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 ات از منظر سارتريتصور، هنر و ادب يايدن

  ∗ جمشيد آذري ازغندي
  و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، ايران ادبيات دانشكدةمربي زبان و ادبيات فرانسه 

  )16/5/89: ، تاريخ تصويب29/9/88 :تاريخ دريافت(

  چكيده
ا يـ  يل اثر هنـر كشرند؟ چگونه حاصل تصور به يگ يل مكچگونه ش ير ذهنيست؟ تصاويتصور چ

ح داده، آن يترج يواقع يايتصور را بر دن يايدن يسكه كشوند  يباعث م يابد؟ چه عواملي يظهور م يادب
ه كـ اسـت   ياالتؤها س نيسنده شود؟ ايا نويت هنرمند و يش قرار دهد، و در نهايخو »انتخاب«را هدف 

رده بـود و  كـ به خود مشغول  1940 تا 1920يها را درسال يلسوف فرانسويسنده و فيژان پل سارتر، نو
. سـندگان و شـاعران اختصـاص داد   ينو يه او به زندگكشد  يگر محور آثاريد يز در ابعاديپس از آن ن
د كيـ گذاشت و با تأ ير ذهنياز تصاو »يآگاه« ينة تصور بر اساس چگونگيشة خود را در زميسارتر اند

دور از دسترس و  ييايتصور را دن يايفرد، دن يواقع يها ها با تجربه ر و ارتباط آنين تصاويا »وجود« بر
زنـد و   كخود را مح يها هينامه پرداخت تا نظريسپس به نوشتن زندگ. دانست »ينيع يايدن ينف«جة ينت

گـاه  يشـاند، جا ك يمـ  »يسـندگ يحرفـة نو «تصور و سپس به  يايفرد را به دن يكه ك يبا جستجو در علل
  .قرار دهد يابيسنده، مورد ارزينو گاه خود را به عنوانيسنده، و جاينو

  .سندهيات، نويت، هنر، ادبيواقع يت، نفي، واقعي، آگاهير ذهنيتصو :يديلك يها واژه
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  مقدمه
شـاهد اشـباح و    يداريـ در خـواب و ب . گذرديتصور م يايما در دن ياز زندگ يبخش مهم

خـود   »تصـورات «ا هـا ر  ند و مـا نـام آن  يا ناآشنايه آشنا كم يش هستيدر ذهن خو ييهاكصورت
 يعلـل و چگـونگ   يدر جسـتجو  ياوكـ نجكدور تا به امروز، انسان بـا   يها از زمان. ميا گذاشته

ه كـ ن بوده است ين گمان او ايتر ييابتدا. اء و موجودات در ذهن خود بوده استين اشيش ايدايپ
ن ياو بر ادر مزرعه،  يمثأل هنگام تصور اسب. ه در ذهن او وجود داردكئ است ي، شير ذهنيتصو

. در ذهن او به چرا مشغول اسـت  ياشده كوچكو  ياتورينين اسب به صورت ميه اكباور بوده 
انـد، در بـارة    را سـاخته  يواقعـ  يايـ ه تار و پـود دن ك ينين قوانياز مردم با هم ياريز بسيامروزه ن

ـ  »اءياشـ «به وجـود   يارياگرچه بس كنيا. نديگويشند و از آن سخن ميانديتصور م يايدن  يذهن
 يريتصـو «صورت ه ئ بيدن همان شيئ، ديهر ش ه تصوركپندارند يهنوز م يندارند، ول ياعتقاد

آن، ذهـن   يهـا تيز تصور، و رموز و قابليانگشگفت يايگر، دنيد ياز سو. است »در درون ذهن
لسـوفان و  ياز ف ير بعضـ يـ در دو قـرن اخ . از دانشمندان را به خود مشغول داشته اسـت  ياريبس

 يقابل توجـه و حتـ   يدگاهيدام از دكه هر كاند ن باره ارائه دادهيرا در ا ييهاهيشناسان، نظرروان
ات در هـر  يـ ن نظريـ تصور، رد ا يايدن يرواقعيو غ ينيرعيت غيقابل قبول است؛ با توجه به ماه

  . ها برخوردار باشد د آنيينسبت به تأ يتر يچندان قو »امكاستح« تواند از يحال نم
 ياند، ول تصور پرداخته يايه به دنكدانست  يشمندانين انديتوان در شمار هم يز مينارتر را س
لسـوف،  ين فيـ ه اكـ ن يـ برخوردارند، اول ا يشتريت بيل از اهمينه به دو دلين زمياو درا يها نوشته

 يـي خردگرا خـود او اسـتادانش   ةه بـه گفتـ  ك يطيفلسفه در مح يالت عاليقبل از پرداختن به تحص
، خودش در جهان تصور غرق )104، 1971سارتر (ش قرار داده بودند يار خوك ةرلوحارت را سكد

 Les( »لمـات ك« سـارتر را در  كيودكدوران  يه زندگك يخوانندگان. شناختيامالً مكبود و آن را 

Mots (جنگ مسـخره  يها دفترچه« او را در يو خاطرات نوجوان« )Les Carnets de la drôle de 

Guerre (اد يـ  »لسـوف يف«شتر به عنوان يه بعدها از او بكنند كتعجب  ين است حتكاند، مم خوانده
ن يـ دوم ا. س به فلسفه ختم شـد ينو رمان كودكن يار اكپرسند، چگونه  يشده است، آنان از خود م

ه بدون كصورت گرفته است  »يدارشناسيپد«نة تصور، با ابزار يسارتر در زم يفلسف يها شهيه اندك
 «او در اثـر مهـم خـود    . است يات درونيمظاهر و تجل يو بررس كروش در در نيتر مناسب كش

نامـد   يمـ  1»ريتصـو  يدارشناسـ يپد«ه آن را كن روش ي، با استفاده از ا)L’Imaginaire( »امر تصور

                                                           

1 - "Phénoménologie de l’image". 
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 يريابتـدا تصـو  : تعقل است ةتصور و گستر ياين دنيوقفه ب ي، در رفت و آمد ب)17 ،1990 سارتر(
ن يـ ا يه بـر رو يشـه سـا  يه در آن اندكـ ، يگريد يآورد و سپس با عمل ذهن يرا در ذهن بوجود م

 »ه هسـت كـ همانگونـه  «ر ين تصويا يسه و بررسيف، مقاينده است، اقدام به توصكاف ير ذهنيتصو
  ). 15همان (برسد  »مطمئن اًمطلق« يا جهيند تا به نتك يم

. بخشد يم خاص ير، اعتبارنة تصوياو در زم يها هيارنامة سارتر به نظركدر  يژگين دو ويا
اربرد كـ  يتصور، و سپس بررسـ  ياينة دنيلسوف در زميف يها هين نوشتار، پس از طرح نظريدر ا

ننـدگان آثـار   يات و آفريه او در بارة ادبكد يم ديهنر، خواه ةها توسط خود او در عرص هين نظريا
  .شدياند يچه گونه ماند،  خود ساخته ةشيتصور را پ يايدر دن يه در هر حال زندگك، يادب

  يبحث و بررس
 »سـنده ينو«سـت، و  ين نوشتار نيش سارتر به فلسفه موضوع ايگرا يعلل و چگونگ گرچه

م تـا  يارائـه دهـ   ن بـاره يـ را در ا يوتاهكح يم توضياند يابتدا الزم م امااست،  يهيز بديبودن او ن
ـ ا: ماندپاسخ ن يب، سارتر در مقدمه مطرح شد يژگين ويان اوليه در بك يالؤس ن درسـت اسـت   ي
لسوف شناخته شـده اسـت، و بـه    يشتر به عنوان فيب ،ه در فلسفه نوشتهك يه سارتر با آثار مهمك

 كماننـد روالن بـارت، ژا   ،شمندان هـم عصـر خـود   ير را بر اندين تاثيشتريز بيلسوف نيعنوان ف
ـ «ه به خاطر كم ينكفراموش ن يگران داشته است، وليدا و ديدر  ةزيجـا « هكـ د اش بـو  »يآثار ادب

ات يـ تصـور و ادب  يايـ بـدون تـداوم حضـور او در دن    ،ن امـر يا .ب او شدينص »اتينوبل در ادب
در  يفلسـفه، و حتـ   يت او بـه سـو  كحر يات از همان ابتدايوند سارتر با ادبيپ. نبود ريپذ انكام

 تحـت عنـوان   يا الت خود را در فلسفه با نوشتن رسالهياو تحص. او، مشهود است يآثار فلسف

ـ  به چاپ رساند و 1936ه آن را در سال كان رساند يبه پا) L’Imagination( »تصور« ن اثـر  ياول
اختصاص ) L’Imaginaire( 1»امر تصور « يبه بررس 1940ز در سال يخود در فلسفه را ن يجد

                                                           

ـ پد به سارتر هك ييها نوشته و آثار هيلك در هك است يضرور تهكن نيا ركذ نجايا رد -1  داده اختصـاص  تصـور  دةي
ـ ا چه( است يذهن ريتصو ديتول يمعن به او يبرا تصور اثر، نيهم جمله از ،است  دوگـل  ژنـرال  چهـرة  ريتصـو  ني
 يكي ليتخ ،سارتر نظر از هك ديد ميخواه). باشد ييايدر يپر كي به مربوط چه و والژان ژان از يصورت چه باشد،

ـ پ موجـب  هكـ  داند يم يا هديپد را )Imagination( تصور او: است تصور چهارگانة انواع زا  يذهنـ  ريتصـاو  شيداي
)images mentales( ـ تول آن در هك يتصور جز ستين يزيچ او يبرا ليتخ و شود، يم  )Conscience( يآگـاه  دي
 مفهـوم  دو خلـط  از اجتنـاب  يبـرا  هكـ  مينـ ك اضافه .است )inexistant( جهان در »رموجوديغ« و يرواقعيغ يئيش
 فادهاسـت  »ينـاواقع « واژة از ند،ك يم مطرح يذهن ريهرتصو مورد در سارتر هك "irréel"يبرا ما  ،»اليخ« و »تصور«
 . است »ليتخ« بحث موضوع هك شده استفاده يهنگام فقط »يرواقعيغ« معادل از و م،يا هردك
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 يفلسف »رمان« يكز ين دو اثر نين ايب ةدر فاصل او يفلسف يها شهيحاصل اند هكن ياضمن  .داد
ن آثـار  ياولـ  شيدايـ پن رونـد در  يا. ديبه چاپ رس 1938ه در سال ك) La Nausée هوعت(است 
 يواقع سارتر، در همـان زمـان   رد. ات استيبا ادب لسوفين فياارتباط مداوم انگر يخود ب ،سارتر

 خـود  يهـا  و دانسـته  ها دن پرداخته بود، به تجربهيشياند »يارتكد« و يفلسف يپرداز هيه به نظرك
گـاه  يو جات يـ بـر اهم  يگـر يل ديدلن خود يه اك، داد يم يوعلم يابزار عقل زيصور ننة تيدر زم

 يريارگكب يعني، سارتر يژگين ويدوم مورداما در . است تصور دةيپد يبررساو در  يها شهياند
نـه  ين زميدر همـ  يسخن خود را بـا گفتـار  تصور،  ةديل پديتحل يو مناسب برا يعلم يا هويش

  . مينك يآغاز م

  تصور يايدن
شـتر  يگرفـت، بحـث ب   يتصور صـورت مـ   يايدر دنه قبل از سارتر ك يقات فلسفيدر تحق

 »يآگـاه « از مفهـوم  گـرفتن  سـارتر بـا الهـام   . بـود  هـا  آن يو معـان  ير ذهنيتصاوجوهر  دربارة
)Conscience( هوسرل يدارشناسيپد در )Husserl(ير ذهنـ يت تصاويپرداختن به ماه ي، بجا، 

ه او در كـ علـت اسـت    نيبه هم. دادار خود قرار ك ير را مبناين تصاويا از آگاه شدن يچگونگ
او، از  هنگـام خوانـدن اثـر    هكـ خواهـد   ي، از مخاطب مـ »امر تصور « مقدمةجدا، در  يا صفحه

   :ندك يخوددار »يآگاه« لمةكبرداشت معمول از 
. ميبـر  يمـ  راكـ بـه  آن  متـداول متفـاوت بـا مفهـوم     باًيتقر يرا با مفهوم »يآگاه«لمة كما «

