
  

Journal iranian political sociology 

Vol. 5, No.12, Esfand 2023 

 

https://dx.doi.org/10.30510/psi.2022.299100.2108 

 

The purpose of life in Sartre's plays 

Abstract 

The purpose of life "is one of the most fundamental philosophical issues in the modern age. One of 

the most important philosophical, psychological and religious issues of man in the new era and the 

era of industrialization of societies and the all-round progress of science and technology is life, 

which is what we deal with every day. The purpose of this research is to raise the issue of life 

purpose, to express different views in general and to express Sartre's view in particular and to 

critique it. Because this study takes a fresh look at the purpose of life, it can be used by anyone who 

is concerned with or working in this field. And it has been absurd, and with death it rejoins 

nothingness. So we humans only exist a short distance away and have no choice but to be active. 

From the point of view of existentialists, it is human beings who can and should determine their 

goals and purposes of life and give meaning and meaning to their lives while creating and changing 

the nature of themselves. If man does not live for a purpose beyond his own, the emptiness and 

inherent meaninglessness of life will swallow him up and drown him in despair and despair. In his 

plays, he deals with the meaning of life in various ways. 
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 سارتر  ی ها شنامهیدر نما ی هدف زندگ

 

 1علی رضا سلطانی 

 2علی رضا یوسفی  

 3نرگس کشتی آرای  

 

 چکیده
 

هدف زندگی» یکی از اساسی ترین موضوعات فلسفی در دوران     
شناختی و  ترین موضوعات فلسفی، روانجدید است. « یکی از مهم

دینی انسان در دوران جدید و عصر صنعتی شدن جوامع و پیشرفت 
که ما هرروز   استآوری است زندگی همان چیزی  جانبه علم و فنهمه

 بیان هدف زندگی، مسأله طرح پژوهش این با آن سروکار داریم. هدف
 نقد و  خاص  به طور سارتر  دیدگاه بیان  و کلی  طور به  مختلف دیدگاههاي

هدف   مسأله به تازه  نگاهی پژوهش این که  آنجا از.  میباشد آن  بررسی و
 را مسأله این دغدغه که کسانی همه  براي ، داده نظرقرار مد را زندگی
 مورداستفاده میتواند میکنند، فعالیت حوزه این در یا و دارند
سارتربر آن است که انسان قبل از آ نکه موجودیت .گیرد قرار

می  عدم  به  دوباره  مرگ  با  و  است  بوده  پوچ  و  هیچ  بیابد 
پیوندد. بنابراین ما انسانها فقط در فاصله کوتاهی هستی می 

داریم جز آنکه فعال باشیم. از دیدگاه یابیم و چاره ای ن
و  توانند  می  که  هستند  انسانها  این  ها،  اگزیستانسیالیست 
ضمن   و  کنند  تعیین  زندگی  از  را  خود  مقاصد  و  اهداف  باید 
آفرینش و تغییر طبیعت خویشتن به زندگی خود معنا و مفهوم 
ببخشند. اگر انسان بخاطر هدفی فراتر که برای خود تعیین می 

ندگی نکند، پو چی و بی معنائی ذاتی زندگی اورا خواهد کند ز
اودر نمایشنامه بلعید و غرق در یأس و نومیدی خواهد ساخت.

 هایش به طرق مختلف به معنای زندگی می پردازد.
 

کلیدیکل    زندگ  :مات   یها  شنامهی،سارتر،نمایهدف 

 سمیستالیسارتر،اگز
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کث زندگ  یریتعداد  حال  در  مردم،  ب  یاز  هستند،   آنکه یکردن 

