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فصلنامه ی فرهنگی هنری   شماره ی 2

نگاهی به جهان متن »عصیانگر«، نوشته ی آلبر کامو
نه، عصیان آغاز می شود!

جواد عاطفه

»عصیانگر کیست؟ کسی که نه می گوید. اما به رغم رد کردن، کناره نمی گیرد. نیز او کسی است که از آغاز نخستین حرکت خود، آری 
می گوید، برده ای که در سراسر عمرش فرمان برده است، ناگهان می بیند که نمی تواند فرمان تازه ای را بپذیرد ...«.

»عصیانگر«؛ کسی که رو بر می گرداند، انسانی که نه می گوید و طغیان می کند، چون وجود و حضور و هویتش پِس این طغیان معنا و 
تعریف می شود. با آن که می داند هر ارزشی عصیان به دنبال ندارد، اما با هر جنبش عصیانگرانه ای، به طور ضمنی، به ارزش استناد می جوید. 

» ... ترجیح می دهد ایستاده بمیرد تا این که زانو زده زندگی کند«.
عصیانگر؛ آدمی که می خواهد کس دیگری جز آن چه هست باشد، به دنبال چیره شدن نیست، بلکه قبوالندن است. قبوالندن آن چیزی 
که برایش سر به عصیان و طغیان گذاشته؛ دنیایی برتر پس ذهن و اعتراضی به وضعیت حاکم روزگارش. چنین تفکر عمل گرایی، در پی 
رسیدن به آگاهی )هر قدر هم که این آگاهی مبهم باشد(، هر خطری را به جان خریده در حرکتی بنیادین و اصولی از »می بایست چنین 
باشد« به »می خواهم که چنین باشد«، جنبش عصیانگری را گامی به پیش برده، جهان را متأثر از حرکت خود می کند. چنان که به گفته 
مارکی دو ساد: »یکی از هدف های عصیان آزادسازی تمام جهان است. چون هر چه بر سرعت حرکت عصیان افزوده می شود، کمتر می تواند 

حد و مرزی بپذیرد«.
آلبر کامو پیش از آن که عصیانگر؛ این اثر تحقیقی را در1951به رشته تحریر درآورد، جایگاه خود را به عنوان فیلسوف، نویسنده ای 
صاحب اندیشه در جهان با آثاری چون: »افسانه سیزیف«، »کالیگوال«، »بیگانه«، »نامه هایی به یک دوست آلمانی«، »طاعون«، »حکومت 
نظامی«، »عادل ها« و مقاالت مختلف سیاسی، فلسفی، ادبی و هنری که در روزنامه ها و مجالت معتبر می نوشت، ثبت کرده، و به جایگاه خود 
ایمان داشت. او با این اثر به نقش خود به عنوان یک روشنفکر متعهد تأثیرگذار جامه عمل پوشانده، »می خواهد در جهانی که تا کنون محکوم 

به اجرای تسلسل خود به خودی از تجارب عبث بوده است، ارزشی وارد کند«.



او با دست مایه قرار دادن عصیان؛ یکی از اصولی ترین جنبش ها و حرکت های فردی 
و جمعی، ذهنی و عملی، و اصلی ترین بعد وجود آدمی، خوانشی دیگر از ماهیت و وجود 
انسان را ارائه کرده و نهایتاً رسیدن به هویتی خاص در این کره خاکی را به تصویر کشیده 
است. نویسنده، عصیانگر را؛ کسی که دیگر نمی خواهد »تحقیر شدن« را قبول کند، پس 
به رنجی که او را می خورد »نه« و به زندگی »آری« می گوید، در برزخی از تعهدها و 
مسئولیت های مدام و مادام قرار داده، معتقد است: »تنش مدام میان این آری و این نه، 
عصیان را تعالی می بخشد«. نویسنده خود آگاه است که اگر تعالی در عصیان به وقوع 
نپیوندد، عصیان به بی اعتنایی مرگبار »هر کاری مجاز است« تغییر ماهیت می دهد و رنج 

را برای آن به خود می پذیرد که بر آن بیفزاید.
کامو در عین حال عصیانی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد که از انسانی آگاه 
به حقوق خود، با اندیشه و عملی متأثر از تفکری درون متنی ناشی شود. عصیانی که 
در خودآگاه ترین و اندیشمندترین شکلش منجر به »نفی مطلق« ساد و »اثبات مطلق« 
نیچه می شود. او با تعریف؛ عصیانگر، »عصیان متافیزیکی«، »عصیان تاریخی«، »عصیان 
و هنر« و نهایتاً آوردن راه حل »اندیشه نیمروزی«، پاسخی به زندگی در عصر ما، »قرن 
کینه توزی ها« - قرن بیستم- که »مطالبه آزادی کامل، و سلب انسانیت از انسان که خرد، 
به سردی، به آن تحقق بخشیده است و تنزل دادن آدمی به وسیله ای برای آزمایش، 
قانونی که اراده معطوف به قدرت و انسان ابزار شده« را مشخص می کند، و میدان بسته 
این تجربه وحشتناک را درس هایی عنوان می کند که نظریه پردازان قدرت، هنگامی که 

می خواستند »عصر بردگی« را تدارک ببینند، از نو آموختند.
او ریشه و اساس عصیان ها را در مواجهه انسان با مرگ و فرار از این تقدیر محتوم 
و شوم بر شمرده، معتقد است: »عصیان در اصل از اعتراض به مرگ نشئت می گیرد«. 
این ادعا مبتنی بر اندیشه »اپیکور« و »لوکرسیوس« تعریف و تفسیر شده، نویسنده باور 
دارد که به گفته لوکرسیوس: »این جهان از اصل، محکوم به مرگ و ویرانی است«. انسان 
می تواند از خود در برابر همه چیز محافظت کند، اما در برابر مرگ، »همه مانند ساکنان 
دژی ویران برجا می مانیم«. تفکری که در عصر کهن زندگی بشر، »گیلگمش« را واداشت 
تا به دنبال مرگ رفیق و همراه خود، »انکیدو« به جهان زیرین سفر کرده تا راز جاودانگی 
را از »اوته نه پیشتیم« بزرگ جویا شود و تنها چیزی که پس این عصیان به او می رسد، 

آگاهی از میرایی انسان است.
انسان عاصی به امید »تبعید مرگ از جهان هستی«، به نااُمیدی می رسد. نااُمیدی 
که حتی در کالم مسیح پیامبر بر باالی صلیب خود در کوه جلجتا طنین انداز در تمام 
تاریخ شده؛ »چرا مرا وانهادی؟« و عصیانی درون متنی را در آِن ذهنی او پدیدار می سازد. 
و انسان در جستجوی مفری برای برون رفت از حلقه ی تکراری زندگی هزاران ساله، و 
فرجام عبث مرگ و رهایی از نا اُمیدی مدام آن، سرانجام به نااُمیدی می رسد و به افتادن 
از اسارتی به اسارتی دیگر، و از زندانی به زندانی دیگر تن می دهد. چنان که به گفته 
اپیکور: »از انتظاری به انتظار دیگر، زندگی خود را تحلیل می بریم و همه مان با رنج و اندوه 
می میریم«. اما عصیان بی شک خود راهی است برای رسیدن به امیدی که کمبودش در 

بطن و متن زندگی انسان ها در هر عصری ممکن و قابل پیش بینی 
است. و راهی است برای فراری هر چند نمادین و دروغین از فرجام 
و پایان زوال زده ی بشر، چون انسان عاصی در بطن اندیشه ی خود 
می داند که با تمام ترفندهایی که به کار بسته، به گفته ساد: »در این 
جهان، پیشاپیش مرده است«. اما دلیلی بر نااُمیدی مطلق انسان 
عاصی شده به نظر »میلتون« در جاودانه اش؛ »بهشت گمشده«؛ که 
از تغییرناپذیری »ذهن مصمم« انسان و »تحقیر عظیم« رفته بر او که 
زاده ی وجدان آزرده است، سخن می گوید، گوش فرا داده، می داند 
که »همه چیز تغییر می کند و به سوی نیستی می شتابد، اما انسان 
تحقیر شده سرسختی نشان می دهد و دستکم غرور خود را حفظ 

می کند«.
کامو با تکیه بر اندیشه ی اگزیستانسیالیستی حاکم بر تفکرش 
)هر چند کامو خود را اگریستانسیالیست نمی دانست، اما رد این تفکر 

عصیانگر، آلبر کامو، ترجمه مهستی بحرینی، تهران: نشر نیلوفر، 1391
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در جای جای اندیشه و در بطن تفکر فلسفی آثارش مشخص و 
واضح است(، عصیانگر را محک زده او را تحلیل می کند. عصیانگر 
باحس »مسئولیت« در برابر دیگران و »انتخاب« عمل عصیان به 
جای انتخاب انفعال عمل، راه خود و راه همه ی آدمیان را تعیین 
کرده، به »دلهره« می رسد. دلهره ای که از پس التزام به عمل عصیان 
در وجودش ریشه دوانیده، او را در برابر خود و تاریخ مسئول می سازد. 
این دلهره که به گفته ی سارتر در رد انفعال و در جهت عمل است، 
مسئولیت و آگاهی را افزایش داده و به »وانهاده گی« هایدگری منجر 
می شود. وانهاده گی که انسان را تنها و بی پناه در زمان و مکان تفسیر 
کرده و انسان را مسئول انسان می کند و » بشریت، سازنده بشریت 
است«. این وانهاده گی خواه ناخواه نااُمیدی فلسفی به بار می آورد. 
نااُمیدی که ما را از امید بستن به آن چه خارج از اراده ی ما است دور 
کرده، و تفکر دکارتی را بر ما حاکم می کند؛ »به جای تسلط بر جهان، 
باید بر خویشتن مسلط شد«. و این نااُمیدی خود مسبب عمل و 
حرکت به سوی عصیانی است که بر ضد خود نااُمیدی انجام می گیرد.

