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 :خصمملا

قائمة عمى  التىر ر لالسماىسات الككاىيكية لو اماىسات التنىوير  قد التي انطمق منها نيتشهنتكن قاعدة اللم 
، لل إنه انطمق من تحميل جينالوجي لمذات الغرلية  كليرة تمن ليديولوجياوما لارزته  ،وعصر النهضة

، كاشىىسا لىىذلن، عىىن لمىىراض اكريىىة قىىد تحميىىل لذتىىهقىىام لىىءجرا  التىىي تم ىىل ليئتىىه الشخصىىية، لم نىى  لنىىه 
لصىىىيب لهىىىا، نتيجىىىة تىىىر رف الاىىىالق لالسماىىىسات الميتاايزيقيىىىة ولحظاتهىىىا ال دميىىىة، وقىىىد ااىىىتنت  مىىىن خىىىكل 
درااته، لن الم راة تتحقق مىن تهىديم لمم ىارل الاىالقة عمينىا، ولنىا  م راىة جديىدة، قائمىة عمى  ملاشىرة 

  الطلي ة والحياة.
 (.لسماسة الغرليةا ،النيتشوي ،ة النقدلنيالكممات المستاحية: )

 
The Structure of The Nietzschean Criticism Of Western Philosophy 

Prof . asst. Dr.. Mohamed Hato Aziz 

University of Baghdad / College of Arts / Department of Philosophy 

Abstract: 

    The base of criticism from which Nietzsche started was not based on being 

influenced by the classical philosophies or the philosophies of the 

Enlightenment and the Renaissance, and the great ideologies they produced. 

Intellectual procedures  he had, as a result of his previous influence on 

metaphysical philosophies and their nihilistic moments, and he concluded 

through his study, that knowledge is achieved by destroying previous 

knowledge on us, and building new knowledge, based on the directness of 

nature and life. 
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 المقدمة
 النتشوية.تشه وبنية الذات ين

يلىىرز طىىالش نتشىىه  األصىلمىىزدوج ، اىىذا  لصىىلمىن   النتشىىويةالىىذات تنطمىق لنيىىة 
  لقوله:المتسرد عن غيرف من السكاسة . وقد علر نتشه عن اذا الطالش المزدوج 

طىىىىويًك واعىىىىرل  واىىىىرعيش، لمىىىىي، حىىىىي اىىىىي ايئىىىىة للىىىىيميىىىىت اىىىىي ايئىىىىة  لنىىىىا))
درجىة ايىه  ولاىسلدرجىة اىي اىمم الحيىاة  لىرعم المىزدوج المىرتلط  األصىلاىذا  ،الشىيخوخة

ذلىن الحيىاد وتمىن  ،مىن لي شىي  لك ىر، ذلىن اىو مىا يساىر نساىه اآلنتىداور ولدايىة اىي 
 .(1) ((الخاصة، التي يمكن اعتلاراا ميزتي كلية تجاف المشكل الجممي لمحياةاالاتق

القىىىىىائم عمىىىىى  ، التىىىىىاريز المىىىىىزدوج لحيىىىىىاة نتشىىىىىه كشىىىىىل اىىىىىذا لىىىىىنص الرائىىىىىش لنيىىىىىة 
و  (لاىىىىىىىىىىسل/لعمىىىىىىىىىى )و  (/لمىىىىىىىىىىيللي)و  (ميىىىىىىىىىىت/حي) الت ارضىىىىىىىىىىات المزدوجىىىىىىىىىىة م ىىىىىىىىىىل :

،الذي اختتمه لااتقكليته عن السكر السماسي منذ ااكطىون إلى  عصىرف   (التداور/اللداية)
لىه  ، والمشىكل الجممىي (ااتقكليته تجاف المشىكل الجممىي لمحيىاة) الذي لرز له كسيماول

جمل ، ): إل حينما قام ال قل  ،ارتلاط اي تقايم نتشه لمراحل ال قل اي كتاله زرادشت
 لكل قام وظيسته اي الحياة. لعط وقد   ، (، وطسلولاد

 التي واجهها نتشه ويقصىد لهىا حمىل السكاىسة اي تمن المرحمة (الجمل) امرحمة
نتشىىه ألن الاىىقراطية والماىىيحية التىىي قضىىت عمىى  ت دديىىة الحيىىاة وصىىيرورتها.  لألخىىكق

ذلىىن مىىىا يلىىين اىىىلب  والسضىىيمة. األخىىىكقيقىىل موقسىىًا ااىىىتقكليًا تجىىاف حمىىل الحيىىىاة عمىى  
اللولىىوني  لصىىمهواىىو يمجىىد  للمىىاني، لصىىلمىىن  ولمىىهلولىىوني  لصىىلازدواجىىه ، اىىرلوف مىىن 

،  يقضىي عمى  صىيرورة الحيىاة األصىل األلمىاني لرليىه األلمىاني، ألن األصىلويحقد عمى  
، األلمىىانيال قىىل  لصىىلاهىىم  لءمكاننىىا ،تكىىدر صىىسو ال قااىىة األلمىىانحي مىىا حىىل )):  ايقىىول

 لنانه ال ياتطيش   ،يم ل حالة او  اضم األلمانيكدرة .. ال قل  لم ا عقل طالش من 
لقىىد حىىرم  قيمتىىين، ين نىىه يلىىدو لىىي كمىىا لىىو لنىىه يمىىن  ال قىىل قىىدمل. شىىي .يحاىىم اىىي لي 
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.. النهضىىىة.عصىىىر  األخيىىىر،مىىىن جنىىىي  مىىىار ال صىىىر التىىىاريخي ال ظىىىيم  لورولىىىا األلمىىىان
 لمىىىر ) و األخىىىكق إراىىىا . م يىىىدو التىىىاريز.داخىىىل  (نظىىىام القىىىيم ال ىىىالمي )اىىىم  األلمىىىان

  .(2) ((عشرلالنالة لمقرن ال امن  (الوجوب القط ي
 اعتمىىىدوا اىىىي  قىىىااتهم عمىىى  تلنىىىي ال قااىىىة الماىىىيحية ايقىىىول نتشىىىه: األلمىىىانن وأل

إنهم يتحممون ماؤولية كل الجرائم الكلرى التي ارتكلت خكل لرل ة قىرون مىن الىزمن  ))
الاىىلب ذاتىىه ، واىىو الجىىلن المترصىىل اىىيهم ، جلىىنهم تجىىاف الواقىىش  إلىى ي ىىود ذلىىن دومىىا  –

غريىزة  إلى او عدم الصدق الذي تحول الحقيقة ، والالب اي ذلن  لمامالذي او جلنهم 
 . (3) ((لديهم لي م اليتهم

مىىداوعًا  طىىويًك،مىىن اىى   م مىىي  ))ل: يقىىو كمىىا يىىزداد نتشىىه تىىذمرا لحىىق األلمىىان ا
ق ر ق رف وان يخمصه من الضيق والحمىق نصىل  إل يسكر التشاؤم  لن إل لرغلة ممغزة 

. ولهىذا الاىلب ظهىرت حيىاة نتشىه المزدوجىة واىلب  (4) ((...األلمانيالمايحي ونصل 
شقائه ، اهو يقارن لين تداور حياة لليه اي ان الااداة وال ك ين ، وتداور حالته اىي 

 األدنى ماىتوااا  إلى اي الانة الااداة وال ك ىين الطىت حيىويتي  ))الان نساه ايقول: 
 .  (5) ((لمامي رلمتا، كنت لحيا لكن دون القدرة عم  النظر عم  ل د  ك ة 

قائمة عمى  اىذا الت ىارض الىذي يظهىر اىي اغمىب نصوصىه  نتشهتسكير  لنية إن
واىىذا مىىا ل ىىث ايىىه لن يقىىيم تسكيىىرف عمىى  قاعىىدة ملاشىىرة  ،(كنىىت لحيىىا ولكىىن دون القىىدرة )

الذي يتجدد داخمه لصورة ماىتمرة لتجىدد موقسىه الماىتقل عىن  (األلم)واي قاعدة  ،لمحياة
عنىىىىىىد اىىىىىقراط، ولاكطىىىىىىون  (والقىىىىىيم الزاديىىىىىة األخىىىىىىكق)الجممىىىىىىي لمحيىىىىىاة اتجىىىىىاف المشىىىىىكل 

 . والمايحية 
لدرااىىة الحيىىاة لغىىض النظىىر عىىن الدرااىىات  نتشىىهاآلليىىة التىىي اعتمىىداا إذن اىىءن 

 (األلم)لي  ،اي آلية ذاتية من نتاج الحياة ،واي آلية انية قريلة وملاشرة لمحياة ،الاالقة
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واىىىو الشىىى ور لتناقضىىىات الحيىىىاة وصىىىيرورتها  ، اىىىي لدق صىىىورف نتشىىىهالىىىذي علىىىر عنىىىه 
 واألاكار ولمرااوية السماسات.منطق تذوقه لمحياة  األلموت دديتها، اكان 

 تشه يتطور غريزة فهم الطبيعة والواقع عند ن
ت تطىىور  المراحىىل التىىي نتشىىه لن يتخطىى  للمىىه لشىىجاعة اائقىىة، ليصىىل ااىىتطاع

ل د مرورف لستىرة طويمىة  األاموبلداية تطوير ذلن  يذكر كذلن،لديه ، و  غريزة السهم ايها
اىىىي تمىىىن الستىىىرة اتخىىىذت غريزتىىىي قراراىىىا القىىىاطش ضىىىد  )) مىىىن الخمىىىول الغريىىىزي والسكىىىري:

لي نىىوع مىىىن الحيىىاة ، الظىىىرول ، والماىىايرة واشىىىتلااي اىىي اىىىويتي اإلذعىىىانالتمىىادي اىىي 
لاىىمون الىىرخيص ، كمهىىا لىىدت لىىي لحىىب مىىن ذلىىن التنكىىر لمىىذات، ارالقااىىية والمىىرض والسقىى

الذي وق ت ايه عن جهل وطيش شلاب اي اللداية ،  م لقيىت حلياىًا داخمىه اىي مىا ل ىد 
 .  (6)(( ( لالواجب إحااس )لالب الخمول ولدعوى ما يزعم لنه 

اي مرحمة تحويل ال قل  (اكذا تكمم زرادشت)اذف السترة اي كتاله  نيتشهوصل 
الماىىيحية التىىي كانىىت اىىي لدايىىة ت ميمىىه ،  األخىىكقجمىىل لي انتدالىىه تحىىت وصىىاية  إلىى 

الجمالية اي نظرته لحياته الاالقة . وذلن عنىدما خىرج  األوصالواذا الوصل ي د من 
ي ىىد  ألنىىهذلىىن  (الحيىىاة لو األلىىديال ىىود )زرادشىىت مىىن عزلتىىه وال زلىىة لمسهىىوم نتشىىه اىىي 

 خروجه من ال زلة خيانة لمحياة.
لّما لمغ زارا ال ك ىين  ))لة لي طسولته: ايقول عندما خرج زرادشت من اذف ال ز  

عشىر اىنوات يتمتىش ل زلتىه  لقىامالجلل حيىث  إل من عمرف، اجر وطنه ولحيرته، واار 
 . (7) ((تلدلت اريرته لن إل وتسكيرف 

لنىت وطنىي ، ليتهىا ال زلىة، لقىد طىال ))ويقول اي الجز  ال الث اي قام ال ىودة: 
الىىىىىوطن وعينىىىىىاي تىىىىىذراان  ليهىىىىىا إليهىىىىىا لعىىىىىوداغترالىىىىىي اىىىىىي لىىىىىكد المتوحشىىىىىين اهىىىىىا لنىىىىىا ذا 

