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ة حول ي الفلسفة ،ثيةوفلسفته العبألبير كامو  سير
أو أسطورة الزيف،  )االنتحار، والعبث، والسعادة( ونقطة انطالقه ف 

ي اإلنسان المتمرد؛ 
جم للـد. كامو وعالم العنف ف  موسوعة ستانفورد والمنشور عىل ) رونالد أورنسون،نص مير

ي الموسوعة عىل للفلسفة
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف   عن هذا الرابط(. ننوه بأن الير

ا
ي قد تختلف قليًل

النسخة ، والتر

جمة.  الدارجة ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الير للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األخير

جمة  وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للير

 والنشر عىل مجلة حكمة. 
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رئيسا هليئة التحرير، كاتبا مسرحيا، صحفيا، حمررا، ، 1960، وتويف سنة 1319كان ألبري كامو الذي ولد سنة 
نفيه فيلسوفا رغم إضافة لكونه  -، مؤلفا للقصص القصرية، كاتبا للمقاالت السياسية، انشطاخمرجا، روائيا

ومل يكن مؤمنا ابلعقالنية بقوة، عمل على أتكيد كامو، أو جتاهل الفلسفة املنهجية، عارض   املتكرر لذلك.
 بة، وقدم األفكار األخرى يف استعارات جمازية، كان منشغال ابلتجر العديد من أفكاره الرئيسة بدال من مناقشتها

نفسه  كامو  فصل تتعلق مبعىن احلياة يف مواجهة املوت. مبسائلوالشخصية، مزجيا جّل وقته يف التفكري املباشرة 
، واليت الوجودية املعروفة يف القرن العشرين سائلأشهر املأحد طرح ب ، لكن رغم ذلك، قامبقوة عن الوجودية
 ،MSاالنتحار" ) يوهأال  ،ةواحد ةحقيقي ةفلسفي مسألةهناك : "(أسطورة سيزيف) كتابه  جاءت يف مستهل

مدهشة عن مصري اإلنسان: حيث يدفع سيزيف بصخرته تنا فلسفته عن العبث يف مواجهة صورة وقد ترك (.3
قد محلت  جند أن فلسفة كاموعندما بصل قمة اجلبل. دحرج بشكل الهنائي، فقط لرياها تتألعلى اجلبل 
 إىل جانب كلماته االفتتاحيةمسعة كأخالقي فاضل، ي أكسبه الذ، و (تمرداملاإلنسان ) كتابهيف   أسلواب سياسيا

ليثريا  ،وقد ورطته أيضا يف صراع مع صديقه جان بول سارتر .الصحفية، مقاالته السياسية، مسرحياته، ورواايته
األصوات الفكرية الرئيسة حيث أصبحا، ابلتعاقب،  احلرب الباردة،سياسي يف عصر -أكرب انقسام فكري

وكافة خمططاته، بّّي كامو نقده للدين وعصر التنوير إىل جانب ذلك،  للشيوعية، واملناهض هلا.لليسار املؤيد 
جائزة نوبل  1957. انل عام اطرحه األسئلة الفلسفية املباشرة واإلجابة عليه ، وذلك يفمبا فيها املاركسية

 ما. ، وكان عمره آنذاك أربعة وستون عا1960يناير ، لألدب. وتويف يف حادث سيارة
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 مفارقات فلسفة كامو العبثية .1

قدم لنا كامو فلسفة  (أسطورة سيزيف) كتابهي  فيف مقاربة كامو للفلسفة. فهناك العديد من العناصر املتناقضة 
، رغم إنكار بشكل مباشر إىل التقاليد الفلسفية للوجودية املطول حيث ينتمي هذا املقال الفلسفة نفسها. زعتنا

ما في (اإلنسان املتمرد) عمل الفلسفي اآلخرالو  (أسطورة سيزيف) لهتشكك أعماكامو على كونه وجوداي. 
موضوعي على إجاابت يؤكد كال العملّي بشكل  ، ومع ذلكبشكل منهجي معىن احلياةاستخلصناه عن 

بدا كامو متواضعا يف وصفه لطموحاته الفكرية، إال صحيحة حول األسئلة الرئيسة اليت ختص كيفية العيش. 
األساسي نقده للدين، والنقد  إىل جانبليوضح فلسفته اخلاصة، ، كان واثقا مبا يكفي -كفيلسوف-ه أن

مسائل  آمال أن حيلّ  ،األساسية للتمرد والعبث كامو صرحه األساسي لألفكار حول املصطلحاتبىن  للحداثة. 
 .حبد ذاهتا فكرة النظام الفلسفي ، يف الوقت نفسه،يرفضاملوت واحلياة احملفزة له، بينما 

جيادل كامو أبن البشر حيث يت نشأت يف فلسفة كامو مبفهومه املركزي عن العبثية. تتعلق املفارقة األساسية ال
الفكرة األرسطية القائلة أبن  وهو بذلك يقبل: "ما معىن الوجود؟"، طرح سؤالغري قادرين على اهلرب من 
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، ويرفض كل غاية علمية، غائية، مع ذلك، ينفي كامو وجود إجابة على هذا السؤالو الفلسفة تبدأ ابلتساؤل. 
أن اإلنسان  عندما قِبل كامو ابلتايل،غاية بشرية خمتلقة من شأهنا أن توفر اإلجابة الوافية. ، أو ةميتافيزيقي

 شروعاملو العامل الطبيعي، الكون، بقاء موقفا متشككا من  قد اختذفهو إىل فهم الغاية من احلياة،  يسعى حتما
، فالواجب علينا أن ال معىن لهومبا أن الوجود نفسه يف حالة صمت جتاه أي غرض من هذا النوع.  اإلنساين

بشكل  بّي طرح أسئلة مطلقة يستحيل اإلجابة عنها هذه احلالة املتناقضةو . نتحمل الفراغ الذي يتعذر حّله
العواقب املنبثقة من هذه املفارقة  ،تستكشف فلسفة كامو العبثيةإذ كامو، العبثية.   ايطلق عليه واف، هي ما

  األساسية.

يف دفع صخرته جيهد نفسه حيث صورة سيزيف، وليس حجته، يف  ، تكمنلفهم عبثية كاموأفضل التقاط 
ليس بوسع خلف الصخرة للبدء من جديد يف دائرة ال هنائية. نزوله تتدحرج، مث شاهدها ي، و ألعلى اجلبل

، لنرى إجاابتنا تتعثر لألسفل مرة تلو بعد ذلك، إال أن يتساءلوا عن معىن احلياة، متاما مثل سيزيف ،البشر
املناهضة  لألسئلة الفلسفية مقاربة كاموجبانب قبلنا هذه األطروحة حول العبثية كأساس للحياة، إذا األخرى. 

 ،أال يتزعم كامو الفيلسوف ؟دلالدور املتبقي للتحليل املنطقي واجل وما ه، فال يسعنا إال أن نتساءل: ةللفلسف
صورة ستعاضة بوالتحليل، واال اجلدل يدانعن م ختلّيا موت الفلسفة يف إجابته على سؤال ما إذا كان االنتحار

، فليس مبقدوران إال أن إن مل يكن للحياة غرض أو معىن ميكن هلذا العقل بيانه ؟السؤالى لإلجابة عل يةجماز 
وت أبسرع ومتىن لو مي، مل يولد هأن متىنأمل يكن سيلينوس حمقا عندما نتساءل ملاذا نستمر ابلعيش والتساؤل. 

الذي عجل  (رداإلنسان املتم)لـ نقده الشهري قبل فرتة طويلة من سيس جينسون وقت ممكن؟ وكما كتب فران
مبعىن أدق هي ليست بفلسفة على ، أليست الفلسفة العبثية متناقضة يف شروطها، كسر عالقة كامو وسارترب

 (Janson 1947، بل هي حالة ضد العقالنية منتهية ابلصمت؟ )اإلطالق

 Lesصحيفة مع جينّي ديلباك يف كان كامو فيلسوفا ابلفعل؟ هو بنفسه قال ال، يف لقاء شهري هل  
Nouvelles Littéraires  مبا يكفي ليؤمن ابلنظام" أنه "مل يؤمن ابلعقل ، مؤكدا على 1945يف نوفمرب

(Camus 1965, 1427 ،مل يكن هذا جمرد موقف عام .) هدفاتر مالحظاتمبا أننا وجدان نفس الفكرة يف 
ألنه حبسب قوله "أفكر وفقا للكلمات  ، واليت يصف نفسه فيها كفنان وليس فيلسوفاخلاصة بتلك الفرتة

قد شرع يف عمل (. مع ذلك، رأى جان بول سارتر أن كامو Camus 1995, 113وليس األفكار" )
سيزيف، مل جيد أي غضاضة يف مجع كامو مع سطورة علق أبوفيما يت (الغريب)فلسفي مهم، ويف مراجعته لرواية 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وبعدما أصبحا صديقّي، حتدث سارتر عن فلسفة صديقه  (.Sartre 1962ونيتشه )ابسكال، روسو، 
من كامو. ومنذ تلك  ذي رُفضل فيها وسم "الوجودية" الميزها عن فلسفته اخلاصة، اليت قبِ واليت  "العبثية"

من  قليال ا، قد عنت أن عدد، واملناهضة للفلسفة بشكل واضحكانت مسة فلسفته غري النظاميةالسنوات،  
سياسي أخالقي، بينما اكتفوا أشادوا إبجنازاته األدبية البارزة، وموقفه كقدروا عمقها وتعقيدها. لقد العلماء 

إال أن هناك استثناء  (see Sherman 2008الدعاءاته املشككة، وحججه اإلشكالية. )بلفت االنتباه 
 (.Srigley 2011)(نقد ألبري كامو للحداثة)كتاب روانلد سرجيلي مهم من هؤالء وهو  

مناقشة فلسفته. وال يتعلق األمر سوف يتناول هذا املدخل ازدواجية كامو املتعمدة كفيلسوف، إىل جانب 
هلذا الكاتب املسرحي، املقايل، الروائي، والصحفي، بل بتناول فلسفته على حممل  قراءة فلسفيةعرض مبجرد 

نرى أن كتاابته حتوي أكثر من س إذا قمنا بذلكو بنيتها، ومتاسكها. ، تطورها، قدماهتامستكشفّي مل -اجلد
كه إىل من ذلك. أيخذ كامو شكو  بل حتتوي على أكثرغري مدعومة،  شاملة، وأتكيدات صورأو جمرد مزاج، 

إىل أن جيد األساس  الشك افرتاضحد ممكن كشكل من أشكال الشك املنهجي، حبيث يبدأ من أقصى 
واليت غالبا ما ترتك بناها غري معلنة، وال يبين كامو بنية فلسفة فريدة من نوعها، الستنتاج خال من الشك. 