عصیان متافیزیکی که به گفته ی کامو در پایان قرن هجدهم )در 
آن هنگام که هر جدید با فرو ریختن پر سر و صدای حصارها آغاز 
شد(، به شکل منسجم وارد تاریخ افکار و عقاید شد، از تمام تاریخ، 
تأثیر گرفته، از برادرکشی فرزندان آدم تا پیروان پرومته. »طغیان 
متافیزیکی ابزاری است که به یاری آن، انسان بر وضعیت خویش و 
تمامی آفرینش اعتراض می کند. این طغیان از آن جهت متافیزیکی 

است که در هدف های انسان و آفرینش بحث و شک می کند«.
پرومته چون به خدایان نه گفت؛ سبب ایجاد تراژدی می شود. 
اشیل به کمک پرومته ی در بند، بنیان تراژدی را پایه گذاری کرده، 
و »در جهانی که تنها قانون آدم کشی در آن حکم فرما است، در 
زیر آسمان جنایتکار و به نام طبیعی جنایتکار... لگام گسیخته ترین 
عصیان، یعنی مطالعه کامل آزادی به بردگی اکثریت می انجامد«، 
مسئولیت و عمل برای نوع بشر را در زندگی نیمه خدایی در بند 
فریاد می زند. پرومته با آن که محکوم می شود، اما از آرمان خود عقب 
ننشسته، عذاب خدایان را به جان خریده و با هستی و آفرینندگانش 
به مبارزه می پردازد. هبه ی پرومته نه آتش، که روشنایی پس این 
آتش است که برای انسان ناآگاه و جاهل به ارمغان می آورد. او با 
نیست انگاری خدایان باستان، نیستی خودش را به جاودانگی تاخت 
زده، همپای تاریخ، با عذابی مادام، در بند خود، به حماقت و زبونی 
آنان پوزخند می زند. گر چه به قول نیچه: »قانون این جهان، چیزی 
جز قانون زور نیست و نیروی محرکه آن، اراده معطوف به قدرت 

است«، اما در زمانه ای که زندگی از »تقدس« عاری شده، اراده ای انقالبی و عصیانگر 
می تواند مسیری دیگر را برای حرکت به سمت تعالی و آرمان شهر انسان فراهم آورد. و 
پرومته ای بودن؛ مرامی که عالقه به عمل و اعتقاد به بشر را پیشنهاد می دهد، مرامی است 

که انسان مدرن را درگیر خود کرده، عصیان های آگاهانه را به بار می آورد.
آیا می توان همواره در حال عصیان زندگی کرد و پابرجا ماند؟ این پرسش بنیادین 
داستایفسکی که کامو آن را مایه پیشرفت واقعی روح عصیان می داند، از منظر »ایوان 
کارامازوف«، پاسخی نیز دارد: »تنها در صورتی می توانیم در حال عصیان زندگی کنیم 
که در آن تا آخرین حد پیش برویم و آخرین حد عصیان متافیزیکی؛ انقالب متافیزیکی 

است«.
»پیامبر عصیان« )کامو داستایفسکی را به این نام می خواند(، ایوان را در رمان 
سترگ مانای خود، » برادران کارامازوف«، به سمتی سوق می دهد که ایوان یقین 
پیدا می کند: »اگر واجب الوجود نباشد، هر کاری مجاز است«. نویسنده این جمله را 
آغازگر نیست انگاری عملی در ادبیات و هنر دانسته، فرجام ایوان را که به جنونی در پس 
عصیان عقل می انجامد و در ازای جانبداری از انسان، تنهایی نصیبش می شود، فرجام 

اومانیست های عاصی دانسته و تنهایی را همزاد عصیان مدرن می داند.
گرچه خواست عصیان و عصیانگر؛ »همه یا هیچ« است، اما تا قبل از برادران 
کارامازوف، ما بیشتر با عصیان ذهنی روبرو هستیم و بعد از انتشار این رمان انسان 
اندیشمند، متوجه می شود برای بودن خود، در جهانی تهی از واجب الوجود، باید دست 
به عمل بزند. سارتر در رساله ی اگزیستانسیالیسم خود، مسئله عدم واجب الوجود 
داستایفسکی را »سنگ اول بنای اگزیستانسیالیسم« می داند. مسئله ای که وانهاده گی 
اگزیستانسیالیسم را بیش از پیش عیان کرده، تنهایی انسان »محکوم به آزادی« را بیان 
می کند. »انسان محکوم است، چون خود را نیافریده و در عین حال، آزاد است، چون 

همین که پا به جهان هستی گذاشت، مسئول همه کارهایی است که انجام می دهد«.
تفکر و  از  نمونه هایی  با آوردن  در پس و پیش چنین تفکری است که کامو 
اندیشه های » رومانتیسیسم «، »کالسیسیم«، »کانت«، »شوپنهاور«، »نیچه«، »هگل«، 
»بودلر«، »استاندال«، »ارمان هوگ«، »فلوبر«، »پروست« و ... به تحلیل و تفسیر این 
تفکر پرداخته، تا به ذات عصیان؛ که »واقعیت وجودی« ما است و باید ارزش های خود را 

در آن بجوییم، مگر آن که بخواهیم از واقعیت بگریزیم، برسد.
نیچه؛ »حادترین شعور نیست انگاری«، هنر را سالحی برای عصیانگر برشمرده، و آن 
را فعالیتی می داند که در عین حال » هم ستایش می کند هم انکار«. عصیان در فلسفه ی 
نیچه، با »خدا مرده است«، که واقعیتی مسلم انگاشته شده، آغاز می شود. او در این 
مطلق گونگی اندیشه اش، در جهانی تهی از »حقیقت«، واقعیت و بروز آن در اثر هنرمند 
را امری غیر قابل باور، و غیر عملی خوانده، معتقد است: »هنرمند جهان را مطابق اندیشه 
خود از نو می سازد«. این جا است که خیال پردازی که ذات و اساس هنر بر آن بنیان 
نهاده شده، »انکار واقعیت« را قطعی کرده، هنری عصیانی را پیشنهاد می دهد. هنری که 
»طالب وحدت« است و »رد جهان«. در این میان رمان نیز، »هم زمان با روح عصیان، زاده 
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می شود و همان آمال و آرزوها را در عرصه ی هنر بازگو می کند«.
هگل تجسم »جهانی ساختگی« توسط نویسنده ی در حال نومیدی را تالشی برای 
خلق جهانی که در آن تنها »اخالق حکم می راند«، ذکر می کند. جهانی نومیدانه که 
باید آن را جهانی بودلری نام گذاشت. » از همه چیز در این جهان، جنایت می بارد. از 
روزنامه ها، دیوارها و جلوه ی انسان ...«. کامو اوج نیست انگاری را به نیچه نسبت داده، او 
را »پیامبر نیست انگاری« می خواند. »او است که بار سنگین نیست انگاری و عصیان را بر 
دوش گرفته است«. از نظر نیچه، الحاد امری بدیهی و »سازنده و بنیادی« است و نیاز به 
عصیان از لحاظی، نیازی هنری است. او معتقد است: »برای برپا کردن معبدی تازه، باید 

معبدی را ویران کرد، این قانون است«.
هنر رمان به یاری این عصیان آمده، عصیان »سرچشمه ی داستان نویسی« می شود. 
رمان به عنوان »جهانی که کنش در آن شکل می گیرد، سخنان نهایی ادا می شود، افراد به 
اختیار یکدیگر در می آیند و زندگی سیمای سرنوشت به خود می گیرد«، منطق اساسی 
را از منطق نابودی، به منطق آفرینش بدل می کند. چنین عصیانی اطمینان می دهد که 
انسان، به رغم همه ی رنج ها، به سعادت دست می یابد. و »دنیای رمان چیزی جز همین 

