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  دهيچك

 يبـا بررسـ   . لبركاموسـت  اثـر آ   گانـه، يبش معنـا در     يد و زا  ي تول يچگونگن مقاله   يهدف از ا  
 يهـا  هيـ از سطح متن عبور كرده تا به الشود كه   يت تالش م  ين روا ي ا ييساختار و نظام روا   

 را كه در عمـق      يي معنادار، ساختارها  ي سطح يد تا بتوان عالوه بر ساختارها     يق متن رس  يعم
 ييمعنـا  داللـت    يق، هم دارا  ي و عم  ي درون ين ساختارها يرا ا يدا كرد؛ ز  ياند پ   متن واقع شده  

ت، يـ ن رواي اييشه گفته پرداز و ساختار روا ين اند ي ب .د كردن معنا  يهستند و هم در حال تول     
ت را يـ ن رواي اييشة گفته پرداز ساختار رواين معنا كه انديم برقرار است؛ بد ي مستق يا  رابطه
 اسـت و اساسـاً      ياديـ ار ز يت بـس  ي اهم ي كامو دارا  يمرگ در فلسفة پوچ   . ن كرده است  ييتع

، )يگـانگ ياز خـود ب   (ن خود و خود     ي را ب  يادهد كه انسان فاصله     ي رخ م  ي زمان يچحس پو 
ـ بـر ا  . كنـد   ين خود و جهـان حـس مـ        يو ب ) گرانيان د يگانه در م  يب(گران  ين خود و د   يب ن ي

ن نـوع فاصـله مـرگ اسـت؛     ي اسـت و بـدتر  ين حس پوچي علت ايياساس، فاصله و جدا  
گانه بـا كـنش مـرگ آغـاز،     يت بي روا يانه و انتها  يمابتدا،  م كه چرا    يم بدان يخواه  يمرو  نيازا

 ييت ابتدايم چرا صحنة مرگ مادر كه مربوط به وضعيم بدانيخواه  يابد؟ م ي يان م يادامه و پا  
 مـرگ عـرب، متفـاوت اسـت؟ از     يعنـ يب كننده،  ي تخر يِرويت است با مرگ ن    يرنگ روا يپ

كـه  ي و روزمره، در حال    يار است تكر  يت، مرگ ي روا يگر، چرا مرگ مادر در ابتدا     ي د يطرف
  ت، آگاه كننده و رها كننده است؟ي روايانه و انتهايمرگ م

گانه، ي، بييت انتهاي، وضعيانيت مي، وضعي، گفته پردازيشدگد، كانونية ديزاو: هادواژهيكل
  .كامو
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  مقدمه

 يبا بررس.  اثر آلبركاموستگانهيبش معنا در يد و زاي توليچگونگن مقاله يهدف از ا
 يها هياز سطح متن عبور كرده تا به الشود كه  يت تالش مين رواي اييتار و نظام رواساخ
 را كه در عمق متن يي معنادار، ساختارهاي سطحيد تا بتوان عالوه بر ساختارهايق متن رسيعم

 هستند و يي داللت معنايق هم داراي و عمي درونين ساختارهايرا ايدا كرد؛ زياند، پ واقع شده
 ي زبانيها ان شكلي كه از ميي» ظاهر شدن معنا«در واقع، به . د كردن معنايل تولهم در حا

ان ياز م» ظاهر شدن معنا«تر، به ينيتر و عقيان دقيبه ب. ميمند هستافت شده است عالقهيدر
 را فراهم ي مبهميدهند و همكار يكنند و آن را انتقال م ي را ظاهر مي كه معنييها گفتمان

، ييرش، طرد، تناقض، تقابل، همگراي، پذينكه هر نشانه در تعامل، چالش، تباني اينعي«. كنند يم
 را يندي فرايگر، حركتي ديها  با نشانهي و دگرگونگي، همگونگيي، دگرسويي، همسوييواگرا
در ). 1، ص 1385، يريشع(» .د معناي تولي است به سوين حركت خود راهي زند كه ايرقم م
 از ابعاد يكي.  ميمند ابعاد كالم را مورد مطالعه قرار ده صورت روشم بهيقت، تالش داريحق

د معنا را ي تولينكه چگونگي ايبرا.  استيين رابطة سطوح روايت و همچنيروا» رنگيپ«كالم 
ها را با  م تا آنگاه رابطة آنيدا كنين سطوح گوناگون را پيد ابتدا ايم، بايت داشته باشين روايدر ا
  .ميابيد شده را دري تولي معنام ويابيگر بيكدي

ت ي اهمي نگارنده مقاله داراي كه برايزيت، آن چين روايدر واقع، در هنگام خوانش ا
معنا دار را به  يم كه ساختارهاين خاطر تالش داريبه هم. ت استين رواياست، ساختار ا

 انتظار مشاهده نجا برخالفيدر ا. ميد معنا را ارائه دهيط توليم و آنگاه شراي نشان دهيروشن
 است كه ي پنهانيست، بلكه موضوع مهم ارتباطات ساختاريم كه بحث در مورد نشانه نيكن يم

