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 چکیده
آگاهی از پوچی جهان و  یکی از آثار چرخۀ پوچی است که در آن کامو انسان را به سوءتفاهم

نماد  ؛بسان تسلیم و کالم ،در این اثر، سکوت انسانکند.  زندگی تراژیک آدمی دعوت می
بدل شده و » صحبت کردن یا نکردن» هملت به» بودن یا نبودن«پرسش در واقع،  .طغیان است
قتل  با انتخاب سکوت، به سوءتفاهماین ترتیب جان در  به. متر از پرسش پیشین ندارداهمیتی ک

توان گفت که جان با صحبت نکردن،   دهد. در واقع می خود توسط مادر و خواهرش تن می
یابیم؛ سخن یا کالم چونان  دهد که او را قربانی کند. اینجاست که در می مارتا می این حق را به

بار و سیاه، براي زیستن از خود دفاع کرد. ما  توان در جهانی خشونت با آن میسالحی است که 
دفاع بودن انسان در برابر همنوعانش و  شرح چگونگی درك پوچی جهان و بی در این مقاله به

 .پردازیم همچنین نقش سکوت خدا، طبیعت و انسان در شکل گرفتن سرنوشت جان می
 عتیالم، سکوت، مادر، طبک ،ی: کامو، پوچن کلیدياگ هواژ 
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 مقدمه

، آلبر کامو دریافت خود را از پوچی 1942-1943در سال  شده، نوشته سوءتفاهمدر نمایشنامۀ 
پردازد که در  روایت حوادثی می گذارد. او در این اثر به نمایش می و واقعیت تراژیک زندگی به

شود و  توسط مادر و دختري اداره میاي سیاه که  پیوندند. خانه وقوع می اي غمگین به مسافرخانه
در آن امیال سرکشی که در جستجوي خوشبختی و خودخواهی است، با زندگی و خواسته 

شوند. در واقع این نمایشنامه، داستان  هاي ناشی از زبان آمیخته می هاي دیگران و سوءتفاهم
مادر و خواهرش  گذارد. جان، ساکن مهمانخانه، توسطنمایش می یک جنایت خانوادگی را به

هایی وجود  گیرد؛ اما نشانهمی ظاهر با پافشاري مارتا صورت رسد. این واقعه به قتل می مارتا به
شویم که مقتول نیز در سرنوشت خود دخیل است. ،متوجه می ها دارد که با در نظر گرفتن آن

چه علت  و بههاي اساسی آن است: نخست چرا  پرسش همین دلیل این مقاله در پی پاسخ به به
شکل ناخودآگاه قرابت خونی او را با خود حساس  کند که به کشتن فردي اقدام می مادر به

گیرد اینست که چرا پس از ارتکاب پرسش دیگري که پیش روي خواننده قرار می کند؟ می
هاي  شود؟ و سرانجام چرا جان در قبال غریبه قتل، اثري از ندامت در رفتار مارتا ظاهر نمی به

 گذارد؟ نمایش می و انفعالی از خود به خانوادگی واکنشی مأیوس کننده
ها و انگیزة قاتلین از  بدین منظور، در وهلۀ اول طرح کلی نمایشنامه و روابط بین شخصیت

عنوان  سوي درك رفتار جان به زندگی جان تحلیل خواهد شد. این بررسی ما را به پایان دادن به
مطالعۀ پایه و اساس  این ترتیب و بواسطۀ این تحلیل، ما به کند. بهی میقربانی خانوادگی راهنمای

 سوءتفاهم پردازیم. ذکر این نکته ضروري است که نمایشنامۀفلسفۀ پوچی نزد آلبر کامو می
زبان فارسی واکاوي و  فلسفی به-یکی از آثار آلبر کامو است که تا کنون با روش روانکاوي

 شود. و این مقاله در نوع خود پژوهشی نو محسوب میبررسی نشده است. از این ر
 

 پیشینه پژوهش 
اند. براي  بررسی آثار کامو پرداخته هاي مختلف به بسیاري از پژوهشگران و منتقدان از دیدگاه

هاي مضمون سکوت نزد آلبر  مطالعه جنبه"مثال کریستف جیمز ورنهام در رسالۀ خود با عنوان 
بررسی رابطه بین سکوت و احساس گناه  ) به1975ووانس؛پر-آن-(دانشگاه اکس "کامو
دهد. از دیدگاه او سکوت، تنها ابزاري  پردازد و آن را در تقابل با سخن، صدا و زبان قرار می می

یکدیگر متصل  ها را به اي که آن دهد تا کیفیت اساسی رابطه ها اجازه می انسان است که به
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واسطه  ل وقوع واقعیت و منظر دیداري است که بهکند، تعریف و بیان کنند. سکوت مح می
شود. و این چیزي است که در  هاي انسانی جدا می عمق و خلوص خود از دیگر ویژگی

کند که  ورنهام تاکید می  -شود  خوبی دیده می در رابطۀ مادر و جان به – سوءتفاهمنمایشنامه 
طور حتم  هاست. به ی بین انساندر آثار کامو، این نوع سکوت نشانۀ آگاهی از عشق و دوست

انسان تلقین  پیوندد و رازآلودگی و حتی احساس الوهیت را به جاودانگی جهان می سکوت به
کند اما براي کامو، سکوت همواره نشانۀ غیبت خدا و تنهایی متافیزیکی انسان است. می

این  . در آخر ورنهام بهرسد این نتیجه می سوءتفاهم بههمانگونه که در نهایت، جان در نمایشنامۀ 
نوع سکوت نزد انسان وجود داشته باشد و آن هم سکوت مادر  رسد که شاید فقط یک نتیجه می

شماري سکوت است. و این سکوت هم ارزش مطلق  است، اما در واقع جهان داراي تعداد بی
 و ثابت ندارد و نزد کامو نیز تقدیس نشده است. 