دنیای ما نیست که آن را مطابق آرزوهای عمیق خویش اصالح کرده ایم«.
پروست در رمان جاودانه » زمان باز یافته«، جهانی پراکنده را جمع کرده، به آن، در 
مرز فروپاشی، معنا می بخشد. پروست نشان داده است که با هنر رمان می توانیم جهان را 
به همان صورتی که به ما تحمیل شده است، و به همان صورتی که از پذیرفتن آن امتناع 
کرده ایم، از نو بیافرینیم. این هنر دست کم یکی از جنبه هایش، عبارت است از انتخاب 
مخلوق به جای خالق، اما به نحوی عمیق تر، با زیبایی جهان یا موجوداتش بر ضد قدرت 
مرگ و فراموشی هم بیان می شود؛ و رمز آفرینندگی عصیان آن در همین است. پروست 
در پس »اندوه پروست« ی خود و در عین رد کامل هستی، شادی های فراموش شده را 
در گذشته ای گم و دور می جوید و در بن بستی که انسان مدرن در آن گیر افتاده، تاریخ 

را به بازی می گیرد، برای ساختن تاریخی نو!
کامو ادامه ی عصیان و طغیان انسان را در دل تاریخ جستجو کرده، معتقد است: 
»عصیان به خودی خود از ارکان تمدن نیست، اما پیش شرط هر تمدنی است«. 
شاه کشی ها، انقالب ها، پیروزی مذهب و تقوی و ترک آن، تروریسم فردی، تروریسم 
دولتی و ... همه و همه دست مایه ای است تا کامو از آن و با آن، تاریخ عصیان را با تحلیلی 
فلسفی، اگزیستانسیالیستی و اومانیستی مورد بررسی و تحلیل و تفسیر قرار دهد. او آغاز 
عصیان تاریخی، عصیان اعمال را زمانی می داند که عصیان، این »حزن بی گناهی« قبول 
می کند که گناه کار باشد و برای انقالب مسلح شود. آن جا است که پس این عصیان 
براندازنده، »قاتالن ظریف«؛ تروریست های روسی، »تروریسم دولتی و وضعیت عقالنی«؛ 
حکومت نازیسم و هیتلر، »ترور عقالنی«؛ استالینیسم استبدادی و ... ظهور می کنند. 
نویسنده اروپا را با تمام پیشینه ی تاریخی خود، باتالقی برای پایین کشیدن انسانیت 
دانسته، معتقد است »اروپا دیگر انسانیت را دوست ندارد«. این تفکر که از پس دو جنگ 
جهانی که هسته و اساس آن از اروپا بوده، در ذهن کامو نقش می بندد، و محل نقدی 

می شود بر بنیان اندیشه ی امروز عصیان و عصیانگری. او تاریخ را به 
تنها  را  برای پرستش علم دانسته، آن  صورت موضوعی سترون 
موقعیتی برای بروز » عصیانی هشیارانه« می داند. »این جامعه ی 
نفرت انگیز خودکامگان و بردگان، که هنوز در آن به زندگی ادامه 
می دهیم، زوال نخواهد یافت و دگرگون نخواهد شد، مگر آن که به مرز 

آفرینش برسد«.
کامو تفکر بر عصیان، برای رسیدن به ذات آن را پیشنهاد داده 
متذکر می شود: »عصیان اعتراض می کند، طلب می کند، می خواهد 
که بیداد به پایان برسد و آن چه تاکنون همواره بارها بر آب نوشته 
شده، بر صخره ای حصین بنا گردد. هدف آن دگرگونی است. اما 
دگرگونی یعنی عمل و عمل امروز، یعنی کشتن، بی آنکه معلوم باشد 
کشتن مشروع است یا نه. پس، عصیان چاره ی دیگری ندارد جز 
این که توجیه های خود را از خود اخذ کند، زیرا هیچ چیز دیگری 
جز خود ندارد. برای این که بداند چگونه باید عمل کند، باید خود را 

مطالعه کند«.
این مطالعه و بازنگری در اندیشه و تفکر کامو تنها با هنری که 
»نیاز به امری ناممکن و شکل بخشیدن به آن« است و در نفس خود، 
جهان برده و برده دار را مردود می شمارد، تجلی یافته، سبک و مکتب 
هنری را ستایش می کند که برای بیان پُرشورترین عصیان ها به کار 
گرفته شود. او هنر عالی، سبک، و وجه واقعی عصیان را در میان این 
دو بدعت گذاری می داند. اما از سویی جنگ ها هنرمند و هنر را به 
مرگی ناخواسته می کشاند. مرگی که فقدان هنر را در درازمدت به 

بار خواهد آورد.
بی شک تمام انقالب ها، سبک ها، مکاتب و ... پس عصیان ها 
به وجود آمده اند، و هنرمند و ادیب به دنبال اتوپیای ذهنی خود، 
جهانی نو را برای انسان در نظر دارد. جهانی که انسان دارای آزادی، 
آزادی نسبی باشد. بتواند به وجود انسانی خود پی برده و خود تنهای 
بی یاورش را به سر منزل اصلی و اساسی زندگی رهنما و راهبر باشد. 
آفرینش، این امر ضروری با آن که در بطن خود الزمه ی بقای جوامع 
است، از سویی دیگر اما ضروری بودن آفرینش به معنای ممکن بودن 

آن نیست.
کامو با تفسیر دوران خود، این دوران را »دوران گزارش نویسی« 
می خواند که نه اثر هنری در آن خلق می شود و نه عصیانی به 
بار می نشیند، چون برنامه ی زمان بندی شده درستی برای آن وجود 
ندارد. او آفرینش در عصر حاضر را توأم با خطر دانسته، معتقد است 
با تمام بحران های حاکم، هنر و عصیان زنده است و عمری هم پای 
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انسان خواهد داشت و »تنها همزمان با آخرین انسان خواهد مرد«.
نویسنده می داند که هنر این مسئله را به انسان عاصی می آموزد 
که آدمی تنها در تاریخ خالصه نمی شود، بلکه در نظام طبیعت نیز 
دلیلی برای وجود خویش می یابد. و عصیانگرانی که می خواهند 
طبیعت و زیبایی را نادیده بگیرند، خود را به تبعید از تاریخی محکوم 
می سازند که می خواهند، اعتبار کار و هستی را از آن کسب کنند. 
عصیان نیز دیگر شکلی از رومانتیسیسم نیست، بلکه هودار رئالیسم 
حقیقی است و اگر خواهان انقالب است، انقالب را برای زندگی 
می خواهد نه بر ضد آن. از این رو بیش از هر چیز بر ملموس ترین 
واقعیت ها تأکید می ورزد، بر شغل، و بر روستا، جایی که قلب تپنده ی 

اشیاء و انسان ها پدیدار می شود.
او با پرسشی بنیادین: »آیا هنوز در جهانی عصیانی زندگی 
می کنیم؟ و آیا عصیان بر خالف آن چه باید باشد، مبدل به دستاویزی 
برای خودکامگان جدید نشده است؟« به رویای نیچه از آینده: » 
آفریننده به جای قاضی و ستمگر به جای حاکم!«، تأکید کرده، 
امیدوار است اساسی ترین بنیان عصیان؛ »استقرار عدالت به جای 
قلمرو غفران« به حقیقت پیوسته و آگاهی از جنبش عصیانگران زاده 
شود. تا  نه یک نفر که همه ی انسان ها رستگار شوند. چون »اگرهمه 
رستگار نشوند، رستگاری یک تن چه سودی دارد!« ومن؛ انسان، 

طغیان می کنم، پس ما وجود داریم و ما تنهاییم و ... .
با انتشار عصیانگر در 1951، نقد و نظرهای متفاوتی به این اثر 
ارائه شد. چپ گرایان و کمونیست های اروپایی، این اثر را »گریزی 
بزدالنه از ضرورت ها و خطرات انقالب« دانسه، آن را به باد تمسخر 
می گیرند. »فرانسیس ژانسون«؛ منقد مجله عصر جدید )این مجله 
به سردبیری سارتر منتشر می شد(، با نوشتن مقاله ای در شماره ی 
ژوئن 1952، کامو را نقد کرده، او را مدافع جالدان ورژیم های ضد 
کمونیست می نامد و به تمسخر او می پردازد: »روح مدیترانه ای، 
شیفتگی روشنفکری، مؤمن به ثبات آفتاب و نور ناب نیم روز کامو که 
در جهان واقعی با تضاد و رنج بشر رو در رو است، با ارائه بشر به عنوان 
موجودی که زیر سیطره ی نیروهای ضد عقل و محکوم به پوچی و 
شر است، افتضاحات استداللی خود را معقول جلوه می دهد«. کامو 
در جوابیه این نقد، در شماره اوت همان مجله نامه ای شانزده صفحه 
ای در پاسخ به ژانسون، و در اصل خطاب به »آقای سردبیر«؛ ژان 
پل سارتر می نویسد. کامو نوشت: »آن منتقد ادبی ظاهراً فرض را بر 
این گذاشته که هر گونه تعبیری غیر از تعبیر مارکسیستی از تاریخ 
و از مبارزه ی طبقاتی ارتجاعی است«. او با متهم کردن مجله عصر 

