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قبل الحديث عن النقدد الدي وجهد نيتشد للتدريي بمعندر الميتدرييييق الدي يديع أند معييد موضدوعي
برلمرض  ،نود أوال أن نشيي إلى أن المنظوي الي تيسم انتقردات نيتش للتريي والمإيخين ال تحكم خلفيرت
معييي أو ؼريرت ابستمولوجي ؛ بل على عكس يلك ،نجد نيتش ي "اعتبريات يد ؼيدي أوانهدر" ،ينتقدد تدريي
المإيخين من منظوي يتجروي التريي نفس  ،يلك أن ترييخه يفتيض نفسر وحقيق خرلدتين .إن ينهل من وع
ال يكؾ عن مطربق يات 1؛ يهيا التريي هو مر يعد الدبعض أند معييد موضدوعي  ،ؼيدي أند بهديا المعندى قدد
أصددب ي د قبض د الميترييييقددر ،يظددل التقليددد الميتددرييييق يددياو يهمددر متحجدديا للمرض د والحرضددي ،لؤلصددل
والهرمش.
لكن ،وي مقربل يلك ،يتعرمل نيتش مع مشكل "التريي " بمنظوي مخرلؾ لهيا التقليد؛ يقد أصدب منظدوي
الجديددد هدديا يؤخددي بعددين االعتبددري االيتبددرط القددر بددين "إشددكرلي التددريي " وبددين مددر يسددمي ب د

«Wirklich

»  historie؛ أ التددريي الفعلدد بمددر هددو نددو مددن البحددث الجديددد عددن النسدد « »  Herkunftواألصددل
»  «Uesprungكمدر تتصدوي يلدك الجينرلوجيدر .2يدذيا كدرن التدريي الميتدرييييق يحتفد برلبدايد كؤصدل ،يدذن
تريي الجينرلوجير ال يمجد هيا " األصل" وال يحتف ب  ،بل يحظى لدي برالستخفرؾ والسخيي  ،إي كيؾ يمكن
االحتفرء ب مردا يهم ينقص من شؤن .
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إن انحياؾ التريي الميترييييق كرن يتؽيى من اعتبري أن االشيرء ي بد هر كرنت تتويي على مر هو نفيس
وجوهي  .وهيا مر يفت المجرل للحديث عن األصل األسمى كفر ض ي النمدو يفتديض دومدر أند موجدود قبدل
السقوط والتدهوي ،قبل الجسد والعرل و اليمن.
يفت هيا المنظوي الميتدرييييق المجدرل للحدديث عدن كدون األصدل يقدع بجدواي المقدسدرت ،وهدو بصدحبتهر
دا مر ،ؼيي أن البداي الترييخي حس نيتش تقع دومر يد األسدفل ،وبديلك يهد ال تسدتح ؼيدي االسدتخفرؾ و
السخيي و إسقرط كل مظرهي اليهو عنهر.
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إن التريي إين ،يج أن يكون هو جينرلوجير ،وهو تريي يإول األخبل والمثدل والمفدرهي الميترييييقيد ،
ليفككهر ويشتت وحدتهر الميعوم  .إن تريي مفهو الحيي واليهد والقوة واإليادة ..لهيا يهو مصدي انبجدرس
كل التؤويبلت المختلف  ،ألجل إظهريهر كمر لو أنهر حوادث مرثل على مسي اإلجياءات الميعب .
 -1فٕكٕ يٛشٛم ،جينيالوجيا المعرفة ،رشجًخ أحًذ انغطبر ٔ ٙػجذ انغالو ثٍ ػجذ انؼبن ،ٙداس رٕثقبل نهُشش ،انذاس انجٛؼبء ،ثذٌٔ ربسٚخ ،ص 67
2

- Lecture de Nietzsche par M. Foucault et autres, Nietzsche, la géométrie, l'histoire, livre de poche. L.G.F, 2000
-F.Nietzshe: Aurore, tr par Julien Hervier. Ed Gallimard.1980. p.
 -4يٛشٛم فٕكٕ ،جينالوجيا المعرفة ،يشجغ عبثق ،ص 76

3

ليس ؼيض نيتش إين من هيا التدريي  ،تقددي بدديل معييد أو بندرء يلسدف أخديى للتدريي  ،بدل هدو جعدل
التريي نفس أداة توييع وتشتت ،تد الفواي والهوامش تعمدل ،يدبل يسدتند إلدى ثربدت مدن الثوابدت ،بدل يكدون
نظددية مفتت د وقددردية علددى أن تفتددت نفسددهر ،وتمحددو وحدددة اإلنسددرن الددي يدديع أن د بذمكرن د أن يحصددل نظددية
موضددوعي بمرضددي  .5مددن هدديا المنطلد يصددب التددريي يعليددر » ،«Wirklich historieيبقدددي مددر يقحد مددن
االنفصرل ي وجودنر ،يحفي األسرس الي نسعى إلقرمت علي  ،ويكسي منظوينر التصرليت  .وهنر يصدب كديلك
أقي إلى الط من إلى الفلسف  ،إي لدن يعدود أداة المعييد  ،بدل سيصدب أداة تشدخيص المديض .يبددال مدن أن
يحك الميبلد الضيوي للحقيق والقيم  ،يصب تلك المعيي التفرضدلي للقدوة والضدعؾ ،لبليتقدرء واالنهيدري،
للسمو واألدوي  .إن برختصري عل األدوي والعبلجرت.
يتجدددروي نيتشددد  ،بهددديا المعندددى ،التدددريي الميتدددرييييق الدددي اعتدددرد المإيخدددون كدددنمط متحجدددي للمعييددد
الموضوعي إلى مر يسمي "الحس الترييخ " 6كمعيي منظويي  ،الش ء الدي يجعدل هديا التدريي يتحديي مدن
النمويج الميترييييق واألنثيبولوج للياكية ليصب ياكية مضردة؛ أ أن هدي ليس استيجر جديوي هويتندر،
وإنمر القضرء عليهر ،يلك أن ال يؤخي أسرسر على عرتق يصد المنشؤ الوحيد الي صددينر عند  ،ويلدك المدوطن
األصيل الت تعددنر الميترييييقدر بدرليجو إليد ؛ وإنمدر يسدعى إلظهدري كدل تلدك االنفصدرالت واالنكسدريات التد
تختيقنر.
إن التريي  ،بهيا المعنى ،هو العبلج الي يجعل استعمرلنر ل يكون نقدير لمحركم المرض وقطدع جديوي ،
وكيا لمحو تلك القدسي الت أصبؽت ب الميترييييقر ،بؽي تحييي يواتنر وانتشرلهر من العدمي السلبي  ،وكيا من
ضيي التريي برإلنسرن.
يكيؾ إين ،سيعتبي نيتش التريي مضيا برلحيرة من حيث كون ال ييود األيياد والشعو بمر من شؤن أن
يفيده ي حيرته ؟ هل يعبل تعتبي الصف المميية للتريي أن ال يفيد ي ش ء أ أن الي ال يفيد هو يقط تريي
بمعنى معين؟ مر الي يجعل التريي حس نيتش يضدي ويسدب الشدلل للحيدرة7؟ وكيدؾ يمكند أن يصدب نريعدر
لؤليياد والشعو واألم ؟
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- La lecture de Nietzsche, par M. Foucault et autre, op.cit, p.

ٚ -6قزشح َٛزشّ يفٕٓو انحظ انزبسٚخ ٙكًًبسعخ جذٚذح نهزابسٚخ ٚعؼام انزابسٚخ ُٚفهاذ ياٍ بجؼاخ انًٛزبفٛضٚقابٚ ٔ ،ظاجا أداح فؼبناخ نهعُٛبنٕجٛابي مَاّ ٚشيا ٙمناٗ
انظٛشٔسح ػهٗ ػكظ انزبسٚخ انًزؼبسف ػهٛاّ ناذٖ انًا،سف ،فٓإ ٚقهات انؼالبابد انزا ٙرقابو ػابدح ثا ٍٛثاضٔؽ انحاذس ٔ انؼاشٔسح انًغازًشحي مَاّ ػاذ انزقهٛاذ
انالْٕر ٔ ٙانؼقالَٙي اَظش ثٓزا انظذد انًقبنخ انضبَٛخ " االػزجبساد ف ٙغٛش أٔآَب" ٔ كزنك ،جُٛبنٕجٛب انًؼشفخ نًٛشٛم فٕكٕ ،ص ص 66-67
 -7ثذٔ٘ ػجذ انشحًبٌ ،النقذ التاريخئ ،كبنخ انًطجٕػبد انقٕيٛخ ،انطجؼخ انشاثؼخ ،انكٕٚذ ،1891 ،ص 052

لتعمي البحث ي منظدوي نيتشد هديا للتدريي سدنحرول يد القسد األول مدن هديا البحدث أن نقدد انتقرداتد
للمعيي الترييخي من خبلل المقرل الثرني من االعتبريات ي ؼيي أوانهر ،8الت يستعيض ييهر هديا الفيلسدوؾ
منفع التريي ومضيت برلحيرة ،ث بعد يلك ننتقل ي القس الثرن إلى الحديث عن خصر ص الحس الترييخ ،
بمر هو استياتيجي جديدة للنقد والتقويض ،ث نبين أهمي المنظوي الجينرلوج للتريي بمدر هدو تشدخيص نقدد
لؤلخبل والقي والثقري .

 -1سٌاق نقد نٌتشه للمعرفة التارٌخٌة
يؤت انتقرد نيتش للمعيي الترييخي ي سير يلسف عر  ،يتمثل ي نقد المعيي العلمي الحديث ي بعدديهر
الطبيعدد و اإلنسددرن  .9يقددد عييددت الثقريدد األويوبيدد يدد القددين  91ظهددوي مددر يسددمى بددرلعلو الوضددعي
( )Sciences positivesوالعلدو اإلنسدرني ( ،)Sciences humainesوكدرن للعلدو الترييخيد دوي الييدردة
ي بلوية نمويج العلدو اإلنسدرني  ،مثلمدر كدرن للفيييدرء دوي الييدردة يد قيدر العلدو الطبيعيد  .كرندت المنهجيد
العلمي أه مر يميي نشوء وتقد هي العلو  ،يكرنت تحق انتصرياتهر المتترلي  ،حتدى اكتسدبت قيمتهدر ويعرليتهدر
ونجحت نتر جهر؛ لكن هي القيم حس نيتش تخف وياءهر عدمي  10ال تقل عن عدمي الميترييييقر والمعتقدات
الديني المسيحي التقليدي .
يقد يطن نيتش مني البداي إلى أن مر يميي المعيي العلمي الحديث ي مجملهر هو صدويهر عن تقليد ثقري
ال يتددوانى عددن التلددون بددؤلوان مييفد  ،يلددك أن هددي المعييد إيا كرنددت قددد كسددبت مشدديوعيتهر يد إطددري نقدددهر
وتجرويهر للدين والفلسفرت التقليدي  ،يذنهر ي عمقهر ال تعدو أن تكون معريؾ مقنع تسعى إلدى بسدط هيمنتهدر
على الحيرة بدعوى نفعيتهر وسعيهر إلى إسعرد اإلنسرن األويوب .
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بيلك استوجبت المعيي العلمي الحديث ممريس ديج علير من الشك بصدددهر لكشدؾ عددميتهر وضدييهر
برلحيرة من خبلل قنر الموضوعي والمنفع والتكيؾ والضبط 12.إنهر تخف وياءهر قوى االيتكرس 13ونيوعر
ميترييييقير وأخبلقير.
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- F.Nietzshe, considérations inactuelles, trad. Pierre Rusch. tomes 1 et 2, Gallimard, 1990
- F.Nietzshe, généalogie de la morale, trad. Isabelle Hildenbrand et Jean Gratier, Gallimard, 1971, p.
 -10جٛم دٔنٕص ،نيتشه و الفلسفة ،رشجًخ أعبيخ انحبط ،انً،عغخ انعبيؼٛخ نهذساعبد ٔ انُشش ،ؽ  ،0ثٛشٔد ،0221 ،ص 71
11
- F.Nietzshe, généalogie de la morale, op.cit. p.
 -12جٛم دٔنٕص ،يشجغ عبثق ،ص 85
 -13انقٕٖ االسركبعٛخ ْ ٙطفبد أطهٛخ خبطخ ثبنقٕح انز ٙرزغى ثكَٕٓب سدٔد أفؼبل ٔ ْ ٙػجبسح ػٍ أدٔاد انؼذيٛخ ػُاذ َٛزشاّ ،ألَٓاب رقإو ػهاٗ انُفا ٙاناز٘
 ٕ٘ٓٚثُب منٗ انقبع انًقهق انز٘ رحشط يُّ انقٕٖ االسركبعٛخي ( اَظش جٛم دٔنٕصَٛ ،زشّ ٔ انفهغفخ ،ص ص ) 67-60-61-62
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من يلك أصب العل الحديث ي مجمل  ،طبيعير كرن أو إنسرنير ،يفسي الظواهي المختلفد انطبلقدر مدن قدوى
االيتكرس ،ولهيا يهو يجهل كيؾ يجعل من اكتشرؾ القوى الفرعل  14انتصريا للحيرة .يكل مر يفعل العلمدرء يد
نظي نيتشد هدو االنتصدري لتلدك القدوى االيتكرسدي  ،حينمدر يسدعون بدبل كلدل وال ملدل إلدى أن يوثقدوا بهدر الفكدي
ييتييعون بضيوية احتيا الواقع والموضوعي .15
إن هدإالء العلمدرء المحددثين بفعلدته تلدك ،عبدرية عددن نسدرك وكهند جددد .إنهد أعدداء الحييد والحيددرة ،إي
سقطوا ي أسي العل الي كرن سدقياط نمويجد وأصدل  ،ياك العلد الدي يجعدل العقدل يدو الحيدرة ،16يبخسدهر
حقهر الي تستحق  .لهيا يرلمعيي العلمي الحديث كلهر أسيية "المثدرل اليهدد " ،بدل إنهدر يد صدوية ال واعيد
وال إيادي ه خيي عون لهيا "المثرل اليهد " وأشد أعوان تخفير وتستيا.17
يبدو ي نظي هيا الفيلسوؾ إين ،أن العل الحديث الي يدع أن يعتيض على وجود عرل مرويا  ،إنمر
يقو ي حقيقت على استبدال العرل العلم نفس الي وضع "نيوتن" بهيا العرل الوهم  ،يبل يدي بدين العدرل
المطل د الميتددرييييق وعددرل الفيييددرء الميكددرنيك ؛ يددرلعل الحددديث يشددب الدددين مددن حيددث كون د يقرسددم الؽري د
والهدؾ .18يذيا كرن العل يهدؾ إلى ييع األمد وإطرل العمي أكثي ممر يمكن ،ومن ث تحقي السعردة لئلنسدرن،
يهو يعند أند تحدول إلدى ندو مدن الوعدد برلهندرء الخرلدد .ومدر هديا الوعدد نفسد إال وعدد البلهدوت الدي يعددنر
برلخلود ،مع وجود يري بينهمر ،حيث إن وعد العل يبقى متواضعر جدا برلمقرين مع الوعد الدين .
ليست المعيي العلمي الحديثد إين ،نقيضدر للددين والميترييييقدر واألخدبل كمدر يديع  ،إي كدرن نيتشد يشدب
هإالء العلمرء بوعرظ الدين وكهنت  .لقد قفيوا ي نظي إلى المقدم ليستؤنفوا الدوي الوعظ الي كرن يقو ب
يجرل الدين ،يواصلوا القير برلمهم نفسهر ،لكن هي المية برس العل ؛ يرلعل كمر أنتجت الثقري الؽيبي الحديث
المييض ليس نقيضر للميترييييقر ،بل همر ي الجوهي ش ء واحد.
إن تحرمل نيتش هيا على المعيي العلمي بمر ه عر

