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บทคัดย่อ

บทความเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ความรักในทัศนะ อัลแบรต์ กามูส์” มี
วัตถุประสงค์คอื 1. เพือ่ ศึกษาแนวคิดเรือ่ งความรักในทัศนะของนักปรัชญาตะวันตก 2. เพือ่
วิเคราะห์แนวคิดเรื่องความรักในทัศนะของ อัลแบรต์ กามูส์ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงเอกสารผ่าน
งานเขียนของกามูส์จ�ำนวน 12 เรื่อง การศึกษาพบว่าแนวคิดเรื่องความรักในปรัชญาตะวัน
ตกนั้น ปรัชญากรีกกล่าวถึงความรักในความรู้ ความรักเชิงมิตรภาพ และความรักเชิงจิต
วิญญาณอันบริสุทธิ์ ในปรัชญายุคกลางกล่าวถึงความรักที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพระผู้
เป็นเจ้ากับมนุษย์ ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ มนุษย์เริ่มตระหนักตนเองและเหตุผลจึงเกิดความ
รักเพื่อนมนุษย์ ปรัชญาสมัยใหม่แนวคิดทางปรัชญามีความหลากหลาย ส่งผลให้ความรักมี
หลายรูปแบบ เช่น ความรักคือหลักจริยธรรมสากล คือการด�ำรงอยูข่ องมนุษย์ เจตจ�ำนงทีจ่ ะ
มีชีวิต ความเป็นเอกภาพ ความรักในทัศนะ อัลแบรต์ กามูส์ สรุปได้ 5 รูปแบบ คือ 1. ความ
รักในธรรมชาติ เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ ให้มนุษย์เข้าใจตนเองและ
รักตัวเอง 2. ความรักในสังคมและการเมือง เป็นการกบฏต่อกฎเกณฑ์ทางสังคมและการเมือง
ที่ละเมิดชีวิตและเสรีภาพ 3. ความรักในครอบครัว คือความรักในชีวิตและวิถีแบบปัจเจก
เปรียบได้กบั การเรียนรูค้ วามปรารถนาอันแรงกล้าในการด�ำรงชีวติ ในรูปแบบต่างๆ 4. ความ
รักในมิตรภาพ คือความรักที่มองเห็นคุณค่าของทุกชีวิต และ 5. ความรักในอิตถีเพศ หมาย
ถึงความรักต่อผูห้ ญิงทีส่ มั พันธ์กบั เขาในฐานะคนรักและเพือ่ น โดยการให้ชวี ติ ด�ำเนินไปตาม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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Abstract

The article entitled “An Analytical Study of Love in Albert Camus’s
Perspective” consists of two objectives as: (1) to study the concept of love in
western philosophy and (2) to analyze the concept of love in Albert Camus’s
perspective. The methodology used is documentary research through 12
pieces of Camus’s works.The study shows that the concept of love in western
philosophy, love in Greek era, it referred to the love of wisdom or it was called
philia and agape. Regarding the love in the middle age, it referred to relationship between God and ma. In the renaissance, Human beings are aware of the
reasons that exist in human beings, so they have a love for human beings. In the
modern era, there was the diversity of philosophical concepts of love such as
the universal ethics, human being, will to live and the unity etc. Regarding the
love in Albert Camus’s perspective, it can be divided into 5 forms. (1) Love in
the nature, it is the relationship between man and nature, which will contribute
to the understanding of the human and to become one with nature. (2) Love
in society and politics, it means rebellion against social and political norms
that deprive individual liberty. (3) It is the love in family, for Camus, family is
the school of the passion of living. (4) Love in friendship, it comes from the
understanding of love in nature, so it truly understands the value of all life. (5)
The love in female as lovers and friends. This kind of love should be followed
the individual passion and respect for their own freedom.

Keywords: Love; Albert Camus; Existentialism
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มหากาพย์ต�ำนานเทพปกรณัมที่ประพันธ์โดยกวีโฮเมอร์หรื เฮเสียด ต่างแสดง
ให้เห็นถึงการอธิบายอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ และบ่อยครั้งพบว่าเทพเจ้าใช้ความ
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อารมณ์ความรูส้ กึ โดยเฉพาะความรูส้ กึ ทีเ่ รียกว่า ความรัก ในสังคมกรีกโบราณยังยึดติดอยูก่ บั
กรอบความคิดทีว่ า่ ความรักเป็นโรคหรืออาการป่วยอย่างหนึง่ กรอบความคิดนีเ้ ชือ่ ว่าความรัก
จะมีแต่ความทุกข์ ความรักเป็นเรือ่ งของความโศกเศร้า มีการสืบเนือ่ งมาจนถึงช่วงก่อนหน้า
ศตวรรษที่ 20 เท่านัน้ เนือ่ งจากพลังของความรักที่เลือกได้กลายมาเป็นมาตรฐานทีส่ ำ� คัญใน
ชีวิตของชายและหญิงที่มีอ�ำนาจในการตัดสินใจเลือกคู่รักด้วยตนเอง (ธเนศ วงศ์ยานนาวา,
2553: 32 – 41) ประเด็นเรื่องความรักในปรัชญากรีกถูกกล่าวถึงในงานเขียนของเพลโตที่
ชื่อว่า Symposium งานเขียนนี้ของเพลโตอาจเขียนขึ้นในเวลาเดียวกับ Republic ทั้งนี้ค�ำ
ว่า Symposium จัดเป็นงานดื่มสังสรรค์หลังอาหารค�่ำซึ่งมักมีการละเล่นการบันเทิงหลาย
ชนิด และบทสนทนาว่าด้วยเรื่องธรรมชาติที่แท้ของความรัก ที่ถกเถียงแลกเปลี่ยนประเด็น
กันจึงเริ่มเกิดขึ้น ซึ่งผู้เริ่มบทสนทนาคือ อริสโตเดมัส (Aristodemus) (Plato, 2010: 259)
แม้กระทั่งการวิเคราะห์ความหมายของปรัชญา (Philosophy) ตามจารีตแห่งการวิเคราะห์
รูปศัพท์ ก็มีความหมายว่าเป็นความรักอย่างหนึ่ง โดยการวิเคราะห์ศัพท์ภาษากรีกสองค�ำ
ระหว่างค�ำว่า Philos + Sophia กล่าวคือเมื่อรวมแล้วมีความหมายว่า Philosophy หรือ
ความรักในความรอบรู้ ซึง่ หมายถึงความรักเป็นแรงผลักดันให้แสวงหาความรูห้ รือความรอบรู้
เช่นเดียวกันนั่นเอง (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2552: 5)