رابطه فرد با خودش،   یوقت  یول  شندیندیب  یزندگ  یاصوالً به معنا

هم   «یبا خالق و... مختل شود  »زندگ  عت،یبا اجتماع، با طب 

موضوعات   نتری¬از مهم  یکی  «ی.هدف زندگردیگیمورد پرسش قرار م

 یو عصر صنعت  دیدر دوران جد  نانسا  ینیو د  شناختی¬روان  ،یفلسف

 افتن یاست..  آوری¬فن  و  علم  جانبه¬همه  شرفتیشدن جوامع و پ

 زانسان یقبل از هر چ  ندهیمستلزم آن است که جو  یزندگ  یمعنا

وجود  یدرک معنا یهم برا نیا کنیرا بفهمد. ل یو سرشت انسان

طبستین  یکاف  یانسان در  انسان  ن  عتی.  نم  ستیتنها  ما   ی و 

. همانطور میبه درک انسان نا ئل آئ  زهایچ  هیبق  ازجدا    میتوان

موجودات و  ریدر رابطه با سا دیکه قبأل گفته شد انسان را با

 ن یباز شناخت. از آنجا که ا یتیاو در گ گاهیدر رابطه با جا

 ، یاجتماع  یمختلف زندگ  طیشناخت در زمان ها و مکانها و شرا

 یبرا  یزندگ یناذا معافراد تفاوت دارد، ل یو فرهنگ یاقتصاد

ورزان مختلف همواره متفاوت بوده استانسانها فقط در   شیاند

جز آنکه فعال     ستییا بد و چاره ن  یم  یهست  ی کوتاه  یفاصله  

توانند و باید اهد    یاین انسانها هستند که م  نیباشدبنابرا

تعیین کنند و ضمن آفرینش و   یاف و مقاصد خود را از زند گ

خود معنا و مفهوم ببخشند در   یزندگن به  تغییر طبیعت خویشت

به    یزندگ  یپوچ  نصورتیا  ریغ را  ناام  اسیانها   ی م  یدیو 

 انیو درم دینما میخود را ترس ینقشه زندگ دیکشاند.انسان با

درباره خود داشته باشد اگر انسان به خاطر  ی، نظر یجبر علم

 ی و ب  ینکند پوچ  یکند زندگ  یم  نییخود تع  یفراتر که برا  یهدف

 یدیو نوم  اسیو غرق در    دیاو را خواهد بلع  یزندگ  یذات  ییامعن

بلکه   گران،ید  قهیمطابق با سل  یا  یخواهد ساخت البته نه زندگ

انسان آبستن   یبرا  یقرن، زندگ  نی.در ایو شخص  یکامالً فرد  یزندگ

و با تک تک   ییاش را به تنها  یزندگ  دیاو با  یمعنا است ول

تنها بر دوش   یمعن  یابیت بازیبسازد و بار مسئول  شیانتخاب ها

 ساخت. یدینوم یآن را در آن سو دیکه با یخودش است.. زندگ

 سم، یالیستانسیبارز مکتب اگز  ندهیبه عنوان نما  سارترپلژان

اصرار دارد که بشر خود   ی زندگ  یذات  یاعتقاد به پوچ  رغمی، عل

 ی معنا ببخشدانسان در هر لحظه از زندگ  شیخو  یبه زندگ  دیبا

ب در  که  تواناست  آزادانه    یهانهیگز  نیخود  را   یکیمختلف، 

را بسازد و به آن  شیخو یگزند یخود معنا تواندیوم ند،یبرگز

نظر سارتر اگر   بردازیآن بسر م  ینهیرا بدهد که بر زم  ییمعنا

در  یضرور یلیموجود در عالم را وسا اءیانسان بتواند همه اش

نا   ءیش   چیه  گریدارد د  ی که در زندگ  یتیغا  یبرا  ردینظر بگ

 ی ب  یمعنا بودن به معنا  ی وجود نخواهد داشت. ب  یادیو ز  یضرور

دانند   ی م  یکه خود را افراد مهم  یبودن است و کسان  دهیفا

که به اعتقاد سارتر،   داستیکنند پ  ینم  یاحساس پوچ   چگاهیه

 ی م  نیمعنا بودن را از ب  یو ب  یپوچ  ،یانتخاب هدف در زندگ

 ی اش دارا  یبرد.از نظر سارتر اگر انسان بتواند باور کند زندگ

دادن دارد   امانج  یبرا  یا   فهیوظ  ای  تیاست و او مأمور  یهدف

صورت   نیتواند آن را انجام دهد، در ا  ینم  گریکس د  چیکه ه

هدف و   یدر نظرش ب  یشود و زندگ  یوجودش محو م  یساس پوچاح

موجود در  اءینخواهد بود. اگر انسان بتواند همه اش یناضرور

 یکه در زندگ  یتیغا  یبرا  رد یدر نظر بگ  یضرور  یلیعالم را وسا

 ی وجود نخواهد داشت. ب یادیو ز یورنا ضر ءیش چیه گریدارد د

که خود را   یبودن است و کسان  دهیفا  یب  یمعنا بودن به معنا

کنند.)همان(   ینم  یاحساس پوچ  چگاهیدانند ه  یم  یافراد مهم

و   یپوچ  ،یکه به اعتقاد سارتر، انتخاب هدف در زندگ  داستیپ
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: »آن چه دیگو  یبرد. سارتر خود م  یم  نیمعنا بودن را از ب  یب

 بیعبارتست از تعق  مینام  یم  یستیالیستانسیاگز  یبشر  التاص

فرا   یعن یبرتر    یهدف ها  بیتعق  ییبرتر و درون گرا  یهدف ها

 ( 79،ص 1389)سارتر، ش«یرفتن جاودانه بشر از حد خو

 او: یها شنامهیدر نما اما

 کفن و دفن: یب یمرده ها 1-1

کامال به خود آدم و انتخاب   نیاشتباه است اما ا  کی  یزندگ  یگاه

او گره خورده است اگر من مقصرم،خرابکارم ،قاتلم ...به خودم 

است.دنبال   بوده  خودم  ،انتخاب  ام  خواسته  خودم  است  مربوط 

به   ی.البته چه زمانمیکرده ا  نیاست که خودم تدو  یهمان هدف

راه را اشتباه   ایبرنامه،  ایتوان ،  ایم؟یبر  یم  یاشتباه پ  نیا

 یما با دو گروه و دو نوع زندگ  شینما  نی .در امیباشآمده  

گروه شکنجه گر ،هردو   کیگروه مبارزو    کی.  میروبه رو هست

 ی هدف دارند ،و هر کدام هدف گروه بعد  شانیزندگ  یگروهه برا

 .داندیرا اشتباه م

را که از   یآن کار  میتوانستم به خودم بگو  ی:  کاش میهانر

است.   ادیتوقع ز  نیآمد انجام دادم اما بدون شک ا  یدستم بر م

 ی که زندگ  نکهیا  یسال خودم را مقصر حس کردم. مقصر، برا  یس

و   رندیمن باعث شده که خانه ها آتش بگ  یکردم. حاال خطا  یم

من  ی. خود من هم مقصر خواهم مرد. زندگرندیگناه بم یمردم ب

 اشتباه بوده است. کیفقط 

در اندازد   یتواند دائمًا طرح  یختار است ماز آن جا که م  انسان

  ی . او مختار است و آن چه از خودش مستیو بشود آن چه که ن

مگر   ستین  چیه  گر،یبه خودش دارد. بشر به عبارت د  یسازد بستگ

م خود  از  چه  م  یآن  خود  از  که  است  همان  بشر   ی سازد. 

 ی توان برا  ینم  هرگز  ن،ی(. بنابرا25، ب، ص1391خواهد)سارتر،  

 یوضع کرد. انسان در هر دوره از زندگ نیادیبن ی»بودن« اصول

 (. 6، ص 1344کند )سارتر،  یم دایپ یاش شکل خاص

 ت ییاهم  یابی، مییا یبه حساب نم ای:،یکردن زندگ یبند رتبه

اما     ال،یو خفکر    یابیم،یبریبسر م  یدر حالت خنث  ای  میهست

 :میاست که به خودمان برس یزمان دیزمان مف

 ت یاهم  یب  ی. ما مرده هامییآ  یبه حساب نم  گری:  ما دیهانر

 ی به خودم اجازه م یمرتبه است که در زندگ نیاول ی.برامیهست

است که  یدرست همان مقدار زمان نیباشم.ا الیفکر و خ یدهم ب

 من بتوانم به خودم برسم.