أمر الحيرة ،وكديلك بمدر هد الهدوت متنكدي ،يجدد

ي العلو الترييخي الت ايدهيت ي القين الترسع عشي خيي معبي عن االنحطرط الي طرل المعييد العلميد
عمومر والتريي خصوصر .لهيا خص نقد للتريي بمقرلد مسدتقل يد "اعتبدريات يد ؼيدي أوانهدر" يد الجديء
الثرن منهر ،حيث يبين ييهر يوا د التريي ومضري للحيرة ،وه المقرل الت ظهيت أول مدية يد يبيايدي سدن

 -14انقٕٖ انفبػهخ :ػكظ انقٕٖ االسركبعٛخ ْٙ ،فؼم ٔ نٛظ سد فؼم ،مَٓب مصجبرٛخ ،أ٘ رضجذ َفغٓب ٔ اخزالفٓب ،فًب ْٕ " َؼى" ياٍ ٔجٓاخ َظشْاب ٚظاجا "ال"،
مَٓب خٛش يؼجش ػٍ مسادح انحٛبح ،ػكظ االسركبعٛخ انز ٙرؼجش ػٍ مسادح انؼذو ( اَظش انًشجغ انغبثق )ي
 -15جٛم دٔنٕص ،يشجغ عبثق ،ص 85
َ -16فغّ ،ص 109
- F.Nietzshe, généalogie de la morale, op.cit, p. 188
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- Ibidem
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 ، 9781وقد أتدت بعدد مجموعد مدن الكتربدرت والمإلفدرت األولدى ،كدرلجيء األول مدن "االعتبدريات يد ؼيدي
أوانهر" المخصص "لداييدد شدتياوس" سدن  ، 9781ثد "الفلسدف يد عصدي المؤسدرة" سدن  ، 9781و"نشدؤة
المؤسرة من يو الموسيقى" سن  ، 9781إضري إلى المإلفرت واألبحرث الفيلولوجي األولى.
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يتحدث نيتش ي مستهل هي المقرل عدن دواعد نقدد وتحرملد علدى التدريي  ،متهمدر إيدر بذلحدر الضديي
برلحيرة قر بل ..." :مر ؼرلينر ي التريي أو ثمنر كثييا إال و انحلت الحيرة و يبلت" 20.لهيا ،يكلمر اسدتكثينر مدن
المعيي الترييخي كرن االنحبلل الي يصي الحيرة سببر ي جعل التريي نفس ي خطدي 21،بدل ميضدر .لديلك
سيعلن نيتش ي استياتيجيت لنقد التريي بمر هو معيي نرش وميهوة بياتهر ،أن ال يييد خدم التريي إال ي
اإلطري الي يصل يي هيا األخيي للحيرة.
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هكيا ،ينتقد إين نيتش التريي من مدخل الضيي الدي يلحقد برلحيدرة ،وبديلك يضدع يد سدير االنحطدرط
العر الي جرءت ب الحداث العلمي ؛ ولعل الداء الي جلبت هي المعريؾ هو الموضوعي بمدر هد تعبيدي عدن
صح الوقر ع الت يفتخي بهر التريي الحديث ،الش ء الي جعل من المإيخ مجيد شخصي هيلي يت محوهر
لكد يفسد المجدرل لآلخدديين ،وبديلك يكدون بدبل إيادة خرصد بد وال يو يميدي  .إند كددرهن ينتمد إلدى عر لد
اليهرد.

23

وإيا كرن المإيخ برلشكل الميكوي ،يذن ال ش ء ينتظي من معرييد  ،يلدك أنهدر مجديد سدمو قرتلد  ،إند لد
يتعل بعد كيؾ يجعل من التريي ودياست وسيل لخدم الحيرة؛ يرلتريي أسرسر يديس من أجل خدم الحيرة.

24

لهيا ،يهو يه قبل كل ش ء اإلنسرن الفرعل القردي الي يكشؾ الصديا الكبيدي ،ويكدون يد حرجد إلدى نمدريج
وسردة ومسرندين.

25

وهكدا يتض أن من خبلل هي االعتياضرت الت يوجههر الفيلسوؾ نيتش للممريس الترييخي كمر كرندت
سر دة ي عصي  ،أن يييدنر أن نلج مختبي التريي ي إطري الحس الفلسف النقدد ال بدرلمعنى المدؤلوؾ للنقدد،
لكن بمعنر الجينرلوج  ،الي يجعل الفيلسوؾ طبيبر للحضدرية الحديثد  ،مدن أجدل توسديع تخدو تلدك المجدرالت
الت ضي أيقهر التريي الميترييييق .

 -19ثذٔ٘ ػجذ انشحًبٌ ،الموسوعة الفلسفية ،مادة نيتشه ،ط  ،0انً،عغخ انؼشثٛخ نهذساعبد ٔ انُشش ،ؽ  ،1ثٛشٔد1891 ،
- F.Nietzshe, considérations inactuelle, trad. Pierre Rusch. tome II, Gallimard, 1990, p. 93
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- F.Nietzshe, généalogie de la morale, op.cit. p.
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- F.Nietzshe, considérations inactuelle, tome II, op.cit. p.
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يف هيا اإلطري ،ينديج حديث عن ضيوية تملٌك الحس الترييخ  ،بمر هو حس نقد يحتفد برلصدييوية
ويجعل الثبرت مييفر ،وكل ش ء إنمر خرضع لهي الصييوية ،ومن ث ال مجرل للحديث عن المعطيدرت الخرلددة
والحقر

المطلق ي التريي  .يكيؾ يبسط هيا الفيلسوؾ إين ،اعتياضرت على التريي يد المقرلد الثرنيد مدن

االعتبريات ي ؼيي أوانهر؟
 -2فً الحاجة إلى التارٌخ أو عدمها.
ي مستهل تقديم للمقرل الثرني من "اعتبريات ي ؼيي أوانهر" يصي نيتش أننر " :برلتؤكيد ي حرج إلى
التددريي  ،لكننددر بحرج د أيضددر علددى خددبلؾ يلددك إلددى المتسددكع الددي سددينظؾ حدددا
سييدي يقينر وحرجتنر المبتيل بدون تعرطؾ".

المعيي د  ،حتددى وإن كددرن

26

إن تخمين الدايع الي جعل نيتش يحث على قيم الدياسرت الترييخيد أو عددمهر ،وكديا االهتمدر المتيايدد
برلتريي بشكل عر  ،يفيض الحديث عن مدى حرج اإلنسدرن إلدى هديا التدريي مدن عددمهر .ولهديا يضدع نيتشد
حديث عن التريي والمعيي الترييخي ي إطري صبلحيتهر وحرج الحيرة إليهر .ينحن نكون بحرج إلى التريي
لك نعيش ونتصيؾ بحيي  ،وليس لك نحيد بسهول عن الحيرة والفعل ،كمر نكون بحرجد إليد كديلك لنحسدن
حيرة خرص وأيعرال يخوة وحقيية.

27

لهدديا أصددبحت الحرج د إلددى النقددد تجددر المعيي د الترييخي د ملح د وضدديويي  ،وقددد حدددد نيتش د ي د الفقددية
الخرمس من هي المقرل  ،أن اإليياط ي التريي يضي برلحيرة من عدة وجو  ،منهر:

28

أ -أن يولد ي اإلنسرن التعريض مسبقر بين مر هو داخل ومر هو خريج  ،كمر أن يضعؾ الشخصي .
ب -أن يقنع عصيا بعين بكون يحدوي العدالد والفضديل الندردية إلدى ديجد كبيدية مقريند مدع أ عصدي
آخي.
ج -أن يشوش ؼيا ي شع ويعو نضج الفيد وكيلك الجمرع .
د -أن ييي دا مر االعتقرد الضري ي شيخوخ البشيي واالعتقرد ي كون اليات مجيد مقلد أتى متؤخيا.

- Ibid. p.

26

- Ibid. p. 93

27

- Ibid. p. 121
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ه -أن يقح عصيا مر ي حرل خطيية من السدخيي وجهدر لوجد مدع الديات ،ويجعلهدر يد وضدعي كلبيد
أكثي خطوية ،تخد ؼريرت أنرني من خبللهر تصب جميع القوى الحيوي ي اإلنسرن نفسهر مشلول ومدمية ي
النهري .
يظهي من هيا إين ،أننر ال نحترج إلى التريي إال برلقددي الدي بواسدطت سدتنتعش دوايعندر وسدلوكرتنر بعيددا
عن االجتدياي واالنؽمدرس يد المرضد  .لديا ،بقد اإلنسدرن الدي يسدعى إلدى تحسدس األشديرء بطييقد ترييخيد
مبرشية ومطلق  ،مثل من يسهل تخديي  ،أو مثل الحيوان الي يحير يقدط علدى اجتدياي نفدس المدواد الؽيا يد .

29

يرإليياط ي المعريؾ الترييخي إين ،هو ضير للحيرة واستبل للحظ والحرضي من طيؾ المرض .
إن المعددريؾ الترييخي د كمددر يقدددمهر المإيخددون ،ه د مجدديد إقحددر وجهددرت نظددي معين د تدديى األحددداث
الترييخي عبرية عن تعرقبرت تسعى إلى ؼريرت معين  .وهنر يتحول التدريي إلدى مجديد ياكدية مثقلد برألوهدر ،
الش ء الي يستدع طي السإال حول مر إيا كرن الحيوان ،حس نيتش  ،الي يعيش بطييق "ؼيي ترييخي "
ال يملك ياكية ،ومن ث يهو أكثي سعردة من اإلنسرن.
يسخي نيتش من هي الوضعي المؤيوم لئلنسرن الحديث ،متسر بل حول "إمكرني أن يعيش هيا األخيي من
دون ياكية ،30يلك أن سيكون أحسن حرال من تعلق برألوهدر الملتصدق برلمرضد ؛ يرالسدتؽنرء عدن الدياكية قدد
يكون محبوبر ومؤموال ،لكن االستؽنرء عن النسيرن كملك ضيويي  ،أمي ال يحتمل ،بدل إند مسدتحيل تصدوي .
يليس بذمكرن أ كرن أن يعيش بدون نسيرن.

31

إن ملك النسيرن ضيويي للفيد ،ألنهر تسرعد اإلنسدرن علدى حفدظ الحرضدي مدن ثقدل المرضد  .إنهدر تخدد
الحيرة أكثي ممر تخدمهر الياكية الت تكتف بتكبيل اإلنسرن وإثقدرل كرهلد  .يرلنسديرن مقتدين دومدر برلصدح  ،إند
العبلج القردي على شفرء الفيد وكيا الشع والحضرية من أمياض التريي الميمن .
لهيا ينبؽ أن يكون هنرك حد معين يج من خبلل نسيرن المرض  ،ولتحديد هديا الحدد الدي انطبلقدر مند
يتحق نسيرن المرض  ،يج تحديد مر ه هي القوة المفجية 32التد سدتتي أل كدرن أن يطدوي نفسد بطييقد
أصيل ومستقل  ،ييشف جياحرت وييم خسر ي  ،ويعيد بنرء الصوي المحطم ي أعمرق الخرص .