ปี ค.ศ. 177 เป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ความรัก ใน
นิยายเรื่องแรกของนักปรัชญาชาวเยอรมันผู้โด่งดังอย่าง โยฮันน์ วอล์ฟกัง ฟอน เกอเธ่
(Johann Wolfgang von Goethe: ค.ศ 1749 – ค.ศ. 1832) ที่ชื่อว่า The Sorrows of
Young Werther นิยายเล่มนี้ ได้รบั การตีพมิ พ์และประสบความส�ำเร็จทัว่ ทัง้ ทวีปยุโรปอย่าง
ไม่เคยปรากฏในแวดวงวรรณกรรมมาก่อน นิยายเรื่องสั้นดังกล่าว เกอเธ่ได้เสนอทัศนะว่า
ความรักคือความรู้สึกชนิดหนึ่ง และหลักการพื้นฐานของแนวคิดของเขาที่เสนอนั้น ยังโดด
เด่นเป็นกระแสหลักในบรรดาทัศนะเกี่ยวกับความรักจนถึงทุกวันนี้ (John Armstrong,
2551: 15) ในช่วงปี ค.ศ. 1939 – 1945 คือช่วงเวลาของยุคสงครามโลกครั้งที่สอง และใน
ช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั่นเอง อัลแบรต์ กามูส์ (Albert Camus) นับเป็นนักประพันธ์ผู้เดียว
ของประเทศฝรั่งเศสที่สามารถยืนหยัดเทียบเคียงข้างกับ ฌอง-ปอล ซาร์ตร์ (Jean-Paul
Sartre) ได้ ทั้งในด้านความสามารถและชื่อเสียง (Germaine Brée and Margaret Guito,
2526: 273) เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองจบสิ้นลง มนุษย์ในช่วงนั้นด�ำเนินไปอย่างไร้ซึ่งความ
หวัง และความรัก ไร้ซึ่งที่ยึดเหนี่ยว ตลอดจนความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง โดยการที่
จะให้มนุษย์ตื่นจากความฝันอันโหดร้าย และการจมปลักอยู่กับความสิ้นหวัง และเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของมนุษย์ ด�ำเนินชีวติ อย่างมีความปรารถนาอันแรงกล้า (Passion) ด้วยความจริง
แท้ (Authentic) ของตน ด้วยเหตุนี้ อัลแบรต์ กามูส์ จึงสร้างความตระหนักรูใ้ นข้อนีผ้ า่ นงาน
เขียน ความเรียงทางปรัชญา บทละคร เรื่องสั้น และ งานวรรณกรรมของเขา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ในสังคมสมัยใหม่ความรักมีบทบาทอย่างมากในวัฒนธรรมมนุษย์ ซึ่งมีการแสดงออกผ่าน
บทเพลง บทละคร บทกวี วรรณกรรม และภาพยนตร์ ในระดับจิตวิญญาณตามกรอบความ
คิดของศาสนาเอกเทวนิยม ความรักท�ำให้มนุษย์สมั ผัสถึงพระผูเ้ ป็นเจ้าด้วย กระนัน้ ก็ตามใน
สังคมสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนไปด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วภายใต้สภาวะสมัยใหม่ (Modernity) ความรู้สึกที่เรียกว่าความรักของมนุษย์ก็ถูกท�ำให้ผันผวนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ยุ่งเหยิง และสับสน ด้วยสภาวะเช่นนี้มนุษย์จึงเอือมระอา เจ็บปวดกับความรัก และท�ำให้
ทัศนะเกี่ยวกับความรักเป็นไปในเชิงลบค่อนข้างจะโหดร้ายเกินความเป็นจริง ดังนั้นผู้เขียน
จึงเห็นว่างานเขียนของ อัลแบรต์ กามูส์ สามารถอธิบายทัศนะว่าด้วยความรักได้เป็นอย่างดี
และหากมีความรูค้ วามเข้าใจในแนวคิดว่าด้วยความรักของ อัลแบรต์ กามูส์ แล้ว จะเกิดการ
ตระหนักถึงความหมายและคุณค่าของความรักอย่างแท้จริง ทั้งในส่วนของตนและผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี อีกทั้งจะส่งผลต่อทัศนะในความรู้ความเข้าใจความรักมากยิ่งขึ้น

ระเบียบวิธีวิจัย

1. ขอบเขตเนื้อหา งานวิจัยนี้จะศึกษาความรักในทัศนะของ อัลแบรต์ กามูส์ ว่า
ลักษณะของความรักในทัศนะของ อัลแบรต์ กามูส์ นัน้ มีความหมายและวิธกี ารเข้าสูแ่ นวคิด
ดังกล่าวอย่างไร โดยจะวิเคราะห์ผ่านงานวรรณกรรมของ อัลแบรต์ กามูส์ เป็นหลัก
2. ขอบเขตด้านเอกสาร งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสารโดยมีขอบเขตด้าน
เอกสารผ่านความเรียงทางปรัชญา บทละคร เรื่องสั้น และวรรณกรรมของ อัลแบรต์ กามู
ส์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรักจ�ำนวน 12 เรื่องได้แก่ 1) คนนอก (L’Étranger) แปลจาก
ภาษาฝรั่งเศสโดย อ�ำพรรณ โอตระกูล 2) กาฬวิบัติ (La Peste) แปลจากภาษาฝรั่งเศสโดย
ประหยัด นิชลานนท์ 3) มนุษย์สองหน้า (La Chute) แปลจากภาษาฝรัง่ เศสโดย วิภาดา กิตติ
โกวิท 4) ความตายอันแสนสุข (La Mort heureuse) แปลจากภาษาฝรั่งเศสโดย อ�ำพรรณ
โอตระกูล 5) มนุษย์คนแรก (Le Premier homme) แปลจากภาษาฝรัง่ เศสโดย อ�ำพรรณ โอ
ตระกูล 6) ความเข้าใจผิด (Le Malentendu) และ ผู้บริสุทธิ์ (Les Justes) แปลจากภาษา
ฝรั่งเศสโดย อ�ำพรรณ โอตระกูล 7) The Adulterous Woman แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย
Justin O’Brien 8) The Silent Men แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย Justin O’Brien 9) Jonas
หรือ The Artist at Work แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย Justin O’Brien 10) The Wrong Side
and the Right Side แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย Ellen Conroy Kennedy 11) Nuptials
แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย Ellen Conroy Kennedy 12) Caligula แปลเป็นภาษาอังกฤษ
โดย Stuart Gilbert
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วิธีการด�ำเนินการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวม
ข้อมูลจากหนังสือที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดว่าด้วยความรักจากนั้นจึงน�ำแนวคิดดังกล่าวมา
วิเคราะห์แนวคิดของ อัลแบรต์ กามูส์ โดยจะวิเคราะห์ผ่านงานเขียน ความเรียงทางปรัชญา
บทละคร เรื่องสั้น และ วรรณกรรมของกามูส์ และน�ำเสนอผ่านการวิเคราะห์ซึ่งมีขั้นตอน
การด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
1. เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ว่ า ด้ ว ยความรั ก จากหนั ง สื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ บทความวิชาการ งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดว่าด้วยความรัก และ