به  دنیهدف است ورس بخشدیمعنا م یکه به زندگ یعامل نیمهمتر

 :دانندیم یشکل زندگ نیهدف را بهتر

دانستم   یکردم و م  یم  یبه هدف زندگ  دنیرس  ی:  من براسیکانور

 شکل خواهد بود. نیکه باالخره مرگ به هم

 میاشتباه است و منتظر  یگاه  یزندگ  ینحوه    نکهیبودن به ا  لیقا

 اشکال ما را برطرف کنند: کرانید

ما را    ی کنند که جا  یدرست م  یی :  زن ها دارند بچه هایهانر

مان را   یکه زندگ  میخواهند گرفت. ما کوشش خودمان را کرد

و   میری م  یبه سنگ خورد. حاال ما م  رمانیت   یول  میتبرئه کن

 ندارند. یکه عذر موجه میهست ییمرده ها
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شود، در جهان   یمتوجه وجود خود م  ابد،ی  یاول وجود م   ،»بشر

م بر  طر  یسر  از  را  خود  سپس  و  م  قیکشد  عملش  و   ی کردار 

 (. 28: 1376شناساند«)سارتر، 

ن  انتظارات در  عمل  مرحله  به  تا  ارزش   یدارا  ندیایخود 

 :باشندینم

بود. من در    ندهیکه توأم با آ  یزندگ  کی. بله.  ی:زندگ  یلوس

 کردم و تو را در انتظار دوست داشتم. یم یانتظار زندگ

مبنا  آرزوها اگر  سارتر  نگاه  گردند   یاز  انسانها  تحرک 

 فاضله سارتر شهر آفتاب است: نهیهستندمد یرفتنیپذ

 کرد. یآفتاب زندگ ریز شهیهم دیکردم با ی:  فکر میلوس

 در بسته: شیدرنما 1-2

،ودر آن  رنج است   تیموقع  یعنی  یبال انقطاع زندگ  یزندگ  نیا  و

 :ادیو اجبار و فر

:ساكت باشید. فریاد نخواهم كشید، آه نخواهم كشید،   نیگارس

اما مي خواهم با موقعیت روبرو شوم. چرا رنجي اجباري؟ آها 

 فهمیدم، یك زندگي بالانقطاع.

 ی را همراه با آگاه  ینوع زندگ  نیگفت بهتر  توانیجرات م  به

ا  ندیبیم بهتر  نیودر  باز  چشمان  برا  نیراه   ی آگاه  یعنوان 

 است:

( 9: چه خوب. پس آدم باید با چشمان باز زندگي كند.)گارسین

شود که انسان ارزش و   یموجب م  یسارتر معتقد است که  آزاد

 میرجوع به آن ارزش، تصم  قیرا به دست آورد و از طر  یاقتیل

. در دیرو را حل و فصل نما  شیپ  ۀمترقب  ریو مسائل غ  ردیبگ

را نگه دارد و  رزشتواند به دلخواه خود آن ا یآخر، انسان م

 (. 38: 1306ببرد. )سارتر،  نیاز ب ای

که   ستیبا ارزشهاهمراه است   وبه گونه ا   ی زندگ  یمعنا  یگاه

 در چشم جا دارند است : گرانید

 د. کر  یخواه  یدر نگاهم زندگ  دی:مثل هسته طال در نور خورشنهیا

 ی م  ستیز  گرانیخانواده، دوستان، همکاران و د  نیگرچه در ب  من

به حال خود وانهاده شده ام تا   یکنم، اما به نحوه دلهره آور

کنند   ی به من کمک م  یتنها تا حد  گرانیخود را بسازم. د  یزندگ

و  15،صص1397کمک داشته باشم.)سارتر،  نیا  لیتحص   یبرا  یکه طرح

16 ) 

در   یری گ  میتصم  یاست .حت  گرانیسارترد  یدی کل  یژگیاز و  یکی

به   دیشد  یبر سرنوشت فرد بستگ  ریو تاث  گرانید  یمورد زندگ

 دارد:. گرانید

: دست هایش را آزاد مي كند آنها مرا فراموش نخواهند گارسین

كرد. اگر چه آنها هم خواهند مرد، اما دیگراني خواهند آمد 

ا در دستان آنها و این حكم را تكرار خواهند كرد، زندگي ام ر

 باقي گذاشتم.
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توانسته بشود اما   یاست که م  یزینظر سارتر، انسان آن چ  از

نابغه ناشناخته،   گریموانع نشده است؛ به عبارت د  یبه سبب برخ

 یم  قیانسان ها را به عمل تشو   سم،یالیستانسیوجود ندارد. اگز

داشت  دیجز به عمل نبا یدیکه ام دیگو یبه آنان م رایکند؛ ز

زندگ امکان  بشر  به  چه  آن  است.)علو  دهد،  یم  یو   ی عمل 

 ( 1381تبار،

تمام   ز یآن همه چ  انیو با پا  یتمام زندگ  یعنیانسان    تمام

همه اعمال   یعنی  یهمه آدم  ا،ویدن  نیهم  یعنی  زیپس همه چ  شودیم

 او:

: آدم همیشه یا خیلي زود مي میرد، یا خیلي دیر و اكنون نهیا

ندگي همین جاست. تمام شده. خط را كشیده اند فقط نتیجه ز

 باقي مانده است. تو چیزي غیر از زندگي ات نیستي. 

 وخدا: طانیش شنامهیدرنما 1-3

 ی انسانها توجه دارد هم به زندگ یجسمان یهم به زندگ  سارتر

 یآن را در دو بعد اجتماع  یاجرا  یدسته بند  نیودر ا  یروحان

 :ندیبیم یو انفراد

: همه ي مردم برابر و برادرند، همه در خدا هستند و یناست

خدا در همه ي آنهاست، روح القدس از همه ي دهان ها حرف مي  

زند، همه ي مردم كشیش و پیغمبرند، همه كس مي تواند غسل 

را    تعمید بدهد، خطبه ي عقد بخواند، بشارت بیاورد، گناهان

ببخشد. هر كس در زندگي جسماني خود مجتمعا با دیگران است و 

 در زندگي روحاني خود منفردا با خدا.