 روابط ي در جستجويمعناشناس-كرد نشانهيبا كمك گرفتن از رو. د كرده استيمعنا را تول
  .كنند يد معنا ميم كه تولي هستيساختار
ست كه ين نيت است، اي اهميم، آنچه دارايشو ي رو به رو ميك متن ادبي كه با يزمان، يوانگه

سم ي، به دنبال مكانيني دارد، بلكه به عنوان خواننده متن به دنبال سازو كار معيين متن قطعاً چه معنايا
كند،  ين متن كار ميم كه چگونه ايم نشان دهيخواه ين كه مي ايعنيم؛ ين متن، هستيد معنا در ايتول
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 كه ييها كند به نشانه ي مين متن سعيكند، چگونه ا يباط برقرار من متن با مخاطبش ارتيچگونه ا
   اند؟ ها چطور كنار هم قرار گرفته ن نشانهيا. درونش است مدلول ببخشد

ها   از نشانهياا مجموعهيها و  ها، خرد نشانه  منفرد، كالن نشانهيها از نشانه«ن است تا يتالش بر ا
» .ميكنند، برس يگر تعامل برقرار ميكديها با  كه نشانهيي آنجايعنيها،   نشانهيم به ورايم تا بتوانيعبور كن

ت را ين روايم، ابتدا، ايكن ين منظور، تالش ميبد. ميابي دست ي گفتمانيم به خوانشيتا بتوان) جاهمان(
. ميابي ظاهر شدن معنا را دريز چگونگيد معنا و ني توليم تا چگونگيل دهيبه عناصر سازندة آن تقل

ان يگانه با كنش مرگ آغاز، ادامه و پايت بي روايانه و انتهايابتدا، مم كه چرا يم بدانيخواه يمنگاه، آ
ت است با يرنگ رواي پييت ابتدايم چرا صحنة مرگ مادر كه مربوط به وضعيم بدانيخواه يابد؟ مي يم

 متفاوت  مرگ مورسويعنيت، ي رواي مرگ عرب و مرگ انتهايعنيب كننده، ي تخريرويمرگ ن
 و روزه مره در نظر گرفته شده است و ي عاديها ك بار همچون تكرار كنشي مرگ :فرض(است؟ 

  ).رسد ي و آزاد شدن به نظر ميك بار همچون آگاه شدن و در آخر همچون رهاشدگي
  

  بحث

  خالصه داستان

. اند دهكند كه در آن خبر مرگ مادرش را اعالم كر يافت مي را از نوانخانه دريمورسو تلگراف
به . كند ي خود را آغاز مي عادي، زندگيبا بازگشت از خاكسپار.  بروديشود به خاكسپار يمجبور م
 بعدها از يمار. نديب ي كاردونا دوست سابقش را ميدر آب مار. رود ي شهرش ميكيا در نزديكنار در
 و رمون يورسو و مار ميروز. دهد ي به او نميا كننده مورسو جواب قانع. كند ي ازدواج مياو تقاضا

ن يب بعد از صرف ناهار،. روند ي از دوستان رمون ميكي صرف ناهار به منزل يبرا) ه مورسويهمسا(
نزاع صورت ) برادر معشوقه رمون و دوستانش(و گروه دشمنان ...) رمون، مورسو و (گروه دوستان 

د ير نور شدي رمون تنها در زمورسو با رساندن. گردد يشود و به كلبه بازم ي ميرمون زخم. رديگ يم
 خود را يعرب چاقو. خورد يبرم) عرب(ب رمون يناگهان به رق. كند يآفتاب در ساحل حركت م

مورسو . دهد ي را كه رمون به او داده بود در مقابل عرب قرار ميا كشد و مورسو اسلحه يرون ميب
ل يبعد از گرفتن وك. برند يندان من قتل او را به زيبه خاطر ا. كشد يكند و عرب را م ي ميراندازيت
  .كنند ي او، مورسو را به مجازات مرگ محكوم ميبرا
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  ليتحل

 يراو). 256، ص1972ژنت،( داستان همسان است ياي از نوع دنيتي آلبركامو، رواگانهيب
ت، ي از زمان و مكانِ عمل روايي، با جدايراو.  داستان استيها تي از شخصيكيت ين روايا

. كند يت ميت روايها را در زمان عمل روا شود و كنش آن يان كنش گران وارد مبه زمان و مك
ت است و كنش گران كه در ين او كه در زمانِ عملِ رواي بين صورت انفصال و گسستيدر ا

 ي حوادثي و مكانين گسست زماني با ايراو. شود ي قرار دارند، حاصل ميگريزمان و مكان د
  .كند يت ميداده است، روا رخ) ي به راوگذشته نسبت(را كه در گذشته 

  :ميكن يت را مشاهده مين رواي ايي متن روايها تير موقعيدر ز
  ي ادبيي متن روايها تيموقع

  
ست يدهد، كامو ن يت را انجام مي كه عمل روايشود، كس ي باال مشاهده ميطور كه در الگو همان

به . كند يت ميها را بعد از حادثه روا او كنش.  كنش گر بوده استيخود روزبلكه مورسو است كه 
ن يانگر ايزمان حال ساده ب. ت به زمان حال ساده استين روايشده در ا ل تمام افعال استفادهين دليهم
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 يت، در مكاني زمان روايعنياو اكنون، . ستيمورسو ن-يگر با راويها د ت است كه اثر آن كنشيواقع
كنش گر همان كنش -ين راويا. ر كنديها تفس ند و آني خود را ببيها تواند تمام كنش يدارد كه مقرار 