. ميكن، ابلتايل، قراءة فلسفة القصرية، لكنها تتطور يف مراحل متميزة على مدار حياته ناقش بشكل واضحتُ 
يف هذه العملية، جييب كامو . ، وليس فقط أتكيدهما يستلزمه عبثية الوجود اإلنساين شرحكامو كجهد ابرع ل

)اإلنسان املتمرد( "ملاذا  ويفأال أقتل نفسي؟"  ، "ملاذا جيب عليّ (أسطورة سيزيف)على األسئلة املطروحة من 
 أال أقتل اآلخرين؟". جيب عليّ 

 ونقطة انطالق كامو )أعراس(-2

العالقة بّي الفلسفة اليواننية واملسيحية، وحتديدا العالقة بّي أفلوطّي  ،يف جامعة اجلزائر حبثت أطروحة كامو
أحد أسسها. ال يتخذ كامو ك(. مع ذلك، رفضت فلسفته الدين صراحة  Camus 1992وغسطّي )وأ

اليت  -يف رواايته )الغريب( و )الطاعون( أظهر ذلك، قطعا،جتاه املعتقد الديين، رغم أنه صرحيا و  موقفا معاداي
فلسفة كامو هي أن نعتربها حماولة طريقة أخرى لفهم العلى اختيار العيش دون إله.  كامو  فيها أعمال تدور

 العامل ما بعد الديين. الستكشاف املسائل واملزالق يف 
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، وبقيت أساسا 1938(، يف اجلزائر عام أعراس) يف كتابه ليت حتتوي على فكر فلسفيظهرت كتاابت كامو ا
وانغماس الفرد يف لطبيعة، اب، واجلسد املبتهج لعاملابتصف هذه املقاالت الغنائية متعة الوعي لعمله الالحق. 

، أي إجياد معىن احلياة يف مواجهة قدم التجارب كحل ملشكلة فلسفيةمع ذلك، تُ مطلقة. بصورة سدية اجل
 يف أول أتمل موسع له حول األسئلة املطلقة. تكشف عن نفسها وجتذرهال ،إىل جنب جنبااملوت. وتظهر 

حيث خماوف مبنية على الدين. يضع كامو موقفّي يف املعارضة. األول، وهو ما يعتربه يف هذه املقاالت، 
، أخرويةياة حباألمل إىل جانب ، واالهتمام بروح الفرد اخلالدة، لزهوابلتحذيرات الدينية حول ايستشهد 

ما يعتربه  يف مقابل هذا املنظور املسيحي التقليدي، يؤكد كامو على. إللهوالتخلي عن احلاضر واالنشغال اب
، يرسم اهل ومن دون ذكر غري هذه احلياة. ، وأنه ال يوجد شيءمصري حتمي لنا وتامل ني أحقائق بدهية: أ

كما يف أي مكان يف كتاابته   يثين كامو، هناو ليست خالدة. نتيجته من هذه احلقائق، أي أن الروح لنا كامو 
مضطر لتقدمي أبنه دون إجفال، لكنه ال يشعر  بشكل مباشر ربكاءه ومواجهتهم الواقع املرّ على قُـ الفلسفية، 

"اليقّي الواعي ابملوت يف هي:  ة كامووإجاب إن مل يكن يف الدين، فأين تكمن احلكمة إذن؟أسباب أو أدلة. 
وال  ال توجد سعادة إنسانية خارقةابلنسبة لكامو "اهلرب من حقيقة أننا سنموت مجيعا.  عدم، ويف دون أمل"

ال يوجد (. N, 90مغزى يف سعادة املالئكة" )أي منحىن األايم...وليس ابستطاعيت أن أرى أبدية خارج 
 شيء سوى هذا العامل، هذه احلياة، واحلاضر املباشر.

املسيحية ألهنا مبنية على أمل حبياة بعد  هلرفضمسمى "وثين"  ،رغم خطأ التسمية، يطلق على كامو أحياان
، يف للبديل ( استحضاراأعراسحيث حيوي عمله )األمل هو اخلطأ الذي يرغب كامو بتجنبه. هذه احلياة. 

يف  نيتشه لصندوق ابندورا نقاشاخلط من التفكري على د كامو يف هذا . يعتملـ "ضاللة األمل" واضح رفض  
، مبا فيها الكوارث واألمراض قد أسدلت على العامل مجيع الشرور البشرية (:إنسان مفرط يف إنسانيته) كتابه

وحمفوظا. لكن رمبا نتساءل، ملاذا، هل  بواسطة زيوس، لكن الشر واألمل املتبقي، قد بقي خمفيا يف الصندوق
معرفة زيوس تتجاوز أنه اخلري األعظم، بينما على يوضح نيتشه أن البشر وصلوا إىل رؤية األمل األمل شر؟ 

وهو يف النهاية، السبب الذي جيعل البشر يتعذبون، ألهنم يلمحون . مصائباملصدر األكرب للذلك، مما يعين أنه 
فإن احلل (. بعد قراءة متأنية لنيتشه، Nietzsche 1878/1996, 58) مطلقاخرّيا، يف األفق جزاء 

 
ُ
كارثي ابلنسبة لإلنسان، وذلك ألنه يقودهم إىل تقليص   األملشكل: حيث أن التقليدي لكامو هو يف الواقع امل

 هذه احلياة وجعلها جمرد حتضري حلياة بعدها.قيمة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مطلق بشكل  انطفاءاجلسد و الروح  انطفاء الذي هواألمل الديين مبين على اعتقاد خاطئ أبن املوت، إذا كان 
أن نشيح النظر وأسوأ من ذلك، يعلمنا هذا األمل سيقودان إىل منعطف مظلم.  إن ذلكفحتمّي، ، ليس وكامل

، على سبيل املثال، املوقف العقالين األمل الديين يقتل جزء منا فهذا ولذا حنو شيء سيأيت الحقا، ،عن احلياة
متشكك غري هنا الشاب كامو  يظهر لنااملسار املناسب إذن؟  وما همث الذي حنتاجه ملواجهة تقلبات احلياة. 

ة، تنكر له يف املسيحييُ  فهو يدافع ابلتحديد عما يعتمد حبثه على الدليل الذايت للتجربة احلسية.بل  نسيب.وال 
التخلي عن كل أمل يف احلياة  ،، هنا واآلن يف الوقت احلاضر. ويستلزم ذلكعيش حياة مكثفة بكافة احلواسك
فبالنسبة يل، املوت ابب ؤمن أبن املوت خمرج حلياة أخرى. أ، وابلطبع نبذ التفكري هبا. "ال أريد أن خرويةاأل

 (.N, 76مغلق." )

"بّي هذه  أمر إجيايب: ستكون أمرا مريرا، لكن هذا األمر ابلنسبة لكامو رمبا نعتقد أن مواجهة عدميتنا التامة
هناك فقط  -ال يوجد شيء نعلق عليه األسطورة، األدب، األخالق، الدينوالوجوه املنصرفة حنوها، السماء 

كل ما ف(. هذه البصرية تستلزم رفضا عنيدا: "N, 90ميكن أن متسها اليد" )أحجار، وحلم، جنوم، وحقائق 
 أي حياة مكثفة حالية(، N, 103احلاضر") ثراءبـ " هو من أجل "املطالبةحيدث الحقا يف هذا العامل" 

عنه حنو حياة اآلخرة. نشيح النظر  يعلمنا أن أبن وذلكابلضبط ما خيدعنا األمل به، " هو ثراءوحاضرة. "ال
 عندها نستطيع االنفتاح ،وعي ابملوت"القبل "نو  ،بطا"توقنا لالستمرار" سيكون حمُ فحينما نذعن حلقيقة أن 

 على ثروات احلياة، اليت تفوق كل شيء مادي.

سيستطيع (. N, 103أي خالص")يضع كامو جانيب حجته يف بيان واحد:" العامل مجيل، وال يوجد خارجه 
يقرتح كامو، ولن أيضا جانبها العاطفي والعالئقي، كما  الفرد أن يقدر احلياة ليس فقط يف جانبها املادي، بل

على عكس اإلميان اختاذ القبول والتخلي معا، أييت . وت والتخلي عن كل أمليكون له ذلك إال بقبول امل
إن شعور املرء بروابطه جتاه أرض ميتلكه املرء ويعرفه: "مما هما ف،  تحقق منهيتعذر ال الذيابإلله وحياة اآلخرة 

حلياة املرء ة يقينيات كثري تعّد  ومعرفة أن هناك مكاان ميكن لقلبه أن يسرتيح فيه،ما، حمبته ألشخاص معينّي، 
 (.N, 90الواحدة")

بعد  جربسن فسوفموتنا،  ن نيتشه على حق، وأن اإلله قد مات وال يوجد إال العدم بعدّر أبقن فقط حينما 
وابلتايل، فإن اجلانب احلسي والغنائي  والعامل املادي. أجسادان ُمتعشعر، نتذوق، نلمس، نرى، ونشم ن، و ذلك

يشجع على جتربة مادية  ، أمر أساسي للحجة. أو ألن كاموطابعها املثري للعواطفإىل جانب هلذه املقاالت، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حجة، حيث يؤكد أن هذه التجارب كمعارض إلنكار الذات يف احلياة الدينية، بدال من تطوير   ،مبهجة ومكثفة
وماهية الشعور هبا عندما نتخلى عن األمل  هتدف كتاابته إىل برهنة ما تعنيه احلياةهي االستجابة الصحيحة. 

وي أفكارا . رمبا تؤخذ هذه املقاالت على أهنا حت" فكرته"لرؤية، حىت نتوصل عند قراءاته يف احلياة اآلخرة
لكنهم ، والذي يبدو أنه من النادر أن ميلكوا نظاما. "املتوسطية"ل بيئته شخصية للغاية، وأتمالت شاب حو 

 ر عالقتها ابلعبارة األدبية.صوّ وكيف تُ يطرحون ماهية الفلسفة ابلنسبة لكامو 

 يف تيبازة(: أعراسيف هذا املقطع من )ميكن أن تنقل فلسفته املبكرة، إن مل تكن تلخص، 

 أن أعلم نبااتت األفسنتّي، الستنشق رائحتها وتدخل جسدي، كان عليّ بنفسي بّي  أرمي سوف ،حلظةبعد 
مبعىن ما، مويت.  حقيقة الشمس، واليت أيضا ستكون حقيقة احلقيقة وهي حققين أأن املظاهر بعكسها، وأن

. النسيم املرتفع لصراصريا غناءالبحر و  رموزب، حياة هلا مذاق احلجر الدافئ، مليئة هي حيايت اليت أراهن عليها
مع ذلك خيربين و  .نسانييتأحب حياة االنعتاق، وأمتىن احلديث عنها جبرأة: جتعلين فخورا إبابرد والسماء زرقاء. 