،تفاوت   گرانیبه د  یپاک  ا یو  دیو ام  یبرگرداندن آزاد  سارتردر

 ند یبیاندازه نم کیهر دو را به  تیو ارزش و اهم شودیقائل م

: 

دگي و امید :  تو آزادي را به آنها بر مي گرداني، زنشینریها

را به آنها بر مي گرداني. ولي آیا به من، اي سگ ملعون، به 

 من كه مجبور به خیانتم كردي، پاكي را پس مي دهي؟

و   دانندیانسانها از نگاه سارتر خود را تابع جبر م  یگاه

دانند   ی خود م  ینبردن را هدف و ارزش زندگ  ایفرمان بردن  

 :داندیم یانتخاب را تمام زنددگ نیوهم

:نه! )مكث( من براي فرمان دادن خلق نشده ام. من مي گوتز

خواهم فرمان ببرم و اطاعت كنم.هیچ چیز نیست مگر این زندگي. 

 ما غیر از زندگیمان چیزي نداریم.

بر   یمبتن  یاش، آزاد  یدارشناسیپد  ینظر سارتر و بر مبنا  از

اساس است که جهان به   نی ( است، و بر ایوجود لنفسه )آگاه 

بدان   نی شود. ا  یم  داریپد  یوجود نظام مند بر آگاه  کیصورت  

دارد و   یدیساختن جهان نقش کل  داریدر پد  یمعناست که آگاه

 ره ینفسه( که ت في)وجود  یو امور مطلق میمان یبدون آن ما م

انسان ها   بیترت  نیمعنا. بد  یهستند و به تبع ب  نیو نامتع

 اء یقادرند که به اش  و  ستندیمرده در جهان محسوس ن  یچشم  گرید

با   دیدارند و با  یطرح  ندهیآ  یو امور معنا دهند. آنها برا

 ت یمختلف انتخاب کنند و وضع  یها  نهیگز  انیم  یوجود واقع بودگ

 (.۱۸۸، ص ۱۳۹۰ ،یدهند )احمد رییش تغیرا به دلخواه خو

 مگسها: شنامهیدرنما 1-4
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 قائل است  نقش خودشان ،  ینقش انسانها ارزش خاص یبرا سارتر

خود انسانها   نی،ایمتعال  ایقهرمان زبون    ایسست عنصر شوند    که

 :نندیآفر یهستند که خود را م

 یو بند زاده م  دیهستند که ُملتزم و در ق  یی:اورست:آدم ها

 یرها شده اند، در انتها  یندارند، در راه  یشوند؛ آنها انتخاب

روند،   یکشد، نقشِ خودشان؛ آنها م  یانتظارشان را م  یراه، نقش

و با   دیآ  یفرود م  نیمحکم و با شتاب بر زم  انشانیعر  یپاها

 یها به نظر تو، معمول  نیا  ایخورد. آ  یها خراش م  زهیسنگ ر

 «؟ ییرفتن به »جا یناش یسرخوش کیپا افتاده است؟ مثل  شیو پ

ساکت و خاموش، که باِر  یهاهم وجود دارند، انسان  یگرانیو د

َته قلبشان م  ینیمغشوش و زم  ریتصاو  نیسنگ در  فهمند؛   یرا 

 یاز روزها  یآنکه، روز  یشده است برا  رییشان دست خوش تغ  یزندگ

ها  نی.. بس است: ا یدر هفت سالگ ،یدر پنچ سالگ شان، یکودک

 .ستندیبرتر ن ییانسان ها

 ای  رورتیص  یسو  ،بهییو لحظه ه ا  یدر آن  توانندیم  انسانها

 شدن را بودن: یقدم بردارند به سو نونتیک

که    نمیب   ی الکتر. م  م،یندارم به تو بگو  یز ی:من چتمنستریکل

. اما چه یدار یما گام برم یخودت و نابود یتو در راه نابود

 ک یکه تنها در    یتوانم به تو داشته باشم، من  یم  یا  هیتوص

 ،یکشاندم؟ تو از من نفرت دار  یبه تباهخود را    یسحرگاه، زندگ

است که   نیکند، ا  یم  انمرا نگر  شتریفرزندم، اما آنچه که ب

زود رنج را داشته  ۀچهر نیا ریمن اس ؛یتو، به من شباهت دار

 چیه  نهاای  و  – چشمان مکار را    نیخون ناآرام را، ا  نیام، ا

 اند. اوردهیبه ارمغان ن یخوب ۀنشان

هاست شروع   یفلسفه وجود  ل یاص  یاز واژه ها  یدیو نا ام  دیام

 :ردیپذیکدها انجام م نیآن ،با ا دنی،آغاز یزندگ

زندگاورست و  آزادند،  آنها  بخواهند:  بعدًا  که  را  چه   ی :آن 

 شود. یاست که شروع م یدیناام یدر آن سو یانسان

 چ یه  م،یکن  یاز آن که ما آن را زندگ  شیخود، پ  یبه خود  یزندگ

 ( 25،ص 1397است.)سارتر،

 نیریش  ایتلخ و  ایما را    یتواندزندگیم  ایو سرشت    سرنوشت

آن را با اقدام و عملمان   ای  میگرد  میکندبسته به ماست که تسل

 :میکن نیریان را ش

را که من بر  یکردم؟ کلمات یم یتصور نیمن خود چن ای:آاورست

را به کام   یبزرگ تر است، زندگ  یرانم از دهانم بس  یزبان م

 یخورد، برا  یکه بر من رقم م  یمن تلخ خواهد کرد؛ سرنوشت

 است، آن را درهم خواهد شکست. نیسنگ ادهیام ز یجوان

گذارد   ی و تعهد را بر دوش انسان م  تیتمام بار مسئول  سارتر

محکوم است که در هر   ییااتک  چیو معتقد است که بشر بدون ه

 (.۳۲، ص ۱۳۴۴را بسازد )سارتر،  تیلحظه بشر

 یو به راحت  زندیرقم م  ت یبا جنا  یرا حت  یزندگ  یمعنا  یگاه

 :شودیم رفتهیپذ زین تیجنا نیا تیمسئول
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را بر   تیجنا  نیکامل ا  تی:من در حضور شعاع آفتاب مسئولاورست

