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 تقابل فرد و جامعه: رد پای ژان ژاک روسو در رمان بيگانة آلبر کامو
 

 عباس فرهادنژاد

 ه تهرانروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگااستاديار، گ

 تهران، ايران

 
 (1400 تابستانچاپ:  خي،تار 26/03/1400: بيتصو خي،تار 06/12/99: افتيدر خي)تار

 
 

 چکیده
 نمايش را رمان اين ادبي، منتقدان بیشتر. رسانید چاپبه 1942 سال در را بیگانه رمان کامو، آلبر

 بود، شده عرضه سیزيف اسطورة فلسفي رسالة در آن از پیش که دانندمي آبسورد فلسفة ادبي
 ايپارهبه  آن در و نوشت ايمقدمه نويسنده رمان، اين انگلیسي ترجمة چاپ براي و بعدها اما

 که يابیممي در که است آن در مقدمه اين اهمیت. گفت پاسخ داستان شخصیت بارة در شبهات
  متفکران هاينوشته در موضوع اين. دهدمي شکل اجتماع و فرد میان تقابل را رمان اصلي هستة
 سازيتهبرجس براي کوشش معناترين پر و بارزترين شايد. خوردمي چشمبه هم کامو از پیش
 متمدن جامعة با تقابل در را طبیعي انسان که بیابیم روسو ژاک ژان انديشه در را واقعیت اين

 و روسو طبیعي انسان میان که دهد نشان تا است آن بر حاضر مقالة. دهدمي قرار اخالقي
 اياشاره هرگز کامو هرچند دارد، وجود بسیاري هايبیگانه، شباهت رمان اصلي شخصیت

 18 سدة فیلسوف حضور او رمان در توانمي اما است، ها و يا تاثیرات نکردهن شباهتايبه
 آشکارا دريافت. را فرانسه

 : کامو، روسو، آبسورد، محال، انسان طبیعي، جامعه، اخالقواژگان کليدی
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 مقدمه  

سه اثر آلبر کامو هستند که آن ها را به عنوان چرخه  بیگانهو  کالیگوال، زيفیافسانة س

هاي نويسنده را در سه عرصة رسالة فلسفي، نمايشنامه و رمان در شناسند که دغدغهآبسورد مي

ها موضوع اصلي تقابل انسان با هستي در همة اين نوشتهدهد. معرض قضاوت خواننده قرار مي

» کند که به نظر کامو ادعا ميريچارد کمبر  دگي است.و تالش براي يافتن معنايي براي زن

هاي ديني و خواهند جهان به همان تمامیتي که نظامها طبیعتاً خواهان پاسخند و ميانسان

 «کنند قابل فهم باشند اما در اين میان مورسو آشکارا يك استثناست.فلسفي تصويرش مي

ملي از ع ايمرکز کامو بر اين است که نمونهت بیگانهرسد که در به نظر مي (88، 1398)کمبر، 

اما آنچه بیش از همه در برابر ديدگان تجربة زيستي مبتني بر تفکرات فلسفي را ارائه دهد. 

تقابل شخصیت اصلي داستان به عنوان فرديت مستقل و  ،گیردخوانندگان يا منتقدان قرار مي

اي بدون هیچ مقدمه بیگانهرمان ت. جامعة به ظاهر يکدست است که پذيراي اين فرديت نیس

اي را بر آن اضافه کرد تا توضیحاتي را اما در چاپ ترجمة انگلیسي آن کامو مقدمهچاپ شد؛ 

پردازد از ده در مقدمه به آن ميدگان رمان داده باشد. آنچه نويسنندر پاسخ به منتقدان و خوان

ديگر پا فشاري بر دفاع از  طرفي بیان وجود همین تقابل میان فرد و جامعه و از طرف

که قرباني مناسبات يسنده در دفاع از قهرمان داستان وگیري نموضعشخصیت اصلي رمان است. 

اخالقي جامعه و استیالي عرف مبتني بر قوانین و مقررات برساختة بشر متمدن است ما را به 

کند که در رفتار وسوسه مياندازد و ما را سان نزد ژان ژاک روسو مينياد چنین رويکردي به ا

البته بیابیم.  ،بیان شدهکه در انديشة روسو چنان را هايي از انسان طبیعيقهرمان داستان نشانه

کند که شما را مجاز نمي هیچ چیز در اين کتاب» چنین نیست: نظر کامو در اين مورد ظاهراً

م و اعتقاد انباتي شبیه کرده بگويید من به انسان طبیعي ايمان دارم، که انسان را به موجودي

اما اگر چنین است چرا  (Fitch, 1972, 9)« ام که طبیعت انساني با اخالق بیگانه است.داشته

بیند که منش قهرمان داستانش پندارد؟ و چرا نويسنده واجب ميرا بیگانه مي جامعه اين انسان

حاضر بر آن است که نشان دهد مسأله اصلي در رمان  مقالةرا در نگاه معاصران توجیه کند؟ 
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 افسانه سیزيف باشد، فلسفي بازتابي از مباحث فلسفي مطرح شده در رسالةبیگانه بیش از آنکه 

هم همیشه به خود مشغول داشته اي است که ذهن ژان ژاک روسو را مسأله در واقع همان

مندي از مواهب طبیعت شايسته بهره به شکل طبیعي خود رايعني رويارويي انسان که  است؛

کند. مندي را منوط به تبعیت از مقررات ساختة خود ميبهرهداند و جامعة مدرن که هرگونه مي

رمان و به اين رويارويي نکرده است اما خوانش ما از  اي به روسو و نگاه اوکامو هرگز اشاره

کند اين دو چهرة فلسفي و ادبي را در ييادآوري مباحثي که روسو درباره انسان و جامعه ارائه م

مثال ادبي  را آلبر کامو توان بیگانةتا جايي که مي ،اهمان به يکديگر نزديك کرده استنگ

