
 

 

 آثارش نگاهی به سیر تحول روحی کامو در
 نوشته: داود سیاووش

کامو با روح سرکش و عصیانگرش در روزگاری از میان ایزم های شرق و غرب با دید انتقادی گذشت که سارتر برای جذب ناراضی های 

 مدینه فاضله ایزم های شوروی و امریکا در کمین نشسته و سربازگیری میکرد. 

وقتی به اصطالح دست چپ و راست خود را  ،مادر اسپانیایی در کشور استعمار زده الجزایر دیده به جهان گشودکامو که از پدری فرانسوی و 

خود دانسته و آنرا بخشی از خاک فرانسه به شمار آورده، به انواع  ارث بال منازع شناخت دریافت که هموطنان فرانسوی اش کشور الجزایر را 

 میشدند. لسمتومظالم بر مردم بومی الجزایر 

 :می شنید که با اعتراض می گفتند الجزایرمردم مو به عنوان یک فرانسوی از زبان کا

با فرانسه  آناوالً اینکه الجزایر جزء خاک فرانسه نیست و الجزایر به فرانسه تعلق نداشته دین، سنت، اخالق، آداب، زبان و طرز زندگی مردم  

 فرق دارد.

که الجزایر جزء خاکش میباشد، پس باید مردم الجزایر از حقوق مدنی فرانسویان نیز  باشدفرانسه به این باور  فرض محال ثانی اینکه اگرو در

 چنین نیست. کهبرخوردار باشند، باید 

الجزایر و مردم کامو در چنین شرایط رشد و تربیت یافت، در ابتدا خود را فرانسوی میدانست، اما بتدریج با توجه به موج مبارزات آزادیخواهانه 

 ند، به یکی از منتقدان سیاست فرانسه در الجزایر مبدل شد.نشتفرانسویان چه مشقات و مظالم را بر مردم الجزایر روا میدابا مشاهده اینکه 

مأیوس و نا امید تا آن حد  کامو را مشاهده وعده های بلند پروازانه غیر عملی شوروی و ادعاهای مدینه فاضله مخالف آن در ایزم های غربی 

 .نوشتنوسان در  و منفی  مثبت های در قطب اما طبع حساس اش بخاطر آگاهی مردم  به موازاتقلم برداشته که  ساخت

جایزه نوبل ادبیات باال برد، با وجود آنکه کامو یکی از منتقدان مکتب اگزستانسیالیزم بود،  برنده شدن مقام این نوشته ها جایگاه کامو را تا 

هم سارتر و هم من »به شمار می آوردند؛ در حالیکه خودش این اتهام را رد کرده باری گفت:  این مکتباما بسیاری ها او را یکی از متفکران 

 «همیشه متعجب بوده ایم که چرا نام ما را پهلوی هم میگذارند.

گرفته  اتحادیه بین المللی تأسیس کرد که بر اساس محکوم کردن هردو ایدیولوژی شکل ، کامو پس از جدا شدن از جنبش شهروندی جهانی 

 استوار بود. ی آن زماندر شوروی و امریکا

از هم ها فرسنگ د به رکه رمان طاعون را  به رشته تحریر آو 1957که بیگانه را نوشت تا سال 1947در این روند سیر افکار کامو  از سال 

چون طاعون، بیگانه، سقوط، مرگ شادمانه، از دور از دیار قلمرو، سوء تفاهم، دادگستر ها، حکومت نظامی  در آثارش طوریکه فاصله دارد و 

 واقعگرا دریک انسان تا  مأیوس   ومسیر افکار این نویسنده بزرگ در اعوجاج بوده، از یک روح سرکش عاصی   وددیده میش و...کالینگوال ،

 جلب مینمایم: شآثار به سیر این تحول در برخی، که توجه خوانندگان را ل پذیرفتهتحوفراز و نشیب  این

 

 ندانب نمایشنامه حکومت نظامی یا شهر -1

آن اشاره به جنگ داخلی  به بهانهده نسشهر های اسپانیا میباشد، ولی در اصل نوی ازدر یکی موضوع نمایشنامه ظاهراً پیدایش بیماری طاعون 

جای نظام پادشاهی را گرفته و با برقراری حکومت  یاسپانیا و چیره شدن فرانکو و ارتشی ها بر اسپانیا دارد که با سرنگون کردن حکومت قانون

 .اند حکمراندهنسان سرکوبگر فاشیستی به بهای جان صدها هزار ا



 

 

 به ادعای خود نویسنده این نمایشنامه هیچ ارتباطی به رمانش تحت عنوان طاعون ندارد.باید عالوه نمود که 

 

 الگونمایشنامه کالی -2

در این نمایشنامه رفتار یک امپراطور دیوانه و خونخوار جوان به نمایش گذاشته میشود که بدست یکی از همراهانش کشته میشود. آنچه در 