 . (8)((الدموع
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ودخولىه اىي  ،اغترالىه عىن الحيىاة ترتي لم ن من اذف ال زلة  خروج زرادشت لن
 مىىىا لنك لىىىه اىىىي نهايىىىة رحمتىىىه اىىىو عىىىالم متىىىوحش، وعنىىىل شىىىديد، اعىىىالم ال قااىىىة الىىىذي لىىىد

 إلى  ماىتوى ليضىا (للىالج) ويرمىزلمىوطن ، و  لىألرضالواقىش القريىب  إلى ترمز  (اللحيرة)
 لمىاوالقيم الم الية والت ادف عن واق ىه.  األخكقاماسات  إل ارتساعه  ،ارتساعه عن اللحر

 لنغىىامولهىىذا اىىان  (لألصىىل)لهىىذا الىىوطن  األلىىديال ىىود نيتشىىه ايصىىل ايىىه  اآلخىىرالىىنص 
عمى  لاىان زرادشىت ممىتمس ال سىو مىن الحيىاة: نيتشىه الندم تتض  اي اذف ال ودة ايقول 

ملتاىمة لالتاىىامها ،  إلىيوانظىري  األمارا ىي شىاادن واىدديني ، ليتهىا ال زلىىة ، تهديىد ))
 . (9) ((ل يد كرنه ال اصسة الجامحة إل واميني عن حال من ارب منن 
السهىم ال ىدمي  لنمىاطننهىا اىي كاىر وتس ذوقه،حااة ر تطو ويصل نيتشه طلي ة 

واىىي خضىىم محنىىة ال ىىذالات التىىي  )): اإلحاىىاسمىىن راااىىة اىىي  األلىىمومىىا اكاىىله  ،لمحيىىاة
 لتمتىىىشمىىىن الصىىىداع الحىىىاد المراىىىق لغ يىىىان متواصىىىل مجهىىىد كنىىىت  ليىىىاماىىىللتها لىىىي  ك ىىىة 

مىا كنىت اىي حالىة ال اايىة المتمىن لهىا مىا  لمىورللىرودة اىي  ولاكىرلوضوح جدلي خىالص 
  .(10) ((األعالييكسي من اللرودة والراااة والقدرة عم  تامق 

 الىذي رااىق ارتسىاع شىدة األلىمال مميىة  إمكانيتىهتطىوير  إلى وصىوله  نيتشه ويذكر
عضىىوية اىىي الم ىىدة كنتيجىىة لكنهمىىان الجاىىدي والضىىى ل  إصىىالةمىىا مىىن  ))    :عنىىدف

مهىددًا  األحيىانمي ، وحت  آالم ال ينىين التىي تج منىي اىي ل ىض لمجهاز الهض األقص 
كممىىىا نمىىىىت طاقىىىىاتي الحيويىىىىة  إذلياىىىت اىىىىوى نتيجىىىىة ال اىىىىللًا.  ليضىىىىالسقىىىد اللصىىىىر اىىىىي 

اماىمة  الاىنوات،امامة مىن  إن ليضا،وانت شت من جديد إاّل وانت شت قدراتي اللصرية 
 . (11) ((..الشسا .انوات عديدة ت ادل لدي صيرورة 

 ومحاولة اكتشال منه  طلي ي يت امىل مىش الحيىاة األاموب إجادةلسهم لسن ا إن
، الىذي لختمىل لىه عىن مسهىوم ال قىل ال قىللكاب نيتشه مهارة اي م راة مسهىوم  لالحياة 

  عند السكاسة اآلخرين، ذلن ما دعاف إل  تقايم ال قل إل  قامين:
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 ألنىىهالجاىىد الملاشىىر لمطلي ىىة والىىدليل الحقيقىىي عمىى  صىىيرورة الحيىىاة  واىىو :األكبللرالعقلل  
  والتداور.قالل لمتغيير من التطور 

الىذي تحىدث عنىه السكاىسة وكىان اىذا  اإلناىانيال قىل  ويقصد له نيتشه، :األصغرالعق  
غااًك خكل اترة طويمىة مىن تىاريز السماىسة ، واىذا ال قىل لىم ينتلىه  – نتشهلرلي  –ال قل 

خطىىر يهىىدد حياتىىه مىىىن  إلىى  (الجاىىد) األكلىىرعنىىدما يت ىىرض ال قىىل  إالن غسمتىىه اىىذف مىى
خطىىر الاىىيد  إلىى  (ال لىىد)اىىي ت ىىرض  ليضىىاايجىىل  إليىىهمىىرض لو مىىوت ، واىىذا مىىا نىىوف 

اي م ىرض حدي ىه عىن مىا ور ىه مىن  نتشهوقد ذكرف   ،لي اقدان الحياة (الموت)المطمق 
اللىىد  األصىىغراال قىىل  (األكلىىرال قىىل )جاىىد تىىرلم ال اىىءذا الملكىىر.والىىدف واىىو خطىىر المىىوت 

الاقم زادنىي احترااىًا وانتلااىًا مىن اىمطة  إن )) نتشهايقول  األكلرمتر ر لما نزل لال قل 
التىىىي تتولىىىد عىىىادة عنىىىد مىىىن راقىىىتهم صىىىسحة الحيىىىاة ولهجىىىة الىىىدنيا . ...  واألواىىىام األخيمىىىة
ينحىدر لنىا  األلىمولكىن  األحاىن،المقام  إل  اإلناانال يحمل  األلم لن لدرن إننيلجل ! 

  .(12) ((لعماقنا إل 
عممىه  اىاأللم إن األلم لعط  لنيتشىه قىدرة الكتشىال مىنه  لم راىة لاىرار الحيىاة،

 األلىىمكيىىل ياىى    ليضىىا، ولدرن ،االنحطىىاط الجاىىماني اىىي عقىىل المسكىىر تىىر يريلمىىغ  لن
مىىا اىىي  ولدرن ،كآلىىةورّد اىىذف ال ىىزة ضىى سًا وذلىىة وخواىىًا و  ،قهىىر عىىزة ال قىىل السماىىسي إلىى 

المرض  والمنحطين ا يًا ورا  مىا يخسىل  إليهاالموضوعات والزوايا الاماوية التي يمجر 
 .(13)عنهم من ااقتهم وكآلتهم 

 إننىىي نساىىي،اكتشىىست  جديىىدة،لننىىي اكتشىىست حيىىاة  إال )) نيتشىىه  ليضىىا:ويقىىول  
وج مىىت مىىن رغلتىىي اىىي الشىىسا   منهىىا،الكليىىرة كمىىا رشىىست الصىىغيرة  األشىىيا قىىد تجرعىىت 
 األعىوامالتىي انحطىت ايهىا حيىويتي اىي  األعىوام إنحىذار جمي ىا !  اماستي،والحياة كل 

 . (14) ((..تشاؤمي.التي طمقت ايها 
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 حولىه،اكاىله قىدرة عمى  تمييىز مىا  اقىد ة نيتشه،مزايا مهمة لأللم اي حيا ظهرت
اقىد  ،(درااىة المغىات المنىد رة)ت مىيم مىن مهنىة ال لنقىذف: انىه  األلىمارول ن مة اكتالها من 

 لاضالوت طيل دراااته، كان من  ليامه ازايقتل  إل لهذف المهنة دا ه  ئهش ر لرن واا
ل ىىدف  –كىىان عزيىىزًا  لنل ىىد  لصىىل تحطىىيم كىىل حمقىىة ترلطىىه لالماضىىي الىىذي  ليضىىا األلىىم

 (لال دميىىة )غريلىىًا عنىىه واىىو منىىه . واىىذا االرتلىىاط لالماضىىي قىىد اصىىطم  عميىىه ايمىىا ل ىىد 
 . (15) (راض السماسات القائمة عم  قيم زادية)

لسىن الممىس والسهىم عامىة،  اإلجىادةحتى  تمىن )): إليه لقولىهما توصل  نتشهكتب 
، وتمن الخلرة النساية لسن المداورة ، وكىل الخصىال  الدقيقةوذلن الحس المرال لمسوارق 

لحقيقية لتمن السترة الزمنيىة التىي ، واي الهلة ا آنذاناي كمها مما ت ممته   ،التي تميزني
 . (16) ((الم اينة لعضا راااة : الم اينة وكذلن  لك رغدا ايها كل شي  لدي 

لىذلن تجىد  ،ومىذاقها األشىيا ط ىم  الرؤية عند نيتشه، االمرض يغيىرزاوية تت دد 
 ،مىن ذلىن نتشىهوال يقصىد  المىريض،القيم الصحية مىن زاويىة نظىر  إل اخذ ينظر  نيتشه

اىىي حالىىة مىىن  لصىىحالهاكىىان  ،لىىل لىىال كس اىىي قىىيم خاطئىىة ،اىىذف القىىيم اىىي صىىحيحة لن
 كانت منتشرة آنذان.  ألمراضالتل ية 

تظهىىر  ،ال قىىل تلنتهىىا اماىىساتالتىىي  قىىرا ة المسىىاايمقمىىب إن قمىىب قىىيم السماىىسات، و 
 ،وجوداا لم يكن لالقوةألن ،  واي الغرائز اإلناانية األخرى اآلخر من الحياة، الجانب 

وكانىىت آ ىارف اىىي الحىروب واخىىتكل الىرلي واألمىىراض  الطلي ىة يتاىرب اىىيلىل كىان ا ىىك 
واقش الكتالات لو الواقش الس مىي  –لمواقش  نتشه. لهذا الالب كانت قرا ة  ال قمية .... الز

قىىرا ة  إلىى ذلىىن القىىرا ة مىىن قىىرا ة عقميىىة  إزا اتنتقمىىب  ،الغريىىزة اىىي ال قىىل إ ىىارةاىىي اىىن  –
لالناىلة  اتنتسى الكتالىات ،  لو األشىيا مصحولة لمذة تجاف ما يكحىظ مىن تكون  ،غريزية
 .لامطة ال قل الحياة  يةتل  لنيتشه،
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ظهىار  القيىود والتل يىة،قىرا ة متحىررة مىن  تكىون اذف القرا ة الغريزية لمسماسات  وا 
 إلىىى  اىىالنظر قيىىد لو ترقىىىب، يىىتكمم ومىىىن دون لنولىىىم ياىىم  لىىىه لىىالككم  الماىىكوت عنىىه،

وذلىىن إ ىىرا  الحيىىاة داخىىل  ،عكىىس ال مميىىةو  المىىرض خىىكلالمسىىاايم والقىىيم الصىىحية مىىن 
 نتشىىهنظىىرة  لنلي  . كىىان ذلىىن اكلىىر اختلىىار لنيتشىىهلغرائىىز االنحطىىاط والهلىىوط   الىىوعي

عمى  ااويىىة ال مىىل )تنطمىق مىىن منطىق وعىىي ذاتىي لمحيىىاة قىىائم عمى  زاويىىة حىادة وخطيىىرة 
و راىض المنطىق ال ىام ومجالهتىه لىالمنطق الخىاص متجهىة نحى (الاري لغرائز االنحطىاط

مىىن  لضىىمرفلم امىىة . لي مىىا  إظهىىارفالاىىري الىىذي يحىىتسظ لىىه كىىل شىىخص لذاتىىه وال يحلىىذ 
وغىدت لىدي  لىاألمرلقىد تممكىت  ))، غرائز ت د خطيرة ومحرمة وممنوعة لالناىلة لمجميىش

 لن لءمكانىىهالىىذي اليىوم الخلىىرة ، التىىي تمكننىي مىىن تحويىىل زوايىا الرؤيىىة انىىه الاىلب األول 
 .  (17) ((يج مني الوحيد المؤال لمهمة قمب القيم