33

- Ibid. p.
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 -30ف ٙأطام " األخاال" " انًجحاش انضابَ ،ٙانفقاشح ٓٚ 1ابجى َٛزشاّ انازاكشح يقبسَاخ ثبنُغاٛبٌ بابهالْ " :ازا انحٛإاٌ انُغرابء ثبنؼاشٔسح ٔ ،اناز٘ ٚكإٌ انُغاٛبٌ
ثبنُغجخ من ّٛبٕح ٔ رعهٛب نظحخ يزُٛخ ،خهق نُفغّ يهكاخ يؼبكغاخْ ،ا ٙانازاكشح ،عإف ٚحاجؾ ثٕاعاطزٓب انُغاٛبٌ ،فا ٙثؼاغ انحابالد"ي أٔسدِ جٛام دٔنإص فاٙ
كزبثّ " َٛزشّ ٔ انفهغفخ" ،رشجًخ أعبيخ انحبط ،انً،عغخ انعبيؼٛخ نهذساعبد ٔ انُشش ،انطجؼخ انضبَٛخ0221 ،
ي- Ibidem.
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َ -32ؼغ ُْب نفظ انقٕح انًفعشح ف ٙيقبثم انهفظ انفشَغForce plastique ٙ
- Ibidem.
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يلعل انعدا هي القوة المفجية عند بعض النرس هو مر جعله يحيمون من القوة الكريي لمواجه األحدداث
القرسددي والمإلمد  .يددؤل واحددد خفيددؾ يكفد إليددياؼه مددن كددل صددبيه بشددكل ؼيددي قربددل للعددبلج .أمددر الدديين ال
يتددؤثيون إال قلدديبل بددرلكوايث الميعب د والمخيف د  ،وحتددى مددن أيعددرله الشددييية ،يددذنه يجدددون سددعردة وياح د
ضميي 34.إن التريي ليس مجيد توال أحداث وأمجدرد يسدتلي يهمهدر البحدث عدن يو ميعومد للتدريي كمدر
ييه إلى يلك هيجل.
يرلنيع الترييخي المصرب بحمى التريي  ،والت جثمت على القين الترسع عشي ،ه الت جعلت البعض
يفه هيا التريي على أن المستود الكبيي لكل ش ء ( 35معريؾ وأحداث) ،بل لقد بلػ التريي مع هي النيع
حدا أقصى ،جعل العقل البشي يتوه أن وصل من التجييد والتصوي حدا يطرب يي الواقع 36.وبمدواياة مدع
هي التجييديرت العقيم  ،ظل االبتعرد عن الحيرة سم هي التصويات المثرلي  ،الش ء الدي جعدل الكدبل حدول
اإلنسرن والحيرة بشكل عر ينحط إلى العد .
على خبلؾ يلك ،ييى نيتش أن إقحر أي إيادة علير ي التريي تكون محريث ل  ،هو مر يجعل من الهوتر
ال يقل سوءا عن البلهوت الدين  .ولهيا السب  ،نجد أن التصويات الديني المسديحي والميترييييقيد تعديي مدن
مكرن هيا التريي  37ودوي المعيي والثقري بمر يخد استياتيجي المنظوي العدم لهي األخيية.
وهكيا ،يستدع هيا الوضدع الدي آل إليد التدريي  ،إجدياء تشديي تقدويم لهديا المعطدى بمدر هدو معطدى
مييض ،ويلك انطبلقر من يحص طب للعنصيين :الترييخ والبلترييخ بمر همر عنصيان ميتبطدرن بصدح
الفيد والشع والحضرية .يمر ه قيم كل من العنصي التدرييخ والعنصدي البلتدرييخ ؟ ومدر دوي كدل واحدد
منهمر ي خدم الحيرة؟
أ -قٌمة العنصر التارٌخً والعنصر الالتارٌخً
ي مداي حديث عن العنصي الترييخ والعنصي البلترييخ وأهمي كل واحد منهمر للحيرة ،يعتيؾ نيتشد
أن كبل هيين العنصيين ضيوييرن لصح األيياد واألم والحضرية38؛ ؼيي أنهمر ليسر على ديج واحدة مدن
القيم  .لهيا يقربل بينهمر بشكل يجعل العنصي البلترييخ أيضل للحيرة من العنصي الترييخ  .يكيؾ يلك؟
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- Ibidem.

ٚ « -35قاذو نُااب انزاابسٚخ ثااذل انُشابؽ انُاإػ ٙعااالالد ٔ تااؼٕثب ٔ ؽجقاابد ٔ كُابهظ ٔ دٔالييئ كاازنك ٚقااذو نُااب انزاابسٚخ ثاذل انؼذانااخ ٔ عااٛشٔسح رااذيٛشْب اناازارٙ
يعزًؼبد ال رشٚذ أٌ رٓهك ٔ ،ال رزخٛم تٛئب أػهٗ يٍ بٕآَُٛب» ٕٚسدِ جٛم دٔنٕص ف ٙكزبثَّٛ :زشّ ٔ انفهغفخ ،يشجغ عبثق ،ص 166
- Ibid.pp 136-
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 -37مٌ انزبسٚخ ثٓزا انًؼُٗ ْٕ انؼبيم انز٘ ٚفزا انًعبل نهقٕٖ االسركبعٛخ نزغازٕن ٙػهاٗ انضقبفاخ ٔ رحشفٓاب نحغابثٓبي ٔ نٓازا فهاٛظ اَزظابس انقإٖ االسركبعاٛخ
ػشػب ف ٙانزبسٚخ ،ثم ْٕ يجذأ انزبسٚخ انشبيمي اَظشَٛ :زشّ ٔ انفهغفخ ،يشجغ عبثق ،ص 169
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- Ibid. p. 98

إيا كرن المإيخون قد دأبوا على تمجيد العنصي الترييخ من حيدث هدو عنصدي معييد يحقد لهد شديط
المعيي الضيوي  ،يذن إجياء نقدير تجره  ،يجعل يقلص دوي ويحجم بمر يسم للفديد امدتبلك القددية علدى
الدتخلص مند ومددن ثقددل المعييد الترييخيد بيمتهددر؛ تلددك المعييد التد تمسددك بعند اإلنسددرن وتقيددد بددرألؼبلل
وتحج حيكت  .لهيا يمتى استوع الفديد قيمد العنصدي التدرييخ و اسدتخؾ بد مدن دون احتفدرء وال تمجيدد،
كرنت ل القدية الكريي على اسدتعمرل المرضد لصدرل الحيدرة ،حين دي يسدتطيع أن يعيدد بندرء وصديرؼ منظدوي
الجديد للتريي انطبلقر من األحداث الت يقوى على يدهر إلى بعدهر البلترييخ .
يشكل هيا البعد البلترييخ الؽبلؾ الواق الي بدون ال يمكن أن يبدأ اإلنسرن أو أن يجيإ على البدء من
جديد ي الوجود؛ يهو بمثرب العنصدي البلتدرييخ الدي يسدم للحيدرة أن تكدون قدردية علدى أن تظهدي وتحدريظ
على تمرسكهر .39ولهيا السب تحديدا يضع نيتش ي ديج أكثي أهمي مقرين برلعنصي الترييخ .
يرلحيوان الي حُي كلي من الحس الترييخ من حيث أيق الي يُخ َت َيل تقييبدر يد مطلد بسديط ،يعديؾ
على األقل نوعر من السعردة ،وهو بيلك ينفلت من الضجي الي يسدب ييد سدلوك النفدر واإلخفدرء الدي يميدي
اإلنسرن.

40

يؽيددر الحددس التددرييخ مددثبل عنددد الحيددوان ،هددو الددي جعددل وجددود بسدديطر بددبل تعقيدددات ،وخددريج دا ددية
الصيا  ،وهيا على خبلؾ اإلنسرن تمرمر؛ يهو يجد نفس ي قلد الصديا  ،يتتجريبد األحدداث والوقدر ع ،ممدر
يفيض علي ضيوية أن يمتلك الحدس التدرييخ  41.وبمدر أن الحيدوان يعديش بدبل تدريي  ،يذند ال يعديؾ سدوى
اللحظ  ،حيث يسيطي العنصي البلترييخ  ،ييجعل الؽيا ي تعمل بكل حيوي وببل قيود.
بخبلؾ يلك ،نجد العنصي الترييخ هو مصددي اسدتبل اللحظد والحرضدي ،حيدث يقدؾ يد وجد اإليادة
الفيدي  ،ويكب جمدر إيادة القدوة ،ييكدون عنصديا ال تحيييدر وايتكرسدير .ولعدل مشدكل اإلنسدرن المعرصدي أو
الثقريد الحديثد كمددر يدديع نيتشد  ،هد اإليددياط يد المعددريؾ الترييخيد إلددى حددد التخمد  .42وقددد نددتج عددن هدديا
اإليياط اعتقرد يا ؾ يجعل من يملك المعريؾ الترييخي أكثي تثقيفر مدن اآلخديين ،حتدى وإن كدرن يلدك مجديد
ببله وعت  ،تؽط الوج المنحط للثقري  43الحديث وانحدايهر إلى مستوى العدمي .
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 -43رحزم فكشح االَحطبؽ انزبسٚخ ٙنهضقبفخ يكبَخ يزًٛضح ػُذ َٛزشّ ،مر ٚزخزْب رسٚؼخ ف ٙطشاػّ ػاذ فهغافخ انزابسٚخ ٔ اناذٚبنٛكزٛك ،اَظاش "َٛزشاّ ٔ انفهغافخ"
يشجغ عبثق ،ص 169

لهيا يعود نيتش  ،ليضع ثقت ي العنصي البلترييخ مدن أجدل إضدفرء بعدد مدر يدو تدرييخ علدى الثقريد ،
على اعتبدري أن هديا البعدد هدو مدر جعدل اإلؼييد مدثبل لد يفكديوا بطييقد ترييخيد  ،ممدر يسد المجدرل لفعرليد
مإيخيه أن تكدون مقدردة برلحيدرة ولديس برلبحدث عدن المعييد  .44ومدن هديا المنطلد  ،يحددد نيتشد مهمد يو
األيكري مر يو  -ترييخي ي أن يقبلوا بذجمر الخديوج علدى قواعدد التحليدل التدرييخ  ،وأن يعتبديوا المرضد
والحرضي شي ر واحدا.

45

إن المفكي مر يو ترييخ  46هو الي ينيي عتم تريي الشعو واأليدياد ،كرشدفر عدن المعندى األصدل لد
«هييوؼليفيرت المختلف » ومنعطفر بضجي نحو مد ؼييي للعبلمرت الجديدة .47ليلك عندمر يكون اإلنسرن قرديا
على إدياك وتنس هواء العنصي البلترييخ الدي يقدع يد داخلد كدل حددث تدرييخ كبيدي؛ يذند قدد يقددي بعدد
يلك ،برعتبري ياتر معييي على التييع من وجه نظي مر يو ترييخي  48،ليتخطى منط الدياسرت الترييخي .
إن األشخرص يو الميول ؼيي الترييخي يعتقدون أن معنى الوجود ،إنمدر ينكشدؾ بدرلتطوي والصدييوية،
وبديلك يهد ال ينظدديون إلدى الددوياء (أ المرضد ) إال ليفهمددوا الحرضدي مستضددي ين بندوي الطييد الدي سددلك
مسبقر ،ويلك من أجل تعل ابتؽرء المستقبل بشدو كبيدي .إن هدإالء الديين يفكديون ويتصدييون برلطييقد ؼيدي
الترييخي  ،ومع أنه على هيا الحرل ،يه ال يعلمون ك كرن سبيله و يعرليته مفعمين برلحيرة.
عندمر يخد التريي الحيرة ،يذند يخدد قدوة ؼيدي ترييخيد  ،وحينهدر ال يصدب علمدر خرلصدر كمدر هدو الشدؤن
برلنسب للييرضيرت مثبل .أمر إيا اعتبي كيلك ،يذند سديكون برلنسدب لئلنسدرني مجديد حصديل ونوعدر مدن الخدت
للوجود 49.وي هي الحرل (أ الحرل الثرني ) تستبدل الحيرة الحقيقي برلحيدرة الوهميد  ،تلدك الحيدرة النرتجد عدن
التؤمل ،ييكون الوجود اليهن يا قيم علير ،ث يعيى إلى التخيبلت المستقرة من وه الحقيقد المطلقد األولويد
على كل الدوايع الحيوي الت بذمكرنهر أن تديع برلحيرة إلى األمر .
إن الوه الي ينتج عن جعل التريي معييد ترييخيد تؤمليد يريؼد مدن كدل الددوايع الحيويد سديعرن مدر
يسب ي ضعؾ قوى الفيد ويجعل مييضر ومتعبر ،وي النهري عرطبل عدن كدل يؼبد أو شدهوة ،محدوال إيدر
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إلى يجل أقل خطيا ،وال يمكن أليكري المتشر م إال أن تصرغ ي قوال من الكبل والتؤمبلت ييتحدول بعددهر
إلى مفكي أو مبشي ،ييستعمل خيرل على تطويي معتقد الخياي .
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يحدث هيا ،عندمر تؽي يكية الصييوية عن التريي  ،ويظل التشبث برلثبرت والخلود سيد الموقدؾ .ونجدد
هيا التعل برلثبرت عند أول ك اليين يقلبون األموي ،ويخلطون بينهر جرعلين المتؤخي مقدمر ،ومن أواخي األموي
أوا َلهر .هنر يلتؾ نيتش حول يبلسف التريي اليين جعلوا للتريي مهم خدم الفلسف متنرسين أن للتريي مهم
أخيى ؼيي هي الت حددوهر ل  .إنهر مهمد إبدياي عبلقدرت القدوى لتصدب تلدك المعييد التفرضدلي * بدين القدوة
والضعؾ ،االيتقرء واالنهيري.
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لكننر نجد المإيخين اليين وقعدوا ضدحي التدريي بمعندر الميتدرييييق والددين كثيديا مدر يقعدون أيضدر يد
الخلط وعد القدية على االختيري ،يلك أنه يؤخيون على عرتقه معييد كدل األشديرء دون المفرضدل بينهدر مدن
حيث أهميتهر وصبلحيتهر .إنه ال يفلتون أ ش ء وال يقصدون أ عنصدي ،معتبديين هديا التكدديس ميدية لهد
وعبلم اإلتقرن والموضوعي .
يعتبي نيتش هيا اليع مجيد ديمرؼوجير ونفرقر ،يختبئ وياء الموضدوعي ودقد الوقدر ع وثبدرت المرضد .
يكل مر يفعل المإيخ من خبلل هيا اليع  ،أن يتوايى ممحير شخصد برسد احتديا الموضدوعي  ،لكند يفسد
المجرل لآلخيين ليؤخيوا الكلم والمشعل .إن يتحرمل على نفس ويقمع نوايع ويتجند يوقد  ،ليفسد المجدرل
لهندس شمولي شموال وهمير تكتس موقع .
تلع الموضوعي إين دويا سي ر ي ميدان التريي  ،يلدك أنهدر تسده يد قمدع اإليادة الياتيد والشخصدي ،
يبل تجعل يصب معيي تفرضلي  52كمر سلؾ اليكي .يرلموضوعي لدى المإيخين ،مجيد قل لعبلقدرت اإليادة
برلمعيي  .إنهدر االعتقدرد الضديوي برلعنريد والعلدل والؽر يد (ؼر يد التدريي ) .53ولعدل علد داء ويسدرد العلدو
الترييخي يكمن ي هي الموضوعي الت تيتكي إليهر المعريؾ الترييخي الحديث  ،وه ي نظي نيتشد مجديد
قنر يخف وياء وعير محريدا يهوى الحقيق يقط .إن وعد يييدد أن يعديؾ كدل األشديرء مدن ؼيدي أن يفرضدل
بينهر من نرحي أهميتهر ،وهو كيلك يسعى لفه كل األموي من دون التفيي بينهر مدن نرحيد سدموهر كمدر يتقبدل
كل األشيرء من دون أن يفرضل بينهر .يحس المنظوي النتشو يعتبي كل يلك مثبل يهدي تتهدد اليات العريي

