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 چکیده
دریافت جایزه نوبل ادبی  سالگی به 44و در  1957آلبر کامو، نویسنده و متفکر فرانسوي، که در سال 

ی از نویسندگانی است که طی سالیان متمادي مورد توجه خوانندگان، نویسندگان و فائق آمد؛ یک
هاي او در  حجم باالي آثار ترجمه شده این نویسنده، اجراي نمایشنامه شاعران ایرانی بوده است.

و شده در بارة این نویسنده، نگاه مطبوعات  هاي نوشته نامه تئاترهاي ایران، شمار باالي مقاالت و پایان
دهندة استقبال خوب ایرانیان از آثار و اندیشۀ این نویسنده است. تا  وي، همه و همه، نشان مجالت به

یک از  هاي بسیاري دربارة آلبر کامو صورت گرفته است؛ اما از آنجایی که تا کنون هیچ امروز پژوهش به
هاي نظریه مکتب  ر شاخهبررسی پذیرش ادبی کامو بر اساس نظریۀ پذیرش، که از زی ها به این پژوهش

پژوهش پذیرش وي در جامعۀ ادبی ایران  اند، بر آن شدیم تا به فرانسوي ادبیات تطبیقی است، نپرداخته
تاثیرپذیري  پردازیم؛ که عبارت از خوانشی است که منجر به مفهوم خوانش ابداعی می پردازیم. سپس به به
این پرسش پاسخ دهد  ذیرش کامو در ایران، بهکوشد ضمن بررسی میزان پ شود. پژوهش پیش رو می می

 که آیا این پذیرش با خوانش ابداعی از آثار او همراه بوده است؟ 
 

 کلمات کلیدي: آلبر کامو، ایران، ادبیات تطبیقی، نظریه پذیرش، تاثیر و تاثر.
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 مقدمه -1
 

ان قرار گرفته آثار آلبر کامو از گذشته تاکنون مورد توجه بسیاري از مترجمان و پژوهشگر
هاي انجام شده در بارة این نویسنده، بیشتر بر بررسی درونمایه و ریختار آثار  است؛ پژوهش

اند. از آنجایی که هدف این  میان نیاورده وي متمرکز بوده، اما در بارة پذیرش او سخنی به
ش او مطالعه و بررسی پذیر هاي ابداعی آثار کاموست، نخست باید به پژوهش بررسی خوانش

صورت ابداعی صورت گرفته  هاي متفاوتی را که از آثار وي به در ایران پرداخته، آنگاه خوانش
توسط هانس  1979تا  1960هاي  مفهومی است که در سال "پذیرش"است، بررسی کنیم. 

بسط یافت و  )Wolfgang Iser) و ولفگانگ آیز (Hans Robert Jaussروبرت یاوس (
محور بوده  اي خواننده شناسی دریافت (پذیرش)، نظریه ت. نظریه زیباییمورد استقبال قرار گرف

دهد تفسیر و تاویل متن از  و بنابر تعاریف داده شده، آنچه که اساس این نظریه را تشکیل می
شود و  این معنی که خواننده، دیگر منفعل در نظر گرفته نمی سوي خوانندة آن است؛ به

امري پویاست. این خواننده است » خواندن « در این نظریه  بخش متن است. اي حیات گونه به
بخشد. نویسنده و اثر دیگر بسان سابق حائز  متن معنا و مفهوم می که در نبود نویسنده، به

اهمیت نبوده و خواننده در مرکز توجه است. دیگر براي متن معنایی واحد در نظر گرفته 
شود. معانی که نزد هر خواننده  راي معانی مختلف میتعداد خوانندگانش دا شود. بلکه اثر به نمی

طور ناخودآگاه تحت تاثیر احساسات،  با دیگري متفاوت است؛ چرا که هریک از خوانندگان به
هاي خود بوده و تفسیري متفاوت از متنی واحد خواهند داشت. در این  دانسته تجارب و پیش

، »دریافت « بنگریم که مقصود و مراد از واژة خواهد کرد. » دریافت « معنا که خواننده متن را 
صورت انفرادي از اثر صورت  فهم متن است. فهمی که توسط خواننده یا خوانندگان به

مطالعه و بررسی علل گرایش یا عدم گرایش  گیرد. بخش دیگري از این نظریه مربوط به می
گی و حتی سیاسی جامعه. یک اثر است؛ یعنی مطالعه و بررسی بستر اجتماعی، فرهن جامعه به

پذیرد و سپس باید شرایطی را  می پدیدة دریافت ابتدا از سوي هریک از خوانندگان صورت
اند و پس از دریافت اثر، از آن  بررسی کرد که این خوانندگان در کنار یکدیگر قرار گرفته

عوامل درونی  اند. جامعۀ خوانندگانی که هر یک تحت تاثیر استقبال کرده یا آن را نپذیرفته
دلیل زیست در محیطی مشترك، متاثر از  گوناگون، فهم و دریافت متفاوتی از متن داشتند؛ اما به

غیر از عوامل درونی، عوامل بیرونی نیز نقش موثري  عوامل بیرونی یکسانی بوده و در نتیجه به
 اند. در پذیرش یا عدم پذیرش اثر داشته
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رد و تحت تاثیر سنت فرهنگی، محتوا و بار اي گذشتۀ خاص خود را دا هر خواننده
هیچ وجه  اي که او به کند، فرهنگ و جامعه اي است که در آن زندگی می فرهنگی جامعه

دهد. افق انتظار اثر نیز، آن افقی است  او را تشکیل می "افق انتظار"تواند منکر آن باشد و  نمی
) اگر افق انتظار 44، 1379، که مسئولیت اصلی آن را نویسنده بر عهده دارد. (جواري

خوانندگان با افق انتظار اثر در یک راستا قرار بگیرند، پذیرش صورت گرفته و در غیر این 
نظریه دریافت: از « پور در مقاله  مهدي رحیم گیرد. صورت پذیرشی از اثر صورت نمی

نخست دورة  که در شمارة» خان آرزوي اکبرآبادي تا هانس روبریاس آلمانی الدین علی سراج
چاپ رسیده است، برداشت افق انتظار را در سه  به 1388جدید  مجلۀ آینۀ میراث در سال 

 کند: بخش تبیین می
یابد. در این مرحله معنی بیان شده در  درکی از متن دست می الف) بازتاب معنی: خواننده به

او منتقل  ۀ متن، بهواسط یابد و به متن، توسط نویسنده، در ذهن و فکر خواننده بازتاب می
 شود. می

شکلی خوداگاه یا ناخوداگاه، معنی دریافته از متن را با  ب) درجه پذیرش گفتار: خواننده به
زند. در واقع این مقایسه بین  می مقایسه دست گذارد و به آنچه در ذهن خود داشته کنار هم می

 معنی موجود و معنی مورد انتظار خود خواننده است.
مفهومی متون: پذیرش و یا عدم پذیرش، عالوه بر ساختارهاي  -پذیرش اجتماعیج) قابلیت 

زمینه مساعد و نامساعد اجتماعی نیز بستگی دارد. افزون بر  ادبی و شیوة بیان مفاهیم، گاه به
نقش مهم شرایط  توان به قرائت متن از دیدگاه ادبی و نقش رابطه میان متنی در دریافت آن، می

 )96-97، 1388پور، رحیمار بودن و یا نبودن آن با دریافت اثر اشاره کرد. (اجتماعی و سازگ
هاي بسیاري در ایران دربارة آلبر کامو صورت  امروز پژوهش همانطور که عنوان شد تا به

پذیرش کامو در ایران بر  ها به یک از این پژوهش حال هیچ گرفته است، اما از آنجایی که تا به
رداخته است، بر آن شدیم تا پذیرش وي را مبتنی بر این نظریه بررسی اساس نظریه پذیرش نپ

بررسی  کنیم. هدف این پژوهش، تنها بررسی میزان پذیرش کامو نبوده و خواهد کوشید تا به
اینکه دامنۀ بحث در بارة پذیرش  تاثیر وي بر نویسندگان و شاعران ایرانی نیز بپردازد. نظر به

بایست پذیرش وي را در سطوح مختلف اجتماع، مانند  و میکامو در ایران وسیع بوده 
روشنفکران، نویسندگان و شاعران، جامعۀ دانشگاهی و مترجمان و مراکز نشر مد نظر قرار 

پردازد و در مجالی دیگر  بررسی پذیرش کامو در جامعۀ ادبی می دارد، پژوهش پیش رو، تنها به
توضیحات ارائه شده، این اثر  با توجه بهت. مطالعه و بررسی سطوح دیگر خواهیم پرداخ به



 295رانیآلبر کامو در ا یعخوانش ابدا

نظریه پذیرش و تاثیر و تاثر، تاثیر کامو را بر نویسندگان و  اي به خواهد کوشید تا ضمن اشاره
 شاعران ایرانی واکاوي کند.