ماىاوية  نيتشىهمؤلسىات مطالقىا ل ان تصميم الحياة عم  منطق ال عقمىي جىا  إن
كنىت اىي الىدرن  )) :يقىول نيتشىه األشىيا لصىغائر  إدراكىهلمنطقىه الىذاتي القىائم عمى  اىن 

مىن نتىاج تمىن الستىرة وكنىت عنىداا دون  (الماىاار وظمىه)، وقىد جىا  كتىاب آنىذان األاىسل
شىتا  لىىي لجنىوة ، تمخضىىت  لول.. خىىكل الشىتا  الكحىىق ،  األشىلاح لىىرمرشىن ذا خلىرة 

تمىىىن الرقىىىة وشىىىسااية الىىىروح الناجمىىىة عمىىى  مىىىا اعتقىىىد ، عىىىن اقىىىر مشىىىط اىىىي الىىىدم، وواىىىن 
الوضىىىوح التىىىام واللهجىىىىة المطمقىىىة ، وكىىىذلن التىىىىوا   إن (السجىىىىر)ال ضىىىكت عىىىن مؤلىىىل 

ري التي ي كاها ذلىن المؤلىل تىتك م لىدي ال مىش الحالىة القصىوى لمضى ل الجاىدي السك
 .  (18) ((األلمدرجات  لقص احاب، لل وكذلن مش 

إن المكحىىىظ السطىىىن حينمىىىا يقىىىرل حيىىىاة نيتشىىىه، يىىىرى لن نيتشىىىه يكتىىىب مىىىن خىىىكل 
نطىىق لم األشىيا يمقىىب ميىزان رؤيىىة  األلىم لنوكيىىل  األلىم،اىىيرة ذاتيىة لتىىاريز  تجرلتىه تمىن

 نيتشىىه لنوكيىىل  ،ويخمىىق اىىن الىىذوق المراىىل األاىىموب،يطىىور  األلىىم لنال قىىل، وكيىىل 
قىىىدرة عمىىى  قمىىىب  )الىىىذي لىىىم يكتشىىىسه غيىىىرف  األاىىىموبج ىىىل نساىىىه مختلىىىرًا الكتشىىىال ذلىىىن 
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تجىاف الحيىاة ، وقىد  لىاأللم اإلحاىاسالقىرا ة كانىت مصىحولة لمىرارة مىن  لنوكيل  ،(القيم
األلمىاني، يقىول نيتشىه: مقطوعىات اىاغنر المواىيقي  إلحىدىظهر ذلن جميًا عند اماعة 
مترلمىىًا لمصىىير المواىىيق  ن يىىؤلمني تنكىىر المواىىيق  كنىىت  إنمىىا الىىذي يىىؤلمني لالىىذات 
لحيىىث  – وللمانيىىةماىىيحية  لخىىكقلي مواىىيق  قائمىىة عمىى   –لطال هىىا اال لىىاتي المشىىش 

ت دديىىة  لي مواىىيق  حىىرة –غىىدت مواىىيق  انحطىىاط وكسىىت عىىن كونهىىا نىىاي ديىىونيزوس 
 األاىىىاطيرديىىىونيزوس اىىىو إلىىىه الخمىىىر والىىىرقص اىىىي  لنعمىىى  اعتلىىىار  -تاىىىاوي الحيىىىاة 

 .(19)دينية وقيود زادية  لخكق. واو ال ينضلط تحت اليونانية والرومانية
 

مايحية وقومية  لخكق كان ذوااغنر اي اذف المقطوعة  يرى نيتشه لن
مرضه المختمسة ااعدف عم   لطوارعم   نتشه لجرافالتسحص الشديد الذي ا للمانية،

صحة  لك رمما كان لااتطاعة شخص  لاضل (المتهرئة)لورلا  إمراضتشخيص ل ض 
 ألورولااختيارف لم الجة شديدة لنساه ج مه يلتكر  إنيقوم له، زد عم  ذلن  لن

 .(20)اي الواقش عكجًا كان لشد من التدالير المضادة التي جاله لها مرضه  ولإلناانية
 

 إرادة القوة ومشروع تدمير العدمية
ال دميىىة التىىي لتىىدمير  اانيىى امشىىروعة اىىو وضىىش القىىو  إن الهىىدل مىىن القىىول لىىءرادة

ال دميىىىة عنىىىد  مىىىن خىىىكل اىىىذف الدرااىىىة قىىىرا ة للنيىىىة نحىىىاول وضىىى تها السماىىىسات القديمىىىة،
القىىوة قمىىب  إرادةمىىن اكىىرة  لرادعنىىدما  نتشىىهوذلىىن لراىىم صىىورة جديىىدة لم ىىالم مىىش  نيتشىىه،

 الصورة القديمة التي كنا نطل من خكلها لسهم ال الم. 
.  (21)عنىىىد نيتشىىىه مشىىروع نسىىىي الحيىىاة والحىىىط مىىن قىىىدر الوجىىود اىىىيال دميىىة  إن

ل حسىىىظ حيىىىاة ضىىى يسة منقصىىىة واىىىيمة حسىىىظ الحيىىىاة اهىىىي ملىىىد لنهىىىاواىىىي عكىىىس مىىىا يظىىىن 
 .  (22)ارتكااية
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والصىىىور التىىىي  إلشىىىكالا (واصىىىمها األخىىىكق لصىىىل)كتلىىىه  لاىىىماىىىي  نيتشىىىه ذكىىىر
 ظىل الم ىال الزاىدي، الالخطىر واإلحاىاستظهر لها ال دمية عم  ايئة من القىيم الزاديىة 

لموجىود  اشىرطوكىان اىذا الم ىال السيماىول كمظر خارجي مىن لىدن زمنًا طويًك مات مًك 
كان مضطرًا لتم يل اذا الم ال الزادي حت  يتمكن من  –الوجود  إل ينظر لوااطته  –
حتىىى  يىىىتمكن مىىىن تم يمىىىه. اىىىذا الوضىىىش  ،لىىىه لإليمىىىانون ايماىىىواًا، وكىىىان مضىىىطرًا يكىىى لن

 طىويك زمنا االلت اد عن ال الم ... االسماسة ظمت إل له  لدىالخاص لالسيماول والذي 
 .  (23)من دون اذا القناع واذا التنكر الزادي  األرض،غير ممكنة لتاتًا عم  وجه 

اإلحاىىىاس الىىىذي كىىىان يتمتىىىش لىىىه نيتشىىىه، والرقىىىي اىىىي ت امىىىل مىىىش الحيىىىاة  ةاىىىاار ا
ق ىر الحيىاة  إلى النزول ا ايجل نساه، من لمقوالتها الحية  كان لعمق حد ا اي السماسة 

 كان من لخطر الماائل التي يتحاش  السيماول مواجهتها. المنحطة
ن ايجىىىىىل عنىىىىىدما اكتشىىىىىل مراحىىىىىل الشىىىىى ور الاىىىىىاذج اىىىىىي اهمىىىىىه لمحيىىىىىاة كىىىىىا إن 

 اكتشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىااه قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد اقتصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر عمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  المراحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل المتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرخرة ، لي التىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىداً  
اكىىىىر كىىىىل مىىىىن اختىىىىة  إلىىىى وصىىىىواًل  الكناىىىىية لىىىىاألخكقمىىىىن السماىىىىسات الحدي ىىىىة المتىىىىر رة 

الحيىىىىاة مىىىىىن وجهىىىىىة نظىىىىىر  إلىىىىى اىىىىىذف المراحىىىىل كانىىىىىت تنظىىىىىر  لنوشىىىىمنغ ، عمىىىىى  اعتلىىىىىار 
طمىىىىىق دينىىىىىي اىىىىىطحي ولىىىىىم تىىىىىشل الحيىىىىىاة كمىىىىىا وعااىىىىىا ال لىىىىىد واىىىىىي الخىىىىىول مىىىىىن الاىىىىىيد الم

لي )المىىىىىوت(، اكانىىىىىت الحيىىىىىاة لالناىىىىىلة لهىىىىىم علىىىىىارة عىىىىىن كنياىىىىىة وت ىىىىىاليم موجهىىىىىة امىىىىىم 
تكىىىىن اكىىىىرة انطىىىىكق السكاىىىىسة منىىىىذ ال صىىىىور الواىىىىط  وحتىىىى  السماىىىىسات الم اليىىىىة نال ىىىىة 

ايجىىىىل  إليهىىىىاالتىىىىي توصىىىىل  واألعمىىىىاقمىىىىن شىىىىري ة القمىىىىب . واىىىىذف يمكىىىىن عىىىىداا الحىىىىدود 
 اي نقدف لمسكاسة. 

؛ ألنىىه الحىىظ ان جىىذور اىىذا  مىىا ذاىىب إليىىه ايجىىلم ال ىىد إلىى  نيتشىىه ذاىىبوقىىد 
عم  اويىة  – نتشهلرلي  –الااذج ال دمي له لصول ترتلط لاقراط الذي قض   اإلدران

اجومىىه ال نيىىل ضىىد رواد السكىىر الت ىىددي  وليضىىاالحيىىاة لانتهاجىىه اىىموكًا لخكقيىىًا وزاىىديًا 
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لقىىد ))شىىكل واحىىد.: قط ىىه م دنيىىة واحىىدة وذات  إلىى الحيىىاة  لحىىال)الاساىىطائية( لحيىىث 
عدميىة القيمىة ... لمىا  لنهىاالحكما  اي كل عصر نسس التصور عن الحياة  لعظمحمل 

نلىرة الشىن ، كآلىة ملهمىة ، ضىجر مىن  –يقولون عنها دائمىًا واىي كىل مكىان نسىس النلىرة 
مىىىىا الحيىىىىاة اىىىىوى مىىىىرض  )     :الحيىىىىاة مقاومتهىىىىا . اىىىىقراط نساىىىىه لحظىىىىة احتضىىىىارف قىىىىال

 . (24) (( اه كان قد انل من الحياة... اقراط نس (عضال
قىىرل ينتىىاب الىىذوق االراىىل  لرنىىه ))حمىىل السكاىىسة لمقىىيم الزاديىىة:  نيتشىىهيصىىل 

لمىىا يصىىادل مىىن ترقيىىق وتزويىىق اىىوقي اىىاقش لىىدى كىىل المتسماىىسين حىىول الواقىىش ، اىىؤال  
 .   (25)((عندام غير اذا التزويق لصيلالذين ال جديد وال 

ال جديىىىد وال  لعىىىكف، اكاىىىسة ال دميىىىة ظهىىىرت مىىىن ال لىىىارات التىىىي نيتشىىىه يقصىىىد
غيىر مىن رؤيىة ملاشىرة  ،لمحيىاة لصيمةيلحث عن رؤية  لما نيتشه اءنه اي اكرام، لصيل

 عم  السيماول من رؤية عدميىة اىالقة جىاازة والزادية االات انة لما تمميه القيم ال دمية
عنىىىا  اللحىىىث  وتقصىىىّر عميىىىه ،واىىىي تل ىىىث اللهجىىىة واالرتيىىىاح لم قىىىل ،(حضىىىور ماىىىتمر)

ايقىىىاض ال قىىىل لواىىىاطة  لرادعنىىىدما اضىىىحه،  نيتشىىىه حىىىاولذلىىىن مىىىا  ،الجديىىىد عىىىن الحيىىىاة
لىىدائل عىىن صىىحة )ويمكىىن لن لطمىىق عميهىىا ، والنىىزول إلىى  ق ىىر الحيىىاة المىىرض والتشىىاؤم