แนวคิดของ อัลแบรต์ กามูส์
2. ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดว่าด้วยความรักของ อัลแบรต์ กามูส์ ผ่านแหล่ง
ข้อมูลทั้ง งานเขียน ความเรียงทางปรัชญา บทละคร เรื่องสั้น และวรรณกรรม ว่ามีแนวคิด
เรื่องความรักอย่างไร
3. สรุปและจัดท�ำรูปเล่ม โดยท�ำการสรุปเนื้อหาและบทวิเคราะห์ โดยการเขียน
บรรยายเชิงวิเคราะห์ และจัดท�ำเป็นรูปเล่มวิจัย

ผลการวิจัย

แนวคิดเรื่องความรักในปรัชญากรีก
จากการศึกษาพบว่า การถกเถียงเชิงปรัชญาเพื่อแสวงหาความจริงในสมัยกรีก
โบราณไม่ได้จ�ำกัดอยู่เพียงแค่บนท้องถนนหรือส�ำนักทางความคิดต่างๆ ทว่ายังปรากฏให้
เห็นในงานสังสรรค์ดว้ ย นัน่ คืองานเลีย้ งสังสรรค์ทมี่ ชี อื่ ว่า Symposium ซึง่ เป็นงานดืม่ ฉลอง
หลังอาหารค�่ำที่มักมีการละเล่นความบันเทิงหลากหลายชนิด และบทสนทนาประเทือง
ปัญญาต่างๆ เช่น การจัดงานเลี้ยงอาหารว่างในบ้านของจินตกวีชาวเอเธนส์ท่านหนึ่งชื่อว่า
อกาธอน (Agathon: 448 – 400 ปีก่อนคริสตกาล) อกาธอนเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศใน
การประกวดละครโศกนาฏกรรม เขาประพันธ์ขนึ้ ทีโ่ รงละคร Greek Theater ด้วยเหตุนเี้ อง
เขาจึงได้ชกั ชวนเพือ่ นสนิทของเขามาร่วมฉลองความส�ำเร็จในครัง้ นี้ และตัง้ ประเด็นถกเถียง
หลายประเด็นซึ่งเรื่องที่ชื่นชอบกันที่สุด คือ ความรัก
การถกเถียงประเด็นเรือ่ งความรัก สะท้อนให้เห็นถึงกรอบความคิดว่าด้วย ความ
สุข ความงาม และมิตรภาพ เพราะนักปรัชญา กวี และนักเขียนบทละครต่างเห็นร่วมกันว่า
เรื่องของความรักเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่สุดในบรรดาข้อถกเถียงทางปรัชญา การถกเถียงใน
ประเด็นความรักที่เกิดขึ้นในซิมโพเซียมจะเกิดขึ้นไม่ได้หากเฟดรัส (Phaedrus: 444 – 393
ปีก่อนคริสตกาล) ผู้สนใจประเด็นเรื่องของความรักเป็นพิเศษ จนเพลโตได้เขียนเกี่ยวกับเขา
ไว้ในบทสนทนาที่มีชื่อว่า เฟรดรัส ผู้ที่ท�ำให้เกิดการสนทนาถกเถียงเกี่ยวกับความรักขึ้นใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ซิมโพเซียม เฟดรัสแสดงทัศนะว่า ความรักคือเทพเจ้าทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ และมีอำ� นาจทีส่ ดุ พระองค์
หนึ่ง ความรักคืออ�ำนาจที่ท�ำให้คนหนุ่มสามัญกลายเป็นวีรบุรุษ กล่าวคือความรักเป็นพลัง
ท�ำให้มนุษย์มีศักยภาพมากขึ้น และเป็นแรงผลักดันให้การกระท�ำของมนุษย์เป็นไปได้ ดัง
ที่เฟรดรัสให้เหตุผลรองรับว่า เอากองทัพที่สร้างขึ้นจากคนที่ตกหลุมรักนี้มาให้ข้าพเจ้าเถิด
ข้าพเจ้าจะปราบโลกให้ได้ ส�ำหรับเฟรดัสแล้วเขาเชื่อว่าความรักมีพลังอ�ำนาจดุจดังเทพเจ้า
ที่มีอ�ำนาจอย่างที่สุดองค์หนึ่ง (Henry Thomas & Dana Lee Thomas, 2557, น. 4)
แนวคิดเรื่องความรักในปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณสามารถสรุปประเภท
ลักษณะความรักต่างๆ ได้ดงั นี้ ความรักอันสูงสุดหรือความรักในความรู้ (Love of Wisdom)
หรือ ความรักในปัญญา ซึ่งวางอยู่บนฐานของความรักในการเรียนรู้ (Philosophia) ตาม
ทัศนะของโสเครตีสและเพลโต นอกจากนั้นยังมีความรักแบบมิตรภาพ (Philia) โดยพบใน
ปรัชญาของอริสโตเติล และความรักแบบจิตวิญญาณบริสทุ ธิ์ (Agape) ทีเ่ ป็นความรักระหว่าง
เทพเจ้ากับมนุษย์ ซึง่ ความรักแบบหลังนีม้ คี วามสัมพันธ์เชือ่ มโยงอยูก่ บั รักแบบปรารถนาทาง
เพศ (Eros) อยู่อีกต่อหนึ่งที่พัฒนามาเป็นความรักใคร่อีกด้วย
แนวคิดเรื่องความรักในปรัชญายุคกลาง
ในยุคกลางความรักตามความเชือ่ ในพระคัมภีรไ์ บเบิล (Bible) แบ่งออกเป็นความ
รักแบบมิตรภาพ (Philia) ความรักแบบจิตวิญญาณบริสทุ ธิห์ รืออารมณ์ (Agape) ซึง่ ความรัก
แบบหลังนีม้ คี วามสัมพันธ์เชือ่ มโยงอยูก่ บั รักแบบปรารถนาทางเพศ (Eros) ทว่าความรักแบบ
จิตวิญญาณบริสทุ ธิห์ รืออากาเปนัน้ ในคริสตศาสนามีการตีความเชิงเทววิทยาว่าเป็นความรัก
ของพระผูเ้ ป็นเจ้าหรือแม้กระทัง่ พระเยซูคริสต์ (Jesus Christ: 4 ปีกอ่ นคริสตกาล – ค.ศ. 30)
ทีม่ ตี อ่ มนุษย์ กรอบคิดนีถ้ กู ขยายไว้ในพระคัมภีรไ์ บเบิลพันธสัญญาใหม่ (New Testament)
ว่าหมายถึง ความรักของพระผูเ้ ป็นเจ้าทีม่ ตี อ่ มนุษย์ และความรักอันมีตอ่ พระผูเ้ ป็นเจ้า ดังนัน้
ความรักแบบอากาเปจึงมีความหมายครอบคลุมถึงความรักของมนุษย์ในเชิงจิตวิญญาณทั้ง
มวลด้วย ฉะนั้นแนวคิดเรื่องความรักในปรัชญายุคกลาง มีลักษณะของความรักที่เป็นความ
สัมพันธ์ระหว่างพระผู้เป็นเจ้า (God) กับมนุษย์ ซึ่งเรียกความรักประเภทนี้ว่า ความรักแบบ
อากาเป (Agape) ที่พัฒนามาจากความรักชนิดนี้ในปรัชญากรีกโบราณ และได้กลายมาเป็น
ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในแวดวงศาสนายูดาร์และคริสตศาสนา
โดยนักปรัชญาในยุคนีถ้ อื ว่าเกณฑ์ตดั สินหรือความจ�ำเป็นขัน้ พืน้ ฐานเพียงอย่างเดียวคือ ความ
รัก และทุกสิ่งล้วนเกิดจากสิ่งนี้ และมนุษย์จะเข้าถึงความจริงและพระผู้เป็นเจ้าต้องอาศัย
ความรักเป็นสิง่ เชือ่ มต่อ ความรักนัน้ ต้องเป็นความรักทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ละอุทศิ ตนต่อพระผูเ้ ป็นเจ้า
แต่เพียงผู้เดียว ดังข้อความว่า จงรักพระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดหัวใจและสุดจิตของท่าน และด้วย
สุดความคิดของท่าน นัน่ แหละเป็นพระบัญญัตขิ อ้ ส�ำคัญอันดับแรก ข้อทีส่ องก็คอื จงรักเพือ่ น
บ้านเหมือนรักตัวเอง บัญญัตแิ ละค�ำพยากรณ์ทงั้ สิน้ ก็รวมอยูใ่ นพระบัญญัตสิ องข้อนี้ กระนัน้
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ก็ตามกรอบความรักแบบอากาเปยังขยายออกไปถึงการตระหนักถึงผู้อื่นก่อนคิดถึงตัวเอง
นักปรัชญาคริสต์ที่ใช้ปรัชญากรีกมาอธิบายหลักปรัชญาของตนคือ เซนต์ออกัสติน (St.
