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إىل كل مه مد يد العىن يل يف هذا العمل املتىاضع،
إىل أعز الناس إيل كبريا وصغريا،
وإىل كل مه ساودوي يف مشىاري الدراسي.
وإىل أصدقائي باملعهد الذيه تقامست معهم أمجل اللحظات
واألوقات وإىل كل الزمالء.

احلود هلل ًالشكس هلل الري أعاًين على إمتام ىرا العول.
ًٌشسفين أى أتقدم بالشكس ًاإلهتناى لألستاذ الفاضل
"عبد القادز بٌدًهت" على هتابعتو احلثٍثت إلثساء ىرا البحث .
كوا ال ٌفٌتين أى أًٌه باألساترة األجالء,فلين هين الشكس اجلصٌل على ها
أهدًًا بو هي علٌم ً هعازف.كوا ال أًسى أى أشكس شهالئً باملعيد
ًكل هي شجعين هي قسٌب أً هي بعٍد على إجناش ىرا البحث.

نيتشه قارئا وناقدا لسابقيه (أفالطون وكانط)

الفصل األول

إن الفلسفة ىي فبارسة الفضيلة ،والفضيلة صناعة واحدة ال تتجزء و ىي أشرف الصناعات
منزلة ،و ىي تالئم الطبيعة و البشر مالئمة خاصة.
فإىتمام أفالطون* باعبانب األخالقي جعلو ىبصص ؿباورات كاملة للبحث يف القيم و دراسة
أنواعها .فالقيمة إرتبطت بالعقل عند أفالطون ،ديكارت ،كانط ،وعند دور كهامي إرتبطت باجملتمع.
إال أن نيتشو ذباوز كل ىذا و حبث عن اؼبستفيد األكرب من ىذه القيم.
فكل من أفالطون و كانط و نيتشو عاجل اعبانب األخالقي بطريقتو و بأسلوبو اػباص إال أن
ىناك بعض التشابو اؼبوجود عندىم.
*ولد أرستوكليس بن أرستون بُت عامي  427-428ق م .وعرف بأفالطون بسبب عرض منكبيو،و لوساعة جبهتو وعظم
البسطة و اعبسم .ينحدر من عائلة أرستوقراطية عريقة ،كان ؽبا مكانة يف اجملتمع اليوناين.عاش يف أفضل فًتات أثينا،حيث كانت
الثقافة اليونانية يف أوج إزدىارىا يف عهد بَتكليس-عهد العلم السقراطي و فن فدياس .و يرجع نسب والده ألحد ملوك أثينا
يدعى "كودريس"،أما أمو"بيكتوين" فهي من ساللة القانوين و الشاعر اليوناين األرستقراطي سولون .أفالطون أو
أرستوكليس،فيلسوف يوناين كالسيكي،و رياضياٌب،كتب معهد للتعليم العايل عدد من اغبوارات الفلسفية،و ىو يعترب مؤسس
آلكيديبية أثينا اليت ىي أول معهد للتعليم العايل يف العامل الغريب،معلمو سقراط و تلميذه أرسطو .وضع أفالطون األسس األوىل
للفلسفة الغربية و العلوم .ظهر نبوغ أفالطون وأسلوبو ككاتب واضح يف ؿباوراتو السقراطية(كبو ثالثُت ؿباورة) و اليت تتناول
مواضيع فلسفية ـبتلفة ،نظرية اؼبعرفة ،اؼبنطق ،اللغة ،الرياضيات ،اؼبيتافيزيقا ،األخالق والسياسة .صقلت معارفو يف علمي اؼبنطق و
األخالق.و دامت رحالتو إثنيت عشر عاما،عاد بعدىا إىل أثينا عندما نشبت اغبرب بُت أثينا و إسربطة،و أسس ىناك مدرسة يف
أكاديبوس و إنقطع للكتابة و التعليم ،...و يف سن العشرين تعرف على سقراط و أعجب بو و الزمو ؼبدة شباين سنوات،وىذه
السنوات كان ؽبا تأثَت يف حياتو حيث صقلت معارفو وأفكاره بالذات يف علمي اؼبنطق و األخالق.
يعترب الكثَتون مؤلفات أفالطون متفردة يف نوعها ،آلهنا عبارة عن حوار و ىذا ناتج من تأثَت أسلوب سقراط عليو ،و أيضا الرغبة
يف تقريب الكتابة من الكالم و الذي كان يعتربه أرقى من الكتابة .وأىم أعمالو:
الدفاع عن سقراط -أيتيفرون(حول التدين)-بروتاجوراس(حول الفضيلة)-جورجياس(يف نقد األنانية)-كراتيل(حول اللغة،
واؽبَتاقليطية و اإلظبية) -مينون(حول إمكانية تعلم الفضيلة)-فايدروس -تياتيت -بارمنيدس -السفسائي(حول الوجود)-
فيليب(حول الغَت ،والعالقة بُت اللذة و اغبكمة) -تيماوس(فلسفة الطبيعة)-القانون-فيدون(حول خلود الروح) -اؼبأدبة(حول
اغبب) -اعبمهورية .تويف أفالطون إعداما ما بُت  348-347ق م.
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الفصل األول

ويقول يف اعبانب األخالقي بأن اغبياة اؼبعتدلة اؼبنضبطة ىي اغبياة اعبديرة بأن يعيشها اإلنسان
ال اغبياة اؼبتطرفة ،و النفس اؼبنتظمة اغبكيمة أفضل من النفس اليت ال نظام فيها.
أما إيبانويل كانط ثاين فيلسوف سنتطرق إليو يف ىذا الفصل ،إستطاع دبؤلفاتو أن ىبلف يف
اغبياة العقلية و يف الفكر الفلسفي أثرا شاـبا يف عصره و يف األجيال اليت جاءت بعده.فقد حدد
مهمة الفيلسوف ربديدا دقيقا  ،و مل يعنيو إستكشاف مبادئ الوجود بقدر حبثو يف قوة العقل
وإلتماس شروط اؼبعرفة اإلنسانية .و يقول يف اعبانب األخالقي بأن موضوع األخالق ىو ما هبب
عليو أن تكون سلوكاتنا ،و السلوك البد أن يتبع طريقة العقل العملي.
فهو كسائر فالسفة األنوار إنسانوي النزعة و يرفض بشدة أن يكون العمل أو السلوك األخالقي
تابع لسلطة أو قوة ما(إلو أو سلطة سياسية)،آلن اإلنسان ىو من ىبلق القيم األخالقية و ىو
مصدرىا.
إن ىدف كانط ىو تأسيس أخالق كلية،و البحث عن مبدأ لكل األنساق األخالقية.وقد كان
كانط يف مقدمة القائلُت بوجهة النظر اؼبثالية و أراد أن وبرر السلوك األخالقي من اؼبيول و األىواء
وىذا ما جعلو يستبعد اللذة و اؼبنفعة ،و يرجع أصل األخالق إىل اإلرادة.
أما الشخصية احملورية و البارزة يف حبثنا ىذا "فردري

نيتشو"،الذي اىتم هبذا اجملال  ،وطالب

بإعادة النظر يف القيم السائدة ألهنا مل تعد صاغبة ،وأصبحت ال تفي دبطالب اإلنسان اغبديث و مل
يعد ؽبا التأثَت األقبع و القوي يف توجيو اإلنسان كبو اؼبثل العليا.كما أنو يرجع األخالق للعديد من
الظواىر و يعترب بأن الكثَت من الدوافع اإلنسانية أصلها أخالقي .والقيم عنده ال ترجع إىل نزعة ذاتية
أو صوفية ،بل ىي دعوة صروبة ؼبمارسة اإلنسان فاعليتو على أوسع نطاق فبكن.و ىو يهتم هبا
ويبجدىا إال أنو يوجو ؽبا عدة إنتقادات من جهة أخرى.
فكيف كان ينظر كل من أفالطون ،و إيبانويل كانط ،وفردري نيتشو لألخالق؟
و ىل سبكنوا من ذباوز غَتىم من الفالسفة يف ىذا اعبانب ؟
3
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الفصل األول
األفالطونية وميتافيزيقا األوهام:

إن حضور أفالطون مرتبط دائما حبضور سقراط األستاذ و الذي كان حضوره ىو األخر دائم
يف مؤلفات نيتشو.
وىو الوحيد من الفالسفة القدامى الذي حظي دبؤلف وبمل إظبو"مقدمة لقراءة ؿباورات
أفالطون" و ىذا مثل مؤلفو كذل "الفلسفة يف العصر اؼبأساوي اإلغريقي" أي أنو عبارة عن عن
ؾبموعة من الدروس اؼبلقاة يف مرحلة تدريسو يف جامعة بال من سنة 1874 – 1871
(و تعترب الفلسفة النيتشوية عند معظم النقاد بأن سبب وجودىا و قيامها ىو أفالطون ،و فهمها
يتطلب قلب األفالطونية).1
فنيتشو يفهم الفلسفة الغربية و ىي أفالطونية فقط أو كمظهر ؽبا يف عدة أشكال و مستويات
(فلسفي ،ديٍت ،فٍت ،أخالقي) وؽبذا قبده يضع عنوانا لفلسفتو على أهنا اغبركة اؼبضادة للميتافيزيقا،
أي اؼبضادة لألفالطونية.
إن أفالطون ينتمي إىل أرقى الطبقات اليونانية ،ولو صفات خلقية تتالئم والنزعة النيتشوية،
حيث أنو يبيل إىل التوحد و الفردانية و اإلستقاللية يف حياتو.ونيتشو يشجع ىذه الصفات فهو يرى
بأنو على الفيلسوف أن يكون بعيدا كل البعد عن العامة.و ىو يدافع عن القيم اليت زبص الفردية
مثل الشجاعة ،العزة ،األنانية ،مقابل تشنيع قيم العوام و القطيع(الطاعة ،التضحية ،النزاىة.)...
(ونيتشو يعترب أفالطون بأنو" اإلغريقي الوحيد الذي تبٌت موقفا نقديا يف هناية اغبقبة
الكالسيكية ،إنو الناثر ذو اؼبواىب الفنية و القدرات الكربى من كل السجاالت،و ىو يف التأليف

 -1إبراىيم يسري ،نيتشو عدو اؼبسيح ،سينا للنشر ،القاىرة،1991 ،ص119
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الفصل األول

يظهر موىبة درامية عالية"و أن عظمتو اؼبعرفية و األسلوبية تتعداىا عظمة األخالق فهو رفيع
األخالق دون منازع.1
إن أفالطون من عظماء الفلسفة اليونانية القديبة بفكره و قيمو اؼبًتفعة ،و دبكانتو السامية ،إال أن
ىناك من يرى بأن سقراط األستاذ ساىم يف إفساد شباب أثينا و يف إفساد أفالطون كذل و ىذا ما
يراه نيتشو ،كما أن رحلتو كذل إىل مصر سانبت ىي األخرى يف قلب أفكاره و تلويثها بالتعصب
اليهودي ،و التزمت األخالقي اؼبتمثل يف قلب فكرة اؼبثايل ووضعها مكان األؽبة اإلغريقية.و ىذا شئ
ال يبكن آلي كان فعلو و القيام بو .وىذا التحول سواء كان مريدا أو مدفوعا كان سببا يف قلب
األفالطونية يف فلسفة نيتشو .إال أنو يظل رائد الفكر األخالقي  ،اؼبتعايل ،السامي  ،الغَت مادي .
يطرح سؤاال على مينون بلسان سقراط حول الفضيلة ؟
فيجيب مينون"فضيلة الرجل أن يكون قادرا على إدارة شؤون الدولة ،فضيلة اؼبرأة أن ربسن إدارة
منزؽبا ؿبافظة على مافيو و مطيعة لزوجها ،و ىناك فضيلة الطفل وفضيلة الشيخ"ٍ ،ب يرد سقراط
متهكما "كنت أحبث عن فضيلة واحدة و إذا يب أمام خلية من الفضائل()...الفضائل مهما يكن
من كثرهتا و من تنوعها إال أهنا سبتل صبيعا صورة معينة واحدة هبا تصَت الفضائل"
فاألسئلة اليت يطرحها أفالطون على لسان سقراط يف ؿباوراتو ىي أسئلة ذات طابع واحد و ىي
سبتل صورة واحدة و مغايرة و هبا تصَت فضائل.
وىو يسمي عاؼبو ىذا عامل اؼبثل ،العامل اؼبوضوعي لكن نيتشو يسميو عامل األوثان يف كتابو "ىذا
اإلنسان".

 -1فردري نيتشو ،مقدمة لقراءة ؿباورات أفالطون ،ترصبة :ؿبمد اعبوة ،تقدمي :فتحي الًتيكي دار البَتوين للنشر ،ط ،1ليبيا،
ص.63
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ويرى أفالطون بأن عامل اؼبثل عامل مستقل و موضوعي و وبتوي على كل اغبقائق ،و النفس
كانت تعيش يف ىذا العامل و كانت تتصف باؼبعرفة اؼبطلقة ،و عندما أصبحت يف اعبسد اؼبادي ما
كانت تعرفو ،و ما على العقل إال إعادة التذكر عن طريق اعبدل للوصول مرة أخرى لعامل اؼبثل.
أما بالنسبة لقدامى اإلغريق فإهنم يتميزون يف نظر نيتشو عن األجيال الالحقة،وىم يتخطون
ويتجاوزون صبيع الشعوب األخرى ألهنم عرفوا كيف يبدؤون التفلسف يف الوقت اؼبناسب وقت
العافية أي حُت نكون سعداء ومنتصرين وعند إكتمال رجولتنا،وليس عندما نكون تعساء كما يرى
أولئ الذين يردون الفلسفة إىل اإلستيالء.
(ففلسفة اإلغريق القدامى تعلمنا أن العافية ىي السلطة اليت كانت تقرر ماىية الفلسفة،والفرح
والصحة واعبمال ىي اليت ربكمت يف ربديد الثقافة وىي تعلمنا بأن الشكل اعبديد للفيلسوف
إنطلق مع اإلغريق األوائل"اغبكيم"،والذي يعٍت الشخص النقي خادم اغبياة.وىكذا فإن ما وبدد
العبقرية اإلغريقية يف نظر نيتشو ىو أن الشعب اإلغريقي لو حكماء وأما الشعوب األخرى ؽبا
قديسون).1
وعند إنتهاء نيتشو من تقدمي اػبصائص اليت سبيزأقدم الفالسفة اليونانيُت،يذىب إىل مسألة مهمة
يف تاريخ الفلسفة اليونانية،وىي اللحظة اليت شهدت إصطداما بُت الثقافة الشفاىية العريقة يف التاريخ
اإلغريقي والثقافة الكتابية الناشئة على يد أفالطون وأرسطو.ويبدي أسفو الشديد على ضياع نصوص
الفالسفة اإلغريق األوائل فهو يقول:

 -1صبال مفرج ،اإلرادة والتأويل ،تغلغل النيتشوية يف الفكر العريب ،الدار العربية للعلوم ناشرون منشورات اإلختالف،ط 1لبنان-
اعبزائر ،2119 ،ص.18
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"إنو من اؼبؤسف حقا أال يبقى لدينا من أعمال معلمي الفالسفة األوائل إال القليل ،وأن يكون
إنتاجهم قد أفلت من أيدينا،وبسبب ىذه اػبسارة كبن كبكم عليهم اآلن...إنطالقا من مقاييس
خاطئة...وتبعا اللبداعنا بأفالطون وأرسطو".1
وىذا ما جعل أوىل اؼبمارسات والتصورات الفكرية اليت سبقت أفالطون وأرسطو تقصى .وإعطاء
الفضل ألرسطو كونو أول من أرخ للفلسفة،وألفالطون كونو حافظ على بعض مظاىر اإلنتاج الفكري
لفالسفة اإلغريق.إال أنو ينتقد ىذا األخَت مثلما إنتقد أستاذه سقراط،
(وىو يرى بأن سقراط ىو من تسبب يف إكبالل تلميذه أفالطون وإفساده عندما لقنو أنبية
األخالق واؼبنهج اعبديل وإحتقار الفن،جاعال منو مفكرا جدليا عكس ما ىو عليو.2
(ومع أن سقراط ىو من أصاب أفالطون بالعدوى،إال أن ىذا األخَت يف نظر نيتشو أسوء من
سقراط ،ألنو ذو أصول أرستقراطية وخضع ألستاذه ذو األصل العامي.3
فنيتشو ىنا يلوم على سقراط الذي ساىم يف إفساد تلميذه إال أن أفالطون ىو من أتاح لو ىذه
الفرصة بسبب تبعيتو لو رغم الطبقية اليت كان يعيش فيها كل منهما.
إن كتابات أفالطون ؽبا قيمة كبَتة عند نيتشو لكنها غَت كافية إلستحضار السمات األساسية
ألفالطون اإلنسان اؼبواطن.لذل هبب اإلنتقال من فكر الفيلسوف إىل حياتو العامة.
وبعد دراسة شخصية أفالطون وإستحضار الظروف السياسية اليت عاش وسطها،يستنتج نيتشو
أن أفالطون كان مواطنا سيئا،وقد شن حربا شعواء على الظروف السياسية القائمة.
 -1صبال مفرج ،اؼبرجع السابق ،ص.21
 -2اؼبرجع نفسو ،ص25
3

-Nietzsche, par de là le bien et le mal, trad :Geneviere Bianquis u.g.e, paris,1988,

p190.
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نيتشه قارئا وناقدا لسابقيه (أفالطون وكانط)

الفصل األول

(وأوجد مفاىيم لكل األشياء ،وأصبح يعد كل الناس ؾبانُت وربللوا من األخالق،وإعترب بأن
مؤسساهتم جنونا وعراقيل أمام الفكر اغبقيقي،وىذا مادفع نيتشو إىل وصف أفالطون بالتعصب.1
(وىذا التعصب يبكن إكتشافو يف كيفية تعامل أفالطون مع اؼبواطنُت يف ؿباوراتو،يقول نيتشو":إن
أفالطون يعيش وسط التجريدات...فهو ال يرى شيئا وال يسمع أحدا ،وىو ال يعطي قيمة لكل ما
يبتل

قيمة عند البشر.إنو يكره العامل الواقعي،وىو يسعى إىل ترويج ىذه الكراىية،ويعيش كما لو

كان يف كهف.ومن اؼبعلوم أن البشر اآلخرين يعتربون الفيلسوف فاقدا للعقل عندما يدعوىم إىل
الكف عن اإلعتقاد يف واقع األشياء اليت يروهنا ويسمعوهنا".2
فمثلما يصور لنا نيتشو سقراط يف صورة اؼبصارع ضد النبالء،فهو يصورلنا أفالطون يف صورة
سياسي نشط يريد أن يغَت العامل القائم يف ؾبال السياسة واألخالق والفن تغيَتا جذريا.
(كما قبد بأن أفالطون يعتربتأسيسو لألكاديبية حدثا مهما وبارزا يف مشواره،إال أن نيتشو فهو
ينظر إليها دبثابة ترسيخ ألقدام أفالطون وأتباعو يف حلبة الصراع ضد خصومهم.3
إن أفالطون بالنسبة لنيتشو نزع منزع تعصب وإستبداد.وسبب إحتقاره للواقع ويأسو القاًب ىو
نتيجة تأثَتات تلقاىا من فالسفة سابقُت عليو.
(يقول نيتشو نقال عن أرسطو بأن أفالطون ىو أول ىجُت كبَت،وىو خليط من عناصر ـبتلفة
(إيلية ،أيونية ،وسقراطية) ،وىذه اؽبجنة ىي مظهر سليب بالنسبة لنيتشو ألن فلسفتو ليست صافية
نقية.ويتجو كذل

إىل الشرق باعتباره مصدر من مصادر فكر أفالطون،فاألفالطونية ىي نوع من

 -1اؼبرجع السابق ،ص.27-26
 -2اؼبرجع نفسو ،ص.26
 -3اؼبرجع نفسو ،ص.27
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نيتشه قارئا وناقدا لسابقيه (أفالطون وكانط)