 لدال من التشاؤم. (ال قل وراحته ولح ه عن اللهجة
  

الىىوعي الخامىىل  الاىىاذج ) لمىىوعي ه الكمحىىدودالنقىىد الجىىذري اكتشىىااامىىن مميىىزات 
. وقىىد التىىدلت اىىذف النظىىرة تتلمىىور عنىىدف عنىىدما الحىىظ ،(الىىذي لصىىيب لال دميىىةالمىىريض و 

منهجيىىة، ل ىىد اتىىرة  وضىىش القىىول الطلي ىىي اىىي قوالىىب لي عنىىدما ،نهايىىة المراىىاة اليونانيىىة
السكاىىىسة  األاكىىىار عنىىىد اىىىي نظىىىام منطقىىىي زاىىىدي قضىىى  عمىىى  ت دديىىىة األوائىىىل السكاىىىسة
والتىي تكىون _ الزادية الممتىدة مىن الماىيحية  األاكارذلن  ل د نيتشهوقد تناول  ،األوائل
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لشىىكل  واىىذف المرحمىىة اىىي مىىا ااىىتم لىىه ايجىىل قلمىىه _الزاديىىة الاىىقراطية لألاكىىارامتىىدادًا 
 . ضيق جدا

ولاألخطىىا  والىىذنوب الكليىىرة  إشىى ار ال امىىةلنشىىرة ال دميىىة اىىو  إن الاىىلب اآلخىىر
مىىىن ال دميىىىة لىىىرز عنىىىدما ظهىىىرت الكنياىىىة كرمىىىز لمتطهيىىىر مىىىن  ، اهىىىذا النىىىوعاتجىىىاف الىىىرب

اخىىىذ اىىىذا  حيىىىث، األخطىىىا  والتكسيىىىر عىىىن الىىىذنوب، عنىىىدما تم مىىىت الكنياىىىة كاىىىمطة إلهيىىىة
مركىز ال قااىة الغرليىة ويقلىل لصىورة ال  إلى الرمز يشمل كااىة نىواحي الحيىاة واخىذ يتاىمل 

الحيىىاة. وااىىت اض لىىداًل مىىن واعيىة، لحيىىث انىىه قضىى  عمىى  ال كقىىة الملاشىىرة لىىين السكىىر و 
 لاىىىمااا نيتشىىىه لخكقيىىىة، وااىىىطةالهىىىوة الوااىىى ة التىىىي اىىىّللها نسىىىي عكقىىىة السكىىىر لالحيىىىاة 

الوجىود،  إلى  اىذا لالىذنب الشى ور. كيىل ظهىرت اكىرة  (مماراات االحتيال عم  الحياة)
 ن ولإلنااناحد الحمول المناالة لمحياة  ولصل كيل نشر ذلن النوع من ال دمية 

 اإلناىان،اي ممكة جوارية يمتمكها  لاأللم واإلحااس الكليرة  الم اناة تحملإن 
نواىىىي قىىىوة ماىىىاوية لقىىىوة الحيىىىاة ،   إلىىى مكىىىة واىىى   الكىىىاان قىىىد احتىىىال عمىىى  اىىىذف الم   وا 
لمقضىىا   اإلرشىادية األواىام لحجىىةوااىت مال  األخكقىىي،التضىييق عميهىا لمماراىىة التنىويم 

رادةاىىىمطة  إلىىى كىىىة الكىىىاان اىىىذف المم   لحىىىالعميهىىىا. وقىىىد  إلقصىىىا  الطىىىرل اآلخىىىر قويىىىة  وا 
دون  لجمىال الحيىاةواإلحاىاس ذاتىه  لقىيم عميهىا اهىمالىذي و ، (الحياة)لإلناان  والمهم من

إقصىىا  لي طلي ىىة مىىن طلي تهىىا الكاممىىة، ولاىىلب ذلىىن الكيىىد والنسىىي لحىىق الحيىىاة داخىىل 
 لنيلرز ذاته،  لنمن  اعجز ااإلناان لاإلناان،انان  غرة اائمة تحيق  إن )) :اإلناان
مشكمة م ن  حياته. واو عم  كل حال يشق  لصورة  لماميؤكداا، انه يشق   لويساراا 

عم   اإلجالةمت ددة، لكن مشكمته لم تكن اي الشقا  لحد ذاته، لل كانت اي عجزف عن 
تمراىًا  ولشىدااالحيوانىات  لشىجشالىذي اىو  واإلناىاناذف الماالة: ))لماذا اذا الشىقا ن(( 

يكشىل لىه  لن، شىرط إليىهيريىدف لىل اىو ياى    إنىهالشقا ، ال يراض الشقا  لحد ذاته؛ ال
عن م ن  اذا الشىقا  وعىن اىلب لزومىه. االم نىة التىي نىا ت لكمكمهىا عمى  اللشىرية اىي 
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 األلىىمالم ىىال الزاىىدي ي طىىي لهىىذا  الحىىال لن لحىىد ذاتىىه. و  األلىىممىىن الم نىى  ال  األلىىمخمىىو 
، لمرفالم ن  الوحيد. وجود الم ن ، مهما كان  اآلن م ن  م ينا! واذا الم ن  ظل حت 

... لوااىطته يجىد الشىقا  تساىيرًا ..  اإلطكقمن عدم وجود لي م ن  عم   لاضليظل 
 .  (26) ((اقد صور الشقا  لوصسه عقالًا عم  ذنب

قضا  عم  ممكىة الكهنة الذين يماراون جميش الواائل لم لولئنمن  نيتشه يحذر
لم راىىىة زوايىىىا مهمىىىة مىىىن الحيىىىاة. ته الىىىذي كىىىان واىىىيم ،(األلىىىمااىىىتمرار )اكتشىىىال الحيىىىاة 

االكاان لديه اللراعة الكااية لكي ينتزع من النسس اللشرية تمن الممكة الم راية وذلن من 
مختمسة مىن خنىق لممشىاعر الحيىة واللهجىة  لرشكالخكل مجموعة من المماراات تظهر 

والتنظىىيم داخىىىل قطيىىىش آلىىىي  الجماعىىىة.الشىى ور لىىىالقوة ضىىىمن  إيقىىىاظمىىىن خىىىكل الماىىكينة 
آخىىر يقىىول  م نىى  إلىى اىىي تحويىىل الم نىى   لخىىرى،موجىىه، وكىىذلن تظهىىر لمكهنىىة واىىائل 

..  (الضىمير المت ىب)اذا او االام الذي يطمقه الكاان عم   إذالخطيئة  لما )): نيتشه
تم ىىل لالناىىلة لنىىا  إنهىىاسس المريضىىة: الىىرئيس اىىي تىىاريز الىىن الحىىدث اآلناقىىد ظمىىت حتىى  

الىىذي يشىىق  لاىىلب ذاتىىه  اإلناىىانمىىا قىىام لىىه التساىىير الىىديني مىىن ضىىروب اللراعىىة.  لاىىول
اي  لمرف، ويكاد يكون  األرج ، لالب ايزيولوجي عم  األالابنساها، يشق  لالب من 
والماىللات،  األاىلابيرتلىن ، يتشىكن اىي و : يضىطرب قديم ممىل ذلن كحيوان اي قسص

عىن  ليضىاضروب القين مىدعاة لمتراىي وال ىزا . يلحىث  لن إذ، األمورذات ليا   ورا  
االتسىىىاق مىىىش شىىىخص  إلىىى  لخيىىىراينتهىىىي لىىىه المطىىىال  اإلناىىىانوماىىىكنات ... اىىىذا  لدويىىىة
يحصل عم  توضي  ... اهىا اىو الكىاان الزااىد  لنهااكم!  خلايااا.حت   األموري رل 

 يسىىىىىتش عىىىىىن اىىىىىذا الاىىىىىلب  لنلب( )م اناتىىىىىه(: عميىىىىىه يىىىىىزودف لىىىىىرول توضىىىىىي  حىىىىىول )اىىىىى
يساىر للمىه لالىذات لوصىسه  لنارتكله اي الزمن الماضىي عميىه  إ ماي نساه لالذات، اي 

مىريض  إناىانعقالًا وقصاصًا لقد امش اذا الكاان الت يس، واهم ... اا قد تحىول مىن 
 .  (27)( (( ل يم) إناان إل 
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رليىه  لاىاساىالحيوان عمى    واإلناان،وان ال يسرق لين الحي لن نيتشه حاولاقد 
والضىىىىوالط  اإلرشىىىىاداتلم ىىىىل اىىىىذف  يرخىىىىذال  ألنىىىه، اإلناىىىىاناهمىىىىا لمحيىىىىاة مىىىىن  لك ىىىىراىىىذا 

وألنه لم يدخل مىزادات ال قااىة االجتماعيىة، وألنىه ال ينىتظم اىي جماعىات يقىيم  األخكقية،
اهمىىا مىىن  األك ىىرواىىو م هىىا حىىوارًا مشىىتركًا اهىىو السىىرد المتىىرلم ومىىن  ىىم اهىىو والحيىىاة واحىىد 

مىىا تقىىوم لىىه اىىي اىىذا اللحىىث اىىو شىىرح  إنوالقىىيم الزاديىىة.  لىىاألخكقالىىذي تشىىوف  اإلناىىان
لن اىذا السصىل  اكتشاانا اي آخىراي م راته لمحياة والتي اتنتهي اي  نيتشهوجهة نظر 

الىذي  األلىدياىذا ال ىود  إلى م يصىل لىه  اشقي ما كان وعيالقدر  ،يكن ايماوااً  نيتشه لم
 مىن م ىاني م نى  مان( . االشىقا  الىذي اىولر )الاو  األرق  إلناانه ولور هارام خارطته 
لرلي  –الكاان الذي اااد  ايادة الخول من ال قاب لس لو  لاإل م إل  وعياالحياة تحول 

 اااىد الىذوقاقىد صحة النسس، اي كل مكان مارس ايه ايطرته، ونتيجىة لىذلن،  – نتشه
يوااقني القارئ للااطة عم  اذف االاتنتاجات وان ال  لنآمل )) تشه:نيلقول  ليضا ال ام

 .  (28)(( ، لالحاجة لملرانة عميهااألقليج مني اش ر، اي 
ااىىتطاع مىن خكلىىه لنىىا   ،التىىدع منهجىا جديىىدا لنىهمىىن حيىىث  نيتشىهلاميىىة  تىرتي
خىىارج  الحيىىاةلوليىىة لسهىىم  كمشىىروع حىىديث عمىى  الخمىىط لىىين األدب والسماىىسة،اماىىسة قائمىىة 
ذا، ، ولسن اماكة النصوص السماسية التي تحسل لال دميةحدود المنطق قىد  نيتشىهكان  وا 
مىىىن خيالىىىه  انس اليىىىة ووجوديىىىةمان الىىىذي يم ىىىل اكىىىرة ر الاىىىول اإلناىىىان لوجىىىودعنىىى  ا ىىىك 
التىي حىاول  األلىديواكىرة ال ىود  يقىدر لهىا لن توجىد ا ىك، لىم تمن السكىرة التىي  الخصب،

، امىا اىو الم نى  الىذي لم يجىداا حتى  وااتىه ،تاريخي لها لصلن كغيرف اللحث ع نيتشه
 عراه عن الحياةن

 الىذي قىدر لنيتشىه قىرا ةالسنىي  األاموبكشل عن لم او محاولةاللحث  إن اذا 
، ولقول حياة النصىوص، ألنهىا جاىدت حيىاة السكاىسة وتجىارلهم ةيالسماس النصوص حياة