الشمس، البحر، قليب الذي ينضح شبااب، الناس ابستمرار: أنه ما من شيء يستحق أن أفخر به. بلى، هناك 
ولقهر ذلك أحتاج لقويت ، املناظر اخلالبة اليت يندمج فيها اجملد واحلنان ابألزرق واألصفر. ملوحة جسدي

، أتعلم أبانة ومشقة ي، وال أرتدي أي قناعبشيء من نفس ضحي. كل شيء هنا يدعين سليما، ال أطاقيتو 
 (N, 69كل فنوهنم للعيش. )  وازيهو أمر كاف يل، ي، و كيفية العيش

 ، بشرط أن نكف عن حماولة جتنب موتنا املطلق واحلتمي.أن إبمكاننا تقدير احلياة وجتربتهاضيء املخيربان احلاضر 

 

 (أسطورة سيزيف): االنتحار، العبث، السعادة. 3

: رواية وهي )الغريب(، مقال فلسفي (، بدأ كامو ابإلعداد لعمل ثالثي حول العبثيةأعراسبعد إمتامه لقصة )
ناشر الانتهى من تلك األعمال وأرسلت من اجلزائر إىل نه )أسطورة سيزيف(، وأخريا مسرحية )كاليجوال(. اعنو 
خروجهما معا أو مبجلد واحد، إال أن الناشر . رغم أن كامو كان يفضل 1941ابريس يف سبتمرب عام يف 

يف يونيو ، إىل جانب نقص الورق الناجم عن احلرب واالحتالل، قام بنشر الرواية )الغريب( وألسباب جتارية
قام كامو مبواصلة عمله على املسرحية لتخرج الحقا يف كتاب بعد مث ، و)أسطورة سيزيف( يف أكتوبر. 1942

 (.Lottman, 264–67) مرور سنتّي.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 االنتحار كرد على العبثية 3.1

وهي االنتحار. ولكي حندد ما إذا كانت احلياة فلسفية جدية واحدة  سألةمعلى حد قول كامو: "هناك 
 ذلكيت بعد وكل األسئلة األخرى أت، هو أن جنيب على السؤال الفلسفي يف الفلسفة. تستحق العيش أم ال

ورمبا يكون السؤال الفلسفي فعل.  " بل" أو "سؤالسألةأن االنتحار ليس "م." رمبا يعرتض املرء على السؤال
السؤال، "ما يف واإلجابة الفلسفية قد تبحث  املناسب هو: "حتت أي وضع ميكن أن يكون االنتحار مربرا؟" 

كما فعل ويليام جيمس يف )إرادة اإلميان(.  وابلنسبة لكامو يف   الذي يعنيه التساؤل عن جدوى احلياة؟"
من الواضح فالسؤال الفلسفي األساسي هو، "هل علّي أن أقتل نفسي؟". ابلنسبة له، يبدو  )أسطورة سيزيف(

من بشكل نظري، أقل  إن اهتمامه بـ "األسئلة امللّحة"أن النتيجة األولية للفلسفة هي العمل وليس الفهم. 
 لة احلياة واملوت وكيفية العيش.مشك

فكما استجابة طبيعية لفرضية أساسية، أي أن احلياة عبثية بعدة طرق. على أهنا االنتحار  مسألةيرى كامو 
بحث ابستمرار عن معىن يف احلياة نأن  ثمن العبأي : وضعال بّياملوت( تُ رأينا، فإن وجود احلياة وغياهبا )أي 

ابلنظر  ،مل بشكل من أشكال الوجود املستمر بعد موتناأنحينما ال يكون هناك أي معىن، ومن العبث أن 
معرفة، فهم، أو تفسري العامل، حيث يرى أن من العبث حماولة  ىإىل النتيجة النهائية وهي فناؤان. لكن كامو ير 

ادعاءات هنا حيارب كامو نفسه ضد العلم والفلسفة رافضا حماولة اكتساب املعرفة العقالنية غري جمدية. أن 
السبب العاملي، العملي أو األخالقي، هذه احلتمية، وتلك الفئات اليت  االعقالين: "هذمجيع أشكال التحليل 

 رجل حمرتم يضحك."تشرح كل شيء، هي كافية جلعل 

، لكن طريقته يف املواصلة تثري نوعا آخر من االنتحارمسألة تقود كامو إىل  بثية هي ماهذه األنواع من الع
املوصوف بشكل  دراكاإل ا(. هذMS, 2, tr. changed) العبثية" إدراكوهو " العبثية، أقل وضوحا،

كامو التفكري فيه أمرا "مؤقتا"،   فلسفة. يعترب كونه  ( عوضا عنMS, 2"مرض فكري")دو وكأنه يبغامض، 
يعتمد تشخيص يف عصران" مل ينبثق من الفلسفة، بل كامن قبلها.  ويصر على أن املزاج العبثي "واسع االنتشار

وضوعات امل(، و "MS, 18)"ةالبديهيكامو للمشكلة األساسية اإلنسانية على سلسة من "احلقائق 
، فهو غري مهتم بكال املشروعّي، إذ لن يفلح احلياة أو حياول شرحهاواضحة". لكنه ال جيادل حول عبثية ال

 "إنين مهتم بعواقب االكتشافات العبثية، أكثر من االكتشافات نفسها."أي منهما يف اإلسهام بتقويته كمفكر. 
(MS, 16.)  ،ما إذا كان جيب أن نعيش، يسأل كامو، مع قبوله العبثية كمزاج لكل زمن، فوق كل هذا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  10

( لكنه ال جيادل يف هذا السؤال أيضا وخيتار أن MS, 9"هل العبثية إمالء للموت؟" )نواجه ذلك.  وكيف
الشاغل الرئيسي للكتاب  يبدوجتاه احلياة، والذي ميكن أن يكون رادعا لالنتحار. بعبارة أخرى، يشرح املوقف 

 انعدام معناها. طرق لعيش حياتنا، لنجعلها مستحقة للعيش، بغض النظر عن هو رسم 

 تفوقالعيش". لكن إذا كان هذا اإلغراء ي قال تستحوفقا لكامو، ينتحر الناس "ألهنم حيكمون على احلياة أبهنا 
يعتمد كامو على الوصف، السرد، والتفسري من أجل الوصول ، فكيف جنيب عليه؟ على املنطق الفلسفي

" العبث جتربة حيتم . كما قال يف )اإلنسان املتمرد( اتهحول حقيقة أتكيد نقاشتجنب الي، بينما األشياءحلقيقة 
معادل وجودي لشك ديكارت املنهجي." تسعى )أسطورة سيزيف( إىل وصف و نقطة انطالق، كعلينا عيشها  

 "كافة اآلداب والفلسفات". حاول عربُ موضوعات ت  "الشعور املتملص للعبثية" يف حيواتنا، يف إشارة سريعة إىل 
الذي يعتربه أن يقدم نكهة عبثية من خالل الصور، اجملازات، احلكاايت اليت تلتقط املستوى التجرييب كامو 

 ، يف اجنذاب واضح للتجربة.كامن قبل الفلسفة

 الرواية بطلقبل اكتشاف العبثية من  اكييبدأ عمل ذلك إبشارة ضمنية إىل رواية سارتر )الغثيان( واليت حت
ليست متوازنة. إن نظرايت هذه الرواية عن العبثية وصورها أبن كامو   صرحيف وقت مبكر، أنطون روكونتّي. 

 : فالقفز من مقطع آلخر سريع للغاية، غري حمفز"ال تقوم مقام عمل فين اجلوانب الوصفية والفلسفية للرواية
(. لكن يف هذه املراجعة Camus 1968, 200)العميقة اليت تصنع فن الرواية"ن يثري يف القارئ القناعة ئل

اليت  املألوفة سساأل بينما تنهاركامو وصف سارتر للعبثية، والشعور ابلغضب والغثيان   متدحا، 1938عام 
"تنهار عدة ، العبثية جتربة نسخته اخلاصة منبتقدمي كامو   قد قاميف حياة أنطون روكونتّي. و  هاوجودفُرض 

، مث الصعود، الرتام، أربع ساعات يف املكتب أو املصنع، الوجبة، الرتام، أربع ساعات عمل، النوماملسرح. 
(. ومع MS, 12–3) ، اخلميس، اجلمعة، السبت، األحد، على اإليقاع نفسه..."األربعاءاإلثنّي، الثالاثء، 

 ومدركا للعبثية بشكل اتم. واعيا  رءاستمرار هذا األمر، يصبح امل

 

 نطقحدود امل 3.2

 نقاش املختصلكن رغم أن كامو يتجنب الميضي كامو يف وضع جتارب عبثية أخرى، إىل أن يصل حلتفه. 
فئوية املوجهة إىل " الذكاء" سلسلة من التأكيدات الب "قيقة ادعاءاته، إال أنه خيتم ذلك "املنطق العبثيحب



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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العامل والشعور ابألمان بداخله. بغض النظر عن رغبة اإلنسان يف معرفة املتعلق باملختص ابإلحباط احلتمي 
نه حقيقة موضوعية: "جيب علينا أن نيأس أبالتأكيد على ما يؤمن تجنب أن يال يستطيع إال أنه ، مقاصد كامو

إىل التجارب  حينما نتحولو (. MS, 18" )كن أن مينح قلوبنا السالممن إعادة بناء سطح مألوف وهادئ، مي
: "كل ما ميكن أن يقال، يصرح كامو، شاركون منطق العبثيةتألعداد كبرية من الناس الذين ياليت تبدو واضحة 

وهناك "فجوة  الوحدة،جهودان للمعرفة مدفوعة حبنّي إىل إن (. MS, 21أن هذا العامل حبد ذاته غري منطقي")
 (.MS, 18) أننا نعرفه، وبّي ما نعرفه حقا." بّي ما نتخيل -ال مفر منها-

أن اتريخ الفكر كامو لنا  (. يؤكد MS, 18)"يقنط الناس اليوم من املعرفة، ابستثناء العقالنيّي احملرتفّي." 
ب كامو كتما ي(. عندMS, 25مؤكد" ) أمر وأن "استحالة املعرفة" متعاقب وعجز ندم "بـ اإلنساين يتميز 

ظهر حجر األساس الفرتاضاته مرة تلو تُ ن كتاابته أن ذلك لوصف "مناخ" حمدد، لك زعمي، بشكل دقيق
 العامل جمهول، واحلياة بال معىن. وجهودان لفهمهما تذهب سدى. أي أن األخرى:

، بل شخص كامو هبذا االدعاء ال يتكلم بصفته غري عقالين، وهي نظرته إىل الوجوديّي  يشري آيف ساجي إىل أن
تكمن يف إن املشكلة ابلنسبة لكامو (. Sagi 2002, 59–65حياول بعقالنية أن يفهم حدود العقل. )

والسعي إىل املستحيل. لن نفهم نسعى إىل جتاوز تلك احلدود  ذلك ألننا ملعىن، النظام، والوحدة،املطالبة اب
إن : االنتحار واألمل. ، وسنموت بصرف النظر عن جهودان. هناك إجابتان واضحتان على إحباطاتناأبدا

كما اثنيا،  . أو أخروية والظفر هباحياة  لهم من الدين لتخيلمجهد ( أعراسما وصفه يف ) ابلنسبة له هواألمل 
تجاوز املرء من أجل مهمة عظيمة ت أن يوّجه املرء طاقته أياملتمرد( حتدث عنه بشكل مستفيض يف )اإلنسان 

ليس ألجل احلياة نفسها بل "على املرء أن يستحق األمل حبياة أخرى، أو خيدع أولئك الذين يعيشون : نفسه
 (.MS, 8صقلها، وتعطيها معىن، وختونه." )ألجل بعض األفكار العظيمة اليت تسمو ابحلياة، ت

، واحلفاظ والتحدي" مرداجلواب هو العيش بال هرب ونزاهة، يف "التالبديل الكاموي لالنتحار أو األمل؟  وما ه
على املوت دون تسوية، وضوحا" هو املوت، حيثنا كامو  األكثر. ومبا أن "العبث ي يف احلياةر على التوتر اجلوه

حبياة تتميز  كامو حبياة خالية من املواساة والعزاء،  (. ابختصار، ينصحMS, 55وليس مبحض إرادة املرء." )
 ضد حدودها ومعدالت وفياهتا.  ابحلياة، والتمردوالوعي احلاد ابلشفافية 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نقد الوجوديون 3.3

 أن كانت نقطة انطالقهما املشرتكةفقد  تذكران نربة كامو، أفكاره، وأسلوبه، يف بيانه للمشكلة واحلل، بنيتشه. 
. يف الوقت نفسه، علم العامغري السارة والكتابة ضد ال على مواجهة احلقائق هماإلله ميت"، وكذلك تصميم"ا

، وهو بنفسه مقرب إىل الوجودية. ، والذي غالبا ما ارتبط به نيتشه كرائدجيادل كامو ضد التيار الفلسفي احملدد
، أمثال شيستوف، كريكجارد، ايسربز، وهايدغر أسطورة سيزيف( ضد الوجوديّي بشكل صريح)مقالة تبت كُ 

واليت يعتربها احلقيقة اليت يشهد هبا وكذلك أيضا ضد ظاهراتية هوسرل. يشارك كامو بنقطة االنطالق تلك، 
، مدعيا أهنم "يعظمون منطقيتهم طلق، الامل مهروهب ى أنهعلى عبثية الوضع اإلنساين. لكنه يرفض ما ير  اجلميع

 ,MS) ."اجلميعجباري، هو ديين يف ن سببا لألمل يف افتقارهم. وأن هذا األمل اإل، وجيدو ما يسحقهم
24.) 

