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 1نيتشه .. حياته وأعماله

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة 

 عبدهللا بن قعّيدترجمة: 

 

 

 

 

ي فريدريك نيتشه  ةحياحول 
 وكتاباته، المبكر منها والمتوسط والمتأخر، ومرفق معها دفاتره الغي  الفلسوف األلمان 

جم للـد.  ؛منشورة جمة هي موسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل ) ويكس،روبرت نص مير  للنسةة (. ننوه بأن الير

ي الموسوعة عىل  المؤرشفة
 عن هذا الرابطف 

ا
ي قد تةتلف قليًل

 طرأ عىلللمقالة، حيث أنه قد ي النسةة الدارجة، والتر

جمة. وختاًما، نةّص بالشكر محرري موسوعة  ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الير األخي 

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للير

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Wicks, Robert, "Nietzsche's Life and Works", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2018 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/nietzsche-life-works/>. 
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يلسوٌف أملاين من أواخر القرن التاسع عشر، حتدى األسس املسيحية هو ف( ١٩٠٠ - ١٨٤٤)فريدريش نيتشه 

ابحلقائق كما  آمن ابحلياة واإلبداع والقوة، واعتقد. واألخالق التقليدية وكان مهتما بتعزيز صّحة الفرد والثقافة

لسفته، حيث  فركيزة يف" إثبات احلياة"تُعترب فكرة . هي على أرض الواقع، ال كما تتموضع فيما وراء العامل

املساءلة الصرحية لكل املعتقدات اليت تستنزف طاقات احلياة على امتدادها، بغض النظر عن مدى تفشيها 

(. ١٨٥٥ - ١٨١٣)غالبا ما يشار إليه كأحد رواد الفلسفة الوجودية إىل جانب سورين كريكجارد . اجتماعيا

ة وعلماء نفس راء وروائيني ورسامني وفالسفأهلمت فلسفته النابضة ابحلياة شخصيات رايدية من راقصني وشع

 . واجتماع، ومن أصحاب الثورات االجتماعية، ويف شىت ميادين احلياة الثقافية

 

 (١٩٠٠ - ١٨٤٤) حياته. ١

 (١٨٧٦ - ١٨٧٢) املبكرة املرحلة كتاابت.  ٢

 (١٨٨٢ - ١٨٧٨) املتوسطة املرحلة كتاابت.  ٣

 (١٨٨٧ - ١٨٨٣) املتأخرة املرحلة كتاابت.  ٤

 (١٨٨٨) األخرية املرحلة كتاابت.  ٥

 املنشورة غري نيتشه دفاتر. ٦

 العشرين القرن فكر على نيتشه أثر. ٧

 املراجع

 نيتشه كتاابت.  أ

 نيتشه عن تكتااب.  ب
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 نيتشه حول مقاالت. ج

 نيتشه موسيقى. د

 أكادميية أدوات

 اإلنرتنت على أخرى مصادر

 صلة ذات مقاالت
 

 

 (١٩٠٠ - ١٨٤٤)حياته . ١

، يف قرية ١٨٤٤لساعة العاشرة صباحا يف اخلامس عشر من أكتوبر سنة ُولد فريدريش فيلهلم نيتشه قرابة ا

روكن يب لوتسن، وهي قريٌة صغريٌة من قرى املانيا الريفية الواقعة على أرض زراعية يف اجلنوب الغريب من ليبزيغ. 

لم الرابع، فريدريش فيله Prussiaوقد صادف اتريخ مولد نيتشه الذكرى التاسعة واألربعني ملولد ملك بروسيا 

 .الذي ُُسي نيتشه ابُسه، والذي كان أيضا وراء تعيني والد نيتشه قّساً على بلدة روكن

نيتشه  فريدريش أوغوست لدفج -أما جده ألبيه . كان خاُل نيتشه قّسا لوثراي، كما كان جّداه أيضا

 كتاابته ن الذين شددوا يففقد كان، عالوًة على كونه قسا، عاملا بروتستانتيا ابرزا، وم -( ١٨٢٦ - ١٧٥٦)

وتعود أصول جّدي نيتشه وجّدتيه إىل مقاطعة سكسونيا، فجده ". خلود املسيحية"على مقولة ( ١٧٩٦)

، وإردموته دوروته  Jenaجنوب يينا  Bibraواملولود يف بيربا  -املذكور آنفا  -وجدته ألبيه مها فريدريش 

