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  آلبر كامو، تعهد اهل قلم
  .ص 282، 1385ي مصطفي رحيمي، تهران، انتشارات نيلوفر،  ترجمهي آلبر كامو،  ، نوشتهتعهد اهل قلم نقدي بر كتاب

  هاشم بناءپور
  

دال بر اين است كه جهان بر صـحت   كاموهاي اخير توجه دوباره به آثار  در سال«، يبه قولِ شادروان مصطفي رحيم
ن نويسندگي با چرا كه كامو همواره از نخستين روزهاي ورود به جها. ي يافته استتر بيشوي داليلِ عقايد اجتماعي 

در » .داري و كشورهاي مدعي سوسياليسم را برشمرده بـود  اردوگاه سرمايه هاي هر دو ها و كژي داليل منطقي، كاستي
  .باشدتواند  سارتر و كامو بسيار آموزنده مي ي هاين ساحت نگاهي به مجادل

گراي فرانسه برضـد او مطـالبي    هاي دوران استالين را محكوم كرده بود و مطبوعات استالين جنايت سارتراگرچه 
ي انقالبـي در نظـر    ها را نتايج تعليمات كمونيستي بداند يا تجربـه  جنايت كه اينمنتشر كرده بودند، سارتر نخست از 

صـر بدانـد،   در جهان معاي بدي و شر  ي عمده كم سرچشمه دست آورد و كمونيسم يا بلوك شوروي را تنها منشاء يا
ي شوروي  در مورد روسيه عادالنو  انسان طاغي، نه قربانيان و نه جالدانكامو در آثاري چون امتناع داشت، اما آلبر

نماند كه البته ناگفته  2.يات خود را مطرح كرده بودي نظرطور ضمن ي اصلي شر در دنياي معاصر به عنوان سرچشمه به
در خور تامل اسـت   .گراها واقع شد ب استالينضي شوروي به چكسلواكي را محكوم كرد مورد غ سارتر، وقتي حمله

ي آثار يا تـرويج   ي خوبي با آثار كامو نداشت، حتا مترجماني كه به ترجمه گراي توده ميانه كه در ايران حزب استالين
انجامد،  ي كالم مي پرداختن به اين مساله به اطاله جا ايندر . گرفتند ر ميپرداختند در ليست سياه حزب قرا افكار او مي

ي ژدانـوف   ي بيانيـه  يي جداگانه نوشته شود، و نيـز دربـاره   و بهتر است در فرصتي ديگر در باب كامو در ايران مقاله
خلق كنند » ليسم سوسياليستيرآ«فكر كنند و اثر  گونه چهكه ... سازان و خطاب به نويسندگان شاعران، نقاشان، مجسمه

ي ژادنوف  از بيانيه» جنبش مسلمانان مبارز«گرايي چون  هاي استالين روي حزب توده و ديگر احزاب يا گروه و نيز پي
  .بسيار جاي تامل دارد
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تـوان   هرگز نمـي «شود كه  در مورد كامو به ذهن متبادر مي ريچارد كمبري  اين ايده ،گفته لب پيشابا توجه به مط
. كـرد  شد، او را به كجاها رهنمـون مـي   تر مي انست ماجراهاي دروني كامو، تامالت او كه آهسته آهسته پخته و پختهد

هـاي   كرد يا به تمايزهاي موجود در فلسـفه  مسيحي نمياالهيات مشغول تازيانه زدن به  اگر كامو خود را اين همه دل
. تـر بـود   اش سريع ترديد پيشرفت داد، بي د، عالقه نشان ميخورن به درد مي تر بيشكه ) مسيحي و غيرمسيحي(اخالق 

بود، به عقل فلسفي اعتمـادي  او از دست مسيحيت خشمگين . ي خود را بپيمايد اما كامو عزم كرده بود كه مسير ويژه
گرفت تـا هـم بـراي     پي مي را با صبر و حوصله رفتار نوعِ بشر و تالش او براي وحدت بخشيدن به زندگي. نداشت

راهنماي او . اش روشن سازد كه در زندگي انساني چه چيزي خوب است و چه چيزي بد ود و هم براي خوانندگانخ
گفت و  مي چه آنپس . آن اندك واژگان فلسفي كه در چنگ داشت  اش در نويسندگي و اش بودند و مهارت مشهودات

وجـوي جـدي حكمـت     همـواره در جسـت   آمد، با اين حال، اش به حساب نمي يي نوشت فلسفه در معناي حرفه مي
  .بشري بود