جدید، آن را مدافع »مارکسیسم به عنوان یک ایدئولوژی جزمی« دانسته و از »خط مشی 
سیاسی مشخص« مارکسیسم به عنوان مهم ترن رکن اندشه توتالیتر آن یاد می کند. کامو 
می نویسد: »حقیقت آن است که منتقد شما انتظار دارد، علیه همه چیز غیر از حزب 
کمونیست و دولت کمونیستی شورش بکنیم«. ژان پل سارتر هم در جواب کامو، چنان 
پاسخ تندی را در همان شماره ی مجله به نامه ی کامو می دهد که رابطه ی آن دو برای 
همیشه قطع می شود. سارتر کامو را فردی خودخواه و متکبر دانسته، او را متهم می کند 

که »از دشواری های اندیشیدن تن می زند و ... «.
کسانی چون ژانسون، کامو را الیق شهرت خود نمی شناسند و او را کسی می دانند 
که پرچم مبارزه را بر زمین گذاشته است. اما این اختالف دیدگاه در اصل از دو نگاه 
متفاوت کامو با چپ اندیشانی چون سارتر نشئت گرفته؛ یکی شیفتگی به ظاهر حکومت 
»برادری و برابری«؛ کمونیسم، و دیگری نگاهی ُکل نگر به انسان، اومانیسم. سارتر در 
پی برقراری پیوندی بین اگزیستانسیالیسم و مارکسیسم، خشونت ذاتی چنین اندیشه 
توتالیتری را ندیده گرفته، به عصیان بودلری می اندیشید. آن جا که بودلر، آن کسی را که 
»خلق را برای اصالح خلق، شالق می زند، می کشد«، »پارسای حقیقی« می داند و فریاد 
می زند: »نه تنها از این که قربانی باشم، خشنود خواهم شد، بلکه از جالد شدن هم نفرتی 

نخواهم داشت تا بتوانم انقالب را در هر صورتی احساس کنم.«
کامو در نقطه ی مقابل چنین تفکری، احساسات و عواطف را مهمترین رکن انسانیت 
انسان برشمرده، خشونت و بی عدالتی برای برقراری عدل را مطرود می داند. او عصیان و 
انقالب همراه با زور و آدمکشی را تقبیح کرده، مهمترین آرمان هر انقالبی را انسان و ذات 
انسانی او ذکر می کند که پس اخالقیات مطرح می شود. این تفکر که از بن مایه های فکری 
کامو محسوب می شود، بسیار پیش تر از نگارش عصیانگر، در مقاله ای با عنوان »ما تصمیم 

داریم سیاست را متوقف و اخالق را جایگزینش کنیم« در اوت 1944 بیان شده بود.
در مقاله ای دیگر با نام »رهانیدن جان« متذکر می شود: »در دنیایی که ما در آن 
زندگی می کنیم، آدمکشی امری واقعاً مشروع شده و اگر بخواهیم به این ننگ گردن 
نهیم، باید آن را دگرگون کنیم. اما پیدا است که انسان بدون آدمکشی قادر به دگرگون 
کردن آن نیست. خود ما که می خواهیم آدمکشی را ممنوع کنیم، ناچار می شویم آدم 
بکشیم و ادامه این کار باعث می شود بیشتر به ورطه ی دلهره و وحشت بیفتیم. به گمان 
من باید دراین مسئله تعمیق کرد ... آنچه مرا در میان مشاجرات قلمی، تهدیدها، ظهور 
جبر و زور، بیشتر تحت تأثیر قرار می دهد، حسن نیت همگانی است. چه چپ و چه 
راست عقیده دارند که موجودیتشان برای خوشبختی انسان است. معذلک این تقارن 
حسن نیت به ایجاد محیطی منجر می شود که در آن باز هم آدم کشته می شود. تهدید 
می شود، شکنجه می بیند! چنین محیطی خود رابرای جنگ آماده می کند و در آن حتی 
کلمه ای بر خالف میل سردمداران نمی توان ابراز کرد، اگر کسی این اصل را زیر پا بگذارد، 
باید منتظر توهین و تعرض باشد و یا تهمت خیانت را به جان بخرد ... بدین جهت اگر 
گمان بریم که هیچ انسانی، انسان دیگر را نخواهد کشت، مطلقاً تصور باطل کرده ایم. به 

خصوص وقتی بخواهیم که دیگر آدمکشی مشروع نباشد«.
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او مارکسیسم و اتحاد شوروی را خطری جدی تر از سرمایه داری غربی برای آزادی 
انسان و خوش بختی بشری می دانست. اما در مقابل فیلسوف تأثیرگذاری چون سارتر که 
معتقد بود؛ انسان در مبارزه ناچار از اعمال زور و خشونت است و کسی که بخواهد دور 
از این جنگ بماند، چنان است که گویی با بیدادگران همکاری می کند. »انسان مبارز 
چون سربازی است که باید در صف دیگران بجنگد نه به تنهایی«. انسان درگیر مبارزه 
خواه، ناخواه دست هایش »آلوده« است و مبارزه بدون دست های آلوده، امری مضحک و 
غیر قابل باور و استناد است. اساس اختالف کامو و سارتر از تفاوت نگاهشان به خشونت، 
انقالب و »هدف« ریشه می گیرد. اختالفی که از گرایشات آنان ناشی می شود. این 
اختالف که به وضوح در نمایشنامه ی »عادل ها« به آن پرداخته شده، تفاوت دیدگاه های 
»استپان« و »کالیف« است. استپان همرزمانش را به نداشتن ایمان به انقالب متهم 
می کند و معتقد است: »مرگ دو تا بچه، در مقام قیاس، چه اهمیتی داشت؟ ... اگر حاال 
فکر این گونه مردن جلوی شما را می گیرد، به دلیل این است که شما به حقوق خودتان 
ایمان ندارید، به انقالب ایمان ندارید...«. ایوان کالیایف در پاسخ استپان می گوید: »من 
قبول کردم که بکشم تا استبداد واژگون شود. ولی در پشت این حرفی که تو می زنی 
من استبداد دیگری را می بینم که اگر موفق شود، از من که می کوشیدم یک عدالت خواه 

باشم، یک آدم کش می سازد.« 
کمونیست ها با شعار »هدف وسیله را توجیه می کند«، خود و حکومت شان را مجاز 
به هر کاری در جهت رسیدن به آرمان حزبی می دانستند. اما کامو با رد این اصل، با 
خودُکشی و دیگرُکشی مخالف است. او هیچ نظر و عقیده ای را آن چنان آرمانی و مقدس 
نمی انگارد که بتوان جان انسان را در پای آن قربانی نمود. کامو با خشونت مخالف است. 
او می داند که این حقیقت جزمی است که آدمی را به اعمال خشونت می کشاند. »گرچه 
می پذیرم همه چیز حقیقت است، اما حقیقت پذیرش مخالفت، بدین معنا است که ما 

نادرستی نگره ی خودمان را باور داریم«.
آفتاب بی امان الجزایر و فقر محله ی »بلکور« از کامو انسانی دردمند و دردآشنا 
ساخت. او با احترام به رنج و فقر بیچارگان، به همدردی با آن ها پرداخته و عصیانی در 
جهت بهبود اوضاع، نه در جهت رد مرام و منش انسانی را پیشنهاد می دهد. او هم نوا با 
»کالیایف« ، مطمئن است که »هیچ آرمانی کشته شدن یک انسان را توجیه نمی کند«. 
هر چند که این عصیان بر علیه عصیان! انزوای بی پایانی را برایش به ارمغان بیاورد. چون 
ایمان دارد »من در دنیای امروز جایی ندارم. هنگامی که قاطعانه از کشتن، سر باز زدم، 

خود را به انزوایی محکوم کردم که پایانی ندارد«.
کامو در مقام یک متفکر، یک انسان عصیانگر می دانست؛ »آن جا که قدرت تن به 
پذیرش اصالح نمی دهد، خشونت، ظاهری موجه به خود می گیرد« و »هر گاه ستم 
تحمل ناپذیر شود و هیچ گونه وسیله ی اصالحی در دست نباشد، شورش خشونت وار 
موجه می شود«. اما او به دنبال حد و مرز اعتدال در سیاست و تفکر، باور داشت که 
»عصیان گر باید از ایدئولوژی های جزمی و از »حقایق« مطلق اجتناب کند. باید در هر 
قدم از خود بپرسد که آیا این خشونتی که من به کار می برم نوع بشر بیش تر از آن که 

یاری شود، آسیب نخواهد دید؟ قربانی کردن دیگران برای آرمان 
خود، قهرمان گرایانه نیست، خودت را قربانی کن«.