 -50يٛشٛم فٕكٕ ،جُٛٛبنٕجٛب انًؼشفخ ،يشجغ عبثق ،ص 61
َ -51فغّ ،ص 68
ٚ -52قظذ ثبنًؼشفخ انزفبػهٛخ ُْب أٌ انزبسٚخ ٚزحٕل منٗ َٕع يٍ انًؼشفخ انًُظٕسٚخ ،أ٘ أٌ ُٚظش يٍ صأٚخ ثؼُٓٛب بظذ انزقإٚى ٔ انشػاٗ أٔ ػاذو انشػاٗ،
ٔ كزنك بظذ رزجغ آصبس انغى ٔ انحظٕل ػهٗ أحغٍ رشٚب"ي اَظش جُٛٛبنٕجٛب انًؼشفخ ،يشجغ عبثق ،ص 68
َ -53فغّ ،ص 91

قبل أ ش ء آخي .من هيا المنظوي يحدد نيتش أن كثييا من المعريؾ الترييخي تضدي برإلنسدرن ،ولمدر كرندت
الحيرة ي حرج إليهر من حيث أهمي التريي لهر؛ يذن هيا يه الكر ن الح من خبلل ثبلث عبلقرت:

54

9ي ي المستوى الي يكون يي يرعبل ميكيا على هدؾ.
1ي ي المستوى الي يحريظ يي على المرض و يقدي .
1ي ي المستوى الي يكربد يي و يكون ي حرج إلى الخبلص.
تيتبط هي العبلقرت الثبلث بثبلث أشكرل للتريي تسم برلتمييي بين تريي أثي وتريي تقليددان وتدريي
نقد  .يكيؾ يحدد نيتش منظوي لهي األشكرل الثبلث من التريي ؟ وهل تخد هي األشكرل الترييخي الحيرة أ
تضي بهر؟
ب -نقد األنماط الثالثة للتارٌخ:
يؤخي نيتش على المإيخين استخدامه التريي برلمعنى األيبلطون  ،55ويلدك مدن خدبلل اسدتعمرل لؤلنمدرط
الثبلث المعهودة :التريي األثي والتقليدان والنقد  .ولعل مر تشتيك يي هي األنمرط الترييخي الثبلثد كونهدر
تصدي عن النمويج الميترييييق واألنثيوبولوج للياكية .هيا النمويج الي يفه من التدريي جرنبد السدكون
وتياتبي لحظرت كمر لو كرن يلدك مجديد معطيدرت خرلددة وحقدر

مطلقد  .يمدر هد المإاخديات التد سديإاخيهر

نيتش على كل نمط من هي األنمرط؟
ب 1-التارٌخ األثري:
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يقددو هدديا الددنمط علددى يكددية التعييددؾ برلمرضد مددن خددبلل تقييبد مددن الحرضددي وتعميمد والمطربقد بددين
عنرصي المختلف  .إن يشكل صوية أثيي للمرض يتكون نمويجر ونسخ مطربق ل  57،وهو إي يفعل يلك يذند
يحفظ اليكييرت المجيدة ألم مر ،إضري إلى تخليد األحداث العظيم واالنتصريات البدرهية وكديلك االحتفدرالت
الديني .
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يضف هيا النو من التريي مجدا ،ويصوي السلؾ على أنه هويرت بديل  ،ييجعدل بديلك كدل الطموحدرت
األخيى تنر  .58إن التريي التقليد الي يضع على يقبت استعردة كدل مدر هدو عظدي (شخصديرت ،أحدداث)...
ي المرض ليحفظ ي الحرضي ويخلد .
من هيا المنطل  ،يعتبي نيتش أكبدي عدر

أمدر تددي الحيدرة الحرضدية ،ويعيد عليد وقويد حدرجيا أمدر

تدي اإلبدا الحقيق  .59يليس التريي األثي سوى استعردة للمرضد ومحرولد االحتفدرظ بد يد الحرضدي مدن
خددبلل استقصددرء معييد تدديكي للمعددريؾ واألعمددرل والمنتجددرت الخددوال قصددد الوقددوؾ علددى تلددك المرهيددرت
الكرمن وياءهر.
ب 2-التارٌخ التقلٌدانً
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يلع االستعمرل الثرن للتريي برلمعنى التقليدان دويا كبييا يد حفدظ الخلدؾ آلثدري السدلؾ ،ولهديا يعمدل
هيا النمط من التريي على يبط االتصرل الدا برلمرض  ،جرعبل الحرضي بمثرب استمياي لمر سبق  .إن يجعدل
اللحظ منحل ويلك بذقحر المرض ييهر61؛ كمر أن ييد اإلنسدرن الفرعدل مضدطيبر ومشدوش الحيكدرت .وبهدي
الخرصي  ،يدعونر التريي التقليدان إلى أن نحفدظ للخلدؾ تلدك الشديوط التد ولددنر ييهدر ووجددنر أنفسدنر عليهدر،
ويلك برلحفرظ على مر وجدنر علي من سبقونر.
بهي الخرصي الت يتميي بهر التريي التقليدان  ،يدذن التدريي يؽددو مجديد تدياث متصدل بمدر يسدبق  ،بينمدر
يكون النرس على ضو مشدودين إلى موطنه األصل  ،وكيلك إلى جيويه وهويرته الخرلدة .ؼيي أن عيد
هدديا الددنمط مددن التددريي يكمددن ي د كون د يجعددل المرض د مقدسددر ومددبجبل ،ويعي د إبدددا األيددياد برس د الويددرء
واإلخبلص لهيا التريي  ،كمر يسلبه نرصي الفعل.
ب 3-التارٌخ النقدي

62

63

يقصد ب نيتش االستعمرل المعيي للتريي  ،وهو االستعمرل الي ييكن إلي النمدويج التقليدد الدي يقحد
الموضوعي ي الدياسرت الترييخي  ،برحثر عن الحيدرد المعييد إدعدرء مند البحدث عدن الحقيقد  .ولعدل الخطدؤ
الي ييتك برس هيا النو من التريي  ،حس نيتش  ،هدو تؽييد الديات العرييد وقمدع ميوالتهدر برسد الحيدرد
المعيي (الموضوعي ).
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 -63ف ٙيقبثم انهفظ انفشَغL`histoire critique ٙ

إند يفصددل األيددياد عددن منددربعه الحقيقيد  ،ويضددح بحيكد الحيددرة بدددعوى االهتمددر برلحقيقد التد يدديع
حرضينر أن يمتلكهر 64.وهكيا يصب التريي بمعنر النقدد امتددادا للتقليدد الدي دأ عليد المإيخدون ،والدي
يقض بجعل التريي علمر يحتي الموضوعي ويستطيع تقدي حقر

ميعوم .

إين ،تشددتيك هددي األنمددرط الثبلثد السددتعمرل التددريي يد كونهددر تصدددي عددن المنظددوي التقليددد للدياسددرت
الترييخي  .يلك المنظوي الي ييى ي المعريؾ الترييخي حقر  ،تخلدد وتعلد لؤلجيدرل البلحقد  .إند المنظدوي
نفس الي صديت عن تلك التصويات المثرلي والديني المسيحي البر س للقدين الترسدع عشدي يد أويبدر ،هديا
القين الي يعتبي ي اعتقرد نيتش قين الثقري الترييخي برمتيدري ،65حيدث ظهديت المندرهج الترييخيد  ،وأخديت
تكتس الثقري وخرص الوسط األكرديم منهر.
بموج هي الطفدية المنهجيد التد عييتهدر الدياسدرت الترييخيد  ،بددأت مقولد الموضدوعي تسديطي علدى
عقول النقرد والمإيخين .وقد كرن لهي المقول  ،كمر يكينر دويا سلبير يد انحطدرط الممريسد الترييخيد  ،ومدن
هيا المنطلد يوجد نيتشد مجموعد مدن االعتياضدرت واالنتقدردات لمقولد الموضدوعي  ،برعتبريهدر شدكبل مدن
أشددكرل المفددرهي السددلبي والنريي د لددئليادة الياتي د  ،وه د ي د يأي د المفهددو أو العنصددي االيتكرس د الددي أيدديغ
التددريي مدددن مضددمون الحقيقددد  ،ليلحددد برلمعددريؾ الضدددرية للحيددرة واأليدددياد .إين يمدددر هدد أهددد االنتقدددردات
واالعتياضرت الت واج بهر نيتش مسؤل الموضوعي ي الدياسرت الترييخي ؟
ج -نقد الموضوعٌة:
اكتسد التددريي كعلد إنسددرن اعتددياي بياتد مددن خددبلل مددياع ممريسددي (المإيخددون) بددرمتبلكه لمقولد
الموضوعي  .وقد تسيبت هي المقول إلى األبحرث الترييخي كؽييهر من المعريؾ اإلنسرني الت كرندت تبحدث
عددن مشدديوعيتهر المعييي د وصددبلحيتهر االبسددتمولوجي ي د القددين الترسددع عشددي المدديبلد  .وكرنددت الخلفيددرت
الموجه إلقحر الموضوعي ي عل التريي تسعى إلى جعل نمويجر للعلو اإلنسرني بجواي العلو االجتمرعي
األخدديى .ؼيددي أن يأ نيتش د يتجددروي مجدديد االعتبددريات المعييي د واالبسددتيمولوجي  ،إي سدديحرول تقددويض
األسددرس الفلسددف والميتددرييييق الموجد لمثددل هدديا الطمددو اليا ددؾ الددي أصددب ميضددر يتنقددل بددين المعددريؾ
والعلو ي الثقري الحديث .
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لقد انتب نيتش إلى تلك المحروالت اليامي إلى الطعدن يد الفلسدف  66مدن خدبلل اكتسدر المعدريؾ الحديثد
لمكرنتهر السربق  ،ؼيي أن لن يقؾ عند هيا الحد ،يلك أن هدي أكبي من مجيد إعدردة االعتبدري للفلسدف  ،بدل إند
يتجددروي يلددك كلدد إلددى إعددردة االعتبددري للثقريدد بددرلمعنى الددي يتصددوي  .مددن هدديا المنطلدد يعتبددي نيتشدد أن
الموضددوعي التد يتشددد بهددر المعرصدديون ،إنمددر تجددد منبعهددر ي د تلددك الحرج د الكبيددية والددتعطش الكبيددي إلددى
العدال  .67يذيا كرن اإلنسدرن المعرصدي يعتبدي الموضدوعي الترييخيد نقطد قوتد  ،68يدذن السدإال الدي سديطي
علي هو :إلى أ حد ستسم ل هي الموضوعي الميعوم أن يكون قوير وعردال ،بل وأكثي عدال مدن إنسدرن
العصوي السربق ؟
حس نيتشد لديس هندرك مدن يسدتح مندر إطبلقدر االحتديا  ،سدوى يلدك الدي يملدك ؼييدية القدوة والعدالد
والقدية على أن يصدب عدردال؛ يرلفضدر ل العليدر والندردية تتوحدد وتختبدئ يد العدالد  ،مثدل محديط كبيدي يشدكل
مصبر لؤلنهري اآلتي من كل مكرن .إن مر يه نيتش هو العدالد ولديس الحقيقد ؛ يرلعدرل اليدو  ،يد يأيد  ،ملد ء
بخدا وعمرل الحقيق  ،لكن تظل يضيل العدال نردية الوجود ،ونرديا مدر يدت التعديؾ عليهدر .69ؼيدي أند إيا تد
تمحيص قيايات هإالء العمرل ،يذننر سنتوصل إلى أن ي حقيق األمي قليل من بين هإالء من يخدد الحقيقد ،
يلددك أن أؼلبيددته تعددويه إيادة العدال د  .وعندددمر يددت الحددديث معه د حددول الحقيق د والعدال د  ،تجددده متدديددين
وحر يين ،مستفسيين حول مر إيا كرن القرض هو الي يتحدث إليه  .إن هإالء (عمرل الحقيق ) ال يملكدون ال
إيادة وال قوة الحك  ،يه يظلون مشدودين إلى الحدديث عدن المعييد الخرلصد بعيددا عدن األسدبر  ،أو بعبدرية
أكثي وضوحر ،عن الحقيق الت ال تصل أل ش ء.

70

ينطب هيا الحرل على مر يقو ب أول ك المإيخون الصريمون والمستقيمون ،لكنه قصييو النظدي ،حيدث
نجد لديه إيادة أن يصبحوا عردلين ليست سوى أقل من الصبي المبلي لممريس العدال  ،ؼيي أن كل أحكرمه
تصب خرط تقييبر بنفس السب الي كرنت ب أحكر لجرن التحكي التقليدي خرط .