أما جده وجدته . جنوب شرق يينا Reichenbachاملولودة يف رايشنباخ ( ١٨٥٦ - ١٧٧٨)كراوزه 
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بني يينا وليبزيغ، ويوهاان اليزابيت  Zeitzاملولود يف سايتز ( ١٨٥٩ - ١٧٨٧)ألمه فهما دافيد إرنست أوهلر 

 .إىل الشمال الغريب من ليبزيغ Wehlitzاملولودة يف فيهلتز ( ١٨٧٦ - ١٧٩٤)فيلهمني هان 

. ما إن شارف نيتشه على سن اخلامسة من (١٨٤٩ - ١٨١٣)ووالد نيتشه هو كارل لدفج نيتشه 

، وتبعه بعدها بستة أشهر الوفاة الصادمة ألخيه (١٨٤٩يوليو  ٣٠)عمره حىت تويف والده إثر عّلة دماغية 

وسرعان ما غادرت العائلة بلدة روكن بعد وفاة كارل لدفج، اتركًة (. ١٨٥٠يناير  ٤)يوزف لدفج ذي السنتني 

لة نيتشه إىل انتقلت عائ. اقع على مقربة من الكنيسة، واملخصص لراعي الكنيسة وعائلتهخلفها املنزل الو 

 ١٨٢٦)رانسيسكا مع أمه ف -كما يطيب لعائلته تسميته "  فريتز"أو  - انومربغ آن دي زايل، حيث أقام نيتشه

، وأخته الصغرى (١٨٦٧املتوفاه )وروزاليه ( ١٨٥٥املتوفاه )أوغوسته : ، وجدته إردموته، وعمتيه(١٨٩٧ -

 (.١٩٣٥ - ١٨٤٦)ترييزا إليزابيت إليكسندرا 

كلم من منزل نيتشه يف انومربغ، والتحق   ٤كانت بفورات مدرسة داخلية مرموقة، تقع على مسافة 

( حيث أَعّد للدراسة اجلامعية. كان مناخ املدرسة ١٨٦٤ - ١٨٥٨) ١٩ - ١٤نيتشه هبذه املدرسة بني سّّن 

 - ١١٣٧) Cistercian monasteryنعكاسا لتارخيها القدمي كدير سيسرتسي التعليمي الصارم ا

وقد   .، أببنيته اليت تضم معبدا مشّيدا على طراز الرمانسيك، وكنيسة قوطية من القرن الثالث عشر(١٥٤٠

 ١٧٦٢)كان من بني الذين خترجوا من هذه املدرسة كلٌّ من الفيلسوف املثايل األملاين يوهان غوتليب فيشته 

 (.١٩٣١ - ١٨٤٨)مولندروف -والفيلولوجي أولريش فون فيالموفيتش( ١٨١٤ -

، الصديق الذي ابت (١٩١٩ - ١٨٤٥)التقى نيتشه يف هذه املدرسة بصديق عمره بول ديوسن 

حلقَة شوبنهاور، وَمن  ١٩١١، وهو َمن سيؤسس يف سنة ١٨٦١من املؤكد أنه كان بصحبة نيتشه سنة 
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انٍد  كما قاد نيتشه خالل قضائه فصل الصيف يف انومربغ.  قا ومؤرخا للفلسفةسيصبح فيما بعد مستشر 

، حيث تسىن له التعرف إىل موسيقى فاغنر من خالل Germania" جرمانيا"موسيقي وأديب صغري يُدعى 

. كما قرأ أيضا يف سن املراهقة كالًّ من كتاابت االملاين Zeitschrift für Musikاشرتاك النادي يف جملة 

الرومانسي فريدريش هولدرلني، وجان ابول ريشرت، ابالضافة اىل كتاب دافيد شرتاوس املثري للجدل واخلايل من 

 (. ١٨٤٨، Das Leben Jesu kritisch bearbeitet) حياة يسوع، قراءة نقديةالسرد األسطوري 

ة الالهوت ، وختصص يف دراس١٨٦٤التحق نيتشه حال خترجه من مدرسة بفورات جبامعة بون سنة 

والفيلولوجيا، وسرعان ما انصب اهتمامه ابلفيلولوجيا على وجه اخلصوص، العلم الذي يدرس أتويل النصوص 

