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زﻧﺪﮔﻲ
سارتر روز  ٢١ژوئن  ١٩٠۵به دنيا آمد؛ از پدری که افسر نيروی دريايی بود و مادری که دخترعموی دکتر آلبرت شوايتزر معروف ،برندة جايزه صلح
نوبل است .پانزده ماھه بود که پدرش مرد .مادر و پدربزرگ اش ،او را بزرگ کردند که اولی کاتوليک بارش میآورد و دومی سرش را به رياضيات و
ادبيات کالسيک گرم میکرد .در جوانی برای گرفتن مھارت در تدريس فلسفه امتحان داد و رد شد .يک سال گذشت و نتيجة امتحان بعدی در ،١٩٢٩
جايگاه نخست را نصيب او کرد .ھمين سال است که با سيمون دوبووار آشنا میشود؛ دختری که در ھمان امتحان ،نفر دوم شده و فرزند نازک نارنجی
يک خانوادة کاتوليک است .سيمون دوبووار ،فيلسوف ،نويسنده و فمينيست فرانسوی ھمراه و ھمدم مادامالعمر او بود .آشنايی سارتر و دوبووار ،در سال
 ١٩٢٩در مدرس ٔه ممتاز اکول نرمال سوپريور صورت گرفت.
بطور کلی دو دوره در زندگی حرفهای سارتر وجود داشت .اولين دور ٔه زندگی حرفهای او دور ٔه پس از نوشتن اثر معروفاش ،ھستی و نيستی ،بودو
نوشتن رمان تھوع .سارتر به آزادی بنيادی انسان اعتقاد داشت و باور داشت که »انسان محکوم به آزادی است«.
در دومين دور ٔه حرف ٔه زندگیاش ،سارتر بهعنوان روشنفکری فعال از نظر سياسی شناخته میشد .سارتر از طرفداران کمونيسم بود ،ھرچند که ھرگز
بهطور رسمی به عضويت حزب کمونيست درنيامد .وی بيشتر عمر خويش را صرف مطابقت دادن ايدهھای اگزيستانسياليستیاش کرد .سارتر معتقد بود
که انسان بايد خود سرنوشتاش را تعيين کند .وی ھمچنين ،مطابق با اصول کمونيسم ،باور داشت که نيروھای اقتصادی-اجتماعی جامعه که از کنترل
انسان خارج ھستند ،نقشی حياتی در تعيين مسير زندگی اشخاص دارند.
در سال  ١٩۶۴سارتر برند ٔه جايز ٔه ادبی جايزه نوبل ادبيات شد ولی از پذيرفتن آن امتناع ورزيد .در ھمين سال ،رئيس سازمانی شد به نام دفاع از
زندانيان سياسی ايران که کارش تا پيروزی انقالب  ١٩٧٩ادامه داشت.

www.ketabnet.blogfa.com

ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ درﻓﺶ ﻛﺎوﻳﺎﻧﻲ

1

October 7,
2008

ژان ﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ

سارتر در سال  ١٩٨٠از دنيا رفت .خاکستر او در گورستانی در پاريس به خاک سپرده شد .پس از مرگ سارتر ،سيمون دوبووار کتابی با نام مراسم
وداع در مورد مرگ وی نوشت.

ژان پل سارتر فيلسوف ،رمان نويس و نمايشنامه نويس فرانسوي در واپسين سال دھه ششم زندگي خود پس از آنکه ھمسرش سيمون دوبوار در
کتاب راه ھاي آزادي اشاراتي به زندگي او داشت »کلمات« را نوشت که در سال  1964منتشر شد ،ھمان سالي که سارتر دعوت آکادمي نوبل
را براي دريافت جايزه ادبيات نپذيرفت .پس از اين کتاب کوشيد زندگينامه گوستاو فلوبر را بنويسد که ناتمام ماند.
»کلمات« زندگينامه خودنوشت سارتر تا سن ده سالگي است که بيش از ھمه با اعترافات روسو مقايسه شده است .اعتراف و آگاھي در سنت
فکري اروپا دو مفھوم ھمبسته اند .اين ھمبستگي آسان ياب نبود .ظاھراً »اعتراف« ھم به اندازه اعتراف کننده اي که در اتاقکي کوچک و
تاريک مزين به نقش و نگارھاي قديسان ،خيره به دريچه اي کوچک معذب و شرمسار ،معاصي خويش را باز مي گفت بي قرار گريختن بود.
سرانجام ھردو گريختند .قرن ھا بعد اعتراف کننده که گوش به موسيقي ماليمي سپرده بود به سقف روشن اتاق مشاوره روانشناسي نگاه مي کرد
و آرامتر ولي ھمچنان بريده بريده سخن مي گفت اما » اعتراف « نه چندان دورتر از مذھب در سنت روايي جاي گرفت .آگاھي رمانتيک روسو
به اعترافات پرجوش و خروش انجاميد که مي پنداشت در تاريخ يگانه خواھد ماند زيرا تا آن زمان ھيچ کس مثل او صادقانه از زندگي خويش
نگفته بود.
به تعبيري سوژه ابژه را در درون خود مي جويد .زيرا به بياني دکارتي وجود خود را مي شناسد يا در آستانه فھم خود قرار دارد .پرواضح است
که گزاره ھاي طبيعي نماي اين ايده نيز در معرض نقد و ترديد قرار گرفت .پايه ھاي فھم سست شد و دامنه ترديد تا »خود« نيز کشانده شد.
سوسور استدالل کرد که پيوند بين دال و مدلول قراردادي است .آلتوسر اين ايده را به شيوه اي رسواگرانه در مورد » من « به کار برد .سوال
اينجاست که من در يک اتوبيوگرافي بر چه داللت مي کند؟ شايد بھتر است به جاي آنکه در پي پاسخ باشيم اتوبيوگرافي را از گيرودار معيار
صداقت برھانيم .ظاھراً » کلمات « نيز به اين شيوه بھتر خوانده مي شود.
خوانش زندگينامه يک نويسنده بزرگ براي خواننده اي که آثار او را خوانده و تصويري ذھني از او پرداخته ناگزير به احساس دوگانه ميل و
امتناع مي انجامد .ممکن است رازھايي فاش شود و از زير و بم چيزھايي خبردار شويم که نادانستن شان ديرزماني موجب رخوت خوشايندي در
ما شده .گاھي از آنچه در داستاني به دقت ساخته شده و به انسجام و کمال رسيده ،طرحي مبھم و ناقص و به ويژه رنگ پريده در زندگي نويسنده
ديده مي شود .ھر گوشه از شخصيتي را که دوست داشته ايم در يکي از نزديکان نويسنده مي يابيم .مثل مھتر بينوايي مي شويم که مي خواھد
مايملک ارباب ورشکسته اش را از اين سو و آن سو جمع کند .اما مگر مي شود بر وسوسه خواندن زندگينامه ھا غلبه کرد.
شايد ھنرمندانه ترين تصوير از اين وضعيت ذھني را بتوانيم در فصل نام ھا و مکان ھاي کتاب در جست وجوي زمان از دست رفته بيابيم ،آنجا
که پروست به توصيف حالت جادويي نام ھا مي پردازد .مارسل که بي ترديد با اعتراف کنندگان ديگر رمان ھاي اروپايي نسبتي نزديک دارد
درمي يابد که پس از شناختن اشخاص و مکان ھا ديري نمي پايد که ھاله مرموزشان فرو ريزد.
»کلمات« از دو فصل تشکيل شده؛ اولي »خواندن« است و دومي »نوشتن« .خواندن« با لحني طناز و سرزنده آغاز مي شود .سال  1850است
و پدربزرگ سارتر ھم مثل برادر کوچکش از تحقق آرزوي پدر سر باز مي زند و کشيش نمي شود و مي رود سراغ شغل معلمي زبان آلماني.
اندکي بعد اسم و رسمي به ھم مي زند و کتاب ھايي در باب فن آموزش زبان مي نويسد که با استقبال مواجه مي شود .دختر اين معلم سختکوش
زبان آلماني با مرد جوان بيماري ازدواج مي کند .حاصل اين ازدواج تنھا يک فرزند پسر است که ژان پل سارتر باشد .پدر سارتر بر اثر ابتال
به تب روده جان مي بازد و ھمسر و فرزندش راھي خانه پدربزرگ شارل مي شوند .پدربزرگ ھم خيال پرورش نابغه اي را در سر دارد.