 اإلناىانلتخمىيص  الكليىر كرات جهىداا ضش قداي اذا الو  السماسة لنهل ا، الذاتية ايها
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الرمىىزي التىىي وظسهىىا  األدبمىىن شىىقائهن واىىاكم ل ىىض االلتكىىارات المنهجيىىة والذوقيىىة مىىن 
  .لنقد السكر الغرلي كرداة نيتشه

 
 العق  الغربي وتحوالته القيمية 

اكىىىذا تكمىىىم )  مىىىن الشخصىىىيات التىىىي تضىىىمنت كتىىىاب شخصىىىية زرادشىىىتكانىىىت 
التىي  األخكقيىةلشخصية زرادشىت الحامىل األول لمقىيم  مضادة، واي شخصية (زرادشت

وكىىان لن  ،(الخيىىر والشىىر)جىىا ت منهمىىا القىىيم االخكقيىىة االخىىرى امىىا  لصىىمينتضىىمنت 
الرمزي اي اكتشال الخيوط األول  التي تسرعت منهىا تمىن الشىلكة  لاموله نيتشهااتخدم 
كىان قىد عمىق  كليىرة   مشىكمةتوضىي إضىااة إلى  ذلىن، نيتشهوحاول  ،من القيم األخكقية

 نيتشىىه.اكىىان مشىىروع ، لالم راىىة األخىىكق، واىىي مشىىكمة عكقىىة آنىىذان لهىىا السكىىر الغرلىىي
المنالىىت األولىى  لنشىىرة اىىذف  إيجىىادعىىن الم راىىة، ومحاولىىة  األخىىكقمنصىىلًا عمىى  اصىىل 

  اللىدو  ،الحيىاة إلى ، وال ىودة األعمىاققمش جىذور الميتاايزيقىا مىن  ل لارة لخرى، األخكق،
ينهىي  لن إلى لحاب اذا الطىرح لىم يلىدل التسماىل لىل تركىه  هتشيلتاريز جديد لمسماسة. ان

 يلدل التسمال عند نتشهن  ، والاؤال او: مت مشروعه التهديمي
 لقاىىىام ىىىكث  إلىىى تقاىىيم ال قىىىل الغرلىىىي لاىىىير نحىىىو محاولتىىىه ي نيتشىىىهمشىىروع إن 

كيىىل ااىىتحال  اىىرنلئكم ،لكىىم تحىىوالت ال قىىل اىىي مراحمىىه الىى كث ارشىىرح )) :     ايقىىول
 . (29)((اصار ولداً  لخيرا األادوكيل ااتحال  لادا،وكيل ااتحال الجمل  ،ال قل جمكً 

مىىن تمىىن القىىدرة السنيىىة عمىى  نىىزع الصىىسات الطلي يىىة  عنىىد نيتشىىه، ةقىىو  تىىرتي إرادة
اىىي مشىىروعه الكتشىىال خسايىىا وتوظيسهىىا  الحيىىة، التىىي يتحمىى  لهىىا لي كىىائن مىىن الكائنىىات

لما تحول السكر الغرلي ايىرتي عمى  الشىكل .  الغرليةمكجئ الميتاايزيقا  األخكقية،القيم 
 : اآلتي
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تحىىىول  (جمىىىاال)عنىىىدما تكىىىون  :تبلللدأ الميتافيزيقلللا الغربيلللة بلللالتحو  األو  أوال.
وألن السكىىر الغرلىىي كىىان  واألخىىكق،تمىىن اىىي مرحمىىة لدايىىة الميتاايزيقىىا  :جمىىل ال قىىل إلىى 

اهىو يرخىذ صىسة الجمىل الىذي  ،وعم  اترات طويمة من تىاريز السكىر األخكقحامًك لهذف 
قىادر  ولنىه ،ماىااات طويمىة إلى  وحمىل اللشىر اإل قىالتكون وظيسته اي الحياة اي حمل 

. وقد كانت الماىااات الطويمىة اىي طويمة أليام ولستراتل احماأل فاذحمل عم  وصالرا 
والميتاايزيقىىىا  والم ىىىل الزاديىىىة األخىىىكقتىىىرات التاريخيىىىة التىىىي حمىىىل ايهىىىا السكىىىر الغرلىىىي الس

 . القديمة طيمة اذف السترة من الزمن
 تاىىمياتوضىىش نيتشىىه لهىىذف الستىىرة والناىىق الىىذي يحكمهىىا للقىىاب ومسىىاايم رمزيىىة و 

 اآلخىراىو  نيتشه ي د نساىهكان  ،(لك يلالروح )و ل ،(الروح ال قيل) ،(الشيطان) غريلة،
 قىول:إذ يذلن ما يذكرف اي كتاله زرادشت  ،من لين الذين شاركوا اي حمل اذا الشيطان

 ليضىا،، واعتميىت األعمىاق إلى واىو عىدوي األلىّد يشىّد لىي  ،لىروح الك ااىة اءذاواعتميت ))
لهىىذا الىىروح المطلىىق عمىىي كىىالقزم مىىن النىىاس ... ياىىكب اىىي لذنىىي ودمىىاغي كممىىات  اىىءذا

 .  (30) قيمة كالرصاص(( 
ذف واىى _ الىوطنمىن  _مىن ال زلىة هل ىىد خروجىتمقى  زرادشىت ذلىن الىروح الك يىل 

م ىىل قلولىىه لمدرااىىات  ،م تىىرن ال قااىىة وقلولىىه لمىىل ض منهىىا إلىى  نيتشىىهتم ىىل خىىروج  الستىىرة
تىر ير الىروح  نيتشىهاذا النص الىذي يصىل لىه  إنلساغنر وشولنهاور. السيمولوجية وتر رف 

ولىىين  ،تىىراوح لىىين الغسمىىة واالاتاىىكم لخىىذتالتىىي  لذاتىىه هصىىسو  اىىوال قيىىل عمىى  زرادشىىت 
يكىىون موقىىل  لنويمكىىن  ،(األخكقيىىةالقىىيم )االنتلىىاف والىىراض لصىىوت اىىذا الىىروح ال قيىىل 

 : مهمتين قد مرَّ لمحظتين األخكقيةمن اذف القيم  نيتشه
عىىن  نيتشىىهينسصىىل وذلىىن عنىىدما  ،واالاتاىىكم اإلغسىىال لحظىىة األولىى  محظىىة. تم ىىل ال1

المنتشىرة اىي  األخىكقالتىي يواجىه لهىا موجىات  لدواتهاتحضار ال ،مشروعه ويغيب عنه
لىىالسترات األولىى  مىىن  ليضىىامىىرتلط  اإلغسىىالواىىذا  ،مختمسىىة ومتجىىددة ولرشىىكال ،كىىل مكىىان
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لىىىالقيم  اإلحاطىىىةالىىىذي لىىىم يصىىل  ل ىىىد ممكىىىة قىىىادرة عمىىى   ،لمنهجىىىه الجديىىىد نيتشىىىهااىىتخدم 
عمى   لصورة كمية. واذا يظهر اي مقاطش من كتاله اكذا تكمم زرادشت ايقول األخكقية

 ليهىىىىالي زرا )) مىىىىتمهًك اازئىىىىاً  -الىىىىروح الك يىىىىل  -زرادشىىىىت : ااىىىىم ته يقىىىىول لي  لاىىىىان
 ،مىا لنىت والمقىذول م ىا ،واكىب اىي مىدارااال ىك ليزعىزع الك إلى الحجر الحكيم المنقىذل 

اكىان حكمىن  ،مىا اىوق. لقىد حكمىت لىالرجم إلى اكلد لن مىن الاىقوط ككىل حجىر يرشىق 
 .  (31) ((له عم  نسان، واذا الحجر الذي اّوقته ايرجش ااقطا عمين

 لمامىىهالتىىي تظهىىر  لمقىىيم تىىهمواجه إزا  نيتشىىه وضىى سه اىىذا الىىنص قمىىقي لىىت لنىىا 
اهي ظهرت عم  لاىان ذلىن الىروح ال قيىل  من التمظهر الماكر، مسةمختعالية و  لموجات

لىىه  لدتلصىىسة )الىىرجم( لي قىىذل الحجىىر عمىى  الىىذي حكىىم عميىىه لاىىلب ارتكالىىه م صىىية 
 الرجم.  إل 

الغسمىىة  تمىىنالجىىز  ال الىىث مىىن كتىىاب زرادشىىت  يىىذكر نيتشىىه اىىي نىىص آخىىر، اىىي
 الزادية اي نشيد ال مل حيث يقول زرادشت:  األخكقالتامة عن رؤية 

 (( ، كن عم  حذر اإلناان ليها ))
  ((ماذا يقول نصل الميلن))
 .  (32)(( لقد ااتاممت طويًك لموان)) 

لي عىدم  ،النوم ال ميق، واالاتاكم الطويل لمواىن إل نصل الميل ارلما يرمز 
عىدم قىدرة ، واىي مىن المؤكىد ، واي لحظات من الوان والض لالقدرة عم  راش الجسنين

لحظىة تىر رف ذلىن، لحظىة اىي  نيتشىهسىن . كىان ال إلى عم  رؤية تارب تمن القيم الزادية 
وحتى  اىي مرحمىة تحطىىيم  ،منسصىك عىىن رؤيىة الحيىاة كانكشىال لىىه تلنىي األاكىار الغرليىة

اد اعتقىى لم نىى  لدق ،اعتقىىادًا لنى  عميىىه اماىىسته إاللىىم يكىىن انكشىال الحيىىاة لىىه  ،تمىن القىىيم
ل قااىة  نيتشىهاتىرة تىر ر  االناىكخ _ وذلىن . وقد ترتب عم  ذلن االنسصالاأللديلال ود 
واىكت القىزم طىويك حتى  ضىاقت  )) لقولىه: نيتشىهمجموعة من اآلالم يىذكراا  _ عصرف
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 ولنىتمما تش ر لهىا  لك ر، االرايق الصامت يش رن لوحشة االنسراد، لنساايمن اكوته 
 .  (33) ((وحدن ال رايق لن

إن من الغريب لن ي طي نيتشه لأللم م ان لخرى، لل ويضز من الدوال الك يرة 
حالة  رتب عميهتتو  ،خولالنسراد و إلوحشة واي لر عنه لال لمداللة عم  م ن  واحد، ااأللم

حدوداا  إل آالمًا لخرى تصل  نيتشه. ويذكر األنساسضيق اي  من االكتئاب ال قيل مش
تزايىىد الضىىيق اىىىي ي ولحكمىىي،تائىىه اىىي تسكيىىري  ولنىىا ليضىىايىىت وارتق)) القصىىوى ايقىىول :

 .  (34) ((لروجاعهاااتساق ليش ر  لحكمه لضغاثكرنني عميل نلهته  ،صدري
 ،لحظىة التهيىؤ لمواجهىة الىروح ال قيىل ،لحظىة اليقظىة مىن النىوم الطويىلتمىن اىي 

من لحظات موقسىه مىن القىيم الزاديىة  األخرىالمحظة  إل واي المرحمة التي اول تنقمه 
 وصراعه الماتمر ضداا. 