الفصل األول

التمصر-نسبة إىل مصر -فقد إمتل لبو يف مصر كهنة ىذه البالد فجعلوه غريبا عن العامل اليوناين
األصيل .وسبصرالفالسفة كائن يف حقدىم على فكرة الصَتورة.1
إن اؼبيتافيزيقا إبتداءا من أفالطون دبا يف ذل ما يسمى األديان السماوية،فهي خطأ كبَت معطل
للحياة.وىذا اػبطأ إبتدأ عندما إبتكر أفالطون كذبة الروح البحتة واػبَت اؼبطلق،اليت وجدت تعبَتاهتا
اؼبتنوعة يف األديان والفلسفة ،لكن ؾباهبة أوربا اغبديثة ؽبذا الًتاث األفالطوين الديٍت وزبلصها من ىذا
الكابوس حسب نيتشو،جعلها تتنفس حبرية وأكسبها توترا عاليا يبكنها من أن تسعى لتحقيق أعلى
اؼبرامي.وىنا ينبغي أن نشَتإىل أن نيتشو ال يعد اؼبيتافيزيقا خطأ ألهنا مطابقة لواقع موضوعي
مزعوم،وإمبا ألهنا تعوق اغبياة ،وردبا ألهنا تنبع من خطأ لغوي.
أخالق الواجب الكانطية:
كانط* ،رائد الفكر الغريب يف العصر اغبديث ،يرى أن الواجب ىو ؿبور األخالق و ىو مصدر
اإللزام اػبلقي و رأى أن من اػبطأ رد اإللزام اػبلقي إىل سلطة خارجية كالدين ،أو القانون ،أو

 -1اؼبرجع السابق،ص.27
* إيبانويل كانط( )1814-1724فيلسوف أؼباين ،عاش كل حياتو يف كونغسربغ يف فبلكة بروسيا .وىو أخر الفالسفة اؼبؤثرين
يف الثقافة األوروبية اغبديثة ،و إمتد تأثَته من القرن 18إىل غاية القرن 21

حياتو و بعدىا وأثر حىت يف الفلسفات اليت

جاءت بعده .كان فكره مؤثر جدا يف أؼبانيا أثناء كان كانط يف شبابو طالبا قويا يف دراستو ،ضعيفا يف بنيتو ،وترىب تربية دينية
متشددة ،و على التفاين و اإلخالص يف خدمة الدين و على التواضع مع الناس .تلقى تعليما صارما و قاسيا و منضبطا كان يؤثر
تعلم اللغة الالتي نية و تعلم الدين على تعلم الرياضيات والعلوم .ترىب ايبانويل كانط على التقاليد اؼبسيحية اؼبتشددة ،أما على
اعبانب السياسي فقد عاش يف عصر التنوير حيث أثر و تأثر بكل معطيات ذل العصر .كان من اؼبطالبُت غبقوق اإلنسان و
أكد على اؼبطالبُت من أجل حقوق اإلنسان و على اؼبساواة بُت الناس ،ودافع عن حكومة بالده كان أخر فيلسوف تناول نظرية
اؼبعرفة مركزا على دور العقل يف بناء اؼبعرفة الطبيعية .وكذل كان لو دور بارز يف ؿبور األخالق من حيث أفكاره اؽبامة اليت تناوؽبا
يف كتابو "نقد العقل العملي" ،فقد تناول األخالق و مفهوم اغبق و الواجب .تدرج كانط يف اؼبناصب اعبامعية حيث توىل عمادة
كلية اآلداب طبس مرات ،وكان مديرا للجامعة مرتُت ،و يف ىذه الفًتة أصدر أىم األعمال الفلسفية يف عصره .وكان وباضر=
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نيتشه قارئا وناقدا لسابقيه (أفالطون وكانط)

الفصل األول

اجملتمع ،فيجب أن تكون السلطة داخلية تتمثل يف الواجب العقلي ،ورأى أيضا أنو من اػبطأ رد
اإللزام اػبلقي إىل اللذة اغبسية أو اؼبنفعة العامة.ألن األخالق اغبقيقية هبب أن تؤسس على ما يبيز
اإلنسان عن اغبيوان وىو العقل.
إن اإلنسان عنده ال يزن أحكامو اػبلقية بالنظر إىل نتائجها أو زماهنا و مكاهنا ولكنو يزهنا
بالقياس إىل قاعدة عامة صاغبة للتطبيق على اعبميع و مستقلة على صبيع النتائج و إعترب أن اإلرادة
اػبَتة ىي الدعامة األساسية للفعل األخالقي بل ىي الشئ الوحيد الذي يبكن أن يعد خَتا يف ذاتو
دون أي قيد أو شرط ألهنا تستمد خَتهتا من باطن ذاهتا .واإلرادة ىنا واليت يقصدىا كانط ىي قانون
الواجب.
إن اإلنتقال الكانطي من الفلسفة النقدية (النظرية)إىل الفلسفة العمليةٍ ،ب إنطالقا من رغبتو
اؼبتمثلة يف ضرورة وضع حدود للمعرفة ،وبالتايل للعقل حىت يفسح اجملال لإليبان أي إنطالقا من
ضرورة دينية وأخالقية.
.وىذه التسوية اليت وضعها كانط بُت العقل و األخالق و اليت دبوجبها يكتسي العقل صبغة
عملية .فليس العقل العملي يف نظره سوى ملكة ًب خلقها من أجل اغباجة السيكولوجية إىل العلة،و
ىذا حىت يتمكن اإلنسان من إقناع نفسو بأن يتصرف وفقاؼبنطق العقل.

=يف مواضيع عديدة و كثَتة التباين و بلغة واضحة ليجتدب الناس إليو ،وكان إعجاب الطلبة بفصاحتو عظيما ،ولكن كمؤلف
اشتهر بالغموض.
أىم مؤلفات إيبانويل كانط :نقد العقل اػبالص -1781نقد ملكة اغبكم  -1791الدين يف حدود العقل فقط -1793
تأسيس ميتافيزيقا األخالق -نقد العقل العملي – مشروع السالم الدائم – ميتافيزيقا األخالق – األنًتوبولوجيا من منظور
براصباٌب – أطروحة دكتوراه يف النار أطروحة بعنوان اؼببادئ األساسية للمعرفة اؼبيتافيزيقية – أطروحة بعنوان يف اؼبنادولوجيا الفيزيائية
– أطروحة بعنوان يف صورة العاؼبُت اغبسي و اؼبعقول و مبادئهما.
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نيتشه قارئا وناقدا لسابقيه (أفالطون وكانط)

الفصل األول

إن الواجب األخالقي ىو عرض لغرائز و دوافع إجتماعية و قوى ال أخالقية متنكرة.فاألخالق
عبارة عن أقنعة و ىي تقدم تربيرات معقولة و مقنعة إلخفاء وحجب ماال تصرح بو ،وبذل تتمكن
األىواء الشرسة و اػببيثة من اإلشباع ربت قناع الفضيلة ،فاألورويب مثال عندما صار حيوانا مريضا
بالتقنع بواسطة أخالقو و حول خوفو إىل حكمة و عجزه إىل ال مباالة ،وبالىتو إىل فضيلة .وىذا ما
يزيد من تعقيد األمور ،وىذا ما هبعل األخالق تبدو سيئة و خبيثة ،ألهنا ذبعل العقل يف خدمة
اغبقد.
وحلم كانط ليس السعي لردم اؽبوة بُت عامل اغبس و عامل ما فوق حس ،وإمبا ضمان وحدة
الشخص يف كال العاؼبُت.
يفرق كانط بُت األخالق و ىو يقسمها كغَته إىل نوعُت :
االولى أخالق الشكل و هي األخالق الصورية ،والثانية أخالق الموضوع.
أخالق الشكل ذبعل قيمة اػبَت و الشرير موجودة يف النفس ،أما أخالق اؼبوضوع فهي تصبح
أخالق قباح ،و ىي ذبعل قيمة الفعل و قيمة كل سلوك متوقفة على النتائج العملية ؽبذا الفعل.
(و األخالق عند كانط هبب أن تكون قبلية و ىو يربىن على ذل ب:
أ -كل اؼبعاين و التصورات األخالقية واليت مصدرىا العقل قبلية ،وىذه اؼبعاين عرضية وال يبكن
إستنتاجها من أية معرفة كانت.
ب -اؼبعاين األخالقية أو القبلية اؼبطلقة للتصورات ؽبا القدرة على تأمُت مكانة ىذه التصورات
وضمان وظيفتها باعتبارىا مبادئ عالية ،ألن كل ذبرييب يضاف إليها يقوم بإزالة القيمة اؼبطلقة
لألفعال.1
 -1بدوي عبد الرضبن ،األخالق النظرية ،وكالة اؼبطبوعات ،ط ،2الكويت ،1976 ،ص.24
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نيتشه قارئا وناقدا لسابقيه (أفالطون وكانط)

الفصل األول

ج-هبب على األخالق أن تقبل التطبيق على كل موجود عاقل .و اليت هبب معاعبتها بعيدا عن
علم اإلنسان ،أي فلسفة ؿبضة ،ميتافيزيقا .والقوانُت األخالقية تستخرج من التصور الكلي للكائن
العاقل.
(وعلينا فعل اػبَت ال من أجل غاية بل لذاتو ،ألن اػبَت األخالقي ىو خَت يف ذاتو و ال عالقة لو
بالعاطفة اإلنسانية ،بل ىو صادر عن اإلرادة اؼبسًتشدة باؼبعرفة او كما يسميو كانط بالعقل
العملي.1
إن األخالق تأمر بأوامر مطلقة ،أما اؼبشروطة فهي جانبية يف األخالق ألهنا ؾبرد نصائح ووصايا
و ليست أخالقا باؼبعٌت الدقيق ؽبذه الكلمة.
و اإلنسان يعرف القانون األخالقي بطريق مباشر و قبلي ،وضمَته العقل العملي يبلي عليو
واجبات صورية.فالواجب ىو حكم تركييب قبلي يعرب عن طبيعة عقلنا فنحن ال نقرره و ال نستنبطو
من معرفة سابقة.
و ما يبيز ىذا اغبكم الًتكييب القبلي أنو كلي و ضروري ،و األقوال ىي أحكام تركيبية قبلية
وكذل القوانُت اػبلقية ،و بالتايل فإن الواجب يتصف بصفيت الكلية و الضرورة.
(إن العقل لو القدرة يف سبييز أنواع السلوك مع ما يتفق مع القانون األخالقي و ما ال يتفق معو،
كما أنو يستنبط األخالق و الواجبات.

 -1اؼبرجع السابق ،ص.24
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نيتشه قارئا وناقدا لسابقيه (أفالطون وكانط)

الفصل األول

و بالعقل يتمكن اإلنسان أن بالتزاماتو أو تعهداتو ،وىذا جعل كانط يضع القواعد األخالقية،
فمثال قبد القاعدة األخالقية ،تقول "افعل دائما حبيث تكون قاعدة فعل صاغبة عقليا ألن تكون
قاعدة كلية".1
هبذه القاعدة أو هبذا اؼببدأ الصوري يبكن ربديد الفعل إن كان جائزا أم ال.
و اإلستقاللية اليت يقصدىا ىنا ليس فقط عن اإلرادات ،بل حىت عن موضوعات اإلرادة.
لكن ىناك الكثَت من الفالسفة األخالقيون الذين إنتقدوا ىذه الصورية يف األخالق ،وقالوا بأنو
ال شكل بدون موضوع ،وال إرادة إال إذا كان ؽبا موضوع خاص ،وال صورة بدون مادة(مثل ماكس
شيلر 1928-1874و براديل  1924-1846ودوبرئيل الذي تويف سنة .)1967
وىو يعجز عن استخراج قانون كلي ضروري من أنواع اغبساسية اعبزئية اؼبتغَتة ،وىو ال يضع
سبييزا بُت بواعث الرذيلة .ويعًتف بالفضيلة وبالذات ،ويستبدل اؼبنفعة اغبسية بالرضا النفسي.
وكانط كذل لو نظرة مثالية مثل أفالطون ،حيث أنو حاول أن وبرر السلوك األخالقي من قيود
األىواء و الشهوات ،وجعل من أن الباعث يقوم يف اإلرادة نفسها ،ومن ىنا أصبحت األخالقية
عنده أصلها مبدأ الواجب.
وأفعال الواجب اليت يضعها و وبددىا كانط كالتايل:
إن ؿبافظة اإلنسان على حياتو واجب ،واإلحسان واجب ،وتأمُت اإلنسان لسعادتو الذاتية
واجب غَت مباشر ،وؿببة اعبار ولو كان عدوا واجب.

 -1عبد الرضبن بدوي ،اؼبرجع السابق ،ص.28-27
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نيتشه قارئا وناقدا لسابقيه (أفالطون وكانط)

الفصل األول

ومن ىنا يتبُت بأن السلوكات ال تكون خَتة إال عندما تصدر عن واجب ال عن ميل شخصي
يف ربقيق اؼبصاحل.فعند أداء الواجب ولكي يصبح ىذا الواجب أخالقيا هبب أن يكون باعث
الواجب ىو الذي دفعو للقيام هبذا الفعل مثال إنقاذ غريق.
و كذل غرس العواطف النبيلة من أجل فعل اػبَت يعد واجبا ،وكذل البحث عن سعادتنا ىو
أيضا واجب غَت مباشر.
فلسنا حباجة إىل علم أو فلسفة ؼبعرفة ما ينبغي علينا فعلو لكي نكون خَتين ،ألن معظم أفعالنا
تتفق مع الواجب و ىذا ألن اؼببادئ األخالقية ىي مبادئ قبلية.
ويرى كانط بأنو ال يبكن أن تكون التجربة األخالقية موجودة و قائمة إال إذا قامت على اإلرادة
اػبَتة.و الفعل األخالقي ال يبكن أن يكون فعال أخالقيا إال إذا كان صادرا من ىذه اإلرادة
األخالقية ،فهذا شرط البد منو ليكون الفعل أخالقيا.و ال يبكن أن يكون الفعل األخالقي داال على
ىذه اإلرادة اػبَتة إال إذا كان فعال عاما مطلقا ،إال إذا كان التزاما بالواجب من حيث ىو دون قيد
أو شرط من غاية أو منفعة ،أو غموض أو نزوة.
ويرتكز موقفو األخالقي على:
األمر األخالقي أمر عام مطلق ضروري شامل أزيل.ال يبكن تصور األخالق إال مع التسليم حبرية اإلنسان.ونبا جانبان متناقضان ،ففي األول ضرورة وحتمية ،ويف الثاين حرية ومع ذل فالبد منهما معا
رغم تناقضهما لتكامل البناء األخالقي.
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نيتشه قارئا وناقدا لسابقيه (أفالطون وكانط)

الفصل األول

إذا كان األمراألخالقي ؾبردا من كل غاية او منفعة عامة مطلقا ضروريا شامال متعاليا ،فليس
معٌت ىذا أنو ينكر صفة اإلنسان اغبسية من حيث ىو غبظة قلقة بُت غبظات اؼباضي و اؼبستقبل و
ليس معٌت ىذا أن اإلنسان حُت يبارس العمل األخالقي ال يبارسو راضخا ؽبذا الصراع. .
(أما الفضيلة الثانية وىي فضيلة تقوم على معرفة اؼببادئ العقلية للخَت ،وىي زبص الفالسفة
األطهار الذين إستطاعوا التحرر من اؼبلذات والشهوات واؼبخاوف واألحزان ،وسبسكوا دبا ىو حقيقي
و إؽبي .وىم أصدقاء اؼبعرفة الذين إستطاعوا عن طريق معرفة اغبقيقة الشاملة معرفة اؼبثل.1
إال أن نيتشو يرفض األخالق الكانطية اليت سبثل إحدى اؼبرجعيات الكربى لألخالق الفلسفية يف
العصراغبديث ويعتربىا زائفة وسلبية.
ويتجو نيتشو يف نقده لألخالق الكانطية إىل فحص أساسها ونعٍت بو"اآلمر اؼبطلق" أو "اآلمر
القطعي" الذي يقول عنو يف كتابو العلم اؼبرح" :ىا أنتم أوالء تعجبون باآلمر اؼبطلق يف داخلكم،
ودبتانة حكمكم األخالقي اؼبزعوم ىذا ودبطلقية اإلحساس بأنو يف ىذا هبب على اآلخرين أن وبكموا
مثلي أنا.

 -1مصطفى النشار ،اؼبرجع السابق ،ص.583
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الفصل األول
النقد النيتشوي لما سبق:

وضع نيتشو* مقياسا لألخالق ربط فيو بُت القوة و الفضيلة ،وىو يرى بأن القوي لو كامل اغبرية
يف استعمال قوتو و يف شىت اجملاالت ،ويف سف

دماء الضعفاء حىت ال يكونوا عائقا يف وصول

البشرية إىل أعلى القمم ،وىو يقول بأن كل ضعف ىو رذيلة.
(و ىو يربط بُت اػبَت و القوة ،و بُت الشر و الضعف ،وىذا ما جعلو يضع ميزان خلقي .القوة
ىي اػبَت و الفضيلة ،والضعف ىو الرذيلة و الشر.1
* ولد فردري نيتشو عام  1844و تويف عام .1911ظباه أبوه فردري فلهلم آلنو صادف ميالده اليوم الذي ولد فيو فردري
فلهلم مل بروسيا .إلتحق جبامعة بفورتا اليت زبرج منها "نوفاليس -فيشتو – شليجلٍ .ب إلتحق جبامعة بون ودرس الالىوت وفقو
اللغة الكالسيكي بداية ٍب ترك بون و غبق بأستاذه رتشل جبامعة ليبستج .و بتزكية من أستاذ ىرتشل حصل على وظيفة أستاذ يف
بازل و ىو مل يتجاوز 24سنة .يقسم العلماء حياة نيتشو إىل ثالثة أقسام:
-1مرحلة اؼبيتافيزيقا ،وىي مرحلة كان مؤمنا بالوجود اؼبيتافيزيقي كما وضحو يف كتابو "ميالد الًتاجيديا".
-2مرحلة إنكار اؼبيتافيزيقا ،و تبدا بكتابة "إنساين إنساين جدا"
 -3مرحلة النضج ،و فيها أفضل كتبو و أشهرىا "ىكذا تكلم زرادشت".
سعى نيتشو إىل تبيان أخطار القيم السائدة عرب الكشف عن أليات عملها عرب التأريخ ،كاألخالق السائدة و الضمَت .و يعد أول
من درس األخالق دراسة تأرىبية مفصلة ،و قدم تصورا مهما عن تشكل الوعي و الضمَت ،فضال عن إشكالية اؼبوت.
_ كان نيتشو رافضا للتمييز العنصري و معاداة السامية و األديان و ال سيما اؼبسيحية ،لكنو رفض أيضا اؼبساواة بشكلها.
عاجل أطروحة دكتوراه يف النار و أطروحة أخرى بعنوان اؼببادئ األساسية للمعرفة اؼبيتافيزيقية – وأطروحة بعنوان يف اؼبنادولوجيا
الفيزيائية – أطروحة بعنوان يف صورة العاؼبُت اغبسي و اؼبعقول و مبادئهما.
مؤلفات فردري نيتشو :من حياٌب-1858عن اؼبوسيقى -1858نابليون الثالث كرئيس  -1862القدر و الًتيخ  -1862ىل
يستطيع اإلنسان اغبسود أن يكون سعيدا حقا  -1863حياٌب -1864الفلسفة يف العصر اؼبأساوي اإلغريقي-مولد الًتاجيديا
-1872ىذا ىو اإلنسان -1878اؼبسافر و ظلو -1879الفجر -1881العلم اؼبرح-1882ىكذا تكلم زرادشت-1883
-1885ما وراء اػبَت و الشر-1886جينالوجيا األخالق--قضية فاغنر-1888أفول األصنام 1888عدو اؼبسيح-1888
فاغنر -1888إرادة القوة -1911العلم اؼبرح -إنسان مفرط يف إنسانيتو.
 -1عبد الغفار مكاوي ،شعر و فكر دراسات يف األدب و الفلسفة ،اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب،القاىرة،1995،ص88
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إن أخالق نيتشو ذبزأ العامل إىل قسمُت إثنُت السادة و العبيد ،السادة يبثلون األقلية بينما العبيد
يبثل األكثرية.
الديانة اؼبسيحية بالنسبة لو كانت سببا يف تكريس أخالق العبيد القائمة على اغبقد و الكراىية
و حب اإلنتقام.و دبا فيها من ضعف و عجز مقابل النضال ضد أخالق السادة اليت تفيض بالقوة و
الثراء و العطاء.
فتاريخ األخالق مليئ بالصراع بُت أخالق السادة و أخالق العبيد و ؿباولة الواحدة منها
السيطرة على األخرى.
و دبا أن اؼبسيحية كانت اؼبناضل ضد أخالق السادة عند نيتشو ،فإنو وقف موقف الرافض ؽبا
وذباوزىا و قام ببناء أخالق أخرى تقوم على إرادة القوة اليت كان يرى بأهنا مبدأه األساسي و جوىره
األعمق ،آلن أخالق اؼبسيحية مليئة خبداع النفس ،و ىي تتطلب و تبحث عن اػبنوع و الغلبة
وتدعو إىل الرضبة و التضحية و العطف على الضعفاء ،وىذا ما جعل من أخالق العبيد تصبح
أخالق الرعاع و الغالبية العاجزة ،وىكذا أصبحت الرضبة عبودية وفقدانا للقوة
(فأخالق اؼبسيحية مليئة بالزىد و التقشف ،والرضبة ،والشفقة ،وىذا ما جعل نيتشو يعترب ىذه
األخالق بأهنا ليست خَتة.
أما األخالق اليت يبجدىا و اليت يراىا األفضل ىي أخالق السادة ،أخالق االقوياء ألن التاريخ
تعاقب بُت ىاتو األخالق ،وكلما سيطرت أخالق السادة وعمت شريعتهم تتكتل االكثرية من
أصحاب أخالق العبيد و تنتصر بسبب عددىا اؽبائل حبجة ؿباربة الشر ،آلن ما يصدر عن السادة
كلو شر يف نظرىم.1

