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 المعاناة واللذة برنار إيدلمان: يمتدح نيتشه ديونيزوس، إله

 

 : الحسن عالجترجمة

 

واحدا من من الكتب النادرة جدا  (Bernard Edelman) كتب فيلسوف القانون، برنار إيدلمان

( في حين كانت الفاشية تعتبره مفكرا مفّككا، puf، 9111مبرزا تماسك الفكر النيتشوي ـ )قارة مفقودة 

نا، في هذا النص الذي عهد به إلينا، كيف سعى نيتشه متناقضا، متصرفا بواسطة جوامع الكلم. يبرز ه

القبول بأن العالم ال معنى له، رفض دجل الكينونة واإلله، قول » : التفكير في ما ال يمكن تصوره » إلى 

 نعم إلى المعاناة كما إلى الفرح.

، من هو نيتشه؟ ما هو رأي نيتشه؟ إلى أين يسير؟ فإذا وضعنا أفالطون، أرسطو، ديكارت 

سبينوزا، كانط، هيغل موضع نيتشه، فإن تلك األسئلة تصبح غير الئقة تماما؛ سيُقال لنا : اقرؤوهم من 

البداية، وستحصلون على األجوبة؛ سيتضح لكم نسقهم في واضحة النهار. على أنه لما يتم الشروع في 

التراجيديا، المعرفة قراءة نيتشه، كل شيء يصاب بالتشوش : بقراءة المرء، بنفس االهتمام، والدة 

المرحة، في ماوراء الخير والشر، هكذا تكلم زرادشت، إرادة القوة، إلخ.، ثم يخرج مبهورا بذلك 

ومشوشا. منبهر، ألن ثمة بريق يأخذ يتالبيبكم، تحليالت محذرة بخصوص حداثتنا؛ مشوش، ألن المرء 

، »مغامري المثال » ت، ظل يعثر فيها على هذيانات شعرية، يأس ال حد له مثل أنين ظل زرادش

أين هو ـ موطني؟ ذاك هو ما أسأل عنه وأبحث، وعنه بحثت طويال ولم أجده. أواه » عديمي الجنسية ـ 

 » 9أيها األبدي في كل مكان ! أيها الالمكان األبدي، أواه الالجدوى ـ األبدية ! 

قصاراه دون أن يعثر  ؟ مؤلف عمل بعيد االحتمال يبذل»متنور » نيتشه، فيلسوف، شاعر،     

على هويته الخاصة، من نص غير مكتمل قطعيا يقارب، في الفوضى، كل القضايا، ينتقل من 

الكوزمولوجيا إلى األخالق، من األخالق إلى العلم، من العلم إلى البيولوجيا، من البيولوجيا إلى 

بحيث أن كل واحد بإمكانه  الديموقراطية ثم إلى فاغن أو بودلير، دون احتساب الشذرات السيرذاتية؟

مشابه، يستفيد من بريق مشابه. ألنه » اعتبار الزمني » قطف ذلك على مهل، جني حكمة مشابهة، 
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عود « ، ال»ديونيزوسية « ، ال»إرادة القوة » ـه ـ » تصوراتـ » سيقول كل شيء ونقيضه ثم إن 

 نسجم مع تأويالت بعيدة االحتمال.ـ تصبح اتفاقية، طبيعة ت… ، العدمية، اإلنسان األعلى »األبدي 

بالنسبة » مقروءا » دعونا نترك تلك األمكنة المشتركة، كل تلك السالسة. ال يعتبر نيتشه     

بالنسبة ألولئك الذين يرغبون تفكره » ال يُتصور » ، إنه »عقل « ألولئك الذين يقرؤونه بعيون ال

ه : كيف « سر» ـ وهناك يكمن » خارج الفكر  إنه مفكر لما ال يتصور، لما هو». فكر « بأدوات ال

، ألنه سيتم السقوط في فخ الفلسفة، بل بتقدير »مدركا » ؟ ليس لجعله »ال يتصور » ما » تفكر » يمكن 

« قلبـ» في جسمه، في لحمه، مع عضالته، أعصابه، » عيشه » طبيعة لالمتصور حتى الهذيان؛ مع 

نا اإلنسانية. «حقيقتـ» رى، يدرك بشكل أفضل أن الفكر ]هو[ األخ« أنا«ـه، مع وعي أن جسده، هذه ال

فلو قبلنا باقتفاء أثر نيتشه، السير في أثر هذا المستكشف، فإن قارة أخرى تظهر وتستضيء : 

التصورات التي بدت لنا غير الئقة، التحليالت االجتماعية التي تراءت ال تطاق، رجعية، شمولية، 

لبرلمانية، القيم الديموقراطية، المساواة، والحرية ـ تنتظم وتشكل كال عنصرية، نسالية ـ احتقاره ل

نيتشه، الحكم إثبات خطإه » مقاضاة » متماسكا. لنفهم جيدا؛ لنتفاهم جيدا؛ إنها ليست، بالنسبة لنا، مسألة 

لك، أو صوابه، أن نعمل منه وثنا أو مجنون خطير؛ يتعلق األمر بفهمه، بقبوله، التعاطف معه ـ وبعد ذ

 على كل واحد أن يكون حرا استنتاج أن يكون أو يكون ـ نيتشويا.

إن نيتشه، في الحقيقة، هو هيراقليطس األزمنة الحديثة، هيراقليطس الذي كان سيعرف     

كوبرنيكوس، كيبلير، نيوتون، الديناميكا الحرارية ن الذي كان سيقرأ المارك وداروين، وشهد والدة 

سيضع تاريخ الغرب وراء ظهره ـ نهاية الوثنية، المسيحية، التصنيع، ظهور  البيولوجيا، والذي كان

الذي   ـ، هيراقليطس الذي كان سيقوم بتثمين الناس بالنسبة للكوسموس… الطبقة الكادحة، التيوقراطية 

كان قادرا على فهم الفوضى. يندرج تاريخ البشرية، في نظر نيتشه، ضمن هذا التناوب؛ لقد كان ثمة 

ة مباركة، لحظة إعجازية، حيث قبل الناس بالفوضى؛ إنها لحظة ما قبل السقراطية، لحظة لحظ

هيراقليطس، ديونيزوس واألبولونية. ثم أتت األزمنة المرعبة للمسيحية : الذ اإلنسان باإلله وانقلبت 

طبيعية في  إرادة القوة ـ مبدعة، فعالة لدى اإلغريق، ستتدنى، أصبحت سلبية، وعندما مات اإلله موتة

، تحولت الطبيعة إلى يوطوبيا روسوية )نسبة إلى »تمت علمنتها » سن متقدمة، فإن القيم السامية 

روسو ( وقد تمت الرغبة بداخلها بحل رموز المثال والطيبة. تحولت المحبة المسيحية إلى أخالقية 

الحالي؟ نحن نوجد على  لطيفة واتخذت الديموقراطية على عاتقها المساواتية المسيحية. وفي الوقت

حافة عالم يقول نيتشه، على حافة عدمية، وربما نحن على وشك بناء مستقبل جديد واستعادة صحة 

 اإلغريق العظيمة، التي تتجسد في صورتين مكملتين : هيراقليطس وديونيزوس.
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إن هيراقليطس متغطرس، لهذه العجرفة الكبيرة التي يرفض باحتقار أن يتميز عن     

مهور؛ إنه ينتقل منفردا، ألنه ال يوجد أي مكان يستطيع استقباله؛ فال هو يوجد في الماضي، وال في الج

الحاضر، وال في المستقبل، لكن في مكان أبعد من الزمان. تصدر رباطة جأشه عن رؤيته للصيرورة : 

واللعب في قلب مثول القانون في قلب الصيرورة » قام األول برفع الستارة على الكون، رأى األول 

ال وجود إال لعالم واحد وهذا العالم ليس هو الكينونة ألنه في حالة صيرورة. كل ما ».  2الضرورة 

يصير، كل ما يصير موجود، ثم إن الكينونة ليست شيئا آخر سوى تدمير الكينونة من تلقاء نفسها. نشوء 

ا ما كانت الكينونة هي الصيرورة، وإذا وتدمير، تلك هي ميزة الصيرورة التي تعتبر سلبا للكينونة. وإذ

كانت الصيرورة هي سلب الكينونة، فألن الكينونة هي ذاتها في صراع، تنشطر، إنها قوة منقسمة إلى 

بشري « شياطين متميزين ومتعارضين واللتين تسعيان إلى االتصال بعضهما بعضا. ثم إن النموذج ال

لتي كانت في المالعب التي أطلقت العنان للحقد، للفوضى، سيتخذه هيراقليطس في المبارزة، ا» 

 الشراسة ولذة االنتصار.

لم يكن هدف المبارزة هو الفوز على الخصم، إنهاكه، بل المنافسة، لذة المعركة. ففي     

المبارزة كما هو الحال في الصيرورة، ليس ثمة نهاية، بل معركة تستأنف باستمرار، ثم إن تلك 

ة العدالة. كما أن كل واحد في المعركة، يقاوم من أجل حقه ويقدر أن نصره المعركة تتم تحت عالم

مستحق، ونفس الشيء في الفوضى، كل قوة ترغب في التغلب على األخرى، لسبب وحيد للصراع 

الموعود؛ لذلك فإن الصراع الداخلي هو العادل، ضرورة عالم في طور الصيرورة يتشكل ويعاد تشكله. 

التي » نعم « انون الصيرورة هو العدالة الوحيدة؛ يكون النشوء والتدمير عدالة، البعبارة أخرى، إن ق

دون علمهم بذلك، كان اإلغريق يلعبون الفوضى يتفلسفون ». نعم » التي تصبح « ال«، ال«ال» تصبح 

يدية، العبين. إلى جانب هيراقليطس، امتدح نيتشه ديونيزوس؛ إله البطولة اإلنسانية، إله الحكمة التراج

الذي ركب خطر حث الناس على أن يعيشوا الكون في لحمهم، في أجسادهم، القبول بألم تلك المغاالة، 

إله المغاالة، يسعى ديونيزوس إلى مالقاة القوى الديماسية يفجر  .) (fatumأن يسكنوا ويحبوا القدر، 

ل األكثر انحطاطا، بغية مث» نبال » قصور األوهام إلى شظايا، يدمر كل شيء، بدون رحمة، األكثر 

، تلك التي لم تكن تعرف ال خيرا وال شرا، ال أخالقا وال »حياة العضوية « التماهي مع المبدإ. إنه ال

)…( احتراما، بل فقط ]تعرف[ لذة الوجود من أجل الوجود، لذة ما ينبغي أن يأتي، لذة ما يعتبر مستقال 

ى أخرى، من شكل إلى آخر، إنه نبتة، حيوان، إله، ينتقل ديونيزوس من معنى إلى آخر، من غريزة إل

شيطان؛ إنه المتعدد قيد الصيرورة؛ يدخل إلى أي جلد مهما كان، يتحول، إنه فائض  و، وحينما يكون 

فائضا، ال يكون ثمة خوف من أي شيء بما أنه يتم االبتكار باستمرار. هكذا تسير المغاالة، هائلة، 

دائما على الطريق لكنها مؤلمة للغاية أيضا. ألن ديونيزوس نيتشه ال  عديمة الشفقة، متوحشة، مهيجة،

ـها؛ لكن بألم ال « استرجاعـ» ، من نوع : هللا هو الذي وهبني الحياة وعلي »ديني » يعاني من ألم 
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األلم ال يعي ذاته إال بواسطة العائق، يعتبر األلم جزءا مكمال » أخالقي، ضروري، ألنه يالزم الحياة. 

نشاط. تصبو إرادة القوة إذن إلى العثور على مقاومات، األلم. ثمة إرادة المعاناة في قلب كل حياة  لكل

 .“ 3عضوية 

يعاني ديونيزوس لكن بشهوة حسية؛ يعاني من شراسته الخاصة، قوته الخاصة. زد على     

لم حافزا، وكل حاالت ذلك، فكيف سيكون إذا عالم بدون ألم؟ كريه، دميم، تكراري، بدون لذة. يعتبر األ

اللذة هي حاالت معاناة. تقود الشراسة إلى الهدم ـ ينزل المرء ـ، لكنها تسمح بالتجديد ـ يصعد المرء ـ، 

على أنه بإمكان المرء أن ينتشي من جديد ـ يصعد المرء ـ تموت الغريزة المشبعة في المرارة ـ لكن من 

( الكل يصعد ـ إنها اللذة ـ والكل ينزل من جديد ـ ثم إنه )…أجل أن تولد من جديد، أكثر قوة، أكثر عنفا 

ألم االنحدار ـ من أجل الصعود مرة أخرى. البد من المعاناة من أجل المتعة. والحياة ذاتها تصبح رقصا 

كان اإليقاع، في الموسيقى القديمة، يتبع نبرات الزمن؛ … :، قدم للسقوط  قَدم لوثبة، قَدم للسقوط 

األلم واللذة. ماذا قال زرادشت للرجال؟ تعلموا الرقص، أحيوا في جسدكم اللذة واأللم، يصور التعاقب 

أيها الناس الراقون، إن أسوأ ما » إيقاع الصيرورة والعود األبدي في نفس الزمن الذي ترقصون فيه : 

اك من األشياء فيكم هو أنكم لم تعبروا فوق أنفسكم راقصين ! وما ضركم إن أنتم فشلتم ! لكم ما تزال هن

الممكنة ! فلتتعلموا إذا أن تمضوا فوق أنفسكم ضاحكين ! لترفعوا قلوبكم أيها الراقصون، عاليا وأعلى ! 

 وال تنسوا أن تضحكوا ضحكا جيدا أيضا !؟.

( فيلسوف ومحامي، كان يحاضر بالمدرسة العليا لألساتذة. من أعماله 9131برنار إيدلمان ) ــ

 ) (puf , 1999 : نيتشه. قارة مفقودة

 ». الظل»  4هكذا تكلم زرادشت،  1

 .44نفس المرجع، الصفحة  2

3 IV,§ 534     v.p., 

4     z, IVDe l’homme supérieur ,20 IV 

 مصدر النص

Le Monde , hors série 2019 : friedrich Nietzsche , L’éternel retour 
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 العيش وفن نيتشه

 

 محمد يالن كه

 

أراد المرء أن يتخيل صورة نيتشه بناء على معرفته بأفكاره وفلسفته، ال يمكنه إال أن يرى إذا 

في صورة عاصفة، وعندما تعرفَّ الفنان إدوارد مونش على كتب « هكذا تكلم زرادشت»صاحب 

مستلهماً فكرتها من فلسفة فيلسوف الريبة، ويبادُر مونش « الصرخة»نيتشه، وبدأ بقراءته رسم لوحة 

، وأراد بذلك إضاءة رحلة نيتشه الفكرية وثورته «لوحة األفكار»برسم صورة لنيتشه باسم  9141نة س

يبدي الطبيُب استغرابه من وجود التناقض بين أسلوب « عندما بكى نيتشه»على أسالفه. وفي رواية 

ما أن سمع نيتشه الرقيق في العيادة، وصوته الحاد الذي يكون أقرب إلى صرخة المحارب في كتبه، و

نيشته هذا الكالم حتى قال موضحاً، إنَّه ليس لغزاً عظيماً، فإذا لم يكن هناك أحد يستمع إليك فمن 

الطبيعي أن تصرخ، قد تكون الجملة األخيرة من الحوار مدخالً مناسباً لتناول حياة الشخص، الذي أراد 

لبشري، يعتقُد ألبير كامو أنَّه باستثناء أن يصبَح كائناً نادراً واعتكَف للبحث عن دروب جديدة للخالص ا

كارل ماركس ال مثيل لُمغامرة نيتشه في تاريخ العقل، حيث وضع فيلسوف المطرقة، اإلنسان أمام 

مصيره وحيداً، لذا فإنَّ أفكاره كانت بمثابة زلزلة تهدُف إلى القضاء على داء الكسل والخوف، وأعلن 

 .«إغُد ما أنت عليه»شعاره 

د األصنام سلك نيتشه طريقاً وعراً، وعانى في حياته آالماً مضنية، خذله األصدقاء في حربه ض

، حمَل نيتشه على العلم، «عندما يصل المرُء إلى الحرية يكوُن مرهقا»وسئم من قيود األسرة وهو يقوُل 

ام على وبرأيه فإن فردوس العلم ليس إال كذبةً حتمية مثل غيره من الوعود التي زادت من وزر األوه

العقل. استهوت نيتشه قراءة مؤلفات إيمرسون والفيلسوف اإلغريقي إيمبيدوكليس والشاعر األلماني 

فريدريك هولدرلين، والالفت على هذا المستوى، أنَّ نيتشه يتمرُد على من أنزلهم بمنزلة الملهمين 

الحقة موسيقى فاغنر بأنها بالنسبة إليه، ويأتي في مقدمة هؤالء فاغنر وشوبنهاور، إذ يصُف في مرحلة 

مفسدة للروح، ويطلُق عبارة فنان االنحطاط وفيلسوف االنحطاط، على ثنائية فاغنر وشوبنهاور. وهدف 

نيتشه حسب جان غرانيه هو نقض األوهام التي ال تفسر العالم، كما تدعي بل تحجبه. واألهم مما سلف 

على « الحياة والموت والحب والمرض والمصير»ذكره هو السؤال بشأّن إمكانية تفسير مفاهيم وجودية 

 ضوء فلسفة نيتشه وحياته الشخصية، بمعنى آخر بماذا تفيدك فلسفةُ نيشته في فن العيش؟
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 رواقي منطق

نحو مسلك « عندما بكى نيتشه»ينزُع الكاتُب األمريكي إرفين د. بالوم في صياغة مادة روايته 

الحياتية وصفات الحتواء المشكالت الوجودية، وبذلك تحل رواقي إذ يستقي من فلسفة نيتشه وتجاربه 

ما لم يتم عالج الروح وهو أمر »الفلسفة مكان عيادة الطبيب لتشخيص عاهات الروح، يقوُل شيشرون 

، كما وصف نيتشه الفيلسوف بأنه طبيب «ال يمكن بلوغه إال بالفلسفة، فلن تكون ثمة نهاية ألوصابنا

هذا النشاط الفكري نحت األسئلة بشأن الميتافيزقيا فحسب، إنما تفقُد الفلسفة الحضارة، إذن ليست وظيفة 

دورها إذا فشلت في تخفيف المعاناة الوجودية لدى اإلنسان وبدوره يشتغُل د. بالوم على هذا المبدأ في 

اء مسعاه الروائي، عندما يستعيُد محطة مفصلية في حياة نيتشه، حيُث ترى الفيلسوف األلماني في فض

الرواية، يتناوُل مكونات فلسفته ويدشُن مطارحة مع صديقه بروير حول الموت والعقد النفسية والملل، 

ومفهوم العود األبدي والخوف من الموت. ينطلُق السرُد مع تلقي الطبيب النمساوي الذائع صيته في فيينا 

رؤيته لمناقشة أمر في غاية بوصفه عبقرياً في التشخيص، رسالةً من لو سالومي مبلغة إياه بضرورة 

األهمية، وبينما كان يرغب في تمضية الوقت في فينيسيا بعيدا عن انشغاالته الوظيفية، فإذا به ينشغُل 

بأمر الرسالة والمراد بكالم صاحبها عن مستقبل الفلسفة األلمانية، الذي بات على المحك. وتنتقُل عدسة 

ن بروير ولو سالومي، إذ تظهر األخيرة بشخصيتها المتميزة السرد إلى مراقبة حيثيات اللقاء األول بي

وثقتها بالنفس وشحنتها المؤثرة، لحٍد يحجُب حضورها الطبيب، وما لبث حتى تصارحه بأنَّ هناك 

صديقاً يعاني من اليأس، معربة عن خشيتها من إقدامه على االنتحار، وإذا وقع ذلك فإنَّه سيكون خسارة 

فادحة بالنسبة إليها، غير أنَّ وقع الخسارة سيتجاوزها ويطال الثقافة األوروبية، كبيرةً ومأساة شخصية 

يرى الطبيُب بأنَّ محدثته تبالُغ ويسأُل عن اسم الصديق تخبره بأنَّه يدعى فريدريك نيتشه، مدّعمة 

الرسالة في توصيفها له برسالة فاغنر لنيتشه، وتردف بالقول إنَّ صديقها ال يعرف باللقاء، وال يعلم أن 

حوزتها، ومن خالل استفساره يلُم الطبيُب بمرض نيتشه، ومعاناته مع صداع ونوبات الغثيان 

المتواصلة، وكل ما سمعه بروير من أعراض المرض، ليس جديداً وتضيُف سالومي التى حازت 

اللقاء بين الطبيب إعجاب الطبيب بجرأتها، بأنَّ نيتشه قد قابل عدداً من األطباء بدون أن يستفيد، يتكرُر 

 .وسالومي في فيينا يزداُد إعجاب بروير بزائرته، التى حرمته من متعة خدمتها

يمضي المتلقي في متابعة تفاصيل يوميات الطبيب وزياراته إلى المرضى، ومن ثمَّ تتخلُل  

كاره حول المحادثاُت بين بروير وصاحبه فرويد في سياق السرد، إذ يدافُع مكتشُف قارة الالوعي عن أف

الحلم وما يسميه بذكاء منفصل، الفتاً إلى دور الحلم في حـــــل المسائل الرياضـــية، ويهُم فرويد بأن 

يسأَل عن أخبار سالومي، وكيف اهتدت إلى بروير، ومعرفتها بأنَّه قد نجَح في معالجة بيرثا التى تحمل 
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ومي عن أخيها الذي يدرُس الطَب وعلى لسانه يستعاُد في هذا المقطع رواية سال« أنا»اسماً مســتعاراً 

 سمعت بإسم برويز

 متقاطعة خطوط

نجح سيناريو سالومي عندماراهنت على البروفيسور أوفيبرك إلقناع نيتشه ليزوَر بروير قبل 

أن يتَم اللقاء بين البروفيسور والطبيب يفهُم مما يَُسربهُ الراوي أنَّ سؤال الزمن يشغُل بروير، وهو 

كيف يمكن أن يمضي اثنتين وأربعين سنة أخرى؟ هذا إذا بلغ عمر والده الذي عاش اثنتين  يتساءلُ 

وثمانين سنة، أزيد مما سبق تراوده فكرة تدشين حياة جديدة، وهنا يمُر بذهنه طيف سالومي، وتداهمه 

لذات، لكن أيضاً مريضته بيرثا بمواصفاتها الجسدية، ما ينقص الطبيب ليس المال وال الشهرة وال الم

شيئاً أعمق من كل ذلك، وتؤرقه أزمة وجودية. يتفحُص بروير ملف نيتشه الذي عاينه عشرون طبيباً، 

قبل أن ينتهي به المطاف إلى فيينا. يريُد بروير أن يبلغ زائره بأنَّه مختلف في أسلوبه من حيث التعامل 

غضاضة في اإلجابة على األسئلة التي مع المريض. لذا يتساءُل عن المهنة وال يجُد أستاذ فقه اللغة 

تدور حول رؤية للحياة والحلم والوحدة والمرض وخيانة األصدقاء، إضافة إلى دوافع المهنة خالل 

الحوار الذي يدور بين الطرفين، يحاول بروير االستفادة من خبرته في لعبة الشطرنج، الستدراج 

وض خطته كلما طرح سؤاالً جديداً، وبذلك اقتنع بأن الفيلسوف إلى مداره، غير أنه يتفاجأ بأن نيتشه يق

ما يقوم به ليس حواراً، إنما مبارزة فكرية عنيفة، كما اكتشف عدم جدوى نصائح صديقه فرويد في هذه 

الحلبة، ويتبيُن مما يتداوُل من اآلراء أنَّ تبادَل األدوار بين المريض والطبيب لم يكْن مجرد لعبٍة لسبر 

سوف، إنما إحتاَج بروير فعالً لفك عقده، وذلك يتحقُق عندما يتابُع قدرة نيتشه على أغوار عقل الفيل

تحويل أزماته الشخصية إلى فرصة النطالقة جديدة، فالمرُض أتاح له فرصة التأمل بعيداً عن مؤثرات 

وخدمت  خارجية والُمعاناةُ بالنسبة لنيتشه كانت مثابات نحو الكمال، وزاد غياب األب من استقالليته

الوحدةُ عملية نضجه الفلسفي وانعتاقه من إكراهات اجتماعية، وأخيراً ينزُع السحر من سالومي حين 

يدرُك بأنها تتعامُل مع الجميع بطريقة واحدة. اختار نيتشه حياةً بطولية بدالً من االنهمام في وهم 

 .السعادة

 

 

 

 

 



 من زرادشت أنفسكم  فريديريك نيتشه: انفصلوا عني واحرسوا
 

 www.couua.com                                                              0202أبريل  5الكتاب  -كتب كوة الرقمية 

13 

 

 

 *الفلسفي ثاإلر في العقل مركزية نقد نحو نيتشه: عـند الجـسـد

 

 أكلبي رياض

            

أحدثت أفكار فردريك نيتشه منعرًجا بارًزا في تاريخ الفكر الفلسفي الحديث والمعاصر.وهناك   

إجماع، بين المهتمين بالمجال، حول أهمية الفكر النيتشوي في ميالد ووضع أسس الفلسفة المعاصرة، 

حكم أنه أثار قضايا وإشكاالت كان مسكوتا عنها،بل كمرحلة متجاوزة لما قبلها ومؤسسة لما بعدها، ب

منسية ومغيبة في الثرات الفلسفي منذ اليونان إلى العصر الحديث.تساؤالت نيتشه يمكن تصريفها كما 

يلي: ما أصل األخالق؟ وما مصدرها؟، وما غاياتها؟ ما عالقة الفكر بالجسد؟وهل يصح تبخيس الجسد 

الجسد هو العقل الحقيقي؟ من يصنع القيمة؟ ومن يخلق المعنى؟هل  واإلعالء من منزلة العقل أم أن

الخطاب الفلسفي بريء، يروم قول الحقيقة في ذاتها، أم أنه يتناول الحقائق من زاوية معينة ووفق 

شروط خاصة؟كيف نؤسس لفلسفة جديدة يتصالح فيها الفكر مع الحياة، والعقل مع الجسد؟ ما هي سبل 

وجيا لتعرية ما وراء الخير والشر،وكشف المنسي والمتواري خلف اللغة؟أين سنعثر جينيال  بلورة منهج

عن تاريخ للحب، للرغبة للرحمة، للقساوة؟ فهل نعرف المفاعيل األخالقية لألغذية؟ وهل هناك فلسفة 

 للتغذية والصحة،وفلسفة للجسد؟

، ولعل هذه الصعوبة هي ما إن قراءة نيتشه مغرية ومسلية بقدر ما هي صعبة وملغزة            

يجعلنا نقر بتعدد فلسفته تبعا للقراءات التي تناولته؛يعني هذا القول أن قراءة نيتشه تجعلنا نقتحم مجال 

 حيث يتغير المعنى تبعا لكل قراءة.(herméneutique) التأويل

 نيتشه فيلسوف مسافر عبر أسلوب راقص في مواضيعه الفلسفية، منفلت من             

التصنيف، ألنه ال يطرح نسقا فلسفيا واضحا من حيث المنطلقات والفرضيات والمفاهيم، بل انه ينتقل 

بين قضايا مختلفة ومتنوعة ومتعارضة في الوقت نفسه، عبر أسلوب رحال خفيف راقص يشتغل على 

 .المجاز والتشبيه واالستعارة

ي الفلسفة، لذلك ال نستغرب إن وجدنا هذا األسلوب في التفلسف جديد وغير مسبوق ف            

 .يصف فلسفته بأنها غريبة عن عصرها و سابقة ألوانها  نيتشه
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 أنا النيتشوي، الفكر لتدريس كراس وستخصص للمستقبل، الفلسفة أكتب إني            “

  “ألواني سابق أنا أخر، شيء وكتاباتي شيء

 

 لسفيالف اإلرث في العقل مركزية نقد -1             

إذا كانت الفلسفة عبر تاريخها الطويل، منذ سقراط إلى كانط، مرورا بديكارت             

وهيجل واسبينوزا، قد قدست العقل واعتبرته أداة للمعرفة الحقة ومجاال للبرهان والتصديق،وأن الحياة 

مة تحاكم كل شيء محك  الحقيقية هي حياة التعقل ونبذ الجسد والسمو عليه، لدرجة أضحى معها العقل

فان هذا العقل الذي  إال ذاتها، ومؤسسة إلنتاج الحقيقة وخطابا للكينونة ولمركزية الذات وإنتاج المعنى، 

طالما تغنت به )الفلسفة(،وهولت من شأنه، حتى غدا صنما مقدسا، سوف يضعه نيتشه محط نقد، 

ة للحط من قيمة الحياة وتبخيسها، وتقويض جينيالوجي، ليكشف أنه مجرد أداة إلخفاء الرغبة، ووسيل

فالعقل كما تصورته الفلسفة )والمسيحية أيضا ( مجرد قناع إلخفاء الحقيقية وحجب إرادة الحياة وتقزيم 

 .إمكاناتها في المنطق والمعرفة واالستدالل والنسق والمعنى

ادعاءات العقل لذا أراد نيتشه لفلسفته أن تكون فنا الختراق األقنعة والكشف عن             

ومزاعمه، وفضح طبيعته المخاتلة المتمثلة في إخفاء الجسد واستبعاده والنظر إليه كسجن للروح، 

وشيء متفسخ يطاله االندثار والتالشي، بينما العقل والروح ينتميان لعالم الخلود والالتناهي. هذا 

عينة للحياة ال تخلو من خداع التصور في نظر نيتشه غير بريء، ألنه تصور ميتافيزيقي يكرس رؤية م

 .وطمس للحقيقة وتعبر عن صراع القوى

 الخطابات عليه تتأسس والذي اإلنساني للعقل طبيعي كمنطق لنا يبدو ما خلف            “

 على الحفاظ أجل من ضرورية فيزيولوجية متطلبات من مستمدة وهي تقويمات، دائما توجد الفلسفية،

 (1)«الحياة من نوع

 

 :والتأويل الجسد– 2              

إن حقيقة فكر نيتشه تعددية، تؤسس لالختالف والنهائية التأويل، مما يجعلنا بصدد              

يرفض كل نسقية؛فنيتشه يدعو إلى ضرورة إخضاع الخطاب الفلسفي لسؤال تعدد « مفتوح“قول فلسفي 

 ال أننا بمعنى جديد،النهائيا؛ من،أصبح ،لنا بالنسبة ،العالم«: التأويالت؛حيث يقول في هذا الصدد

  « (2)التأويالت بالنهائية يسمح أن إمكانية عنه نمنع أن نستطيع
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يعني هذا أن قراءة نيتشه تجعلنا نلج مجال التأويل،حيثي تغير المعنى تبعا لكل              

ا يصبح المعنى معلوال ال قراءة، إن إشكالية المعنى التي تقصره على الفكرة و الماهية، تتراجع عندم

 .علة، مفعوال ال فاعال

إن المعاني التي سعت الميتافيزيقا إلى إقامتها وحفظها بعيدا عن المحسوس، هي في             

 :نظر نيتشه معان وهمية ال حقيقة لها.يقول نيتشه

 علمتنا قدل خالدة، ونفوس سرمدية وصور أزلية وقيم خالدة بمفاهيم نؤمن نعد لم            “

 في معظمها أن نعتبر وأن صيرورتها في المفاهيم جميع إلى ننظر أن اللغة، وتاريخ األلفاظ اشتقاقات

 .التكون طريق

 عبارة هي «الشيء«و“ الذاتية«و «المطلق«و«الجوهر«و «الوجود“ مثل فألفاظ             

  “(3)الصيرورة عالم فيها فجمد الكون ابتدعها أطر عن

رفض نيتشه،إذن، إقامة خطاب فلسفي نسقي يختزل الواقع في المعقول، وينزح إلى             

النظام والنسقية والعقلنة مهمشا الجسد، وفي المقابل يتبنى نيتشه فلسفة تقوم على االختالف والتعدد 

 .والرغبة والصيرورة باعتبارهما ماهية الوجود

 

 :األفالطونية الفلسفة قلب –3             

اعتبر أفالطون أن النفس متميزة عن الجسد بطبيعتها الالمادية،وهي مصدر حياة              

اإلنسان وحركاته، وأن وجودها سابق على الجسد؛فقد كانت النفس تحيا في عالم المثل قبل أن تحل في 

طون الجسد، النفس إذن جوهر اإلنسان،أما الجسد فليس سوى أداة تستخدمه الروح لغاياتها، وألفال

،يوصي فيها بوجوب تدريب المرء على مقاومة شهواته النفس في نظريته نظرية أخالقية تقوم على

الجسدية وميوالته الطبيعية، حتى يصبح العقل لديه رائدا للسلوك وكابحا لشهوة الجسد، فإذا حدث، في 

من عالئق المادة  نظر أفالطون، تناسق بين القوى الشهوانية والغضبية والعاقلة صفت النفس وتجردت

 .واتجهت بدافع الحب والشوق إلى عالمها األصلي الذي هو عالم المثل والجواهر األزلية

أما الجسد فال يعدو أن يكون عامل سلب وتشويش على الروح والعقل، فالمعرفة تتم              

مهتم بثيابه وعياله  غير  فقط بواسطة الزهد والقسوة على الجسد،والفيلسوف يظهر، عند أفالطون، أنه

 .«سقراط مثال“ وباألمور الدنيوية بل هو شخص يخاصم الحياة باحثا عن الحقيقة 
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وحسب نيتشه فديكارت أفالطوني النزعة،حيث عمل على تقسيم الجوهر إلى ثنائية             

تحتاج إلى األنا الفكر /االمتداد، الروح /الجسد، معتبرا أن الفكر جوهر اإلنسان، و األنا المفكرة ال 

بل إن الحواس والمعطيات الواقعية خادعة وغير موثوق منها، وبالتالي فالكوجيطو » الجسد “المادية 

يعني،من منظور نيتشه،أن وجودي ليس قائما على جسدي بل « أنا موجود أنا أفكر إذن “الديكارتي 

 .يمكنني أن أوجد بدونه

هيمنة الكنيسة “لسفي، مرورا بالفكر الديني المسيحي إذن،يتصور نيتشه أن اإلرث الف            

، أعلى من مرتبة العقل وثمن مكانته، و في المقابل بخس الجسد وحط من منزلته؛فهناك استبعاد كلي “

أو جزئي للجسد، تنكر مطلق له، فالجسد،حسب نيتشه، غير مستقل بنفسه،وليست له مطالب تخصه، 

حو الذي يصير فيه اإلنسان روحا بدون جسد،فال مطلب جسدي إال فهو منصهر في بوثقة الروح على الن

في نطاق ما هو روحي.تلك التعليمات التي سعت إلى روحنة الجسد وقتل هويته، هي الدافع إلى حملة 

 (4نيتشه،من خالل زاردشت، على أولئك الذين يسميهم بالمتآمرين على الحياة )  النقد الذي شنه

 لم إن الحياة لهذه حدا يضعون ال فلماذا آالم، الحياة بأن صحيحا مهمكال كان إن            “

 الموت إلى يدعو وهو البعض فيقول االنتحار، وجوب إلى ترمي تعاليم تلك العذاب، سوى فيها يكن

 األخر البعض ويقول التوليد، عن واإلضراب عنها االمتناع يجب خطيئة الجنسية «الملذات«المالذ :إن

 المنذرين كالم إنه باألشقياء؟ إال الوجود إلى يقذفن ال وهن النساء تلذ فلما لمةمؤ الوالدة أن

  (5)بالفناء

يعترض نيتشه،إذن، على هذه الثقافة المثالية التي قدست العقل البشري وأقصت باقي             

قافة جديدة هي األبعاد الحيوية األخرى كالجسد والحياة والغريزة والضحك، ويدعو في مقابل ذلك إلى ث

التي يشكل فيها اللعب أو النشاط الطفولي أو الرقص أفضل صورها، والتي قد   ثقافة اإلبداع والحياة

 .هو المعبر عنها والمبشر بها« ديونيزوس“يكون 

 

 للجسد كلغة الشذرية الكتابة – 4             

لمنطق واالستدالل كلغة للعقل، فان إذا كانت الفلسفة المثالية قد اعتمدت لغة النسق وا             

نيتشه سوف يعتمد استراتيجية جديدة في الكتابة تقوم على الشذرة والمجاز واالستعارة، كلغة قابلة 

 .للتأويل والتعدد واالختالف

هي لغة الجسد وإرادة القوة، لغة ال تبحث عن   إن اللغة التي تعتمدها جنيالوجيا نيتشه            

ء، وإمكانية إعطائها أسماء تناسبها، وإنما عن كيفية تسميتها وعن اإلرادة الثاوية خلفها، حقيقة األشيا



 من زرادشت أنفسكم  فريديريك نيتشه: انفصلوا عني واحرسوا
 

 www.couua.com                                                              0202أبريل  5الكتاب  -كتب كوة الرقمية 

17 

فالجينيالوجيا تسعى إلى ترجمة غير دالة وفارغة من المعنى إلى لغة جديدة ذات مدلول جسد يقول 

 :نيتشه

 إلى رتشي فهي رموز، سوى والشر الخير على للداللة الموضوعة الكلمات ليست“            

 (6)“ المجانين إال ومنها فيها المعرفة يطلب وال عنها تعبر وال األمور

إن التفلسف،بواسطة المطرقة، عند نيتشه هو هدم للغة الفلسفية النسقية الصارمة             

واستبدالها بلغة شذرية مجازية تفتح فجوات داخل الخطاب، تسمح بظهور آخره ومختلفه، الذي هو 

تابة بواسطة االستعارة والمجاز ليست سوى آلية لقول ما ال يقوله القول، وإلظهار ما ال الجسد، فالك

يظهره المفهوم الفلسفي؛بهذا المعنى تصبح الفلسفة علما تشخيصيا ويصبح الفيلسوف طبيبا للحضارة، 

 .فنانا للمستقبل

 

 الطبيب الفيلسوف -5             

و بمثابة طبيب الحضارة، يشخص أمراضها ويعطي في نظر نيتشه الفيلسوف ه            

تنتج العلم وفي حضيضها   وصفات عالجية لحل معضالتها وأزماتها، فالحضارة في عز أوجها

وانحطاطها تنتج الفلسفة،والفيلسوف من منظور نيتشه هو بمثابة طبيب أو فنان يخترع إمكانات حياة 

 .(7«)مشرع“ة واحدة جديدة،لذلك ففيلسوف المستقبل طبيب وفنان وبكلم

الفيلسوف الطبيب هو ذلك الفيزيولوجي الذي يعتبر جميع الظواهر أعراضا لحقيقة             

خفية ومضمرة كامنة وراء مضمون الخطاب، فتكون مهمته حينئذ هي تشخيص وتنسيق األعراض 

 .ودراستها جيدا قصد استخالص القوانين المنظمة لها

يفة التي يعطيها نيتشه للفيلسوف، هي وظيفة الفيلسوف ما قبل سقراط، لعل هذه الوظ             

حينما كان الفيلسوف بمثابة الفنان المفسر والمقوم للعالم، يصوغ فلسفته الحكمية في شعر متدفق بالحياة 

والوجود، أي إنه يوحد ما بين الحياة والفكر؛ ومن تمة فإذا كانت الحياة هي ما ينشط الفكر فال شك أن 

 الفكر بدوره هو ما يثبت ويؤكد الحياة.

نيتشه الصريح بالفلسفة الهيلينية وتعلقه بالتراجيديا اليونانية،   من هنا نفهم إعجاب           

كلحظة تاريخية كان فيها الفكر ممزوجا بالحياة، نابضا بإيقاعاتها، وكان العقل في تصالح مع الوجدان 

وال مقدمات يقينية، وكل ما هنالك أن القصيدة الشعرية حاضرة » للغة صناعية “والخيال، فال وجود 

في المشهد الفكري، والفلسفة قد تجسد على خشبة المسرح،فالفيلسوف كان إنسانا يمشي ويرقص 
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ويسافر. تلك هي الفلسفة التي أراد نيتشه بعثها، فالفيلسوف المبدع سيحل مكان الفيلسوف المحافظ، 

 :واإلبداع واالحتفال. يقول نيتشه قوى الصحة  وسيعمل على بعث

 بالهدم يرميهم من إلى يأبهون فال مناجلهم، شحذ يجيدون رفاقا يطلب المبدع إن           “

  “.(8)بالعيد والمحتفلين الحاصدين بأنهم أنفسهم من واثقون ألنهم والشر، بالخير واالستهزاء

 

 األبدي العود- 6              

الجزء الثالث من مؤلف  رة العود األبدي إحدى أهم القضايا التي يطرحها تعد فك              

وهي المركز الذي تدور حوله أفكاره، ألنها تأتي بعد فكرتيه األخيرتين عن « هكذا تكلم زرادشت“

 .، وبذلك فهي قلب الكتاب النابض«إرادة القوة« وعن  «اإلنسان األعلى“

اإلنسان    ، «أنا أعلمكم اإلنسان األعلى“باإلنسان األعلى  لقد بدأ زاردشت بالتبشير            

األعلى، هو معنى األرض، هو الصاعقة، واإلنسان شيء ينبغي التفوق عليه فهو حبل مربوط بين 

 .اإلنسان والحيوان، وهو وسيلة ال غاية

طم غير أن اإلنسان األعلى الذي يطالب به زاردشت ال يمكن أن يتحقق حتى تتح           

 .المسيحية بأسرها -الميتافيزيقا كلها،وينهار صرح المثالية األفالطونية

فإذا عرف اإلنسان أن كل ما يعلو عليه من آلهة وأخالق مثالية هو سبب شقائه وغربته            

عن نفسه وعن األرض، أمكن للمثالية أن تنقلب رأسا على عقب، وتجاوز الميتافيزيقا وانتهاؤها، ال 

ليه إال إذا سأل زاردشت كل موجود، وتسلل إلى قلب كل حي، ليكتشف هناك إرادة قوة.سوف سبيل إ

 .«الصيرورة“يعرف أن إرادة القوة هي حقيقة الموجود وسر حياته وحركته 

ومادام كل موجود يتحرك داخل وعاء العالم، والعالم محكوم بحركة دائمة، فان             

ولكن فكرته هاته سر «.بالعود األبدي“ال نهائية أو في ما يسميه نيتشه اإلنسان نفسه منجرف في دورة 

يتهيب من الكلمة، ولغز يخشى التعبير عنه، إن زاردشت يتردد في اإلفصاح عنه، ويحيطه بجدار من 

الكتمان ما بعده جدار، ذلك انه وليد الرؤية واإللهام، بعيد عن المنطق والعقل، انه يتخفى في ظل الرهبة 

كون، ويرتعش بحمى الكشف والجنون.فكرة العود األبدي زحفت إلى زارادشت كما تزحف الحية والس

إلى جوف اإلنسان، أنها فكرة خانقة تلك التي تهمس له بأن كل شيء سيعود، سيرجع إلى ما النهاية، 

 وأن الحياة في ترحال وتجدد دائم.
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نسان، الذي سيحول الجد مرحا، والثقل العود األبدي هو التحول العام في حياة اإل             

خفة، والتشاؤم رقصا وفرحا، كما أنه فضاء للحركة والحيوية الدائمين، ومجال يتسع للجسد حتى يعبر 

عن طبيعته المتحولة والمنفعلة؛فالعود األبدي هو الذي سينتزع الجسد من تقوقعه وجموده ليلحقه بعالم 

دينامية ونشاط، انه قانون الحياة. وهنا ال يخفي نيتشه إعجابه التحول والصيرورة، حيث كل األشياء في 

، ولما كان جوهر الوجود هو الصيرورة، «ال يمكن أن نستحم في النهر مرتين“بقول هراقليطس 

الفروق بين الروح والجسد، بين الماضي والمستقبل، عندئذ يكون الجسد هو ما كان في عمق   فستنتهي

قبله، الجسد المشتاق هذا الشوق العظيم ليعانق العالم بكليته، يغمر ذاته في التاريخ وهو ما سيشكل مست

 .النور الشامل، يقف تحث سماء البراءة واالحتمال

وهي ما  يعتبر نيتشه أن الحياة المستقبلية هي حياة اإلنسان المبدع، الراقص والمرح،             

ويحل الجسد مكان العقل،  ونيزوس على أبولون، ستتخذ فيها األشياء أسماء جديدة، وينتصر فيها دي

 .(superman) وستشهد اإلنسانية عصر أفول األصنام وميالد اإلنسان األعلى

 :يقول نيتشه على لسان زاردشت            

 إذ الدوائر، ودائرة الزواج خاتم إلى شوقا وأضطرم األبدية إلى أحن ا أواه.كيف            “

 التي المرأة إال ألبنائي أما أريدها امرأة اليوم حتى أجد لم أنني االبتداء، إلى عودة االنتهاء يصبح

 (9«)األبدية. أيتها األبدية، أيتها احبك ألني أحبها

ختاما يمكن القول إن فكر نيتشه نقدي تساؤلي،يثير األسئلة أكثر مما يقدم حقائق             

وتحويله نحو الهوامش أو مناطق الصمت في تاريخ جاهزة، إنه دعوة إلى تحوير السؤال الفلسفي 

واللغة، والمعنى، والحقيقة، والقيمة..الخ.ربما كان فكر نيتشه كله دعوة وتوجيه إلى  الفلسفة، كالجسد، 

السؤال، وربما كان هذا البحث المتواضع، مجرد إعداد له، ولهذا سيظل مجرد تمهيد ومحاولة حسبها 

أن الفكر كالحمامة إذا لم نقترب منها بحذر طارت بال رجعة، وأن تثير فكرنا أن تعلمنا، كما قال نيتشه، 

 .المألوف كلما ألقينا بأنفسنا في تيار الدهشة وبحر التفلسف  وتقنعنا بأال نتشبث بصخرة

 

 الهوامش

 (1)* (F).Nietzsche » Adela bien et le mal » ;p:41 

(2) * (F).Nietzsche » la volonté de puissance» p.112. 