او مخالف با خودُکشی و دیگرُکشی، مخالف با خشونت، همواره 
جانب انسان را گرفته، فریاد می زند؛ در شرایطی که می شود با انسان 
به زبان انسان سخن گفت، چه نیازی به اسلحه و زبانی غیر انسانی. 
او درمقاله ی »دوران سرشکستگی«، جهانی را بشارت می دهد که 
در آن »نه تنها دیگر انسان خودُکشی نکند )مگر ما دیوانه هستیم( 
بلکه آدم ُکشی امر مشروعی نباشد ...« و » آموختن این که چگونه 
زندگی کنیم و بمیریم و برای این که انسان باشیم، از پرستیده شدن 
چشم پوشی کنیم«. با آن که کامو پوچی های زندگی را ُرخ نمایی 
می کند، اما این پوچی او را به بی عملی و مرگ دعوت نمی کند. »من 
از پوچی سه نتیجه که همان عصیان، اختیار و اشتیاقم باشد را بیرون 
می کشم. و به یاری نقش خودآگاه، دعوت به مرگ را بدل به قانون 
زندگی کرده، خودُکشی را رد می کنم«. کامو جهان را پوچ می انگارد 
و نه انسان را. او جهان زور و مناسبات اجتماعی استبدادی را امری 
پوچ می داند و بر ضد آن عصیان می کند تا شاید معنایی دوباره بر این 
مناسبات و کردار میان انسان و جهان بیابد و راهی نو را پیشنهاد دهد.

کامو بی پروا و قاطع بر اعتقادش پا فشاری کرده، بر ضد تفکر 
حاکم بر عصر خود هم عصیان می کند و این رساله را به بیانیه ای 
علیه دشمنان انسان و انسانیت بدل کرده، همپای نیچه، کیرکه گور، 
داستایفسکی و ... انسان و جایگاه واالی او را در اندیشه زمانه اش 
جاودانه می کند. او که به گفته سارتر: »با هر نظری که داشت، یکی 
از ارکان فرهنگ ما، وارث امروزین آن سلسله ی بلند از اخالق گرایانی 
بود که شاید اصیل ترین چیزها در ادبیات فرانسه از آنان باشد«. متفکر 
با آن که می داند فقط خود انسان است که می تواند به زندگی اش 
معنایی ببخشد، آن هم صرفاً با زندگی کردنش، یا به تعبیر خود کامو 
با »جرعه جرعه نوشیدنش«، تمام تالشش رسیدن به آرمان شهری 
اگزیستانسیالیستی است که برشت آن را تصویر می کند؛ »این کافی 
نیست که در هنگام ترک کردن این جهان انسان خوبی باشی، بلکه 

باید بکوشید تا دنیای خوبی را ترک کنید«.
عصیان گر، کتابی هم فکر و هم جهت با بقیه آثار نویسنده، 
نشان دهنده ی »اندیشه ای شریف در جستجوی اومانیسمی جدید«، 
و بازتابی است از واقعیت عصیان در این جهان پر هراس، و در 
بردارنده ی آرمانی ترین پیشنهاد به تمام تاریخ گذشته، حال و آینده؛ 

»زندگی کن و بگذار دیگران هم زندگی کنند«.



cette révolte contre la révolte lui apporte une solitude infinie. « Je 
n’ai aucune place dans le monde actuel. Lorsque je me suis abstenu 
de tuer, je me suis condamné à une solitude sans fin. »

Camus en tant que penseur, homme révolté, savait que « là 
où le pouvoir n’accepte pas le changement, la violence prend un 
air légitime. » « Et chaque fois que l’oppression devient insuppor-
table et qu’il n’y a aucun moyen de réforme, la révolte violente est 
justifiée. » En quête de modération dans la politique et la pensée, 
il croyait que « l’homme révolté devrait absolument éviter les idéo-
logies dogmatiques et les vérités absolues. Il est nécessaire de se 
demander à chaque étape si la violence que j’utilise n’est pas plus 
nuisible aux êtres humains qu’il ne les aide. Le sacrifice des autres 
pour ton idéal n’est pas héroïque, sacrifie-toi. »

Opposé au suicide, à l’homicide et à la violence, il prend tou-
jours le parti de l’humain et il clame : dans les situations où l’on 
peut parler aux hommes avec la langue humaine, il n’est plus be-
soin d’arme ni de langue inhumaine. Dans un article intitulé « l’âge 
de la confusion » il parle d’un monde où « non seulement l’homme 
ne se suicide pas (sommes-nous fous ?) mais aussi où l’homicide 
n’est pas légitime » Et « apprendre comment vivre et mourir et que 
pour être humain, il faut refuser d’être adoré. » Bien que Camus 
révèle les absurdités de la vie, cette absurdité ne l’invite pas à la 
passivité et à la mort. « Je tire trois résultats de l’absurdité : ma 
révolte, ma volonté et ma passion. Et par ce rôle conscient, j’ai 
changé l’invitation à la mort en une loi de la vie et je nie le suicide. 
» Selon Camus, le monde est absurde et non l’homme. Il trouve ce 
monde de la tyrannie et des relations autoritaires absurdes et se ré-
volte contre lui afin de trouver peut-être une nouvelle signification 
pour ces relations et le rapport entre l’homme et le monde et de 
proposer une nouvelle voie. 

Audacieux et formel quant à ses convictions, Camus insiste sur 
ses convictions et se révolte contre la pensée dominante et il trans-
forme ce traité en une déclaration contre les ennemis de l’homme 
et de l’humanité et comme Nietzsche, Kirke Gore, Dostoïevski, 
etc. il éternise l’homme et sa position élevée dans la pensée de 
son époque. Selon Sartre : « Quel que soit sa pensée, il était l’un 
des piliers de notre culture et l’héritier moderne de la dynastie des 
moralistes grâce auxquels nous avons peut-être les choses les plus 
originales de la littérature française. » Bien que le penseur sache 
que c’est seulement l’humain qui puisse donner une signification 
à sa vie, rien qu’en vivant, ou selon Camus « en le buvant à petites 

gorgées », il fait tous ses efforts pour atteindre une 
utopie existentialiste imaginée par Brecht : « Ce n’est 
pas suffisant d’être une bonne personne quand 
vous quittez ce monde, vous devez aussi essayer de 
quitter un bon monde.

L’homme révolté, en harmonie avec les autres 
œuvres de l’auteur, indique « une pensée noble à la 
recherche d’un nouvel humanisme » et il reflète la 
vérité de la révolte de ce monde hanté par la crainte 
et contient la proposition la plus idéale à toute l’his-
toire du passé, du présent et du futur : « Vis et laisse 
les autres vivre aussi. »

Albert Camus, l’homme révolté, Folio Essais, 1985
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« fouette et tue le peuple pour le modifier » comme 
« une réelle âme pieuse » : « Non seulement je serais 
heureux d’être une victime, mais je ne détesterai pas 
non plus d’être bourreau pour que je puisse ressen-
tir la révolution de quelque façon que ce soit».

A l’opposé de cette pensée, Camus considère les 
émotions et les sentiments comme le pilier le plus 
important de l’humanité et il nie la violence et l’in-
justice pour établir la justice. Il dénonce la révolte 
et la révolution quand elles s’accompagnent de vio-
lence et de meurtre, et il considère l’humain et la na-
ture humaine comme le but ultime de chaque révo-
lution ; celui qui surgit à la suite de la moralité. Cette 
pensée, qui est l’un des fondements intellectuels de 
la pensée de Camus, a été exprimée beaucoup plus 
tôt que la rédaction de L’homme révolté, en août 
1944, dans un article intitulé « Nous décidons d’ar-
rêter la politique et de la remplacer par la morale ».

Dans un autre article intitulé « la libération de 
l’âme », il affirme : « Dans le monde où nous vi-
vons, le meurtre est vraiment légitime, et si nous 
voulons nous y soumettre, nous devons le changer. 
Mais il est évident que sans le meurtre, l’homme ne 
peut le changer. Nous mêmes qui voulons interdire 
le meurtre, sommes obligés de tuer et ce fait nous 
pousse davantage à l’épouvante et à l’angoisse. À 
mon avis, il faut approfondir cette question... Ce qui 
me rend le plus affecté parmi les conflits d’écritures, 
les menaces, l’émergence du totalitarisme et de la 
force, c’est la bonne volonté générale. La gauche 
et la droite tous deux croient que leur existence a 
pour objectif  le bonheur humain. Toutefois, cette 
bonne volonté commune conduit à créer un envi-
ronnement dans lequel les individus sont encore 
tués. Ils sont menacés et torturés.  Un tel milieu se 
prépare à la guerre et le moindre mot ne peut y être 
exprimé qui soit contraire aux vœux des dirigeants. 
Si quelqu’un brise ce principe, il doit s’attendre à 
l’insulte et à l’agression ou accepter l’accusation de 
trahison...  Ainsi, si l’on croit qu’aucun humain ne 
tuera d’autre humain, on se trompera radicalement. 