 
 پیشینۀ پژوهش 1-2
 

صورت  دربارة آلبر کامو و آثارش در جامعۀ علمی و دانشگاهی ایران، پژوهشگران هم به
قی با شاعران و نویسندگان ایرانی و غیر ایرانی، و هم دربارة موضوعات مختلف و مضامین تطبی

اند. اما جایگاه او وآثارش تا کنون در ایران  هاي بسیاري نوشته نامه آثار او، مقاالت و پایان
استوار است، » پذیرش « بررسی نشده است. از آنجایی که اساس این پژوهش بر نظریه 

 کنیم: نظریه پذیرش پرداخته شده است، اشاره می ها به ري که در آنبرخی آثا به
پذیرش  اند، بخشی از اثر خود را نیز به پرداخته "نقد جدید"مبحث  بیشتر نویسندگانی که به

کتاب علی تسلیمی اشاره کرد که  توان به اند؛ از جمله این نویسندگان می ادبی اختصاص داده
از وي نکات مفیدي از پذیرش را  کاربرد آن در ادبیات فارسی) هاي ادبی و نظریه(نقد ادبی 
ایو  توان به  اند، می مبحث پذیرش پرداخته از دیگر نویسندگانی که در آثارشان به دهد. بدست می

ترجمۀ طهمورث ساجدي،  وي به ادبیات تطبیقیاشاره کرد؛ کتاب  )Yves Chevrelشورل (
عنوان راهکاري جدید در بررسی استقبال از آثار،  ش بهاز جمله آثاري است که از نظریه پذیر

از « مترجم این کتاب، طهمورث ساجدي خود نیز نویسنده کتابی است با عنوان  یاد کرده است.
نقاط مشترك دو گسترة نقد ادبی و ادبیات تطبیقی،  که در آن به» ادبیات تطبیقی تا نقد ادبی

پژوهشی را در این زمینه با -خستین مقاله علمینظریه پذیرش اشاره دارد. همچنین وي ن به
در شمارة پانزدهم مجله پژوهش ادبیات معاصر جهان  "گی دو موپاسان در ایران"عنوان 

فرایند  بررسی سهم مترجمان فارسی در ترجمۀ آثار او و نیز به چاپ رسانیده است که در آن به به
 Siegbert Salomonن پراور (زیگبرت سالمو پردازد. تاثیر وي بر ادبیات ایران می

Prawer(  ترجمه علیرضا ، »درآمدي بر مطالعات ادبی تطبیقی«نیز در فصلی از کتاب
هاي انجام  هایی از پژوهش نظریه پذیرش اشاره کرده و نمونه انوشیروانی و مصطفی حسینی به

بط، بررسی هاي مرت ترین مثال گرفته بر اساس این نظریه را یادآور شده است. از جمله، مهم
 پذیرش همینگوي در فرانسه است.

نظریه « مقاالت  توان به در این زمینه مقاالتی چند نیز در دست است؛ از آن جمله می
از یائوس تا پدیده « از خلیل پروینی و محمود شکري، » پذیرش در نقد ادبی و ادبیات تطبیقی

هاي جدید  ؛ روشی براي خوانششناسی دریافت نظریه زیبایی«  و»  دریافت در ادبیات تطبیقی
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مفهوم زندگی در اشعار نیما (بر اساس  رهیافتی به«از محمدحسین جواري،  »در ادب فارسی
هر متن ناتمام است (سیري در « . از مهدي شریفیان و علیرضا نوري، )»نظریه دریافت

از » یافتیائوس و آیزر، نظریه در«ز رسول نظرزاده، ا)» پدیدارشناسی نظریه دریافت مخاطب
از  »خان آرزوي اکبرآبادي تا هانس روبر یاس آلمانی الدین علی از سراج«بهمن نامور مطلق و 

 .پور اشاره کرد مهدي رحیم
 

 مباحث نظري -2
 ادبیات تطبیقی 2-1
 

ادبیات تطبیقی از « در دانشنامۀ ادب فارسی، در تعریف ادبیات تطبیقی چنین آمده است: 
ها و  ها، جنبش ها، دوره سنجش آثار، عناصر، انواع، سبک که بهشاهکارهاي نقد ادبی است 

طور کلی، مقایسۀ ادبیات در مفهوم کلی آن در دو یا چند فرهنگ و زبان  هاي ادبی و به چهره
) منظور از مطالعات ادبی تطبیقی، بررسی نقاط 41، 1376نژاد،  ( قاسم »پردازد.  مختلف می

زبان نوشته شده  بیش از یک ا منبع الهام بین آثاري است که بهاشتراك و افتراق، تاثیر و تاثر ی
کنند، مانند:  ارتباطات ادبی، موارد دیگري را نیز بررسی می ۀبر مطالع افزونتطبیقگران « باشند. 

 Charles Eliot( ارتباط بین دو نویسنده در فراسوي مرزهاي ملی و زبانی، نظیر کتاب نورتن
Norton(  وري شواهد مبنی بر آشنایی ا؛ گرد1گوته و کارالیل يها هماننديبا عنوان
دانش گوته از «با عنوان  )James Boyd( تاب بویدکاي با ادبیات خارجی، نظیر  نویسنده

اي خارجی در  ها یا تلمیحات نویسنده هاي استفاده از نقل قول ؛ بررسی روش2»ادبیات انگلیسی
دادن اینکه  ؛ نشان3ها شکسپیر هاینه: بررسی زمینه ملی، مثل کتاب پراور با عنوان ةآثار نویسند

اي از یک اثر خارجی را بدون ذکر منبع در اثر خود آورده  هاي عمده اي بخش چگونه نویسنده
 Karl( هاي کارل کالمر اي از ترجمه هاي عمده که بخش) Bertolt Brecht( برشت اننداست، م

Klammer( از آثار ویون )François Villon( مبوو ر )Arthur Rimbaud(  را در
تملک خود درآورده است؛ یافتن ردپاي آثار خارجی در آثار نویسندگان  هایش به نمایشنامه

 Fyodor( داستایفسکی 4خفت کشیدگان و آزردگانرمان  میانهاي  دیگر، مانند مشابهت

 __________________________________________________________________________  
١The Correspondence between Goethe and Carlyle. 

٢Goethe’s Knowledge of English Literature 
٣Heine’s Shakespeare: A Study in Contexts. 

٤The Insulted and the Injured 
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Dostoevsky(  اثر دیکنز 1»کوچک عتیقه فروشی ةمغاز«و رمان )Charles Dickensیا  )؛
اي خارجی... تمایل نویسنده  تعیین میزان تاثیرپذیري نویسنده و خالق اثري از نویسنده

احساس خویشاوندي یا خصومت مسحور  ۀتاثیرپذیري از دیگري در خلق آثار ادبی، بر پای به
در این تحقیق نیز خواهیم دید که احساس  )38-39 ،1393پراور،( » گیرد. صورت می

تاثیرپذیري از وي  نویسندگان ایرانی با برخی از مضامین آثار کامو، بهخویشاوندي شاعران و 
 شود. می منجر

 
 نظریه پذیرش 2-2
 

هاي گوناگونی نیز از آن منشعب شده است  افزون بر تعاریف مختلف ادبیات تطبیقی، نظریه
عبارت  ،1970ها، نظریه پذیرش (دریافت، اقبال ادبی) است. پیش از سال  که یکی از این نظریه

عامل « در مطالعات تطبیقی فرانسه کاربردي نداشت، با وجود این، عباراتی همچون » پذیرش«
» تأثیر«  (خوانندگان و مردم) که هر دو منتهی به» عامل گیرنده « (نویسنده) و » فرستنده 

هانس روبرت یاوس و  1979تا سال  1960شدند، وجود داشت. در هر حال، از سال  می
شناختی پذیرش پرداختند که تقریبا بالفاصله مورد استفاده  بسط نظریه زیبایی ر بهولفانگ ایز

اي خواننده محور است،  بر اساس این نظریه، که نظریه) 69، 1387(ساجدي، قرار گرفت. 
تفسیر و تاویل متن  شود که مخاطبان اثر در طی زمان به اثر ادبی، تنها هنگامی کامل می یک

شود، چه؛ در تکامل اثر ادبی،  ظریه، خواننده، دیگر منفعل در نظر گرفته نمیبپردازند. در این ن
نقشی مثبت و سازنده دارد. یک اثر ادبی، پس از نگارش، از نویسندة خود جدا شده و این 

شمار مخاطبان خود،  بخشد. هر متن، به خواننده است که با خواندن و تفسیر متن بدان معنا می
هاي یاد شده، با  ها و تاویل یرهاي متعددي شده و هر یک از خوانشها و تفس داراي خوانش

اي  اي دیگر و از دوره خواننده اي به ها و انتظارات، از خواننده تجربیات، پیش دانسته توجه به
دورة دیگر متفاوت خواهد شد، زیرا این خواننده است که با فهم و تفسیر یک اثر ادبی، آن را  به

هاي فردي، شرایط  دانسته جز تجربیات و پیش در پذیرش یک اثر ادبی، به کند. اما دریافت می
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... جامعه نیز موثر است. این شرایط، افق انتظار خوانندگان را در 

دهند. در صورتی که افق انتظار اثر ادبی با افق انتظار خوانندگان در  اي خاص تشکیل می دوره
هاي  پذیرد و در صورت مغایرت افق باشد، پذیرش اثر ادبی صورت می اي خاص سازگار دوره

ها حاکی از آن است که با تغییر افق  انتظار، شاهد پذیرش اثر نخواهیم بود. حال آنکه بررسی
 __________________________________________________________________________  
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انتظار یک جامعه در طی زمان، امکان پذیرش اثري که پیشتر مورد اقبال قرار نگرفته است، 
هنگام بررسی پذیرش یک اثر ادبی مورد مطالعه و بررسی  که به هایی وجود دارد. یکی از زمینه

گیرد، تاثیر و تاثر است. بررسی تاثیر نویسنده بر نویسندگان، شاعران، روشنفکران و...  قرار می
 جامعه، که خود از پذیرش نویسندة یاد شده حکایت دارد.