-آن-( دانشگاه اکس"بررسی مسئلۀ بدي در آثار آلبر کامو"گاریدو در رسالۀ خود با عنوان 
)، از بعد فلسفی بهواکاوي رنج و بدي نزد انسان، در جهان و در آثار این 1979پرووانس، 
پردازد. بر اساس این پژوهش، ذات انسانی در اصل نیکوست و هدف نهایی او  نویسنده می

تواند مغلوب انسان افتد و می اق میصورت تصادفی اتف شدن با دنیاست. بدي و شر به یکی
شود. آگاهی از ارتکاب جرم نزد انسان احساس گناه و ترس از تنبیه شدن را در پی دارد. با 

گردد. اما  طبیعت و هدف غایی خود باز می خطا و پذیرش تنبیه و مجازات، انسان به اعتراف به
انسان -ابل تصویر قدرتمند خداشود و او خود را در مقاین جریان فکري نزد کامو متحول می

ها با  یابد که داراي وسعت و توانایی ذات االهی و ناتوانی طبیعت انسان است. اما این یافتهمی
عنوان دو ذات کامال  شوند. در مرحلۀ پوچی انسان و جهان به  چرخۀ پوچی متوقف می ورود به

را ندارند. جهان بر پایۀ آنچه ذات شوند که توانایی ارتباط با یکدیگر  متفاوت در نظر گرفته می
هاي اوست. این شرایط وجودي  دهد، مغایر با طبیعت انسان و خواستهاو را تشکیل می

کند ناپذیر جلوه می دهند. بنابراین، بدي شکسترا که نام دیگر بدي است، تشکیل می "پوچی"
خودکشی که تنها راه  بهشکل منطقی  کند که به و این موقعیت ارزش و وجود انسان را تهدید می

 انجامد.  آور است، می نجات از این شرایط یأس
-آن-(دانشگاه اکس "مضمون تنهایی در آثار آلبر کامو"سونهی بائه لی در رسالۀ خود با عنوان 

پردازد و مانند دیگر  بررسی درونمایهۀ تنهایی انسان در آثار کامو می ) به1980پرووانس،
بیهودگی و پوچی سرنوشت انسان بر  و طبیعت، انسان و خدا به پژوهشگران از رابطۀ انسان

ها موجوداتی  رسد. از نظر کامو، جهان مانند زندانی بزرگ است، چرا که انسان روي زمین می
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شود، حتی عشق هم در این  دیده می سوءتفاهماند. مانند آنچه که در  منفرد و منزوي باقی مانده
گیرد و براي انسان آگاه ایمان و  مرگ همه چیز را در برمیمیان ناکارامد است، براي اینکه 

امیدي وجود ندارد. بنابراین، امکان هرگونه اجتناب از تنهایی از انسان گرفته شده است، اما در 
تواند با کالم و با کنش خود بیافریند و این آفرینشگري تنها راه مبارزه علیه پوچی  عوض او می

 انسانیت است. بهو نمایش تعهد اخالقی نسبت 
سکوت "اي با عنوان  ایوالدي بر آن است که سکوت در تمام آثار کامو نمایان است. او در مقاله

ها سود جسته و در آثار خود  هایی که کامو از آن بررسی انواع سکوت به " 1997چندگانه،
اهی، گن پردازد. او از سکوت مادران، بیچارگان، سکوت معصومیت و بیاستفاده کرده، می

علت  گوید. بههاي کامو سخن می سکوت مالیم ترك جهان و سکوت زیبایی دنیا در نوشته
نوعی  به -کند نقشی بنیادین را ایفا می سوءتفاهمکه در  -گستردگی و نقش مهم خود، سکوت 

این  گیرد و به شود. سکوت جهان در ارتباط با سکوت خدا قرار می روش ارتباطی تبدیل می
شود چراکه  شود، توجیه می ي و رنجی که انسان در زندگی خود متحمل میترتیب ناامید

کند. پژوهش  شنود و نه صحبت می نه می سوءتفاهمخداوند مانند خدمتکار در نمایشنامۀ 
سکوت حاصل از پوچی و ناامیدي، پیش از تصمیم  ایوالدي نیز مانند آثار دیگر منتقدان به

 شود.  طغیان منجر می به
اند، بسیارند  هاي آلبر کامو پرداخته بررسی نوشته آثار منتقدان و پژوهشگرانی که به طور قطع به

 سوءتفاهمبررسی و واکاوي نمایشنامۀ  که از حوصله این مقاله خارج است. نیز آثاري که تنها به
آثاري اشاره  همین دلیل است که ما در اینجا به اند، بسیار اندك و انگشت شمارند. به پرداخته

کالم،  مانند سکوت و رابطۀ بی سوءتفاهمعناصر مهم موجود در نمایشنامۀ  ها به دیم که در آنکر
 . شر و بدي در جهان و ناامیدي حاصل از پوچی پرداخته شده است

 
 اي تحت تسلط سوءتفاهم . نمایشنامه1

 ماریا، همسرش، همراه به دیگر، هاي مکان در خوشبختی جستجوي در ها سال از پس جان
 وارد ناشناسی مانند زندگی بازي و کنجکاوي هیجان تاثیر تحت گردد و برمی زادگاهش به

پذیرد که خود را با کلمات  او نمی .کنندمی را اداره خودش خانوادة که شودمی ايمسافرخانه
دهد بازي شومی را آغاز کند که نتیجۀ آن مرگ  او اش معرفی کند و ترجیح می خانواده ساده به
که در  –مارتا و مادرش –شود  ا و در قلب خانواده خود اوست. او قربانی دو زن میدر انزو
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دنبال راهی براي ترك  هاي متعدد و قتل مسافران ثروتمند، به طول سالیان دراز با انجام جنایت
 اند.  سرزمین تاریک و نمناك خود و یافتن موطنی در کنار ساحل آفتابی دریا بوده

گیریم که در آن هرگونه عملی تحت تاثیر ابر تراژدي مدرنی قرار میبدین ترتیب ما در بر
گیرد: همان شور و هیجان بی حد و حصر باستانی براي تحقق امیال و  صورت می»  هیبریس«

گسیخته که در این  هاي باستانی نیز کاربرد دارد. اما این شور لگام ها که در تراژدي خواسته
نماید، براي قتل جان کافی نیست و عناصر دیگري  ا رخ مینمایشنامه در اصل در وجود مارت

ها خواهیم  مطالعۀ آن هاي بعدي مقاله به شوند که در بخش نیز در وقوع این جنایت دخیل می
 پرداخت. 