سارتر زود از موعد مشتاقانه خواندن مي آموزد .ھمه چيز براي آموزش صحيح و به قاعده فراھم است» .زندگي روزمره روشن بود ،با
اشخاص معقولي معاشرت مي کرديم که بلند و واضح سخن مي گفتند ،عقايدشان بر اصول سنجيده و بر حکمت ملل استوار بود و مي پذيرفتند که
خود را از عامه فقط با نوعي تکلف روحي که من با آن کامالً آشنا بودم ،جدا کنند «.در چنين محيطي سارتر خردسال شروع مي کند به خواندن
ديوانه وار شاھکارھاي کالسيک ادبي .آخرين صفحات مادام بوواري را بيست بار مي خواند.
احساس مي کند معبدش کتابخانه است .مي خواھد از زمين فاصله بگيرد اما نه براي آنکه بر فراز انسان ھاي ديگر باشد بلکه مي خواھد در
ميان نمود اثيري چيزھا قرار بگيرد .کرني ،ويکتور ھوگو ،شاتو بريان و فلوبر نويسندگان محبوبش ھستند .به تشويق پدربزرگ براي کورتلين
نامه مي نويسد اما پاسخي دريافت نمي کند .تا اينکه در يک گردش عصرگاھي به ھمراه مادرش به طور اتفاقي چشمش به جزوه ھاي رنگين
کودکانه اي مي افتد که قصه ھاي ھيجان آور و افسانه اي در آن چاپ مي شود .کودکي اش را باز مي يابد .دور از چشم پدربزرگ با ولع
مشغول خواندن اين قصه ھاي سبک مي شود .خواندن ھمين قصه ھاست که اولين جرقه ھاي نوشتن را در او به وجود مي آورد .حتي اعتراف
مي کند که در شصت سالگي ھم خواندن رمان ھاي پليسي را بيشتر از ويتگنشتاين مي پسندد .سارتر خاطرات پراکنده اي از کودکي اش را باز
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مي گويد.

در پنج سالگي با مرگ روبه رو شده است .دريافت مفھوم مرگ در کتاب از اھميت وااليي برخوردار است زيرا در فصل دوم مرگ و نوشتن به
نحو ظريفي به ھم پيوند مي خورند؛ جايي که سارتر قصه نويسنده روسي را مي گويد که در ايستگاه راه آھن دورافتاده مورد تفقد کنتسي قرار
مي گيرد که او را شناخته.
سارتر در ھمين دوران سينما را تجربه مي کند .او اين تجربه شگرف را با نخستين شبي که بورژواھاي قرن نوزدھم در تئاتر گذرانده بودند
مقايسه مي کند .در رمان ھاي اروپايي قرن نوزدھم با صحنه اي مواجه مي شويم که قھرمان نوجوان اثر براي اولين بار به ديدار ھنرپيشه اي که
بسيار از او شنيده است مي رود .بازھم به ياد پروست مي افتيم و فصلي که به اجراي سارابرنارد اختصاص دارد.
سارتر معتقد است اھميت اولين بار تجربه کردن سالن سينما به ھيچ وجه از تئاتر کمتر نيست .او مي نويسد؛ » من ھفت سالم بود و نوشتن مي
دانستم ،سينما دوازده سالش بود و حرف زدن نمي دانست « .آنچه سارتر جوان را به سينما عالقه مند مي کند نه تنھا پرده جادويي که انزجاري
است که از ھمان دوران نسبت به تشريفات تئاتر در خود احساس مي کند .وقتي چراغ ھاي سالن روشن مي شوند او و مادرش خود را در کنار
زنان کارگر ،کلفت ھاي محله و اوباش مي بينند که در سکوت و تاريکي مثل اشباحي بودند .خود را به جاي قھرمانان قصه ھا فرض مي کند.
خط کش پدربزرگ شمشيرش است و مبارزه ھايش مثل سينماي صامت ،اما به شرطي که مادرش بي خبر از ھمه جا در طبقه پايين مشغول
نواختن پيانو باشد .سارتر کودکي تنھاست.
به جمع بچه ھاي ديگر راه نمي يابد .خجالتي و پرمدعاست و بعد از آن که پدربزرگ خودسرانه موھايش را کوتاه مي کند چھره زشت و انحراف
چشم راستش بيشتر به نظر مي رسد .فصل دوم به نگراني خاص نويسندگان اختصاص دارد .وقتي که آن استعداد خيره کننده و بزرگ را در خود
نمي يابند .سارتر تصميم مي گيرد که بنويسد .درست تر؛ ماموريت نوشتن را در وجود خود کشف مي کند .ديگران منتظرند که شاھکارھايي
خلق کند .واگويه ھاي ذھني آغاز مي شود .سارتر به خود مي گويد گرچه استعداد خيره کننده اي در وجودش نيست اما با پشتکار مي تواند به
نويسنده اي بزرگي تبديل شود.
تمام خياالت گذشته محو مي شوند و او ديگر خود را به چشم سلحشوران سرگردان و شواليه ھا نمي بيند بلکه تصوير مبھم ژان پل سارتر
نويسنده جايگزين خياالت خام گذشته مي شود .سيمون دوبوار رماني نوشت به نام تصويرھاي زيبا .در اين رمان او از خانواده ھاي بورژوايي
که فرزندانشان را تحت ضابطه ھاي مشخصي تربيت مي کنند تا به زعم او به تصويرھاي زيبا تبديل شوند انتقاد مي کند .سارتر نيز در اين کتاب
در آستانه تبديل شدن به يک تصوير زيبا قرار دارد؛ تصوير کودک نابغه.
او بي رحمانه تر از ھر نويسنده ديگري رياکاري و توھمات خانواده اش را فاش مي کند .پدربزرگ بر واقعيت چشم بسته و جھان را آنگونه مي
بيند که دوست دارد باشد .حتي نمي تواند بپذيرد که نوه اش مرد کوتاه قدي خواھد بود .آرزوھاي طول و دراز پدربزرگ مرتبا ً در مواجھه با
واقعيت رنگ مي بازند .وقتي ژان پل با قاطعيت تصميم مي گيرد که نويسنده شود پدربزرگ پيشنھاد مي کند دست کم در کنار نويسندگي و براي
امرار معاش تدريس ھم بکند .آشکار مي شود که حتي پدربزرگ ھم به تصويري که سال ھا ساخته اطمينان نخواھدکرد.
در وجود ژان پل اثري از خلوص و معصوميت کليشه اي کودکان در خاطرات و زندگينامه ھا نمي بيند .انگار او ھم سوداي روسويي در سر
داشته که تمام زشتي ھا و پلشتي ھاي روح و جان آدمي را آشکار کند .ژان پل خيلي زود راه تشويق شدن را ياد مي گيرد .شيطانکي مي شود که
ھمه را فريب دھد .شيوه ھاي تحت تاثير قرار دادن نزديکان دل نازکش را استادانه به کار مي برد .خودش در اتاقي محبوس مي کند و خود را
سرگرم نوشتن و خواندن نشان مي دھد .وانمود مي کند که متوجه ورود ديگران به اتاق نشده است .اما دفعاتي ھم ھست که اين تظاھرات و نقش
آفريني برمال مي شود.
زني از نزديکان برايش دفتر عقايدي مي آورد و از او مي خواھد که نظراتش را با دقت در دفتر بنويسد .جواب ھاي ژان پل آنقدر متظاھرانه
است که حتي مشوقان ھميشگي اش را به شوق نمي آورد .با وجود توصيه ھاي بسيار خانواده اش اوضاع درسي او چنگي به دل نمي زند.
اماليش ضعيف است و در رشته ھاي ديگر ھم کساني بھتر از او ھستند .اين دانش آموز مطيع و حرف گوش کن در مدرسه براي اولين بار با
سرچشمه ھاي طغيان گري آشنا مي شود اما آنقدر ترسوست که ترجيح مي دھد درباره شان فکر ھم نکند.
کلمات کتابي است درباره نويسنده شدن .کشف مرگ ،خالقيت ،رياکاري و ابتذال .کلمات کمتر شبيه نوشته ھاي ديگر سارتر نيست و گاھي به
ويژه در فصل دوم به آثار نويسندگان ذھني نويس رمان نو مانند دوراس و ساروت نزديک مي شود .در پايان کتاب مي نويسد؛»تا مدت ھاي
مديدي قلمم را شمشير فرض مي کردم ،اما اکنون از ناتواني خودمان با اطالعم .اما چه اھميتي دارد .کتاب مي نويسم .کتاب خواھم نوشت .کتاب
ھا الزمند ،کتاب نوشتن در ھر حال مفيد است .فرھنگ نه چيزي را نجات مي دھد و نه کسي را چيزي را توجيه نمي کند اما محصول بشر
است«.