 هاي روسو در باب انسان و جامعه دانست. انديشه

 پيشينة تحقيق  (1

خود نیز لبر کامو مطلبي نگاشته نشده است. کامو تا کنون در باب مقايسة ژان ژاک روسو و آ

بنابرين شايد در نگاه اول اي نکرده است. هاي روسو اشارهجز در مواردي جزئي به انديشه

؛ اما اگر با هاي اين دو فیلسوف و نويسنده چندان موجه جلوه نکندارتباطي میان انديشهيافتن 

ه توان دريافت کدقتي بیشتر به رفتار شخصیت اصلي رمان بیگانه نگريسته شود به خوبي مي

براي انسان اين شخصیت خیالي بر اساس الگويي ساخته شده است که پیشتر در افکار روسو 

اين آنچه ما را در اين برداشت مصمم تر ميآرماني و در تقابل با جامعه شکل گرفته است.  کند 

دانست که او را طرد اي ميواقعیت است که روسو در زمان حیاتش خود را در تقابل با جامعه

 گفتار در باب علوم و هنرهانقد روسو به خصوص در دو گفتار نخستینش يعني  پیکان کرد.مي

گیرد که فرديت انسان اي را هدف ميجامعه ،هانساندر باب منشائ و مباني نابرابري اگفتار و 

اين همان چیزي است که در بیگانه کند تا از او چیزي در هماهنگي با خود بسازد. را نفي مي

خورد. در اين رمان پايبندي به اصول اخالقي که در واقع تنها ظاهري کامو هم به چشم ميآلبر 

-دهد و نیز نمايش نزاکت، زندگي اجتماعي را به تئاتري تبديل مياز اخالق واقعي را نشان مي

-از وارد شدن به آن امتناع ميکند که روسو از آن بیزار بود و مورسو )شخصیت اصلي رمان( 

انسان »اي است که در آن و هم کامو از آن بیزارند، جامعه اي که هم روسومعهورزد. جا

 ,Durozoi« )گیرداجتماعي، زبان دروغ پرور و عقالنیت سودجو را به کار مي
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Roussel,1997,337)  تا بتواند در نمايش اجتماع به بهترين شکل ممکن نقش خود را ايفا

روسو از طبیعت و عشق، جامعة قبل از تمدن و بدون قوانین اجتماعي و آزادي فردي  کند.

کند اي مطرح ميآورد؛ به واقع او اين کمال مطلوب را به عنوان مدينة فاضلهسخن به میان مي

آثار کامو نیز وعظي تنگ  (603 - 602، 1396که هرگز وجود نداشته است.)مهیاري، سالمي، 

ورزيد ها عشق ميامو به سادگيکند. ککه شیوة کامل يك زندگي را معرفي مينظرانه نیست، بل

( شايد بتوان با اندکي 68، 1392 اي دلبستگي عمیق داشت.)رضايي، صافیان،و به سنت مديترانه

بیگانة کامو را حتي نوعي حسب حال نويسي تخیلي قلمداد کرد که از زمان روسو با  اغراق

اصرار بر مقابله  (92-77، 1383عنوان اتوبیوگرافي در عالم ادبیات معرفي شده است. )علوي، 

ساخت و از کامو) حداقل در رمان بیگانه( با جامعه از روسو فیلسوفي منزوي و طرد شده 

اما تناقض را نبايد در گفتار يا رفتار اين دو گو معرفي کرد. دني يا تناقضاي فهم ناشنويسنده

متفکر جستجو کرد، بلکه بايد آن را در تقابل میان آرمان دست نیافتني اما حقیقي و واقعیت 

نخواستني اما موجود ديد. اين همان چیزي است که مقاله حاضر به عنوان محال فلسفي يا 

 کند.آبسورد پیشنهاد مي

 مورسو، انسان طبيعی؟  (2

استان بر قل دیل شده است. در هر دو قسمت مرکز ثاز دو قسمت تشک بیگانهرمان 

-رمان اين گونه شروع مي در ارتباط او با محیط اطرافش قرار دارد. نمايش شخصیت اصلي

سالمندان به دستم رسید: مادر  تلگرامي از خانةامروز مامان مرد. شايد هم ديروز.  »شود:

 «.رساند. شايد هم ديروز بوده استاين چیزي را نمي «مراسم تدفین فردا. با احترام. درگذشت.

بتدا در قهرمان اين آغاز باعث شده است که اکثر منتقدين از همان ا (5 ،1398کامو، ديهیمي، )

تفاوتي قهرمان داستان در دانستن عاطفه ببینند. برداشت از بيو بيتفاوت داستان شخصیتي بي

تا شود، دهد تشديد ميمت اول روي ميدقیق روز مرگ مادر با موارد ديگري که در همین قس

 .گردداصلي داستان ظاهراً اثبات مي عاطفه بودن شخصیتجايي که فرضیه خواننده در مورد بي

و نیز اتفاقاتي که بعد از آن روي  زنده داري بر جنازه و خاکسپاريدر توصیف مراسم شب 

-دهد، رفتار بي تفاوت مورسو مشهود است. اما اين برداشت ما از طرف نويسنده نفي ميمي
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تان نه تنها بي احساس شخصیت داس که کندکید ميدر مقدمه بر چاپ انگلیسي، کامو تأشود. 