كما سيتضح يف املقطع التايل. رغم أن بعض   ة فقطسياسيال يف مل تكنخضع سارتر أيضا النتقادات كامو، و 
)الغثيان( لسارتر )كما أوضحنا أعاله( إال أن سارتر عام األفكار يف )أسطورة سيزيف( قد استندت على 

. لكن مع تطور فلسفة سارتر، مضى إىل استكشاف كيف يتشكل النشاط "وجوداي" بعد يعدّ مل  1942
 ,Aronson 1980) وجود عدمي املعىن كما كشفت روايته.و  هبيمي، بدالمعىن،  يإىل عامل ذاإلنساين 
لـ )الوجود والعدم( وحقيقة أن البشر واألشياء موجودة ، تصبح عبثية الغثيان طارئة (. يف هذه العملية88–71

ليس أساس هو ، و . وكما وصفها سارتر، العبث هو، "الوجود العاملي الطارئببساطة بال أي تفسري أو سبب
 ,quoted in Sagi 2002) "نوع املعطى، البدائي، غري العادل للوجود.العبث هو الإن إذ لوجودها، 

هياكل أساسية يف مثل هذه احلاالت الطارئة، ميضي سارتر إىل وصف  (. بعد ترسخ الوجود اإلنساين57
، وكلها تنبثق فساد النيةلوك املتميزة، مبا يف ذلك احلرية و اجلوهر اإلنساين، وأمناط الس شاريعمللوجود،  أخرى

الوجود"،  أتسيسلـ " العقيم مشروعنا حنو إىل رغبتنا ابلرتاجع عنه لياألص حتماليؤدي االمن هذا األساس. 
 يصبح إله.شروع يهدف أن "عاطفة عدمية النفع" مل هي بعبارة أخرى،

هي ميزة أنطولوجية أساسية للوجودية نفسها، رمبا حتبطنا لكنها ال حتصر فهمنا. من الواضح أن عبثية سارتر 
إبمكاننا أن بل هي مسة أساسية لعالقتنا ابلعامل. أما ابلنسبة لكامو، فالعبثية بشكلها هذا ليست ميزة للوجود، 

سارتر يوازي "اليأس" الذي يصفه كامو. ة لفلسفة نزعم أبن سارتر وكامو متشاهبّي للغاية، وأن جوهر العبثي
لكن سارتر يرفض "التشاؤم صناعة إله.  شروعكذلك مفوأخريا، إذا كان جهد سيزيف عبثي ابملطلق، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، بل إنه ميتلك ثقة غري كامويه يف قدرته على فهم وشرح هذا الكالسيكي و "خيبة األمل" اليت وجدها يف كامو
للعامل على افرتاضه املركزي  العامل اإلنساين. على النقيض من ذلك، يقوم كامو ببناء نظرة شاملة، وبقية شروعامل
(. فهو يسّلم ابنفصال حتمي Aronson 2013البشر وعاملهم. )ن العبثية عالقة ال ميكن جتاوزها بّي أب

يرى كامو وقشت أعاله، و "توقه الشديد للوضوح" و "الصمت الالمنطقي للعامل". وكما نبّي الوعي البشري 
  أن العامل غري منطقي، مما يعين استحالة فهمه ابلعقل.

أن كل كاتب وجودي قد خان رؤيته األوىل من خالل سعيه إىل االستناد إىل شيء يتجاوز حدود يرى كامو 
على أنه جهود  هما يصفنساين، وذلك من خالل اللجوء إىل التسامي. مع ذلك حىت لو جتنبنا الوضع اإل
وواصلنا احلياة دون إغراءات غري منطقية، فإن الرغبة لفعل ذلك قد بنيت داخل وعينا، وابلتايل للهرب، 
هذه احلاجة إىل إىل احلل،  حنن غري قادرين على حترير أنفسنا من "هذه الرغبة يف الوحدة، هذا التوق إنسانيتنا.

لكن من املهم أال نستسلم هلذه الدوافع، وقبول العبثية عوضا عن ذلك. على النقيض  الوضوح والتماسك."
 (.MS, 49) فالعبثية منطق صاف ال حيده شيء."من الوجودية، "

للحقائق،  دال وجو "أبنه  يؤمن كامو بوضوح أن الفالسفة الوجوديون خمطئون، لكنه ال جيادهلم، ذلك ألنه يؤمن
من النقد اجلوهري، مشريا إىل أن فلسفة كل مفكر بل جمرد حقائق."  يتخذ نزاعه شكال أقل رقة وإصرارا 

إىل أن تكون غري متسقة مع نقطة االنطالقة اليت ختصها: "بدءا من فلسفة العامل وافتقاره إىل وجودي تنتهي 
يرفضون قبول املعىن والتعمق فيه". هؤالء الفالسفة على حد أتكيده، األمر إىل إجياد ، اليت ينتهي هبا املعىن

بدال من واليت . استشعاره القوي للعبثيةيف تتبع من مقدماهتم. على سبيل املثال، كريكجارد اخلالصات اليت 
 لإلله الذي يناجيه. عزوهاعرب  اعلى أنه علة إنسانية حتمية، سعى إىل العالج منه ااحرتامه

على املفهوم اهلوسريل املبكر أثىن كامو حّي أبرع حتليل لكامو، حول ظاهراتية هوسرل. إىل جانب سارتر، كان 
 -مه للحريةأساس مفهو  -دون أن حيويهذا املفهوم كاشفا عن وعي ديناميكي  للقصدية. لقد رأى سارتر

وصف ما يتعذر ل اّد نفسهحت إذ ،"تواضعها الفكري الظاهر بتهج كامو ألن القصدية تتبع روح العبثية يفابينما 
لكوهنا خالصات  حبث هوسرل الالحق حول األفكار األفالطونية(. مع ذلك، انتقد كامو MS, 43) وصفه"

 كوهنا قفزة شبه إميانية ال تتسق مع رؤيته األصلية.  ،خارجة عن الزمان

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 السعادة يف مواجهة املرء لقدره 3.4

؟  جتد )أسطورة "لروح احلنّي للماضي"لك أن تظل متناغما مع املنطق العبثي وتتجنب أن تقع ضحية كيف 
اخليالية واألنشطة العبثية، عرب هجر ميدان الفلسفة متاما. يصف كامو عددا من الشخصيات سيزيف( اإلجابة 

األديب. مث خيتم بقصة .، املسرح، اإلبداع ديستوفسكييف رواية )الشياطّي( لكريلوف مبا فيها دون جوان و 
رى كامو أن ي(. MS, 119) إنه "عمل عبثي، وميؤوس منه" سيزيف الذي جيسد عبثية احلياة بشكل كلي،
"إن ازدراءه لآلهلات، وكراهيته للموت، وشغفه ابحلياة . اإجناز  ،جهد سيزيف الالهنائي ووعيه املكثف ابلعبثية

(. MS, 120حيث يبذل فيها الوجود كامال جهدا لتحقيق الالشيء." ) قد أكسبته عقوبة يتعذر وصفها
يشرح حية.  صورة داخلتوجز اخلط الفكري أبكمله لهذه الصفحات  أتيتواعية ومكثفة للغاية، بعد فصول 

" ، دون االستسالم الذي جيب أن يصاحبهسيزيف أن إبمكاننا العيش مع "اليقّي أبن مصريان إىل الزوال
(MS, 54 ابلنسبة لكامو، فإن سيزيف يذكران .) السعي لفهم احلقيقة اليت تسمو فوق ذكائنا لال نتحمأبننا ،

حنن أقداران، مثل سيزيف، به فهمنا العلمي والعملي احملدود، ونتمىن اخللود. ونسعى إلدراك أكثر مما يسمح 
 وإحباطنا هو حقيقة حياتنا: وليس مبقدوران اهلرب منه. 

ليعود سيزيف ويلتقطها من تتأكد العبثية املطلقة لعمله، بعد تدحرج الصخرة لألسفل، فلكن هناك الكثري. 
ويغرق تدرجييا يف خمبأ  عندما يغادر اجلبال . يف كل حلظة من تلك اللحظاتجديد. هذه هي "ساعة الوعي

(. ملاذا استخدم كلمة "تفوق" و MS, 121. وهو أقوى من صخرته. )، فهو يتفوق على قدرهاآلهلات
مأساوي، متناقض، حساس إل ذلك عائدأي أمل يف النجاح يف املرة القادمة؟  سيزيف بينما ال ميلك"أقوى" 

هو ما و ، املدى الكامل لوضعه البائس: يعرف سيزيف، عامل اآلهلات، املتمرد الضعيف" .فوزه لتتويج" برغبته
بوعي اتم ملرارة وجودان  العيشهبوطه". إن الوعي املأساوي هو خالصة "املنطق العبثي": يفكر فيه خالل 

 صورة واعية. قدران بومواجهة 

جتنب احللول الزائفة مثل و الوعي الكامل، احلل يف أم ال؟  واجبا االنتحاركان   ما إذا ما هو رد كامو إذن حول
وبذلك ميكن أن جنعل احلياة اليت تفتقر إجاابت كامو.  ، رفض اخلضوع، واملضي حبيوية وقوة، تلك هيالدين

، مباهج احلياة ال تنفصل عن وعي حاد هبذه احلدود. (أعراسمستحقة للعيش. مثلما قاهلا يف ) ،ملعىن مطلق
"كل أفراح سيزيف كامنة فيه. قدره ينتمي إليه. مع املوت دون احتمالية اللجوء إلله. احلياة  فيقبل سيزي
 (.MS, 123) ملكه."وصخرته 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ذلك،  هيقول كامو أنه من خالل إدراكيكون سيد أايمه." سنفسه "حيث يعرف يعيش سيزيف بشكل حيوي، 
". رمبا ليّ كالنساين األصل اإلداخل وضع " هبذا املعىن يعيد سيزيف تشكيل قدرهو زمام أمره.  تلكميفهو إذن 
، لكن ابالعرتاف بذلك، يعيش سيزيف حتمي ال مفر منه"" مبالغة، ألن املوت بعد ذلك "أمر ليّ تكون "ك

وعلى النحو ذاته، يبدأ مريسول بطل رواية )الغريب( ابلوعي  عيش إىل هنايته. واعيا مبا فرض عليه، وابلتايل ي
لقد ، بعد ارتكابه جرمية القتل غري املعللة، اليت ُختم هبا اجلزء األول من الكتاب. يف اجلزء الثاين من الكتاب

مثل  غداوبينما ينتظر اإلعدام  ،اف من الوعي، لكن يف حماكمتهكعاش وجوده من حلظة ألخرى دون قدر  
 بشأن قدره املريع. سيموت منتصرا مثل رجل عبثي. متاماسيزيف، واعيا 

نصح كامو في االستجابة إلغراء االنتحار، يفالصة املشككة. إن أسطورة سيزيف بعيدة كل البعد عن اخل
 مكنامل منفليأس. لهو أيضا رفض  ،يف حل اجلهدأي أمل  هرفضإن . ال يرمي إىل حلونشط، مكثف بوعي 

إهنما "السعادة والعبث ابنان لنفس األرض. فـ حلديث عن السعادة. اداخل وضد هذه احلدود، ، ابلتأكيد
، بل إن االعرتاف السعادة(. ال يعين ذلك أن اكتشاف العبث يؤدي ابلضرورة إىل MS, 122متالزمان." )

ما هو ممكن. أن نؤمل بتجاوز ، والوعي حبدودان، وحقيقة أننا ال نستطيع ابلعبث يعين قبول هشاشة اإلنسان
أن  ءليمأل قلب الرجل. وعلى املر كاف   رتفعلكفاح حنو املإن ا"كل هذه رموز على كونك حيا ابلكامل. 