کردن است و    یزندگ  یمن برا  لیدل  ت،یجنا  نی . ارمیگ  یعهده م

 ی و نه غمخوار دیده فریمرا ک دیتوان یغرورم، شما نه م یبرا

 است که من علت ترس شما هستم. نیهم یو برا د،یام کن

کند که استعدادها و امکانات  یتالش م سمیالیستانسیاگز ۀفلسف

باور را در آنان به   نیآشکار کند و ا  شانیانسان ها را برا

قرار دارد و   ارشانیدر اخت  یوجود آورد که امکانات فراوان

از   شیب  شیو تالش خو  حیتواند با انتخاب صح  یانسان همواره م

 ست،یالیستانسیاگز  ۀفالسفآنچه هست، باشد و شکوفا شود. در کل  

»موجود که  تعق  تیمعتقدند  به  وابسته  ها  بیبشر  برتر   یهدف 

 (. 79: 1306است«)سارتر، 

 

 الوده: یدستها  شنامهیدر نما 1-5

انسانها  یگاه پ  یاوقات  در  زندگ  دنیرس  یسارتر   ی دیجد  یبه 

فراموش کردن گذشته خود و شروع   یآن حاضرند برا  یهستند و برا

 بکشانند.: یخودشان را به سخت دیجد یکردن زندگ

 ندیآدم ثروتمند بب  کیآدم خودش را هرروز پسر    نکهیه رر:ا  هود

ز  دینبا زندگ   یچنگ  ادیهم  که  بداست   . بزند  دل  آدم   یبه 

گذشته ات را فراموش   یخواه  یشروع بشود . چرا تو که م  ینجوریا

و  یچمدان به دندان گرفته ا نیا ی، آن را تو ی، دفن کن یکن

مبهم هوگو( به هر   رکت؟ )ح  یکش  یو آن ور م  نوریبا خودت ا

 . یدت مشغولبه خو یلیصورت تو خ

وسارتر   کرددیم  یآگاه  شی باعث خود افزا  گرانیاز مرگ د  ترس

 :داندیم یزندگ یرابلد بودن نحوه  یآکاه نیا

 ح یترسند ترج  یم  گرانیرا که از مرگ د  ییرر:. من آدم ها  هوده

جور آدم ها بلدند   نیآن است که ا  لیدل  نی دهم ، چون هم  یم

 کنند. یزندگ

 :یزندگ یمعنا سارترو

تأث  یکی  سارتر زندگ  یمتفکران  نیگذارتر  ریاز  که  را   یاست 

پوچ بر  و  دانسته  معنا  فاقد  تأک  یذاتًا،  ول  دیآن   ی دارد، 

پ در  ا  یهمواره  بر  معنا  جعل  با  که  است  غالب   یپوچ  نیآن 

 ( 125،ص1397)سارتر،دیآ

را   یکه هدف خود از زندگ  رسندیم  یانسانها به مرحله ا  یگاه

 :نندیبیم  دهیفایار آنبودن خود را عبث و ب دانند،عالوهینم

دانم   ی کردن ساخته نشده ام . من نم  یزندگ  یمن برا  -هوگو

ام   یادیندارم که  بدانم ، من آدم ز  یاجیو احت  ستیچ  یزندگ

کس مرا   چیهستم . ه  گرانیوجود ندارد . مزاحم د  ییمن جا  یبرا

 .کند یکس بهم اعتماد نم چیدوست ندارد و ه

 آلتونا: نانیگوشه نش شنامهیدرنما 1-6

است که  ی. فلسفه امیسیالیستانسینظر سارتر منظور از اگز از

دارد که هر   یاعالم م  یکند و از طرف  یبشر را ممکن م  یزندگ

است   یبشر  ییدرونگرا  کیو    طیمح  کیمتضمن    ،یو عمل  یقتیحق

 (۲۱: ۱۳۸۰)سارتر، 
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نش  سارتر گوشه  زندگ  نانیدر  به   ییدرونگرا  ینگاه  یآلتونا 

 نیآن است که ا  یاو در پ  نگردیدرون خواسته م  یهمراه با طراح

و اورا آماده مرگ   دیاو را سف  یموها  ینی و گوشه نش  یزندگ

 نموده است:

 ی است(. مرگ من حاال ادامه زندگ  دهیاو را نشن  ی:)که صداپدر

م )سکوت  من.  وجود  بدون  است  در    یمن  و  نشسته   یصندلکند. 