 زمان يعني اآلن، ي جهان نبوده است، ولي كنش گر آگاه از حس پوچيرا مورسويست، زيگر سابق ن
 ن داستانيت كردن اي رواي برايتيگونة رواني كه ايلي از داليكيد يشا. ت آگاه استيعمل روا
  .يراو-كنش گر و مورسو-تفاوت مورسو: ن موضوع باشديشده است هم انتخاب

علت . كند يت مي روايمي و تقويك بستر خطي ي اتفاق افتاده را رويها  كنشيراو-مورسو
 كه سبك نوشتار يياز آنجا. تر است كيت نزدين علت است كه به واقعي به ايميرنگ تقويانتخاب پ
ن يرنگ ايك، پيالهام گرفته از نظام كالس. ه باشديتواند قابل توج يگراست م ك و واقعيكامو كالس

 ,. Yves Reuter ،1991 ،46(» ييانتها«و » يانيم«، »ييت ابتدايوضع«ت يت از سه وضعيروا

Alain Riffaud ،2002 ،65 (را ييك نحو روايل ين سه مرحله تشكيا.  استشده ليتشك 
رنگ ير پي زيالگو. گردديشود حاصل م يت برقرار مي سه وضعنين اي كه بيا دهد كه معنا از رابطه يم

  :دهد يگانه را به طور كامل نشان ميت بيروا
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 يعني(شود  ي با مرگ مادر آغاز مگانهيبت ي رواكنند ي از نقادان كه ادعا مياريبرخالف بس

ت ي، آغاز روايبعد فنم كه، از ين باوري، بر ا)ت هم هستيت آغاز روايهمان صفحة اول روا

. دهد ي قسمت اول و در بخش پنجم رخ مي كه در انتهامربوط به صحنة مرگ عرب است
 يروي با نيت است و ارتباطية روايت اولين است كه مرگ مادر مربوط به وضعيت ايواقع
رود و با  يوران مرود و به رست يطور كه مورسو به محل كار م همان. ت ندارديكننده روا بيتخر

 يگر كه در زندگي است مثل تمام حوادث ديا كند، مرگ مادر هم حادثه يدوستانش صحبت م
 ي مادر، مورسو دوباره زندگيسپار ل است كه بعد از خاكين دليبه هم. افتد يروزمره اتفاق م

رساند،  ي كه مورسو عرب را به قتل مياما برعكس، زمان. كند ي خود را آغاز مي و تكراريعاد
شود كه  ياو آگاه م. ده استي كوب»يبه در بدبخت«شود كه  يش آگاه مين بار در زندگي اوليبرا
شده است تا  ز فراهميهمه چ درهرحال،.  گذشته و بعدش وجود خواهد داشتين زندگي بيفرق

و . اي نسبت به دنيآگاه از حس پوچ: شود» آگاه«و » بفهمد«تا سرنوشت او روشن شود 
ن جا آغاز يت از ايپس روا. تيب كنندة رواي تخريرويآگاه شدن برابر است با نن يدرست ا

  .شود يگر وارد ميت دي به وضعيتيرا مورسو از وضعيشود، ز يم
ك ي تمام يول. شود ي بزنم و موضوع تمام ميم چرخيكه فقط الزم است ندم يشياند«

عربه جنب . چشمه برداشتمطرف  چند قدم به. شد يساحل مرتعش از آفتاب به پشتم فشرده م
ن دفعه، عربه بدون آنكه بلند شود يك قدم، به جلو برداشتم و ايك قدم، فقط ياما . [...] نخورد
 يغة درازِ فروزاني فوالد جست و به تينور از رو. د و تو آفتاب مقابلم گرفتيش را كشيچاقو

 تپانچه يستم را روتمام وجودم منقبض شد و د. [...] خورد يم ميشانيمانست كه به پ يم
جا بود، در بانگ خشك  قل خوردة دسته را لمس كردم و هماني صيماشه واداد، برآمدگ. فشردم

 كه تعادل روز را،  بردميپ. عرق و آفتاب را تكان دادم.  شدز شروعيهمه چو كر كننده، كه 
 ي بيار به تنآنگاه باز چهار ب. ام  را كه در آن شادبودم، به هم زدهي ساحليي استثنايخاموش
ن مانند چهار كوبة كوتاه يو ا. دا باشديرفت بدون آنكه پ يها فروم ر انداختم و گلولهيجنبش ت

  ).92-91، صص 1371كامو، (» . زدمي كه من بر در بدبختبود
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كند، تماماً  يافت مي كه مورسو حكم اعدامش را درير از زماني به غگانهي بتمام قسمت دوم
شود، خواننده با  ي كه حكم اعدام مورسو صادر ميزمان. شود يم مربوط يانيت ميبه وضع

شده است كه  ي طراحيا به گونهيت انتهائيوضع. شود يت مواجه مي سامانه دهنده روايروين
توان گفت  ي مينوع به. ا نهيا مورسو اعدام شد يداند كه باالخره آ يخواننده به شكل روشن نم

