نگاهی به کتاب «بحران مدرنیته و مدرنیته در بحران»
دو سرنوشت در مواجهه با «فلسفه نیهیلیسم»
رضا افشار نادری ،ترجمه شراره کاویانی

انتشار اخیر نتایج پژوهشی که به بررسی متقابل آثار و فعالیتهای آلبر کامو و صادق هدایت اختصاص داده شدهاست ،از روزنهی

تازهای به شرح تأثیری که آثار این دو آزاداندیش بر جهان معاصر داشتهاند ،میپردازد .مؤلف اثر ،سید روحاهلل حسینی ،استاد ادبیاتِ

فرانسهی دانشگاه تهران است که در زمینهی ترجمهی شعر نیز فعالیت میکند .وی در این کتاب ،پژوهشهایش را برمبنای دیدگاه

مدرنیته پیش میبرد ،چرا که این پدیده خاستگاه بحران ژرف شعور و آگاهی در غرب بوده است« .خدا مرده است» عبارتِ محبوب

فردریش نیچه ،انسان را به گونهای اجتناب ناپذیر در برابر جهانی بیهیچ نشانهی انتزاعی قرار میدهد و او را وادار به خلق ارزشهای
خاص خود در دنیایی میکند که پوچی در آن حکم میراند.
بنیادیِ
ِ

ی است که نوع بشر برای رهایی از عالم پوشیده میپردازد ،کسانی که دیگر به آنها باوری
این وضعیت جدید در تاریخ بشریت بهای 
ندارد .لیکن این آزادی ،بدون خطر نیست ،چرا که بهراستی انسان در براب ِر عالمی اساساً غیرقابل توضیح و توجیه ،به چه قادر است؟

سرزمین تازهی بیانتها که از اختیا ِر او میگریزد ،تنها نشانههایی بیواسطه
تضمین بقای اخالق و عقالنیت بر این
حال آنکه برای
ِ
ِ
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فقدان نشانهها
طبق نظر نیچه ،این مرحلهی نهایی با داللت بر
بهاین ترتیب ،یک ماقبل و یک مابعد ،تحول نوگرا را دربرمیگیردِ .
ِ

که به ِ
علت نابودیِ اعتقاد به یک خدا ،رهنما و رهانندهی گذشته است ،انسانها را به این وامیدارد که «خود معبود خود شوند» .این

گونه است که ناامیدی افزون میگردد و«فلسفهی نیهیلیسم» بستر اعتقادات را فرا میگیرد ،مکتبی که خواهان
جمکرانی ارادهی
ِ
بدون وجو ِد دین همچون روشنگ ِر راه ،با نیستی
ی است؛ ارادهای که از اینپس در آن «همه چیز جایز است» .بدین سان ،بشر
بشر 
ِ

ی است که به تشریح دنیا و وضعیت غمانگیزش میپردازد .با اینهمه« ،خرد»
ی رویاروست؛ منطق بشر فاقد هرگونه قابلیت 
و بیهودگ 

در آستانهی قرن بیستم سرآغازی بهراستی امیدبخش بود.

سید روحاهلل حسینی با پیشزمینهای در مطالعات یهودیت و مسیحیت،

پژوهش خود را با این جمله ادامه میدهد:

«زین پس انسان به واسطهی قابلیتهای انتقادی و تحلیلیاش قادر است

که از دنیای اطرافش متمایز گردد» .در اندیشه اسالمی نیز شرط فرمانبرداری «

ِ
سنت محض از خر ِد محض گویای مدرنیته است« :پذیرش
نقل» از «عقل» یا
ط به شناخت  -که بر پایهی عقل و تجربه بنا نهاده
ویژگی رویدا ِد مربو 
ریسک -
ِ

شدهاست» .هر دو نویسنده ،آلبر کامو و صادق هدایت به شیوهای حیرتانگیز بر

باو ِر خود به این سرانجام هستیشناسانه تأکید کردهاند .در این راستا ذک ِر چند

ی آنها را بههم نزدیک میسازد ،جالب توجه خواهد بود.
ویژگی که مسی ِر استثنای 
کامو ( )1960-1913چهل و هفت سال زیست و هدایت ( )1951-1903تا چهل

و هشت سالگی عمر کرد.