اليقظىة واالنتلىاف وراىض صىوت  الموقل من القيم الزادية واىي لحظىة لحظة. 2
واي لحظىة نىدا  الحيىاة، صىوت يراىم لىه خيىوط  ،(الزادية األخكقراض )الروح ال قيل 

يحىاول القيىىام لىىه  ناىي  جديىىد لمحيىاة الىىذي لىىم يظهىر لىىه لصىورة انكشىىال لىىل لصىورة لنىىا 
  .او ذاته

 تاىىرب ، اتىىرات مىىن عىىن رؤيىىة الىىروح ال قيىىل لحظىىة الغسمىىة المحظىىة األولىى  تم ىىل
نطمىق  لنيمكىن و  ،وانقطاعىه عىن اىماع صىوت الحيىاة إلى  نيتشىه، القيم الزادية ال دميىة

واي خول مىن لن يتاىرب ذلىن الىروح الخسىي حتى   ،(لحظة الخول من الكتالة ) عميها
وكرنىه قىد  ،لحظىة لخىرى إلى االنتقىال  إل لصورة مساجئة  نيتشهلن ياارع لذ ،منهجه إل 

يدااش عىن و  األخكق،انراف يراض االاتاكم لصوت  ،من احر كان يخيم عميه ااتيقظ
غيىر لننىي اعهىد )): نيتشىهضد لي نوع من القيم الزادية، يقىول  جدا، عنيسة لنلرةمنهجه 

لهىىىا كىىىل واىىىن اىىىي نساىىىي لهىىىذف  لرغمىىىتلنساىىىي قىىىوة ااىىىميها شىىىجاعة، واىىىي القىىىوة التىىىي 
 .  (35)((يتوارى لنالشجاعة تذرعت اصحت لالقزم قائك: إن واحدا منا يجب عميه 
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 ،المرحمىة ال انيىة مىن مراحىل ال قىل الجىرلة وتمىن االنتساضىة مىن لحظىات ت د تمن
القوة والتي تصاحلها دائما اي كتاب زرادشىت  إرادة لاد، إل  ال قل ااتحالة مرحمة واي

 الضرب.  ولحياناكممات الراض والصحوة 
واي الصسة األخرى التي يتحول لها ال قل الغرلي : أسد إلىتحو  العق   .ثانيا

مرحمة االات داد لمهاجمة الم ل الزاديىة  اي، لدى نيتشهالقوة  إرادةم ل تي تال إل  لاد،
وال  األخىرى،ليضًا لاىموم ال قااىات  لها لرنها مرحمة قد تر رت ها،عن نيتشه ، ويقولال ميا

اىىىي كتالىىىه  نيتشىىىهالزاديىىىة ويصىىىوراا  األخىىىكقت ىىىد مرحمىىىة انقطىىىاع جىىىذري عىىىن روااىىىب 
لماىىى ة  ليضىىىا لنىىىا لصىىىلتويىىىكف، لقىىىد  ))ايقىىىول:  (ال ناكىىىب)زرادشىىىت الجىىىز  ال ىىىاني قاىىىم 

نيىىىل لنىىىاني  إلىىى  اإللهىىىيعىىىدوتي القديمىىىة اقىىىد توصىىىمت ل قتهىىىا لنساىىىها ولجمالهىىىا  ال نكلىىىة
عاطسىىة االنتقىىام . تقىىدموا  إلىى اىىتوجه نساىىي  إنهىىالماىى تها .. اجىىل لقىىد انتقمىىت ، ويىىكف ! 

تم ىااًل  لصىل  لنعىن ملىدئي اخيىر لىي  لتحىولالصحاب وقيدوني لهىذا ال مىود كىيك  ليها
 .  (36) ((جامدًا من لن لاب ك اصسة منتقمة

مرحمىىة تحىىول الجمىىل اىىي  لىىم يىىتخمص نيتشىىهلن  يؤكىىد لنىىا اىىذا الىىنص النيتشىىوي،
يقيىدوف اىي عمىود ، كىيك  لن ألصحالهدعوته و   ،من القيم الزادية لصورة كاممةلاد  إل 

، دلىىيك لمصىىراع  النساىىي لىىين التخمىىي عىىن القىىيم القديمىىة وانتقالىىه إلىى  يتحىىول عىىن ملدئىىه
واىىي  ، اىىي  قااىىة نيتشىىه،الحىىذر واالحتىىراس لمرحمىىة المرحمىىة وتحىىدد اىىذف.  مرحمىىة جديىىدة

و قىىىىىااتهم القائمىىىىىة عمىىىىى  ملىىىىىدل الماىىىىىاواة والتشىىىىىولة  األلمىىىىىانمرحمىىىىىة لدايىىىىىة اجومىىىىىه عمىىىىى  
 لالمايحية . 

تتنااىىىىب مىىىىش قاىىىىوة  (الضىىىىرب)و  (التمزيىىىىق) ،قااىىىىيةكانىىىىت األلسىىىىاظ ال نيسىىىىة وال
 ،الجمىل صىلور واىادئ لنمىن حيىث  ،(الجمىل) واي تختمل عن مرحمىةاألاد، وضراوة 

ال  لنىىهاانىىه غاضىىب ولىىيس لىىه القىىدرة عمىى  الصىىلر رغىىم  األاىىد لمىىارغىىم مىىا حمىىل عميىىه . 
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مىىا يقىىىل  كىىل وتمزيىىىق األحمىىالواىىذف المرحمىىىة تم ىىل رمىىي  ظهىىرف، حمىىل عمىىى  لىىرييقلىىل 
  من األشيا .لطريقه 

ايقىىىول اىىىي الجىىىز  ال ىىىاني قاىىىم  األاىىىد،تتنااىىىب مىىىش قىىىوة  للساظىىىا نيتشىىىه ااىىىتخدم
لقهقهىىىة تاىىىقط  لواجهكىىىم ولنىىىاعىىىن مكىىىانكم  اركشىىىل )) :مىىىن كتىىىاب زرادشىىىت كىىىب()ال نا

تممككىم الغضىب خىرجتم  إذالمىزق ناىيجكم حتى   لنىداعميكم من الذرى التي اتانمها واىا 
 .  (37) ((وتداقت نقمتكم لكممة ال دل التي تتسواون لها لكاذيلكممن مغاور 

نساىىىه القىىىائم عمىىى  ااىىىتخدام  اإليقىىىاع مىىىن كتىىىاب زرادشىىت قاىىىم الاىىىاحر نجىىد اىىىي
ولمغىىت ال ىىورة اىىي زار حىىداا اراىىش عصىىاف واخىىذ يقىىرع لهىىا الرجىىل  )): نيتشىىهالقاىىوة ايقىىول 

 ليهىىاالمشىى وذ،  ليهىىاتوقىىل  –الىىذااب لنواحىىه وشىىكواف، قىىائك لىىه لضىىحكة ممؤاىىا الغضىىب 
 .  (38) ((لنتالكذاب، لقد عرل من  ليهاالمزيل، 

الىىذي  ،عىىالم الظىىاار والشىىي  اىىي ذاتىىه إلىى الاىىاحر اىىي كتىىاب )زرادشىىت(  يرمىىز
 ،والىىذي ظهىىر لصىىسة الشىىيز ،(طإمانويىل كىىان  ) السيماىىول األلمىىاني عنىىد لك ىىرلىرز لصىىورة 

امىا  ،تخىدع النىاس لىرنلنت اقد قضي عميىن  لما )): (زرادشت)عم  لاان  نيتشهايقول 
لكل كممة مىن كمماتىن م نيىين لىل  ك ىة ولرل ىة  لنواعرل  لعرانعمّي اانا  لمرنيخس  

 لنىىا))اىىي وصىىل الشىىي  اىىي ذاتىىه عمىى  لاىىان الاىىاحر:  ليضىىا . ويقىىول (39) ((م ىىان ...
 .  (40)((المحجب المخول الممسش لالغمام ليهاالسكر الذي ال اام له،  ليهاطريدن 

نىه الىذي يقىول عو  ،وشكوى الشيز الااحر الحامىل لقىيم الشىي  اىي ذاتىه لنين إن
المحجىىىىب المخىىىىول الممسىىىىش  ليهىىىىاالسكىىىىر الىىىىذي ال ااىىىىم لىىىىه،  ليهىىىىازرادشىىىىت لنىىىىا طريىىىىدن 

  يحدد ماايته.ولم  (طكان  ) الشي  اي ذاته الذي قال له اولالغمام،
اىي  إن اذا النص جا  لي ير عن لصل تشكيل اإليديولوجيات، ااإليديولوجيات

رغلىىة اىىي  إلىى   ىىل الحيىىاةمىىن رغلىىة اىىي تمواىىي تحريىىل لمم راىىة  ،مضىىادة لمحيىىاة إرادات
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حىق  اآلخىرينال يممن  يااتتلاعااتهكن الحياة عن طريق تضمينها داخل نظام ارمي 
 . (41)تغييرف لو االختكل عنه 

، عمىى  القىىول الحقيقىىي لمحيىىاة الوجىىهالتىىي تراكمىىت عمىى   األواىىامتحطىىيم جميىىش ا
وقىىد حىىدد اىىذف  األول لحكمىىة الحكىىيم، اىىي المغىىامرة التىىي حىىاول نيتشىىه خىىوض غماراىىا،

التي اندمجت مش التسكير والترمل اي الحياة وقامت لتوجيه  األخكقيةالتراكمات اي القيم 
اصىىل  إلىى  لدىواحىىد ممىىا  ،اتجىىاف إلىى نىىواحي الحيىىاة المت ىىددة اىىي زمىىن السكاىىسة األوائىىل 

، واىذا مىا الحظىه السماىسي القىدرة عمى  الترمىل ولن دمت لالىذاتال كقة لين السكر والحياة 
 اإلناىىىانيةجىىىر  جىىىداً  الميتاايزيقىىىا كانىىىت تاريخىىىًا خطيىىىراً  إنعنىىىدما لدرن ( مىىىارتن ايىىىدغر)

والمرجىش األول لمحيىاة، ذلىن الناىيان التىام  األصىلنياان الكينونة لي نايان  إل الغرلية 
 .  (42)لمكينونة الذي دشنه كذلن ال صر التقني 

تشىىه مخاللىىه السكريىىة إن القىىدرة عمىى  المواجهىىة لياىىت لالشىىئ الهىىين، اقىىد غىىرز ني
اإلرادات تمىىىىن و كتشىىىل الم راىىىة ل ومساايمىىىه الهدامىىىة داخىىىل لحشىىىا  الميتاايزيقىىىا الغرليىىىة،

الحكمىىىا  ، والمسكىىىرين ، ، اقىىىد راىىىش اىىىي كتايىىىه زرادشىىىت، نقىىىاب الزيىىىل عىىىن وجىىىه الاىىىملية
 إلى الىذين يطمحىون  لولئىن واض تحت تامية مشااير الحكما ، و وال مما  ، والسكاسة 

الغشاشىون الىذين يقسىون اىي  لولئىن وليضا ،(الش را )تجرلة صواية اريالية  إل االرتقا  
 لراكىىاراهىىم لياىىوا لرليىىه لاضىىل لىىالواقش مىىن الم ر ىىرين  (ال ممىىا  )الشىىرن الىىذي ينصىىلونه 

 .  (43)جاازة 
  ، مرحمة البحث عن أرض جديدة، وتاريخ بريء:طف  إلىالعق   تحو  ثالثا.