 
 . روابط نابهنجار انسانی؛ اسطورة حاکم بر آثار آلبر کامو2

که با  -بیگانهو همچنین  وپشت و ر، طاعون، مادران خاموش سوءتفاهممادر خاموش جان در 
اي  ، همگی حکایت از این واقعیت دارند که تصویر مادر اسطوره-شود مرگ مادر آغاز می

همین دلیل است که نقش دیگر قهرمانان در ارتباط با این تصویر  مرکزي در آثار کامو است. به
 اصلی مطالعه خواهد شد. 

بودن آن  بخش تبیین نقش مادر و اطمینان از نظر بائه لی، آلبر کامو در سراسر اثر خود به
نیکی نقش خود را  حل تمامی مشکالت است. مادر همواره به پردازد: عشق مادري قادر به می

نظر  جان مربوط است، به کند؛ تا آنجا که بهبراي فرزند و در آثار کامو براي فرزند پسر بازي می
دهد که مادران اندیشد. بائه لی ادامه میمیگناهی مجرم در انجام جنایت بی رسد که کامو بهمی

بیان  مفهوم است. بهمعنا و پردر آثار کامو حضوري ساکت و خاموش دارند، اما این سکوت با
احترامی قرار دهد هراس دارد. قلبش  کامو از اینکه مادرانگی را مورد بی« گوید : تر او می دقیق

تفاوتی، احساسات و لطافت بسیار قوي بی رنجد، چرا که علیرغم نقاباز این موضوع می
 ).227، 1980(بائه لی، » انسانی دارد
مضمون مادر باید دربرگیرنده «  نویسد :کامو می طاعون هاي بایگانی شدة مربوط بهدر نوشته

این دلیل است  این امر به«افزاید : باره می). ایوالدي در این1933 ، 1962(کامو، » همه چیز باشد
ها را  نوعی آن کند و بهها در دنیا جلوگیري می ة آرامش بخش مادر از ناامیدي انسانکه چهر

هاي طاعون، از رخدادها، از تاریخ و حتی از یک زندگی تهی از معنا مصون نگه حتی از باکتري
 ) 1997،260(ایوالدي، » دارد.می
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این رابطۀ عاطفی را  اهمسوءتفاما مادري که چنین عاشق فرزند و بویژه فرزند پسر باشد، در 
-کند. در واقع، مادر و مارتا دو ارادة متضادند که در تقابل با یکدیگر قرار می با مارتا برقرار نمی
کند  بررسی شخصیت مارتا از نظر تضادي که با شخصیت مادر برقرار می گیرند. در ادامه به
 خواهیم پرداخت. 

 
 . شکست روابط زبانی3

آلود، سرد و  دنیا آوردن او در سرزمینی مه دلیل به ارتا، مادر از ابتدا به، از نظر مسوءتفاهمدر 
تاریک مجرم و گناهکار است. مارتا در رویاي پیداکردن خوشبختی کنار ساحل آفتابی سرزمینی 

برد. در مقابل، مادر پیر، توان روبرویی با شور و هیجان مارتا را ندارد و سر می طالیی به
چندان در اندیشه مکانی که در آن خواهد مرد نیست: خواه در میانۀ دشتی فرسوده از خستگی، 

همراه دارد. او  وسیع و خواه در مقابل دریایی که تصویر رویایی خوشبختی را براي مارتا به
طرز  ام و امیدوارم که حداقل این قتل آخر باشد. کشتن به من خسته «گوید:  مارتا می به

قتل و جنایت  دادن به ). پافشاري او براي پایان119، 1962(کامو، » کننده است وحشتناکی خسته
ورزد. مادر که شود که بر کشتن رهگذران ثروتمند اصرار میبا سرسختی مارتا مواجه می

باید او را در تمام طول جاده با خود ببریم «کند: بیند با خود زمزمه می اي جز اطاعت نمی چاره
اي که خون  ام، چنان خستگی فرساینده و من قبل از این اتفاق خستهرودخانه برسیم.  تا اینکه به
کند، این تر می (همان). چیزي که این موقعیت را تشدید  و سخت» هضم آن نیست من قادر به

کندکه حتی اگر او را شناخته بود،  تفاوتی اعالم میاست که مارتا بعد از شناختن برادرش با بی
رسد که قلبش در طول سالیان دراز احساس انسانی خود را از ظر مین کشت. بهباز هم او را می
 دست داده است.

-گونه شرافت یا نجابت است. مارتا میبنابراین رفتار مارتا در مقایسه با مادرش عاري از هر
صورت خورشید و سواحل آفتابی  آن خوشبختی دست پیدا کند که به هر قیمتی به خواهد به
را » محکوم«دهد کلمۀ  خود اجازه می رود که بهتش تا جایی پیش مینماید. خشون تجسم می

شد اگر محکومین  چه می«اهدافش هستند:  کار ببرد که ابزاري براي رسیدن بهبراي قربانیانی به
رحمی و  (همان) او خود بی» هاي قلبی خود را بازگو کنند؟ جالدان خود رنج اجازه داشتند به

آنچه در من انسانی است، همان امیال و «کند: با این کلمات بیان می غیرانسانی بودن اعمالش را
کنم هرآنچه را که بر سر راهم قرار دارد،  این آرزوها، فکر می اند و براي رسیدن به آرزوهاي من

 ).150(همان » نابود خواهم کرد
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منحصر بفرد قتل رسانده است،  یابد چه کسی را بهمیاحساس بودن مارتا، پس از اینکه در بی
کند، تصمیم مادرش براي خودکشی است وگرنه او است. در واقع چیزي که او را منقلب می

دهد. در واقع، اي که مرتکب شده است، نشان میبرادرکشی تفاوتی عمیق خود را نسبت بهبی
در عمیقترین الیه  -یابد که مرتکب قتل پسرش شده است، وجدانش کهزمانی که مادر درمی

فرزند  ترین عشق طبیعی مادر بهخودجوش -همدستی در جنایت فرو رفته است دت بههاي عا
-تو همیشه احترامی را که می«گوید: دخترش می همین خاطر است که به کند. به را کشف می