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مادر روزگار در سال  ١٩٠۵چھار روشنفکر و فيلسوف برای فرانسه به دنيا میآورد :پل نيزان ،امانوئل مونيه ،ژان -پل سارتر و ريمون آرون.
 ٢٣سال بعد ) (١٩٢٨ھر چھارتن از دانشسرای عالی در رشتهی فلسفه فارغالتحصيل میشوند و در امتحان »آگرگاسيون« )آزمونی برای کسب
صالحيت در تدريس( شرکت میکنند .آرون اول و مونيه دوم میشود .سارتر مردود میشود ،اما سال بعد ) (١٩٢٩اول میشود و در مرتبهی
دوم ،که بهزور میشود گفت دوم ،چون ھيئت ممتحنه بهدشواری توانستند اول و دوم را معلوم کنند ،دختری قرار میگيرد به نام سيمون دو بوار
که  ٣سال از سارتر کوچکتر است .اين دختر پس از آن دوست و مصاحب تمام عمر سارتر میشود .دو تن از اين چھار تن نيمهی دوم قرن را
نديدند :پل نيزان در  ١٩۴٠با ترکش نخستين گلولهھای توپھا در جنگ جھانی دوم کشته میشود؛ مونيه در سال  ١٩۵٠ديده از جھان فرو میبندد
و سارتر در سال  ١٩٨٠میميرد و آرون در سال .١٩٨٣
کمتر فيلسوفی ھمچون سارتر اين اقبال را داشته است که در عمر خود شاھد شھرت و نفوذ انديشهاش باشد .اما سارتر با ھمهی فالسفهای که
تاکنون بودهاند متفاوت است .سارتر تنھا کتابھايی دانشگاھی در بحث از »تعالی من ِ من« ) (١٩٣۶و »تخيل« ) (١٩٣۶و »طرح نظريهای
دربارهی عواطف« ) (١٩٣٩و »مخيالت« ) (١٩۴٠و »ھستی و نيستی« ) (١٩۴٣يا »نقد عقل ديالکتيکی« )ج اول١٩۶٠ ،؛ ج (١٩٨۵ ،٢
نمینوشت .او داستاننويس ،رماننويس ،نمايشنامهنويس ،روزنامهنگار ،فيلمنامهنويس ،نظريهپرداز و ناقد ادبی و فعال سياسی نيز بود .ھمهی
اينھا شايد نشان دھد که چرا سارتر در دھهھای  ۵٠و  ۶٠مشھورترين و پرنفوذترين روشنفکر و فيلسوف ،بهويژه در کشورھای در حال توسعه
و جھان سوم ،بود و ھر کجا که حاضر بود تقريبا ً ھمان شور و ازدحامی را پديد میآورد که ستارگان پاپ ،خوانندگان و ھنرپيشهھا ،و
ورزشکاران مشھور به وجود میآوردند.
بنابراين ،در بحث از روشنفکر و فيلسوفی که کار و انديشه و نفوذش چنين دايرهی وسيعی دارد بھتر آن است که ھربار اھتمام خود را به بحث
از مفھومی واحد در کار و انديشهی او معطوف کنيم .من برای بحث امروز مفھوم »خشونت« را در انديشهی سارتر انتخاب کردهام و گمان
میکنم که اين مفھوم با توجه به اينکه ھمچنان مسأله زمان ماست يکی از بحثانگيزترين مفاھيمی است که سارتر ھم شجاعانه با آن رو به رو
شده است و ھم ناموفق از بحث آن بيرون آمده است ،چرا که او از قضا اصل را به گونهای بر پذيرش خشونت گذاشته است.
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎي ﺧﺸﻮﻧﺖ در زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎرﺗﺮ
خشونت و نفرت در آثار سارتر جای ويژهای دارد تا جايی که نويسندگانی ھمچون ھانا آرنت و ريمون آرون زبان به نکوھش او گشودهاند و
سخنان او را دربارهی خشونت غيرمسؤوالنه دانستهاند .ريمون آرون ،دوست ديرين و يار دبستانی سارتر ،گفته است که برخی از آثار او
دربارهی خشونت را بايد در ردهی آثار متمايل به فاشيسم جا داد .برخی خوانندگان نيز فضای داستانھا و رمانھا و نمايشنامهھای او را بدبينانه و
يأسآور و مشوق خودکشی يافتهاند .بنابراين ،شايد خوانندهی آثار سارتر حق داشته باشد که از خود بپرسد چرا در نوشتهھای او چنين خصومت و
نفرتی روابط انسانھا را در بر گرفته است .آيا او در کودکی خشونت بسياری ديده است که روابط انسانی را بدين گونه خشن ارزيابی میکند؟
سارتر دوساله بود که پدرش درگذشت ،اما تا يازدهسالگی که مادرش دوباره ازدواج کرد ،ھيچ پدر يا برادر يا خواھری نداشت که بخواھد بر سر
»تصاحب آغوش مادرش« با او رقابت کند و ھمان طور که خودش گفته است مادرش »مال خودش« بود .عالوه بر محبت مادر ،او از محبت
پدربزرگ و مادربزرگ و دايهی آلمانیاش نيز برخوردار بود .اما سارتر ،به ھر حال ،يتيم بود و آسيب ديدن يکی از چشمھايش در کودکی و
ظاھر نسبتآ ً ناخوشايندی که داشت شايد به او درکی از خصومت و نفرت در زندگی بشری بخشيد که بعدھا وقايع جھان خارج نيز بر آن مُھر تأييد
زد .سارتر به دليل ازدواج مجدد مادرش بهناگزير بخشی از زندگی خود را در شھرستانھای فرانسه گذراند و »مالل« زندگی شھرستانی را با
تمام وجودش احساس کرد ،اما »شھرستان« برای سارتر فقط »مالل« نبود ،او برای »نوشتن« نيز وقت بسيار داشت و اين کاری بود که از
کودکی بسيار دوست داشت و برای آن تمرين کرده بود.
سارتر ،چنانکه خود گفته است ،پيش از جنگ ،ھيچ خط ارتباطی ميان خودش و جامعه نمیديد .وقتی در سال  ١٩٢٨از دانشسرای عالی قدم
بيرون گذاشت برای خودش نظريهای طرح کرد که بر مبنای آن او »انسانی تنھا« بود که حق داشت بهواسطهی استقالل انديشهاش با جامعه به
مخالفت برخيزد .او بر اين گمان بود که ھيچ چيز به جامعه بدھکار نيست و جامعه ھيج قدرتی بر او ندارد .او آزاد است .از ھمين رو ،سارتر
میگويد که »من در تمام دوران پيش از جنگ ھيچ عقيدهی سياسی نداشتم و البته در انتخابات نيز شرکت نمیکردم« )ميشل وينوک ،قرن
روشنفکران ،ترجمهی مھدی سمسار ،ص  .(۶٠٧اما البته او نيز مانند ھمهی مردم »دلش با چپ« بود .دوستان ديگر سارتر ،پل نيزان و ريمون
آرون ،زودتر از او به بلوغ سياسی رسيدند .اما سارتر شعار زندگی خودش را اين قرار داده بود که اول بنويسد و بعد در کنار آن زندگی خوب و
سعادتمندانهای نيز داشته باشد .البته زندگی سعادتمندانه ،برای سارتر ،زندگی بورژواھا نبود .چرا که عليه ھمين بورژوازی بود که او رمان
»تھوع« ) (١٩٣٨و داستان کوتاه »ديوار« ) (١٩٣٨را نوشته بود .قھرمانان سارتر در اين دوره ھمچون خودش تنھايند و رفتاری کم و بيش
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آنارشيستی و لذتطلب و صلحجو دارند.

اما ھمينکه در سال  ١٩٣٩برگ احضار به خدمت سربازی را به دست سارتر میدھند» ،جامعه« ناگھان وارد مغز سارتر میشود .سارتر به
جبھه میرود و در خط »ماژينو« دورهی «جنگ قالبی« را میگذراند و نوشتن »سن عقل« نخستين جلد از سهگانهی »راھھای افتخار« )شامل
سه رمان »سن عقل«» ،تعليق« و »دلمردگی«( را در اوقات بيکاری شروع میکند .سارتر در تابستان  ١٩۴٠به اسارت نيروھای آلمانی
درمیآيد و يک سالی را در اردوگاه اسرا سپری میکند ،اما بعد در مارس  ١٩۴١با گواھی پزشکی آزاد میشود .سارتر توانسته بود آلمانيھا را
متقاعد کند که چشم معيوبش مانع از حفظ تعادل اوست.