 -1عبد الغفار مكاوي ،اؼبرجع السابق ،ص .169
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(والتاريخ عنده ىو صراع بُت اغباكمُت و احملكومُت  ،بُت السادة و العبيد ،وبُت قيم السادة
والعبيد و ذل عندما يبدأ العبيد بثورهتم ،فيقلبوا ما اصطلح عليو السادة من أوضاع ويبدلون قيم
السادة بقيمهم اؼبتخلفة و ىذا مايؤدي إىل صراع مضاد من طرف السادة و إعادة األمور إىل ؾبراىا
الطبيعي حبرب بينهم.فيصبح اػبَت شرا و الشر خَتا ،فبا وبفز الشادة على إستعادة مكانتهم و ضباية
قيمهم.و كل ىذا يتحقق الن أخالقهم أخالق قوة و تعبَت عن روح القوة اليت يستشعرىا اؼبرء يف ذاتو
لكن عندما يتكتل العبيد بسبب عددىم الكبَت يتحقق ؽبم اإلنتصار على السادة.1
(و ىذا ىو الصراع الثنائي القائم بُت قيم متناقضة و رغبات متفاوتة تلعب فيو القوة دور اؼبؤثر
وتارة اخرى تقابلها الكثرة ،و ىذا ما جعل التاريخ يف صراع دائم بُت القوة و الكثرة ،صراع بُت اؽبدم
و البناء ،ومهمة السادة ىي ىدم قيم الضعفاء "العبيد" ،و بناء عامل األقوياءٍ ،ب يقابل ىذا نقيض
يعمل على ىدم قيم السادة و قيام ؾبتمع يسوده الضعف واػبنوع والذلة.2
لقد جسد نيتشو تاريخ العامل بالصراع القائم بُت القيم(القوة و الكثرة).ففي اؼبرحلة اليونانية وىي
مرحلة خالية من العاطفة ،اؼبعتمدة على إرادة القوة ،و يف اؼبرحلة اؼبسيحية ،و اليت كانت فًتة حكم
الضعفاء (لكثرهتم) لكنها ال تطلب السيطرة على العواطف بل وأدىا ،و فيها يقتص الضعيف من
القوي.
(ويف عصر النهضة كادت أخالق السادة العودة إىل أصالتها اليونانية(فبثلة بالنبالء) لوال حركة
اإلصالح الديٍت اليت حالت دون عودة أخالق السادة.3

 -1عبد الغفار مكاوي ،اؼبرجع السابق ،ص 258
 -2اؼبرجع نفسو ،ص259-258
 -3اؼبرجع نفسو ،ص.261
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وأثناء الثورة الفرنسية سيطرت أخالق العبيد و اليت كانت ربمل شعارات خاصة باغبرية ،اإلخاء،
اؼبساواة ،وغَتىا من اؼبفاىيم اؼبختلفة عند نيتشو.وىذه اؼبرحلة من أخطر اؼبراحل اليت سادت فيها قيم
العبيد.
(ويف اؼبرحلة النابولينية وىي مرحلة أمل األقوياء وحلم السادة على يد نابوليون القوي ،وبسقوطو
زال أخر شعاع من قيم السائدة يف أوروبا ،وأخَتا يف القرن التاسع عشر انتصرت قيم العبيد"،والتس"
اعتربىا علة اهنياره و سبب أزماتو.1
(إن قلب نيتشو لألفالطونية غَت ما كان سائدا و أصبح العامل اؼبيتافيزيقي اؼبثايل يف األسفل،
والعامل اؼبادي احملسوس يف األعلى و يف القمة و أصبح يبثل اغبقيقة و األصل.2
ىذا القلب وبدد مهمة فلسفتو ،إال أن نيتشو أراد من ىذا إلغاء العامل اغبقيقي إنطالقا من العامل
الظاىر.و بالتايل فزوال ىذا األخَتسيكون بزوال العامل اغبقيقي.و ىكذا يصبح للحقيقة معٌت أخر،
ليس مثل ما كان سائدا مع أفالطون و ال يصبح للديالكتي أي ؾبال لبلوغ عامل ما وراء اغبس ،فبا
هبعل اؼبيتافيزيقا األفالطونية تنهار ،وكذل الغائية اؼبسيحية ،ووبل مكاهنا العود األبدي.
و يرفض نيتشو إعتبار أفالطون بأن العامل اؼبعاش فيو ضالل للعامل اغبقيقي فبا يدفعنا لتجاوزه
حبثا عن عامل اؼبثل.
(و لتعويض اعبدل القائم عند أفالطون ،يرى نيتشو بأن الفن ىو الوسيلة القادرة على ؿبو
اؼبيتافيزيقا و إلعادة اإلنسان إىل حياتو األصلية ووضع مكان القيم العليا و السامية قيم إنسانية.3
و الفن الذي يعنيو نيتشو ىنا ىو الشعر ،األسطورة ،الرقص ،اؼبسرح الًتاجيدي.
 -1عبد الغفار مكاوي ،اؼبرجع السابق ،ص261
 -2ؿبمد أندلسي ،نيتشو وسياسة الفلسفة ،دار توبقال للنشر ،ط، 1اؼبغرب،2116،ص61
 -3جيل دولوز ،نيتشو ،تر أسامة اغباج ،اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات و النشر و التوزيع،لبنان،ط،1998، 1ص.34
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و الفن عنده يفوق العلم يف معارضة النظرة الغائية للعامل ،أما أفالطون فهو يرى بأنو يكشف عن
الطابع اؼبأساوي الًتاجيدي للعامل ،وىذا ما جعلو يطرد كل الشعراء من مدينتو.
(و ىكذا فإن نيتشو قلب فلسفة أفالطون ،و سبكن من إبعاد اؼبثالية اؼبعارضة للفن  ،فهو يقول
"اؼبثالية من األشياء الغريبة على طبيعيت".1
(أصبح تاريخ العامل بعد اؼبسيحية فبثال لسيادة قيم العبيد ،و أصبح ظهور أخالق السادة
عرضي .و ىذا مل يقنع نيتشو دبشروعية قيم العبيد و إعتربىا غريبة عن الواقع و تتعارض مع قوانُت
الطبيعة اغبقيقية.2
(اؼبرحلة االوىل ماقبل األخالق و فيها ًب االىتمام بنتائج األعمال ،أما اؼبرحلة الثانية و ىي
مرحلة األخالق و فيها أصبح التدبر يف النوايا و البواعث(كانط مثال) و التفهم بأن أعمالنا تنبعث
من الالوعي.3
و يعتقد نيتشو بأن ليس ىناك خَت مطلق و شر مطلق ،و أن األخالق هبب أن ترتبط بإرادة
القوة اليت تعترب اغبقيقة الوحيدة و اؼبطلقة.و كل الكائنات تتصرف وفق ىذا اؼبنطق فاألخالق وجدت
و سباشت مع إرادة القوة و أصبحت أخالق األقوياء اليت تنادي بالقوة و السيادة ىي اػبَت كلو و ما
عداىا شرا.

 -1فردري

نيتشو ،ىذا اإلنسان ،تر ؾباىد عبد اؼبنعم ؾباىد ،دار التنويو ،فهي إرادة مور للطباعة و النشر ،بَتوت ،ط،1

، 2115ص.117
 -2كامل ؾبدي ،فردري نيتشو ،شيطان الفلسفة األكرب ،دار الكتاب العريب ط،1دمشق،القاىرة ،2111،ص261
 -3اؼبرجع نفسو،ص314
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وىذا ما جعل الضعفاء و ما دفعهم إىل الًتويج آلخالقياهتم و اؼبتمثلة يف التسامح ،اغبب،
الشفقة ،اإليثار......على أهنا قيم خَتة و ما عداىا شر ،ودافعهم األكرب من ىذا كلو ىو اغبقد،
والذي يعتربه نيتشو حقد عاجز و ضعيف ال يبكنو التصرف وفقا إلرادة القوة.
(فاألخالق اليهودية و اؼبسيحية انبنت على ىذه األخالق ،أخالق الضعف اليت ظهرت كرد
فعل على أخالق القوة و النبل الوثنية و الرومانية.
و ىذا ماجعل نيتشو يشك يف أصل األخالق اليت أصبحت خَتا بعدما كانت أخالق رديئة
وىو يطعن فيها.1
(و يهاجم نيتشو عدة قيم أخرى مثل عاطفة تأنيب الضمَت و اليت يعتربىا ىي األخرى من
أخالق الضعفاء آلهنا أحد األشكال العاجزة عن فبارسة إرادة القوة.
وكذل قيمة الزىد ،فهي إرادة موجهة ذاتيا لتدمَت نفسها ،وىو أشد درجات العجز عن فبارسة
إرادة القوة آلن الزاىد عندما يعجز عن فبارسة ىذه اإلرادة يف ؾبتمعو ،يقوم بتوجيهها ذاتيا لتدمَت
نفسو.2
(و يعترب نيتشو كذل بأن الشفقة ىي فضيلة عند اؼبنحطُت و ىي تفوح برائحة الرعاع و تصبح
شبيهة بالسلوكات اؽبجينة.و ىي مدمرة عندما تدخل يف اؼبصائر الكربى.3
القوة ىي اػبَت و ىي الفضيلة ،و الضعف ىو الشر و ىو الرذيلة .فاألخالق ىي قوة و ليست
ضعفا ،و القوي ىو الذي يرحم و ىو القادر على التمس باألخالق كالعفو و التسامح ،و القوة

 -1كامل ؾبدي ،اؼبرجع السابق ،ص.315
 -2جيل دولوز ،نيتشو ،اؼبرجع السابق ،ص.34
 -3فردري نيتشو ،ىذا اإلنسان ،اؼبصدر السابق،ص117
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اؼبادية تأٌب من خالل الناس ،و األخالق ذبعل الناس وببون الشخص و يعملون آلجلو و آلجل
مصاغبو ،فيتحول إىل قوي ،آلن اعبميع وبب أن ىبدمو ،إذ األخالق تصنع القوة.
و القيمتان األساسيتان يف ىذه األخالق عند نيتشو نبا اعبيد و الرديء ،و التقابل بينهما مثل
التقابل بُت الرفيع و الوضيع.
و اػبَتال يصدر عن خوف و إكراه و إمبا عند اإلحساس بالوفرة و اإلمتالء والقوة الفياضة
واعبياشة .ونيتشو يرى بأن األقوياء ليس ىم الوحيدين اػبالقُت للقيم وإمبا الفقراء والضعفاء والبؤساء
والذين يسميهم نيتشو بالعبيد ىم كذل خلقوا القيم حينما قرروا بأن الزىد والتضحية والصرب فضائل
ذات قيمة إهبابية و رفعوا كذل شأن العبودية وقالوا بأنو من اػبَت أن يكون اإلنسان عبدا.
فالسادة و العبيد كالنبا خلق ـبتلف القيم و أقر هبا.إال أن أخالق كل صنف ـبالف و مضاد
للصنف األخر ،و اليت يراىا السادة قيم إهبابية وقيم العبيد سلبية و العكس.و ىذا ماجعل الصراع
قائما بينهما منذ غابر األزمان و النضال بُت ىذين النوعُت من القيم "جيد و رديء"" ،خَت وشرير"
و الذي مازال قائما إىل حد اليوم.
و يفصل نيتشو يف القيم األخالقية خاصة بالنسبة للخَت و الشر ويضع مكاهنا النبيل والردئ،
ويشَت لليونان و للقيم السائدة عندىم و يقول بأن التناقض عندىم بُت النبيل والوضيع ،و يتساوى
اػبَت مع األرستقراطي السعيد و احملبوب لألؽبة .و ىو يعارض طبقة العبيد والسوقو ،والنبيل وحده ىو
الذي يضع القيم و ىو مبدعها ،ومن ٍب فإن الطبقة األرستقراطية ىي اليت زبلق القيم و اليت تضع
أخالق اؼبثال و النموذجية .واػبَت يعرب عن ىذه الطبقة ،و كل قوي ىو إنسان خَت ،والشر من أفعال
السوقة و العبيد ،فاػبَت والشر يف أخالق السادة يساوي النبيل والوضيع ،وأخالق العبيد تعارض
أخالق السادة ،وفيها يعرب القوي عن الشر وتصبح طبقة العبيد سبثل اػبَت وتسود الطيبة والتعاطف
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واإلعانة ،والقلب الرحيم والصرب والكد ،واليت سبثل فضائل العبيد و اليت سبثل مفهوم اػبَت يف أخالق
العبيد بدال من قيم النبل و القوة...
لقد عد نيتشو الًتاث السقراطي األفالطوين واؼبثالية األؼبانية واليهودية و اؼبسيحية نوعا من اؼبرض
اغبضاري الذي دب يف اجملتمع الغريب،وأدى إىل خنق اغبياة وطمسها وإسقاط قيمتها،لكن مع نشوء
العلم اغبديث وما صاحبو من روح نقدية،وجهت طعنة إىل قلب ىذا الواقع اغبضاري السقراطي
األفالطوين .ىذا القلب اؼبتمثل باهلل،وىذا ما ظباه نيتشو دبوت اهلل.لكن موت اهلل مل ينو الًتاث
السقراطي األفالطوين بصورة تلقائية،وإمبا إستمر ىذا الًتاث بنزف وخبنق اغبياة،وأعاد إنتاج نفسو
بصورحدثاوية كالليربالية والديبقراطية واإلشًتاكية واؼبيتافيزيقا اغبديثة.ولئن كان ىذا الًتاث يضفي نوعا
من اؼبعٌت على العامل عندما كان بكامل قوتو فإن إهنيارمعناه يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر
من دون أن ينهار ىو نفسو ومن دون أن ينهار النظام األخالقي الذي يفًتضو جرد العامل واغبياة
البشرية من كل معٌت،وىذا ما يسميو نيتشو بالعدمية.
ولكي تتخلص أوروبا من العدمية وعوامل خنق اغبياة البد ؽبا أن تتخلص من األخالقية السائدة
من أجل إسًتداد معٌت العامل ووىج اغبياة.
(أما بالنسبة لكانط فإن تأكيده على أن مايكون مقبوال أخالقيا ىو مايكون مقبوال للجميع ىو
زيف أو خطأ،ألنو بالنسبة لنيتشو ال يبكن أن توجد أخالق مطلقة إال إذا كان البشر من طبيعة
واحدة،وىذا شيء غَت صحيح،واغبقيقة أن وراء اآلمر اؼبطلق زبتبئ يف نظر نيتشو "ديكتاتورية
أخالقية".1
ويبتد نقد نيتشو إىل عنصر آخر من عناصر فلسفة كانط األخالقية،حيث يعتربه مسؤوال على
إنقالب خطَت يف القيم األخالقية عن طريق ربويلو للقيمة األساسية للعمل من نتائجو إىل أسبابو،أي
- Nietzsche(f) ;pardelà le bien et le mal, Ipid, p1987.
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ربويل قيمة العمل إىل قيمة النية.يقول نيتشو" :خالل أطول مرحلة يف التاريخ اإلنساين،أي مرحلة
ماقبل التاريخ،كانت قيمة -أو عدم قيمة-عمل تأٌب من نتائج ىذا العمل...وكانت تل

ىي

الفضيلة،فضيلة النجاح أو الفشل اليت ذبعل الناس وبكمون على عمل ما باعبودة أو بالرداءة...
ولكن ،ودفعة واحدة ،بدت تباشَت سيطرة خرافة جديدة وقاتلة ،سيطرة تأويل ضيق تشرق يف األفق.
فأصل العمل نسب إىل النية اليت كان ينبثق عنها وإتفق على أن قيمة العمل تكمن يف قيمة النية.
(إن فلسفة كانط يف نظر نيتشو إستمرارا للدين وقباحو ماىو إال قباح الىوٌب ونقد نيتشو
للفلسفة الكانطية بأهنا الىوتا ـبادعا وإحتياليا،أي إكبطاط،ؽبذا يقول" :إن اإلكبطاط األؼباين،يف
شكل فلسفي ىو كانط".1
فنيتشو رغم إشادتو باألخالق واىتمامو الكبَت هبا إال أنو يوجو ؽبا عدة إنتقادات من جهة
أخرى.
*تشابو أفالطون وكانط يف مبدأيهما و إعتمدا على العقل و الوعي يف تأسيس األخالق ،إال أن
نيتشو ذباوزنبا إىل من لو األحقية يف التحلي هبذه القيم.