 ،1389کامو، رحیمي،  )«.آوردميو را به جنبش و هیجان در شوري عمیق و پیگیر ا»نیست بلکه 

ابد و آنچه کامو ياما در برداشت ظاهري خواننده از شخصیت داستان میان آنچه او در مي  (34

توان شور عمیق و پیگیر را در انساني يافت که در کند، تناقض وجود دارد. چگونه مياظهار مي

-از مورسو سوال ميدهد. وقتي حسي چیزي نشان نميتفاوتي و بيارش با ديگران جز بيرفت

هیچ که بيد مادرش را براي آخرين بار ببیند، پاسخ منفي است. اين پاسخ خواهآيا مي که کنند

نمايد. وقتي ريمون که هم ساختماني اوست جیب ميشود در نظر ما عا تأملي داده ميترديد ي

، 1398 کامو،)« .کندفرقي نمي»خواهد رفیق او باشد جوابش اين است ميآيا پرسد که از او مي

شود و در واقع يك همکار مورسو معرفي مي ماري که در کتاب به عنوان معشوقة وقتي (37

که آيا پرسد از او مي ،ديده است از خاک سپاري مادرش دوباره قديمي است که او فرداي بعد

پرسد که کند؛ و وقتي کمي بعد از او ميميناو را دوست دارد، جوابش اين است که چنین فکر 

و  (46همان، )« رد.فرقي ندا براي من» :گويدمي در جوابخواهد با او ازدواج کند، آيا مي

 کنند.کند که اگر او  بخواهد با هم ازدواج مياضافه مي

یست. رفتارهاي چنین از شخصیت ن  هاي يك رمان در بعد اجتماعي چندان پذيرفتني 

چنین رفتارهايي براي شخصیت خود عامدانه عمل رسد که نويسنده در انتخاب اما به نظر مي

اي هز خود عالقچون همین انسان در برابر آنچه به شکل طبیعي دلپذير است اکرده است. 

» گیرد:ر ميیدهد. مثالً در روز مرده پايي بر جنازة مادر، از زيبايي روز آفتابي تأثطبیعي نشان مي

کردم ها بود که يیالق نیامده بودم و حس ميتمدپیش رو يك روز آفتابي است. پیدا بود روز 

اين  (14همان، ) «توانستم از پیاده روي لذت ببرم.که اگر به خاطر مامان نبود چه قدر االن مي

کند و تحت تأثیر آفتاب و اش در دريا آبتني ميزماني که به همراه معشوقه تأثیر همچنین

تابوت مادر لذت  بر سر نوشیدن قهوهگیرد و حتي هنگامي که از اش قرار ميحضور معشوقه

برد مشهود است. در اينجا ما با انساني طرف هستیم که در لحظات طبیعي بودن براي بیان مي

ند. کند و خود را چنان که هست بازميگونه آداب و ترتیبي تبعیت نمياحساساتش از هیچ نمايا

حتي شايد کند. ي داستاني در نظر ما غیر موجه جلوه نمياين انسان، در اين مرحله از زندگ

 ،البته بنا به قول برنار پنگو جلب کند. دما را به خو ،قت در رفتار و گفتاربتواند به لحاظ صدا
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توصیف شخصیت داستانش از صفت  ، براي تفاوتياي کلمة بيجدهد به ترجیح ميکامو 

شود که پس چه طور مي» کند:استفاده کنیم. اما پنگو اضافه مي (23، 1398گلستان، ) «مهرباني»

ترين رفتارها، مردي شود در سادهاين مرد مهربان، اين مردي که زندگي از نظر او خالصه مي

اي تقريباً حیواني به حقیقت چسبیده است، از همان خط اول روايتش اين حس را که به شیوه

 (همان) «دهد که يك بیگانه است؟ه ما ميب

، معرفي شده است هاي پیش رو و در ساير موارد مشابه در رمانانساني که در مثال

کند. روسو براي انسان دو عالقه در شبیه انساني است که روسو در وضعیت طبیعي توصیف مي

    Amour).و عزت نفس( Amour de soiيا عشق به خود )ذات  حبگیرد: نظر مي

proper)  است که انسان را در  ذات انسان براي زندگي و بقا حبنیروي اصلي و محرکه

ذات  و در بقاي خود پايدار باشد. حبرساند تا بر مشکالت خود فائق آيد طبیعت ياري مي

در واقع وضعیت طبیعي است.   ( tat de natureÉسان در وضعیت طبیعي)نسرشت اصلي ا

، »هیچ تاريخي ندارد. وضعیتي  کهانساني است همان تصويري انتزاعي از  که ديگر وجود ندارد

اما  (77، 1386شاراک، ) «هرگز وجود نخواهد داشت. شايد هرگز وجود نداشته و احتماالً

آلي از بودن را به انسان نسبت دهیم که دهد که ايدهشناخت آن به شکل فرضي به ما امکان مي

ابد و او را يمقابله با طبیعت گسترش مي بر اساس آن درک انسان از زندگي با تحوالتش در

، روسو در نامه به کريستف دو بومونسازد. هاي زندگي طبیعي آماده ميبراي مواجهه با چالش

شناسد، آسايش خود را نه در انسان فقط خود را مي» :کند که در وضعیت طبیعيبیان مي

از چیزي متنفر است و نه چیزي را بیند و نه در انطباق با آن، نه مخالفت با آسايش ديگري مي

همان، )« از آنجا که صرفاً محدود به غريزة مادي است، هیچ است، احمق است.دوست دارد، 

توانیم به احمق را بايد به معناي نابلد در نظر گرفت و اين همان صفتي است که مي (78

زماني که  عنوان مثالبه . ر و گفتارش نسبت دهیمدر ارتباط با رفتا بیگانهشخصیت اصلي رمان 

کند، رئیس مرخصي مي تقاضاي رئیس خود ي رسیدگي به مراسم تدفین مادرش ازمورسو برا

-در واکنش به اين مسأله مورسو اضافه ميرسد. علي رغم موافقت چندان راضي به نظر نمي

. شوداي که کمي بعد از بیان آن پشیمان ميگفته (5، 1398کامو، )« تقصیر من نیست.»کند:

مادام » گويد:در مورد جزئیات پرونده مادرش، وقتي مدير ميهمچنین در خانه سالمندان، 
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کند خود سعي مي (6همان،)« بوديد. ورسو سه سال پیش آمد پیش ما. شما تنها کس و کارشم

پروندة  .فرزندم احتیاجي نیست عذر بیاوريد» کندرا توجیه کند، اما مدير به او يادآوري مي

تونستید حوايجش رو برآورده کنید، احتیاج داشت کسي مراقبش باشه. مادرتون رو خوندم نمي