Augustine: ค.ศ. 354 – ค.ศ. 430) เสนอว่า กิเลสตัณหาและความโลภคือธรรมชาติพื้นฐาน
ของมนุษย์ ความอยากได้อยากมีคอื ความไม่รจู้ กั พอและหวัน่ ไหวต่อสิง่ เย้ายวนต่างๆ อย่างไร
ก็ตามทัศนะดังกล่าว ออกัสตินแสดงถึงความรักแบบโรแมนติกเท่านัน้ เพราะในทีส่ ดุ แล้วสิง่ ที่
มนุษย์ใฝ่หา คือการหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งความโลภ ฉะนัน้ ส�ำหรับความรักในทัศนะของอ
อกัสติน คือการเข้าถึงความรักที่ดีงาม และความรักดังกล่าวไม่อาจเป็นสิ่งอื่นนอกจากความ
รักแห่งจิตวิญญาณ หรือความรักของพระผูเ้ ป็นเจ้านัน่ เอง นอกจานีอ้ อกัสตินยังมองว่าความ
รักเป็นการยึดมั่นครอบครองชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถยับยั้งหรือยุติความต้องการอีกหลายๆ
ประการ เมื่อเรารู้สึกดีที่ได้เป็นเจ้าของใครสักคน การมีคนๆ นั้นอยู่กับเราจะท�ำให้เราสุขใจ
และเลิกปรารถนาสิ่งอื่นเพราะว่าเขาเข้ามาเติมเต็มชีวิต จะเห็นได้ว่ากรอบคิดดังกล่าวก็ยัง
คงตั้งอยู่บนพื้นฐานการอธิบายแบบเพลโต (John Armstrong, 2551, น. 81 – 82)
แนวคิดเรื่องความรักในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาและปรัชญายุคใหม่
ยุคฟื้นฟูหรือสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissance) เป็นการก้าวพ้นยุคมืดที่
ครอบง�ำโดยศาสนจักร สิง่ แรกทีม่ นุษย์คำ� นึงถึงคือการสงสัยในทฤษฎีความรูห้ รือญาณวิทยา
และอภิปรัชญาทีด่ ำ� รงอยูม่ าอย่างช้านาน นัน่ คือ มนุษย์ได้ตระหนักถึง เหตุผล ไม่ใช่ พระผูเ้ ป็น
เจ้า ทั้งในการแสวงหาความรู้และการอธิบายปรากฏการณ์รอบๆ ตัวของมนุษย์เอง ดังนั้น
การที่จะโน้มน้าวให้มนุษย์กลับมาศึกษาคุณค่าและรู้จักตนเองและตระหนักถึงศักยภาพใน
ตัวมนุษย์เองมากขึ้น ประเภทของความรักที่เด่นชัดของนักคิดในยุคนี้ก็คือ ความรักในเพื่อน
มนุษย์ จึงได้เกิดแนวคิดมนุษยนิยม (Humanism) ขึ้น ท�ำให้การมองชีวิตมนุษย์การเปลี่ยน
คุณค่าที่เป็นโลกุตระนั้น เป็นคุณค่าแบบโลกียะ กล่าวคือ ให้ความส�ำคัญกับมนุษย์ และวิธี
การด�ำเนินชีวิตบนโลกนี้มากขึ้น
ความรักในปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ นักปรัชญาต่างให้ความหมายทีแ่ ตกต่างกัน
ออกไปเช่นเดียวกับปรัชญากรีก เหตุเพราะว่าพันธนการขององค์ความรู้ต่างๆ หลุดพ้นเป็น
อิสระจากอ�ำนาจของศาสนาจักร ท�ำให้แนวคิดทางปรัชญามีความหลากหลาย ซึ่งเมื่อกล่าว
โดยสรุปแล้วพบว่าประเภทของความรักมีตั้งแต่ความรักในพระผู้เป็นเจ้า หรือ ความรักใน
ธรรมชาติ ดังเช่นกรอบคิดทางปรัชญาของสปิโนซา ความรักในมิตรภาพ และความรักในความ
รูห้ รือความจริงแบบปรัชญากรีก เช่น คานท์ได้วางจริยธรรมใหม่ให้กบั มนุษย์ คือการประกาศ
หลักจริยธรรมสากล (Universal Ethic) โชเปนฮาวร์เออร์เสนอแนวคิดเรื่องความรักคือการ
ด�ำรงอยูข่ องมนุษย์ หรือ เจตจ�ำนงทีจ่ ะมีชวี ติ อยูข่ องมนุษย์ (Will to Live) ในการยืนหยัดทีจ่ ะ
ด�ำรงชีวติ อยูใ่ นโลกทีเ่ ต็มไปด้วยความทุกข์ยากและชีวติ ทีเ่ ต็มไปด้วยความทุกข์ ไปจนถึงสิง่ ที่
เขาเรียกว่า อภิปรัชญาของความรัก (Metaphysics of Love) และ ความรักส�ำหรับเฮเกลคือ
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ความรักเป็นการสละความเป็นตัวเองของมนุษย์ให้กบั คนอืน่ หรือคนทีต่ นรัก หรือ ความรักจึง
เป็นเอกภาพของทัง้ หมดทีเ่ ป็นเอกภาพและความไม่เป็นเอกภาพ (identity of identity and
non-identity) (สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล, ๒๕๖๐, ออนไลน์) กระนัน้ ก็ตามส�ำหรับนิทเช่ความรัก
คือการรักตนเองของมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนมีเจตจ�ำนงที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกเท่า
เทียมกัน ส่วนความรักอื่นๆ เช่น ความรักในครอบครัวและมิตรภาพเป็นสิ่งที่ตามมาทีหลัง
ครั้นศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา สงครามโลกได้บั่นทอนและกัดกร่อนจิตวิญญาณ
มนุษย์จนตกต�่ำขบวนการอัตถิภาวนิยมจึงเริ่มมีขึ้นอย่างจริงจังเพื่อท้าทาย กอบกู้ ประกาศ
ศักดิศ์ รีคณ
ุ ค่าและความมีอยูข่ องมนุษย์ในท่ามกลางสภาวะเหล่านัน้ ท�ำให้มนุษย์หวนกลับมา
สู่ตัวเอง มีพื้นที่ในการเข้าถึงความจริง และตั้งค�ำถามต่อกฎเกณฑ์อันฉาบฉวยที่ท�ำให้มนุษย์
ห่างไกลจากความจริงแท้ (Authenticity) ในวิถีของตน น�ำโดยดอสโตเยียฟสกีนักประพันธ์
ผูย้ ง่ิ ใหญ่ชาวรัสเซีย และนักปรัชญาชาวเดนมาร์กอย่างเคียร์เคกอร์ด ผูท้ ไี่ ด้ชอื่ ว่าเป็นบิดาแห่
งอัตถิภาวนิยม เขาเสนอธรรมชาติของความรักสากลตามกรอบความคิดทางคริสตศาสนา
หรือที่เรียกว่าอากาเป และท�ำให้อัตวิสัย (Subjectivity) มีพื้นที่ในการพูดถึงความจริง เข้า