م، تمام ي صحبت كني قطعيليم، خي البته اگر بخواه.شود يت به شكل باز تمام ميكه روا
. گر استي دياياند كه مورسو در حال رفتن به دن تين واقعيان كنندة ايت بي رواي زبانيها نشانه
  :ريد به صحنة زينگاه كن

به گمانم . از رمق رفته بودم و رو تختخوابم افتادم. او كه گذاشت رفت، دوباره آرام شدم
رون شهر تا ي بيسروصدا. دنديدرخش يام م  چهرهيها رو ار كه شدم ستارهديخواب رفتم چون ب

ز يانگ آرامش شگفت. كرد يم را خنك ميها قهين و نمك شقي شب و زميد، بوهايرس يبه من م
 يانيدر آن دم، و در مرز پا. ختير ي به درونم ميزابين تابستان خواب ربوده، همچون خيا

 را اعالم ييايدنمت به يها عز آن].  مرا فراخواندنييايران ديپر[دند يغ كشيها ج شب، سوت
  به مامانيرگاهين بار پس از دينخست .كرد ي نميكردند كه اكنون تا ابد به حالم فرق يم

 از نو يگرفته بود، چرا به باز» نامزد «يان زندگيچرا او در پادم يفهم يبه نظرم م. دميشياند
  )155-154همان،صص . (شروع كردن پرداخته بود

شود و  يك شدن به مرگ، آگاه ميجه نزديك شدن به زمان اعدامش و در نتيمورسو با نزد
سه ابتدا و يبا مقا. داده، همراه است  در درون او رخي كه از لحاظ روانيريي با تغين آگاهيا

  .ص دهدي را در درون مورسو تشختحول بزرگر و ييت تغيتواند آ يت، خواننده مي روايانتها
 كه يداده است؛ به نوع ت هم رخير نه فقط در روان مورسو بلكه در ساختار روايين تغيا
ر يدر ز.  مشاهده نموديخوب ت را بهين روايشه و ساختار اين انديم بيتوان رابطة مستق يم
  :ديت دير را در ساختار روايين تغيتوان ا يم

  ت و دوم آن؛ين قسمت اول رواير بيي تغ-1
   و نگاه به جهان مورسو؛ديه دير در زاويي تغ-2
  ر رابطه مورسو با مادر؛يي تغ-3
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  گران؛ير رابطه مورسو با ديي تغ-4
  .ر رابطه مورسو با جهانيي تغ-5
ت به دو يم كردن روايبا تقس. ت و دوم آنين قسمت اول رواي بير و تحول اساسيي تغ-1

قسمت . دين مورسو دن تحول را در دروي ايتوان به راحت يها، م سه آنيقسمت بزرگ و با مقا
 نسبت به ي به حسِ پوچي مورسو قبل از آگاهيت زندگيت اختصاص دارد به رواياول روا

ن قتل، يبعد از قتل عرب، بعدازا. ت آگاه شدن مورسو در زندان استيا، و قسمت دوم، روايدن
در خود حس  يريي به گذشتة خود، آرام آرام تغيدر زندان، با نگاه. برند يمورسو را به زندان م

عت يوند با طبي را كه در صحنة قتل عرب به دنبال او بود در زندان و در پيآن آرامش. كند يم
ار آرام و ي بسييايمورسو در دن ت،يش در اواخر روايد با كشي شديريبعد از درگ. كند يدا ميپ

. ن رفته استيبوارها از يرون از زندان تمام درها و دي بياين او و دنيب. گذارد يز قدم ميآم صلح
ن ياو ا. رديگ يصورت م...  و يي، شنوايياي بويها رون به كمك حسي بياين او و دني بياتحاد

 يت، نوعيدر واقع، تمام روا. ديگشا يا ميز دني مهرآمي تفاوتي بيبار قلب خود را به رو
 ن مورسويآغاز» ندانستن« است از يت حركتيتمام روا. دهد يرا نشان م» شدن«و » حركت«
  .يانيپا» دانستن«طرف  به

ان ي چرا او در پادميفهم يمبه نظرم . دميشي به مامان انديرگاهين بار پس از دينخست«
  )154همان، ص(» . از نو شروع كردن پرداخته بودي گرفته بود، چرا به باز"نامزد" يزندگ
  
  
  

 همـسان   ي داستان ياي از نوع دن   يتي روا گانهيب. و نگاه به جهان مورسو    د  يه د ير در زاو  يي تغ -2

). behavioriste(رمان رفتـارگرا  :  استييكاي امريت الهام گرفته از فنون داستان ين روا يا. است

طرفانة هر آنچـه كـه در         ي تنها به ضبط ب    يبردار  لمين ف ي همانند لنزِ دورب   يدر رمان رفتارگرا، راو   

 ينگـو ي هم يهـا   ن مورد سارتر در مـورد رمـان       يدر ا . پردازد  يافتد، م   يفاق م ا ات ياطرافش هست   

 كـه نـسبت بـه       ي مبهمـ  يها  ي حركات، گفتارها و داور    يما قهرمانان را جز از ورا     «د كه   يگو  يم

