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ثأويلية إرادة الاكتدار عند نيتشه 

 فىسية ضيف هللا 

 

ل م (interprétation)كذ ال ًخخلف الخإٍو  نىذ هُدشه نً الخلٍى

(évaluation)إّن إسادة . ، بل كذ ًىضلىا الجمو بُنهما إلى إسادة الاكخذاس

لّىم
ُ
ؤّوٌ وج

ُ
ل هى جدذًذ الاكخذاس الزي . الاكخذاس هي التي ج فئن وان الخإٍو

م هى جدذًذ إلسادة الاكخذاس مً حهت ما  ٌهؿي مهنى للص يء، فئّن الخلٍى

شخّم كُمت اللُم وداللت اإلاهنى مً إسادة 
ُ
حهؿُه للص يء مً كُمت، وهىزا ح

 .( 1 )الاكخذاس هفعها

(: Auslegung) إرادة الاكتدار من جهة ماهي ثأويل-1

ل إلى  دُلىا الخإٍو ل، ٍو جلىدها إسادة الاكخذاس نىذ هُدشه إلى الخإٍو

، هما "إسادة مخجهت هدى الاكخذاس"فئرا واهذ إسادة الاكخذاس . إسادة الاكخذاس

ت"هى مخجّل غمً ألاضل ألاإلااوي لهزه  ُّ  Der)" اليلمت ألاظاظ

WillezurMacht) فئّن وّل اسجلاء لإلسادة وجضاًذ في الاكخذاس مً شإنهما ؤن ،

ل . ًفخدا مىكىسٍاث حذًذة في الخإٍو

لم ًؿىب هُدشه في الخدّذر نً إسادة الاكخذاس في آزاسه التي وششها 

 في الىخاباث اإلايشىسة بهذ " اليلمت"بىفعه، بدُث ؤّن هزه 
ّ
لم جكهش إال

هكذا وإن وان ؤّوٌ ما جدّذر ننها وان في الجضء الثاوي مً  (Nachlass)وفاجه 

، غحر ؤّن هُدشه في هزا ألازش لم ٌهلً بهذ إسادة (1883)ثحّدث سرادشت

ت"الاكخذاس  ُّ ، إر حهني في هزا اإلاعخىي (Der Grundgedenken)" ولمت ؤظاظ

ت للحُاة" ُّ ت ألاظاظ ُّ وال ًمىً ؤن " إسادة مً ؤحل الحُاة"، فهي إرن "الخاض

جيىن إسادة خُاة مثلما هى الحاٌ نىذ شىبنهاوس وإن واهذ نلى اسجباؽ وزُم 

لُاث إسادة الاكخذاس، . بالحُاة فهال ًبذو ؤّن كُمت الحُاة جلُم داخل جإٍو

(.  FP, XII, 2/ 148)"فىخذها إسادة الاكخذاس جؤّوٌ"
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غمً اللعم الثاوي مً " الاهخطاس نلى الزاث"ًىخب هُدشه في هّظ 

 خُثما وحذث الحُاة:" هكذا ثحّدث سرادشت
ّ
نلى : ال جىحذ ؤلاسادة إال

مىم-الشغم مً ؤّهه ال وحىد إلسادة خُاة،  لىً
ّ
". هى إسادة الاكخذاس- ما ؤنل

م 
ّ
م " الاوعان ألاسقى"ٌهني رلً ؤّن صسادشذ هى مهل

ّ
إسادة "هما هى مهل

ؤّيها الحىماء، للذ ؤللُخم إسادجىم وكُمىم في نهش " ًلىٌ صسادشذ ". الاكخذاس

الطحروسة، غحر ؤّن إسادة الاكخذاس كذًمت هشفذ لي ما ٌهخلذه الشهب مً 

ؤّيها الحىماء، لِغ النهش هى الخؿش ولِغ نهاًت لخحرهم وشّشهم، "، "خحر وشّش 

ت،  [ًىمً الخؿش]بل : (...) ُّ في هزه ؤلاسادة هفعها، إسادة الاكخذاس، ؤلاسادة الح

كت
ّ
". والخال

ل في الىشف نً اإلاهنى اإلاخخّفي خلف ضشاناث  جىمً مهّمت الخإٍو

اللىي والغشابض فُما بُنها، فخيىن وّل كّىة في نالكت مو كىي ؤخشي، إّما 

ئت، . للؿانت ؤو لخىحُه ألاوامش ل هى فطح الهالماث التي لم حهذ بٍش فالخإٍو

ًّ اختراق ألاكىهت والىشف ننها لزلً ًشي هُدشه ؤّهه مً الػشوسّي . هى ف

ذة"ؤن هلّلً الفالظفت  ُّ باظخؿانخه اختراق شبىت " فّىا سفُها في اللشاءة الج

الث ل. الخإٍو لُم نالكت وؾُذة بحن اللشاءة والىخابت والخإٍو ًُ فال : رلً ؤّهه 

ل، ؤو دون هخابت حذًذة جىلل اإلاهنى ألاّوٌ بلؿف وجذفو  كشاءة دون جإٍو

جاه حذًذ
ّ
ت الىّظ هدى اج ٍّ لُت هي هخابت لىّظ حذًذ، . مىكىس فاللشاءة الخإٍو

 ٌ ًخهّحن .  ٌهّعر نً ضشام لللىي، ونً نىف ًماسظه اللاسا نلى الىّظ ألاّو

نلى اإلاؤّوٌ إرا ؤن ًيىن مخلىا للفُلىلىحُا، ؤو فله اللغت مً حهت ماهي 

هُذ الفهم في وّل  مّشة وال جىخفي 
ُ
غشب مً اللشاءة اإلاتروٍت والبؿُئت، ح

 ٌ :  كابال1886ٌهّشف هُدشه فله اللغت في شزسة حهىد إلى خٍشف . بالفهم ألاّو

ب مً معجبُه شِئا واخذا " 
ّ
ًّ اإلابّجل الزي ًخؿل فله اللغت هى رلً الف

الخهامل - الىكىف حاهبا، نذم الدعّشم، التزام الّطمذ، الخإوّي،: كبل ظىاه

ب نمال دكُلا وسكُلا، ولىّىه لً 
ّ
ًّ ًخؿل ًّ الطُاغت، ف ًّ هف مو اليلمت ف

ًدّلم اإلاشحّى مىه ما لم ًلشن رلً بالخإوّي، وهزا هى ما ًجهله الُىم 

جهله ؤهثر إغشاء وفخىت  ا ؤهثر مً ؤّي وكذ مض ى ٍو .  (2)"(...)غشوسٍّ
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ًّ فُلىلىجّي ضاسم، ًشجلي  ح بف
ّ
ب كشاءة الشزساث الدعل

ّ
جخؿل

ل ، جشظُخا لهالكت الىّظ باللاسا مً خالٌ الخإٍو ًّ . باللشاءة إلى معخىي الف

رلً ؤّن ؤظلىب الىخابت وفم الشزساث هى ؤظلىب مخىّنش، وكذ جتزاًذ 

تها ُّ  ًّذخش نىاء . ضهىبت اللشاءة هكشا  للطش الشزسة وإًداب
ّ
فهلى اللاسا ؤال

ذ  ُّ ا، ًلكا، ضبىسا، فلُه لغت ح ُّ كشاءتها، بل نلُه ؤن ًيىن كاسبا مخإه

 الهلىٌ الحّشة التي  ججذ فيها ". بإهامل ونُىن سكُلت"
ّ
غشي إال

ُ
فالشزسة ال ح

إّن الشزسة ال حعخذعي مجّشد اللشاءة بل جؿلب ". مُذاها حذًذا للشكظ"