سارتر از اين پس ديگر نمیتواند »تنھا« باشد .او مجبور است که صف خود را انتخاب کند .به فکر مبارزه با اشغالگران میافتد و برای اين کار
دست به سازماندھی میزند و چون توفيقی در کار مبارزهی عملی نمیيابد دست به کار نوشتن نمايشنامهھا و مقاالت سياسی میشود .سارتر در
اثنای سالھای جنگ نمايشنامهھای »مگسھا« ) (١٩۴٣و شاھکار فلسفیاش »ھستی و نيستی« ) (١٩۴٣و »در بسته« ) (١٩۴۴را منتشر میکند.

ﺧﺸﻮﻧﺖ و دﻳﮕﺮي» :ﻣﮕﺴﻬﺎ«
»مگسھا« روايتی جديد است از »اورستيا«ی آيسخولوس .اورستس پسر آگاممنون به خانه و به سرزمين مادریاش بازمیگردد تا انتقام پدرش را
از قاتل او ،ايگيستوس ،و مادرش ،کليتمنسترا ،بگيرد .خدای خدايان ژوپيتر يا زئوس در اين کار با او ھمراه نيست و سعی میکند ايگيستوس را
آگاه کند تا در برابر اورستس از خود دفاع کند .ژوپيتر آيين توبهی عمومی را بر شھر حاکم کرده تا مردمان سر به راه و مطيع باشند .اما با اين
وصف او نمیتواند مانع از کار »اورستس« شود ،و او را آزاد میگذارد ،چون خودش او را آزاد آفريده است» .اورستس« از آزادی خود و
امکان انجام دادن ھر عملی بر خالف ميل ژوپيتر آگاه میشود و انتقام خود را میکشد و به کفارهی آن از شھر خارج میشود تا در تنھايی و
انزوا روزگار بگذراند.
نمايشنامهی «مگسھا« در زمان اشغال فرانسه به دست نازيھا و حکومت دستنشاندهی آنان به روی صحنه میرود و بعد از چندشب از صحنه
پايين آورده میشود .فرانسويان ھمدست با اشغالگران فھميدهاند که »پيام« اين نمايشنامه چيست .سارتر در اين نمايشنامه مسألهای را طرح میکند
که برای او در تمامی آثار و نيز زندگیاش اساسی است :آزادی .اما اين آزادی در دو ساحت مابعدطبيعی و اجتماعی بايد وجود داشته باشد .ما از
جنبه «مابعدطبيعی« آزاديم چون »خدا« ما را آزاد آفريده است و او خود نمیتواند در اين جھان مانعی بر سر راه ما باشد .از سوی ديگر،
امکان »آزادی« به تحقق »آزادی« يا »آزاد شدن« میانجامد و فرد در اين راه با شورش بر جامعه و خدای حاکم بر آن که میتواند ھم
»اجتماعی« و ھم »مابعدطبيعی« باشد به آزادی دست میيابد .تغييری که سارتر در روايت خود نسبت به روايت يونانی اين داستان داده بود اين
بود که خدای »يونانی« و عدالت عالمگير او را برداشته بود و او را به نحوی مسيحی کرده بود و در طرف نظام حاکم قرار داده بود .بدين
ترتيب ،در روايت او نظام جبار حاکم و دين حاکم بر جامعه ھردو مخالف با آزادی انساناند ،و بدين ترتيب شخص شورشی ھيچ جايی در جامعه
نمیيابد .اما فرد به ھر حال ناگزير است که خودش را انتخاب کند و از زمرهی تسليمشدگان نباشد.
از سوی ديگر ،در اين دوره ،اعضای نھضت مقاومت فرانسه ناگزير بودند که نه تنھا مھاجمان آلمانی را بکشند بلکه ھموطنان فرانسوی خود را
نيز برخالف قوانين حکومت وقت و اصول مذھب کاتوليک بکشند .سارتر در اينجا با »ناسازه«ای اخالقی رو به رو بود :چگونه میشود ھم به
آيين خدا/جامعه گردن گذاشت و ھم به حس اخالقی خود پايبند بود .سارتر حکومت وقت و مردمان تسليم به حکم آن را درخور نابودی میبيند و
از نظر او ھيچ چيز نمیتواند از اين فرجام پيشگيری کند يا آن را به تحقق نزديک سازد ،مگر ارادهای انسانی .از آنجا که انسان آزاد و مسؤول
اعمال خود آفريده شده است ،ھرکس بايد تاوان عمل خود را پس بدھد.
ھمان طور که پيشتر گفتيم ،سارتر در دھهی  ١٩٣٠در سياست درگير نبود ،گرچه به گفتهی خودش »مانند ھمهی مردم دلش با چپ« بود .اما
سالھای جنگ وضع را عوض کرد و اشغال و مقاومت مسائلی تازه پيش آورد .سارتر خود را به اصالح اجتماعی متعھد کرد و متقاعد شد که
نويسنده بايد در مسائل عصر خود درگير شود .او مجلهای پرنفوذ با عنوان »عصر جديد« منتشر کرد و در اين کار سيمون دو بوار و موريس
مرلوپونتی و ريمون آرون نيز او را ياری دادند .او در معرفی شمارهی نخست مجله )اکتبر  (١٩۴۵انديشهی ادبيات »متعھد« را مطرح کرد و
اصرار ورزيد که شکست در پرداختن به مسائل سياسی مترادف با حمايت از وضع موجود است.
از ھمين دورهی جنگ است که برای سارتر »تعھد« در ادبيات معنا میيابد .در فردای پايان جنگ نويسندگانی به محاکمه خوانده میشوند که با
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اشغالگران ھمکاری کردهاند .چه بايد کرد؟ آيا معنای »عدالت« در جايی که پای نويسندگان و روشنفکران در ميان باشد میتواند معنايی متفاوت
با معنای »عدالت« در جايی ديگر داشته باشد؟ سارتر در ھمين مجلهی «عصر جديد«ش فوراً به مسئوليتناپذيری نويسندگان میتازد .از نظر
او» ،ھر نوشتهای خواه ناخواه "يک جھت" دارد و نويسنده به ھر حال وارد معرکه میشود .او ھر کار که بکند داغی بر پيشانی دارد و در
معرض ديد ديگران است ،و حتی تا دورترين زوايای گوشهنشينیاش ھم از قضاوت عمومی در امان نيست .زيرا نويسنده ھيچ وسيلهای برای
گريز ندارد؛ حتی خاموشی نيز نمیتواند بگزيند .بنابراين ،از نظر او ،ضروری است که دوران خود را تنگ در آغوش بگيريم و لحظهای از
زمان خود غافل نشويم« )ميشل وينوک ،ص ۶١٢؛ با تغييراتی در متن ترجمه(.
سارتر در ادامه میگويد که »نويسنده ھمواره موضعی دارد .ھر سخن او طنين و انعکاسی دارد و ھر سکوتش نيز .به نويسنده رسالتی داده شده
است و آن معنا بخشيدن به عصر خود و مشارکت در تغييرات ضروری آن است .حاال ديگر جای بحث از آن نيست که از رماننويس يا فيلسوف
خواسته شود تا در کنار ديگر آثارش مقالهھای سياسی نيز بنويسد يا شکايتنامه و اعتراضيه امضا کند .سارتر تأکيد میکند که ھر نوشتار ،حتی
"تخيلی" ،سودبخش است و ھر نوشته تعھدآور .کلمات تپانچهھای آمادهی شليکاند .بنابراين الزم است با دقت نشانهرويم تا به اشتباه کودکی را از
پا در نياوريم« )وينوک ،ص .(۶١٣
سارتر نويسندهی جدلی پرقدرتی است .لحن گزندهی او حتی در نقد آثار و عقايد و انديشهھای دوستانش نيز مشھود است .و در سالھای بعد او با
کمتر کسی میتواند دوست بماند و دوستیاش را ادامه دھد .سارتر از آن دست ناقدانی است که با کلمات خود زخم میزنند و می ُکشند .چنين است
که اندک اندک سارتر به روزنامه نيز قدم میگذارد تا رھبری نسل تازه و جوانی را به دست گيرد که از اين پس به دنبال اويند .او در دھهھای
پنجاه و شصت ھمچنان به جنگ خود ادامه میدھد و در ھرکجا که جنگی است او به دفاع از »طرف ضعيف« در آن جنگ پايبند و مشتاق
است.