نویسندگان «به حاشیه راندهشده»
بینی
ِ
روشن ِ

مسیر سخت زندگی هر دو ،تراژدیگونه و بیرحمانه به پایان رسید؛ از یک

درپی سانحهی تصادف اتومبیل درگذشت و از سوی دیگر ،هدایت در
سو ،کامو
ِ
فقر شدید در آپارتمانش در پاریس خودکشی کرد .هر دو نویسنده سرکش ،یاغی و

مقابل جماعتی که از هر نظر نقطهی مخالف اعتقاداتشان
آزادمنش ،در ابراز عقیده
ِ

بودند مهارت داشتند.

هدایت با انتقاد از ساختارهای اجتماعی و ایدئولوژی رایج در ایران در آغاز قرن

بیستم ،توانست در براب ِر عقای ِد عص ِر خود پایداری کند .در کا ِر ادبی حتی تا آنجا
ِ
ازسبک شاعرانه فاصله گرفت ،سبکی که از قرنها پیش در ایران،
پیش رفت که
هنری واال و اصیل بهشمار میآمد .ریشخند و استهزاء سالح محبوب وی بود،

چیزی که برایش حاصلی جز انزوای مطلق و حبس در چارچوبِ ماللآور شغلی

اداری در بانک ملی ایران نداشت.

و اما آلبر کامو به خاطر مخالفت با جریاناتِ فکریِ بابِ روزکه مارکسیسم

شدن
و اگزیستانسیالیسم را شامل میشد ،طعم ناگوا ِر حاصل از بهحاشیه رانده ِ
رسانهای را چشید.

ادبی معروف میپردازد .از
جنبههای متفاوت این دو چهرهی ِ
تنها نقطهنظر انتخاب ادبی ،گرایش به جای دادن کامو در شما ِر
فالسفه و هدایت در زمرهی داستاننویسان است ،هرچند که

هر دو مؤلف ،جستارها ،داستانها و نمایشنامههای بسیاری خلق

کردهاند .کامو با فعالیت زیادش در زمینهی روزنامهنگاری خود را

متمایز کرد ،حالآنکه استعدا ِد داستاننویسی هدایت (با طنزی

ِ
کهن ادب ایرانی میگذارد.
سنت
گزنده) او را در مسی ِر تداوم
ِ
کتابی آن به دوران
سبک نوشتار هدایت  -که ریشهها و فرهنگ
ِ

ایران باستان بازمیگردد  -از اینرو درخور توجه است .میتوان
اینگونه پنداشت که داستانها و حکایتهای او که کام ً
ال از
گفتار و اصطالحاتِ عامیانه و زبان کوچه و خیابان وام گرفته
شده ،گواهی بر نزدیکی همیشگیاش با «مردم» ایرانی است.
میان خودکشی و عصیان
سرنوشتها
ِ

هدایت در واقع جدای از همنوعان خود میزیست و عالقهی

زیادی به معاشرت با مردم و روابط دوستانه نداشت .برعکس،

کامو که زبانش به استاندارد نزدیکی بیشتری داشت ،در کنا ِر
هموطنانش ،بهمعنای واقعی ،درگیر مبارزات عصر خود بود.

از این منظر ،هدایت گوشهگیری است با استعدادی
باورنکردنی در قصهسرایی و کامو مبارزی است کام ً
ال درگیر
مقاومت و جریاناتِ آزادیخواهی .پیمودن هر دوی این مسیرها

نیز تفاوتهای اساسی درپیداشت.

حزن سیاه
هدایت با خلق و خویی گرفتا ِر پریشانی و
ِ
همواره در تسخی ِر اندیشهی خودکشی بود .بعد از اولین اقدا ِم

نافرجام به خودکشی در دوران تحصیلش در فرانسه ،سرانجام
در آپارتمانش در خیابان شامپیونهی پاریس به زندگیاش خاتمه

داد .علیرغم مبارزهی درونیای که آثار ادبی بینظیر وی در
سرزمین شعرا از او
کشورش گویای آن هستند (آثاری که در
ِ