اسـت   يتكحر يو ب يحالت انفعال ينوع انگري، بيروح يدر ساختارها »يحالت آگاه«اصطالح 
  .»ندارد يشه همخوانياند يها ه به نظر ما با دادهك

ه كـ ، بلهـا  آن يبـه سـو   يت آگاهكها را، نه حر دهياء و پديآگاه شدن از اش ه ماك يتا زمان
دچار  م،يمان بدان يآگاه يها بر رو شدن نقش آن كو ح اء بر روح خوديها و اش دهين پدير ايتاث
 يبرداشـت  يعنيو شبح است،  كتانباشته از صور ما ه روحكبود  ميخواه) illusion( »توهم«ن يا

لسـوف  يف) Hume(وم ير هكل در تفكن شيبه روشنتر يول جيراار يه سارتر بسك م داشتيخواه
  :ابدي يقرن هجدهم م

بـه   يو صـندل  يصندل يك ةديوم ايه يبراه كن ياجز  ،شته باشدتواند دا يم ين چه معنيا«
، و آنچه يدر آگاه يصندل يكداشتن  يعني ،يصندل يك ةديز است؟ داشتن ايچ يكده يل اكش
 يبـرا  ،معتبـر اسـت   ئيش يه هرچه براكن است يند اك يثابت م) وميه نظراز (ن مسئله را يه اك
 راهـا   يژگيو نيد هميز بايده نيا ،باشد يتيفكيت و يمك يد دارايبا ئيشاگر . ز معتبر استيده نيا
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  ).18، 1990سارتر ( »اشدب داشته
 يدورنمـا ، 1»اسـت  يزيـ از چ ي، آگـاه يهـر آگـاه  «ه كـ  هوسرل، با فرمول معروف خود

، اسـت   2»قصد گـرا « يه آگاهكاو نشان داد . تصور ارائه داد يايشناخت دن نةيرا در زم يديجد
 يآگـاه  يبـرا ) objet( »يهـدف «د يـ آگاه شـدن با  ي، و برا)…vers( است »... يبه سو«شه يهم

ـ با تبه مسئلة تصور داشته باشد،  يه توجه خاصكن يخود او، بدون ا. موجود باشد ـ ا ه بـر كي ن ي
 يزيـ خـود چ  »يآگاه« هكند كثابت  توانست  »است يزياز چ ي، آگاهيهر آگاه«ه ك يهيامر بد

 يچون عـار  ياست؛ وجود دارد ول) transparent( »شفاف« و ندارد،) dedans( »درون«، ستين
 يبـرا  يعـامل  يه از آگـاه كاست  تيماهفقدان ن يو هم ،ندارد يتيماه ،است ئيشاز وجود هر 

ـ با ،رديـ گ يقـرار مـ   يه هدف آگاهك يا دهيا پدي ئيشهر . سازد يها م آن تياء و ماهياش كدر د ي
  .داز آن آگاه شبتوان باشد تا  يرون از آگاهيب

نـدارد، پـس    »درون« ياگر آگـاه  :رساند يم اش ييج نهايهوسرل را به نتا ن اصلير اسارت
تا  رون رانديباز آن  ،اند هنهاد يگذشتگان در روح انسان يها هيفرض هكز يرا ن يريتصاوتمام د يبا

او در انتقـاد  . ردك ك، پااند هردكل ير بر آن تحمين تصاويه اك) opacité( »يدورتك«را از  يآگاه
ـ ، به اير ذهنيدر باور تصاو ياده رويه، با زك يسانك از  يبـاً مـاد  يتقر ياتير خصوصـ ين تصـاو ي

  :سدينو يم اند هداد
نگونـه  يو ا ين آگـاه يب) hétérogénéité( چگاه عدم تجانسيه ها آنه كن است يب ايعج«

را  يل مـاد ين شـما يـ ن اسـت ا كرمميه غكشدند  يوگرنه متوجه م اند ردهكناحساس را  ريواصت
سـارتر  ( »خـت ين سـاختار را در هـم ر  يـ ه اكن يبدون ا ،ردكوارد  يآگاه يقياخل ساختار تلفد

1990 ،19.(  
او . اند هه گذشتگان به خطا رفتكند ك يآغاز م ييدة تصور را از همان جايپد يسارتر بررس

ه كـ  يسـ ك يقابل باورنـد، و بـرا   ير ذهنيه تصاوكسازد  ين اساس استوار ميل خود را بر ايتحل
ئ به صـورت  يش( يناواقع ئيش« :وجود دارند) او يو فقط برا(ند يآفر يها را در ذهن خود م آن

 وجودش يوجود دارد، ول يو تصور يناواقع ئيش ةالبته به منزل .وجود دارد) در ذهن يريتصو
 يبررسـ  ين بـرا كـ ه تنهـا منظـر مم  كـ ننده، كاز منظر تصور . )268 همان( »ار استكرقابل انيغ

 را بـه  يا طـرح مسـئله   هكرد، بليپذ يرا م ير ذهنيست، سارتر نه تنها وجود تصاوا ير ذهنيتصو

                                                           

1 - "Toute conscience est conscience de quelque chose".  
2 - "Intentionnalité de la conscience". 
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ل كن شـ يتر يهيبه بد يذهن ريواتص. داند يهوده ميب ير ذهنيتصو »عدم وجود«ا ي »وجود«عنوان 
م در بـارة  يه بخواهك يا هيشه و نظريما با هر اند. شوند يافت ميدر »يداريشن«و  »يداريد« يعني

بـه  ر تشـ يب ،تصـور ه كـ م يرين مسـئله را بپـذ  يد ايم، بايق و جستجو بپردازيه تحقتصور ب يايدن
 شتر آنـان ي، بال شودؤتصوراتشان س بارةاگر از افراد در  .فهمو  كدره است تا به يشب »مشاهده«

ز يـ ل نيـ ن دليبـه همـ  دانند و  يم »شنوند يم«و  »ننديب يم«ه ك ييزهايرا چ ها آنه كخواهند گفت 
اسـت،   يئ واقعيه شكس كعدن يدتوان با  يم را ير ذهنيمشاهدة تصو. ور دارندوجودشان را با

انگـار  آن  مشـاهدة  هنگـام . اسـت  )(quasi-objet( »شـبه شـئ  « يـك  ير ذهنيتصو: ردكسه يمقا
م آگـاه از  ينـ ك يتصور مـ  يه وقتك ين معنيس، به اكدرست مثل ع ،است يهدف آگاه »يزيچ«
ره يـ اغذ و رنـگ و غ كمثل  يس از موادكه عكهمانطور . مينيب يرا م ييه محتواكبل ،ميستيچ نيه

 ن صـورت چگونـه   يـ ر ايـ در غ. دهنـد  يل مكيرا تش ير ذهنيز تصوين يل شده است، موادكيتش
  م؟ينيرا بب ير ذهنيم تصويتوانست يم

ها از حـد بـاور    م در برخورد با آنيه بتوانكتر از آنند  نندهكتر و ش ير پوشالين تصاويا يول
  دهنـد، و باعـث    يل مـ كيهـا را تشـ   آن يم محتـوا ينك ير مكه فك يموادن يهم يحت. ميفراتر رو

سـتند جـز   ين يزيـ شـوند، چـون در واقـع چ    يده نمـ يم، خودشان دينيها را بب ه ما آنكشوند  يم
 يايـ وحضور مـا در دن ما  يواقع يها تجربهحاصل  هك، رهيو غ »التيتما«، »قصد«، »احساسات«

ـ ا) être( »بـودن « بـر  ياثبـات  ،دارندشان را باور ير ذهنياد تصاوه افرك نيا. اند يواقع ر ين تصـاو ي
ـ ا) existence( »وجـود «بر  يليه فقط دلكبل ،ستين ن يـ سـت، و چـون ا  ها آن ير بـرا ين تصـاو ي

     چگـاه يه يآگـاه  »هـدف «تصـور،   در. سـت يش نيبـ  يهـا تـوهم   از آن يآگاه »ستندين«ر يتصاو
 »يبه سو« يه آگاهك مياشگمان بن يبر ا ،ير درونياگر در س ي، حتباشد ير ذهنيتصو تواند ينم

 يه براكد يم دياست؛ خواه يزياز چ يشه آگاهي، هميالبته آگاه. نشانه رفته است ير ذهنيتصو
آن  يبـرا  »يهدف« ،يو همزمان با ظهور آگاه است »قصدگرا« يز آگاهيدر هنگام تصور ن سارتر
 ي، چـون مـاد  ير ذهنـ يتصـاو .  سـت ين ير ذهنـ يصوت ن هدف، در هر حال،يا يول. د داردوجو

سـتند  ين يه واقعكن رو يهاست، و از ا آن يه علت و بانكوجود دارند  يسك يستند و فقط براين
-en(» قـائم بـه ذات  «اء يتوانند مانند اشـ  ينمدار است، يگونه و ناپا ها در واقع سراب و وجود آن

soi(، از  يه آگـاه كـ ز يـ ادعـا ن  نيا. شوند ك، دراند1 »يواقع يايدن در حاضر يآگاه«ه هدف ك
   صـورت  ) تصـور حاضـر اسـت    يايـ ه فقط در دنك( ياز آگاه يگريتوسط نوع د ير دهنيتصو

                                                           

1 - "Conscience dans le monde". 
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ه كـ هوسـرل را   يهياصل بـد  اربردك ميبخواه اگر ، چونو اساس استه يپا يب يرد، سخنيگ يم
ر ياز تصـو  ياهآگـ ، يآگـاه «ه كـ م ين بدانيدة تصور ايدر پد »است يزياز چ يآگاه ،يهرآگاه«

ه كـ م يباش ياز آگاه ينوع خاص به وجود، معتقد ضفر شيپبه عنوان  ، ود ابتداي، با»است يذهن
ـ انسان از طر هك يآگاه ي، نوعندك كدر »ستندين«ه كرا  »ييزهايچ«قادر است  بـه همـان    ،ق آني

اء ياز اشـ ز آگـاه  يـ ن ياست، در درون نگـر  ينيع ياياء دنيآگاه از اش يه در برون نگرك يصورت
قاً همـان  يه دقكست، بليفورمول هوسرل ن يمطمئن برا ينه تنها مصداقن يا يول. باشد »يدرون«
تصـور بـه    هنگـام ه كـ  نيـ ه با گمـان بـر ا  ك، رديگ يم گرانيوم و ديه سارتر به هكاست  يراديا

اسـت نـه    يذهنـ  و چون عمـل تصـور   اند هداد ها آنبه  يماد يابعاد ،اند هچشم دوخت يريواتص
  .اند هروح خود فرض نمود »درون«ها را  ، آنينيع

. م تعلق دارندينك يم يه در آن زندگك ييايموجود در ذهن ما به دن يها كت صورتيدر نها
ـ به ا ، را»امر تصور «خود، از اثر  يسارتر بخش مهم  ن مسـئله اختصـاص داده اسـت و نشـان     ي

حاضر در  يآگاه« يها ق دادهيتلف و انسان يها تجربهبر اساس  ير ذهنيچگونه تصاو هك دهد يم
 ياء واقعـ يها را با اشـ  رد و آنيگ يرا در نظر م يذهن يرياو تصاو. رنديگ يل مكش »يواقع يايدن

آن دهنـده   لكياسـت، عناصـر تشـ    »ريـ فق« يئ واقعـ يشـ نسبت به  ير ذهنيتصو: ندك يسه ميمقا
 مقابل، شـناخت در بـارة  در . است »فيضع« يگر ذهنير ديآن با تصاو ةام ندارند و رابطكاستح
با دقت از نظر گذراند تا  اء رايد اشيبا »ينيع ةمشاهد«در  ؛شود يسب مكبالفاصله  ير ذهنيتصو

را دور زد و از جهـات   ها آن يعني ،»فرا گرفت«را  ها آند يرد، باكسب ك ياطالعات ها آن در بارة
 يذهنـ ر يتصـو  هكـ  نيـ ه در تصور بـه محـض ا  ك يرد، در حالك ين و نقاط مختلف بررسكمم

شـه  يز هميـ ت، هـر چ يدر واقع. »عب استكم يك ئيشن يا«: گفت توان مثالً ي، مديآ يم بوجود
ر يدر تصـو . شـف شـود  ك جيبه تـدر د يه باكدر خود نهفته دارد  ميدان يم ه از آنكش از آنچه يب