71

إن هددإالء المددإيخين العفددويين وأمثددرله يسددمون الموضددوعي قيددرس اآلياء واألحددداث المرضددي بددرآلياء
الحرلي للحظرت الحرضي ،ييجدون ي يلك قرنونر يسحبون على كل الحقر  .إن عمله هيا ينحصي ي مجديد

 -66اَظش ثٓزا انخظٕص كزبة َٛزشّ :يب ٔساء انخٛش ٔانشش ،انفقشح  ،027رشجًخ حغابٌ ثٕسبٛاخ ،ػاٍ افشٚقاب انشاش" ،ؽ ،0227حٛاش ٚشاٛش مناٗ أٌ رحبيام
انؼهًبء ػهٗ انفهغفخ سثًب كبٌ َزٛعخ "يي ث،ط انفهغفخ انحذٚضخ رارٓب ثإٚعبص ْٕٔ ،ف ٙانغبنات األػاى ياب بإع االحزاشاو انالهاق ثبنفهغافخ ٔفازا األثإاة نهشػابع
نهزٓعى ػهٓٛب"ي ص 110 ٔ111
 -67ال ُٚجغ ٙأٌ ٚفٓى يٍ يفٕٓو انؼذانخ ػُذ َٛزشّ انجؼذ األخالبٔ ٙانًٛزبفٛضٚق ٙانًؼٕٓد فٓٛب ،ثم مًَاب ٚقظاذ ثٓاب انًؼُاٗ انطجٛؼا ٙاناز٘ ٚغاًا نهقإٖ انحٕٚٛاخ
انفبػهخ أٌ رؼًم ٔرأخز يكبَزٓبي مٌ انؼذانخ ُْب ْ ٙػذانخ انطجٛؼخ ٔانغشٚضح ٔانقٕحٔ ،نٛظ ػذانخ انخٛش ٔانشش األخالب ٍٛٛكًب ف ٙانزشاس انذ ُٙٚاألفالؽَٕٙ
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- Ibid. p. 127
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- Ibid. p.

مبلءم المرض البتدالي الحرضدي .وعلدى خدبلؾ يلدك يسدمون الياتيد كدل اسدتوؼيايير ال تقبدل قرنونيد اآلياء
المتداول .

72

إن التفكيي ي التريي عن طيي الموضوعي  ،يعتبي بمثرب العمل السي للمسيح  ،الي يجمع األشديرء
بواسط الفكي ،يييجع كل حدث معيول إلى المجمو  ،بموج المبدإ الي يستوج إقحر وحدة التصمي يد
األشيرء الت ل تخضع ل بعد ،وانطبلقر من هيا الفعل ينشي اإلنسرن ؼسيل يو المرض ييجعل سيدا علي .

73

وي هيا المنظوي ،يضع نيتش الموضوعي ي مقربل يو العدال  ،ويعتبيهمر شي ين جد مختلفين .ولهديا
يقد نتخيل استوؼيايير ال تتدويي علدى حدد أدندى مدن الحقيقد التجييبيد المشدتيك  ،ولكنهدر مدع يلدك تتدويي علدى
ديج علير من الموضوعي  .74قد يكون هيا مفريقر برلنسب لمن ينرصي مقول الموضوعي ي التريي  ،ؼيي أن
مر ل يعد ممكنر التسلي ب لهإالء ،هو إقحرمه للمنظوي الوضدع يد التدريي  ،آخديين برالعتبدريات التجييبيد
البرلي  ،دونمر االنتبر للجوان األخيى الت قد تكون أكثي أهمي من األولى ،كرلجرن الفن واإلبداع مثبل.
إن ل يعد برإلمكرن أن يصب الميء مإيخر كبييا وينرنر ،وي الوقت نفسد قرصدي النظدي .هديا الوضدع لد
يعد يحتمل حس نيتش ؛ يهإالء العلمرء الكبري ه عقدول قرصدية النظدي يؼد كدل يلدك ،وهديا مدر نديا يجتمدع
ويلتق ييه  .إن يجل التجيب هو الوحيد الي يقدي على كترب التريي  .أمر الي ل ينجي قط أي تجري كبيية
وال عظيم كبرق النرس اآلخيين ،يلن يقيأ أبدا يلك الكبي وتلك العظم الموجودين ي التريي .

75

ليست إين ،الموضوعي مر يجعل الدياسرت الترييخي يات شؤن وبرل ،بل القدية على مصريع المستقبل،
يرلي يصري المستقبل وحد من يملك الح يد محركمد المرضد  76.يلدك أن هديا المسدتقبل هدو الدي سديقد
ويمددن لنددر أن نتؤمددل ونكتشددؾ ،لكددن دونمددر أن نلجددؤ إلددى المرضدد  ،لنطرلبدد بددؤن يمنحنددر الوسددر ل واألدوات
الضيويي لتحقي مر نييد.
إن الموضوعي ليست سوى ميض ألد بدرلعل الحدديث ،يؤوقعد يد الفدياش ينتظدي مدن يعرلجد ؛ وإيا كدرن
هنرك من دواء لهيا الميض ،يذن لن يمي إال على يد التريي الدي يتصدوي نيتشد  ،هدي المدية ،مخرلفدر للتقليدد
األيبلطون والدين والوضع  .إن التريي برلمعنى الجينرلوج  ،يلك الي ستكون ل مهم أخيى مخرلفد لمدر
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عهد سربقر ي التقليد الميترييييق  ،هو تريي ال يخدد الفلسدف وال المعييد والحقيقد ؛ بدل إند يتعددى كدل يلدك،
ليصب الدواء والعبلج لؤلمياض الثقريي المنتشية ي الحضرية الحديث .
من هيا المنطل  ،سوؾ يعمل نيتش على جعل التريي استياتيجي شرمل لتشيي أمياض الثقري الحديث ،
متجرويا بيلك كل من سبقو  .وقدد يأيندر يد "اعتبدريات يد ؼيدي أوانهدر" كيدؾ أخدي علدى التدريي كوند أسديي
المنظوي التقليد الي ديع ب إلدى العدميد  ،وجعلد يد خدمد قدوى االيتكدرس ،بددل القدوى الفرعلد  .وإيا كدرن
نيتش قد حرول يض ميتكيات هيا المنظوي وانتقرد وتقويض ؛ يذن سيعمل أكثي ييمر سيؤت من أعمرل  ،على
تحديد المهم الجديدة للتريي  ،وه المهم الت ستس مشيوع ي نقد األخبل ي "جينيرلوجير األخبل ".
ي القس الترل  ،سوؾ نعمدل علدى إبدياي خصدر ص هديا المنظدوي الجديدد للتدريي  ،والدي يقتيحد نيتشد
ويؤخي ب ي نقد للمعيي والثقري بشكل عر  .يمر ه إين ،خصر ص هيا المنظوي الجديد؟

لقد يأينر كيؾ انتقد نيتش التريي الميترييييق  ،يايضر سعي إلى اختيال التنو اليمن  ،مشنعر عليد يد
لهيا التنو إلى كلي مؽلق  ،إي ال يتوانى عن السع وياء إقحر وجه نظي يد التدريي تتعددى التدريي نفسد .
إند تددريي المددإيخين وعلمددرء الدددين والفبلسددف  ،هددإالء الدديين يتخدديون مددن نقطد خددريج التددريي منطلقددر لهد ،
ييقحمون يي من تصويات قبلي ومثرلي والهوتي ال قبل ل بهر.

77

يأينددر كدديلك قصددوي منطل د هددإالء ،عندددمر يجعلددون الموضددوعي معيددري الحك د علددى األشدديرء واألحددداث
والوقر ع ،إيمرنر منه بوجود حقر

ومعريؾ يقيني وعبي ،يمكن استخبلصهر من التريي  .كل يلك كرن موجهر

بذيادة سمتهر األسرسي  ،حس نيتش  ،ه أنهر صدردية عدن قدوى عدميد جعلدت التدريي يدنحط ويضدي برلحيدرة
والثقري .
بتجروي هيا الوضع الي آل إلي التريي  ،قدد نيتشد بديلد الفلسدف للممريسد الترييخيد بمدر هد ممريسد
مختلف جييير عن سربقتهر ،وينعدت هديا البدديل بدرلحس التدرييخ الدي سديجعل مند ييمدر بعدد بحثدر جينيرلوجيدر
يوي ويشتت ليد الفواي والهوامش تعمل عملهر ي تريي الثقري .
يمر ه خصر ص هيا الحس الترييخ ؟ وكيؾ سيحول نيتش إلى بحث جينيرلوج ؟

 -77ثظذد ْزِ انفكشح رزحذس كبرش ٍٚكٕن-ٕٛره ٍٛف ٙكزبثٓب "يبكظ فٛجش ٔانزبسٚخ" ف ٙانفظم األٔل ػٍ فكاشح انزابسٚخ فا ٙانقاشٌ 18و ،يشاٛشح مناٗ انظاشاع
انقبهى ث ٍٛانًضبنٛخ انٓٛعٛهٛخ ٔانُضػخ انزطٕسٚخ انزًٚ ٙضم خطٓب نٕٛثٕنذ فٌٕ ساَكّ ،حٛش رغؼٗ انُضػخ األٔنٗ مناٗ مػافبء ؽابثغ الْإر ٙػهاٗ انزابسٚخ ،ثًُٛاب
رغؼٗ انضبَٛخ منٗ مبشاس أٌ "ػهٗ انزبسٚخ أٌ ٚشفغ اعزجب" انًؼُٗ انكه ٙنًغزقجم اإلَغبَٛخٔ ،ػه ّٛثكم رٕاػاغ أٌ ٚجقاٗ يزًغاكب ثًٕػإػّ"ي ص  ،11ػاٍ
انزشجًخ انؼشثٛخ نعٕسط كضٕسح ،داس انً،عغخ انعبيؼٛخ نهذساعبد ٔانُشش ،ؽ األٔنٗي عُخ 1881و

 -1الحس التارٌخً
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يعتبي الحس الترييخ ي عيؾ نيتش نوعر من المعيي الترييخي الت ال تيتكي على ثوابت مطلقد  ،وال
علددى مبددرد قبلي د أو متعرلي د  ،بددل إن د نددو مددن "الفيييولوجيددر" الت د تقددو بتشدديي التددريي  :تددريي األخددبل
والعواطؾ والقي والثقري بشكل عر ؛ يهو إي يفعل يلدك ويسدم بد  ،يصدب هدي النظدية المفتتد والقدردية علدى
تفتيت نفسهر ومحو اليات الميعوم .79
إن التعبيي األسمى عن الصييوية ،وجعل مر هو خرلد يفندى ومدر هدو واحدد يدوي  ،يرسدحر المجدرل للتندو
واالختبلؾ لك تظهي التحوالت الفريق ي تريي األشيرء ،حيث يمكن يصدهر ويصد لحظرت قوتهر وضعفهر
وتعين الفتيات المتقلب لهيمنتهر من أجل إدياك أصلهر وطييق تشكلهر وتكونهر البط ء ومجمل الحيكرت الت
تقض ييهر على ياتهر.
لقددد طبد نيتشد هدديا النددو مددن التددريي يد أعمرلد التد أتددت بعددد "اعتبددريات يد ؼيددي أوانهددر" ،خرصد
"جينيرلوجير األخبل " وي "مر وياء الخيي والشي" ،حيث سينته ي الفصل الخدرمس 80مند إلدى قدول بصددد
مسؤل التريي مصيحر..." :يج أن ييبى اإلنسرن على الشعوي بؤن مستقبل اإلنسدرني يكمدن يد إيادتد  ،وأن
هيا المستقبل يتوقؾ علدى إيادة بشديي  ،يلدي أن تهيدؤ عمليدرت كبديى وتجدري

تؤديد وانتقدرء كبديى إيا أياد

اإلنسرن أن يضع حدا لسيطية العبث والعشوا ي المييع هرت  ،الت حملت حتى اآلن اسد "التدريي " -وصديؽ
"أكبي عدد من النرس" العبثي  ،ليست سوى شكل من أشكرل األخيية".
إن مر يميي الحس الترييخ لدى هيا الفيلسوؾ ،كون يبيي الحدث الترييخ يد تفديد ووحدتد  ،ؼيدي أن
الحدث هنر ال يعند بد قديايا أو معرهددة أو حكد دولد أو معيكد  ،بدل يقصدد بد عبلقد قدوى تنقلد أو سدلط
تنتي  ،أو لؽ تتبنى وتستعمل ضد أصحربهر ،وقد تكون هيمن تضعؾ وتتآكل مفسح المجدرل لشدكل آخدي مدن
الهيمن يظهي ي شكل مقنع.
ال يجعددل الحددس التددرييخ القددوى المتحكمد يد التددريي تسددعى نحددو هدددؾ بعيند  ،كمددر ال يجعلهددر تخضددع
لعبلقرت آلي  ،بل لصدؾ الصيا  81.ولهيا ال يد هيا الحس هي القوى تتجلى كؤشكرل متعرقب لهدؾ أسمى أو
لتظهي كنتيج ألسبر بعينهر ،وإنمر يجعلهر تتجلدى يد تفديد الحددث ،ليصدب ملكد التخيدل لتياتبيد القدي التد
 -78رذ ٍٚانفهغفخ انًؼبطشح ف ٙثؼغ رٛبسارٓب ثذ ٍٚنُٛزشّ ثخظٕص ٔػؼّ نٓزا انًفٕٓو انُقاذ٘ فا ٙانذساعابد انزبسٚخٛاخٔ ،باذ أتابد غابدايٛش ياضال فا ٙأكضاش
يٍ كزبة ثٓزا انًفٕٓوَ ،زكش يُٓب :كزبثّ "ثذاٚخ انفهغفخ" ٔكزبثّ حٕل "فهغفخ انزأٔٚم"ي
- lectures de Nietzsche, par M. Foucault et autres, op.cit, p.
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 -80فْ ٙزا انفظم انخبيظ يٍ "يب ٔساء انخٛش ٔانشش" ٚقٕو َٛزشّ ثزأٔٚم األخال" رأٔٚال ؽجٛؼٛبٔ ،نٓزا ػَُّٕ ثـ"يغبًْخ ف ٙرابسٚخ ؽجٛؼا ٙنخخاال"" ٔفاٙ
انفظم انزبعغ ،يٍ َفظ انكزبة ،اَظشف منٗ مثشاص األطم انعُٛبنٕج ٙنًفٕٓو "انخٛش" ٔ"انشاش" سادا مٚبْاب مناٗ أطاهًٓب انفئإ٘ ياٍ خاالل رقاض رابسٚخ:ٙ
انؼجذ/انغٛذ ،انُجٛم/انحقٛش ،يشجغ يزكٕس ،طفحبد يٍ 167منٗ  ،190يٍ انزشجًخ انؼشثٛخي
81

- lectures de Nietzsche, par M. Foucault et autres, op.cit, p.