 من زرادشت أنفسكم  فريديريك نيتشه: انفصلوا عني واحرسوا
 

 www.couua.com                                                              0202أبريل  5الكتاب  -كتب كوة الرقمية 

20 

(3)  *  (F).Nietzsche » le gai savoir 374 Ed Gallimard et  traduction de 

pierre Klossowski ;10/18،1975 

4*  (F).Nietzsche ; » Ansi parlait zarathoustra » « des contempteurs du 

corps » p.43 

5* » Ansi parlait zarathoustra » » des predicateurs de la mort »p:58-59 

(6)*Ibid » de la vertu qui prodigue » p.102 

*(7)G.deleuze:Nietzsche et la philosophie:puf ;1962page-couverture،. 

8*Ibid « sur iles bienheureuses »p.115-116. 

(9)(F).Nietzsche ; » Ansi parlait zarathoustra » « des contempteurs du 

corps » p.43 
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 نيتشه حظ سوء روسي: كليمون

 

 اسحيردة يوسف ترجمة:

 

 .أعتقد أّن نيتشه تعّرض إلى جميع أنواع سوء الحظ، بحيث ورثنا العديد من النُّسخ الُمزورة له

نيتشه.  -سوء حظ نيتشه األول يأتي بداية من امتالك أخت خانت أمانته، إليزابيت فورستر -1

ستولوا على مخطوطات نيتشه في لحظة كان فيها هذا األخير قد فقد عقله تماما، هذه األخت وزوجها ا

، جاعلين منه الفيلسوف الرسمي لنظام ُجنوني وإجرامي، 9111حتى انهياره الكبير في يناير من سنة 

 .في حين أنه لو عاش في زمن هتلر، لكان ضمن أوائل الُمرشحين للسجن أو المعتقالت

األخت الوقحة، كانت في النهاية هي التعريف بنيتشه بشكل أسرع، نيتشه  الحسنة الوحيد لهذه

باستثناء  –الذي كان يبيع بالكاد، حتى ذلك الوقت، عشرين نسخة سنويا وكلها منشورة من ماله الخاص 

 .(، الذي نشره فاغنر9172« )ميالد التراجيديا» كتابه األول 

دغر والشُّهرة المبالغة فيها التي منحته إياها الفلسفة سوء حظ نيتشه الثاني، الحقا، يتعلق بهاي -2

الفرنسية. هايدغر قد كتب أشياء رائعة، طيب، لكن الفرق بين الوجود والموجود ليس باألمر الجديد في 

 .شيء، الرومانسية المثالية األلمانية دائما ما أقامت هذا التمييز، وكذلك فعل أفالطون

العالمية الثانية، وبعد أن ترك النازية، راح يتحدث عن نيتشه  في حين أن هايدغر، طيلة الحرب

في منتدياته من أجل إخالء ذمته، لكنه في الحقيقة جعل وضعيته أكثر سوءا، بما أنه جعل منه ُمجرد 

صلة وصل بين هيجل، كانط وهو، أي هايدغر ! وخاصة أنه فعل ذلك من خالل اإلشارة إلى كتب لم 

 .ةيكتبها نيتشه بكل بساط

سوء حظ نيتشه الثالث : استعادته من طرف اليسار الفرنسي ! في حقيقة األمر، قام بعض  -3

المثقفين التقدميون أيضا بصناعة نُسخة نيتشاوية موافقة لتََوهَُّماتِهم. بعد نُسخة نيتشه اليميني المفزعة، 

 .ة فاقدة ألي معنى تماماابتكر الفالسفة الفرنسيون )كلوسوفسكي، فوكو، دولوز، دريدا والبقية( نسخ
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بطبيعة الحال، فأن يالحظ المرء عند نيتشه كما عند ماركس، وجود نهج مشترك يهدف إلى 

، أمر يحتفظ بوجاهته. (fétiches) تعرية العمليات الالواعية التي تفضي إلى نشوء األفكار الفيتيشية

األفكار “إنكارها مع ما يسميه نيتشه ب  لكن، إذا كان انتقاد الفيتيشات عند ماركس له ارتباطات ال يُمكن

كان « الُمتقدمة“، فقد تم مع ذلك استعمال نيتشه من أجل دعم أطروحات ديمقراطية وتنعت ب «المزيفة

 .هو سيعجز عن مساندتها

*** 

 شيء كل قبل الفرح أو نيتشه روسي: كليمون مع حوار من

 L’Obs / ssetRo Clément / tout» dessus-par joie la ou “Nietzsche

(2015) 
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  :"اإلله مات" نيتشه كلمة

 المسكيني فتحي وتأويل دولوز جيل قراءة

 

 شرود ادريس بقلم:

  

 تقوم تأليفا، يتبع هللا وجود تجعل إنها تماما. مختلفة طبيعة ذات ’’مات هللا’’ صيغة

  "اإلنسان مع التاريخ، مع الصيرورة، مع الزمن، مع هللا فكرة بتأليف                            

 دولوز جيل

 أخالقيا خيارا فجأة لنا يبدو الديني، بعد ما النبي نيتشه، زرادشت إن"                           

 المسكيني فتحي  ".مستحيال

 

  تقديم   

ر تثير ردودا ونقاشات وتوظيفات مختلفة، تدل على قوة فك« مات اإلله“الزالت صيحة نيتشه 

حول قضايا العصر. إن  وحيوية فلسفة تمنح للعقول الحرة إمكانية التأسيس لحوار بين االصدقاء

التطورات التاريخية لمرحلة ما بين الحربين العالميتين، فرضت على مارتن هايدغر إثارة كلمة 

« ما بعد التحرير«(، كما دفعت عملية إعادة البناء ما بعد الحرب العالمية الثانية و9«)مات اإلله«نيتشه:

على جيل دولوز، البحث عن طريقة جديدة الستئناف التفكير فيما وراء المدارس والتيارات الفلسفية 

)الوجودية والفينومينولوجية مثال( والمشروع الرامي إلى أن تصير الفلسفة اللغة الرسمية لدولة 

ريخ الفلسفة أمثال سبينوزا، ونيتشه (. هكذا اهتم دولوز بفالسفة ينفلتون كليا أو جزئيا من تا2خالصة)

في بداية القرن الواحد « الخليفة األخير“أما تداعيات الحرب على «. مات اإلله“صاحب صرخة 

في النقاشات الدائرة حول « موت اإلله“والعشرين، فقد شجعت فتحي المسكيني على الّزج بتأويل 

مدخال إلضفاء « اإلرهاب“الموقف من وأفق الملة أو الجماعة. وقد شكل « هللا اإلسالمي“مصير 

 .«مات اإلله“مشروعية العودة إلى ُمساءلة كلمة نيتشه: 
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 والعدمية اإلنحطاط ضد سابق حكم تفعيل: "اإلله مات"-1

استشعر فريديريك نيتشه بحّسه التاريخي والجينيالوجي والفلسفي بداية سيادة الكائنات     

، وهو الموضوع «موت اإلله“أطول البشر عمرا. لذلك أعلن عن « اإلنسان االخير“الحقيرة الُممثلة في 

إنه ألمر مستغرب، أال يسمع هذا الشيخ في غابة « المركزي والمثير في كتاب زرادشت، حيث يقول:

أتيت ألخبركم باإلنسان » قائال: « اإلنسان األعلى“(. مقابل ذلك، بّشر بمجيء 3«)أن اإلله قد مات؟

إن اإلنسان األعلى هو الكائن الوحيد القادر على «. كم بشارة اإلنسان األعلىاألعلى، جئت أحمل إلي

تجاوز العدمية التي خلفها اإلعالن عن موت اإلله األخالقي الفلسفي والمسيحي. وإنه إلنسان المستقبل 

ادة، الذي شأنه أن يُحّرر الناس من المثال، وأن يخرجهم من قرف إرادة العدم والعدمية، وأن يحرر اإلر

ويعيد إلى األرض بُغيتها وإلى اإلنسان أمله. وإنه لقاهر المسيح والعدم، والمنتصر على إله األخالق 

( الكائن المريض والهادي)اإلنسان 1«)اإلنسان األخير“(. راهن نيتشه على تجاوز 4المسيحي والعدم)

ر اإلنحطاط، غاية في الطيب المسيحي واإلنسان الحديث العدمي(، وتحويل القيم الموروثة عن عصو

الكائن األشد براءة وصالبة، وإبداع قيم جديدة لمستقبل قريب وعصر « اإلنسان األعلى“افتتاح عصر 

 .آت

، وال أول من ألحق دراما الموت باإلله، فقد «موت اإلله“لم يكن فريديريك نيتشه أول من أعلن 

تاريخ الدين  –ورد في كتابه:  ، حيثHenri Heine هينه هنري طرحت قبله مع الشاعر األلماني

اسمعوا هذا الجرس الصغير، واركعوا، إننا نحمل على عاتقنا تقديسات جمة إلله “ما يلي:  –والفلسفة 

، معلنا بذلك التأسيس إلنسان قتل نفسه التلمود والحال أن موت اإلله قد ورد في زمن غابر في«. ميت

وهو من أشد المدافعين عن  –« قاد والمعرفةاإلعت“نفسه في كتيبه  هيغل .(…)لصالح شيء آخر

اإلحساس الذي من خالله تستريح ديانة الحقبة الجديدة، هو اإلحساس الذي يعلن أن «يقول: –المسيحية 

قد قال فيما قال فيه نقال  باسكال والحال أن فيلسوفا كبيرا من طينة« )…(. اإلله نفسه قد مات

 .le grand pan est mort(6) أكثر من تأويل نفس العبارة وإن كانت تحمل بلوتارك عن

 

 والحياة واإلرادة المعنى ملتقى في «اإلله موت: “دولوز جيل-2

قضية درامية بامتياز، وليست قضية نظرية. إن « مات اإلله“يعتبر جيل دولوز صيغة     

تبط أوال فكرة هللا (. تر7القضية الدرامية تأليفية، إذن تعددية، وتيبولوجية وتفاضلية من حيث الجوهر)

بإرادة العدم وتمجيد الحياة اإلرتكاسية، وتعبّر في الضمير اليهودي والمسيحي عن إرادة العدم، وعن 
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الحط من قيمة الحياة، بل إنكارها وجعل مركز ثقل الحياة في اآلخرة كما يؤكد نيتشه. في هذا السياق، 

 :«موت اإلله«يُحّدد دولوز أربع معاني ل

…. ل: إن هللا اليهودي يُميت ابنه لجعله ُمستقال عن ذاته، وعن الشعب اليهوديالمعنى األو-

حتى ساتورن لم تكن له هذه الدقة في الدوافع، إن الضمير اليهودي يميت هللا في شخص اإلبن: يخترع 

ابنه  إله محبة يتألم من الحقد، بدل أن يجد فيه مقدماته المنطقية ومبدأه. الضمير اليهودي يجعل هللا في

« للجميع“مستقال عن المقدمات اليهودية بالذات. وإذا مات هللا، وجد وسيلة جعل إلهه إلها شامال 

 .(1وكوسموبوليتيا حق)

المعنى الثاني: هللا المسيحي هو إذا هللا اليهودي، لكن الذي غدا كوسموبوليتيا، خالصة -

ظهور كيهودي. ألجل ذلك، إن من مفصولة عن مقدماتها المنطقية. يكف هللا، على الصليب، عن ال

يموت على الصليب هو هللا القديم، بينما يولد هللا الجديد. يولد يتيما ويصنع لنفسه من جديد أبا على 

يموت األب، فيصنع …. صورته ومثاله: إله محبة، لكن هذه المحبة هي أيضا محبة الحياة اإلرتكاسية

أن نؤمن به، ونحبه كما يحبنا، وأن نصير ارتكاسيين لتفادي لنا اإلبن إلها من جديد. يطلب اإلبن منا فقط 

الحقد. ومكان أب كان يخيفنا، يحل ابن يطلب قليال من الثقة، قليال من اإليمان. إن حب الحياة 

اإلرتكاسية، المنفصل في الظاهر عن مقدماته الحاقدة، ينبغي أن تكون له قيمة بذاته، أن يصبح الحب 

 .(1المسيحي) الشامل بالنسبة للضمير

المعنى الثالث: يستولي القديس بولس على هذا الموت، ويعطي تفسيرا له يشكل المسيحية. -

كانت األناجيل قد بدأت، وقد دفع القديس بولس إلى درجة الكمال بعملية تزوير هائلة. فأوال مات المسيح 

مستقال، بل من أجلنا، وبسببنا. ولقد قدم الدائن ابنه شخصيا، دفع لنفسه ابنه  ! خطايانا في رأيه ألجل

يرفع هللا ابنه على الصليب بفعل المحبة؛ وسوف نرد على هذه المحبة بقدر ما سنحس بأنفسنا مذنبين 

بهذا الموت، وبقدرما نعوض من هذا الذنب عبر اتهام أنفسنا، ودفع فوائد الدين. وفي ظل محبة هللا، 

ا. تموت الحياة، لكنها تبعث مجددا بوصفها ارتكاسية. إن والتضحية بابنه، تصبح الحياة ارتكاسية بكامله

الحياة اإلرتكاسية هي مضمون البقاء على قيد الحياة بوصفه بقاء، مضمون اإلنبعاث، وحدها اختارها 

هللا، وحدها تحظى بالرعاية أمام هللا، أمام إرادة العدم. هللا المصلوب يبعث حيّا: هذا هو تزوير القديس 

يامة المسيح وبقاؤه على قيد الحياة من أجلنا، وحدة المحبة والحياة اإلرتكاسية. لم يعد بولس اآلخر، ق

األب هو الذي قتل اإلبن، ولم يعد اإلبن هو من يقتل األب: األب يموت في اإلبن، واإلبن يبعث حيا في 

 .(94األب، ألجلنا، وبسببنا)

جمع في فكرة هللا إرادة العدم والحياة المعنى الرابع: إلى هنا يعني موت هللا التأليف الذي ي-

اإلرتكاسية. ولهذا التأليف نسب متنوعة. لكن بمقدار ما تصبح الحياة اإلرتكاسية الشيء الجوهري، 
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تقودنا المسيحية إلى مخرج غريب. تعلمنا أننا نحن الذين نميت هللا إنها تُفرز بذلك إلحادها الخاص بها، 

الحياة اإلرتكاسية بدال من اإلرادة اإللهية، اإلنسان اإلرتكاسي بدال  إلحاد اإلحساس بالخطإ واإلضطغان.

لقد قتل اإلنسان هللا، لكن من قتل  .األوربي اإلنسان اإلنسان بعد اآلن،-هللا وليس هللا-من هللا، اإلنسان

ع حياة غير لم تكن اإلرادة اإللهية، إرادة العدم تتسامح م«.أقبح العالمين“هللا؟ إنه اإلنسان اإلرتكاسي، 

الحياة اإلرتكاسية، وهذه األخيرة لم تعد حتى تحتمل إلها، هي ال تحتمل إشفاق هللا، وهي تقبل تضحيته 

على الفور، تخنقه في فخ رحمته. تحول بينه وبين القيامة، تجلس على الغطاء. لم تعد هنالك عالقة 

يختنق …. إحالل اإلنسان اإلرتكاسي محلّه متبادلة بين اإلرادة اإللهية والحياة اإلرتكاسية، بل نقل هللا،

 .(99هللا حبا بالحياة اإلرتكاسية، يخنقه ناكرا الجميل الذي يحبه كثيرا)

التأليف الذي يجمع في فكرة هللا إرادة العدم والحياة اإلرتكاسية. تبدأ « موت هللا“يعني إذن 

غياب كل اضطغان «و« الخطيئةإلغاء فكرة “الحكاية مع المسيح صاحب الرسالة الفرحة التي حملت 

كان المسيح يعلم الحياة «. القبول بالموت كدليل على مذهبه«و« رفض كل حرب«و« وكل روح انتقام

(. 92اإلرتكاسية أن تموت بهدوء، وتنطفئ بسلبية، وكان يبين الحياة اإلرتكاسية مخرجها الحقيقي)

قيامة “وما سيستتبعها من تزوير؛ « ت هللامو“وتستمر هذه الحكاية مع استيالء القديس بولس على فكرة 

موت ’’)التحديد الثالث لفكرة « المسيح وبقاؤه على قيد الحياة من أجلنا، وحدة المحبة والحياة اإلرتكاسية

، والفكر الحر، «اإلصالح الديني“وأخيرا، تُتّوج هذه المسيرة العدمية واإلرتكاسية مع ’’(. هللا

 .(93إلشتراكية، إلخ)واإليديولوجية الديمقراطية وا

 

 «اإلله موت“ نيتشه فكرة من الموقف: المسكيني فتحي -3

يرّكز فتحي المسكيني على القسم الرابع من كتاب هكذا تكلم زرادشت، وعلى عنوان     

بعد أن « البابا األخير“، الذي يدور حول التساؤل التالي: ما هو مصير «العاطل“أو « خارج الخدمة“

يعلق المسكيني، أن «. القديم لم يعد حياّ، ذاك الذي كان العالم كله يؤمن به في ما مضىاإلله “شاع بأن 

، إذ إن األمر ال يتعلق باإلله بحد ذاته، بل بوعي «لم يعد حيا“، بل «قد مات“نيتشه لم يقل هنا إنه 

منذ القرن التاسع (. لهذا يُنبّه بقوة إلى اختالف موت اإلله المسيحي في وعي األوربيين 94المؤمنين به)

عشر، واستمرار اإلله اإلسالمي على قيد الحياة في وعي المسلمين إلى اليوم، رغم تأكيده على اإلنتماء 

 .المشترك للمسيحيين والمسلمين لإلله التوحيدي اإلبراهيمي

األوربية ال تعنينا، وال فائدة منها وال دور لها « موت اإلله“يؤكد المسكيني على أن أطروحة 

عملية التحرر من الموروث الديني أو بناء الدولة الحديثة. فإذا كان مشكل نيتشه ظل متعلقا بمصير  في
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اإلله األخالقي في وعي األوربيين المعاصرين، فإن مشكلتنا نحن هو بشكل أو بآخر متعلق بماهية 

ا أخالقيا مستحيال. المدني للحقيقة: إن زرادشت، النبي ما بعد الديني، يبدو لنا فجأة خيار« التدبير“

يتخوف المسكيني من توريط الدين في النزاع الدنيوي حول البحث على وسائط اإلنتاج والسلطة، ويرى 

في األمر تعبيرا عن موقف سياسي، وليس ركنا من أركان التقوى أو اإلستعداد لآلخرة. لذا يُنبّه إلى 

وت اإلله خالل القرن التاسع عشر، وإلى ما تزامن ُسقوط األفق الروحي الذي يشد اإلنسانية مع إعالن م

ينقلب كل المؤمنين فجأة  -يقول المسكيني-فحين يسقط أفق الروح «. اإلرهاب باسم هللا“يقع اآلن مع 

 .إلى يتامى ميتافيزيقيين وإلى عالة أخالقية على ضمير البشر في كل مكان

يمان ووعي المؤمنين، والتي وأثرها على قضية اإل« موت اإلله“يثير المسكيني أيضا، فكرة 

العزيزة على علماء/فقهاء الملة. لهذا يسارع إلى اإلعتراض « اإليمان واإللحاد“تسمح بإقحام ثنائية 

أليس التحرر من «، ويتساءل:«ال يكفي أن تتبنى إلحادا منهجيا حتى تتحرر من الموروث الديني“بقوله: 

سكيني مدخال آمنا للتأكيد على دور فكرة هللا كشكل اآللهة مدعاة مرعبة للمرح؟. تشكل اعتراضات الم

التعالي الذي جعل كل أنواع الحرية اإلنسانية ممكنة، وعلى خصوصية الملة كجماعة روحية وحيدة 

يقول -حافظ فيها هللا على صحة أخالقية جيدة. الشيء الذي يجعل اإللحاد ليس حال أخالقيا مناسبا لنا 

لم “نريد أن نسمعه هو أن شيئا مقدسا ومهيبا في تاريخ أنفسنا العميقة هو  وأن النبأ الذي ال -المسكيني

 .(91ربما هو فعال لم يمت. ومن ثم أن أطروحة موت اإلله األوربية ال تعنينا)«. يعد حيا

أن العالم “تعني فقط « مات اإلله“نفسه لم يمت، وكلمة نيتشه « اإلله المسيحي“أكيد أن 

، وأن األمر يتعلق بقضية ميتافيزيقية حسب مارتن هايدغر، فال ينبغي أن «قيمتهاالمعقول افتقد مكانته و

في سياق الكف عن اإلعتقاد في اإلله. في حين تصوره جيل دولوز على أنه قضية « موت اإلله“يفهم 

 .(91درامية تأليفية، بمعنى أن اآللهة تموت دائما وفق طرق مختلفة)

زلت ُمحتاجة، اآلن وغدا، إلى استمرار حياة هللا، كما أن لذلك، وجب التأكيد على أن الملة ال

؛ نسيانها وعدم الكينونة بفهم الغرب محتاج هو اآلخر إلى المقدس وإلى عودة اآللهة، واألمر منوط

 .يتدّرع مارتن هايدغر« لن ينقدنا سوى اإلله«ف

 

 «اإلله موت“ بعد «األخير البابا«لمصير دولوز جيل قراءة -4

 بين األبشع الملكان، ) المتفوقين الناس إلى «األخير البابا“ إلى انتماء دولوز يلج يشير    

الذين يعبرون عن المشروع  (العراف المسافر، الظل الساحر، الطوعي، المتسول العلقة، إنسان البشر،
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لجهد لوضع نفسه: بعد موت هللا، استبدال القيم اإللهية بقيم إنسانية. يمثلون إذن صيرورة الثقافة، أو ا

 ؟«البابا األخير“(، فما مميزات شخصية 97اإلنسان مكان هللا)

يعرف أن هللا مات، لكنه يظن أن هللا خنق نفسه بنفسه، خنق نفسه  :األخير البابا «:يقول دولوز

شفقة، لكونه لم يعد يتحمل حبه للناس. أصبح البابا األخير من دون سيد، ومع ذلك ليس حّرا، يحيى على 

(. ومن العالمات التي تُميّزه، هي انتماؤه إلى العدمية، ال يعرف أن يضحك، أو يلعب، أو 91ت)الذكريا

 .يرقص، يرغب في الحياة؛ لكنها حياة قريبة من الصفر، حياة ضعيفة، مريضة، وارتكاسية

بقصة معنى الوجود ومفهوم الحياة؛ إنها القصة « مات اإلله“ترتبط قراءة دولوز لفكرة نيتشه 

تميّز تاريخ هذه «. ظاهرة أخالقية أو دينية“المسيحية التي جعلت الوجود مذنبا واعتبرته -طونيةاألفال

القصة بنمو اإلضطغان/الحقد مع الكاهن اليهودي، ونمو الداخلية مع اإلحساس بالخطإ، وانتصار المثل 

يحية. لم يعد األمر مع العدمية في المس -الذي يعبّر عن قرابة مع القوى اإلرتكاسية-األعلى الزهدي 

متعلقا فقط بالحط من قيمة الحياة باسم القيم العليا، بل بات حطّا من قيمة القيم العليا ذاتها. ولم يعد الحط 

(. مقابل هذا التصور اإلرتكاسي 91من القيمة يعني قيمة عدم تأخذها الحياة، بل عدم القيم، القيم العليا)

زية على براءة الحياة وعدالتها بصورة جذرية، واعتبار الوجود للوجود والحياة، تؤكد القراءة الدولو

بضرورة تفعيل قوى الجسد وإسناد إرادة « موت اإلله“(. هكذا يترافق اإلعالن عن 24ظاهرة جمالية)

(؛ إثبات الحياة واإلنخراط في عملية تحويل القيم عن طريق تدمير القيم المعروفة 29القوة إلى اإلثبات)

 .ديدةوإبداع أخرى ج

 

 «اإلسالمي هللا“ حياة واستمرار «األخير الخليفة«ل المسكيني فتحي تأويل -5

ليس فردا يمكن القبض عليه أو قتله: ال معنى  «األخير الخليفة “إلى أن المسكيني فتحي يُنبّه    

اة ألن نقتل فكرة، تماما مثل األلوهة علينا أن نحترز من أية شخصنة لعدّو يتجاوز مفهومه كّل حي

المسيحي، يؤكد المسكيني على استمرار هللا اإلسالمي على قيد « موت اإلله“(. ومقابل 22خاصة)

الحياة في وعي المسلمين إلى اليوم. ويربط أفق اإلله المسيحي بالكنيسة، بينما يجعل أفق هللا اإلسالمي 

ما مات لدينا ليس هللا “ن ، وأ«الدين“؛ أي نمط الجماعة الروحية التي تتأسس على الجماعة أو الملة هو

(. لكن وجب التأكيد على أن استمرار هللا اإلسالمي يجد أساسه في استمرار الملة، الشيء 23«)بل الملة

الذي لن يُوفّر أي سياق صحي الختراع سياسة حقيقة تمكننا في اإلنخراط الواجب في أفق اإلنسانية 

 .الحالية، كما يأمل المسكيني
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التي « موت اإلله“وليس ُمساءلة أطروحة  «الملة بعد ما التفكير “، إلىيُسارع المسكيني إذن

إلى إعادة تجديد العالقة بنفسه على « المسلم األخير“يعتبرها تتويجا مرعبا لمغامرة التنوير. ويدعو 

في رهطه « الخليفة األخير“نحو جذري، مادام هو المكلف بأن يضطلع بمهمة مخصوصة هي كونه 

قد وجد نفسه « البابا األخير“(. وإذا كان 24قراض األخالقي على صعيد اإلنسانية)اآليل إلى اإلن

المسلم “مع دعوة نيتشه لمصاحبته نحو مصيره الخاص، فإن أمام « خارج الخدمة“أو « عاطال“

والنسيان المناسب؛ يهم هذه المرة الجانب الذي لم يعد صالحا « اإلنتقاء“فرصة لتفعيل عملية « األخير

 .(21عمال )بات عاطال أو خارج الخدمة()لإلست

ومآله بالتنبيه إلى ضرورة التمييز بين ما هو « الخليفة االخير“ينتهي التأويل المسكيني لحياة 

في ثقافة الملة، وتحديد شكل الحياة الذي ال يزال قابال للحياة؟، مع اإلصرار « ما لم يعد حياة«و« حي“

«…. دعه يذهب«: “موت اإلله“الذي لم يحتمل أسئلته بشأن « البابا األخير«على نصيحة زرادشت ل

 .دعه، يقول فتحي المسكيني، تعني هنا اتركه لمصيره، دون أي حكم أو إدانة ضد أحد

يتجنُب « التفكير/التأويل«فهل األمر يتعلق بانتقاء والمباالة، تجعل ذاك الذي يضطلع ب    

 ؟…العداوة وال يخاطر بإزعاج أحد

 

 خاتمة

بالتفكير في فكرة هللا وفي عالقة الفكر « مات اإلله“رتبط قراءة جيل دولوز لصيغة ت    

منذ سقراط، في حين كانت « الفكر يخدم الحياة“بالحياة، والتساؤل عن الظروف التاريخية التي جلعت 

داع كما يؤكد نيتشه. إن المطلوب حسب دولوز، هو إب« الحياة تخدم الفكر لدى كل الفالسفة السابقين“

(، وهذا يعني تمجيد 21فكر يمضي إلى أقصى ما تستطيعه الحياة، واكتشاف إمكانات جديدة للحياة)

 .القوى الفاعلة القادرة على اإلبداع والتشريع ووضع مركز ثقل الحياة في الحياة نفسها

بالنسبة لتأويل فتحي المسكيني، فإن موت اإلله المسيحي أدى فقط إلى موت اإلنسان نفسه 

اب المعنى عن العالم، وترك اإلنسان المعاصر بال حماية من اآلخرة. لذلك يدعو إلى اإلنتماء وغي

!، وإلى األفق اإلبراهيمي  وليس إلى الفلسفة…( بصدق إلى التراث الخاص)علوم شرعية، فقه، نحو

روة أخالقية كشكل وحيد ومناسب لإلنتماء إلى النفس. ويقول، أن اإلنسان األخير/اإلنسان المسلم يملك ث

القيم “حسب المسكيني في  -بل تُختزل-يمكن ألي شعب أن يشتق منها هويته العميقة. تتمثل هذه الهوية 

« ديموقراطيا“الذي يفهمه كل أعضاء الملة دون تمييز والذي تم توزيعه « الواجب األخالقي«و« الدينية

الرائعة، والتي توفر األجوبة  ولمساته الميتافيزيقية« العصر الذهبي«منذ ذاك العصر المسمى ب
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المناسبة لكل األسئلة الوجودية، دون مطالبة بتفعيل اإلرادة والجهد أو حرق األعصاب، بتعبير فتحي 

حياته العادية بعد موت اإلله « اإلله اإلسالمي“(. في نفس الوقت، يؤكد على مواصلة 27المسكيني)

نحن نملك «حة الجيدة للملة ومعنوياتها المرتفعة بقوله:األخالقي في أفق اإلنسانية األوربية، ويشيد بالص

بنى ذاتية وسيرورات إنتاج ذاتي وهووي في صحة جيدة وتعمل بكامل سرعتها ومداها. وبالمقارنة مع 

يتحلى عندنا بمعنويات ميتافيزيقية عالية، فهو ال « المسلم األخير“في الغرب، فإن « اإلنسان األخير“

 .(21ية)يعاني من أي أمراض عدم

 

 :الهوامش

كلمة نيتشه، “، في محاضرة بعنوان: «موت اإلله“، ناقش مارتن هايدغر 9143في سنة  -1

، والمحاضرة موجودة ضمن  « Le mot de Nietzsche : Dieu est mort « «مات اإلله

 ،«طرق ال تؤدي إلى أي مكان“محتويات كتاب: 

-Martin Heidegger : Chemins qui ne mènent nulle part , traduit de 

l’allemand par Wolfgang Brokmeier ,Editions Gallimard, 1962.  

جيل دولوز وكلير بارني: حوارات في الفلسفة واألدب والتحليل النفسي والسياسة، ترجمة  -2

، 9111الدار البيضاء، الطبعة األولى، -أحمد العلمي، أفريقيا الشرق، المغرب-عبد الحي أزرقان

 .23ص

لبنان، -فريديريك نيتشه: هكذا تكلم زرادشت، ترجمة فليكس فارس، المكتبة الثقافية، بيروت -3

 .32ص

 :يقول نيتشه

أما سمعتم بذلك الرجل األخرق الذي، بعد أن أوقد فانوسه في وضح النهار، صار يجري في “-

ن اإلله؟ صاح فيهم، ، أي’’…أبحث عن اإلله! إني أبحث عن اإلله!’’ ساحة السوق ويصيح دون توقف:

، مات اإلله! ]و[ يظل اإلله ميتا! ونحن هم الذين قتلناه! كيف …أنتم وأنا! –أنا سأقوله لكم؟ لقد قتلناه 

 –سنعزي أنفسنا نحن أكبر القتلة؟ إن أقدس وأقوى ما ملك العالم إلى اآلن قد نزف دمه بطعنات ُمدانا 

أية مراسيم تكفيرية، أية ألعاب مقدسة يجب علينا أن  من سيمسح هذا الدم عن أيدينا؟ أي ماء سيطهرنا؟

نبتكر؟ وعظم هذه الفعلة، أليس شيئا يفوق طاقتنا؟ أال يجب علينا أن نصير نحن أنفسنا آلهة كي نبدو 

 .932، ص«األخرق“ 921جديرين بهذه الفعلة؟ بفريديريك نيتشه: العلم المرح، شذرة 
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اإلله قد ’’إذا علمنا أن  -بسط ظله على أوربا يبدأ منذ اآلن أكبر حدث حديث العهد في“-

العقول ’’في الواقع إننا نحن الفالسفة، نحن )…(. ، أن اإلعتقاد المسيحي قد فُقدت فيه الثقة ’’مات

، فريديريك نيتشه: «نحس وكأن أشعة فجر جديد قد لمستنا’’ اإلله قد مات’’عند سماع خبر أن ’’ الحرة

 .244، ص«ما آل إليه مرحنا“ 343شذة  العلم المرح، الكتاب الخامس،

]وكان[ ظال رهيبا ومخيفا. لقد مات  –بعد أن مات بوذا أُظهر ظله في مغارة طيلة قرون “-

 –اإلله: لكن هاته هي طبيعة الناس بحيث ستكون هناك، ربما طيلة ألفيات، مغارات يعرض فيها ظله. 

 941نيتشه: العلم المرح، الكتاب الثالث، شذرة  فيجب علينا أن نهزم ظله كذلك !، فريديريك –أما نحن 

-محمد الناجي، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء-، ترجمة وتقديم حسان بورقية«صراعات جديدة“

 .922، ص9113المغرب، الطبعة األولى، 

لقد تشتت إاله القرون الوسطى، «يُعّدد دولوز هذه المغارات التي يُعرض فيها ظل اإلله قائال:

م يفقد من ذلك قوته وال وحدته الشكلية العميقة: فالعلم، الطبقة العاملة، الحزب، التقدم، األمان، لكنه ل

هي أشكال لتحوالته. لقد أخذت هذه المتعاليات مكانه  –وستطول القائمة  –الديمقراطية، اإلشتراكية 

لتنظيمية ، فهي تمارس بضراوة مهامها ا«وهذا يكفي للقول بأنه مازال هنا، كامل الحضور

، جيل دولوز: بيركليس وفردي: فلسفة فرانسوا شاتليه، ترجمة حسيت عجة، موقع األوان، «والتدميرية

 .2491مارس  99

 .111محمد الشيخ: نقد الحداثة في فكر نينشه، ص -4

انظر مقالتي: ادريس شرود: نيتشه واإلنسان األخير: نحو تجاوز ممكن، موقع أنفاس من  -5

 .2491يونيو  24نسان، أجل الثقافة واإل

أغسطس  47هادي معزوز: موت اإلله في فلسفة نيتشه، موقع أنفاس للثقافة واإلنسان،  -6

2494. 

سمع البحارة اإلغريق ذات مرة في زمن تايبيريوس، وهم يمرون « يقول والتر كاوفمان:

يديا والفلسفة، ترجمة: والتر كوفمان: التراج ،’’ “العظيم بان⃰ لقد مات’’بجزيرة منعزلة، صيحة صاكة 

، 9113لبنان، الطبعة األولى، -كامل يوسف حسين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت

 .917ص

 .إله المراعي والقطعان في الميثولوجيا اإلغريقية :بان -⃰

 .911جيل دولوز: نيتشه والفلسفة، ص -7

 .911جيل دولوز: نيتشه والفلسفة، ص -8
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 .917ه والفلسفة، صجيل دولوز: نيتش -9

 .971و 917جيل دولوز: نيتشه والفلسفة، ص -10

 .911و 911جيل دولوز: نيتشه والفلسفة، ص -11

هو الذي قتل هللا، ألنه لم يكن يتحمل  :البشر بين األبشع«:«أقبح العالمين“يقول دولوز عن 

بالخطإ إلله مات على يده؛  شفقته. لكنه كان دائما الرجل العجوز، األشد بشاعة أيضا: بدال من اإلحساس

بدال من الشفقة اآلتية من هللا، يعرف الشفقة اآلتية من الناس، شفقة الرعاع، األكثر القابلية للتحمل. هو 

، جيل دولوز: نيتشه، تعريب أسامة الحاج، المؤسسة «الزائفة« نعم«الذي يقود الزمة الحمار، ويحفز ال

 .12، ص9111طبعة األولى، الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ال

 .244جيل دولوز: نيتشه والفلسفة، ص -12

 .911جيل دولوز: نيتشه والفلسفة، ص -13

 .2497يونيو  27فتحي المسكيني: الخليفة األخير )الحلقة األولى(، مؤمنون بال حدود،  -14

 .2497و يوني 27فتحي المسكيني: الخليفة األخير )الحلقة األولى(، مؤمنون بال حدود،  -15

-فوزية ضيف هللا: كلمات نيتشه األساسية ضمن القراءة الهيدغرية، دار األمان، الرباط -16

 .214، ص2491المغرب، الطبعة األولى، 

 .19جيل دولوز: نيتشه، ص -17

 .19جيل دولوز: نيتشه، ص -18

 .914جيل دولوز: نيتشه والفلسفة، ص -19

 .33جيل دولوز: نيتشه والفلسفة، ص -20

إن الضحك واللعب والرقص، المسندة إلى زرادشت، هي مقدرات « “يقول دولوز: -21

التحويل اإلثباتية: يحّول الرقص الثقيل إلى خفيف ويحول الضحك األلم إلى فرح، وتحول لعبة رمي 

)النرد( السافل إلى عال. لكن حين يُسند الرقص والضحك واللعب إلى ديونيزوس، تكون مقدرات 

اإلثباتية. يثبت الرقص الصيرورة ووجود الصيرورة؛ ويثبت الضحك والقهقهات  العكس واإلنماء

، جيل دولوز: نيتشه والفلسفة، «المتعدد وواحد المتعدد؛ ويثبت اللعب الصدفة وضرورة الصدفة

 .247ص

 .2497يونيو  27فتحي المسكيني: الخليفة األخير )الحلقة األولى(، مؤمنون بال حدود،  -22
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 .2497يونيو  27سكيني: الخليفة األخير )الحلقة األولى(، مؤمنون بال حدود، فتحي الم -23

 .2497أغسطس  43فتحي المسكيني: الخليفة األخير )الحلقة الثانية(، مؤمنون بال حدود،  -24

من المرعب حقا كم نحافظ على أشياء لم نعد نستطيع استعمالها بأي « يقول المسكيني: -25

ويستدرك « الكبير هو الهوية التي لم تعد صالحة للسكن« الماضي«ال. ووجه. ومنها ماضينا مث

ال يعني ذلك أن علينا أن ننتحر أخالقيا ونعلن اإلفالس الميتافيزيقي، ونعتنق دينا آخر «المسكيني قائال:

)كما يفعل المتسولون على عتبة أديان أخرى( أو نلتقي بانتمائنا العميق وكأنه عبء هووي علينا 

منه. ال يمكن أن نتسول هوية، بل فقط علينا أن نخترع أنفسنا من جديدة، ومن الداخل. كل  التخلص

اللحظات الفارقة في تاريخنا الطويل األمد )منذ المعلقات إلى اليوم( هي تنتمي إلينا وننتمي إليها بال 

 .2497أغسطس  43، فتحي المسكيني: الخليفة األخير )الحلقة الثانية(، «رجعة

 .921ل دولوز: نيتشه والفلسفة، صجي -26

)المقالة األولى(،  -أصل األخالق والحكم األخالق-ادريس شرود: في نقد الحكم األخالقي -27

 .2491أغسطس  41/ موقع كوة،  2491يوليو  91موقع أنفاس من أجل الثقافة واإلنسان، 

آلخر، موقع كوة، ادريس شرود: فتحي المسكيني واإلغريق، سؤال العالقة مع الذات وا -28

موقع أنفاس من أجل – 2491شتنبر  94/ موقع أنفاس من أجل الثقافة واإلنسان،  2491سيبتمبر  92

 .2491شتنبر  94الثقافة واإلنسان، 
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 اليسار نكسة إلى اليمين نكبة من نيتشه:

 روسيه كليمان للفيلسوف حوار

 

 بنشريف م ادريس ترجمة: 

 

بمكانة خاصة لدى كليمان روسيه، فقد عرف  Bergson enriH برغسون هنري يحظى

الفيلسوف الحق، بكونه إنسانا ذا حدس متميز. فما محل هذا الحدس الفريد «الضحك“صاحب مؤلف 

بال تردد: إن أساس الوجود Rosset Clément  روسيه كليمان بالنسبة للفيلسوف نيتشه؟ يجيب

 لمأساوي.اإلنساني هو سرمدية المرحي في تعالق مع ا

 التراجيديا مولد“ستشكل هذه القناعة، منطلقا حاسما يحكم توجه روسيه الفلسفي، منذ قراءته ل

لهرم الفلسفة األلمانية نيتشه. والجلي أن روسيه بدوره، يعد صاحب أعمال غاية في التميز بدء “ 

مدة الفكر األلماني، باستحضار ملهم آخر من أع “ وازدواجيته الواقع “ثم عمله » الطبيعة ضد“بمؤلفه

 .الذي خصه بعديد أعمال Schopenhauer Arthur  شوبنهاور آرتور وهو

بوصفه أحد الفالسفة النادرين نيتشه، ال مراء أنه كرس حياته في بلورة صلة حقيقية بفكر

المناهضين للنزعة المثالية، والمتحمسين نحو تجذير الشك األكثر جموحا، وتقويض كل وعي مطمئن 

في ـ حواره هذاـ  روسيه اإلنسانية الزائفة، وهدم المعتقدات المغلوطة لدى بادئ الرأي. يسلط للنزعة

 العلم “الضوء على النزعة النيتشوية المزيفة، نزعة عملت على تشويه وتشويش فلسفة صاحب

 محاوال في اآلن ذاته، رد االعتبار لمعالم قوة الفكر النيتشوي. «المرح

 

  :الحوار نص 

 ـ اليوم أصبح والذي الفهم، إلساءة تعرضا األكثر المفكرين أحد نيتشه بالتأكيد، : س    

 هذا تفسرون كيف للمداد. وإسالة لإلعجاب، وإثارة مقروئية، : األكثر الفالسفة أحد ـ ذلك من بالرغم

 الفهم؟ في تضارب على نظركم في يتأسس أال النجاح؟
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 الذي نيتشه أو عنه محيد ال الذي نيتشه “نسبق وأن كتبت نصا بعنوا: روسيه كليمان    

أعتقد fréquenté?» mal ou infréquentable «Nietzsche «فهمه صواب عن حدنا

 المتعددة“صراحة، أنه حصد من سوء الطالع كل األلوان، والصواب أن نربطه على التوالي بالصور

بل هو كذلك نيتشه الذي لم أعثر  الذي أدى دورا مهما في مستقبلي الفلسفي، نيتشه .“ المزيف لنيتشه

 ،وسأعود إلى هذا الحقا.دولوز جيل على أثره عند أحد،سوى القليل عند

 Elisabeth نيتشه فورستر إليزابيت األولى جراء خيانة أخته له، نيتشه ـ كانت كبوة

Nietzsche-Förster، وزوجها الذي كان نازيا معروفا بخلق مستوطنات الشباب اآلري في أمريكا 

الجنوبية، قبل أن يصل هتلر بشكل رسمي للسلطة. هذه األخت وزوجها استوليا على مخطوطات نيتشه 

لقد مهدا في  . 9111في الحقبة التي كان فيها األخير في قمة نوبات الجنون، حتى إنهياره الكلي في يناير

ن على قيد الحياة كا (1900-1844) نيتشه جعله الفيلسوف الرسمي لنظام هستيري وإجرامي، و لو أن

 .أيام هتلر، لكان أول المرشحين للسجن أو النفي في مخيمات االعتقال

ال ريب أن الفضل الوحيد لهذه األخت، في نهاية األمر،هو التسريع من شهرة نيتشه، والذي لم 

مولد “تكن مبيعات أعماله لتربو العشرين نسخة على حسابه الخاص، بغض النظر عن كتابه األول 

 .فاغنر (، المنشور من لدن9172«)جيدياالترا

، والسمعة المبالغ فيها التي خصته بها  Heideggerهايدغر الثانية،على يد نيتشه ـ أتت كبوة

كتب أشياء قيمة، لكن االختالف بين الوجود والموجود ليس  هايدغر الفلسفة الفرنسية. صحيح أن

ى إبراز هذا االختالف بصفة دائمة، وهو ما قام بالجديد؛ فقد عملت المثالية الرومانسية بألمانيا عل

 .أفالطون بتمييزه سابقا

في  نيتشه ، أثناء الحرب العالمية الثانية، بعد انعتاقه من النازية، تناول فلسفةهايدغر لكن

حلقاته الدراسية بغية تخليصه من اإلقبار، والظاهر أنه زاد االمر استفحاال؛ فمن خالل ما أقامه من 

استحضار أعمال لم  على ـ الغالب في هايدغرـ  عمل وكانط، هيجل و نيتشه طة بينوشائج بسي

 قد كتبها. نيتشه يكن

 

 ؟«القوة إرادة“  تقصدون هل : س     

من خالل  لنيتشه، تماما، ليس فقط بعض الشذرات من هذا الكتاب المزعوم: روسيه كليمان    

غرة في هذه السلسلة،هذا صنيع آخر من اكتشاف تسلسل مؤلفات نيتشه يظهر أن هذا الكتاب يشكل ث

 .نيتشه أخت
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دورا أكثر مطاطية، وأكثر الغاما لدى نيتشه. هكذا  “ القوة إرادة “لعب مفهوم

 «بل وادعى أنه يدور حول ما أسماه نيتشه ب ، على هذا الكتاب المنحول فحسب، هايدغر يعتمد  لم

نفسها؛وهذا  هايدغر ليس شيئا آخر سوى فلسفة «حجب/الت التخفي إلى الميل “؛ لكن“التواري/التحجب

 .مكمن التناقض الجوهري

، الذي نيتشه لن نستطيع الحديث عن هذه المغالطات، دون التنبيه إلى أكبرها وقعا على فلسفة

لم يول األنطولوجيا كبير اهتمام، بالنسبة إليه الوجود ليس هو المشكل أبدا، بل على العكس من ذلك، 

، وليس بجانب من يرفضونها. الحقيقي سبينوزا إلى جانب المنافحين عن الحياة مثل تشهني  يتموضع

من الفالسفة الذين يبخسون المحسوس،  هايدغر عنده، هو االلتحام بالواقع دون الذوبان فيه. بينما يجعله

نوي و يميزون في الوجود بين مستويين أنطولوجيين: المستوى األساسي أنطولوجي)الوجود(، والثا

 .(أونطي )الموجود

، بالنسبة له الواقع الحقيقي هو ما  Parménideبارمينيدس إنها الالزمة القديمة للفلسفة منذ

في العصر الوسيط ـ …كان يتوارى وراء كل مظهر، وكل محسوس، وكل مقاربة فيزيائية اختبارية

خشب كمادة مكونة لكرسي تم نعث أولئك المفكرين ممن استحوذت عليهم فكرة ال وبشكل أكثرغرابة ـ 

مثال،بدل الخشب في وجوده الحسي بالواقعيين وفي المقابل جرى نعث الطرف اآلخر باإلسميين. 