نـش  دا ،در مشاهده ،ن علتيبه ا. ميدان يه ما هنگام تصور از آن مكه هست همان است كهرچه 
 ين برگيا. است يدانسته آن ير ذهنيدر تصو يول ،رديگ يصورت م يندكبه  ئيش يكنسبت به 

 ياهيچه گ ازم يم تا بدانينكو جستجو  قيتحق ها مدتد يبا يواقع يايم، در دنينك يمه مشاهده ك
ن را يـ فالن منطقه اسـت، و ا  اه ازين برگ فالن گيه اكم يدان يبالفاصله م ير ذهنيدر تصو. است

ر يه خـود تصـو  كـ م بليشـو  يمتوجه نمـ  ر برگ،يق تصويردن دقكنگاه و با  ،يجيتدر يبه صورت
 ي، حالـت آگـاه  ير ذهنـ يتصـاو  هنگام توجـه بـه  اگر در . ز به همراه داردين دانسته را نيا يذهن

ل يـ ن دليبه ا ،است) quasi-observation( »شبه مشاهده«ه كبل ،ستين) observation( »مشاهده«
  ).205همان ( »آموزد ينم يزيچ ير به آگاهيبصورت تصو ئيشحضور « قتيقدر حه كاست 
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تسـاب  كه محـل ا ك، يا شه دانستهيهم ير ذهنيل تصوكيه در تشكدهد  ينشان م تجربهن يا
 .وجود ندارد »يريغافلگ«چوقت ي، هل درتصورين دليبه هم. ل استياست، دخ يواقع يايآن دن
را  يزيچ ير ذهنيتصو يكاز « ، چونمينك يعجب نمت ير ذهنيتصو يك ةچوقت از مشاهديما ه
خـود را   يسـ كن است كمم). 27همان ( »ميا دانسته ينم راش آن يپاز ه كم ينكشف كم يتوان ينم

اسـت   »خود تصور شـده «فقط  يول متعجب شده است، يزيدن چيدن و شنيده از كند كتصور 
 يحت. مينك ينم »كدر«را  يديز جديما چ ،در تصور. نندهكشود نه شخص تصور يه متعجب مك

ش يبـ  يواقعـاً گمـان   ير ذهنـ ياز تصـو  يچون آگاه(م يشو يآگاه م يزيه از چك مينكاگر گمان 
شـتر  ير خود را بكم فينك يما نامفهوم است و سع يبرا ير ذهنيتصو هكم ينك، اگر گمان )ستين

ـ يبب يتـر  روشـن صورت ، تا آن را به مينكز كآن متمر يرو   هـوده انجـام   يب ياركـ  ،ميم و بفهمـ ين
 »نـامفهوم  ير ذهنيتصو يكاز  يآگاه يعني ،ير ذهنيتصو يكنامفهوم از  يآگاه«چون  ،ميا داده

 ه انگـار كـ م ينـ يب يرا مـ  ييه ما در تصور خود جاكد نوجود دار يار نادريبس موارد). 38همان (
   جـه  يمـا بـه نت   يز سـع يـ رد نان مـو يـ در ا يول. مياد آوريرا ب م آنينك يم يم و سعيا دهيد تر شيپ

 ير ناشـ يخـود تصـو  ان وجـود دارد، از  كن ميا در بارة ام ةه در دانستك ينقصان ، چونرسد ينم
 يمـ كاگـر  ، و ات ما نخواهد افـزود اطالع به ير ذهنيتر تصو قيا دقيتر  يطوالن ةمشاهد. شود يم

ر هـر  يصـو ن تيـ چون ا ،نخواهد بود ير ذهنيتصو ةق مشاهديم از طريوراد آيان را بكن ميبعد ا
  .جاد به ما ارائه داده استيدر همان زمان ا ه داشتهكچه 

ل يكبـا تشـ   ز الزامـاً يـ رات نكـ تف يحتـ . ان شـوند يالم بكق يتوانند از طر يها م البته دانسته
ز يهر چ بارةدر «ه كند ك يرا رد نم) Bühler(بوهلر  ةن گفتيسارتر ا. ستنديهمراه ن ير ذهنيتصاو

د يـ كته تأكن نيز بر اياو ن). 116همان ( »ديشياند يدرسته از تصور بگرفتن  ياريتوان بدون  يم
ختـه شـدن   يرات موجـب برانگ كـ هـا و تف  ه دانسـته كـ  يخاص، هنگـام  يطيدرشرا ه تنهاكدارد 

 يوقت ،در هر صورت يول. دهد يرخ مدر ذهن  زين ده تصوري، پدشوند يماحساسات وعواطف 
ه خـود در آن قـرار   كـ ش از آنچـه  يبـ  يزيـ ن اسـت چ كرمميگر غيد ،ل شديكتش ير ذهنيتصو
  .ميابيدر آن بم، يا داده

ت يـ رد و با ارجـاع بـه واقع  يگ يل مكننده شكشه بر اساس تجارب تصوريهم ير ذهنيتصو
ن يب يچه تفاوت. اند يرواقعيغه كند كرا تصور  ياء و موجوداتياگر شخص اش يحت ،همراه است

لبرگ ين ولتر و اسـپ يه بك يارد؟ همان تفاوت، وجود د»ET«و  »رومگاسيكم«، ييدو موجود فضا
و  يتفـاوت ظـاهر  . لبرگ وجـود دارد ين زمانة ولتر و زمانة اسـپ يه بك يوجود دارد، همان تفاوت

ن علت ياند، به ا آمده يا ارهيها از س دام از آنكه هر كست ين علت نين دو موجود به ايا يرفتار
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عصـر   ياه تيواقعها در  دام از آنكخالق هر  ها هرچه دارند از خالق خود دارند، و ه آنكاست 
 يريـ گ لكشو  يواقع يايدن يها ن دادهيه بك يارتباط روشن. سته استيز يخود م يخود و زندگ

عرصـه،  در هـر دو   يل بـودن آگـاه  يدخ ،گريد يو از سو ،تصور وجود دارد ياير در دنيتصاو
 ياياز دن هكن يافزون بر ا؛ ما  است ير ذهنيتصاو »ديتول«در  يآگاه يانگر نقش انحصاريب خود

ل دادن بـه تصـورات   كشـ  يبراه يبه عنوان مواد اول ها آن، از ميشو يآگاه م ياء واقعيو اش ينيع
 يدرونـ  يها شنامهيدر نمامقتار و يبدون دست ارگردانكننده و كد يما تول. مينك يمش استفاده يخو
در  گـران يا ديـ  ينامرئ ييروهاين ، هرگزمينيب يهنگام تصور مبه ه ك ييها چهرهاء و ياش م؛يشيخو

هـا   آن يرو يم، گـاه يـ ا شـانده كش يا به ذهن خويرا خود ما از دن يهمگ. اند قرار ندادهروح ما 
گـران و  يد يمهر يم، از بيا ردهكه يز تهين يرواقعيها موجودات غ ب آنكيز گذاشته و از ترير نيتأث

ـ . ميا خود چراغ جادو ساختهگران وضعف يندرال، و از ظلم ديفش سكانتظار خود   يهمگـ  يول
  .نديبه ما وابسته و خود ما و پرداختة ساخته ها نيا

 ير ذهنيتصو يست، وليزياز چ ي، آگاهيهر آگاه :مينك يمخالصه  ،ه گذشتكرا  يمطالب
 يايـ دن يهـدف آگـاه  . اسـت  يآگـاه از  ي» ديتول« توهم و يكتنها ده يپدن ي، استين »يزيچ«

حـال اگـر   . ر در ذهـن ماسـت  يد تصـاو يـ تول يبـرا  يز مرجع آگـاه يا نين دنياست، وهم يواقع
بـه   م،يدهد تا مـا بـه تصـور بپـرداز     يرا هدف قرار م ها تيواقع، يم چگونه آگاهيم بدانيبخواه
ـ با  ابتدا در حالت مشاهده وسپس در حالت تصور، ،يآگاه »برخورد« ه درك يتفاوت  ةديـ پد كي

   مـن نشسـته اسـت و مـن او را مشـاهده       يروبـرو  يشخص .مينك توجهرد، يگ يمصورت  ينيع
ر نخواهـد  يپذ انكن امر اميا. اورمياز او را در ذهن بوجود ب يرينم تصوك يم يحال سع. نمك يم

. ل دهـم كير او را در ذهن تشـ يتوانم تصو ينم ،نمك ين شخص را مشاهده ميه اك يبود؛ تا زمان
. نمك يگر تصور ميد ييا در جايه نشسته ك ييجا بندم و او را در همان يحال چشمان خود را م

ـ   يا يمن حضور واقع يانگار برا. رديگ يل مكر او شيبار تصو نيا ه ن شخص مـانع حضـورش ب
و  يط متفاوت و در ابعاد مختلف بررسيده را در شراين پديسارتر ا. است ير ذهنيصورت تصو

ئ، يشـ  كياز  »ير ذهنيصوت«ل كيشرط تش: است يكيدر تمام موارد  جهينت يند، ولك يل ميتحل
 يئ واقعـ يشـ  يدر تصور، هدف آگاه .است نندهكتصور يئ برايش آن نبودن »يواقع يايدر دن«

فقـط   يعنـ ينداشته باشد،  ينيوجود ع يئ واقعين شيه اكن ي، به شرط ايريئ تصوياست، نه ش
  .نباشد يواقع يايدر دن يآن به نوع يه هدف واقعكپردازد  يم ير سازيبه تصو يآگاه يزمان

ا متوجـه  يـ  يه اسـت، و آدمـ  يدو سو يه آگاهكن است يا دهيپدن يعامه از ا البته برداشت
بطـور  ارتبـاط خـود را    دي، بامقصد قرار دادن هر سو يبرا نيبنابراا متوجه درون، ي استرون يب
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د به افرا يه انسان در نگاه درونك باور ران يسارتر اه ك ميديد يول .ندكگر قطع يد يامل با سوك
 ياو در اثـر فلسـف  . دانـد  يمعتبـر مـ   نگـر  درونخود شخص  يبرافقط  دوزد يمچشم  يائيو اش

ـ ن ،)L’Etre et le Néant( »يستيو ن يهست«تحت عنوان  ،يگريد ه هـدف  كـ دهـد   ينشـان مـ  ز ي
 ي؛ آگـاه )616-635، 1976سـارتر  (اسـت   يواقعـ  يايـ دن يعني »يهست«شه يهم ،يآگاه يواقع

 يشه به سـو يهم يقصد و جهت آگاه ،در تصور. ه استيسويكد و ده ير نمييجهت خود را تغ
 يايـ ه در دنكن است يدر ا يو تصور ذهن ينيع ةن مشاهديتفاوت ب. است يرونيو ب يواقع ئيش

وجـود دارد و   يآگـاه  يبـرا  ئيشـ  يعنـ ي »ندك يخود بر خورد م يبا هدف واقع« يآگاه يواقع
 ةبه منزل يئ وليشهدف خود را همان  يعني »با آن برخورد ندارد«تصور  يايحاضر است، در دن

 ينم چـه تصـور، هـدف آگـاه    كچه مشاهده  ،من شخص مقابل خودم را. دهد يقرار م »بيغا«
 ،نشسته است، فقط در مـورد اول  يواقع يايمن و در دن يه روبروكاست  ين شخص واقعيهم

جهان و حاضـر  ب در يغا ،است و در مورد دوم يمن حاضر در جهان و واقع ين شخص برايا
بسته باشند؛ بـا   ها ه چشمكست ين نيحتماً ا شرط تصوره ك نيضمن ا. ير ذهنيصورت تصوه ب

، گـوش  نـد نيب يو نم دننك يم نگاه ها آن«. (ردكتوان تصور  يم دنيه نبك يبه شرط باز هم چشمان
 شـخص به محض اقـدام بـه تصـور    : ندارد يو در هر حال تفاوت) Bible »ندشنو يو نم دننك يم

او را  ا بسـته، يبا چشم باز  ،و من بودب خواهد يمن غا يبرا يبه عنوان شخص واقع او، روبرو
  .دينخواهم دگر يد

آن وجـود   يبـرا  يهـدف  يآگـاه  يريگ لكو همراه با ش ،است يزياز چ ي، آگاهيهر آگاه
ه هـدف خـود   كاست  يآگاه يتصور نوع« ،دور از دسترس باشد يهدف آگاه يوقت يول. دارد
 در يآگاه. تصور از منظر سارتر است ييف نهاين تعريا). 188، 1990سارتر ( »ندك يد ميلرا تو

ه كـ آنچـه را   ،و در حالـت تصـور   ،دهـد  يموجود قرار م ةحالت مشاهده، هدف خود را به منزل
انـواع مختلـف   ات و يـ پس به جزئسسارتر . بخشد يت مير موجوديل تصوكست به شيموجود ن
): 351همـان  ( داشته باشـد تواند  يم »لكفقط چهار ش« ه تصوركد سينو ياو م. پردازد يمتصور 
ا يباشد، مثل تصور دوست  ،گر وجود ندارديه وجود داشته و دكآنچه  يه هدف آگاهك نياول ا
ب يـ نون غاكا يول ،ه وجود داشته باشدك نيدوم ا. ميا قبل از دست داده ها مدت هك يشاونديخو

 ياو خـال  يجـا «ست و بـه اصـطالح   يز خود نين در پشت منوكه اك ياركباشد، مثل تصور هم
م ينك يه تصور مك يگر باشد، مثل دوستيد ييدر جا يول ،ه وجود داشته باشدك نيسوم ا. »ستا
اصـوأل هـدف    يه آگـاه ك نيو چهارم ا. زند يبارسلون قدم م شهر يها ابانيخاز  كيينون در كا

چوقت يه هكقرار دهد  يموجود ةبه منزل ،گريد به عبارت ،ايموجود قرار ندهد  ةخود را به منزل
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 »ليـ تخ« ت وجـود دارد، يـ ه در آن خالقكـ ، ن نـوع تصـور را  يـ ه سارتر اك ،وجود نداشته است
)Fiction (1ميانوخ يم يه در آثار ادبكنامد، مانند آنچه  يم.  