بحسبهر عرش شع ومجتمع أو إنسرن مر "ؼييية كشؾ" العبلقرت الموجودة بدين مختلدؾ التقويمدرت والعبلقد
بين هي القي وسلط القوى الحي .

82

يكشددؾ نيتش د بهدديا الصدددد ي د الفقددية  111مددن "مددر وياء الخيددي والشددي" مدددى حرج د اإلنسددرن األويب د
الحديث إلى لبرس تنكي مردا التريي برلنسب إلي مجيد خيان ملي ببدالت متنوع  ،يعبثر ،يقدول نيتشد ...« :
نحدرول -أخبلقيدر وينيدر -التبدره برلبدلد اليومرنسدي أو الكبلسديكي أو المسديحي أو الفلوينسدي أو البريوكيد أو
الوطني ؛ وال ش ء يكسونر أبدا .ؼيي أن "الحس" و"الحس الترييخ " تحديدا ،يعثي على ضرلت يد هديا اليدؤس
نفس  ...يلك أند يسدم بدؤن يجدي المديء بددالت أخديى مختلفد ومتنوعد ...يدنحن ال نكدؾ نجدي العتيقد أو
الدخيل  ،نقيسهر ،ننيعهر نعيدهر إلى علبهر ونتفحصهر على الخصوص ،ينحن أول قين خبيي ي مردة البدالت:
"أعن ي مردة األخبلقيرت وأصنرؾ اإليمرن واأليوا الجمرلي و المعتقدات ».

83

هي إين ،ه اللعب الجديدة الت ينبؽ أن تقديهر الثقري الجديدة ح قديهر ،ثقري "الحس الترييخ " الت
تعوي الكثيي من الفبلسف  84اليين بقوا ببل حس وببل ش ء إنسرن برلمعنى الي يمجد نيتش  .لقد أصب عصي
هإالء يفتقد بشكل ملحوظ مثل نبوغ هيياقليطس وأمبريوقليس وأيبلطون؛ يؽيدر مثدل هديا الحدس لددى هدإالء
جعله مجيد ممثلين ،وه بهيا الوصؾ أصب منظيه يبعث الييب ي نفوس الشبر الطموحين .إنه بتعبيي
نيتش د السددرخي « ي د أحسددن األحددوال علمددرء اختصرصدديون...وه د جميعددر مؽلوبددون ت د إدخددرله ي د طرع د
العلد ...وهد اآلن نيهددرء وطددريحون بددرلؽيظ الكددرمن والضددؽين  ،وبكلمددرته وأيعددرله يبينددون أنهد ال يإمنددون ال
برلمهم السرمي للفلسف وال بسموهر » .85يذين ،مر ه هي المهمد السدرمي للفلسدف  ،والتد لد يقد بهدر هدإالء
الفبلسف اليين انتقده ؟
إنهددر مهم د تؤويددل التددريي نفس د مددن حيددث هددو مسددي عبلقددرت القددوة والضددعؾ ،تددريي األخددبل والقددي
والعردات والمثل والمفرهي الميترييييقي  ،تريي مفرهي الحيي واليهدد ،الشدي والخيدي ،الدوه والحقيقد  ...يهدي
المهم التؤويلي ه الت ستكشؾ عن المصدي والنس

» « Hurkunftاالنحداي القدي من يمية أو عي أو

طر ف أو ي وضيع أو ي يييعد  .كديلك تكشدؾ عدن هديا االنبجدرس »  « Entestbungالدي يسدم بددوي
بفه التؽييات الفيدي والصييويات الجمرعيد التد تبديي علدى ضدو هر كدل القدوى »  « Forcesإلدى السدط
سواء كرندت يعليد »  « Activesأو ايتكرسدي »  ، « Réactivesوهد مجديد يدود أيعدرل ولحظدرت ضدعؾ
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وانحطرط .إن هي المهم الجديدة الموكول للفلسف  ،ه مر سوؾ يسمي نيتش " الجينيرلوجير" 86أو يد بعدض
األحيرن "اليو الترييخي " ،كمر يأينر سربقر .يبؤ معنى يحدد نيتشد التدريي كجينيرلوجيدر؟ وكيدؾ تصدب هدي
الجينيرلوجير مهم الفلسف الت يدعو إليهر؟
 -2التارٌخ باعتباره جٌنٌالوجٌا
إيا كرن تريي المإيخين يدع أن معيي برلمرض  ،ييع أن بذمكرن الحك على األشديرء برلموضدوعي ،
يؤلن يفتيض مسبقر وجدود حقدر

خرلددة يمكدن إثبرتهدر أو الوصدول إليهدر بموضدوعي  .أمدر بخصدوص التدريي

بوصف ممريس جينيرلوجي كمر يطي نيتش  ،يذن على خبلؾ يلك كل  ،ال يفس المجرل لؤليكري الت تتجروي
التريي نفس  ،بل إن يستند إلى الحس الترييخ ييصب "جينيرلوجير"؛ أ عل نس أو علد كشدؾ أو وصدول
القي والعبلقرت واألحكر وكل التقويمرت الثقريي واألخبلقي  ،يادا إيرهر إلدى بددايرت تشدكبلتهر ،كرشدفر بعدد يلدك
الفواي واالختبليرت بينهر .إن عبرية عن نظية نقدي وحردة تقو بدرلتمييي والتوييدع والتفتيدت ،لتدد الفدواي
تظهي والهوامش تعبي عن ياتهر كمر ه .
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من هيا المنطل  ،تعتبي "الجينيرلوجير" األخبل والعواطؾ واألحرسيس والقي كلهر لهر تدريي يجد كشدف
ويض د تحوالتهددر ويصددد لحظددرت قوتهددر وضددعفهر ،برإلضددري إلددى تحديددد الفتدديات الت د تقبلددت ييهددر وتؽيدديت
معرلمهددر ،ويلددك إلدياك تكوينهددر الحددديث ومجمددل الحيكددرت التد تقضد ييهددر علددى نفسددهر .88وبهددي الخرصددي
المميية الت تنفيد بهر ال"جينيرلوجير" ،يذنهدر تتحددد يد االتجدر المعدركس للتدريي الدي دأ المإيخدون علدى
ممريست  .يه مثبل حسد مدر يحددد لهدر نيتشد ال تسدتند إلدى المطلد والثبدرت ،إي ال تعتبدي اإلنسدرن مطلقدر أو
ثربتر ،سواء ي عواطف أو أخبلقي أو حتى ي جسد 89؛ بدل علدى خدبلؾ يلدك ،تعمدد الجينيرلوجيدر إلدى تحطدي
الصوية المؤلوي والنمطي عن وجود اإلنسرن التد ويثتهدر اإلنسدرني الحديثد عدن التقليدد الفلسدف األيبلطدون
والدين  ،ضريبر صفحر عن  ،مستبدال إير بذقحر االنفصرل والتنو يي .
لقد عمل نيتش  ،وي هيا المنظوي الجديد للتريي  ،على توظيؾ الجينيرلوجيدر لدياسد وتتبدع مجمدل تدريي
تكون األخبل والقي لدى اإلنسرن مني ؼدربي األيمدرن؛ يرسدتخلص مدن يلدك أن للخيدي والشدي ترييخدر يد يو

 -86رقزشٌ "انعُٛٛبنٕجٛب" ػُذ َٛزشّ ثبعزشارٛعٛخ تبيهخ نهُقذَ :قذ انًؼشفخ ٔانزبسٚخ ٔانضقبفخ ٔاألخال" ٔانحقٛقخ ،مَٓب َٕع يٍ دساعخ "األطم" ٔارجابع انًغابس
انزبسٚخ ٙنُشٕء ٔركٌٕ انًفبْٛى ٔاألحبعٛظ ٔانؼٕاؽف ٔانقٛى ٔاألخال" ْٙٔ ،ال رجحش كم ْزِ األتٛبء يٍ أجم انٕبٕف ػهٗ انًبْٛابد ٔانحقابهق ،ثام ػهاٗ
خالف رنك ،رغؼٗ منٗ انُقذ ٔانخهخهخ ٔانزقٕٚغي مَٓب أداح انزفهغف ثٓزا انًؼُٗ ،أ٘ ثبنًطشبخ كًب ٚظشح ثزنك َٛزشّ َفغّي
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 -89كضٛشا يب ٔطف َٛزشّ يًبسعزّ أٔ يُظٕسِ نإلَغبٌ ثكَّٕ عاٛكٕنٕجٛب ٔفٛضٕٚنٕجٛاب ٔحزاٗ ؽجٛاب ،مر ٚاشثؾ ثا ٍٛأفكابس اإلَغابٌ ٔػٕاؽفاّ ٔرًضالراّ ٔحزاٗ
ربسٚخّ ،ثعغذِ ٔأحبعٛغّ ٔحزٗ ًَؾ رغزٚزّي ٔبذ َؼذ ْزا انًُظٕس يٍ ؽشف "دٚذ ٙٚس "ًٌٕٚثبنزقٛٛى انطج ،ٙحٛش رظجا انفهغفخ ياغ َٛزشاّ يًبسعاخ ؽجٛاخ
رششٚحٛخ ،اَظش ثٓزا انخظٕص انًقبنخ انًزشجًخ نـ"دٚذ٘ س "ًٌٕٚرحاذ ػُإاٌ "انزاذأ٘ ثبنفهغافخٔ -طافخ َٛزشاّ انطجٛاخ" ،رشجًاخ ػاض اناذ ٍٚانخطابث ٙفاٙ
"انفهغفخ انغٛبعٛخ ٔاألخالبٛخ" يُشٕساد ػبنى انزشثٛخ ،ؽ1يعُخ  ،0221ص 116