 
 خوانش ابداعی  2-3
 

بررسی تاثیر و تاثر بود. اما  آن، در آغاز، محدود به ادبیات تطبیقی، بنابر تعاریف بنیانگذاران
بیانی دیگر؛ مطالعات  بررسی پذیرش آن اثر است. به مطالعۀ تاثیر و تاثر یک اثر ادبی، وابسته به

پذیرش و تاثر مکمل یکدیگرند، زیرا؛ بررسی پذیرش یک اثر ادبی، یا یک نویسنده، در 
عی که از وي و آثارش صورت پذیرفته است، هاي ابدا اي خارجی با بررسی خوانش جامعه

برانگیز ادبیات تطبیقی است.  هاي بحث تاثیر پذیري یا تاثیر و تاثر یکی از گستره«  همراه است.
در مجموعه مقاالت ارزشمندي با عنوان  ،)Alfred Owen Aldridge( لفرد اوئن آلدریجآ

توان جدا از  ثیر و تاثر را نمیده است که موضوع تایادآورش1ادبیات تطبیقی: موضوع و روش
را » قرابت « یا » تشابه « آلدریج . بررسی کرد» سنت « و » قرابت « و » تشابه « موضوعات 

داند که هیچ ارتباط دیگري با هم  حالت یا تفکر بین آثاري می شباهت در سبک، ساختار،
اسی دریافت، این خواننده همانطور که گفته شد، طبق نظریه زیباشن )54، 1393(پراور،  »ندارند.

هاي خود، ضمن خوانش اثر ادبی، تفسیري از آن ارائه  تجربیات و دانسته است که با توجه به
بخشد. اما از آنجایی که هر  اثر ادبی معنا می دهد و بدین ترتیب در واقع خواننده است که به می

از اثر ادبی دارد، با دیگر خواننده متاثر از عوامل درونی متفاوتی است، خوانش و تفسیري که 
تعداد خوانندگانش داراي معانی و  تواند به خوانندگان متفاوت است؛ بنابراین هراثر ادبی می

تفاسیر متعدد و متفاوتی باشد. امر خوانش، امري فعاالنه و خواننده فردي است فعال، نه منفعل. 
ز خالق خود جدا شده و دیگر رشته تحریر درآمد، ا چرا که اثر پس از آنکه توسط نویسنده به

خوانندگان  دار شدن به قادر نیست تنها مراد و منظور نویسنده را با خود حمل کند و براي معنا
نیازمند است. بنابر این نظریه؛ خواننده، خالق دوبارة متن ادبی است. او فردي پویاست که 

ویارویی با اثري ادبی، آن هنگام ر گروهی از خوانندگان بهفعالیتش خوانش و تفسیر اثر است. 
زنند.  خلق اثري نو می کمک آن دست به را دریافت کرده، از فرم یا مضمون اثر بهره برده و به

کند.  اینگونه دریافت، همان دریافتی است که ادبیات تطبیقی سنتی از آن با عنوان تاثیر یاد می
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شود، حال آنکه  ر گرفته نمیدر ادبیات تطبیقی سنتی، نقش فعالی براي خوانندة متاثر در نظ
دهد که  او لقب خواننده مبدع می نظریه دریافت، بر نقش فعال و مثبت خواننده تاکید کرده و به

هم در خوانش و هم در آفرینش متن ادبی نقشی فعال و سازنده دارد. بدین ترتیب خوانش 
لق آثار ادبی جدید خ ابداعی از متنی ادبی؛ نوعی کنش فعاالنه از جانب خواننده است که به

 انجامد. می
آنچه شایان توجه است، این است که پذیرش، مقدم بر خوانش ابداعی از یک اثر است. 

شود و سپس بر خوانندگان خود تاثیرگذاشته و  بدین معنا که یک اثر، نخست پذیرفته می
اثر نیز؛ پذیرد. حال آنکه خوانش ابداعی صورت گرفته از  هاي ابداعی از آن صورت می خوانش

هاي انجام شده در زمینۀ  دهد. بنابراین چه در پژوهش بخشی از روند پذیرش آن را نشان می
هر دو نکته  هاي ابداعی باید به هاي صورت گرفته در زمینۀ خوانش پذیرش و چه در پژوهش

 توجه شود.
 
 

 
 بحث و بررسی -3
 پذیرش کامو در ایران 3-1
 

زاده  اصغر خبره احمد و علی همت جالل آل که به یگانهببا ترجمه  1328آلبر کامو در سال 
ایرانیان معرفی شد. کامو از آن دسته نویسندگانی است که از بدو ورود  صورت گرفت، به

ایران تاکنون مورد توجه مترجمان و مراکز نشر بوده است. آثار این نویسنده، بارها در ایران  به
 27ترین اثر کامو، با  معروفبیگانه، اند. براي مثال  فتهترجمه و بازنشر قرار گر مورد ترجمه، باز

ترجمه،  3با  ، آدم اولترجمه 4با  مرگ خوشترجمه،  7با  سقوطترجمه،  8با  طاعونترجمه، 
 11با  ها عادلترجمه،  3با  حکومت نظامیترجمه،  8با  سوءتفاهمترجمه،  5با  کالیگوال
راهبه، فلسفه پوچی، افسانه قرون،  براي یکتسخیرشدگان، یک مورد جالب، رکوییم ترجمه، 

پسند،  زندگی، نوادگان خورشید، قاتالن مشکل ها، عشق به ها و ناکامی روژه مارتن دوگار، شادي
دوست آلمانی، تعهد  مرد خاموش، دلهرة هستی، تابستان الجزایر، پشت و رو، عیش، چندنامه به

 ها یادداشتترجمه،  2با  انسان طاغیرجمه، ت 3با  افسانه سیزیفترجمه،  1هریک با  اهل قلم؛
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مترجمان بزرگی  1اند. ترجمه، بارها و بارها نشر و بازنشر شده 3با  تبعید و سلطنتترجمه،  3با 
زاده، پرویز شهدي، خشایار دیهیمی،  اصغر خبره الدین اعلم، علی نظیر لیلی گلستان، امیر جالل

انتشار  آثار کامو پرداخته و در بین مراکز نشري که بهترجمه بسیاري از  محمدرضا پارسایار و.. به
خورد. افزون بر  چشم می اند نیز نام بسیاري از مراکز نشر معتبر به ها مبادرت ورزیده این ترجمه

 اند:  اجرا درآمده هاي کامو نیز در ایران بارها به نامه ترجمه آثار، نمایش
 2 1382 پسیانی، کارگردانی آتیال شاعرخشونت، بهکالیگوالنمایش -
 3 1384کارگردانی مهبود مهرنوش، فرهنگسراي نیاوران، بهکالیگوال نمایش -
 4 1389زاده، تماشاخانه ایرانشهر، کارگردانی همایون غنی بهکالیگوال نمایش -
 5سیما 4الدین صادقی، پخش از شبکه کارگردانی قطب بهکالیگوال تئاتر تله -
 6 1394زاده،سالن هما، و سالن وحدت مایون غنیکارگردانی ه بهکالیگوال نمایش -
کارگردانی نیکی ساطعی در  به 1395مهر  10در تاریخ راهبه  رکوئیم براي یکنمایشنامه  -

 7تماشاخانه قصر خوانش شده است.
نقطه، سالن  در تماشاخانه سه 1393مرداد  31تا  1393تیر  31در تاریخ  سوءتفاهمنمایشنامه  -

 1396تیر  16تا  1396تیر  11کارگردانی مهدي شاهی و همچنین در تاریخ  خسرو شکیبایی به
زبان فرانسه و با ترکیبی از بازیگران ایرانی و  کارگردانی جواد موالنیا، به در تئاتر باران به

 8اجرا در آمده است.  فرانسوي به
فیلم بهره برده  تلههم چنین حسن فتحی، کارگردان بنام ایرانی، از این نمایشنامه براي تولید  -

هاي اصلی نمایش خانگی ( شبکه  براي نخستین بار در یکی از شبکه 1374است که در سال 
 دو ) روي آنتن رفته است.