1

; -Nietzsche (F (; L'Antechrist ;traduction et présentation de dominique tassel

union générale d’édition ;1985 ;p10.
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تكمن قيمة العادل عند فردريك نيتشو يف تأويلنا لو ،وأن ادلظهر ادلباشر للحياة ال خيفي يف أعماقو
واقعا أكثر عمقا من الذي نراه أمامنا.
و التأويل عنده ال خيتلف عن التقوًن ،بل إن اجلمع بينهما ينتج إرادة اإلقتدار ،ألن ىذه األخَتة
ىي اليت تؤول و اليت تقوم يف نفس الوقت .فإذا كان التأويل حتديد اإلقتدار الذي يعطي معٌت
للشيء ،فإن التقوًن ىو حتديد إلرادة اإلقتدار من جهة ما تعطيو للشيء من قيمة .وىكذا تشتق قيمة
وداللة ادلعٌت من إرادة اإلقتدار .فثمة تأويالت بقدر ما ذتة حلظات يف وجودنا ،و كل حلظة ىي بذاهتا
تأويل.
أما احلقيقة فهي كقيمة سواء كانت نظرية أو عملية نفعية أو أخالقية فهي تعرب عن اإلنسان يف
وحدتو وتعدد أبعاده.
وإن مفاىيمها ادلطلقة ،وادلاىية واجلوىر ،والشيء يف ذاتو....ىي رلرد أوىام أنتجها العقل عرب
تارخيو .وأن أساس احلقيقة ىو احلياة ال العقل ،واحلقيقة ىي قيمة وجودية يف خدمة احلياة .وىي رتلة
من العالقات البشرية أصبحت بعد طول استعمال حقائق صلبة ،وىي أوىام وقطع نقدية تالشت
أثار الصور أو الرسوم ادلطبوع عليها.
أما إرادة اإلقتدار فقد جعلها نيتشو اخلاصية األساسية للموجود .وىو يرادف بُت العادل والوجود،
وبأن إرادة اإلقتدار مرتبطة باحلياة ،وباخلاصية األساسية لكل موجود ،ألن الوجود أو العادل الذي
يقطنو ادلوجود ال ديكن إال أن يكون إال إرادة إقتدار.
ومن ىنا ديكننا التساؤل  :كيف فسر فردريك نيتشو كل من احلقيقة و التأويل ؟ وما عالقتهما
ببعضهما البعض؟ وىل إرادة اإلقتدار موضوع لتأويل العادل؟
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ينتج التأويل* () Interprétationعن وجود اختالفات داخل عالقات القوى ،وإنحاجاتنا ىي اليت تؤول العادل وال ديكن تررتة كل تأويل بواسطة مؤول .والتأويل عند نيتشو ىو الوجو
الثاين إلدارة القوى ،والتعبَت عن قانوهنا العميق وطبيعتها العالئقية.
(إن التأويل يتمثل يف تقدير درجة قوة ما بدرجة قوة أخرى ،وىذا ما يشَت إذل تعيُت العالقة بُت
االختالفات .وإن كل القيم ىي تأويالت ،مظاىر للمعٌت .كل معٌت ىو إرادة قوة ( volonté de
) puissanceوكل ادلعاين العالئقية ترد إليها.1
(النص ال ديلك حضورا إال يف التأويل ذاتو ،والنص الواحد كما يرى نيتشو يسمح بتأويالت ال
تعد ،ومسألة التأويل مسألة التكييف ،والتأويل ىو الرباط ادلنطقي الظواىري ،أي يعٍت رباطا يكون
تظاىرة وجود واقعي.2
(ومسألة التأويل مسألة تكييف ،أي إجياد ادلسافة اجليدة ليوفر لنا النص رموزا وحروفا حللها.3
* -التأويل ” “ Interprétationلغة :الًتجيع ،والرد ،والتفسَت ،والتدبَت ،وحسن التقدير .
اصطالحا :رد الشيء إذل الغاية ادلرداة منو علما كان أو عمال.
والتأويل ىو التفسَت والتدبَت وحسن تقدير األمور .يعرفو ابن رشد :التأويل إخراج داللة اللفظ من الداللة احلقيقة إذل الداللة
اجملازية من غَت أن خيل يف ذلك.
وأول من عرض مسألة التأويل عند ابن رشد ىو ادلستشرق اإلسباين  .Alonsoوعند اليبنتز ىو مرادف اإلستقراء ،وىو الذي
يؤدي إذل العلة األوذل ،وما يسميو الفالسفة إستقراء ،أمساه الالىوتيون تأويال.
ويعرفو شاليرماخر بأنو يبحث عن ادلعٌت احلريف أو اجملازي ،وىو ادلنهج العلمي ادلناسب حلقل الفكر والعلوم اإلنسانية ،ويعرفو بول
ريكور بأنو يرتبط بالتفسَت النصي ادلباشر يف معناه الدقيق.
ينظر مراد وىبو ،ادلعجم الفلسفي ،دار قباء احلديثة للطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة ،2007 ،ص.159
 -1بيَتمونتيبيلو ،نيتشو و إدارة القوة ،تر رتال مفرج ،منشورات االختالف ،ط ،لبنان،2010 ،ص67
 -2جان غرانييو ،نيتشو ،تررتة :علي بوملحم ،كلمة ورلد ادلؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر والتوزيع ،ط ،1بَتوت،2008 ،
ص.73
 -3ادلرجع نفسو ،ص.72
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(و التأويل عند نيتشو ىو عملية الهنائية ،ألن زمنو زمن العود األبدي الدائري ،ينفتح على
ادلستقبل ،يعود إذل ادلاضي ليأخذنا إذل تأويالت أخرى ىي يف حد ذاهتا تأويالت لتأويالت أخرى.
فهو دل يعد يبحث عن التشاهبات و عن التناغمات ،و دل يعد تفسَتا دلا ىو غامض ،أو البحث عن
ادلتخفي للوصول إذل العمق و إمنا أصبح ترتيبا للمعاين ادلمكنة و تعددية للمعاين و الدالالت.1
ويقول نيتشو يف ىذا الشأن بأنو كل األشياء خاضعة للتأويل ،و أيا كان التأويل فهو عمل القوة.
ويعمل التأويل على قلب الكيفية اليت بإمكان الدليل أن يؤول هبا ،وىو يتعارض مع كل حقيقة
ذات مصدر متعال وتربز كأشكال من التزوير ،يف حُت أن احلقيقة ىي منظورية ألن العادل خيلو من
الدالالت اجلوىرية وألن ادلعرفة تأويلية وليست موضوعية .
(التأويل حيتاج إذل فنان واسع اخليال قادر على اإلستفادة من الفرص متمكن ،متمرس.
والتأويل عند نيتشو ىو تلك ادلعرفة الرشيقة ،النشيطة واجلاىزة ،ىذه ادلعرفة يف تبدل دائم
ومطلوبة الستكشاف العادل الواقعي.2
(وىوال خيتلف عن التقوًن ) (évaluationألن اجلمع بينها حييلنا إذل إرادة اإلقتدار ،وإرادة
اإلقتدار ىي اليت تؤول واليت تقوم .فالتأويل ىو حتديد اإلقتدار الذي يعطي معٌت للشيء  ،والتقوًن
ىو التحديد إلرادة اإلقتدار من جهة ما تعطيو للشيء من قيمة ،وىذا ما جيعل قيمة القيم وداللة
ادلعٌت تشتق من إرادة اإلقتدار ،وىكذا تقودنا إرادة اإلقتدار إذل التأويل ،وحييلنا التأويل إذل إرادة
اإلقتدار.3

 -1جان غرانييو  ،ادلرجع السابق ،ص.73
 -2ادلرجع نفسو ،ص ـ.70
 -3فوزية ضيف اهلل ،يف الفار ملكون :التأويل وللوغوس ،مؤسسة مؤمنون بال حدود  ،تونس،2016.ص.30
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تنظر إرادة اإلقتدار إذل القيم على أهنا تأويالت ومظاىر للمعٌت ،فتنسب ما مت إختياره
واإلحساس بو إذل األشياء اخلارجة عنها ،فكل معٌت ىو إرادة إقتدار وكل ادلعاين العالئقية ترد إليها،
يقول نيتشو« :إن قيمنا ىي تأويالت أسقطناىا على أشياء» ،ويقول يف إنساين مفرط يف إنسانيتو:
«كل جسد ىو إرادة إقتدار» وكل جسد عليو أن يكون سيدا ،قويا ،مهيمنا ،مقتدرا ألنو حييا،
واحلياة ىي إرادة اإلقتدار نفسها .لكن ينبغي إحتواء ىذه اإلرادة لتشرع يف جتاوز القيم القددية وخلق
قيم جديدة ،وتكون العودة لإلرادة شلارسة التأويل من جهة ما ىو تقوًن للقيم عرب غرائز اجلسد
ادلقتدرة .كما أن غرائزنا وحاجاتنا ىي اليت تؤول العادل ،فكل غريزة ىي ضرب من الرغبة يف اذليمنة
والغلبة ،ختتار لنفسها ادلنظورية اليت تفرضها على بقية الغرائز زلولة إياىا ضلو الوجهة اليت تريدىا.
إن التأويل ىو زلاربة أخالق الكهنوت اإلرتكاسية ،وىذا ما جعل نيتشو حيارب ادلؤسسةالدينية اليت كانت سببا يف قيام قيم اخلَت والشر (.يقول نيتشو يف كتابو جينالوجيا األخالق ف16
«:التأويل ىو حترير ادلعٌت من الكاىن» .وإرادة ادلقتدر ىي سياق تأويلي ،والتأويل ىو ضرب منها
.ىو طريقة دلداواة النفس من التدجينات األخالقية ،وىذا ما يتطلب التفكَت الطويل والعيش مع
ادلفاىيم .وادلؤول ال يدافع عن أي معٌت هنائي ،وىذا ما جيعل نيتشو ال ديل من التحويل وجهة
ادلصطلحات التقليدية ،وادليتافيزيقية باستمرار ويستعملها رلازيا ،ألن الفلسفة حباجة مستمرة للتأويل
والتقوًن والتحويل ادلفهومي.1
وتكمن قيمة العادل عند نيتشو يف تأويلينا لو ،وادلظهر ادلباشر للحياة ال خيفي يف أعماقو واقعا
أكثر عمقا من الذي نراه أمامنا ،يقول« :ال توجد وقائع ليس إال تأويالت» ،ومهمة التأويل تكمن
يف الكشف عن ادلعٌت ادلتخفي خلف صراعات القوى والغرائز فيما بينها ،فتكون كل قوة يف عالقة
مع قوة أخرى ،إما للطاعة أو لتوجيو األوامر( .فالتأويل ىو فضح العالمات اليت ال تعد بريئة ،وىو
فن كشف األقنعة ،وىذا ما جعل نيتشو يرى أنو من الضروري تلقُت الفالسفة فنا رفيعا يف القراءة
 -1فوزية ضيف اهلل ،ادلرجع السابق ،ص.33
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اجليدة ،باستطاعتو أن خيًتق شبكة التأويالت ألنو يقيم عالقة وطيدة بُت القراءة والكتابة والتأويل.
فال قراءة بدون تأويل ،ألن القراءة التأويلية ىي كتابة لنص جديد.1
(وعلى القارئ أن يكون قاريا متأنيا ،يقظا ،صبورا ،فقيها للغة جيدا ،وعلى ادلرء عند نيتشو أن
يرتفع بقراءتو إذل مرتبة جتعلها فنا من الفنون ،ويورد يف ىذه الشأن رلازا طريفا دلعاودة القراءة
“باإلجًتار” لدى البقرة ،فعلى ادلؤول أن يكتسب ملكة اإلجًتار للتمرن على القراءة وىذا ما جيعلو
ينفي فكرة الوصول إذل تأويل هنائي مطلق ،وال وجود حلقيقة واحدة ،والفيلولوجي ادلتمكن وحده
القادر على إثبات على أن للنص معان متعددة واإلرادات تتصارع لتجعل الكلمات تلبس كل مرة
معٌت.2
التأويل عند نيتشو ىو عملية ال هنائية ،ألن زمنو زمن العود األبدي الدائري ،يتفتح على ادلستقبل
يعود إذل ادلاضي ليأخذنا إذل تأويالت أخرى ىي يف ذاهتا تأويالت لتأويالت أخرى .فهو دل يعد
يبحث عن التشاهبات وعن التناغمات ،ودل يعد تفسَتا دلا ىو غامض ،أو البحث عن ادلتخفي
للوصول إذل العمق وإمنا أصبح ترتيبا للمعاين ادلمكنة وتعددية للمعاين و الدالالت.
(ويرى نيتشو بأن التأويل يهدف إذل البحث عن احلقيقة األصلية ادلتوارية خلف النصوص من
أجل إنارهتا ،وكل تأويل خيلق حقيقة ادلعٌت الذي أ ول العادل ،وتكون الفعاليات اإلنسانية ادلتنوعة
وأمناط احلياة تأويال لو (لنص العادل).و ىذا ما جيعل التأويل ال يفضي إذل تآويل أخرى ،وينتج
نصوصا أخرى ليس من مهمتها الوفاء للنص األصلي ،وإمنا خلق نصوص أخرى تقتضي بدورىا
تأويال.3
 -1فوزية ضيف اهلل ،ادلرجع السابق ،ص.33
 -2ادلرجع نفسو ،ص.34
 -3عبد الرزاق بلعقروز ،ادلساءلة اإلرتيابية لقيمة ادلعرفة عند نيتشو وامتداداهتا يف الفكر الفلسفي ادلعاصر ،أطروحة دكتوراه العلوم
يف الفلسفة ،إشراف ،رتال مفرج ،جامعة قسنطينة ،قسم الفلسفة( 2012/2011 ،منشورة) ،ص.113
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إن نيتشو يدعو ادلمارسات وأمناط احلياة تأويال ،وىذا بسبب اإلمكانية ادلتواصلة ذلذه
العملية(العملية التأويلية) ،وبسبب أن أية رؤية للعادل تستبطن تأويال للحياة بواسطة احلياة نفسها.
فهي تفًتض و تفصح عن مصاحل و قيم معينة أو تقوديات من منظور سلصوص.
(و دلا يسمي نيتشو ىذه األمناط الوجودية تأويالت فلكي يثَت اإلنتباه إذل أهنا ليست متجردة
عن ذاتيتها و أهنا ليست موضوعية ،وادلعرفة العملية ادلوصوفة بادلوضوعية ال تستثٌت من ىذه القراءة ،
ألن نيتشو يدعو العلم تأويال و ال يعتربه معرفة موضوعية.1
(إن منظورية احلقيقة تتأسس على التأويل تبعا ذلذا ،فهو الضمانة ادلركزية الذي دينح ذلا
مشروعيتها و تدفق غرائزىا من أجل معرفة العادل.
وإعادة تأويلها للحفاظ على احلياة وإنطالق قوهتا ،يقول نيتشو" :إذا كان ىناك من معٌت لكلمة
معرفة ،فإن العادل قابل للمعرفة لكنو قابل للتأويل بطرق متنوعة ،وليس لو معٌت واحد جاىز فيو ،وإمنا
لو معاين غَت متناىية ،وىذا ما ندعوه بادلنظورية ).2")perspectivisme

 -1عبد الرزاق بلعقروز ،ادلرجع السابق ،ص.113
- Nietzsche ;la volonté de puissance Tom 1،Trad.G.Bianquis،cit133،p239.

34

2

األخالق النيتشوية موضوعا لتأويل العامل

الفصل الثاني
التأويل األخالقي لمفهوم الحقيقة:

(-إن العقل ىو وسيلة للحفاظ على األفراد الضعفاء الغَت قادرين على ادلواجهة وادلصارعة من
أجل الوجود .كما أنو يستخدم قواه األساسية يف اإلخفاء واإلنسان يبلغ عنده فن اإلخفاء ذروتو ألن
الوىم والكذب واخلداع واإلفًتاء والتفاخر وإرتداء األقنعة ،وصبغ حياتو بربيق مستعار وشلارسة التمثيل
اذلزرل أمام نفسو وأمام الغَت من أجل حب الغرور ...كل ىذا يشكل عنده قاعدة وقانون إذل درجة
أن ظهور غريزة احلقيقة الصادقة ،واخلالصة عند الناس شيء ال ديكنو تصوره.1
(ألهنم غارقون يف أحالمهم وأوىامهم وال يبصرون إال قشور وسطوح األشياء ،يبصرون أشكاال
فقط ،وإدراكاهتم ال تقودىم صوب احلقيقة .واإلنسان يقبل أن ختدعو أثناء الليل دون أن يسعى
حسو األخالقي إذل منعو من ذلك طيلة حياتو .إال أن ىناك رجاال بفضل إرادهتم القوية وصمودىم
دتكنوا من التخلص من بعض الصفات( ،الشخَت مثال).2
ديكننا التساؤل حول احلقيقة وحول تواجدىا :ىل يوجد مكان تنبعث منو غريزة احلقيقة يف
العادل؟
يستخدم اإلنسان ذكاءه بغرض اإلخفاء وىذا للتمسك بالبقاء وىذا الشيء طبيعي وىو يعيش
يف رتاعة وضمن قطيع يسعى دائما إذل حتقيق السلم و إذل إخفاء ادلظهر القاسي حلرب الكل ضد
الكل من عادلو (.ىذه اإلتفاقية (إتفاقية السالم) ،تشبو إذل حد كبَت وحتقق اخلطوة األوذل لظهور
غريزة احلقيقة .وستكون من اآلن احلقيقة زلددة وتسميات األشياء مقبولة من طرف اجلميع وتشريع
اللغة يعطي أوذل قوانُت احلقيقة ،ومن ىنا يظهر التعارض القائم بُت احلقيقة والكذب.3
 -1فردريك نيتشو :الفلسفة يف العصر الًتاجيدي عند اإلغريق ،تر :زلمد الناجي ،إفريقيا الشرق ،دط ،الدار البيضاء.2009 ،
ص ـ. 238
 -2ادلصدر نفسو ،ص.238
 -3ادلصدر نفسو ،ص 239
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(واحلقيقة ىي رتلة من االستعارات ،الكنايات ،والتشبيهات ادلتحركة ،وىي رتلة من العالقات
اإلنسانية ادلضخمة شعريا وخطابيا ،ادلزخرفة ،واليت بعد استخدام يدوم قدرا من الزمن تبدو ثابتة وقارة
ألساس ما .مقدسة والزمة ،ما احلقائق إال أوىام مت نسياهنا ،استعارات استخدمت واستنفدت قوهتا
احلساسة ،قطع نقدية امنحت رسوماهتا (صورىا) ودل تعد يف عداد النقود وإمنا رلرد معدن ال غَت.1
(احلقيقة واخلطأ قيم ذاتية ،تقييمات وتقديرات ،واالختالف يف ما بينهما ليس على أساس من
طبيعة كل منهما ،كنوع من الدرجات ،وما اخلطأ إال أقل حقيقة من احلقيقة وقد تكون ىذه األخَتة
أكثر إيهاما منو.2
(واحلقيقة عند نيتشو ىي رتلة من اخلطابات اللغوية اليت تعرب عن عالقات ومصاحل وأىداف
يسعى اإلنسان لتحقيقها على أرض الواقع .وىي أوىام منسية ،وما اعتربه الناس عرب غابر األزمان أنو
حقائق مطلقة ومقدسة ىو يف الواقع ليس كذلك ،ألهنا رلرد تصورات نسبية هتدف حلفظ احلياة
وحتقيق اذلدنة االجتماعية.3
احلقيقة ىي رلرد أوىام واستعارات ،وىذا ما جيعلها عاجزة عن التعبَت عن الواقع كما ىو بل تعرب
عن الواقع كما تراه جهة معينة من الناس وىذا ما جعل نيتشو يقر بنسبيتها واختالفها باختالف
اخلطابات ادلعربة عنها واإلنسان يطمح إذل العواقب النارتة عن احلقيقة وليس احلقيقة يف ذاهتا.
(واحلقيقة عند نيتشو ىي رلرد أوىام والوىم أشد خطرة من اخلطأ ،وىذا ما تناسوه الناس على مر
الزمن .وللوىم يف نظر نيتشو مصدرين:

 -1يف معٌت التاريخ عند نيتشو ،ادلرجع السابق ،صـ.46-41
 -2ادلرجع نفسو ،ص.46
 -3زلمد الشبة ،احلقيقة عند نيتشو ،قضايا موقع ألدرس لفلسفي،2013 ،ص.23-22
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 ادلصدر األول :حاجة اإلنسان للحفاظ على بقائو وىذا ما جيعلو قادرا على التحليل
مستعمال عقلو يف الكذب والتمويو واإلخفاء من أجل إخفاء احلقيقة حىت حيمي ذاتو.1
* (ادلصدر الثاين :وىو اللغة اليت تلعب دورا أساسيا يف إخفاء حقائق األشياء وحتجب احلقيقة
الفعلية لألشياء (استعارات ،كنايات ،رلازات) .ومن ىنا صلد االرتباط الوثيق بُت احلقيقة والوىم رغم
أهنما ضدان .فاإلنسان ال يبتغي احلقيقة يف ذاهتا بل يطمح يف العواقب احلميدة اليت تنجم عنها .إن
احلقيقة نسبية وىي ال توجد مبعزل عن ضدىا الذي ىو الوىم.2
(يقول نيتشو ....« :إجبارية ادلوضوعية ال توجب إنكار “احلقائق” ىي إجبارية بيولوجية:احلدس النفعي الذي يرغمنا لالستنتاج أيضا تبُت يف اجلسد ،ضلن ىذا احلدس بأوجو عدة ....لكن
أي سذاجة جلدب الدليل الذي منلكو الذي جيعل “احلقيقة ذاهتا” !  ...استحالة التناقص الذي
يثبت ضعفنا ،وعدم حضور "احلقيقة".

3

إن احلقيقة مفهوم غامض وملتبس ،نظرا الختالف رلاالهتا وتنوعها والختالف أوجو مظاىرىا:
حقيقة عقلية ،أو حسية ،أو حدسية.....ومن ذتة ختتلف معايَتىا والطرق ادلؤدية إليها ،وىذا
يطرح مشكلة التمييز بُت الصدق والكذب ،بُت الصواب واخلطأ ،حىت تستجيب احلقيقة دلطليب
الكونية والضرورة .فمفهوم احلقيقة خيتلف ويتنوع تبعا الختالف وتنوع رلاالت الفكر والقول،
والواقع...