ﺧﺸﻮﻧﺖ و دﻳﮕﺮي» :ﻫﺴﺘﻲ و ﻧﻴﺴﺘﻲ«
سارتر در کتاب دشوار »ھستی و نيستی« به روابط انسانی میپردازد .اين کتاب شامل چھار بخش و يک نتيجهگيری است .بخش سوم اين عنوان
را دارد :بودن  -برای  -ديگران .اين بخش  ٣فصل دارد که ھريک شامل چند بند است .عنوان فصل اول عبارت است از :وجو ِد ديگران؛
مھمترين بند در اين فصل به »نگاه« مربوط است .عنوان فصل دوم چنين است :بدن؛ و بند »برای  -ديگران« يکی از بندھای آن است .عنوان
فصل سوم چنين است :روابط ملموس با ديگران؛ و مشھورترين بند آن به بحث از عشق و زبان و آزارخواھی اختصاص دارد.
سارتر استعداد شگرفی در روانشناسی فلسفی دارد و اين بخش از کتاب او شايد يکی از تاريکترين و در عين حال جذابترين و ابتکاريترين
بحثھای او را در بر داشته باشد .از نظر سارتر ،روابط ما با ديگران روابط دو »سوژه« يا »فاعل« با يکديگر است .ھريک از ما ديگری را
»میبيند« و با نگاه خود او را به »شيئی« برای شناخت و تصرف و سلطه تبديل میکند» .نگاه« ديگری بدين ترتيب ما را میھراساند و
نخستين واکنش ما به اين نگاه معموالً به صورت »شرم« ابراز میشود .سپس ھريک از ما میکوشد که از زير نگاه ديگری بگريزد يا با
گستاخی بيشتر نگاه او را پس بزند .حاصل اين است که در پايان »دو« نگاه نمیتواند وجود داشته باشد .بدين طريق ،از نظر سارتر ،در
ھرکوشش ما برای شناسايی يکديگر ،يا »شرم« و »ترس« قدم به ميان میگذارد ،يا »خشونت« برای تالفی و پس زدن نگاه خيرهی ديگری و
دور کردن او و حتی از ميان برداشتنش .تالش »دو سوژه« ھيچگاه نمیتواند با موفقيت قرين باشد ،چون ھرکس میخواھد خدا باشد .اما خدايان
نمیتوانند وجود داشته باشند.
»عشق« شايد کوششی باشد که ما برای از ميان برداشتن اين رابطهی خصمانه میکنيم .اما عشق نيز نوعی »خودفريبی« است ،چون ما در واقع
خواھان امنيتی ھستيم که از رھگذر به رسميت شناخته شدن در نزد ديگری میيابيم .ھريک از ما خواھان اين است که کسی او را »دوست
داشته باشد« ،چون ھريک از ما میخواھد »خودش را آدم مھمی بشمرد ،آدمی که ارزش دارد دوست داشته شود و اين به ما اطمينان به نفس و
احساس اھميت داشتن میدھد« .بدين طريق ،ما از بیمعنايی و ناچيزی زندگی خود میرھيم و احساس خوشبختی میکنيم .اما اين نيز سرابی
فريباست .ما بسی زود پی میبريم که خود را فريب دادهايم و در عشق نيز ھيچ گونه يگانگی وجود ندارد .چون ما ،در عشق ،فقط میتوانيم با تن
معشوق يگانه شويم ،آن ھم برای لحظاتی ،و ذھن معشوق ھمواره از دسترس ما دور باقی میماند .ما نمیتوانيم به ذھن يکديگر دست يابيم ،زيرا
چيزی که ما میخواھيم روح و ذھن ديگری است ،در نتيجه شکست میخوريم.
ﺧﺸﻮﻧﺖ و دﻳﮕﺮي» :در ﺑﺴﺘﻪ«
نمايشنامه «در بسته« ) (١٩۴۴به بررسی موقعيتی میپردازد که در آن ھرکس مجبور است اعمالش را برای ديگری توجيه کند .در چنين
موقعيتی ھرکس بايد خودش را به نحوی برای ديگری عريان کند و در معرض ديد او قرار دھد .نمايشنامه «در بسته« چنين مضمونی را
دستمايه بحث قرار میدھد .يک مرد و دو زن در اتاقی با ھم نشستهاند .اينجا جھنم است .ھرسه میدانند که به جھنم آمدهاند ،اما تعجبشان از
اينجاست که آنچه بارھا پيش از اين دربارهی جھنم شنيده بودند در اينجا وجود ندارد .ھيچ يک از ابزارھای شکنجه در اينجا موجود نيست .اما
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آنان رفته رفته پی میبرند که »جھنم« چيست .جھنم ھمين است که آنان مجبور باشند با يکديگر باشند.
در ابتدای اين نمايش ھريک از سه شخصيت میکوشند »گناه کوچکی« برای خود اختراع کنند تا از »شرم« حاصل از »نگاه« ديگری برھند،
اما بعد از آنکه پی میبرند فريبکاریشان ديگر حتی نمیتواند خودشان را گول بزند زبان به گفتن حقيقت میگشايند و میگويند که »چه« کاره
بودهاند و »چرا« اينجا ھستند .در پايان نمايش بر ھريک از آنان معلوم میشود که ديگر فرصتی برای »تغيير« نيز وجود ندارد ،چون آنان
»مرده«اند و ديگر »شدهاند آنچه شدهاند« .اين اتاق دری برای خروج واقعی ندارد ،چون ھيچ خروجی در کار نيست .بنابراين ،مرد نمايش که
حقيقت را بھتر از دو زن نمايش فھميده است ،میگويد» :دوزخ حضور ديگران است«.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻬﺎدي» :دﺳﺘﻬﺎي آﻟﻮده«
سارتر در سال  ١٩۴٨نمايشنامهای مینويسد با عنوان »دستھای آلوده« .اين نمايشنامه داستان کمونيستی جوان به نام ھوگوست که از طرف
حزب کمونيست مأمور میشود ھودرر يکی از رھبران حزب در بالکان را به قتل برساند .اتھام شخص محکوم به قتل اين است که میخواھد
»سياستی« را در پيش بگيرد که »سازشکاری« با سلطنتطلبان و ميانهروھا برای دفع خطر آلمانيھاست .حزب او را متھم میکند که درصدد
است منافع زحمتکشان را فدای طبقه حاکم کند .ھوگو خود را از انجام مأموريت ناتوان میيابد ،زيرا تاکنون کسی را نکشته است .اما اتفاقی
روی می دھد که او به آسانی ھودرر را ھدف قرار میدھد :چون ھمسرش را در آغوش ھودرر میبيند ،از روی غيرت او را میکشد .بعدھا
ھوگو میفھمد آنچه ھودرر میخواست انجام دھد چندسال بعد سياست رسمی حزب شده است .بنابراين ،آنچه چندسال پيش »خيانت« تصور
میشد اکنون »خدمت« است.
