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  ین الفلسفة واألدبألبیر كامو ب: اسم الكتاب
  رسال حسین عبد اللطیف: المؤلف

  
  :نبذة عن الكتاب

  
ویعد كامو . ت فكرة العبث والالمعقول بصورة واسعة في أدبیات وفكر القرن العشرینطرح

ــى الحیــاة ، إال أنــه رفــض واحــدًا مــن أهــم مــن تنــاول هــذه الفكــرة، إذ  أقــر بعبثیــة العــالم وال معن
سـباغاالنتحار أو الخالص من ذلـك العبـث بـالفرار منـه ، وأكـد ضـرورة مواجهتـه  المعنـى علـى  وإ

  .نىحتى ولو كانت من دون مع –بعیشها  –الحیاة 
فكامو قد خلص إلى فلسفته بشأن العبث عن طریق التمرد علیه ومجابهته وفي ذلك فقط 

، إذ إنه الوحید من بین الفالسفة الـذي خـرج بنتیجـة عـن العبـث مـن دون أن تكمن أصالة تفكیره
   .یترك الفكرة مجردة من كل حل

ــرغم مــن أن البیــر كــامو لــیس فیلســوفًا خالصــا كنیتشــه وهیــدجر  وكیركجــارد أو وعلــى ال
الخ ، وعلى الرغم من أنه لم یلجأ إلى التجرید الفكري مثلـه مـثلهم إال أنـه اسـتطاع ٠٠٠مارسیل 

    .)) فیلسوف العبث والتمرد(( بـ أن یعمل على وضع فلسفته الخاصة حتى بات ینعت 
فكامو لم یضع نظریات ولـم یقـم مـذاهب ، بـل تنـاول أفكـارًا وأثـار أسـئلة وحـاول أن یضـع 

هــا حلــوًال وبــذلك یكــون كــامو أقــرب إلــى الكاتــب المفكــر الــذي یعمــل فــي حقــل الفلســفة منــه إلــى ل
إنـه (( وحین سئل هیـدجر ذات مـرة عـن رأیـه بسـارتر بكونـه فیلسـوفًا ، أجـاب  .الفیلسوف البحت

ولو افترضنا اإلبدال ووضعنا كامو بدًال من سـارتر  ٠ألنه قد مزج الفلسفة باألدب  ))كاتب ممتاز
لصح الكالم علیه تمامًا النه بالفعل كاتب مفكر اكثر من كونه فیلسوفًا ، وربمـا یعـود سـبب ذلـك 

مـن جمیـع أبوابـه ، فلـم یتـرك فنـًا  إلى أن كامو لم یلجأ إلى الفلسـفة فقـط وأنمـا دخـل عـالم األدب
 ٠من فنون التعبیر األدبي أال وكان له دور فیه ، ومن ذلك المقال والروایة والقصـة والمسـرحیة 

لذلك فقد كـان لولوجـه عـالم األدب أثـره فـي مجمـل أسـلوبه حتـى أضـحت كتاباتـه جمیعهـا متمیـزة 
لـو أعمالـه األدبیـة مـن كـل فكـرة ، بـل بالعمق إلى جانب الدقة والجمالیة ، إال إن ذلـك ال یعنـي خ

على العكس ، فأن أفكار كامو وفلسفته عن الوجود والحیاة واإلنسان قد انعكست علیها انعكاسـًا 
   ٠تامًا مثلما سنرى في بحثنا هذا
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جانبین رئیسین هما الجانب الفلسفي والجانب األدبي ، وتكـون مـن ثالثـة  الكتابلقد ضم 
   ٠فصول رئیسة ومقدمة وخاتمة

تحــدث الفصــل األول عــن الجانــب الفلســفي فــي فكــر ألبیــر كــامو وتضــمن مبحثــین تنــاول 
معنى العبث وداللته بشكل عام ، ثم معناه عند ألبیر  من حیث)) فلسفة العبث (( المبحث األول 

رار معنى الحیاة من وجهـة نظـر كـامو وكیفیـة التصـدي للعبـث أو الفـ تناولكامو تحدیدًا ، بعدها 
البنـاء األخالقـي الـذي حـاول كـامو أن یقیمـه  الل مواقـف عـدد مـن الفالسـفة ثـم بیـانمنه مـن خـ

   ٠))أسطورة سیزیف(( في
فقد تحدث عن التمرد وعالقته بالعبث ، وعن معنـى )) فلسفة التمرد(( أما المبحث الثاني 

نسان بوجـوده ومـدى تقبلـه التمرد وقیمه وأشكاله سواء كان تمردًا میتافیزیقیًا یعبر عن عالقة اإل 
   ٠أو رفضه لذلك الوجود ، أو كان تمردًا تاریخیًا یتمثل بالثورات السیاسیة عبر التاریخ

هـذا الفصـل أن  حاولفي حین تناول الفصل الثاني األدب الفلسفي عند البیر كامو ، وقد 
الفــن ومــدى انعكــاس فلســفته فــي عــن االدب و  وآراءهأفكــاره و وضــح أســلوب الكتابــة عنــد كــامو ی

وقــد تكــون الفصــل مــن ثالثــة  ٠أعمالــه األدبیــة المختلفــة ســواء كانــت مقالــة أو قصــة او روایــة
مباحث ، یتحـدث المبحـث االول عـن معنـى األدب والفـن عنـد كـامو أي عـن نظریتـه فـي اإلبـداع 

بیــر األدبــي وعــن الفنــي ، وتحــدث المبحــث الثــاني عــن فــن المقالــة بكونــه واحــدًا مــن وســائل التع
لمحاوالته األولى في الكتابة  هالمؤثرات التي شكلت أسلوب كامو في هذا المجال من خالل عرض

   ٠عبر مجموعة مقاالته الوجه والقفا وأعراس والصیف
ألعمال كامو الروائیة  هفن الروایة والقصة القصیرة من خالل تناولالمبحث الثالث  وتناول

 اً قدر اإلمكان الوقوف على اللحظات الفكریة والفلسفیة في تلك األعمال مبتعـد والقصصیة محاوالً 
الـذي ینصـب علـى  الكتـاب عن الناحیة الفنیة والشكلیة البحتة التي ال تدخل ضمن نطاق اهتمـام

   ٠الفكرة اكثر من الشكل
ره أما الفصل الثالث فكان یدور حول المسرح بوصفه فنًا مسـتقًال بذاتـه أوًال وألهمیتـه ودو 

في هذا الفصل طبیعة المسرح عند كامو ، وكـذلك عالقـة  وضحالكبیر في حیاة كامو ثانیًا ، فقد 
مسرحیاته التي عبرت عن مراحل تفكیره المتطـورة ، إذ أنقسـم مسـرحه  لكامو بالمسرح ، ثم تناو

رد التـي إلى مرحلتین هما مرحلة العبث والالمعقول التي تبنـت فلسـفته فـي العبـث ، ومرحلـة التمـ
   ٠تبنت فلسفته في التمرد

 