( ١٨٦٩ - ١٨١٣)وكطالٍب يف الفيلولوجيا، حضر نيتشه حماضرات أوتو اين . الكالسيكية واإلجنيلية

موزارت، ودرس يف جامعة برلني وكان أوتو اين قد كتب سرية (. ١٨٧٦ - ١٨٠٦)وفريدريش فيلهلم ريتشل 

قرابة )، الفيلولوجي الذي ُعرف بدراسته للفيلسوف الروماين لوكرتيوس (١٨٥١ - ١٧٩٣)حيث كارل المشان 

 .والذي ُعرف أيضا بتطويره املنهج اجلنيالوجي، أو السيمانتيكي، يف حتقيق النصوص (قبل امليالد ٥٥ - ٩٩

يكيات وقد متحور عمله حول الشاعر الروماين الكوميدي أما ريتشل فكان متخصصا يف دراسة الكالس

 (.قبل امليالد ١٨٤ - ٢٥٤)بالوتوس 

، اجلامعة الواقعة ١٨٦٥كانت جتربة ريتشل مصدر إهلام لنيتشه، فحذا حذوه إىل جامعة ليبزيغ سنة 

ن شاعرين عوسرعان ما ذاع صيت نيتشه األكادميي بعد نشره أحباٍث . ابلقرب من انومربغ حيث نشأ نيتشه

ويف ذات  .ثيوغنيس وسيمونيدس، ابإلضافة إىل أحباثه عن أرسطو: من شعراء القرن السادس قبل امليالد مها

، وقد كان األخري زميل نيتشه يف مرحلة دراسة (١٨٩٨ - ١٨٤٥)اجلامعة، وّطد نيتشه صداقته بـ ارفن روده 
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ويف . ائل يف قابل العمرابدله نيتشه الكثري من الرسالفيلولوجيا، وسيصبح فيلولوجيا يف املستقبل، وسيحدث أْن 

العامل  :ذات السنة ايضا، حدث أْن وقع نيتشه، يف مكتبة حملية ومن قبيل الصدفة، على كتاب آرتور شوبنهاور

، وتُعترب هذه الواقعة حداث مصرياي يف حياة نيتشه الذي كان وقتها يف احلادية والعشرين (١٨١٨) إرادًة ومتثالً 

وقد استحوذت رؤية شوبنهاور اإلحلادية واملضطربة على خميلة نيتشه، يعضدها يف ذلك مديح . مرهمن ع

ول وأاي يكن فإن النقاش بني الدارسني مازال ابقيا ح. شوبنهاور الباذخ على املوسيقى كشكل من أشكال الفن

شوبنهاور، قرأ نيتشه   د اكتشافهوبع. اخلاصة بنظرة شوبنهاور للعامل يف فكر نيتشه" رائحة الكآبة"مدى تغلغل 

 حيث، اتريخ املادية ونقد داللتها يف العصر احلاضر( ١٨٦٦)كتاب فريدريش ألربت الجنه حديث النشر 

انتقد هذا العمُل النظرية املادية من منظور كانط النقدي للميتافيزيقيا، وهذا ما جذب اهتمام نيتشه إليه من 

 .  إال ضرب من الوهم الشعري حيث أن التنظري امليتافيزيقي ما هو

التحق نيتشه ابخلدمة العسكرية اإللزامية يف الفرتة اليت كان يعيش فيها مع أمه يف املنزل، وكان ذلك 

 فو  املدفعية جاء تعيينه ابلقرب من انومربغ يف. ، ونيتشه مل يبلغ بعد الثالثة والعشرين من عمره١٨٦٧يف سنة 

اول الوثوب على السر ، تعرض إىل إصابة حادة يف صدره، فُمنح على إثرها مبيدان الفروسية، وبينما هو حي

نوفمرب سنة  عاد بعدها بقليل إىل جامعة ليبزيغ ليلتقي يف. إجازًة مرضية بعد أْن استعصت جروحه على الشفاء

، وكان لقاؤه به يف منزل هريمان بروكهاوس (١٨٨٣ - ١٨١٣)ابملؤلف املوسيقي ريتشارد فاغنر  ١٨٦٨

كان بروكهاوس مستشرقا متخصصا يف دراسة .  ، صهُر فاغنر وزو  أخته أوتيليه(١٨٧٧ - ١٨٠٦)

 :نصٌّ من الدين الزرادشيت، نبّيه -الفينديداد نسخًة من ( ١٨٥٠)السنسكريتية والفارسية، وهو من نشر 