در نظرگاه وي اگـر بخـواهيم فرارسـيدن وضـعي در     . داند كامو در واقع هدف تاريخي را عين هدف اخالقي نمي
برابـري  . آينده را تسريع كنيم، منوط به اين است كه آن وضع خوب باشد و اين مستلزم اصول ارزشي مستقل اسـت 

رو، وي  از اين. برابر خودش خوب باشد فرد كه آنتواند خوب باشد، مگر  طبقه نمي ي بيي ي شهروندان در جامعه همه
  .آفرين است عالي و كامل نيست بلكه دلبخواهي و وحشت  گيرد كه پايان تاريخ ارزش نتيجه مي

بـه دسـت   برد، اما از دولت توتاليتر مخلوقِ لنين و استالين تصـويري زشـت    كامو در آثارش نامي از استالين نمي
او از رياكـاري كمونيسـم   . ي جهاني خو گرفتـه اسـت   كند اين دولت به بندگي، وحشت و سلطه تاكيد ميدهد، و  مي

را همان عزم به بند كشـيدن  ) ياز نوعِ ژدانوفي و استالين(ي ديالكتيكي  كند و معجزه شوروي با لحني گزنده انتقاد مي
  .داند مطلق آزادي مي

 ،    »آزادي تُرهات بـورژوازي اسـت  «كه  ويد كه پس از وي اين زمزمه شايع و تقويت شدگ ي ماركس مي اما درباره
هاي قرن خود تـاوان ايـن اشـتباه، يعنـي      در اين عبارت فقط يك كلمه بر سر جاي خود نبود، و ما هنوز در آشفتگي

نه هـر  » ترهات است هاي آزادي بورژوازي«: يد گفته شودبا پردازيم، زيرا فقط مي عوض شدن جاي يك كلمه، را مي
اين آزادي، در بهترين صور خود،  كه اينبايد گفته شود كه آزادي بورژوايي آزادي نيست يا  به روشني مي. نوع آزادي

در نظرگاه كامو در اين مورد خلط مبحث شده و در نهضت انقالبـي رفتـه رفتـه آزادي محكـوم     . هنوز آزادي نيست
  .داده است ي تحميق مردم قرار مي زادي را وسيلهي بورژوايي آ گرديده، زيرا جامعه

ي بورژوايي بـه آزادي   فحشايي كه جامعه ،ت به فحشاي آزاديبسن جا اعتمادي درست و به به عبارت ديگر از بي
يـد و از  ي آخرالزمان محول گرد آزادي به دوره. اعتمادي نسبت به خود آزادي كشيده شد كار به بي، تحميل كرده بود

كه پيش از همه چيز عدالت الزم است و پس  گفتندي آن حرفي نزنند، و چنين  زمان دربارهتند كه در اين مردم خواس
 گرا روشنفكران كنش. داشته باشند رسد، پنداري ممكن است بردگان هم آرزوي عدالت از عدالت نوبت به آزادي مي

دانست كه نان او نيـز وابسـته بـه آزادي     گر نميي نان مهم است نه آزادي، گويي كار به كارگران گفتند كه فقط مساله
  .اوست
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تـرين اميـد از    دم آزادي و بـزرگ  پيروز شد، چون اين سـپيده  1917انقالبي كه كارگران موجد آن بودند، در سال 
اين انقـالب وارث آيينـي بـود كـه     . ، پس مسلح و به نيروي پليس مجهز شدگرديدداخل و خارج محاصره و تهديد 

رو با نيرومند شـدن پلـيس، انقـالب رفتـه رفتـه از نفـس افتـاد و         از اين. نين بودقواعد خود به آزادي ظبدبختانه در 
ي بورژوا از اين مـاجرا   آزادي دروغين جامعه. ترين اميد بشر در نيرومندترين ديكتاتوري جهان به پيري گراييد بزرگ
 انسـانِ  آزاديِ .كشـته شـد   آزادي ،انقـالب  مسكو و شـهرهاي ديگـر در اردوي   هاي در محاكمهاش آمد، يعني  خوش
مثال  ،آهن به سبب سستي در ايفاي وظيفه ؛ براي مثال تيرباران فالن كارگر راهبود 1917ي انقالب  زاده ،ي آزادي كشته

  .عام آزادي بود ي بارز قتل نمونه ،در مجارستان
وي . پردازد د به نقد رآليسم سوسياليستي ميي نوبل و ديگر آثار خو ست كه در خطابهجا اينو اما تيزبيني كامو در 