Surtout lorsque l’on veut que le meurtre ne soit plus légitime. »
Camus considérait le marxisme et l’Union soviétique comme 

une menace plus sérieuse que le capitalisme occidental pour la li-
berté humaine et le bonheur du genre humain. Mais en face, il y 
avait un philosophe influent tel que Sartre, qui considérait qu’au 
cours de la lutte, nous sommes obligés de recourir à la force et à 
la violence, et que celui qui veut rester à l’écart de cette guerre, agit 
comme s’il coopérait avec les oppresseurs. « Celui qui lutte res-
semble à un soldat qui doit se battre avec les autres et non indivi-
duellement. » Bon gré mal gré, l’homme impliqué dans la lutte a les 
mains « sales » et lutter sans les mains sales est ridicule, incroyable 
et inadmissible. Les fondements du différent entre Camus et Sartre 
résident dans leurs différents regards sur la violence, sur la révolu-
tion et la « finalité » à atteindre. C’est la différence qui découle de 
leurs inclinaisons respectives. Cette différence abordée visiblement 
dans la pièce « Les Justes » est celle entre les opinions de « Ste-
pan » et de « Kaliayev ». Stepan accuse ses contemporains de ne 
pas croire à la révolution et considère que « quand il s’agissait de 
comparer, quelle serait l’importance de la mort de deux enfants ? 
... Si la pensée d’une telle mort vous retient c’est parce que vous 
ne croyez pas en vos droits, vous ne croyez pas à la révolution... ». 
En réponse à Stepan, Ivan Kaliayev dit : « J’ai consenti à tuer afin 
de renverser le despotisme. Mais derrière ce que tu dis, je vois un 
autre despotisme qui, s’il réussit, ferait de moi un tueur, moi qui 
cherchais la justice. »

Les communistes, avec la devise « le but justifie les moyens », 
ont permis à eux-mêmes et à leur gouvernement faire n’importe 
quoi pour réaliser les idéaux du parti. Mais en rejetant ce principe, 
Camus s’oppose au suicide et à l’homicide. Il ne considère aucune 
opinion si sainte ou si idéale pour que l’on en vienne à sacrifier 
la vie de l’homme. Camus s’oppose à la violence. Il sait que ce 
qui conduit l’homme à la violence est d’ordre dogmatique. « Bien 
que j’accepte qu’il n’y ait rien que la vérité la vérité de l’acceptation 
de l’opposition signifie que nous croyons à notre attitude inaccep-
table. » 

Le soleil impitoyable de l’Algérie et la pauvreté du quartier Bel-
court ont fait de Camus un homme qui a enduré et connu la souf-
france. En respectant la souffrance et la pauvreté des misérables, 
il compatit avec eux et préconise une révolte afin d’améliorer leur 
situation et non de nier l’humanité. Comme « Kaliayev » il est cer-
tain qu’aucun idéal « ne justifie la mort d’un homme. » Bien que 
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nation essentielle et principale de la vie. Bien que la création, ce fait 
essentiel, soit nécessaire à la continuité des sociétés, la nécessité de 
la création ne signifie pas pour autant sa possibilité. 

En commentant son époque, Camus la nomme « l’époque de 
la rédaction de comptes rendus » où il n’y a ni plus œuvre d’art 
ni révolte car il n’est pas de bon programme prévu à cet effet. Il 
trouve la création dangereuse à notre époque et il est convaincu 
qu’avec toutes les crises dominantes, l’art et la révolte sont vivants 
et ils vivront aussi longtemps que l’homme et qu’ils ne mourront « 
qu’avec le dernier homme ».

L’auteur sait bien que l’art apprend à l’homme révolté que 
l’homme ne se résume pas seulement à l’histoire mais qu’il trouve 
aussi la raison de son existence dans l’ordre de la nature. Et les 
hommes révoltés cherchant à ignorer la nature et la beauté s’exilent 
eux-mêmes d’une histoire dont ils veulent gagner le crédit du tra-
vail et de l’existence. La révolte n’est plus une autre forme de ro-
mantisme mais elle est pour un réalisme réel et si elle demande la 
révolution, elle la demande sur la vie et non contre elle. De ce fait, 
plus que toute autre chose, elle met l’accent sur les faits les plus 
palpables, sur le métier, et sur le village, là où émerge le cœur bat-
tant des objets et des hommes. 

Avec cette question fondamentale : « Vivons-nous toujours 
dans un monde révolté ? Et la révolte, contrairement à ce qu’elle 
devrait être, n’est-elle pas changée en un nouvel instrument pour 
les dictateurs ? » Il insiste sur un rêve de Nietzsche en ce qui touche 
le futur : « Le créateur au lieu du juge et l’oppresseur au lieu du 
maître » et il espère que se réalisera la base la plus essentielle de la 
révolte : « le règne de la justice au lieu de l’indulgence » et que la 
conscience naisse du mouvement de la révolte. Afin que tous les 
êtres soient sauvés et non seulement un seul individu. Car « si tout 
le monde n’est pas sauvé, à quoi servira le sauvetage d’un seul être 
? » Et moi, l’homme, je me révolte, donc nous existons et nous 
sommes seuls et ...  .

Avec la publication de l’homme révolté en 1951, diverses cri-
tiques et commentaires sur ce travail ont été présentés. Les gau-
chistes et les communistes européens ont considéré cette œuvre 
comme « une lâche dérobade face aux nécessités et aux dangers 
de la révolution » et l’ont tournée en dérision. En rédigeant un ar-
ticle en juin 1952, Francis Jeanson, critique de la revue Les Temps 
modernes (dont le rédacteur en chef  était Sartre), critique Camus 
et le considère comme le défenseur des bourreaux et des régimes 

anti-communistes et il le ridiculise : « L’âme médi-
terranéenne de Camus, si passionnément attachée 
à lintellect, s’avère incapable de pénétrer les contra-
dictions humaines et les souffrances du monde réel, 
et en présentant l’être humain comme un être sous 
contrôle des forces anti-intellectuelles et condamné 
à l’absurdité et au mal, il justifie ses arguments scan-
daleux. ». Camus, dans la réponse à cette critique, 
dans le numéro d’août de même revue, écrit une 
lettre de seize pages, adressée essentiellement à 
«Monsieur l’éditeur» Jean-Paul Sartre en réponse 
à Jeanson. Il écrit: «  Ce critique littéraire suppose 
apparemment que toute interprétation autre que 
l’interprétation marxiste de l’histoire et de la lutte 
des classes est réactionnaire. » En accusant la revue 
des Temps Modernes, il la considère comme le dé-
fenseur du «marxisme comme une idéologie dog-
matique» et envisage « la politique particulière » du 
marxisme comme la base la plus solide de la pen-
sée totalitaire. » Camus affirme : « La vérité est que 
votre critique s’attend à ce qu’on se révolte contre 
tout sauf  contre le Parti communiste et le gouver-
nement communiste. ». Dans le même numéro 
de la revue, en réponse à Camus, Jean-Paul Sartre 
apporte une réponse si cassante que leur relation 
est rompue pour toujours. Sartre considère Camus 
comme une personne égoïste et prétentieuse et l’ac-
cuse d’éviter les complexités de la pensée, etc. »

Selon les personnes de même acabit que Jean-
son, Camus ne mérite pas sa réputation et ils le 
considèrent comme quelqu’un qui a lâché le dra-
peau de la lutte. Mais cette différence d’opinions 
provenait à l’origine de deux vues différentes de 
Camus avec les gauchistes comme Sartre ; l’un se 
passionne apparemment pour le gouvernement de 
« l’égalité et la fraternité du communisme et l’autre 
pour un regard général sur l’humain : l’humanisme. 
En cherchant à établir un lien entre l’existentialisme 
et le marxisme, Sartre ignore la violence intrinsèque 
de ce cette pensée totalitaire et il pense à la révolte 
de Baudelaire. Là où Baudelaire considère celui qui 



135

IW
A

N
   

un
e 

pu
bl

ica
tio

n 
pé

rio
di

qu
e 

  N
° 2

«constructif  et essentiel», et le besoin de révolte en 
un sens est un besoin artistique. Il considère que « 
pour fonder un nouveau temple, il faut en détruire 
un autre, c’est la loi. »

L’art du roman est venu à l’aide de cette révolte 
et la révolte devient « la source narrative de l’écri-
ture ». Le roman en tant que «monde où l’action 
se forme, où les paroles finales s’expriment, où les 
individus sont possédés les uns par les autres et où 
la vie prend l’aspect du destin » change la logique 
de base de la logique de destruction en logique de 
création. Une telle révolte assure que l’homme, en 
dépit de toutes les souffrances, trouvera le bonheur. 
Et « le monde du roman n’est rien d’autre que ce 
monde qui est le nôtre et qu’on a modifié selon nos 
souhaits profonds. »

Proust dans son roman « Le temps retrouvé », 
réunit un monde dispersé et lui donne une signi-
fication aux frontières de l’effondrement. Proust a 
démontré qu’avec l’art du roman, nous pouvons re-
créer le monde tel qu’il nous a été imposé, et tel que 
nous avons refusé de l’accepter. Du moins, l’un des 
aspects de cet art consiste à choisir le créé au lieu 
du créateur mais d’une manière plus approfondie à 
opposer la beauté du monde ou de ses créatures à la 
puissance de la mort et de l’oubli ; et le mystère de 
la création de la révolte réside dans ce phénomène. 
Derrière « son chagrin proustien » et en même 
temps que la négation absolue de l’existence, Proust 
cherchant les joies oubliées dans un passé vague et 
lointain et dans une impasse où est piégé l’homme 
moderne, remet en question l’histoire pour créer 
une nouvelle histoire!