برای هدایت نتیجهای جز ازبین بردن خود به ارمغان نیاورد .آلبر

تجلی انتخابهای هستیگرایانهیِ خود را در شعر خیام مییابد ،زیرا خیام
خودش
ِ

عصیانگر» را بهچاپ میرساند ،در مقیاس انسانی برای تراژدیِ

در نظ ِر هدایت عالیترین مداح و ستایشگ ِر «فلسفهی نیهیلیسم» است که حیات

عمل عصیان ،به جهان و وجود معنی
مییابد .بدین گونه خو ِد ِ

اگر کامو آثارش را در لوای چهرهی حامی نیچه مینگارد ،هدایت به نوبهی

ایرانی قرن پنجم هجری،
تنها شاع ر مورد قبول وی است .بدینگونه ،این شاعر
ِ

زمینی بهکرات در سراس ِر رباعیات معروفش ،اینچنین نیهیلستی سروده میشود.

کامو که در سال  ،1951سال خودکشی هدایت ،کتاب «انسان

بشر که آن را در «افسانهی سیزیف» به تصویر میکشد ،نمود
ِ
ردیف قدرتهای
میدهد .عظمت سیزیف ،آنچه که او را در
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نمایندگان
سبب انتقاداتش از استبدا ِد شوروی بهشدت ازسوی
مارکسیسم ،کامو به ِ
ِ
این مکتب به رهبری ژان پل سارتر ،محکوم شد.

بزرگترین رماننویس را ساختند) نیهیلیسم ب ه عنوان یک مانع،
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درخشان
تجلی
از سوی دیگر ،داستان بوف کور صادق هدایت ،همانن ِد
ِ
ِ
خصوص
سبکاش ،مورد استقبال جریان اگزیستانسیالیسم قرارگرفت .در
ِ

بخش دیگر کتاب سید روحاهلل حسینی به نقاط افتراق و
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غیبی گردانندهی چرخهایِ نیهیلیسم قرار میدهد ،انتخاب
ِ
آگاهانه و راسخ اوست که هر روز تختهسنگش را برفراز قلهی

کوه برساند ،جایی که تختهسنگ از همان مسیری که چند
لحظه پیش صعود کردهبود ،بالفاصله به پایین کوه میغلتد.

اما در مورد هدایت ،دربارهی ایدهی خودکشی ،که بهنظر

میرسد هیچگاه او را رها نکرد ،آیا میتوان از یک «انتخاب»
واقعی سخن بهمیان آورد؟ در ورای جستوجوی حقیقت و

ِ
خاص
سرنوشت
در ورای مبارزهی هر فرد برای معنی دادن به
ِ
ی نیافتنی
خود ،آیا انسان از همان بد ِو تولد «کولهباری» خالص 
را با خود حمل نمیکند؟ به عبارت دیگر «سرمایهای» مهلک

مسخ ،فرانتس کافکا ،ترجمه صادق هدایت ،تهران :چاپ چهارم ،کتابهای پرستو1344 ،
سه قطره خون ،صادق هدایت ،تهران :چاپ هشتم ،کتابهای پرستو1344 ،
بوف کور ،صادق هدایت ،تهران :چاپ دوازدهم ،کتابهای پرستو1348 ،
سگ ولگرد ،صادق هدایت ،تهران :چاپ هشتم ،کتابهای پرستو1347 ،

که تا آخر عمرش او را همراهی خواهد کرد .در عصر تحول
عظیم علوم اعصاب شاید بتوان رویا پرداخت؛ رویای معالجه یا
حتی حذف عناصر مخرب از دی ان ا ِی بشر که در برابر آن،

تمام خوانشهای فلسفی ،تمام شکلهای ارتباطی بشر و تمام

Crise de la modernité et modernité en crise: Etude contrastive de
l’oeuvre d’Albert Camus et de celle de Sadegh Hedayat,
Seyyed Rouhollah Hosseini, l’Harmattan, 2017.