 .زرادشت



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اغنر املوسيقية بعبقرية ف أّلف نيتشه موسيقى البيانو والكورال واألوركسرتا منذ سن املراهقة، وأُعجب

  ابإلضافة إىل شخصيته اجلذابة وأتثريه الثقايف، وقد سبق لفاغنر أن التحق جبامعة ليبزيغ قبل عدة سنني، ولو

اور، وكانت تبادل فاغنر ونيتشه ذات احلماسة لشوبنه. كان والد نيتشه على قيد احلياة لكان فاغنر بعمر والده

 عائلية، يشوهبا أحياان ما يشوهبا من شد وجذب، إال أهنا تركت أثرا ابلغا يففاغنر عالقًة شبه /عالقة نيتشه

 die)ه يف حيات" أعظم إجناز"، كتب نيتشه واصفا صداقته بفاغنر على أهنا ١٨٦٩ويف سنة . حياة نيتشه

größte Errungenschaft .) ولكن أخذت هذه العالقة منعطفا جديدا يف أواخر السبعينيات من

بيًة سع عشر عندما قام نيتشه إبهناء عالقته الشخصية والفكرية بفاغنر، وأصبح تقييمه لفاغنر يزداد سلالقرن التا

وعلى الرغم من كل ذلك، ظل وحىت بعد انفصاله به حين يف سنة . مع مرور الوقت( مث أكثر وأكثر حدة)

ن حياته يف آخر سنة م إىل أايم حياته معه وكيف أهنا كانت هي األمجل، وسيظل يثّن على فاغنر ١٨٨٢

ىل لقاءات نيتشه أما ريتشل فكان خالل الفرتة اليت صاحبت أو . الكتابية متأمال بعد عشرين سنة جتربته الثقافية

بفاغنر يعمل على رفع توصية إىل جامعة ابزل يقرتح فيها اسم نيتشه لشغل منصب أستاذ الفيلولوجيا 

ريس ستاذية عليه، وابلفعل، بدأ نيتشه عمله يف جمال التدالكالسيكية، وقد قامت اجلامعة بعرض منصب األ

 .وهو يف الرابعة والعشرين من عمره ١٨٦٩يف مايو سنة 

مل يكن نيتشه راضيا متام الرضا عن حياته وسط زمالئه الفيلولوجيني يف ابزل، وكانت له روابط فكرية 

اضراته، واملؤرخ فرانز أوفربك الذي حضر نيتشه حم( ١٨٩٧ - ١٨١٨)وطيدة مع كل من ايكوب بوركهرت 

وقد سكن أوفربك مع نيتشه يف ذات املنزل ملدة مخس سنني، وأصبح أوفربك صديقه (. ١٩٠٥ - ١٨٣٧)

املقرب، حيث مجعت بينهما صداقة متينة، تبادال خالهلا العديد من الرسائل على مر السنني، وقد هرع أوفربك 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ويف املقابل، وطد نيتشه صداقته بريتشارد فاغنر وزاره غري . ١٨٨٩نة إىل جندته حال اهنياره املوجع يف تورينو س

 . مرة يف منزله السويسري يف تريبشن، وهي بلدة صغرية على مقربة من لوتسرن

مل يكن ينعم نيتشه بصحة جيدة البتة، بل ساءت حالته وهو يف اخلامسة والعشرين من عمره بني 

وسية الرب -قتها خيدم يف املستشفى خالل احلرب الفرنسية، وكان و ١٨٧٠شهري أغسطس وأكتوبر لعام 

وقد شهد نيتشه فظائع احلروب واعتىن عن قرب جبراح . ، حيث شارك يف حصار ميتز(١٨٧١-١٨٧٠)

 . اجلنود املصابني وأصيب هو نفسه ابلديفترياي والدوسنتاراي

نر، وقراءته لالجنه، وأتثره بفاغمحاسة نيتشه لشوبنهاور، ودراساته يف جمال الفيلولوجيا الكالسيكية، 

واهتماماته ابلصحة، وحاجته املهنية إلثبات نفسه كأكادميي شاب، وإحباطه من الثقافة األملانية املعاصرة، كل 

، (١٨٧٢) مولد الرتاجيدايبعنوان  ١٨٧٢تلك العوامل متّخضت عن أول كتاب نشره نيتشه يف يناير سنة 