ถึงความจริง กล่าวคือ ความจริงคืออัตวิสยั นัน่ เอง (กิตติพล สรัคคานนท์, 2558, น. 45 – 46)
ความรักในทัศนะ อัลแบรต์ กามูส์
จาการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรือ่ งความรักในทัศนะของ อัลแบรต์ กามูส์ พบว่า
ความรักในธรรมชาติ หมายถึงลักษณะของความรักที่มนุษย์สามารถค้นพบผ่านความงาม
ความจรรโลงจิตใจ และความจริงเกี่ยวกับสัจธรรมของสิ่งต่างๆ ด้วยการพินิจและสัมผัสถึง
ธรรมชาติในโลกนี้ ในฐานะที่เป็นภาพปรากฏต่อเรา โดยอยู่บนพื้นฐานการเข้าถึงด้วยความ
รูส้ กึ ภายใน (Inner Experience) ของมนุษย์แต่ละคน ในทัศนะกามูส์ การเรียนรูแ้ ละมีความ
รักต่อธรรมชาติเพือ่ เป็นปัจจัยให้มนุษย์คน้ พบตัวเอง และเข้าใจชีวติ ของตนเองด้วยการอยูก่ บั
ขณะทีเ่ กิดขึน้ ในจิตใจและอารมณ์ของตน พร้อมกันนัน้ ก็ปฏิเสธการตัดสินเชิงคุณค่าในฐานะ
เป็นสิง่ ดีหรือเลว ซึง่ กามูสพ์ ยายามให้พจิ ารณาถึงสิง่ ทีม่ นุษย์รบั รูค้ วามจริงเกีย่ วกับธรรมชาติ
ให้มากที่สุด ซึ่งจะน�ำไปสู่การรู้จักตนเองอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการเผชิญความจริงของชีวิต
นัน่ คือความตาย อันเป็นส่วนหนึง่ ของธรรมชาตินนั่ เอง กล่าวได้วา่ ความรักในธรรมชาติคอื การ
เข้าถึงความจริงของโลกบนพืน้ ฐานกับรับรูข้ องตนเอง และเป็นปัจจัยน�ำไปสูก่ ารเข้าถึงความ
เป็นธรรมชาติของชีวิต พร้อมกันนั้นก็เผชิญกับชีวิตและโลกที่ไร้สาระอย่างมีความปรารถนา
อันแรงกล้า (Passion) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการเผชิญกับความไร้สาระพร้อมกับนั้นยังเป็นการ
เผชิญกับความตายอย่างไม่เกรงกลัวอีกด้วย และความรักชนิดนีย้ งั เป็นความรักในตัวเองด้วย
แนวคิดนีป้ รากฏอยูใ่ น Nuptials at Tipasa ของกามูส์ เป็นความเรียงเชิงปรัชญาทีม่ ลี กั ษณะ
เชิงกวี (Essay Lyrical) สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดเชิงธรรมชาติหรือความรักในธรรมชาติขอ
งกามูส์อย่างชัดเจน และเป็นแนวคิดของเขาในยุคต้นๆ ซึ่งลักษณะของแนวคิดแบบนี้ยังได้
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กระจายอยู่ในงานวรรณกรรมของเขาเล่มอื่นๆ เช่น คนนอก ความตายอันแสนสุข เป็นต้น
ในความเรียงดังกล่าวกามูส์บรรยายธรรมชาติตอนหนึ่งของความเรียงว่า “เมื่อฤดูใบไม้ผลิ
มาถึง เมืองติปาซาก็กลายเป็นที่สถิตของเหล่าทวยเทพทั้งหลาย ที่สรวลส�ำราญสนทนากัน
อยูท่ า่ มกลางแสงอาทิตย์และกลิน่ อันอบอวลของดอกแอ็บซินธ์กลางผืนน�ำ้ ทีส่ ะท้อนประกาย
วาววับราวกับแผ่นเงิน กลางฟากฟ้ามีสฟี า้ ใสกระจ่างกลางซากโบราณสถานทีป่ กคลุมไปด้วย
ดอกไม้พันธุ์นานา...” (Albert Camus, 1970, p. 65) จะเห็นว่ากามูส์ได้บรรยายธรรมชาติ
ที่เปี่ยมไปด้วยความงามที่รังสรรค์ให้กับมนุษย์บนโลกใบนี้ ความงามและความอบอุ่นจาก
ธรรมชาติยงั สามารถท�ำให้มนุษย์สมั ผัสหรือรับรูถ้ งึ ความรักทีม่ นุษย์มตี อ่ โลกและธรรมชาติดว้ ย
ความรักในสังคมและการเมือง กล่าวคือความรักในชีวิตด้านแนวคิดทางสังคม
และการเมืองของกามูส์ อันเนื่องมาจากการที่ปัจเจกชนสามารถจะมีความจริงแท้ในการ
ด�ำรงชีวติ ได้ จ�ำเป็นต้องไม่ตกอยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์ทางสังคมหรือการเมืองระบบใดระบบหนึง่
กล่าวคือมนุษย์จะใช้ชวี ติ ของตนเองอย่างสุดซึง้ ได้นนั้ จะต้องเป็นอิสระจากการครอบง�ำอืน่ ๆ
จึงจะท�ำให้มนุษย์มเี สรีภาพในการเลือกทีซ่ งึ่ มนุษย์จะอยูก่ บั ชีวติ และใช้ชวี ติ ของตนเองอย่าง
แท้จริง เมือ่ นัน้ การกระท�ำในโลกทีไ่ ร้สาระก็จะมีคณ
ุ ค่าและความหมายส�ำหรับชีวติ ของเขา ซึง่
เป็นการเผชิญกับความไร้สาระของชีวติ อย่างหนึง่ นัน่ คือการกบฏ (Revolt) ต่อความตายหรือ
สิ่งต่างๆ ที่ท�ำให้ชีวิตนั้นไร้ค่า ชีวิตเป็นสิ่งมีค่าฉะนั้นการขบถจึงมีขึ้นเพื่อปฏิเสธความหมาย
ที่กฎเกณฑ์หรือระบบทางการเมืองหยิบยื่นให้กับความเป็นมนุษย์ของเรา พร้อมกันนั้นกามู
ส์สร้างความตระหนักให้มนุษย์ปลอดพันธนาการที่เหนี่ยวรั้งโดยสังคมและอ�ำนาจทางการ
เมือง และหันมาเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตและ แก้ปัญหาด้วยวิถีของตน
ในบทละคร ผู้เที่ยงธรรม (The Just Assassins) กามูส์ได้น�ำเรื่องราวและตัว
ละครทีม่ ีชวี ติ อยูจ่ ริงในประวัติศาสตร์มาสื่อให้เห็นถึงแนวคิดของเขาข้างต้น ดังข้อความการ
สนทนาของอีวาน กาลิอาเยฟ (Ivan Kalyayev) ที่ว่า “...ถึงอย่างไรฉันก็เชื่อมั่นในอุดมคติ
เดียวกันกับพวกเขา ฉันอยากจะพลีชวี ติ ฉันเช่นเดียวกับพวกเขา ฉันสามารถท�ำอะไรได้โดยไม่
ซุ่มซ่าม ใจเย็น ไม่ประเจิดประเจ้อ แต่มีสมรรถภาพเป็นเหมือนกัน เพียงแต่ว่าชีวิตยังคงเป็น
