت
نفسـه و لنفسـه    در واقع، بـه يـك معنـا، ميـان فـي     . كند نفسه است نه چيزي كه نفي مي نفي في

  )Laycock, 1991, p.398( :نك. دوگانگي وجود ندارد
هگل را  ،ها از طريق سمينارها و سخنراني ،1945ها پيش از سال  سارتر گفته است كه مدت. 15
 :نـك . مطالعـة جـدي فلسـفة او را آغـاز كـرده اسـت       ،خته اما فقـط پـس از آن تـاريخ   شنا مي

)McLachlan, 1997, p.74(  
 )Catalano, 1980,  p.44( :نك ها، هاي جزئي ميان اين اصطالح در خصوص تفاوت. 16

17. Interrogation 
18. Destruction  
19. Negative Judgment 
20. Nothingness 
21. Omnis determinatio est negation 
22. Nihilation 

زيرا هايدگر  ؛اين رهيافت كامالً سارتري است و او از اين جهت تحت تأثير هايدگر نيست. 23
 )Desan, 1960, p.20( :نك. كند بر عدم يا تهي بودن انسان تأكيد نمي

24. Impersonal 
25. Ego 
26. Pre-reflective 
27. Subject 

 :نـك . افالطون مقايسه كرده اسـت  سوفيستدر » ديگري«با  از اين جهت، سارتر آگاهي را. 28
)Sartre, 1957-a, p.618(  

از  ،»شـيء «و » انسـان «هاي  سارتر به جاي استفاده از كلمه ،اساس آن يكي از داليلي كه بر. 29
 ،در تاريخ فلسفه. شود به همين مطلب مربوط مي ،كند نفسه استفاده مي لنفسه و في هاي اصطالح

از نظر سارتر انسان جـوهر   ،دانيم طور كه مي  ء در مقولة جوهر قرار دارند اما همانانسان و شي
رابطـة ميـان يـك جـوهر و جـوهر ديگـر        ،نفسه و لنفسه هر چـه باشـد   رابطة ميان في. نيست
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خاص خود براي داللت  هاي از اين رو، سارتر ترجيح داده است كه از اصطالح. تواند باشد نمي

 .تفاده كندبر انسان و عالم اس
30. Lack 
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