ال  نىذ الششوم في  (entziffert)، فؿالظمها (Auslegung)جإٍو
ّ
ال جىىشف إال

ال دكُلا لها جإٍو وال بّذ نلى اإلاشء في جلذًش هُدشه ؤن ًشجفو بلشاءجه إلى .  (3)جإٍو

فا ٌشبه  ىسد في هزا العُاق مجاصا ؾٍش ًُ مشجبت ججهلها فّىا مً الفىىن، و 

فال بّذ : لذي البلشة" الاحتراس"فُه مهاودة اللشاءة لحطىٌ الفهم بكاهشة 

التي حغافل ننها ووعيها ختى ًخمّشن نلى " الاحتراس"للمؤّوٌ ؤن ًىدعب ملىت 

ل نهاةّي، واخذ ومؿلم، فال . (4)اللشاءة لزلً ًىفي هُدشه فىشة الاهتهاء إلى جإٍو

م في الفلشة 
ّ
الىخاب الزي ") 208وحىد لحلُلت مؿللت، بل إّن هُدشه ًخيل

نً إنسانّي مفزط في إنسانّيته مً العفش ألاّوٌ  مً ("واد ًطحر إوعاها

فُفاحإ الياجب خُىما  ًشي ؤّن . جشظُخ كانذة للفهم اإلاخهّذد للىّظ الىاخذ

لُت حذًذة، ًشجدل مً فهم إلى آخش،  هّطه كذ اهفطل نىه لُدُا خُاة جإٍو

ت إلى ؤخشي باخثا دوما نً كّشاء حذد  ٍّ لهم "ومً مىكىس ًُ ًبهث الحُاة، 

ذ نىه ؤنماٌ ؤخشي، ًطحر سوح بهؼ 
ّ
لهم الشنب، جخىل ًُ الفشح،  

، ًدُا هيابً له سوح ونلل ولىّىه مو رلً (...). الخطمُماث وبهؼ ألانماٌ

ل ظىي الشماد بِىما هاسه كذ جىّصنذ في وّل (...). لِغ إوعاها
ّ
مث ًُ ، إّهه لم ٌهذ 

ل نهاةي، واخذ .(5)"آلافاق ولم جىؿفئ لزلً، ًىفي هُدشه فىشة الاهتهاء إلى جإٍو

بل إن الفُلىلىجي اإلاخمّشط هى الزي . ومؿلم، فال وحىد لحلُلت واخذة

دة وؤنَّ اإلاششوم الفُلىلىجي ًلخض ي ؤن  اٌ مهان مخهّذِ ثبذ ؤنَّ الىظَّ خمَّ ًُ

ة مً مهنى ما  جخطاسم ؤلاساداث وجخذاخل لخجهل اليلماث جخعّرؤ في وّل مشَّ

ها
ّ
ل مدل .  لُخلبعها مهان ؤخشي جّدِ
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لىا له، وؤّن  اإلاكهش اإلاباشش  ًشي هُدشه ؤّن كُمت الهالم جىمً في جإٍو

رلً ما . للحُاة ال ًخفي في ؤنماكه واكها ؤهثر نملا مً الزي هشاه ؤمامىا

ف إسادة الاكخذاس 
ّ
ال جىحذ وكاةو، "ًلطذه هُدشه بلىله غمً ؤزشه اإلاخخل

الث  جإٍو
ّ
( .« il n’y a pas de faits, rien que des interprétations »)". لِغ إال

فدعب هُدشه  ال وحىد لىاكو مىغىعّي مخفم نلُه، وال وحىد ألّي 

ئت، بل هي نالماث نلى جذخّل حّي إلسادة الاكخذاس، " ملىالث"ؤو " مفاهُم" بٍش

شد لالكخذاس نلى 
ّ
الث الخاّضت بئسادة الاكخذاس في جضاًذ مؿ هي لهبت الخإٍو

جدىاظب اللُم " لزلً ًىخب هُدشه. (36ما وساء الخحر والشّش، فلشة  )الحُاة 

، إرادة الاكتدار)" وحغُحراث اللُم مو جضاًذ الاكخذاس الزي ًدّذد اللُم

ذ 
ّ
ىخب غمً اإلالالت الثاهُت مً .(23، شزسة 1اإلاجل  جينيالىجيا ألاخالقٍو

وّل خادزت في الهالم الهػىّي هي غلبت وظُادة وؤّن وّل غلبت : "(12الفلشة )

ل حذًذ، وجشمُم، لذًه ال بّذ وؤن ًطبذ  " اإلاهنى"وظُادة هي بذوسها جإٍو

وؤّن وّل ألاهذاف ووّل  (...). العابم معخىسا ؤو ممدّىا جماما" الهذف"و

ذ  ُّ  ؤماساث نلى هزا ؤّن إسادة الاكخذاس كذ ضاسث هما ظ
ّ
الفىابذ إن هي إال

ملخذس نلى ش يء ؤكّل مىه اكخذاسا، وخخم له مً هفعه نلى مهنى وقُفت 

...". ما،

ت إسادة الاكخذاس هي ؤّوال فُلىلىحُا ُّ ل ًّ :  إّن جإٍو والفُلىلىحُا هي ف

الث ؤو  اللشاءة البؿُئت، التي حعخذعي الحزس الشذًذ في حهاملها مو الخإٍو

لت الىانُت في اللشاءة والهمل . الىطىص فال بّذ مً خلم جىاصن بحن الؿٍش

ف .  الالواعي للخلُُماث الىاججت نً إسادة الاكخذاس
ّ
فمو فله اللغت، جخىك

الث مىغها الهدشاف  اللُمت نً وىنها مهُاسا للحلُلت وجطبذ الخإٍو

ئت ًلشؤ الفُلىلىجي . خلُلت ؤخشي هابهت مً فطح الهالماث التي لم حهذ بٍش

، (47، فلشة 2إوعاوي مفشؽ في إوعاهِخه )اليلماث، في خحن ؤهىا هلشؤ ألافياس 

الث ما"فالفُلىلىحُا هي  رهشه )" هشف شفشاث الىكاةو دون خلؿها بخإٍو

ً بلىهذاٌ، هُدشه الجعذ والحػاسة، ص ذ  (.141.إٍس
ّ
وإن وان هُدشه ًؤه

 " مىث اإلاعُذ"ؤّن الىاكهت هي 
ّ
ل"ولم ًبم لىا إال ال بّذ . (اإلاطذس هفعه)الخإٍو
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لإلوعان ؤن جيىن له جشبُت فُلىلىحُت ، ؤي ؤن ًيىن كادسا نلى هشف 