สิ่งน่าพิสมัยส�ำหรับฉัน ฉันยังคงรักความงาม ความสุข เพราะเหตุนี้เองที่ท�ำให้ฉันเกลียดชัง
การกดขีข่ ม่ เหง... การปฏิวตั ิ แน่ละ แต่จะต้องเป็นการปฏิวตั เิ พือ่ ชีวติ เพือ่ หยิบยืน่ โอกาสใหม่
ให้แก่ชีวิต” (Albert Camus, 2536, น. 127 – 128) ซึ่งมักจะคุ้ยเคยในค�ำกล่าวของกามูส์ที่
สรุปแนวคิดนีไ้ ว้อย่างครอบคลุมทีว่ า่ “ข้าพเจ้ามักประณามลัทธิกอ่ การร้ายเสมอ ข้าพเจ้าจ�ำ
ต้องประณามลัทธิกอการร้าย ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างมืดบอด เช่นตามท้องถนนในกรุงแอลเจียร์
เป็นต้น และสักวันหนึง่ พวกเขาอาจโจมตีแม่ของข้าพเจ้าหรือครอบครัวของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
เชื่อในความยุติธรรม แต่ข้าพเจ้าจะปกป้องแม่ก่อนความยุติธรรม” (Herbert R. Lottman,
1997, p. 45)
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ความรักในครอบครัว คือความรักความผูกพันภายในครอบครัวที่ก่อเกิดเป็นความรักอัน
บริสุทธิ์ที่เขามีต่อแม่ ย่า พี่ชาย คนในครอบครัว และครูของเขา เป็นความรักที่น�ำพากามูส์
ไปสูค่ วามรักในมวลมนุษย์ ทัง้ ยังเป็นการแสดงถึงความปรารถนาอันแรงกล้าในการด�ำรงชีวติ
ของเขา ที่กามูส์พยายามกระตุ้นให้มนุษย์ตระหนักในศักยภาพของตนเองในการด�ำรงชีวิต
อย่างมีความปรารถนาอันแรงกล้า ด้วยส�ำนึกที่ว่าชีวิตไม่อาจกลับไปแก้ไขได้ ไม่ว่าอย่างไร
เราต้องเผชิญกับมัน ในขณะเดียวกันเราไม่อาจหวังจะมีชีวิตที่อยู่เบื้องหน้าที่ดีกว่าได้ ฉะนั้น
แล้วเราจึงควรจะใช้ชีวิตทุกขณะของตนเองด้วยความรู้สึกเปี่ยมล้วนและสุดซึ้ง ซึ่งกามูส์สื่อ
ให้เห็นผ่านความเรียงทางปรัชญาและนวนิยายอิงประวัติของเขาเช่น มนุษย์คนแรก และ
ในความเรียงทางปรัชญาเรื่อง Between Yes and No หนึ่งในเรียงความย่อยที่รวมอยู่ใน
ความเรียงทางปรัชญาเรื่อง The Wrong Side and The Right Side กามูส์เริ่มพรรณนา
ถึงชีวิตของตนเองในวัยเด็ก ซึ่งเป็นงานเขียนที่เกิดจากแรงบันดาลใจของความรักที่เขามีต่อ
ครอบครัว ความเรียงนี้แสดงให้เห็นชีวทัศน์ของกามูส์ได้อย่างชัดเจน กล่าวถึงประสบการณ์
ที่เขาพบเจอ และทัศนคติของเขาที่มีต่อเหตุการณ์นั้นๆ ของชีวิต โดยกามูส์เน้นย�้ำว่าความ
สุขและความทุกข์ในชีวิต เป็นความจริงที่จะต้องยอมรับและพร้อมจะเผชิญกับมัน ซึ่งเมื่อ
กล่าวถึงชีวิตย่อมมีด้านที่ดีและไม่ดีหรือด้านที่มืดกับด้านที่สว่างนั่นเอง กล่าวอีกนัยก็คือเรา
เลือกที่จะรับเอาเฉพาะความสุขเพียงอย่างเดียวมิได้ ทว่าจะต้องยอมรับและเผชิญกับความ
จริงทั้งสองด้านดังกล่าวและใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความสุขและความทุกข์อย่างสุดซึ้งที่สุด ใน
ความเรียงนี้กามูส์ได้แรงบันดาลใจจากการด�ำเนินชีวิตของแม่ ที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดในการ
ด�ำเนินชีวิตของเขามาโดยตลอด และเป็นปัจจัยส�ำคัญท�ำให้กามูส์มีความเข้าใจต่อโลกมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งเขาได้พัฒนามาเป็นแนวคิดเรือ่ งความไร้สาระ (Absurd) ของเขานั่นเอง ในตอนต้น
ของความเรียงดังกล่าวกามูสก์ ล่าวถึงความรักในครอบครัว ในแง่ทที่ ำ� ให้เขาเห็นค่าของความ
ละเอียดและเป็นปัจจัยให้เขาเข้าใจชีวิตอย่างซาบซึ้ง และเขาเชื่อว่าความรักเท่านั้นที่ท�ำให้
เราเป็นตัวของตัวเอง “...และเพื่อที่จะสร้างความรักดังกล่าวขึ้นมาใหม่ เรามีแค่รายละเอียด
เพียงอย่างเดียว แต่ก็มากพอแล้ว เช่น กลิ่นของห้องที่ถูกปิดไว้นานนม เสียงไม่คุ้นของฝีเท้า
ที่ย�่ำบนถนน ฉันเองก็เช่นกัน ถ้าหากยามใดที่ทุ่มเทแล้ว ท้ายที่สุดฉันก็เกิดความรู้สึกเป็นตัว
ของตัวเองขึน้ มา ทีเ่ ป็นเช่นนัน้ ก็เพราะว่ามีเพียงความรักเท่านัน้ ทีท่ ำ� ให้เราเป็นตัวของตัวเอง
ได้” (Albert Camus, 1970, p. 30)
ความรักในมิตรภาพ เป็นความรักในมนุษยชาติของกามูส์ และแนวคิดเรื่อง
มนุษยธรรมของเขาด้วย ที่ปราศจากพรมแดน ไม่เพียงเท่านั้นยังทราบถึงความรักที่กามูส์มี
ต่อมนุษยชาติซึ่งสามารถพบแนวคิดดังกล่าวได้ในงานเขียนของเขา กล่าวคือท�ำให้ทราบถึง
การเป็นนักจริยธรรม (Moralist) ที่พร้อมจะออกมาปกป้องความอยุติธรรมไม่ว่าจะรูปแบบ
ใดก็ตาม กามูส์จึงพยายามชี้ให้เห็นว่า ในการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน หรือการ
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คบหาปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างนั้น ควรกระท�ำตามความรู้สึกของจิตใจอย่างซื่อตรงและ
บริสุทธิ์ที่ปราศจากเงื่อนไขใดๆ และเป็นไปเพื่อเป้าหมายของตัวมันเองไม่ใช่เพื่อเป้าหมาย
อื่นแต่อย่างไร ในการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และท้ายที่สุดเราควรส�ำนึกหรือ