هنگام بازديد از تابوت  « گیريد. و تازه، واقعیتش اينه که او اينجا شادتر بود.حقوق ناچیزي مي

ند مادرش را هاي تابوت را بیرون بکشد تا او بتوااو پیشنهاد نگهبان را براي اينکه میخ ،مادر

شود و بیند نگهبان از اين حرف متعجب شده است ناراحت ميکند. بعد از اينکه ميببیند رد مي

 زد.کند که شايد بهتر بود اين حرف را نميفکر مي

برد، فاقد تاريخ است. چیزي مربوط به انسان طبیعي روسو که از معصومیت بهره مي

تاريخي به نقد صحت و سقم آن پرداخت. اين هاي گذشته نیست که بتوان بر اساس گفته

آل فلسفي خود از دهد که بر اساس آن روسو ايدهارائه مي (idéal)آلانسان تصويري ايده

-آل را به عنوان انديشهرسد آلبر کامو اين تصوير ايدهدهد. به نظر ميانسان را توضیح مي

تصادفي نیست گیرد. به کار مي در دست گرفته و آن را در بیان تخیلي رمان خود (idée)اي

اي از زندگي مورسو گويا نويسنده به عمد فقط پاره .دانیمکه ما از گذشته مورسو چیزي نمي

دهد. کمي دقت در در حالت انسان شکل گرفته در فضاي طبیعي را در جلوي چشم ما قرار مي

تاريخي و اجتماعي دهد که هیچ جنبة به ما نشان مي بیگانهساختار روايت و توصیف رمان 

اي خاص نیست بلکه دهد جامعهاي که کامو نشان ما ميجامعهمشخصي در آن برجسته نیست. 

اي انتزاعي شباهت دارد که در تقابل با فرد انتزاعي الزامات خود را به او تحمیل بیشتر به جامعه

و  داده شده استقتل در پرانتز قرار کند. گويي گذشته مورسو از کودکي تا لحظة ارتکاب مي

اکنون با يك موجود ساخته شده در خالء و پرتاب شده به جهان واقعي رو به رو هستیم. 

شوند و گويي تنها يك شخصیت اش نمايش داده نمياعمال او و رفتارش در ارتباط  با گذشته

انگار کودکي پردازد. هاي نمايش به ايفاي نقش مينمايشي است که در کنار ساير شخصیت

شي است که اکنون مورد قضاوت جامعة متمدن قرار گرفته است. اين کودک وحشي شايد وح

بر اساس نیازهاي طبیعي و در طبیعت داشته است. را همان هست که روسو قصد تربیت او 

هاي زباني جايي براي خود در تواند با استفاده از تاکتیكداند و نميموجودي که زبان نمي

گونه  از همین روست که نوشتار بیگانه همان استفاده از زبان پیدا کند.جامعه متمدن مبتني بر 



 283آلبر کامو گانةيژان ژاک روسو در رمان ب یتقابل فرد و جامعه: رد پا

 

» تالش کامو در اين رمان گويد نوشتاري خنثي و در درجة صفر است.روالن بارت ميکه 

که مُهر زبان بر آن خورده آفرينش اسلوب نوشتاري سفید و آزاد از هرگونه بندگي براي نظمي 

به  ايقرينه بیگانهبتوان براي درجة صفر نوشتار در رمان شايد است.  (97، 1398بارت، )« باشد

خود را کند که در آن انسان  بودن را معناسطحي از ر گرفت که در نظ نام درجه صفر اخالق

از او پیش داوري کند که طبیعت فارغ از و چنان زندگي مي داندنميموضوع قضاوت اخالقي 

 خواهد. مي
 

 جامعه و نمایش اخالقی (3

ورسو و جامعه است. با کشتن يك انسان مورسو قتل مرد عرب نقطه آغاز تقابل م

گذرد پیش از دهد. اما آنچه در جريان محاکمة او ميخود را در معرض قضاوت جامعه قرار مي

نزاکت شناعت عمل قتل باشد، تالشي در جهت معرفي انساني بي عاطفه و بي آنکه نشان دهنده

همة اعمالي که مورسو در قسمت اول رمان مرتکب شده و برايش  به جامعه است. در واقع

به زعم  شوند تا از او شخصیتي حقیر بسازند واي مياند در جريان محاکمه بهانهتبعاتي نداشته

بگويند که   1942ژوئیة  19و  17در تاريخ فيگارو مجله  اي چاپ شده درمقاله آندره روسو در

 (157، 1395، کامو)« ترين ارزشي است.فاقد کم برانگیز واقعاً اين انسان رقت» 

طر اعدام خ در جامعة ما هرکس که در تدفین مادر نگريد»  گويدوقتي کامو مي

کامو با وکیل مدافع همنوا منظورش همین انسان است. ( 33، 1389 ،کامو)« کند.تهديديش مي

درش است يا دفن ماخب. بفرمايید ببینیم باالخره اتهام متهم » پرسد:شود و از دادگاه ميمي

-خندند دادستان به سادهو وقتي حضار به اين نکته مي (99، 1398 ،کامو)« کشتن يك مرد؟

میان اين دو  )همان(« ه عمیق، حیاتي و تراژيكرابط» تواندتازد که نميوکیل مدافع ميلوحي 

کنم که مادرش را مثل يك من اين مرد را متهم مي» گويد:ميو در ادامه  عمل را درک کند

است که آيا اگر ا و شايد سوال کامو اين م اما سوال )همان(« جاني سنگدل خاک کرده است.

شد؟ با شد، رفتارش در مراسم تدفین همین قدر سنگدالنه تلقي مياين مرد مرتکب قتل نمي

 نفي خواهد بود. رمان پاسخ ما مدر نظر گرفتن قسمت اول 
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 در» و چونبه نظر کامو آنچه مورسو بدان متهم است اجتناب از ورود به بازي است. 