 بالنسبة ألجيال كاملة، هو من حول نيتشه إلى كائن هالمي سابق على وجوده الخاص. هايدغر ويبقى

  

  !اليسار نيتشوية ظهور نشهد نفسه المنحى في : س

تجلت كبوة نيتشه الثالثة عندما استلهمه اليسار الفرنسي حيث قام بعض : روسيه كليمان 

على مقاس أوهامهم الخاصة؛ فبعد نيتشه اليميني المرعب، صنع   نيتشه بتفصيل  المثقفين التقدميين

 .وغيرهم( نيتشه ثوري اليسار األخرق تماما دريدا دولوز، فوكو، كلوسوفسكي، )الفالسفة الفرنسيون

، يتجلى في رفع النقاب نيتشهكشف عن وجود مسعى مشترك لدى كل من ماركس وبالطبع، ال

عن السيرورات الالواعية التي تولد أفكارا صنمية، كشف اليحيد عن الصواب. لكن إذا كان نقد األوثان 

، فإن نيتشه تم تسخيره لتدعيم «األفكارالمزيفة “عند ماركس له صلة وثيقة مع ما سماه نيتشه ب

 .، دعم أضحى عاجزا تماما عن االستمرار والصمود«طليعية“ديموقراطيين والمسماة طروحات ال

 

 لتضارب ساخنة بؤرة شكلت “ «surhomme« األسمى اإلنسان“ فكرة أن نعلم : س

 المفهوم؟ لهذا تصوركم ما مغرض. بشكل استعمالها إلى بادر الراديكالي اليمين إن حيث المواقف،
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ال تحضر بقوة داخل المتن النيتشوي بجالء. تحضر في القسم الثاني  إنها تيمة : روسيه كليمان

 اإلنجيل“مؤلف أعتبره شخصيا كتابا مبتور المنتصف، بسبب الجزء المتعلق ب ،«زارادشت “من

 وكذلك لكونه الكتاب الذي حمله الجنود األلمان في أجربتهم إبان الحرب العالمية الثانية. ،«السادس

في قالب موسيقي  Mahler G ماهلر غوستاف ت شعرية رائعة، صبهاهناك بالتأكيد، صفحا

ضمن سمفونيته الثالثة، خصوصا أنشودة السكران المدهشة. تحضر هنا بالذات العبارة التي تختزل 

إن إشكالية نيتشه بالمحصلة؛ كيف يمكن  «األلم من ثراء أشد المرح«:بالنسبة إلي الفكر النيتشوي برمته

 .حتى بمرارتها؟ الجواب؛ ألن المرح أخصب من األلم واليأس القول مرحى للحياة

يجب في اعتقادي شرح هذا المفهوم المقلق  ،«األسمى اإلنسان“وبما أنكم تنتظرون تصوري ل

والحال أن مجابهة قسوة . «االنسان من يتوقع ما كل يتجاوز إنسان “بل ب «األرقى باإلنسان “ال

آخر، بالسلوى واالرتماء في عوالم ما ورائية، دون حاجة للجوء  الوجود الرهيبة دون الجري نحو عالم

 إلى متاهات االستياء أو األخالق، يتطلب جهدا هو األصعب من نوعه.

في هذا الصدد: ماهي المهمة األصعب في الحياة؟ إنها أن نعيش الحياة. وقبله  مونتين قال

يمكن أن تجابه اإلنسان، بالقدر الذي يفوق  ، بدوره، إن العيش بال وهم لهي مهمة أشد قسوةلوكريس أقر

، إنما أناس انتصروا أو سعوا إلى مجاوزة قلق/ نيتشه قدراته. والحقيقة، ليس هناك إنسان أرقى عند

 .قرف الوجود

ذلك جيدا، لهذا أرجأت الحديث عنه، كان محقا في قوله إن أهم عبارات نيتشه  دولوز فِهم

، يقاوم الضعفاء ضد َكأْداء الحياة بواسطة الضغينة «الضعفاء ضد ءاألقويا عن دوما ندافع نحن «: هي

بينما يستطيع األقوياء الحياة دون متكأ/سند. لكن لننبه إلى أن األقوياء ليسوا هم األشد اقتدارا بالمدينة، 

 .الغوغاء من ذوي الحظوة االجتماعية؛ عموما، قصده مخالف لذلك

 

 ،سنة«التراجيدية الفلسفة«مؤلفاتك أولى منذ نيتشويال بالفكر مشبعا عملك س:يبدو      

 بنيتشه؟ الحميمة عالقتكم تشكلت كيف .1961

 كم«:أوال أحيطك علما أنني كنت طفال مفعما بالمرح واالنتشاء أردد دوما: روسيه كليمان     

ي هذه كانت لدي إذن استعدادات حملتني نحو المنافحين والمناصرين للحياة. ف«بالحياة مبتهج أنا

فيلسوفي المفضل، حيث تتواجد بعض كتبه بمنزل عائلتي، قرأتها في سن  شوبنهاور المرحلة شكل

 .الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة بإعجاب كبير
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في األقسام التحضيرية؛ لما وجهنا أحد االساتذة لقراءة بعض  بنيتشه نشأت عالقتي

 .ه حدثا بارزا في حياتي، وهذا أعد«األخالق جينيالوجيا “، فقرأتنيتشه أعمال

منذ القرن السادس)ق.م( بداية الالتينيين واإلغريق، كان سقراط وأفالطون، وجل المفكرين، 

في …يجسدون الكمال المطلق ولم يخضعوا لنقد حقيقي؛ وضع كان يقلقني  إلى حدود القرن العشرين 

 درب وحيدا)في أعد لم آنذاك“،الذي خاض معركة ضارية ضد أفالطوننيتشه هذا السياق استحضرت

 هذا ما همس إلي به. » معا أصبحنا بل… الجذري( النقد

وما استوعبته ما كان يطفو على السطح  نيتشه بعدها اطلعت على كل أعمال

بوصفه غضبا عارما ضد المسيحية، يبدو جليا، أنه كان أعمق وأدق مما تصورت، ما  نيتشه لدى

ق المسيحية نفاقا فككه نيتشه جيدا؛ بيد أن خلق المرح هو تيمة أقصده في هذا المقام، هو اعتبار األخال

 .مسيحية كذلك،سيعيد نيتشه إعادة النظر فيها

، بوصفه أحد النيتشويين البارزين، ال أحد أكثر  Claudelكلوديل إذا أمعنا النطر بصحبة

في اآلن نفسه مثل  ، ال أحد يزاوج بين المسيحية ومعاداتهانيتشه مسيحية وأكثر مناهضة للمسيحية من

من يعتقدون أنفسهم األفضل “ذاته يقول:  نيتشه نيتشه؛ مما يتالءم والمسيحية من زاوية النظر هذه،

 .«سيكون الجحيم مأواهم

  

 المطاف؟ نهاية في كليا المتطرفة النزعة ضد كان س:

تماما، غير أنه ليس وحده، لقد أدرك في منتصف حياته أن :روسيه كليمان      

قضية الخير والشر، مثل فكرة الخطأ، كما  تضاهي راديكاليته؛ ذلك أن  Spinoza سبينوزا كاليةرادي

هو اآلخر فكر في هذه القضايا،  Lucrèce  لوكريس. هو الشأن في قضايا أخرى، تصورات مزيفة

ه الخاصة. تروي حكاية قديمة أن هذا الشاعر الروماني كان مآله االنتحار؛ ألنه انتبه فجأة لبشاعة فلسفت

عالوة على ذلك، بدوري وجدت الدرس قاسيا، ومهما حصل، لدي قناعة راسخة مفادها لزوم العيش 

 .بمعية الحقيقة وفي حضرة المرح

 برمته؟ النيتشوي الدرس من استخلصتموه ما أهم “ المرح العلم“ يشكل أال س:    

لنسبة إلي هناك الكثير من هذا التعبير استخدمه نيتشه بالتأكيد، لكن با:روسيه كليمان   

االحاالت الرواقية، أرى أن هناك اختالفا بين اإلنتشاء بالحياة والخضوع للقدر، بوصفه ما يتحكم في 

األشياء. من المستحيل أن نشهد لدى الحمقى انتشاء بالقدر و الذين يعوزهم، مثال، االحتفاء بالحياة ! 

 .ك االحتفاء بالقدرعشق الحياة، االقبال على الحياة،أجل، فما بال
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حبيسي رؤية   ،على حد سواء،ال ينبغي أن نغدولوكريس،وسبينوزا على النقيض تماما مما قاله

اآللهة التي تحكم مصير العالم، وبالمقابل ال ينبغي التمرد عليها بالقدر نفسه. تعرفون القول المأثور: إذا 

 وة.لبيت نداء القدر داراك بمرونة، إذا عاديته شدك إليه بقس

بالنسبة لنيتشه،من يرفضون العيش في رحاب الحقيقة هم العاجزون عن مجابهة التراجيدي 

المالزم للحياة، من ال يتحملونه ومن يصارعون ضد هذا األخير باسم قيم ـ الحقيقي، والخير، 

ضد  المغمورون بالضغينة. لهذا السبب الضعفاء الحقيقيون في مواجهة دائمة  والعادل،والجميل ـ إنهم

 .األقوياء الحقيقيين

 والشر، الخير عن بمعزل المنوال، هذا على العيش في الرغبة  أحيانا تراودكم :أال س 

 الحياة؟ وقائع مأساة من بالرغم

أعتقد أن هذا يجسد حالتي باستمرار. أسوأ الفظاعات دفعتني بطبيعة الحال الى  :روسيه كليمان 

دفعني ابدا لخصام كلي مع نظام الكون الخاضع لفكرة الخير الحزن، وتارة إلى االزدراء لكنها لم ت

والشر. ربما ألن الحظ حالفني تماما ألكون متحررا من الشعور بالسخط. هذا األخير بالنسبة إلي من 

أكبر المقاربات الممكنة زيفا عن الواقع. لن يثير ذهولي في هذا السياق جلبة الحديث عن حركة سياسية 

حركة من خاللها تتوجب المقاومة الدائمة، كما يبدو لي، ال بالمعاناة أو االلتذاذ  من الساخطين، إنها

 .بالتراجيدي؛ بل بتأكيد مرح الحياة دون تنكر لمأساوية الوجود

  

 النص األصلي بمجلة

 juillet 23 du “l’Obs» dans paru Entretien                    

: L’Observateur  2015 

خريج مدرسة المعلمين العليا، حاصل على التبريز في الفلسفة ثم الدكتوراه   كليمان روسيه1 

القوة «(،9171“)الواقع وازدواجيته «(،9119«)الفلسفة التراجيدية“في األدب، من أعماله : 

 .(9111«)بعيدا عن األنا: دراسة حول الهوية“(، 9113«)الغالبة

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNv7_DkZ3TAhXFbBoKHQynCeYQFggjMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.lobservateur.fr%2F&usg=AFQjCNGB9dIJG317TV8TjUBGhmOqkgOJhQ&sig2=vYQZreVdK_lU5ZmwjlUZ9g&bvm=bv.152180690,d.d2s
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 !بقـــرا   كونوا فلسفية.. حياة نيتشه، أونفراي: ميشيل

 

 عالج الحسن ترجمة:

 

بالمطرقة في مستودع الخزف الصيني للفلسفة الغربية.  (Nietzsche) لقد تفلسف نيتشه

وبالرغم من مجال االنهيارات، فإنه يوجد دائماً متشيعون لتلك الفلسفة المهيمنة، التي تكون األولوية فيها 

تعطى لشبقية العالم. تفكر الفلسفة المؤسساتية في العالم أقل من للفكرة، التصور، التجريد أكثر مما 

تفكيرها في أفكار العالم، إن لها ميالً أقل للواقع من الولع بالوثائق التي تسوق الحديث عنه؛ وبالتالي فإن 

 .عقيدة النص بدون سياق ترتبط بها غالبية أولئك الذين يتطورون في العالم الفلسفي الصغير

الثيمات النيتشوية موت هللا، العدمية األوروبية، قلب القيم، العود األبدي، اإلنسان  إننا نعرف

األعلى، إالّ أنها تكون باألحرى الفكر األخير لـ نيتشه. فقد كان ثمة وجود لذلك، غير أن اإلحالة على 

الدراما  ذلك لم تكن بالشكل المطلوب، لـ نيتشه الشاب الذي اقترح نجدة أوروبا المنحطة بواسطة

الموسيقية الفاغنرية؛ وبالفعل فإن والدة التراجيديا تشكل سياسة جمالية، إن لم تكن جمالية سياسية، 

بهدف جعل الجماهير أرستقراطية من أجل خلق شعب أوروبي عظيم. قام نيتشه آخر بمواصلة ذات 

، «عقل الحر“للـ ، الذي رسم صورة «إنساني، مفرط في إنسانيته“المسعى، المؤلف الفولتيري لـ 

ورغبته في غياب الكدر. ترك نيتشه المتوسطي المكان لـ نيتشه  (Epicure) صورة متحدرة من أبيقور

إلى  (Le surhomme) الجرماني قبل نيتشه حيث سيتحول الوطن إلى كون من صحبة اإلنسان األعلى

 .صورة رمزية

وط وشجرة البلوط التي تصدر تناقضات! يقول الساخطون. لكن هل ثمة تناقض بين ثمرة البل

عن نظرية لتطور النباتات التي تُرجع تحوالتها للقوة نفسها في  (Goethe) عنها؟ فقد دافع غوته

تفرعاتها المختلفة والمتعددة، تتغذى جميعها على النسغ ذاته. فإذا كان نيتشه قد وضع نظرية لديالكتيك 

، فلكي يشير، إلى أنه في حياة ما، ثمة زمن شعري أعلن عن تحول الجمل إلى أسد واألسد إلى طفل

، وآخر البتكار الذات كحرية و]زمن[ أخير من أجل (ideal ascetique) لحمل أثقال المثال الزهدي
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براءة الصيرورة. تطابق ذلك الفضاء األوتوبيوغرافي للزمن الفاغنيري، ]تطابق[ الزمن األبيقوري 

 .والزمن النيتشوي للفيلسوف

 

 لجملا عالمة حول

، بألمانيا. تركزت سنواته األولى حول (Ràcken) بروكين 9144أكتوبر  91ولد نيتشه في 

عالمة لعنة أولى: لعنة الموت. أربع سنوات على والدته، شاهد أولى العالمات على التدهور الجسدي 

تفاصيل تطور  والنفسي لوالده، قس لوثري شديد التقدير، وافته المنية إثر سكتة دماغية. تحقق الطفل من

المرض. فيما بعد، أصيب باألعراض ذاتها التي أصابت والده طيلة حياته: التهاب العينين، عمى، 

سنوات. في  1شقيقة، آالم، غثيان، قيء. ثم حضر احتضار والده الذي وافته المنية. كان يبلغ من العمر 

ه، باحثاً عن أخيه الصغير ومختطفاً السنة التالية، رأى نيتشه حلماً تحذيرياً: خروج شبح والده من قبر

سيمضي نيتشه حياته مع النساء: أمه، جدته، عمتيه، … إياه إلى رمسه. وفي اليوم التالي، مات الطفل

أخته. كان يعاني، في سنه العاشرة، من أمراض العينين والشقيقة ـ ولم تكن القضية، آنذاك، قضية ] 

 …مرض [ الزهري

قياً، إال أن أمه سرعان ما صرفته عن ذلك، فقد كانت تريده قساً كانت رغبته في أن يكون موسي

 مثل والده. أذعن نيتشه لألمر، غير أنه ألف منذ سن العاشرة. تخلى عن علم الالهوت لصالح فقه اللغة

(philologie)وقد تحقق ولوجه إلى عالم األفكار على … ، لكنه سوف لن يتلقى أي دروس في الفلسفة

، «العالم كإرادة وتمثل“، قام بشراء ]كتاب[ شوبنهاور 9111فغداة متم أكتوبر طريقة صعقة حب: 

وقرأه ضمن حالة حماس منقطع النظير. وقد لعب العمل ]الفكري[ دوراً بالغ األهمية في تطوره: ففيه 

المطلقة. توجد قوة  (determinisme) بتطوير نظرية للجبرية (Schopenhauer) قام شوبنهاور

ة ـ الحياة، وفيها ]القوة[ يتم تقديم خالصة لكل ما هو موجود. نحن نخضع لهذه القوة التي يسميها إراد

 .تمنع المحكم ـ الحر

، بعبارة (idiosyncrasie) يتطابق تشاؤم الفيلسوف مع ما يسميه بحساسيته الخصوصية

اناة ويقترح حالً أخرى بيولوجيته. يعتقد شوبنهاور أن الحياة تنوس مثل ساعة دقاقة بين الضجر والمع

إيقاف هذه الحركة. كيف؟ بممارسة أخالق  :(vouloir vivre) بهدف التخلص من تسلط إرادة ـ الحياة

الرحمة، التأمل الجمالي أو إنكار إرادة ـ الحياة: كلنا مبحرون على السفينة التي تقودنا نحو العدم، 

رادة ـ الحياة في األصداء التي تمنحها لنجتهد إذن في ممارسة الرحمة في موضع كل ما هو حي؛ تأمل إ

الفنون الجميلة بشكل عام، والموسيقى بشكل خاص، كذلك إرجاء النوسان؛ رفض الجنسانية، اإلنجاب، 
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التي يسعى إليها الحكيم. إن صورة الحكيم الذي يمارس  (nirvana) تأمين ساللة تقود أماماً إلى النيرفانا

اليعتبر أستاذ الفلسفة فيلسوفاً. قام نيتشه بتمجيد الحياة الفلسفية، ضد هذه الفلسفة سلبت لب نيتشه، الذي 

هيغل ومعاصريه الذين يعيشون من الفلسفة وليس من أجلها. وسيبذل كل ما في وسعه لتشييد كل وجوده 

 .ضمن هذا المعنى

فقيه لغة شاب مفتون  .(wagner) مثل جمل، يحمل نيتشه شوبنهاور كما يحمل فاغنر

ى، يعشق نيتشه أعمال المؤلف الشهير، أطلعه على األمر، علم فاغنر بالخبر، تمنى مالقاته. بالموسيق

صعقة حب متبادلة. في غضون ثالث سنوات، أنجز نيتشه ثالثاً وعشرين زيارة إلى مقطن المؤلف 

على أرض المعركة يعادل خسارتها في مجال  9174]الموسيقي[. يعتبر نيتشه أن االنتصار في حرب 

، هو عمل يستدعي فيه فقيه اللغة المآسي «نشأة التراجيديا“فكار. تبتكر الغلبة الواجبات؛ وعليه فإن األ

اإلغريقية كي يجعل من فاغنر سليالً لصور العظمة الجمالية. ويرى ماركسيو األمس واليوم في ذلك 

ين المنهزمين ـ ولم الكتاب رد فعل للفيلسوف المناهض للماركسية الذي يؤمن بأطروحات األرستوقراطي

 ) بايرويت… يكن قد جعل الشعب أرستوقراطياً قط في برنامج النبالة، بيد أنه عند عبورنا

Bayreuth) ،التي ستشكل مكاناً للنهضة، أصبحت ملتقى للبورجوازية، لألرستوقراطية، للملوك ،

ية إلى حيز الوجود الفلسفية للنهضة عبر الدراما الموسيق (utopie ) للصيارفة. ظهرت اليوتوبيا

، تملكه (somatise) بواسطة حفلة اجتماعية راقصة. فر نيتشه هارباً من المكان، فانسّل إلى المرض

لن يتوقف الفيلسوف عن انتقاد المثال الزهدي، … الغضب، تاركا فاغنر ـ وشوبنهاور في المناسبة ذاتها

لجنسية، الشهوة، الجسد، أماثيل الفيلسوف التشاؤم، ازدراء الحياة، بغض الرغبات، الشهوات، الغرائز ا

أن ريتشارد فاغنر، كونه شوبنهاورياً، بوذياً جديداً ونباتياً،  (Parsifal) والموسيقي. يشير بارسيفال

واستهلك الخصام. فيما بعد،  (Le Graal) يعتبر من اآلن منتميا إلى أطروحات المسيحية ـ امتأل الغرال

بهدف أن يقدم لجمهور ]القراء[ تفاصيل عداوته ـ كتاب أقل نيتشوية « نيتشه ضد فاغنر“سيكتب نيتشه 

 …بكثير، إذن

 

 األسد عالمة حول

بناء عليه، شكلت لحظة الجمل لحظة الجثو أمام األوثان: شوبنهاور وفاغنر. كانت ]اللحظة[ 

القيم، إال أنها ترتكز حول عالمة لعنة أولى: لعنة موت الوالد واألخ. وستشكل لحظة األسد لحظة ابتكار 

 تنضوي مرة ثانية تحت عالمة لعنة: لعنة المرض. وبالتأكيد، فإنه أصيب مبكراً بمرض الزهري

(syphilis) بماخور موجود بـ]مدينة[ ليبزيغ (Leipzig) على األرجح إبان المرحلة الطالبية. كما ،

النفسية. وقد قاده المشهد  كان له ثمة استعداد جيني، مع عم أدخل المشفى لمشاكل ذات صلة باألمراض
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المأساوي واحتضار الوالد إلى االبتالء باألعراض التي أصيب بها والده على رغم أنه كان سليماً من 

، فإن آالم الشقيقة، الغثيان، التهاب 9111الناحية العقلية: وبالفعل، لما غاص في الجنون، في يناير 

ت التي اختفت إلى حدود وفاته في غشت/ أغسطس العينين، القيء التي ]اآلالم[ اكتسحت المراسال

ـ بعبارة أخرى، كان نيتشه يجهل، منذ ما يقرب من عشر سنوات، األمراض التي ستنخر  9144

قضى نيتشه إذن تلك اللحظة من وجوده في المعاناة. فبعد أن استقال من … ]جسمه[ طوال حياته

ل في أوروبا برمتها. وبقي اسمه مرتبطا بأمكنة منصبه كأستاذ فقه لغة، باشر حياة من التسكع والتجوا

، (sils maria) ، سلس ـ ماريا(Rapallo) ، رابالو(Portofino) عظيمة وأسطورية: بورتوفينو

كان يرغب في  .(Meine) فمسينا (G’nes) جنوا .(Venise) ، أيضا فنيزيا(Sorrente)سورينتي

لوجيا الجرمانية باالتصال بالشمس، بالنور، بالبحر التبرؤ من ألمانيا، من الضباب الشمالي، من الميثو

 idylle) ’اعترف آنذاك بـ']قصيدة[ غزلية بطولية .(Dionysos) األبيض المتوسط ـ لديونيزوس

hero’que) مع أبيقور وأسهب في خاصية غير معاصرة (intempestif)  للفيلسوف اإلغريقي: توجد

، فكل عصر يسمح بتغير حول هذه الموضوعة. كان ألف طريقة وطريقة كي يكون المرء أبيقورياً 

 .، عنوان كتابه األكثر أصالة«العلم المرح“نيتشه، حينئذ، يرغب في ] كتاب [ 

تتضمن مقدمة هذا العمل فكرة ثورية تم رفضها على الدوام من قبل الفلسفة المؤسساتية: 

د ما. عمل هذا اإلثبات على وبالفعل، فقد كتب نيتشه إن كل فلسفة هي اعتراف أوتوبيوغرافي لجس

 تحطيم قرون من الفلسفة المثالية. يعارض المثالي الجسد والروح. فهو يعطي األسبقية لتجردية

(immatérialité) العقل المزعومة ويحط من قيمة مادية الجسد (chair).  فالفكرة توجد في ذاتها

تدرك بفضل تلك اآللة التجردية ضمن رؤيته لألشياء، وهي ليست في حاجة للواقع كي توجد، إنها 

بسبب واشجة وجودية: وبما أن الروح شأنها في ذلك شأن الفكرة لها التجردية نفسها، فبإمكانها أن 

 وديكارت (Kant) تتعالق معها. ينكر نيتشه ذلك التقليد الذي ساد من أفالطون إلى شوبنهاور عبر كنط

(Descartes). ر الذرات مع االنفصال ذاته. فقد أدار الظهر للفكرة لذلك، فهو ليس مادياً ثم إنه يعتب

«. هكذا تكلّم زرادشت“والمادة، للمثالية والمادية: الوجود، بالنسبة له، إال لحقيقة مركزية واحدة مع 

ليست إرادة القوة كرغبة في التسلط على الغير، تفسيراً خاطئاً كارثياً، بل هي مبدأ الحي في الحياة، ألن 

 .توجد حيثما توجد الحياةإرادة القوة 

معلماً كبيراً للحكمة الوجودية. فقد كان، مثله، « العلم المرح“لقد جعل نيتشه من أبيقور في 

يتفلسف بجسد مريض. إن قراءة رسائل الفيلسوف األلماني تصعق ]القارئ[ لما تحتويه من اآلالم 

عمة بسيطة إلى أقصى درجة، المشي إال أنه كان يحب مشاهدة المناظر المتوسطية، إعداد أط… العديدة

في الريف ساعات طويلة، التأمل، التفكير، قراءة كتب ذات جودة عالية، أقل، لكن بعمق. يعيش 
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متوحداً، اليتطلع إال لشيء واحد: إعادة بناء بستان أبيقور الذي سيكون مثل دير للعقول الحّرة. قام 

صدقاء والتي ستشكل أيضاً مدرسة لمربين، مكاناً بزيارة أمكنة تستطيع استضافة تلك الطائفة من األ

 .ستبتكر فيه وتعاش إمكانات جديدة للوجود

مكان شوبنهاور  (lou Salome) ولوسالومي (Paul Ree) آنذاك أخذ كل من بول ريه

وفاغنر في قلب الفيلسوف: كتب األول حول المشاعر األخالقية، وتعتبر الثانية شابة روسية مثقفة 

 التمس الفيلسوف من ريه أن يصرح بحبه ]نيتشه[ لـ لو… نيتشه إلى درجة الجنون جميلة عشقها

(Lou) مثلما كان يفعل ذلك بانتظام مع النسوة اللواتي كان يصعقه … ـ لكن ريه نفسه لم يسلم من الفتنة

حبهن، اقترح نيتشه على لو زواجاً تحت التجربة ـ سرعان ما رفضته. وسيفضي ثالوث هذه الصداقة 

 .لى خالف، ثم إن بعض رسائل نيتشه ضد لو ما كانت تستحق أن تكتب أبداً إ

عّرضت تلك القطيعة توازن نيتشه النفسي للخطر. تسببت في حدوث اضطرابات جديدة، تكرار 

ألعراض مألوفة: آالم الشقيقة التي ألزمته الفراش لمدة أسبوع، غثيان الينتهي، قيء طيلة أيام ثالثة، 

تحول ثقافي جديد. أصبح جسم نيتشه شديد الحساسية متشنجاً بـ]فعل[  …(depreifs) أعراض مكتئبة

اآلالم، المرض، زهد في المأكل، الحرمان الجنسي. آنذاك، تناول الكثير من األدوية لتسكين آالمه: 

 (chamanique) ، ومثل قوس شاماني9119في شهر غشت/ أغسطس … افيون، هيدرات الكلورال

 .(silvaplana) في سيلفا بالنا (l eternel retour) قصى، ألهم نيتشه بالعود األبديمتوتر إلى حده األ

… بالقرب من بحيرة سلس ـ ماريا، ثم إلهام اإلنسان األعلى على الطريق المطل على بورتو فينو

 الشهور ضعها ثنائية غشت/ أغسطس

عتبار مالحظات، كتابات نشرت غالباً ما فُهم مفهوم العود األبدي خطأ إذا ما تم األخذ بعين اال

، كتاب ليس من تأليف «إرادة القوة“بعد وفاة المؤلف تخلى عنها الفيلسوف، وحتى صفحات كاملة من 

نيتشه لكنه ]كتاب[ مزيف اختلقته أخته الالسامية، االشتراكية ـ القومية، صديقة موسوليني وهتلر. كي 

وروبية بشكل عام وبالنازية بشكل خاص، فقد األ (fascismes) تجعل من أخيها مبشراً بالفاشيات

أعادت كتابة بعض النصوص، حذفت كلمات، وأضافت أخرى، حرفت المراسالت التي أعادت تقطيعها 

بعد أن حذفت الفقرات التي كانت تحول دون استعادة ما تعمل عليه. حوالي عشرين نصاً منشوراً في 

 …ـ تولستويهذا ]الكتاب[ المزيف هي، على سبيل التمثيل، ل

قرأ نيتشه كثيراً كي يبذل ما في وسعه لتشييد حدسه الفلسفي بشكل علمي. بعض مالحظاته 

فإذا ما تم اعتبار ذلك النثر الكريه «. إرادة القوة“حول القراءة، منها استشهادات، تم نشرها كما هي في 

حرب، قومياً، عنيفاً، ما قبل  من تأليف نيتشه، فباإلمكان أن نجعل منه مفكراً معادياً للسامية، داعية

فاشستي! كذلك، فيما يخص قضية العود األبدي، قد يُعتقد خطأ بأنه إعادة لآلخر]مثل دولوز[ الذي هو، 
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عنذئذ، تكرار للشيء نفسه. فكرة أن ما حدث سابقاً في المكان بالصيغ نفسها وفي التفاصيل وأن هذا 

ت إلى نتائج فلسفية لقدوم اإلنسان األعلى. ألن هذا الحدث سيقع من جديد ضمن نسخة مطابقة لألصل أد

األخير يحدد من يعرف هذه الحقيقة المأساوية من التكرار إلى مطابقة ما هو موجود، ألن من يريدها 

يعرف أنه يتوجب ابتغاء اإلرادة التي ترغب فينا وبشكل أفضل، من يحبها يتوصل، بواسطة هذا 

تي هي نهاية لكل حكمة وجودية حسب زرادشت ـ نيتشه. تعمل تلك القبول، إلى الفرح، إلى الغبطة ال

 .التصورات على تغذية تحول ثالث

 

 الطفل عالمة حول

يحمل الجمل أوثاناً شوبنهاورية وفاغنارية عتيقة، يبدع األسد قيما أبيقورية جديدة، سيعرف 

لسفة جديدة. أعطى نيتشه الطفل صفاء النظير له: سيلج العالم مع األلق الوجودي الضروري لتشييد ف

 شكالً وجودياً لحدوسه الفلسفية: موت هللا، العدمية األوروبية، العود األبدي، اإلنسان األعلى، قلب القيم

(transvaluation des valeurs)  ،ـ مما يمكن من بناء عالم فلسفي انطالقا منه، كما يعتقد على األقل

ما. مثلما أنه تم التأريخ لقرون انطالقاً من يسوع  يوماً  (comput) سيتم وضع حساب أعياد جديدة

أنه في يوم ما سيحدث الشيء نفسه معه: قبل ف. ن. « هذا هو اإلنسان“المسيح، يعلن ]كتاب[ نيتشه 

 .وبعد ف. ن

 .لنيتشه األساسية األفكار بدقة لنحدد

ي إله شبيه به. لقد مات، يتوجب علينا من اآلن فصاعداً أن نفكر ونحيا بدونه أو أ موت هللا:

عنذئذ نكتفي بالعالم المعلوم ونرفض العوالم الماورائية، فتلك األوهام تغذي اليهودية ـ المسيحية أخالق 

، باختصار: (sexualite) كراهية الجسد، الرغبات، الغرائز الجنسية، الغرائز، الشهوات، الجنسانية

 .وال جنة]كراهية[ الحياة. الوجود لحياة بعد الموت، إذن ال جهنم 

ترافق موت هللا بموت المعنى الذي يصدر عنه. يمجد العصر الحاالت  العدمية األوروبية:

الصحية الحرجة، الحقد، الوهن الوجودي، الفضائل التي تحقر. يلتذ ]العصر[ بالتشاؤم، بالنزعة 

لحقيقة، ، يمجد اإلنهاك، اإلعياء. المرض، ينتشي، ال يرغب في رؤية ا(decadentisme) التحطيمية

بفعالية مطلقة، برهان على  (hedonisme) يتورط في مغامرات سياسية للموت. انتصار نزعة المتعة

مرض الحضارة هذا. بما أن هللا قد مات فكل شيء متساو، كل شيء مباح، كل شيء ممكن ـ وهو ما 

 .اليعني أن كل شيء مستحب
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الزمن على طريقة المسيحيين الذين  حقيقة وجودية بحسب نيتشه. الينبغي قراءة العود األبدي:

يتصورونه مثل سهم له ماض، حاضر، ومستقبل ويتعذر تكرار الشيء من جديد. تعتبر مقوالت 

األمس، اليوم، غداً، ]مقوالت[ غير مالئمة من أجل تفكير العالم. الزمن ليس خطياً بل دائري. ما يحدث 

، العنكبوت التي تنسج بيتها، كل هذا سيتكرر في في اللحظة التي نتكلم فيها، تغريد عصفور، نباح كلب

التفاصيل. ال يوجد عصفور يغرد من جديد، فالعصفور الذي يغرد قد غرد في السابق وسيغرد 

باستمرار التغريد ذاته. بالنسبة لـ نيتشه، لن نفلت من هذا التكرار األبدي منذ ذلك الوقت، فقد أخطأ 

يكفينا أن نريد من أجل أن نصطفي اإلرادة وعبرها ما سيتم االعتقاد بأنه كان  (Deuleuze) دولوز

تكراره. تقترح تلك النزعة النيتشوية ـ اليسارية في وقتها ابتكار درجات تجعل الحياة ذات قابلية لتغيير 

 …مجرى الزمن. قراءة يهودية ـ مسيحية تعيد حقن المحكم ـ الحر في أونطولوجيا حتمية تماماً 

مكن إخضاعه إطالقاً لقراءة سوسيولوجية أو سياسية، تفسير في غاية الي اإلنسان األعلى:

إنه يتعلق بتصور وجودي: تعرف إرادة القوة، الرغبة فيها، محبتها والتمتع بذلك الحب الذي … الخطأ

، محبة قدره ـ هذا هو ما يقدم تعريفاً لإلنسان األعلى، الذي قد يكون، (l amor fati) يسميه نيتشه

يقول اإلنسان األعلى نعم كبيرة للوجود، لكل الحياة، بما  …(surfemme) ل، امرأة عليابطبيعة الحا

أنه اليوجد اختيار آخر. ال يقول نعم للخير وال للشر، نعم لالبتهاج وال للمعاناة، ألنه اليمتلك إمكانية أال 

انتماءه للقيم  يرغب في الذي يحدث. يتوجب عنذئذ قول نعم للحياة والموت. يعلن اإلنسان األعلى

الديونيزية: الحياة، الحب، الجنسانية، الفرح، الضحك، الرقص، االبتهاج، الغناء، الخمر، فضالً عن 

ذلك، الشراسة، الفظاظة، التوحش المالزم للحياة. إنه لمن الغباء قول ال لمن يفتقد أن يكون. يصنع القدر 

 .القانون، يرغب اإلنسان األعلى في هذا القانون ويحبه

يستدعي موت هللا والعدمية األوروبية التفكير والحياة في العالم بدون إله ـ بدون  قلب القيم:

آلهة. تمجد القيم اليهودية ـ المسيحية الموت: المثال الزهدي، العفة، الطهر، االعتدال. تستدعي المسيحية 

و]االقتداء[ بالنسبة  (Christ) ، جثة معذبة، المسيح(Jesus) االقتداء بملك بدون أعضاء تناسلية، يسوع

للنساء، بعذراء تلد، مريم. لن يكون بمقدور تلك التعليمات أن تنتج سوى الحرمان وكبح الشهوات. تعتبر 

أخالق العبيد الجاحدين للحياة ـ الذين تمكنوا بواسطة اتحادهم من هزيمة األسياد العشاق للحياة ـ أخالق 

لحقد ضد كل من يريد الحياة. يفترض قلب القيم الرغبة في الحياة ا (ethique) انتقام ضد العافية، إيثيقا

 .التي ترغب فينا. تقود إرادة اإلرادة في المنفذ الوجودي للفرح، للغبطة

بدقتها وتعقيدها، استوجبت فلسفة الكارثة الحاسمة قارئاً قوياً ذا بصيرة وفكر متوقد. فليس من 

«… كتاب للجميع وليس ألحد« “هكذا تكلّم زرادشت“لكتابه  قبيل الصدفة أن يضع نيتشه عنواناً فرعياً 

ألنه كان يعلم ويتصور ـ وبعد مرور قرن ـ « ليس ألحد“ألنه وجهه إلى كل واحد، على أن « للجميع“
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أنه لن يُفهم إال بعد رحيله. وهاهو القرن قد مر، فأصبح هذا الكتاب الموجه للجميع كتاباً موجها لقلة 

 .قليلة

، (aphoristique) ات المئة تبرز أن السجل النيتشوي الشعري. الحكميوهاهي السنو

الشذري، الغنائي، اليسهل المهمة: ينبغي التوفر على عين فنان من أجل قراءة فكر هذا الفيلسوف ـ 

الفنان؛ والحال أن أخته كانت األسوأ عماء. إن إرادة القوة التي سهرت على صناعتها كي تقدم نيتشه ما 

تي وما قبل نازي قد أساءت كثيراً: فقد أنتجت تلك النسخة النازية منافسين لدى النازيين، مثل قبل فاشس

ومعاصريه،  (Lukacs) ، الماركسيين مثل لوكاش(Alfrd Rosenberg) ألفرد روزينبرغ

، (Luc Ferry) ، لوك فريه(Alain Renaut) مثل آالن رونو’ الفردانية الديموقراطية’المناصرين لـ

لماذا “وقلة أخرى قاموا بنشر ]كتاب[  (Sponville) ـ سبونفيل (Andre Compte) ه كونتأندري

 .9119في سنة « نحن غير نيتشويين

بهدف جلب التأييد ألطروحاتهم « إرادة القوة«إن محترفي الفلسفة الذين اليزالون يستشهدون بـ

]كتاب[ ]لمعاني[ مازيمو « دإرادة القوة ]وهو عمل[ غير موجو“الالنتشوية اليغتفر لهم قراءة 

يمنع هذا الكتاب المتفوق منعاً كلياً أن يتم ربط اسم نيتشه مرة  .(Maimo Montinari) مونتيناري

أخرى بفاشيات القرن العشرين. بالتأكيد، بإمكاننا أال نحب نيتشه، لكن من دون اإللحاح على 

إن نيتشه أهل  ! (Elisabeth Forster Nietzsche) األطروحات النازية لـ إليزابيث فورستر ـ نيتشه

لذلك، فهو يستوجب صبراً طويالً ـ شجاعة قديمة. كان يصبو إلى قارئ ذي موهبة وحيدة: موهبة البقر 

 …الذي يجتر. فلكي تفهموا نيتشه، كونوا بقراً 

 

 المصدر:

 .11ـ 11. الصفحات: 2421. عدد: 2499يوليوز  (Le point) األسبوعية الفرنسية 
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 المرجئة الوالدة معنى تفكيك وأطيافه: نيتشه

 

 عدنان يوسف

 

 أريد وحيدين! اذهبوا أيضا أنتم أتباعي! يا أذهب سوف وحيدا"

 نيتشه فريديريك "خدعكم قد كان فربما! زرادشت من واحذروا عني ابتعدوا ذلك.

 

 كلمة من بد ال كتبي عن أتكلم أن وقبل آخر. شيء وكتاباتي شيء أنا:“يقول فريديريك نيتشه

 هذه أن ذلك االكتراث. عدم من األمر يناسب بما ذلك سأفعل كتاباتي. فهم عدم أو فهم مسألة عن هنا

 إذا «..الممات بعد يولدون أناس هناك“ ألواني سابق بدوري وأنا كليا. ألوانها سابقة تزال ما المسألة

 يرغب من هناك يكون ال وأن اليوم، إلى يسمع ال أن لحقائقي، وأياد آذان وجود في اليوم طمعت ما

  .(1)«السليم التصرف عين بل فحسب، مفهوما أمرا ال لي، يبدو ما فذلك عني، األخذ في

في َرماِده،  نيتشه كيف لنا في هذا النص القصير والكثيف باإلنثناءات الشذرية أن نُقيم مع

ه يعيش داخل العالم وخارجه؟ هل استنجد نُحاور بقاياه، نتقفّى آثاره، نُفّكك هذا التّشوش الذي يجعل من

نيتشه حقا باألشباح في خواتم مشواره الفلسفي؟ هل جعل منها شاهدا على والدة ُمتجددة؟ ألم يُمّزق 

نيتشه نفسه ُكليا وبألم شديد، حتى يَقبل بوضعية الهُجران واإلقصاء والّدفن في ّحقه }وهو هُجران يمتد 

اث الغائب ما زال يَبوح بما ُكتب ولم يُقرأ و يُفهم بعد؟ إنها أسرار لمناطق أخرى من وجوده{؟ وهل مير

تطفو على سطح هذا النص، الذي يحمل توثره الخاص به، دون أن تنفصل عن الجذور التي تعود بها 

معه وذهب، ُدون إنقطاعه  نيتشه إلى الظالل والسراب والصمت والقلق الوجودي الذي تحّمله وَحَمله

  .ُمستفز وبكل اللغات، حتى وإن تهيأت لنا أن فناءه قد أصمته بالمرة ودة. عن المجيء والع

في ُمفتتح هذا النص على أنه سيتُرك لنا أشباحا منه بعد موته، أّي بقايا  نيتشه فريديريك يُنبّهنا

كتاباته الغير مفهومة مع األسف في عصره. ويَعتَبِر أن فهمه سيتحقّق ليس في حضوره وحياته، بل في 

كتاباته لتُسمع بقوة ويُكتب النصر لفلسفته،  -من فعل العودة-ُحلول شبحه الميّت / الحّي، حيث ستعود 

، بينما هو ال بحي وال بميت، في منزلة وسطى بين الحضور والغياب، هذه  (2)كما منّى النفس يوما
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الُكلّي وال تعبر عن  ، فكرة ال تُمثل الحضورالشبح أو الطّيف فكرة المنزلة التي نجد لها موقعا في

فهذا الميالد . «الممات بعد يُولدون أناس هناك: “وهو بالضبط مقصده من قوله (3) .الغياب المطلق

، هو باألساس تجلّي وعودة ما لألشباح، أطياف كشهود، من بينهم طيفُه نيتشه الُمرجئ الذي يتكلم عنه

(، أولئك اللّذين أصبحوا أكثر حياة بعد على لسانه )«شاهد بال أكون أال لنفسي أسمح لن “هو كذلك

رحيلهم. بمعنى ما، من شملهم الغياب في ُحضورهم ونطق بإسهم الُحضور في غيابهم. ُمعادلة معكوسة 

وهو يتحّسس أكثر ُوجوده ومآل آثاره، يُحّدق للوراء واألمام معا، بالرغم من تماسف  نيتشه فطن إليها

 .إرجاء في العودةالماضي عن الحاضر، رجاء في الحلول و

، الُمقتطف منه هذا النص القصير*، يكاد يكون «Ecce homo «هذا هو اإلنسان“يُعّد ُمؤلف 

الُمؤلف الوحيد الذي عّرج فيه على شخصيته هو، فتناولها هي وكتاباته بالتحليل، وكأنه لم يشأ أن ينتهي 

ال يتوقف عند رأيه في  نيتشه أن(. لكن يبدو 4من التأليف دون أن يعرض على الناس رأيه في نفسه )

نفسه أو رثاءه لها فحسب }راجع مقال: عندما يرثي نيتشه نيتشه{، بحيث انسحب بكينونته في حركة 

ُمبهمة إلى ديدان مسكون باألشباح، لينبأ بقدومه مرة أخرى من ُحطام ما بعد الفناء، في زمن غير زمنه، 

و ُعقولهم وترقّيهم في ُسلم فهم فلسفته التي تجمع في رحمها ُمستوعبا عند الناس أكثر من السابق، إثر نُم

السم والترياق معا }الفارماكون{. حتّى أن هذا المؤلف قد نشر بعد ثمانية أعوام على موته، وفي األمر 

الذي يتق تماما في أنه سوف يُدّرس في الجامعات يوما، ويكون  زرادشت شبح عالمة على إبقاء أثر من

 .وفكرية لألدباء القادمين، مع أنه لم يكتسب تلك المرتبة الُمميزة بين الفالسفة في عصره مرجعية فلسفية

فعندما ُعثر على المسيح من طرف : تستوقفنا في هذا المؤلف أيضا الداللة الكهنوتية لُعنوانه

وتوجهت له . «المسيح هو هذا“ ؛«المسيح هو هذا “ُمالحقيه اللذين يَوّدون قتله، قالوا عندما َوجُدوه،

دون غيره. هذا اإلقتباس اإلستيعاري الُموظف من « هو المسيح“األصابع جمعاء ُمشيرة له، باعتباره 

عدم قبول الناس بالحقيقة التي : يخدم صورة مجازية تنتهي إلى تحصيل نتيجة واحدة وهي نيتشه قبل

يُحيط لبس ما بذهن القارئ.  جاء بها. وليس في األمر من ُمصالحة بين نيتشه واإلله المسيحي، حتى ال

فكما تم إلقاء شبه المسيح على غيره، فكان شبحه الذي ُصلب وقُتل، أما هو فقد ُصعد به إلى السماء، فقد 

شبحه قبل موته على مسرح الفكر، ليكون شبحه الديونسيوسي هو الحّي والُمتبقى والدائم،  نيتشه ألقى

ومن  .résurrection  لوجيا الروح من دائرة الكرور واالنبعاثبينما هو الجثة الهامدة في إبعاد تام لتيو

من الماضي، لكي يُنقد « عودة ديونيسيوس“الحجج التي ترفع عن هذا القول غرابته، فكرته عن 

الحاضر من مأساته، ويخرجه من ذلك الطريق المسدود الذي إنتهى إليه، ليس إال تكرارا لفكرة عودة 

ات اإلبراهيمية الثالث. فمن خالل هذا التقابس، يمكن لنا إذن الحديث المسيح الُمخلّص في الديان

تتمثل في إنتظار وترك خلف السلف في ترقّب وإحتمال عودة ديونيسيوس  نيتشوية تبشيرية نزعة عن
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اإلله القادم والمبعوث من رماد الماضي. يُراهن نيتشه بقوة تنبؤية على ما سيأتي به القادم من الزمن، 

كتب له الحدوث بعد، عصرا ربما ياُلئم أفكاره أو تاُلئمه أفكاره، ُمبهجا بكون الناس يرفضون زمن لم يُ 

 .هذا الفكر الُمنتقم من الحياة ،mort la de pensée la (5)إطالقا تفكير فكر الموت

لدى فاهمة قُراء نيتشه؛  األعلى اإلنسان تركيبة لغوية ال تُشير فحسب إلى ،«اإلنسان هو هذا“

اإلنسان الذي ينبغي أن  ،في خافية متنه «المطرود“و «الُمطارد “و «عنه المبحوث “ن إلى اإلنسانولك

هنا يتقمص منزلة النبي الحامل  نيتشه تُطمس وتُشطب الحقيقة التي يدعو إليها أناس عصره. أليس

مكن أن يكون نيتشه ! أي لرسالة ونبوءة ما، الُمخلّص الذي لديه مقدرة على الحلول والُمنتظر دوما عودته

 ! ُمخترقا بكيفية الواعية بأطياف الكهنوت، الذي إحتظن بيضه في بيئته ُمنذ طفولته الُمبكرة إلى شبابه

إن نيتشه في هذا اإلعتراف أو غيره، كما يُلحظ في ُسطور ُمؤلفه، يُمضي تقريبا على ُجّل 

ه سابقة عن أوانها كما يُصرح بذلك، ؛ فأن تكون كتاباتspectrologie الشبحية أعماله وكتاباته بسمة

، فهذا يعني أن فكره، يُعّد ماضي لمستقبل لم يصر “أواني قبل أتيت لقد“ :أو حتى عندما يقول بكل ثقة

معناه أن لك  –كما هو حال نيتشه مع فكره  –بعد في الحاضر. بمعنى آخر، أن تكون ُمطارد بشبح ما 

 .ذاكرة ما لم نعشه بعد في الحاضر

الشبح بين كلمات هذا النص وُحروفه ودالالته ومسكوته، فنخرج من خالل اختراقه يندّس 

في  «دريدا جاك“ وتفكيكه، على صورة شفّافة عن معنى اإلرجاء والعودة والتأجيل والطيّفية كما تناولها

ة فلسفته. فالشبح يظل شريدا بال مقر، طريدا بال مستقر يقع في منطقة يصعب تحديدها، يقع في منطق

فهو ال بحاضر وال بغائب، ال  والغياب  ، يزاوج بين الحضور «خارج وال داخل ال “االختالف حيث

وظلّه في هذا النص بين الموت والحياة، فصورة الحياة ستحصل في  نيتشه يتحّرك (6) .بحي وال بميت

ص تام لفكرة الموت، الموت الذي يمنح وعدا لكتاباته بأمد آخر للحياة، للحضور والعبور، في إخال

العود األبدي. إنه يُفرج عن ثنائية الحضور والغياب من أرشيفات الّرعاية الميتافيزيقية، ويُنشأ من 

عبارة تؤّجل إذن وبصورة  né-demain        «غدا ولدت“ .رماده صورة ُممكنة لتعايش الطرفين

س النقطة حسب تعبير عبد مجازية فعل الوالدة إلى المستقبل ألنها ترفض الجمود أو المكوث في نف

  .(7)الكبير الخطيبي

حيث ال شيء يوجد خارج النص من منظور  –داخل هذا النص وخارجه  نيتشه إّن وجود

، وهو زمن المستحيل، زمنا يُنظر إليه باعتباره “الّرماد زمن“ هو وجود في –إستراتيجية التفكيك 

ظر. إن الّرماد ليس موجودا وال هو غير مستقبال لماضي انتهى وهو بالمثل زمن مضى لمستقبل منت

موجود، هو لم يوجد باألساس ولن يوجد في المستقبل القريب. ليس الّرماد حضورا وال هو بالغياب 

وبالتالي ال يشير إلى جوهر قائم ولكنه ال يُحمل بالمثل على العدم، فالّرماد هو الّدليل الحسي على أن 
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الّرماد لدينا دائما الفرصة ليس لمالحظة الشيء الذي انتهى  بالفعل بخصوص«شيئا ما كان موجودا، و

فمفهوم الّرماد كوجود يتقاطع عنده  .(8) واختفى فحسب، ولكن يمكن مالحظة أثر االنتهاء ذاته

الحضور والغياب ويتالزم فيه النفي واالثبات، إنه المفهوم الذي على ضوئه نُعيد صياغة العالقة بين 

يُجسد الّرماد إذن ضربا خاصا من  (9) .لّرماد ال يعيش بالفعل إال من خالل موتها“الموت والحياة ألن 

وحيث العودة نحو الماضي ليست في الحقيقة سوى تقدم نحو  الحضور يكون فيه للغياب مكان. 