Ayant cherché la suite de la révolte et du soulè-
vement de l’homme au cœur de l’histoire, Camus 
considère que « la révolte en soi n’est pas l’un des 
piliers de la civilisation mais c’est la condition préa-
lable à toute civilisation. » Les régicides, les révolu-
tions, la victoire de la religion et de la vertu et son 
abandon, le terrorisme individuel, le terrorisme 
d’état, etc... Ce sont là des moyens grâce auxquels 

Camus examine l’histoire de la révolte dans une perspective phi-
losophique, existentialiste et humaniste. Il considère le début de la 
révolte historique, de la révolte des actions, comme ce moment où 
la révolte – ce « chagrin d’innocence » – accepte d’être coupable et 
s’arme pour la révolution. 

C’est là où, après une révolte destructive, émergent « les tueurs 
délicats » les terroristes russes, « le terrorisme d’état et l’état de 
raison », le stalinisme totalitaire, etc. L’auteur considère l’Europe 
en dépit de tout son arrière-plan historique comme un marécage 
pour rabaisser l’humanité et il estime que « l’Europe n’aime plus 
l’humanité. » Cette idée que la base et le principe des deux guerres 
mondiales réside en Europe préoccupe Camus et prend forme 
dans son esprit et devient le lieu d’une critique de la base de la 
vision moderne de la révolte.  Il considère l’histoire comme une 
question stérile pour admirer la science et la trouve comme la seule 
occasion pour manifester une « révolte consciente ». « Cette société 
haineuse des autocrates et des esclaves, dans laquelle nous conti-
nuons à vivre, ne sera pas détruite et ne changera pas à moins qu’il 
ne parvienne à la frontière de la création. »

Camus propose d’avoir une réflexion sur la révolte pour com-
prendre sa nature et il annonce que « la révolte proteste, demande, 
veut que l’injustice cesse et que ce qui a toujours été écrit à plu-
sieurs reprises sur l’eau soit bâti sur un rocher solide. Son but est 
la transformation. Mais la transformation signifie la pratique et la 
pratique d’aujourd’hui, signifie le meurtre, sans savoir si le meurtre 
est légitime ou non. Par conséquent, la révolte n’a pas d’autre choix 
que de trouver sa propre justification en elle-même car elle ne dis-
pose de rien d’autre que du « soi ».  Pour savoir comment agir, elle 
doit s’étudier elle-même. »

Cette étude et la révision dans la pensée de Camus, ne se ma-
nifestent qu’avec l’art qui signifie « le besoin d’un fait impossible 
et de sa réalisation », nie le monde d’esclavage, et admire le style 
artistique employé pour les révoltes les plus exaltantes. Il considère 
l’art sublime, le style et l’aspect réel de la révolte entre ces deux 
innovations. D’ailleurs les guerres conduisent l’artiste à un mort 
involontaire. La mort qui entraînera l’absence de l’art à long terme. 

Sans doute toutes les révolutions, les styles, les écoles, etc. sont 
nés après la révolte et l’artiste et homme lettré, à la recherche de 
son utopie mentale, envisage un Nouveau Monde pour l’humain. 
Le monde où l’humain a une liberté, une liberté relative. Là où il 
peut découvrir son égo humain et conduire son égo seul à la desti-
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liberté finit par l’esclavage de la majorité », il clame la responsabilité 
et l’action pour l’être humain à travers l’existence d’un demi-dieu 
enchaîné. Bien que Prométhée soit condamné, il n’abandonne 
pas pour autant son idéal et accepte la souffrance envoyée par les 
Dieux et lutte contre l’existence et ses créateurs. Le don de Pro-
méthée n’est pas le feu mais la lumière qui suit ce feu et qui est 
destinée aux ignorants et aux incultes. En niant les dieux antiques, 
il a échangé l’éternité avec son néant et accompagné de l’histoire 
avec une souffrance constante, dans ses liens, il se rit de leur bêtise 
et de leur lâcheté. Bien que selon Nietzsche: « La loi de ce monde 
n’est rien d’autre que la loi du plus fort et sa force motrice la vo-
lonté de puissance », mais dans une époque où la vie est dénuée 
de « sacré », la volonté révolutionnaire et rebelle pourrait ouvrir un 
nouveau chemin vers l’excellence et l’utopie humaine. Et devenir 
prométhéen est une attitude qui propose une passion pour l’action 
et la croyance en l’être humain, un principe qui implique l’homme 
moderne et suscite les révoltes conscientes.

Peut-on vivre toujours dans l’état de révolte et durer ? Cette 
question fondamentale de Dostoïevski, que Camus considère 
comme facteur du véritable progrès de l’esprit révolté, comporte 
aussi une réponse de la part d’Ivan Karamazov : « On ne peut 
vivre dans l’état de révolte que si l’on s’y engage jusqu’à la dernière 
limite et la dernière étape de la révolte métaphysique est la révolu-
tion métaphysique. »

« Le prophète de la révolte » (C’est ainsi que Camus appelle 
Dostoïevski), conduit Ivan, dans son roman « Les frères Kara-
mazov », vers une direction où il se trouve convaincu que « si ce 
n’est pas nécessaire, tout est permis. » L’écrivain situe cette phrase 
à l’origine du nihilisme pratique dans la littérature et dans l’art. Il 
considère le  destin d’Ivan où il sombre dans la démence après la 
révolte de la raison et ne gagne que la solitude en échange de ses 
prises de position pour l’humain, comme celui des humanistes ré-
voltés et admet que la révolte moderne est doublée par la solitude.

Bien que l’exigence de la révolte soit « tout » ou « rien », nous 
constatons jusqu’avant les Frères Karamazov, plutôt une révolte 
mentale puis après la publication de ce roman, l’homme réfléchi 
réalise que pour être, il faut agir dans un monde dénué du néces-
saire. Dans son essai existentialiste, Sartre considère la question 
de la non nécessité de Dostoïevski comme «la première pierre de 
l’édifice de l’existentialisme». Une question qui révèle davantage 
l’abandon de l’existentialisme et traduit la solitude d’un homme « 

condamné à la liberté ». « L’homme est condamné, 
car il ne s’est pas créé et en même temps il est libre 
car à peine entre-t-il dans le monde de l’existence il 
est responsable de tout ce qu’il fait.

C’est autour de cette pensée que Camus en ci-
tant les exemples des pensées du romantisme, du 
classicisme, de Kant, Schopenhauer, Nietzsche, 
Hegel, Baudelaire, Stendhal, Flaubert, Proust, etc. 
analyse cette réflexion pour atteindre la nature de 
cette révolte qui est notre « réalité existentielle » et 
où nous devons chercher nos valeurs, à moins que 
nous ne souhaitions échapper à la réalité.

Nietzsche « le sens le plus aigu du nihilisme », 
considère l’art comme l’arme de l’homme révolté 
et une activité qu’il « admire et nie à la fois. » La ré-
volte dans la philosophie de Nietzsche commence 
par « Dieu est mort » considéré comme une réalité 
absolue. Sa réflexion, dans cette radicalité, considère 
que dans le monde dénué de « la vérité », et de sa 
manifestation dans l’œuvre de l’artiste comme une 
action incroyable et impraticable ; il considère que « 
l’artiste crée de nouveau le monde selon sa propre 
pensée. » C’est là où - alors que l’imaginaire sur quoi 
reposent les fondements et la nature de l’art a rendu 
définitif  « la négation de la réalité » - il propose un 
art révolté. Un art qui recherche l’unité et la néga-
tion du monde. Dans ce contexte, le roman aussi, 
« dans le même temps que l’esprit de révolte, est 
engendré et raconte les mêmes souhaits et idéaux 
dans le domaine de l’art. »

Hegel mentionne la représentation d’un « 
monde fictif  » par un écrivain désespéré comme une 
tentative pour créer un monde où « ne règne que la 
moralité ». Un monde désespéré qu’il conviendrait 
de nommer « monde baudelairien ». « Le crime ruis-
selle de partout dans ce monde. Des journaux, des 
murs et de la représentation humaine...» Camus a 
attribué le sommet du nihilisme à Nietzsche et l’a 
nommé  « prophète du nihilisme ». « C’est lui qui 
a supporté la charge du nihilisme et de la révolte. 
» Selon Nietzsche, l’hérésie est un fait  évident et 
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l’évitement de ce destin fatal et tragique. Il est per-
suadé que « la révolte découle de la contestation la la 
mort ». Cette considération a été interprétée et défi-
nie par rapport à la pensée d’Épicure et de Lucrèce. 
L’auteur considère que selon Lucrèce : « Ce monde 
à l’origine est condamné à la mort et à la destruc-
tion.» L’homme peut se protéger contre tout, mais 
devant la mort, « nous sommes tous comme les ha-
bitants d’une forteresse anéantie. » Un réflexin qui 
dans les temps anciens de l’humanité, a obligé Gil-
gamesh à voyager en l’enfer suite à la mort de son 
compagnon et ami Enkidu, pour quérir le secret de 
l’immortalité auprès de Uta-Napishtim le grand. Et 
suite à cette révolte, il n’obtient que la conscience de 
la mortalité de l’homme.