ام و قلبم که از همه چیز روبرگردانده، اي. اما اکنون من دیگر خسته من ادا کرده بایست نسبت به
بازشناختن  کند... و در هر صورت، زمانی که مادري قادر بهنج را احساس میاکنون دوباره ر

سر آمده  پسرش نباشد، این بدین معنی است که مهلت زندگی کردن بر روي زمین براي او به
 ).165(همان » است

داند، چراکه اوال مارتا مسئولیتی ولی مارتا همچنان مادرش را مسئول موقعیت تراژیک پایانی می
او آموخته است، هیچ  قبال مراقبت از برادرش نداشته است و دوم، این مادر بوده که به در

کند. دارد، اعتراض می پسرش ابراز می عشقی که مادر به چیزي در دنیا قابل احترام نیست. او به
شود. از نظر رساند که تفاوتی بین جان و دیگر قربانیان قائل نمی حدي می مارتا خشونت را به

تنهایی طعم  ها را رها کرده است تا به ن خواهر انتقامجو، برادرش مردي خائن است که آنای
 خوشبختی را بچشد.

 
 . پیوندي خاموش4

گیرد. در واقع، عاطفی مسکوت و خاموشانه شکل می مادر، عاشق پسر است. اما این رابطه
وان اینگونه فرض کرد تسکوت مادر پرمعناست. این سکوت شکلی از ارتباط و اتحاد است. می

که مادر با سکوت خود در این رابطه نهانی و پنهان؛ توانسته تفاوت این مسافر را با دیگران 
زند؛ قتلی که همین ترتیب است که از همکاري در قتل جان، پسرش، سر باز می دریابد و به

سوي  که او را بهنهانی است  دهد. همین رابطهآن تن می هر حال تحت تاثیر فشار مارتا به به
کند. بنابراین سخن از سکوتی پسرش در اعماق رودخانه هدایت می خودکشی و پیوستن به

عنوان شکلی از ارتباط دانست. اما اگر  توان سکوت را بهمتقابل است. بدیهی است که نمی
 گیرد.ارتباط قرار نمی صورت دقیقتري آن را در نظر بگیریم، سکوت در تناقض با نظریه به

خود بگیرد و  تواند شکلی از ارتباط را بهدهد که چگونه سکوت میایوالدي براي ما شرح می
در واقع ارتباط چیزي نیست، مگر پیامی که از «اي از برقراري رابطه را بیان کند:  همچنین فلسفه
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کانال  یا همانطور که  تواند یکمخاطب ارجاع داده شده است. این پیام می طرف گوینده به
تواند با وجود صداهاي مزاحم گوییم یک واسطه براي خود برقرار کند و همچنین می مروز میا

پیام از مفاهیم تشکیل شده است.  تواند ثابت کند که یکتحریف شود. با این حال هیچ چیز نمی
 ).274، 1997(ایوالدي، » تواند سکوت باشداین پیام می

هاي زمانی و مکانی، همچنین و سوءتفاهم دهد که صداهاایوالدي در ادامه توضیح می
شود که توسط گوینده ابراز شده است. سکوت شکنندگی کلمات باعث عدم درك در پیامی می

شود، مستثنی نیست. با این حال هم از عناصري که باعث ایجاد عدم اطمینان نزد گیرنده می
تري در صورت مطمئن به )، سکوت275(همان » ویژگی تکامل اخالقی«دلیل بهره مندي از  به

-گیرنده نزدیک می عبارتی، سکوت فرستندة پیام را به کند. بهرد و بدل پیام نقش خود را ایفا می
شود. بارها دیده شده است که انسان در اي براي ارتباط تبدیل می وسیله این ترتیب به کند و به

قراري ارتباط وجود ندارد، چراکه استفاده از کلمات براي بر گیرد که نیازي بهموقعیتی قرار می
کنندگان در این  کند. و جالب اینجاست که شرکتجاي کلمات خائن صحبت می سکوت به

رسند، تا زمانی که با کلمات انباشته از ایهام با یکدیگر تفاهم می گفتگوي بدون کالم بهتر به
سرشار از معنا و مفهوم.  شود، پیامیپیام بدل می کنند. در این حال است که سکوت بهگفتگو می

گریزد. از نظر  اند می و در واقع در این حالت، سکوت از تحریفاتی که در ارتباط با مفهوم
نماید و بر عهدة گیرنده یا شکل هاي گوناگون رخ می ایوالدي، سکوت در این حالت، به

 آن معنا ببخشد (همان). مخاطب است که آن را تفسیر کند یا به
کنند. کالم را با یکدیگر برقرار میادر و جان همین رابطۀ خاموش و بیم سوءتفاهم،در 
گوید که مادران پسر ناشناسش می دهد. مادر بهاي که در پایان نمایشنامه خود را نشان می رابطه

شود؛ اما همین مادر  برند و قلب؛ فرسوده میپیر، دوست داشتن پسرانشان را از یاد می
پسر خود را  اش، هرگز عشق به کند که علیرغم سردي ظاهري راف میدخترش اعت سالخورده، به

 از یاد نبرده است.
تشریح دقیق رفتار انسان و بخصوص؛ رفتار مادرانه پرداخته است.  در واقع، در این اثر، کامو به

در آغاز، مادر بخشی از جهان تهی و سرد، تاریک و غیرقابل ارتباط است. اما ورود مردي 
رسد که بیرون از دنیاي کلمات ظاهري و نظر می دارد. به تپش وامی پیرزن را بهبیگانه قلب 

اش را بازشناخته است. او ابتدا عالقۀ خود را  همچنین سرسختی دخترش، او پسر فراموش شده
اش در اعماق اقیانوس بپیوندد.  پسر مرده دهد که بهدارد و سپس ترجیح میدخترش ابراز می به

کند ان منکر وجود این رابطۀ خاموش بین مادر و پسر شد، مادري که تالش میتوبنابراین نمی
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شود. مادري که میان دو حد فاصل بی انتها قرار گرفته فرزندش را نجات دهد، اما موفق نمی
است: بازگشت پسر سخاوتمندش و سکونتگاه تاریک و جنایی دخترش. مادري درمانده بین 