األعيا والف رت المسيطية؛ يلك أن الخيي يعود ي أصل إلى طبق النببلء الخييين اليين يحويون اإلحسدرس
برلتضرمن ،ألن أيياد جمرعته ييتبطون ييمر بينه بيو الثؤي؛ بينمدر الشدي يعدود يد أصدل تكويند إلدى طبقد
األشياي اليين وصفوا كيلك لكونه عرجيين وال يعييون للتضرمن من طيي  .وهكيا يكون لفظ الخيدي والشدي
انطبلقر من انقسر النرس إلى ي تين مختلفتين :العبيد والسردة ،النبيل والحقيي.
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أيضددت دياس د نيتش د لؤلخددبل وبحث د عددن أصددلهر إلددى تحديددد نظددية جديدددة للتددريي  ،مخرلف د للمنظددوي
الميترييييق المعيوؾ ،يلك أن لمر عرد إلى أصول القي واألحرسيس األخبلقي المتوايث عن األسبلؾ ،بدا لد
أن ل يعد من الممكن أن نتحدث بعد اآلن عن "التدريي الكدون " كمدر يعد هيؽدل ،بدل ينبؽد االنصدياؾ إلدى
كشؾ تلك التؤويبلت الت تكون الجينيرلوجير ترييخر لهر.
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لهيا أصبحت الجينيرلوجير نوعر من تريي النمريج والتصدويات األخبلقيد  92والميترييييقيد  ،قصدد تفكيكهدر
وتقويضهر ،وينديج تحت هيا النمويج تريي مفهو الحقيق والخيي والشي والمثل اليهدي  ،...من هنر اقتضدى
البحث الجينيرلوج بمر هو تؤيي وتؤويل ي آن واحد ،القير بنو من المفرضل  ،وتقدي األولويد لمعندى علدى
آخي ،حس القوى المتحكم ييهر وإيادة القوة وكل السلطرت الت تتدوايى خلدؾ كدل معندى .مدن هديا المنطلد
أصدبحت الجينيرلوجيددر ترييخدر تفرضددلير ومعييد منظوييد  ،تتجدروي المنظددوي التقددم والشددمول الكدون الددي
حبست يي التدريي مدن ي قبدل ،وأمسدت تسدتدع اللؽد السديكولوجير والفيييولوجيدر قصدد التؤويدل ،متجدروية
المنظوي المعيي والتؤمل الخرلص الي دأ علي التقليد الفلسف الكبلسيك .
لقد أحدث نيتش تؽيييا جييير ي تصوينر للتريي  ،ينقل من مجيد عل يسعى ببل جدوى إلى تحقيد ياتد
وسط يكر من المعريؾ األخيى الت تتخبط ي نفس المشركل التد كرندت تواجد عمدو العلدو اإلنسدرني يد
القين الترسع عشي ،إلى ممريس جديدة كل الجدة ،سواء على مستوى المنهجي أو التصوي .لهديا وضدع نيتشد
منظددويا للتددريي يتنددريي ويتنددرقض مددع كددل التصددويات الجرمدددة والقبلي د ل د  .يرلممريس د الترييخي د بمددر هدد
جينيرلوجير ال تتواي مع الوقر ع الجرمدة ،بل تسعد وتكون يعرل أكثدي حينمدر يتعلد األمدي برلتعددد واالخدتبلؾ؛
وهيا مر يفسي ييض الخطر الترييخ النتشو لكل مر يتصل برلفكي المرهو والمثرل .
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وجد هيا المنظوي الجديد للتريي بمر هدو اسدتياتيجي للتؤويدل ،تحققد أثندرء تندرول نيتشد لتدريي األخدبل .
وهكيا نجد ي كترب "مر وياء الخيدي والشدي" يتعديض لهدي المسدؤل مدن خدبلل منظدوي جديدد ،يميدي ييد بدين
ثبلث مياحل ي تطوي األخبل  :ميحل مر قبل األخبل  ،ميحل األخبل  ،ميحل مر بعد األخبل .
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أمر بخصوص ميحل مر قبل األخبل  ،ييعتبيهر نيتش أطدول ميحلد ترييخيد عييتهدر البشديي  ،حيدث تد
ييهر استنبرط قيم الفعل من نتر ج الت تيتبت عن  ،وليس من الفعل يات  .يقد كدرن الفعدل يد هدي الميحلد ال
يه ي حد يات  ،إي كرنت يضيل النجر أو الفشل ه الت تحيض على الحك على يعل معين ،خييا أو شيا.
كمر أن ل تظهي بعد صيؽ األمي األخبلقد " :اعديؾ نفسدك" .لكدن المسدري الطويدل لهديا األخيدي يد التدريي ،
خبلل العشية آالؾ سن األخيية أيضى ب تدييجير خطوة بخطدوة ،ويد عددة مندرط مدن األيض إلدى إضدفرء
قيم مر ليس على نتر ج الفعل ،بل على نسب (أصل ) ،لهيا حدث تحول ترييخ إلى ميحل جديدة.
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هي الميحل الجديدة ه مر يطل عليهر نيتش الميحل األخبلقي  ،وييهر ت تهيي النظي إلى األشيرء قصد
الحك عليهر ،يكرنت تلك خطوة برتجر معيي اليات .ؼيي أن عوض أن يت النظدي يد النتدر ج ،تد البحدث عدن
األصل ،وهيا مر شكل قلبر للمنظوي ليصب أثي اإليمرن ب "أصول" عبلم تمييهر.
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لقد تحك ي هي الميحل ضي ي التؤويل ،حيث ديع النرس إلى أن يحملوا ،أصل الفعدل علدى نيد معيند
(تفسيي الفعل برلنسب ) .يؤجمع الكل على أن قيم يعدل مدر تكمدن يد قصدديت  ،ومدن هندر شدكلت قصددي الفعدل
لنفسهر وحدهر أصل الفعل .وبعد هي الميحل  ،يددعو نيتشد إلدى ميحلد جديددة ،ميحلد يصدفهر بكونهدر خدريج
األخبل  .يمر ه خصر ص هي الميحل الجديدة؟
تتحدد الميحل الثرلثد  ،حسد نيتشد  ،بكونهدر تعديؾ قلبدر جدييير للقدي  ،بحكد االيتدداد الجديدد علدى الديات
وتعمي المنظوي المخرلؾ لئلنسرن؛ يعلدى ضدوء هدي الميحلد  ،إين ،يبددأ الشدك يطدرل كدل القدي  ،ويدت اعتبدري
القيم الحرسم لفعل مر ،إنمر تكمن ي مر ليس ل من قصدي  ،وأن كل مر يي من قصدي ووع هدو بدرألحيى
قشوي وسطحيرت 96.من هيا المنظوي المخرلؾ ،سيت اعتبري "الني " مجيد عبلم وأمرية علدى الحرجد الملحد
إلى التؤويل ،يلك أن القصد أو الني مجيد عبلمرت محمل بدالالت عديدة ،وليس بدالل واحدة.
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إن هيا التشخيص الترييخ للمياحدل األخبلقيد التد مديت منهدر أحكرمندر التقويميد  ،يجسدد برلفعدل اهتمدر
نيتش برلنظية الترييخي الثرقب للظواهي األخبلقي  .97ؼيي أن المعنى الي يستخد ب هنر هيا األخيي التدريي ،
يجعل يكشؾ عدن كدل مدر تخفيد هدي الظدواهي األخبلقيد مدن قدوى وتقددييات سدطحي ؛ وهديا مدر يفسدي لندر أن
التريي برلمعنى الجينيرلوج كبحث عن أصل الظواهي هو نو مدن العدودة إلدى الدوياء إللقدرء نظدية ترييخيد
سرخية على تلك الظواهي ،وكشؾ مر تخفي من عبلقدرت وتقويمدرت وقدوى قصدد يصدد تحوالتهدر وكدل الحيدل
وأشكرل التنكي الت شوهت تكونهر عبي مياحل التريي .
إنهر عودة إلى األصل ،لكن بواسط الحس الترييخ ؛ أ بذصؽرء ال يكتف برلبحث عدن المرهيد واألصدل
يقط ،بل كيلك بجميع التفرصيل الظرهية أو الخفي  ،تمرمر مثلمر يفعل الطبي عندد تشخيصد لمديض معدين .إن
هيا المنظوي ال يهمل مياحل التريي  ،كمر ال يقفي على مياحل دون األخيى ،بل أكثي من يلك ،يهو ينيل إلى
أعم األعمر ليصعد من جديد وليس ليبقى هنرلك.
قد نيتش ييمر بعد وي كترب "جينيرلوجير األخبل " تقسيمر آخي للتريي  ،معتمدا هديا المنظدوي الجديدد بمدر
يسم ل بتؤويل المياحل الترييخي الت ميت منهر الثقري واألخبل مني بداي تكونهر دون أن يعن هيا التقسي
تحقيبر للتريي كمر يفعل التقليد القدي  .98يمر ه خصر ص هي المياحل الترييخي الجديدة؟
 -3المراحل التارٌخٌة لألخالق
أ -مرحلة ما قبل التارٌخ:
يستعمل نيتش عبرية "الميحل البدا ي " أو "مر قبل التريي " ،99ييديك منهدر شدي ر مخرلفدر للتدريي الكدون ،
إن يفه منهر عمل "أخبلقي العردات" »  « La moralité des mœursالي يسدب هديا األخيدي؛ يهدو يعتبدي
كددل هددي العصددوي الددبل محدددودة ألخبلقيد العددردات سددربق للتددريي الشددرمل ،مشددكل يد الواقددع التددريي الددي يس
والفرصل الي يحدد بشكل نهر

سمت اإلنسرني .

يشكل هيا النو "مر قبل تريي اإلنسرن " ،إن العمل الي يه تعيين وتحديد الكر ن البشي كمر هدو ( أ
تيويض ) .وقد شكل هيا الفعل التيويض مهم الثقري  ،لهديا اسدتح أن يصدب االشدتؽرل علدى يعدل اإلنسدرن

- F.Nietzshe, généalogie de la morale, op.cit. p. 14
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- Ibid, p.
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99

- Ibid, p.

من هيا المنطل موضو الجينيرلوجير برمتيري ،يمثبل تعتبي عبلقد  :الددين/المددين حسد نيتشد  ،أقدد العبلقدرت
البدا ي السر دة بين األيياد ،والشكل األكثي بدا ي للح الشخص .

100

يعتبدي نيتشد الددين النمددويج األصدل أل تنظددي جدرء ييمددر بعدد ،حيددث تظهدي ييد العبلقد المختلفد وؼيددي
المتوايند  .وقدد كرنددت الفعرليد الثقرييد يد هدي الميحلد قويد ويعرلد  ،بمددر هد حيكد تدديويض عنيدؾ للكددر ن
النوع  ،عن طيي طرع القوانين إلى أن تمكن من التصيؾ برستخدا قوا االيتكرسي .

101

مددريس النشددرط الثقددري إين ،بمددر هددو يعددل قبددل تددرييخ  ،يعل د علددى القددوى االيتكرسددي  ،ييودهددر برلمثددل
والعدردات ،حتدى أصددبحت قدردية علددى أن تكدون مفعددوال بهدر .102ولهدديا يكتسد الكددر ن البشدي وعيد يد هددي
الميحل انطبلقر من التحييض واإلكياهرت الثقريي  .وبمر أن هيا الوع يستند ي بدايت إلى ملك النسيرن الت
تكسب تمرسك وصبلبت ؛ يذن الثقري تكسب ملك جديدة تعريض النسيرن .إنهر الياكية ،لكن هي األخيدية ليسدت
ياكية اآلثري الميتبط برلمرض  ،وال ياكية الحسرسي  ،بل يتعل األمي ي هي الميحلد بدياكية أصديل تديتبط
برلمسدتقبل ،إنهددر ياكددية اإليادة برألسدرس ،وهد ملكد قطددع الوعدد وإلدديا المسددتقبل .إنهدر يكدديى هدديا المسددتقبل
يات .

103

أصب موضو الثقري االنتقر

إين ،هو تكوين إنسرن قردي على الوعد والتصيؾ برلمستقبل ،إنسدرن حدي

وقردي ،هو يا اإلنسرن الفرعل الي يفعل بديدود يعلد  .لديلك ،لديس هنرلدك مدر ييهد
التريي أكثي من تقوي ياكدية اإلنسدرن ،ألن يلدك لد يكدن ليدت مدن دون تعديي
اإلنسرن من هي الميحل بنتيج تإكد ل ضيوية أن يخل لنفس ياكية.

ويسدب القلد يد مدر قبدل

وتضدحيرت دمويد  .لهديا خديج

104

استخدمت الثقري األل لتيويض هيا الكر ن النوع كوسيل وعمل تبردل لنسيرن الخسرية ييمر بين األيدياد.
وتجسد هيا العقر ي عبلق الدا ن برلمدين ،حيث جعلت العدال كعقر الكر ن الندوع مسدإوال عدن ديند .
وقد شكلت هي العبلق المتبردل البداي األولى لتنظي الحيرة االجتمرعي واألخبلقي بين النرس.

105

106

برختصدري ،تشدكل ميحلد مدر قبددل التدريي  ،لحظد انتصدري القدوى الفرعلد علدى القددوى االيتكرسدي  ،يكيددؾ
تصوي نيتش ميحل مر بعد التريي ؟

100

- Ibid, pp. 66َٛ -101زشّ ٔ انفهغفخ ،يشجغ عبثق ،ص 161
َ -102فغّ ،ص 160
َ -103فغّ ،ص 160
َ -104فغّ ،ص 161

105

- Ibid, p.
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- Ibid, pp. 76-

ب -مرحلة ما بعد التارٌخ:
تكمددن أهمي د هددي الميحل د  ،حس د نيتش د  ،ي د كونهددر تسددم بفه د أكبددي لكيفي د حدددوث التحددول ي د هددي
السييوية الطويل الت بدأت مني ؼربي األيمرن إلى هي الميحل الت وصدفت بكونهدر "مدر بعدد-التدريي " .وقدد
أسه كل يلك ي العثوي على الثمري األكثي نضجر لهي الشجية ،حيث تشكل "الفيد العظي " الي ل يعد يشدب
ؼيي يات والمتحيي من أخبلقي العردات .إن إنسرن مر بعد-التريي  ،ياك الفيد المسدتقل والمتعدرل الدي يحدوي
إيادت الخرص ب  ،مستقل ودا م .

107

ي ضوء هي الميحل  ،يعتبي نيتش هيا اإلنسرن نترج النشرط الثقدري الندوع القدردي علدى الفعدل وبوسدع
قطع الوعود .يذيا كرنت الثقري ه العنصي مر قبل التريي الخرص بهيا الكر ن؛ يذن نترج هي األخيية (الثقري )
هو العنصي مر بعد الترييخ لئلنسرن .يقول نيتش بهيا الخصوص ..." :لكن إيا وضعنر أنفسدنر يد نهريد هدي
السييوية الضخم  ،ي المكرن الي تنضج يي الشجية ثمريهر أخييا ،هيا الي يعطد ييد المجتمدع وأخبلقيد
عردات أخييا مر ل يكونر ألجل ؼيي وسيلتين؛ يسوؾ نجدد اآلن الثمدية األكثدي نضدجر لهدي الشدجية هد الفديد
األسدمى الددي ال يشددب ؼيددي ياتد  ،وهددو الفدديد المتحدديي مددن أخبلقيد العددردات ،المسددتقل وؼيددي األخبلقد ...إند
برختصري اإلنسرن صرح اإليادة النظيف المستقل والثربت  ،اإلنسرن الي ي وسع أن يقطع الوعود"...

108

يفي نيتش إين ،بين أميين :نترج الثقري ووسيلتهر؛ يرلنشرط النوع لئلنسرن يشكل اإلنسرن المسإول عن
قددوا االيتكرسددي (المسددإولي والدددين) ،وهددي المسددإولي هد برلدديات األداة التد يددت بهددر التدديويض واالنتقددرء،
وتقرس بهر قدية القوى االيتكرسي ييمر إيا كرنت قردية على أن يفعل بهر.
إن نترج النشرط الندوع للثقريد إين ،هدو هديا اإلنسدرن المسدتقل وؼيدي األخبلقد  ،ولديس العكدس (اإلنسدرن
األخبلق ) .لهيا يصب هيا الكر ن ييدا سيدا ومشديعر ،ومدن ثد أمكدن تحديدد برلقددية علدى ياتد وعلدى تحمدل
قدي  .109إن الفيد الحي والخفيؾ الدي لد يعدد مسدإوال عدن قدوا االيتكرسدي أمدر العدالد  ،ولكدن أصدب اآلن
سيدهر ومرلكهر ومشيّ عهر وآميا لهر ،ول يعد مجيد مستجي خرضع.
إين ،عندمر يصب اإلنسرن ييدا متحييا وؼيي أخبلق  ،يتحيي مدن العبلقد القديمد السدر دة يد المرضد :
الدا ن/المدين ،ييصب الدا ن نفس يشريك السيد ح السيردة ،ث يتحيي المدين بدوي من اإلحسرس برلمسإولي
القديم  ،وهكيا تتشكل عبلق جديدة للحيك العرم للثقري  ،حيث تيول الوسيل ي الحصيل يتصب  :المسإولي
كمسإولي أمر القرنون يا ل  ،والقرنون كقرنون أمر العدال ينمحد  ،والعدالد كوسديل للثقريد تتبلشدى .كدل هديا
َٛ -107زشّ ٔ انفهغفخ ،يشجغ عبثق ،ص 165
108

- F.Nietzshe, généalogie de la morale, op.cit. p.61
- Dorian Astor, Friedrich Nietzsche: dossier et notes, op. cit, p. 123
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ييول ي ميحل مر بعد التريي كمر يتصويهر نيتش  ،يرسحر المجرل لوالدة اإلنسرن الجديدد ،اإلنسدرن المتحديي
مدن أخدبل العدردات والقددوانين ومدن العدالد برعتبريهددر وسديل للثقريد  .110وبديلك يمكددن أن نعتبدي هدي الميحلد
ميحل نمويجي النتصري القوى الفعلي على القوى االيتكرسي  .يمريا عن الميحل الترييخي ؟
ج -مرحلة التارٌخ:
يحمل التريي هنر معنى مختلفر عن مر قبل التريي ومر بعد  ،حيث يصؾ نيتش كيؾ كرن انتصدري القدوى
الفرعل على القوى االيتكرسي  ،السردة على العبيد .أمر برلنسب للتريي أو الميحل الموصوي بكونهدر ترييخيد ،
يسوؾ يبين ييهر نيتش  ،كيؾ كرن االنحبلل واالنحطرط همر الطرؼيرن عليهر .لقد انتصيت قوى االيتكرس على
القوى الفرعل ي هي الميحل  ،ويلك بسيردة نمدريج ترييخيد منحطد  :القسروسد واليهدرد ،المثدرليون والعلمدرء،
الوطنيون والديمقياطيون ...كرن هإالء جميعه ميشدين وموجهين للقطيع الي ينتسبون إلي بدويه وه من
سبللت .