پـذير   امكـان  گونـه  چهكند كه رآليسم سوسياليستي  و اين پرسش را مطرح مي. گويد كه خود اصطالح تناقض دارد مي
در چنـين مـوقعيتي   . در گذشته چنين بوده و نه امـروز . خواهد بود، در حالي كه واقعيت، سراسر سوسياليستي نيست

آثـار  . گيرنـد  شـوند و مـورد تجليـل قـرار مـي      گرا خوانده مي زنند واقع توصيف واقعيت سرباز مي فقط كساني كه از
خوانـدن   بورژوايي عبارت از نخواندن يا بـد  ي شهرت كه در جامعه. شود ي اينان سانسور مي ديگران، در ميان هلهله

شود يـا   نيز هنر واقعي مسخ مي جا ينادر . خوانده شدنشود از جلوگيري از  ي استبدادي عبارت مي در جامعه ،است
كنند بـا امـري محـال     گردد و كساني كه ارتباط عمومي ميان افراد را با شور و هيجان طلب مي محكوم به سكوت مي

  .شوند رو مي روبه
او در اين . ي ظلم را برعهده گرفت يي حزب و عملهگو مور فرهنگي چندين بار نقش سخنگفتيم كه ژدانوف در ا

نـام او انـگ    روياما بـه هـر   . تالين قرار گرفته بوديي بود كه آشكارا مورد تاييد كامل اس گر سياست رسمي نقش بيان
به » ژدانوويسم«ترتيب  بدين. هاي پس از جنگ جهاني دوم شده است ي سركوب فرهنگي در سال مناسبي براي دوره

  3.اش است ترين صورت معناي استالينيسم فرهنگي در درخشان

اين بيانيه در واقع نطق اختتاميه و خوشامدگويي . صادر شد 1934اوت  17ي مهم ادبي ژدانوف در  بيانيهنخستين 
ي معـروف اسـتالين،    ژدانوف با نقل جملـه . ي نويسندگان شوروي از جانب حزب و دولت بود او به نخستين كنگره

ي  شيوه. شد ي خاصي را يادآور مي و شيوهبه مهندسان گرد آمده ماموريت » نويسندگان مهندسان روح انساني هستند«
صدق «: اين بود كهاش  الغزل ژدانوف در سخنراني بيت. خوانده شد 4مورد نظر در اين بيانيه بعدا رآليسم سوسياليستي

ي ايـدئولوژيكي كـارگران مطـابق روح سوسياليسـم تلفيـق       و دقت تاريخي اثر هنري بايد با آموزش و تربيت دوباره
هـايي از   گرفت و آنان را نمونه را به باد انتقاد مي آنا آختماتوواو  زوشچنكوجهت بود كه ژدانوف،  در همين» .شود

 ي اروپاي غربي فلسفهبرد، افزون بر اين وي كتاب  را آلوده كرده بود نام مييي كه ادبيات شوروي  انحطاط فردگرايانه
  .دكر را تخطئه مي اطوريانخاچو  شوستا كويچ، پروكوفيفگراي  و موسيقي نخبه الكساندرف

م را سكامو حتا فاشي. گرفت گونه بود كه كامو در برابر سوسياليسم نظامي حاكم بر روسيه موضع مي و در واقع اين
در نظرگاه او فاشيسم در پي رفعت بخشـيدن بـه جـالد بـه     . دانست از كمونيسم نوع شوروي در خور ايراد مي تر كم

كـامو بـه   . دست جالدان است، كمونيسم حاكم در شوروي به دنبال رفعت بخشيدن به جالد به دست قربانيان اسـت 
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اش ثابـت   اش و بـا تكفيرهـاي   با محاكمات خواهد با نيروي پليس، كند كه مي اين دليل از كمونيسم شوروي انتقاد مي
  .كند كه انسانيتي وجود ندارد
تـر   در نظر وي طيـف محـدود و كوچـك   . كند داد ميخالق را جزو ترجيحات اعتباري قلماز ديدگاه ديگر كامو ا

ايـد آزادي،  كنـيم ب  تـر  بيشي زندگي را  بهره كه آنرو، براي  از اين. رساند اش مي هاست كه انسان را به انسانيت ارزش
كل رفتار اخالقـي،  . كنيم تر بيشها را براي تالش در راه وحدت بخشيدن به زندگي شخصي  عزت، زيبايي و فرصت

  .ها با يكديگر است در نظر او بازشناسي متقابل سرنوشت مشترك و ارتباط انسان
سـبب   بي. ستي استيلري و نازكشي هيت ي ديگر تنفر كامو از نژادپرستي، يهودي ستيزي، توتاليتاريسم و نسل نكته