برای بسياری کسان اين نمايشنامه افشاگر اطاعت کورکورانه يا سر به نيست کردن ھمتايان و ھمرزمان ،با توسل به اتھامھای بیاساس و به
شيوهی جنايتکارانه ،در احزاب کمونيستی بوده است .اما سارتر بهوضوح چنين مقصودی نداشته است ،يعنی نمیخواسته است فقط بر اين نکته
تأکيد کند ،چراکه اگر میخواست چنين کند پايان نمايش را به ماجرايی خانوادگی نمیکشاند .به ھمين دليل سارتر در سال  ١٩۵٢نمايش اين
نمايشنامه را در وين ممنوع ساخت تا از آن برای تبليغات ضدکمونيستی استفاده نشود .آنچه سارتر در اين نمايشنامه بهوضوح مقصود دارد اين
است که »در سياست پاکی معنا ندارد ،چون نمیتوان حکومت کرد و پاک ماند!« سياست تابع مقتضياتی است که گاھی خشونت ،گاھی سازش،
گاھی حيله و نيرنگ الزم دارد .چگونه میشود بدون اينھا در ميان افرادی شريرتر از خود دوام آورد؟ آنچه »سياستی« را عادالنهتر و بھتر از
»سياستی« ديگر میسازد فقط »شرّ کمتر« است .پس ،نبايد از »آلودگی دستھا« ترسيد .ھودرر فرقش با ھوگو ھمين است .او مرد عمل است و
»رھبر« است و ھوگو »دنبالهرو« است و تابع افراد باالتر از خود .و البته ،از نظر سارتر ،ھرگز نبايد کورکورانه مطيع شخصی ديگر بود .ما
ھمه بايد »رھبر« باشيم و به کمتر از آن رضايت ندھيم .وجدان خود ما بايد باالترين فرمانده ما باشد .در اين صورت است که از اشتباه کردن
نمیھراسيم .اما آيا خشونت میتواند توجيھی برای مقاصد »خير« ما باشد؟
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻬﺎدي» :ﺷﻴﻄﺎن و ﺧﺪا«
آنچه سارتر در »دستھای آلوده« مطرح کرد ،يعنی »ناپاکی دستھا در سياست« و نياز به »عمل« به ھر قيمتی ،در نمايشنامهای ديگر با تفصيل
و شخصيتپردازی محکمتر و با موقعيتی تاريخیتر باز مطرح میشود .نمايشنامه «شيطان و خدا« ) (١٩۵٢يکی از بھترين تأمالت سارتر را
دربارهی واقعيت خشونت و کنش سياسی و انقالبی و نيز مقوالت کھن اخالقی» ،خير و شرّ « ،ارائه میکند .اين نمايشنامه مضمون خود را از
قرن شانزدھم ،در اثنای دورهی دينپيرايی و نھضت لوتری و قيام دھقانان عليه اربابان ،میگيرد .گوتز ،فرزند نامشروع يکی از اشراف و
فرماندهی سپاه ،مردی جنايتکار و خونريز است که در کار خود بسيار موفق است .او شرّ را پيشه خود ساخته و از اين حيث به خود میبالد .او
با مرگ نابرادری خود مالک قانونی امالک پدر خويش میشود ،اما ھنوز احساس خشنودی و رضايت از زندگی ندارد .کشيشی زيرک و متقلب
به نام ھاينريش او را متقاعد میکند که برای شرير بودن نيازی به ُکنش نيست و اين جھان چنان جای پليدی است که حتی گوشهگيران نيز
نمیتوانند از آن در امان باشند .گوتز با او عھد میکند که به نيکی گرايد تا به او نشان دھد نيک ماندن در اين جھان ممکن است .گوتز تصميم
میگيرد که زمينھای خود را به دھقانان واگذارد ،اما ناستی رھبر دھقانان به او میگويد زمان مقتضی ھنوز نرسيده است و اگر او به چنين کاری
دست يازد ،اين کار به شورش زودھنگام دھقانان میانجامد و آن گاه اربابان آنان را به راحتی قلع و قمع میکنند .گوتز به اندرز ناستی گوش
نمیدھد و تصميم خود را به اجرا درمیآورد تا جامعهای نمونه و مبتنی بر برادری و مالکيت عمومی بنا کند .اما سير حوادث درستی نظر ناستی
را اثبات میکند و ناستی که میبيند دھقانان شورشی در آستانهی قلع و قمع قرار دارند از گوتز میخواھد حاال که کار را بدين جا رسانده خود
فرماندھی شورشيان را به دست گيرد تا آنان در نبرد با اربابان پيروز شوند .گوتز که نمیخواھد ھمچون گذشته دست به خون کسی بيااليد و
فرمان اعدام کسی را بدھد از اين کار خودداری میکند و در عوض تصميم میگيرد به نزد شورشيان برود و آنان را به تسليم تشويق کند ،چون
شکست آنان حتمی است .شورشيان او را به باد استھزاء و دشنام میگيرند و او با طلب ھدايت از خدا برای آنان باز میگردد .اما اندکی بعد
باخبر میشود که شورشيان دھکدهی نمونه او را ويران کردهاند ،زيرا اھالی دھکده ھيچ مقاومتی برای دفاع از آن از خود نشان ندادهاند .گوتز از
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زندگی در ميان جماعت مأيوس میشود و به جنگل میرود تا با آزار خود گناھان آدميان را بازخرد .اما سپس از ناستی میشنود که اربابان
موفق شدهاند شورش را سرکوب کنند .او بار ديگر با ھاينريش ،ھمان کشيشی که او را به گوشهگيری توصيه کرده بود ،رو به رو میشود و
ھاينريش به او نشان میدھد که سخنش درست بود و او نتوانست در اين جھان به کسی نيکی کند .گوتز متقاعد میشود که در اين جھان ھيچ چيز
نمیتواند راھنمای او باشد و او در جھانی تنھا و بیخداست و خود بايد راه خويش را بيابد .ناستی دوباره فرماندھی شورشيان را به گوتز پيشنھاد
میکند و او پس از ترديد میپذيرد و در ھمان آغاز کار دستور میدھد که فراريان از جنگ را اعدام کنند .او باز نظم را با خشونت تحميل
میکند.
»شيطان و خدا« دوراھهای را در مقابل ما قرار میدھد که شايد يکی از تراژيکترين موقعيتھای تاريخ بشر باشد .مدافعان »نظم موجود« و
براندازان »نظم موجود« ھردو به خشونت دست میيازند و بدون خشونت قادر به ايجاد ھيچ نظمی نيستند .اين موقعيت را ظاھراً با ھيچ انديشهی
انتزاعی يا فرمان مطلق اخالقی نمیتوان حل کرد .اين نمايشنامه تا اندازهی بسياری يادآور »آنتيگونه«ی سوفوکلس است و تفسيری که ھگل از
اين نمايشنامه میکند .ھگل در تفسير خود از »آنتيگونه« تراژدی را ميان »قانون الھی« و »قانون مدنی« میبيند و »قانون مدنی« را
برمیگزيند ،و حق را به کرئون میدھد ،و به اصطالح محافظهکار میشود و سارتر انقالبی تعارض را ميان »وضع موجود« و »وضع
مطلوب« میبيند ،با اين تفاوت که قھرمان او که در ابتدا در طرف محافظهکاران بود اين بار ترجيح میدھد که در طرف انقالبيان باشد ،اما بر
چه اساسی بايد طرف انقالبيان را گرفت؟ چون به ھر حال نفی وضع موجود بھتر است .اما آيا واقعا ً صرف نفی وضع موجود میتواند به وضع
مطلوب بينجامد؟ نمايشنامهھای سارتر نشان میدھند چرا او دوست دارد از نمايشنامه برای نشان دادن »موقعيت بشری« استفاده کند .آنچه سارتر
در اين نمايشنامه مطرح میکند چيزی است که با ھيچ انديشهی از قبل پرداختشدهای قابل محاسبه نيست :در جايی که خشونت پا به ميدان گذارد،
نه سکوت و نه عزلت نمیتواند دامن کسی را از آن دور نگه دارد ،تنھا چاره مقابله است و مقابله خونين است و با قواعدی به اجرا درمیآيد که
شايد ھيچ منطقی جز خود »کنش« نتواند آن را توجيه کند .به نظر میآيد که سارتر در اين نمايشنامه میتواند توجيھی يکسان ،ھم برای
محافظهکاران و ھم برای انقالبيان ،بيان کند .اما ،باالخره ،چه کسی در انجام خشونت برحق است؟
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻬﺎدي» :ﻧﻘﺪ ﻋﻘﻞ دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻜﻲ«
سارتر در سال » ١٩۶٠نقد عقل ديالکتيکی« را منتشر میکند که به بحث از روابط اجتماعی اختصاص دارد .اين کتاب ارائهکنندهی فلسفهی
تاريخ سارتر است و قرار بود در دو جلد منتشر شود .اما انتشار جلد دوم آن تا  ۵سال بعد از مرگ سارتر به تأخير افتاد» .نقد عقل ديالکتيکی«
نشاندھندهی دورهای از انديشهی سارتر است که او از مارکسيسم تأثير میپذيرد و حتی آن را به فلسفهی خودش ترجيح میدھد .سارتر در اين
دوره متقاعد شده است که مارکسيسم »فلسفه«ی مسلط دوران است و از آن نمیتوان پيشی گرفت .او »اگزيستانسياليسم« را »ايدئولوژی«
میخواند و آن را ھمچون موجودی طفيلی در کنار مارکسيسم قرار میدھد.
سارتر در اين کتاب از برخی تعاليم مارکسيستھا انتقاد میکند و میکوشد با توجه به گفتهھای خود مارکس و انگلس )سارتر خود را »مارکسی«
میخواند و نه »مارکسيست«( نظريهی مشھور »جبر تاريخی« را به نحوی با انديشهی «آزادی« در فلسفهی اگزيستانسياليستی خودش وفق دھد.