 __________________________________________________________________________  
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کارگردانی تینو  به حکومت نظامینمایشی باعنوان  1395آبان 19تا  1395مهر  15در تاریخ  -
تن نمایشنامه اقتباسی است از اجرا درآمده است که م صالحی در سالن استاد سمندریان به

 1کند. هجوم و گسترش داعش در منطقه اشاره می حکومت نظامی آلبر کامو که به
مهر  5تا  1395شهریور  20کارگردانی قاسم عبداللهی در تاریخ  نیز به ها عادلنمایشنامۀ  -

 2اجرا درآمده است. در تماشاخانۀ بازیگاه به 1395
هاي این نویسنده فرانسوي استقبال  ر و اجراي نمایشنامهحجم وسیع ترجمه و انتشار آثا

دهد. ضمن اینکه چندین و چند اثر نیز در ایران  می خوب ایرانیان را از این نویسنده نشان
اي از آثار نویسندگانند و آثار کامو نیز در این مجموعه آثار  منتشر شده است که مجموعه

آثار کامو، براي معرفی هرچه بهتر این نویسنده  خورد. مترجمان افزون بر ترجمۀ چشم می به
ترجمه آثاري  شد، به جهت توجه و رغبتی که از سمت مردم دیده می مردم ایران، و به به

 اند. هاي دیگر نگاشته شده زبان اند که در بارة زندگی، آثار و یا فلسفۀ این نویسنده به پرداخته
اند. افزون بر  ن ایرانی دربارة آلبر کامو نگاشتهبرخی آثار دیگر نیز وجود دارند که نویسندگا

هاي صورت گرفته از جانب مترجمان و نویسندگان، کامو در مطبوعات و مجالت ایران  تالش
هاي دنیا  نیز بارها مورد بحث قرار گرفته است؛ براي مثال این نویسنده، بارها در روزنامه

و فصلنامۀ نگاه نو، ماهنامۀ صحنه، نفت اقتصاد، ایران، جام جم، رسالت، شرق، اعتماد،... 
پارس، مجله آزما، بایا، سوره اندیشه، نگین و... مطرح بوده است. کامو در جامعۀ دانشگاهی 

ها و مقاالت  نامه ایران نیز از پذیرش در خوري برخوردار بوده است، شمار بسیار باالي پایان
کامو ها،  ، موید این ادعاست. افزون بر ایننگاشته شده دربارة فلسفه، زندگی و آثار این نویسنده

هاي ایران همچون دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه  و آثار ارزشمند او در بسیاري از دانشگاه
آزاد مشهد، دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشگاه آزاد تهران، دانشگاه اصفهان، دانشگاه چمران 

اند؛ دانشجویان زبان و ادبیات فرانسه با  ار گرفتهاهواز، دانشگاه حکیم سبزوار و... مورد توجه قر
هاي  شکل هاي باالتر به دانشگاه، ابتدا آشنایی نسبی با این نویسنده پیدا کرده و در سال ورود به

و...  20مختلف و تحت عناوین درسی، چون خواندن متون ساده، ترجمه شفاهی، ادبیات قرن 
ردازند. ضمن اینکه استادان در دیگر دروس نیز، پ خواندن و بررسی آثار و زندگی او می به
نوعی گواه  جویند. آنچه برگفته شد، همگی به صورت پراکنده] از آثار این نویسنده بهره می به

 پذیرش باالیی است که از کامو و آثار وي در ایران صورت گرفته است.
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 بررسی دالیل پذیرش کامو در ایران 3-2
 

ایران تا کنون مورد توجه  هاي ابتدایی ورود به از همان سال شمار بسیاري از آثار کامو،
ها و تعداد دفعات چاپ مجدد آثار،  اند. حجم باالي ترجمه مترجمان و مراکز نشر قرار گرفته

بیشتر آثاري که در کشور مبدا از استقبال  موید پذیرش آثار و شخصیت آلبر کامو در ایرانند.
نیز از پذیرش بهتري بهره خواهند برد. همانگونه که در بارة خوبی برخوردار باشند، در ترجمه 

ترتیب در مورد  این امر کامال ملموس است. پس از بیگانه، به بیگانهترین اثر کامو یعنی  معروف
اي خارجی  توان براي پذیرش آثار یک نویسنده در جامعه دیگر آثار وي. دالیل متعددي را می

هاست. از میان دالیل  ترین آن فرهنگی از جمله مهم -جتماعیبرشمرد که از آن میان، دالیل ا
 کند فرهنگی نیز، موارد زیر در پذیرش آثار کامو در ایران بیشتر جلب نظر می -اجتماعی

الف) شکوفایی ژانر رمان: پس از گسترش صنعت و ترجمه، فرهیختگان عصر، براي آگاهی 
ترجمۀ آثاري که غالبا آموزشی و علمی بودند،  مردم از راه ترجمه و در نتیجه انتشار بخشیدن به

مبادرت ورزیدند؛ اینک، زمان شکوفایی ژانر رمان فرا رسیده بود و ترجمه افزون بر جنبۀ 
 خود گرفت. کننده نیز به اي سرگرم جنبۀ سرگرم کنندة رمان، جنبه آموزشی، با توجه به

چهار دوره تقسیم  ان را بهترجمه در ایرپیدایش رمان فارسی، کریستف باالیی در کتاب 
جنگ دوم جهانی و استعفاي رضاشاه در سال «کند. که دورة چهارم آن بازة زمانی  بندي می

است که نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و همچنین فرهنگی و ادبی ایران را متزلزل  1320
برابر افزایش  سه ها ( تنها در زمینۀ زبان فرانسوي ) به کرد. در این دوران آخر حجم ترجمه

حال خوانندگانی که  هاي مبدا و همچنین بر شمار مترجمان ( و در عین یابد و بر تعداد زبان می
) با گسترش ترجمه 68، 1377(باالیی، ». شود زبان اصلی بخوانند ) افزوده می قادرند متون را به
عصر امتیاز محسوب ها، آلبر کامو افزون بر داشتن ملیت فرانسوي که در آن  رمان در این سال

مردم ایران داد تا آثارش  او و البته به یافت که این شانس را به شهرتی جهانی دست شد، به می
 جزء آثار ترجمه شده قرار بگیرد.

هاي کامو نیز چه در ترجمه و چه در  ها و آثار داستانی، از نمایشنامه در کنار پذیرش رمان
این نمایانگر آن است که پذیرش کامو در ایران  عمل آمده است؛ اجرا، استقبال مطلوبی به

ژانر رمان در استقبال از آثار وي موثر  هاي وي نبوده و گرچه گرایش مردم به داستان محدود به
عنوان فاکتور اصلی این پذیرش در نظر گرفت. آنچه در  توان آن را به بوده است، اما نمی

نقش را بر عهده داشته است، بدون شک تفکر  ترین مقبولیت آثار این نویسنده در ایران اساسی
هاي نوین این نویسنده بوده که براي نخستین بار در سطح جهانی مطرح شده و او را  و اندیشه
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اندیشمندان ایرانی  شهرت رسانده است، تا جایی که شهرت و آوازة این نویسندة متفکر به به
در آثار کامو و تفکر خود احساس هاي موجود  سرعت میان اندیشه رسیده، متفکرانی که به

 قرابت کردند و این افکار را در آثار خود بازتاب دادند. 
هاي روشنفکران و اندیشمندان ایران که  : تالش دانستن و آموختن ب) گرایش و میل عمومی به

آموختن ترغیب کرده  از عصر قاجار آغاز شده بود بر افکار عمومی تاثیر گذاشته و مردم را به
تدریج از فضاي سنتی و  لطف ترجمه، به مردم ایران که بیشتر مردمی پایبند مذهب بودند، به بود.

هاي نوین بود ارتباط برقرار  آمدند و با جهان پیرامون خود که جهان اندیشه بستۀ خود بیرون می
هاي درسی در مدارس تدریس  عنوان کتاب هاي آموزشی و علمی که به کردند. کتاب می
پرداختند براي مردم در اولویت  هاي متفاوت می روشنگري در زمینه هایی که به کتابشدند و  می

 بودند.
ج) سرخوردگی و نومیدي حاکم بر مردم و تعالی یافتن تحرك : پس از استعفاي رضاشاه در 

اوضاع سیاسی، اقتصادي، فرهنگی ایران دگرگون شد. اوضاع اجتماعی نابسامان  1320سال 
کرد و فضایی سرشار از ناامیدي و یاس براي  یره و تار براي مردم ترسیم میکشور، دورنمایی ت

نوعی سرخوردگی اجتماعی، مردم  1332ملت فراهم کرده بود. پس از سقوط مصدق در سال 
داد. در چنین فضایی اندیشۀ تحرك و عصیان که درونمایۀ  خواهان را آزار می ویژه آزادي و به

کرد که در آغاز توجه روشنفکران و سپس  بخشی عمل می اتاصلی آثار کاموست، همچون نج
 خود جلب کرد. توجه مردم عادي را به

 
 کامو و نویسندگان ایرانی 3-3
 

شد؛ ترجمه آثار کامو سبب شد تا اندیشۀ این نویسنده وارد فضاي  بینی می همانطور که پیش
ویژه   بگذارد. ادبیات فرانسه، به ها تأثیر فکري نویسندگان و اندیشمندان ایرانی شده و بر قلم آن

نقشی اساسی در آشنایی نویسندگان و روشنفکران ایرانی با انواع جدید ادبی ایفا کرده است. 
هاي شکوفایی مطبوعات ادبی و تشکیل  شمسی، سال 1300هاي پس از مشروطه تا مقطع  سال«

جمۀ آثار اروپایی چاپ هاي ادبی است. این مجالت آثاري در نقد ادبیات کالسیک و تر انجمن
)  پس از 75، 1386(میرعابدینی، » گذارند. هاي فکري و ادبی تاثیر می کنند و در رشد جریان می

خصوص  هاي غربی و به ترجمه ادبیات خارجی و ترجمۀ چندین اثر از زبان احساس نیاز به
گسترش  توان به میها  نویسی در ایران دچار تغییرات زیادي شد،که از جمله آن فرانسوي، داستان

طور  کردگان خارج نیز از آنجایی که به نویسی اشاره کرد. تحصیل مضمون و رشد داستان
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ایران با نگارش آثار، سبب تحولی  مستقیم با ادبیات غرب آشنا شده بودند، پس از بازگشت به
و  بزرگ علوي، صادق هدایت توان به نویسی شدند؛ از جمله این افراد می عظیم در داستان

صادق چوبک اشاراه کرد. اندیشۀ پوچی کامو بر افراد صاحب اندیشه و صاحب قلمی در 
 کشور ما تاثیر گذاشته است که از آن جمله اند:

اي است که تحت تأثیر مستقیم برخی از نویسندگان ایرانی و تحت  نویسنده بزرگ علوي
گ علوي نیز از جهاتی راه شود که بزر گفته می تأثیر غیر مستقیم آلبر کامو قلم زده است.