 -1زلمد الشبة  ،ادلرجع السابق ،ص.23
 -2ادلرجع نفسو ،ص.25
-Nietzsche ، vie et virité، Textes choisis، Jcam Garnier، presses Universitaires de

3

France، 1992.p151
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إن مفاىيم احلقيقة ادلطلقة ،وادلاىية واجلوىر ،والشيء يف ذاتو....رلرد أوىام أنتجها العقل عرب
تارخيو ،وأساس احلقيقة ىو احلياة ال العقل .فاحلقيقة قيمة وجودية يف خدمة احلياة ،و سواء كانت
كقيمة نظرية ،أو قيمة عملية نفعية ،أو قيمة أخالقية ،تعرب عن اإلنسان يف وحدتو وتعدد أبعاده.
(الكاذب يستخدم كلمات تسميات ذلا عالقة متينة بادلوضوع جلعل الالواقعي يبدو واقعيا،ويسيء استعمال االتفاقيات القائمة من خالل القيام بإبداالت اعتباطية وبعكس ادلعٌت دتاما لتحقيق
منافعو اخلاصة وىذا ما يتسبب يف ضرر الغَت(،يقول مثال أنا غٍت ،إال أن كلمة فقَت أصدق صفة
للتعبَت ولوصف حالو) وبالتارل سيسحب الناس منو ثقتهم ويتم إبعاده عنهم.
فهم خيافون من العواقب الوخيمة جراء الكذب والضرر الذي يالزم الكذب أكثر من خوفهم من
الكذب حبد ذاتو ،وال يكرىون الوىم بل العواقب اليت تصدر عنو .وىذا ما جيعلنا نستخلص بأن
اإلنسان يرغب دائما يف احلصول على احلقيقة.1
(ويف االثار اليت تًتتب عنها واليت ذلا دور يف احملافظة على احلياة ويعادي كل ما يكون ضارا
ومدمرا ،وال يهتم بادلعرفة اخلالصة اليت ال تنتج أي أثر.2
وىو يرى بأن احلقيقة ىي ذلك النوع من اخلطأ الذي ال يستطيع نوع معُت من الكائنات احلية
أن يعيش بدونو.
إن اإلنسان ال يتوصل دائما إذل احلقائق الكاملة ،وىو يسعى إذل مقايضة األوىام مقابل
احلقائق .وإذا كانت احلقيقة حامسة يف نشوء اللغة ،فستكون وجهة نظر اليقُت ىي األخرى حامسة يف
ظهور التسميات ،ومن ىنا ال ديكننا القول بأن" :احلجر الصلب" وكأننا نعرف معٌت "صلب"،
ونصنف األشياء حسب األنواع ،ننعت الشجرة بأنو مذكر ،وننعت النبتة بأهنا مؤنثو ....وىذا ما
 -1فردريك نيتشو ،ادلصدر السابق ،ص .239
 -2ادلصدر نفسو ،ص ـ.240
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جيعلنا نبتعد عن اليقُت ،ونتحدث كذلك عن احلية فتسميتها تدل على التلوي واليت تنطبق على
الدودة كذلك .وىذا ىو اإلضلياز يف التفضيل إحدى خصائص الشيء أحيانا ،وخصائص الغَت أحيانا
أخرى.
( وعند ادلقارنة بُت اللغات فإننا ندرك بأن اللغة ال تبلغ احلقيقة وىذا ما جعل اللغات تتعدد .ألن
احلقيقة اخلالصة اخلالية من اآلثار غَت قابلة لإلدراك.1
إن ادلبتكر للغة ما عند التعبَت عن عالقة الناس باألشياء يستعُت باإلستعارات اجلريئة مثال :يعرب
عن إثارة عصبية بصورة ؟ إستعارة أوذل ،وحيول الصورة إذل صوت ؟ إستعارة ثانية ،ويف كل مرة يتم
اإلنتقال من دائرة إذل أخرى جديدة ومغايرة لألوذل ( .مثال إنسان أصم ال يعرف الصوت أو
ادلوسيقى يندىش عند رؤية صورة شالدين " ) )chaldniالصوتية "ادلشكلة من الرمل ويكتشف
سببها يف إىتزاز األوتار ،وىذا ما جيعلو يعرف معٌت الصوت عند الناس وىذا ىو حالنا بالنسبة للغة،
فنحن نظن بأننا منتلك معرفة ما لألشياء حُت نتكلم عن األلوان ،األشجار ،الثلج ،...إال أننا ال
منتلك سوى إستعارات ال تتوافق مع جوىرىا حىت.2
فاللغة ال تصدر عن أصل األشياء وال تتبع يف نشأهتا سبال منطقية .وىكذا صلد بأن احلقيقة ىي
رلموعة من اجملازات واإلستعارات والتجسيمات ،وىي رلموعة من العالقات اإلنسانية اليت برزت
وجتملت بالشعر والبالغة وغَتت إطارىا ،وبعد إستعماذلا الطويل األمد تصبح راسخة وقانونية وملزمة
عند الناس .فاحلقيقة ىي يف أصل وىم نسينا أنو وىم ،ورلموعة من اإلستعارات فقدت إثارهتا من
كثرة إستعماذلا ،وىي مثل القطع النقدية اليت فقدت صورىا واليت دل تعد ذلا فائدة وأصبحت قطع
معدنية فقط .

 -1فردريك نيتشو ،ادلصدر السابق ،ص.240
 -2ادلصدر نفسو ،ص .241
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كما أننا ال ندرك من أين تأيت غريزة احلقيقة ألننا حلد األن مازلنا نطبق ما يفرضو

علينا اجملتمع كشرط للوجود .فإذا أردت أن تكون حقيقيا عليك بإستعمال اإلستعارات ادلتداولة
بُت الناس ،أي أن تلتزم الكذب ،الكذب اجلماعي بأسلوب يلزم عن الكل إستعمالو.
(واإلنسان يكذب بطريقة ال شعورية ،ملتزما بعادات عمرىا مئات السنُت وىذا الشعور الذي
جيعلو يصل إذل اإلحساس باحلقيقة وعندما يشَت اإلنسان إذل شيء ،مثال :ىذا الشيء أبيض اللون،
وإذل ذاك بكونو متحرك ،وإذل ثالث بكونو أصم ،فهنا تكون لديو إنطالقة أخالقية تتجو ضلو احلقيقة
.أما الكذب فال أحد يصدقو ويتم إبعاده ،ويقنع نفسو جبدارة احلقيقة وقابليتها للتداول وفائدهتا ،مث
خيضع سلوكاتو للتجريد وكأنو إنسان عاقل ،ويعمم اإلنطباعات يف تصورات باردة غَت مؤثرة لَتبط هبا
سلوكو وعملو.1
فاإلنسان يتجاوز احليوان ويتميز عنو يف صهر الصور يف التصورات وىو ما جيعلو ناجح يف بلوغو
غاياتو على عكس ما كان خاضعا لو من قبل -اإلنطباعات احلدسية األوذل.-
(واإلنسان عبقري فهو يتفوق على النحل مثال ،فالنحل يبٍت بالشمع الذي جيمعو من الطبيعة
خليتو ،أما اإلنسان فيبٍت مبادة التصورات واليت تعترب مادة يف غاية اذلشاشة وىو من يصنعها ،وىذا ما
جيعلو زلط األنظار ،وليس من أجل غريزة احلقيقة لديو أو معرفتو لكل األشياء.2
والباحث عن احلقيقة ىنا مثل البحث عن شيء وضعو وراء األدغال مت إجياده أو تعريف حيوان
ثديي ،فهنا صلد بأننا كشفنا حقيقة لكنها زلدودة القيمة ،أي أهنا ال تتضمن أية حقيقة يف ذاهتا،
وىي غَت مستقلة دتاما عن اإلنسان .والشيء الذي يسمح لإلنسان العيش بطمأنينة ىو نسيانو عادل

 -1فردريك نيتشو ،ادلصدر السابق ،ص243.
 -2ادلصدر نفسو ،ص .244
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اإلستعارات البدائي ،وإعتقاده الذي رسخ بأن ىذا قمر ،وىذا كرسي ،وتلك أشجار بأهنا حقائق يف
ذاهتا.
واحلقيقة ال توجد يف األشياء ،وكلما ختيل اإلنسان أنو عثر عليها يف شيء من األشياء وقع يف
اخلطأ أو الوىم .و اخلطأ عنده مفيد ونافع ،وحىت وإن كان إكتشاف اخلطأ عنده أىون من الوىم
إلرتباط ىذا األخَت بالرغبة.
(كما ،أهنا ال توجد بشكل موضوعي يف إستقالل عن احلياة اليت تصنعها ،وذلذا يتم إستبدال
مفهوم القيمة مبفهوم احلقيقة ،يقول نيتشو" احلقيقة ضرب من اخلطأ الذي ال ديكن للكائنات احلية أن
حتيا بدونو ،فاحملدد يف هناية األمر ىو قيمة تلك احلقيقة بالنسبة للحياة".1

 -1زلمد أندلسي ،نيتشو و سياسة الفلسفة ،دار توبقال للنشر ،ط ،1ادلغرب ،2006 ،ص.86
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-إرادة االقتدار (موضوع لتأويل العالم):

إن كل موجود ىو إرادة إقتدار ،وكل إرادة إقتدار ىي خاصية لكل موجود عند فردريك نيتشو
وىو يقول" :إن ىذا العادل ىو إرادة إقتدار ال غَت ! وأنتم أنفسكم إرادة إقتدار ال غَت! ".
وىنا صلد بأن نيتشو يرادف بُت كلميت "العادل" و"الوجود" ،فالعادل ىنا ادلوجود وىو احلياة.
وماىية احلياة ىي إرادة إقتدار وىذا ما جيعلنا نفهم بأن" ،احلياة ىي إرادة إقتدار".1
(فنيتشو عند تفكَته يف إرادة اإلقتدار ،فكره ينطلق من ما بعد العادل لكنو يعود إليو يف األن
نفسو ،فهو يركز نظره على ما جيب أن يكون وما جيب أن يصبح عليو الوجود ،وىذا ما جيعل فلسفة
نيتشو تسعى دوما إذل حترير اإلنسان من كل مظهر زائف ،وتبيان األشياء كما ىي ،وجيعلهم يدركون
الوجود كما تصوروه من قبل.2
(فادلوجود يف كليتو ىو إرادة إقتدار ،وىذا الوجود أو العادل الذي يقطنو ادلوجود ال ديكن إال أن
يكون إرادة إقتدار ،وأن ماىية اإلقتدار ماىي إال احلياة.3
(وإرادة اإلقتدار عند نيتشو ىي مبدأ جديد لتأسيس القيم وىو يشًتط يف أن يكون منشؤو القيم
ذلم جتربة بادلوجود وبعالقتو بالوجود الذي ديثلو ،أي أن نيتشو يقول بأن عملية تأسيس القيم اليت
تتعهد هبا إرادة اإلقتدار حتتاج إذل فالسفة جدد ،ذلم القدرة على اخللق واإلبداع وليس فالسفة إتباع
ويؤمنون بإرادة اإلقتدار.4

 -1فوزية ضيف اهلل" ،كلمات نيتشو األساسية ضمن القراءة اذليدغرية ،منشورات ضفاف،ط،1بَتوت ،2015 ،ص-48-47
49
 -2ادلرجع نفسو،ص.50
 -3ادلرجع نفسو ،صـ.58
 -4ادلرجع نفسو ،ص65
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وتأسيس ىذه القيم حيتاج إذل عملية قلب جذرية مثل قلبو دلاىية الفن من خاصية اإلطمئنان إذل
اإلثارة وىو يدفعنا إذل التعلق الكبَت باحلياة وكذلك قلبو للحقيقة ،وجعلها زلتواة يف اخلطأ وىي
وضعية من الوضعيات اليت يوجد فيها اخلطأ ،وتعريفو ىذا للحقيقة يندرج فيما يسمى :
"القلب النيتشوي لألفالطونية".
( ويقلب كذلك نيتشو القول ادلأثور" :سيضحك كثَتا من يضحك أخَتا" إذل" :من يضحك
اليوم جيدا ،ىو أخر من سيضحك أيضا" ،وكذلك يقلب القول" :ال تنظر وإعتقد" ،إذل القول:
"أنظر وال تعتقد" .والقلب ىنا ىو نفي لإلثبات وإثبات للنفي وإستبدال القيمة بأخرى مضادة ذلا.1
فالتأسيس اجلديد للقيم ال يكون هبدم القدًن فقط ،بل جيب التخلص من ادلفاىيم وىدم ادلبٌت
مع ادلعٌت والتخلص من العادل احلق والتخلص منو كمفهوم وكرؤية أفالطونية ىيمنت على الفلسفة
الغربية.
ومقولة قلب القيم عند نيتشو تتعلق بثالث وضعيات :فلسفة العود األبدي ،زلاولة لقلب كل
القيم" ،وإرادة اإلقتدار" ،وثالثا" :قلب رتيع القيم" ،وىو العنوان الرئيسي .ومقولة قلب القيم ىي
مقولة أساسية وتتحد بإرادة اإلقتدار ،اليت تعترب مبدأ ذلذا القلب ،وىي تتأسس وتتقوم بو.
(ويعترب فردريك نيتشو بأن إرادة اإلقتدار مبدأ لتأويل الوجود" ،إرادة اإلقتدار زلاولة لتأويل كل
حدث" .وىو يؤكد التأويل انطالقا من اجلسد ألنو اخليط اذلادي إذل الطريقة اليت ينبغي التأويل
وفقها ،وباعتباره ادلتحكم يف تأويل العادل وىذا ما جعلو القاعدة األساسية التأويلية عند كل تأويل.2
(فنيتشو يلجأ إذل تأويلية اجلسد ألن اللغة يف نظره عاجزة عن أن تكون شفافة ألهنا قادرة على
التمويو فهو يبحث عن لغة سلصوصة مادامت اللغة شأن ميتافيزيقي ينبغي اإلنصراف عنو .والكلمات

 -1فوزية ضيف اهلل ،ادلرجع السابق ،ص 67.66
 -2ادلرجع نفسو ،ص.69
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عنده رموز تستعمل للتعبَت بُت األفراد إال أهنا غَت قادرة للوصول إذل احلقيقة ،إذ رمبا توجد حقيقة
اللغة ضمن اجلسد.1
فإن الذي يؤول ىو إرادة إقتدار ألن اجلسد يعمل كمنظم ذلذا التأويل.يرى نيتشو أن قيمة العادل واحلياة تكمن يف التأويل الذي نعطيو ذلما ،والتأويالت ىي منظوريات
نرى من خالذلا العادل وكيفية تعلقنا بو .والقيم اليت ترغب يف تأسيسها ىي تأويالت داخل األشياء
وىي تعٍت إرادة إقتدار ما ،وكل تزايد يف إقتدار اإلرادة ىو تطلع إذل التأويل.
(وإرادة اإلقتدار ال تؤول إال من حيث كوهنا إحساسا ،إنفعاال ،وىذا ال يعٍت أهنا ال تتعلق
بالوعي بل احلياة.2
إرادة اإلقتدار كونها إيتيقا (أخالقا):تكمن مهمة إرادة اإلقتدار يف التقوًن األخالقي (،)évaluationويف التأويل
).)Interprétation
إن إرادة اإلقتدار ىي اليت تؤول وىي اليت تقوم ،والتأويل ىو حتديد اإلقتدار الذي يعطي معٌت
للشيء ،وحتديد إلرادة اإلقتدار من جهة ما تعطيو للشيء من قيمو ،وىكذا تشتق قيمة القيم وداللة
ادلعٌت من إرادة اإلقتدار نفسها.
فأن تكون إرادة اإلقتدار تقوديا ىو أن تكشف عن قيم "اخلَت والشر" ،فتبحث يف جينيالوجيا
تكون مفاىيم وتقوديات أخالقية مثل "احلسن والقبيح" ،و"النافع والضار"،
األخالق وتنظر يف ُ
و"اخلَت والشر".
وينبغي على الفيلسوف أن حيل مشكلة القيمة ،وعليو أن يعُت تراتبية القيم ،فقيمة "اللئيم" مثال
ال تدل على حكم أخالقي أو سوء يف األفعال ،بل ىي تقوًن لنمط من السلوكات البشرية حتدده
إرادة اإلقتدار نفسها.
 -1فوزية ضيف اهلل ،ادلرجع السابق ،ص71
 -2ادلرجع نفسو ،ص 72
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يكشف البحث اجلينيالوجي يف القيم أنو كان للسادة احلق يف إعطاء أمساء للقيم إذل احلد الذي
صارت فيو اللغة جتليا لقدرهتم وسيادهتم ،فاإلحساس بادلسافة ما بُت العبد والسيد ىي أصل التضاد
بُت الكرًن و اللئيم ،واخلَت والشرير .فقيمة العادل تكمن يف تأويلنا لو ،وال توجد وقائع و إمنا تأويالت.
وتبحث إرادة اإلقتدار من جهة ماىي تأويل عن أصول األشياء ادلسكوت عنها ،اليت تظهر وراء
أمساء أخرى ال تعنيها ،فيعثر عنها يف احلضارة ويف اجلسد الذي حيتوي احلياة والتأويل .واجلسد ىنا
ىو اخليط الناظم لكل التأويالت ،وكل قراءة دتر عربه وبو.
إن التأويل ىو عمل الغرائز اليت حتركها إرادة اإلقتدار ،فيكون عمل الغرائز موازيا لعمل ادلعاين ،بل
إن التأويل نفسو ىو إخًتاع لغرائز جديدة ،ىو تدريب للنفس على التعلق باحلياة ألن اإلستغناء عن
احلياة ىو موقف نسكي فأجسادنا تعطي حلياتنا معٌت ما.
واإلرادة عند نيتشو ىي أن تكون سيدا على ذاتك ،إهنا اخلضوع لقيادتنا اخلاصة ،وىي ماىية
الكائن ،وىي تطلع ضلو إقتدار أكثر ،ضلو التعزيز والسمو .اإلرادة ىي أن تكون أقوى ،وبكوهنا خالقة
عند فردريك نيتشو.
كما أن التأويل كذلك عنده ليس البحث عن ادلعٌت ادلختفي يف النصوص أو يف الظواىر
األخالقية ،بل زلاولة الربط بُت ادلعٌت الذي يعطيو كائن حي حلياتو وبُت منط ادلعاناة الذي أقام عليو
ذلك ادلعٌت.
وأن نفهم بشكل مغاير ىو موقف تأويلي مضاد لكل منط نسكي .وذتة تأويالت بقدر ما ذتة
حلظات يف وجودنا ،وكل حلظة ىي بذاهتا تأويل.
واإلرادة عند نيتشو ىي خلق وعطاء ،وىي العنصر التفاضلي الذي حيوي القوى ادلتجاهبة،
وعالقة كل منها يف الكل .وبإرادة اإلقتدار تأمر القوة و تنصاع أيضا.
إن اإلثبات والنفي مها أساس إرادة اإلقتدار ،اإلثبات ىو احملرك والنفي ىو النتيجة ،حبيث تتفاعل
القوى الفاعلة وتثبت ذاهتا وإختالفها ،ويتم إفناء القوى الراكسة ،فالقوى الفاعلة تبدأ باإلثبات
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والنفي يكون نتيجة ذلا ،أما القوى اإلرتكاسية فتكون معاكسة للفاعلة حبيث تبدأ بالنفي ومن ذتة
تنتهي بإثبات.
ال ديكن أن دتارس القوة عند نيتشو إال على أساس قوة أخرى مضادة و سلتلفة باعتبار أن مفهوم
إرادة القوة كما إستعملو نيتشو يتضمن نقيضو ادلضاد ،أي أننا ىنا أمام إرادة حتكم ،مبعٌت قوة مهيمنة
على قوة مهيمن عليها .وليس على أساس قوة ادلادة (األشياء) ،ونعٍت هبا جدلية العالقة بُت األسياد
و العبيد ،فقوة األسياد ال معٌت ذلا بدون أن دتارس على قوة العبيد ادلهيمن عليها .وىو يؤكد على
صراع القوى الذي ىو يف عمقو صراع طبيعي ،حتول يف العصور ادلدنية إذل طبقي ،أي صراع بُت إرادة
سالحها الوحيد ىو القوة ،ذلذا كان احلكم نصَتىا واذليمنة حليفتها .يف ادلقابل سقطت اإلرادة
ادلضادة و ادلفتقدة لسالح قوة اإلرادة األوذل يف فخ الضعف واخلوف واخلضوع والطاعة.....
تلك القيم اإلهنزامية مساىا نيتشو بأخالق العبيد ،وحتولت مع التكرار كما يقول دولوز.
(والتأويل كضرب من إرادة اإلقتدار ىو حراسة ومعاشرة وتفكر طويل ،وتسعى اجلينيالوجيا من
حيث كوهنا منهج يف القراءة والتأويل إذل تفكيك النصوص واخلطابات الدينية واألخالقية،
والفلسفية ،والعلمية ،والتعامل معها باعتبارىا عالمات وأعراضا ،أو بإعتبارىا أقنعة ختفي وحتجب
ذلك التواطئ وراء مفاىيم وقيم تقدم ذاهتا يف صورة حقائق مطلقة ،ومثُل عليا مكتملة وأصنام
مقدسة.1
إن احلقيقة اجلينيالوجية التأويلية ،تتخذ من األرض أفقا أساسيا ذلا .وعندما يتجلى السطح
كأعمق بعد يف العادل يكف ادلظهر ،إذ يستعيد قيمتو األصلية ،أن يكون رلرد معرب ضلو حقيقة
مفهومة كماىية أو كجوىر ،بل يصبح بدوره إظهارا كليا وظهورا حقيقيا للوجود .فالعادل ىو تأويالت
متعددة ليس أكثر وال أقل من ادلظاىر اليت يتجلى من خالذلا للعيان.