 یست جز خودکشی.دختر و پسر که سرنوشتش چیزي ن
اي خاموش بین جان و مادرش وجود دارد و همین برخورد خاموش است  این ترتیب، رابطه به

 انجامد.قتل پسر و خودکشی مادر می که در پایان نمایشنامه فاجعه بار است، چراکه به
 
 ؟. عهدي نامشروع با طبیعت5

-د. فیلیپ فورست در این باره میگذارنمایش می دیدار دوبارة شوم مادر و پسر را به سوءتفاهم
شکل نامشروع  واسطۀ آن مادري به داستان یک فرزندکشی است. جنایتی که به سوءتفاهم«گوید: 

است که مضمون مادر  گونه ). این69، 2010(فورست، » گیرددر پیوند با پسر مردة خود قرار می
-خانۀ مادري باز می دایی بهگیرد. جان پس از بیست سال جو پسر در مرکز آثار کامو قرار می

نکته مهمی اشاره کرده است:  اي که پدر در آن غایب است. باشالر در این باره به گردد، خانه
فضاي درونی خانه که کامال بسته و محافظت شده است، طبیعتا فضاهاي بزرگتري را یادآوري «

، 1947(باشالر،  »خصوص و پیش از هر چیز؛ سینۀ مادر و سپس آغوش مادري را کند؛ بهمی
122.( 

هاي اهمیت تصویر مادر نزد کامو بپردازیم، این انگیزه را مطالعۀ ریشه بنابراین مهم است که به 
 همانطور که در ادامه خواهیم دید، تصویري الهام بخش از فیلسوف است. 

تین زایش نخس از نظر گاریدو دورنماي پویایی وجود دارد که ما را از دنیاي کودکی کامو به
این دورنما،  ). اما پیش از پرداختن به28، 1979کند (گاریدو، عوامل دنیاي پوچی راهنمایی می

 مهمترین عوامل معنادار زندگی شخصی نویسنده داشته باشیم. باید بازگشت کوتاهی به
مادري عشق  گونه پرورش یافت، جایی که او در خردسالی به آلبر کامو در محیطی اودیپ

هاي مادر بزرگ، که در واقع جانشین  گنگ و ناشنوا بود. کامو با فرار از سختگیريورزید که  می
کند. گاریدو خاطرنشان تصویر پدر است، علیرغم همه چیز، عشق خود را باز هم نثار مادر می

کند که بر خالف مادربزرگ، مادر نشان دهندة بدي مثبت نیست، بلکه او بدي و رنج منفی می
 این صورت خالصه کنیم: توانیم بهه میدهد کرا نشان می

 نگون بختی شرایط انسانی؛ -
 شکست در برقراري ارتباط عاشقانه؛ -
 تفاوتی دنیا و محیط؛ بی -
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تنها دهد، با اینحال، او مادر کامو است و مادرش عمیقترین حقیقت وجودي او را نشان می
مین خوبی است که با امواج منفی اما این کدا .اطمینانش، میهنش و سرانجام معصومیتش یعنی خوبی را

اي است که تردید، این خوبی مطلق نیست، اما تنها خوبی مورد تهدید قرار گرفته است؟ بی
اش نیز بخشی از  همین دلیل است که تیره بختی وجود دارد: زندگی، وجود انسانی. به

 دهد (همان).اش را تشکیل می خوشبختی
واکاوي  دیم: از بررسی روانکاوانه و رابطۀ پسر و مادر، بهبنابراین ما یک پرش روشمند انجام دا

وجود رسیدیم. حاال هستۀ اصلی اندیشه اگزیستانسیالیستی  زندگی و به فلسفی عشق انسان به
اي از خوبی و بدي که با  عنوان آمیزه کامو در برابر ما قرار دارد: دریافت و درك زندگی به

تصویر مرکزي، کامو را  همین تمرکز یک مفهوم در یک اند. قدرت در تصویر مادر متمرکز شده
شود کرد اگر که من چه می«، این جمله را بیان کند: تابستاندارد تا در اثر خود با عنوان  وامی

). بنابراین نقد روانکاوي حق دارد آثار 879، 1962(کامو، » فقط براي یک تصویر خاطره دارم؟
توصیف کند. اما همانطور که » متأثر از پیوند نامشروع«یا » گونه اودیپ«کامو را با صفاتی چون 

است. این  عاشقانه این پیوند نامشروع، خاص هرگونۀ«ژان ساروکی خاطر نشان کرده است: 
ادبیات حاضر است، همانطور که گابریل مارسل نشان داده است؛ در پی  پیوند مشخصۀ

 ). 59، 1979(گاریدو، » برقراري پیوند مجدد با زندگیست
در مرکز این آثار، سکوت ستودنی مادر «ست که  گوید که آرمان اصلیش اینما می کامو خود به

(کامو، » و تالش انسان براي یافتن عدالت یا عشقی را قرار دهد که این سکوت را متعادل سازد
1958 ،13.( 

-صه میچه معناست؟ اگر مادر وجود و شرایط انسانی را خال متعادل ساختن سکوت مادر به
ترین موجودات جهان محسوب که عالی«بختی و عدم وجود انسان است کند، سکوت نگون

آفریند و با لوگوس که بیان ). این سکوت با سخن، با کالم که می21، 1960(ریکور، » شود می
چون خرد «یابد. مانند فیلسوفان رواقی که معتقد بودند تعادل دست می فهمد، بهکند و میمی

جنبه اي از لوگوس الهی (عنصر عقلی سرمدي) است، انسان توانایی کشف عناصر  انسانی
عقلی جهان و در نتیجه هماهنگ زیستن با آنها را داراست. از نظر آنها موافق با لوگوس زیستن 

(رضایی، » یعنی هماهنگی با طبیعت که در نتیجه منجر به فضیلت و خوشبختی می شود
ریزد: آغازیدن تداي پیشۀ نویسندگی خود، طرحی براي خود می) کامو در اب65، 92صافیان، 