 ندانستن دانستن

 تيروا در ييروا حركت ريمس
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 از يكـ ي) Fitch(تچ يـ و ف)  LINTVELT ،1989 ،85: به نقل از( .»ميشناس يگر دارند نميكدي

ز چنـان  يـ همـه چ  «گانـه يبن باور است كه در پنج فصل اول كتاب ير انقادان مهم آثار آلبركامو ب   

كند،   ياش ادراك م    گانه  ف آنچه كه حواس پنج    ي خود را محدود به توص     ي راو ييگذرد كه گو    يم

هـا را   ت آن ي است كه ماه   يزين همة آن چ   يشده فقط آنجا هستند و ا       في توص ياياش: كرده است 

ـ ي ندارد جز آنچه كه از ظاهر، يه از مورسو شناختخوانند). 85، ص همان(» دهد  يل م يتشك  يعن

 ي از اعمـال و گفتارهـا     يا  بـه مجموعـه   ] مورسـو  [يو«: افت كرده اسـت   يرون او را در   ي ب يايدن

ـ  كـه دن   يگران است و كلمات     گر كنش ي سخنش با د   ي كه رو  ييشده؛ گفتارها   ش خالصه يخو  ياي

. » اسـت  يا   او لحظـه   ي درون ياياز دن ] يهر چند جزئ   [يهرگونه شناخت . سازند  ي او را م   يداستان

او درسـت ماننـد     .  نـدارد  يگونـه انتخـاب   چي هـ  يرسد راو   يبه نظر م   «گانهيبدر  ) 85 همان، ص (

 را فراموش نكرده و از نشان       يا  چ نكته يك و خودكار، ه   ي اتومات يِبردار  لمين ف يك دورب يچشمان  

توان گفـت كـه    ين نميبنابرا. كند ي نميت ـ فروگذار ياهم يات ـ هر چند كوچك و ب يدادن جزئ

 يبــردار لمي فــ وضــبطد گفــت كــه او يــبا] حــاًيترج[كنــد، بلكــه  يمــشاهده مــ] صــرفاً [يراو
ـ بـا ا  ). 85 همان، ص (»كند  يم ـ نين ع يـ ن حـال ا   ي  ”فيتوصـ .  اسـت  ي عمـدتاً ظـاهر    ييـ گرا  تي

رخ گـر  ي ديا گونه ن صورت بهير شود، در اي مورسو تفسياگر از نظر خلق و خو“ انهيرفتارگرا

 narration(ن يت پـس يـ روا. شود يت در آخر رمان واقع مينكه، لحظة رواي ايادآوري. دينما يم

ultérieure (ـ كنـد كـه ا      يجـاد مـ   ي ا يك فاصله زمان  يگر،    كنش- و مورسو  يراو-ن مورسو يب ن ي

مورسـو تحـت   . دهـد  يز نشان مين آن دو ن ي ب ي بالطبع خود را در قالب فاصله روان       يفاصله زمان 

 ي كه با مرگ مادر و متعاقباً با قتل مرد عرب داشته به چنـان ادراك و آگـاه           ييها  يياروير رو يتأث

ش يازآنكه در برابر كـش       پس يو. كند  ي دگرگون م  ي را به كل   يت و يرسد كه شخص    ي م ياز پوچ 

ـ    ي يرد، به آرامش دست م    يپذ  ي را م  يكند و پوچ بودن هست      يان م يطغ ن اسـت كـه در      يابـد و چن

ز يانگ  ن تابستان رخوت  ير ا ينظ  يآرامش ب «: كند كه   يالوقوع خود حس م     بي حكم قر  يلحظه اجرا 

 به صـدا در     ي كشت يها  ن لحظه و در آستانه شب، سوت      يدر ا . افتي ي به درونم راه م    يچون مد 
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. »دهند  يمعناست خبر م    يم ب يشه، برا ي هم يگر اكنون، برا  ي كه د  ييايدنمت از   يها از عز    آن. آمدند
 ي خاص اسـت كـه زنـدگ      يت روح ين وضع يازآنجاكه مورسو در چن   ) 155-154همان، صص   (

ـ يكنـد، ثبـت و ضـبط ع         يگرا بازگو م     تك گفتار واپس   يگذشتة خود را در قالب نوع      ـ  دن يِن  ياي

 ين جداشگ ي، خود به خود بر اساس ا      )خورد  يكه در پنج فصل اول داستان به چشم م        (اطرافش  

گانه گـشته،  يرامون بي پياين با دني و همچنگر كنش- كه اكنون با مورسويراو-ن مورسوي ب يروان

ـ يعنوان سخن از روا چيه ن داستان بهين در ايبنابرا. شود يه ميتوج  ـ  ينـ يطرفانـه و ع ي، بيت خنث

 يِتـ يست؛ بلكه سـخن از گونـه روا  يشود ـ ن  ي مشاهده ميبردار لمين فيآنگونه كه در مورد دورب