گیرد. اما در مشمول شماتت جامعه قرار مي ،(33، 1389 ،کامو)« بازي معهود مشارکت نداشت

کاري را کجا  داند چهنميداند. او کند اما قواعد آن را نميواقع مورسو در بازي شرکت مي

از  شود،داند که هر عمل فردي، وقتي مورد قضاوت جامعه واقع ميو نميانجام دهد يا ندهد 

بر اساس اخالق و  گیرد که جامعهرکردي به خود ميشود و کامعصومیت طبیعي خود خالي مي

ادرش خواهد مپرسد که آيا ميقسمت اول رمان وقتي نگهبان از او ميدر کند. نزاکت تبیین مي

دهد. اما اين ندازد پاسخ منفي ميبراي اينکه نگهبان را به زحمت نیرا در تابوت ببیند، او 

-شود. چون اخالق و نزاکت حکم ميديگردوستي برايش در قسمت دوم رمان دردسرساز مي

خواهد برايش نامه بنويسد تا بتواند از وقتي ريمون از او ميباز شود.  کند که تابوت حتماً

به  کند. ت اين کار را ميخوش خدمتي و حسن نی ياش انتقام بگیرد، مورسو از رومعشوقه او  

داند که اين کمك در چشم جامعه معنايي متضاد دارد و به بي کند و نميدوستش کمك مي

گويد که هنگام شهادت در جواب دادستان ميدر دادگاه، نگهبان شود. اخالقي تعبیر مي

« و شیر قهوه خورده بودم. ببینم، سیگار کشیده بودم، کمي خوابیده بودم نخواسته بودم مامان را»

و  ناشي از عدم تأيید اين رفتار است واکنش جمعیت به اين سخنان همهمة (93، 1398، کامو)

هم به عنوان نماينده جامعه  فهمد که گناهکار است. قضاوت دادستاناينجاست که مورسو مي

کیل مدافع ماجراي وقتي که وید بر صحت اين واکنش است. کتأت از اصول اخالقي در حماي

شود که هم کند و متذکر ميسیگار کشیدن بر جنازه مادر را تعريف مي تعارف شیر قهوه و

توان اتهامي بر اند و از اين جهت نمينگهبان و هم مورسو به انجام اين عمل مبادرت ورزيده

بله البته آقايان هیئت منصفه به اين نکته توجه » گويد:مورسو وارد کرد، دادستان چنین مي

فنجاني قهوه به آدم تعارف  تواندفت که يك غريبه ميخواهند کرد و البته نتیجه خواهند گر

« کند.اين تعارف را رد مي ورده است قطعاًکنار جسد کسي که او را به دنیا آ کند، اما فرزند در

تواند بر نفس خود مسلط باشد و نقش شود چون نمينزاکتي متهم ميمورسو به بي (94)همان، 

شود مطرود جامعه ميخود را در جامعه به درستي ايفا کند. اما کامو معتقد است که قهرمانش 

-و در ادامه براي توضیح بیشتر اضافه مي (33، 1389،کامو)« دروغ بگويد.خواهد نمي» نچو

گويي به خصوص دروغچیزي را که نیست بگويیم هست.  دروغ گفتن تنها آن نیست که» د:کن
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شود، به بیش از اين است که چیزي را که هست زياده وانمود کنیم و آنجا که به دل مربوط مي

م تا زندگي را کنیکنیم. اين کاري است که ما همه روزه ميکنیم تظاهر ميآنچه که احساس مي

گیرد. يعني جا شکل ميامو و ژان ژاک روسو همیننقطة اشتراک آلبرک (34همان، )« ساده کنیم.

نزاکت که بر ظاهرسازي بنا شده است تقابل میان فرديت واقعي و فرديت نمايشي در جامعه. 

 . کند که دروغ بگويد تا بتواند جايگاه خود را  در اجتماع توجیه کندبه فرد حکم مي

 گويد:، روسو چنین ميگفتار در باب علوم و هنرهادر 

پیش از آنکه هنر رفتار ما را شکل دهد و به عواطف ما سخن گفتن با زباني تصنعي » 

خام اما طبیعي بودند و تفاوت در رفتار ما در نخستین ما و متظاهرانه را بیاموزد، عادات 

کرد. طبیعت انسان در اصل نیکوتر نبود، اما نگاه تفاوت در شخصیت را اعالم مي

اين امتیاز که ما ديدند، سهولت راهیابي متقابل به يکديگر مي ها امنیت خود را درانسان

که کرد. امروزه کنیم آن را از رذايل بسیار محافظت ميديگر قدرش را احساس نمي

تر هنر خوش آمدن را به اصول ثابتي تبديل اي لطیفتر و ذائقههاي موشکافانهپژوهش

رسد کند و به نظر ميحکومت مي ياات ما يکنواختي سخیف و فريبندهکردند در خلقی

کند وقفه تقاضاهايش را  مطرح مينزاکت بياند. همة ارواح در قالبي واحد ريخته شده

از نبوغ پیروي مردم بي وقفه از امور رايج متعارف و نه دهد؛ و آداب داني فرمان مي

نسانکنند همان بنمايند که هستند؛ و در اين اجبار دائديگر جرئت نميکنند؛ مي ا -مي، 

رار گیرند شراط يکساني ق رشود اگر داي که جامعه نامیده ميگله دهندة هاي تشکیل

ها شود. پس نتري مانع آمگر اينکه انگیزه قوي دهندميهمگي عمل واحدي انجام 

بايد توانیم بدانیم با چه کسي سر و کار داريم؛ بنابرين براي شناخت هرگز نمي دوست 

باشیم، يعني منتظر وقتي که خیلي دير است. زيرا براي همین شرايط منتظر تنگناها 

 (43-1384،44 ،کهون) «است که شناختن او اساسي است.