گوال میباشد و این سوال را در اذهان تداعی میکند که چگونه ملت با نمایش روی صحنه می آید خامی، روان پریشی و جوان بودن کالیاین 

فرهنگ روم که اولین حکومت مبتنی بر دموکراسی را در تاریخ اساس گذاشته اند با وجود فرهنگ و تمدن درخشان و فیلسوفان و دانشمندان 

 دیوانه را با تمایالت روحی بیمار گونه به صفت امپراطور بر سرنوشت شان حاکم سازند. شخصیاند  فراوان حاضر شده

گفته میشود که کامو کالیگوال را به صفت شخصیت اصلی این نمایشنامه برای آن انتخاب نموده تا بطور غیر مستقیم نشان دهد که چگونه 

ن بتهوون، گوته و شیلر حاضر میشوند عنان زمامداری کشور را بدست سرجوخه پر عقده و شخصیت هایی چو تمدن های غنی و  ا باملت ه

 خونخواری چون هیتلر بسپارند.

 

 نمایشنامه سوء تفاهم  -3

به خاطر در حالیکه متمول شده با زن و بچه اش  ه،سال 25سفر طوالنیپس از  در این نمایشنامه مردی که در تالش ثروتمند شدن بوده 

را در مهمانخانه دیگر همان شهر گذاشته  اش زن و بچه در یک شوخی احمقانه  اماد به خانه بر میگرددستگیری وحمایت از مادر وخواهرش 

به مادرش نشان میدهد  پول هایش را   رفته در حال نا شناسی آن را به عهده دارنداداره  و خودش تنها به مهمانخانه یی که مادر و خواهرش 

 ،.ته تصاحب پول هایش طرح قتل اش را ریخبه خاطر  دناو را نمیشناسکه در حالیوخواهر مادر  و

همانخانه مادرش آمده و قصه شوخی دیشب فرزندش را با آنان در میان یش به ما میکشند و هنگامی که صبح زن در اتاق هوتل او را شب 

 .نندخودکشی میکهردو خود شان آن عمل احمقانه  ندامت از میگذارد، مادر و خواهر بخاطر

ه به نظر کامو از یک جهت باور نویسنده به دلیل شوخی احمقانه مرد مسافر را تا حدودی مستحق این سرنوشت میداند. حکایت این نمایشنام

 نکردنی است و از جهت دیگر عادی و طبیعی. گره داستان را مترجم در آن میداند که رفتار قهرمان هیچ شباهتی به رفتار یک مرد عادی ندارد

 کهن بیستم نیست در خور ماشین انسانیت قر و آن که در آن یکی از مهره های ماشین انسانیت میخواهد رفتاری برای خودش انتخاب کند

ست یکی از وجوه مشابهتی که انسان قرن بیستم به ماشین پیدا میکند، چه جاو همین شودمیناچار با کنار گذاشتن این مهره نافرمان جبران 

 در مورد سیستم های سوسیالیستی، چه در مورد دموکراسی های غربی و چه در هر مورد دیگر.

 یش میگذارد اعالم پوچی و بیهودگی زندگی میباشد.دومین مسأله یی که کامو در این اثر به نما

 

 دور از دیار قلمرو -4

، در این مجموعه اندکه رمان های بیگانه و طاعون را خوانده  کسانیمنتشر شده، مجموعه در یک  کامو  کوتاه استان دشش  تحت این عنوان 

 د.نبا کاموی دیگری روبرو میشو

قرار دارند، ایمان و عاطفه. احساس های انسانی در وجود کرکتر ها است، اما آنچه رنج شان در این داستان ها شخصیت ها میان دو طرز فکر 

اجتماعی است. در فضای این داستان ها بشر همزیستی با یکدیگر و تشکیل اجتماع را انتخاب کرده تا راحت  همیدهد قرارداد های اکثراً ظالمان

 ه جمعی بالی جانش شده.تر زندگی کند، اما این تشکیل جامعه و زندگی دست



 

 

 با آنکه موضوع اصلی داستان ها مبارزه بر ضد بیدادگری های اجتماع میباشد، اما فضای داستان ها میان رؤیا و واقعیت سیر میکنند. شخصیت

د دلیلش که پول و قدرت بر آن حکم میراند و اگر ویژگی های روحی و اخالقی دیگری پیدا میکننمیباشد های اصلی داستان پرورده اجتماعی 

 قرار نمیدهد. انآنست که جامعه هیچ انگیزه یی برای عالقمند شدن به زندگی در اختیارش

در این مجموعه داستان های زن خطاکار، روح آشفته، گنگ ها، میزبان، ژوناس یا هنرمند در حال کار، و سنگی که رشد میکند گنجانیده شده 

 که ژوناس بیش از همه جالب است.