 .«هايدغر “المستقبل

د عبر هذا األثر }النص{ الخاطف في مكائد الالمرئي، وال هو إنتهى عن تزوي نيتشه ينحلُّ 

، عصر مليء بالتلوث الحقيقة بعد ما عصر الفكر المعاصر برؤى تُضيء عتمة العصر الراهن،

الكياني واإلحتماء بالوهم و بلوغ أقصى عتبات االغتراب وُزهاق روح الحكمة. فما نُحسه عندما نرتمي 

وبقاياه، في لحظة حضور من خالل أطيافه  نيتشه في أعماله، هو أننا في قلب الحياة ذاتها. يُصبح

يتمسك باألرض التي حارب من أجلها وال يغادرها، ألنه لم يحدث أن خرج منها قط. علينا أن نعي أن 

الشبح بارتداديته إصرار على الحضور وبإعادتيه تأكيد على الوجود. إن الحدس الكوني الذي تميز به 

في رحاب فلسفات ومعارف نيتشه يجعله دوما حاضرا، يُلقي نظرته على الزمن، تاركا أطيافه تتجول 

وفنون ومجاالت ُمختلفة. فما من صمت أقوى بعد رحيله من كالمه، الذي تحول إلى ُصراخ مكّسر بيت 

 .الحضارة الُزجاجي

خصيصا ُكلّما اعتّل الوجود واختنق العالم بأعراض باثولوجية أخالقية  نيتشه تعود أطياف

زمات التي يمضي منها ُسكان هذه األرض. في ُصلب األ «العظمى الصحة “المنشأ، لتُدرج نفس

 –فبتحويل مهام الفيلسوف إلى المعالجة والُمداواة بالمقارنة مع حجم العلل الحضارية واألسقام الوجودية 

ضالَّته بأن  نيتشه قد وجد –هذا البرنامج الطموح الذي دفع نيتشه ثمنه إنهياراً عصبياً وتعثُّراً وجودياً 

الذي  الطبيب-الفيلسوف أفكاًرا خلَّدته في األجيال الالحقة، مبّشراً بقدومخرج من النفق حامالً 

 .* تبعاً للشعار العريق، سليل الطب الّروحاني (gr. mathein pathos) «من تألَّم تعلَّم« :يقول

، وها هو يُطلعنا باختراقات نيتشه دائرة المحددة والمضبوطة في حياة وفكر الشبحية تُعتير

مات أبي في سن السادسة والثالثين؛ كان رقيقا “في نفس المؤلف }هذا هو اإلنسان{، قائال: األشباح له 

ولطيفا وعليال مثل كائن مهيأ ليكون عابرا ال أكثر، مجرد ذكرى لطيفة عن الحياة نفسها. في مثل تلك 

السادسة  السن التي شرعت فيها حياته باالنحدار، شرعت حياتي أيضا بدورها في التدهور: في السنة

والثالثين هبطت حيويتي إلى مستواها األدنى. كنت أحيا لكن دون القدرة على النظر بعد ثالثة أمتر 

، تخليت عن خطتي كأستاذ ببازل، وقضيت الصائفة في 9171أمامي. في ذلك الوقت، كان ذلك سنة 

تي، شبحا في هيئة شبح بسانت موريس، ثم عشت الشتاء الذي لحقها. الشتاء األقل شمسا في حيا
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من نتاج تلك الفترة وكنت  «وظله المسافر “ناونبورغ. كنت في الدرك األسفل آنذاك، وقد جاء كتاب

إن هذا التّشرد العاطفي والذهني والعالئقي والجغرافي  (10) .«عندها دون شك ذا خبرة بأمر األشباح

لسفية الفريدة؛ هو من صميم بمذاقات مضاعفة نظرا لتجربته الحياتية الف نيتشه الذي عاشه وعايشه

الحياة الالمرئية لألشباح والتي قد رمت ظاللها عليه، فكان الغروب }الغربة والغرابة والغيبة{ نمطا 

 .يكسو وجوده ويمتزج بفكره الذي َوجده لم يُخلق لعصره

لقد كانت نظرة نيتشه لنفسه من الناحية النرجسية دوما ُمخترقة بشهاب يمضي من داخله إلى 

رجه، دون أن يعكس حضوره أو يضيءه. عاش ومات دون أن يشعر به أحد تقريبا ! بل إن كتاب خا

الدرجة الثانية والثالثة كانوا معروفين ويحظون باالعتراف وهو مغمور تماما. إن التفاوت الهائل بين 

أحد قد سمع  ال«عظمة مهمته وصغار معاصريه تجلى في الحقيقة التالية التي توجه بها للجمهور، قائال:

بي أو رآني ! أنا أعيش على الرصيد الذي أوليه لنفسي، على إيماني بذاتي. وربما كان وجودي ذاته 

ألماني يجيء « مثقف“عبارة عن وهم؟ أنا شخص غير موجود على اإلطالق ! يكفي أن أتحدث مع أي 

ال أحد يعرف من هو إلى سويسرا حيث أقيم لكي يتأكد من أني غير موجود أبدا. ال أحد يسمع بي. 

فرديدريك نيتشه ! ولذلك فإن من واجبي أن أقول لكم محذرا: اسمعوا أيها الناس: فأنا كذا وكذا. ولست 

ومع الحرص على كّل تنبيه؛ لم  (11) .«كذا وكذا. إياكم ث إياكم أن تغلطوا بيني وبين أي شخص آخر

في اتجاه غير ذلك الذي يُريد قد ُورطت بقدر ما توّدع أطياف نيتشه بالبثة مسرح العالم، فبتأويل كتاباته 

الخ، فتعددت صور }…{ في تطوير حركات أيديولوجية مثل النازية والفاشية واألناركية والراديكالية 

نيتشه مثل نيتشه الفاشي أو نيتشه النازي، أو نيتشه النيلستي وأشياء من األسلوب الناري التي ساعدت 

 .خطأعلى فهم فكره في اإلتجاه ال

؛ أحدهما نيتشه ذلك الذي يقف جانبا عليه أن يُفكر في ذلك اإلختالف بين شكلين من العالقة مع

 ضد المكافح “تشكل عبر عقد من الزمن، عندما جاء ليل الُجنون وسربل بسواده، ذلك

لعيان . وقد بدا هذا التناقض جلّيا ل9144وثانيهما ذلك الذي جاء بعد أن انتزعه الموت منا في  ،«عصره

عندما استبق نيتشه األمور وعبر عن تأثيره في معاصريه، وذلك في األيام األخيرة من نشاطه الفكري.. 

 يوجد يكن لم ربما القالئل، أقل يخص الكتاب وهذا: “متحدثا قبل أن يقعده المرض بقليل بهذه الكلمات

 استبدل أن لنفسي سمحت كيف زرادشتي. يفهمون اللذين أولئك هم يكونوا أن يجب اآلن. منهم أحد

 بعد يولدون قلة إلى ينتمي الذي هو وحده غد بعد بذاتي؟ آذان اآلن لهم تنمو اللذين أولئك

لقد بدا نيتشه وكأن بعد غد سيولد بموته. وعلى المرء أن يستعيد في هذه الحال كلمات زارا . «موتهم

  (12).الموعود «غد البعد “ليدرك هذا
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، وصل إلى ُمعاصريه خبران اثنان؛ كان أي منهما ربما أكثر وقعا نيتشه يُذكر أنه قبل موت

عام « جورج برانديس“حتى من خبر موته. األول يتعلق بمجموعة من المحاضرات التي راح يلقيها 

إعترافا له بصلة  نيتشه حول حدس نيتشه الفلسفي في جامعة كوبنهاغن في الدانمارك. وقد رأى 9111

بأن قلة يعيشون بعد موتهم. وقد كان لذلك أثر إيجابي عليه إذ انتزعه قليال من بما عبّر عنه ذات يوم، 

عزلته التي فطر عليها. أما الخبر الثاني فجاء بعد األول، ومؤداه أن ذلك المفكر الذي كتبت عليه العزلة 

ورته. قد سقط كليا في الجنون العقلي. وبعد أن أخمدت فعاليته وجد معاصروه تسلية في شحذ معالم ص

ومع الزمن ازدادت الصورة وضوحا، وكأن فكره قد نهض من فوقها كأنه شكل أحدب. لقد توهجت 

عوالم الفكر في روحه بذلك النور الذي انبعث من نجوم الفكر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

أن  من الُمقلق للبعض (13) .ولم يعد خافيا على أحد إلى أي مدى تتسع عظيمته وتترامى

دوما سيعود، كما لو أنه بقايا من الفناء وما يحي من بقايا النهاية. فمن سمات الشبح هو كونه  نيتشه شبح

أثر ال ينفك عن التجلي والتالشي، هو إمكانية المستحيل. فهو الالشيء الذي يمزج بين االستحالة 

، يحيا وهو في دهاليز واالمكان أو تمفصل بين الحضور والالّحضور يحيي بدون أبعاد وبال آماد

 .اللحود، يحضر وهو في عتمات الغياب

لم توّدع أطياف نيتشه بالبثة مسرح العالم، فبتأويل كتاباته في اتجاه غير ذلك الذي يُريد قد 

الخ، }…{ ُورطت بقدر ما في تطوير حركات أيديولوجية مثل النازية والفاشية واألناركية والراديكالية 

ل نيتشه الفاشي أو نيتشه النازي، أو نيتشه النيليستي وأشياء مسحوبة من أسلوبه فتعددت صور نيتشه مث

هو تاريخ حقبتان قادمتان، إنه  نيتشه الناري، ساعدت على فهم فكره في اإلتجاه الخطأ. فما يحكيه

إن ُمجرد فكرة  nihilisme (14) .عودة العدمية: يصف ما سيأتي، ما ال يمكنه أن يأتي بطريقة أخرى

كما وجد جيل دولوزعند نيتشه، تجعله فيلسوفا للمستقبل. لقد  «تجاوزه من بد ال شيء االنسان “لتجاوزا

في غير عصره؛ وحدث اإلنفجار هذا ليس دخيال على لُغته البُركانية والصورة التي يجد  نيتشه انفجر

ة غير مأمونة على عليها الفيلسوف الحقيقي. فهو يُشخص معدنه، ُمعتبرا إياه مادة ُمتفجرة ُمروع

 لها يعرف لم بأزمة رهيب، هائل، شيء بذكرى اسمي سيقترن يوم ذات قدري، أعرف. “اإلطالق

هذا هو  (15).«ديناميت عبوة بل إنسانا لست فأنا الوعي. في رجة أعمق األرض، وجه على مثيل

ه تجربة مريحة، وبالرغم من التعليق الوحيد الذي سمعناه حتى اآلن منه. ولم تكن لديه أي نية ليُقدم لقُراء

أن معاصروه قد حموا أنفسهم بعدم القراءة له، لكن في أعقاب موته، انقلب األمر وأصبح له ثر عظيم 

 .في فكر القرن العشرين

لكن، ألم يكن الجنون الذي ُشّخص به في نهاية مشواره صورة من صور شبح يتقاسم معه 

ح الفيلسوف الحكيم أم الرجل المجنون؟ مهما تقاسمت فكره، فكر القيصر؟ وهل ترك نيتشه وراءه شب
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اآلراء في هذا الشأن، مميّزة بين صفوة نيتشه الفلسفية وُحمقه الهذياني، فقد أنجز بالشكل األسمى 

ولم يكن الجنون الذي  (16) .المهمات كلها التي ينتظرها المرء من الفالسفة حسب شهادة أستاذه ريتشل

ره سوى حارسا لفكره بلغة دريدا، حتى ال يصير معبدا للُمريدين وال ُمختبرا تمّكن منه في أواخر مشوا

جامدا للباحثين وال روضة من رياض األناركيين، الشيء الذي لم يكن ليرضاه. ذلك أن كل تشبت أو 

 .تشبّه به، هو صورة من صور الموت بالنسبة له ولفكره

 

 :هوامش

علي مصباح، الطبعة األولى، كولون ألمانيا، فريديريك نيتشه، هذا هو اإلنسان، ترجمة:  .9

 .2443منشورات الجمل، 

 .راجع: د. صفاء جعفر، محاولة جديدة لقراءة نيتشه .2

3. Niall lucy, a derrida dictionary, p 79. 

 .29نيتشه، الدكتور زكرياء إبراهيم، ص  .4

الدار  –فريديريك نيتشه، العلم المرح، ترجمة وتقديم: حسان بورقيبة ومحمد الناجي  .1

 .94البيضاء،ص 

 .933جاك دريدا.. ما اآلن؟ ماذا عن غد؟ الحدث؛ التفكيك؛ الخطاب، مرجع مذكور، ص  .1

 .4، ص 2494ولدت غدا، كتاب جماعي، تحت اشراف مراد الخطيبي، سيليكي اخوين،  .7

1. Rudy steinmetz, les styles de derrida, p 213.   

لسفة، جاك دريدا، سامي بلقاسم غابري، دار تفكيك الميتافيزيقا وبناء اإليتيقا في الف .1

  .291، ص 2497الخليج، 

 Expérience philosophant. en Vivre Greisch, Jean : voir     *

 Hermann, Paris, l’âme, de thérapies et spirituels exercices philosophique,

383. p 2015, «, Visu De « coll. 

لف شتاينر، ترجمة وتقديم حسن صقر، دار الحصاد نيتشه مكافحا ضد عصره، رودو .9

 .911-917ص  –، ص 9111للنشر والتوزيع، 
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فريديريك نيتشه، شيطان الفلسفة األكبر، مجدي كامل، دار الكتاب العربي، الطبعة  .2

 .91-91، ص، ص 2499األولى، 

 .911نيتشه مكافحا ضد عصره، رودولف شتاينر، نفس المرجع، ص  .3

 .ن؟ ماذا عن غد؟ الحدث؛ التفكيك؛ الخطاب مرجع مذكورجاك دريدا.. ما اآل .4

1. Philisophie magazine ; hors-série ; nietzsche l’antisystéme ; n° 

26.  p 26. 

الفلسفة نشأتها وتطورها.. تاريخ العقل البشري؛ ياسر شعبان، كنوز للنشر والتوزيع؛  .1

 .911؛ ص 2494

 .911نيتشه مكافحا صد عصره، مرجع مذكور، ص  .7
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 قاهرة كقوة الفرح أو نيتشه روسي: كليمون

  L’OBSمجلة عن Lemonnier Marie و Lancelin Aude من كل حاوره

 

 

 اسحيردة يوسف ترجمة

 

، هنري برجسون، والذي يكن له الفريد والساخر كليمون روسي «الضحك“مؤلف كتاب 

ذي يمتلك حدسا وحيدا. ما هو يا ترى هذا الحدس احتراما شديدا، يُعرف الفيلسوف األصيل بالشخص ال

 .في حالة نيتشه؟ ترابط الفرح والمأساة في الوضع البشري، يجيب كليمون روسي دون تردد

حتى أن هذه القناعة شكلت، بالنسبة لهذا األخير، أول تََجلٍّ فلسفي، ذلك الذي حدد ميوله، منذ 

نَْعِرُف أن كليمون روسي، مؤلف عمل هو نفسه غاية في للكبير األلماني. » ميالد الترجيديا » قراءة 

، غالبا ما يرجع إلى عمالق ألماني «الواقع ونسخته“وصوال إلى « عدو الطبيعة“األصالة، انطالقا من 

 .آخر، ارثر شوبنهاور، حتى أنه قد خصص له العديد من الكتب

ر طوال حياته تقاربا حقيقيا مع فكر نيتشه،  الذي ينتمي مثله إلى الفئة القليلة ومع ذلك، فقد طَوَّ

المعادية للمثالية، هؤالء الفالسفة الذين يجدون لذة بالغة في زرع الشك العصي على التهدئة، وفي 

إنسانية، وفي هدم اليقينيات المزيفة للجماهير. في هذا الحوار، يكشف -تعذيب الضمائر الحية شبه

مستعيدا بذلك « العلم المرح“ت على الفهم الصحيح لصاحب لمجلتنا عن النَّسخ المزيفة التي لطالما شوش

 : الخطوط العريضة لفكره.صحفي المجلة

 

 اليوم فهو ذلك، ورغم التاريخ، عبر «المنبوذين“ الفالسفة أكثر بين من واحد هو نيتشه

 مبني نظركم في هو وهل النجاح هذا تشرحون كيف وتعليقا. وحبا، مقروئية، الفالسفة أكثر من واحد

 فهم؟ سوء على
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في «. نيتشه منبوذ أم ُمخالطة بطريقة سيئة؟» كتبت فيما مضى نصا بعنوان  كليمون روسي:

الواقع، أعتقد بأنه تعرض لجميع أنواع سوء الحظ، بحيث ورثنا العديد من النُّسخ الُمزورة لنيتشه. نيتشه 

ه لم أجد له صدى عند أي ، هو في الحقيقية، نيتش«صيرورتي الفلسفية“الذي لعب دورا مهما في 

 .فيلسوف، باستثناء جيل دولوز ولو قليال، سأعود إلى األمر بالتفصيل

نيتشه،  -سوء حظ نيتشه األول يأتي بداية من امتالك أخت خانت أمانته، إليزابيت فورستر

قبل وِصهر كان نازيا معروفا وقد سبق له إنشاء ُمستعمرات لآلريين الشباب في أمريكا الجنوبية حتى 

لطة. هذه األخت وزوجها استولوا على مخطوطات نيتشه في لحظة كان  أن يصل هتلر رسميا إلى السُّ

، جاعلين منه الفيلسوف 9111فيها هذا األخير قد فقد عقله تماما، حتى انهياره الكبير في يناير من سنة 

أوائل الُمرشحين الرسمي لنظام ُجنوني وإجرامي، في حين أنه لو عاش في زمن هتلر، لكان ضمن 

 .للسجن أو المعتقالت

الحسنة الوحيد لهذه األخت الوقحة، كانت في النهاية هي التعريف بنيتشه بشكل أسرع، نيتشه 

باستثناء  –الذي كان يبيع بالكاد، حتى ذلك الوقت، عشرين نسخة سنويا وكلها منشورة من ماله الخاص 

 .نشره فاغنر (، الذي9172« )ميالد التراجيديا» كتابه األول 

هرة المبالغة فيها التي منحته إياها الفلسفة  سوء حظ نيتشه الثاني، الحقا، يتعلق بهايدغر والشُّ

الفرنسية. هايدغر قد كتب أشياء رائعة، طيب، لكن الفرق بين الوجود والموجود ليس باألمر الجديد في 

 .يز، وكذلك فعل أفالطونشيء، الرومانسية المثالية األلمانية دائما ما أقامت هذا التمي

حين أن هايدغر، طيلة الحرب العالمية الثانية،  في ؟«القوة إرادة“ كتاب عن تتحدث : ص.م

وبعد أن ترك النازية، راح يتحدث عن نيتشه في منتدياته من أجل إخالء ذمته، لكنه في الحقيقة جعل 

نط وهو، أي هايدغر ! وخاصة وضعيته أكثر سوءا، بما أنه جعل منه ُمجرد صلة وصل بين هيجل، كا

 .أنه فعل ذلك من خالل اإلشارة إلى كتب لم يكتبها نيتشه بكل بساطة

بكل تأكيد، وال مقطع واحد من كتاب نيتشه المزعوم هذا، يحمل نفس تاريخ أو  كليمون روسي:

نفسه يلعب »  إرادة القوة“يتلو حقا البقية، وهنا يتعلق األمر أيضا باختالق ُكلِّي ألخت نيتشه. مفهوم 

دورا ِجدَّ ُمبهم وثانوي عند نيتشه. وهكذا، فهايدغر لم يعتمد فحسب على هذا الكتاب المزيف، ولكنه 

ل إخفاؤه أو عدم البوح به“نيتشه ولكنه « أحسه“ادََّعى أيضا االرتكاز على كل ما  والذي هو ليس « فَضَّ

 !كبيرشيئا آخر سوى فلسفة هايدغر نفسها. وهو ما يُمثل سوء فهم 

ال يُوجد ما هو أكثر افتراء على نيتشه من هذا، نيتشه الذي لم يهتم قط باألنطولوجيا )علم 

الوجود( والذي يعتقد بأن الوجود ليس هو المشكلة أبدا. بل العكس هو الصحيح، نيتشه يُوجد في صف 
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واقع دون التباس. في دعاة اإلثبات كسبينوزا، وليس دعاة النفي. الحقيقي بالنسبة له، هو االحتكاك بال

حين أن هايدغر ينتمي إلى معشر الفالسفة الذين ينفون الحسي، الذين يميزون بين مستويين للحقيقة، 

 .غير ضروري (ontique) «َمِوُجوِدي“ضروري، ومستوى « أنطولوجي“مستوى 

الواقع يتعلق األمر بنفس الالزمة القديمة التي تتردد منذ أيام بارمنيديس، والتي مفادها أن 

في العصر ….الحقيقي يُوجد وراء كل ما هو ظاهر، وكل ما هو حسي، وكل مقاربة فيزيائية عينية

الوسيط، وبشكل غاية في الطرافة، هؤالء المفكرين الذين كانوا ال يعترفون بالخشب الملموس للكرسي 

مهم كانوا هم في حين أن خصو«. الواقعيين»الكرسي، كانوا يُدعون ب « فكرة“مثال، ولكن فقط ب 

َل نيتشه، بالنسبة ألجيال بكاملها، إلى مجرد طيف سبق وجوده «. االسميون“ يبقى أن هايدغر قد َحوَّ

 .الخاص

 

 …«يسارية نيتشاوية“ بزوغ أيضا رأينا : ص.م

إنه سوء حظ نيتشه الثالث : استعادته من طرف اليسار الفرنسي !)يضحك(. في حقيقة  ك.ر :

ين التقدميون أيضا بصناعة نُسخة نيتشاوية موافقة لتََوهَُّماتِهم. بعد نُسخة نيتشه األمر، قام بعض المثقف

اليميني المفزعة، ابتكر الفالسفة الفرنسيون )كلوسوفسكي، فوكو، دولوز، دريدا والبقية( نسخة فاقدة 

 .ألي معنى تماما

رك يهدف إلى بطبيعة الحال، فأن يالحظ المرء عند نيتشه كما عند ماركس، وجود نهج مشت

، أمر يحتفظ بوجاهته. (fétiches) تعرية العمليات الالواعية التي تفضي إلى نشوء األفكار الفيتيشية

األفكار “لكن، إذا كان انتقاد الفيتيشات عند ماركس له ارتباطات ال يُمكن إنكارها مع ما يسميه نيتشه ب 

كان « الُمتقدمة“حات ديمقراطية وتنعت ب ، فقد تم مع ذلك استعمال نيتشه من أجل دعم أطرو«المزيفة

 .هو سيعجز عن مساندتها

 المفزعة التأويالت أنواع لشتى هدفا شكلت قد «الخارق اإلنسان“ فكرة بأن َنْعرِفُ  : ص.م

 تفسرون كيف متحيزا. استخداما استخدامها إلى مبكرا سارعوا قد المتطرف اليمين إيديولوجيِّي وبأن

 المفهوم؟ هذا أنتم

 

يتعلق األمر بموضوع ال يصر نيتشه عليه كثيرا وال يُوجد في األقبية النيتشاوية األفضل  : ك.ر

، كتاب أعتبره، أنا، عمال نصف فاشل، بسبب «هكذا تكلم زرادشت“تهوية. يظهر في الفصل الثاني ل 
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حقائبهم إبان اعتباره له إنجيال خامسا، وأيضا ألنه كان الكتاب الذي كان يحتفظ به الجنود األلمان في 

 .الحرب العالمية الثانية

لها مالر إلى معزوفة موسيقية في  السيمفونية “تُوجد طبعا صفحات مذهلة في هذا الكتاب، َحوَّ

، نذكر على سبيل المثال أغنية السِّكير، الجميلة جدا. وهو الكتاب الذي يتضمن قولة تختزل كل «الثالثة

المشكل الفلسفي الذي ينبري نيتشه لمواجهته، هو في حقيقة «. زنالفرح أشد ُعمقا من الح» فِكر نيتشه : 

األمر كالتالي : كيف يُمكن أن نقول نعم لحياة قاسية؟ والجواب يأتي على هذا النحو : يجب فعل ذلك، 

 .ألن الفرح أشد خصوبة من الحزن

بأنه من  ، فأنا أعتقد(Ubermensch) «اإلنسان الخارق“إذن، وبما أنك تسألني عما أعنيه ب 

اإلنسان الذي يقع خارج » ، وإنما ب «اإلنسان األعلى“األفضل تفسير هذا المفهوم المزعج، ليس ب 

في حين أن مواجهة القسوة الرهيبة للوجود دونما حاجة من أجل ذلك «. نطاق ما يُمكن طلبه من إنسان

ختباء في متاهات الحقد إلى االستنجاد بعالم آخر والتعويض بعوالم خلفية، أي دونما حاجة إلى اال

 .واألخالق، أمر يتطلب مجهودا هو األصعب من بين كل المجهودات

ٍة في الحياة؟ إنها الَعْيش. لوكريتوس أيضا، وقبل  لقد سبق لمونتايين قَْولُهَا : ما هي أصعب َمهَمَّ

د ما، تفوق مونتايين، كان يقول بأن العيش دون أوهام هو أقسى مهمة تقع على عاتق إنسان،و، إلى ح

قدراته. في حقيقة األمر، ال وجود لإلنسان خارق عند نيتشه، كل ما هنالك هو مجرد أُناس يتفوقون على 

 .أنفسهم ويبحثون عن التفوق على ُمعضلة الوجود

جيل دولوز قد فهم هذا األمر جيدا، لذلك استثنيته قبل قليل. وقد كان على حق حين قال بأن 

«. علينا دائما أن ندافع عن األقوياء في مواجهة الضعفاء“هي هذه : إحدى أعظم مقوالت نيتشه 

الضعفاء يحتمون من ُمعضلة العيش خلف شعور الضغينة والحقد. أما األقوياء فيعرفون كيف يعيشون 

دونما حاجة إلى ُعكَّاز. ومع ذلك يجب توخي الحذر، فنحن ال نعني مطلقا باألقوياء األشخاص األقوى 

 .ي غوغاء أعلى السلم االجتماعي. بصفة عامة، العكس هو الصحيحفي المدينة، أ

 

 الذي ،«التراجيدي الفكر“ األول، كتابك منذ وهذا النيتشاوية باألفكار تعج أعمالك : ص.م

 بنيتشه؟ الشخصية عالقتك بدأت كيف .1961 سنة ظهر

 

كم » ت هذه الجملة: : أوال، عليك أن تعرف بأنّْي كنت طفال فرحا للغاية يردد طوال الوق ك.ر

فقد كنت إذن أمتلك استعداد قبليا يرفعني إلى مصاف إثباتيِّ وماِدحي الحياة. ومع «. أنا سعيد بالعيش
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ذلك ففيلسوفي األول كان هو شوبنهاور، والذي كانت كتبه متوفرة في بيت العائلة حيث قرأتها في السن 

 .الثالثة عشر أو الرابعة عشر، وذلك بكثير من اإلعجاب

كان  .(l’hypokhâgne) نيتشه ظهر أكثر نحو السنة األولى من األقسام التحضيرية األدبية

، وقد شكل ذلك حدثا «جينالوجيا األخالق“هناك أستاذ قد أوصانا بالقراءة له قليال. وبالتالي فقد قرأت 

كان الحديث دائما في فارقا في حياتي. منذ السنة السادسة، أي منذ تعلم اللغتين الالتينية واإلغريقية، 

الفصل الدراسي عن سقراط، أفالطون، وكل الُكتاب الذين، حتى القرن العشرين، ظلوا، في المطلق، 

وها بالنسبة لي قد جاء نيتشه الذي كان يشن …فوق النقد الحقيقي. كم كان هذا كفيال بإشعاري بالملل

 .لت مع نفسي حينها، هكذا ق«نحن اثنان…لست وحيدا“هجوما ُمسلحا على أفالطون ! 

بعد ذلك، قرأت كل مؤلفات نيتشه تماما. ما فهمت إذن هو أن كل ما يمكنه أن يظهر بشكل 

سطحي عند نيتشه على أنه حنق ضد المسيحية، كان، في حقيقة األمر، أكثر دهاء من ذلك. ما أود قوله، 

ه بإماطة اللثام عنه بشكل تحتوي على نفاق قام نيتش…«( أدر خدك األيسر)“هو أن األخالق المسيحية 

 .جيد، وأن واجب الفرح هو أيضا موضوع مسيحي يعيد نيتشه استخدامه بالكامل لصالحه

إذا نظرنا إلى األمر من وجهة نظر كلوديل، الذي كان نيتشاويا بشكل كامل، فال يُوجد ما هو 

مسيحية التي نتصورها أكثر مسيحية وأكثر معاداة للمسيحية في اآلن ذاته من نيتشه، بالنظر إلى ال

 .بالطبع. عالوة على ذلك فنيتشه نفسه يقولها : مصيرهم الجحيم أولئك الذين يعتقدون بأنهم األفضل

 

 …المطاف نهاية في للجهاديين مثاليا عدوا كان فقد : ص.م

عدوا ُمطلقا، ولكنه لم يكن الوحيد. لقد انتبه في منتصف حياته إلى أن راديكالية سبينوزا  ك.ر :

انت أيضا بنفس شمولية راديكاليته، وبأن الشر والخير، كما فكرة الخطأ، باإلضافة إلى أشياء أخرى، ك

لم تكن سوى مفاهيم ُمزيفة. لوكريتيوس سبق له أن فكَّر بنفس األمر أيضا. أسطورة متأخرة ذهبت إلى 

ة فلسفته الخاصة. أن لوكريتوس، هذا الشاعر الروماني، قد انتحر الحقا، عندما اقتنع فجأة بفظاع

)يضحك.( بالمناسبة، أنا نفسي قد حصل معي أن وجدت الدرس قاسيا بعض الشيء. مهما يكن من أمر، 

 .فقد كنت مقتنعا دائما بوجوب العيش وفق الحقيقة وضمن الفرح

 

 في آخر شيء أي من أكثر به تحتفظ ما هو Fati) (Amor «القدري الحب“ هل : ص.م

 المطاف؟ يةنها في النيتشاوي الدرس
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صحيح أن نيتشه قد استعمل هذا التعبير، لكنه بالنسبة لي يحمل الكثير من الدالالت  ك.ر :

الرواقية. أعتقد بأنه يُوجد فرق بين حب الحياة واالنصياع إلى الطريقة التي يُدير بها الفاتوم، أي القدر، 

ن يقطعون الرؤوس مثال ! نعم، حب األمور. فليس بمقدورنا أن نمتلك حبا قدريا اتجاه المجانين الذي

 .حياتي، عوض حب قدري

على خالف ما قاله لوكريتوس، وأيضا سبينوزا، ال يجب االستسالم للنظرة التي مفادها أن 

اآللهة تُسير مصير العالم، لكن ال يجب التمرد أيضا. تَِعِرُف المثل : القدر يقود برفق من يتبعه، ويجر 

 .من يعانده

أولئك الذين يرفضون العيش ضمن الحقيقة هم أولئك الذين يرفضون مواجهة  بالنسبة لنيتشه،

الحق، الخير،  –الطابع المأساوي للحياة، أي أولئك الذين ال يحتملونه ويحاربون هذا األخير باسم قِيٍَم 

ء ُحْبلَى بالحقد والضغينة. لهذا فالضعفاء الحقيقيون هم دائما في حرب ضد األقويا –العدل، الجمال 

 .الحقيقيين

 

 رغم والشر، الخير وراء ما أي كذلك، العيش إلى توصلت بأنك وشعرت سبق هل : ص.م

 القاسية؟ الحياة أحداث

 

كان هذا هو حالي دائما في اعتقادي. أسوأ الفظائع تستثير بداخلي الحزن طبعا، وأحيانا  ك.ر :

كرة أن هناك خير وشر. ربما ألنني االحتقار، لكن أبدا اعتراضا ُكليا على نظام العالم من خالل ف

محظوظ بكوني لست متعودا إطالقا على شعور السُّخط. السُّخط في نظري هو أكثر المقاربات الممكنة 

للواقع تزييفا. بهذا الصدد، كم كانت مفاجئتي كبيرة حين سماع الحديث عن حركة سياسية ل 

كما أن األمر ال يتعلق بالمعاناة أو بالتلذذ في إنه إغراء يجب مقاومته دائما في اعتقادي. «. الساخطين“

 .المأساوي. كل ما هنالك هو إثبات فرح العيش دون استبعاٍد لمأساوية الوجود

 

 .2115 يوليوز 23 بتاريخ l’OBS مجلة في صدر حوار
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 1 نيتشه؟ زرادشت هو من داستور: فرانسواز

 

 عالج الحسن ترجمة:

 

طرح هذا السؤال، في الوقت الراهن، من دون استحضار المحاضرة من هو زرادشت نيتشه؟ ال يمكن 

 بنفس العنوان ) (Brême بنادي بريم 9113ماي  1بإلقائها في  ) (Heideggerالتي قام هيديغر

(Wer ist Nietzsches Zarathustra ?) محاضرة استعاد فيها باعترافه الخاص، موضوعا تمت ،

بجامعة  9112ـ  9119ء األول من الدرس الذي قدمه في معالجته بطريقة متقدمة جدا في الجز

 » تحت عنوان 9114والذي تم نشره سنة  ) (Fribourg – en – Brisgau فريبورغ أون بيرزغاو

was heisst Denken ?» : ماذا يعني التفكير؟» ، عنوان يمكن فهمه بطريقتين .« 

ها حول تعلم التفكير، التقدم نحو ، والتي تمحور موضوع9112ـ  9119ففي محاضرة فصل الخريف 

الصحراء » الفكر، تم استدعاء شخصية نيتشه، مثل شخصية هذا المفكر األخير للغرب حيث قولته 

بوصفه صيغة » تمثل » ، تعبر عن غياب الفكر الذي ينتشر تحت اسم 2تكثِّف كل معرفته » تتمدد 

ويعلن أنه كان أول من اعترف، أن شيئا ما  3 لوجود اإلنسان، الذي يتم تعريفه تقليديا، كحيوان عقالني

. إن استعارة زرادشت، التي فكر فيها هيديغر مليا بطريقة 4في تاريخ اإلنسان الغربي يسير إلى نهايته 

مثل استعارة ذلك  9112ـ  9119حصرية، في محاضرة بريم، قد تمت ُمساءلتها، هي أيضا، في درس 

 1، الذي يرى فيه هيديغر صورة لإلنسان الميتافيزيقي »خير اإلنسان األ» الذي أنجز االنتقال من 

باعتباره رافضا تجاوزه الخاص، إلى ذلك الذي يقود اإلنسان التقليدي، إلى حقيقته كما يحدد هذا 

 .1الحيوان، الذي لم يتم تحديده بعد، الذي هو الحيوان العقالني 

 7ـه « ظلـ» ال، بل ذلك المسافر الذي هو وألن استعارة زرادشت تظل ملغزة؛ فليس هو في واقع الح

من الجزء الرابع للقصيدة الفلسفية » من بين بَنات الصحراء « الذي يتلفظ ـ في الفصل المعنون ب

المطولة، هكذا تكلم زرادشت ـ أو باألحرى ينشد األقوال المستشهد بها، منذ بداية اللعبة بواسطة هيديغر 

ثم إن زرادشت ليس هو أكثر من اإلنسان األعلى » على الصحراء ! : الصحراء تتمدد. ويل لمن يحافظ 

ذاته، الذي يوجه إليه أقواله، بل فقط، كما يؤكد ذلك هيديغر بشدة، ذلك الذي هو األول الذي يسير نحوه، 

 .der Werdende Ubermench) ( 8 ذلك الذي هو قيد التحول إلى إنسان أعلى ـ
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، قدم هيديغر جوابال ال لبس فيه عن السؤال 9112ـ  9119ومع ذلك، فمنذ درس فصل خريف 

، مذكرا أنه منذ المسودات » 1إنه ذلك الذي يعلِّم العود البدي للمثيل » : من هو زرادشت؟ » المطروح 

.ليس زرادشت فقط هو 94للجزء الرابع من القصيدة، اشار إلى ذلك نيتشه بوضوح  9113األولى لعام 

يجسدها مقدما، لكنه أيضا من يعلِّم التحرر من إرادة ضغينته،  امية والذيمن يدعو إلى اإلنسانية الس

. فكما الحظ ذلك هيديغر، فإن زرادشت 99بالنسبة للزمن، من خالل شكل إرادة العود األبدي للمطابق 

وقت يعلم عقيدة اإلنسان األعلى، ألنه هو من يعلِّم العود األبدي للمطابق. وهكذا فإنه يعلم العقيدتين في 

. إن زرادشت إذن ما هو إال اسم رابطة الكينونة ) التي يتم 92واحد، ألنهما ترتبطان فيما بينهما 

تعريفها كعود أبدي للمثيل ( مع كينونة اإلنسان ) الذي يتم تعريفه كإنسان أعلى وقد تجاوز بداخله 

القة سيكون بإمكاننا بكل بساطة، من أجل أن يدخل في عالقة مع الكينونة، ع» التمثلية » خاصيته 

بما أن توخي العود األبدي، بالنسبة لإلنسان األعلى، هو االتفاق مع التحديد « تعاون« تسميتها ب

( وعن عالقة الكينونة بكينونة اإلنسان، قال  93الميتافيزيقي للكينونة، كإرادة راغبة باستمرار في ذاتها 

يست مسماة فقط، في بداية الميتافيزيقا الغربية في وأنها ل ) (alles tragt هيديغر بأنها تحمل كل شيء

 ) (Anfang العبارات األساسية، التي أعلن عنها بارمنيد وهيراقليط، بل ألنها تشكل في ذاتها بداية

. ومع ذلك، فإن هيديغر لم يتساءل ـ ولو بشكل أقل تطفال ـ أن اسما من أصل فارسي، 94الفكر الغربي 

 بط اإلنسان بالوجود، الذي يكون الخاصية ذاتها للبداية اإلغريقية للغرب.زرادشت، افترضه نيتشه لرا

ففي محاضرة بريم، استعاد هيديغر بطريقة مؤكدة الفكرة ذاتها : إن زرادشت هو بطريقة معينة 

هذين الشيئين اللذين يرتبطان فيما بينهما، العود األبدي واإلنسان  ) (Zusammengehoren ارتباط

، على ) (Ratsel ذلك، يضيف أن زرادشت، يظل ـ من خالل وجهة النظر هذه ـ لغزا . ومع91األعلى

األقل مثل اإلنسان يظل مدركا كما كان إلى حدود الوقت الراهن، بمعنى كحيوان عقالني. يكرس هذا 

اللغز نفسه، بحسب هيديغر، في مشهد حيوانات زرادشت، النسر والثعبان، حيث يثير االنتباه، من اآلن 

اعدا، إلى أنهما هما من قاال ـ في استهالل هكذا تكلم زرادشت، إلى زرادشت بأنه هو من يعلِّم العود فص

. ففي االستهالل، قيل أنه بينما كانت الشمس في منتصف النهار، كان ثمة نسر يحلق في 91األبدي 

يديغر إلى أن تلك الدائرة ، وألمح ه97الهواء، يرسم دوائر كبيرة، ثم إن ثعبانا كان ملتفا على عنقه وديا 

تميطان  ) (Kreis und Ring ineinandergefugt وتلك الحلقة اللتان تندمج إحداهما في األخرى

. على أنه في نفس الوقت، يلمح 91اللثام عن لغز رابطة الكينونة، بهذا الكائن الحي الذي هو اإلنسان 

مع فكر العود األبدي للمطابق ـ لم يتمكن ، ـ أنه 9112ـ  9119هيديغر، بشكل جلي جدا، أنه في درس 

 hochst نيتشه من تجاوز الضغينة، وحتى أنها تظل ضمن عقلية انتقام مروحنة، إلى أقصى درجة

vergeistigter Geist der Rache) ( 19  ثم إنه توصل إلى الشكل األقصى للضغينة في معارضته

. كما أنه يدقق في مالحظة 24طق بلسانه ديونيزوس بالمصلوب، ديونيزوس، حيث زرادشت يلقب النا
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فأن يؤول بنفسه ويدرك فكره األكثر غورا، انطالقا من الديونيزوسي، » تمت إضافتها إلى المحاضرة : 

ينزع فقط إلى البرهنة أنه يتوجب عليه، مرة أخرى، التفكير فيه ميتافيزيقيا، وأنه ما كان يمكنه التفكير 

يونيزوس، هذا اإلله الذي يولد باستمرار من نفس عمق انهياره ألن د. » 29فيه بطريقة مغايرة 

الخاص، يرمز إلى تقريظ وتأليه الحياة، التي تفهم كإرادة قوة وتعني التقوية، في التعظيم ذاته، تحت اسم 

ديونيزوسي، لتجربة حساسة أساسية جدا وعريضة جدا، عن التعارض الميتافيزيقي للمحسوس 

 والمفهوم.