یك نها را در تعارض با اما پیشرفت آنکند، نفي نميفي نفسه روسو علوم و هنرها را 

هنرها و شود که شناخت بشر از جهان و تسلط او بر بیند. او منکر اين نميسرشتي بشر مي

-اين واقعیت را نشان دهد که پیشرفت کندد. بلکه تالش ميشومي علوم باعث پیشرفت مادي
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اند سودي به پیشرفت معنوي انسان که همان پرورش فضايل طبیعي باشد هاي مادي نتوانسته

هايي که طبیعت اما او را از توانايي تر کرده است،پیشرفت مادي، زندگي بشر را آساند. نبکن

آموزد که به کند. انسان در وضعیت طبیعي ميشود تهي ميگیري آنها در انسان ميباعث شکل

اما هنرها و واقعیت جهان هستي را بپذيرد و خود را با آن تطبیق دهد.  نیروي خود تکیه کند،

گري و دستکاري در طبیعت به حیله هاي خود را با توسلتواناييناآموزند که علوم به او مي

 اي زندگي برهايي که بردر اين جامعه انسانجامعة مدرن اوج اين تباهي است. جبران کند. 

هاي خود گیرند که تواناييتر از کساني قرار ميدر موضع ضعیفکنند ه ميتوان طبیعي خود تکی

 ثروت، مقام و جايگاه اجتماعي به. کنندکسب مي آن را از ساخت و کار جامعه و سازماندهي

کنند و با نمي آيند که براي به تعالي رساندن فضیلت در خود تالشهايي در ميخدمت انسان

که بر  تابرين فضیلبند. نکنا شده توسط جامعه سازماندهي شده رشد ميتکیه بر مواهب اعط

گیرد که اي جامعه قرار ميهاي طبیعي در انسان بايد رشد کند در تقابل با معیارهاساس آموزه

قوانین و مقررات ساخته بشر است. قوانیني که پیش از آنکه دغدغة تعالي بخشیدن به بر ساختة 

انسان ديگر بايد قوانین جامعه سرشت بشري را داشته باشند در فکر اداره کردن اجتماع هستند. 

يعني ورود به بازي و  و اينمدرن را رعايت کند و خود را با ساخت و کار آن تطبیق دهد. 

ه مدرن اصل اول، رعايت نزاکت است. اما نزاکت تنها ظاهري رعايت قوانین آن. در جامع

دهیم. نزاکت چیزي نیست جز نمايش و در واقع بر هیچ فرهنگي است که به تزوير مي

تواند میان آنچه به ضرورت طبیعي بنا نشده است. از همین روست که مورسو به سختي مي

زاکتي که بر همانگي ايجاد کند. نکند و آنچه جامعه از او انتظار دارد بیعي احساس ميطور ط

بر سرشت طبیعي بشر بنا  چون روسو ارزش ذاتي ندارد ساخته جامعه است در نگاه ژان ژاک

 . نشده است

انسان براي زندگي کردن در طبیعت و ادامه بقا نیاز ندارد که نزاکت به خرج دهد 

طبیعي خود چنان است که بايد باشد و نیازي به ظاهرسازي نیست.  هرچیز در شکل

ها در رقابت  و خصومت با يکديگرند و آيد که در آن انسانظاهرسازي به کار اجتماع مي

و درگیري پیش نرود. يعني  آيد تا اين خصومت به سمت جنگمي نزاکت به کارشان

بیعت انسان وجود ندارد و ساختة نیکخواهي که در نزاکت هست فقط ظاهري است و  در ط
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ر ها مشغول نمايش هستند. نزاکت جامعه است که در آن انسان فضیلتي طبیعي نیست بلکه تذوي

ن طبیعي خود کند و با تکیه بر تواگناهي زندگي ميجامعه است. در حالت طبیعي انسان در بي

اي از پیروي از مجموعه دهند که چگونه بايمتمدن به انسان ياد م کند. در جامعةرشد مي

او  اجتماعي منطبق سازد.  زندگي بر را خود ،اصول و دستورات آموزش انسان يعني دور کردن 

دهد که بجنگد، وزش نميجامعه به انسان آم وارد کردن او به فضاي نمايش. از زندگي طبیعي و

اس قوانین و منطقي بر اسدهد که براي رفتار مخاصمت آمیز خود توجیهات آموزش ميبلکه 

 بیابد. و اين چیزي است که مورسو از جامعه نیاموخته است. مقررات اخالقي

 معنایی یا محالحکایت بی  (4

نويسد بعد از توضیحاتي که در باب ساختار آلبر کامو مي بیگانهدر نقدي که سارتر بر 

آنچه » است:رسد که رمان بیگانه يك حکايت فلسفي دهد به اين نتیجه ميداستان ارائه مي

هاي ديد صرفه جويي مکانیکي يك قطعه مونتاژ شده و حضور زماننويسنده تهوع در بیگانه مي

هاي تمسخرآمیز بود که از يك رمان کوتاه اندرز نويسي حال مرده همراه با نوعي هزل و پرتره

ريکايي نويسان آمهاي آلماني و رماندهد که به رغم چیزهايي که از اگزيستنسیالیستخبر مي

  (149، 1395، کامو)« نديد يا صادق نزديك است.اي از ولتر از نوع کاگرفته، به شدت به قصه

يك حکايت فلسفي است. اما به نظر  بیگانه گويد که رماناقع سارتر درست ميدر و

 سیزيف اسطوره ين حکايت بیش از آنکه بازگو کنندة تأمالت فلسفي نويسنده دررسد که امي

توان میان اعمال نظر دارد. يقیناً مي دربارة انسان طبیعي روسو تفکرات فلسفي ژان ژاک باشد به

در قسمت حاصل سیزيف در سرزمین مردگان تشابهي يافت. مورسو و مجازات کار بي روزمرة

کند. کارهايي که گويي در بي حاصلي اول رمان مورسو زندگي روزمره خود را تعريف مي

بینیم متفاوت است. سیزيف چنانکه نچه در سیزيف مياين بي حاصلي با آاما شوند. تکرار مي

انگیز بودن اين اسطوره آگاهي علت غم» گويد به اين تکرار دائمي آگاهي دارد که کامو مي

به نظر کامو کارگر روزگار ما هم مانند سیزيف  (151ُ، 1393کامو، )« استرمان آن از آن قه