 -1زلمد أندلسي ،نيتشو وسياسة الفلسفة ،ادلرجع السابق ،ص.63
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والعادل يف ذاتو ليس حقيقيا وال خاطئا ،وإمنا يكسب ىاتُت الصفتُت من ادلنظور الذي من خاللو
تتأولو تلك اإلرادة(.وكما أنو ال توجد حقيقة يف ذاهتا ،ال يوجد أيضا عادل يف ذاتو يكون لو جوىر
قار وىوية ثابتة .فالعادل شبكة عالقات تكوهنا العالمات مباىي موضوعات تتأوذلا اإلرادة وفق رغباهتا
وطلبها للقوة.
فالتأويل ىو نظام و تشكيل حتدثو اإلرادة عند قراءهتا لنص العادل من حيث ىو شبكة من
العالمات و األعراض ترسلها مظاىر األشياء.1
(و إرادة القوة ليست السعي إذل إمتالك السلطة أو الثروة .وىو مفهوم يتعلق بالذات اإلنسانية
وليس باجملتمع والدولة .وىي دعوة لصَتورة اإلنسان ذاتو ودللء ادلسافة اليت تفصلو عن نفسو باعتبارىا
أساس التمزق واألوىام.
القوة ىي رفض التقيد بادلثل وادلبادئ الثابتة وادلطلقة ،أو اخلضوع لألوامر والنواىي.2
(إهنا السعي إذل إثراء احلياة و العلو هبا سعيا ال يتوقف عند حد .وىذه القوة اليت يقصدىا نيتشو
يف إرادة القوة ىي القوة احليوية الفياضة سواء كانت مادية أو عقلية :القوة اليت تتدفق يف العضالت أو
من العقل أو من الوجدان أو من الغريزة ،فتثري احلياة وتنميها وتعلو هبا ،سواء جتلت يف قائد
عسكري مثل نابوليون ،أو يف شاعر مثل غوتو ،أو يف فيلسوف مثل سبينوزا .كل ىؤالء يف نظره
يهدفون إذل شيء واحد ىو جتاوز الذات والعلو هبا بإستمرار.3
(إن القوة ىي ماىية الوجود بأسره ،فهي اليت تدفع الشجرة ألن تنفض أغصاهنا أوراقها الضعيفة
الذابلة كي حتمل أوراقا جديدة خضراء قوية ،وتدفع الوردة إذل أن تنفتح وتفوح بعطرىا ،وجبوزة البلوط
 -1زلمد أندلسي ،نيتشو وسياسة الفلسفة ،ادلرجع السابق ،ص152
 -2ادلرجع نفسو ،ص.161
 -3ادلرجع نفسو ،ص.161
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إذل أن تصبح شجرة ،وبالعصفور أن يبٍت عشو بُت األغصان ،وىي نفس القوة اليت تدفع بالفنان إذل
رسم لوحاتو ،والفيلسوف إذل بناء فلسفتو.1
إن جوىر احلضور اإلنساين ىو إرادة القوة ،ال إرادة احلياة ،ألن إرادة احلياة ال وجود ذلا وليس
للعدم إرادة.
(إرادة القوة ىي جوىر ادلوجود ولزام أن تقر إرادة القوة بوصفها مذىبا يف الوجود يدعو إذل
السيطرة يف أعلى مراحلها( .2والقوة اليت يقصدىا نيتشو ىي القوة احليوية الفياضة سواء كانت مادية
أو عقلية ،إهنا القوة اليت تتدفق من العضالت أو من العقل ،فتثري احلياة وتنميها وتعلو هبا.3
يرى نيتشو أن كل حضارة مرتبطة بسلسلة من القيم االجتماعية تؤمن بأن ىناك شيئا أمسى من
شيء وأن عمال أفضل من عمل ،وأن احلقيقة أمسى من الضالل ،وأن عاطفة الرأفة أفضل من عاطفة
القسوة ،وواجب التاريخ البشري تعيُت ىذه ادلقامات والفصل بينها ،ألن ىذه ادلقامات ادلنطوية على
التقاليد االجتماعية ىي اليت تسيطر على حياة األفراد واجلماعات وتؤثر يف كل أحكامنا ومناقشاتنا.
ونظر نيتشو إذل ىذه ادلقامات وتأملها ،وخرج بنتيجة وىي جيب تنكيسها ألهنا ال تصلح للبقاء،
وىكذا تتبدل رلرى حياتنا ،وننبذ ىذه العكازات اليت تتوكأ عليها أحكامنا وأفكارنا(.فكل ماحتتوي
عليو حياتنا وإرادتنا ىويف األصل نتاج كل مافينا من الغرائز احلاكمة ،وىذه الغرائز تتشعب هبا السبل
إذل غريزة واحدة ىي إرادة القوة اليت تغنينا لو رجعنا إليها يف حتليل رتيع مظاىر احلياة اليت حتيط بنا،
وكل كائن(حيوان أو نبات أو إنسان)فهو يسعى إذل بسط سلطانو على غَته حىت خيضعوا لو.4

 -1زلمد أندلسي ،نيتشو وسياسة الفلسفة ،ادلرجع السابق ،ص161
 -2ادلرجع نفسو ،ص.161
 -3سادل حسُت العادي ،فلسفة احلرب عند فردريك نيتشو ،اجمللة اجلامعة ،العدد اخلامس عشر-اجمللد األول،2013،ص.137
 -4ادلرجع نفسو ،ص138
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وىكذا صلد بأن نيتشو إختذ من مبدأ القوة مقياسا حيكم بو على جوانب النشاط اإلنساين
ويطبقو عمليا يف ادليادين السياسية والعسكرية واألخالق والدين والتعليم وادلعرفة ادلتنوعة.
(لقد تطرق نيتشو يف كتاباتو ادلتأخرة إذل أن إرادة القوة ىي اليت تشمل رتيع أنواع اإلرادات
األخرى اليت من أمهها إرادة احلياة ادلتمثلة يف احلرب.
وكانت لغتو تقول بأن القوة والشجاعة والثقة بالنفس وعدم الًتدد ىي أساس األخالق وليس
التعاون مع األخرين.وإن ىدف اإلنسانية ىو اإلنسان األعلى وليس اجلنس البشري بأسره.وعلى
العقالء أن يصلحوا اإلنسانية وأن حيسنوىا لبعث إنسان أمسى منها وإال مآلو الزوال والفناء.1
(إن احلياة عند نيتشو إرادة قوة ،وإرادة القوة ىي ادلؤثر الفعال وراء كل التقوديات والتفسَتات
اليت نقدمها للعادل ،مثال يصبح اخلَت ىو كل ما يعلو يف اإلنسان بشعور القوة وإرادة القوة ،أما القيم
الثالثة :احلق ،اخلَت ،واجلمال ،فتصبح أدوات تستخدمها إرادة القوة لكي تتحقق ،وتستخدمها احلياة
كي تعلو وتنمو ،ويصبح ادلقياس ادلوضوعي للقيمة ىو"القوة" اليت تعلو بقيمة احلياة.2
(وإرادة القوة عنده ىي إرادة اإلنتصار على الذات اليت تعرب بدورىا عن نزعة احلياة إذل الصعود،
فتخلق أشكاال من القوة دومنا توقف ،وتكون حركتها يف ذلك رأسية ال تنفك تتعاذل ،واألمر ال يقف
عند جتاوز الذات ،بل يسعى اإلنسان إذل "جتاوز جتاوز الذات" معربا بذلك عن أقصى درجات إرادة
القوة.3
(ومن معاين اإلنتصار على الذات والعلو عليها اإلنتصار ،وحتقَت اإلنسان العدمي واحلياة
والسيطرة على الذات وسيادهتا.أما ادلرح الذي يشعر بو اإلنسان األعلى ىو عالمة على اإلنتصار
 -1صفاء عبد السالم علي جعفر ،زلاولة جديدة لقراءة فردريك نيتشو ،دار ادلعرفة اجلامعية ،مصر ،1999 ،ص.142-141
 -2ادلرجع نفسو ،ص.461
 -3ادلرجع نفسو ،ص.462
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النهائي على العدمية العنيدة ،وىو تعبَت عن إرادة القوة ادلتعالية.ومن صور اإلنتصار على الذات
التسامي واإلعالء.1
والتسامي بالغرائز على الذات ىو إرادة قوة وحضور للعلو ،يف حُت أن إنكار الدوافع والغرائز،
واستئصاذلا يعرب عن غياب العلو وغياب إرادة القوة.
(وعلى ذلك فإن إرادة القوة أساس التجربة ادليتافيزيقية عند نيتشو ،وىي إرادة احلياة يف مرح
وسعادة ،وفيها تصبح احلياة الطبيعية من القوى الدياليكتيكية اليت دتثل عملية العلو بالذات،
واالنتصار عليها.2
(إن التأويل النيتشوي تأويل مضاد للميتافيزيقا آلنو يؤول العادل بلغة احلدث ووفقا دلنظور حدثي.
ويقتضي ىذا التأويل احلدثي إحًتام اخلصائص األساسية للواقع و ادلتمثلة يف جدتو وفجائيتو وتنوعو
وصَتورتو.كما يقتضي من جهة أخرى تغيَت اجلسد وحتويلو مبنحو فيضا من النشاط والفاعلية.وذلك
من حيث أن كل تأويل ىو تقوًن وتقدير من قبل اجلسد تبعا إلرادة القوة.3
وإرادة اإلقتدار عند نيتشو غَت متعلقة باجلانب الفلسفي النظري بل متعلقة باحلياة وباألمور
التوجدية الشفافة.
والكون عنده ىو مبدأ احلياة ،واحلياة ىي إرادة قوة ،واإلنسان يكتسب قيمتو من خالل مقدار
القوة اليت يستطيع حتصيلها واالستيالء عليها ،ألن احلياة تولد على حساب حياة أخرى ،واحلياة
ليست ىي البقاء فحسب ،وإمنا ىي الرغبة يف اإلقتناء وىي التغَت والصَتورة بال ثبات .فثمة ترادف
بُت احلياة والقوة ،فبمقدار شعورنا باحلياة بالقوة يكون إدراكنا للوجود وىذا جوىرىا ،ومن خالل ىذا
الفهم ديكننا تفسَت كل مظاىر الوجود"فاحلياة إن ىي إال صراع وتقاتل ودماء".
 -1صفاء عبد السالم علي جعفر ،ادلرجع السابق ،ص.463
 -2ادلرجع السابق،ص.463
 -3زلمد أندلسي ،ادلرجع السابق،ص.79
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*إن إرادة اإلقتدار ىي اليت تؤول و ىي اليت تقوم.فإذا كان التأويل ىو حتديد اإلقتدار الذي
يعطي معٌت للشيء فإن التقوًن ىو حتديد إلرادة اإلقتدار من جهة ما تعطيو للشيء من قيمة ،وىكذا
اشتق قيمة القيم وداللة ادلعٌت من إرادة اإلقتدار نفسها.فأن تكون إرادة اإلقتدارتقوديا ىو أن تكشف
عن قيم" اخلَت والشر" فتبحث يف جينيالوجيا األخالق وتنظر يف تكون مفاىيم وتقوديات أخالقية مثل
"احلسن والقبيح"" ،النافع والضار" ،و"اخلَت والشرير".
وينبغي على الفيلسوف أن حيل مشكلة القيمة ،وعليو أن يعُت تراتبية القيم.فقيمة "اللئيم"مثال ال
تدل على حكم أخالقي أو سوء يف األفعال ،بل ىي تقوًن لنمط من السلوكات البشرية حتدده إرادة
اإلقتدار نفسها.
ويكشف البحث اجلينيالوجي يف القيم أنو كان للسادة احلق يف إعطاء أمساء للقيم إذل احلد الذي
صارت فيو اللغة جتليا لقدرهتم وسيادهتم ،فاإلحساس بادلسافة ما بُت العبد والسيد ىي أصل التضاد
بُت الكرًن اللئيم ،واخلَت والشرير.
وقيمة العادل تكمن يف تأويلنا لو ،ويف األصل ال توجد وقائع ،وإمنا تأويالت.
وتبحث إرادة اإلقتدار من جهة ماىي تأويل عن أصول األشياء ادلسكوت عنها ،اليت تظهر وراء
أمساء أخرى ال تعنيها ،فيعثر عنها يف احلضارة ويف اجلسد الذي حيتوي احلياة ،والتأويل واجلسد ىنا
ىو اخليط الناظم لكل التأويالت ،وكل قراءة دتر عربه وبو.
إن التأويل ىو عمل الغرائز اليت حتركها إرادة االقتدار ،فيكون عمل الغرائز موازيا لعمل ادلعاين ،بل
إن التأويل نفسو ىو اخًتاع لغرائز جديدة ،ىو تدريب للنفس على التعلق باحلياة ألن اإلستغناء عن
احلياة ىو موقف نسكي ،فأجسادنا تعطي حلياتنا معٌت ما.
و اإلرادة عند نيتشو ىي أن تكون سيدا على ذاتك ،إهنا اخلضوع لقيادتنا اخلاصة ،وىي ماىية
الكائن ،وىي تطلع ضلو اقتدار أكثر ،ضلو التعزيز والسمو.
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واإلرادة ىي أن تكون أقوى ،وتتميز بكوهنا خالقة كما يرى نيتشو.كما أن التأويل كذلك عنده
ليس البحث عن ادلعٌت ادلختفي يف النصوص أو يف الظواىر األخالقية ،بل زلاولة الربط بُت ادلعٌت
الذي يعطيو كائن حي حلياتو وبُت منط ادلعاناة الذي أقام عليو ذلك ادلعٌت.
أن نفهم بشكل مغاير ىو موقف تأويلي مضاد لكل منط نسكي.فثمة تأويالت بقدر ما ذتة
حلظات يف وجودنا ،وكل حلظة ىي بذاهتا تأويل.
واإلرادة عنده ىي اخللق والعطاء ،وىي العنصر التفاضلي الذي حيوي القوى ادلتجاهبة ،وعالقة
كل منها يف الكل ،وبإرادة اإلقتدار تأمر القوة وتنصاع أيضا.
إن اإلثبات والنفي مها أساس إرادة اإلقتدار ،اإلثبات ىو احملرك والنفي ىو النتيجة ،حبيث تتفاعل
القوى الفاعلة وتثبت ذاهتا وإختالفها ،ويتم إفناء القوى الراكسة .فالقوى الفاعلة تبدأ باإلثبات
،والنفي يكون نتيجة ذلا ،أما القوى اإلرتكاسية فتكون معاكسة للفاعلة حبيث تبدأ بالنفي ومن ذتة
تنتهي باإلثبات.
فال ديكن أن دتارس القوة عند نيتشو إال على أساس قوة أخرى مضادة وسلتلفة باعتبار أن مفهوم
إرادة القوة كما استعملو نيتشو يتضمن نقيضو ادلضاد ،أي أننا ىنا أمام إرادة حتكم ،مبعٌت قوة مهيمنة
على قوة مهيمن عليها وليس على أساس قوة ادلادة(األشياء).ونعٍت هبا جدلية العالقة بُت األسياد
والعبيد ،فقوة األسياد المعٌت ذلا بدون أن دتارس على قوة العبيد ادلهيمن عليها ،وىو يؤكد على صراع
القوى الذي ىو يف عمقو صراع طبيعي حتول يف العصور ادلدنية إذل طبقي ،أي صراع بُت إرادة
سالحها الوحيد ىو القوة ،ذلذا كان احلكم نصَتىا واذليمنة حليفتها.يف ادلقابل سقطت اإلرادة
ادلضادة وادلفتقدة لسالح قوة اإلرادة األوذل يف فخ الضعف و اخلوف واخلضوع والطاعة...
تلك القيم اإلهنزامية مساىا نيتشو بأخالق العبيد ،وحتولت مع التكرار كما يقول دولوز.
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ويقول نيتشو يف كتابو "إنساين ،إنساين جدا" بأن التفاضل أو الًتاتب ىو قضيتنا الرئيسية ،وىو
يقصد ىنا كيفية إبراز صدور القيم اليت تقوم على العنصر الًتاتيب الذي يقسم العادل مبواضيعو ورموزه
إذل تعارضات سلتلفة :إذل "أدىن وأعلى"" ،وضيع ونبيل"" ،شرير وطيب"" ،سطح وعمق" .وىذه ىي
خطوات (ادلنهج اجلينيالوجي الذي يعرفو نيتشو بأنو األصل وىو النشأة ،والفارق يف األصل ،أي
مدى نبالة و اضلطاط األصل.1
ومن خالل تطبيق ىذا ادلنهج خرج فردريك نيتشو بعدة نتائج يف شىت اجلوانب:
(الدين ،األخالق ،الفلسفة ،العلم ،الفن...،اخل)(.وىو يقول بأن منبع األخالق والقيم ليس
أوامر اهلل ونواىيو كما تقول األديان ،وليس العقل اإلنساين مبا فيو من جوىر يأمر باخلَت ودييز بينو
وبُت الشر كما يقول الفالسفة ،وإمنا ىي الطبيعة اإلنسانية مبا فيها من غرائز واليت على رأسها غريزة
السيطرة وإرادة القوة ،وليست ىناك أفعال أخالقية يف حد ذاهتا ،إمنا ىناك تفسَت لألفعال اإلنسانية
وتقوًن ذلا.والشيء الذي يقع عليو التقوًن يف حد ذاتو ليس أخالقيا وليس مضادا لألخالق وإمنا ىو
زلايد.2
ومن ىذه النتيجة يستنتج نيتشو نتيجة أخرى ،وىي نسبية القيم األخالقية وتغَتىا بتغَت
الشعوب ،أي أنو من حق اإلنسان أن يضع القيم لنفسو ،القيم اليت تساعده على تنمية حياتو
وتقوديها وإثرائها.واألخالق اليت سادت ومازالت حلد اآلن واليت يعتربىا نيتشو أخالق منافية للطبيعة
وىي تعارض الواقع ،وىي مضادة للحقيقة الفعلية ،مثال ىي تدعو إذل الشفقة على الضعفاء مع أن
ىناك قانونا من أىم القوانُت الطبيعية ،وىو قانون االنتخاب الطبيعي الذي يعمل على زوال الكائنات
الغَت صاحلة .3إذل جانب نتائج أخرى فلسفية ،دينية ،وعلمية...
 -1رتال مفرج ،اإلرادة والتأويل تغلغل النيتشوية يف الفكر العريب ،منشورات االختالف ،ط ،1اجلزائر ،2009 ،ص.100
 -2ادلرجع نفسو ،ص.101
 -3ادلرجع نفسو ،ص.101