در اين کتاب او ديگر مانند کتاب »ھستی و نيستی« بر اين اعتقاد نيست که تخاصم و تضاد شرط روابط انسانی است ،گرچه آن را ھنوز از
عوامل اصلی تاريخ بشر میشمارد .چگونگی درآميختن افراد و تشکيل گروھھای اجتماعی متشکل ،از نظر سارتر ،تنھا بهواسطهی »ميثاق
اجتماعی« نيست ،بلکه رعب و وحشت نيز در تشکيل آن مؤثر است .زور و اجبار عامل اتحاد گروه است تا ھنگامی که گروه سازمان بيابد و
دارای نھادھای اجتماعی شود .تخاصم و تضادی که ميان افراد و اقوام به وجود میآيد نتيجهی «کميابی« و عُسرتی است که انسانھا در زندگی با
آن رو به رو میشوند ،و نه آن طور که ھابز و فرويد عقيده داشتند نتيجهی رانهھای تھاجمی و فطری خود انسان .بدين ترتيب ،کميابی
ضروريات زندگی مردمان را به يکديگر بدگمان و آنان را از ادامهی زندگی نامطمئن میسازد و اين امر حتی در ھنگامی که آنان با جنگ رو به
رو نيستند نيز برايشان مايهی تشويش خاطر است .نھادھا و اختراعات و تمدن بشری نيز نمیتواند به اين کميابی و تشويش پايان دھد ،چون انسان
برای ادامهی زندگی خود »طبيعت« را نابود میکند و با نابود کردن طبيعت خود را نيز در معرض نابودی قرار میدھد .کوشش سارتر در اين
کتاب پی ريختن طرحی برای »انسانشناسی ساختاری« است تا در جلد دوم آن نشان دھد که چگونه انسان میتواند خود را از مھلکهی تاريخ
برھاند .بدين ترتيب ،سارتر ،ھمچون ريکاردو و مارکس ،کميابی غذا و ديگر نيازھای ضروری انسان را تعيينکنندهی روابط اجتماعی
میشمرد .و از ھمين کميابی است که خشونت ساختاری و شخصی نتيجه میشود .از نظر سارتر ،رھايی از اين خشونت تنھا با خشونت انقالبی
در نفی اين خشونت و آمدن »وفور سوسياليسم« ممکن است .سارتر در سال  ١٩٧٧اعالم کرد که ديگر مارکسيست نيست .جلد دوم »نقد عقل
ديالکتيکی« ،در سال  ،١٩٨۵پنج سال بعد از مرگ سارتر منتشر شد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻬﺎدي :ﻣﻘﺪﻣﻪي »دوزﺧﻴﺎن زﻣﻴﻦ«
فرانتس فانون در سال  ١٩۶١کتاب معروف خود »دوزخيان زمين« را به ھمراه مقدمهای از سارتر منتشر کرد .مقدمهی سارتر به اين کتاب
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خطابهای شيوا و برانگيزنده است ،خطابهای که استعمارگران و ھمدستان داخلی آنان را مخاطب میسازد تا آيندهی خود را از پيش ببينند .آنچه
سارتر و فانون در ظاھر میخواستند ،يا گمان آن را داشتند ،با استقالل الجزاير و ديگر مستعمرات افريقا به تحقق پيوست ،اما »انسان نو« و
»جامعی« که فانون آرزوی آن را داشت ،انسانی که ديگر اروپا را خانهی خود نداند و فرھنگی ديگر به وجود آورد که ارزشھايی ديگر داشته
باشد ،ھرگز به وجود نيامد .مقدمهی سارتر به اين کتاب دارای سخنانی است که دست کم امروز ديگر کمتر کسی میتواند به اين سخنان باور
داشته باشد و به تروريسم محکوم نشود .ھانا آرنت در جستار مشھور خود »دربارهی خشونت« به مقايسهی ژرژ سورل و سارتر میپردازد تا
نشان دھد سارتر چگونه در طرفداری از خشونت از ھمهی فيلسوفانی که تاکنون بودهاند پيشی گرفته است.
سورل کوشيد از مارکسيسم و فلسفهی حيات برگسون آميزهای به وجود آورد .اما وقتی کوشش او را با کار سارتر مقايسه میکنيم میبينيم اين کار
او تا چه اندازه شبيه به کار سارتر در تلفيق اگزيستانسياليسم و مارکسيسم است ،ھرچند کار او از حيث ظرافت و پختگی به پای سارتر نمیرسد.
به گفتهی ھانا آرنت» :سورل به مبارزهی طبقاتی از نظرگاه نظامی مینگريست ولی سرانجام ھيچ چيز خشونتآميزتر از افسانهی معروف
اعتصاب عمومی پيشنھاد نکرد و اين کاری است که در چشم ما امروز بيشتر به مقولهی سياست خالی از خشونت تعلق دارد .ليکن پنجاه سال
پيش ھمين پيشنھاد کوچک ،به رغم موافقت پرشور سورل با لنين و انقالب روسيه ،او را به فاشيست بودن مشھور کرد .سارتر در پيشگفتاری که
به کتاب »نفرينيان خاک« ]»دوزخيان زمين«[ اثر فانون نوشته است در ستايش خشونت به مراتب از سورل در کتاب معروف »تأمالتی
دربارهی خشونت« جلوتر میرود و حتی از خود فانون ھم که سارتر میخواھد بحثھای او را به نتيجه برساند پيشی میگيرد و با اين وصف به
»گفتهھای فاشيستی سورل« اشاره میکند .اين نشان میدھد که تاچه حد سارتر از اختالف اساسی خود با مارکس در زمينهی خشونت ناآگاه است
به ويژه وقتی که میگويد "خشونت سرکوبیناپذير  ...ھمان انسان است که خود را باز میآفريند" ،و میافزايد که از راه "خشم ديوانهوار است"
که "نفرينيان خاک" میتوانند "انسان شوند"« )ھانا آرنت ،خشونت ،ترجمهی عزتﷲ فوالدوند ،ص .(٢۶–٧
آرنت در ادامهی بحث خود متذکر میشود که »"انديشهی خودآفرينی انسان کامالً در سنت فکری ھگل و مارکس جای دارد و پايهی ھرگونه
اعتقاد چپگرا به اصالت بشر است" .اما در فلسفهی ھگل ،انسان خود را از راه "انديشه" میسازد و در فلسفهی مارکس از راه "کار" .و آنچه
ھگل و مارکس و سارتر ظاھراً مشترک دارند ھمين "خودآفرينی" است ،اما فاصلهای عظيم است ميان "انديشه" و "کار" و "خشونت"«.
بنابراين ،وقتی سارتر در مقدمهی »دوزخيان زمين« مینويسد» :کشتن يک اروپايی با گلوله مانند اين است که با يک تير دو نشان بزنيم  ...به
جا میماند يک انسان مرده و يک انسان آزاد« .آرنت فوراً متذکر میشود»:اين جملهای است که مارکس ھرگز ممکن نبود بنويسد« )ص .(٢٨
سارتر ،در اين مقدمه ،فانون را ستايش میکند که بعد از انگلس نخستين کسی است که »قھر« را باز وارد تاريخ میکند .اما سارتر میافزايد که
فانون در اين گزارش فقط آنچه را ھست توصيف میکند .او گزارشگر تاريخ است .آرنت در جستار خود نشان میدھد که »ستايش تازه و
انکارناپذير خشونت به وسيلهی دانشجويان دارای يک ويژگی عجيب است .لحن سخن مبارزان علنا ً ملھم از فانون است ولی برھانھايی که برای
اثبات نظريهی خويش عرضه میکنند آش شله قلمکاری است مرکب از انواع پسماندهھای مارکسيستی .اين امر برای کسی که نوشتهھای مارکس
يا انگلس را خوانده باشد براستی حيرتانگيز است .کيست که بتواند صاحب يک ايدئولوژی را مارکسيست بخواند ]و[ در حالی که ايمان وی در
گرو "تنپروران بیطبقه" است ،اعتقاد میورزد که "پيشتازان طغيان در شھرھا لومپن پرولتاريا خواھد بود" و اميد میبندد که "چراغ راه مردم
را گنگسترھا روشن خواھند کرد؟" سارتر با زبردستی که در کالم دارد اين ايمان جديد را به قالب بيان کشيده است .او اکنون بر مبنای کتاب
فانون معتقد شده است که "خشونت ھم مانند زوبين آشيل میتواند زخمھايی را که خود زده است التيام بخشد" .اگر اين راست بود ،انتقام داروی
بيشتر دردھای ما میشد« )ص .(٣٨
آرنت در ادامهی سخن خود در نقد فانون و سارتر میگويد» :وقتی اين گفتهھای پرطمطراق و نامسؤول را میخوانيم و از نظرگاه آنچه دربارهی
تاريخ انقالبھا و طغيانھا میدانيم به آنھا مینگريم ،دچار وسوسهای میشويم که معنايشان را انکار کنيم و آنھا را به حساب حالتی گذرا يا نادانی و