دهد و در روزگار ما، کارگر در سراسر عمرش کار معین  و يکساني را انجام مي» است

سرنوشت او در پوچي دست کمي از آن يك ندارد. اما اين سرنوشت تنها در لحظات نادري که 
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به حداقل در ق )همان(« انگیز است.يابد، غمآگاهي مي او از آن سمت اول رمان خواننده آگاهي 

نه تنها از وضعیتي که  کند. مورسوقهرمان داستان مشاهده نميوضعیت تکراري زندگي را در 

بیند و برد ناراضي نیست بلکه اين شیوة زندگي را در تناسب کامل با خود ميدر آن به سر مي

کند که اداره به او پیشنهاد مي وقتي ريیس دهد. مثالًهیچ تمايلي به تغییر آن در خود نشان نمي

 خوانیم:شغلي به پاريس برود، چنین مي براي ارتقاي

گفتم بله اما راستش « تو جواني و فکر کنم از اين جور زندگي بدت نیايد.»  گفت:

ام زندگي خواهم تغییري درپرسید واقعاً نميبعد فرقي ندارد و همین است که هست. 

توانند زندگیشان را عوض کنند، هر زندگي حسن ميها هیچ وقت نبدهم؟ گفتم آدم

دمغ شد و گفت یچ وجه ناراضي نیستم. به هام اين جا، خودش را دارد و من از زندگي

دهم، هیچ جاه طلبي ندارم و همین کارم هیچ وقت به هیچ سوالي جواب سرراست نمي

لي هم نداشت کردم، اما دلیکند. بعد برگشتم سرکارم. نبايد دمغش ميرا خراب مي

کردم که از کردم دلیلي پیدا نميام را که نگاه ميام را عوض کنم. زندگيزندگي

 (46، 1398،کامو)« ام ناراضي باشم.زندگي

کند يعني وقتي در جهان زندگي ميکند. اش بي معنايي يا پوچي را حس نميمورسو در زندگي

تواند کند تا آنجا که ميغريزي تالش ميبیند و به شکل خود را قسمتي از جهان  و طبیعت مي

گیرد که آنجا شکل مي از زيستن در هماهنگي با اين جهان لذت ببرد. آگاهي او به بي معنايي

يعني زماني شود. ن امر در قسمت دوم رمان حادث ميشود ايمي رفتارش مورد قضاوت واقع

که سمبل ساختار اخالقي  گراي مورسو مورد قضاوت دادگاهکه شخصیت طبیعي به ظاهر لذت

ماع آماده نشده است اکنون در تالش براي تگیرد. او که براي زندگي در اججامعه است قرار مي

خود به اعضايش  کردهايي که جامعه بر اساس کاردرک روابط پیچیده اجتماعي و درک نقش

 شود. معنايي مواجه ميبحران بي کند باتحمیل مي

مورسو  زندگي خود را در روابط دوطرفه با هرکدام از تا پیش از قتل مرد عرب، 

رفتار غريزي و از روي گیرد و ظاهراً اين امر هیچ پیامدي براي او ندارد. اشخاص رمان پي مي

او در هر موقعیتي چنان رفتار کند. طبیعت وي هیچ مشکلي در اين روابط دوگانه ايجاد نمي
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کند و از وي شخصیتي متفاوت اما بي خطر نشان کند که طبیعت وي او را بدان هدايت ميمي

ه با او در هايي ککند که هم خودش و هم تك تك انساندهد. او در جهاني زندگي ميمي

رود و به رغم چیز به شکل طبیعي پیش ميدهند. همهن را تشکیل  ميتعامل هستند جزئي از آ

-هدر روند منطقي زندگي خدش ود داردشخصیتي که میان مورسو و اطرافیانش وجهاي تفاوت

هاي اخالقي، انباني باشد از آموزهپیش از آنکه  در اين جهان، ذهن مورسوشود. اي وارد نمي

کند که خود را  در مي مورسو تالشفضايي شکل گرفته از تجربه  و نگاه انساني به هستي. 

 کمال برساند.  تواند بهد و تناسب میان رفتارش با جهان را تا آنجا که ميهستي بیاب

دست دهد که  هاي بکند که مرد عرب را بکشد و بهانهاما کامو قهرمانش را مجبور مي

ها نیست، بلکه زيستي با انسانهم او را در تقابل با جامعه قرار دهد. اکنون مسأله ديگر تعامل و

زند و اجتماع ميها را کنار کامو عامدانه جهان تشکیل شده از انسانتقابل فرد با جامعه است. 

هايي ها و کارکردسازند بلکه از نقشميها ننشاند. اين جهان را ديگر انسانرا به جاي آن مي

ند خواهد يا نميدهند. اينکه مورسو نميتشکیل شده که اعضاي آن در قالب بازيگر ارائه مي توا

 ن يکي است: حذف. ع وارد شود فرقي نمي کند، نتیجه آدر نمايش اجتما

اي باشد از قدرت تواند استعارهمي يت قهرمان اصلي داستان به سمت کشتن،هدا

کند و اگر آن فرد به هر دلیل بخواهد از ورود به بازي جامعه که هرکه را بخواهد محکوم مي

هستي بیرون از اکنون ديگر شود. امتناع ورزد، به شديدترين شکل از جانب آن مجازات مي

که در جامعه زندگي کند و به  بايد بیاموزداگر بخواهد بقا يابد،  جامعه وجود ندارد و انسان

در غیر اين صورت، همان آب و آفتابي قواعد، مقررات  و مناسبات آن مو به مو احترام بگذارد. 