 يتخيل سيزيف سعيدا."

 

 للشكوكيةستجابة اال 3.5

يف البداية، قام كامو، مثل بريهو، وشك ديكارت املنهجي.  ،شك بريهو مع ة كاموميكن أن نقارن خالص
الذي يستلزم قبول فناءان وجهلنا املطلق. لكن بنوع من الثبات  حبّل مسألته الوجودية امللّحة، أي جتنب اليأس

ال نستطيع التخلي عن رغبة املعرفة، وإدراك مع كامو حنن فمن االختالفات اجلوهرية مع بريهو:  ّيهناك نوع
( لكنها ُوّسعت هنا أعراسنت ابلفعل يف )أما النقطة األخرية فقد ُضمّ يؤدي إىل تسريع دوافع حياتنا. ذلك 

 ،يف الوقت احلاضر السعادة ابلنسبة لكامو، تشمل العيش بشكل مكثف وحساسلرتبط الوعي ابلسعادة. 
مبحدوديته، مرارته، وإصراره على املواصلة ورفضه  إحساسهو ، بوعي سيزيف املأساوي، الواضح، املتحدي مقروان

 ألي شكل من أشكال العزاء.
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أبن ذلك رمبا يضعه على مقربة  من الواضح أن إحساس كامو ابلسعادة ليس شعورا تقليداي، وجيادل ساجي
 ,Sagi 2002) لكونه يدافع عن اإلدراك الكامل للقدرات البشرية. من أرسطو أكثر من أي مفكر آخر، 

اءه "لإلقبال على احلياة"، وعيش كل حلظة منها الذي دعا قرّ ، أيضا نيتشه يف هذه يشبه( كامو 80–79
دراية ابلسلبيات كما اإلجيابيات،  كان رأي نيتشه أنك عندما تعيش بشكل كلي، وعلىأبقصى ما ميكن.  

" احلياة "حىت يف أغرب وأصعب مشكالهتا تضنحتسوف هترب من أي جتربة، و  نولتشعر ابألمل س
(Nietzsche 1888/1954, 562لكن مع هناي .) أن ينتقل كامو من ة )أسطورة سيزيف( كيف ميكن

ليدافع عن منهج للحياة يعرف أبنه ما إذا كان للحياة معىن(  )حولالشكوكية )بشأن إجياد احلقيقة( والعدمية 
عن براعة على قيم حمددة؟ يكشف هذا التناقض  ويؤكد، كيف يربر تبنيه ملوقف معياريأفضل من غريه؟  

الوعي  املأساة،عل قضيته يف قبول حمددة، حيث يفسح الفيلسوف كامو طريقه إىل كامو الفنان. إنه كفنان، جي
 بصورة سيزيف وهو يكافح، سعيدا متلؤه احلياة.فهو بذلك يدافع  .يةابلعبثية، حياة حيوية وحس

 

 ن املتمرد(كامو وعامل العنف: )اإلنسا  .4 

التجربة ، واليت تركزت أيضا على وهي )الغريب( ، نشر أول رواية لكامويتبع هذا التأمل حول العبثية واالنتحار
، وختتتم إبعدامه يف حق عريب، على شاطئ يف اجلزائر ارتكبها البطل محقاء الفردية، إذ تدور حول جرمية قتل

يف فقد كان عضوا  -والفيلسوف، كان أيضا انشطا سياسيا الروائي العبثيا نسى يف الغالب أن هذابملقصلة. يُ 
وكان منظما ملؤسسة املسرح اجلزائري اليت قدمت  ،الثالثيناتالفرع اجلزائري للحزب الفرنسي الشيوعي منتصف 

 1940يناير حىت  1930. منذ أكتوبر عام حماراب اصحفي ه، إضافة لكونطليعة اجليش ومسرحيات سياسية
كتب سلسلة ،  1939عمل كامو يف صحيفة اجلمهورية اجلزائرية إىل جانب صحيفة أخرى شقيقة. ويف يناير 

، وكان من بّي أوائل املقاالت التفصيلية املكتوبة جبلية ساحليةقبائلية من املقاالت عن الفقر واجملاعة يف منطقة 
 واصفا الظروف املعيشية البائسة للسكان األصليّي.  من قبل أورويب جزائري،

دخول  كان معارضاو  Le Soir républicain، أصبح كامو حمررا يف صحيفة بعد بدء احلرب العاملية الثانية
داخل األرض، ألهنما بيا ومها يديران اجلناح اليساري يوميا مشهد كامو ومعلمه ابسكال كان فرنسا للحرب.  

لنظر. وقد دافع كامو ا قّلما لفت إليها، و من أكثر املشاهد البارزة يف حياته، مبقاتلة النازيةرفضا املطلب امللّح 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ي. أن تقلب خزي معاهدة فرسااليت من شأهنا  -مسيئا فهم النازية منذ البداية-عن فكرة التفاوض مع هتلر
، وقد كانت تقارير كامو عن السلك احلريب من ابب العتيقةحبه للسالم كان تضامنا مع التقاليد الفرنسية 

على اخلدمة إبخالص، والدفاع عن كان لديه عزم ، مثل أخاه الذي أصبح جنداي.  التضامن مع أولئك الشباب
 كان سببا يف استبعاده.   يف الثكنات، إال أن كامو كان غاضبا من أن مرض السل التفاوض السلمي

(Lottman, 201–31; Aronson 2004, 25–28.) 

إىل فرنسا،  لمرتبطة بتطوره الفلسفي بعد )أسطورة سيزيف(. انتقهذه احلقائق املتعلقة بسرية كامو الذاتية 
، 1944و 1943وقد نشرت سرّا عام يف مقاومة االحتالل األملاين يف رسالتّي "إىل صديق أملاين"  طواخنر 

وقد حتدث عن "الكراهية اليت محلناها حنن  ما إذا كان العنف ضد احملتل مربرا. مسألةيف حيث تفكر كامو 
الرجال، لو مسح لنا أن نضيف  لدينا احلق يف قتلجتاه احلرب"، واحلاجة إىل "معرفة ما إذا كان  (الفرنسيّي)

ادعى أن احملتل الفرنسي قد دفع مثن دخوله هذا و احلرب، مراتاب من البطولة، حمتقرا كان   بؤسا خميفا هلذا العامل."
، واألطفال اهلزاىل، والتهجري واالنفصال، ووخزات اجلوع اليوميةحكام السجن، واإلعدام فجرا، أباملنعطف" 

عندما كنا على "أعتاب املوت" و "متخلفّي بقوة" (. RRD, 8إهانة لكرامتنا اإلنسانية") ،وفوق كل ذلك
بضمري مراتح و"أايد نظيفة."  نعاينصران فهمنا أسباب القتال، ومن هذه اللحظة عندها فقط عن األملان، 

اء الوطين. استمرت الرسائل قوالب من حقيقة أننا نقاتل من أجل العدالة بداخلناكانت قوتنا األخالقية متجذرة 
شري يف وت ،مستمدة بشكل مباشر من فلسفة كاموالتالية يف مقارنة الفرنسيّي مع األملان على أسس أخالقية 

بشعور عبثية العامل،  أحّساقد : لو أن كال العدوين )اإلنسان املتمرد( سيزيف( إىلمن )أسطورة  ابلتحول ثناايها
، بينما سعى األملان للتغلب عليه عرب السيطرة على على حد زعمه وعي وعرفوهعاشوا هذا القد الفرنسيّي فإن 

 العامل.

لصحيفة  1944خلالفة بيا كمحرر يف مارس التزام كامو مبناهضة النازية وخربته الصحفية قادته إن 
Combat ، مع ذلك، استمر سؤال العنف بعد الرئيسة للجناح اليساري غري الشيوعي.  ةتعترب الصحيفاليت و

كان رمزه خالل سنوات احلرب التحرير ابالستحواذ على ذهن كامو، سواء كان بصورة سياسية أو فلسفية.  
كان أحد األصوات   1945وابء يتعذر تفسريه، ويف عام اليت تصف مقاومة غري عنيفة ل ،رواية )الطاعون(

 ,Aronson 2004) اليت صعدت احتجاجها على استخدام أمريكا لألسلحة النووية ضد الياابن. ل القالئ
عقوبة اإلعدام للمتواطئّي، وانقلب على الشيوعية واملاركسية عارض كامو، بعد التحرير، لقد (. 61-63
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نثر فهمه ببدأ يف )اإلنسان املتمرد( حيث رافضا احلرب الباردة املرتسمة، وعنفها املهدد، لتأجيجها للثورة، 
 العميق للعنف.

 

 العبثية، التمرد، القتل 4.1

يكتب من جديد حيث . يف )أسطورة سيزيف( احلديث عنها أمهل كامو مأنف  املتمرد( يست )اإلنسانيف بداية 
نبذ "يف ت "اخلالصة النهائية" عائدا إىل ميدان اجلدل عرب شرح ملا يتضمنه املنطق العبثي. وقد كانكفيلسوف، 

إذا خلص إىل غري ذلك، فإن ذلك كون والتساؤل اإلنساين." و االنتحار، وقبول املواجهة البائسة بّي صمت ال
 احلياة بشكل منطقي كشيء جيد ابلضرورة.، أي وجود املتسائل، أبن العبثية جيب أن تقبل هسينفي فرضيت

ل "تثمنان (. احلياة واألكR, 6, tr. changed"والقول أبن احلياة عبثية، جيب أن يكون بوعي حي." )
كما يف نقده للوجوديّي،   (. "أن تتنفس يعين أن حتكم." Camus 1968, 160" )األحكام بنفسها

 وهي االتساق.أال ابلصدق املوضوعي،  أن جنادلميكن من خالهلا  يدافع كامو عن وجهة نظر واحدة

"إن غرض هذا املقال للوهلة األوىل، بدا أن موضوع الكتاب له موضوع اترخيي أكثر من كونه فلسفي. 
ا حماولة لفهم الزمان ، إهنلتربيرهاوفحص دقيق للحجج وهي جرمية منطقية، هو...ملواجهة حقيقة احلاضر، 

، اليت ستكون يف غضون مخسّي عاما، قد اجتثت، واستعبدت، الذي نعيشه. قد يظن املرء أن هذه الفرتة
ما جيب  ياللوم ه أحقية، لكن ، جيب أن تدان بشكل خارج عن السيطرةقتلت سبعّي مليوان من البشرو 

 (.R, 3) فهمه."