. ؤضىٌ الىالم واإلافاهُم

ًبدث هُدشه نً ؤضىٌ ألاشُاء اإلاعيىث ننها، التي ًمىً ؤن 

جكهش لىنها جكهش غحر مخجلُت بل مخخبئت وساء ؤظماء ؤخشي ال حهىيها، فُهثر 

ل دخىي الخإٍو الجعذ . ننها في الحػاسة، وفي الجعذ الزي ًدخىي الحُاة ٍو

الث، فيل كشاءة جمّش نعره وبه ل هى نمل : هى الخُـ الىاقم للخإٍو الخإٍو

، فهمل الغشابض (إخعاط، إهفهاٌ، وحذ)الغشابض التي جدشهها إسادة الاكخذاس 

ل هفعه هى اخترام لغشابض حذًذة، هى  مىاص لهمل اإلاهاوي، بل إّن الخإٍو

م بالحُاة ألّن الاظخغىاء نً الحُاة هى مىكف 
ّ
ب للىفغ نلى الخهل جذٍس

فإحعادها حهؿي لحُاجىا مهنى ما، وهزا اإلاهنى وهاوي ألحل إكامخه .وعيّي 

ضة خاضت باالوعان، لزلً ًيىن . وجدطُله ل نىذ هُدشه هى غٍش الخإٍو

ماث إلسادة الاكخذاس   جلٍى
ّ
الجعذ هادًا لىا في الفهم ولِغ نمل الغشابض إال

(. Einverleitung)" التهام بالجعذ"و" انهمام"مً حهت ماهي 

ت  ُّ لذوس إسادة الاكخذاس إرن في ؤن جشضذ الذوافو الىفعاه
ّ
ًخمث

مها خعب إسادة  ت للحُاة في شيل جشاجبّي وجلٍى ُّ الث ألاظاظ اإلاىخجت للخإٍو

(. 17حُيُالىحُا ألاخالق، اإلالالت ألاولى، فلشة )الاكخذاس التي جدذوها 

ػت اسجياظُت ال جلىي نلى  ل الذًني مثال ساحو إلى إسادة اكخذاس مٍش فالخإٍو

إّن إسادة ". إسادة للهذم"مً حهت ماهي " إسادة الىهىىث"مىاحهت الحُاة ، هي 

م هى وحهها  لُت، فئرا وان الخلٍى الاكخذاس هي كاهىن وّل اإلاىكىسٍاث الخإٍو

ل هى وحهها الثاوي ٌ، فئنَّ الخإٍو ر نً كاهىنها الهمُم، وؾبُهتها : ألاوَّ فُخهّعِ

ذسن اخخالفها نً 
ُ
ت، رلً ؤنَّ ولَّ اكخذاس ًبدث نً الخمّشد وج ُّ الهالبل

ن ما ًمىً ؤن  ت جدبحَّ الاكخذاساث ألاخشي داخل هزا الخمّشد هفعه،  ومً زمَّ

ىلظ مىه ًُ ذها في الاكخذاس وما ًمىً ؤن  لزلً ال هجذ في ولَّ مجاالث . ًٍض

د دسحاث الاكخذاس واخخالفها دّذِ ثبذ، وٍُ ًُ ل  . الحُاة، إسادة اكخذاس دون جإٍو
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ل إرا نً وحىد جباًىاث داخل نالكاث اللىي، فداحاجىا هي التي  ًيخج الخإٍو

ؤّوٌ الهالم
ُ
(.  FP, XII, 7/(60))ج

ل في جلذًش دسحاث الاكخذاس اإلاخباًىت ملاسهت بذسحت  ل الخإٍو
َّ
ًخمث

لي الزي جىدعبه ؤلاسادة . اكخذاس ؤكىي  بّحن هُدشه هاهىا ؤّن الاكخذاس الخإٍو ًُ

ًخدّذد  غمً الهالكت اللابمت بحن مخخلف اللىي اإلاخباًىت، وغمً جبادلها 

جىكش إسادة الاكخذاس إلى اللُم نلى ؤّنها . للهُمىت في اججاه جضاًذ الاكخذاس هفعه

الث ومكاهش للمهنى، فخيعب ما جّم اخخُاسه وؤلاخعاط به إلى ألاشُاء  جإٍو

شّد إليها: الخاسحت ننها
ُ
ت ج ُّ  .فيّل مهنى هى إسادة اكخذاس، ووّل اإلاهاوي الهالبل

فت كابال
ّ
الث : " ًىخب هُدشه غمً إخذي شزساجه اإلاخخل إّن كُمىا هي جإٍو

ؤظلؿىاها نلى ألاشُاء، هل هىان مهنى إلااهى في راجه؟ ؤلِغ اإلاهنى، 

ا، ؤو مىكىسا؟ وّل مهنى هى إسادة اكخذاس  ُّ جدذًذا، هى بالػشوسة مهنى نالبل

( ")...(FP,XIV, 2/77.) 

ًلشؤ الفُلىلىجي الحػاسة هما لى ؤّهه هّطا، ًدّىلها إلى مجمىنت مً 

الهالماث، وهزلً ًلشؤ الجعذ الزي ٌهخعر في هكشه قاهشة مً قىاهش 

ذ"و" كشاءة"الفُلىلىحُاالجُيُالىحُت هي . الحػاسة ُّ ٌشّذد ". اظخمام ح

نلى الؿابو الطىحي إلاىهجه الفُلىلىجّي " ؤفىٌ ألاضىام"هُدشه غمً جىؾئت 

 .، ؤي نلُه ؤن جيىن له ؤرن فىُت مثل فاغىاس

التأويل هى التلىيم الذي ثلىم به إلارادة، الفيلىلىجيا التأويلية هي - 2

: بحث جينيالىجّي في ألاخالق

، ؤي جبدث في "الخحر والشّش "جىشف إسادة الاكخذاس إرن كُم 

ت مثل  ُّ ماث ؤخالك حُيُالىحُا ألاخالق وجىكش في جيّىن مفاهُم وجلٍى

، لزلً جشجبـ إسادة "الخّحر والشّشٍش"و "، الىافو والػاّس "الحعً واللبُذ"

نلى الفُلعىف ؤن ًدّل مشيلت اللُمت، ؤي نلُه ؤن "إر : الاكخذاس بالحُاة

فهزه . (17حُيُالىحُا ألاخالق، اإلالالت ألاولى، فلشة )" ٌهّحن جشاجب اللُم
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ماث ألاخالكُت مً كبُل  ماث لم جدعم بهذ " الخّحر و الشّشٍش"الخلٍى هي جلٍى