وعدم  ،االنسصال عن كل ماض   إل  وكذلن ،والدة جديدة إل  تمن المرحمة ترمز
نظىىرة ملهجىىة  إلىى ، واىىو قمىىب النظىىرة ال دميىىة لمحيىىاة إلىى  كىىل مىىذاب لو اماىىسةاالنتمىىا  

الت ىىدد والصىىيرورة، تمىىن اىىي صىىسات الطسىىل  إلىى ممؤاىىا الضىىحن والىىرقص المىىذان يرمىىزان 
طسىىىل اىىىذا لىىىال ود ال مرحمىىىةعمىىى   نيتشىىىه لطمىىىقالىىىذي جىىىا  مىىىن دون اهىىىم لمىىىا حولىىىه. وقىىىد 
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لتراجىش ال نهىائي  إاللىيس  مىة مىن عىود  لرنهعندما يذكر  (اوكو) لدركهذلن ما  األلدي،
، األلىديت ني لممسكر الملاشر ال ود  لن األصليصطم  عم  اكرة  ألنه – األصللسكرة 

يسهمها والسهم اىذا  لناي تمن المرج ية التي لم يسهمها ل د، وعميه  لنهالن يدركها عم  
 .  (44)او ا ل ماتقلمي دائم 

تمن المرج ية التي لىم  لنهاعم   – األلديال ود  –يدركها  اوكو اي لن إن قول
 لم ن  آخر ،الحياة وليس لديه اكرة مالقة عنها إل لن يرتي المسكر  يا ...يسهمها ل د

اىي  عالقىة الاىالقة تا قااىمىن ال شىيئا يلقى حتى  ، صىسراً  تكون محصىمة ذاكىرة المسكىر لن
اذا المسكر لالطسىل الىذي ال يمتمىن لي اكىرة عىن  نيتشهسهم الجديد لمحياة . كذلن يشله ال

 مكذ جديد لمسماسة وتاريز م موم لحياة مجهولة.  نيتشهواي لرلي  ،الحياة
مىىىىن تحىىىىوالت ال قىىىىل الغرلىىىىي، واىىىىو لن يىىىىرتي  (الطسىىىىل) التحىىىىول ال الىىىىثذلىىىىن  إن

د راىىمتها لىىه لنظمىىة م رايىىة قديمىىة. إن اىىذف التاىىمية ال تتنااىىب اإلناىان متحىىررًا مىىن قيىىو 
غريزيىة ال  للساظىاااتخدم  نيتشهالن  ،(اكذا تكمم زرادشت) مش ما جا  اي مقاطش كتاله

نيتسىىوف لهىىا،  لنيمكىىن لمطسىىل  كىىان ااىىتخدامه لمطسىىل لقصىىد الرمىىز. ايقىىول اىىي الجىىز   وا 
قريلىىة واحلىىن ل يىىدة،  لخشىىان إننىىي ))لمىىرقص:  آخىىرال الىىث مىىن اىىذا الكتىىاب قاىىم نشىىيد 

عىذاب  وليالم ىذب لىن ارنىا نحوي، إقلالنعني ويوقسني  إعراضنالحياة، ايجذلني  ليتها
 ليتهىىىاال يكراىىىن،  إناىىىانلي  ))   :آخىىىر يقىىول. اىىي مقطىىىش  (45)(( لجمىىىنمىىىن  لتحممىىهال 

 . (46) ((..إليه.اآلارة الغامرة الااحرة التي ال يسوتها مقصد تتجه 
وصل واذا التغزل لالحيىاة، كىرن الحيىاة لن ى  قىد عرضىت عمى  نيتشىه إن اذا ال
واىىو عمىى   لن نيتشىىه يوجىىه ذائقتىىه ومشىىاعرف الجياشىىة نحىىو الحيىىاة،لىىل  لكامىىل تساصىىيمها،

التىذوق، ولكىن  اىوى حااىةم راته  وليس لديه م راة الحياة إل صورة الطسل الذي يرتي 
وكىىرن لديىىه م راىىة  اقىىط إلىى  لعمىى  مىىن ذلىىن، الطسىىل الىىذي يتمتىىش لىىه يتجىىاوز تىىذوق نيتشىىه

، ودرايىىة لهىىا تصىىل الحيىىاة عىىن م راىىة نصوصىىه تمىىن، ولنخصوصىىا اىىالقة ومورو ىىة، 
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تىىذوق الطسىىل اىىو طلي ىىي  ، ولناىىن تىىذوق الحيىىاة كىىان نتىىاج عمىىل واهىىم وم راىىة اىىيما لن
وصل  نصوصه اي إحدىاي  نيتشهقول  وال لدل عن ذلن .م راة القه ليتغريزي لم 

 لمىاميتسرين من  لرانالطسمة المهذلة الشاردة ن  ليتهالين تقودينني اآلن  إل ) ):  الحياة
المىىآزق التىىي ال اعىىرل لهىىا  إلىى اتل ىىن راقصىىا حتىى   اانىىذالستيىىة . واىىا  ليتهىىاحمىىوة طائشىىة 

 .  (47) ((منسذاً 
يضىش صىسات  لنال يمكىن  نيتشىه اىءن خصوصا نيتشه لمامالحياة قد تم مت  إن
االحيىىاة قىىد  إذنيىىراف، واىىو وكمىىا ن ىىرل ينسىىر عىىن كىىل توجىىه ميتىىاايزيقي.  لنلشىىي  دون 

لرمىىىز الطسىىل ومىىىا اىىىو  نيتشىىىهعمىى  صىىىورة شىىىي ، ولكىىن مىىىا م نىىى  ااىىتخدام  إليىىىهتم مىىت 
 نيكىون النىا مخمصىا لمحيىاة لنمىن اكىرة ااىتخدام الطسىل  لراد نيتشىهعكقته لالحياةن ل ىل 

ايىة خروجىه مىن ال زلىة ذلىن مىا يىذكرف اىي خىان الحيىاة اىي لد نيتشىهلم يخنهىا، ولكىن  ولنه
لمىىا لمىىغ زارا ال ك ىىين مىىن عمىىرف ، اجىىر  ))المقطىىش األول مىىن الجىىز  األول حينمىىا يقىىول: 

يندم عم  اذف الخروج من اذف اهو لذلن . والهجرة م نااا الخيانة  (48) ((وطنه ولحيرته
وطني  لنت ))يقول:  ذلن ما يذكرف اي الجز  ال الث عندما ،ال زلة واجرة وطنه ولحيرته

الىىوطن  ليهىىا إليىىن لعىىودال زلىىة لقىىد طىىال اغترالىىي اىىي لىىكد المتوحشىىين . اهىىا انىىذا  ليتهىىا
 .  (49) ((وعيناي تذراان الدموع

مىىىن عزلتىىىه مىىىن طسولتىىىه  نيتشىىىهاالحتمىىىال يلطىىىل لمجىىىرد خىىىروج إن القىىىول لىىىذلن 
لىدليل خروجىه  ،لمحياة اإلخكصلم ياتخدم الطسل حت  ينزع منه صسة  هتشني)اطرته( ا

لي غريزتىىه الطلي يىىة  األولىى ،كىىي ياىىمب منىىه غريزتىىه لعنهىىا. ام مىىه ااىىتخدم اىىذا الطسىىل 
 .  ااوي طلي ة الحياةالتي ت

الحياة قىىىد ،إنحيىىىاة ، وقىىىد ذكرنىىىا اىىىالقالمحىىىب التحمىىىل غريىىىزة  عديىىىدة لسىىىاظاهنىىىان ل
وقد اخذ من الطسل الغريىزة التىي لىم ، الغريزية األلساظوقد وصسها لهذف  نيتشه لمامتم مت 

غريىزة )وقد انطمق لمحيىاة يصىسها لغريىزة مىن طلي تهىا ، المصطن ة اآلخرينتتشوف لغرائز 
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 ولنخصوصىىىا  ،اكلىىىر مىىىن لن تصىىىدر مىىىن اىىىذف الغريىىىزة اللاىىىيطة األلسىىىاظ. ولكىىىن  (طسىىىل
: عمىىى  لنهىىىا (الحيىىىاة)عىىىن م راىىىة ماىىىلقة لهىىىا ايصىىىل  األلسىىىاظ يىىىنموصىىىل الحيىىىاة لهىىىذف 

 اىرحممن إنني ،الستية ليتهاحموة طائشة  لماميتسرين من  لران ،آلارة الغامرة الااحرةا))
مىن عاشىق لم شىوق  إالال تصىدر  األلسىاظاهىذف  .(50) ((انان مىدي م صىمين إلىّي  إل 

  لطلي ة الحال. يكون الطسل او ال اشق لنوال يمكن  ،يراف ويصسه لهذا الوصل
نتاىا ل اىل الحيىاة  لن وانا ومن خكل اىذا التحميىل لمنصىوص النتشىوية يمكننىا

 ن  المرلةن وانه يلحث عن م راة اذف  ةمرل نتشهعند 
تشىليه  ،يقترب من اذا التشىليه (نشيد اخر لمرقص )قام  يمكننا تحديد نصا اي

تهىا الاىاحرة، لقىد ت لىت مىن رعايتىن والاىير ورا ن ، لي ))ايقىول:  لمىرآةالحياة عمى  لنهىا 
، اماىىول تاىىم ينني صىىراخن، ايىىا: ارقصىىي عمىى  نقىىرات اآلنحتىى   لغىىاني لاىىم تنلقىىد 

 .  (51) ((ما نايت اوطي اءننيله ،  للهلناوطي 
 لرادتعنىىىدما  ،(الشىىىيخة والستىىىاة) قاىىىم اىىىي الجىىىز  األول مىىىن كتىىىاب زرادشىىىت لمىىىا

اقمت ااتيها اىذف الحقيقىة  ))ت من لزرادشت عن حقيقة صغيرة قال زرادشت:  لنالشيخة 
الناىىىا  اىىىىك تناىىىى   إلىىىى مىىىا ذالىىىىت  إذاالصىىىغيرة ليتهىىىىا ال جىىىوز واىىىىذا مىىىىا قالىىىت ال جىىىىوز 

 .  (52) ((الاوط
تحىدد  لومىن دون لن تظهىر مىن الىنص، المقطىش األول اي  ظهرت كممة الاوط

واي المقطش ال اني ظهىرت كممىة الاىوط وم هىا كممىة الناىا، ومىن اىذين  ، مكم  الحياة
لكىىىل صىىىساتها  اىىىي )المىىىرلة( نيتشىىىهالحيىىىاة عنىىىد  لنحقيقىىىة واىىىي  إلىىى المقط ىىىين نتوصىىىل 
 .  ومساصل وجوداا
الحيىىىاة عنىىىد  الت ىىىرل عمىىى  نىىىايمكن مىىىن كتىىىاب زرادشىىىت (الشىىىيخة) قاىىىم إن اىىىي

قىد  نيتشىهوالاىيما لن  ،ااي والكمتنىاايعم  لنها وعي ذلىن االنسصىال لىين المتنى نيتشه،
كما  ،لمرجل الذي ال يكتمل م ناف من دونها اآلخرالنصل  ،منزلة المرلة إل انزل الحياة 
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ناىىوطه، اهىىو  لىىم يىىنس   ألنىىهنساىىه  نيتشىىهلىىم يكتمىىل م نىى   ال دميىىة،  األخىىكقحىىارب  وا 
 ن نيتشهما اي الحياة عند ااوطه .  امطةيحاول خمق قيم عدمية لخرى تحت 

يمكىىىن مىىىن خكلهىىىا الكشىىىل عىىىن م ىىىاني  إن قىىىرا ة عميقىىىة لمنصىىىوص النيتشىىىوية 
 :(الشىىيخة والستىىاة)المخىىاطرة والم ىىب، إذ يقىىول اىىي مقطىىش قاىىم الحيىىاة اىىي  الحيىىاة عنىىدف،

: المخىىاطرة  لمىرينالرجىىل الحقيقىي يطمىب  إن.. ولكىن مىا تكىون المىىرلة لمرجىل يىا تىرىن ))
اهىو ي ىد  وليضا،. (53) ((األل ابالمرلة ، اهي اخطر  طمب إل والم ب، وذلن ما يدعوف 

لىتكن المىرلة ل لىة صىغيرة طىاارة كالمىاس تشىش ايهىا  ))الحياة ل لة صغيرة طاارة ايقىول: 
 .  (54) ((اضائل ال الم المنتظر