، در هر چهار است يشرط اصل) non-être( »نبودن«تصور،  ين براكل ممكدرهر چهار ش
 ينفـ  ،تصـور . ديـ وجـود آ بـه   ير ذهنيتصور شد تا كرد و منكرد  يلكد جهان را به شيبامورد 
). همـان ( »است ير ذهنيتصو ةل دهندكيت تشيواقع ينف«است و ) Négation du réel(ت يواقع

صـورت  ه بـ  ئيشـ موجـود بـودن    يه نفكبل ،ستين ئيشموجود بودن  ينف ،تصور: اشتباه نشود
وجودشان به  يول ،دارند »وجود« ياء واقعياء مانند اشيلم تصور اشدر عاه كم يديد. است يواقع

ـ  ،مينـ ك يمـ  كدر م و به مرورينيب يرا م ياء واقعياش. ستين ياء واقعيوجود داشتن اش ةويش  يول
 يبسـتگ  اتشانيو خصوص وجودشان ،ما وجود دارند يها چون بر اساس دانسته ،»يناواقع«اء ياش

  .ميآور يم را بوجود ها آنه ك به ما دارد
ه انسـان  ك نيچون شرط ا ،)261همان (است ) anti-monde( »ايضد دن« يك تصور يايدن
تصـور قـرار    ياينسبت به دن) néant( »يستين« ةرا به منزل يواقع يايه دنكن است يند اكتصور 

ـ بـا ا  ،ير ذهنيتصو. وجود آورده ت بيرا دور از دسترس نسبت به واقع ير ذهنيو تصو ،دهد  ني
 ةر رابطـ يچـون اسـ  به دور اسـت، و مـا    امالًك، خود از دسترس ما رديگ يودش را از ما مه وجك

اء و يم اشـ يه خواسـت كـ م هرگـاه  يتـوان  يه مك نيضمن ا م،يانكمبا زمان و  يجهان واقع يضرور
ش يرا با حاصل تصور خـو  يچ ارتباطيم هيتوان ينم ،ميبخوانرا در ذهن فرا  يموجودات تصور

 يواقعـ  يايدن كتر. ميشو يتصور يموجودز يه خود نكن است يراه ارتباط ا تنها. ميداشته باش
: نمكـ  يرا خلـق مـ   يتصور ياين دنيه اكخود من  يبرا يحت ،است تصور يايشرط ورود به دن

ـ ، اگر بخواهم در زام الفه شدهكباران  يبن شهر يا يه از گرماكمن  در  ،يلـ يبـاران تخ  نـم  ر نـم ي
در  يلكشـ شوم، بـه   يليز تخيد خود نيبا ،بپردازم يليسواحل تخبه گردش در  يليتخ يا رهيجز

 ه آفتـاب سـوزان پشـت   كرا  يپرحرارت يب شوم، فضاياست، غا يه واقعك ياقن اتينجا، در ايا
آنقـدر مشـهود خواهـد     يواقع ياياب من در دنيغ ،ن صورتيدر ا. نمك كرده تركجاد يپنجره ا

 رسـد مـن   يه به نظر مكخواهد گفت  شود، به منن لحظه وارد اتاق يهم در ا يسكه اگر كبود 
  . نجا دورمياز ا ها فرسنگ

                                                           

 رنسـانس،  دورة يآلمان نقاش ،)Albrecht Dürer( دورر يليتخ ارآث از يكي سارتر ،تصور لكش نيچهارم يبرا -1
 ،انـد  ييزهايچاً واقع من يبرا مرگ و هيشوال نم،ك يم مشاهده هك ردور يتابلو يورا در«: سدينو يم و زند يم مثال را
 قـرار  تيـ واقع در رموجـود يغ هـدف  عنـوان  بـه  هكـ بل ،بيغا هدف عنوان به نه ،را ها نآ بار نيا هك ييزهايچ يول

 ).46 ،1990 سارتر( »رماگذ يم ليتخ را اهداف از گروه نيا نام هك ،ام داده
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  تصور در هنر 
. شود يگران عرضه ميبه د »ياثر هنر« يكدر قالب  يگاه ،فرد يكل يحاصل تصور و تخ

ا هـ  تيـ واقعو نفـوذ  رس دور از دست ييايو دن يامر ناواقع يك مندهنر يايز دنين صورت نيا در
خـود در سـالن    ةمـورد عالقـ   ةدن قطعـ يهنگام شـن  ،هك يقيوستدار موسشخص د. ماند يم يباق
نـد  ك ير مـ يسـ  جاكدهد،  يان مكو سر خود را ت ن چشمان خود را بسته استيچن نيا ،نسرتك

ه در كـ را  ياو اثر هنر كبدون شست؟ ينسرت نكنجا در سالن يااو  يه براكدر عالم تصور جز 
 يواقعـ  يسـتر و سـازها  كه به اعضـاء ار كند ك يم احساس ييها آنشتر از يب ،است »گريد يجا«

، دوانـد  يخطوط مـ  يه چشم خمار خود را بر روك ،يكن شعر رمانتيا ةخوانند. اند چشم دوخته
اغذ و خطـوط  كن يه از اك يجاست جز در عالمكدر زند،  يلبخند م يزد، گاهير يم كاش يگاه
 يايـ ساخته اسـت تـا بـه دن    يصورت يز از خود، موجودياو نار دور است؟ يمقابل او بس يبكمر

 بـاز  امالًكـ ننـده  يچشـمان ب چطور؟  يتابلو نقاشن است گفته شود در مفابل كمم. ابديشاعر راه 
ـ آ. نگـرد  يمـ  ،وجـود دارد  يدر عالم واقعـ  هك ياست و با دقت به اثر هنر ا بـازهم اثـر دور از   ي

فقط در : اند دهيآفرهشتم ه از شارل كم يريرا در نظر بگ ييتابلو سدينو يمدسترس است؟ سارتر 
 يايدر دن يواقع ئيش يكم ينگر يه به آن مكر شارل هشتم ين تصويا مييبگوم يتوان يم يصورت
ن اجسام يه اكرفت يد پذي، و باآن باشد يرو يها رنگو  ينقاش ةه منظورمان پردكاست  يواقع
 ،مينـ يرا بب ها نياه ما ك يتا وقت. ستين ياثر هنرز يها ن ب آنكيتر يحت ستند،ين »يهنر اثر« يماد

د پـرده و  يتابلو، بابه ستن يدر حال نگر يدن او، حتيد يبرا: ديم ديشارل هشتم را هرگز نخواه
  . تصور رفت يايو به دن ،غافل شد يدن تابلو ماديد، ازديرنگ را ند

ش يل خـو يتواند تخ ينم يچ نقاشيه. مسدود است يواقع يايبه دن ير ذهنيراه ورود تصو
ه سـارتر بـه آن   كرا،  يواقع ئيش يكاو فقط . ار ما بگذارديده و آن را در اختيبخش »تيعواق«را 
گذارد تـا مـا بـا     يار ميد، فراهم آورده و در اختيگو يم) Analogon matériel( »يانگر مادينما«

افتـه و آن را  ياو دسـت   ير ذهنـ يبه تصـو  يذهن يلكجدا شده و به ش يآن از عالم واقع ةواسط
  : مينكتجربه  مانند او
 يرو راو سـپس آن  را در ذهـن دارد   يريتصوند هنرمند ابتدا يگو يه مكم يا دهيار شنيبس«

توانـد از   يه نقاش در واقـع مـ  كشود  يم ين اشتباه از آنجا ناشيا. بخشد يت ميواقع ينقاش ةپرد
و در ، ردهكـ ار خـود را شـروع   كـ  ،سـت يبودن قابل انتقال ن يل ذهنيه به دلك ،ير ذهنيتصو يك

ـ بـر ا . ندكتواند آن را تماشا  يس مكه هر كل دهد يرا تحو ييتابلوان يپا ن گمـان  يـ ن اسـاس ا ي
. قت نداردين حقيا يول. ت صورت گرفته استيل به واقعياز تخ يگذر هك ديآ يمش يپما  يبرا
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 يرو يو ورن ينقاش ةپرد ينقاش، ابعاد و دانه بند يار قلم موكحاصل  ،است يه واقعك يزيچ
س كـ بر ع. رنديگ يقرار نم يباشناختيد زين موارد مورد تمجيدام از اكچيه و اتفاقاً. ستها رنگ

ت خـود از جهـان   يـ د و بنـا بـه ماه  يـ آ يه به مشـاهده در نمـ  كست يزيباست آن چيه زك يزيچ
 يمـاد  يانگريـ او فقـط نما . ده اسـت يت نبخشـ يخود را واقع ير ذهنينقاش تصو(...) جداست 

  ).363همان ( »ندكافت يتصور او را درتواند  يم آن ةمشاهدبا  سكه هركساخته است 
، يواقعـ  يايـ ، نه در دنيهنر يباشناسيو ز ،ستيلذت از بوم و رنگ ن ،از هنر يلذت واقع

ه بـه  كـ نـد  ك يرا نقل م يا هيت شوالياكسارتر ح. دنك يدا ميان تصور معنا و مفهوم په در جهكبل
توانـد آن زن را بـه    يو نمـ  ،ش دارديدر پـ  يطوالن يه چون سفريشوال: استبا دل بسته يز يزن

را  يسپس تابلو نقاش. ندكه يه او تهيامأل شبك يريه تصوكخواهد  يم ياز نقاش ،همراه خود ببرد
گذارد و  يخود م ير را روبروين مدت هر روز تصويدر تمام ا. برد يبرداشته و با خود به سفر م

به شهر  هياالخره شوالگذرد و ب يچند ماه م. دهد ين مكيش را تسيخو يستن به آن دلتنگيبا نگر
ـ  ،شـتابد  يش مـ يسوبه د نيب يم را از دور زن يوقت. گردد يش برميخو ـ بـا د  يول دن او ناگهـان  ي

ر او يدن تصوين امروز با ديو تا هم ،ه در ابتدا به او داشتهكرا  يديه عشق شدكشود  يمتوجه م
نـد  يب يه مك يواقع ةاگر چه چهر. به او ندارد گر نسبتيد ،رده استك يدر درون خود احساس م

ـ  ،ه استيار شبيپرده نقش بسته بس يبا به رويه از زن زك يا به چهره زن  ةنقـاش بـه چهـر    يول
ل يه تبـد يپس از گذشت چند ماه به معبـود شـوال   ياليخ ةن چهريداده است، و هم ياليخ يبعد

  . شده است
اء و موجـودات  يبا اش يقيه شباهت دقكاست  يانتزاع يريار تصوكحاصل  يگاه ،در هنر

نجـا  يا در. خاص به تماشاگر است يركده و فينش آن القاء ايهدف هنرمند از آفر ،ندارد يواقع
ت يهنرمند و در نها ير ذهنيتصو يسوبه  يتوجه آگاه يبرا يضرور يعامل يانگر ماديز نماين