ตระนักคุณค่าของสิง่ ต่างๆ กระท�ำในสิง่ ทีต่ วั เราเองนัน้ จะท�ำได้ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งเสแสร้งบิดเบือน
ความจริงภายในจิตใจของตนเอง ดังเช่นที่กามูส์ยกตัวอย่างของ กลาม็องค์ (Jean-Baptiste
Clamence) ในเรื่อง มนุษย์สองหน้าที่ส�ำนึกถึงความจริงในเรื่องนี้ว่า “เมอสิเยอร์ที่รัก ชีวิต
ที่ใช้อย่างตรงไปตรงมานี้ ไม่ใช่อีเดนในความเป็นจริงหรือ? ผมใช้ชีวิตอย่างนี้ไม่เคยต้องเรียน
รู้เพื่อใช้ชีวิต ในจุดนี้ผมรู้ทั้งหมดแล้วตั้งแต่เกิด ปัญหาของคนบางคนคือการป้องกันตนเอง
จากคนอื่นๆ หรืออย่างน้อยก็สามารถตกลงอยู่ร่วมกันได้ ส่วนผมมีข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว
ท�ำความคุน้ เคยเมือ่ ต้องท�ำ เงียบเมือ่ จ�ำเป็น สามารถท�ำตัวสบายๆ ขณะเดียวกันก็จริงจัง ผม
เข้ากับสภาพแวดล้อมได้เสมอ...” (Albert Camus, 2558, น. 229)
ความรักในอิตถีเพศ เป็นความสัมพันธ์ทกี่ ามูสม์ ตี อ่ อิตถีเพศหรือเพศตรงข้าม จน
เกิดเป็นแนวคิดเรื่องความรักในลักษณะที่เป็นรักแบบโรแมนติก ความรักเชิงปรารถนา และ
ความรักในมิตรภาพ ซึงกามูสแ์ สดงความรักในลักษณะต่างๆ แตกต่างกันไปตามสถานะและ
ความสัมพันธ์ของเขาที่มีต่อผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิต ความหลักหลายของความรักที่เขามีต่อ
พวกเธอเปี่ยมล้วนไปด้วยการเคารพในเสรีภาพและการตัดสินใจ ความส�ำคัญที่กามูส์ที่เน้น
ในความรักประเภทนี้ นั่นก็คือการมีความปรารถนาอันแรงกล้าต่อความรักของตนเองอย่าง
ซื่อตรงและบริสุทธิ์ โดยไม่อิงอยู่บนกฎเกณฑ์และกรอบความคิดอย่างไรอย่างหนึ่ง เพราะ
ฉะนัน้ ส�ำหรับความรักทีเ่ ขามีตอ่ พวกเธอทุกคน จึงเป็นความรักทีด่ ำ� เนินไปด้วยการเคารพใน
สิทธิ เสรีภาพ และเจตจ�ำนงในความปรารถนาอันแรงกล้าของความรัก และความเป็นตัวของ
ตัวเองของผู้หญิงที่เขามีความสัมพันธ์ด้วย
ในนวนิยายเรื่อง คนนอก เป็นหนึ่งในนวนิยายที่สื่อถึงแนวคิดเรื่องความรักใน
อิตถีเพศอย่างชัดเจน โดยกามูส์ได้น�ำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างเมอร์โซต์กับมารี เมื่อความ
สัมพันธ์ของทัง้ คูด่ ำ� เนินต่อไปได้ชว่ งหนึง่ แล้ว เมอร์โซต์พามารีไปให้เพือ่ นของเขารูจ้ กั มากขึน้
เมือ่ ความสัมพันธ์ของทัง้ สองใกล้ชดิ กันเรือ่ ยๆ มารีจงึ ตัดสินใจถามความรูส้ กึ เมอร์โซต์ทมี่ ตี อ่
เขาว่า “...ต่อมาสักครู่ หล่อนถามว่าฉันรักหล่อนไหม ฉันตอบว่าความรักไม่มคี วามหมายอะไร
ซึง่ นัน่ เหมือนว่าฉันมิได้รกั หล่อน มารีมที ที า่ เศร้า แต่ขณะเตรียมอาหารอยูน่ นั้ หล่อนก็หวั เราะ
ขึ้นโดยไม่มีเหตุผล...” (Albert Camus, 2558, น. 39 – 41) จะเห็นว่าค�ำถามของมารีที่ถาม
เมอร์โซต์นั้น อาจดูเป็นค�ำถามที่ยิ่งใหญ่ส�ำหรับผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ต้องการค�ำตอบและหากค�ำ
ตอบนัน้ พึงพอใจ พวกเขาจะเชือ่ และผูกมัดตนเองกับค�ำตอบนัน้ ซึง่ ในขณะทีม่ ารีถามค�ำถาม
นัน้ ไป ตัวเธอเองกลับไม่ได้จริงใจหรือเอาใจใส่ตอ่ ค�ำตอบจากเมอร์โซต์เลย เพราะท้ายทีส่ ดุ เธอ
ก็เบี่ยงเบนความสนใจไปอยู่ที่การเตรียมอาหาร ตรงนี้สะท้อนให้เห็นแนวคิดของกามูส์เกี่ยว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

Journal of Buddhist Studies Vol.9 No. 1 | January - June 2018

53

กับความรักของเขาทีพ่ ยายามจะตัง้ ค�ำถามกับความรักในแบบทัว่ ๆ ไป ประการแรกเป็นการ
ตัง้ ค�ำถามถึงการคาดหวังทีจ่ ะรอคอยค�ำตอบว่ารักหรือไม่รกั ซึง่ จะเป็นค�ำตอบหรือมาตรการ
ทีค่ รู่ กั ทัว่ ไปใช้เพือ่ พิสจู น์วา่ อีกฝ่ายรักตนเองอย่างแท้จริง ทว่าสิง่ ทีก่ ามูสพ์ ยายามชีใ้ ห้เห็นคือ
ค�ำตอบทีต่ อบว่ารักในสถานการณ์หนึง่ ด้วยอารมณ์ความรูส้ กึ ในขณะหนึง่ นัน้ ไม่สามารถเป็น
ตัววัดได้ว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป
อย่างไรก็ตามส�ำหรับกามูสน์ นั้ ความรักของชีวติ คูท่ มี่ นั่ คงไม่ใช่การผูกมัดชีวติ ของ
กันและกันด้วยกฎเกณฑ์ทางสังคม เช่น การแต่งงาน หรืออื่นๆ ซึ่งวิธีคิดและการด�ำรงชีวิต
คู่ในลักษณะนี้คงหลีกหนีไม่พ้นความสัมพันธ์ของซาร์ตร์กับโบวัวร์ที่มีต่อกัน ที่กลายมาเป็น
ลักษณะของความรักของแนวคิดอัตถิภาวนิยม และเป็นแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อผู้คนในสังคม
สมัยใหม่เป็นอย่างมาก (Edward Fullbrook and Kate Fullbrook, 2008, p. 12) กระนั้น
ก็ตามส�ำหรับกามูสแ์ ล้วการแต่งงานไม่ใช่สงิ่ วัดหรือเครือ่ งการันตีวา่ นัน่ คือความรักของมนุษย์
ซึง่ ปรากฏแนวคิดนีไ้ ว้ในเรือ่ งคนนอกตอนทีม่ ารีแจ้งเจตจ�ำนงทีจ่ ะแต่งงานกับเมอร์โซต์วา่ “...