Avec l’espoir d’«exiler la mort du monde », 
l’homme révolté aboutit à un état de déception. 
Cette même déception apparue dans les paroles 
du Christ Messager et Prophète sur sa croix dans 
la montagne Golgotha et qui a résonné dans toute 
l’histoire, « Pourquoi m’as-tu abandonné ? » Et une 
révolte intratextuelle se révèle dans son esprit.

Et l’homme, en quête d’une solution pour éviter 
le cercle répétitif  des milliers d’années d’existence et 
pour se libérer de la fin inutile de la mort et la libéra-
tion de cette déception constante, l’homme sombre 
dans la déception et se soumet à tous les malheurs, 
errant d’un esclavage à un autre et d’une prison à 
une autre. Selon Épicure : « D’une attente à l’autre, 
nous épuisons notre vie et nous mourrons tous 
dans la souffrance et le chagrin ». Mais la révolte est 
sans doute un moyen pour atteindre un espoir dont 
la carence est possible et prévisible au cœur de la 
vie humaine à toutes les époques. Un moyen pour 
échapper, même symboliquement et illusoirement à 
la fin et au dénouement de l’être humain en son dé-
clin ; car l’homme révolté sait au fond de lui-même 
que malgré ses efforts, pour emprunter les mots de 
Sade : « Il est déjà mort en ce monde ». Mais il le 
considère comme une preuve de la déception ab-
solue de l’homme révolté selon Milton, dans son 

« Paradis Perdu », où il est question de l’immutabilité de « l’esprit 
résolu de l’homme » et du « mépris profond » dont il a fait objet qui 
sont à cause de sa conscience troublée et il sait que « tout change et 
conduit au néant, mais l’homme méprisé fait preuve d’obstination 
et préserve au moins sa fierté. »

En s’appuyant sur la réflexion existentialiste qui règne sur sa 
pensée (bien que Camus ne se considère pas comme existentia-
liste, le rejet de cette pensée est partout visible dans le cœur de 
la réflexion philosophique de ses œuvres) il examine et analyse 
l’homme révolté. L’homme révolté qui avec le goût de la « res-
ponsabilité » face aux autres et le « choix » de la révolte au lieu de 
la passivité a déjà déterminé son chemin et celui de tout le genre 
humain, aboutit à « l’angoisse ». L’angoisse qui est née après son 
engagement dans la révolte le considère responsable face à lui et 
à l’histoire. Cette angoisse qui selon Sartre rejette la passivité et va 
dans le sens de l’action, augmente la responsabilité et la conscience 
et aboutit à « l’abandonnement » de Heidegger. L’abandonne-
ment qui a raconté l’humain seul et sans abri dans le temps et dans 
l’espace et qui rend l’homme responsable de l’humain alors que 
« l’humanité est créatrice  d’humanité. » Cet abandonnement en-
traîne inévitablement la déception philosophique. Celle qui nous 
empêche de compter sur ce qui se situe au-delà de notre volonté et 
nous fait dominer par la pensée cartésienne ; « au lieu de dominer 
la monde, il faut se dominer soi-même. » Et cette déception est la 
cause de l’action et du mouvement vers la révolte qui se produit 
contre la déception elle-même.

La révolte métaphysique qui selon Camus, est entrée sous une 
forme harmonieuse dans l’histoire des pensées et des croyances à 
la fin du XVIIIe siècle (lorsque tout ce qui était nouveau se pro-
duisait avec l’effondrement bruyant des enceintes). Elle a été in-
fluencée depuis l’histoire du meurtre du frère chez les fils d’Adam 
jusqu’aux disciples de Prométhée. « La révolte métaphysique est un 
moyen grâce auquel l’humain proteste contre lui-même et contre 
la création entière. Cette révolte est métaphysique dans ma mesure 
où elle discute et remet en cause les objectifs de l’homme et de la 
création. »

Comme Prométhée a dit non aux dieux, il devient la cause de 
la production de la tragédie. Avec le Prométhée enchaîné, Eschile a 
posé les bases de la tragédie et « dans le monde où ne règne que la 
loi du meurtre, sous le ciel criminel et au nom naturel du criminel... 
la révolte la plus débridée, c’est-à-dire dire l’étude complète de la 
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magazines de renom. Avec cette œuvre, il a assumé son rôle en tant 
qu’intellectuel engagé et influent dans la société : « Il cherche à in-
troduire une certaine valeur dans un monde jusqu’alors condamné 
à reproduire automatiquement des expériences inutiles. »

En ayant recours à la révolte, l’un des mouvements individuels 
et collectifs, mentaux et pratiques les plus essentiels, à l’une des di-
mensions les plus importantes de l’existence humaine, il a présenté 
une autre lecture de la nature et de l’existence de l’homme et au 
bout du compte il a illustré la manière de parvenir à une identité 
particulière sur la planète. 

L’auteur a placé l’homme révolté, celui qui ne veut plus accep-
ter d’être humilié, et qui, par conséquent, dit « non » à la souffrance 
qui le ronge et dit « oui » à la vie, dans une situation périlleuse conti-
nuelle et constante constituée d’engagements et de responsabilités. 
Il considère que: « Son corps, en permanence, sublime la révolte 
dans la tension constante entre ce oui et ce non. » L’écrivain est 
conscient que si cette sublimation dans la révolte ne se produit pas, 
la révolte changera d’identité sous la forme  change de l’indiffé-
rence mortifère du « tout est permis » et il n’endurera la souffrance 
que pour l’augmenter.

En même temps, Camus examine et commente une révolte qui 

proviendrait d’un homme conscient de ses droits, 
avec une pensée et une pratique influencées par une 
pensée intratextuelle. Une révolte qui dans sa forme 
la plus consciente et la plus réfléchie aboutit à « la 
négation absolue » de Sade, « la preuve absolue » de 
Nietzsche. En définissant « l’homme révolté », « la 
révolte métaphysique », « la révolte historique », « la 
révolte et l’art » et en définitive en adoptant la solu-
tion de « la pensée de midi », il apporte une réponse 
à notre époque ; « le siècle de haine », le XXe siècle 
où « la demande de la liberté complète et la déshu-
manisation que la sagesse a réalisées froidement, et 
la dégradation des êtres humains comme un objet 
d’expérimentation sont devenus la loi qui détermine 
la volonté dépendante du pouvoir et de l’homme en 
tant qu’outil » ; et il définit le champ fermé de cette 
expérience terrifiante que les théoriciens du pouvoir 
ont réappris dès lors qu’ils voulaient créer « l’ère de 
l’esclavage ».

Selon lui, l’origine et le principe des révoltes ré-
sident dans l’affrontement humain avec la mort et 

Albert Camus, prix Nobel de littérature en 1957 pour l’ensemble de son oeuvre, part en Suède en train pour recevoir le prix : attitude de 
l’écrivain debout dans un couloir, regardant par une vitre. Jacques de Potier.
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Un regard sur le texte:
« l’Homme Révolté » d’Albert Camus
Non, la révolte commence!
Javad Atefeh, Traduit par Mostafa Shalchi

« Qu’est-ce qu’un homme révolté ? Celui qui dit non. Mais tout en refusant, il ne cède pas. Par ailleurs, 
c’est lui qui dès son premier mouvement, dit oui. Un esclave ayant obéi toute sa vie, et qui voit soudain qu’il 
ne peut plus accepter de nouvel ordre... » 

« L’homme révolté » est celui qui tourne la tête, un homme qui dit non et se révolte car désormais son 
existence et sa présence et son identité sont définies à travers cette révolte. Bien qu’il sache que toute valeur 
n’implique pas une révolte, mais avec tout mouvement de contestation, il se réfère implicitement à une 
valeur... Il préfère mourir debout plutôt que de vivre à genoux. »

Le révolté, celui qui veut être un autre que celui qu’il est, ne cherche pas à dominer mais à convaincre. 
Convaincre de ce pour quoi il s’est révolté ; un monde supérieur à son esprit et une protestation contre 
l’état de domination de son époque. Une telle opinion pragmatique, en quête de conscience (aussi vague 
que soit cette conscience), affronte tout danger dans un élan essentiel et radical depuis « il faut être ainsi » 
vers « je veux qu’il en soit ainsi ». Il fait avancer d’un pas le mouvement de révolte et influence le monde par 
son mouvement. Selon le Marquis de Sade : « L’un des buts de la révolte est la libération du monde entier. 
Car plus le mouvement de révolte s’accélère moins il accepte les barrières et les limites. » Albert Camus, 
avant d’écrire en 1951 cet essai de « L’homme révolté », avait affirmé sa position en tant que philosophe et 
écrivain faisant autorité à l’échelle mondiale, tout en y croyant, et ce avec des œuvres telles que « Le Mythe 
de Sisyphe ». « Caligula », « L’Étranger », « Lettres à un ami allemand », « La Peste », « L’État de siège », 
« Les Justes » et différents articles politiques, littéraires et artistiques qu’il rédigeait dans les journaux et
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