  .دهد يل مي تشكيراو-ژه مورسويوت ي آن را ذهنيتيو رواي است كه پرسپكتييمتن گرا

 يينما  را برجستهيطرف مسئله پوچ كياز.  خواننده داردي رويا ر دوگانهي تأثين مفارقت روانيا
ز يچ چيشنود اما ه يند، ميب ي مي گرفته، ويگانه كه مورسو در آن جاي بياين دنيدر ا«كند؛ چراكه  يم
مفارقت [كشد كه بر اساس  ير ميمان به تصويبرا را يبيغر ياياو دن. داند يز نميچ چيه. فهمد ينم
: ديگو ين مورد، سارتر ميدر هم. )Barrier، 1966 ،37. (»گرفته شده  شكلگانهيب يفرد] يِروان-يذهن
 كرومگاسيم، ساده دل] ن امريشاهد ا: [دهير خود را به اثبات رساني، قبالً تأثيك از لحاظ ادبين تكنيا«
 كه “ك سرشتي نينينا متمدن ”گانگان خاص خود را داشته؛يز بيجده ن است، چراكه قرن هوريگالا ي

 يش از آنكه معناي، پ]و در معرض حوادث آن قرار گرفتند[ده شدند ي نامأنوس كشانيتمدن] بطن[به 
به (»  در خواننده نبوديجاد حس پوچي صرفاً و مشخصاً ايين مفارقت و جداير ايتأث. ابنديآن را در
 كوتاه قرن يها گر، همانند آنچه كه در داستاني دي از طرف.LINTVELT، 1989 ،(86 (نقل از

ز را يفات هجوآمي امكان توصيخوب به] يا زماني يجاد مفارقت ادراكيا اي [يم، جداسازينيب يهجدهم م
 يقضاوت و دستگاه عدالت] ةمقول[ عمدتاً متوجه گانهيبن مسأله در بخش دوم يكند، كه ا يفراهم م
  .است
. دير را ديين تغيتوان ا يت مي روايسه ابتدا و انتهايبا مقا. ر رابطه مورسو با مادريي تغ-3
الت به منظومة يل او را از منظومة روزانه تخير رفتار مورسو نسبت به مادرش، تخيين تغيقاً ايدق

  ).م داديجلوتر نشان خواه(دهد  يالت انتقال ميشبانه تخ
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  :دهد يگر قرار ميكديشود، متن دو نظام را در تقابل  يده مي باال ديطور كه در تابلو همان
  ؛ي تفكر و تعقل و ادراك شخصي با نوعدر تقابل ي و قراردادي رفتار و كردار رسم-

   كه مرده است؛ي با رد و ترد ترحم بر فرددر مقابل يت بده بستاني تسل- 

 امكان و آغاز دوباره در ي با مرگ همچون نوعدر تقابل يان زندگي مرگ همچون پا-
  .تي روايانتها

 را نسبت به مادر و خصوصاً در مقابل ير و تحولييتوان گفت كه متن تغ ين اساس ميبر ا
  .دهد يشده است، نشان مجاديمرگ، كه در مورسو ا

كم آرزو  ابد و كمي ير مييگران تغي رابطه مورسو با د.گرانير رابطه مورسو با ديي تغ-4
 منظومه يها يژگيوند، از ويا پي ارتباط ين برقراريا. گران ارتباط برقرار كنديكند كه با د يم

ن مورسو و يت بيروا يتوان در انتها يوند را مين پي ايليالت است كه به صورت تخيشبانه تخ
 يادهاي فريمورسو در روز اعدامش آرزو م،ينيب ير مي زيطور كه در تابلو همان. ديعت هم ديطب

با :  استي گوناگونيها خوانشي داراگانهيبت ين جملة آخرِ روايمسلماً ا: نه را دارديپر از ك
توان گفت كه  يت ميا رويداد و انتها ي تفاوت را نشان مي بيتيت كه شخصي روايسه ابتدايمقا

 مادر/ رابطه مورسو 

 تي روايابتدا

كند  يافت مي كه مورسو از نوانخانه دريلگرافت
ن دورنما يبا ا.شود كه به مادر فكر كند يباعث م

  :كند يبه مادر فكر م
  .سشي از رئي مرخصي تقاضا-
  .ه لباس عزاي ته-
  .ت دارديسش انتظار تسلي از رئ-
 يباً قراردادي تقريا  سلست و دوستانش رابطه-

 ي حترند ويگ يش ميدر مورد مرگ مادر در پ
 .ندارد» شتريك مادر بيآدم كه «ند يگو يم

 تي روايانتها

ن بار مورسو به مادر فكر ي اوليها و برا بعد از مدت
  .كند يم

ك عامل يكند، اما نه به خاطر  ياو به مادرش فكر م
خواهد كه  يم (يك عامل درونيل ي بلكه به دليخارج

  ).به مادرش فكر كند
 را از سر يه زندگك به مرگ مادرش آماده بود كينزد
  . كردن را آغاز كنديرد و دوباره زندگيبگ
  .ه كندي مرگش گريكس حق نداشت كه برا چيه
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كند  ي ارتباط را جستجو ميست و حداقل نوعي تفاوت نيگران بيگر نسبت به دياو د
  ).»نهي پر از كيادهايفر«(

.  كرديتوان رابطة مورسو و جهان را بررس يدر انتها م. ر رابطه مورسو با جهانيي تغ-5
ت مورسو با ي رواياگر در ابتدا .داده است ن مورسو و جهان رخي بي اساسير و تحولييتغ
 آرام روبرو ييايت با دني رواي، در انتها)منظومه روزانه( پرخاشگر و دشمن روبرو بود ييايدن