يظل المعنى الحقيقي األكثر غورا لفكره مغلقا بالنسبة لنيتشه ذاته، فكر العود األبدي مثلما سيكون قابال 

الزمن ولن » مرور » لتخليصنا من روح الثأر والتأويل الميتافيزيقي للوجود، الذي ال يتعارض مع 

، واضعا الصيرورة تحت 22يقلل من قيمته إال من أجل أن يؤكد نفسه بشكل أفضل، باعتباره أسمى منه 

خالصة « حمايته سابغا عليها خاصية الوجود، كما قال ذلك نيتشه نفسه في المالحظة الموسومة ب

ولدى نيتشه نفسه، تظل خفية، حقيقة أن صورة زرادشت هي أقل من صورة مبشر بعصر . » 23خفية 

ا بشكل غامض، ما يشكل بصيغة جديد، من صورة اكتمال الحقبة الميتافيزيقية، ألنه في ذلك يصبح مرئي

ما رحما لها. يلفت هيديغر جيدا االنتباه إلى حقيقة أنه في أي مكان في تاريخ الميتافيزيقا الغربية، فإذا لم 

، ـ فإن الصورة األساسية للمفكر »وهناك فقط بعبارات مقنَّعة » تكن في بدايتها تماما، لدى بارميندس، 

إلبداع » موضوعا » لتاريخ ذاته، لم تتحول كما هو الحال لدى نيتشه الذي يمثل في مرحلة معينة هذا ا

، لكنه لم يتساءل، بمزيد من التفاصيل، حول العناصر التاريخية التي 24شعري أو حتى موضوعا للفكر 

لصورة زرادشت دون االهتمام » مالزم » ، ال يزال هناك تفسير »اإلبداع » كانت بمثابة مواد لهذا 

 حترف المفكر ـ الشاعر حيث شكِّلت هذه الصورة.بالغوص حتى م

» من يكون زرادشت نيتشه؟ » ومع ذلك فإنه من المحتمل فهم السؤال الذي طرحه هيديغر 

بطريقة مغايرة، ومن دون البقاء عند المستوى الوحيد لتفسير محايث، للقصيدة الفلسفية هكذا تكلم 

رة التي ينبغي، على التو، التذكير بأنها ليست خيالية زرادشت، بل بالتساؤل أيضا حول تخلُّق تلك الصو

بأي حال من األحوال، وأنها تحيل جيدا على شخصية تاريخية محددة. وبالفعل، فإن هذا االقتباس 

لصورته األساسية للمفكر في التاريخ، والسيما في تاريخ سحيق جدا، التي تشكل، ليس أقل من الدور 

صية الملغزة لزرادشته. ينبغي التأكيد هنا على األهمية التي يعزوها دائما الذي يسنده إليها نيتشه، الخا

نيتشه إلى المعنى التاريخي واإلحساس الذي كان لديه، كفقيه لغة، للعمق الذي يتعذر سبره للتاريخ. ألم 

إن عيب المعنى التاريخي هو الخطيئة » يكتب، في واقع الحال، في إنساني مفرط في إنسانيته : 

لية لكل الفالسفة؛ وحتى أنهم كثيرا ما يتخذون بغير علمهم الشكل األكثر حداثة لإلنسان، كما تم األص

حدوثه تحت تأثير أديان محددة، وحتى أحداث سياسية محددة، كالشكل الثابت حيث يتعين علينا المغادرة 

وجود لحقائق مطلقة. سرا ـ خفية بيد أن كل شيء تطور؛ ال وجود البتة لوقائع أبدية : كذلك فال )…( 



 من زرادشت أنفسكم  فريديريك نيتشه: انفصلوا عني واحرسوا
 

 www.couua.com                                                              0202أبريل  5الكتاب  -كتب كوة الرقمية 

65 

 das historischeلهذا السبب فإن الفلسفة التاريخية هي من اآلن فصاعدا تعتبر ضرورة، 

Philosophieren) (  فعلى ضوء تلك التاريخية األساسية للكينونة . » 21ومعها فضيلة التواضع

وهم الفائق لهذه الفلسفة البشرية ينبغي كذلك فهم تعريفه لإلنسان كحيوان لم يتم تحديده بعد : فألن ال

التي هي الميتافيزيقا لالعتقاد بشكل أبدي لإلنسان وببشرية تتوفر  ) (Philosophia Perennis األبدية

على غرائز تظل متطابقة عبر الزمن، في حين أنه على النقيض أن التفلسف التاريخي ال ينغلق في عالم 

بالمعنى الصحيح للكلمة، حيث يظل كتاب »  وراثية» الجواهر الثابتة، لكنه يكرس نفسه لمهمة 

جنيالوجيا األخالق خير مثال على ذلك. فضمن هذا المنظور يبدو من الضروري أن يأخذ مكانه بجرأة، 

يغير » من هو زرادشت نيتشه؟ » فكر نيتشه. إن سؤال » إبداعات » في العرض التاريخي للوقائع في 

ألمر بالتساؤل في الوقت الراهن، حول عالقة الصورة من ذلك الحين فصاعدا من معناه : يتعلق ا

النيتشوية بالشخصية التاريخية، التي تحمل نفس االسم، هذا الفارسي الذي يتم موضعة وجوده على وجه 

قبل ميالد السيد المسيح؛ ومن المعروف، على األقل، أنه كان أول  VI و X II التقريب بين القرن

 مؤسس لديانة جديدة.

ال، فإن سؤال اسم زرادشت قلما طُرح بإصرار من قبل مترجمي الفكر النيتشوي، جد والحق يُق

سعيد أن يرى فيه اقتباسا متعسفا لقصة غير معروفة، ومقتنعا جدا بالمرح الشعري لنيتشه، الذي قام 

بشكل مرح بمزج القليل من القصة إلى كثير من االبتكار الحر. من بين الشراح، تتتساءل قلة بجالء 

ير، عبر الخاصية التكوينية بالضبط لتحقيقهم، ح ول أصل اسم زرادشت. على خالف ذلك، فإن كتاب السِّ

جيدا، في الجزء الثالث من كتابه المدهش  ) (Andler قاموا على األقل بدراسة المسألة : الحظ أندلر

ال » إلضافة على التو : نيتشه، حياته وفكره، االقتباسات التي أخذها من األسطورة اإليرانية، على أنه ل

ومع ذلك . » 21نبالغ فيما يمكن أن يكون هنا طابعا محليا. لم يستفض نيتشه في دراسة الشرق اإليراني 

على نيتشه، والذي  ) (Friedrich Creuzer فهو أول من يشدد على تأثير كتاب فريدريش كروزر

اإلغريق، لكن ما قرأه نيتشه  : رمزية ميثولوجيا قدماء الشعوب وخصوصا 9192ـ  9194ظهر في 

) الطبعة الثالثة ( منذ السنوات األولى من إقامته ببال : كما الحظ أندلر ذلك بانسجام،  9131في طبعة 

. بدوره قَبل نيتشه بهذه الفكرة، 27ما الحظه جدا كروزر، ال بد من إدراك يونان مجاورة للشرق القديم 

ال شيء أكثر عبثا من » ة في العصر التراجيدي اإلغريقي : وهو ما تؤكده فقرة من كتاب نشأة الفلسف

إسناد ثقافة محلية لليونانيين؛ على خالف ذلك فهم قارنوا الثقافة الحية لكل الشعوب األخرى، وإذا كانوا 

قد ذهبوا بعيدا، فألنهم كانوا يعرفون كيفية التقاط الرمح من أجل رميه بعيدا، في حين أن شعبا آخر أبقى 

 » .21اكنا بدون حركة عليه س
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في كتابه نيتشه، مدخل إلى قراءة  ) (Georges Morel غير بعيد عنا، طرح جورج موريل

لكنه لم يقدم إجابة عن ذلك » لماذا الفرس ولماذا زرادشت؟ » أولية، مسألة اسم زرادشت وتساءل جيدا 

م من االعتقاد بأنهم سيفهمون تضليل المنحطين الحديثين، بمنعه«إال باستدعاء إرادة مزعومة لنيتشه ب

 21على وجه السرعة، باإليحاء إليهم بأن مذهبا مشابها لن يُعاش حقيقة ويُفهم إال في ظل أزمنة متباعدة 

القديم وزرادشت النيتشوي، ال وجود لرابط  ) (Zoroastre أنه بين زروواستر» وال يتردد في التأكيد “

».  34نقيضة البطل الفارسي » ن زرادشت نيتشه هو مع االعتراف على الرغم من ذلك أ» ساللي 

من أجل العثور على بحث جد متقدم  ) (Curt Paul Janz يتوجب انتظار ترجمة كورث بول جانز

، ومن بينها، ]مصدر[ كتاب كروزر. ومن المعلوم أن نيتشه اقتناه عام 39للمصادر الممكنة لزرادشت 

، زمن اشتغاله بكتابة نشأة التراجيديا 9179كتبة بال سنة ، على أنه قام سابقا باستعارته من م9171

العصور القديمة » بإلقاء درس حول  9171ـ  9171اإلغريقية. وبالفعل فقد قام أثناء فصل خريف 

، حيث أن األجزاء 9171ـ  9177، وهو الدرس الذي قام بمواصلته سنة »للعبادة الدينية عند اإلغريق 

تضمن قاعدة توثيقية مهمة؛ وفيها يتم العثور على عرض تمت المساهمة به األربعة من كتاب الرمزية ت

كتاب الزرادشتيين  ) (Zend- Avesta ، بمعنى حول كتب الفرس الدينية33لصالح الديانة اآلرية 

 .34المقدس، الذي ال يجهل نيتشه له أصال 

ل بإقناعنا به، فإن فأن يكون نيتشه غير جاهل بالزرادشتية وهو ما يرغب كل من أندلر وموري

عددا من مالحظات عمل ما بعد الوفاة تنزع إلى إثبات ذلك، والتي سوف يحيل عليها بدقة كبيرة فيما 

بعد. يتعلق األمر بكل بساطة، في الوقت الراهن، باإلشارة إلى المعلومات التي تمكن نيتشه من العثور 

، بمعنى، كما يشير إلى ذلك العنوان الفرعي، »الديانة اآلرية » عليها في فصل كروزر الذي يستند إلى 

والفارسية. بعد اإلشارة إلى المصادر  ) (mède ، الميدية) (bactrien حول المذهب والعبادة البخترية

، إلخ. ( والحديثة، حيث يعتبر الفرنسي أنكوتيل دي ) (Xénophon اإلغريقية ) هيرودوت، غزينوفون

الثامن عشر أول من قام بترجمة األبستاق  VIII X رن، من الق(Anquetil du Peron بيرون

، حيث يتم العثور على عرض للعقيدة المقدمة في شكل ثنائية، لمبدأين 9779)األفيستا ( سنة 

متعارضين، النور والظلمة، ممثلة في روحين، هرمز وأهرمان، الخير والشر، وبالرغم من ذلك يتم 

، الزمن الالنهائي. إن ) (zervan قا من مبدإ مشترك، زرفانالتخفيف من الثنائية عبر مصدرهما انطال

هو زورواسترا، في اسمه  VI الرسول الذي يعلِّم هذه العقيدة والذي يُقال عنه أنه عاش في القرن

في اللغة الفارسية.  ) (Zereoschtroأو زرادوسترو ) (Zeraduscht اإلغريقي، لكن زيرادوشت

االنتباه » دراسة الشياطين، نشكونية وأخرويات « فصل الموسوم بتشير الفقرة الخامسة من هذا ال

حول نسق األرواح الثانوية التي تساهم في الحرب التي تدور رحاها بين أهرمان وأهور مازدا، حول 

خلق العالم بواسطة أهور مازدا، حول إصدار الحكم على األرواح التي تنتظر إما البعث، وإما جحيما 
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حول القيامة النهائية للعالم، لألجسام كما األرواح، تعقب انتصار أهور مازدا على مثلَّجا، والسيما 

أهرمان، النور على الظلمة. يتم اإللحاح مرة أخرى على الخاصية األخالقية للديانة الزرادشتية التي 

ى تستوجب أن مقاومة الشر ومن أجل الصفاء، ينبغي أن تُدار باستمرار، حول الطقس الذي يرتكز عل

الصالة وليس على التضحية، حول خدمة النار التي يرى فيها الزرادشتيون رمزا ألهور مازدا، وحول 

 .31تنظيم وأهمية الطبقة الكهنوتية 

مما ال ريب فيه أن التقديم الذي خص به كروزر الديانة الزرادشتية يظل أكثر تبسيطا ثم إنه ـ 

ن عنه صورة جزئيا يعتبر مضلال كما أن األعمال الالحقة، األ لمانية والفرنسية على الخصوص، تكوِّ

دقيقة جدا. يعتبر تقديم كروزر غير دقيق للغاية، حول نقطة ذات أهمية بشكل خاص : ال يمكن خلط 

الزرادشتية إطالقا بثنائية، تشكل تطورا الحقا، وهو ] تطور[ الهرطقة المانوية، التي تتضمن عناصر 

يتعلق في واقع الحال، كما يذهب الزرادشتيون إلى إسناد ذلك بشدة،  ذات مصادر مختلفة، على أن األمر

بوحدانية أصلية، مبدإ الشر الذي يمتلك وضعا أونطولوجيا أدنى من الوضع األنطولوجي للخير. ومع 

ذلك فإن عرض كروزر تم تقديمه مفصال بالقدر الكافي، كي يكون من الممكن خلق صورة، ملموسة 

لتي ينبغي التأكيد على أنها مورست بشكل متواصل من قبل عدد قليل من المؤمنين، جدا، لهذه الديانة، ا

في العصور القديمة حتى أيامنا هذه، وأن هؤالء المؤمنين توجب عليهم، في فترة االجتياح اإلسالمي 

 ، بانسحاب البعض منهم إلى الهضاب العليا إليران وعيش حياة من التقيةVIIإليران في القرن السابع 

إسبانيا، أو بالهجرة إلى الجزء الغربي من الهند والبقاء على هامش  ) (Marranes أقرب إلى مرانيي

، الذي يحيل على إقليم ) (Parsis نظام الطوائف االجتماعية، مشكلين أقلية يشار إليها باسم بارزيس

، 31ي مخطوطاته منشإهم، فارس اإليراني. إن نيتشه الذي يستحضر خالل مناسبتين اسم البارزيس ف

 .37لم يكن يجهل ذلك البتة، ليس أكثر من ذلك غالبية األلمان المثقفين لنفس الفترة 

ألنه يوجد في حوزتنا عدد معين من النصوص لنيتشه تبرهن على أن معرفته بتلك الديانة الشرقية، 

أن نجعل من ذلك  لرسولها والشعب الذي يمارسها لم تكن معرفة ناقصة جدا. ال تكمن المسألة هنا من

إحصاء تاما ) الشيء الذي يصبح ممكنا تماما (، بل بتقديم فقط مثال أو مثالين دالين. أوال، هذه الشذرة 

 إني ملزم بتكريم زرادشت، فارسي : الفرس هم أول من أدرك» والقائلة :  9114التي تعود إلى ربيع 

gedacht) ( حدة منها يرأسها رسول. لكل رسول التاريخ في مجموعه. سلسلة من التطورات كل وا

يتم لفت االنتباه، في هذه الشذرة، إلى خصوصية بالد . » 31، سلطان من ألفي سنة ) hazar ) هازاره

فارس التي تعتبر هي األولى في التفكير في التاريخ والتطور، بمعنى إظهار األفق الغائي لزمن خطي 

يسير جنبا إلى جنب مع ابتكار األخالق، فهي األخرى وموجه وليس دائريا. إن ابتكار األخرويات هذا 

، أن 31ترتبط بشكل ضيق مع فكرة العقاب والجزاء. ينبغي التعرف خاصة، إلى ما يشير إليه كروزر 

 -pairi بالعبرية، مشتقة من الفارسية ) (pardes باللغة اليونانية، و ) (paradeisosعبارة جنة، 
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daeza) ( ر ة والتي تعني بستانا، متنزها محاطا بالحواجز. ال بد من اإلشارة إلى التي تفيد أرضا مسوَّ

كل الفقرات في شذرات ما بعد الممات، أيضا في هكذا تكلم زرادشت، حيث تم تقديم هذا األخير مثل 

» حقيقي « : وبالفعل فإن زرادشت ال 44ُمصلح، مخرب ألواح القيم القديمة والباعث أللواح جديدة 

لدين جديد بقدرما هو مصلح للشرك إلى الوحدانية. وهو السبب الذي يجعل في  ليس هو المؤسس

المزدكية أن كل اآللهة القديمة تعتبر، من اآلن فصاعدا، بوصفها شياطين، يتم إبطال األضحيات تماما 

 لصالح صالة كرابطة وحيدة مع هللا، والنظام الكوني تتم مماهاته بنظام أخالقي.

جالء إلى حد بعيد لنيتشه حول زرادشت الفارسي هو الذي نعثر عليه في هذا هو بيد أن النص األكثر 

لم يُسأل عن ذلك ـ على أنه كان ينبغي مطالبته بذلك ـ ماذا » اإلنسان، وفيه يالحظ نيتشه، بدقة كبيرة، 

يدة ومع ذلك فإن ثمة إشارة جلية في القص».  42يعني في فمه، في فم الالأخالقي األول، اسم زرادشت 

من الكتاب األول، فقد حمل نيتشه » ألف هدف وهدف » ذاتها لألصل الفارسي لزرادشت : في الفصل 

ـ كان ذلك يبدو مكلِّفا، وعسيرا » قول الحقيقة والتعامل جدا مع القوس والسهام » زرادشت على القول : 

بالنسبة إلي وصعب في في نفس الوقت، على الشعب الذي ينحدر منه اسمي ـ هذا االسم الذي هو غاٍل 

باعتباره فقيه لغة، فقد قام نيتشه فعال بقراءة هيرودوت وكسينوفان، كما يشير إلى ذلك . » 43ذات اآلن 

في هذا هو اإلنسان، بأن الفضيلة الفارسية تكمن في قول الحقيقة والرمي بالسهام جيدا. وفي الواقع فإن 

وعشق الحقيقة، اللذان سوف يميزان أكثر بكثير من تلك القدرة على إصابة الهدف الذي، يتم نشدانه 

األخالق، الخاصية العميقة لزرادشت. إن التعارض البين بين هذا األخالقي األول، هذا المبتكر لألخالق 

الميتافيزيقية الذي هو زرادشت، وهذا الالأخالقي األول، هذا المقوض لألخالق الميتافيزيقية، الذي هو 

ى من ذلك الحين فصاعدا. على أنه سيتوجب عليه أوال اإلدهاش وإثارة السؤال : نيتشه، يمكن أن يتالش

كيف يمكن ]التعارض[ فعال تفسير أن الناطق بلسان المقوض لهيمنة أكثر من ألفي عام ألخالق يستعير 

 بالضبط اسم ومميزات من ابتكرها؟ ألن نيتشه شدد على ذلك، أن ما يشكل الخاصية الوحيدة الضخمة

die ungeheure Einzigkeit) (  لهذا الفارسي في التاريخ، هو تحديدا ابتكاره لألخالق. وبالفعل فإن

ما يميز بطريقة فريدة زرادشت التاريخي، هو التبسيط المفرط، الذي كان قادرا على إنجازه، انطالقا 

شر. وقد فهم هيغل في من التعدد االستثنائي، الذي تم اختزاله إلى تجريد المبدأين المتعارضين للخير وال

أن » السابق، في كتاب فينومينولوجيا الروح، ديانة الفرس، كأول وأبسط صورة للدين الطبيعي حيث 

مثل » وحيث يتجلى المطلق و » مظهر غياب المظهر » هو » مظهر الروح يتصل ببساطة مع ذاته 

ذي ]النور[ يتعارض معه وال» نور الشرق الذي يتضمن ويمأل الكل ويحفظ داخل جوهره بدوره شكل 

على أن زرادشت هو بالضبط، بالنسبة لنيتشه، أول من ».  44السلبي ليس األقل بساطة، الظلمات » 

، بمعنى »العجلة المحركة الحقيقية لجريان األشياء » أدرك في أنه في الصراع بين الخير والشر 

 ) (die Ubersetzung من إنجاز انتقالالتمكن من تمييز النظام األخالقي والنظام الكوني، أو التمكن 
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األخالق إلى ميتافيزيقا وبهذه الترجمة يكمن عمله، الذي يجعل من األخالق قوة، سببا، غاية في ذاتها، 

 مبدأ ميتافيزيقيا للكينونة.

سوف يصبح ذلك السؤال ] سؤال التعارض بين األخالق في األول » لكن نيتشه يضيف، 

بمعنى نيتشه نفسه الذي سيصبح زرادشت بشكل مفارق لسان حاله [ في  زرادشت والالأخالقي األول،

الذي هو األخالق وهو أول من » الكارثي » ألنه بالتحديد مبتكر ذلك الخطإ ». العمق هو الجواب 

يتوجب عليه االعتراف بها ]األخالق[ مثل خطإ. ويتذرع نيتشه بسببين لذلك. أوال التجربة األوسع 

أي مفكر آخر التي هي تجربة مبتكر األخالق؛ ألن ما تعلمه التجربة، هو رفض  واألطول، من تجربة

النظام األخالقي الكوني المزعوم، هو البطالن الجذري، للنقل الذي أنجزه زرادشت من الميتافيزيقي 

 إلى األخالقي، ال تكون الحياة ممكنة إال حينما يكون الفسق هو المنتصر وليس األخالق، التي يرى فيها

نيتشه قوة للموت. على أنه كذلك، واألكثر أهمية، ألنه في أخالقيته ذاتها، يعتبر زرادشت األكثر 

من كل المفكرين. ألن الفضيلة السامية ألخالقه، هي الصدق،  ) (wahrhaftig إخالصا

». جبن المثالي الذي يفر أمام الواقع » ، بمعنى رفض الكذب المسكِّن و ) (Wahrhaftigkeitال

لزرادشت الذي يضعه في مرتبة عليا  ) (Tapferkeit im Leib » الشجاعة الفطرية» حاحه على بإل

من كل المفكرين اآلخرين، يستحضر نيتشه، مرة أخرى، الفضيلة الفارسية التي تكمن في الصدع 

بالحقيقة ورمي السهام بشكل جيد، والصورة الفارسية المحض لرامي السهام التي تصيب الهدف بدقة 

التي هي حركة الحياة ذاتها التي حملها  ) (Selbstuberwindung التي ترمز في ذاتها إلى حركةو

 ich bin » أنا من ينبغي عليه دائما تجاوز ذاته» نيتشه على القول بالضبط في هكذا تكلم زرادشت : 

das, was sich immer selbst uberwinden mus) ( 45 بالضبط كما الحظ ذلك غرانييه 

Granier) ( جيدا، محيال حقيقة على الغاية skopos) (  ،يرمز » الرواقية أكثر من الفضيلة الفارسية

ألنه بالنسبة إلرادة القوة،  .» 46 (Selbstuberwindung ) مجموع حركات رامي السهام على ال

ثر من ، بما أنها تكون رغبة أقل في شيء ما أك) (skopos كل هذف يكون نسبيا، كما تكون الغاية

من الجزء » نشيد الليل » ، كما يقول نيتشه في ) (Begierde nach Begehrenرغبة في الرغبة، 

الثالث من هكذا تكلم زرادشت. يبدو أنه باإلمكان اإلجابة بشكل إيجابي على السؤال الذي يطرحه نيتشه 

هل » زرادشت. والذي يركز على اسم « لم أنا قدر» في نهاية الفصل األخير الذي يحمل عنوان 

 die Selbstuberwindung der تساءل. ثم يفسر : تتجاوز األخالق ذاتها من أجل الحقيقة» فُهمت؟ 

Moral aus Wahrhaftigkeit) ( يتجاوز األخالقي ذاته في نقيضه ـ فهذا ما يعنيه بداخلي اسم ،

 » .47زرادشت 
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غا متأخرا السم زرادشت، كما بدال من أن نرى في هذا النص ـ كما يشير موريل إلى ذلك تسوي

، ينبغي، خالفا لذلك، أن يؤخذ ذلك » 41المؤلف كان يستغل معدنا اكتشف على وجه الصدفة » لو أن 

التغلب على الذات كليا، على محمل الجد، إلى نقيضه من األخالقي، إلى الالأخالقي، الذي يحدد، في 

بين اإلنسان  ) (Ubergang ظل حينئذ في فقرةالوقت المناسب، الخاصية االنتقالية لزرادشت، الذي ي

التقليدي أو اإلنسان األخير ) اإلنسان األخالقي ( واإلنسان المتحقق، الذي توصل بالصدفة إلى حقيقته 

جدلية » أو اإلنسان األعلى. زد على ذلك، أن ذلك االنتقال، باعتباره انتقاال من شيء إلى نقيضه، هيئة 

ه سوف يسعى إلى أن يستعمل، في نصوص أخرى، معجم هيغل نفسه ويتكلم ، ما يؤكد حقيقة أن نيتش»

هذا هو الحال على سبيل المثال في  .) (Selbstuberwindung بدال من ) (Selbstaufhebung عن

فينا يبلغ كماله ـ إن شئتم التعبير عن ذلك بصيغة، » الشذرة الرابعة من كتاب فجر، حيث يكتب نيتشه : 

على أنه كيف يمكن تقديم  » .die Selbstaufhebung der Moral) ( 49 لألخالقالتجاوز الذاتي 

تفسير لهذا التجاوز الذاتي لألخالق؟ أن تكون أخالقيا يقود إلى غرس الحقيقة، مثلما يبرهن على ذلك 

نموذج الفرس، حيث تعرف الكينونة انطالقا من رؤيتهم األخالقية للعالم. وهو ما يشير إليه نيتشه في 

 من بين الملكات التي تغرسها األخالق، يوجد الصدق: »  9117شذرة يعود تاريخها إلى سنة 

Wahrhaftigkeit) ( ؛ ينتهي به المطاف بأن يجد نفسه ضد األخالق، عبر اكتشاف الغائية، إن

االعتبارات المهتمة، واآلن، اكتشاف تلك الكذبة المتأصلة الطويلة، حيث يتم قطع األمل بخصوص 

وهكذا، فإن النقد الذاتي لألخالق يعتبر ظاهرة . » 14لص من ذلك، يؤثر على شكل محرض التخ

من العلم المرح نفس الشيء عن  317متحدرة من األخالقية. ثم إن نيتشه سوف يقول في الشذرة 

 يالحظ أن الذي انتصر على اإلله المسيحي، هو األخالق المسيحية ذاتها، فكرة الصق» المسيحية : 

Wahrhaftikeit) (  التي تفهم بطريقة مطلقة، إنها حدة ذهن الوعي المسيحي التي يتم شحذها

أخيرا إلى وعي علمي،  ) (sublimiert بواسطة كرسي االعتراف، يتم تصعيدها ) (ubersetztونقلها

 » .19إلى استقامة فكرة بأي ثمن 

و كفر، لفائدة نقل لألخالق  يستجيب نوع من الترجمة المضادة أو تصعيد األخالق إلى ال خلقية

ن الرؤية األخالقية للعالم التي يشيدها زرادشت التاريخي ـ هذا الكفر الذي يجسده  إلى ميتافيزيقا تكوِّ

ـ على األقل اإلله األخالقي ـ والذي، كما يلفت نيتشه » أن اإلله قد مات » زرادشت نيتشه، الذي يدرك 

، إله ديونيزوسي يتطابق مع إيقاع الزمن 12سن معرفة الرقص االنتباه إلى ذلك، لن يؤمن إال بإله يح

ذاته. تعتبر العدمية إذن نتيجة لصدق بلغ سن البلوغ، وهي ذاتها ناجمة عن اإليمان باألخالق. على أنه 

من نتائج تلك العدمية، تمزق ال يطاق، بين النزاهة التي تقتضيها، واالعتقادات القديمة، التي كانت 

لحياة. وهكذا فإن المفكر يعتبر في الوقت الراهن مكان التمزق ذاته، كما اعترف نيتشه ترتكز عليها ا
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» يعتبر » ، والسيما مفكر الفقرة الذي هو زرادشت، الذي 13من العلم المرح  994بذلك في الشذرة 

 .) (Selbstuberwindungفي الوضع نفسه ل

ما أن ديونيزوس نيتشه، يعني، بالنسبة على أن قول ذلك، هو فهم طبيعته الديونيزوسية بعمق، ب

لإلغريق، إثبات الحياة في تمامها، دون اقتطاع أي شيء منها، وخاصة من دون حذف األلم منها. 

وبالفعل، فإن زرادشت هو من ـ معلما للعود األبدي ـ متصديا للفكر األكثر غورا، وقد توصل إلى عدم 

إثبات كل ما تتضمنه الحياة األكثر رعبا، كما تؤكد ذلك إيجاد فيه ]الفكر[ أي حجة ضد الوجود، بمعنى 

ف نيتشه »النموذجان : ديونيزوس والمصلوب » ، تحت عنوان 9111شذرة بتاريخ  ، وفيها يعرِّ

من هذا ».  14الذي يبتلع بداخله ويسترد التناقضات والتباسات الحياة » النموذج الديونيزوسي كذلك 

ض ديونيزوس والمصلوب، ومن خالل هذه القولة في هذا هو اإلنسان المنطلق، صار باإلمكان فهم تعار

تمتلك أيضا  ) ( Dionysos gegen den Gekreuzte,le gegen: ديونيزوس ضد المصلوب، 

. هذا الجوار، هو جوار عمق المعاناة المقتسمة، في حين أن المعنى الذي ُمنحت 11معنى جوار ضيق 

ا. ففي حالة ديونيزوس، إنها الحياة ذاتها في فيضها األزلي، وعودها إياه يعتبر من كال الجانبين مختلف

األبدي الذي هو سبب المعاناة والتدمير. وفي حالة المصلوب، إنها المعاناة التي تقدم شهادة ضد الحياة 

وتدينها. إن إثبات الخاصية الديونيزوسية لزرادشت ال يعني أبدا رؤيته من خالل ضوء ميتافيزيقي ال 

 ، كما يرغب في ذلك هيديغر، بل على العكس من ذلك، فهمه كالذي ينجز ذلكيزال

Selbstverwindung der Metaphysik) ( ذلك الشفاء الذاتي من الميتافيزيقا الذي سيزعم ،

هيديغر أنه هو المبشر الحقيقي به. إن شخصية زرادشت، زرادشت نيتشه بإمكانها إذن، بسبب خاصيتها 

و ميتافيزيقية في الوقت نفسه وكخارج ميتافيزيقية، ومما ال شك فيه أال يعتبر األمر االنتقالية، أن تبد

 الذي يجسد اسم زرادشت نفسه في فم نيتشه.» المعقد جدا » ممكنا الخروج من هذا األمر 

البد، من أجل وضع خالصة لهذا البحث الوجيز والجزئي جدا حول اسم زرادشت، لفت االنتباه إلى 

ى للمعنى التاريخي لنيتشه، الذي، في قلب القرن السادس الذي شهد نشوء الرؤية األخالقية الحدة القصو

 والميتافيزيقية للعالم، في الشرق كما في الغرب، ـ بمعيته أولئك الشبه معاصرين الذين هم غوتاما

Gautama) ( المسمى بوذا ومهافيرا Mahavira) ( الذي طور الديانة الجانية Jain) ( د، ما قبل بالهن

السقراطيين بارمنيد، هيراقليط والسيما أومبيدوكل، األقرب إلى زرادشت مثلما يدركه نيتشه، وأخيرا، 

أنبياء إسرائيل هم أيضا، عبر جوارهم الضيق مع الزرادشتيين، كانوا مبتكرين ألخرويات غير 

ختبار الصورة األكثر قدما، ـ ال ريب أنها امتلكت ا 11المعروفة من قبل اليهودية السابقة على المنفى 

بالتأكيد األقوى واألكثر تضادا من هذا العصر الجديد للعالم، العصر األخالقي، حيث ال زلنا من ورثته 

 في الوقت الراهن وربما آخر ممثليه
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 الهوامش

بمدينة ليون. درست بجامعة  9142ولدت عام  .) (Françoise Dastur فرانسواز داستور •

 9111إلى  9111من  ) II Créteil)X ، وبجامعة باريس9111إلى  9111ن ( من باريس ) السوربو

. أستاذ فخري بجامعة نيس صوفيا ـ أنتيبوليس، 2443إلى  9111وبجامعة نيس صوفياـ أنتيبوليس من 

ملحقة بأرشيفات هوسرل لباريس ) المدرسة العليا لألساتذة (. يرتكز عملها، بصفة خاصة، على 

وتأويل هولدرلين. أصدرت فرانسواز  ) (Daseinsanalyse األلمانية والفرنسية، و الفينومينولوجيا

داستور العديد من األعمال والمقاالت، بصفة خاصة، حول إدموند هوسرل، مارتن هيديغر، موريس 

 ميرلو ـ بونتي، جاك دريدا، بول ريكور، هانز جورج غادامر.

 

 : النص مصدر

 وقام ؛( )Constantin Tacou تاكو كونستانتان إدارة تحت)  L’Herne( ليرنا دفاتر سلسلة

 نشر دور. نيتشه لفريدريك خصص الذي الدفتر هذا على باإلشراف( ) Marc Crépon كريبون مارك

 .442 إلى 313 من:  الصفحات 2444 ليرنا

 

 هوامش:

 

 س.بجامعة ني 9114فبراير  99يشكل هذا النص ترجمة منقحة لمحاضرة أُلقيت بتاريخ  1

 .41، ص : PUF ،1959 مارتن هيديغر، ماذا يعني التفكير؟ بوف 2

 .941نفس المرجع.، ص :  3

 .941نفسه.، ص :  4

 .11نفسه.، ص :  6

هذا الظل الذي ال يمكنه أن يحب نفسه بعد اآلن، هو وهن زرادشت، الذي فقد كل األهداف ولم يعد  7

التفكير هنا في الكتاب الذي استعمل كملحق إلنساني يعرف إال أبدية ما ال طائل تحته. على أنه ينبغي 

مفرط في إنسانيته، تحت عنوان المسافر وظله. ينفتح هذا النص على حوار بين المسافر وظله، وفيه يتم 

» تقديم هذا األخير ليس كمنافس للنور، بل كمن عمل على العكس على إبرازه من جديد. الظل هو 
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ليها الصديق، كما ُكتب في هكذا تكلم زرادشت، هي على الدوام تعتبر الذات التي بالنسبة إ» ازدواج 

ثالثا، ثم إنه يمثل تلك المسافة الضرورية للذات بالنسبة لذات المعتزل حيث األفكار ال تنتمي إليه، بل 

 تأتي باألحرى إلى مالقاته.

اية في صورة يجسد نيتشه من أجل البد: »  11. اُنظر أيضا الصفحة 11نفس المرجع.، ص :  8

 » زرادشت تلك الطريقة في الوجود، المدركة من قبله، لإلنسان الذي يتفوق على ذاته.

 .14نفس المرجع.، ص :  9

. نلفت االنتباه إلى أن الجزء الرابع من هكذا تكلم زرادشت تم تأليفه بين خريف 19نفسه.، ص :  10

 .9113، والجزء األول عام 13لثاني يوليوز ، الجزء ا14، الجزء الثالث بتاريخ يناير 11وفبراير  14

 .71نفسه.، ص :  11

 .19نفسه.، ص :  12

 .19و 14نفسه.، ص :  13

 نفسه. 14

 .943، ص : 9111مارتن هيديغر، دراسات ومحاضرات، غاليمار،  15

 .924نفس المرجع.، ص :  16

 .931و  924نفسه.، ص :  17

 .941نفسه.، ص :  18

 .944نفسه.، ص :  19

 .943نفسه.، ص :  20

 .947نفسه.، ص :  21

 .939دراسات ومحاضرات، مرجع سبق ذكره.، ص :  22

 .944نفسه.، ص :  23

 .943نفسه.، ص :  24

 .91، ص : 9171إنساني، مفرط في إنسانيته، الفصل الثاني، دونويل ـ غونتييه،  25

. يشير أندلر في 241: ، ص 9111، غاليمار، III شارل أندلر، نيتشه، حياته وفكره، الجزء 26

ينبغي القبول بأن نيتشه يعرف من خالل تجربته الخاصة آدابا قديمة غالبية النصوص » مالحظة أنه 

من الصعب، فعال، تخيل أن نيتشه، باعتباره فقيه لغة جيدا، كان ». اإلغريقية الالتينية حول زرادشت 

الذي يروي على نحو خاص أن  ) ) (Pline جاهال بنصوص هيرودوت، كزينوفان، بلوتارخ وبلينوس

 زرادشت ضحك عند والدته ( والتي ضمنها ظهر هذا االسم.

 .917، ص : II نفس المرجع.، الجزء 27
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 .27، ص : 9131نشأة الفلسفة في العصر المأساوي اإلغريقي، غاليمار،  28

 .931، ص : 9111جورج موريل، نيتشه، مدخل إلى قراءة أولى، أوبييه،  29

 .937المرجع. ص : نفس  30

 (Giorgio Colli et Mazzino Montinari) ضمن مجلد الشروحات الذي إضافة كل من 31

مجلدا من أعمال نيتشه، فقد أحاال على  91جورجيو كوللي ومازينو مونتناري إلى طبعتهما النقدية في 

ن مالحظات صفحة كتاب مقاالت إيميرسون، وفيها تم استحضار صورة زرادشت وقد أشار نيتشه و دوَّ

 /cf. F. Nietzsche , Kristische Studienausgabe, DTV بخصوصها في نسخته الشخصية

de Gruyter , Berlin / New York, 1988 , volume , 13 , p. 280 , noté par la suite 

KSA ). من المعلوم أن نيتشه قام منذ شبابه بقراءة إميرسون Emerson) (سافر  ، وأنه لم يسبق له أن

 342من دون كتاب مقاالت، وقد تم ذكر اسم زرادشت ألول مرة في فترة المعرفة المرحة، في الشذرة )

». (، فقد صرح بأنـ)ـه( لم يسبق له أبدا الشعور باالرتياح، كما أشعر بذلك في بيتي أثناء قراءة كتاب 

 دا، كما يصور ناشرو كتابوبالفعل فإن تأثير إميرسون على نيتشه ال يمكن تجاهله ومن المحتمل ج

Kritische Augabe) ( أن تلك الفقرة من مقاالت تشكل المصدر األول وفيها استعار نيتشه اسم ،

 زرادشت.

32 C. P. Janz, Nietzsche , Biographie, tome III, Gallimard , 1985, p ; 497. 

السنسكريتية هي االسم  (arya sanscrit اإليرانية و airya ( iranien) نلفت االنتباه إلى أن عبارة 33

 الذي كان تُعطيه القبائل الهندوإيرانية لنفسها.

اسم » ظهيرة وأبدية » من المعرفة المرحة، والتي ظهرت ألول مرة تحت عنوان  342ثمة شذرة  34

 .KSA 9 , p. 519 زرادشت، يشير هذا األخير كمؤلف األفستا. راجع

لى إشارة ـ الشيء الذي ال يخلو من فائدة بالنسبة لمؤلف هذه وفيه يتم العثور على الخصوص ع 35

أو التالميذ، طبقة  ) (Herbededs السطور ـ لتقسيم هذه األخيرة إلى طبقات، طبقة اإليربادات

 أو المعلمين، وطبقة الدستور ـ موبيد، أو المعلمون المكتملون. ) (Mobeds الموبيدات

. يتعلق األمر 941، ص : 9174ـ  9111ات لسنوات شذرات ما بعد المم ) KsA 7 راجع. 36

حيث تمت اإلشارة إلى أن الفرس هم الشرقيون الوحيدون  9179ـ يناير  9174بشذرتين لشهر شتنبر 

الذين ال يدخنون إجالال للنار، وهذا صحيح، باإلضافة إلى اقتباس ال يحمل اسم مؤلفه الذي يفسر أن 

م إن أخالقه تكمن في التقيد بنقاء األقوال، األفعال، األفكار، كما المجوسي يؤمن بإله يصلي من أجله، ث

أنه يؤمن بالقصاص من الشر، بجزاء الخير ثم إنه ينتظر العفو اإللهي مغفرة الخطايا، كل األشياء 

 العادلة ماعدا األخيرة، مقولة الخطيئة لم تكن في الواقع موجودة في هذه الديانة.

شارة إلى وجود المجوس بالهند في مقالة حول مختلف األعراق البشرية نشير بأنه سبق لكانط اإل 37
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دون اإلحساس بالحاجة إلى تقديم المزيد من التفسيرات بهذا الخصوص ) راجع : كانط، فلسفة التاريخ، 

 .(9، مالحظة 12أوبييه مونتاني، ص : 

 .( KSA 11 ,p. 53) ؛217، شذرة II ، جزء9147إرادة القوة، غاليمار،  38

 .293مرجع سبق ذكره.، ص :  39

زرادشت،  N.B » : تنتهي على المعترضة التالية» خالصة » شذرة ما بعد الممات تحت عنوان  40

اُنظر : إرادة القوة، مرجع سبق ذكره.، ص » عامال على قلب كل القيم القديمة، من خالل تبذير داخلي. 

 :212. 

ن خالله إلى ديانة إيران القديمة. تصدر هذه العبارة عن المزدكية هو االسم المعتاد الذي يشار م 41

 إلهها الوحيد، أهورا مازدا، ) باللغة الفهلوية أورموزدا أو أوهورمازدا (، اإلله الحكيم.

 .944، ص : 9174المعرفة المرحة، غاليمار،  42

أبريل إلى  23يخ في الفترة التي ألف فيها الكتاب األول من زرادشت، كتب نيتشه في رسالته بتار 43

النجمة » ، بمعنى »زرادشت «اكتشفت في الوقت الراهن بالصدفة تفسيرا ل » : ) (Koselitz كوزليتز

وقد جعلتني هذه الصدفة سعيدا. كما لو أن تصور كتابي الصغير يصدر عن هذا االشتقاق : ». الذهبية 

كروزر هو من اقترح هذا إن » على أني لم أكن أعرف عن ذلك شيئا، حتى هذا اليوم ال شيء. 

االشتقاق السم زرادشت في كتابه علم الرموز، الذي سبق لنيتشه قراءته سبع سنوات قبل ذلك، والذي 

أعاد قراءته على وجه االحتمال منذ كان يشتغل على زرادشته. عالوة على ذلك، فإن االشتقاق المقترح 

يظل مبهما، ثم إن التفسير الحقيقي السم  من قبل كروزر، المشيد على الشكل اإلغريقي للزرادشتيين،

ماال مِسنَّة» زرادشت هو أقل رومانسية بكثير :  ِِ  ». الذي يمتلك جِ

 .291، ص : II ، الجزء) (Aubier هيغل، فينومينولوجيا الروح، أوبييه 44

، ) (Von der Selbsttuberwindung » االنتصار على الذات »، IIهكذا تكلم زرادشت،  45

Mercure de France , 1958 , p. 117. 

 .491، ص : 9111راجع جان غرانييه، مشكلة الحقيقة في فلسفة نيتشه، سوي،  46

 .( ) ترجمة معدلة قليال 941هذا هو اإلنسان، مرجع سبق ذكره، ص :  47

 .931جورج موريل، نيتشه، مدخل إلى قراءة أولى، مرجع سبق ذكره، ص :  48

 .24ـ  91 ، ص :9174فجر، غاليمار،  49

 .KSA 12 , p. 211 ؛994، ص : 221، شذرة I إرادة القوة، مرجع سبق ذكره، جزء 50

 .397، ص : 9114العلم المرح، غاليمار،  51

 .37، مرجع سبق ذكره.، ص : »قراءة وكتابة  »، Iهكذا تكلم زرادشت،  52

طاء القديمة عبر الحياة تنصرف المفكر : هو ذا اآلن الكائن حيث تحافظ الحاجة إلى الحقيقة واألخ » 53
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العلم المرح، » ) إلى معركتها األولى منذ أن تثبت الحاجة إلى الحقيقة نفسها مثل قوة تحافظ على الحياة 

 .( 917مرجع سبق ذكره، ص : 

 ؛341، مرجع سبق ذكره، ص : IIإرادة القوة،  54

KSA 13, p.266. 