مقصود نهایی که مضمون  همراه با انکار و گذرکردن همراه با تأیید و سرانجام دست یافتن به
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یابد، علیرغم اینکه تجسم می سوءتفاهم). پایان یافتن با عشق در 224، 1962عشق است (کامو، 
 رود.  گیرد و از بین می تقابل با خشونت مارتا قرار می انقالب علیه سکوت بواسطۀ کالم، در

 
 . حسرت غیبت کلمه 6

-کشد که در دنیایی پوچ زندگی میتصویر می ، آلبرکامو مردي را در قالب جان بهسوءتفاهمدر 
همین ترتیب، سردي مارتا، آسمان خاکستري مسافرخانه و دهکده و عدم وجود رابطه   کند. به

این صورت است که  دهند. به ویري از دنیایی پوچ و بیهوده را نمایش میها، تصابین شخصیت
و «کند: اش خود را مضطرب، تنها، رها شده و فراموش شده حس می جان در قلب خانواده

کنم، اینجا، در اعماق وجودم و تنم مانند زخمی  حاالست که اضطراب قدیمیم را احساس می
دانم. این ترس تنهایی ابدي است، ترس امش را میکند. نچرکین که هر حرکتی تحریکش می

من پاسخ  از اینکه جوابی وجود نداشته باشد و چه کسی در اتاق یک هتل به
 )152، 1962کامو،»(دهد؟ می

اي خاکستري است که در آن روابط انسانی بر اساس سکوت بنابراین، جهان مشابه مسافرخانه
منافع شخصی است. جهانی که در آن حتی پیشخدمت  دنبال بنا نهاده شده، سکوتی که صرفا  به

  کند.پیر، سرد و عاري از انسانیت هم ظاهرا ناتوان است و تحت ارادة مارتا انجام وظیفه می
در نظر کامو، این سکوت یعنی جدایی جهان و آگاهی انسان یعنی شکاف تقلیل نیافتنی میان «

 )310، 99(فارسیان، قادري، » خنثایی جهان.تقاضایمان براي ارزش و معنا و بی معنا بودن و 
پیشخدمت که همدست مادر و مارتا است، از ابتدا تا انتهاي نمایشنامه حضور دارد. هر دو زن 

کنند. اولین و آخرین کلماتی عنوان ابزاري براي پیشبرد اهدافشان استفاده می جنایتکار از او به
اي که عالمت رد  »نه». «نه«و سپس » صدا کردید؟مرا «اند:  آورد، این چنینزبان می که او به
بختی خود گرفتار است. ماریا هنگامی است که در یأس و نگون ماریا، همسر جان، به کمک به

 نیز مانند جان، پیش از مرگش تنها و رها شده است. 
این، اش باشد. بنابرتفاوتیاو در نهایت بی تواند پاسخ خداوند بهماریا می پاسخ پیشخدمت به

گونه تفاوت و خاموش که هرعبارتی نماد خداي جهان پوچی است، جهانی بی پیشخدمت به
کند، سرنوشتی که همچون  ها را در سرنوشت غمگینشان رها می ها را رد و آن انسان کمکی به

جرم فرزندکشی که  دارد. این خدا خود را نسبت به رودي جاري چیزي آن را از حرکت باز نمی
 دهد. تفاوت نشان میافتد، بیاتفاق می پیش چشمانش
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شود. جان در تنهایی خود در آوریم که در آن پیشخدمت ظاهر مییاد می لحظات مهمی را به
دنبال وحی االهی است که نقطۀ پایانی بر اضطراب وجودي او قرار دهد، در این حال  اتاقش به

کنندة خود خارج شود، اما تنها  دهد تا از تنهایی خفهامیدي زنگ اتاق را فشار میبا نا
اي محبت، مانند  شود بدون اینکه کاري انجام دهد، بدون ذرهپیشخدمت است که ظاهر می

کند. این پاسخ کند، اما او صحبت نمیزنگ کار می«گوید: خداي مردة نیچه. جان با خود می
مهم نیست و ) در جهانی که هیچکس براي هیچکس 153: 1962(کامو،» نیست. چه باید کرد؟

توان انجام داد؟ خداوند ساکت وجود دارد؛  حال خود رها شده است، چه کاري می انسان به
خدایی که جهان را آفریده و آن را رها کرده است. مانند آنچه که در آثار راسین وجود دارد. در 

ان، جان آسم شباهت بسیار دارد. با نگاه کردن به 1ها خداي مخفی ژانسنیست واقع، این خدا به
رسد که جوابی براي ندا دادن او وجود ندارد. و سکوت این پیشخدمت ساکت، این نتیجه می به

اش و تنهایی ماهوي هاي راسین شباهت دارد، انسان را بهتجسم سکوت خدا در تراژدي که به
این  شود، گرداند. در واقع، بر اساس آنچه که در نمایشنامه مشاهده میورطۀ نابودي اش برمی به

سکوت انسان و خداست که مسئول پایان تراژیک نمایشنامه است. با نگفتن نام خود، پسر 
این  آورد. به توانست از تعدد کلمات بیهوده جلوگیري کند، بر زبان نمیاي را که می کلمه

تواند کلمات مناسب را پیدا دهد که انگار این مرد که نمیاي رخ می گونه ترتیب، همه چیز به
کند. ورنهام حاکم را نگهداري می-دهد که در وجود خود کلمهامیدي کسی را ندا میبا نا کند،

: 1957حاکم، حسرت خداوند است (ورنهام،  –کند که براي کامو حسرت کلمه خاطرنشان می
98 .( 
 
 
 
 . لوگوس تحریف شده7
 __________________________________________________________________________  
زید که براي او کافی نیست. جهانی که همواره در تضاد با  از نظر تئوریک ژانسنیست معرف انسانی است که در جهانی می 1

گیرد. این نگاه خداوند است که که انسان   یل خلقت) و مطلق بودن (پروردگار) قرار میخواسته هاي او در رابطه با وضوح (دل
اما این خدا به وجود ساکت ». نه طرفدار چیزي باشد و نه عالقمند به چیزي« کند که هیچگاه در دنیا  ژانسنیست را مجبور می