ســاز  نقــاش و مجســمه آثــار بــارةدر  يرينــه خــود ســارتر تفســين زميــدر ا. اوســت ةديــبــه ا
هنرمنـد   كيه از نظر او كنوشته است ) Alberto Giacometti( يومتكايآلبرتو ژ يسيمعاصرسوئ

  :است »ستياليستانسياگز«
 يومتكايـ از ژرسـد قبـل    يه به نظر مـ كاست  يارك«دن، يشكر يرا به تصو) Néant( يستين

 نـد رپ يبـه حـد   ينقاش يوهانون تابلكش تا ياز پانصد سال پ. انجام دهد ردهكن يس سعكچ يه
رون رانـدن  يـ ب ،يومتكايـ ن اقدام ژياول. اند ردهك ها ا را به زور داخل آنيند، دنكبترخواهند  يه مك
  ). 353، 1964سارتر ( »ش استيا از تابلوهايدن

 يه براكده است يبوم آفر يبر رورا  ييها پرتره يومتكايژ، ينقاش عرصهدر ت يهنگام فعال
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ار شده كها  آن يرو يه به فراوانك نيبه علت ا ها، چهره. وجود ندارد يوركدنه و يپس زم ها آن
. انـد  ت خـود را از دسـت داده  يـ نتراست قـرار گرفتـه و واقع  كره در يرنگ و تيك نةياست، با زم

قـرار   يارچوب نقاشـ دارد، در چـ  »يگـر يد«سان با خود و ه انك) distance( يا ، فاصله»يستين«
آثـار خـود    ةننـد كد يدر ذهن بازد »شيت خويتمام«از انسان را در  يريتصو يومتكايگرفته و ژ

  .آورد يم بوجود
صـورت اجتمـاع   ه برنز، ب از جنس يآورد، با خلق آثار يم يور يساز به مجسمه او يوقت
را  »فاصـله «ن ياز هم يريده، تصويشكو  يكرمعمول باريصورت غه ب ييا زن با قدهايچند مرد 

د خود يتبع«ا ي »انزوا«سم ياليستانسيه بنا به اصول اگزك يا ند، فاصلهك يجاد ميدر ذهن تماشاگر ا
بـه   يومتكايـ ژ ،هـا  قـد  يده نمـودن نسـب  يشـ كبـا  . است 1»يشرط وجود«ه كست، بلين »خواسته
 سـتد  يجـا با كهـر   ،ه تماشـاگر كـ  يبطـور  ،دهد يم »مطلق يا فاصله«خود  يبرنز يها تيشخص

ه كـ اسـت   يافكـ ن يهمـ . ر دهدييتغ ،ده استيد كش تداريه هنرمند براكرا  يا تواند فاصله ينم
اگـر در  . »ابـد يتصـور راه   يايپودر گردد و به دن« ،ستيش نيب يدر واقع فلز هك، مقابل او ئيش

رده كـ ه چارچوب محصـور  كرا  يتصور يفضا«ند تا ك يم يهوده سعيب يومتكايژ ينقاش گسترة
جامـه  واقعـاً  ن خواسته خـود  يبه ا يساز مه، در مجس»ميرياشتباه بگ يخأل واقع يكما با  ،است

در  .نـد ك يل مـ يو آن را به تماشگر تحم دهديم يفاصله درون ياو به ابعاد واقع. پوشاند يعمل م
 يـك ه در مقابل ك يتماشاگر يبرارسند؛  يم به نظر يواقع ه فقطكستند بلين يواقعابعاد  ،ينقاش
 يهـا  تيه موضـوعات و شخصـ  كـ  يا لهستاده و به آن چشم دوخته است فاصـ يا ينقاش يتابلو
شـه  يهم دارد، هـا  تيموضـوعات و شخصـ  ن يه او با اك يا ز فاصلهيو ن ،گر دارنديديكبا  ينقاش

شـود   ياد ميم و زكفاصله او با تابلو  ،ا عقب برودياگر تماشاگر به طرف تابلو جلو . ثابت است
جـاد  يخواهـد بـا ا   يچون نمـ ، يومتكايژ. ندك ينم يرييتغ يده شده در نقاشيآفر يها فاصله يول

 هـا  فاصـله  ،ن هنـر يـ در ا. نـد ك يمجسمه خلـق مـ   ،زانديتوهم تصور فاصله را در تماشاگر برانگ
و  دهـد،  يمـ  رييـ مجسمه تمام فواصل و ابعاد را تغ يكان تماشاگر در مقابل كم رييتغ ،اند يواقع

ـ ا ،ماند يم يقبا يومتكا يژ يه براك يلكتنها مش. ت دارندياو واقع يتمام ابعاد برا ه كـ ن اسـت  ي
بـه تصـور    يل تماشاگر نشده و بـه نحـو  يها مانع تخ ن فاصلهيبودن ا يار واقعيند تا بسك يارك

ن يـ دهـد؛ بـه ا   يش مـ يها رمتعارف به مجسمهيغ يه او ابعادكنگونه است يا. انجامدياو ب يدرون
ه كـ  نيبنا به ا ،يرهن ئيشاو قرار گرفته است،  يها ه در مقابل مجسمهك يتماشاگر يب برايترت

                                                           

1 - "Condition d’existence". 
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ا عقـب رفـتن   يـ جلـو  . خواهـد  يمـ  يومتكايـ ه ژكرد يگ يقرار م يا در فاصله ،دارد يا چه اندازه
ده يز به هـدف خـود رسـ   ين يومتكايژ. زند ينمابعاد لطمه بودن  يواقع به تماشاگر نسبت به اثر،

شـاگر  شـود و تما  ير از وجـود مجسـمه او مـ   يجدا ناپذ ييجز ،است يفاصله چون واقع: است
در . نـد كشـف  كز يـ را ن »يانسان ةفاصل« ،افتهيه در اثر تجسم ك يتيبا تصور شخص ،مجبور است

ننده، نـه بـه   يق آن بيد است تا از طريه در معرض دكشود  يم »يماد يانگرينما« ينجا اثر هنريا
  .ابديدست  ،موضوع هنرمند در ةشيه به تصور و اندكموضوع، بل

  اتيتصور در ادب
ـ  يها ژستات و كگر از حريباز ،و تئاتر يشيدر انواع نما  »يمـاد  انگريـ مان« ةخود به منزل

گفتـه  . شنامه را ارائه دهديت نماياز احساسات و رفتار شخص يذهن يريتا تصو ،ندك ياستفاده م
ه كـ  يتيه خود را با شخصكشوند  يگران تئاتر آنقدر در نقش خود غرق ميبازاز  يبعض شود يم

ن امـر از نظـر   يـ گر ايبـاز  كيـ  يها ارزش سنجش در. رنديگ يد اشتباه مننك يم ينقش او را باز
ـ . شـود  يم يتلق يمنف ياران هنر تئاتر مثبت و از نظر بعضكاندر دست يبعض  يتـ يچـه اهم  يول
 ينقـش بـاز   ايـ د يگر يم ر نقش خود واقعاًيقش هاملت تحت تاثن يگر هنگام اجرايه بازكدارد 

بـا   ،گريبـاز . هاملـت اسـت   ةيـ ه، گرين گريه اكن باورند يا ز تماشاگران بريخود او و ن. ندك يم
برد، و باز همان شـرط ورود   يل ميتخ يايما را به دن ،صحنه يت روكو حر ،خود ين صدايطن
م يهاملـت را هرگـز نخـواه    ،مينـ يگر ببيباز ةگر را به منزليما تا باز: برقرار است جهان تصوربه 
ب شـود تـا هاملـت    يـ گر غايه خود به عنوان بازكست ن ايهم يز برايگر نيتمام تالش باز. ديد

ز شامل يگر صحنه را نيگر، عناصر دين مسئله عالوه بر بازيدر تئاتر ا. گرددتماشاگر ظاهر  يبرا
 ،رود ينـار مـ  كه پـرده  كـ  يو هنگـام  ، اسـت  »يماد انگرينما«صحنه  يز بر رويهمه چ. شود يم

تصور  ياياست و هم دن يواقع يايه هم دنكاشد ب ييايند تا شاهد دنك يتماشاگر خود را آماده م
نـد، در پرتـو   يهـا را بب  تيگران شخصـ يش آمده است تا در وجـود بـاز  ياو به سالن نما. اليو خ
  .آمازون را يها جنگل ياغذكد و ماه را، و در درختان يها خورش نكنوراف

ن يـ ، و ا)326، 1990سـارتر  ( »روند يار مكب يانگر مادينما ةلمات به منزلك«در نوع رمان 
ه كه باشد داشت يزيبه آن چ »شباهت«د يبا »يانگر مادينما«ه كر اشتباه كن فيرد ا است بر يليدل

اغـذ  ك يرو ةه نوشـت كـ  ،تيـ ن واقعيبـ  يچ شـباهت يه. ديآ يوجود مر در ذهن بيبه صورت تصو
 رمـان اشـخاص   يها تينه شخص. وجود ندارد ،آورد يد مين نوشته در ذهن پديا ، و آنچهاست
چـون   ،اسـت  يانگر مـاد يـ ز نمايـ رمان ن يرمان، ول يها تيه شخصيها شب و نه نوشته اند يواقع
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  ).128همان (است  »يناواقع يايتماس با دن«خواندن، 
. هـا  آدموانات، روستاها، شـهرها و  ي، ح، درختانها ابانياست با خ ياملك يايرمان دن يايدن

ز يـ را ن ييهـا  آن هكـ ، بله اسمشان در اثر آمدهكد ستنين ييها خواننده فقط آن يرمان برا يها آدم
. دهنـد  يل مـ كيرمـان را تشـ   »حجم«و به اصطالح  اند هنه قرار گرفتيزم ه در پسكشود  يشامل م

ه در آن كـ  يسـان كسنده از تمـام  ينو ،است »ابان شلوغيخ« يك بارةاز رمان در يبخش يوقت مثالً
 ابـان يدر خ ها آن يهمگخواننده  يبرا يول ،ندك يمقصد خود روانند صحبت نم يابان به سويخ

   وارد  يقـ يدر تلف هـا  آن يصـور حضـور ت  »شـلوغ « لمـة كبا خواندن . تندكارند و در حروجود د
ق يـ ن تلفيا ةثمر يحت. دهد يانجام م يلمات بعدكه خواننده در ذهن خود با خواندن كشود  يم
 ها آن«م يخوان يرمان مدر  يوقت. ستا يداريو شن يداريه از نوع دكبل ،ستين كيز از نوع ادراين

ـ  ،ن جمله سـاده يهم ،»نما شدنديوارد سالن س  يهـا  قيـ موضـوع تمـام تلف   ،ريصـورت تصـو  ه ب
ن يـ ان اكـ م، ميخوان يم »بلند يبا صدا ها دن آنيخند«بارة در يوقت مثالً .شود يم يبعد يريتصو
نما ين سـ يه اكم يدان يم يقبل يها بنا به داده يحت. ميدهينما قرار ميسالن سوت كسها را در خنده

افتـد در  يه در رمـان اتفـاق ب  كـ هر چه . دان، واقع شده استيفالن م يكابان، در نزديدر فالن خ
 يايـ نـد، و دن ك يت مـ كشـر  يبعد ينيرآفريرد، در تصويگ يه در قبل آمده قرار مكرابطه با آنچه 

  .ندك يجاد ميو جامع در ذهن ما ا يلكبصورت  انيدر پارمان را 
 يانجيـ م ،دهـد  يس ارائه مـ ينو ه رمانك يلماتك. است هيشب و جادوبه سحر  اندن رمانخو

ه بـر  كـ شـوند، بل  م خـتم يه بـه مفـاه  ك ستندين ياضيمثل عالئم ر ها آن .تصورند ياين ما و دنيب
ـ . باوراننـد  يرا به ما مـ  ير ذهنيگذارند و تصاو ير ميثأتعواطف ما     را  يسـ يرمـان پل  يـك  يوقت

     البتـه خـود را قهرمـان داسـتان     . ميـ م بـه آن بـاور دار  يخـوان  يه مـ كمزمان با آنچه م، هيخوان يم
 يم، با او همدرديشو يمثل او مضطرب م در خطر باشد، ان مثالًاگر قهرمان داست يول ،ميدان ينم
ق ياز طر. مييگر ماجرا م و از دور نظارهيمان يم يباق يواقع يايگر خود در دنيد ياز سو. مينك يم
خواندن رمان . ت داستانيم و هم شخصيم، هم خود هستيشو يدر ماجرا وارد م »يمزاد پنداره«