، معنى مزدوجا «ضد“ذلك شأن العبارة الفرنسية  ، شأنها في) (gegen تتضمن الكلمة األلمانية 55

 ». قريب من» و » تعارض مع « ل

من المعلوم أن التوحيد التوراتي لم يظهر بالضبط، عن ماض شركي طويل، وعن الوثنية  56

الفسيفسائية، إال مع أنبياء نهاية المنفى. لهذا السبب نجد أن مسألة تأثير المزدكية على تكوين التوحيد ما 

د المنفى تُطرح بطريقة أكثر إلحاحا باستمرار. إن نيتشه، الذي كان يمتلك في مكتبته بع

إن فيلهاوزن، الذي سجل  ) (Prolegomena zur Geschichte Israels de J. Wellhausenال

لقد سبق له العثور لدى هذا األخير أساس  X I X بطريقة قطعية تأويل العهد القديم لنهاية القرن

لذي وضعه بين اليهودية القديمة اإليجابية و يهودية ما بعد المنفى الكهنوتي اللتان تميزان التعارض ا

تجريد إله العدل، إله متميز عن االلهة األخرى، ثم إن نشوة الشريعة، حيث الطبقة الكهنوتية هي من 

قد المسيحية، ، نيتشه ون) (P. Valadier تقدم تفسيرا لذلك. اُنظر بخصوص هذه النقطة بول فاالدييه

 وما يليها. 211، ص : Cerf) ( ،1974 سيرف
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 المفاهيم شقاء رحلة – المتمرد ونيتشه الشاعر ادونيس بين االلحاد

 

 بصري محمد

 

 1 «مهرجا حتى بل قديسا، اكون أن اريد ال..مقدسا اعالني يتم أن  في رهيب خوف  لدي“

 Ecce Homo،Why I Am Deestiny نيتشه

 

 واجتهاد انطولوجية، ظاهرة النصانية. من الهروب لفكرة البشري االتقان من ضرب هو لحاداال

 معكوس إيمان هو االلهي. للتجلي مفرطة انسانية انكارية  انه كما االديان عالم تدمير  مهمته ايديولوجي

 وقلق رتوت باألحرى او الروحية العدمية فكرة تعتنق التي االيمانية المقاربات اعتى احد أو

 مذهبا او ثقافيا او فلسفيا نشازا ليست االلحادية االيمانية تصديقي. عقائدي أو عقدي افق بدون   روحي

 من حداثي تجهم الديني، الخطاب على اليائس االعتراض من نوع هي يمينيا، افراطا وليست يساريا

 :بورستين دانيال يقول كما  دينية راديكالية مواقف

 توجها االلحاد  البعض يعتبر.2“ بعده وال الموت قبل ال مكافأة أي تتوقع وال واجباتك بكل قم

 الصنمية التصورات استئصال لفكرة الالميتافيزيقي الوريث“ فريدريك نيتشه“ نتشوي بتصور عدميا،

 كما الشذرية الكتابات وفق االنساني الضمير من هللا فكرة اجتثاث العالمي. التاريخي الفلسفي التراث من

 كما االخر العالم في والمكوث القبوع فكرة انهيار حتى او «االله موت فكرة“ اعلن الذي نيتشه عند هي

 المتوترة كتاباته في 2003( فبراير 1907 – 20 سبتمبرblanchot 22maurice بالنشو موريس يراه

 االنسانية الذات بين العالقة تحيل التي العدمية الفلسفات في الفاجعة ادب في االيمان لفكرة رفض او

 تقويضي نموذج او متوقعة غير ايمانية النفس.هي تطهير في ورغبة مؤقتا ودجال  جحيما والهنالك

 ورسم انطولوجيا بتطويقه يعتقد كما الهنالك.او في الخالص لفكرة االخالقي االعتناق في الفردية للنزعة

 في المسكيني فتحي يصرح فقط. شخصية قناعة مجرد كونه يعدو ال نسقا تجعله  ومذهبية فكرية حدود

 الى يومية آخرة الى االيمانية الدينية هويتها تُحّول هي المؤمنة الشعوب ان“ الممتعة ندواته  احدى

https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1907
https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
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 فاصل زمن الموت فكرة كون من اعتبارا  القيامة ليوم  وترقُب االخرة. في وجلوس يومية انتظارات

 الغيبي. التوجس هيشب بما «عالمين بين مؤقت

 حول دريدا بعده ومن كانط ناقشها التي  المساحات كل“ هيدغر قارئا المسكيني فتحي يقول

 المقدس  مساحة سماها هيدغر النبي، فيها يتحرك التي المساحة هي والجليل الرائع السيبليم مساحة

 الفالسفة شاعرية وكأن «يةاالنسان افق في التأله على القدرة او التأليه  نمط منها انسحب التي وهي

 جبران تصور في النبي فرادة“ مع الحال هو كما جديدة نبوات امام االبواب فتحت المسكيني حسب

 .االله مكان يأخذ الذي النبي «جبران خليل

 فمعوله باإللحاد التبشير على راهن قلما االبدي. ومبشرها الحداثة نبي الشرير العدمي نيتشه

 المتهم الجاهزة.نيتشه القيم على وباالً  كانت زرادشت،  الفارسي النبي تعاليم لىا يمتد الذي الهرمسي

 تتشبث عظيما ملحًدا يبدو قد الثيولوجي، والخالص النبوة ادعوا الذين الرجال آخر إال يكن لم باإللحاد

 الثيولوجيا اانطولوجي سر مالكي احد هو الدين. فكرة تسقيف حاول لكنه والظهرانية االلحادية الدوائر به

 العداء إلعالن دعاه ما هو االنسانية في االفراط jakson. roy جاكسون روي يقول كما الغامضة

 الفنان او المتمرد لإلنسان الحرة الروح جوهره انساني بدين واستبدالها المسيحية  على السخيف

 الموهوب.

 نيتشه.(ومن )أي إنه:« عنه يقول الذي ، E.Hellerهيلر ايريك مع االخيرة اآلونة في كما أو“

 3«.عشر التاسع القرن انتجها قد التي راديكالية الدينية الطبائع أشد من واحد وعقله، روحه نسيج خالل

 الدينية التعاليم  في جديدة دماء ضخ مجرد هو للدين المرئية الحدود تتجاوز نيتشه نبوءة

 هو االورشوفيكية للطهارة النتشوية النكاريةوا الخبل معلمنة.غرابة عالمية اخالقية قيم الى وتحويلها

 يحاكم وهو مرتش سوفسطائي كقاض يبدو فهو الفجة الثنائية التاريخية المقارنات تلك من تخلصه عدم

 يأمر لإللهة قاهرا مقدسا بطال اليونانية االسطورة تقدمه كما بديوزينوس بمقارنته المصلوب المسيح

 ابدي كقربان المؤلهة ذاته المسيح وهب الذي الوقت في م،شروره من ليخلصهم بالرذيلة رعاياه

 دينية قيم خلفها تتوارى رفيعة كلمات والتسامح الفضيلة الشفقة الدينية البراءة والرحمة. للخالص

 تعرض الذي العنيف القتل تراجيديا عن فضاعة تقل ال «المسيح عدو“ كتابه في نيتشه يرى كما مرضية

 .التفتيش لمحاكم االسود العصر إبان الديني التطهير مجازر فيها بما وعيةاليس المحافل معارضو له

 دوائر خارج بانسانية مبشرا اال يكن لم والتنويرية الحداثية لثقافته المخلص المسيحي نيتشه

 .جديدة انسانية دينية لقيم تأسيس حول شرف اعالن الميتافيزيقا.
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 الملحد الصوفي ادونيس 

 المولود سعيد أحمد علي ادونيس السوري الشاعر افكار من وجوده يتلقف ذيال الصوفي االلحاد

 الطريق تكن لم انه الراهنة،اذ والعالمية العربية الثقافة في الهرمسية الثورة نموذج هو 9134  بيناير

 والثائرة. المفارقة المذهبية الطموحات لدوي دائما معبدة

 رغم محاوريه، الى وسالسة  وهدوء بعفوية يتسلل فكره االقناع على رهيبة قدرة يملك ادونيس

 بواقعية الحداثة يستشرف تراثي، عبور هي وفلسفته شاعريته األديان، من بالنفور العظمى االدعائية

 شذرات الى وتقويضها للتراث الفوالذية الحصون دك من تبدأ والسياسية الثورية افكاره ماضوية.

 الديني، بمعناه هللا، الديني،ان المحتوى من صوفيتي تخلو«ني.العرفا الهرمسي بالحلم ناطقة وفصوص

 نحو على يتكلم صوفيتي في مرئي، الال ان غير االبد، والى واحدة مرة قيل الالمرئي وإن يتكلم، يعد لم

 الكائن بين فرق صوفيتي في ليس نهائي.لهذا نحو وعلى متنبيء، هو انما إذن مبدع فكل نهائي، ال

 4 » هللا يسمى ام وبين االنساني

 ان عربي لمثقف يسبق لم الجريئة. ألفكاره عرابا باألحرى او بنيتشه مولعا ادونيس هنا يبدو

 الشاعر فعل ما بمثل طوباوية باستعالئية الصوفي الخالص فكرة وأعلن الميتافيزيقية التقاليد من تنصل

 كونه يعدو ال االنطولوجي لتحديل الصعب واالرتقاء المقدس لسبحانية المهول االختراق هذا ادونيس.

 اسمه جديد بوثن الهًا تستبدل انت والجليل. والرائع المتعالي منه اكثر الرفض تُقدس تراجيدية مغامرة

 ال انه الواقع  جديدة. عدمية وشاعرية دراميا وجدا إال ليست االصنام افول أُمثولة المفرطة. االنسانية

 .جديدة بدوغما تستبدلها وأنت ماالدوغ على حرب بإعالن تصرح ان يمكنك

 واالرثوذوكسية الثابتة المفاهيم مساءلة من  تنبجس  ادونيس عند التراث اختراق سهولة

 عجيب بانزياح  االدونيسي الجسد فيه يتمتع جديد اشراق هو الصوفي االتحاد او الحلول والالمرئية.

 الروح تتقصى مادية، تشيؤية عالقة االجسام ينب العالقة الن الميتافيزيقا بعوالم االتحاد عن يتخلى فهو

 مع التماهي هي الجديدة الديني.الوثنية العنف على تتغذى البشر بين العالقة االنسانوي. استمرارها في

 والحرب  التافه االعمى واالرهاب االقصاء الحياة. في البعض بعضهم حق البشر مصادرة في هللا فكرة

 افالس هو له بالنسبة فاإليمان لذا االديان غابة  وراءها تختفي التي شجرةال  كلها هي الدونيس بالنسبة

 .العنف ترعى جديدة ووصنمية حداثي

 كان لو كما الهلينية التواريخ في الهوميروسي التيهان حالة يشبه االدونيسي الديني الرفض

 للعقائد  الفلسفي للفكر ونالمؤسس االولون االباء تنّكر حين الديني، قبل ما التفكير لمرحلة استحضارا
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 مشبعة راديكالية علموية يشبه ما وهو جديدة عهود الكون. تفسير في انفسهم حول وانقسموا االغريقية

 .وااليمان التدين من الاليقيني الشك نزعات تقود بالتصوف

 لم نيتشه االنطولوجي. الرمي من واحدة مسافة على والنتشوية االدونيسية تكون ان يمكن ال

 العذراء مريم ابن صورة شوهوا الذين والكهنوت الدين رجال من  لممثليه بل االله للمسيح كارها كني

 في » جاكسون روي“ يرى كما البغيض االحتقار قاتم. اخالقي رماد الى وأحالوها البشري المخيال في

 وريث اللهيا الوحي كاتب  النبي القديس لبولس نيتشه فريدريك وجهه » واالسالم نيتشه“ كتابه

 حين في..، angelosاالغريقية من ، dysangelistالمشؤوم بولوس“ اليسوعية،

 1الشؤم.. يجلب الذي من هو dysangelist  أن

 المقدس، العقل عليها جبل  التي والقداسية العقدية للتراكمات استباحة هي المكتملة غير الهوية

 تحتكم ال متجانسة غير متناقضة ادفاتمتر بين المقنن غير الربط من ضرب االلحادي التصوف

 االسكندرية اروقة من القادمة المشرقية للحكمة انفجارا  منها اكثر شعرية دعابة هو االنساق. لنظريات

 .والمانوية زرادشت بتعاليم المعمدة كسرى قصور و بابل وحدائق

 الذهبية االقفاص تختار ال انها العبودية، فن تتقن ال لكنها الترحال تجيد طيور واالفكار المفاهيم

 .متعالية وحكمة متناهية بدقة اعشاشها  تنتقي بل

 

 المراجع

 77 ص حدود بال مؤمنون  حمود حمود ترجمة   واالسالم نيتشه روي جاكسون .9

 14ص المرجع نفس .2

 94 التصفح ساعة س المتمدن الحوار االلحاد في قالوا عظماء  بودواهي محمد  .3

 تعريب شواف شونتال مه بالتعاون والجنس السياسة الدين اعاالبد المكتملة غير الهوية .4

 .7 صفحة 2441 السنة 9 ط بدايات دار عودة حسن

 .19 ص » واالسالم نيتشه“ جاكسون روي .1
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  السوداء ووردتي نيتشه حصان

 

  ظاظا غوالي

 

النوع  اخترت قراءة نيتشه بعد سلسة من القراءات غير المجدية. حين أقرأ نًصا يفترض أنه من

السهل، تعترض األسئلة غير المنضبطة طريقي. أجد حرًجا ذاتيًا في عدم استيعاب نصوص سهلة. هنا 

األبواب مسدودة أمام الهجمات العدوانية لألسئلة وهي ال تجرؤ على االقتراب من اإلجابات الدموية. 

 .الث دراسات عنهاأختار أسئلتي وأبحث عنها. أحيانًا تكلفني جملة واحدة غير مفهومة قراءة ث

أرى من نافذة المقهى أكواًما من الناس تسير في الشارع. حين كتبت هذه الجملة وجدت  

 .ضرورة للقيام بشيء ال أحبه، التعريف بالشارع: االستقالل

أتخيل امتالكي لقوى خارقة معرفيًا. في الشارع المذكور يسير األفراد بسرعات مختلفة. فتاة 

ر الهاتف. شاب يضع رؤوس أصابع يديه في جيبي الجينز ويسير بتباطؤ. تسير بسرعة وتتحدث عب

آخر يقف بجانب واجهة محل لأللبسة. شاب يسير بجانب فتاة ويتحادثان، قد يكونان أًخا وأختًا: السرعة 

 .متوسطة

أسرد بصمت السيرة الذاتية لهؤالء المارة اعتماًدا على سرعة مشي كل منهم وأحرص على 

 .د مرور. مثاًل السير ببطء ال تعني دائًما عدم الجدية في الحياةعدم وضع قواع

هكذا يبقى دماغي منشغاًل في كل الحاالت. تأمالت الشارع هذه كانت في لحظة استراحة من 

أنظر يمينًا بعفوية مصطنعة ألجد فتاة وشابًا على مقعد في زاوية «. هذا هو اإلنسان“قراءة نيتشه 

ت في ذهني ألحسم أحد احتمالين: متزوجان أم في فترة خطوبة؟ أعود إلى المقهى، وتنهال التساؤال

الكتاب ألجد نملة على الصفحة. أزيحها برفق ثم أفكر فيما إذا كان جحرها داخل المقهى أم أنها قادمة 

من رحلة خارجية. هكذا أفتقد طيلة ساعات االستيقاظ إلى أية استراحة ذهنية رغم كوني عاطلة عن 

يبدأ الصداع اليومي في فترة مبكرة من وقت االستيقاظ ويستمر حتى النوم. هذا السعي العمل، ل

الالإرادي وراء األسئلة بشكل عنقودي يسجن حرية التفكير. هل حقًا يمكن لإلنسان أن يفكر متى يشاء 

 ويتوقف متى يشاء؟
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رض أنه من النوع اخترت قراءة نيتشه بعد سلسة من القراءات غير المجدية. حين أقرأ نًصا يفت

السهل، تعترض األسئلة غير المنضبطة طريقي. أجد حرًجا ذاتيًا في عدم استيعاب نصوص سهلة. هنا 

األبواب مسدودة أمام الهجمات العدوانية لألسئلة وهي ال تجرؤ على االقتراب من اإلجابات الدموية. 

 .ة قراءة ثالث دراسات عنهاأختار أسئلتي وأبحث عنها. أحيانًا تكلفني جملة واحدة غير مفهوم

الضعفاء يكونون قوة «. قوى االرتكاس«يشرح نيتشه كيف ينتصر كل من العبيد والضعفاء و

عظمى تفوق قوى األقوياء. هؤالء الضعفاء والعبيد، ال يتفوقون حقيقة بتجميعهم لقواهم، إنما بعملهم 

عما يستطيعه. إنهم ال ينتصرون  على التنقيص ما أمكن من قوة األقوياء: فهم بذلك يفصلون القوي

 .بتأليفهم لقوة أرقى، بل بفضل قدرتهم على نقل العدوى

أقرأ لديه أن المسيحية هي أول ثورة عبيد على صعيد األخالق. الحياة بعد ذلك تحكمها معادلة 

 .البقاء لألضعف

محطة  أخرج من المقهى، وأكمل القراءة على اآليباد. أصطدم بأناس في الشارع وآخرين في

 .المترو وفي كل مرة يلتفت الشخص بتعبير يدل إلى خلل عقلي واجتماعي أعاني منه

تنطبع صورة جديدة في ذهني، هي صورة الحصان. رأى نيتشه حصانًا يتعرض لضرب مبرح 

 .من صاحبه فانفطر قلبه عليه. اقترب ووقف أمام الحصان يخاطبه: أنا أفهمك

«. حريت“من الركاب. أجلس على مقعد وبجانبي صحيفة  كلما اقتربت من المنزل يخف المترو

أتلفت ألتأكد إذا كان صاحبها موجوًدا فال أعثر على إشارة. أذهب مباشرة إلى صفحة المنوعات 

. 44، 91، 41والثقافة. أقرأ عن إضراب حتى الموت ينفذه ثالثة من نشطاء حقوق الحيوان. أعمارهم: 

عاًما مع المرأتين  91هجوم األسئلة: ماذا يفعل المراهق ذو الـ . ثم يبدأ941أجمع أعمار الثالثة: 

األربعينيتين؟ هل للثالثة الوعي ذاته تجاه حقوق الحيوان؟ إحدى أهداف اإلضراب لفُت األنظار إلى 

اغتصاب الحيوانات. مجموعة متالحقة من األسئلة تدفعني إلى دمج كل ما قرأته اليوم لتفسير أعمق 

 .لشاب. أبني تفسيري الخاص: تباين درجات الوعي جمع هؤالء الثالثة مًعالتواجد المراهق ا

أعيد صياغة هذا «. ِعْش األلم كَسيد ال كعبد“ما بين دولوز ونيتشه أذكر فكرة قالها أحدهما: 

 .«هذا اإلضراب يتم على طريقة العبيد“التوجيه االجتماعي على حالة اإلضراب: 

، الوردة السوداء. تنمو هذه الوردة النادرة في منطقة «غولكارا“في الصفحة التالية خبر عن 

في أعالي أورفا. بعد بناء سد بيرجيك غمرت مياه البحيرة معظم « خلفتي“واحدة في العالم، بلدة 

أراضي الوردة السوداء وتغيرت المعالم البيئية لتلك المنطقة، فكانت تلك الوردة أبرز الضحايا. الخبر 
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الوردة في بيوت بالستيكية لتصبح الوردة أحدث الوافدين قسًرا إلى مملكة يعلن عن بدء زراعة 

 .العبودية

طويت الصحيفة ووضعتها حيث كانت. حين أزور البلدة وأدخل بيتًا بالستيكيًا سأضع الوردة 

 !السوداء بين يدي أخاطبها كما نيتشه مع الحصان: أنا أفهمكِ 
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 نيتشه متاهة

 

  إغالن حسن

 

 ماذا تعني العودة إلى نيتشه؟ وهل يستحق منا هذا السؤال إمكانية لتبرير فرضه؟

هل العودة إلى نيتشه تفتح أسئلة أو تجددها؟ ليست العودة هنا هي عودة متدفقة فينا بل هي عودة 

خل تلبس عباءة جامعية، بمعنى هل العودة إلى نيتشه في دراسة جامعية تبدو وكأنها ترغب بوضع دا

الجامعة خصوصا وأن نيتشه يرفض الجامعة. بل يرفض حتى التفكير داخلها إن لم نقل إنه يعتبرها آفة 

للفلسفة. ألم يقل أن أكبر جرم عرفته الفلسفة هو إدخال الفلسفة إلى الفضاء األكاديمي ألفالطون ولكن 

احث محمد أندلسي * هو أول للب’ نيتشه وسياسة الفلسفة‘مع استباقنا لهذه األسئلة يكون هذا الكتاب 

كتاب ينفرد بفيلسوف نزق ومتمرس على القلب عبر فتح المصائد في الطريق إليه، إنه الفيلسوف 

األلماني نيتشه قد يكون الدارس لنيتشه مربكا ومتوترا في ترسيم خطاطاته وتعديل نقط الحذف فيه، وقد 

ألن الدارس أمام فيلسوف يتجدد باستمرار، تكون هذه المغامرة مغامرة حبلى المقالب والمزالق، ذلك 

بإتقانه لغة المباغتة حد التآمر على دارسه إن المسألة في غاية الصعوبة حين القبول بهذه المغامرة، كما 

لو كنت تتحدث وتتساءل عما أتحدث، أعني بذلك تلك المفارقة بين فيلسوف يفكر في الفلسفة من 

 .له داللة المشي من إحاالت المحو واألثرخارجها؛ إنه يفكر وهو يمشي، لما تحم

ثم كيف يستسيغ الدارس اإلحاطة بنيتشه ودارسوه قالئل الذين خبروه بفقده حين الوصول إليه 

لن يقرأ ويفهم على نحو سليم إال مع ‘أي بابتعاد نيتشه حين االقتراب منه. ألم يقل نيتشه بوضوح أنه 

 .93ص ’ بداية األلفية الثالثة

باحث على وعي تام بالمخاطرة التي يقودها طموحه الجامعي، مخاطرة يرسم صحيح أن ال

عالماتها بالمغامرة والتيه عن المعنى والمتاهة العتبار بسيط وهو أن االلتقاء بنيتشه هو لقاء مربك. 

تدعونا هذه المتاهة النيتشوية إلى إعادة قراءة نيتشه بعيون أطروحة ـ فلسفية ـ لما تفترضه من خطوط 

ستقيمة ومعقولية وصرامة أكاديمية، وإن كانت أهمية هذه األطروحة الجامعية تتمثل في مستويين، م

مستوى بيداغوجي يضع فلسفة نيتشه موضع جذب لعدد كبير من القراء وتدعوهم إلى فك اإلرتباط 
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من ببعض الكتب المشرقية التي تقدم نتيشه بشكل سيء وثانيا يشكل هذا الكتاب في نظرنا مجموعة 

 .النصوص والمعلومات المدعوة بنفسها إلى إعادة القراءة كأفق تأويلي متعدد

يطرح الباحث االشكاليات والقضايا الفلسفية التي طرحها نيتشه وأفقها اإلقرائي والتأويلي عند 

فالسفة الجيل الجديد لفرنسا خاصة وكذلك عند بعض أساتذة الفلسفة بالمغرب. تتحدد هذه الدراسة في 

طبيعة النص الجنيالوجي ’و’ الفلسفة من الميتافيزيقا واألخالق إلى الجنيالوجيا‘ن أساسيين وهما قسمي

 .(صفحة 243، باإلضافة إلى مقدمة وخاتمة، يقع الكتاب في )’وأبعاده الفلسفية

ال عجب إذن أن يشكل إغراء العنوان قوة هذا الفيلسوف النزق، قوة تتحدد في كون فلسفتة فجرا 

الحداثة الغربية. إن جدة نيتشه ال تتحدد في أطروحاته الفلسفية بقدر ما تدفع هذه األطروحات لما بعد 

نحو تشكيل استراتيجيتها كإستراتيجية منفتحة على مجاالت غير فلسفية بل أكثر من ذلك يدعونا 

ال للجلوس  لتوظيف الموسيقي والذوق واألذن الثالثة والمشي، وهي آليات تدفع استثنائية هذا الفيلسوف

مع كتاباته في المكتبة بل في حمل مطارقه في الطريق عبر المشي والتأمل. إنها آليات تفيد نوعية جديدة 

من الكتابة، محتفية بذاتها ليس لها مدخل وال مخرج إنها متاهة تدفع قارئها إلى التنقل عبر تعرجات 

ون أن يضحك، وأن يضحك كثيرا، فمن يقرأ نصوص نيتشه بد‘الفيلسوف، عبر الضالل التي يتركها 

 .974ص ’ هو كمن لم يقرأ نيتشه

تتجلى كذلك ـ ليس في قلب الدرس الفلسفي عبر تعرية وفضح أقنعة بل في  –إن قوة نيتشه 

القيم وفينمنلوجيا  -إضافته الكبيرة في تاريخ الفلسفة، تلك اإلضافة التي حددها هايدجر بإحداث )فلسفة

مثل في ترحاله الدائم وهذا ما يدفع العودة إليه وباستمرار وكأن التقرب منه يفيد القيم(. إن قوة نيتشه تت

 .االبتعاد

لكن هل نستطيع في هذه القراءة اإلحاطة بمشروع فلسفي أشبه بالديناميت، مشروع يحملك 

إغراؤه إلى فعل الغواية دون استطاعتك القبض على أهم القضايا التي أثارها في سيرته الفلسفية 

محيرة والمتوترة كقضية الجسد والحقيقة والعقل والهوية والقيم والعدمية واألخالق وقراءته التأويلية ال

 .لتاريخ الفلسفة من أفالطون إلى شوبنهاور ومرورا بديكارت وهيغل وكانت

وإذا كانت كل قضية من هذه القضايا تفيد قراءة متعددة فإننا سنحاول التوقف عند مفهوم الجسد 

ه مفهوما يحمل قوة وثراء بالغْين في تاريخ الفلسفة. اليعني هنا عزل المفهوم عن مفاهيم أخرى باعتبار

بل في الشتات الذي يخلفه هنا وهناك وبالتالي فالمفهوم يستدعي العقل والحقيقة والذاكرة والنسيان 

 .والقيمة
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وحجب وهذا ما إن الجسد حسب نيتشه عدو للميتافيزيقا ألن تاريخه هو تاريخ كبت وإخفاء 

وحدة مغلقة على ذاتها، ولكنـه خاضـع لتحـول ‘يعلن عنه بوضوح أفالطون وفيما بعد ديكارت، لذا فهو 

 وتبـدل تبعـا لتأويـالتـه، إنـه أوال مـعـدة ضخمـة ال تتوقـف عن الهضم

le corps comme une m’taphore gastroent’rologique  919ص. 

بكل قوته نحو استراتيجية الهدم والبناء عبر طرق أكثر األماكن ال غرابة إذن أن يدفع نيتشه 

تسترا بمطرقة السؤال، أي عبر الحفر الجينيالوجي في طبقات المستتر ال للبحث عن األصل بل لمعرفة 

ما يخلقه من مفعوالت وكأنه يرغب في تأزيم األصل وإذا كانت الجينيالوجيا مهتمة بالتاريخ فإن 

ألصول تختلفان. فاألصل بالنسبة للجينيالوجيا شبح وجب طرده وخرافة وجب عالقتهما باألصل وا

تبخرها، لذلك يتم بشكل رائع تعرية وفضح األقنعة والمساحيق التي تتستر خلف خطابي التقليد والحداثة 

في عالقتهما باألصل واألصول وهي مهمة الجنيالوجيا، مهمة تتسم بتفكيك الخطابات وفضح األقنعة 

الشيء المقلق الذي لم ‘يق وتفجير الحقائق وتدمير األصنام. إنها وكما يقول دائما بوضعها والمساح

. فالجنيالوجيا إذن ليست منهجا في 992ص ’ يكتب بعد، وبأنها بمثابة ديناميت وضع لتفجير جميع القيم

أفقا تحرريا، تحرر القراءة والتأويل، بل ما تقدمه لنا هو اآلليات التي تشتغل بها. إن كانت حسب نيتشه 

من العدمية المرسخة في تاريخ الفكر الغربي من خالل مظاهرها: الحقد والوعي الشقي والمثل األعلى 

الزهدي. بل ينضاف إلى هذا التحديد تحديد العمل الجنيالوجي في تعدد وظائفه كطبيب ومشرع وفنان 

 .ات والحقائق التي تسكنهوهي الوظائف التي تفتح أفق التحرر الفكري والثقافي من البداه

ال عجب إذن أن تشكل األفق النيتشوي في إمكانية تحررية من المواضعات التي ما أنفك 

ال تتجلى في ما يقدمه من آليات  Deleuze يحرثها عبر قلبها، ولربما أن قوة نيتشه كما يرى دولوز

ثرته والقراءة نحو تعددها، إن للقراءة بل في المفاتيح التي تدفع التأويل نحو سديميته والنص نحو ك

 .هو العالم الذي يستر سديميته -النص ـ على سبيل المثال

في الجمع بين الشعري  -حسب الباحث -إن النص النيتشوي يتقاطع مع النص الصوفي

يحمل في طياته تناصا ألنه يسعى باستمرار إلى نبش المنسي وتحرير المكبوت ‘والجسدي، إنه 

 .941ص ’ والمهمش

’ يقدم ذاته للقراء كتتابع للصور واالستعارات والكنايات واألوجه‘أكثر من ذلك إنه نص بل 

. تتداخل هذه القضايا في تشتتها وتعرجات التيه في سؤال الكتابة كسؤال يبعث الحضور في 971ص 

الميتافيزيقا ويجسد الصوت والخطاب عبر إعالء قيمة التفسير، حيث سيكون سؤال العالمة واألثر 

تكون الكتابة مرتبطة بالجسد وتكون الكتابة لهذا المعنى اختيارا استراتيجيا تتميز بتتابع الصور ل

واالستعارات والكنايات واألوجه. أي في كتابة الشذرات عبر ترك البياضات للرقص في فراغاتها 



 من زرادشت أنفسكم  فريديريك نيتشه: انفصلوا عني واحرسوا
 

 www.couua.com                                                              0202أبريل  5الكتاب  -كتب كوة الرقمية 

87 

′ لديونيزوس‘ودة المتشظية كأن العودة للكتابة الشذرية هي عودة للحياة، عودة للفلسفة بما هي فلسفة ع

ولمرح المعرفة لمباغتتها المتتالية، النفصاالتها لتوترها المدوخ، لترحالها المتدفق بالحياة، بالخارج. 

إذا أردتم معرفة ‘إنها كتابة تفتح المتاهة ال لتغلقها بل لتؤجل غلقها عبر الحجب والنسيان. ويقول نيتشه 

 .’وعند الحاجة تعطي معنى جديدا لما أقوله ما أقوله، فاعثروا على القوة التي تعطي معنى،

إنها كتابة تجدد قارئها وتبعث المؤجل إلى بياضاتها وتدفع التأويل نحو إعادته وتكتفي بقارئ 

يحسن الرقص على الموتى القابعيين فيه، رغبة في السخرية وقلب الصور عبر توليد االستعارات وهدم 

 .األصنام والحقائق
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 نيتشه فيلهلم فريدريك عند الجينيالوجي منهجال

 

 المعانيد الشرقي

 

شكل الفكر النيتشوي على مر العصور طريقة فريدة في التفلسف على غرار بعض الفالسفـة 

أنا لست إنسانا، أنا » السابقين عليه كهيراقليدس على سبيل المثال، و قد صرح بذلك نيتشه بنفسه قائال: 

إني أكتب لفلسفة للمستقبل، و ستخصص » ثم أضاف «. بضربات المطرقةعبوة ديناميت أتفلسف 

فهو عندما قال …«. أنا شيء و كتاباتي شيء آخر إني سابق ألواني … كراسي لتدريس الفكر النتشوي

هذا الكالم ليس من باب الترف الفكري أو ما شابه ذلك، و إنما قال هذا، ألنه اكتشف بعض النواقص في 

فكر الفلسفي السابق خصوصا مع أفالطون بالتحديد، كما تمرد على أغلب األنساق تحليل قضايا ال

الفلسفية الماضية محطما أغلبها بمطرقته، بحيث لم يترك نفسه يبقى نكرة كما كان يردد. و لما كان كل 

عمل يقتضي من صاحبه طريقة أو منهج، فكذلك عمل نيتشه كما هو معروف لدى دارسيه على وجه 

و دارسي الفكر الفلسفي عموما، فقد استهوته الكتابة الشذرية و التفكير الجدري فاتـخذ  الخصـوص،

المنـهج الجينيالوجي طريقة له في الكتابة، أو بتعبير آخر النقد الجينيالوجي من خالل مجموعة من 

يتافيزيقا و المسائـل و المفاهيم، مثل مسألة النفس و الجسـد و مسألة القراءة و مسألة الحقيقة و الم

األخالق. فما المقصـود بالمنهج الجينيالوجي عند فريدريك فلهلم نيتـشه؟ و كيف اشتغل نيتشه بهذا 

 المنهج؟ و مـا هي المفاهيــم المركزية التي كانت محط اشتغاله؟

إذن قراءة تقوم على مفهوم التفكيك، تفكيك نموذج القول الذي قام عليه فعل  9الجينيالوجيا

لذي يتميز بإجراءات إقامة التطابق بين المعنى والقيمة، و إجراء كبت الجسد وإقصاء البعد التفلسف ا

البالغــي للخطاب الفلسفي. وكانت غاية تأسيس التفلسف على هذه اإلجراءات حرمان اإلنسان من 

غي البصــيرة الفعلية لإلنسان. لقد تم إضعاف نور عين اإلنسان، حيث حصل حرمانه من رؤية ما ينب

الجينيالوجيا «. ُمَمْنهَج لكل عضو حسي«و إضعاف«. ضمور معمم لجميع الحواس«رؤيته. بـل حدث

تفكيك ناقــد لمنطق الهوية الناهض على ثنائيات متعارضة، الصدق/الكذب، الخير/الشر، ظاهر/باطن، 

وح، داخل/ خارج، األعلى/األسفل، الحق/ الوهم، الجوهر/العرض، الدال/المدلول، الجسد/الر

النموذج/النسخة. األيقونة / السيموالكر. و من جهة أخرى يتحدد معنى كلمة جينيالوجيا في كونها 

دراسة النشأة و التكوين إلثبات النسب و الوقوف عند األصل، وليس المقصود باألصل هنا أن 
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ألمر يتعلق هنا إن ا» الجينيالوجيا شجرة أنساب. هذا ما يؤكده نيتشه في كتابه )جينيالوجيا األخالق( 

 «.بتأمالت حول أصل أحكامنا األخالقية المسبقة

أسس “في كتابه  2و تبعا لذلك ستصبح الجينيالوجيا حسب المفكرعبد السالم بن عبد العالي

هي دراسة نشأة الميتافيزيقا، و القيام بعرض تاريخي للوقوف عند األصل « الفكر الفلسفي المعاصر

ذي يكون قد غذاها منذ البداية فطبعها بطابعه و وسمها بميسمه. يقول الذي صدرت عنه، هذا األصل ال

ال يعني األصل هنا السؤال: من أين صدرت األشياء؟ بل أيضا كيف » هيدجر في كتابه عن نيتشه: 

فهذا « تكونت؟. إنه يعني الكيفية التي تكون عليها. فال يدل األصل أبدا عن النشأة التاريخية التجريبية.

د للبدايات و األصول، إذ أن ذلك سيغرقنا في الميتافيزيقا و التي تعتقد أن األشياء كانت كاملة ليس تمجي

إن األصل يوضع » في بدايتها. و هذا ما أكده ميشال فوكو في كتابه ) نيتشه، الجينيالوجيا و التاريخ( 

ميتافيزيقا نفسها فإنه ال محالة فإذا لم يتق الجينيالوجي في ال« دوما قبل السقطة، قبل العالم و قبل الزمن.

سيدرك أن وراء األشياء شيء آخر، قد يكون بدون ماهية أو قد يتكون شيئا فشيئا، فما نجده في البدايات 

التاريخية لألشياء ليس بالضرورة هويتها األصلية. فالجينيالوجيا بهذا المعنى تضع نفسها في مقابل 

الميتافيزيقي بتعبير األستاذ عبد السالم بن عبد العالي، فهي ال الميتافيزيقا، إنها تاريخ مضاد للتاريخ 

تؤسس، بل على العكس من ذلك، إنها تقلق ما تعتقده الميتافيزيقا ساكنا و تفتت ما تظنه موحدا، و تظهر 

الجينيالوجي طبيب و مشرع و فنان، فما أن » التنوع في ما يبدو منسجما. و في هذا الصدد يقول نيتشه: 

أي أن هناك صراع «. بالتفاضليات أو بالفضيلة و الخير حتى يستحضر استراتيجيات الهيمنة يســمع

للقوى و كل قوة تريد أن تسيطر على غيرها، و هو ما يسمى في فلسفته بإرادة القوة، أو لعبة إرادات. و 

سينا أنها ما ينصرف على مفهــوم اإلرادة ينصرف على مفهوم الحقيقة، حيث يعتبرها نيتشه أوهام ن

إن الحقيقة تقتل، بل أكتر من ذلك إنها تقتل نفسها عندما » و يؤكد هذا الطرح مـن خالل قولته: … كذلك

 «.تكتشف أن أساسها هـــو الخطأ

كما تنظر الجينيالوجيا إلى المنطق المؤسس للخطاب الميتافيزيقي ليس بوصفه نظرية في 

تجاوز األمر ذلك إلى اعتباره نظاما معرفيا ذي لغـة و القـول السليم، أو بوصفه مجرد منهج، وإنما ي

مفاهيم مستلهمة من النموذج العلمي الصوري الهندسي أساسا، أو المنطق كرؤية فلسفية تضـفي على 

العالم التماسك و االنسجام ما يلبي طموح العقل. فإذا كان النقد الجينيالوجي مع نيتشه هو تفكيك لخطاب 

 مكن فهم النقد مع فريدريك فلهلم نيتشه؟الميتافيزيقا، فكيف ي

يشكل النقد حسب نيتشه فن اختراق األقنعة و ذلك بالنظر إلى العالمة باعتبارها مادة 

سيميولوجية قابلة للتأويل، و اللغة كلها عالمات و رموز تدل و تعني بتعبير من استعملها و كذلك تبعا 

نقد سيميولوجي يأخذ اللغة أداة له، و دليلنا على ذلك  للقوى التي أنتجتها، هكذا فالنقد عند نيتشه هو
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إن الدودة التي (« سيبدو واضحا من خالل سوق هذه المقولة الشهيرة لنفس الفيلسوف أعني ) نيتشه 

ندوسها بأقدامنا تنطوي على نفسها لتختزل إمكانيات أن ترى نفسها مداسة ثانية تلك ما يسمى في لغة 

ما كان النقد فن للتأويل، بحيث يعمل على إرجاع النموذج إلى األصل الذي قام و ل« األخالقيين تواضعا.

بتأسيسه داخل تراتبيات قيمية مضبوطة، و ألن الترتيب نفسه يخضع لصراع القوى من أجل تصنيف 

حفر و تشريح لما يؤسس لتاريخ المعـنى و « ميشال فوكو“المعاني، فإن النقد النيتشوي يصبح بتعبير 

ليست قيمنا إال تأويالت أقحمناها في األشياء. « أو حفريات المعرفة. يقول نيتشه في هذا الصدد:الحقيقة 

 «.هل يمكن أن يكون هناك معنى في ذاته؟ أليس كل معنى نسبيا، أي منظورا؟ كل معنى هو إرادة قوة

مها ليس هو هكذا فالجينيالوجيا حسب فريدريك فلهلم نيتشه ال تنظر إلى الميتافيزيقا كمعرفة، فه

البحث عن الحقيقة و تاريخها و إنما همها في المقام األول هو البحث عن إرادات الحقيقة، فالميتافيزيقا 

عندها أخالق و لغة ولما كانت األخالق هي النظرية التي تخص التراتب بين البشر، و بالتالي فإنها 

لذي يتدرجون داخله، وهذا ما نجد له نظرية حول قيمة أفعال هؤالء البشر أنفسهم وفق ذلك التراتب ا

فما دامت الميتافيزيقا أخالق فإنها ال تنفلت من النقد الجينيالوجي الذي «. إرادة القوة“صدى في كتابه 

يعتبر أن إنتاج الحقيقة ال ينفصل عن مفهومي القيمة و القوة، فقيمة شيء ما في هذا الوجود متوقفة على 

تالي فأصالة نيتشه تكمن في كونه ال يريد مجاوزة الميتافيزيقا بميتافيزيقا المعنى الذي نعطيه إياه. و بال

أخرى أو تفنيد هذه األخيرة تحت دريعة رفض الحقيقة، فهو ال يرفضها إطالقا، وإنما يرفض فصل 

الحقيقة عن الخطأ فصال وضعيا، إذا فالنقد الجينيالوجي حسب ما سلف هو خلخلة و تقويض و وسيلته 

المطرقة و لكن أي مطرقة هذه؟ إنها مطرقة الطبيب، هكذا يمكن القول بأن نيتشه فيلسوف في ذلك هي 

 .و طبيب للمجتمع في اآلن نفسه

م و بالتحديد  91و يبدو هذا واضحا عندما كان مدرسا بأرقى الجامعات بسويسرا خالل القرن 

أستطيع أن أروض » فأجابهم جامعة بازل، و لما تم استجوابه عن السنوات التي قضاها مدرسا هنالك 

كل دب و أجعل من الحمقى أناسا مؤدبين، و من أكسل الكسالء أناسا مجتهدين، فخالل السنوات التي 

 «.قضيتها في بازل لم أعط عقوبة قط

 هوامش

 .محمد أندلسي، الفلسفة من منطق العقل إلى منطق الجسد  .1

الفلسفة، درس بجامعة محمد الخامس  مفكر مغربي متخصص في  بنعبد العالي عبد السالم، .2

 .() أسس الفكر الفلسفي المعاصر      بالرباط له العديد من المؤلفات الفلسفية و الفكرية منها،

 



 من زرادشت أنفسكم  فريديريك نيتشه: انفصلوا عني واحرسوا
 

 www.couua.com                                                              0202أبريل  5الكتاب  -كتب كوة الرقمية 

91 

 

 

 قبل من نعرفه لم كما نيتشه

 

 شدود لينا ترجمة:

 

فعمة بدءاً من العالقات العاطفية وصوالً إلى السراويل المفقودة.. تأخذ هذه السيرة الذاتية الم

بالحيوية، بعين االعتبار الوقائع التي شّكلت تفكير الفيلسوف نيتشه، وتفّسر لماذا أُسيء فهمه. ثمة قواعد 

غير تقليدية حول كيفية تناول السيرة الذاتية الحديثة، مثالً أن تبدأ بتاريخ الوالدة، أو حتى الموت فهذا 

 .يجعل األمر أكثر عمومية ومبتَذالً 

لمرّجح أن تعثر على حادثة في منتصف العمر، أو أمر دراماتيكي وخاص، بدالً من ذلك من ا

على سبيل المثال كمخطوطة قديمة، مبارزة، أو حادثة ما أعادت تكوين البطل جذريّاً. وعليها أن تكون 

مباغتة وموتِّرة من ذلك النوع الذي يجعل القراء يشعرون وكأنهم قد حطّوا في وسط أحداث سرقة مثيرة 

 .م، ومن غير الواضح ما إذا كان أحد ما سينجوفي فيل

أقام نيتشه على مدى ثالثة أعوام مع لو سالومي ومع صديقه الحميم في مثلث فلسفي شهواني ال 

ينطوي على الجنس، بل على الكثير من وجهات النظر، لذلك حينما تقّرر سو بريدو أن تكشف ذلك 

أن تدرك أنك بين يدي كاتبة سيرة ذاتية، إما أنها ليست الجانب من حياة نيتشه المختلف كليّاً، فعليك 

كفوءة أو واثقة من نفسها إلى حد كبير. من غير المرّجح أن كتبها السابقة عن سترندبرغ ومونك قد 

حصدت جوائز، فبدالً من أن ترينا نيتشه في منتصف العمر وهو يصدر أصوات حيوانات مريعة، بينما 

الجلوس أو نيتشه الهزيل متسلّقاً جبال األلب، متخياّلً نفسه اإلنسان األعلى  تستقبل أمه الزّوار في غرفة

الذي يُتَرَجم عادة إلى سوبرمان، ولو أن ذلك يبدو هزليّاً، بل على العكس تماماً تقوم بريدو بتقديم نيتشه 

 .غير المحدود لنا، قبل أن يدرك نيتشه ذات نفسه، أو أي شخص آخر من هو في الواقع

نوفمبر/تشرين  1بريدو السرد مع اقتباس طويل من رسالة كتبها نيتشه الشاب بتاريخ  تبتدئ

، حينما كان ال يزال طالباً يدرس فقه اللغة؛ العلم الذي لم يكترث ألمره كثيراً في 9111الثاني من عام 

مرة؛  جامعة اليبزيغ. صحيح أنه يصف ذلك اليوم بالخاص جداً، حينما التقى بريتشارد فاغنر ألول

المؤلف الموسيقي الذي سيغدو في ما بعد معلمه الخاص، ومصدر إلهامه. غير أن ذلك الرجل البالغ من 
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العمر أربعة وعشرين عاماً والمتوّرط في قدر كبير من التفاصيل الطارئة، التي تصّر بريدو على 

ارتجالي في المدرسة اإليلية  اقتباسها كاملة: على سبيل المثال كفقدان بدلة جديدة وأنيقة، برنامج تعليمي

 .()المدرسة الفلسفية اليونانية

ذلك هو نيتشه الذي لم يعرفه أغلبنا من قبل: حالة من اإلنكار للذات، وحينما يفقد سرواله يجد 

األمر مضحكاً، كما أنه ال يمكن التنبوء بكل ما يخّصه، ثم إن هناك الكثير من األصدقاء ممن يتقّربون 

درون، بينما هو يبّدد الوقت في مطعم طالبي شعبي قبل أن يتهيأ أخيراً للقاء الرجل منه، ومن ثم يغا

العظيم، ومن المالحظ أيضاً أن بريدو تقاوم إغراء التعبير عن رأيها في أن تشّد بعصبية على أكمامنا، 

قاتل  لتتأكد إن كنا قد أدركنا حقيقة أن نيتشه ليس أكثر من شرير منتصف القرن، أو فاشي أو حتى

متسلسل، السيّما أن سفّاح المستنقعات إيان برادي كان أحد معجبيه. بالتأكيد أن ذلك كان ممتعاً للغاية، 

ولكن هل يجرؤ أحدهم على قول إن ذلك كان عادياً. غير أنه ال شيء من هذا القبيل سيكون مصدر إلهام 

 .ه قرابة الربع قرنووحي للفالسفة األكاديميين، الذين أشرفوا على إعادة تأهيل نيتش

في كتابه األخير الذي ألّفه قبل إصابته بمرض عقلي، طَرَح نيتشه سلسلة من أقوال غير سويّة: 