اندیشمندان بشر چون نویسندهی «بوف کور» را حفظ خواهد

بیگانه ،آلبر کامو ،ترجمه جالل آلاحمد ،تهران :نگاه1382 ،

تجربیات مادیگرایی بیاثر باقی بمانند« .راه عالجی» که زندگی
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furent l’existentialisme et le marxisme. L’existentialisme, par ailleurs, salua le roman La Chouette
aveugle de Hedayat comme une manifestation flamboyante de son école. Quant au marxisme, ses
représentants menés par le philosophe Jean-Paul
Sartre ne manquèrent pas de jeter l’anathème sur
Camus en raison de ses critiques du totalitarisme
soviétique.
Si Camus plaça son œuvre sous le signe de la
figure tutélaire de Nietzsche, Hedayat, quant à lui,
trouva dans la poésie de Khayyam – seul poète persan ayant trouvé grâce à ses yeux – l’illustration de
ses choix existentiels. En ce sens, le poète iranien
du 11e siècle a été à ses yeux le chantre suprême de
« l’absurde » comme condition terrestre chantée à
l’envi à travers ses quatrains, les fameux Robaï. Un
autre volet du livre de S. R. Hosseini porte sur les
aspects « contrastés » des deux personnalités.
Sur le seul plan des choix littéraires, on aurait
tendance à classer Camus, de préférence, dans le
camp des philosophes et Hedayat dans celui des
romanciers. Ceci bien que les deux auteurs aient
produits nombre d’essais, de romans et de pièces
de théâtre. Camus se démarquera par son intense
activité journalistique tandis que les talents de
conteur (satyrique) de Hedayat le situent dans la
continuité d’une vieille tradition littéraire iranienne.
A ce titre l’enracinement de l’écriture de Hedayat
– dont la culture livresque remonte à l’Iran antique
– est remarquable. On pourrait croire que les nouvelles et récits de ce dernier largement empreints
de parlers populaires et du langage de l’homme de
la rue attestent d’une proximité constante avec le
« peuple » perse.
Destins entre suicide et révolte
En réalité l’homme vivait à l’écart de ses semblables et goûtait peu la convivialité populaire.
Camus, par contre, dont le langage est plus « normé », a connu une véritable implication à côté de
ses compatriotes dans les luttes de son époque.

D’une part Hedayat, solitaire aux talents inouïs de conteur,
d’autre part Camus, militant engagé pleinement dans la résistance
et les courants libertaires.
Les achèvements des deux parcours connaîtront également
des divergences radicales. Hedayat au tempérament crépusculaire
aurait été hanté par l’idée du suicide. Après une première tentative avortée, en France, au cours de ses études, il mettra fin à ses
jours dans son appartement parisien de la rue Championnet. La
barrière de l’absurde, pour lui, n’appelait d’autre issue que celle de
l’autodestruction malgré un long combat intérieur illustré par une
production littéraire unique en Iran qui fait de lui le plus grand
romancier du pays de poètes. Albert Camus, qui fait paraître
L’Homme Révolté en 1951, année du suicide de Hedayat, trouve,
à l’échelle humaine, une issue à la tragédie de l’être dont la recette
figure dans son Mythe de Sisyphe. Ainsi, pour lui, l’acte même de la
révolte donne un sens au monde et à l’existence. La grandeur de
Sisyphe, ce qui le place sur un même pied d’égalité que les puissances invisibles manœuvrant les engrenages de l’absurde, c’est
son choix délibéré de pousser chaque jour son rocher jusqu’au
sommet de la montagne d’où elle ne manquera pas de rouler indéfiniment jusqu’au pied de la pente qu’elle vient tout juste de gravir.
Mais, dans le cas de Hedayat, faut-il parler de « choix » véritable
quant à ce suicide dont l’idée semble ne jamais l’avoir abandonné ? Au-delà de la quête de vérité et de la lutte de chaque individu
pour donner sens à son parcours singulier, l’homme ne porte-t-il
pas en lui, dès sa naissance, un « bagage » dont il ne saurait jamais
se défaire ? Un « capital » parfois mortifère qui l’accompagnerait
jusqu’à la fin de ses jours. A l’heure de l’évolution significative
des neurosciences il serait peut-être permis de rêver à des traitements à même d’extraire de l’ADN humain des germes destructeurs contre lesquels toutes les lectures philosophiques, toutes les
formes de fréquentation humaine et toutes les expériences matérialistes demeureraient inopérantes. Des « traitements » qui préserveraient des destinées de phares humains tels que l’auteur de la
Chouette aveugle.