يف  إن التفسريات اليت قدمها كامو هذه األسئلة فلسفة جديدة، أم أهنا استمرار لـ )أسطورة سيزيف(؟ ثلهل مت
 إشارته جلرائم القتل اجلماعييف  مل تقدم حال للمسألة، الصفحات األوىل من )اإلنسان املتمرد(بّي  تنقالته

لكن اآلن يف "عصر  "،نكار"عصر اإل يف مرة يقول كامو أن االنتحار قد تعززالعشرين. منتصف ثلث القرن 
(. هل تغريت "العصور" يف أقل من عشر R, 4جرائم القتل" )جتاه موقفنا  درس، جيب أن ناتاأليديولوجي

هو "السؤال  عقالنيةا إذا كان للقتل أسس عمتساؤل أن الرمبا يكون على حق يف سنوات بّي الكتابّي؟ 
أن كامو قد حّول توجهه  يوضح لنا، للقتلمن االنتحار  تركيزهاملضمن يف دم وصراعات هذا القرن"، لكن تغيري 

 الفلسفي من الفرد إىل انتماءان االجتماعي.
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وسعى لإلجابة على أسئلة اترخيية يف هذا الصدد، طبق كامو فلسفة العبث يف اجتاهات اجتماعية جديدة، 
الغريب" "لـ قراءة فلسفية ب االستمراركان يف بداية )اإلنسان املتمرد(   ذا األمرهب قومدة. لكن، بينما نراه يجدي

 ،بشكل ملفت. يف إعادة رواية )الغريب(، يعيد الروائي كامل داوود الرواية من وجهة نظر الضحية اواضح
(. يوضح كامو يف بداية Daoud, 19) " العريب بشكل صحيح على أهنا جرمية فلسفية.نسيبهليصف قاتل "

 )اإلنسان املتمرد(:

 

، على وجيعل القتل يبداألمر الذي  منه،ستنتاج قاعدة سلوك ابألول مرة  نطالبعندما  العبثإدراك  يكمن
. س خمطئا وال مصيبا: القاتل ليهنا سلب أو إجياب ... ال يوجد ةوابلتايل ممكن ،أقل تقدير، مسألة غري مهمة

حمض إال الشر والفضيلة فما أنفسنا لرعاية مرضى اجلذام.  أبن نكرسأو  ،أبن نلهب نريان احملرقةحنن أحرار 
 (5 ص،. )أو فرصة نزوة

فلو ختربان أبن الشيء ذاته صحيح فلسفيا.  فإن املواجهة مع العبث ،" اترخييااحلالية إذا كان "القتل هو املشكلة
 ميكن قوله عن القتل؟  يما لذف ،االنتحار اناستبعد أننا

قوم ي ،( وحتمية العبثية، املوضوع الرئيس يف )أسطورة سيزيف(أعراساإلله، املوضوع الرئيس يف )بدءا من غياب 
. ةكان يلفت االنتباه إىل الثور   ذلك زج كال هذين املوضوعّي يف )اإلنسان املتمرد(، لكن إىل جانبكامو مب

الكوجيتو الديكارتية اليت أخذها سارتر نقطة  لاإلنسانية مثللتجربة  تفرتض عملية التمرد حالة املعطى األول
كتاب )الوجود والعدم(. لكن يف تسميتها "ثورة" وضح كامو ذلك بشكل مباشر حتت إهلام قراءته لانطالق له. 

 متاما عن سارتر، الذي بناها من الكوجيتو "مقالة يف الوجودية الظاهراتية".كان قد أخذها يف شكل خمتلف 
ابلقضااي املباشرة اليت ختص التجربة اإلنسانية االجتماعية، متجاهال البعد االهتمام  بعد ذلك بدأ كامو يف
 ،وللتأكيد، ال تزال الثورة تشمل التمرد ضد العبثية اليت وصفها كامو يف )أسطورة سيزيف(الوجودي بشكل اتم. 

بطه. لكن )اإلنسان املتمرد( وانعدام تراومرة أخرى سيتحدث عن التمرد ضد فناءان، وخلو هذا الكون من املعىن 
 من الثورة اليت ترفض االضطهاد والعبودية، وحتتج ضد خلو العامل من العدالة. تبدأ بنوع 

لكن يصّر كامو على أن الثورة ختلق القيم، الكرامة، ، مترد فرد واحد هي يف البداية مثل )أسطورة سيزيف(
كيف ميكن ألان أن تؤدي إىل حنن؟ كيف تكون لكن  . أان هنا""أان أثور، إذا كان بيانه املتناقض .  والتضامن
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 توقف، تنتج، تلمح، أو تنطويكيف ميكن لتجربة العبثية الفردية، والتمرد ضدها، "حنن" اتبعة من "أان أثور"؟  
يف الواقع جاءت "حنن" موضوعا لـ )اإلنسان املتمرد(  على شعور اجتماعي واسع ابنعدام العدالة والتضامن؟

. إن العمل رمبا يكون فردايدافع الفرد األصلي يوحي أبن  L’Homme revolté أن عنوان صحيفة رغم 
قت االنضمام إىل اآلخرين يف النضال. تضمن اللجوء إىل القيم االجتماعية، ويف نفس الو ضد االضطهاد ي

 هو وضعنا املشرتك. وعلى كال املستويّي، يبقى التضامن 

للتمرد واليت استحوذت على معظم الكتاب، لتطوير مفهومه يتخذ كامو خطوة إضافية يف )اإلنسان املتمرد( 
 السياسة يفمباشرة على ملفهوم الثورة. قام كامو بتطبيق مواضيعه الفلسفية  تهيف معارض يوامليتافيزيقالتارخيي 

املاركسيّي وخاصة الشيوعيّي قد خلص ابلفعل إىل أن  ن، وكا1944السنوات اليت تلت حترير فرنسا عام 
ن يف واآل ، والذي كان ابلضرورة حتوال عنيفا.عرب حتول مجاعي للمجتمعمن عبثية احلياة  مذنبون يف التملص

، مستخدما مصطلحات مماثلة كتلك للتاريخ احلديث ةرئيسعلى أهنا النزعة ال )اإلنسان املتمرد( يصف ذلك
 والفلسفية.  راوغات الدينية)أسطورة سيزيف( لوصف املاليت استخدمها يف 

سياسي صريح، أي جدل أو كشف ، ال يقدم كامو غلف ابملعاين السياسيةيف كتاب مهذا؟  أي نوع من العمل
)اإلنسان املتمرد(  كتاب  أو دراسة اترخيية متماسكة. إن التحليل االجتماعي احلقيقيويقدم القليل يف طريق 

هذه  يقرتح دافيد سربينزنحيث . مواقف احلضارةعن األفكار األساسية و  ةمؤطر  ةفلسفي ةمقال ابألحرى، وه
 Sprintzen)مدركة ما تكون واندرا ،اإلنسانيةاملشاريع  ظروفوظف ضمنيا يف لتُ  املواقف املضمونة
1988, 123.) 

، يف عامل أصبح فيه القتل املدروس أمرا شائعا. دراسة هذه املواقف بشكل نقدي قد أصبح ملّحا شعر كامو أبن
رفضا متزايدا ومنظما شرح ما يعتربه فالعبثية على السياسة، ويف )اإلنسان املتمرد(  ورؤاهقام بتطبيق أفكاره لقد 

 ديث يف مواجهة، قبول، والتعايش مع العبثية. يقدم الكتاب وجهة نظر فريدة من نوعها،وكارثيا من العامل احل
 حنياز أيضا.االتاريخ، و الفلسفة، الوصف، الزاج، املفرضية، لليقدم بنية متماسكة وأصيلة ل

 

 ضد الشيوعية 4.2
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إىل ترحيله من احلزب عاد هؤالء لقد  وسياسية. ضد الشيوعية، أسباب شخصية، فلسفية، كان لعداء كامو 
االستعمار شأن  لتحجيم الداعيةالشعبية جبهته سرتاتيجية لتمسك ابا هلرفض ،الشيوعي منتصف الثالثينات
دون ذكر املاركسية، فإن )أسطورة سيزيف(  نالبيض. ومالفوز بدعم طبقة العمال الفرنسي يف اجلزائر من أجل 

العالقة املتبادلة إن للمستقبل.  فهم متماسك للتاريخ اإلنساين، ومسار جادصامتة ببالغة عن ادعاءاهتا بتقدمي 
أصبحت عالقة مريرة بعدما تعرض  ، قداحلرب مباشرة دما بعوفرتة احملرتمة مع الشيوعيّي خالل املقاومة 

واليت عنونت بـ )ال  1946ورّد اهلجوم بدوره يف سلسلة مقاالت صحفية عام  للهجوم يف الصحافة الشيوعية
 ضحااي وال جالدين(.

الدوافع اإلنسانية على أن جاذبية الشيوعية وميزاهتا السلبية قد نبعت من نفس  يصر كامو يف )اإلنسان املتمرد(
وبدال من ذلك يسعون إىل إعادة ، عند مواجهة العبثية والظلم، اليت تعذر كبحها. يرفض البشر قبول وجودهم

نتقد كامو السياسات اليت هتدف إىل بناء مستقبل ا، لثورة كنقطة انطالق ضروريةل هأتييدعرب تكوين العامل. 
ف احلركات استكشقام اباحلياة جيب أن تعاش يف احلاضر، والعامل احلسي. مثايل، مؤكدا مرة أخرى على أن 

، حول حمدوديتنا والتضامن آبرائهبعد الدينية، إضافة إىل األدبية: وهاجم العنف السياسي  الفكرية العدمية وما
تحويل لبدال من السعي الذات. الدور امليتافيزيقي للفن وكذلك السياسة الراديكالية اليت حتّد من  بتبيان ىنتهاو 

وعن العيش يف توتر الوضع اإلنساين. يسم هذه  -حتدث كامو عن "القياس" مبعىن التناسب والتوازن العامل،
إبحساس قراءه التناغم وليستحضر  ،يف املكان الذي عاش فيهبـ "املتوسطية" يف حماولة لتثبيت آرائه النظرة 

ما الختيار ببساطة نظرا لطريقته يف اوال حجة ممكنة ال يوجد حجة اثبتة للوسم، والتقدير للحياة اجلسدية. 
على سبيل املثال، بعض الكتاب النظر "املتوسطية" بينما يقصي اآلخرين،  هةومن يعترب ممثال لوج يعترب يلذ

أمل أن يكون ي للتناغم املتوسطي الذرؤية ختامية كامو، بدال ن النقاش، الرومان. رسم  قليل من اليواننيّي، و 
 مثريا وغنائيا، ويربط القارئ برؤاه.

، مث يشرح كيف القتل ال حمالة أن الشيوعية تقود إىل ، إىلسياسيا ختطيطا املتمرد( بوصفهيؤكد كتاب )اإلنسان 
وال  يقوم بتحليل مقرب للحركات واألحداث. لكنه ال واحلاالت الروحية.تنشأ الثورات من بعض األفكار 

 ميتافيزيقيةكمحاولة   ويعترب البحث عن العدالة االجتماعيةلالحتياجات املادية أو االضطهاد، يعطي أي دور 
 (.R, 56"سيطرة الشرف بسيطرة العدالة." ) الستبدال ملهمة
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يف )ال ضحااي وال  اعرتفيصر كامو على أن هذه املواقف مضمنة داخل املاركسية. وقد عالوة على ذلك، 
، ثورة العنف وفكرة أن "الغاية تربر الوسيلة"ل أنه اشرتاكي وليس ماركسي. وقد رفض قبول املاركسيةمذنبّي( 

 Camus" )ل هي مثن خبس يدفع لسعادة مئات املاليّي"أن مئة ألف قتي بـ" اركسياملاملنظور من وكتب يف "
 صر كامو على أن املاركسيّي يعتقدون أن ذلك بسبب إمياهنم أن للتاريخ منطق ضروريأ(. 130 ,1991

 يؤدي لسعادة اإلنسان، وابلتايل يقبلون العنف كذريعة لتحقيقه.