شود...   یم  دیسف  شیفرورفت(ه است و نگاهش ثابت است(. موها

 آورد.) یم هیها پ یبدنش مثل زندان

 ی آگاه و با شعور م  یمکتب اصالت وجود، انسان را موجود  ۀفالسف

هنگام معتقدند،  آنها  موجود  یدانند.   یم  یجسمان  یهست  یکه 

 انیشود، در جر  یپرتاب م  یبه قول سارتر به هست  ای  ابد،ی

به انتخاب   ریناگز  ،یاش و در مواجهه با مسائل جهان ماد  یزندگ

 ش یخو  تی که ماه  نیعالوه بر ا  ش،یانتخاب ها  قیاست. او از طر

 ز ین  گرانیشناسد، با عملش، به د  یو خود را م  ندیآفر  یرا م

 ابد، ی  ی»بشر، اول وجود م  ،یبه عبارت  ایشود    یشناسانده م

کشد و سپس خود را   یشود، در جهان سر بر م  ی متوجه وجود خود م

 ( 28: 1376شناساند«)سارتر،  یکردار و عملش م قیاز طر

پدر و پسر با   یزندگ  نیوب   دیا  یبر م  سهی درمقام مقا  یگاه

 :ردیگیبر انتخاب مورد تقدم و تاخر قرار م دیتاک

انتخاب اگر قرار بر  یاست. ول زیعز یهر کس ی:البته زندگپدر

فرزند مقدم است غصه فرانتز   یکنم که زندگ  یباشد، من فکر م

 نبود که از شکست، متوقف بشود. یرا نخور: فرانتزآدم

 یشماست که به زندگ  یاست اما به عهده    چیخود ه  یبه خود  یزندگ

آن   یکه شما برا  ییجز معنا  ستین  یزیارزش چ  دیببخش  ییمعنا

 77و76:و  1391. ) سارتر،  دینیگز یبرم

 ی آن،با ساختن کشت  هینزد سارتر ،و توج  یزندگ  لیزدن دل  گره

 :یآلمانها در جنگ جهان یبرا

اش   یزندگ  دیکردن داشته باشد، با  یزندگ  یبرا  یلیدل  دیبا  آدم

است که آنها در مورد من   نیدر ا  هیکند. اشکال قض  هیرا توج

آدم    یزندگ  ی ساز  یشتک  ایمقدمه(. آ   یاشتباه کرده بودند. )ب

 کند؟ یم هیرا توج

 ی ملود  ک یدر حال ساخته شدن را با ساخته شدن    شتنیخو  سارتر

 ی داند. او باور داشت همان طور که نت ها  ی م  هیشب  ییقایموس

انسان که از   یالتفات  یهستند، کنش ها  یملود  کی  ۀمستقل سازند

را   تیشخص  کیتحقق    زین  دیآ  یحاصل م  تیاو در وضع  یها  نشیگز

 ی ملود  ک یگونه که    ماناساس، ه  نیکنند. بر ا  یم  یساز  نهیزم

 نش یگذشته تا اکنون است، شخصیت فرد هم حاصل گز یحاصل نت ها

 ن، یاست. انسان آنچه را هست خود ساخته است. بنابرا  نیشیپ  یها

به   یدی تقل  ای  عیبد  یتواند اثر  یم  دانیقیموس  ک یهمان طور که  

غیر اصیل   ای  لیاص  یشتنیتواند خو  یم  زیوجود آورد، انسان ن

 ه ینت ساکسفون ... و شب  کیشدن به    هی. »با شبازداز خود بس

 ابد« ی  قیوجود خودش توف  هیتواند در توج  یشخص م  ،یملود  کی

 (۳۰۹، ۳۰۸الف، صص  ۱۳۹۱)سارتر، 

با   یمیگاه مضحکه است و رابطه مستق  ینگاه سارتر زندگ  از

 آدمها دارد. یساخته شدن زندگ
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ما   یمضحکه زندگ  نیکه ا  ی مطمئن  ایام. آ  یفرانتز:در قرن س  از

از   ای  میما زنده ا  ایدهند؟ آ  یم  شیبار است که نما  نیرا اول

 فه ی. اگر طاستیخندد(. راست با  ینو ما را ساخته اند؟ )م

 ی لیشند مطمئن باش که ما را خما با  یمشغول تماشا  انیخرچنگ

 .نندیب یزشت م

 ی گذار  ریو تاث  یرا با تاس  یباز هم سارتر زندگ  طیشرا  یدربعض

در   شنامهیکه بارها خصوصا در نما  گرانیونقش د  ندیبیم  گرانید

 ی حت  داندویآدمها موثر م  رییبسته به آن پرداخته را در تغ

 :داندیفرو رفتن م نیبرآب به زم یلیرا دل گرانیصحه د

 :خوشبخت در جنهم؟فرانتز

( خوشبخت در جنهم، بله. نه دست شماست جانی وقفه و با ه  ی)ب

 م یکه هست نطوریکنم هم یکنم، استدعا م ینه دست من. خواهش م

فرانتزرا   ی. )بازومیحرکت انتظار بکش  یحرف و ب  ی. بمیبمان

تغردیگ  یم را  وضع  دمینده  ریی.(  دهند،    ی م  رییتغ  گرانی. 

تغ  گرانید  وهانا،ی را  خ  رییما  )مکث(  داد.   ی م  الیخواهند 

آدم مورد   یزندگ  م؟اگریبکن  یگذارد ما زندگ  یم  یکه لن  دیکن

نباشد، اگر صحه بر آن نگذارند، مثل آب به   بیو تصو  دییتأ

 رود. یفرو م نیزم

باشد   یبر زندگ  یلیدل  تواندیم  یمترصد ان است که فراموش  یگاه

 یگناهیکه به دنبال آن است که ب  رسدیبه گوش م  یحرف زمان  نیوا

 را با جشن اغاز کند دیجد یخود را به اثبات برساند و زندگ

ببرم و بتوانم   ادیکه من قرون را از    دیکن  ی:فرانتز:کار

 ی من مترصد نگاهها  د،یمن گوش بده  یکنم. شما به حرف ها  یزندگ

پس از سال   ،یروز  دیشنوم، شا  یمانم، جواب شما را م  یشما م

و من با خبر شوم. چه جشن   دیکن  قیمرا تصد  ی گناه  یسال، ب  یها

و مرا همه   دیشو  یز من می با پا خواهد شد: شما همه چ  یپرشکوه

ممکن   ایشود؟ آ  یم  ای! آوهانایکند )مکث(.    یتبرئه م  زیچ

 است(

 ز یرا تجو  یمدت طوالن  یبه ماندن ان هم برا  لیم  انیم  نیا  در

نفرت قرار  ردموردیرا از او  بگ یزندگ نیهر کس که ا کندویم

 :دهدیم

از   ریمانم. من غ  یاست که صدسال زنده م  نی هم  ی: برافرانتز

را دارم!   نی( فقط همشانحالیندارم. )پر  ز یچ  چیام ه  یزندگ

که من از آن   دی. باور کنردیتواند آن را از من بگ  ینم  چکسیه

 دهم.  یم حیترج چیآن را به ه یمتنفرم ول

 ن یکردم که کار به ا  یخودم هم فکر نم  ی)مکث( صبر کن. برا

)بالبخند  کسرهی  یزود نم  یشود.  را   یکه  او  دلهره  تواند 

ترکد.   یم  یآسمان خال  ریکه ز  یزندگ  نیاست: ا  بیبپوشاند(. عج

درباره من حکم نخواهد کرد،  یاست. )مکث( کس یمعن ی...ب نیا

من هم خودم را   ،یدان  یم  نخواهم داشت. )مکث( اما،  یمن قاض

 داشتم. یدوست نم

و   یو بدون "پشتوانه اله  ک،یجهان سرد، تار  نی: انسان در ا

 ییجز آن که به تنها  ستین   شیرو  شیپ  ی" تنهاست و راهیخیتار

 ی بشر، و  ییتنها  نیبرسد. ا  ییکند و به معنا  دایرا پ  رشیمس

همه    تیوضع   نیدهد و در ا  ی را به سمت اضطراب و دلهره سوق م

م  ی"بزیچ کتاب    یاعتبار"  در   زم یالیستانسیاگسشود.سارتر 
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 دهیعق زمیالیستانسی" :::" منظور از اگسسدینو یوصالت بشر م