هاي  هاي روحی شخصت رسید که خصلت نظر می زاده را پیش گرفته بود. اما به هدایت و جمال
هایش، طبع سرسخت و مبارز بزرگ علوي را راضی و خشنود   هدایت و فضاهاي تیرة داستان

و ها تحرك  شخصیت کند و در تالش و جست و جوست که آن ها را دگرگون کند و به نمی
 جانی بدهد. 

هاي اجتماعی  هاي داستانی خود را علیه ستم و ناروایی بزرگ علوي کوشیده است که شخصیت
بیانی دیگر؛ نویسنده  مقاومت و مبارزه وادارد. به ها به ها و ناسازگاري برانگیزد و در برابر سختی

زند.  اصلی آن میهاي  علت شود و تیشه را به هاي اجتماعی سرخورده نمی ها و کاستی از معلول
تالش پیگیر و سرسختانه  ها را به جاي اعالم پوچی زندگی و گریز و تسلیم، علوي شخصیت به

هاي  بیند. همین امر، شخصیت ها می ها را در مبارزة آن هاي آن دارد و رهایی و موفقیت وا می
ز کشیده و سرخورده و گرفتار هدایت، جدا و متمای هاي محرومیت علوي را از شخصیت

 )613-615، 1366کند. (میرصادقی،  می
ترین  ، نویسنده معاصر ایرانی بود. معروف1310با نام ادبی احمد محمود، متولد  احمد اعطا

 شود. در زمره آثار برجسته ادبیات معاصر ایران شمرده می ها همسایهرمان او 
ند: بیهودگی و را تحت تاثیر قرار داده ا "احمد محمود"دو گرایش نیرومند و عمدة آثار 

تقلید از هدایت و چوبک  شود که محمود شیوة مستقلی نداشته و به جویی. البته گفته می لذت
هاي محیط و  نوشته است. نویسنده سخت درونگراست و در برخورد با رویدادها، واقعیت

د کن برشی از سطح زندگی قناعت می دهد و تنها به هاي پدیده را کمتر مورد توجه قرار می علت
رسد. بدبینی غالب براندیشۀ روشنفکران زمانه، رنگی تیره بر  تکرار و بیهودگی می و به

ها که از  ها بخشیده است. شخصیت آن هایش زده است و طعمی از یاس و نامرادي به داستان
بن بست و مرگ  اند، با از دست دادن آخرین امیدهایشان به برداري شده روي آثار هدایت گرته

رو که مسخرة محل است، کودکی سرراهی را بزرگ  آدمی زشت» مول«ر داستان رسند. د می
شود اما با مرگ نابهنگام کودك، این تنها دریچه  کند. کودك تنها نقطۀ روشن زندگیش می می
گیرد  هیچ می روشنفکري منزوي که مردم را به» مسافر« شود. در داستان سوي نور نیز کور می به
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جوانانی ترسان  -از مجموعۀ بیهودگی-»تکرار«ماند. در داستان  گی میدر حالت تعلیق و بیهود
که معشوقش –کند. اضطراب عاشق جوان  از واقعیت و بیزار از زندگی تکراري، خودکشی می

پوشاند. براي او هیچ  را می» بیهودگی«چون مهی سنگین فضاي داستان  -هرزگی روي آورده  به
هاي  اندیشد. آدم اش می از دست دادن معشوقه تنها بهچیز، حتی مرگ خواهرش، مهم نیست و 

هایشان از  هاي محمود، چهرة مشخصی ندارند، زنده و قابل لمس نیستند، حرف داستان
ها کوتاه و  شود. داستان وضوح دیده می ها چهرة نویسنده به خودشان نیست و در پشت آن

رشی، جاي حادثه و عمل داستانی هاي گزا اي و شرح هاي کلیشه ها توصیف موجزند، اما در آن
 )361-362، 1386یابیم. (میرعابدینی، را گرفته است و کمتر از تجسم حوادث نشانی می

بودن غریزة  هایی بر معناي عمده (درویش) که پیش از این، داستان جعفر شریعتمداري
ه هدف هایی ک آورد؛ تمثیل هاي عرفانی روي می تمثیل نوشت، به جنسی در رفتار انسان می

 راز کائنات است. شان بیهوده انگاشتن زندگی و نمایش عجز و ناتونی بشر در پی بردن به نهایی
کند؛ مثال وانمود  هاي امروزي بیان می مفاهیم عرفانی را در قالب داستان لوحه،در مجموعه 

ست د اي است از متنی که در قبري کهن به خوانیم ترجمه شود که آنچه در داستان لوحه می می
اي زیبا رخ است. در تمامی  امیرزاده آمده و داستان مجمع حکما دربارة عشق حکیمی کهن به

هاي  اندیش را با جلوه هاي پوچ هاي کتاب، عشق همچون خواب خوشی است که آدم داستان
ریزد.  چیز را در هم می کند، اما بیداري دردناکی (مرگ)، همه واالتري از زندگی آشنا می

داند... درویش در  ارزشی تمامی اعمال بشري می ناپذیري مرگ را علت بی ابنویسنده اجتن
پردازد و با نثري شاعرانه از  مفهوم هستی و نیستی می جاودانگی، بر بنیاد نگرشی خیامی به

داند و در  پردازد. او زندگی را درد و رنج می هاي عرفانی می هاي خود تمثیل ها و خیال تجربه
شود که  معترف میجاودانگی بیند... وي در قطعۀ  جز بیهودگی چیزي نمی آمد و رفت آدمیان،

زانو نهاده و راز بیگانگی جهان را جست و جو  جهان سودي نبرده، پس آرام سر به از پرخاش به
 کرده است.
صورت موجودي سرگردان در برابر معماهاي ابدي، در راه  هاي درویش، بشر به در داستان

شود، راهی که چون هیچکس از پایانش خبر ندارد، پیمودنش  داده می شانسرانجام زندگی ن بی
 )359-361بیهوده است. (همان، 

(جنگ هنر و ادب » هاي گل یخ براي دیوانه شاخه«یأس و بیهودگی در داستان 
شود. داستان در شبی سرد و  می تر توصیف شکلی هنرمندانه به حسین رازي) نوشتۀ 1334امروز،

آلود  رسد. توصیف مه مشام می الي جمالتش به به ذرد و بوي عشقی ناکام از الگ زمستانی می
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بخش  هاي آرام رویدادها با رویاهاي مالیخولیایی هنرمندي تنها که مرتب مشروب و قرص
 آورد. آمیزد و فضایی گرفته پدید می خورد، در هم می می

نما در  یکی از آثار خصلت) 1304( ناصر نیرمحمدي) نوشتۀ 1336» (دربسته«مجموعه آثار 
ها، بازتابی از  ها و کابوسناکی ماجراهاي این داستان توصیف بیهودگی است. آشفتگی آدم

سردرگمی و سرگیجۀ فرهنگی نسل شکست است. اندوه، اسارت، ناکامی، تنهایی و پوچی 
ها مستولی شده که از دلهره و  ها است. اندوهی سرگشته و سنگین بر آن مشخصۀ همۀ آدم

اند که گویی دور هر یک دیواري  ها چنان از هم بیگانه دهد. آدم مصیبت نسلی دلزده خبر می
هایش را  توانند خود را از آن برهانند... نیرمحمدي نیمی از داستان سربی کشیده شده که نمی

ها را از نظرگاه روشنفکرانی منزوي و حساس روایت کرده است  شیوة بوف کور نوشته و آن به
 اند. اي بیمارگون دارند که بر اثر ناکامی در عشق و زندگی؛ دیوانه شده یهکه روح

خاك سپردن  گذرد. راوي از به ترین داستان نیرمحمدي در ابهامی تلخ می کوري بوف» اندوه « 
آورد که با زن در آسایشگاه روانی آشنا شده، اما زن منتظر  یاد می گردد. به جنازة زن اثیري برمی

چیز در رویا  دهد و همه اي رخ نمی ترکش کرده است. در داستان هیچ واقعه او نمانده و
» اندوه«گویی ادامۀ » اسیر«کند. داستان  اش را در رویا دفن می گذرد، حتی راوي معشوقه می

هاي خود، باعث مرگ زن شده و حاال اسیر تفکرات مالیخولیایی  اعتنایی است : مرد با بی
انجامند.  یاس می نیز امیدها به» از دو و نیم تا پنج«و » دربسته«هاي  خویش است. در داستان

کند، دیوارها را نیز بر سرشان خراب  ها در سرداب قناعت نمی اسیر بودن آدم نیرمحمدي به
هاي ساده و صریح و  شوند. حتی داستان نتیجه دیوانه می ها پس از انتظاري بی کند. همۀ آن می

نیز با ناکامی و ») صبح«و » روزنه«، » تنها«کنند( روم را تصویر میبی ابهامی که زندگی مردم مح
-362توانند از در بستۀ تقدیر بگذرند. (همان، ها نمی یک از شخصیت یابند. هیچ مرگ پیایان می

363( 
هایش، نوعی حس  کامو در داستان اي است که ضمن چند اشاره به دیگر نویسنده بهرام صادقی

کند. رحمان کریم، حسابدار ادارة  خواننده القا می ویسندة فرانسوي بهخویشاوندي را با این ن
خواند. و کتابی که در  هاي صادقی در اوقات فراغت کتاب می هاي داستان دولتی، از شخصیت