ا این حضور خاموش، روح تراژیک را ناگزیر به یابد. ام دهد. جهان با این حضور الهی معنا می و خاموش خود ادامه می
کند. این بدین معنی است که او باید ضعف خود را به عنوان مخلوقی شکست خورده در  پذیرفتن این تناقض وجودي می

یافتن به جایگاهی الهی به زندگی خود معنایی  کوشد که با امید به دست جهانی پر ابهام و گنگ بپذیرد. در عین حال او می
دانیم شامل هر فردي  طور که می ي لطف الهی امکانپذیر است و همان بخشد اما این توهم فقط بواسطهب

 )69، 1955(گلدمن،.شود نمی
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ه واسطۀ ارتباط بین کامو، جان قبل از هر چیز قربانی ناتوانی زبان است، زبانی ک سوءتفاهم در
 هاست. در واقع این نمایشنامه تا حدودي برگرفته از همان سیر تراژیک است که در انسان
شوند، جریان دارد. این دو اثر که جزوي از چرخۀ فلسفۀ پوچی محسوب می بیگانه

حال،  اند. با این شکلی انسانی آورد که ناتوان از برقراري ارتباط به صحنه می هایی را به شخصیت
یابد. در واضحترین شکل، فرم دراماتیک خود را بازمی است که شکست گفتگو به سوءتفاهمدر 

درازا کشیده، تراژیک شده  با سکوتی که بیش از بیست سال به سوءتفاهمواقع، فضاي حاکم بر 
است. سکوتی که حکایت از جدایی آزاردهندة بین مادر و پسر است. دو شخصیتی که در 

همراه  دارند. جان به کنند و هر کدام از خوشبختی نسبی بهرهیگر زندگی میفراموشی یکد
کند و مادر نیز همسرش در کشوري دیگر و کنار ساحل آفتابگیر زندگی خوشی را سپري می

امید ترك مسافرخانۀ شوم، تحمل  همراه دخترش یکنواختی زندگی آکنده از جنایت را به به
، این سخن و کالم است که سازوکار سرنوشت شوم را رقم خانه کند. با بازگشت جان به می
یابد که  سکوت جدایی پایان دهد، اما درمی گوید که قصد دارد به همسر خود می زند. جان به می

ناشناس معرفی کند. گره جدایی  عنوان یک براي شناساندن خود کافی نیست که خود را به
ت افراد باز شود. در نخستین دیدارشان، شدن خاموش و ساک تواند با نزدیکدرازمدت نمی

شکلی غریزي پسر  دهد تا بهمادري اجازه می سکوت مادرانه؛ سکوت عشق نبود، سکوتی که به
اش براي شود. احساس غربت و دلتنگیخود را بازشناسد. جان از این موضوع بسیار متأثر می

دهد، مشخص ش توضیح میشدن، فوري و خودبخود از بین کلماتی که براي همسربازشناخته
اي که هیچ حرفی. نوشیدنی استقبالم آمدند بی ام داشتم، صحیح نبود. به آنچه در خاطره«شود: می

چیزي  تر از آنچیز دشوار دیدند. همهکردند، مرا نمیمن نگاه می سفارش دادم را برایم آوردند. به
 ). 122، 1962(کامو، » کردمبود که تصور می
علت عدم درك  گذارد که در بدو ورودش بهاي قدم میمسافرخانه ، جان بهسرشار از تخیل

شود. بر امید میکردن، مأیوس و نا خاموشی و سکوت مادر و آشفته از کشف ضرورت صحبت
این  ، باید به»کنم زده بودم، نتوانستم صحبت من هیجان«گوید:  اساس این تفسیر، وقتی جان می

، این نخستین ناامیدي، بسیار »کنم زده بودم، نخواستم صحبتهیجان «صورت خوانده شوند: 
شود. پسر صحبت خواهد کرد، اما مهم است، چرا که راهبر انتظار و مشاهده از آن منتج می

آورد، براي زبان نمی بایست، به بازشناخته شدن ناممکن است، او آنچه را می همچنان امید به
هاي بازشناخته شدن را  شناسد. ناگفته نماند که او روشمادر مهلت دهد تا او را باز اینکه به
ها را  تواند آنکند. از نظر او مسئولیت بازشناسایی بر عهدة دیگران است. او فقط میابداع می
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راحتی هویتش را فاش کند، مگر اینکه از رویاي  تواند بهیاري دهد که او را کشف کنند، اما نمی
شده و عمومی را که همسرش  است که راه حل شناخته همین خاطر خویش صرفنظر کند. به

ترین اعتماد شده است، واضح نقشۀ خطرناك جان بی کند. ماریا که نسبت بهپیشنهاد کرده، رد می
اي که جان را  برد، نقشهنمی شرایط مبهم نقشه پی کند. او بهاو پیشنهاد می کاربرد زبانی را به

-اي که با مادرش برقرار می نامد رد کند. در رابطهمی» ان قلبزب«دارد تا آنچه را که ماریا  وامی
اي که  هایی از پیش آماده شده و کلمات ساده شناسد سکوت است. فرمولکند، تنها زبانی که می

زبانی مبهم دارد که با  اند. جان خیالپرداز، احتیاج به کنیم، بسیار مستقیمها خود را معرفی می با آن
شدن توسط دیگران. با  دنبال هدفی مشخص است: بازشناخته حال به در عین آن گفتگو کند. اما

-کند، جان باز هم سعی میپنهان کردن هویت خود و با استفاده از زبانی که در سکوت القا می
ام خوب  روشی که من در پیش گرفته«کند براي رویاي خود موقعیت تحقق را فراهم کند: 

(همان » باشم یا نه بفهمم که آیا حق دارم این رویاها را داشتهتوانم  است، چون با این روش می
دنبال یافتن کلمات است، کلماتی که سازوکار بازشناخته  ). در واقع این ماجراجوي زبان به138

 شدن را پویا کنند.
تواند صحبت کند. او  رسد که نمی قتل می این دلیل توسط مادر و خواهرش به بنابراین، جان به

اش قاتل اویند. یکی از آثار کامو که  شود که خانواده میزان قاتل خویش محسوب میهمان  به
اندیشه هاي بریس  نام دارد و در آن به "دربارة فلسفۀ بیان"پردازد  روشن کردن این مسئله می به