 ،رديـ گ يصـورت مـ   يداريـ ن خواب در بيفقط چون ا. مينيب يم يداريه در بكاست  يه خوابيشب
ت يز شخصـ يـ اگر خود ن ،دنيهنگام خواب د. بر قرار است يلكت به شيهنوز ارتباط ما با واقع

ه شـاهد  كآنچه . ميگرد يم تصور گرفتار شده و محبوس يايدر دن ،ميشوش يخواب خو ياليخ
ش نقـش  ين نمـا يـ ا يخود در اجـرا ه كبلست؛ يما ن جدا از ما و در برابرش ينما يكگر يد ميآن

ه كـ را  يريفقـط اسـ  . ميشو يا شاد ميم يبر يم، رنج مينك يم، عمل مينك يم يم، در آن زندگيدار
 يعيم گذر وقـا يتوان يگر نميو د ،ميدان يزان مير گرين اسيز ايرا ن ه خودكبل ،مينيب يزد نميگر يم



  21  هنر و ادبيات از منظر سارتردنياي تصور، 
 

 

تـا   يعنيان خواب يم تا پايم، مجبورينكد متوقف افت ياو اتفاق م يبرا يگريس از دپ يكيه كرا 
م يخـوان  يه مك ييبا خواندن رمان در ماجرا يول. ميت داشته باشكن داستان در ماجرا شريان ايپا

 ين واقعـ يو همـ  م،يگـذار  يداستان مـ  »يناواقع«ت يشخص يرا جا »ياقعو«خود . ميستير نيدرگ
 يبـرا  »مـن «ر يسنده از ضـم ياگر نو يحت. ميه وارد داستان شوكشود  يمانع از آن م ،بودن خود

م در مـاجرا  يتـوان  ينم ،ميستين يليخود تخ«ه ك نيل ايبه دل ،رده باشد ماكقهرمان داستان استفاده 
ه در كـ  دميـ مـن خـودم را د  «ه كـ م ينـ كنقـل   ،ده اسـت يـ ه خواب دك يسكمانند  م و مثالًًيباش
 يتصـور  يايـ بـه دن  يانگر نوشـتار يـ ق نمايدر رمان اگرچه ما از طر »..پر برف بودم يوهستانك
ـ ميابي يسنده دست مينو ه كـ م يهسـت  ييايـ تماشـاگر دن  فقـط . ميـ خـود بـا آن فاصـله دار    ي، ول

  .رده استمان فراهم آويها برا ق نوشتهيس از طرينو رمان
ن صـورت  يش بـه همـ  يم و بكز يشعر ن گسترةدر  ،ق نوشتاريتصور از طر يايارتباط با دن

م يار داركاغذ سر و كب و كمثل مر ياء ماديما با اش ،زين يادبن نوع يدر ا يعنيرد، يپذ يانجام م
 »يدرون نگـر «شاعر با ). 367همان (شاعر باشند  »يتصور« يايدن ن صورتيبه اتوانند  يه نمك
انـد، و   او بوجـود آورده  يا بـرا يـ خـود بوجـود آورده اسـت،     يه براكرا  ياليتصور و خ يايدن
 ةش، بـا نوشـت  يخو يغم و شاد رده و به همراهكف يند، توصيب يه مكرا آنگونه  يعت و هستيطب

جانـات خواننـده را بـر    يعواطف، احساسات و ه ،خواندن شعر. ندك يخود، به خواننده منتقل م
ال شـاعر را  يـ خ ياين عوامل دنيا .را »ير ذهنيتصو ةدهند لكيمواد تش«همان  يعنيد، زانيانگ يم

  .دسازن ياغذ دور مك يرو ةب او را از نوشتين ترتيد و به اننك يم يسازز بازيدر ذهن او ن
 يانگرهـا ينمان يننده ايه آفركم ينيب يسنده را ميتصور، نو ةديگر پديد يات، در سويدر ادب

ـ  . است اليتصور و خ يايدن يت به سوكحر يسانعامل ان و يماد ه كـ  نيـ قبـل از ا  ،يآثـار ادب
ا يـ س، شـاعر  ينـو  شـنامه ينما ليـ شـوند، حاصـل تصـور و تخ    پـرواز مخاطـب   يبـرا  يگاهيپا

سنده در نظر گرفتـه اسـت و   يخود نو يرا برا يگاهيسارتر چه جاه كم ينيحال بب. اند سينو رمان
  است؟ يسكسنده چه يدگاه او نوياز د

  سندهيون
 يسـ ك سـنده ينوو  ،اسـت  »ايضد دن« يكتصور  ياينش سارتر دنيم در بيديه دكهمانطور 

سـنده  يخود نو ين انتخاب برايا البته. ش قرار داده استيخو »انتخاب«تصور را  يايدنه كاست 
 يهـا  ياوسـت در برابـر سـخت    يبرا »يراه نجات«ن يا ،ه از نظر سارتركد يم ديخواه .د استيمف

چـون  ، ايـ اسـت   يواقعـ  يايـ دنگـران در  يد »ينـاج «خود سنده يه نوكده يعق نيا يلو. روزگار
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ــاســت، و  ينظــر در مســائل اجتمــاع و صــاحب »برجســته يتيشخصــ« اســت، »ســندهينو« ا ي
ن يـ ل، در اين قبياز ا ييزهايو چ ،»داند يرا م يلكراه حل هر مش«ه كراه گشاست  يا»دهيبرگز«
   .دنديو ترد كنش مورد شيب

). 261همـان  (را نهـان دارد   1»ا بـودن يـ دنط در يشـرا  ينف« و تيواقع يخود نف در ،تصور
مشاهده و تصور قرار  وضعه همزمان در دو كن است كرمميانسان غ ياگر برا: سدينو يسارتر م

بـودن   - ايـ دن -عـتش در يه طبك يسك يبرا يتصورهر اثر  نشيآفر« هكرفت يد پذيبا پس ،رديگ
 سكـ ه هـر  كن مفهوم است ين سخن او به ايا). 353همان ( »است نكمم ريغ امالًك ياست، امر

 »يعتـ يطب«بنا به  ،سندهيه نوكتواند باشد  يز مين مفهوم نيبه ا يول ،باشد يتواند خالق اثر ادب ينم
در عالم  يگاه مردمالبته همه . ندك يتصور زندگ يايموجود را پس زده تا در دن يايدن ،ه داردك

ن ياگر فقـط تـا همـ    ،سندهينو. زاننديگر ياز جهان واقعهمه  يگاه ن،يبرانند، بناك ير ميتصور س
ن يا يول. شد يم »يگريس دكمثل هر «و  يانسان معمول يكتازه  ،بودغرق حد در عالم تصور 

نـه و  ي، و زماوسـت  يخوعت ويطب ،ستيهر انسان ن يخوعت ويطبه در هر حال ك ،يزيگر ايدن
ـ ااز  هكـ  يتـا حـد   ،ندك يل زندگيبا تصور و تخ يه فردك نيا .سنده شدن اوينو ةيعامل اول ن ي

ـ انگ سـئوال بـر  مطـرح و  يا دهيـ پد سارتر يبرا شهيهم ند،ك نيما تأخود ر يزندگ قيطر ز بـوده  ي
 يسندگان نوشته، حتـ يه در مورد شعرا و نوك ييها نامهيز او در تمام زندگيل نين دليبه هم. است

، چـه  يا ه چه حادثهكن سئوال است يا يبرا يپاسخافتن ي ي، در پلماتكخودش،  ةناميدر زندگ
  :ندكتصور را انتخاب  يايسنده دنيه نوك، باعث شده است يعامل

ژنـه و فلـوبر    يزنـدگ  يه در بررسـ كدهم  پاسخ يرا نوشتم تا به همان سئوال لماتكمن «
ود ش يم يسكل به يسد، تبدينو يه مكشود  يم يسكل به يفرد تبد يكچگونه : رده بودمكمطرح 

  ).133-134، 1971سارتر ( »خواهد از تصور حرف بزند؟ يه مك
 مطـرح خـودش بـه وضـوح     بارةن مطلب را در يسد اينو يرا م لماتكه سارتر ك يهنگام

     ،شـاند كات يـ تصـور و سـپس بـه ادب    يايـ او را بـه دن  كيودكه از كح آنچه ياو در توض. ندك يم
). 156 ،1992سـارتر  ( »ردن را نهـان دارد ك يگرد زند ،در درون خود ،ل به نوشتنيم«: ديگو يم

ات، به منزلة يه در آن ادبك ندده يل مكرا ش يزيانگ ن اثر، داستان غمياو در ا يزندگ يدادهايرو
و با دهد  يم ه پدر خود را از دستكشتر ندارد يسال ب يكاو : است ي، موضوع اصليزندگ ينف

 ةن خـانواد يـ ه اكـ است  ينام) Poulou( »ولوپ« .ندك يم ير بزرگ و مادر بزرگش زندگمادر، پد

                                                           

1 - "Négation des conditions d’être dans le monde". 
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اد نوشتن در هـر  ياد خواندن و زيل زيه به دلكخود،  »يمنزو«و  »يرو زشت« كودكبه  »بورژوا«
وچـه و مدرسـه و در برخـورد بـا     كاو، ابتـدا در   يول. اند داده ز هست،ين ها آن ةحال مورد عالق

بـرد   يمـ  يپـ قت يحقن يگران، به ايبا دن خانواده، و در رابطة خود يساالنش، و سپس در هم هم
ان يـ چـون در م . شـود  يات پناهگاه او مـ يادب .است )de trop( »ياضاف« وطرد شده  يوجود هك

ـ ناواقع«در تصـور و   يزندگ كودكن ين است، اكمم ريغ ردنك يمردم زندگ را انتخـاب   »هـا  تي
. شـود  يخـود مـ   يتصـور  يقهرمان ماجراها ،ف و ناتوان استيت ضعيو چون در واقع ،ندك يم

 ياگـر مفهـوم زنـدگ   . او وجـود نـدارد   يبـرا  »يراه نجـات «ه كـ سـت  يا او به گونـه  ينيعط يشرا
 ،ن در عـالم تصـور  يابنـابر . ن حاال مرده اسـت ياو از هم ،است »ن جهان داشتنيدر ا يگاهيجا«
 يايـ د، و دنيـ جو يم »يستين«ش را در يند، علت وجود خوك يم يزندگ ،»ب در جهانيغا« يعني

 ه در ذهن او نقـش ك يريسو تصاو يكدهد؛ از  ين جستجو پاسخ ميه به اكاست  ييايور دنتص
 ي، و از سـو »هسـتند « ،دارند ياتيل و خصوصكت دارند و شيه موجودك نيل ايبه دل بندند، يم
  .ستيش نيب يتوهمها  ات آنيل و خصوصكو ش يهستچون  »ستندين« رين تصاويگر ايد

اگـر چـه   ، تصـور  يايدر دن يزندگ. اند يدر هست يستيو ن يستيدر ن يهست ،ير ذهنيتصاو
 كودكـ ن يـ ا وجـود در  ،هكـ اسـت   يالت واقعيتما يپاسخگو يهاست، ول تيدر ناواقع يزندگ

در  بـا حضـور   او، .نندك يم جلوه »ضرورت داشتن«و  »بودن«ل به يتنها، به صورت مسرگشته و 
 يايـ رؤ است، و يواقع يايدر دنش يخو حضور يبرا يافتن لزومي ي، در جستجوتصور يايدن
بـه  را  ، خـود »رگـذار يتأث«و  »نيغمگـ «خلـق آثـار   ه با كن است ين هنگام ايز در اين انه اوكودك
 يا حادثه يها نرما سنده خواهد شد وياو نو: زند يرفتن او سر بازميه از پذكند كل يتحم ييايدن

دوسـت داشـته باشـند و بـا او     به شدت  يمردم واقع ه قهرمان آن راكخواهد نوشت  يدار ادامه
 يكنـا ط خطريشـرا ان دشـمنانش، در  يمو محبوب را در  ين قهرمان مردميسپس ا. رنديانس بگ

ـ ن. است يافكن يهم. ردكرها خواهد  »تماممه ين«داستان را و  قرار خواهد داد،  ةسـند ياز بـه نو ي
ن خطـوط  يآخـر  يواقع يها نانسا هك يهنگام ز احساس خواهد شد؛ين يواقع يايدر دن ،مطرود