نالكتها بئسادة الاكخذاس، وال مهنى ًمىً ؤن ًدطل لىا مً وساء الخلابل بحن 

ليّ  ت، فالبّذ مً سبؿها بيشاؽ إسادة الاكخذاس الخإٍو ُّ .  هزه اإلافاهُم ألاخالك

خ، فالجعذ هى اإلاىكو لدسجُل  جشجبـ الجُيُالىحُا بالجعذ وبالخاٍس

ذ نىه الشغباث وؤلاخفاكاث وجفىً 
ّ
الحىادر نلى اخخالفها وحهّذدها، جخىل

لزلً ًفترع هُدشه لذي وّل مىحىد نػىّي . وماغيها" راهشة الغشابض"فُه 

ه في الحاغش(FP, X, 25, 403)وحىد راهشة 
ّ
ل . ، فاإلااض ي ًخجّعذ ول إّن الخإٍو

ت، والعؤاٌ الزي ًؿشخه الجعذ نلى غشابضه  ت نػٍى ُّ نىذ هُدشه هى نمل

لِعذ الزاهشة نػىا معخلال نً ظابش ؤنػاء الجعم، . هى ظؤاٌ الزاهشة

فيّل نػى هى راهشة جدمل في ؾُاتها ججاسب ماغُت لىنها جكل مهاضشة 

الث ًلو إزباتها ؤو هفيها في . للحاغش لُت، فالخإٍو ًطبذ الجعذ مىكىسٍت جإٍو

إّن الجعذ ال ًيس ى، بل إّن إخعاظاجه هي . نالكتها بالجعذ الحّي هفعه

لت باإلااض ي الزي 
ّ
لي جمثلي مىّحه مً ؾشف الزاهشة هفعها، اإلاخهل وشاؽ جإٍو

دشهها وفم وغمت خاّضت وّل حعذ هى إسادة . ( FP, XII, 2/ 92)ٌعىنها ٍو

ا (إنساني مفزط في انسانيته)اكخذاس  ذا، كىٍّ ُّ ، وول حعذ نلُه ؤن ًيىن ظ

لىً ًيبغي اخخىاء . مهُمىا ملخذسا ألّهه ًدُا والحُاة هي إسادة الاكخذاس هفعها

هزه ؤلاسادة لدششم في ججاوص اللُم اللذًمت وخلم كُم حذًذة وجيىن 

م لللُم نعر غشابض  ل مً حهت ماهى جلٍى الهىدة لإلسادة بمماسظت الخإٍو

 . الجعذ اإلالخذسة

غشابضها إرادة الاكتدار مً العفش ألاٌو مً 242ًثبذ في الشزسة 
ّ
، ؤو

ضة هي غشب مً الشغبت في الهُمىت  وخاحاجىا هي التي جؤّوٌ الهالم، فيّل غٍش

اها  ًّ والغلبت، جخخاس لىفعها اإلاىكىسٍت التي جفشغها نلى بلُت الغشابض مدّىٌ إ

ذ .  هدى الىحهت التي جٍش

داسب  ًُ ل هى مداسبت ؤخالق الىهىىث الاسجياظُت، لزلً  إّن الخإٍو

هُدشه اإلاؤظعت الذًيُت التي جيىن وساء وشإة كُم الخحر والشّش، فُيىن  
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لُت إسادة الاكخذاس غشبا مً مداسبت ؤخالق الىهىىث الاسجياظُت التي  جإٍو

ذا وال  ُّ ؤهخجذ إوعان الحذازت اإلاشّىه الزي لم ٌهذ كادسا ال نلى ؤن ًيىن ظ

ش اإلاهنى مً الياهً: "ًىخب هُدشه. نلى ؤن ًيىن نبذا ل هى جدٍش  )الخإٍو

(.  16، الفلشة جينيالىجيا ألاخالق

 
ّ
خلنها إال ًُ زّمت إرن إسادة اكخذاس ؤضلُت، وإسادة اكخذاس اسجياظُت ال 

وفّىا في البلاء، : الياهً الزي ًجهل مً الخيّعً خُلت للحفاف نلى الحُاة

ت للحفاف نلى " فـــ. هزه ؤلاسادة هي إسادة الػهفاء ُّ الخيّعً هى خذنت فى

.  (6)"الحُاة

ل هى غشب مً إسادة   لي، والخإٍو إسادة الاكخذاس هي ظُاق جإٍو

الاكخذاس، هى همـ مً الخؿبِب الىفس ي ومذاواة للىفغ مً الخذحُىاث 

ماث  ألاخالكُت وهمـ مً الىبش الجُيُالىجي في وعب اللُم والخلٍى

ال. ألاخالكُت اإلاخخلفت شا ؾٍى
ّ
ب مهاششة للمفاهُم وجفى

ّ
 ؤّهه . لزلً ًخؿل

ّ
إال

 بئباهت مؤكخت
ّ
ًّ ضهب اإلاشاط وال ًإجِىا في وّل مّشة إال جينيالىجيا  )" ف

فاإلاؤّوٌ ال ًذافو نً ؤّي مهنى نهاةّي، . (16، اإلالالت الثاهُت،  الفلشة ألاخالق

لت  ل وحهت اإلاطؿلحاث الخللُذًت واإلاُخافحًز لزلً ال ًمّل هُدشه مً جدٍى

عخخذمها بشيل مجاصّي، فالفلعفت في خاحت ملّحت ومعخمّشة  باظخمشاس َو

ل اإلافهىمّي  م والخدٍى ل والخلٍى لزلً ال ًيبغي ؤن جفهم هخاباث هُدشه . للخإٍو

ا مخهّطبا،  ُّ ت ؤو كىم ت، دام للعربشٍّ ُّ ا، ؤي نلى ؤّهه نذّو للعام فهما ؤخالكىٍّ

ت ألّن هُدشه ًىخب في ؤغلب ألاخُان بشيل  ُّ فهزه ؤفياس معبلت ؤخالك

ليّ  إّن . مجاصّي، خّتى ؤّن الطىس الحُىاهُت وؤظماء بهؼ آلالهت لها بهذ جإٍو

ت ولىىه  ُّ ت ؤو نشك ُّ ت كىم ًّ هُدشه ٌغّحر مً مطؿلحه ومً لغخه بهُذا نً ؤ

لُت هعري بحن الشهىب الىعري نلى غشاس الطشام  نلى ًلحن بيشىب خشب جإٍو

إّهما هى "بحن اليهىد والشومان، الزي لم ًىحذ ضشام مثله في جلذًش هُدشه، 

، اإلالالت جينيالىجيا ألاخالق)" اظمه سوما غّذ يهىدا، يهىدا غّذ سوما

(.   16ألاولى، فلشة 
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لّي وسمضّي   غحر ؤّن هزا الخلابل بحن اليهىد والشومان هى جلابل جإٍو

ا ُّ ا ؤو ظُاظ ُّ خ إر ًشمض هزا الّطشام إلى مهشهت الشهىب . وال ٌهني جلابال جاٍس

للذ وان الشومان هم الىبالء ووان . التي جدّشهها غشابض الاغؿغاهاالسجياظُت

ا ضاسث ُمهّىدة وُسّمم الّطمذ 
ّ
لبذ إلا

ُ
ًّ سوما غ اليهىد شهبا مً الىهان، لى

لِغ مً هزا " إله"الجىابضي فيها وؤفشغذ كّىة الحُاة لذيها في ضىسة 

للذ انهاسث هبالت اللشهحن العابو نشش والثامً نشش الفشوعُحن جدذ . الهالم

وضاسث إسادة " الشهىس بالزهب"الحُاة خىٌ " إضالح"وؾإة الىهىىث، ووان 

ضة الاغؿغان لاط بىاظؿت غٍش
ُ
، اإلالالت جينيالىجيا ألاخالق. )(7)الاكخذاس ج

(. 16ألاولى، فلشة 

ل، خذر جلُُم اللُم التي ال جىحذ  طبذ الخلُُم مشادفا للخإٍو ًُ

وخلم كُم حذًذة اهؿالكا مً  (وهمُت، خاؾئت، ؤخالق الهبُذ الاسجياظُت)