ในตอนเย็นมารีมารับฉันและถามว่า อยากแต่งงานกับหล่อนหรือไม่ ฉันตอบว่าฉันเองเฉยๆ
แต่เราจะแต่งก็ได้ตามแต่หล่อนต้องการ...” (Albert Camus, 2558, น. 69) แม้กามูส์จะไม่
เห็นด้วยที่จะใช้กฎเกณฑ์ทางสังคมมาเป็นตัวชี้วัดความรักของคนในสังคมมากนัก เพราะว่า
สิ่งนี้ไม่ใช่แค่การสร้างกรอบให้เสรีภาพในความรักของตนเองเท่านั้น ทว่ายังท�ำให้ชีวิตของ
ทัง้ สองคนด�ำเนินไปอย่างไร้ความปรารถนาอันแรงกล้า (Passion) ในการใช้ชวี ติ ด้วย และกฎ
เกณฑ์หรือการแต่งงานก็เป็นสิ่งที่สังคมสถาปนาขึ้นเท่านั้น จริงๆ แล้วไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง
หรือมีความหมายอะไรเลยกับความรักดังข้อความต่อจากบทสนทนาด้านต้นว่า “...ถ้าเช่นนัน้
เธอจะแต่งงานกับฉันท�ำไมเล่า หล่อนถาม ฉันก็อธิบายว่ามันไม่เห็นมีความส�ำคัญตรงไหน...
หล่อนตั้งข้อสังเกตว่าการแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ ฉันตอบว่า ไม่เป็น...” (อ้างแล้ว)

สรุป

แนวคิดเรื่องความรักในปรัชญากรีกแม้จะมีลักษณะที่หลากหลายก็แต่ส�ำหรับ
ความรักในเหตุผลหรือความรักในปัญญา จะถูกหยิบยกให้อยู่เลยความรักในลักษณะอื่นๆ
เสมอ เพราะความรักในปัญญาคือความรักที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงความจริงสูงสุด
เช่นในซิมโพเซียม ส�ำหรับความรักในทัศนะของโสเครตีสหรือเพลโตจะยกย่องความเป็นอมต
ภาพแห่งวิญญาณหรือความรักอันน�ำไปสู่การเรียนรู้ การค้นพบความจริง กล่าวคือความรัก
ในปัญญา ค�ำว่าความรักในการเรียนรู้ นั้นมาจากค�ำว่า philosophia ส�ำหรับเพลโต ปัญญา
กับ ความรู้อันเกิดจากการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกัน ด้วยเหตุนี้ความรักในการเรียนรู้จึง
สอดประสานไปกับความรักในปัญญาเสมอ นี่คือความรักที่นักปรัชญากรีกยอมรับว่าจะน�ำ
ไปสู่ความเป็นสากลของสรรพสิ่ง ความรักในยุคกลางถูกยกให้เป็นสิ่งที่มนุษย์ได้จากพระผู้
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เป็นเจ้า กรอบความคิดนี้ได้พัฒนาขึ้นจากความรักแบบอากาเปในปรัชญากรีกนั่นเอง เมื่อ
เข้าสู่ยุคฟื้นฟูหรือสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา เป็นการก้าวพ้นยุคมืดที่ครอบง�ำโดยศาสนจักร สิ่ง
แรกทีม่ นุษย์คำ� นึงถึงคือการสงสัยในทฤษฎีความรูห้ รือญาณวิทยาและอภิปรัชญาทีเ่ คยด�ำรง
อยู่ ความรักในปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่มีแตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกับปรัชญากรีก เหตุ
เพราะว่าพันธนการขององค์ความรูต้ า่ งๆ หลุดพ้นเป็นอิสระจากอ�ำนาจของศาสนาจักร ท�ำให้
แนวคิดทางปรัชญามีความหลากหลาย และขยายพืน้ ทีก่ ารอธิบายจากปรัชญาสู่ วรรณกรรม
กวี เป็นต้น
ในส่วนของความรักในทัศนะ อัลแบรต์ กามูส์ ไม่ว่าจะเป็นความรักในลักษณะ
ใดๆ ก็ตามจะเป็นไปเพื่อการเผชิญหน้ากับความไร้สาระของชีวิตเสมอๆ และยังแสดงให้
เห็นถึงวิธีการเผชิญหน้ากับความไร้สาระภายใต้บริบทและวิธีการของกามูส์ที่ได้เสนอเอาไว้
กามูส์สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาอันแรงกล้าในการใช้ชีวิต และสร้างความหมายจาก
สิ่งที่ตนเองกระท�ำ และปฏิสัมพันธ์กับชีวิตผู้อื่นด้วยการมีเสรีภาพในความรักและการแสดง
อารมณ์ความรู้สึกของตนอย่างซื่อตรง ดังที่เขาสรุปประเด็นนี้ในความเรียงปรัชญาเรื่อง เทพ
ต�ำนานซีซฟิ สามารถสรุปผลลัพธ์อยู่ 3 ประการจากความไร้สาระ นัน่ ก็คอื การกบฏ (Revolt)
เสรีภาพ (Freedom) และ ความปรารถนาอันแรงกล้า (Passion) ซึ่งสิ่งเหล่านี้กามูส์ได้สอด
แทรกเอาไว้ในนวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร ความเรียงทางปรัชญาของเขาเสมอๆ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องความรักทั้งในทัศนะของนัก
ปรัชญาตะวันตกและในทัศนะของ อัลแบรต์ กามูส์ สามารถน�ำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน ด้วยการตรวจสอบความรักที่ตนเองมีการปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งอื่นๆ เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในความรู้สึกและความรักที่แท้จริงภายใต้ความปรารถนาอันแรงกล้าในความรักและ
เสรีภาพของความรัก โดยเคารพความเป็นมนุษย์ของตนเองและผูอ้ นื่ แสดงความรักด้วยการ
ไม่เบียดเบียน อันจะเป็นการด�ำรงไว้ซึ่งความงดงามของความรักที่มนุษย์มีในโลกนี้
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยต่อไป จากการศึกษาวิเคราะห์ความรักในทัศนะ
ของ อัลแบรต์ กามูส์ มีข้อเสนอแนะว่าควรจะศึกษาแนวคิดเรื่องความปรารถนาอันแรงกล้า
ในการมีชวี ติ (Passion) โดยเปรียบเทียบกับแนวคิดเรือ่ งการพิจารณาความจริงเกีย่ วกับชีวติ
ตามปัจจุบันขณะจิตในพุทธปรัชญา เพื่อให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างในการวิธีการ
และแนวคิด ทั้งสามารถเป็นแนวทางเลือกในการด�ำเนินชีวิตในสังคมร่วมสมัยที่เต็มไปด้วย
ความยุ่งเหยิงและความซับซ้อนของปัญหาได้อีกทางหนึ่ง
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