 خواسـتار و  خواهنـد گشـت  ت بـاز  ين به واقعياو را خواندند، مضطرب و غمگ يتصور يايدن
غـرق در  (رفتـه  به خـواب  ت يانسان«خواهند شد؛  اش يتصور يايدر دن يواقع ةسنديدخالت نو

بـه  . نجات دهـد  »بعد ةشمار« قهرمان را در يه زندگكخواهد  يم او و از »شود يدار ميب) تصور
تـاب برداشـته   كدار خواهد شد؛ همه سر از يپد يواقع يايدندر  او وجود ضرورت ،ورتن صيا

چون در تمـام   ،»م است، و او سارتر استكنجا يدر ا يسك« ه واقعاًكو با افسوس خواهند گفت 
سـت  كش) Corcoran(ران كـ رك، بـه  دهيـ ه آفرك يقهرمان بهتواند  يه مكا اوست، تنها اوست، يدن
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قابـل عبـور    ريـ غ ةن لحظـ يـ ه اكـ دهد  يا لهيفتار دشمنانش شده است، وسگرسخت ه كر، يناپذ
   .پشت سر گذاردز ينرا اش  زندگي

 مـودن يپ با يول برسد، نظر به ناباورانه »وجود ضرورت«ردن كسب كنگونه ين است اكمم
تصـور، تنهـا عرصـة     .شد معروف »ژان پل سارتر«ل به يتبد »پولو« يروز هك بود مشابه يريمس

حاضـر   سـاالنش  هـم ه كـ  يينـوا يب كپسر. بود كيودكسارتر در  يها دن به خواستهيشتحقق بخ
ز يـ همـه چ ، »يملـ  يها كپار يمنزو«شان به او بدهند، يها يرا در باز ينقش نيرت كوچك نبودند
ه او كـ  نبـود  »يهسـت «چ يهـ . افـت ي يجهـان نـاواقع   ، درش رايوجود خـو  يواقع لزوم يرا، حت

    ز يـ همـه چ گفـتم   يبـه خـود مـ   «: سـد ينو ياو م. نشود »يهست از يريتصو«ل به يبخواهد و تبد
). 122همان ( »نمكرا تصور  يزيتوانم هر چ يمه كن بود يا ين به معنيو ا ،افتديتواند اتفاق ب يم

هـا،   شـه ياند ياحساسـات، حتـ   يان، حتـ كشدن دارد، فضا، زمان، م »يناواقع«ت يقابل يزيهر چ
در  يتـ يبه عنوان واقع ،خود ينفه كست، بلين يواقع يايدن يتصور، تنها نف چون. شتنيخو يحت
 يزندگ به »ها تيناواقع«رده و در كا را رها يرد تا دنكد خود را تصور يبا. استز ين ،يواقع يايدن

 ،همـه دارد  يا بـرا يـ ه دنكـ  يمعمـول رد؛ ارزش يگ يصورت م يبه راحت ن انتخابيپرداخت، و ا
ات هـم  ينوبل ادب ةزيشد، جا يبزرگ ةسندينو يواقع ياير دند بعدها سارتر .ردسنده نداينو يبرا
ه كـ رد كـ  يم اعالمخود آثار  ةاو دائم به خوانند ي، ول)ردكه از گرفتن آن امتناع ك(ب او شد ينص
 يهـا  پـرواز بـه افـق   « يبرا يابزار يحتا ي »شهرت«دن به يرس يبرا يا لهيوس چگاهيات را هيادب

ه در هنگام بسر بردن در ك بوده »مطلق يهدف«او  يشه برايات هميادبندانسته است،  »دور دست
  :رده استكش انتخاب يخو يط زندگين شرايبدتر

ام  خواسـته  يه مـ ك ياركتنها . ام يذات ينبوغ و استعداد يه داراكام  ردهكر نكچگاه فيمن ه«
ـ در آهمـه وجـود   بـا   خـودم را  من(...)  و بس نجات خودم بوده ،انجام دهم  ارم گذاشـتم تـا  ث

  ).206همان ( »را نجات دهم ت وجودميتمام
س ينـو  رمـان ا يشاعر  ل بهيرا تبد يه فردكط است يشرا. ديآ يا نميدنه سنده بيسنده، نوينو

 لين دليابه  ،شود ين ظاهر ميين پايشتر در سنيه استعداد و نبوغ بكشود  ياگر مشاهده م .ندك يم
ن يا. است يخانوادگ شتريب انجامد يم يدگسنيه به بروز استعداد نوك يط نامساعديه شراكاست 

از  كودكـ و  ردكـ مادرش پس از چند سال دوباره ازدواج : ا شديمهط در مورد خود سارتر يشرا
سـارتر در سـال    »شـگفتار يپ«. كر(گذرانـد   روزگار خود را  »ت و لگد آن مردر مشيز«آن پس 

 كودكـ ه كـ ن شـد  يـ جه اينت). Aden Arabieتحت عنوان  زانيپل نبر چاپ مجدد رمان  1960
ل ازدواج مجـدد مـادرش، در سـن    يـ ، بـه دل بـود ل شده يل انزوا غرق تخيه به دلك ، هشت ساله
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 ها آن يه سارتر زندگك يسندگانيهمه نو. شدل يتبد اريس تمام عينو رمان يكبه  يدوازده سالگ
 نيـ پـس از ا  ،زين ها آن. مشابه او دارند ير، ژان ژنه، سرنوشترا نوشته است، بودلر، ماالرمه، فلوب

 يا دند تا فرفـره يچين بحران آنقدر به دور خود پيدر ا ،را متحمل شدند »يبحران« كيودكه در ك
. نده و شاعر شدندسيال پناه بردند و نويتصور و خ يايبه دن ،ندندكها  تيواقع ياياز دنشدند و 

عـدها  به كـ اگـر  ن آنـا . ردنـد كش يخـو  »يشكخود« نيگزيجارا  »اتيادب« ،دگانسنين نويتمام ا
ات بـه  يه ادبكل بود ين دليبه ا ،را در نظر گرفت يگاه خاصيجا شانيمشهور شدند و جامعه برا

ش يخو يسنده زندگينو ،دانين ميه است؛ تا در ايشب »بازنده برنده است« يبه باز يبيل عجكش
  .نخواهد بودسنده برنده ينو عنوانبه  ،نبازد را

 ينش اشعارين شاعر پس از مرگ مادرش به آفريت سارتر، ايماالرمه به روا  نامةيدر زندگ
صـورت   ا بهمان مطلق، در هـر يم چه فالن يبنام يآل را، چه آسمان آب دهيا«ه در آن كپردازد  يم

در شـعر   »سـت يه نكـ  دوست داشـتن آن «؛ )127، 1986سارتر ( »چ ناب و خالص استيه يك
ـ كـ  ينفـ «ت به يه در نهاكشود  يت دنبال ميبا جد ماالرمه آنچنان ه كـ هرچـه   ش آگاهانـة يم و ب

شـود و او   يمـ  »چيهـ « ن شـاعر يـ ا شعر يه هايما ن پس بنياز ا). 121همان (د انجام يم »هست
ه كـ را  يا دهيـ چاره و رنگ پريب كودك يحت ،ندك يم يز را نفيعت، خانواده، همه چيجامعه، طب«

  ).همان( »ندك ينه مشاهده ميدر آ
او قرار  يسينو نامهين هدف زندگياول ،سارتر شترسرنوشتش بايه خاطر شباهت به بكبودلر، 

پـس از مـرگ پـدر و    ، كيودكدر  هكاست  »ن شدهينفر« و »يمنزو«، »مطرود« يرد، شاعريگ يم
ه كـ ن يـ ا يبـرا . دشـو  يمـ  خوانـده تصـور فرا  ياي، به دن»يكژنرال اوپ«ازدواج مجدد مادرش با 

شـده و   »خـود آزار « يشـاعر  هكـ ن يـ ا يبـرا بزنـد؟ نـه،    كيخود را در شعر مح ياستعداد ذات
سـت جـز   ين يزيـ ه در مجمـوع چ كـ ند، يفرايرا ب) Les Fleurs du Mal( »شر يها گل« ةمجموع
، 1947سـارتر  ( »رده اسـت كـ ه او بر خـود حـرام   كر ينش خيآفر يبرا ييها نيگزيجا« ةمجموع

ـ  1848را در انقـالب   ، شـاعر تصـور  ال ويـ خ يايـ م بـر دن كحا يها يژگيو). 76        يا مرحلـه ه ب
او انجـام گرفتـه    يدر جهت مخالفت بـا ناپـدر   يت اجتماعكن حريند اك يه گمان مك رساند يم

ـ يمـردم، پـ   يا«: ندك يمخود جمع دان شهر مردم را دور يدر م. است ژنـرال   خانـة  يه سـو ش ب
  . »يكاوپ

ز از يـ را ن ينش اجتمـاع كن وايچن نيا يحت ،ها تيواقع يايدر دن شي، در حضور خوفلوبر
ـ    هم ياو به همراه بعض ها مدتل ين دليبه هم اًاتفاق. خود بروز نداد  يمهـر  يعصـرانش مـورد ب

مـن  «: بود، قرار داشت »متعهد«سم ياليستانسيپرشور اگز يسخنگو 1940 يها سال ه درك، سارتر
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خط  يك يحت ها آنچون  ،م شدكمون حاكه پس از كدانم  يم يور را مسئول خفقانكفلوبر و گن
 فلوبر را بخواند، يه سارتر زندگكبود  يافك يول). 13 ،1945سارتر ( »تند تا مانع آن شوندننوش

ا يـ ن دنيـ گوستاو از ا«ه كمتوجه شود و ست آشنا شود، يس رئالينو ن رمانيا »يها يچارگيب«با  تا
 ،در آن اسـت  هكـ را  تـا هـر چـه   ند ك يما رجوع ي، به دن»سازد يو تصور م ين هستيب يا واسطه

ـ ا«ا، يـ ه دنك ييتصور براند، تا جا يايند و به دنكب يتخر ، خـودش  »يسـاز  يز نـاواقع كـ ن مري
او  يهـا  رنـج  خوانـد و متوجـه   يگذشتة فلوبر را م يوقت. )1963 ،1972 سارتر(شود  »يناواقع«
مـن  «: هكـ نـد  ك يمـ اعالم  يبطور رسم شود و يسنده دگرگون مين نويا بارةدر  شود، نظرش يم
، 1976سـارتر  ( »ديشكش از حد رنج يچون او ب ،نمكاو قضاوت  بارةطور در نيتوانم ا يگر نميد

  ؛)102
ـ   يافت مـ يات فرانسه يدر ادبه كاست  يا سندهينو نينامتعهدترفلوبر «  يدر ورا يشـود، ول

نتـا و  كشـل  يم. كر( »رده استكآغاز  كيودكه او از كامل وجود دارد ك يتعهد ،يتعهد  ين بيا
ه كـ  يش رفت، تعهديق او پيد تا تعهد عمياو با يواقع كدر يبرا«؛ )428 ،1970ا، كباليشل ريم

  ).112، 1976سارتر ( »ش داشتيبر نجات خو يسع) با پناه بردن به عالم تصور(ق آن ياز طر
شـاند،  كسنده را تا مرز جنـون  يه نوك ،يمتعدد خانوادگ يها ستكبا فلوبر در ش يهمدرد

 ةسـند ين نويسارتر در قبال ا يين است موضع نهايتن، اق او دانسيرا تعهد عم ها ن رنجيتحمل ا
  . بود »ها تيناواقع«ه غرق در عالم ك »واقعگرا«

 »اسـت  يست خورده در مسائل خانوادگكش يكسنده ينو«ه كده را ين عقياگر چه سارتر ا
ـ بـه احتمـال ز   يول ،رده استكن معتبر اعالم سانينو رمانو  شاعرانتمام  يچگاه برايه ن يـ اد اي

ت حـال  يـ رعا ،نـه ين زميـ اط او در ايـ رسد علت احت يبه نظر م. ستها آنهمه  او در بارة ةديعق
 ةسـند ينو«اعتبار نمودن خـودش بـه عنـوان     يار بيد اجتناب از بسيعصرش و شا سندگان همينو

رد، خود او بـا توجـه بـه    ك يسندگان معتبر اعالم ميهمه نو يده را براين عقياگر ا ؛باشد »متعهد
ار كـ ه كـ گرفـت   يقرارم يسندگان متعهديآن گروه از نو در زمرة ،ه داشتك يوادگخان يماجرا