را  (combat)كومبـا  ي  به نهضت مقاومت فرانسه پيوست و پـس از آن سـردبيري روزنامـه    1943نبود كه در سال 
 سيمون دوبووواررا نوشت و با سارتر و  كاليگوالو  سوءتفاهمي  نامه ها بود كه نمايش در همين سال. برعهده گرفت

  .آشنا شد
راه نيسـت كـه بگـوييم كـامو      ها، اولين بار نام كامو به اگزيستانسياليسم پيوند خـورد، بـي   در دوران اشتغالِ نازي

گيري آن موثر بودند، يعني  پردازي و شكل  ي شديدي به اگزيستانسياليسم خاصه دو متفكري داشت كه در نظريه عالقه
  .بسيار تاثير پذيرفته بود نيچهو  داستايفسكياز 

رن بيستم فرانسه نه ايـن بـود كـه    قگويد كه بدون داستايفسكي ادبيات  مي هد اهل قلمتعي يكم  كه در مقاله چنان
يي است كه پيش از نيچه توانسته است نيهليسـم   چرا كه در باور كامو، داستايفسكي بيش از هر چيز، نويسنده. هست

راه رستگاري را نشـان  گويي كند و بكوشد تا  معاصر را تشخيص دهد، آن را تعريف كند، عواقب شگرف آن را پيش
از ديگر سوي، در نظرگاه كامو، داستايفسكي در پي معنويتي است غيرسوسياليستي، اما از پذيرفتن سوسياليسـم  . دهد
دهد،  ي معنويت حقيقي و سوسياليسم حقيقي را نجات مي سان، داستايفسكي آينده بدين. زند معنويت نيز سرباز مي بي

  .داند ي كنوني او را بر حق نمي نهاگرچه جهان معاصر در هر دو زمي
يـي كـه    مقدمـه . تجزيه تحليل شده اسـت  ي مردم تهوع، نان و شراب، خانه هاي در بخش نقد و نظر كتاب، رمان

ي ايـن   ترين مقالـه  اما طوالني. نوشته است نيز از جستارهاي مهم اين بخش است بيگانهانگليسي رمان كامو بر چاپ 
نويسي روژه مارتن  اين مقاله به واقع تفسيري است از روش رمان. ختصاص يافته استا روژه مارتن دوگاربخش به 

  . ي تيبو خانوادهدوگار در نوشتن 
زمان خود بـه  ر با هم چه آنخواهد بگويد كه نويسنده هيچ عنواني ندارد، جز  در واقع كامو با طرح اين مسايل مي

كسي است كـه  . ي عدل ناعادل ولي شيفته وو لجوج و سمج  پذير است در نظرگاه او نويسنده آسيب. آورد دست مي
و همواره ميان دو اقليمِ درد و زيبـايي  . برد كار خود را بدون احساس شرم يا غرور در برابر چشم همگان به پايان مي

ود، ي خ در كشاكش است و زندگي نويسنده وقف آن است كه با كوشش مداوم، در حركت مخرب از وجود دوگانه
  .هايي به جهان عرضه كند هفريدآ

گـاه در بنـد آن نبـوده و نيسـت كـه آزادي و       يي كه براساس طال و استثمار بنا شده، هـيچ  در نظرگاه كامو، جامعه
ي  هـاي اسـتنطاق، دانشـكده    اند كـه در سـردابه   هاي پليسي در بند آن نبوده چرا كه دولت. عدالت را بر كرسي بنشاند
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خاب آزادي، انتخابي برضد عدالت نيست، آزادي را همراه با عدالت بايد انتخاب كرد، به هرحال، انت. حقوق باز كنند
شـود، و ايـن امـر     جدايي آزادي از عدالت منجـر بـه جـدايي انديشـه از كـار مـي      . پذيرفتنو يكي را بدون ديگري 

كرد، اما با نبودن هنر، توان تضمين  فقط با هنر، تجديد حيات عدالت و آزادي را نمي. ترين گناه اجتماعي است بزرگ
ي  وجـود فرهنـگ و آزادي نسـبي كـه الزمـه      بي. رو، هيچ نيست قواره است و از اين شكل و بي اين تجديد حيات بي

چنين است كه هر اثر هنـري اصـيلي كـه آفريـده     . فرهنگ است اجتماع هر چند تكامل يافته باشد جز جنگلي نيست
  .يي است براي آينده شود، هديه مي