ل ألهه جلُُم . إسادة الاكخذاس التي حهؿي لللُم الجذًذة مهىاها هى جإٍو

مثل ألاخالق ألاسظخلشاؾُت في ملابل ؤخالق الهبُذ  (en acte)بالفهل   ٍو

كا. الىهىىجُت
ّ
. فُطبذ اإلاؤوٌ كّىة واكخذاس خال

م ألامش بالخخلي نً اللُم، لىً باإلاض ي 
ّ
( Au delà)ما بهذها "ال ًخهل

حهني اإلاشاسهت " Zur"لزلً جيىن ؤلاسادة مخجهت هدى الاكخذاس، رلً ؤّن 

ت والحُاة ضحي الحٍش جدُل كُم الخحر والشّش . الفانلت في الاكخذاس اإلامخلئت بغٍش

: نً اهدؿاؽ للحُاة، نً إناكت في الىمّى ؤلاوعاوّي، هي ؤماسة فاكت وجفلحر

ا اخترم هزه اللُمت 
ّ
وان كذ اخترنها جدذ  (خحر وشّش )بمهنى ؤّن ؤلاوعان إلا

ىحي باالمخالء واللّىة وإسادة الحُاة
ُ
. قشوف الحاحت فال ج

ًجمو هُدشه في اإلالالت ألاولى مً حُيُالىحُا ألاخالق بحن معجم 

، ومعجم اًدُلُىاظدُؿُلي (gutundböseالخحر والشّش،)ؤخالقي ودًني جللُذّي 

م واللئُم،)معخدذر  ٌشحر " الخّحر: "مثال،  في الهشبُت. (gutundschlechtالىٍش

. ٌشحر إلى اإلاهنى الاًدُلي" الخحر"إلى اإلاهنى ألاخالقي، و

 مً كُمتي  
ّ
م واللئُم"إّن هال حهّعران نً إسادة الاكخذاس ولهّل " الىٍش

، هي همـ مً إسادة "اللئُم"فلُمت . رلً هى وحه الؿشافت في هزا ألامش
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ا ُّ ٌّ نلى خىم ؤخالقّي " اللئُم"إّن كُمت . الاكخذاس ولِغ وضفا مىغىن ال جذ

ماث  ؤي نلى سداءة جطّشف ؤو ظىء في ألافهاٌ، بل إّن هزه اللُم هي جلٍى

ت، فالشّشٍش لِغ شّشٍشا باإلاهنى الّذًني وألاخالقي  لىمـ مً العلىواث البشٍش

ؤي ًدخىم إلى مىش ؤخالقّي ههىىحّي خعب وضاًا " لئُم"الّذًني بل هى 

" الحىم اإلاعبم الالهىحي"ًيّبه هُدشه نلى غشوسة الخمُحز بحن . الياهً

فالحىم اإلاعبم الالهىحي هى الزي ًبدث نً ": الحىم اإلاعبم ألاخالقيّ "و

. ؤضل الشّش وساء الهالم

ًخهّحن نلى إسادة الاكخذاس مً حهت ماهي جلُُم ؤن حششم في البدث 

حعخذعي الجُيُالىحُا . الفُلىلىحُـ الجُيُالىجي في معإلت الخحر والشّش 

خ، هضاجه، اهخطاساجه وهضابمه جفادًا للىكىم في  الىكىف نىذ خىادر الخاٍس

ا واخذا، بل حععى إلى . ؤوهام ألاضل ُّ فال جؿلب الجُيُالىحُا مهنى ؤضل

فخىدشف ؤّن ؤلاسادة التي حهمذ . الىشف نً ألاضىٌ اإلاخخلفت غمً جشجُبها

ف اللُم اظدىادا  ُفها هي ؤلاسادة الاسجياظُت، التي جضٍّ إلى كلب الذالالث وجٍض

ها مشانش ظلبُت  (...هللا، اإلاعُذ، )إلى ملىالث مخهالُت 
ّ
الشفلت، )وجدشه

.  (...الخػىم،

جينيالىجيا  مً اإلالالت ألاولى مً 4و3و 2ًدىاٌو هُدشه غمً الفلشاث 

ت، فُدّبو الدعلعل " الخحر"معإلت : ألاخالق ت هكش فُلىلىحُت لغىٍّ مً صاٍو

فل مهخمذا نلى مىهه حُيُالىجيّ 
ّ
فُهىد باللفل اللهلشي . اليعبّي لهزا الل

إلى ما وان نلُه في اللذًم، فىحذ ؤّن اإلاهاوي التي اضؿلحذ نليها مخخلف 

اللغاث حهىد في ألاضل إلى الخدّىٌ اإلافهىمّي هفعه، بمهنى ؤّنها انخمذث نلى 

الشحل "، وهما مفهىمان وشأ ننهما "الشٍشف والىبُل: "اإلافهىمحن ألاظاظّحن

للذ وشإ . في مهنى شٍشف الىفغ وفي مهنى نالي الىفغ واإلافّػل" الخّحر

غاث نلى اخخالفها مً مهاوي الششف والىبل " الخّحر"مفهىم 
ّ
غمً وّل الل

ت مو اإلاهاوي اإلالابلت للشٍشف وللىبُل فالشٍشف : وواهذ هزه اليشإة مخىاٍص

م ننها بىاظؿت 
ّ
ًلابله الىغُو والهامّي والشهبي، وضاسث هزه ألالفاف ًخيل

". اللئُم"مفهىم 
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للذ وان لألظُاد خّم في إنؿاء ألاظماء لللُم إلى الحّذ الزي ضاسث 

ُا للذستهم وظُادتهم
ّ
غت ججل

ّ
فالىبل هى ؤلاخعاط باإلاعافت الهمُلت . فُه الل

ذ)والذابمت لذي هىم ؤنلى  ُّ . (الهبذ)في نالكخه بماهى ؤدوى ؤو في ألاظفل (الع

م  ذ هي ؤضل الخّػاد بحن الىٍش ُّ هزه اإلاعافت التي ًدّعها وّل مً الهبذ والع

ش م ألاخالقّي كابما في هزا الخّػاد، في . واللئُم، الخّحر والشٍش ضاس الخلٍى

اث ُّ . حملت مً الثىاب

ألّنهم ًشون ؤهفعهم في " الىبالء"للذ ؤؾلم ألاظُاد نلى ؤهفعهم لفل 

. مشجبت نلُا بدىم الخفّىق في اللّىة وفي العُادة وليىنهم ألاغىُاء اإلاالىحن

غحر ؤّهىا لم هدّذد الفاسق ألاظاس ّي بحن الىبالء وناّمت الىاط، ؤي لم وعإٌ لم 

وان ألاظُاد ٌشهشون دابما ؤّنهم هم الىبالء؟  

شحو هُدشه ظبب رلً غمً الفلشة  ًُ  إلى جينيالىجيا ألاخالق مً 5 

، ففي ؾبههم ما ًجهلهم ٌشهشون ؤّنهم هم الىبالء "الؿبُهت"و" الؿبام"