هایش نیز مانند او یا اهل کتاب و  هاي داستان آدم«نام دارد. » کالیگوال«حال خواندن آن است، 
، آشنایی مختصري هم که شده با کتاب و داستان و نوشتن دارند. اشاره اند و یا دست کم مطالعه

خود نوعی زبان روشنفکري است. مسلما منظور » شولوخف«، »سارتر«، »فاکنر«، »کامو« به
) 19، 1379عمرانی، (مهدي پور» هاي اوست. گوینده از نام بردن کامو، یکی یا همه کتاب

رود. آن  می ایج دنیاي ساخته و پرداختۀ صادقی بشماربیماري فراموشی، بیماري واگیردار و ر
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دلیل عمومیتی یافتن آن،  بیماري که درمان ندارد. همه از وجود آن بیماري باخبرند، اما به
آید. نویسنده  کس در صدد درمان آن بر نمی رسد. بنابراین هیچ نظر نمی غیرطبیعی و خطرناك به
هاي  فکر این نیست که ویروس نهانی که در اختیار دارد بههاي پیدا و پ نیز با استفاده از ابزار

این  بیماران نشان دهد تا شاید اگر از میان مبتالیان به عامل این بیماري را تشخیص دهد و به
) همانطور که در رمان 25بیماري، کس یا کسانی توانستند، در مقام درمان خود برآیند (همان، 

ها و مرگ و میر مردم و تشخیص بیماري طاعون،  وششدن تعداد م زیاد رغم علی طاعون،
کشیش شهر با ایراد سخنرانی این بیماري را مجازاتی براي مردم و هرگونه اقدامی علیه آن را 

وجود خدا  داند. حال آنکه در این رمان، شخصیت اصلی داستان، دکتر ریو که به می ثمر بی
 پردازد. می مبارزه با آن بیماري دانسته و به ها را یک اعتقاد است، عامل مرگ و میر انسان بی

آغاز شده و  فردا در راه استهاي دورة نخست صادقی، که از نوشتن اولین داستان  داستان
است. » اندیشی مرگ«ها  شوند که یکی از آن می هایی شناخته رسد، با ویژگی می ملکوترمان  به

امو نیز هست. البته یلدآوري این نکته هاي حائیز اهمیت در اندیشۀ ک مرگ یکی از موتیف
معناي مقابله با مرگ نبوده و حتی ممکن است تسلیم  اندیشی، لزوما به است که مرگ ضروري

باشد؛ اما آنچه که در تفکر کامو مشهود است، مرگ  همراه داشته در برابر مرگ و انفعال را به
 دهد. می رفتار افراد جهت به آگاهی است. بدین معنا که این آگاهی از مرگ و قطعیت آن،

 
 کامو و شاعران ایرانی 3-4
 

اشعار شاعران بزرگ  تحلیل و بررسی وضعیت کنونی شعر در ایران بدون توجه به
نیما، شاملو، اخوان،  توان به می عصرحاضر غیرممکن است. از تاثیرگذارترین شاعران معاصر

مین استفاده شده توسط این شاعران بر فرخزاد و سپهري اشاره کرد. تاثیرگذاري قالب و مضا
اشعار پس از خود غیرقابل انکار است. در میان شاعران یاد شده، شاملو و اخوان از 

اند. مضمون اشعار  برخی از شاعران  اندکه از آثار کامو یا اندیشۀ وي تأثیر پذیرفته شاعرانی
هاي اساطیري نامی که  یتدر میان شخص شده است. کامو وام گرفته افسانه سیزیفایرانی از 

گمان سیزیف است؛ که البته آشنایی ایرانیان با این شخصیت  براي ایرانیان بسیار آشناست، بی
ساز اصلی آن کتاب بسیار  گردد؛ آشنایی و محبوبیتی که زمینه عصر حاضر باز می اساطیري نیز به

ا این کتاب؛ سبب گردید تا از باشد. آشنایی ایرانیان ب می اسطوره سیزیفمعروف آلبر کامو یعنی 
بخش بسیاري از شاعران ما  سیزیف بارها و بارها در شعر معاصر ما یاد شده، سرگذشت او الهام

 شود.
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ماجراي پادشاه یونان  شود، به می فلسفی او محسوب که از جمله آثار افسانۀسیزیف کامو در 
انجام کاري  دکه از سوي خدایان بهکن می اشاره) بوده Ulysseگویا سیزیف پدر اولیس ( باستان

سیزیف مجبور است تا ابد خرسنگی را از کوه باال ببرد و  .شود می عبث و غیرانسانی محکوم
کامو از این  غلتد، و باز از سر نو؛ صعود و سقوط! می پایین در هر بار صعود، سنگ از باال به
دیدگاه خودرا دربارة سرنوشت بشر، او با این اثر فلسفی، . کند اسطوره قرائت خاصی ارائه می

بررسی مضامین کلیدي عناصري همچون پوچی، عصیان،  جهان و هستی ارائه کرده و به
 عصیان آدمی از نظر کامو؛ پذیرش و درك پوچی جهان، به. پردازد می خودکشی وآزادي

 تسلیم و مرگ. انجامد و نه به می
دادند: برخی  هاي مختلفی واکنش نشان ونهگ شاعران ایرانی در برخورد با این اسطوره، به

کم و کاست این اسطوره بسنده کردند، برخی دیگر نیز این اسطوره  روایت مستقیم و بی تنها به
 )124-125، 1392آن بعد اجتماعی دادند. (امن خانی،  اش خالی کرده، به را از بار فلسفی

اند. هم چون؛ مصطفی  وره پرداختهکم و کاست این اسط روایت مجدد و بی الف) شاعرانی که به
 رحیمی.

آفرینش نمادهاي  هاي فلسفی آن، به ب) شاعرانی که با در نظرداشتن این اسطوره و درونمایه
 مشابه اقدام کردند.

 اند. آن بعدي اجتماع داده اش خالی ساخته، به ج) شاعرانی که اسطورة سیزیف را از بار فلسفی
اند. (امن خانی،  ي این اسطوره را در شعر خود انعکاس دادهها د) شاعرانی که تنها درونمایه

1392 ،140-128( 
 هاي دهه بیست در ایران زمینۀ بسیاري از شعرها قرار پس از سال افسانه سیزیفاگرچه 

ها وفادار ماندند و فزونتر؛  درونمایه ) اما ایرانیان کمتر به64، 1380گیرد. (شفیعی کدکنی،  می
 اي گرفتند که با آنچه کامو از این اسطوره ي اجتماعی داده، از آن نتیجهاین اسطوره بعد به
هاي ستیز میان امید و  و پس از آن، سال 20هاي دهۀ  کلی متفاوت بود. سال خواست، به می

تر  تر بود؛ آنان که واقع بین ناامیدي در میان شاعران بود که البته کفۀ شاعران ناامید سنگین
ها که ایدئالیست و اتوپیایی بودند،  زدند و آن می هاي پیاپی، از ناامیدي دم امیبودند، با دیدن ناک

چهرة سیزیف کامو  ها هیچ شباهتی به فرداها داشتند. هرچه بود این چهره باورانه چشم به خوش
بین هم نیست، بلکه  نداشت، چرا که سیزیف کامو اندوهگین و ناامید نیست، امیدوار و خوش

 است.» ین ب روشن« تنها 
 اند. هایی متفاوت از سیزیف و داستانش بهره جسته گونه کنیم که به می شاعرانی اشاره در زیر به
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ترین شاعران معاصر ایرانی است که درونمایۀ آثار کامو و  یکی از برجسته احمد شاملو
فردي  توان ادعا کرد که، شاملو تنها می در اشعارش مشهود است. حتی افسانه سیزیفویژه  به

از مجموعۀ هواي تازه از  "تنها"بود که نشان از خویشاوندي با کامو دارد. شاملو در شعر
این اسطوره دارد. در مجموعه دفترهاي شعر شاملو،  اي مستقیم به برد و اشاره می سیزیف نام

کامو را  اي که آثار خواننده«اند  آثار و اندیشه کامو نزدیک توان یافت که به می اشعار بسیاري را
خوانده باشد با خواندن شعر دریغا انسان... از دفتر آیدا، درخت، خنجر و خاطره، میان این شعر 

 هاي بسیار خواهد دید. کامو شباهت انسان طاغیو کتاب 
 دریغا انسان

 که با درد قرون اش خو کرده بود؛
 دانستیم و دوشادوش  دریغا این نمی

 زدیم. می هاي پر نفس رزم فریاد در کوچه
 خدایان از میان برخاسته بودند و دیگر

 نام انسان بود
 مایۀ افسونی که زیباترین پهلوانان را دست

 عریان کردن خون خویش انگیزه بود به
 اش خو کرده بود دریغا انسان که با درد قرون

 با لرزشی هیجانی
 دهد می اش را آواز چونان کبوتري که جفت

 کردیم می نام انسان را فریاد
 شدیم می و شکفته

 گردانی که آفتاب را چنان چون آفتاب
 کند. می با دهان شکفتن فریاد

...................... 
 در ظلماتی که شیطان و خدا جلوه یکسان دارند

 کنم. دیگر آن فریاد عبث را مکرر نمی
 جز بهانۀ دعوایی نیست ها به مسلک

 بر سر کرسی اقتداري،
 و انسان

 اش خو کرده است. قروندریغا که با درد 
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 دمی دیگر است اي یار، نگاه تو سپیده
 دمی که در رویاي من است تر از سپیده تابان
 دمی که با مرثیۀ یاران من  سپیده