احساسات شريف مردمی بگذاريم که چون با رويدادھا و تحوالتی بیسابقه رو به رو شدهاند و وسيلهای برای حل و فصل ذھنی آنھا ندارند،
انديشهھا و ھيجانھايی را دوباره زنده میکنند که مارکس اميدوار بود انقالب را برای ھميشه از شرّ آنھا برھاند .کيست که ھرگز شک کرده باشد
که کسانی که مورد تجاوز قرار گرفتهاند خواب خشونت میبينند ،که ستمديدگان "الاقل روزی يک بار خواب میبينند" به جای ستمگران مستقر
شدهاند ،که تنگدستان ثروت توانگران را به خواب میبينند ،که آزارديدگان خواب میبينند "نقش صيد را با صياد" و در جايی که در ملکوت،
"آخرين ،اولين خواھد بود و اولين ،آخرين" ،نقش آخرين را با اولين عوض کردهاند؟ نکتهی اساسی در نظر مارکس اين بود که خوابھا ھرگز به
حقيقت نمیپيوندند .نادرالوقوع بودن طغيان بردگان و قيام محرومان و مظلومان مشھور است .چندبار ھم که چنين واقعهای پيش آمده ،ھمان
"خشم ديوانهوار" رؤياھا را برای ھمه به کابوس مبدل کرده است و تا جايی که من میدانم ھيچ گاه نيروی اين فورانھای "آتشفشانمانند" به گفتهی
سارتر "برابر با فشاری که بر آنھا وارد میشد" نبوده است .نھضتھای رھايیبخش ملی را با اين گونه فورانھا يکی دانستن به معنای پيشگويی
نابودی آنھاست ،البته قطع نطر از اينکه در صورت پيروزی ھم که چندان محتمل نيست ،فقط افراد عوض میشوند نه دنيا يا دستگاه .فکر اينکه
چيزی به نام "وحدت جھان سوم" وجود دارد که ممکن است با شعار جديد عصر "استعمارزدايی" بدان خطاب کرد و گفت "بوميان ھمهی
کشورھای رشدنيافته متحد شويد" )جملهی سارتر( مساوی است با تکرار بدترين اوھام مارکس منتھا در سطحی بسيار گستردهتر و با قابليت
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توجيه به مراتب کمتر .جھان سوم يک واقعيت نيست ،يک ايدئولوژی است« )آرنت ،ص .(۴٠-٣٩
يک دھه بعد ،با پيروزيھای نھضتھای آزاديبخش ،واقعيتی که ھانا آرنت از آن سخن گفت بيشتر روشن شد .سارتر ،که در ھمهی عمر از مخالفان
»وضع موجود« حمايت میکرد و روشنفکر را کسی میدانست که با وضع موجود مخالف باشد ،به چشم خود ديد که چگونه سيل پناھندگان از
کشورھای انقالبی به ھمين کشورھای »محافظهکار سرمايهداری« روانه شدند تا از حداقل حقوق انسانی خود برخوردار باشند .سارتر در سال
 ١٩٧١علنا ً از حمايت از فيدل کاسترو دست برداشت و در سال  ١٩٧٧نيز اعالم کرد که ديگر مارکسيست نيست.
روﺷﻨﻔﻜﺮان اﻳﺮاﻧﻲ و ﺳﺎرﺗﺮ
سارتر يکی از پرنفوذترين روشنفکران اروپايی در َکشورھای در حال توسعه و جھان سوم بود .اما البته نفوذ او با مارکس مقايسهپذير نبود .شايد
از ھمين رو بود که خود او ھم زير نفوذ مارکس قرار گرفت .اگر برای روشنفکران کشورھای در حال توسعه و جھان سوم پيش از ھرچيز
انديشهھای اجتماعی و تخاصم با سرمايهداری و وعدهی تحقق عدالت و ايجاد بھشت بر زمين بود که آنان را مفتون مارکس میساخت در
انديشهی اگزيستانسياليستی سارتر ،انديشهای که از فرد تک و تنھا و بیمعنايی جھان سخن میگفت ،چه چيزی برای شيفتگی روشنفکران
کشورھای در حال توسعه و جھان سوم نسبت به او وجود داشت؟
سارتر نويسندهای درخشان بود و میتوانست به خوبی خوانندگان آثار خود را زير تأثير قرار دھد .او از سويی فردگرا و آزاديخواه و از سويی
ديگر »متعھد« به مبارزه با استعمار و ستم و نابرابری و فقر بود .از ھمين رو آثار سارتر در سالھای  ۴٠و آغاز  ۵٠شمسی به قلم برخی از
مشھورترين روشنفکران ايرانی ترجمه )از جمله ابوالحسن نجفی و مصطف رحيمی و جالل آل احمد( و مفاھيمی از فلسفهی او ھمچون »تعھد«
و »روشنفکر« فراگيرترين نفوذ را يافتند .تعريف سارتر از »روشنفکر« ھنوز در ايران معتبر است .نمايشنامهھا و داستانھا و مقاالت سارتر
آسانتر از آثار فلسفی او به ترجمه درمیآمدند و البته مخاطبان بيشتری میيافتند .از ھمين رو ،آنچه از انديشه سارتر ،حتی تا امروز ،در ايران
شناخته شده است محدود است به داستانھا و نمايشنامهھا و برخی مقاالت سياسی و ادبی او .دوتن از برجستهترين و تأثيرگذارترين نويسندگان و
روشنفکران ايرانی از سارتر متأثر بودند و بسياری از نوشتهھا و جدلياتشان بهوضوح متأثر از اوست ،تا بدان حد که گاھی اصالً رونويسی
است .اين دوتن جالل آل احمد و علی شريعتی بودند .اما با آنچه از تحوالت جھان و ايران در اين سه دھه گذشته است میتوان اين پرسش را
مطرح کرد که انديشهھای سارتر تا چه اندازه برای جامعه ايرانی و ديگر جوامع در حال توسعه و جھان سوم سودمند بوده است و آيا برای
روشنفکران کشورھای در حال توسعه و جھان سوم مناسبتر آن نبود که قبل از آنکه به مارکس و سارتر بگروند ،از انديشهھای الک و تامس پين
و ديويد ھيوم و جان ديويی و از معاصران ،ھانا آرنت و ريمون آرون ،نيز آگاه میشدند؟
ﺳﺎرﺗﺮ در اﻣﺮوز
امروز از سارتر چه باقی مانده است؟ سارتر نويسندهی رمانھا و داستانھا و نمايشنامهھا و زندگينامهھای پرارزشی بود که اکنون بخشی از
فرھنگ بشری را تشکيل میدھد .او اشتباھھای سياسی نيز داشت و خود نتايج بسياری از آنھا را در زندگیاش ديد و تغيير نظر نيز داد .اما
برای سارتر در انديشهی فلسفی قرن بيستم چه جايگاھی میتوان قائل شد؟ مشھور است که فوکو گفته است ،سارتر فيلسوفی قرن نوزدھمی است
که میخواھد قرن بيستم را بينديشد .با اين توصيف آيا چيزی میماند که درخصوص سارتر گفته شود؟ آيا انديشهھای سارتر اکنون به تاريخ
انديشهھا تعلق دارد و در جريان انديشهای که به »بعد  -از  -نو« يا »پُست مدرن« مشھور است ھيچ سخنی برای گفتن ندارد؟ انديشهھای
اگزيستانسياليستی سارتر در خصوص آزادی و مسؤوليت فردی و ممکن بودن وجود ما و فاصلهای که ما از خودمان داريم ھمچنان میتواند
برای فلسفهی جديد مھم باشد .اما سارتر اخالقگرا نيز بود و کوششی که برای طرح نظريهای اخالقی کرد ھمچنان میتواند برای فلسفهی »بعد -
از  -نو« مھم باشد.
و باالخره شايد بیمناسبت نباشد که بحث از »سارتر و خشونت« را با نقل قولی از ريمون آرون به پايان ببريم ،ھنگامی که در »اکسپرس« در
ستايش سارتر نوشت"» :سارتر در طول زندگانی خود در عمق وجودش يک اخالقگرا مانده است ھرچند که ،به اقتضای منطق مطلق انقالبی به
آنجا کشانده شده باشد که متنھايی دربارهی خشونت به قلم بياورد که نمونهی آن مقدمهی کتاب فانون ]"دوزخيان زمين"[ است که میتواند در
گزيدهی ادبيات متمايل به فاشيسم طبقهبندی شود ] [...او ھرگز تسليم زندگی اجتماعی به صورتی که مالحظه میکرد ،و به صورتی که
داوریاش میکرد و آن را دون شأن انديشه و ايدهای که از سرنوشت بشری در ذھن خود داشت میپنداشت ،نشد .اوتوپی؟ ميليتاريسم؟ شايد بيشتر
از اينھا؛ اميد يا توقع يک نوع مناسبات ديگر انسانھا در ميان خودشان" .از نظر آرون ،سارتر "زندگی غمانگيز انسان اخالقگرايی را زيست که
در جنگل سياست سرگردان شده باشد"« )ميشل وينوک ،ص .(٨٩۵
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