درست  »بکشاند: تواند او را به ورطة هالکند، ميککه زندگي طبیعي را براي انسان دلپذير مي

زوري بیرون داد. سرتاسر آسمان  آتشین پر دريا نفسافتاد.  چیز به دوارهمین موقع بود که همه

تر روي گار شکاف برد و باراني از آتش از آن باريد. تمام وجودم منقبض شد و دستم محکمان

ها در اين جان شلیك کردم. گلولهبار ديگر به آن جسم بي هفت تیر فشرده شد...بعد چهار

محکم به در  دي از آن به جاي بگذارند. مثل نواختن چهار ضربةدون اينکه ربنشستند جسم مي

 (63، 1398 ،کامو)« بدبختي بود.
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و  معنايي يا پوچياز طرفي بیان بي گانهبیاند، که اکثر منتقدين دريافتهبنابرين اگر چنان

-بيگردد. از طرف ديگر نمايش عصیان است، اين بیان و اين نمايش به جهان هستي بازنمي

نه  معنايي را در نه در رابطة انسان و هستي بلکه ا  در ساختارهاي جامعه بايد جست و عصیان ر

اند تا حامل نقشي هايي بايد ديد که از درون تهي شدهنرابر زندگي بلکه در تقابل با انسادر ب

یکند. به اي اخالقي بر آنها تحمیل مياقتدارگر باشند که جامعة ش همین دلیل است که مورسو پ

است که  سپارد. چون فهمیدهمي (125، همان)« اعتنايي مهربان دنیا بي »خود را به ،از اعدام

تنها يك آرزو دارد  )همان( «در اين احساس خوشبختي» است؛ « برادرش»او و مانند« شبیه» دنیا

و آن هم اين است که روز اعدامش تماشاچي زياد باشد و با فريادهاي سراپا نفرت از او 

ند که استقبال کنند. نفرت قهرمان داستان نفرت انساني است که خوشبختي را هبة طبیعت مي دا

دارد  که به مکان و زماني تعلقنفرت کسيشده است.  به مطلوب اکنون توسط جامعه مصادره

 دانند که تالش آنها برايتواند وجود داشته باشد. هم روسو  و هم کامو خوب ميکه ديگر نمي

انجامد. انسان ديگر محصول تاريخ و جامعه است چون در خلق انسان طبیعي به شکست مي

معنايي اين يك پیروز شده است. در واقع مسأله اصلي داستان بينبرد میان طبیعت و تمدن، 

بلکه پذيرش حتمیت تقابل میان منطق برساختة جامعه انساني و ي در جهان نیست. زيست

انسان طبیعي روسو موجودي انتزاعي است که آرزوي بازگشت انسان به زندگي طبیعي است. 

گانه آلبر کامو چنین امري محال است و داستان بی حق زيستن در جامعة واقعي انساني را ندارد.

 اين امر محال است. حکايت فلسفي در واقع 

 

 گيرینتيجه 

به توانند هاي ادبي مرتبط به نوع ادبي رمان که هرکدام مي، در کنار ويژگيبیگانهرمان 

اما تفکر اش برجسته شده است. تفضیل مورد بحث و بررسي قرارگیرند، به دلیل بعد فلسفي

نیست؛ هاي فلسفي بر پاية مفاهیم انتزاعي سازيشود  شبیه به سیستمفلسفي که در آن بیان مي

اين تجربه ها دارد. اي تنگاتنگ با تجربه زيستي کامو در هستي و در میان انسانبلکه رابطه

یم  منحصر به فرد است و از همین رو قهرمان رمان که نمي توانیم آن را بي شباهت به کامو بدان

شود بر همین دلیل است که کامو مجبور ميکند. شايد به گانه جلوه ميدر نگاه مخاطبان بی
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ها يادآوري کند. تفاهماي بنويسد و مواردي را جهت رفع سوچاپ رمان انگلیسي خود مقدمه

اما در واقع کامو با اين کار قصد دارد خوانش فلسفي يا اخالقي ما را از اثرش اصالح کند. 

اندازد. انساني که آل او مين ايدهنساديديم که اين توضیحات ما را به ياد ژان ژاک روسو و ا

-او ميکه طبیعت در نهادش قرار داده است. اما مسلح به خردي است ر نیست فیلسوف و متفک

 هاي اخالقير کرده است و نه چنان که آموزهان زندگي کند که طبیعت برايش مقدخواهد چن

اما در جهاني که اکنون در . کنندمياند او را بدان مجبور شکل گرفتهدر طول تاريخ بشريت  که

تواند راهنماي بشر باشد بلکه بايد به نفع ديگر نه تنها نميکنیم خرد طبیعي آن زندگي مي

د يا دست کم خود را با آنها محصول تمدن هستند کنار گذاشته شوهاي اجتماعي که آموزه

ديگر جز خیالي  تطبیق دهد. اين واقعیت چنان انکار ناپذير گشته که میل به خلق چنان بشري

اکنون ديگر هستي چیزي جز اجتماع نیست و بودن در هستي بیش از هر واهي نخواهد بود. 

چیز به معناي زيستن در جامعه انساني است و اين جامعه معناي خود را در ساخت و کارهايي 

 بیند که تمدن بشري در طول تاريخش به انسان تحمیل کرده است.مي

ني همان انساني است که روسو در تق داستان بیگانه، داستان ت ب ابل با تمدن  و اخالق م

ند پندارد که ميميقهرمان داستان به دنبال خوشبختي است و چنان داد. وير آن قرار ميبر تز توا

خواهي شرکت کند. او آنکه مجبور باشد در نبرد سهمسهم خود را از آن به چنگ آورد بي

ها معنا داشته باشد. اما جامعه به او د در کنار ديگر زندگيتواناش ميبرد که زندگيگمان مي

فهماند که زندگي او جزئي از زندگي جامعه است و او بازيگري است که بايد نقش خود را مي

ك انسان طبیعي بازي تمام شده است و او اينبراي انسان چنانکه برايش تعیین کردند بازي کند. 

نمايش اين حقیقت است که انساني  بیگانهرمان اجتماعي است که بايد به ايفاي نقش بپردازد. 

خیالي  ،تواند وجود داشته باشد و امید به خلق چنین انسانينمي گويدسو از آن سخن ميوکه ر

 بي معني و آرزويي محال است.
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