لَم أنا ذكّي جداَ؟ ولماذا أؤلف أعماالً عظيمة كهذه؟ وفي حال تساءل أحدهم، أنا لست إنساناً، أنا »مثالً 

 .األداءإلى حّد ما يمكن أن نطلق عليه تسمية شاعر «. ديناميت

وحتى سبعينيات القرن العشرين كان نيتشه؛ ابن القس البروسي، غالباً ما يوَصف ودونما 

إال أنه من السهل اكتشاف سبب نشوء  9144اهتمام بالمتعاطف مع النازية. على الرغم من وفاته عام 

لتفوق اآلري، كحجة ل« اإلنسان األعلى»تلك الفكرة. كما يمكن بسهولة إعادة صياغة أفكار نيتشه عن 

الذي نُشر بعد وفاته. ولكن في ما بعد، ومع تعاقب السنين، من « إرادة القوة»بينما يبدو عنوان كتابه 

الجلّي أن القراءات اإلصالحية ألعمال نيتشه بدأت مؤّخراً بالسماح للمفكر األصلي بالظهور للعلن. في 

فقد كان « ليس ثمة حقائق، بل تأويالت»داثة، هذه األيام يُنظَر إلى نيتشه كصاحب رؤية إلى ما بعد الح

 .«مات هللا»هذا أحد أقوال نيتشه الشهيرة باإلضافة إلى 

في كتابه األخير الذي ألّفه قبل إصابته بمرض عقلي، طَرَح نيتشه سلسلة من أقوال غير سويّة: 

دهم، أنا لست إنساناً، أنا لَم أنا ذكّي جداَ؟ ولماذا أؤلف أعماالً عظيمة كهذه؟ وفي حال تساءل أح»مثالً 

إلى حّد ما يمكن أن نطلق عليه تسمية شاعر األداء. على كل حال، تخبرنا بريدو مراراً «. ديناميت

وتكراراً، أن كبار النازيين لم ينظروا إلى نيتشه كواحد منهم. وقد أشار إرنست كريك وهو أحد 

نظر عن حقيقة أن نيتشه لم يكن اشتراكياً األيديولوجيين البارزين للرايخ الثالث؛ بسخرية وبصرف ال

وال قوميّاً، بل معارضاً للتفكير العنصري، بل ربما هو في الواقع مفكر اشتراكي وطني رائد. لم يكن 
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ال يمكنني االستفادة كثيراً من »هتلر ذكيّاً أو مرحاً مثل كريك، ذات مرة أخبر صديقته ليني ريفنستال: 

 .لواقع ال يوجد دليل على أن الفوهر قد قرأ لهفي ا«. نيتشه.. هو ليس معلمي

المتطّرف السياسي الوحيد الذي كان سعيداً ومقّراً بنفوذ نيتشه عليه هو ليون تروتسكي، الذي 

كان يرغب في أن يتخيّل أن إنسان نيتشه األعلى على شاكلة عامل سوفييتي َعِرق. تشعر بريدو في 

ن عليها أن تقدم مراجعات مقنعة لعناصر قصتها. على مجاالت أخرى من مشروعها وتحت ضغط أقل أ

سبيل المثال ليس ثمة إنكار لحقيقة أن نيتشه بقي غريب األطوار بالنسبة لألمور التي تتعلق بالنساء، 

 .باإلضافة إلى درجة معقولة من السخرية الالذعة

فهي زوجة تروي بريدو قصة افتتان نيتشه بكوزيما واغنر، وال شيء غريب بالنسبة لذلك 

ريتشارد فاغنر الثانية، التي كان وجودها آسراً، إلى أن تدرك أنه وبينما كان نيتشه يتأوه على صدر 

سيدته، كان أيضاً يجول في كّل األماكن بغرض تحديد مكان سروال الحرير، الذي بدونه سيشعر 

أخرى، ومن ثم هناك  المؤلف الموسيقي ريتشارد فاغنر بأنه ليس بإمكانه أن يكتب أي نوتة موسيقية

المرأة الروسية الجامحة والفاتنة لو سالومي، التي من المحتمل أو غير المحتَمل أن تكون قد حَشت 

 .صدريتها. غالبية مفكري أوروبا أثاروا الجدل وبقسوة بخصوص تمثالها النصفي الكبير غير المألوف

 .اكاً وتعقيداً أّما شقيقة نيتشه الصغرى فقد كانت أكثر النساء من حوله إرب

فإثر عودتها من ألمانيا، وبعد فشل المحاولة في إنشاء مستعمرة آريّة في باراغواي مع زوجها 

المعروف بمعاداته للسامية، إذ اكتشفت إليزابيت فرصة جديدة لتجعل التاريخ يسير بالطريقة التي 

كان مرض الزهري هو تريدها هي، وبسبب اعتالل صحة نيتشه في ذلك الوقت. بريدو حيرى ما إذا 

المالم، وهكذا وضعت إليزابيت يدها على الملكية األدبية ألعمال شقيقها، وأمضت السنوات األربعين 

المقبلة في تحرير نصوصه الرئيسية والرسائل الخاصة إلى أن شرع يبدو الفتاً للنظر أن نيتشه يكاد 

شرافها المتسلّط والقادر والسيء، أصبح يشبه شقيقته، وكما يقال بوطنيته الفّجة والعنصرية. في ظل إ

أرشيف نيتشه ميداناً لدعاة الحقوق اليمينية، الذين رأوا أن أعمال نيتشه المنشورة هي بالكاد ذات أهمية، 

 .ألن المغزى الحقيقي من عمله كان موجوداً في مجموعة من المخطوطات والمالحظات والمراسالت

 .قولبت لصالح أهداف شقيقته الخاصةملكية األعمال األدبية غير المنشورة 

ليس من تأليفه على اإلطالق، ولكنه « إرادة القوة»في الواقع إنها لصدمة أن تكتشف أن كتاب 

يحتوي على أجزاء ُجّمعت معاً في وقت الحق من قبل اآلخرين، الذين كانوا يعتقدون فعالً أنهم يعرفون 

 ً . المتعة الهائلة لتلك السيرة المفعمة بالحيوية، التي ما الذي يعنيه نيتشه أفضل مما يفعله هو شخصيّا

أنجزتها بريدو، والتي هي رصد للفلسفة في طور نشأتها. إن القراءة عن حياة نيتشه ذات البدايات 
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الزائفة، والتقلبات الخاطفة، كغيره من األشخاص هي للتذكير أن أنظمة الفكر ال تصل إلى حد الخطر 

 .محاضرات، ولكن يتم استنباطها في خضم الحياة اليوميةفي المكاتب، أو قاعات ال

وألجل كل قناعاته االنفعالية طّور نيتشه أفكاره في قلب العالقات العاطفية، والسراويل 

المفقودة، وشقيقته الصغرى المتسلّطة، ربما يراود الفالسفة األكاديميون ذلك اإلحساس أنه ليس هناك 

م. بالنسبة لنا تلك السيرة الذاتية ليست أكثر من ذلك النوع من الكلمات أشياء كثيرة هنا تستدعي انتباهه

 .التي صنعت الجسد

 عن الغارديان

 2424يوليو  21المصدر: صحيفة القدس العربي 
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 نيتشه ماركس ثنائية

 

 الحمامصي محمد

 

 على البشرية تستقر حتى مستمرا سيظل ونيتشه ماركس بين الفلسفي التضاد دوير: محمد

 .جديد مستقبل مالمح رسم

عدة قضايا « ماركس ضد نيتشه.. الطريق إلى ما بعد الحداثة“يطرح د.محمد دوير في كتابه 

وإشكاليات في الفلسفة والفكر السياسي ونظرية الثقافة والتحوالت االقتصادية واالجتماعية في الحداثة 

ؤال الحضارة اإلنسانية في سعيها للبحث عن الغربية بصفة عامة، وانعكاس تلك القضايا على س

مستقبلها، حيث رأى دوير أن الطريق إلى ما بعد الحداثة سيشهد صراعا فكريا وأيديولوجيا يتمحور 

حول فلسفتي ماركس ونيتشه باألساس. وينطلق هذا الصراع أو التضاد من هذا الفضاء النظري ليترك 

 .آثاره على كافة مناحي الفكر اإلنساني

ى ضوء ذلك انشغل الكتاب الصادر عن دار روافد بعرض صور التضاد بين ماركس عل

في دراسة تحليلية نقدية مقارنة حاول « التضاد الموضوعي ـ التضاد الواقعي ـ التضاد الفلسفي“ونيتشه 

ة فيها المؤلف إحداث مقاربة فلسفية بين المقولة الثقافية من جهة ومحيطها االجتماعي وبيئتها السياسي

من جهة أخرى. وقد جاءت تلك الضدية باألساس انطالقا من أن كارل ماركس كان صوت سلب 

البرجوازية، أي صوت الطبقة العاملة، وصوت هؤالء الذين يقفون في مواجهة االستالب االقتصادي، 

اينة واالغتراب اإلنساني وانتهاك موارد الطبيعة، وتدمير البيئة، وما يتبع هذا السلب من خصائص متب

أسهمت في مسيرة نقد الرأسمالية والدعوة لتجاوزها، وذلك بالتضاد مع نيتشه الذي سلب العقل 

والعقالنية والحداثة ومقوماتها، وما يتبع هذا السلب من نتائج تكشف عن نفسها في معظم دراسات ما 

 .اثة وما قبلهابعد الحداثة التي تسعى لضرب كل سلطة تراكمت في الخبرة اإلنسانية في مرحلة الحد

وتأتي فصول الكتاب الخمسة وفقا لـ دوير محاولة لتفسير إجابات هذا السؤال، ألنه يتضمن 

بداخله وفي أحشاء ألفاظه اللغوية وطاقته الداللية: موجز قصة الحضارة في القرون الخمسة األخيرة، 

د انتهت بال رجعة، وهي وكشف ألوهام كثيرة تحاصرنا اليوم، ومن أهمها أن مرحلة الصراع القطبي ق
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مقولة ستثبت صفحات الكتاب وأفكاره زيفها وتهافتها، فلم نزل نحيا في ظل تجاذب فكري وفلسفي بين 

قيم الحق والخير والجمال في مواجهة تعميم ثقافة االستهالك والنزعة الفردية عبر التفكيك والتشظي 

 .«والعدمية

عنا خالل القرن الحالي الحادي والعشرين، ويرى دوير أن ثنائية ماركس/ نيتشه ستستمر م

وربما بصورة أكثر وضوحا من ذي قبل، ذلك أن الماركسية أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع متغيرات 

الواقع، وأن النيتشوية عبرت بوضوح عن التطور المعاصر للرأسمالية العالمية، رأسمالية المستهلك ـ 

ماما مع نظرية سلطة القارئ بوصفه زبونا مستهلكا للمنتج/ بحسب فريدريك جيمسون ـ التي توقفت ت

النص، أي جزءا من تدوير حركة رأس المال بالمعنى االقتصادي، فالقرن الحالي إذن هو قرن التضاد 

الفكري بين النيتشوية والماركسية، تضاد يصل إلى حد النفي، بوصف النيتشوية مشروعا يهدم معظم 

بل وللتاريخ الفلسفي المكتوب، في مقابل الماركسية التي يمكن رؤيتها  المحددات الفكرية للحداثة.

 .كمشروع فكري يبحث في ساحة الوعي االجتماعي ومعطاه الواقعي

إنه ـ إذن ـ تضاد وصراع بين اإلنسان كقوة عمل واإلنسان كهيولي لإلنسان األعلى. بين فيزيقيا 

يتافيزيقا اإلنسان الذي ينشده نيتشه في المستقبل هو اإلنسان الذي يعتبره ماركس جزءا من الطبيعة، وم

صراع بين اإلنسان في سعيه الثوري لتحقيق ذاته، واإلنسان في سعيه اإلرادي لتفي وجوده الزائف 

وخلق وجوده الحقيقي بإرادة القوة بين اإلنسان بوصفه كائنا اجتماعيا واإلنسان بوصفه ذاتا متفرده غير 

 .قسامقابلة لالندماج أو االن

ويوضح أن نجم ماركس نجم من لب الفلسفة واالقتصاد السياسي وفلسفة التاريخ وعلم االجتماع 

والدراسات الثقافية، وكل فريق من هؤالء يبحث عنه في موقف نقدي أو تطوري أو تحليلي أو كشف 

أس المال هو إن ر“بنيوي، محاوال بيان حقيقة العالم، وإدراك عقالنية الوجود. نعم، لقد قال ماركس 

وال شك أن الحديث عن ماركس يجب أال يتجاهل إسهامه العبقري في االقتصاد السياسي، «. شاهد قبري

بيد أن الحضور الماركسي طوال مائتي عام يؤكد على أن أثره لم يقتصر على تخصص دون آخر، 

في مؤلفاته، فقد وعلم دون غيره من العلوم اإلنسانية، بل ال يتوقف عند حدود ما طرحه من أفكار 

خضعت المقولة الماركسية ألكبر عمليات تفسير وتأويل وشرح وتناول وتفاعل، وفي حدود درايتي 

الشخصية أنه ليس هناك من مفكر أو فيلسوف في التاريخ القديم أو الحديث انتشرت مؤلفاته وذاعت 

ظل موضوعا للدرس أفكاره بالقدر الذي حظيت به المقولة الماركسية، حتى أرسطو نفسه، الذي 

الفلسفي على مدار ألفي عام تقريبا، لم يحظ تاريخيا بتلك المكانة في االنتشار التي حظي بها ماركس، 

فمؤلفات ماركس ظلت يين أيدي الجميع بدءا من كبار المفكرين في كل أنحاء العالم وحتى صبية 

 .مدارس الثانوية في أصقاع األرض
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د في فلسفة هيجل ما يستدعي مقاربة نظرية معاصرة نظرا ويلفت إلى أنه في المقابل لم نج

لتراجعها إلى حد كبير في العقود األخيرة. لتحل محلها فلسفة نيتشه ومقوالته، فالمؤكد أن الثقافة الغربية 

المعاصرة لم تنشغل بفيلسوف مثلما انشغلت بفيلسوف ألمانيا فريدريك نيتشه الذي سجل حضورا 

يرة وبات جزءا رئيسا من الدراسات الثقافية الراهنة في أهم جامعات العالم، ملحوظا في العقود األخ

بحيث يصدق القول بأن الفكر الغربي يعيش اآلن مرحلة المقولة النيتشوية سواء في الدرس الفلسفي 

األكاديمي أو االتجاهات ما بعد الحداثية أو دراسات النقد األدبي أو دراسات علم النفس، وانعكاس ذلك 

لى مجمل أنشطة االنسان األخرى، ولما كان للمقولة النيتشوية من انتشار تناسب طرديا مع مرحلة ع

الحداثة السائلة ـ كما يقول زيجمونت باومان ـ كان من المهم أن ننشغل بدراسة أسباب وحدود ذلك األثر 

ية فحسب، بل ألنها تدعو النيتشوي على الثقافة العالمية، ليس بوصفها اتجاها فلسفيا يدفع باتجاه العدم

من بين ما تدعو إلى هدم أفكار الحداثة وفي القلب منها الماركسية من هنا جاء التضاد وأتى الصراع 

 .الفكري

وفي تقدير دوير أنه لم يتبق للفكر العلمي سوى الماركسية القادرة على مواجهة هذا التجلي 

ي أفرزتها المجتمعات التي استندت على الملكية الفلسفي ـ بدءا من أرسطو حتى نيتشه ـ وتأويالته الت

الخاصة من العبودية إلى الرأسمالية التي تمر بأسوأ مراحلها التاريخية وأحط صورها اإلنسانية وأعني 

بها طور العولمة، أو مرحلة ما بعد الحداثة، كما يطلق عليها البعض، وقيمة الماركسية ـ في تقديري ـ 

يتها النظرية ومصداقية مقوالتها األساسية التي تنطلق أساسا من نقد قانون أنها لم تزل تحتفظ بمشروع

حركة رأس المال، بل والنقد الجذري للملكية الخاصة وتجلياتها في الفلسفة والسياسة واالجتماع 

 .والثقافة.. إلخ

لة وتساءل دوير ما الذي يجعل من المقولتين الفلسفيتين عند ماركس ونيتشه فاعلية دائمة قاب

لتجاوز صعوبات ثقافية وفكرية كثيرة وقادرة على النفاذ للقرن الواحد والعشرين؟ وهل الموضوع 

لقد أشار كثير من “متعلق باألصالة الفلسفية أم بالمنهج أم بعناصر الخطاب الفلسفي لديهما؟ وقال 

ة، وال أعتقد أن المفكرين إلى القضية االجتماعية والصراع االجتماعي وضرورة التخلص من الرأسمالي

قيمة السال أو رودبروتس أو بردونى أو ريكاردو من الناحية العملية تقل عن القيمة العلمية لماركس أو 

على األقل تقترب منها. ورغم ذلك لم يحققوا حضورا طاغيا كالذي شهد به التاريخ لماركس. األمر 

إنه يحبه حتى “عنه نيتشه ذات مرة  نفسه قد ينطلق على نيتشه الذي تتلمذ على يد شوبنهاور إذ قال

وكذا ال أعتقد أن قيمة هيجل وشبلنج ونيشته وكانط الذي وضع الفلسفة في إطار استمرت «. التقديس

عليه ربما حتى اليوم، بأقل من القيمة الفلسفية لنيتشه، فلماذا بقي نيتشه يحاصرنا بمقوالته كل صباح 

 كتب في القرن التاسع عشر؟ ومساء، ويجد كل يوم زبائن جددا يتلون مما
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األصالة الفلسفية ليست هي العنصر الحاسم بمفردها، فاألمر في حاجة إلى دراسة “ويعتقد أن 

تضع االقتصادي واالجتماعي والثقافي والفلسفي والتاريخي في حيز االهتمام باإلجابة عن مثل هذا 

 .«السؤال، سؤال، لماذا ماركس ضد نيتشه في القرن الحالي؟

ير دوير إلى إننا أما صراع وتضاد وحوار بين الفيلولوجيا والمادية التاريخية كمنهجين ويش

يبحثان في أنماط وصور التغيير في العالم، وبين الفلسفة العدمية في مواجهة النظرة المادية، وذلك في 

وما  بحث نيتشه عن اإلنسان األعلى وبحث ماركس عن الشيوعية وإنسانية بال استغالل واغتراب،

ترتب عليهما من بحث نيتشه في أصل األخالق ليحل تلك اإلشكالية. وبحث ماركس في أصل التراكم 

للقضاء على الملكية الخاصة بوصفها أصل كل الشرور. وأمام تضاد دور الغريزة وقيمة قوة العمل، 

سر التقدم. حيث اعتبر نيتشه أن الغرائز هي سر تقدم اإلنسانية واعتبر ماركس أن قوة العمل هي 

فالعمل الواعي المنظم التراكمي هو النشاط المميز لإلنسان، ومن ثم تمحورت نظريته العامة حول 

 .مفهوم العمل ونتائجه

ويضيف: فيما رأى نيتشه أن األلم هو معيار اإلنسانية وبمقدار قدرة المرء على تحمل اآلالم 

لقيمة وكشف نيتشه قيمة الالشعور.. إلخ. تقاس درجة درجة إنسانيته. ومن هنا اكتشف ماركس فائض ا

ثم إننا أيضا أمام صراع بين اإلنسان األعلى بوصفه الكلمة األخيرة عند نيتشه، والتي تسبقها عدة 

مراحل أهمها موت اإلله وإقصاء الميتافيزيقا، وإرادة القوة التي تمكن اإلنسان األعلى من تحقيق 

رة عند ماركس والتي تمر أيضا بأكثر من مرحلة، وهي الثورة غائيته، والشيوعية بوصفها الكلمة األخي

على الرأسمالية ثم بناء االشتراكية حيث من كل حسب قدرته إلى كل حسب عمله، ومنها إلى الشيوعية 

حيث من كل حسب قدرته إلى كل حسب حاجته. وبناء على ذلك سيبقى التضاد الفلسفي قائما، حتى 

مستقبل جديد يعبر بمصداقية عن ما بعد الحداثة الجذرية التي تزيح  تستقر البشرية على رسم مالمح

 .ستار الرأسمالية عن وجه اإلنسانية لألبد
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 1 األصنام ُمَحطِّم نيتشه سبونفيل: كانت أندريه

 

 اسحيردة يوسف ترجمة

 

 ماذال“ كتاب صاحب سبونفيل، كانت أندريه الفرنسي الفيلسوف يُطلعنا الشيق الحوار هذا في

 وهي. نيتشه مع واختالفه اتفاقه نقاط على آخرين، وفالسفة فيري لوك زميله بمعية «نيتشاويا؟ لست

الحديثة األزمنة عرفته سفسطائي كأعظم المطرقة لصاحب تصنيفه سبب لنا ليشرح أيضا مناسبة كانت  

. 

 اتفاق؟ طنقا هناك( نبدأ حتى) شك بال لكن لنيتشه، انتقادكم نَْعلَمُ : لوفيغارو مجلة

نقاط اتفاقي مع نيتشه هي أكثر بكثير من نقاط اختالفي معه ! أشاركه  أندريه كانت سبونفيل:       

رفض ُمعظم األمور التي يرفضها: رفض التعالي والمثالية طبعا، لكن أيضا االيجابية والعدمية 

هذا االنتقاد األخير، لكل أخالق  أُقِرُّ انتقاده لإلرادة الحرة كما انتقاده، الذي هو ُمترتب عن…والتخاذل

وتقود  –وليس فقط على التفكير  –تدعي أنها ُمطلقة. أجد نفسي في ُمطالبته بفلسفة تُساعُد على العيش 

، دون عالم آخر غير هذا العالم، ودون مكافأة أخرى «إبداعية«و« إثباتية«و« مأساوية“إلى أخالقيات 

معه، التفكير ضد الذات، وفضح أوهامها. غالبا ما نتقاسم نفس غيرها هي نفسها. أُحاول مثله، وأحيانا 

اإلعجابات ) مونتين، اسبينوزا، باسكال(، كما نفس الخصوم )أفالطون، ديكارت، كانط(. ناهيك أَنِّي، 

» مثل نيتشه ) على كل حال نيتشه النهاية(، أكره فاغنر والفاغنريِّن، ولم أعرف ما هو أكثر جماال من 

 .()نيتشه ضد فاغنر« رت الَمِرحة، الُمتحمسة، الرقيقة والُمحبةعبقرية موزا

 

 العالم؟ بقَْلبِ  قام ما في:  لوفيغارو مجلة          

بومة » أندريه كانت سبونفيل : لم يسبق ألي فيلسوف أن قام بقلب العالم. فكما قال هيجل، 

ن العالم قد انقلب ُمسبقا، يُصبح ظهور فأل« : منيرفا ال تبدأ في الطيران إال بعد أن يرخي الليل سدوله

فلسفة جديدة أمرا ُممكنا. لكن االنقالب، والحالة هذه، يظل كبيرا. نيتشه ينتمي، بجانب فرويد وماركس، 

نيتشه يُعلمنا ُمساءلة ما كان «. ُمعلمي االرتياب“إلى ُزمرة المفكرين الذين كان يدعوهم بول ريكور ب 

ن كانت هناك استثناءات : مونتين، سبينوزا، هيوم( على أنه أساس الفكر يبدو حتى تلك اللحظة )حتى وإ
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نيتشه يقوم بتحطيم األصنام. فهو يُعلمنا ….ذاته : الذات، الوعي، العقل، الخير والشر، الصواب والخطأ

أن نرى فيها ُمجرد أعراض، مصدرها الفِْسيُولُوِجّي أو  –« الجينالوجيا“هذا أساس ما يدعوه ب  –

 .اني هو من يُحدد قيمتها. وهو يُعلمنا أيضا أن التأويل يطغى على المعرفة، والمعنى على الحقيقةالوجد

 «…اإلله مات“ لعبارة العميق المعنى لنا اشرحوا: لوفيغارو مجلة –

أندريه كانت سبونفيل : التعبير طبعا ليس لألخذ به حرفيا. نيتشه يعرف جيدا أن اإلله، إذا كان 

لتعريف خالد. وإذا كان غير موجود فكيف له أن يموت؟ الحديث عن موت اإلله ال يعني موجودا، فهو با

كذلك أن اإليمان به قد أصبح مستحيال : المؤمنون، في زمن نيتشه، كانوا أغلبية بشكل واسع، ويظلون، 

، فكمجتمع لم اليوم، أكثر عددا من الملحدين. في المقابل، إذا كان بمقدورنا دائما كأفراد أن نؤمن باإلله

يعد بإمكاننا االتحاد فيه : ُمجتمعنا لم يعد قادرا على تأسيس تالحمه على اإليمان الديني وال إيجاد فيه ما 

به يُغذي حضارةً. من هنا، انتصار النزعة العدمية، الذي تَمَّ على مرحلتين: بعد تركيز كل القيم في اإلله 

ُس العالم الواقعي خاصة : عدمية مثالية أو دينية(، لم يَُعد هناك حين انسحب هذا األخير  )األمر الذي يُبُخِّ

س والفارغ والعبثي )عدمية ُمضاعفة : موت اإلله وانحطاط  الدين «(. القيم العليا“إال هذا العالم الُمبَخَّ

نَا للواقع. نيتشه، في ما يخصه، يَُعلِّمُ « ال“والعدمية وجهان لعملة واحدة. إنهما طريقتان من أجل قول 

 ! «نعم“كيف نقول 

 

 في كتبتموه ما هذا ،«أيضا فضيلة إنها فحسب؛ إِِمَكان ا اإلرادة ليست: “ لوفيغارو مجلة

 القوة؟ إرادة عن ماذا. «الفلسفي ُمعجمكم“

أندريه كانت سبونفيل : إنه مفهوم أساسي للنيتشاوية. إرادة القوة هي جوهر الحياة نفسها،  –

)كما هو الحال عند كل « االستمرار في وجودها“طرة عوض االحتفاظ أو التي تميل نحو النمو والسي

ْدنَا مع جيل دولوز على االعتقاد بأن إرادة القوة عند نيتشه ال تتجلى في  من اسبينوزا وشوبنهاور(. تََعوَّ

والفلسفة،  األخذ بل في الخلق أو العطاء، بأن القوة ليست ما تبتغيه اإلرادة وإنما ما تبتغيه بداخلها )نيتشه

III ،6).  في جزء منها بال شك. غير أن نصوص نيتشه تمنع من اختزال إرادة القوة في هذا البُعد

إن الحياة هي جوهريا استيالء وانتهاك وغلب للغريب «: “ما وراء الخير والشر“وحده. مثال، في 

رحم الحاالت، والضعيف وقمع وقسوة وفرض لألشكال الخاصة واستيعاب، بل هي على األقل، في أ

(. يتعلق األمر بالنظير العملي للكوناتوس السبينوزي )مجهود كل كائن من أجل 211« )استغالل

وبالتالي إرادة القوة فوق  –االستمرار في وجوده(، غير أنه يضع اإلرادة فوق العقل والقوة فوق الحياة 

 .اماالحكمة. سبينوزا، بخصوص هذه النقاط الثالث، ينحى منحا ُمعاكسا تم
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 نيتشه؟ بفكر التالعب تم فعال هل النازية؟ مع االلتباس صحة ما: لوفيغارو مجلة

أندريه كانت سبونفيل : بالطبع تم التالعب به، خاصة من طرف أخته ! غير أن االلتباس كان 

بعد عدة سنوات من  9144جزئيا فقط. هل كان نيتشه نازيا؟ بالتأكيد ال، والسبب أنه قد مات سنة 

فُون الَخرَ  ف : كان عمر هتلر حينها هو إحدى عشرة سنة ! يبقى شرح السبب الذي جعل النازيين يَتََعرَّ

في نيتشه على نوع من الُمبَشِّرين. أغلب النيتشاويين، خاصة في فرنسا، يرغبون في جعلنا نعتقد بأن 

(: 2« )عدو المسيح“ع من األمر يتعلق بسوء فهم تام. ليس األمر بهذه السهولة. أُنظر مثال إلى هذا المقط

الضعفاء والفاشلون يجب أن يهلكوا: تلك هي القاعدة األساسية في حبنا لإلنسان. وفوق ذلك يجب أن “

المسيحيين ‘لن نرتضي رفقة » أو هذا المقطع من نفس الكتاب: «. تُقدم لهم المساعدة لكي يهلكوا

ليس حتى ضروريا إشهار الحجة لمعارضتهم،  مثلما لسنا نختار أن نُرافق اليهود البولنديين:’ األوائل

في « الدابة الشقراء المتعطشة للغنيمة واالنتصار» وماذا عن مدح «. فكل منهما يزفر رائحة كريهة

 (؟99)الكتاب األول، « جينالوجيا األخالق“

يكره  ذلك لم يمنع نيتشه من كره معاديي السامية، مثل ما كان ُمحتمال ُكْرهُهُ للنازيين. لكنه كان

هكذا تكلم “آخر مقولة، هذه المرة مستقاة من …أيضا الديمقراطيين واالشتراكيين والنِّسويين والتقدميين

وكل ما كان من طبع اإلناث، وكل ما هو منحدر من نوع العبيد “، الكتاب الرابع : «زرادشت

يا للقرف ! يا  –المسخرين ومن خليط الرعاع خاصة يريد اآلن أن يتولى مصير اإلنسانية بكليتها 

ف النازيون “للقرف ! يا للقرف !  باختصار، نيتشه لم يكن نازيا، لكن ليس من قبيل الصدفة أن يَتََعرَّ

تحمل بشكل واضح جدا “على أنفسهم في مذهبه. طالما َعبََّر يانكلفيتش علنا عن غضبه قائال أن النازية 

 .من الصعب تَْخطيئُهُ تماما«. بصمة نيتشه

 

 تَْنِسيبِيَّةَ؟ محاوالت لنيتشه كانت هل:  فيغارولو مجلة –

أندريه كانت سبونفيل : أكثر بكثير من مجرد محاوالت ! وهذا، بالمناسبة، ما يُّشكل في  –

نظري جزءا من عظمته الفريدة. نيتشه، بجانب سبينوزا، هو واحد من أعظم ناسفي ما يمكن أن ندعوه 

منا بوجود قيم ُمطلقة وأبدية وكونية، كما نالحظ ذلك عند أفالطون باالطالقية األخالقية، التي تريد إيها

أو، وإن بمعنى آخر، عند كانط. ال أُصدق أيَّا من ذلك، وهنا تكمن واحدة من نقاط اتفاقي مع نيتشه. ال 

 التقييم هو اإلبداع:» وجود لقيم في ذاتها: ال يمكن فصل أي قيمة عن الرغبة التي تضعها نصب َعْينَيهَا. 

، هذا «اسمعوا هذا أُيها المبدعون !لتقييم ذاته هو الذي يجعل من كل األشياء الُمقَيََّمةَ كنوزا ومجوهرات

الكتاب األول، عن ألف هدف وهدف(. أتفق معه. ال وجود « ) هكذا تكلم زرادشت“ما كتبه نيتشه في 

ببا للخلط بين التنسيب لخير أو شر في ذاته؛ ال وجود سوى لجيد أو سيئ بالنسبة لنا. هذا ليس س
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)جينالوجيا االخالق، الكتاب « ذلك ال يعني ما وراء الجيد والسيئ… ما وراء الخير والشر» والعدمية! 

 .(. هاهنا مكمن تقاربه الكبير مع اسبينوزا97األول، 

 

 نيتشه؟ مع اختالفكم نقاط إذن هي ما:  لوفيغارو مجلة

ث نقاط، لكنها حاسمة : ال عقالنيته وال أخالقيته أندريه كانت سبونفيل : ال تتعلق سوى بثال 

وفلسفته الجمالية )استطيقته(. خطأ نيتشه، في اعتقادي، يكمن في كونه َوسََّع من نطاق التَْنِسيب، ال 

لِيَْشَمَل القِيََم وحدها، كما كان يفعل سبينوزا، ولكن لِيَُعمَّ الحقيقة نفسها، التي لم تعد تُشكل بالنسبة له سوى 

قِيَمة مثل أي قيمة أخرى. هذا األمر يحكم على الفِكر بالسفسطائية. في ظل عدم وجود حقيقة، وإذا كان 

، كما كتب نيتشه، يُمكن أن نفكر في أي شيء، في ما هو صالح جدا وما هو طالح «كل شيء خاطئا“

حتى تسوى، لكن ليس الحقيقة جدا ! لِنَقُل أَنِّي اخترت باألحرى سبينوزا وليس نيتشه : القيمة تحتاج إلينا 

 حتى

-تَِصح. قُمت بنفس االختيار في ما يخص األخالق. نيتشه يَدَِّعي أنه قلب قِيَم األخالق اليهودية

ليس ألنها قد تكون ُمطلقة، ولكن ألنها  –المسيحية؛ في حين أُحاول، مثل سبينوزا، أن أظل وفيا لها 

الحب. أخيرا، نقطة االختالف الثالثة، استطيقته. إذا ُكنَّا نُريد تتماشى وتَْوقَنَا إلى اإلنسانية والعدالة و

العيش ما وراء الخير والشر )الالأخالقية ( وما وراء الخطأ والصواب )السفسطائية(، فلن يبقى أمامنا 

الفن في خدمة الوهم، هذه هي )“سوى الفن من أجل اإلفالت من العدمية، لكنه فَن ينذره نيتشه للوهم 

ً من ذلك. أَحب أن يضع الفن نفسه في خدمة الحقيقة، عوض !«(.  عقيدتنا ُق أيّا هُنا أيضا، ال أَُصدِّ

 .أن يجعل المرء من حياته عمال فنيا؟ معناه أن يُسيء فهم الفن ويكذب على الحياة«. الكذبة الجميلة“

 

 وفاته؟ على تقريبا قرن من أزيد بعد نيتشه من تبقى الذي ما:  لوفيغارو مجلة

أندريه كانت سبونفيل : أوال صدمة وعاطفة وإعجاب! من المستحيل أن يتصفح المرء كتابا  –

لنيتشه دون أن يُسلب ويَُرج ويُؤخذ. إنه الفيلسوف الوحيد الذي يُمكن، من وجهة النظر هذه، ُمقارنته 

أكثر من أي ُمفكر آخر  بباسكال الذي كان يُحبه كثيرا. أَيَّةُ قوة ! أَيُّ أسلوب ! أَيُّ عمق ! نيتشه ساهم،

ُل  « العلم المرح“منذ مونتين، في مصالحة الفلسفة مع األدب. مهما شكرناه فلن نوفيه أبدا حقه. أُفَضِّ

؛ لكن في النهاية، من الواضح أنهما تُحفتان هائلتان، ال نََملُّ من الرجوع «هكذا تكلم زرادشت“على 

ي، دائما ما تركتني متحفظا. وعلى كل حال فأغلب إليهما. مواضيع اإلنسان األعلى أو العود األبد

النيتشاويين اليوم، يميلون إلى النظر إليها كمجرد استعارات أو اختبارات للفكر. ومع ذلك، فهذا األمر ال 
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وتحليل الحقد « االنفعالية“ينقص من قوتها النقدية أو االنتقائية. ثم هناك تفكيك العوالم الخلفية واألفكار 

تصور مأساوي للوجود ونَْقٌد )أحيانا الذع، لكنه صحي وتوكيدي( للُمضاربة واألنساق ولكل والعدمية و

َج للمثل الزهدي أو الُمميت أخيرا، وربما على وجه التحديد، بعض القلق بشأن ……فكر يُمكن أن يَُروِّ

 …بداهاتنا األكثر أُلفة: الشفافيات المزعومة للذات والوعي واإلرادة الحرة واألخالق

ال أحد ُمجبر أن يكون نيتشاويا، وأنا لست كذلك بالتأكيد. لكن من الصعب اليوم ممارسة الفلسفة 

بشكل صحيح دون ُمجابهة فِْكِر نيتشه. نيتشه في اعتقادي هو أعظم سفسطائي عرفته األزمنة الحديثة، 

ا ما احتاجت الفلسفة إلى على غرار بروتاغوراس بالنسبة للعصور القديمة. ليس في األمر أيَّةُ إدانة. دائم

 .السفسطائيين من أجل امتحانها

 بتبنيها؟ تقوم نيتشاوية مبادئ عدة أو مبدأ هناك هل:  لوفيغارو مجلة

أندريه كانت سبونفيل : هناك العديد منها، أشرت إليها بشكل عابر : المأساوي، التنسيب، 

غير أنِّي أملك مودة خاصة تجاه …وتوكيديالُمحايثة، رفض العدمية، نقد الحقد، السعي نحو فكر إثباتي 

 : جواب-، على شكل حوار أو سؤال«العلم المرح“هذه الشذرات الثالث من كتاب 

 من الذي تعتبره سيئا؟ »

 .الذي يريد دائما أن يُخجل اآلخرين

 ما األكثر إنسانية في نظرك؟

 .أن تُوفر الخجل على أحدهم

 ما هي بصمة الحرية الُمكتسبة؟

 «.ل من نفسك أبداأالَّ تخج

 

[1] COMTE-SPONVILLE André, Nietzsche le briseur d’idoles, 

interview dans le Figaro Magazine du 18 août 2013, p. 76. 
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 نيتشه سيرة من

 

 كيت كروتس

 

اعتاد نيتشه أن يستيقظ صباحا وال تزال السماء رمادية وضوء الفجر ينفذ منها ضعيفا. بعدها، “

خذ حماماً بماء بارد في غرفة نومه ويتناول بعض الحليب الدافئ. ثم يبدأ العمل دون انقطاع حتى يأ

الحادية عشر ظهرا، طالما ال يشعر بصداع أو غثيان. بعدها يأخذ راحة الستعادة نشاطه، حيث يسير 

، أو عند بحيرة جهة الشمال الشرقي –« سيلفا بالنا“لمدة ساعتين في الغابة القريبة أو بجوار بحيرة 

جهة الجنوب الغربي. يتوقف بين الحين واآلخر ليدون بعض المالحظات في دفتره الذي  –« سيلز“

لتناول الغداء. لم يكن نيتشه يحب االختالط باآلخرين. « إلبنروز“دائما ما يحمله معه. يذهب إلى فندق 

شكل أكثر خصوصية، والذي عادة فدائما غرفة الطعام مزدحمة ساعة الغداء وهو يفضل تناول الطعام ب

ما يتكون من شرائح اللحم البقري وكمية كبيرة بشكل غير معتاد من الفاكهة والتي كان يعتقد مدير 

الفندق أنها السبب في المشاكل المتعددة التي كان يعاني منها نيتشه في معدته. بعد الغداء، يرتدي نيتشه 

قلمه ودفتر مالحظاته ومظلة رمادية كبيرة لتظلل عينيه، سترة بنية مهترئة بعض الشيء حامال في يده 

ويخرج مجددا للمشي لمدة أطول من التي كانت قبل الغداء في غالب األوقات. بعد ذلك، يعود إلى 

المنزل بين الرابعة والخامسة، ليشرع في العمل من جديد. متناوال أثناء ذلك بعض البسكويت والخبز 

تيه من نومبرج والفاكهة وأكواب الشاي التي كان يعدها لنفسه في غرفة الفالحي والعسل الذي كان يأ

الطعام. ويظل على حاله من العمل حتى يشعر باإلنهاك التام؛ فيطفئ الشمعة ويذهب إلى النوم في 

 .«الحادية عشر مساء
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 القوة دين نيتشه:

 

 فياض نِقوال

 

ة، وهذا التشبيه على ما فيه من قلة االحترام لقد شبه بعضهم المذاهب الفلسفية باألزياء العصري

إليه الفلسفة، وهي الحقائق الخالدة، وما تُمثِّل األزياء من أباطيل  إذا قابلنا بين الهدف األسمى الذي ترمي

العالم الزائلة، ال يخلو من الحقيقة؛ ألننا نرى الفلسفة تتبدل كالثياب والقبعات وربطات العنق؛ ذلك ألن 

وع على حب الجديد والرغبة في التنقل، فترى كل جيل يسعى إلى معارضة الجيل السابق، اإلنسان مطب

وكل فرد يحاول أن يتخذ مكانه تحت الشمس، فينكر أقوال َمن تقدَّمه، ويثور على أفكار السلف وعاداته 

 .وأذواقه، ُمنزاًل عن العروش آلهتها ليُقيم بداًل منها هياكل أخرى

ر الحياة في أسوأ مظاهرها، وأشدها ظالًما، وأبعدها يأًسا، وطلع  باألمس جاء شوبنهََور فصوَّ

علينا تولستوي يحمل غصن الزيتون، ويُبشر بديانة اإلنسانية المتألِّمة، وهي كلمات كانت لها َرْوعتها 

 عندما قيلت للمرة األولى، صادرة عن ضميٍر حيٍّ واحترام صادق. أما اليوم فقد أصبحت تُردَّد على كل

لِسان بُحكم العادة دون إخالص أو اقتناع. وبعد شوبنهور وتولستوي لفت أنظار الناس في العالم القديم 

والجديد تعاليُم سترنر ونيتشه، وهي تناقض كل المناقضة ما ألِفوه. ولقد كان المعروف عن الفلسفة أنها 

دان الحكمة من اآلداب واأل خالق. وبينما الناس تُردِّد مع الشاعر َمحبَّة الحكمة، فجاء سترنر ونيتشه يُجرِّ

 :العربي

 فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا              وإنما األمم األخالق ما بقيت

إن اآلداب فكرة حمقاء، وإن الشعب المتعلق بأخالقه قاصر العقل، »نسمع صوتًا جديًدا يقول: 

ذ ُدون الرجوع إلى نداء الضمير أو قليل اإلبداع، عاجز عن الرقي، وإن الشهوات وحب التمتع بالمال

وقد جاءت هذه الفلسفة « الشعور بوخزاته هي التربة الصالحة التي تنمو فيها أنصع زهرات الفكر.