ه است يا به او شبين دنيا. رديگ يكه مورسو آن را همچون برادر در نظر م) منظومه شبانه(است 
ا و در نظر ي شدن با دنيكين يا. نديب ياطر خود را خوشبخت من خيو به هم) منظومه شبانه(

 با ين حس برادريا:  را به دنبال خواهد داشتي گوناگونيهاگرفتن آن همچون برادر، خوانش
  .ر كرده استييت مورسو كامالً تغيدهد كه شخص يقاً نشان ميا دقيدن

  

 گرانيد/ مورسو 

 تي روايابتدا

 :كند يا مالقات مين افراد برخورد و يمورسو با ا
  سشي رئ-
   سلست-
  ) رستوران سلستيشگيان هميمشتر(ها   آن-
   امانوئل-
 ي نظام-

 تي روايانتها

   مورسو تنهاست-

ن ي كند به هميياو دوست دارد كه كمتر حس تنها -
 پر از يادهايخاطر دوست دارد كه در روز اعدامش با فر

  .شوازش بروندينه به پيك
 

 جهان/ مورسو 

 تي روايابتدا

   روز-
شود و  ين و آسمان را باعث ميرزش زماد كه ليار زي بسي گرما-
اد باعث درد و ي زين گرمايا. كننده است ر قابل تحمل و خفهيغ

ل به خواب و از يت ميكه در نها) ج بودنيگ(شود  ي ميكيزيرنج ف
  .كند يجاد مي را ايحال رفتگ

  )ك جادهين، حالت كائوتي بنزيبو (ي ساختگيياي دن-
ش و جنب و جوش باشد د دائماً در تالي كه او بايياي دن-
 )دن، شتاب،يدو(

 تي روايانتها

  شب-

م را يها قهين و نمك، شقي زمي شب، بويبوها (ي خنك-
آورد  ي حس خوب را به وجود ميكه نوع) كرد يخنك م

ا يآلود، همچون مد در ن تابستان خوابيآرامش شگرف ا(
.  كوهستانيا، بوي دري نمك، بوي بو-شد يدر من داخل م

  ). صورتيها رو ستاره
  .كند يدا ميرود او آرامش را پ يش كه مي كش-
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 ير و تحول، حركتيين تغيا. ميدي را در مورسو دير و تحولييبر اساس آنچه كه گذشت تغ
حركت از : حركت است» گانهيب«ت يتوان گفت كه تمام روا ين خاطر ميبه هم. دهد يرا نشان م

  .ن داده شدن حركت در سطوح مختلف نشايا. وندي به پييجدا
  

  جهينت

شه يطرف با اند كيل اثر ازيتوان گرفت؟ هنگام تحل ين پژوهش مي از ايا جهياما چه نت
ن يل دهندة اي تشكيگر ساختارهاي ديم و از طرفي نگاه به جهان او روبرو بوديعنيسنده، ينو
شه و ي اندني بيا ا رابطهيم كه آيت بودين واقعي ايل تماماً در جستجوين تحليدر طول ا. تيروا

شه يشتر در اندي آثار كامو بيژگيت وجود دارد؟ در واقع، وين رواي اي و نحويي روايساختارها
كامو در مقاالت .  استيات او دربارة فلسفة پوچين نظريو نگاه او به جهان، به انسان و همچن

 به  را به نظم درآورد و آن راي مربوط به فلسفه پوچيها شهي دارد تا اندياش سع يفلسف
ط ي است كه آگاه به شراياز نگاه او، انسان پوچ، انسان.  منسجم ارائه دهديا هيصورت نظر

 است كه ياز نگاه او، انسان پوچ همان انسان.  استمرگ و سرنوشت محتوم يعنياش،  يانسان
به .  خود با خودآگاه استييگران و جداي خود با ديي و فاصلة خود از جهان، جداييبه جدا
ن يست، بلكه اي النفسه پوچ نيا فيپس، دن.  را در او زنده كندي حس پوچيين جدايو ااعتقاد ا

 يين حس كه بر اثر جدايشود و با آگاه شدن از ا ي مياين حس پوچي چنيانسان است كه دارا
 -1: شود يدو راه در مقابل او ظاهر م. د دست به عمل بزنديشود، انسان پوچ با يحاصل م
ن يتواند خود را از ا ي انسان مي فلسفيبا خودكش. يكيزيشورش متاف -2؛ ي فلسفيخودكش

» ييجدا«ن ي كه باعث اي خود را از كسيكيزي رها سازد و با شورش متافياضطراب وجود
. شود ي منجر ميكيزي به شورش فيكيزين شورش متافي، ايوانگه. سازد يشده است رها م
كند  يش دفاع ميو از حق خود و همنوع خوستد يا ي است كه در مقابل ظلم ميانسان پوچ كس

 با همنوع خود يكيزين شورش فيدر واقع، انسان پوچ با ا. آورد يو در مقابل ظلم سر فرود نم
ن يكامو با چن. بخشد يش معنا ميله به زندگيوس نيبرد و بد ين ميشود و فاصله را از ب يگانه مي