اعالم  نیسازد و عالوه برا یانسان را ممکن م یاست که زندگ یا

 یاساس انسان  ای  نهیزم  کیو در هر عمل    قتیکند که در هر حق  یم

ذهن  کیو   درون  ای  ی جنبه  دارد"  یانسان  ی عامل    13وجود 

 ( 13،ص1384)سارتر،

نما  اما در  در   یزندگ  شیها  شنامهیسارتر  از   ی ها  چهیرا 

 ینیالتوناسخن از گوشه نش  نانیگوشه نش  نددریبیم  یگوناگون

ندارم   چیه  یاز زندگ  ری:من ع دیگویکه فرانتس م  ییاست انجا

شدن در  نیاست گوشه نش ینیرا دارم سخن از گوشه نش نیفقط هم

 یی و تنها  است  انیادم  یجمع، در کنا هم، سخن از زندگ   انیم

 التونا( نانیانها)،گوشه نش کیکای

را دارم )فرانتز( سخن از   نیندارم فقط هم  زیچ  چیه  میرندگ

شدن در درون جمع در کنار هم سخن   نیاست  گوشه نش  ینیکوشه نش

 انها کیکای ییاست وتنها انیادم یاز زندگ

 ی باز همه به دلهره و اضطراب و وحشت زندگ  شینما  نیدر ا  سارتر

 :کندیاشاره م

 ی)دوباره ملتهب م  یاست: وحشت زندگ  یکیفقط    قتی:حقوهانای

دهم که  یم حیتوانم! ترج یتوانم تحمل کنم! نم یشود(. من نم

 نجاتم بده. ی. اگر دوستم دارمیبه خودم دروغ بگو

 ی فیو تکل داندی؟چون انسان خود را مسئول م ستیدلهره چ لیذل

 :ییترسناک و آنهم به تنها یواد نیبر دوش اوست آن هم در ا

:تصمیم گرفتن! تعیین تكلیف كردن! مسئولیت همه چیز را ورنر

ن هزار  صد  نام  به  تنهایي.  به  چطور پذیرفتن!  و  دیگر.  فر 

 توانستید زندگي بكنید؟

دراندازد   یتواند دانما طرح  یاز آنجا که مختار است، م  انسان،

سازد   ی . او مختار است و آنچه از خودش مستی بشود که ن  یزیو چ

مگر آنچه   ست ین  چیبشر ه  گر، یبه خودش دارد. به عبارت د  یبستگ

د )سارتر، خواه یسازد. بشر همان است که از خود م یاز خود م

 ی »بودن« اصول  یتوان برا  ینم  زهرگ  ن،ی(. بنابرا۲۵ب، ص  -۱۳۹۱

 ی اش شکل خاص  یوضع کرد. انسان در هر دوره از زندگ  نیادیبن

 ( ۷۶، ص ۱۳۴۴کند )سارتر،  یم دایپ

که   کندیرا قبول م  تیمسئول  اریبا دو اصل انتخاب و اخت  سارتر

 .:ردیگیبر عهده م زیرا ن گرانید تیهم مسئول خود که مسئول

:)با اشاره به ورنر( من اختیار زندگي او را دارم براي پدر

اینكه زندگي او از من است، اما من هیچ اختیاري بر زندگي 

انصراف بشر از عمل  یبرا یکوشش سمیالیستانسیشما ندارم. اگز

جزء به عمل   یدیند که امک  یاعالم م  انیبه آدم  رای، ز  ستین

دهد فقط عمل است   یم  یداشت و آن چه به بشر امکان زندگ  دینبا

 ( 53،ص1344.)سارتر،

 همراه باارزش:   یتوام با عمل باشد وحت  دیانتخاب با  نجایا  در

:ورنر، همه چیز روي دایره ریخته شد. حاال نوبت ماست  وهانای

بشویم كه تو ترجیح كه انتخاب كنیم: یا باید نوكر دیوانه اي  

را  كدام  تو  بنشینم.  متهمان  نیمكت  روي  باید  یا  دهند  مي 
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انتخاب مي كني؟ من انتخابم را كرده ام : ترجیح مي دهم كه 