م"ومثاٌ رلً  ، "الحّلاهُحن"الزًً واهىا ًلّلبىن ؤهفعهم بــ" الىبالء الاغٍش

ثُىغىِغ هاؾلا بلعانهممهخمذا الهباسة  وهم الزًً وان الشانش اإلاُغاٍس

ت ُّ سحال را "حهني هزه الهباسة في ؤضلها واشخلاكها . ςόλθσέ(esthlos)الُىهاه

ا"هُان واكعّي ؤو وابىا بالفهل ُّ ا"زّم ضاس الحلُلّي . ، ؤي خلُل ُّ " خّلاه

ىس "الحّلاهُىن "فطاسوا ًلّلبىن ؤهفعهم 
ّ
، وؤضبذ هزا اإلافهىم في هزا الؿ

" الىبُل"مً الخدّىٌ نىىان للىبالت وشهاسا لها، وضاس اإلاهنى الىلّي لهباسة 

". اليارب"الزي ًخمّحز نً الشحل الهامّي 

 مً 2للذ ؤفض ى البدث الجُيُالىجي في كُم الخحر والشّش  في الفلشة 

 إلى اهدشاف ؤّن مجخمو ألاظُاد وان هى اإلاعؤوٌ ألاّوٌ جينيالىجيا ألاخالق

اث جشفو شإن مً هى في ألانلى، مً له العُادة،  ُّ نً خلم مثل هزه الثىاب

ٌهني رلً ؤّن ". اللئُم"و" الىغُو"في ملابل " الشٍشف"و" الىبُل"فدعمُه 

ذ هفعه، وهى  ُّ ت غحر نادلت هي مً وغو الع م ألاخالقي خاغو إلاهُاٍس الخلٍى

اث التي هّشظتها اإلاعُدُت وؤخالق  ُّ م مىغشط في اإلاخػاداث والثىاب جلٍى

. الفلعفت ألافالؾىهُت



 

192 
 

ش، إكطاء الحُاة، الحىاط وألاسع
ّ

إرا . ؤّدث الثىابُاث إلى إكطاء الش

ٌّ خلُلت  ه، فئّن مفهىم الخّحر ال ًذ واهذ اللغت حهمل نلى ؤلاخفاء والخمٍى

ٌّ فهال نلى ماهى " الشّشٍش"، ومفهىم "غحر ؤهاوّي "نلى ماهى  ، بل "ؤهاوّي "ال ًذ

". ألاهاوّي "لِغ اإلالابل الحلُلّي لـ " غحر ألاهاوي" إّن 

 ًبذو ؤّن الخلابل بحن اإلافاهُم لِغ جلابال مىحىدا في ؤضل الىالم، وما 

ٌّ نلُه هى في الىاكو مً وغو ألاظُاد اللزًً اظخدىروا نلى خّم وغو  ًذ

ت اإلاجخمو وهباًً اإلاشاجب والّذسحاث، فئخعاظهم  ُّ الىالم بىاء نلى جشاجب

ت بِذ  و والهلّى حهلهم ًػهىن معافت لغىٍّ
ّ
و "الشّشٍش" /الخّحر"بالترف

ت جلبّي غشوس خىمهم وجخىافم مو ". الىغُو" /"الىبُل" غىٍّ
ّ
هزه اإلاعافت الل

.  اإلاعافت اإلاىحىدة افتراغا بحن ألاظُاد ومجخمو الهبُذ

إر ؤّن إظفاف :"جينيالىجياألاخالق مً 2ًىخب هُدشه في الفلشة 

حُيُالىحُا ألاخالق التي نملىها إّهما ٌعؿو في وضح النهاس مىز الىهلت 

ى مىه جطّىسها ؤو 
ّ
م ألامش بالخدّشي نً اإلاطذس الزي جإح

ّ
ألاولى، ما إن ًخهل

وان اإلاشء ًثني نلى ألانماٌ  (....)في ألاضل ". خّحر"خىمىا نلى ش يء ما بإّهه 

عّمُه خّحرة مً حهت الزًً ؤخعً إليهم، وبالخالي مً حهت  ت َو ُّ غحر ألاهاه

س ي فُه اإلاشء ؤضل هزا الثىاء وؤخز نافعةالزًً واهذ لهم 
َ
، زّم حاء صمً و

ت، فلـ ألّهه ًثنى نليها دوما  ُّ  نلى بحكم العادةٌشهش بإّن ألانماٌ غحر ألاهاه

". هما لى واهذ شِئا خّحرا في راجه- ؤّنها خّحرة، إّهما هي خّحرة ؤًػا

 ًؤّدي البدث في الدعلعل اليعبي لألفياس إلى ؤلاكشاس بفعاد الفهم ألاخالقي 

ضة "هخاحا لـ " الخحر والشّش "ًيىن الخّػاد بحن ". الخحر والشّش "للُم  غٍش

ضة اإلاعُؿشة في مجخمو ألاظُاد، وهي (instinct grégaire)" الجمىم ، وهي الغٍش

ضة اللؿُو" آخش ألامش في ؤن جلىٌ ولمتها وؤن حعخدىر  (...)جىجح "التي " غٍش

فخماسط الهىف نلى اللغت بجهلها حهني ما ال جلطذه . (8)"نلى اليلماث ؤًػا

ت اإلاعبلت والخاؾئت ُّ . ومً هىا جيشإ ألاخيام اللُم

م في 
ّ
طّحرها غالبت فخخدى ًُ ضة إلى الحّذ الزي  عُؿش هزه الغٍش

ُ
ح

م ألاخالقي، هما حعاهم في جذهىس اللُم ألاسظخلشاؾُت واهدؿاؾها،  الخلٍى
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غت وفم ظُؿشة 
ّ
و الل ؤمشا ٌعحرا، " الىعي اللؿُعي"مّما ًجهل ؤمش جؿَى