111

هنر يظهي نيتش التريي على أند الفعدل والمجدرل الدي مدن خبللد اسدتولت قدوى االيتكدرس علدى الثقريد ،
لتؤويلهر من خبلل مجموعد مدن القدي والمفدرهي المييضد  :كرإلحسدرس برلدين والخطدؤ ،الخيدي والشدي ،المثدرل
اليهد ...وهكيا أصبحت الثقري تتلقى ي التريي معرن مختلف كلي عن جوهيهر الخرص بهر ،حيث أصبحت
مؤسوية ي قبض القوى السلبي .
لقد شكل التريي لحظ ت ييهر تشوي الثقري برمتيري بمر هو االنحطرط عين  .ولهيا بدأ يقد لنر بدل النشدرط
النددوع  ،سددبلالت وشددعوبر ودوال وكنددر س ومنظمددرت وجمعيددرت وطوا ددؾ ...إند يقددد بدددل العدالد وسددييوية
تدمييهر اليات  ،مجتمعرت ال تييد أن تهلك ،وال تقدي على تخيل شي ر آخي أعلى من قوانينهر.

112

يعيدد هدديا التددريي  ،أندد ييدد يجددي الخلددط بددين القددوانين والمضددرمين التدد تحددددهر .وهددي المضددرمين
االيتكرسي الت تثقلهر وتمنعهر من اليوال ،ه مضرمين مشدحون برلددين واألخدبل والميترييييقدر ،نرسدي أنهدر
أكثي حمرق وثقبل من أ ش ء آخي.
لهيا كل  ،نجد التدريي يقدد لندر ،بددل الفديد السديد كنتدرج للثقريد  ،اإلنسدرن المددجن ،إنسدرن القطيدع والكدر ن
المطيع واليد ء المعيض للميض ي كل لحظد  ،أويوبد األيدر المعرصدية .113إن دوي هديا التدريي أصدب

َٛ -110زشّ ٔ انفهغفخ ،يشجغ عبثق ،ص 167
111

- Ibid, p. 124
َٛ -112زشّ ٔ انفهغفخ ،يشجغ عبثق ،ص 166
 -113يب ٔساء انخٛش ٔ انشش ،يشجغ عبثق ،ص 60

قرصيا على تقدي كل أنوا وأسرلي التيويض معكوس  ،محوال مسريهر وقلبهر إلنترج الحيوان القطيع  ،وهو
ي سبيل يلك يستخد جميع أسرلي االنتقرء ،لتحطي األقويرء وييي الضعفرء والعبيد.
يرلتريي بهيا المعنى هو مجيد قل للتيات واالنتقرء .تريي يجعل قوى االيتكرس تقدي على حفظ ياتهدر،
لتشكل نمويجر ثقريير مييضر ومحييدر عدن مسدري  .لهديا يعتبدي نيتشد أن انتصدري القدوى االيتكرسدي لديس يقدط
عيضر ي التريي  ،بدل هدو مبددأ التدريي ومعندر  ،وهديا مدر يسدتوج نقدد وتجدروي إلدى ندو آخدي وممريسد
أخيى مخرلف ل .
تحتل إين يكية انحطرط التريي وتؤثييهر السدلب علدى الثقريد اإلنسدرني حيديا كبيديا يد انشدؽرالت نيتشد
بؤمياض الثقري والحضرية .ولعل النقد الي وجه هديا األخيدي لؤلنسدر المثرليد والدينيد والعقليد خيدي شدرهد
علددى يلددك .ولهدديا نجددد ي د هدديا النقددد المخصددص للتددريي ال يبددي مجدديد تفكيددك مقوالتد ومسددتندات الفكيي د
والميترييييقي  ،بل يتعدى يلك إلى تقدي نمويج جديد للممريس الترييخي ال يمت بصدل لؤلولدى ،نمدويج يعتمدد
اسددتياتيجي التؤويددل الجينيددرلوج للمسددري التددرييخ الددي قطعت د ونشددؤت يي د المفددرهي واإلحسرسددرت والقددي
األخبلقي  ،ويلك للشك ويض مصداقيتهر المطلق برعتمرد معيي منظويي تتوسل صيؽ السإال الشهيية لددى
نيتش "من؟" الي يعن ويقر لهيا المنظوي الجديد ،أن إيا نظينر إلى ش ء مر ،يذننر سنسر ل من خدبلل :مدره
القوى الت تستول علي ؟ ومر ه اإليادة التد تمتلكد تعبدي عدن نفسدهر ييد وتتجلدى ييد ؟ .هندر ال نبحدث عدن
مرهي أو جوهي محدد كمر هو الشؤن ي الصيؽ األيبلطوني الترلي " :مر هو الح ؟" "مر هو الخيي؟" ...بل إن
ال يت الوصول بنر إلى "الجوهي" إال عبي السإال" :من؟" ،ألن الجوهي هرهنر ،حس نيتش  ،ليس سوى معنى
الش ء وقيمت .114
هنر ينشؤ المنظوي االختبلي لنمويج نيتش الي يي ّد صيؽ السإال التقليد " :مر هو هيا الش ء؟" إلى "مر
هو هيا الش ء برلنسب ل ؟" ومر ه القوى التد تجعلد يظهدي بهديا الشدكل ولديس بشدكل آخدي؟ مدر هد القدوى
األخيى الت تخضع لهي القوى أو تقرومهر؟ 115هكيا إين ،يت اكتشرؾ جوهي شد ء مدر يد القدوة التد تمتلكد
وتعبي عن نفسهر يي  ،ييصب هيا "الجوهي" مجيد معنى وقيم .
لقد استفرد نيتش كثييا من هيا القل للسإال من صيؽت الميترييييقيد " :مدر هدو هديا الشد ء؟" إلدى "مدره
القوى الت جعلت على هيا الشكل وليس على شكل آخي؟" ،ومن ث اعتمدد صديؽ " :مدن الدي جعلد علدى هديا
الحرل وليس على حرل آخي؟" ي تؤويلد لتدريي األخدبل  ،وتؤسديس منظدوي مخدرلؾ للتدريي بمدر هدو ممريسد
"جينيرلوجي "؛ أ تريي أعياض وإيادات وقوى وليس تريي مفرهي " :الخيي" و"الحقيق " و"الشي"...

َٛ -114زشّ ٔ انفهغفخ ،يشجغ عبثق ،ص ص 88-89
َ -115فغّ ،ص 122

يشكل البحث عن األصل أو الميبلد إين العنصي االختبلي للقي  ،لهديا أصدبحت العدودة إلدى بدايد التدريي
نوعر من التقيي والبحث عن عنصي القدوة والضدعؾ؛ أ تشدييحر للقدي واألخدبل  ،وليسدت تحقيبدر للحظدرت
التريي  .من هي الياوي  ،ال يمكن بؤ حرل من األحوال أن نعتبي حدديث نيتشد عدن "مدر قبدل التدريي " و "مدر
بعد التدريي " و"التدريي " مياحدل تحقيبيد للسدييوية العرمد للثقريد  ،كمدر يفعدل التدريي الكدون  ،بدل هد تقددي
لصييوية الثقري ولصيا اإليادات .إن التريي هرهنر لديس تقددمر لعقدل كدون كمدر يديع "هيؽدل" ،لكند لعبد
االنتقرل من سيطية إلى أخيى .إن صوت التريي الدي ال يسدمع سدوى مدن يمتلدك "الحدس التدرييخ " .يدذلى
مريا أيضى هيا المنظوي عند نيتش ؟
أيضى منظوي نيتش للتريي ك "جينيرلوجير" إلدى ييدض جديي للتصدوي السدكون الدي يعتبدي كدل شد ء
ثربتر ،مثلمر حصل ي التصوي الددين والميتدرييييق  .وقدد نجد عدن يلدك إسدقرط يكدية اإللد أو العقدل المحديك
للتريي الي يتقد ب إلى األمر كمر يع "هيؽل"؛ إضري إلى جعل اإلنسرن خرضعر للصييوية ،مثلمر يخضدع
لهر كل ش ء ي الوجود .ليا ل يعد برإلمكرن القول بوجود حقر

ثربت وخرلدة.

وقدد وضدع هدديا المنظدوي الجينددرلوج التدريي يد أيد آخدي يقطددع مدع التصددويات التمثليد والميترييييقيد
السر دة مني أيبلطون إلى هيؽل ،بعدمر أعرد نيتش االعتبري لفكية الصييوية ضريبر صفحر عدن يكدية التسلسدل
اليمن  ،مكيسر يكية انعدا النظر والدق العقلي والمنهجي كمر ييع القدمرء .لديلك لد يعدد العدرل بحرجد إلدى
المنط أو قرنون يسيي الله إال قرنون األسمى الي هو الفوضى والصييوية الدا م .
تيت عن هي الدعوى القول برنتفرء الؽر ي عن العرل  ،وإيال صف األلوهي عن الطبيع ونف إيادة اإلل
ي تسييي التريي  .وقد سم يلك لنيتش بدرلقول بصديا اإليادات كمحديك للتدريي بددل اإللد المددبي ،يدرعتبي
الصيا األبد »  « Le conflit éternelهو الديو المددبية ألمدي التدريي إلدى مدر النهريد  ،وقدد يفسدي هديا
بؤخي بمنظوي هيياقليطس الي يعتبي الحي ه ملدك الجميدع وأبدو الجميدع ،تظهدي الدبعض علدى أنهد آلهد ،
وتظهي البعض اآلخي على أنه بشي ،يجعلت من البعض عبيدا ومن البعض اآلخي أحيايا.

ليس نقد نيتش للتريي إين ،بمر هو معيي نرش يد القدين الترسدع عشدي ،سدوى االعتدياض القدو علدى
المنظوي الي وضعت يي الفلسف المثرلي الممريس الترييخي كؤداة لتؤسيس الحقر

والمعريؾ اليقينيد  .لهديا،

يهو يعتيض على الخلفي الميترييييقي والديني الثروي خلؾ هيا التدريي كمدر أسدس لهدر هيؽدل برألسدرس .لديلك
يقي نيتش تعريضر أسرسير بين التريي والحيرة بمر تمثل من حيوي وإيادة وعنفوان ،بينمر يظل التريي بمعندر
التقليد ضريا بهر وبقوتهر الحيوي .
يستمد هيا التعريض القر بين التريي والحيرة ،كمر يتصوي نيتش ي "اعتبريات ي ؼيي أوانهر" ،أسرس
من هيا الضيي الي يتسب يي التريي للقوى الحيوي الت تحك الحيرة ،عندمر يفس المجرل لقوى االيتكدرس
(األخبل  ،القي الديني  ،المثل اليهد  )...لتسيطي على هي القوى الحيوي  ،ومن ث انكمرش القوى الفرعل الت
تحيك هي الحيرة.
لقددد يحددص نيتشد الممريسد الترييخيد يد "اعتبددريات يد ؼيددي أوانهددر" برلشددكل الددي يسددم لد أن يبددين
الضيي الي يتسب يي هديا التدريي لؤليدياد والشدعو والحضدرية ،يوضّد أن مدر يعديي هديا الضديي الكبيدي
الي يسب يي التريي للحيرة هو ؼير "الحس الترييخ " لدى معظ المدإيخين ،وهديا مدر سدب يد تكدييس
المنظوي الميترييييق بمر هو منظوي يمجد الحقيق ويبث القوانين العقليد مسدبقر يد التدريي  ،ممدر جعدل مقولد
الموضوعي تؤخي مكرن اعتبريي كبيية لدى المإيخين ،حيث جعلوا منهدر ميتكديا أيدديولوجير لدنمط اشدتؽرله .
لكن ،وعلى خبلؾ تريي المإيخين هديا ،يقتدي نيتشد يد "مدر وياء الخيدي والشدي" وكديلك يد "جينيرلوجيدر
األخبل " منظدويا جديددا للممريسد الترييخيد  .إند المنظدوي الدي ال يمجدد المعييد وال القدوانين العقليد التد
يسحبهر المإيخدون علدى تدرييخه  ،بدل يحتفد برلصدييوية بمدر هد يكدية مضدردة للتصدوي السدكون للتدريي ،
والت تفت المجرل لبلختبلؾ والنسبي والتنرقضرت ،حتى تعبي عن ياتهر.
إين ،يجعل نيتش التريي ممريس جينيرلوجي تعيد تقيي األصدول والقدي واأليكدري ،اسدتنردا إلدى منظوييد
ياديكرلي تبحث عن مواطن الضعؾ والقوة ،وتقو بتشيي عبلقرت القوى الت تحك هي األصول والمعريؾ
والقي ث الثقري بيمتهر؛ ولهيا ال يمكن اعتبري الممريس الترييخي بمر ه جينيرلوجير نوعر من تحقي التريي ،
بل ممريس نقدي تسعى إلى تقويض وهد وتفكيك الثقري الديني والمثرليد التد تجدد ضدرلتهر يد هديا التدريي .
بهيا المعنى الجديد للتريي  ،أصب المنظوي النتشو يلسف مضردة للنيعرت الترييخي والترييخرنيد يد القدين
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