Seyyed Rouhollah Hosseini, Crise de la modernité et modernité en crise.
Préface de Pierre Lafrance. Ed. L’Harmattan. Octobre 2017.
Ce livre a fait l’objet d’une présentation et d’un débat avec l’auteur au
Centre culturel d’Iran le samedi 25 novembre 2017.

tragédies. D’une part la mort de Camus suite à un
accident de voiture, d’autre part le suicide de Hedayat dans son appartement parisien, dans un état
de dénuement extrême.
Les deux personnalités, rebelles, réfractaires,
indépendantes, ont su exprimer leurs convictions
envers et contre des sociétés en tous points hostiles
à leurs convictions et à leurs croyances.
Hedayat a su résister à la doxa de son époque
tout en critiquant les structures sociales et l’idéologie en vogue en Iran à l’aube du 20e siècle. Sur le
plan littéraire, il est même allé jusqu’à prendre ses
distances avec le genre poétique considéré depuis
des siècles comme l’art majeur en Iran. Son arme
favorite fut la dérision. Ce qui lui valut un isolement
radical et le confinement dans le cadre terne d’un
emploi obtenu dans l’administration de la banque
centrale iranienne.
Albert Camus quant à lui a goûté aux fruits
amers de la marginalisation médiatique pour s’être
opposé à ces courant intellectuels en vogue que
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la volonté humaine fasse la loi. Une volonté pour laquelle
désormais « tout est permis ».
Sans l’éclairage de la religion, le genre humain est donc
confronté à l’absurde, la logique humaine dépourvue de toute
capacité à expliquer le monde et le tragique de sa situation.
Pourtant la « raison » faisait une entrée bien prometteuse à
l’aube du 20e siècle. Pour reprendre les termes de l’étude de S.
R. Hosseini, dans la sphère judéo-chrétienne « l’homme est dé�sormais susceptible de se distinguer de son monde environnant
par ses facultés de critique et d’analyse ».
Dans l’espace musulman, de même, la nécessité de soumettre
le naghl ou pure tradition au aghl, pure raison, fut « révélatrice
de modernité ». C’est-à-dire « l’acceptation de risques propres
à une aventure cognitive fondée sur la raison et l’expérience ».
Les deux auteurs, Albert Camus et Sadegh Hedayat, ont porté
de manière exemplaire la croyance en cette issue ontologique. Il
serait intéressant également de relever quelques traits rapprochant
leurs itinéraires plus que singuliers. Camus (1913 – 1960) a vécu
47 ans. Hedayat, (1903 – 1951) a vécu 48 ans.
Clairvoyance de « marginaux »
Deux trajectoires intenses interrompues brutalement par des
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deux destins face à « l’absurde »
Un Coup d’œil sur le livre:
Crise de la modernité et modernité en crise
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La publication récente d’une étude consacrée à la mise en regard des œuvres et des parcours d’Albert Camus et de Sadegh Hedayat vient éclairer d’un jour nouveau l’impact exercé
par les œuvres de ces deux libres penseurs sur le monde contemporain.
L’auteur de l’ouvrage, Seyyed Rouhollah Hosseini, professeur de littérature française à l’Université
de Teheran et traducteur de poésie, a choisi d’orienter ses recherches sous l’angle de la modernité dans
la mesure où ce phénomène a été à l’origine d’une « crise » profonde des consciences en Occident.
La « mort du divin », un concept cher au philosophe Friedrich Nietzsche, place inévitablement
l’homme face à un monde sans repère métaphysique, l’enjoignant à créer ses propres valeurs essentielles
au cœur d’un univers où règne « l’absurde ».
Cette situation inédite dans l’histoire de l’humanité apparaît comme le prix à payer d’un affranchissement du genre humain des arrières mondes auxquels il ne croit plus. Mais cette émancipation n’est
pas sans risque car que pourrait bien l’homme face à un cosmos radicalement inexplicable alors qu’il ne
dispose que de repères immédiats pour garantir sa survie morale et intellectuelle sur le nouveau territoire sans bornes qui ne cesse de lui échapper.
Ainsi, il y aurait un avant et un après la révolution moderniste, cette dernière étape annonçant la
perte des repères occasionnée par l’écroulement de la croyance en un Dieu - jadis guide et rédempteur
- contraignant les hommes, selon les termes de Nietzsche, à « devenir des dieux eux-mêmes ». C’est
alors que croît le désespoir et que le terrain des croyances est investi par le « nihilisme » qui veut que