امىىىا السضىىىائل التىىىي يحىىىاول نيتشىىىه لن يقيمهىىىا لم ىىىالمن ولي اماىىىسة يقىىىدمها يمكىىىن 
لم ىىالم المنتظىىر التىىي يقيمهىىا نيتشىىه  سضىىائليىىاةن  إن الج مهىىا طريقىىة لم راىىة الكىىون والح

لسضىائمه الجديىدة واىذف  األخيىرما يجدف من ش ور تجاف المىرلة. اهىي القيىاس  لااسعم  
ليحىىذر الرجىىل  ))واصىىسا اضىىائل المىىرلة:  نيتشىىهايقىىول  .مختمسىىة لرشىىكالالسضىىائل ظهىىرت 

تضىمحل  إذ ،يل حلهىاالمرلة عندما ياتولي الحب عميها، اهي تضحي لكل شي  اي اىل
 ،كمهىا تجىىاف قيمتىه. ليحىىذر الرجىل المىرلة عنىىدما تاىاوراا اللغضىىا  األشىيا اىي نظراىا قىىيم 

 .  (55) ((اقمب المرلة مكمن لمشر لمقاوة،كان قمب الرجل مكمنًا  إذا ألنه
 -لنصىىىىيحة الشىىىىيخة عنىىىىدما تقىىىىول لىىىىه  نيتشىىىىه وألجىىىىل تسىىىىادي شىىىىر المىىىىرلة، يرخىىىىذ

 : -لالحياة  نتشهوكم راة نمخص ايها عكقة 
  (( الناا  اك تنس الاوط إل ما ذالت  إذا ))
 .  (56) ((اكذا تكمم زارا .. ))

، تىىاريز نىىا  تىىاريز لمحيىىاة عىىن طريىىق المىىرلةلاهىىل ياىىم  لنىىا، لو لاإلمكىىان تقلىىل 
، واىىل يتراىىس واىىي مرحمىىة الرغلىىة الىىوعي، الرغلىىة التىىي يمكىىن عىىداا مرحمىىة مىىن مراحىىل

 .ن اي لصمها ال ميق رغلة جامحة م راةتاريز لمحياة قائم عم  
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 الخاتمة
ال يخمو عالم األاكىار مىن مخىاطر كليىرة جىدا، وتكمىن تمىن المخىاطر اىي النظىر 

التىي تاىتند  تإل  ال الم وتسايرف تسايرا ذاتيا، واألخطر من ذلن اىو تكىوين األيىديولوجيا
لنها تقوم لءقصا  جميش اآلرا   تإل  تمن األاكار الذاتية. ومن مخاطر تمن األيديولوجيا

التي تخىالل توجهاتهىا وطموحاتهىا، ولالتىالي تحولهىا إلى  اىمطة م رايىة ورقاليىة لماىيطرة 
قىول نحواىا، ولىذلن تكىون تمىن األيىديولوجيات النمىوذج الاىائد عم  األوضىاع وتوجيىه ال 

نظر إل  ال الم ويحمل الكون والطلي ة عم  لاااه، واىذا األمىر يىذكرنا لىالمجتمش الذي ي
 اقتصىىىىاداللورجىىىىوازي، الىىىىذي اىىىىاد ال ىىىىالم األورولىىىىي، وشىىىىكل لنىىىىاف السوقيىىىىة والتحتيىىىىة، مىىىىن 

دب واىىىىن، ارصىىىىلحت جميىىىىش مجىىىىاالت الحيىىىىاة تىىىىدين لىىىىذلن النمىىىىوذج وايااىىىىة وقىىىىانون ول
 اللورجوازي وتنت  األاكار عم  لاااه.

مشروع نيتشه كان مشروعا مضادا لممشاريش السماسية التىي تحولىت ايمىا ل ىد  إن
و والت مسهومية عمت لورولا لركممهىا، لحيىث لنهىا اىاامت اىي حجىب  تإل  ليديولوجيا

السكىىر عمىى  ملاشىىرة الحيىىاة، ارصىىلحت اماىىسات الحضىىور والتقميىىد امىىا المنل ىىان الوحيىىدان 
لىم ينسىش النقىد الىذي قدمىه السكاىسة إزا  األاكىار المذان يحددان موقل السكر مىن الواقىش، و 
 تمارس امطة النقد. االميتاايزيقية، لل لن النقد لصل  ليديولوجي

وقد عزم نيتشه عم  تسكين وتدمير مساايم الميتاايزيقا، مىن خىكل منهجىه القىائم 
 التىة،  ضرب المساايم األاااية التي تلنتها الميتاايزيقا الغرلية، واي مساايم عقميةعم  

ااامت اي تجميد حركة الحياة، وقام نيتشه لءيقاظ الغرائز اإلناانية من الاتها ال ميقن 
لترخذ دوراا واالتحاد لالحيىاة، لكونهىا لقىرب واىيمة لم راىة الحيىاة، ولكىون الغرائىز متولىدة 

 لصورة طلي ية اهي األقرب اهما لمحياة.
لما ال قل اإلنااني اقد وصسه  وقد وصل الغرائز الجامانية لرنها ال قل الكلير،

لال قل الصغير، اءذا تمرض ال قل الكلير، واقترب لطلىه لمحيىاة، لاىتيقظ ال قىل الصىغير 
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ألدران ذلىىىىن االتصىىىىال لالحيىىىىاة، واهىىىىم عكقتىىىىه لىىىىالكون والطلي ىىىىة، ولاشىىىىر اىىىىي الت ىىىىرل 
 الملاشر عميها.
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الجام يىة لمؤااة الحاج ، ا لاامةوالسماسة ، ترجمة :  هدولوز ، جيل ، نتش .ينظر.(21)
 .  47، ص 1993،  1، ليروت ، للنان ، طلمدرااات والنشر

 .  90ينظر : المصدر نساه ، ص .(22)
واصىىىىمها ، ت ريىىىىب حاىىىىن قلياىىىىي ، المؤااىىىىة  األخىىىىكق لصىىىىل، ه تشىىىىيينظىىىىر : ن .(23)

 .  113، ص 1981،  1للنان ، ط –الجام ية لمدرااات والنشر ، ليروت 
الشرق، ليروت  إاريقيا، ترجمة حاان لروقية ومحمد الناجي، األصنام لاول، هتشين .(24)

 . 17، ص199، 1للنان، ط –
 . 29، ما ورا  الخير والشر، صهتشين .(25)
 . 156واصمها، ص األخكق لصل، هتشين .(26)
 . 136المصدر نساه، ص .(27)
 .139واصمها، ص األخكق لصل، هتشين .(28)
   27اكذا تكمم زرادشت، ص ،هتشين .(29)
 . 182اكذا تكمم زرادشت، ص .(30)
 . 182المصدر نساه، ص .(31)
 . 348اكذا تكمم زرادشت، ص .(32)
 . 182المصدر نساه، ص .(33)
 . 182المصدر نساه، ص .(34)
 . 182اكذا تكمم زرادشت، ص .(35)
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 . 129اكذا تكمم زرادشت، ص .(36)
 . 126المصدر نساه  ص .(37)
 . 283المصدر نساه، ص .(38)
 .  284اكذا تكمم زرادشت، ص.(39)
 .  281المصدر نساه، ص .(40)
، مركىىز  رصىىسدي مطىىاع، التىىاريز المختمىىل، مجمىىة السكىىر ال رلىىي الم اصىى ،ينظىىر .(41)

 . 4، ص1987  43للنان، ال دد  –القومي، ليروت  اإلنما 
ينظر: جورج غادامير، ايدغر وتاريز السماسة، ترجمة مطاع صسدي، مجمة السكىر  .(42)

، 1988، 59-58للنىان، ال ىدد  –القومي، ليروت  اإلنما ي الم اصر، مركز ال رل
 .  21ص

الحىىىاج، المؤااىىىة  لاىىىامة، ترجمىىىة هتشىىىياىىىوارين، زرادشىىىت ن –ينظىىىر: ليىىىار ايلىىىر  .(43)
 . 134، ص1994، 1للنان ، ط –الجام ية لمدرااات والنشر ، ليروت 

اىىمطوي، مجمىىة السكىىر ال رلىىي ، )القىىوة القويىىة( الم راىىي / المطىىاع ، ينظىىر: صىىسدي .(44)
 . 10، ص1986، 41للنان، ال دد  –القومي، ليروت  اإلنما ، مركز رالم اص

 .  256اكذا تكمم زرادشت، ص .(45)
 .  256المصدر نساه، ص .(46)
 .  256المصدر نساه، ص .(47)
 . 30اكذا تكمم زرادشت، ص .(48)
 . 211ص ،المصدر نساه. (49)
 . 257، صاكذا تكمم زرادشت ،ينظر .(50)
 . 257المصدر نساه، ص .(51)
 . 93المصدر نساه، ص .(52)
 . 92اكذا تكمم زرادشت، ص .(53)
 . 92المصدر نساه ، ص .54)
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 . 92المصدر نساه، ص .(55)
 .  92المصدر نساه، ص .(56)
 

 قائمة المصادر
الحىىىاج، المؤااىىة الجام يىىىة  لاىىامة، ترجمىىىة هتشىىياىىوارين، زرادشىىىت ن –ليىىار ايلىىىر . 1

 .1994، 1للنان ، ط –لمدرااات والنشر ، ليروت 
جورج غادامير، ايدغر وتاريز السماىسة، ترجمىة مطىاع صىسدي، مجمىة السكىر ال رلىي . 2

 ..1988، 59-58للنان، ال دد  –القومي، ليروت  اإلنما الم اصر، مركز 
الحىاج ، المؤااىة الجام يىة  لاىامةوالسماىسة ، ترجمىة :  هدولىوز ، جيىل ، نتشى ينظر. 3

 .1993،  1لمدرااات والنشر، ليروت ، للنان ، ط
 اإلنمىىىا ، مركىىىز  رصىىىسدي مطىىىاع، التىىىاريز المختمىىىل، مجمىىىة السكىىىر ال رلىىىي الم اصىىى. 4

 .1987  43للنان، ال دد  –القومي، ليروت 
، ر اصى، )القىوة القويىة( الم راىي / الاىمطوي، مجمىة السكىر ال رلىي الممطاع، صسدي. 5

 .1986، 41للنان، ال دد  –القومي، ليروت  اإلنما مركز 
واصىىىىىمها ، ت ريىىىىىب حاىىىىىن قلياىىىىىي ، المؤااىىىىىة الجام يىىىىىة  األخىىىىىكق لصىىىىىل، ه تشىىىىىين. 6

 .1981، 1للنان ، ط –لمدرااات والنشر ، ليروت 
الشىرق، ليىروت  إاريقيىا، ترجمىة حاىان لروقيىة ومحمىد النىاجي، األصىنام لاول، هتشين. 7

 .199، 1للنان، ط –
 –، ما ورا  الخير والشر، ترجمة جيزيك االور حجاز، دار غروب اي ليروت  هتشين. 8

 .1995، 1للنان، ط
عمىي مصىلاح، منشىورات  :األلمانيىة، ترجمىه عىن اإلناىانتشه ، اريدريش، اىذا اىو ين. 9

 .2003، 1الجمل، اوريا، ط
ترجمة اميكس اىارس، دار القمىم، مكتلىة النهضىة، لغىداد مم زرادشت، ، اكذا تكهتشين .10

 .1986، 1، ط
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انىىري، ليشىىتانلرجر، نيتشىىه، ترجمىىة: خميىىل انىىداوي، دار ليىىروت لمطلاغىىة والنشىىر، . 11
 .1954، 1للنان، ط -ليروت

، ترجمة جورج جحا ، امامة اعكم السكر ال المي الم اصىر  هتشينكو الارين ، ناي. 12
   .1973للنان ، لك ط ،  –لمدرااات والنشر ، ليروت ، المؤااة ال رلية 
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