 .ي خود، باز كردن چند زندان براي بستن چند زندان ديگر نيست گيرد كه عدالت نيز، به نوبه ين نتيجه ميكامو چن
را براي چند سگ كافي نيست حداقل معيشت ننامند و نفي امتيازهـايي را   چه آنعدالت پيش از هر چيز آن است كه 

آزادي به معناي گفتن هرچه بر زبان آيد . نندطي صد سال تحصيل كرده است، آزادي رنجبران نخواي كارگر  كه طبقه
تـوان   ي بشـري نمـي   به نام آزادي آينده كه استقرار ديكتاتوري را چنان هم. هاي جنجالي، نيست و زياد كردن روزنامه

شود يا  جايي كه دروغ بال و پر بگشايد استبداد ظاهر مي .وغرآزادي دانست، آزادي مقدم بر هر چيز، يعني پرهيز از د
  .يابد امه مياد

منظور او از عدالت آن وضعِ اجتماعي است كه هـر كـس در آغـاز    . در واقع كامو خواهان آزادي و عدالت است
منظـور او از  . باشد و نيز اقليتي ممتاز، اكثريت مردم كشور را در وضعيتي ناشايست نگاه نداردات ي امكان داراي همه

گويد، مورد  مي چه آنهست و هم از بابت  چه آني هم از حيث آزادي آن جو سياسي است كه در آن شخصيت انسان
گويد كه اين مسايل كامال ابتدايي است اما اشكال در ايجاد تعـادل   پس از طرح اين مسايل كامو مي. احترام قرار گيرد

ميـان   گويـد كـه   تـاريخ مـي  . هاي جالب تاريخ اين امر را به خوبي نشان داده است تجربه. ميان اين دو تعريف است
فقط دمكراسي كشورهاي اسكانديناوي به توافق عدالت . انتخاب كردبايد پيروزي عدالت يا حاكميت آزادي يكي را 

شان كامال قانع  و چارچوب محدود اقدامات ها آنگيري  اما آزمون اين كشورها به سبب گوشه. و آزادي نزديك است
  .كرد و آزادي را در امور سياسي روا را در امور اقتصادي حكم بايد عدالت گويد كه ر نهايت كامو ميكننده نيست، و د

كامو بـه ايـن   . توانند بكنند آيد كه روشنفكران چه مي و اما با در نظر گرفتن موارد پيش گفته اين پرسش پيش مي
ه در اهميت روشنفكران جز اين نيست كـ . روشنفكران ابتدا بايد حتما بر خود چيره شوند: دهد سوال چنين پاسخ مي

امروزه بر صدها ميليـون آدمـي   . اند اند كه دومي را خفه كرده بخش دو انقالب بزرگ بوده صد و پنجاه سال اخير الهام
اش بود، اما معلوم شـد كـه فيلسـوفان فاقـد آن      همه در انديشه فان مستقر است، حكومتي كه غرب آنحكومت فيلسو

و . بايست به پليس متوسل شود براي حكومت مي فيلسوف اين بدان علت است  كه. رفت مغزي هستند كه تصور مي
دو نـوع نيهيليسـم معاصـر،     .دهـد  بيني و حسن نيت خود را از كـف مـي   ي واقع در همين مورد بسياري، اگر نه همه

 اآي: كند گونه تاويل مي در ادامه كامو اين پرسش را اين. بورژوايي و انقالبي به دست روشنفكران گسترش يافته است
پاسخ كامو مثبت است به شرطي . توانند از ميان بردارند اند، مي به وجود آورده) نه هنرمندان؟(را كه روشنفكران  شري
از فرمـانروايي  . 3دانند اعتراف كننـد   چه نمي دروغ نگويند و بدان. 2روشنفكران اين شر را بشناسند و بگويند . 1: كه

  .رد و نفي كننده هر بهانه كه باشد، حتا موقتي، طگونه و بدر هرحال استبداد را، به هر. 4دست بردارند و 
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هـايي ديـده    هـا اشـتباه   يي از مقالـه  ي روان و زيباي مصطفي رحيمي، در تاريخ پاره رغم ترجمه گفتني است كه به
ده آمـ  1975تـاريخ نگـارش مقالـه    » داستايفسـكي «ي  مرد، اما در مقاله 1960دانيم كامو در سال  كه مي چنان. شود مي

از قول كامو آمده است كه در آخـرين انتخابـات آزاد اسـپانيا بـه سـال      » اسپانيا و فرهنگ«چنين در جستار  هم. است
  .كرسيِ مجلس را به دست آوردند 443ها فقط پانزده كرسي از  ، كمونيست1963
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