 

 مرگ شادمانه  -5

امو این کتاب را در سالهای جوانی نوشته و گفته میشود شاید این سیاه مشق نویسندگی اش باشد، عده یی آنرا پیش نویس بیگانه میدانند، ک

، در حالیکه در مرگ شادمانه بدنبال خوشبختی میگردد، اما انتخاب نام ؟با این تفاوت که حکایت گر داستان در بیگانه نمیداند به دنبال چیست

جنایات از و در مرگ شادمانه و بیگانه و مهمانخانه سلست در هر دو اثر شاید تاییدی بر این ادعا باشد؛ و عده یی مرگ شادمانه را متأثر مورس

 و مکافات داستایوفسکی میدانند.

 

 نمایشنامه دادگستر ها -6

، ریختندبا منفجر کردن بمبی  ،موی تزارگروهی مقدمات سوء قصد به جان ع 1905کامو در مقدمه این نمایشنامه می نویسد: در فبروری 

این سوء قصد و پیشامد ها و پیامد های عجیب آن موضوع نمایشنامه دادگستر ها میباشد. بعضی از موقعیت های این نمایشنامه هرقدر عجیب 

نمایشنامه دادگستر ها یک نمایشنامه تاریخی  و غیر واقعی به نظر بیایند با اینهمه رویداد های تاریخی استند، اما این گفته بدان معنا نیست که

 در حالیکه همه شخصیت های آن به راستی وجود داشته و آنگونه که نوشته ام عمل کرده اند. باشد.

کامو در این نمایشنامه نشان میدهد که وقتی اختیار جان و مال ملت بدست یکنفر می افتد و با زور و ارعاب و خفقان قدرت را بدست می 

، که در قرن بیستم به همین بهانه دیکتاتور هایی چون ساالزار، فرانکو، هیتلر، موسولینی، استالین و دیگران چه نتایجی بدست می آید گیرد

 را در ذهن خواننده زنده میسازد.

 

 بیگانه -7

ه ارزش های اصیل و متعالی در این اثر کامو با توجه به رویداد های دشوار و کمر شکن جنگ در وضعیت روحی قرار میگیرد که برایش هم

 به دنیا عرضه میکند.بیگانه شوند. نه عشقی به جا میماند، نه مروتی و نه انسانیتی، او همه این احساس ها را در گذشته پوچ و بیگانه می

ه با موازین و آدمهایش بیگانه گویی از دنیای دیگر به دنیای آدمها آمده که همه چیز برایش پوج و بی ارزش می نماید. مورسو در دنیایی ک

بال بیگانه است طوری مواجه میشود که نمیداند چرا زندگی میکند؟ چرا سر کار میرود؟ چه هدفی دارد؟ و به دنبال چه میگردد؟ و در واقع به دن

 ،چهره مادرش را در تابوت ببیند اینکه نمیخواهدمانند  انجام میدهد. غیر عادیواعمال حرکات هیچ چیز نمیگردد و نادانسته و بی اراده 

در  گریه کنددر مرگ مادرش  نمیخواهد ی کند، کنار جسد مادرش تا صبح سپرنمیخواهد ببندد،بازوبند سیاه  شدر مرگ مادرنمیخواهد 

 میکندمادر عشقبازی با دختری در روز عزای  و  میرود در روز مرگ مادر سینما میکنند، حالیکه دیگران گریه 

 .این کار ها نشان میدهد که او انسان نیست، احساس و عاطفه ندارد و عضو زیان آور و زاید اجتماع است 



 

 

انسان  می بیند؟ یا میخواهد با نشان دادن این زشتی ها منظراینکه هدف کامو از نوشتن این کتاب چیست؟ آیا خودش واقعاً دنیا را از این 

های بخواب رفته را بیدار کند؟ طوری که در بقیه نوشته هایش دیده میشود او نمیخواهد که دنیا و بشریت را یکسره محکوم کند، بلکه 

 میخواهد به آدم ها سفارش کند که در زندگی روزمره و کار و فعالیت هایشان جایی برای عشق، عاطفه، محبت و احساس باقی بگذارند.

 

 سقوط -8

اما هیچ  ،با خودش سخن میگوید، راوی اگرچه شنونده یی دارد که گاه او را اقای عزیز میخواند و گاه دوست عزیزگویی  کامو کتاب  در این

وکیل مدافعی را که اکنون وکیل توبه کار از  شخصیت نام و مشخصاتی از او بدست نمیدهد. کامو در این گفتگو که مخاطبش معرفی نمیشود

 د ترسیم میکند. عیاشی و کالهبرداری میباش

 بنابرانوکیل میخواهد از گناهانش توبه کند و دیگران را نیز به همین کار بکشد اما دیو درونش مانع آن میشود که به گذشته اش نگاه کند 

ونده نماید، در حالیکه خودش میداند که دروغ میگوید و طی این تک گفتاری با خودش به ظاهر خطاب به شنمیخود را درستکار و پاکباز وانمود 

 یی دیگر پی میبرد که ما آدم ها همیشه آمیزه یی از خیر و شر بوده ایم و شر اکثراً بر خیر غلبه داشته چون از هوای نفس و غریزه پیروی

 میکند.