( أيخذ كامو هذا التأكيد خلطوة متقدمة: حيث أن املاركسية ليست متعلقة يف أساسها املتمرديف )اإلنسان 
 تنبثق الثورة عندما يسعى الثائر لتجاهلحيث "وحماولة لضم اجلميع داخلها" ابلتغيري االجتماعي، بل هي ثورة 

من خالل "منطق حتمي يث جمدا يف التوجه احلدبلغت الشيوعية لقد احلدود املبنية داخل حياة اإلنسان. 
ختضع إىل اندفاع أعمى، كما أما اليوم، فإن الثورات وذلك لتعظيم اإلنسان وحتويل العامل وتوحيده. ، للعدمية"

يف قلب عابر". وكذلك يفعل املتمرد وسط الفوضى، وبوحدة  ُوصف يف )أسطورة سيزيف(: "لتطالب ابلنظام
 على أنه شرعي.عندما يصبح ثوراي فيقتل ويربر القتل 

كان خطوة حامسة تربهن السعي إىل   فإن إعدام امللك لويس السادس عشر خالل الثورة الفرنسية ،وفقا لكامو
الغرض من الثورة. ينتمي هذا املؤكد األصيل للذات واحلياة، وتوّحد . وهي تعارض العدل دون اعتبار للحدود

، وجوانب معينة من ي اُستهّل أبفكار معينة من اليواننيّي"كربايء التاريخ األورويب" لكامو، والذاحلديث إىل 
، احلركات، على جمموعة متنوعة من الشخصياتيركز كامو  جداي مع جميء احلداثة. املسيحية املبكرة، لكن يبدأ
ماركس، كرامازوف، هيجل،   ة، اإلخو الداندية ساد، الرومانسية، واملاركيز دمثل واألعمال األدبية الرئيسة: 

تتحول قوهتا عرب الزمن و ضاعف يصف كامو الثورة أبهنا ت ، وفوق كل هؤالء البالشفة.نيتشه، السرايلية، والنازيّي
تستخدم القوة بشكل وحشي أكثر و ، سقط اإلله وتضع اإلنسان يف مكانهإىل عدمية ابئسة أكثر فأكثر، تُ 

كأداة مركزية ي، وتؤدي إىل عزل العبثية ابستخدام القتل  إن التمرد التارخيي متجذر يف التمرد امليتافيزيقفأكثر. 
 هلذا املرض الغريب.  رالتعبري املعاصلفرض السيطرة الكاملة على العامل. إن الشيوعية هي 

كعقيدة. حيث اعتاد   " وتربيرهيزعم كامو أن القتل أصيح "منطقيا" يف القرن العشرين، وميكن "الدفاع عنه نظراي
ابلتايل، ربر بشكل منطقي. ، أي أن القتل اجلماعي إما أن خيطط له أو يُتنبأ به، ويُ الناس على "اجلرائم املنطقية"

دقيق يصف كامو "اجلرمية املنطقية" على أهنا املسألة املركزية يف ذلك الوقت، يف سعي "لدراسة احلجج بشكل 
 تكشاف كيف أصيح القرن العشرين قرن اجملزرة. يف اس منطلقا "،ما يربرها ةبواسط
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، لكن )اإلنسان املتمرد( قد حّول تركيزان. لقد تشوش العقل حتدث عنهاقد رمبا نتوقع حتليال للحجج اليت 
نوع ر اجملازر ابملساعدات اإلنسانية، أو عن طريق يالعبيد حتت راية احلرية، وترب "معسكرات  بواسطةاإلنساين 

يف منتصف الكتاب، تسقط النازية . من البشر اخلارقّي"، األوليّي يشريان إىل الشيوعية، أما الثالثة فإىل النازية
ومل تستحوذ على اهتمام كامو إطالقا(،  –أخالقيا )فقد كانت على حد قوله، "نظام إرهاب المنطقي"  سقوطا
كيف للجرمية أن ترتكب مع سبق اإلصرار لذي ضيق تساؤله بشكل كبري. لقد ُكشف حتوله عرب سؤاله:  األمر ا

الذي كان كامو مهتما به، ليس الذي ي" نطقوالتعمد مث تربر من خالل الفلسفة؟ وقد اتضح أن "القتل امل
 ل فقط ما يرتكبه الشيوعيون.، بلنازيونأو ااملستعمرون، اإلمربايليون، يرتكبه الرأمساليون، الدميقراطيون، 

، إال 1945، ورغم أنه كان صوات معارضا هلريوشيما عام ال يوجه كامو احلديث هنا إىل حمرقة اهلولوكوست 
قالئل الصحفيّي الذين وجهوا االهتام لالستعمار الفرنسي، هنا كيف حدثت. كان كامو أحد أنه ال يتساءل 

عنف الشيوعية، ابلنظر للتاريخ كيف من املمكن لكامو أن يركز فقط على   احلاشية.لكنه ال يذكر ذلك إال يف 
ادما يف اجلزائر؟ حرب فرنسا االستعمارية يف فيتنام، وعندما علم أن هناك صراعا مريرا قالذي عاشه يف منتصف 

فقط. يه عداءه هلم فقام بفصل الشر الشيوعي عن غريه من شرور القرن، وتوج يبدو وكأن األيديلوجية قد أعمته
منذ أن بدأ يكتب عن الثورة. لكن شيئا آخر  ،مبرور السنّيمن غري ريب أن أفكار كامو قد تطورت ونضجت 

كبدائل للشيوعية اليت أصبحت ، وتغريت أجندته. اُستخدمت الثورة والعبثية، املوضوعّي الرئيسّي له،  قد حدث
 أيديولوجية احلرب الباردة.العدو الرئيسي. وأصبحت فلسفة الثورة 

يكمن وراء مسات الشر للسياسات ا مل هاصفو  حداث سياسيا رئيسا، بسبب )اإلنسان املتمرد( لقد أصبحت مقالة
يصبح لي، منطقلكيفية حتول دافع التحرير إىل قتل منظم و  ابلكاد ميكن للقارئ أن يتجاوز وصفا ة.الثورية احلديث

املدافعّي عنها. مل يسع كامو، يف تقدميه لرسالته، نقد الستالينية بشدة كما العامل. التمرد ثورة حتاول تنظيم عبثية 
 ملثقفّي منجذبّي للشيوعية، كما كان هو نفسه يف الثالثينات.كانت أهدافه احملددة 

كان جان بول سارتر أحد هذه األهداف، ويف هناية )اإلنسان املتمرد( اختذ كامو هدفا حنو سياسة صديقه 
التاريخ" والذي ُوجه كامل الكتاب ضدها، إضافة إىل إميانه أن "الوجوديّي" طائفة "املتطورة. يركز كامو على 

، داخل إطار كامو، يف ثورة. ُوضع سارتري يقود ابلضرورة إىل قد وقعوا ضحية لفكرة أن الثور  بقيادة سارتر
أن يهربوا من العبثية اليت ابتدأ هبا فكره  (،الذين انتقدوا يف )أسطورة سيزيفموضع حتدّ  ألنه حياول كأسالفه 

يُظهر إىل جانب أنه وسع، ألن سارتر مل يعلن نفسه كماركسي بعد، نوع من التإنه عرب التحول للماركسية. 
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على تفسري خالف معّي، ميل كامو حنو التعميم الشامل بدال من التحليل املقرب. لكنه يعكس أيضا قدرته 
 كصراع أساسي للفلسفة.  -أبوسع ما ميكن من املصطلحات

 

 مستحيلحتميٌّ، أمر العنف:  4.3

السبب( هلذا و هكذا، و ، على هذا النحو) بكلمات مؤكدة للخامتةالفصول اخلتامية لـ )اإلنسان املتمرد( ُشّكلت 
وقد ما يُقدم مزيدا من التأكيدات، دون أي أدلة أو حتليل.  وغالبا ،يندر أن تتبعها نتائج ملا أييت قبل واليت

املرء أن يتبعها نص، صفحات، اليت يتوقع و  -لألفكار الرئيسة خمتارة بعنايةمل رئيسة جب فصولرصعت هذه ال
 كسابقتها.مبنية بدقة  رئيسة ينتظر مجلة ل، لتطورها، لكن اجلملة تتبع األخرى وفصول

مثل: "التمرد"،  للمفاهيم ة جمردةبجيب على القارئ أن يكون مستعدا التباع وثكما جرت العادة يف الكتاب، 
. يصبح املضي يف تقوم مبفردها دون العودة للعوامل البشرية وكلمات أخرى"الثورة"، "التاريخ"، "العدمية"، 

فكيف ميكن إذن أن حيكم فويل مييل النص إىل عدم االتساق.  الكتاب موحال أكثر، حىت إذا بلغنا النهاية
 (Foley, 55؟ )على أنه "أكثر كتب كامو أمهية   على )اإلنسان املتمرد( بشكل فلسفي

للرؤية املستقبلية املوّجهة اليت تزعم  ، ليقارن التدين الضمينيف هذه الصفحات يعود كامو إىل أساس مألوف
"اجلهل ور، احملفوفة ابملخاط للحدود" التجريبية "فلسفته، مع ملنطق التاريخ، وتربر العنف لتنجزهوتروج  ،فهم

وبينما يسعى كامو حقيقة أنه يعمل أكثر من ذلك. مع ذلك، ينبع التوتر من احملسوب"، والعيش يف احلاضر. 
 أمر حتمي، مستحيل.وهي أن اللجوء إىل العنف -مع أعقد مواضيعها  جنده يتنازع يف خامتة، إلهناء الكتاب

لكوهنا  عن إمكانية الكذب، الظلم، والعنف فال ميكن له أو هلا التخليفاإلنسان املتمرد يعيش يف تناقض. 
له أن يزعم  نال ميك"لذلك، جزء من وضع املتمرد، وسوف تدخل ابلضرورة داخل النضال ضد االضطهاد. 

إن أخرى،  ةوالقتل. "بعبار الكذب دون أن يتخلى عن مترده، ويقبل مرة ولألبد الشر  عدم أوعدم قتل أحد 
مع ذلك، شريكا يف االضطهاد. إن التمرد الذي يصر عليه كامو يتبعه القتل.  أصبحت كعدم التمرد يعين أن

اجملتمع اإلنساين. لقد يربط  للتضامن الذيفالتمرد من حيث "املبدأ" هو احتجاج ضد املوت، وكذلك مصدر 
إنسان  قتل أي إلنوابلتايل، قال كامو أبن املوت هو أس العبثية، وأن يف جذر التمرد احتجاج ضد العبثية. 
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التمرد وترفض يف الوقت  أن تعتنقيتعارض مع كينونتنا. لذا، من املستحيل حىت الظامل، خيّل بتكافلنا، مبعىن 
 عينه العنف.