ؤخز " غحر ألاهاوّي "في ملابل " ألاهاوّي "فُؿلم  في مهنى " غحر ألاهاوّي "ٍو

فل" ألاخالقيّ "
ّ
للذ اظدباح ألاظُاد . دون ؤن ًيىن رلً اإلاهنى ملطىدا في الل

ألهفعهم الحّم في ؤن ًخللىا اللُم وؤن ًجهلىا لها ؤظماء، هما لى ؤّن خّلهم 

ا لعُادتهم  ُّ ىىا ؤضل اللغت بىضفه ججل ُّ في إنؿاء ألاظماء ًجّىص لهم ؤّن ٌه

. وكذستهم

ل الخؿش ألاهعر نلى 
ّ
ذ هُدشه ؤّهه غّذ وّل هزه الغشابض ألّنها جمث

ّ
ًؤه

ش ت بشغم ما فيها مً إغشاء وحغٍش ُّ ت هدى الهذم . ؤلاوعاه إّنها جلىد البششٍّ

وججهل ؤلاسادة مىللبت غّذ الحُاة، إّنها همـ مً اإلاشع الهػاٌ الزي 

ىدسح ؤوسوبا بإهملها ب في األامش هى ؤّن . ًطِب ؤلاوعاهُت ٍو بل إّن الغٍش

الفالظفت ؤهفعهم ضاسوا غحر مللهحن نً الىخابت في هزا الىمـ مً 

للذ ضاسث الثلافت ألاوسوبُت والحػاسة ناّمت مثحرة للللم وجياد . ألاخالق

. جيىن مىللبت إلى بىرًت حذًذة

جيىن إسادة الاكخذاس نىذ هُدشه مبذؤ لللب اللُم كبل ؤن جيىن 

ؼ ليّل اللُم الهلُا العابذة هدُجت  مبذؤ لخإظِعها، وكلب اللُم هى جلٍى

ت"فلذان الانخلاد فيها، إّنها  ُّ ال في . نُنها" الهذم لزلً ًلترح هُدشه جدٍى

(. bon et mauvais)إلى ظؤاٌ نً الخّحر والشّشٍش " الخحر والشّش "العؤاٌ نً 

لت 
ّ
بمهنى ماهي الكشوف التي ؤّدث باإلوعان إلى خلم ؤخيام اللُمت اإلاخهل

م واللئُم؟ وماهي كُمت هزه ألاخيام اللُمُت؟ ؤي ماهي  بالخحر والشّش ؤو الىٍش

ش الخلّذم ؤلاوعاوي ؤم ؤّنها واهذ  كُمت اللُم؟ فهل ؤّدث هزه اللُم إلى جؿٍى

نالمت نلى الُإط والعلىؽ في الهذمُت  والاهدؿاؽ؟ هل حهّعر هزه اللُم 

نً امخالء الحُاة وكّىتها وإسادتها ؤم ؤّنها ؤفػذ إلى ؤلاخعاط الهمُم 

ت؟ ُّ  .بالهذم

ًيىن العؤاٌ نً الهذمُت باليعبت إلى هُدشه مدّحرا مذّمشا 

للذ حعاءٌ هُدشه في . للىفغ، فلذ وان شغله الشاغل مىز ؤن وان ًاوها

 نً جينيالىجيا ألاخالقالفلشة الثالثت مً الخطذًش الزي وغهه لىخاب 
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 ٌ ف فػىلي وقّني في :" ؤضل الخحر والشّش، خُث ًلى
ّ
وان البّذ ؤن ًخىك

ؤّي ؤضل هى في الحلُلت ؤضل الخحر : الىكذ اإلاىاظب نىذ هزا العؤاٌ

والشّش لذًىا؟ في الىاكو، إّن مشيل ؤضل الشّش كذ شغلني وؤها في الثالثت 

ًّ خُث ًيىن  ا، وفي ظ ُّ الللب هطفا للشّب وهطفا أللهاب "نششة ضب

. (9)"الؿفىلت

للذ حهل هُدشه الشّب ؤبا للشّش خفاقا نلى هُبخه، وهزا ٌهخعره 

وهىا ًػو . مبذؤ كبلُا حذًذا غحر ؤخالقّي ؤو الؤخالكىي " هُدشه هفعه 

؟ "الشّب ؤبا للشّش "هُدشه مّػادا لألمش اللؿعي الياهؿّي، فما مهنى ؤن ًيىن 

ا مػاّدا للياهؿُت؟  .وهُف ًيىن هزا ألامش مبذؤ الؤخالكىٍّ

ًّ هُدشه سّده لاله، وهزا ألامش  إّهىا في الهادة هشّد الشّش لإلوعان، لى

ٌهّذ كلبا للمفهىم الذًني وألاخالقي الخللُذي، وهزلً كلب للمفهىم الياهؿي 

ظ مً 
ّ
الزي ًشي هُدشه ؤّهه ههىىحي هى آلاخش ألّهه لم ٌعخؿو ؤن ًخخل

". اإلااوساء"

ا ًخلـ بحن الىاكو 
ّ
ل، إلا ش والخإٍو ل الذًني بحن الخعًر ًخلـ الخإٍو

فاألمش ألاخؿش الزي جماسظه ألادًان نلى . واللُمت وبحن اللؿُو والجمانت

ل فُخمثل دوس الفُلعىف هىا في فطح اإلاىش . ؤلاوعان هى الامخىام نً الخإٍو

ل الذًني، بل نلُىا ؤن هخدّشس . اليعيي  ظ مً الخإٍو
ّ
لىىىا ال وعخؿُو الخخل

ل آخش لّي مّػاد ليّل همـ : مىه بخإٍو فإن هفهم بشيل مغاًش هى مىكف جإٍو

. وعيّي 

ل نىذ ؤكؿاب جينيالىجيا املعزفة للذ جدّذر فىوى في  نً الخإٍو

ػفىا مهنى حذًذا  (...): " كابال" هُدشه، فشوٍذ وماسهغ"الكّىت  ًُ إّنهم لم 

نلى ؤشُاء لم ًىً لها مهنى وإّهما غّحروا في الحلُلت ؾبُهت  الذلُل وبّذلىا 

رلً ؤنهم ؾشخىا .  (10)"الىُفُت التي وان بئميان الّذلُل ؤن ًؤّوٌ بها

ل، ؤخذزىا حغُحراث نلى اإلاىغو الزي جخىاحذ فُه  إمياهُاث ؤخشي للخإٍو

الهالماث والّذالالث، فإضبدذ جذسن في نملها الخاسجي مخفاوجت الذسحاث 

لزلً وان ًيبغي نلى اإلاؤّوٌ ؤن ًجٌز إلى ؤظفل لُىشف . ومخغحرة في اإلايان
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وان نلى اإلاؤّوٌ ؤن "فئرا . نً هزا الهمم الباؾني الزي ال ٌهني ما ًذنُه