سخن از این است که «نویسد: باره می پرن، فیلسوف فرانسوي، پرداخته شده است. او در این
کنیم اي که فکر می یقت است یا دروغ؟ سخن از این است که آیا زبان ما لحظهزبان ما حق

ها  اند؟ آیا آن هایی تهی اند یا پوسته کنیم، دروغ نیست و اینکه آیا کلمات زندهحقیقت را بیان می
 ). 1672، 1962(کامو، » دهند و یا فقط دنباله رو بادند؟حقیقتی عمیقتر را پوشش می

انگیزند چراکه اگر زبان ضمانتی نداشته باشد و کلمات زمانی که ما بیان سها هرااین پرسش
شکل  سپاریم، ما را فریب دهند، شرایط زندگی انسان بهها می آن هویت وجودي خود را به

برخی اوقات ما دچار کمبود «شود. کامو دریافته است که اي تراژیک و پوچ می ناامید کننده
هنگام  کند، اغلب و بهصحبت می اي که قلب ما شروع به حظهشویم و حتی در ل کلمات می

ها این است که ما را فریب  کنند. تنها نقش آن ما خیانت می هایمان، کلمات به عمیقترین صداقت
 (همان). » کنند در حال اداره کردن و منظم کردن همه چیزند.دهند، در حالی که  تظاهر می
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 گیري نتیجه

شوند. درك یکدیگر در محدودة روابط شخصی نمی موفق به سوءتفاهمهاي  شخصیت
شخصیت جان مسئول اصلی این شکست است و بنابراین اولین مجرم است. رد کردن زبان 

-شود؛ همانطور که ماریا از پیش اعالم میهایش از سوي دیگر باعث می ساده از یکسو و دروغ
تیب، مادر و مارتا نیز با عدم آگاهی از رابطۀ این تر هم بریزد. به هاي جان بهبینی کند، تمام پیش

-هاي جنایی خود را پیش میخویشاوندي خود با فرد جدیدالورود، طبق روال همیشگی نقشه
-ها منحرف این صورت روند طبیعی نمایشنامه که از ابتدا با اهداف مخفیانۀ شخصیت برند و به

هاي خود، کامو تفسیري بر این  ادداشتانجامد. در یتراژدي می شکلی ناگزیر به شده است، به
شود که زبانی ساده را در ها از اینجا ناشی می هاي انسانبختی تمام تیره«نویسد: نمایشنامه می

پذیر  گفتگو امکان» بفرما! این منم، پسر شما!«گفته بود:  سوءتفاهمگیرند. اگر قهرمان  پیش نمی
این  ). به161، 1962(کامو، » متزلزل نبود شود شد و مانند آنچه که در نمایش دیده میمی

کند که موقعیت گفتگو آنقدر که در تراژدي مأیوس کننده است، ترتیب، کامو تصریح می
شود، باید  اگر انسان بخواهد بازشناخته«کند که نیست. در پیشگفتار خود، نویسنده پیشنهاد می

 .)1793، 1962(کامو، » او گفت که چه کسی است راحتی به به
توانیم نتیجه بگیریم که جان، شیفتۀ عشق مادرانه و در فلسفۀ پوچی است، می در آنچه مربوط به

کند. در اثر دیگري از کامو با عنوان جستجوي یافتن مسافرخانۀ خانوادگی، انسان را مجسم می
او  دنبال یافتن لذت یکی شدن با طبیعت است، چراکه طبیعت است که به ، انسان بهعروسی

نهایت که مدیون زیبایی و سکون آرام و جاودانه بخشد، لذتی بی هاي مخفیانه می يشاد
افزاید. تفاوتی مهلکی نیز میوسعت، وفور نعمت و آرامش خود، بی حال به است. با این خویش

تفاوتی جهان و طبیعت  شود، اما پیشاپیش بی وارد چرخۀ آثار پوچی نمی عروسیواقع، در
برقراري این  موفق به سوءتفاهمهمین شکل است که جان در  کند. بهیان میانسان را ب نسبت به

پیوندد.  او در اعماق رودخانه می میرد و جسد مادر بهشود، مگر زمانی که میپیوند نامشروع نمی
 دهد. مادر چهرة خصمانۀ خود را نشان می-ترتیب است که طبیعت این به

صورت  مطرح شده است، به افسانه سیزیفکه در در واقع این نمایشنامه تعریف پوچی را 
پوچ نیستند.  نه انسان و نه دنیا هیچ یک«کند. بر اساس این نظریۀ فلسفی  تري بیان می واضح

یافتن پاسخی براي  وار انسان به بلکه پوچی از برخورد شخصیت غیرمنطقی دنیا و میل دیوانه
). 112، 1942(کامو، » شودان شنیده میدهد که نداي آن در اعماق وجود انس ابهاماتش رخ می
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این ترتیب، پوچی نه در انسان و نه در دنیا، بلکه در حضور مشترك این دو وجود دارد.  به
شود که در آن  اي ناکافی تعریف می عنوان رابطه شود. پوچی بهپوچی از تضاد این دو پدیدار می

و جدایی بین این دو کلمه یعنی سخن از تساوي بین دو عبارت نیست، بلکه سخن از اختالف 
نشان داده شده است،  سوءتفاهموضوح در  طبیعت است. این اختالف به /انسان و دنیا

شود ارتباطی حیاتی با خانواده یا همسرش، با اي که در آن جان موفق نمی نمایشنامه
فه اي که در خارج از زادگاهش چشیده و یا حتی با مسافرخانۀ تاریک و فضاي خ خوشبختی

تواند بواسطۀ کالم و سخن، شورش و انقالب خود را علیه اش برقرار کند. جان نمی کننده
چرخۀ پوچی تعلق دارد. در  اثري است که به سوءتفاهمسکوت دنیا محقق کندة براي اینکه 

انتظار انسان گرفتار شده در دام سکوت نشسته است، نابودي و مرگ است که  پایان، آنچه که به
 .سوءتفاهمورد انسان با دنیاست. همانند سرنوشت جان در نتیجۀ برخ
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