مطابقة ألميال الكثيرين، فصادفت َمْرًعى خْصبًا في نفوسهم، وَسَرت حركة جديدة ضد الدين وضد 

شه علينا أن نتكلم أواًل عن سترنر، وسترنر يرجع بنا اآلداب وضد االجتماع. ولكْي نفهم حقيقة فلسفة نيت
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إلى فيلسوف ألماني آخر سبقه في هذه الطريق هو هجل. كان هجل يقول: ال يوجد دين بل أديان، ال 

 .يوجد مبادئ بل وقائع، ال يوجد آداب بل عادات

اليد الكنسية والعقائد فتلقَّى تالميذه هذا الكالم كسيف ذي حدين وتماَدوا في استعماله، هاِدمين التق

الدينية. وبعد أن كان اإلنسان ِظل هللا على األرض صار هللا ِظل اإلنسان في السماء. حينئٍذ ظهر سترنر 

، ثم جاء نيتشه فحصر «الوحيد وُملكه»فحطَّم صنم اإلنسانية وبدل منه عبادة األنانية المطلقة في كتابه 

 .ر مانهذه األنانية في اإلنسان األسمى؛ أي السوب

وقد حاول سترنر، بمنطق ال يخلو من األناقة في التعبير، أن يُبرهن أن ما نسميه إنسانية غير 

موجود، وأنه ليس على المرء أن يخضع لِما هو خارج عنه، سواء أكان إلهيًّا أم بشريًّا، وأنه ال حقوق 

فضيلة وعظمة الشعب وما شاكل إال حقوق الفرد، وأن ما ألِفناه واتخذناه كآيات منزلية، مثل األدب وال

فكرة فُرضت علينا وأُشِربَْتها نفوسنا، فصارت شغلنا الشاغل كالفكرة الراسخة في ذهن المجانين. وأي 

فرق بين مجنون يظن نفسه إمبراطوًرا أو إلهًا، ورجل من الناس يتصور أنه ُوجد على األرض ليلبي 

 .دعوة ربه، فيكون مؤمنًا أو وطنيًّا أو ذا فضيلة

هذه الفكرة الراسخة التي تحمل اإلنسان على احترام الحكومة أو المعبد أو المجتمع هي في نظر 

ا إال إذا أنكرها وطردها من رأسه، وأبى  سترنر عفريت يمتص دم الحياة، وال يكون اإلنسان حًرّ

لف والياء؛ األ« أنا»الخضوع لها، وحريته ال تكون حقيقية إال إذا استخدمها من أجل ذاته، وجعل من 

أي بداية كل شيء ونهايته، حتى إذا ما قطع كل الصالت االجتماعية أمكنه أن يقول كما قالت إحدى 

 .بطالت كورنيل، عندما ُسئلت بعد قتلها أوالدها: ماذا يبقى لِك؟ فأجابت: يبقى أنا، أنا وحْسبي

ب واألخالق التي أي محبة الذات في أقصى حدودها، وأسمى ُذرواتها، وكل عوامل األد« أنا»

شغلت البشرية، وضغطت عليها طوال العصور لْيست إال أوهاًما، وباسم هذه األوهام كان الحكام 

ضو الدببة،  فون أمور الناس كما يفعل ُمروِّ والزعماء والُمربون يُسيطرون على العقول، ويُصرِّ

 .لصت من القفز والرقصفقد تخ« أنا»فيُرقِّصونها ويُقفِّزونها على نغم المزمار؛ فإذا تحررت 

أنا ال »إن سترنر ال يُنكر الشعائر اإلنسانية، ولكنه يُجردها من صفة الواجب. اسمْعه يقول: 

أعرف قانونًا. أُحب اإلنسان ألن ذلك يروق لي، أما أن أُضحي نفسي له فتلك فكرة ال تخطر في رأسي 

نفسه إذا قبِلت بحكمه وتركت لِسهام أبًدا. أحبه ألني بالحب أستطيع الوصول إلى ما أريد، والعشق 

األلحاظ سبياًل إلى قلبي؛ فألن ذلك ضْرب من حب الذات. إني أُشفق على كل ذي إحساس فأتألم أللمه 

وأفرح لسروره؛ فأنا قادر على قتله براحة ضمير، ولكن ال على تعذيبه. أنا ال أتعلق بشيء، وغاية ما 

أريد. كل ما يُمكنني االستيالء عليه هو ُملكي، وكل الوسائل  أطلب أن أعيش لنفسي وأتمتع بما أريد كما
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ياء. القوة وحدها تخلق الحق.  حالل في هذه السبيل: اإلقناع والرجاء، واإلكرام والكذب، والخداع والرِّ

 «.ماذا تهمني مصلحة اآلخرين؟ فمصلحتي أريد، والحرية ال تكون إال بَمحبَّة الذات

أى الكلب كلبًا آخر يتلهى بعْظمة ولْم يهُجم عليه لينتزعها منه؛ فألنه إذا ر»اسمْعه يقول أيًضا: 

شاعر بعجزه عن ذلك. أما اإلنسان فيحترم حقَّ ِسواه بعْظمة، وهذا ما يُقال له: اإلنسانية، وإذا اعتدى 

عليه نسبُوه إلى التوحش وحب الذات. دعوني من حديث العدالة والخير العام. إن حب الذات وحَده 

 «.دي ودليلي، وهو يقول لي: استوِل على ما أنت في حاجة إليهقائ

هكذا يُنكر سترنر الواجبات االجتماعية وال يعترف إال بالمصلحة الذاتية. واليوم ما أكثر الذين 

ينفرون من هذه التعاليم ويستفظعونها في الظاهر، وإذا خلَْوا إلى أنفسهم قالوا: إنا معك يا سترنر! وهْل 

لُمحتكرين والُمضاربين الذين يمتصون دماء الفقير إال من هذه الطبقة؟ لقد أقام سترنر ُسلطان كان أكثر ا

ذ، وما لويس الرابع  األنانية على أنقاض كل سلطة إلهية أو بشرية. وما نيرون عند حرقه روما بتلذُّ

ين، الذي يُنادي إال كالبَعوض إزاء هذا الُمعلم في إحدى مدارس برل« المملكة أنا»عشر عندما صاح: 

 .من ُكوخه الحقير: الكْون أنا

ال حاجة بي إلى نقد مزاعم هذا الفيلسوف، فإذا كان أساسها حب الذات فال أحد يُنكر أن حب 

الذات أساس االجتماع، وما خرج اإلنسان من ظُلمة الوحشية وارتقى في سلم العمران إال على ضوء 

ل هو الشِّْرعة األولى: وجودها واجب ونافع، على شرط أن هذه العاطفة. فحب الذات ِشْرعة طبيعية، ب

ال  —كما يقول برونيتيار  —ال تتجاوز حدود االعتدال والحكمة فتفسد وينقلب نفعها إلى ضرر؛ ألنه 

حق ألحد أن يدعي السلطة الكاملة على ما يعمله أو يفكر به؛ ألنه ال أحد يختص بنفسه دون المجتمع؛ 

ضي، ومحتاج إليه في الحاضر. ينسى سترنر أن لحياة البشر شرائع طبيعية، وأن فهو َمدين له في الما

الممالك لم تقُم على فكرة راسخة كما يدعي، بل على غريزة البقاء؛ فاإلنسان حيوان اجتماعي ال 

 .يستطيع أن يعيش وحيًدا، بل عليه أن يُرضي محبة ذاته، ويُرضي َمحبة ذات اآلخرين

أن يُحقق ادعاءات سترنر لعاَرضْته الوقائع، ووقفت الحقائق سًدّا في وجهه. ولو أراد الواحد منا 

ب بالعمل ما يقول لمنعْته ُشرطة برلين  ولو أراد سترنر نفسه الذي كان رجاًل هادئًا ُمسالًما أن يُجرِّ

في نظر وأعادته إلى الحقيقة والواقع. فتعاليم سترنر ليست شيئًا في نظر الفيلسوف، ولكن لها أهميتها 

المؤرخ؛ ألنه لم يكن بين الذين حاولوا هْدم العرش والهيكل. ومن أتباع هجل َمن استطاع مثله أن يحتج 

أبلغ احتجاج على النظام القهري الخانق الذي كانت عليه بروسيا في منتصف القرن الماضي. وما 

 .هبهتساعدنا على فهم نيتشه وتفسير مذ —كما قلت  —ذكرت هنا آراءه إال ألنها 

••• 
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لم أجد كاتبًا حطَّم بِمْعَول فلسفته أصنام العقائد، وأنزل اآللهة عن عروشها لينتصب مكانها إلهًا 

في عقول الناس مثل نيتشه. وال أدري أكان الجنون الذي انتهى إليه فأوقف حركة عقله قبل أن تقف 

استعمال المخدرات، وغرامه  حركة جسده نتيجة هذا اإلجهاد والجهاد، مع ما ُعرف عنه من إفراطه في

الشديد بالموسيقى، أم هي ضربة الِزب لِما بين العبقرية والجنون من النسب المزعوم؟ على كل حال 

فإن غرابة أطواره، وميله إلى الوحدة، وغضبه الدائم على معاصريه من َحَملَة األقالم، وكبرياءه الفائقة 

 .خاليًا من شائبة المرضأمور تحمل على الشك في أنه كان موفور الصحة 

وفضاًل عن ذلك فهناك تناقض تام بين الرُجل والمؤلف؛ فإن دعة أخالقه، ولطف معشره، 

وتعلُّق تالميذه به، وحب النساء له، على الرغم مما كان يَكيل لهنَّ من الشتائم في كتاباته، ال يتفق مع 

ها نظام االجتماع. لقد كان نيتشه أعدى عدو ثورة الفكر والقلم التي صفََع بها جميع المبادئ القائم علي

لهذا االجتماع المملوء نفاقًا، كما كان جاك روسو من قبله. وكما نادى روسو بالعودة إلى الطبيعة 

والسليقة نادى بها هو أيضا، مع هذا الفرق بين االثنين: أن روسو كان من عامة الشعب في عالم 

أبعد حد في عالم أخذت الديمقراطية التي تنبَّأ عنها روسو  أرستقراطي، ونيتشه أرستقراطي الروح إلى

 .تتحقق فيه

لقد استولى على عرش كبريائه، ومن ذروة هذا العرش أرسل حكمه على البشر، فقسم الناس 

إلى فئتين، وجعل بينهما هاوية سحيقة؛ فئة النبالء، وهم القلة، وال يعني بالنبالء تلك الطبقة المعروفة 

أو األلقاب أو غير ذلك من االمتيازات، بل أصحاب اإلرادة والعمل واألطماع، الذين ُخلِقوا  بقَِدم العهد

لإلمارة والُحكم واإلبداع، وفئة القطيع البشري الكثير العدد، أسير العبودية، عبودية التقاليد والحقد 

في اعتقاده إال عن هذه والحسد والبغضاء لكل سابق أو متفوق. كل ما هو ساٍم وعظيم في العلم ال يصُدر 

الفئة القليلة من األشراف. وبالعكس، إذا كان السلطان للعبيد فإن أعمالهم ال تأتي بغير السافل والدنيء، 

 .كما في الديمقراطيات حيث تغلب الكمية على الكيفية ويتحكم النِّعاج باألُُسود

قي يقوم على ت نازع الطبقات أكثر منه على فالمذهب األرستقراطي، مذهب نيتشه، يزُعم أن الرُّ

تنازع البقاء؛ أي بفوز الرجال العظام قادة الشعوب الذين يسكبون في عروق األمم دًما جديًدا، وإذن 

فتكون غاية اإلنسانية إنتاج رجال عظام وتضحية الجماهير في سبيلهم. والمذهب الديمقراطي، وهو 

الجماعات، وأما تلك القِلة التي تدعي الزعامة  مذهب تولستوي، أيًضا يقول: إن الذي يكتب التاريخ هم

فضررها أكثر من نفعها؛ وعليه فغاية اإلنسانية تضحية الفرد للجماعة ال الجماعة للفرد. ومعنى ذلك 

سلطة الشعب والتصويت العام فَاالشتراكية. وبما أن الرقي عمل اجتماعي؛ فال يجوز حْصر فوائده في 

 .جميع الناس األقلية، بل يجب أن يتمتع بها
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إن نيتشه ال يعترف بِشْرعة أدبية واحدة للبشر، بل عنده أدبان، أدب للجبابرة وأدب لألقزام، 

أدب للسادة وأدب للعبيد؛ فالرحمة واإلحسان واألمر بالمعروف وحب القريب وسائر الفضائل التي 

شدة والتحكم، تلك هي صفات تتغنى بها الجماعات شرٌّ في ُعرفه، وال صالح وال فضيلة إال في القوة وال

األشراف أو ِعْلية القوم التي ال تعرف من الواجبات إال إطالق العنان لغرائزها، فتكون حليتها حب 

د عن كل ما يسميه عامة الناس أدبًا  .الذات، والتجرُّ

َمحبَّة الذات ال تختص إال بَمن كان شريف الروح؛ أي ذاك الذي عنده إيمان ال »اسمعه يقول: 

ي سائر الناس، فهو خارج عن نطاق الخير يتز عزع بأنه فوق الناس، وله يجب أن تخضع وتُضحِّ

 «.والشر

فالرُجل األْسمى أو السوبرمان هو الذي ال دين له وال وطن وال أُْسرة، وال قيمة للشرائع األدبية 

 .عنده إال بقدر ما تسمح له أن يكون السيد الُمطاع

از بها تعاليم نيتشه تكاد تكون فِْطرية فيه، فقد شهد الحرب على هذه المبادئ الغريبة التي تمت

العرش والهيكل وهو في الثالثة عشرة من عمره؛ فلم يجد في النصرانية إال دين ِرقٍّ واستعباد؛ ألنها 

ت أشرف غرائز اإلنسان، وبدلت منها فضائل  بتعظيمها الزهد والرحمة والوداعة ونكران الذات قد جزَّ

ضين، مع أن الواجب األول على كاذبة، وحوَّ  لت العالم إلى مستشفى كبير ليس فيه ِسوى َمْرضى وممرِّ

 .اإلنسان أن يكون صحيح الجسم

ولم يكن عداؤه للُحكم الديمقراطي بأقل من ِعدائه للكنيسة؛ فهو يرى في الحكومات وياًل على 

 .عليهاالمدنية، إال إذا استلم مقاليدها رجل ظالم، وبَسطَ دكتاتوريته 

ين والُحكم ليستحقَّ الرُجل األسمى هذا اللقب، بل عليه التخلُّص  وال يكفي االنعتاق من نير الدِّ

ل أن تُعاَمل المرأة  من نير المرأة أيًضا. إن دليلة الُمْحتالة تُقلق بال نيتشه؛ ولهذا فهو يحتقر الزواج ويُفضِّ

ا الجنس الخائن الذي يُْخفي براثِنه تحت قُفَّاز فال يُطلَب من هذ —كذا يقول  —على الطريقة الشرقية 

الت الالئي يطمعن بالتصدُّر في  َمْخَملِي ِسَوى اللَّذة والنسل الجميل. وأبغض النساء إليه الُمترجِّ

 .المجالس، ويدَِّعين البطولة كمدام تيل، ومدام روالند، وجورج ساند

ر حياة عصره، مثل ميكافيلي وهو ال يحترم من المفكِّرين والكتَّاب إال َمن عرف  أن يُصوِّ

وستاندال ودستوبوفسكي. أما الفالسفة وعلماء النظريات فال مقام لهم عنده؛ فينِسب الخمول لدارِون 

ياء إلى   .«سبينوزا»والتسميم إلى « كاْنت»والرِّ
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ويُعَجب بعصر الوحشية والقوة، ومن هذا اإلعجاب يستقي كْرهه للعصر الحاضر، عصر 

لرفاهة، وعصر التقهقر األدبي والفسيولوجي الذي يسمح للضعفاء بالحياة والتوالد، مما يؤدِّي الكسل وا

 .إلى إضعاف النسل

أما ناموس القوة الذي بشَّر به فقد قدَّمه إلى الناس في كتاب جعله إنجيل أو تَوراة الجبابرة: هكذا 

 .تكلََّم زراِدشت

لجبابرة استعار فيه اإلله زراِدشت ليُلَقِّننا ِشْرعة فهذا الكتاب الغريب الذي هو ِشْبه توراة ل

ق على اإلنسانية. وال أحاول إال جولة صغيرة في هذا الكتاب  بنا من حقيقة اإلنسان المتفوِّ األقوياء، ويُقرِّ

الضخم المتشعِّب المسالك، الغامض األبحاث، الكثير الرموز؛ لتلخيص ما يرمي إليه من تحقيق هذه 

ة السامية، التي ترفع األنانية إلى درجة التقديس، فيبُزُّ فيها سترنر وَمن كتب قبل سترنر هذا الفكرة الهائل

في الموضوع هادًما من أجلهم المبادئ األدبية، ُمحطًِّما ألواح الوصايا التي تُدير نظام االجتماع، جاعاًل 

ًعا على ال قسوة، ُمنِكًرا صحة كل شيء، الخير غير الخير، والشر غير الشر، ُمبيًحا السرقة، ُمشجِّ

 .ُمعتِرفًا بجواز كل شيء ما خال الضْعف، مْهما يكن في هذا الضعف من بوادر الصالح أو الفساد

ْدنا زراِدشت من حلته الشرقية، وأخرجناه من جمال اإلطار الذي يخلعه عليه  على أنه إذا جرَّ

ي هذه التعاليم ما يبدو للوهلة األولى من البحر والجبل، وذاك الخيال الشعري البعيد المدى، لم نجد ف

ِجدتها وغرابتها، بل ظهرت لنا في حلة مستعارة، وسمعنا من خاللها صدى أصوات فالسفة آخرين، 

من أفالطون الذي كان يريد في جمهوريته طبقة من األشراف أبطال الحروب، إلى ميكافيلي الذي يرى 

والقوة، إلى دي ميستر الذي يُنادي بالدَّم وضرورة الحروب  في الديانة الوثنية تمجيًدا للعظمة والهيبة

 :لإلتيان بعظيم األعمال. وقديًما قال الشاعر العربي

 حتى يُراق على جوانبه الدم           ال يسلم الشرف الرفيع من األذى

 

اب االجتماعية التي وهذه القسوة الفائقة التي يُبشِّر بها نيتشه، وهذه الثورة على العادات والتقاليد واآلد

ينادي بها نجدها تحت أقالم الكثيرين من الكتاب والشعراء، كشلر، وبيرون، وبلزاك، وستاندال، ولكن 

أحق الناس بأن يكون مصدر وحيه هو شوبنهور. غير أن شوبنهور يتفوق عليه عند االستنتاج؛ إذ يلجأ 

ا النرفانا ِسَوى الغيبوبة عن هذا العالم في سبيل إلى الزهد ُمْلقيًا نفسه في أحضان النرفانا نظير بوذا، وم

 الخالص األبدي؟

إن ما يمتاز به كتاب نيتشه هو جمعه بين النقائض؛ ليجذب إليه الناس ويُبعدهم عنه في آن 

واحد، يجذبهم إليه بما فيه من كراهة الكذب والنفاق، وُمحاربة ضعفاء العزيمة واإلرادة، واإللحاح في 
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القسوة نحو ذاتنا ونحو ِسوانا؛ فهو يتطلَّب جياًل قويًّا ونساًل جمياًل، وال يرى للحياة استعمال الشدة و

ر من صخرتها العمل العظيم واإلبداع، فيخال لنا في حالة الوهن واالضطراب التي  معنى إن لم يتفجَّ

قبل. وهذا ما حبَّبه تتخبط فيها اإلنسانية اليوم أن نيتشه يحمل في نفسه آالم الحاضر كما يحمل آمال المست

إلى الناشئة الطماحة، وجعله عظيًما في عيونها. ويدفعنا عنه بما يحاول من فصل اإلنسان عن اإلنسان، 

 .وتقديسه الكبرياء والشر واحتقار اآلخرين وحب الذات في أقصى حدوده

عالج لداء ولقد شبَّهوا فلسفة نيتشه بالسم الذي يُفيد إذا أُخذ جرعات صغيرة؛ فقد يكون فيها 

يجب أن نستيقظ كل صباح وفينا »العصر الُمتفشِّي، من يأس وسوداء وملل من الحياة. ألْيس هو القائل: 

من اإلرادة فوق ما لنا باألمس، علينا أن نعرف العالم كي نحاربه، فلنحب الحقيقة وما فيها من شناعة 

واألنين، ولنْقَو على إخفاء  وخْبث رائحة ومصاعب وأخطار، ولنخلع عنا اليأس، ولنقصر الشكوى

غير أن هذا العالج « األلم، ولنهرب من الشفقة كما نهرب من العار، ولنجعل قلوبنا قاسية قساوة الماس؟

ل ضعف الشبان وبأسهم إلى صلف  لم يشِف داء العصر الُمستحكم، بل بدل مركز الثقل فيه وحوَّ

ن نيتشه ينكر هؤالء التالميذ في ضاللهم، بل يأبى وغرور، وربَّما دفع البعض إلى ارتكاب اآلثام. على أ

أن يكون له أتباع؛ ألن األتباع يدخلون في ِعداد القطيع، أي العبيد، وعلى كل فرد أن يستقل في نظره 

 .وخبرته فيفهم العالم كما يريد

اته لقد أراد نيتشه أن ينظم قصيدة الشدة والبطولة فجاءت أبياتها مأْلى بالنقائض، ومن خالل آي

وِحكمه وأناشيده وصوره كانت طريقه كثيرة االلتواء والمنعرجات؛ فهو ينهى عن الرحمة ويأمر بها، 

ويمنع األلم ويمتدح مزاياه، ال يكره الكتاب المقدَّس لِما فيه من العطف على الضعفاء، ويُعجب به لِما فيه 

َمن يلطمك على خدِّك األيمن »وأما  هذا من آداب السادة.« َعْين بَعْين وِسن بِسن.»من حب االنتقام: 

فهو من أدب العبيد. وينكر الصداقة على المرأة، ويُشبِّهها بالِهرِّ ويتخذها صديقة له، « فأِدْر له األيسر.

ويوصي بالحب لتحسين النسل، ويطلب َجْلد المرأة بالسياط. ينهى عن الواجب ويأمر بالطاعة، فيحمل 

أكِرم السلطة ولو »تخدم الفضوليين الدخالء على الحياة، ثم يقول: على الحكومات حملة شعواء ألنها 

 .إلى آخر ما هنالك من الوصايا المتناقضة الجائرة بين معناها الظاهر ومعناها الخفي« كانت عرجاء.

وجملة القول: إن نيتشه يحملنا على إجهاد الفكر، ويمشي بنا على شفير الهاوية، أو فوق قمم 

لقارئ كتابه إال وقد أصابه دوار، وصار كَمن يتلمَّس طريقه للهبوط من هذا العلو خطرة، فال يُطبق ا

 .الشاهق إلى صعيد الحياة

هذا هو نيتشه رسول القوة. لقد كان في حياته شاعًرا مغرًما بالموسيقى وبنات األفكار واألناقة 

ولكنه كثير األحالم؛ األرستقراطية، وكان لطيف المعشر محبوبًا، رقيق الشعور، شديد اإلحساس، 

فجاءت فلسفته نتيجة ألحالمه وخياله أكثر منها نتيجة ألخالقه، حتى انتهت به إلى الجنون. والغريب أن 
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جنونه كان مبنيًّا على هذيان االضطهاد والعظَمة؛ فظن نفسه ال زرادشت بل المسيح على الُجْلُجلَة. هذا 

ية ُمناه وأقصى ُمْشتهاه، وربما كان ذلك يقظة الغيبوبة اإلله الذي حاربه ألنه إله المستعبدين أصبح غا

يًسا  .بالعودة إلى إيمانه القديم؛ ألن والد نيتشه كان قسِّ
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 الجذري؟ النقد مطرقة على الفلسفة نيتشه وضع كيف

 

 الربيعي علي

 

رماً لمشروع الحداثة نقداً صا Friedrich Nietzsche وّجه الفيلسوف األلماني فردريك نيتشه

الغربية، مستهدفاً في مطرقته النقدية أسس اليقين المعرفي وقيمه الكبرى متمثلة في مفهوم العقل، وفي 

م، وفي غائية التاريخ لم يتوقف النقد النتشوي عند زعزعة ·فلسفتي الذات والوعي، وفي أيديولوجيا التقدُّ

فقد رفض نيتشه القول بمنطقية الوجود، أو اعتبار · لغربيةالقيم، بل تجاوزها إلى كل بديهيات العقالنية ا

الحقيقة مطابقة بين الفكر والوجود استناداً إلى منهجية االستدالل المنطقي التي تعد تقليدا في الفكر 

ر بها الفكر الغربي في كل فروعه، أي · الفلسفي الغربي إنه يروم إلى اقتالع الشجرة التي نما وتطوَّ

 ·«القابلية لالنحالل، وعلى قيم الضعف والهشاشة»الذي تأسَّس أصالً على ما يطلق عليه تدمير البناء 

كذلك قام نيتشه بقلب نسقية الفلسفة األفالطونية بوصفها البنية األساسية للفكر الميتافيزيقي والديني 

تردَّد من تفكيك فلم ي· المسيحي القائم على ثنائيات أخالقية ومعرفية، وعلى أساس نظام القيم السائدة

مجمل الثنائيات األخالقية، وعلى رأسها قيمتي الخير والشر بوصفهما أساس الفكر الديني، بل والعمود 

إرادة »الفقري للميتافيزيقا الغربية، مقابل إعطاء األولوية للشروط الحيوية إلنتاج المعرفة متمثلة في 

 ·التي هي التعبير المكثف عن إرادة القوة« الحقيقة

مؤلفاً مستقالً بهذا االسم مع عنوان فرعي هو « إرادة القوة»د خصَّص نيتشه لموضوعة لق

رفض فيه كل مؤسسات القيم القائمة متمثلة في أنظمة األخالق « بحث في التجاوز القيمي لجميع القيم»

لقوة على أساس والفلسفة الميتافيزيائية والدين المسيحي، وأدى إلى تأسيس قيم لم تؤسِّس بعد، قيم إرادة ا

 !أن إرادة القوة هي المبدأ الذي به يكون الكائن

قامت مطرقة النقد الجذري النتشوي بتوجيه ضربات قوية لدعامات الثنائيات الوجودية 

والفكرية التي تظهر في متقابالت مفهومية مثل: الحقيقة والخطأ، الحسي والعقلي، الجسد والروح، 

لقد اتخذ نيتشه من الفلسفة األفالطونية موضوعاً مركزاً للنقد والهدم · الظاهر والباطن، والفكر والوجود

بوصفها المرتكز والبنية األساسية للفكر الميتافيزيقي برمته، كما عدَّ المسيحية رمزاً للعقيدة الدينية 
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الذي ابتكره « المنهج الجينالوجي»فـ · عاّمة، وذلك من خالل الكشف عن جذورهما الخلقية والنفسية

نيتشه تقوم مهمته األساسية في تتبع نشأة الميتافيزيقا الغربية كذلك أشكال تمثلها، والكشف عن منظومة 

القيم الخلقية المالزمة لها باإلحالة دائماً إلى الشروط الوجودية والنفعية المتأصلة في صميمها، أي 

وأن المسيحية ليست إال · هاالكشف عّما يسكنها من رهانات ومصالح تكون األسباب الفعلية المنتجة ل

فنيتشه يرى أن ما هو مشترك بين الميتافيزيقا األفالطونية · أفالطونية ُكتبت بلغة مجازية مبسطة ال غير

والالهوت المسيحي هو إقامة المتقابالت الثنائية الصارمة عن نظام الوجود والمعرفة، مع نظرة سلبية 

  ·عالم أخروي ثابت وأزليبل احتقارية لكل ما هو مادي ومتغير لصالح 

تتويجاً لهذا المشروع النقدي، ينتهي نيتشه إلى تأسيس نظرية جديدة في الحقيقة والمعنى استناداً إلى ما 

التي تفقد الوجود كل مرتكزاته الماهوية والجوهرية، وتحّوله إلى « المنظورية المعرفية»يسميه بـ 

لتعالي ال تعد إال هامشية وعديمة الفائدة البد من ضرب من المجازات واألعراض الدالة، وأن فكرة ا

، وما «عالم دنيوي ناقص ومتغير«و« عالم فوقي كامل وثابت»التخلُّص منها؛ فهي تشطر الوجود إلى 

  ·يستتبع ذلك من مقابالت أخالقية بين الخير والشر، والجميل والقبيح، والصدق والكذب

ظره ـ ليست تحديدات وجودية ثابتة بقدر ما هي رموز تأويلية إن هذه المتقابالت األخالقية ـ من وجهة ن

على البحث عن األصول « أصل األخالق وأصولها»ولذلك عمل نيتشه في مؤلفه · لها مسار وتاريخ

التكوينية لمثالي الخير والشر كاشفاً عن مسار تطورهما وتحوالتهما استناداً إلى معادلة العالقة بين 

 ·الضعفاء واألقوياء

يصبح العالم فاقداً لكل أساس أخالقي ميتافيزيائي، والى كل مستند « فكرة التعالي»تفكيك  مع

إن عمل نيتشه هذا في تغييب فكرة · وجودي ضامن، ويحال األمر مشهداً تأويلياً منظورياً ال غير

لفه الشهير ففي مؤ· التعالي يفقد الوجود الداللة والغاية كما يقذف باإلنسان في دوامة الفراغ العدمي

بما يشبه « المجهول»باتجاه « المركز»يصف نيتشه هذه العدمية بأنها حركة اإلنسان من « إرادة القوة»

حركة التيه والضياع، فبغياب المركز المجهول تتداخل االتجاهات والمسارات إلى الحد الذي لم يعد من 

أم تراجعاً؟ وهذا االمر يشبههُ نيتشه  الممكن التمييز بين اتجاه فوقي وآخر سفلي، وما إذا كان تقدماً 

مركزية »باالكت شاف الكوبرنيكي الذي افقد اإلنسان كبرياءه النرجسّي من خالل زعزعة فكرة 

وهذه الحالة العدمية يعدها نيتشه مساراً طبيعياً لحركة القيم الغربية ذاتها حينما تعيد التفكير « األرض

العدم، وهي إلى جانب ذلك، عالمة على ارتقاء ونضج في نفسها فتكشف أن جوهرها هو الفراغ و

 ·الوعي

وخالصة ذلك أن · يرى نيتشه أن كل معرفة بالوجود والحقيقة هي تأويلية من موقع العالقة المنظورية

فلسفة نيتشه لم تبق من الوجود إال طابعه العرضي الزائل، نافية، في الوقت نفسه، المقابلة بين العرضي 

لة ليس لها من معرفة والجوهري، ولم ت ستبق من المعرفة غير طابعها التأويلي النسبي، فالذات المؤوِّ
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اإلنسان ال يجد في األشياء، في نهاية المطاف، غير ما »الوجود غير ذاتها وشروطها الحيوية، ذلك أن 

  ·«صنعه هو بنفسه

وال توجد موضوعات  بناء على ذلك ال توجد ذات قصدية واعية تكون مرتكزاً للعملية التأويلية،

خارجية مستقلة عن هذه الذات، ولكن كل ما هنالك منظورات متباينة ومتزاحمة، أي عملية من 

التأويالت المستمرة والمتناسلة التي النهاية لها، فما من تأويل إال ويؤدي إلى تأويل آخر، وما من قراءة 

ة المطاف ـ ليس إال أعراضاً وسطوحا ال إال وسبقتها قراءات أخرى وهكذا؛ وذلك ألن الوجود ـ في نهاي

وتمثل دعوة إلغاء كل ما هو متعال التي أطلقها نيتشه تعبير عن تصدُّع جميع الضمانات · ماهية لهما

التي كانت تسمح بتعقُّل العالم، وتطويحا بكل المرتكزات وجميع الماهيات، بما في ذلك اإلنسان نفسه 

قه التش د كائن يمزِّ بل إن القول · تُّت واالختالفات في وجود عرضي ال ماهية له أصالالذي أصبح مجرَّ

بإلغاء فكرة الكائن المتعالي سيفسح المجال أمام القول بموت اإلنسان نفسه، أي نهاية النزعة اإلنسانية 

 ·التي كانت تعد الذات القصدية والواعية مصدراً ومرتكزاً إلنتاج القيم والمعاني

د لحظة متالشية وسط عالم لقد أصبحت الذات في فلسف ة نيتشه مفعوال للعملية التأويلية، وهي بذلك مجرَّ

دة على مواريث · ال مرتكز وال قيمة نهائية له وبذلك تنتهي الفلسفة النتشوية بنزعتها الجامحة المتمرِّ

كة اعتباطية الفلسفة الميتافيزيقية الغربية إلى إفراغ الوجود من كل أعماقه ودواخله؛ فال تبقى منه إال حر

، وال تبقى من معنى الحياة والعالم غير «العود األبدي« ال بداية لها وال نهاية، حركة يسميها نيتشه بـ

هل تريدون أسماء لهذا العالم وحالً لجميع »إرادة القوة المحضة، وقد صرح نيتشه بذلك في قوله: 

ي المشروع النقدي لنتشه، على وبذلك ينته« أسراره وألغازه؟ إنها إرادة القوة وال شيء غيرها

على « كلّه بشاعة وفوضى وعبث»ضخامته، إلى فسح المجال أمام خلقية العدمية والالمعنى في عالم 

 ·حدِّ تعبيره
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 الفهمي النسق سطوة من منفلتة قراءة نيتشه..نحو

 

 حمزة بلحاج صالح

 

 روسيه كليمان نظر في نيتشه على الثالثي اإلستحواذ

« الواقعي و مثيله» يمان روسيه الفيلسوف الفرنسي المعروف بالكتاب الشهير الموسوم يرى كل

الفرنسية أن » الفلسفة » لمجلة  2491كما جاء في العدد الخاص من السنة » الواقع و مضاعفه » أو 

 .نيتشه استحوذت عليه ثالث جهات.

 / األولى

و نسبت إليه كتاب  9111ليا سنة هي أخته التي احتفظت بمنجزاته المخطوطة لما مرض عق

 ..و هو ليس له على اإلطالق» إرادة القوة » بعنوان 

 / الثاني

حيث ذكر في دروسه كالما ينسب لنيتشه و » روسيه » هو هايدغر الذي قوله ما لم يقل حسب 

ال  هو ليس له من أجل ان يدافع عنه ربما أو لتمرير خطاب و فلسفة هايدغر عبره فأساء إليه من حيث

 ..يدري أو يدري كما يرى روسيه

بل استند هايدغر حسب روسيه الى كتاب ينسب زورا لنيتشه زاعما أن نيتشه أخفى الكتاب و 

 .هو له.

و الكتاب في نظر روسيه ال يتعدى أن يكون فلسفة هايدغر نفسه و يسرد روسيه لذلك أدلة منها 

يا واحدا من شواغله الفلسفية ألن نيتشه ال ينفي أن نيتشه لم يول باال و لم يتخذ من موضوع األنطولوج

المحسوسات و الحقيقي في نظر نيتشه حسب روسيه هو االتصال بالواقعي و هو في هذا االمر ال 

يختلف عن سبينوزا في حين يختلف هايدغر موقفا فلسفيا و هو النافي للمحسوسات و من الذين يفرقون 

 … بين األنطولوجي و السابق عليه

 / ثالثال
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و يتعلق براهن القراءة لنصوص و فكر نيتشه حديثا و اليوم حيث استحوذ على فكره و فهمه 

فالسفة اليسار الفرنسي و يذكر روسيه بعضا منهم مثل بيير كلوسوفسكي و جيل دولوز و جاك دريدا و 

ن اإلحتفاء ميشيل فوكو و شرعنوا به نزعتهم الثورية و التقدمية و يضيف روسيه يقول بأنهم تناسوا أ

 … بالفرح و قبول العالم كما هو بكل شخوصه هما من موضوعاته الرئيسة

وأضيف أنا بأنهما يحالن محل السرديات الكبرى لوال ان كتابته غلب عليها أنها جذرومية أو 

 … شذرية

 / الخالصة

 .نيتشوية.ترى هل حاول روسيه اإلنفالت نسبيا و باحتشام من القراءة و الفهم النسقي للفلسفة ال

أطنه كذلك رغم أن محاولته تلك تبقى في إطار يهيمن عليه ناظم و نواظم الفهم الذي جاء فيه 

 …ميالد النص النيتشوي

الكثير يكره المغامرة..و يعتبر الخروج على النسق من حق غيره ال من حقه و مهمة االخرين 

 … ال مهمته هو فهو دونها قدرة فلسفية

مظاهر الترديد و التكرار للمتن الفلسفي الغربي انتظاما في نسق فهمه و لعل هذا من مالمح و 

 …الرتيب و السائد و المهيمن

إنها رؤيتنا التي تعتقد أن الثقافة الغربية و لوغوس الغرب و حداثته و ما بعدياته و تفكيكياته و 

ته أننا انتظمنا في القلب النيتشوي ليست سوى عالمة مسجلة للتطابق ال لإلختالف فهو وهم كانت كلف

تلك الثقافة و هي تسومنا سوء المنتجات التي ال تقوى على إنتاج المختلف و تتتعمد تشظي المعنى و 

 «…القيمة لتالزمهما
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 ماركس نيتشه، كونت، الميتافيزيقا، نهاية لوف: ـ هانزن لورانس

 

 عالج الحسن ترجمة:

 

 إطالق على عملوا ماركس وكارل نيتشه فريدريك كونت، أوغست الخاصة، بطريقته كل

 للميتافيزيقا. ثقيل تقويض برنامج

باإلمكان قول ذلك بال مواربة، لم يكن القرن التاسع عشر رحيما بالميتافيزيقا. لقد كانت لدى 

العديد من الفالسفة الرغبة الجامحة في التشديد على بطالنها وسّميتها. أوغست كونت، فريدريك نيتشه 

س أولوا ذلك عناية خاصة. ففي الفلسفة الكالسيكية، اعتُبر دور الميتافيزيقا، عموما، وكارل مارك

الفلسفة « للمعرفة لفترة طويلة جدا، دورا مركزيا. بالموازاة مع ذلك، فإن المساواة بين الميتافيزيقا و

 بإسرها فلسفةال : « قد فرضت نفسها شيئا فشيئا، كما يتضح من هذا النص التأسيسي لديكارت» األولى 

 العلوم كل هي الجذع هذا من تخرج التي والفروع الفيزيقا، وجذعها الميتافيزيقا، جذورها بشجرة أشبه

 رسالة تمهيدية » ) واألخالق والميكانيكا الطب هي رئيسة، علوم ثالثة إلى تنتهي التي األخرى،

 »  .(الفلسفة مبدأ ،»

 

 الميتافيزيقا؟ هي ما

إلى العصر الوسيط؛ ويشير إلى مقاالت أرسطو الماثلة في رفوف » يقا ميتافيز» يعود مصطلح 

تلك الخاصة بالفيزيقا. لكن ما يشير إليه هذا المصطلح هو أقدم بكثير، سابق meta ( ميتا ) مكتبة بعد

على أرسطو : تبحث الميتافيزيقا، منذ ما قبل السقراطيين، وعلى الخصوص بارمنيد، في كل ما يوجد 

فهي تكمن في العودة إلى ما دون المظاهر المحسوسة بغية  (physis ) .الطبيعة met(a ) ما بعد

سوف  “ .موجود هو بما وجود «الوصول إلى مبدإ أول قابل لتشييدها، أو وفقا لصيغة أرسطو، ال

» خطاب حول هللا أو حول اإللهي ( و » ) الهوتا عقالنيا » تكون الميتافيزيقا إذن في الوقت نفسه 

، خطاب عقالني »خطاب  logos « ولوغوس » وجود» باليونانية،  ontos  أونتوس ) » ولوجياأونط

حول الوجود المشترك مع الحقائق المحسوسة المختلفة ). إن التمييز بين فرعين من الميتافيزيقا، الشيء 
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تبار الذي يمكن أن يفسر التعقيد ب]أيضا االرتياب المالزم لهذا التخصص. ومهما يكن، يتم اع

الميتافيزيقا في الوقت الراهن، حسب العادة، جزءا من الفلسفة التي تبحث في الوجود بشكل عام، والتي 

 ترتبط بموضوعات يتم بذل مجهود كبير في التفكير فيها، بالرغم من انتفاء أي تجربة مباشرة ممكنة.

صلية. كما أنها تغطي ففي زمن أوجه، كان مفهوم الميتافيزيقا يشير إلى معرفة الحقائق األ    

فكرة انتشار وسمو هذا النمط من المعرفة. لقد شكل القرن السابع عشر، العصر الذهبي للميتافيزيقا، مع 

توسع أنساق كبرى ) سبينوزا، مالبرانش، ليبنتز، إلخ ( ومع ذلك فقد تزامن مع اإلعالن عن غروبها، 

الشهيرة ( ومثل تأسيس » الجذور » مبادئه ) ألن العقل بدا واضحا أنه غير عاجز عن تقديم توضيح ل

نجاحاته غير المحتملة. ابتداء من القرن الثامن عشر، أدرك كانط بأي معنى أن النشاط الميتافيزيقي هو 

لقد بين أن عقلنا عاجز على إدراك موضوع فوق طبيعي كأن يكون ) هللا، الروح، ». عمل بال هدف » 

  :العالم
(1)
الحدس » لبشري سوى أن يصيغ مفاهيمه انطالقا من التجربة ) ليس أمام العقل ا ( 

وربط بعضها ببعض. إن كل المعارف المزعومة التي أنتجتها الميتافيزيقا التقليدية هي » ( المحسوس 

معارف خيالية، بكل بساطة ألنها ناتجة عن تمدد مفرط لمقوالتنا الذهنية خارج مجال التجربة 

 فإن مأساة ذلك الوهم هو أيضا تعود ثانية بعد تفككها بعناية. المحسوسة. وبالرغم من ذلك،

! ولكن كيف؟  من المستحيل التوقف عند هذا الحد : لقد حان الوقت إلنهاء ذلك وإلى األبد    

وكذلك فإن الدين هو المرض حيث يستحيل التعافي منه ألن المريض يرفض استرداد عافيته، ترتبط 

ا بشرطنا إلى درجة أن اتخاذ قرار استئصالها يبدو أنه ليس منذورا للفشل فقط، الميتافيزيقا ارتباطا وثيق

 بل عديم الجدوى. متفاديا اللعب النظري إلشكاليات شديدة الضبابية مثلما أنها شديدة التعقيد، تبنى كونت

Comte) (  موقف المؤرخ المتجرد والنزيه. إن دراسة تطور الذكاء البشري في مختلف مجاالت

طه قد تسوغ لنا تحديث قانون ضخم أساسي تم إخضاعها إليه وفقا لضرورة ثابتة. فتبعا لذلك نشا

، الحالة  “وهمية «الحالة الالهوتية أو ال “  : (حاالت « القانون، يقطع العقل مراحل ثالث ) أو

 إيجابية «، بغية الوصول في آخر المطاف، إلى الحالة العلمية أو ال “مجردة «الميتافيزيقية أو ال

المستحيل معرفة   لما اكتمل نضج الكائن البشري، أدرك أنه من “ .والنهائية الثابتة حالته « التي هي» 

األصل، علة الوجود ومصير الكون، وحده العلم، بإمكانه أن يقودنا بطريقة ناجعة في الحياة العملية 

معقول، فهو يضفي أهمية خاصة على ، بسيادة الال»عصر الالهوتي « وتطوير بيئتنا لفائدتنا. يتميز ال

» فترة الميتافيزيقية « تأمالت الخيال ويسجل تفضيال لفائدة األسئلة العصية على البحث تماما. تشكل ال

) التي تعقبها ( تطورا، السيما في طورها األخير، حينما يتم تفسير مجموع الظواهر من خالل حقيقة 

ح المجال للعلم، وحده من أجل إشباع حاجتنا للمعرفة فعال. إذا إنها تفت». مادة » أو » طبيعية » تدعى 

كانت الحالة الالهوتية تماثل طفولة البشرية، فإن الحالة الميتافيزيقية تميز مراهقتها. وبطبيعة الحال، 
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فإن الميتافيزيقا تدرك تجاوزها الخاص بما أن الشعوب، شأنها في ذلك شان األطفال، كلها مدعوة كي 

الرشد، بعبارة أخرى أن تأخذ زمام األمور بأيديها على محمل الجد وبمسؤولية. أخيرا يعتبر تبلغ سن 

 الحال بطبيعة مالزم المزمن المرض من نوع « كونت أن الحالة الميتافيزيقية، لو استمرت، فهي

 “بإسره الذهني للتطور
(2)
 . 

 

 الوهم دور

زيقي أيضا بواسطة نيتشه في أسلوب مستفز لقد تمت إدانة الخاصية المرضية للوهم الميتافي    

يخصه. عامال على ضم الميتافيزيقا والدين في ذات النقد، مؤكدا بأن الميتافيزيقي والمؤمن قد عمال على 

من عالمنا. إن حجج الميتافيزيقيين الواهية،  “ حقيقة « أكثر “ آخر عالما « ابتكار، عن عجز وعياء

ث وَعلماني في العلم ذاته، ال تمتلك من قصدية حقيقية إال من أجل وفيها يتم العثور على تعبير حدي

حجب الخاصية المأساوية للوجود. في هذه الحالة، فإن إيماننا الالمبالي كذبا بالحقيقة ال يشكل سوى 

التجسد األخير لإلنتاجات المؤذية للعقل الديني. إن تجاوزات الخيال في غاية الخطورة ألنه، يجرفها 

ـ، فإن الالهوتيين  “ السماوي عدم «ـ ال “  ذاته في الشيء «إلى العالم الوهمي للإلنسان 

والميتافيزيقيين يجردون العالم الواقعي، منفعته تماما. على خالف أولئك المخادعين، اعتبار األمور 

، كل شيء يصير، وان ال شيء «مادة « وال ثمة » وجود « مسلما بها من اآلن فصاعدا أنه ليس ثمة

أو المبادئ األخالقية المقدسة زورا ما هو إال » حقائق «يدوم، يؤكد نيتشه بأن كل تثمين غير موافق لل

 أولئك « خدعة ابتكرت لتالفي االنفعاالت المؤلمة للحياة، تعهد نيتشه بالمقاومة بدون توقف حجج

نهم ال تحدوهم رغبة وال قوة الذين ال يرغبون في االنضمام إلى العدم إال أل » المثالي بالعالم المهلوسين

 )…( اإلنسان أمام جدا خفي » اآلخر العالم » إن « لهم بالنخراط في الملذات واألفراح على األرض

 » .نفسه اإلنسان صوت يكن لم إن اإلنسان إلى تتكلم ال الكينونة أن كما
(3)
إن دور الوهم، الذي يعتبره  

ياة ـ وهو الشيء الذي لم يتوقف الميتافيزيقيون عن توظيفه ـ نيتشه إيجابيا، ال ينبغي أن يوجد لتدمير الح

بل على العكس من ذلك تماما لتحفيزها. تبعا لهذا المنظور، يتوقف على كل واحد منا، وبصفة خاصة 

الفنانين والمبدعين، ليس القبول فقط بإرادة سليمة للخداع، ولكن أيضا منح األنانية والشهوات قيمة عالية 

 مسرورين نظل حتى بجنوننا نبتهج أن الجانب، هذا من البد، : « دق والنزاهة المزعومينأكثر من الص

. “بحكمتنا
(4)
  

في نفس الفترة، شمل ماركس هو اآلخر، الميتافيزيقا والدين بنقد ساخط. فهو يعتبر أن     

لوهم الميتافيزيقي الممارسة الملموسة وحدها باستطاعتها تقديم معايير للحقيقة. من هذا المنظور، فإن ا

ليس وهما ال فائدة ترجى منه فقط، إنه ناتج عن االستيالب االجتماعي والسياسي في قلب مجتمع يتم فيه 
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 ال البشري الكائن ألن البشري، للكائن عجائبي تحقق ( )الدين إنه : « إبعاد اإلنسان من جوهره األصلي

يا للميتافيزيقا والدين يظل نقدا غير مسموع وباطال إن نقدا تجريد » حقيقيا. ملموسا واقعا بحوزته يمتلك

 » .إن مطالبته بالتخلي عن وضعيته التي هي بحاجة إلى أوهام: » 
(5)
وحدها الشيوعية ستحقق بشكل  

 األسرار كل : « ملموس االستعادة الحقيقية للجوهر البشري بواسطة اإلنسان ولصالح اإلنسان

 تلك فهم وفي البشرية الممارسة في العقالني حلها تجد وفالتص نحو النظرية تحول التي الخفية

. “الممارسة
(6)
  

وعلى الرغم من ذلك، فإن تلك االنتقادات، القوية والمعززة بالحجج، لم تضع حدا     

للميتافيزيقا إطالقا. بادئ ذي بدء، ليس من الممكن إقصاء الميتافيزيقا إال من خالل نقد يكون هو ذاته 

على سبيل المثال، التي تصبو إلى تغيير العالم بواسطة » مادية الجديدة « ميتافيزيقي. النقدا ذا طابع 

ممارسة اجتماعية تتضمن ليس أقل من ]المادية[ القديمة ) أبيقور، ديموقريطس ( اتخاذ موقف 

 التي تنهض عن األنطولوجيا. بشكل عام جدا، يمكن» ( مادة « بخصوص الحقيقة النهائية للعالم ) ال

لعدم وجود معيار عام، فإن كل » االرتياب مع كانط بوجود ميتافيزيقا على الدوام لكل واحد إذ إنه، 

أن يصرف العقل البشري النظر مرة وإلى األبد عن » : » واحد سينحت سبيله على طريقته الخاصة 

ا، تفضيل تعليق األبحاث الميتافيزيقية، ال بد من توقع ذلك بمجرد رؤيتنا، كي ال يستنشق هواء ملوث

“ .تنفسنا تماما
(7)
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