ل جيىن نلى الهىغ مً  ًجٌز هى راجه هدى ألانماق مىّلبا فئّن خشهت الخإٍو

رلً، خشهت ظؿذ ًتزاًذ نلّىه بدُث ًذم الهمم ًىىشف مً فىكه شِئا 

وخُيئز جيىن ألانماق كذ اظخهُذث هما لى واهذ ظّشا مؿلم . فشِئا

العؿدُت، بدُث ًيىن ؾحران اليعش وضهىد الجباٌ، وحمُو جلً 

، نباسة نً كلب (صسادشذ)الاججاهاث الهمىدًت التي ًضخش بها هخاب 

ما اجخز الهالم جدذ ؤهكاسها  (...)لألنماق وهشف نّما واهذ جخفُه، 
ّ
وول

ل ؤنماق 
ّ
شىال ؤهثر نملا فئّهىا ظىدبّحن ؤّن حمُو ألاشُاء التي واهذ حشي

 لهب ؤؾفاٌ
ّ
. (11)"ؤلاوعان لم جىً إال

ٌ إرا ؤن ًجٌز إلى اللام، إلى اللهش، إلى الهمم وؤن ًيىن  نلى اإلاؤّوِ

ذا هما ًفصح نً رلً هُدشه هفشه في الشزسة  ُّ  مً هخابه 446مىّلبا ح

، فدشهت "نمم خاسجي"، هى "نمم العؿذ"بُذ ؤّن ؤّن هزا الهمم هى .فجز

ل نىذ هُدشه نلى خّذ حهبحر مِشاٌ فىوى هي خشهت العؿذ الزي  الخإٍو

داللت هعري لذي هُدشه وماسهغ " العؿذ"ًىدعب مفهىم . ًتزاًذ نلّىه

وحهل نمم " الهمم"فلذ ؤخذر هُدشه كلبا إلافهىم : وهزلً نىذ فشوٍذ

، وبّحن ماسهغ ؤّهه ًيبغي ؤن هىغمغ في الػباب "ظؿده"الص يء وامىا في 

ختى هدبّحن غُاب وحىد ألاشباح ؤو ألالغاص الهمُلت، هما ناًً فشوٍذ الخذسج 

اإلاياوي للىعي والالوعي جدذ ؤهكاس اإلادلل الزي ًىكش إلى اإلاٍشؼ مً 

. (12)فىق 

ل اإلاهاضش ناّمت، ونىذ هُدشهخاّضت،  لم ٌهذ  للذ بّحن فىوى ؤّن الخإٍو

بدثا نً الخىاغماث والدشابهاث، لم ٌهذ جفعحرا إلااهى غامؼ، ؤو بدثا نً 

ا في نمم الىّظ، وإّهما ضاس جشجِبا للمهاوي اإلامىىت ُّ ٌغادس هُدشه . مهنى مخخف

ت اإلاهاوي والّذالالث،  ًّ ت اإلاهنى هدى حهذد ًّ غادس ؤخاد الهمم إلى العؿذ، وَُ

ت نهابُت جىغلم بالىضىٌ إلى اإلاهنى الىاخذ ؤو  ُّ ل نمل رلً ألّهه ال ًجهل الخإٍو

ا، ألّن صمىه هى صمً الهىد ألابذّي . اللطذ ألاّوليّ  ُّ ل ًيىن النهاب إّن الخإٍو
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الث ؤخشي،  الذابشي، ًىفخذ نلى اإلاعخلبل، ٌهىد إلى اإلااض ي لُإخزها إلى جإٍو

الث،  الث ؤخشي، دون ؤن جيخهي ظلعلت الخإٍو الث لخإٍو هي في خّذ راتها جإٍو

ا"فال هدطل نلى ما وان ٌعّمى  ُّ عّمى  " مهؿى ؤّول ٌُ كطذ الياجب "ؤو نلى ما 

ا، ألّن الهالماث ".  ألاّوليّ  ُّ ل النهاب لم حهذ - هما ًلىٌ فىوى–للذ ضاس الخإٍو

ت مخجاوعت، ولىّنها ضاسث مىدششة في مىاغو مخفاوجت ُّ هما ؤّن . جخىّصم بىُف

ل ال ًىكش إلى الهالمت مىهضلت نً ظابش الهالماث ألاخشي، وإّهما في  الخإٍو

لي خالُا،  ضشانها الهىُف واإلاخهّىذ مو نالماث ال ججهل اإلايان الخإٍو

فخفشع هفعها اهفهاال وحهّىخا، مىدسحت اإلاجاٌ، إلى الحّذ الزي ًجهل مً 

ل نىفا وضشانا بحن كىي مخخلفت، هإّهىا في  نلى خّذ " -ضشام ؾبلّي "الخإٍو

وال " اإلااكبل"ال ٌهترف بالضمان، وال بــ- حهبحر نبذ العالم بىهبذ الهالي

، ألّن الهىف الزي ًدّشهه  هى نىف إسادة الاكخذاس هفعها، هى (13)"اإلاابهذ"بـ

ب في ألامش هاهىا . نىف الجُيُالىحُا اليامىت في الجعذ اإلالخذس لهّل الغٍش

ل"هى اخخفاء اإلاؤّوٌ  ل، هلترب، في ": "الزي كام بالخإٍو ما ؤغشكىا في الخإٍو
ّ
فيل

ل نلى ؤنلابه  شّد نىذها الخإٍو ًُ الىكذ راجه مً مىؿلت شذًذة الخؿىسة ال 

ل مدذزا مهه إخخفاءاإلاؤّوٌ راجه ذ . (14)"فدعب، بل ًخخفي هخإٍو
ّ
لزلً جؤه

ل مغاًش له، بل ضاس  ل لم ٌهذ مىطّبا نلى جإٍو الث ؤّن الخإٍو خشب الخإٍو

ل"مخّجها هدى  ، ؤي نً الزي ٌعّمي ألاشُاء، "اإلاجهىٌ الزي كام بالخإٍو

.  (15)فُفشع نليها مهاهيها وؾباةهها

لت ال حهني 
ّ
ل ؤبذّي، في ضحروسة مخذف ل نىذ هُدشه هى جإٍو إّن الخإٍو

نىدة اإلاؿابم ؤضال، ألّن نالماجه ال جخػو إلاىؿم الدشابه والخجاوغ، بل 

.  جىدشش هىا وهىان

ل مخإّث مً وىهه وان كذ خّىله مً  إّن ججزًش هُدشه إلافهىم الخإٍو

ل مً خالٌ هزا" ل هدى"إلى  (l’interprétation à partir de)..." جإٍو " الخإٍو

(l’interprétation vers)  رلً هى مهنى إسادة الاكخذاس(Der WillezurMacht .)

ل،  بلشاءة ول اإلاهؿُاث اإلافهىمُت   إّهىا مؿالبىن مً حهت اشخغالىا بالخإٍو

التي ؾفذ نلى ظاخت واكهىا الاحخماعي، العُاس ي والفىشي الزي ًبذو في 
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ل  )للذ اخخلؿذ اإلافاهُم ببهػها البهؼ. خاحت ؤهُذة للفهم والخإٍو

وجذاخلذ ظُاكاث قهىسها  (معلم، /وافش، اظالمي/البيّي، شُىعي/نلماوي

لها فالبّذ مً هبش حُيُالىحُفُلىلىجي في ول هزه اإلاهؿُاث . بعُاكاث جإٍو

ت مفخىخت اهفخاخا خاؾئا نلى حملت  التي جذاخلذ وحهلذ العاخت الفىٍش

مً ألاخيام اإلاعلؿت واإلاعبلت التي ال جىّضح ؤمىس خُاجىا، بل ضاسث حهلذ 

ت"فىُف جيىن لذًىا . فهم الاوعان لىاكهه ومعخلبله " إسادة اكخذاسهُدشىٍّ

ت ُّ ت نشب ُّ ل ت "؟ ؤو هُف ًمىً ؤن وعخهمل "لخإٍو ُّ ل إسادة الاكخذاس إلحشاء جإٍو

ت؟ ُّ  .إلافاهُمىا ومطؿلحاجىا الهشب

 
 خ الفلعفت باإلاههذ الهالي للهلىم ؤظخارة الفلعفت اإلاهاضشة وجاٍس

ت، بجامهت جىوغ اإلاىاس  ُّ  ؤلاوعاه

 dhifalahfaouzia@hotmail.fr: الهىىان الالىترووي

  :حاالتإلا

. 54. ص2001موز، نيتشه وامفلسفة، ترمجة أ سامة احلاج، املؤسسة اجلامعية ندلراسات وامنرش وامتوزيع، ود- 

فريقيا امرشق،  - 2 . 12.، ص5، امتوظئة، فقرة 2013نيتشه، جفر، ترمجة  محمد امنايج، ادلار امبيضاء، ا 

نيتشه، جينياموجيا ال خالق، ترمجة فتحي املسكيين، مراجعة محمد حمجوب، ثونس، املرلز اموظين نلرتمجة، دار سيناترا، - 3
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