باعث تمام » ييجدا«و » فاصله«در تفكر او . سدينو يش را ميها ها، تئاترها و رمان  مقالهيتفكر
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جاد يگران و جهان اين انسان و دي كه در رابطه بيا»فاصله«.  استي وجوديهااضطراب
ش يها نگرد در رمان يگونه به جهان م ني كه ايا شهين انديا اينجاست كه آيمسئله ا. شود يم

گانه با مرگ كه يدهد؟ رمان ب ين صورت شكل ميش را به هميها شود و ساختار رمان ي ميمتجل
م و در يانه داستان شاهد مرگ عرب هستيدر م. شود يهاست، آغاز م ها و فاصله يين جدايبدتر

ت يشه و ساختار رواين اندي بيا ارتباطيچرا؟ آ. رسد يان ميانتها رمان با مرگ مورسو به پا
  وجود دارد؟
ن ي و ژرف اي سطحيها هي اليررسبا ب. مي كرديت را بررسين روايد معنا در اي توليچگونگ

. ميدين رمان دي ايي روايسنده و ساختارهايشة نوين انديف بيم و ظري مستقيت، ارتباطيروا
 انسان با يي و بر فاصله و جداي بر تكرار، روزمرگي بر فلسفة پوچيشة كامو مبنياساس اند
  .گران و جهان بناشده استيخود، با د
 از جهان را به ي، حس پوچيين جداي به اين آگاهيچن و تكرار و همي بر روزمرگيآگاه

  .همراه خواهد داشت
 است همچون ين مرگ از نگاه مورسو مرگياما ا. شود يت با صحنة مرگ مادر آغاز ميروا
 باعث يآورد، ول ي را با خود به همراه مين مرگ هر چند كه شوك عاطفيا. گري ديها مرگ

 ي، زمانيآگاه. شود يگران وجود دارد، نمي و دي هستن انسان وي كه بيا آگاه شدن از فاصله
ل است ين دليرساند و درست به هم ي را كنار ساحل به قتل ميشود كه مورسو عرب يحاصل م

ت است و صحنة مرگ مادر در ارتباط با يب كنندة رواي تخريرويكه صحنة قتل مربوط به ن
دهد و  ي مورسو رخ مي تكراريدگفرد در زن  منحصربهيحادثه و رخداد.  استييت ابتدايوضع

شود كه  يمورسو با قتل مرد عرب آگاه م). نجا مرگ عربيدر ا( است ي از مرگ كسيآن آگاه
ن فاصله نبوده ياو قبالً آگاه به ا. شده است گران و خودش حاصلين او، جهان و دي بيا فاصله

 يدهد خود را رو يل مي كه اساس فلسفة كامو را تشكيي از جداين آگاهيقاً اياست و دق
  .دهد يت هم نشان ميساختار روا

گانه با كنش مرگ، آغاز، ادامه و يت بي روايانه و انتهايل است كه ابتدا، مين داليقاً به هميدق
مرگ .  آني رغم شوك عاطفي و روزمره؛ علي است تكراريابد؟ مرگ مادر مرگي يان ميپا



  39                                          ...ش معناي زاي بر چگونگيوهشپژ                                       مهفتو چهل سال 

  

دهد،  يت رخ مي روايو كه در انتهاروند آگاه شدن و مرگ مورس: روند است كيعرب آغاز 
 شدن با يكي: دهد ي ارائه مي از حس پوچي است كه كامو بعد از آگاهينشان از راه حل

عت را ي نسبت به مرگ را ادراك كرد تا بتوان طبيتفاوت يگران و با خود، تا بتوان بيعت، با ديطب
  . در آغوش گرفتيهمچون برادر

 اســت با يتــي آن، رواييشه و ساختار رواين انديجام ب به خاطر انسگانهي بن كهيجه اينت
  .افت كرديتوان از آن در ي را مي واحديي منســجم كه داللت معنايساختار

  

  كتابنامه

  .سمت: تهران.  گفتمانيمعناشناس-ل نشانهيوتحل هيتجز). 1385. ( د رضاي حميريشع
  .چاپ دوم.تهران. نشر نشانه: تهران.من اعليالد ر جالليترجمة ام. گانهيب).  1371. (كامو آلبر
چاپ . ستاينشر چ: تهران. ك اسطورهيساختار : صمد). 1381. (ي، علي و عباسي، محمد هاديمحمد

  .نخست
  .1شماره . بهمن و اسفند . پژوهشنامه فرهنگستان هنر. »يتي روايدورنما«). 1385. (ي، عليعباس

Barrier (M. G).  (1966).  L’Art du récit dans « L’Etranger ». Paris. Nizet. 

GENETT, Gerard. (1972). Figures III. Editions du Seuil. Paris. 

LINTVELT, Jaap. (1989).  Essai de Typologie narrative Le «point de vue». 

Paris. Jose Corti. 

Klinkenberg. Jean-Marie. ( 1996). Précis de Sémiotique générale. De Boeck 

& Larcier s.a. Bruxelles. 

Riffaud, Alain. (2002). Le Texte littéraire au collège. Les élèves à l’œuvre. 

CNDP.  

Reuter, Yves.(1991).  Introduction à l’analyse du Roman. Paris. Bordas.  

 