الذين تصوروا  ،غل وماركسهؤالء هم املؤمنون ابلتاريخ، ورثة هي، و مع ذلك، هناك من يتجاهلون هذه املعضلة
نة اليت . ابلنسبة لكامو، هذه هي اجليف النهاية، ويكون البشر فيه سعداء زمنا يتوقف فيه الظلم واالضطهاد

افرتاضي عن العيش، والتضحية ابلبشر ألجل مستقبل  أما احلديثوعدت هبا األداين بعد احلياة األخروية، 
متحفظ على املثقفّي الذين ينظّرون اءه احلاد عالوة على ذلك، فإن عدهذا ببساطة دين آخر. فأفضل، 

كيف ميكن للثورة الناجحة ال يستطيع كامو، بقبوله هذه املعضلة، أن يوضح  إذ ويربرون مثل هذه احلركات. 
، نسيكوان يقرتح لنا عملّي،. فهو ابلتايل، الثورة به تابتدأ، والذي ملبدأ التضامين املؤكد للحياةابأن تبقى ملتزمة 

شجع ي، و ي عقوبة اإلعدامالثورة ابلبقاء متمردة، وهذا من شأنه أن يلغعالمات على التزام  تنفيذمها،حال 
 عوضا عن ذلك على حرية التعبري.

يف جمموعة صغرية  السياسي أتيتسؤال العنف ابإلضافة لذلك، وكما يشري فويل، فإن حماولة كامو يف التمعن يف 
يستحضر كامو ومسرحية )كاليجوال( و )القتلة العادلون( ففي كاّل من )اإلنسان املتمرد( وعلى مستوى فردي. 

 الظروف االستثنائية، واليت ميكن على ضوءها اعتبار جرمية القتل السياسية مربرة.فلسفته مباشرة على مسألة 
جيب أن يكون القاتل على  -3أبرايء.  القتل مدنيّي جيب أال يشمل-2جيب أن يكون اهلدف طاغية؛ -1

(. ونظرا ألن Foley 93أال يكون هناك بديل سوى القتل.  ،عند ذلك، وجيب -4مقربة من الضحية. 
قد انتهك النظام األخالقي الذي يقوم عليه اجملتمع اإلنساين، فيطالبه كامو هنا أبن يكون مستعدا القاتل 

لكن إذا قبل القتل يف ظروف استثنائية، فإن كامو يستبعد القتل اجلماعي، القتل غري للتضحية حبياته ابملقابل. 
تتوجه هذه املطالب حنو الفكرة اجلوهرية يف قتل املدنيّي، والقتل دون حاجة حملو الطغاة واجملرمّي. املباشر، 

ذلك من خالل استعداد دعم وهي إنك إن متردت فهو أتكيد واحرتام للنظام األخالقي وجيب )اإلنسان املتمرد( 
 القاتل للتضحية بنفسه.

 

 فيلسوف احلاضر .5
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ات األدبية، الفلسفة السياسية، كاألفكار، احلر ، اتريخ يف الفلسفة وسعاومت اجند يف )اإلنسان املتمرد( مقاال معقد
إن : عمل كامو على توسيع أفكاره اليت أكّدها يف )أعراس( وطُّورت يف )أسطورة سيزيف(إذ ، وحىت اجلمالية

حلول دينية حلدودها. من خالل السعي إىل  ونلتمس الكارثة، لكننا خنون أنفسنا بطبيعتهااحلالة اإلنسانية حمبطة 
 طالب ابحلياةي الذي وغموض مبهم للوضع اإلنساين، ب عاملا حكم عليه ابإلعدام، بعناد ،مرد"يواجه املت

 (. إن البدائلR, 101) فلسفة أخالقية أو دين."إىل ، هيسعى، ولكن دون علم إن املتمردوالوضوح املطلق. 
نتصار جمرد للعدالة يف ثوريّي، ملتزمّي ابأو أن نصبح  -قبول حقيقة أننا نعيش يف عامل بال إله تكمن يف

 احلاضر، متاما مثلما يفعل املؤمنون ابألداين.املستقبل، ورافضّي العيش يف 

األوهام، د الدين يف )أعراس( يستكشف كامو بوعي ذايت النقاط األولية، املشاريع، الضعف، بعد انتقا
ه، وكيف نشأت يصف كامو كيف فقد الدين التقليدي قوتحيث الديين.  دما بعيف العامل  السياسية واإلغراءات

تعثرت ة احلديثة قد ويدعي كذلك أن العلماني األجيال الشابة وسط فراغ متنام  وشعور أبن كل شيء ممكن.
اململكة الوحيدة اليت  جيب أن توجد، بعد ذلك،دين. "داخل حالة ذهنية عدمية، ألهنا ال حترر نفسها من ال

من جديد بّي أنقاض مدينة اإلله اجملتمع اإلنساين تحد وجيب أن ي-أي مملكة العدل -فضيلةتعارض مملكة ال
إن حاجتنا الوحيدة إىل خلق إن إلغاء اإلله وبناء الكنيسة هو اهلدف الثابت واملتناقض للمتمرد."  .هدمةامل

إنه طريق املتمرد امليتافيزيقي، الذي ال يرى "أن التمرد عن اخلالص هو طريق الكارثة.  ممالك، وحبثنا املستمر
 (.R, 100احتجاجا طويال ضد املوت." )، هي ال ميكن أن تكون إال أبشكاله املأساوية واملمجدة اإلنساين

 دما بعمل حيتف سابقة ملا بعد احلداثة، رغم أنه أكثر من ذلك بكثري. ميكن أن يرى عمل كامو على أنه 
ابلعبثية والثورة، وال شك يف أن ذلك عائد إىل اهتمامه امليتافيزيقي املركزي  احلداثيون بكامو بوصفه سلفا هلم،

األقل طموحا، تلك ، واليت متيز )اإلنسان املتمرد( عن الكتب خمتزلة وحتليالتيمية وولعه إبصدار أحكام تعم
كان )اإلنسان   مثل كتاب )جدل التنوير( الدورنو وهوركهامير. لكن يف العديد من النواحي املغرقة يف الوصف

اليت حتد من  لرؤية كامو للثورةيصف ظهور التناقضات اجلوهرية للروح احلديثة، إضافة املتمرد( منوذج "أنساب" 
 احلداثة اليسارية. دوما بعتعبري غييب عن سياسات ما بعد املاركسية  ، وكوهناالذات

، فإن كامو مشروع فلسفي معقد وعميق، ذلك املشروع الذي أمهل وأسيء فهمه مثلما وصفه روانلد سريجلي
لطرق بديلة للتفكري  العامل القدمي لوضع أسسرجع إىل ساعيا ليس فقط لنقد احلداثة لكنه ي-على حد سواء

لبحثه املتشكك يف احلضارة الغربية منذ ، يف القرن الواحد والعشرينوثيق الصلة كامو   وهكذا، يبقىواحلياة. 
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صورة يقع يف قلب حتليالته، استكشافه املرتدد العصور الكالسيكية، وتقدمها، إىل جانب العامل احلديث. 
إقامة العدل، النظام، العيش يف عامل بال إله. "عندما يقلب عرش اإلله، يدرك املتمرد أبنه مسؤول اآلن عن 

هيمنة  خللق يربر سقوط اإلله. مث يبدأ اجلهد اليائس ، وهبذه الطريقةوضعهداخل  دة اليت سعى هلا عبثاحوالو 
، هو شعور ن هذا اجلهدع". لكن كبح املرء نفسه ، على حساب اجلرمية والقتل إذا تطلب األمراإلنسان

األمل والدافع الثوري مها اجتاهان أساسيان للروح الغربية ابحلرمان من العدالة، النظام، الوحدة. يدرك كامو أن 
 ، التفكري، الشعور أبكمله.ثقافة، اليت تنبع من عامل الالكالسيكية دما بع

املواقف اليت جيدها نتقاد تصميمه على اوهي أحد أكثر اجلوانب أمهية وتعقيدا لفكر كامو: يؤدي ذلك إىل 
، وبقاء طبيعية وحتمية. إن إمكانية االنتحار تطارد البشر، وكذلك حقيقة أننا نبحث عن نظام مستحيل

بوصف عدم قدرهتم متعذر. مل يهاجم كامو الكتاب الوجوديّي بشكل مباشر، لكنه حّد نفسه بشكل كبري 
اليت تؤدي إىل  ةامليتافيزيقيأن احلاجة ضح يف )اإلنسان املتمرد( يو مع رؤيتهم األوىل. وابملثل،  للبقاء متسقّي

: فهو يصفها ويصف عواقبها حىت نتمكن بشكل واضح إرهاب الشيوعية ومعسكرات العمل، هي أمر عاملي
ا ضمنيا يوحد كامو مع رغم انعكاس معاداته للشيوعية، إال أن تعاطفمن مقاومتها أبنفسنا وكذلك اآلخرين. 

التوقعات، الضغوط، الثوريّي الذين يعارضهم، ألنه يعرتف حبرية أبنه يشاركهم نقطة االنطالق عينها،  أولئك
احلجة السياسية يف كثري من األحيان، بلهجة تفوق أن كامو قد جلأ إىل من رغم وعلى الاإلغراءات، واملزالق. 

يستسلمون لنفس الدافع  أولئك الذين ال يتفقون معه ليسوا إال رفقاءعرب شكوكه أن أوضح  نهأخالقي، إال أ
 من العبثية اليت نواجها مجيعا. األساسي للهروب

، اليت كان هلا شخصية وحيدة لرجل يدعى كليمنس، هذا اإلحساس واضح يف روايته البليغة والقصرية )السقوط(
لقد كان كل هؤالء. من الواضح أن كليمنس تر. ، شخصية كامو وشخصية سار ّيرجلال وقد عّرف على أنه كال

مبا فيهم أعداؤه لوقوفه أمام شابة تنتحر. يسعى كامو يف داخله، إىل وصف وإدانة جيله،  اب، مذناشرير كان 
الذايت  كليمنس  حديث متأللقد الكنه منافق ويعرف ذلك.  جيدة،ونفسه. كانت حياة كليمنس مليئة أبعمال 
ذنبه ولكنه غري قادر على االعرتاف به. جالسا يف حانة يف أمسرتدام، بتربير ذايت، وكذلك اعرتافه كشخص مزقه 

القراء لالنضمام له. يف روايته لقصة كليمنس، سعى كامو إىل التعاطف  داعيا، إىل جحيمه الشخصي ابطاه
 Aronson)لكنه أيضا جمرد إنسان آخر. الوصف، إىل جانب الفهم واإلدانة. إن كليمنس وحش، وكذلك 

2004, 192-200.) 
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تربهن على قدرة فردية ، بعد نشر رواية )السقوط(. إن القصة حتفة أدبية 1957فاز كامو جبائزة نوبل عام 
ضغوط. إن أكثر بسيط، بل سلسلة من املعضالت وال أمرإن احلياة ليست واحدة، و ه الفلسفية. تكتااب  وسط

حنن حباجة إىل ن نتجنب حلها. أبمسات احلياة اليت تبدو بسيطة هي يف الواقع معقدة وغامضة، يقرتح كامو 
وافع اليت هتدد بتخريب حياتنا. وإن كان لفلسفة كامو تطهري أنفسنا من الد عال نستطيمواجهة حقيقة أننا 

، ونتقبل اإلحباط والتناقض الذي ال ميكن لإلنسان كالتايل: جيب علينا أن نتعلم التسامح  ، ستكونةرسالة وحيد
 اهلرب منه.
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