 در خون من بخشکید
 )42، 1356و در ظلمات حقیقت فرو شد. (شاملو، 

دي است و خر ها، جنایت بی اي جنایت پاره«اش نوشت:  انسان طاغیکامو نیز در آغاز 
گیري از مفهوم  اي جنایت مطلق. مرز میان این دو روشن نیست، اما قوانین کیفري با بهره پاره

هاي کامل و با نیت قبلی  کند. ما در عصر جنایت آن دو را از هم جدا می "نیت قبلی"عملی 
 انهپناهی نیستند که عشق را به بریم. جنایتکاران این عصر، دیگر آن کودکان بی می سر به
هر منظوري  تواند به می اند و بهانۀ کاملی دارند: فلسفه. و فلسفه عکس افراد بالغ کردند. به می
) مگر کامو نبود که در 7، 1382(کامو، » قاضیان. کار بسته شود، حتی براي تبدیل آدمکشان به به

باد  را توجیه کند بهها  ها، کشتن انسان ایدئولوژي واسطۀ اعتقاد به این کتاب هر حکومتی را که به
اي آرمانی  جامعه سوداي رسیدن به انتقاد گرفت و کمونیسم و کشورهاي کمونیستی را که به

 نامید؟ می ساخت، شیطان می هاي مرگ طعمۀ مرگ ها انسان را در اردوگاه یوتوپیایی، میلیون
هایی ظلمانی را  قدرت، حقیقت گونه نیت رسیدن به هایی را که به مگر کامو نبود که ایدئولوژي

دادند،  می اي فلسفی و البته عقالنی جنایات وحشتناك خود پشتوانه دستاویز خود ساخته، به
نوبۀ خود و هم عقیده با کامو در این  ) شاملو نیز به143، 1392(امن خانی، » کرد؟ می محکوم

قدرت  رسیدن به اي براي هایشان، جز بهانه کرد که ایدئولوژي می هایی انتقاد شعر از حکومت
 نبود.

معنا بودن  دلیل بی بودن، تنها به زند. اما این عبث می کامو در آثارش از پوچی جهان حرف
دلیل سکوت جهان در برابر نداي آدمی است. جهان کر و  جهان یا انسان نیست. بلکه گاهی به

ی در جهان دهد. از طرفی کامو معتقد است که هرمعنای نداي بشر پاسخ نمی گنگ است و به
وجود دارد، باقی مانده از ماست. در نظر کامو، این سکوت یعنی جدایی جهان و آگاهی انسان 

» معنا بودن و خنثایی جهان. یعنی شکاف تقلیل نیافتنی میان تقاضایمان براي ارزش و معنا و بی«
ندیشه نوعی بازتاب همین ا شاملو نیز به "جهان را که آفرید") شعر 234، 1379(سولومون، 

 کاموست.
 موضوع مشترك دیگر کامو و شاملو در این شعر، برخورداري از جهان است. در این شعر

 خوانیم: می
 مرا اما محرابی نیست،
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 که پرستش من
 است. "برخوردار بودن"همه  

هاي جهان  در میان فالسفۀ پوچی، کامو شاید تنها فیلسوفی باشد که درآثارش از زیبایی
هایش انعکاس اندیشۀ اوست و از  وید. این سخن گفتن از دنیا و زیباییگ می فراوان سخن
جهان و زندگی حکایت دارد. گویی خود او نیز چون سیزیف پوچی دنیا را با  دلبستگی او به

پوچی معتقد است، اما این پوچی را نه نقطۀ پایان که نقطۀ آغاز  آغوش باز پذیراست. کامو به
کند و بر این باور  می گونه موجود متافیزیک و جهان دیگر را نفیداند؛ او وجود هر می انسان

فریبی است. در مقابل براي  هایش نوعی خود دنیاي دیگر و عذاب و پاداش است که اعتقاد به
 ها تاکید برخورداري از این زیبایی هایش ارزش بسیاري قائل است و همواره به دنیا و زیبایی

توان با  می کند. اما چگونه می معنایی جهان دعوت پوچی و بیمبارزه با  ورزد. کامو به می
گیري  توان بر علیه او طغیان کرد؟ پاسخ کامو بهره می مبارزه برخاست؟ چطور دیکتاتور پوچی به

 از جهان است. برخورداري از این جهان فاقد معنا. کامگیري از هرچیزي که میل انسان را ارضا
خوبی قابل رویت است. براي مثال  ار کامو نیز این برخورداري بهکند. همانطور که در آث می

چون عشق  ترین بیگانۀ جهان، با وجود اینکه براي مسائلی هم ، آشنا)Meursaultمورسو (
کند،  می صراحت و بدون واهمه از قضاوت دیگران بیان ارزشی قائل نیست، و این موضوع را به

اي که در این دنیا برایش حائز  کند. تنها مسئله وم نمیها محر هرگز خود را از ارتباط با زن
کدام در نظر  اش، قتل مرد عرب،... هیچ اهمیت است، خوشگذرانی است. مرگ مادر، معشوقه

ارضاي امیالش مشغول است. اگر این مبارزه و  مورسو آنچنان اهمیتی ندارند. و تنها به
کوشد تا نهایت  می امی دیگر بر آن نهاد؟ ويتوان ن می جهان فاقد معنا نیست، آیا کجی به دهن

 بهره را از جهانی که فهم آن برایش ممکن نیست ببرد.
ماند،  می سیزیف که در دفتر ققنوس در باران شاملو منتشر شده است، رود به» رود«در شعر 
 ها در جدال اش با خرسنگ این خاطر که او نیز در مسیر خود، چون همتاي یونانی نه تنها به

این دلیل که رود نیز چون سیزیف سرانجام باید فرو رود. اگر سیزیف در  است، بلکه به
دامنۀ کوه بازگردد، رود نیز در شیب  شامگاهان مجبور است که براي بردن دوبارة سنگ به

اي  شیارها فرو خواهد رفت. اما این تمام ماجرا نیست که اگر بود، نه سرگذشت رود حماسه
وجد آورد و نه سرگذشت سیزیف براي کامو نمونۀ یک انسان عصیانگر  بهبود که شاملو را 

پایان آن  اي بسازد، به شد. اگر کامو براي اینکه از سرگذشت تراژیک سیزیف حماسه می امروزي
اي  حماسه سرگذشت رود افزوده است که آن را به فزاید، شاملو نیز گویی چیزي به می چیزي

سرنوشت رود خصلتی حماسی داده است،  شاملو با افزودن آن به تبدیل کرده است. شاید آنچه
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زمزمۀ شیرین آن باشد. رود این فرو رفتن و تقدیر خود را نه سنگین و غیر قابل تحمل بلکه 
داند همانگونه که سیزیف کامو حتی هنگامی که با سنگ در جدال است. (همان،  می شیرین

اي از آن  بیند و نه بیهوده. هر ریزه را نه سترون می دااند و دنیا می همه چیز را نیک)  «135
 )160، 1384(کامو، » شود. می سنگ و هر پرتوي از دل کوهساران همیشه شب براي او دنیایی

هاي خوب او از آثار اگزیستانسیالیست، مثل  سبب ترجمه را بیشتر به مصطفی رحیمی
شناسیم. اما رحیمی شاعر  می فلسفییاس هاي آثار کامو و سارتر و نگارش اثري چون  ترجمه

ها  هاي فلسفی دارد و مفهوم طغیان در برخی از آن نیز هست؛ شاعري که اشعارش درونمایه
تبعیت از کامو که در کتاب خود از بعد اجتماعی و طغیان  رحیمی به«شود.  می خوبی رویت به

قرار داده بود، در این اجتماعی انسان غفلت کرده، طغیان متافیزیکی را در کانون توجهش 
شیوة شاعران گذشتۀ  کند؛ در حقیقت رحیمی به می بعد متافیزیکی آن توجه طغیان، او تنها به

نظم کشیده است.  اند، افسانه سیزیف را به آورده می نظم در ایرانی که آثار و روایات منثور را به
» نظم کشیده شده است.  هتقدیر عنوان شعري است که در آن سیزیف و داستان اساطیري اش ب

شعر رحیمی نیز همچون افسانه سیزیف کامو از عدم تسلیم قهرمان  )131، 1392(امن خانی، 
تر آنکه آن را  اند و مهم بودن کار خود مطلع حکایت دارد. هر دو قهرمان از پوچی و عبث

د، کامال مختارانه دهند و با آگاهی از پوچی عمل خو تسلیم نمی اند؛ اما هیچ کدام تن به پذیرفته
توان  می گزینند و هر دو از عمل خود خرسندند. آنچه که می ادامۀ حیات و ادامۀ حرکت را بر

با سنگ چنین گفت "وضوح در شعر رحیمی یافت، ستایش تحرك است، چنان که در بیت  به
دن و تسلیم را معادل مر "جستن تسلیمی و من زنده به که تقدیري اگر هست      تو مرده به

 جستن و تحرك را معادل زندگی در نظر گرفته است.
 را زیباترین و موفق ترین شعر از نوع سیزیف ایرانی اخوان ثالث "کتیبه"امن خانی شعر 

 داند. این شعر تصویرسازي  مردانی است که با زنجیري در پاي و با امیدي بسیار تالش می
کنند رمز  می ف که نوشتۀ روي آن را، که گمانجا کنند؛ با این هد کنند تا سنگی را جا به می