 ،ننـد و سـپس  ك يآغاز مـ  يواقع يايدن يو نف يا نامادري يخوردن از ناپدر كتكبا ابتدا خود را 
هوگـو   تـور يكو ماننـد  ،آورنـد  يدسـت مـ  ه خود ب ياليق چاپ آثار خيه از طرك يبا اعتبار مردم

در هر حـال  . شوند يم يت اجتماعكحر يو موتورها ياسيس يها يگرگونل به مشعلداران ديتبد
ر و تعمـق در  كها تف ه او پس از مدتكدهد  يم نه نشانين زميسارتر در ا ةشيتحول اند يبررس
. سـنده شـد  يبود تا نو »بدبخت« يلكد به شيه باكده است يجه رسين نتيبه ا ،سندگانينو يزندگ

 جستجوق و يه او در حال تحقكاست  يزمان ،ندك يخود مشغول مر او را به كن فيه اكن بار ياول
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   ات يـ ش ماالرمـه بـه ادب  يگـرا  حياو در توضـ . اسـت  ان قرن نوزدهميپا شاعر ماالرمه يدر زندگ
  :سدينو يم

و . مرگ پدر، ازدواج مجـدد مـادر    :بودلر. و از مادر كيودكدوران  ينفرت از زندگ  :پو«
م يگـو  يمن نم. ستين ين اتفاقيا. مرگ مادر، ازدواج مجدد پدر: )ماالرمه(ن معلم جوان يحاال ا

مـن  . شـاعر شـد   1880 يهـا  داشت تا در سال يست خانوادگكش هكالزم بود  يا حتي يافكه ك
سارتر ( »ل گرفتكش ،داشتند يست خانوادگكه شك ين سه فردين نماد با ايه اكم يگو يفقط م
1986 ،122.(  

ه كـ  ني، او پس از ا)L’Idiot de la famille(مه فلوبر است نايه زندگكن اثر خود، يدر آخر
ات يبه ادب يدوم قرن نوزدهم پس از بحران خانوادگ مةيسندگان نيدهد، چگونه تمام نو يمنشان 

و  يالت روحكد مشيبا ،قرن بعد يم قرن و حتين نيه در تمام اكه كرد يگ يجه مياند، نت پناه برده
  :سنده شديتا نو ،داشت يانوادگخ يها زهيبرامده از انگ يروان

ـ ار يبسـ سـنده  ينو يكشاعر و  يك ،شدند يافتخار ادب يداياندكه ك يسانكن يبهتر«  يروان
ه كـ افتنـد  يدر نـان تمـام  يبا اطمسندگان جوان ياز نو يليخن لحظه يدر ا«؛ »بودلر و فلوبر: بودند
تـا   1850ه از سـال  كها شاهد بودند  آن(...) نبوغ است  يشرط ضرور يو روان يروح يآشفتگ

 يدييـ تأ هـا  من در نظر آن: مالً درست استاكن برداشت يا. وانه بود تا نوشتيد ديان قرن بايپا
ها امروز هم  از آن ي، و بعضنون ارائه خواهم دادكه اك يليبه دال(...) نم يب يبر نظرات خودم را م

بـه   تيـ در نها هكـ اسـت   يشـاهراه  يو روانـ  يروحـ  يآشفتگ ،معتبرند يشتريبا شدت ب يحت
  ).421، 1972سارتر ( »شود يختم م يار ادبكشاه

 يو آن هم تـا حـدود   »1880 يها سال« يه در ابتدا فقط براك، دهين عقيم چگونه اينيب يم
 يه روزكـ م ينـ كاضـافه  . 1شـود  يمعتبر مـ  »شتريبا شدت ب يامروز هم حت«باالخره  ،معتبر است

پس  ،نوشته است 1954ه در سال كخود را  نامةيدگ، چرا زنپرسد ياز سارتر م يا نندهكمصاحبه 
                                                           

 ييجـا  در مثـال  يبـرا . خـورد  يمـ  چشـم  به زين »فلوبر« گريد يها بخش در مسئله نيا ميتعم به سارتر شيگرا -1
 مثـل « هكـ  ييهـا  آن اول گـروه  :نـد ك يمـ  ميتقسـ  گـروه  دو به ابتدا ،بعد به هيگوت ليتئوف از را نوزدهم قرن انشاعر
 اسـت  يليدل شاعران نيا وجود هك ،»موفق امالًك ياجتماع نظر از« يآثار با »شده شناخته« ،»نبوغ يدارا« ند،ي»هوگو

 دوم گـروه ). 161 ،1972 سـارتر ( »باشد مادرش شدة نينفر هك نيا بدون شود شاعر« است نكمم يسك هك نيا بر
ـ  مقتول و ،همسر يسو از شده ريتحق و دهيد رنج مادر، نينفر و لعن مورد« هك اند يانشاعر  توسـط  مقتـول  مـه ين اي
 فقط به محدود را اول گروه شاعران تمام صفحه، نيهم در و ،يبند دسته نيا از پس سارتر يول). همان( »اند مردم
 هـر  :گرفـت  يمـ  يمعن كي لعنت و شعر و شد يم تمام زود يليخ يباز نبود هوگو اگر«: سدينو يم و ندك يم هوگو
  ).همان( »شاعر ،يلكش به ،يا شده لعنت هر و بود شده لعنت يشاعر
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ن يا ير محتوايير را لزوم تغيسارتر علت تاخ. رده استكمنتشر  1964ر در سال ياز ده سال تاخ
ت يسـرا  زيـ گـر ن يسندگان ديش را به نويل خوكه مشكند ك ياعالم م ييها تاب و حذف بخشك

  :داده است
آن وجـود داشـت چـاپ     يه در محتـوا كـ  يدرورا زودتر و با آن تن يوگرافين اتوبياگر ا«

را  يا چـاره يه بكـ نـدارد   يليز است؛ دلياغراق آم يليردم خك ير مكه فكن علت بود يبه ا ،ردمكن
  ).226، 1974س جانسون، يفرانس. كر( »سدينو يه مكل ين دليشانم به اكو گل ب كبه خا

  جهينت
تنها  يآگاه ياست، و برا »يگاهآ«وجود دارد و آن  »يت انسانيواقع« يكسارتر تنها  يبرا

ـ بـه ا  ،اسـت  »تصـور «اگر انسان قادر به . است »تيواقع«هدف وجود دارد و آن  يك ن علـت  ي
سـتند  ين يزيـ چ هـا  نيا .ل و صورت در رفت و آمدندكش يروح او جمع »درون«ه در كست ين

و به  ينيع يايه دنب شهيهماو  »يآگاه«. ها العمل او در برابر آن سكها و ع تياز واقع يتاب بازجز 
ا يـ در دن ياگـر زنـدگ  . ل دهـد كرا شـ اش  يذهنر يند تا تصاوك ياو رجوع م يشخص يها ربهتج
م يخود او تصم يعني ،شود ياو م »انتخاب«باشد، تصور  »جهنم«گران يستن با ديو ز »نكرمميغ«
ف و يضـع  ي، اگرچه نسبت به عالم واقعچون عالم تصور. ندك يتصور زندگ يايرد در دنيگ يم
سـب  كنتوانـد  ه اراده كـ آنچه «: ها ها و نداشتن نبودن جبران ياست برا يانكم يول ،ه استيپا يب
  ).258، 1990سارتر ( »شود يمسب ك) در عالم تصور( يبا عمل آزادانه آگاه ،ندك

ا يـ پدر و مـادر  ه از ك ين معنيست به اين يآموختن ي، ولاست يتسابكنبوغ ا ،سارتر نظراز 
قبل از  س،ينو رمانهنرمند و شاعر و . فرا گرفته شود يو ادب ينبوغ هنرعداد و درس است يمعلم
سنده اگـر از  ينو: اصل است يكن يا ،اتيدر ادب. اند شيخو يزندگ ةديم ديز فرزند و تعليهر چ

ه بـا  كـ ا از آن گروه ي، ندسينو يسب شهرت مك يا برايگران يد ديتمج يه براكله نباشد آن جم
 يانسـان  تيـ ماهاو بر اساس . شتنيخو »طيشرا«جز خالق ست ين يسكنند، ك ينوشتن تجارت م

ـ   يهست ا ويت از دنيش طالب رضايخو گـران و  ينهـا جوالنگـاه د  را ت يا و هسـت يـ دن يبـوده ول
ل و تصور يبه تخ يعنيسپرده،  يستيده و به نيا رهانيده است، پس خود را از دنيد ها ت آنيرضا

بـا  يز يا تصورات خـود را بـا مبـان   ي: داشته يش رويدو راه در په او ن لحظياز ا. پناه برده است
و  ييان گـو يها را سروسامان نداده و به هذ دهين پديا ايسنده شود، يخته و نويدر هم آم يشناخت
  . جنون دچار شودت به يدر نها

و مراقبت شود،  يه از او نگهدارك يانكدر هر م: چ يه هكد ياگر ناخواسته راه دوم را برگز
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، مثـل  )Camille Claudel(لودل كل يامكخواهد ماند، مثل  يسنده بالقوه باقيا نويهنرمند  يك او
ل او بـه  يـ م :ش گرفـت يرا در پـ  يسـندگ ير نويگـر مسـ  ا يول). Antonin Artaud(آنتونن آرتو 
نـدرت خواهـان آن   ه بكآور هم شود،  اگر نام يو حتا. است »ايدن ينف«نش سارتر، ينوشتن، در ب

 »انتخـاب «. است »ا نبودنيدر دن« يفراوان يها مدتون يا مديفراوان خود را در دن است، شهرت
بـوده اسـت، حـال     »ردنك يزندگ ها تيناواقع«و در  »ا فاصله داشتنياز دن ها فرسنگ«از ابتدا  او

رانـده   هـا  تيـ او را از واقع ينفرت از عالم واقعـ ه كند كر كفچه : يو با هر احساس يبه هر علت
جلـب   هـا  تيناواقع يال توجه او را به سويعالم تصور و خ ييبايز هكند كاحساس  و چه است

آب  يه، اگرچه انجمـاد ناگهـان  ك است يا پرندهماالرمه شاعر  يبرا: ندك ينم يتفاوت. استرده ك
 »پـرواز مهـاجرت  «و  »يالجـورد  يهـا  افـق «شم بـه  چ يده، وليشكا به بند ياچه او را در دنيدر

ه كـ ا يـ ن دنير اسـت، در همـ  يا اسيه در دنكاست  يگريد ةشاعر پرند ،لربود يبرا. دوخته است
در البتـه  . سـت يآن ن »ملوانان«از آزار  ييد رهايچ اميه هك يبزرگ »يشتك«ن يناظر آن است، در ا

ه شـاعر و  كـ  ي، در عصـر هـا  آن مـال رسـاند و  كهنـر خـود را بـه    ز ينن دو، سرنوشت يمورد ا
د و به شهرت برسـن  ينتوانستند حت ،ردك يم يمرانكات حيادبمثل هوگو در  يآور س نامينو رمان

ا مثل ژان ژنه، يمثل خود سارتر، و . ز شدنديگر مشهور نيد يبعض يول. ننديثمرة رنج خود را بب
ـ  يز بـرا يو نام مادرش را ن ،ديچگاه پدرش را نديه هك يگريد »ن شدهينفر« ن بـار در سـن   ياول

. ردكـ  يقرائت مـ  يم زندان او را به جرم دزدكه حكد يشن يس دادگاهياز زبان رئ يپانزده سالگ
 »سكچيهـ «ت يـ در واقع يند، ولـ شـو  »يسكمثل هر «د خواستن يم يزندگ يز در ابتداين ن دويا

ل يرغم م يعل ينوشتند، و پس از مدت »خود يفقط برا« دند ويزتصور خ يايبه دن ها آن .نبودند
در نـزد   ،خود »استعداد«و  »نبوغ«و به علت  ،اشتگذ يفراوانر يثأشان تيها ه نوشتهكدند يخود د
محبـوب و پرطرفـدار    ةسـند يوبـود، ن  »يمنزو«و  »مطرود«ار يبسه كپولو : اند شده »يسك«مردم 

شـد   ليتبد ست،يزيخفا مدر  ها ه مدتك، زين »دزد«و ژان ژنه  د،يگرد »سمياليستانسيتب اگزكم«
  .فرانسه »تئاتر نو« ةصحن يدرخشان بر رو يبه نام
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