54

األخالق النيتشوية موضوعا لتأويل العامل

الفصل الثاني

(إن ىذا ادلنهج الذي أسسو نيتشو رغم خطورتو إال أنو استمر من بعد موتو ،وأصبح نوعا من
العملة النقدية اليت قام بتوزيعها وتروجيها رلموعة من الفالسفة الغربيُت الذين مسوه بعدة تسميات
سلتلفة :االستذكار عند ىيدغر ،التفكيك عند دريدا ،واحلفريات عند فوكو..1
(أما ادلفكرون العرب فقد إنقسموا يف مواقفهم حول ادلنهج اجلينيالوجي وصلد بأن أغلبيتهم قد
عارضوه ،أما من أيدوه دل يعلنوا عن موقفهم بصراحة ،وإمنا عربوا عنو بتمويو كبَت أثناء عرضهم
لفلسفة نيتشو يف أعماذلم.2
إن عادل نيتشو ىو عادل بال مركزية ،واإلنسان ىو جزء من الطبيعة وال يوجد فرق جوىري بينو
وبُت كل الكائنات األخرى ،وىو جسد وغرائز مثل البقية.ومبا أنو جزء من الطبيعة فال ديكنو جتاوزىا،
والكون عنده لو مبدأ واحد ىو احلياة ،واحلياة ىي إرادة قوة ،واإلنسان يكتسب قيمتو من خالل
مقدار القوة اليت يستطيع حتصيلها واالستيالء عليها ،ألن احلياة تولد على حساب حياة أخرى،
واحلياة ليست ىي البقاء فحسب ،وإمنا ىي الرغبة يف اإلقتناء وىي التغَت والصَتورة بال ثبات ،فثمة
ترادف بُت احلياة والقوة.فبمقدار شعورنا باحلياة وبالقوة يكون إدراكنا للوجود وىذا جوىرىا ،ومن
خالل ىذا الفهم ديكننا تفسَتكل مظاىرالوجود.
وإذا كان ماركس يرى بأن صراع الطبقات ىو زلرك التاريخ ،وفرويد يرى بأن الليبيدو أو الغريزة
اجلنسية ىي احملرك أو الدافع األساسي ،إال أن نيتشو اعترب أن إرادة القوة ىي دافعية األفراد مبختلف
مستوياهتا.فنيتشو يرى بأن كل الصراعات ال ديكن فهمها إال يف إطار الصراعات الالمتناىية بُت
إرادات سلتلفة ،واليت تنبع منها أشكال سلتلفة للهيمنة.
إذن إرادة القوة ىي ادلركزية الثابتة لفلسفة نيتشو.
 -1رتال مفرج ،ادلرجع السابق ،ص102
 -2ادلرجع نفسو ،ص.103
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جيل دولوز أحد الفالسفة الذين اىتموا بشكل خاص بفلسفة نيتشو وبأفكاره اليت مل يفهمها
الكثَت من الفالسفة واليت اعتربوىا غامضة وسابقة ألواهنا وىو من الفالسفة الذين اشتغلوا بعمق
وجدارة على ادلشروع النيتشوي ،على أنو لفهم فلسفة نيتشو رنب أخد تعدديتها اجلوىرية بعُت
اإلعتبار دبا ىي الكفالة الوحيدة ليمارس العقل حريتو ،وقد حاول أن يتطرق إىل أفكار نيتشو ألنو
كان من ادلتأثرين بفلسفتو ،وىذا ما التمسناه يف حبثنا ىذا.
فدولوز إىتم ىو اآلخر باألخالق مثل نيتشو ،وىو يؤكد بأنو رنب أن نشدد على العبارات اليت
يستخدمها نيتشو ،ألنو سبق وأن تعرضت فلسفتو لسوء فهم من طرف العديد من الفالسفة بسبب
مرضو .ودولوز يؤكد بأن القراءة والتمعن يزيل سوء الفهم ،ومعٌت النص يبٌت بناءا صحيحا ويزيل عنو
الغموض واإللتباس الناتج عن سوء التأويل.
كما أنو تطرق كذلك دلفهوم إرادة القوة بشكل عميق ألهنا زلور رئيسي يف فلسفة فردريك
نيتشو ،وىو يعتربىا معيارا خالقا ومبدعا لقيمو.
فهل جنح دولوز يف دراسة أفكار نيتشو؟ وكيف أول إرادة اإلقتدار؟
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جيل دولوز* قارئا لنيتشه:

إن فلسفة نيتشو ىي واحدة من أكثر الفلسفات اليت كانت موضوعا لسوء الفهم سواء كان
ذلك عن قصد(هبدف ربميلو مسؤولية الفظاعات اليت إرتكبها احلزب األدلاين القومي اإلشًتاكي مثال)
أم عن جهل خبصوصية فلسفتو سواء من ناحية أسلوب الكتابة فيها أم من جهة طبيعة منهجها
ومقاصدىا .ذلك ما يشَت إليو دولوز يف كتابو "نيتشو والفلسفة" عندما ينبهنا إىل ادلعاين ادلعكوسة
اليت وجب أن ينتبو إليها قارئ نيتشو سواء يف فهمو دلسألة إرادة اإلقتدار ،أو مسألة تأويل القوة
والضعف ،أو مبحث العود األبدي.
فيجب القراءة جيدا ألهنا تزيل سوء الفهم هبدف بناء معٌت النص على حنو يزيل عنو العناصر
الغريبة الناذبة عن سوء التأويل.

*

جيل دولوز Gilles deleuze8فيلسوف وناقد أديب و سينمائي فرنسي ،ولد يف باريس ،5793وتويف عام  .5773لو

كتب تتناول الفلسفة وعلم اإلجتماع،وإىتم بشكل خاص بدراسة تاريخ الفلسفة وتأويل
دناذج متعددة منها.وىو يعتربىا غاية يف األذنية مثل فلسفة كانط،نيتشو،برجسون،وسبينوزا.وسبثل فلسفتو إىل جانب فلسفيت دريدا
وفوكو تقليدا مستقال يف التفكَت ادلعاصر يريد أن يقطع مع اذليجلية وادلاركسية والبنيوية.
أىم ماألف8نيتشو والفلسفة سنة -5749فلسفة كانط النقدية سنة -5741الربغسونية سنة  -5744اإلختالف وادلعاودة
 -5746منطق ادلعٌت .5741
لو العديد من الدراسات حول األدب والفن والسينما والتحليل النفسي.و يف كتابو "التكرار واإلختالف"سنة  .5747إنتقد صبيع
الفلسفات اليت سعت إىل إلغاء اإلختالف و كأنو شر عن طريق إخضاعو دلبدأ التوحيد واذلوية األعلى،ومن ىذا ادلنظور ينتصر ضد
أفالطون للسفسطائيُت ألهنم ضبلة اإلختالف.
ويعرف دولوز بأنو فيلسوف احلياة ،حيث أنو يفهم الفلسفة كفعل حيوي وكتجربة بعيدا كل البعد عن التأمل الذي حكم الفلسفة
من ديكارت حىت ىوسرل.وسعى جاىدا يف كل مؤلفاتو إىل خلق مفاىيم فلسفية،وىو يرى بأن الفالسفة العظماء على الدوام
شنتلكون أسلوبا رفيعا.
رحل جيل دولوز عن احلياة إشنانا منو بأنو مادام ىناك حق يف احلياة فهناك حق يف ادلوت أيضا،وىو يقول"8إن الرحل ىم
ادلعمرون،إهنم رحل ألهنم يرفضون أن يرحلوا بعيدا".
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يستهل جيل دولوز كتابو "نيتشو والفلسفة" بتأكيد كبَت حول إسهام نيتشو الكبَت يف اجملال
الفلسفي .والفلسفة قبل نيتشو كانت تفكر يف القيم اليت تعد إحدى مباحثها الثالثة(مبحث الوجود،
مبحث ادلعرفة ،مبحث القيم) ،ودولوز ىو أول من تساءل عن قيمة القيم وإىل طرحها للنقاش بطرق
سلتلفة ومتفردة.
ويف كتاب نيتشو "جينيالوجيا األخالق" يؤكد ىذا األمر ،وىو يقول بأننا حباجة ماسة إىل نقد
القيم ورنب أن نضع قيمة القيم موضع تساؤل وىكذا رنب توفر شروط وظروف تطورىا وتغَتىا،
وىذه ىي اجلينيالوجيا النيتشوية اليت يشرحها دولوز على أهنا حبث يف قيمة األصل وأصل القيم
واإلرادات والتأويالت.
ويؤكد دولوز يف كتاب نيتشو السالف الذكر بأن التاريخ ذبسيد لصراع تقييمُت أخالقيُت متباينُت
ذنا 8أخالق السادة اليت تتميز باإلندفاع والقوة والتلقائية والغريزية وتقدير اجلسد وإعالء من شأن
احلياة ومظاىر اجلمال فيها ،مقابل أخالق العبيد اليت تتسم باإلرتداد والضعف واخلنوع واحلط من
قيمة اجلسد واحلياة ،سبجيد الزىد والضعف واليت يكمن وراءىا احلقد والنفاق واجلنب .ويرى دولوز بأن
نيتشو يوجو نقده ىنا حنو قيم العبيد ألن ما زنركها ىي "قوى إرتكاسية" (وىي تقوم على رد الفعل
والدفاع ،أي أهنا إستجابة أكثر منها فعل) وىذه القوى ال يتم عملها ىكذا من تلقاء نفسها وإدنا
ىناك من زنركها ويوجهها وىي "إرادة القوة" اليت تعرف عند دولوز بأهنا "مكمل للقوة وإسناد ذلا".
وتعمل القوى اإلرتكاسية بإيعاز من إرادة القوة النافية (وىي تنفي القوى الفاعلة نقيضتها)
وتعمل على إقصاء اإلختالف وتتوجو حنو القيم لقلبها ،وىكذا تصبح قيم العبد اإلرتكاسية كاجلنب
مثال طيبة ،وعدم القدرة على الفعل تعففا وترفعا ،وينظر يف ادلقابل إىل القوة على أهنا شر وإىل
اإلعالء من قيمة اجلسد على أنو شهوانية وحيوانية .وعلى النقيض من ذلك فالقوى الفاعلة اليت
تعمل بادلنطق اذلجومي واليت صفتها اإلثبات ،إثبات الذات أمام األخر ،توجهها إرادة اإلقتدار.
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ويشَت كذلك دولوز إىل أنو ينبغي التمييز بُت إرادة اإلقتدار (La volonté de
) ، puissanceوالقوة )8)La forceإن إرادة اإلقتدار ىي عنصر إنتاج الفرق الكمي والنوعي
بُت القوى ،وتتغلب قوة على أخرى أو تسيطر عليها أو تأمرىا دائما بواسطة إرادة اإلقتدار ،وإرادة
اإلقتدار ىي ذاهتا اليت ذبعل قوة ما تطيع أو تسيطر.1
وعليو فإنو ينبغي أن ندرك بأن ادلركز ادلصغر إلرادة اإلقتدار ىو اجلسد ،دبا ىو كميات قوة يف
عالقة توتر بعضها ببعض ،وكل جسم ىو دبثابة نتاج "إعتباطي" للقوى اليت يًتكب منها ،وكل قوة
ىي يف عالقة مع قوة أخرى إما للطاعة أو لتوجيو األوامر(.والقوة ادلسيطرة يف اجلسد ىي القوة الفاعلة
) ،( Forces activesوالقوى ادلسيطر عليها ىي القوى اإلرتكاسية )،)Forces réactives
ألن القوى اليت تدخل يف عالقة بعضها ببعض سبتلك كل واحدة منها كمية (Une quantité
ونوعية( )Une qualitéتتناسب مع اختالف تلك القوى من حيث الكمية.2
ومن صفات إرادة اإلقتدار 8اإلثبات والنفي ،اللتُت تعربان عن ىذه القوة مثلما يعرب الفعل ورد
الفعل عن القوة(.ومن الضروري حسب دولوز أن نشدد على العبارات اليت يستخدمها نيتشو،
فالفاعل (  )Actifواإلرتكاسي () Réactifيدالن على الصفات األصلية اخلاصة بالقوة ،أما
ادلثبت ( )Affirmatifوالنايف ( )Négatifفإهنما يدالن على الصفات األولية إلرادة اإلقتدار.
اإلرادة النافية ىي إرادة إعدام للحياة وعداء ذلا ورفض للتسليم بشروط احلياة األساسية ،أما
اإلرادة ادلثبتة فهي تلك اليت تقول نعم للحياة يف كل مظاىرىا ،دبا يف ذلك ما ىو مأساوي فيها.3

 1نور الدين الشايب ،دولوز قارئا نيتشو 8حول الفلسفة واإلختالف ،رللة دراسات فلسفية،العدد،1اجلزائر،9152،ص.16
 -2ادلرجع السابق،ص.17
 -3ادلرجع نفسو8ص.17
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لقد كانت فلسفة نيتشو كما سبق الذكر أهنا واحدة من أكثر الفلسفات اليت كانت موضوعا
لسوء الفهم إال أننا كقراء رنب أن نتحاشى أربعة معاين معكوسة8
.5

حول إرادة اإلقتدار (الظن أن إرادة اإلقتدار تعٍت الرغبة يف السيطرة ،أو أن

ادلرء يريد اإلقتدار.
.9

حول األقوياء والضعفاء (الظن بأن األقدر يف نظام إجتماعي ىم أقوياء).

.1

حول العود األبدي (اإلعتقاد بأن األمر يتعلق بفكرة قدشنة مأخودة عن

اإلغريق واذلنود والبابليُت واإلعتقاد أن األمر يتعلق بدائرة أو عودة ذات الشيء عودة إىل ذات
الشيء.
.2

حول األعمال األخَتة (اإلعتقاد أن ىذه األعمال زائدة أو أن اجلنون أفقدىا

صدقيتها.
(والقراءة والتمعن ىنا يعٍت إزالة سوء الفهم هبدف بناء معٌت النص على حنو يزيل عنو العناصر
الغريبة الناذبة عن سوء التأويل.1
يرى جيل دولوز بأنو من الضروري أن نتحاشى التأويالت ادلعكوسة دلبدأ "إرادة اإلقتدار"
عند نيتشو ،فهي ال تعٍت كما يعتقد أهنا تريد اإلقتدار وترغب يف السيطرة ألننا إن أولناىا على ذلك
النحو سنجعلها جزءا من بنية القيم السائدة ،تلك اليت ينظر إليها على أهنا مصدر ربديد ما رنب
"اإلعًتاف" بو ،وبإعتباره رغبة يف السيطرة يفقدىا فرادهتا من جهة ماىي مبدأ خللق قيم جديدة،
وىذا ما حذرنا منو نيتشو ،من مثل ىذه التأويالت إلرادة اإلقتدار فهي ليست "األخذ" على حنو

 -1ادلرجع السابق ،ص.14
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رنعل منها رغبة يف السيطرة ،بل ىي ضرب من العطاء ،وىو "الفضيلة الواىبة" كما دعاه زرادشت
من قدم الزمان.1
ويذكر دولوز يف كتابو "نيتشو والفلسفة" ،يف إطار ربديد مصطلحات نيتشو اجلديدة ،أن نيتشو
يستخدم عبارات جديدة ودقيقة جدا دلفاىيم ىي بدورىا جديدة ودقيقة جدا .وىو يطلق إسم "إرادة
اإلقتدار" على العنصر اجلينيالوجي يف القوة ،وتعٍت ىذه الصفة ما ىو إختاليف وتكويٍت .وبالتايل فإن
إرادة اإلقتدار ىي العنصر اإلختاليف يف القوى ،دبعٌت أهنا عنصر إنتاج اإلختالف الكمي بُت قوتُت أو
أكثر يفًتض أن شبة عالقة بينها ،وإرادة اإلقتدار ىي العنصر الذي ينبع منو يف ذات الوقت.
يرى جيل دولوز بأن نيتشو ىو أول من صنع فلسفة إرادة ،وأن الفلسفات السابقة دبا فيها تلك
اليت تندرج يف اإلطار النقدي ،مل تتمكن من التخلص من كوارث ادليتافيزيقا.
إن لفلسفة اإلرادة كما يراىا نيتشو ودولوز مبدأين يشكالن الرسالة الفرحة وىي8
فعل اإلرادة = فعل اخللق ،اإلرادة = الفرح.
وىذا الفعل يف العمق ىو فعل خلق قيم جديدة وفعل ربرر ،وىو سنتلف مع مفهوم اإلرادة يف
الفلسفة التقليدية عند دولوز ،وىو رنعل من الفالسفة السابقُت(ىوبس ،شوبنهاور ،كانط )...طرفا
يف ادلقارنة اليت يقيمها لصاحل نيتشو ،وىو يقول بأن الفالسفة رنعلون من اإلرادة إرادة قوة أي الرغبة
يف السيطرة .وشوبنهاور فهم العامل كوىم ،وكظاىر ،وكتمثل ،إال أن نيتشو سنتلف عنو جذريا وىو
يرى بأن اإلرادة ال تستتبع أي ذبسيم ال من حيث أصلها وال من حيث داللتها وال من حيث
جوىرىا .فالقوة ىي ما يريد يف اإلرادة والقوة ( )Puissanceىي يف اإلرادة العنصر التعاقيب
ادلنطقي والتفاضلي.

 -1ادلرجع السابق ،ص.16-15
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وىكذا تصبح أرادة القوة خالقة من حيث اجلوىر وال تقاس أبدا بالتمثل وال تفسر وال تقوم ،بل
ىي ما يفسر وما يقوم وما يريد.
لقد حلل دولوز مفهوم القوة بالنسبة لنيتشو بشكل عميق ونفاذ ،ومن خصائصها أهنا ال توجد
منفردة ،وكل قوة تتوجو إىل قوة أخرى لتدخل معها يف عالقة صراع ،والقوة تتميز بكوهنا ال تنفصل
عن إرادة القوة ،ألن ىذه األخَتة مكمل للقوة ،إسناد إرادة القوة إىل القوة وىي اليت ال تريد .ودولوز
يقول بأنو ال رنب أن يقتصر فهمنا للقوة وإرادة القوة على الفهم العادي (عالقات يطبعها العنف
والتأثَت) ،ألن القوة تأثَت(فاعلية) وتأثر ،وإرادة القوة إرادة ورغبة عند دولوز.
إن نيتشو حسب دولوز ال يرغب يف تغيَت القيم وإستبداذلا بأخرى ،بقدر رغبتو يف جعل إرادة
القوة معيارا تقوشنيا ،خالقا ومبدعا لقيمو .فهو يقول بأن فعل اإلرادة ىو خلق للقيم اجلديدة.
(يف األخَت جند بأن دولوز عاجل مفهوم القوة وفاعلها وعالقتها بإشكالية التحرر وىو يتساءل8
"ما الذي يكون فاعال؟" ،اجلواب "إنو النزوع حنو القوة" .فميزات القوة الفاعلة ىي التملك،
واإلستيالء ،والقهر ،والسيطرة ،يعٍت التملك فرض أشكال ،خلق أشكال عن إستغالل الظروف.1
(عند ىذا احلد يستشهد دولوز بنص من "ما وراء اخلَت والشر" فقرة،937يقول نيتشو يف ىذه
السطور" 8إن اإلمتناع عن العنف واإلنتهاك واإلستغالل ادلتبادل ،وادلساواة بُت إرادة الذات وإرادة
اآلخر شنكن أن يصَتا دبعٌت معُت وعام ،من مكارم األخالق بُت األفراد إذا ما توافرت الشروط
ادلالئمة لذلك(أي سباثلهم الفعلي يف مقدار القوة ومقياس القيمة وتعاضدىم ضمن جسم واحد).2
ومن ادلفاىيم اليت تناوذلا دولوز بإسهاب يف كتابو "نيتشو والفلسفة" مفهوم القوة وفاعلها
وعالقتها بإشكالية التحرر ،يتساءل دولوز 8مالذي يكون فاعال؟ ،اجلواب 8إنو النزوع إىل القوة .إن
ميزات القوة الفاعلة ىي التملك ،واإلستيالء ،والقهر ،والسيطرة يعٍت التملك فرض أشكال ،خلق
أشكال عن طريق إستغالل الظروف.
 -1زلمد ادلزوغي ،نيتشو والفلسفة ،يف نقد ما بعد احلداثة ،منشورات كارم الشريف ،ط.تونس ،9151 ،ص937
 -2ادلرجع نفسو ،ص.915
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آف ــاق التأويل األخالقي لنيتشه:

يقول جيل دولوز بأن األمر ادلؤسف يف نيتشو ىو مرضو الذي إستغل أسوء إستغالل ،فهناك
من إعًتض على فلسفتو حبجة أن مؤلفاتو نتاج اجلنون .فنيتشو ىو ذكاء حاد أفسدتو حساسية
مرضو ،ودماغ أهنكتو أعصابو ،وبصَتة حادة ذىب بصواهبا اإلحنياز والعنف .لذلك دولوز يؤكد بأنو
من الضروري إعادة النظر يف مسألة ادلرض ،و الرجوع إىل فلسفتو بذاهتا.
ونيتشو نفسو ربدث يف أكثر من موضع عن مكانة ادلرض بصفة عامة وإعتربه إذلاما للفيلسوف،
فهو ال يعيق الفكر و إدنا ىو ذبسيد للحظات اإلبداع .فهو ينظر إىل ادلرض ليس كحدث يصيب من
اخلارج جسما-موضوعا ودماغا ،بل ىو وجهة نظر حول ادلرض ،وىو يعترب أوقات ادلرض ضربا من
تقييم الصحة ،مثلما أن أوقات الصحة تقييم للمرض ،وأن احلركية يف األنتقال من ادلرض إىل الصحة
ومن الصحة إىل ادلرض سوى صحة عليا ،ىي الصحة الكربى.
إن نيتشو يف هناية حياتو كمؤلف ،ىو من فقد تلك احلركية ،أي فن اإلنتقال ،فلديو كل شيء
قناع 8صحتو قناع أول لعبقريتو ،وآالمو قناع ثان لعبقريتو ولصحتو يف ذات الوقت وال وجود عنده
لوحدة "أنا" ،بل شبة عالقات لإلقتدار بُت ضروب "أنا" زبتلف و زبتبئ لكنها تعرب أيضا عن قوى.
ومن شبة ندرك أن اجلنون ليس سوى حلظة توقف األقنعة عن التواصل و اإلنتقال.
ويقول كذلك إميل فاكيو عنو 8ما من مفكر أشد إخالصا من نيتشو إذ مل يبلغ أحد قبلو ما
وصل إليو وىو يسرب األغوار يف طلب احلقيقة دون أن يبايل دبا يعًتض سبيلو من مصاعب ،ألنو ما
كان لَتتاع من إصطدامو بالفجائع يف قراراهتا أو من إنتهائو إىل ال شيء ،الشك أن نيتشو إختلفنا
معو أم إتفقنا ،ليس بعيدا عن تصور فاكيو ،فقد كان نيتشو سللصا ألفكاره أشد اإلخالص و مل يبال
قط بردة األفعال ادلناىضة ألفكاره اليت آمن هبا إشنانا كبَتا ،ورغم ما يبدو يف أفكاره وتعاليمو من
غرور و تكرب إال أن ذلك مل شننعو من الثورة على أفكاره اخلاصة اليت تبناىا يف بداياتو.
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إن حقيقة اإلنسان اليت جد نيتشو يف البحث عنها ىو من يصنع خَته وشره بذاتو ادلتفوقة وكما
يقال "إن ال مكتشف حلقيقة ذاتو إال من يهتف ىذا ىو خَتي وىذا ىو شري فيخرس اخللد والقزم
بأن اخلَت خَت للكل والشر شر للجميع .ومن يزعم ىذا الزعم ،ال تظنو سيأتيك بشرعة بديلة تقوم
مقام الشرائع اليت ثار عليها ساخطا ،وإدنا يطمح خللق إنسان يصنع الشرائع بذاتو ادلتفوقة ال أن
يكون إنعكاسا ىزيال لقيم متجاوزة أو رتثو الذل وادلسكنة وحطمت يف ذاتو عزشنتو وإرادتو احلرة كما
كان يردد دائما وأبدا.
وىنا تبدو ردة فعل نيتشو الناىضة لسطوة الكنيسة على عقول األتباع واضحة .وىذا الضعف
ادلسيحي الذي وجده نيتشو أسهم يف تطرفو مع إنسانو ادلتفوق ،بيد أن البديل للمجتمع ادلسيحي
الذي يطمح نيتشو لتكوينو ىو رلتمع يسود فيو ادلتفوقون الذين زنددون ماىية اخلَت والشر ،ولو ولد
نيتشو يف ىذا العامل الفنتازي لكان أول ضحاياه كما كان العلماء ضحايا الكنيسة وزلاكم التفتيش يف
القرون الوسطى.
وىو يتحدث كذلك عن التاريخ وىو بالنسبة إليو شنكن أن يهدد احلاضر ،وذلك جبعل أمم
ادلاضي مثالية ،وىو زنثنا على منافسة الثقافات ادليتة ،لذلك ( قال 8ليس لدينا حنن احملدثُت أن نقول
عنها أهنا ثقافتنا ،فنحن دنأل أنفسنا بعادات وفلسفات أجنبية وكذلك بديانات وعلوم حبيث نصبح
موسوعات جوالة (إساءة إستخدام التاريخ) .فتمثل ادلاضي وإستخدامو يف صنع حياتنا وثقافتنا ىو
مسخ إلرادتنا ،فالتاريخ ما ىو إال عبء ميت ثقيل على احلاضر .فما قيمة أن سبتلك قدرا وافرا من
التاريخ ،دون أن تستطيع أن تعيش حياة أصيلة من صنعك.1

 -1نضال البيايب ،قراءة يف الفلسفة (العدمية) لنيتشو ،مركز آفاق للدراسات والبحوث ،9151 ،ص.3

67

ما بعد نيتشه

الفصل الثالث

(فإسقاط التاريخ على احلاضر ىو إعدام للمشروع الفردي للتحقق الذايت والفعل يف العامل ،وكلما
قل اىتمامنا بالتاريخ كلما كنا أقرب إلنتاج ثقافة حية "حرية الروح" وإال ستظل رلرد ظالل
لإلنسانية.1
ويقول كذلك "فوكو" بأن اجلهد التأويلي الذي بذلو نيتشو ليكتشف احلقيقة ادلستًتة خلف قيم
الدين وادليتافيزيقا واألخالق كان جهدا عالجيا ألجل اإلنسانية ،وىدف نيتشو من خاللو إسدار
الستار عن األوىام اليت عاشتها اإلنسانية من خالل سبسكها بالبٌت الفكرية والقيمية الفاسدة والباطلة.
وىو يعتقد بأن نظرية التأويل النيتشوية مل تضف معٌت جديدا على أشياء مل يكن ذلا معٌت وإدنا
غَت طبيعة الدليل ،وبدل الكيفية اليت كان بإمكان الدليل أن يؤول هبا ،ألن األعماق اليت يبلغها
ادلؤول تفضي إىل لبس األقنعة اليت وجب عليو نزعها.
إن ادلعطيات النيتشوية مغرية بالنسبة للنهج النقدي ادلعاصر ،ألهنا سبثل نظرية يف القيم ،واإلنسان
ىو الذي سنلع القيمة على األشياء و زنددىا ويضفي عليها ادلعٌت ،وبفضل القيمة النيتشوية إستطاع
النهج النقدي ادلعاصر من إكتشاف إبداعية ادلفاىيم بعد أن ربرر من سلطان ادلفارقة الغيبية وإخنرط
يف تشكيل مدارات الطرح ادلعاصر وفلسفتو اليت سبثل بشكل عام يف تكوين و إبداع وصنع ادلفاىيم.
ويتسم التعامل النقدي ادلعاصر مع القيم النيتشوية دبا يلي8
توسيع رلاالت التوظيف لتشمل قطاعات أخرى تستفيد من الطرح النقدي وإمكاناتو منالناحية العملية.
 تطوير و إنشاء خطط دلعاجلة الطرح النقدي التقليدي ادلعتمد على خارجيات النص لتنظيمعمليات التقارب بُت النص وادلتلقي ،دبعٌت تفعيل عملية القراءة.
 -1ادلرجع السابق ،ص.4
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 ظهور مؤشرات أساسية تؤكد صالحية الطرح النيتشوي للمسَتة السياسية ادلعاصرة وىذا يقودإىل توسيع ادلؤشرات النقدية يف تبٍت ذلك الطرح.
فيمكن القول بأن الطرح النيتشوي قد أسس دلرحلة ما بعد النيتشوية من خالل تبٍت نقادىا لو،
السيما جاك دريدا الذي إستمد صورة تفكيكية من اذلدم النيتشوي وضبل اجلهاز الداليل لو ،إذ دشن
نيتشو فجر التفكيك بعملية طالت العقالنية السائدة وراجعت فرضياتو تاريخ ادليتافيزيقا لتصفيتها
والكشف عن منابع قيمها ،وكل ما أنتجو العقل البشري راغبا يف الوصول إىل اجلذور لتفتيتها ،وبناء
أسس جديدة تصل حدودىا القصوى باإلعالن عن (موت اإللو) وتعرية كل التأويالت و سبزيق
وإطاحة صنمية ادلفاىيم ،وىذا ربديدا ما فعلو دريدا يف الطرح النقدي دلا بعد البنيوية .وما فعلو دريدا
فعلو فوكو أيضا فمنهجو احلفري طال كل التأويالت
وادلفاىيم الرئيسية اليت بنيت عليها اليقينيات القدشنة ،وحاول تأسيس إمكانية قيام تأويل جديد.
لقد وصلت النيتشوية إىل كل أركان و أسس النقد ادلعاصر انطالقا من دريدا ،فوكو ،ريكور
وصوال إىل دولوز ،وكذلك تودروف ولوفيفر اللذان أعلنا تبنيهما للطرح النيتشوي.
ورغم ادلقاومة اليت أبداىا البعض مثل فوييو يف فرنسا ،وتورك وتانيس يف أدلانيا إال أن التيار
النيتشوي مل يتوقف وزاد سبتنا عاما بعد عام وإىل أن وصل الذروة يف الفًتة النازية ،والنيتشوية زادت
صعودا وىذه ادلرة ادلساىم األول يف ترسيخها وإعادة فرضها ىو ىيدغر .فهو ادلسؤول يف العصر
احلديث على ترويج النيتشوية واعتبارىا من أعظم اإلنتاجات الفلسفية .فقد قارن بُت نيتشو الذي مل
يكن فيلسوفا وبُت أمَت الفالسفة أرسطو ،وجعل منو آخر ادليتافيزيقيُت يف العامل الغريب وىو ادلفكر
الوحيد الذي فهم جبد معٌت الفلسفة .وزاد يف تعميق وذبدير ىذه األسطورة فالسفة ما يسمى دبا بعد
احلداثة ،ادلناىضون للعقالنية ،حبيث أصبح نيتشو بُت أيديهم فيلسوفا ثائرا مستبقا حىت حلركة
،46للتحرر اجلنسي لفن البوب ،POPوردبا أيضا للتحرر النسوي.
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وكذلك السكوالستية النيتشوية ىي بادلرصاد لكل من يتجرأ على نقد معلمهم ،و زلاولة وضعو
يف مكانتو اليت يستحق ،ىم ال يرضون إال بالبطولة والعصمة وكفى.
وىذه ادلواقف الدفاعية وغَتىا الغرض من ورائها ىو تطهَت فلسفة نيتشو من أدران الفكر
الرجعي.
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يوجو نيتشو نقده احلاد إىل الرتاث السقراطي األفالطوين برمتو  ،جذورا ومظاىرا حديثة إىل
سقراط ،افالطون ،الرواقية ،ادلسيح كانط ،شوبينهاور ،فاغنر ،الليربالية ،الدديقراطية ،اإلشرتاكية،
القومية ...اخل
وىو يؤكد على احلياة و يقول نعم للحياة،و يؤكد قيمة اللحظة الراىنة ادلطلقة على حساب ادلآل
و يؤكد أخالقيات السادة على حساب أخالقيات العبيد و يؤكد اإلنسان العلوي على حساب
اإلنسان األخريو يؤكد عامل احلواس على عامل ادلثاليات ،والتغيري واألمل على حساب الثبات والراحة
واجملاهبة واحلرب على حساب النكوص و السالم.
إىتمام افالطون باجلانب األخالقي جعلو خيصص زلاورات كاملة للبحث يف القيم ودراسة
أنواعها ،فالقيمة إرتبطت بالعقل عنده و عند كانط فكل من ىؤالء عاجل اجلانب األخالقي بطريقتو
وأسلوبو اخلاص إال أن ىناك بعض التشابو ادلوجود عندىم ،فكانط مثال يقول بأن موضوع األخالق
ىو ما جيب أن تكون عليو سلوكاتنا،والسلوك البد أن يتبع طريقة العقل العملي.
أما فريدريك نيتشو فهو يدافع عن القيم اليت ختص الفردية مثل الشجاعة ،العزة األنانية مقابل
تشنيع قيم العوام والقطيع،مث ينتقل نيتشو يف ثاين فصل إىل التطرق إىل التأويل )Interprétation
الذي يراه الوجو الثاين إلرادة اإلقتدار يقول نيتشو بأن كل األشياء خاضعة للتأويل وأيا كان التأويل
فهو عمل القوة  ،والتأويل ال خيتلف عن التقومي ،و اجلمع بينهما حييلنا إىل إرادة اإلقتدار،ألن ىذه
األخرية ىي اليت تؤول و اليت تقوم وقيمة العامل عند نيتشو تكمن يف تأويلنا لو.
وتتأسس منظورية احلقيقة على التأويل الذي يعترب الممانة ادلركزية اليت دتنحها مشروعيتها لتدفق
غرائزىا من أجل معرفة العامل فالعامل لو عدة تأويالت ومعاين غري متناىية وىذا ما يسمى بادلنظورية
). (Perspectivisme
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ويعاجل احلقيقة والكذب ويبني التعارض القائم بينهما فاحلقائق ىي أوىام مت نسياهنا وكالمها قيم
ذاتية ،وتقييمات وتقديرات واحلقيقة ىي نوع من اخلطأ الذي ال يستطيع نوع معني من الكائنات
احلية العيش من دونو.
مث يتطرق إىل إرادة اإلقتدار اليت يعتربىا اخلاصية األساسية لكل موجود وماىية احلياة ىي إرادة
اإلقتدار عند نيتشو وأن مهمة إرادة اإلقتدار تكمن يف التقومي األخالقي ) )évaluationويف
التأويل (.)Interprétation
فالتأويل ىنا ىوضرب من إرادة اإلقتدار،فالكون عند نيتشو ىو مبدأ احلياة،واحلياة ىي إرادة
قوة،واإلنسان يكتسب قيمتو من خالل مقدار القوة اليت يستطيع حتصيلها و اإلستيالء عليها ألن
احلياة تولد على حساب حياة أخرى .واإلنسان يكتسب قيمتو من خالل مقدار القوة اليت يستطيع
حتصيلها واإلستيالء عليها ،فاحلياة ليست ىي البقاء فحسب وإمنا ىي الرغبة يف اإلقتناء وىي التغيري
والصريورة بال ثبات.
أما يف آخر فصل تطرقنا إىل أىم الفالسفة الذين إىتموا وإشتغلوا على ادلشروع النيتشوي بعمق
و جدارة .ودولوز كذلك إشتغل على األخالق وإرادة القوة فهي معيارا خالقا و مبدعا لقيمو
والتاريخ ىو صراع لتقييمني أخالقيني متباينني ،أخالق السادة وأخالق العبيد ويشري كذلك إىل
التمييز بني إرادة اإلقتدار وبني القوة ومن صفات إرادة اإلقتدار اإلثبات و النفي ،اإلرادة ادلثبتة ىي
اليت تقول نعم للحياة يف كل مظاىرىا مبا يف ذلك ما ىو مأساوي فيها ،أما اإلرادة النافية فهي إرادة
إعدام للحياة وعداء ذلا ورفض للتسليم بشروط احلياة األساسية.
إن إرادة القوة عند دولوزىي إرادة و رغبة ،وىو جيعل من إرادة القوة معيارا تقودييا خالقا ومبدعا
لقيمو ،وبأن فعل اإلرادة ىو خلق للقيم اجلديدة.
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مث يف األخري تطرقنا إىل آفاق التأويل وفيو عاجلنا أىم الفالسفة اللذين أسسوا دلرحلة مابعد
النيتشوية مع ذكر الفالسفة ادلساندين ألفكار نيتشو.
وىذه رلرد مالحظات ورلرد إطاللة سريعة على جوانب معينة من فلسفة نيتشو إال أن ىناك
العديد من اجلوانب اليت مل نتطرق إليها ونأمل يف أن يتاح لنا ذلك يف دراسات الحقة.
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أفالطون ص -6ص -7ص -01ص -00ص -01ص -02ص -03ص -ص -04ص-05
ص -10ص -17ص -20ص -21ص -22ص -44ص.45
أرسطو ص -02ص -03ص.05
إميل فاكيه ص.72
برادلي ص.11
بول ريكور ص.26
تودروف ص.75
ديكارت ص.6
دولوز ص -60ص -62ص -63ص -64ص -66ص -67ص -68ص -70ص-72
ص.75
دوركهايم ص.6
دوبرئيل ص.11
دريدا ص.75
سقراط ص -01ص -03ص -04ص -20ص.21
سبينوزا ص.50
شوبنهاور ص.68
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كانط ص -6ص -7ص -06ص -07ص -08ص -10ص -10ص -11ص -18ص21
– ص.22
لوفيفر ص.75
ماكس شيلر ص.11
ماركس ص.58
والتس ص.16
نابوليون ص.16
نيتشه ص -6ص -7ص -01ص -00ص -01ص -02ص -04ص -05ص-11
ص -12ص -14ص - 16ص – 17ص -18ص -21ص -20ص -ص -21ص-22
ص -24ص -26ص -27ص -31ص -30ص -31ص -32ص -35ص -36ص-41
ص -43ص -44ص -45ص -46ص -48ص -51ص -50ص  -51ص -52ص-53
ص -54ص -55ص -56ص -57ص -58ص -62ص -63ص -66ص -67ص-68
ص -72ص -73ص -73ص.75
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فهرس املصطلحات الفلسفية:
أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالق

Morale

أخـ ـ ـ ــالقيـ ـ ـ ـ ــة

Moralité
Morales des maitres

أخــالق الس ـ ـ ـ ــادة

Morales d’exlaves

أخـ ــالق العبـ ـيــد

Volonté

إرادة
إرادة احلـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــاة

Volonté de vie

إرادة الع ـ ـ ــدم

Volonté de néant

إرادة الـ ـ ـ ـ ـق ــوة

Volonté de puissance
Interprétation

تـ ـ ــأوي ـ ـ ـ ــل

Décadence

إنـ ـ ـحـ ـط ـ ـ ــاط

Vérité

حقـ ـ ـ ـ ـ ــيق ـ ـ ــة

Surhomme

اإلنس ـ ـ ــان األعـ ـلـى

Création

خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلق

Péché/faute

خـ ـ ـط ـ ـي ـ ـئ ـ ـ ـ ــة

Inégalité

تـ ـفـ ـ ـ ــاوت
تـش ـ ــخيـ ـ ــص

Diagnostic

ت ـ ـ ـ ـ ـ ــأسي ـ ــس

Institution

تـ ـ ـ ـ ـ ــقويـ ــم

Evaluation

جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل

Dialectique

ج ـ ـ ــوه ـ ـ ـ ــر

Substance
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Instification

تب ـ ـ ـ ـ ـريـ ـ ـ ـ ــر

Créateur

اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالق
اخلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالص

Salut

رد الفـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

Réaction

داللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

Signification

ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

Réligion

ذاتـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

Subjectivité

سـ ـ ـ ـ ـ ــلط ـ ـ ـ ـ ــة

Autorité

ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذرة

Fragment

شـ ـ ـ ـف ـقـ ـ ـ ـ ــة

Pitié

ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك

Scepticisme

شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ــل

Forme

صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراع

Conflit

صـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

Idole

حتـ ــميـ ـ ـ ـ ــة

Devenir

ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة

Déterminisme
Phénomène

ظ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة

Monde-Vérit

العـالــم احلقـيق ـ ـ ـ ــي
العق ـ ـ ـ ـ ــاب

Châtiment

العقـ ــالنيـ ـ ــة

Rationalisme
Fond

عـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
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Retour éternel

ع ــود أبـ ـ ــدي
غيـ ـريـ ــة

Altruisme

قيـ ـ ـمـ ــة

Valeur
Mensonge

ك ـ ـ ــذب

Perspectivisme

من ــظوريـ ــة
وهـ ـ ـ ـ ـ ــم

Illusion

زهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

Axétisme

زم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

Temps

رمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز

Symbole
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:ملخص
والحياة عنده هي األخرى إرادة وهي. إن جوهر الحضور اإلنساني عند نيتشه هو إرادة القوة
.المؤثر الفعال وراء كل التقويمات و التفسيرات التي نقدمها للعالم
. وقيمة العالم تكمن في تأويلنا له، وإرادة اإلقتدار هي التي تؤول وهي التي تقوم
أما التأويل فهو أن نفهم، و تتميز بكونها قوة خالقة، و اإلرادة عند نيتشه هي أن تكون أقوى
.بشكل مغاير ألنه بقدر ما ثمة لحظات في وجودنا ثمة تأويالت وكل لحظة هي بذاتها تأويل
 الوجود اإلنساني- المنظورية- الحقيقة- األخالق- إرادة القوة-التأويل:الكلمات المفتاحية
Résume :
La substance de la présence humanitaire de NIETZSCHE

c’est la volonté de

puissance ,et la vie à lui c’est volonté de puissance et elle est l’influence actif
derrière tout les rectification et l’illustration donner au monde et la volonté de
puissance c’est elle qui interpréter et rectifier, et l’estimation du monde présente
dans leur interprétation ,la volonté à NIETZSCHE doit être fort et l’interprétation
c'est-à-dire en comprendre d’une façon

différente ,comme il

y’a des

interprétation ,il y’a des instant dans notre existence, et que chaque instant est une
interprétation.
Mots clés¨: interprétation ,volonté de puissance ,morale, la vérite,l’etre humain,
perspectivisme.

Summary :
The human presence comes from the power of volunter or capacity of doing
something for me ,life is the ability of courage or power this latter affects us
effectively due to our value,power and our capacitices .
That’s why, everyone must be powerful of doing best things heorshe wants in his or
her life.
To sumy , everything you make ,you do it for our earth,this hs due to our presence
or our capacities in life.
Key words : interpreting, volonteer of power ,behavious ,reality , human presence