هاست، بخوانند. اما آن سوي سنگ نیز همان چیزي است که در این روي کتیبه نوشته  آزادي آن
او در  دادن بیهودگی دارد. شده بود. اخوان نیز با تصویر کردن چنین داستانی، سعی در نمایش

 کند که زن و مرد و جوان و پیر را شامل می هایی پاي در زنجیر را توصیف این شعر انسان
سمت تخته سنگی  اند. صدایی گنگ این مردمان خسته را به شوند و خسته در طرفی نشسته می

دهد.  می ها آن خواند؛ آوایی که وعدة رازي مکتوب بر این تخته سنگ را به می در طرفی دیگر
تر و  ها که زنجیرش سنگین ی از آناعتنایی است تا اینکه شبی یک ها، تنها بی اما واکنش آن

خواند. حرکت امیدوارانۀ  می سوي تخته سنگ فرا ها را حرکت به تر از دیگران است آن درمانده
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دادن آن تنها عملی بیهوده است که از  هایشان براي تکان سوي تخته سنگ و تالش ها به آن
جایی  سنگ حرکت و براي جا بهسوي تخت  ها با امید بسیار به بیهودگی آن اطالعی ندارند. آن

 نشینند ( از حرکت باز می کنند؛ اما هنگامی که از بیهودگی عمل خود مطلع شدند، می آن تالش
کشد. اما سیزیف  می تصویر به "و شب شط علیلی بود"ها را با  مانند). اخوان، ناامیدي آن می

توان  دهد نامی جز عصیان نمی یم کامو خود از بیهودگی عملش مطلع است و بر آنچه که انجام
نهاد. حرکت او برعکس حرکت مردان اخوان، نه امیدوارانه است و نه نا امیدانه. او تنها حقیقت 

 کند. می را پذیرفته و هرگز ناامید نخواهد شد. کامو نیز چهرة خرسند سیزیف را توصیف
نمادهاي سیزیفی استفاده افسانۀ سیزیف، از  در آغاز از شاعرانی یاد کردیم که با توجه به

و شعر چرخ چاه  شفیعی کدکنیکرده با این حال شعرشان از بار فلسفی کامال تهی است؛ 
 هاي خوب این دسته شاعران است. معروف است که (سیزیف ایرانی) ایشان یکی از نمونه

این شود.  می گویند مردمانی که تاریخ کشور خود را نمی شناسند، تاریخ برایشان تکرار می
خصوص تاریخ کشورهاي جهان سومی که  هاي تاریخ و به جمله اي کلیشه اي در کتاب

شعر چرخ چاه (سیزیف ایرانی) دکتر « خورد.  می چشم گردد، بسیار به می تاریخشان مدام تکرار
هیچ وجه بار فلسفی ندارد و آنچه مسلم است، این است که این شعر، شعري  شفیعی کدکنی به
تامالت فلسفی این شاعر باشد، بلکه شعري است که الهام بخش آن تکرار  نیست که حاصل

تاریخ و مشاهدة این تکرار و بیهودگی تالش مردمان است. چرخ چاه (سیزیف ایرانی) نمادي 
) سیزیف 135-136، 1392(امن خانی، » ها. است از تکرار چندین و چندباره امیدها و شکست

اوند اروپایی خود، هیچ نشانی از نیکبختی بر چهره ندارد. اجتماعی شدة ایرانی برخالف خویش
) تنها 159، 1384(کامو، » گیرد می دست خود سرنوشت خویش را به«اگر سیزیف اروپایی 

هاي ایرانی این  بی معنایی خود و دنیایش. اما سیزیف این خاطر است که او آگاه است؛ آگاه به به
تاریخشان معنا دهند. عدم آگاهی آنان نه تنها  ود باید بهتاریخ خود) ندارند که خ آگاهی را (به

گردد تا نور امیدي در چشمان و قوتی در دست ها و پاهاي آنان نماند بلکه قدرت  می سبب
هاي ایرانی جاي امید، طغیان و روح طغیانگري که  گیرد؛ در سیزیف می طغیان را نیز از آنان

واسطۀ عدم وجود این آگاهی همواره خالی بوده،  است، به افسانه سیزیفترین آموزة  اصلی
کامو پوچ بودن  افسانه سیزیف،در  )138-139، 1392حرفی از آن در میان نیست. (امن خانی، 

کند. آنچه که مشخص است این است که  می واسطۀ تکرار عملی عبث تصویر جهان را به
جاي  این حقیقت به به سیزیف قربانی پوچی جهان است، جهان پوچ است و سیزیف با علم

سازد که این  می کند و از خود قهرمانی می تسلیم در برابر دیکتاتور پوچی، علیه آن طغیان
آفریند،  می گیرد؛ اما در شعر چرخ چاه، این شرایط محیط نیست که پوچی می سخره پوچی را به
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هاي متحمل  واريها و دش شود تا سختی می هاي شفیعی کدکنی سبب بلکه عدم آگاهی سیزیف
فایده شوند و ثمري نداشته باشند؛ تکرار این عمل سبب ایجاد مفهوم پوچی است. در  شده، بی

وجود آمدن پوچی و از طرفی دیگر نیز  هاي ایرانی، از طرفی خود مسبب به این شعر سیزیف
 اند.  خود قربانی این پوچی

کدکنی با کاموست. با در نظر هاي مشترك اندیشۀ شفیعی  اندیشی نیز یکی از ویژگی مرگ 
اندیشی در تفکر همه هست، شفیعی در شعرهاي نخستینش در حداعتدال  گرفتن اینکه مرگ

شویم  می رو هاي پایانی او، با اشعاري رو به این مفهوم پرداخته است، حال آنکه در مجموعه به
جز مرگ ندارند. ها مرگ یا مشتقی از آن است و حتی برخی از این اشعار سخنی  که نام آن

اشعاري که مرگ اندیشند عبارتند از : پرسش، مرگ بر مرگ، خطابه در حضور مرگ، در تنازع 
در تفکر کامو نیز، مرگ از جایگاهی ویژه برخوردار است. در  ها و حفره. دو نیستی، شکل مرگ

م با شود که برخی دیگر از مفاهی می عنوان اصلی در نظر گرفته تفکرات فلسفی وي مرگ به
مسائل ماورایی را با قطعیت  گیرند. براي مثال؛ کامو عدم اعتقادش به می آن رنگ معنا توجه به
ماورا و زندگی پس از مرگ  داند. سپس اعتقاد به می کند و مرگ را تنها امر مسلم می مرگ بیان

د. در واقع به رس می "برخورداري از جهان"مفهوم  داند و از این طریق به می را نوعی خودفریبی
نظر کامو تمسک به ماوراي جهان مادي براي توجیه معناي زندگی، نوعی اهانت به قداست 

 )70، 1392به نقل از رضایی، صافیان،  113، 1366زندگی است. (کامو، 
 
 نتیجه گیري -4
 

افسانه ، طاعون، بیگانهآلبر کامو، نویسندة اندیشمندي که با نگارش آثاري بزرگ چون 
همت جالل آل احمد و  که به بیگانهبا ترجمۀ  1328سال شهرتی جهانی رسید، در  .. به،.سیزیف

ایرانیان معرفی شد. با شناخت بیشتري که از این نویسنده  زاده صورت گرفت، به اصغر خبره علی
رفت. امروزه کامو  می فزونی آمد، پذیرش آثار وي نیز رو به می دست اش در ایران به و اندیشه

بیشتر ایرانیان نامی آشناست و تاثیر جهانی آثار و تفکر او بر کسی پوشیده نیست. کشور براي 
هاي مختلفی از جامعۀ ایران از فلسفه، و  نصیب نبوده است و گروه ما نیز از این تاثیر بی

زبان فارسی،  دست آمده از ترجمۀ آثار کامو به آمار و ارقام به مضامین آثار وي تاثیر پذیرفتند.
هاي وي در ایران، توجه درخور جامعۀ دانشگاهی و نویسندگان ایرانی  راي نمایش نامهاج
آثار، تفکر و زندگی این نویسنده، حضور وي در مطبوعات، مجالت و صدا و سیماي ایران و  به

توان ادعا کرد  می ترجمه و نشر آثار او اقدام کردند، اعتبار مترجمان و مراکز نشري که به نظر به
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عمل آمده است. کامو در جامعۀ ادبی ایران مورد پذیرشی  ر ایران استقبال خوبی از کامو بهکه د
درخور قرار گرفته است. آشنایی نویسندگان و شاعران ایرانی با اندیشه و مضامین آثار کامو، از 
راه ترجمه، سبب شد تا بسیاري از این نویسندگان و شاعران تحت تاثیر اندیشۀ این نویسندة 

انسوي قلم بزنند و تفکر او را در آثار خود بگنجانند. در موارد بسیاري نیز مشاهده شد که فر
مضامین آثار کامو، در آثار نویسندگان و شاعران ایرانی انعکاس یافته است. و این بدان معنی 

آفرینش آثاري چند  جامعۀ ادبی ایران ضمن خوانشی جدید و ابداعی از آثار وي به است که
ها در  این تاثیرپذیري گاهی با وامگیري مضامین و مفاهیم آثار او و گنجاندن آن ند.دست زد

آثار فارسی زبان صورت گرفته است و گاه با تاثیرپذیري از اندیشه و تفکر این نویسندة 
 اندیشمند.
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