به دادگاه جنائي احضار بشوم. حبس موقت بهتر از حبس مودب با 

 اعمال شاقه است )خوب(؟(

 :گرانیسرشت و سرنوشت د تیمسئول

:كسي است كه طبیعتًا ارپدریکنداختیه مچ نیزم یرو ی:قووهانای

 در جوار مرگ زندگي مي كند. او سرنوشت دیگران

 بر عهده دارد. را

 :یریگ جهینت

 پوچ   و  هدف  بي  دنیایي  در  ها¬اعتقاد داشت: كه انسان  سارتر

 و   محتوا  دنیا،  به  مربوط  اصول  از  هیچیك  اند، ¬ر شده  گرفتا

 و   معنا  افراد  درزندگي  كه  است  وجود  اصل  تنها.  ندارد  معنا

 الزم   دستورات  و  ها¬ارزش  ها، ¬انسان  او،  نظر  از.  دارد  اصالت

 كه  ندارند  اي¬  چاره  ها¬آن .  كنند  ¬مي  خلق  را  شان¬زندگي  براي

راي مواقع بحراني ب  و  نموده  مشخص  را  امور  حدود   شان¬زندگي  در

اوا نگاه  از  معنا،  کشف  از  بگیرند.منظور  که   نیتصمیم  است 

آن را  دیبه آن با یابیدست یمعناست و برا یذاتًا دارا یزندگ

است   یاز جهان مخف   ییکه در جا  ینیمانند سرزم  قایکشف کرد، دق

 یسع یسارتر ۀ.فلسفافتیبا تالش آن را   دیبا آن افتنی یو برا

 یرا ممکن سازد در واقع هدف آنها زندگ  یفرد وجود  یدارد زندگ

بلکه  گران،ید ۀقیمطابق با سل یا یکردن است. البته نه زندگ

به دنبال معنا  دیفلسفه با نی. در ایو شخص یکامالً فرد یزندگ

و  دیکه ارزش آن را داشته باشد که به خاطرش جنگ ییبود معنا

 ی کارها  ساز و  یسارتر زندگ  یها  شنامهیمرد.در نما  یو حت  ستیز

 ی داند،گاهیاشتباه م  کیرا    یزندگ  یمخصوص به خود را دارد.گاه

اوقات با   یمضحکه است،در برخ  کی،  یاست،زمان  هودهیعبث و ب

است،گاه همراه  دلهره  و  زندگ  یزندگ  یاضطراب  با  فرد   یهر 

 ی بر زندگ  یلیرا دل  یفراموش  یطیشرا  درشودو  یم  سهیمقا  گرانید

و معنا   یدر زندگ  رییتغ  شیها  شنامهیاما در همه نما  داندیم

 :داندیم ریبه ان را منوط به موارد ز یبخش

 .کندی:فرد چگونه انتخاب م1

 .ندیبه مرحله عمل در ا دی:انتظارات با2

 . یزندگ یخط و مش نییدر تع ی:نقش خود ادم3

 معنا همراه با ارزش باشد. ی:گاه4

 انسانهاشود. یتحرک بخش ی:مبنا5

 باشد. ی:همراه با اگاه 6

 .یبه زندگ یدر معنا بخش گرانید ری:تاث7

 .ی:هدف دار نمودن زندگ8

 ن، یکه بدون تمر  میهست  یا  شهی: »ما مثل هنرپدیگو  یم  سارتر

در پشت  یو بدون حضور فرد شنامهیاز نما یبدون کوچک تر اطالع

 م،یبکن  دیکه چه کار با  دیکند و بگو  ییپرده که ما را راهنما

 م، یکن  یمان را اجرا م  یزندگ  شیو نما  میرو  یصحنه م  یبه رو
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با تصم  دیما  چ  میریبگ  میخودمان  . میکن  ی زندگ  گونهکه 

 ( 1385،ی)کوشش

 ی باور است که جهان ذاتا ب  نیچنان که ذکر شد، سارتر ا  آن

. انسان هر لحظه به دیآن آفر  یبرا  ییمعنا  دیمعناست و با

خبر است و با توجه به آن    ی که از آن ب  شودیپرتاب م  یتیوضع

خود داشته باشد   یبرا  یبه طور مستقل انتخاب  ستیبا  یم  ت،یوضع

برا آن  پرتو  در  بتواند  معنا  یتا   نشی.آفرندیافریب  ییخود 

و محصول نگاه فرد است   ی کامالً شخص  یاساس، امر  نیمعنا بر ا

 ر یدر جمله زگفت سارتر تمام هدف خود را    توانیم  تیدرنها

نسخه خود   نیشدن به بهتر  لیتبد  ی: هدف از زندگکندیخالصه م

 است.

 

 

 :منابع

 . ۴نوشت، تهران: مرکز، چ  ی(، سارتر که م۱۳۹۰بابک ) ،یاحمد

)  سارتر، پل  ها۱۳۴۴ژان  راه  عنا  ،یآزاد  ی(،  اله   تیترجمه 

 .یتهران: فرخ باپور،یشک

(، بودلر، ترجمه دل آرا قهرمان، تهران: ۱۳۸۷ژان پل )  سارتر،

 .۲چ  لوفر،ین

)   سارتر، پل  ام-۱۳۹۱ژان  ترجمه  تهوع،  الدین   ریالف(،  جالل 

 .۱۲چ  لوفر،یاعلم، تهران: ن

)سارتر پل  ژان  اگز۱۳۹۱.  بشر،   السمیستانسیسب(،  اصالت  و 

 .۱۴چ  لوفر،یتهران: ن ،یمیرح یترجمه مصطف

جالل الدین اعلم،    ریج(، كلمات، ترجمه ام-۱۳۹۱ژان پل )  سارتر،

ن پل ۲چ    لوفر،یتهران:  سارتر،ژان   .

است،ترجمه دکتر   سمیاومان  ینوع  سمیالیستانسی(،اگز1397سارتر)

 یتهران:جام یقیداود صد

و اصالت بشر،   سمیالیستانسی( ، اگز1376سارتر، ژان پل )  -

 .لوفریتهران: ن ،یمیرح یمصطف ۀترجم

)  سارتر، پل  ها۱۳۴۴ژان  راه  عنا  ،یآزاد  ی(،  اله   تیترجمه 

 .یتهران: فرخ باپور،یشک

(، بودلر، ترجمه دل آرا قهرمان، تهران: ۱۳۸۷ژان پل )  سارتر،

 .۲چ  لوفر،ین

پل)  سارتر، ،ابوالحسن   طانی(،ش1345ژان  خدا،ترجمه  و 

 لی:انتشارات ن،تهرانینجف

پل)  سارتر، نش1345ژان  ابوالحسن   نانی(،گوشه  التونا،ترجمه 

 ل،ی:انتشارات ن ،تهرانینجف

پل)  سارتر، جعفر1393ژان  سحر   ،تهرانیصرام  ی(،دربسته،ترجمه 

 :مهراج
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پل)   سارتر، دستها1352ژان  ال   ی(  جالل  ،ترجمه  الوده 

 احمد،تهران:انتشارات رواق

پل)  سارتر، مهد1387ژان  روشن   ی(،مگسها،ترجمه 

 زاده،تهران:انتشارات نشر ثالث

پل)  سارتر، ب1390ژان  پر  ی(مردگان  دفن،ترجمه  و   ی کفن 

 :تهران:نشر قطرهیصابر

سارتر، روزنامه   سمیالیستانسی(، درباره اگز1385)شیپر  ،یکوشش

 . 19/1/1385 خیتار 3954شماره  یهمشهر