 انسانهاکه  آدمهای دروغین می بردارد و دورویی و ریا و جنایت را افشأ کرده نشان میدهد کامو در این اثر با روح حساس اش پرده از نقاب 

 شان خیانت میکنند.بنام انسان دوستی به آدم ها و حتا خود ،رت طلب تر شدهدق ،آزمند تر  ای پیشرفت سابنس وتکنالوژیپا به پ

 

 اعونط -9

مرض  عقب نشینی و شکست و تا آن  ون به اثروع مرض طاعرا از حمله موش ها بر یک شهر و شیحوادث ح ایت شرواعون رطامو در رمان ک

دار این سلسله را دنبال ظر بر حوادث بوده واز دیدن اولین موش مرده تا مرگ سرایدر آن شهر بدست داکتری میدهد که حاضرو ناون طاع

ساد مرده ها و انتقال اجساد فن و سوزاندن اجقرنطین بر شهر و دض در شورای طبی شهر و تا افراز نموده با پافشاری منطقی در تعریف مر

این مرض شدن حی ص گار تیم حد خدمترض تا فت با مبارزه به این مخاللو را از ماسقف پانوده ، نظر حل سوزاندن دنبال نمدر تراموای به م

حر مراقبت وضعیت ز سر شب تا سدر خانه شخصی خود ا پیرشدر رفته یکجا با ماو در حالیکه همسرش بخاطر تداوی به خارج  میدهدتغییر 

 را می نماید .  انیضمر ی ازصحی یک

وی تابوت نگاه کند و در مرگ مادر در پهلبه چهره مادرش در ن حتی حاضر نیست طاعون ، کامال با کاموی بیگانه که در آکاموی رمان 

وشبینی و دلسوزی به عالج بیماران طاعون دست و آستین بر میزند و در ا خگریه کند کامال متفاوت است اینجا داکتر مهربان ریو بسایرین 

از  مجسم شده تاالر هنر به جای هنرمند کابوس طاعون را در ذهن شان  ستیژرانیست که مردم درحوانی شهر تا آن حد بحالیکه وضعیت ر

 ل آن باور دارد . ایستد و به نجات انسان از جنگااین مرض میتاالر فرار میکنند داکتر ریو مردانه وار مقابل 

بیهوده گی و نگاه سرد و دلمرده گی آن پوچی و از هر میشود و خوشبین ظاهربان و در سیمای موبدبین  وس مایکاموی یاغی آن  دیگرااینجا 

گال جنگ جهانی اول و اشغال الجزایر و مظالم خون خواران جنمی و بیگانه خبری نیست . کامو که از اسارت بشر در ،حکومت نظاکالینگوال 

ستالین و هتلر و ام جهانی و دکتاتوری های وحشتناک منشانه جنگ دود مانه و دحای بی ردر سیمای ظهور فاشیزم و نازیزم و کشتار ه

سرفراز و پیروز مند خانمان سوز با این بالی جنگ ون و در در طاع تنگ آمده ،وبه  می برداستعمال بمب اتم بر هیروشیما و ناگاساکی رنج 

خستگی ت آن این همه تالش خاطر نجاکه انسانی ب ماعیجتاگفته می ماند اینکه امده و انسان را از نابودی نجات میدهد . اما آنچه نبدر آ

بر این بالی خانمان سوز در متن پایکوبی ها و شور و غلغله شادی آفرین آن قرار نداشته غلبه در جشن چرا  ناپذیر را به جان قبول کرده 

 ؟شوداری برایش تقدیم نمیزگو هیچ دسته گلی به عنوان سپاسحاشیه جلب نظر میکند ب



 

 

لویزیون ست که چرا گردانندگان وسازماندهندگان تبر می انگیزد آنی که مطالعه این آثار فنا نا پذیر وبلکه بینطیر کامو در اذهان خوانندگان سوال

در ترسیم وضعیت قرنطین شهر های افغانستان در ( نونی ای کبی محتوجای نمایشات به  )یشنامه ها ااز این نممشاوران شان وها ورادیو ها 

 ؟نمیکنند واز آن در بیداری شعور مدنی مردم بهره نمیبرنداستفاده   ایط حمله کرونا به کابل وسایر شهر هاشر