-أمطر فاغنر الكتاَب ابملديح، ولكن أولريش فون فيالموفيتش. رهونيتشه يف السابعة والعشرين من عم

 قابل الكتاب ترك أثرا موجعا حني -الذي سيصبح فيما بعد واحدا من رواد الفيلولوجيا يف أملانيا  -مولندروف 

بنقد الذع وسلطوي ليكون وعلى الفور سببا يف تراجع اإلقبال على الكتاب، فضال عن تراجع االقبال على 

 .س نيتشه يف جامعة ابزلدر 

مولندروف من عائلة ارستقراطية ذات أصول بولندية بعيدة، وقد َعرف نيتشه  -وينحدر فيالموفيتش

ويف خضم نقده للكتاب، ذكر أبن نيتشه وصمة عار على بفورات، وقال أبن على . كطالب يف مدرسة بفورات

مع النمور والفهود إىل ركبتيه جي"زة، واملغلوطة اترخييا أن نيتشه بناًء على كتاابته النبوئية، والتنجيمية، واملتجاو  

امتة  وإنه ملن املثري لالهتمام، أن أييت نيتشه بعد مرور ثالث عشرة سنة، ليستدعي يف خ. بدالً من شباب أملانيا"



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  9

شه تصورًة مشاهبًة ألسد يتودد بدفء اىل ركبيّت زرادشت، يف مشهد مؤثر، وكأن ني هكذا تكلم زرادشتكتابه 

  .أراد هبذا أْن يقّر أبن مجهوره الكفؤ هم ابلفعل ليسوا جمموعة من أساتذة اجلامعة

، ودر  خالهلا على زايرة فاغنر يف منزله ١٨٧٩و ١٨٧٢واصل نيتشه إقامته يف سويسرا بني عامّي 

، الذي (١٩٠١ - ١٨٤٩)التقى نيتشه بـ ابول ريه  ١٨٧٣ويف سنة .  أبملانيا( ١٨٧٢)اجلديد يف ابيرويت 

 خالقيةأصل املشاعر األ، وهي الفرتة اليت قام فيها ريه بكتابة ١٨٧٦رافق نيتشه يف سورينتو خالل خريف عام 

 ١٨٧٣) ةمعاينات غري معاصر ويف األثناء، عمل نيتشه على إهناء سلسلة من أربع دراسات بعنوان (. ١٨٧٧)

د دافي: املؤرخ الديّن والناقد الثقايف( ١: )ربعة حماور، واليت تناولت الثقافة األملانية املعاصرة على أ(١٨٧٦ -

ريتشارد فاغنر، كالمها  ( ٤)آرتور شوبنهاور، ( ٣)القضااي املتعلقة ابلقيمة االجتماعية للتاريخ، ( ٢)شرتاوس، 

 . كمصدر إهلام بطويل ملعايري ثقافية جديدة

، كتاٌب (١٨٧٨) ينٌّ مفرط يف إنسانيتهإنساومع اقرتاب هناية حياته املهنية يف اجلامعة، أكمل نيتشه 

ميثل نقطة حتول يف أسلوب نيتشه الفلسفي، وهو يف حني يشد من أواصر عالقته بـ ريه، يضع يف املقابل حّداً 

ناعها املكشوف. بق" الفنان"لصداقته مع املعادي للسامية ريتشارد فاغنر، الذي تعرض للهجوم يف شخصية 

ولد مملهّن يف ابزل حىت بعد ضرر النقد الالذع الذي أحدثته مراجعة كتاب ظّل نيتشه حمرتما يف منصبه ا

، ولكن تدهور صحته كانت سببا يف ظهور صداع الشقيقة ومشاكل يف النظر والتقيؤ، فأملت عليه الرتاجيداي

 نا، كانإىل ه. وهو يف الرابعة والثالثني من عمره ١٨٧٩ظروفه الصحية تقدمَي استقالته من اجلامعة يف يونيو 

لدى نيتشه عشر سنوات من العمل كأستاذ جامعي، وتبقى له من حياته االنتاجية الفكرية أقل من عشر 

 . سنوات أخر



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  10

، عاش نيتشه حياة ترحال شبيهة حبياة الغجر،  ١٨٨٩وحىت سقوطه يف يناير  ١٨٨٠ومن سنة 

سنواي تقريبا بني  ، يطوف(ريةكونه ختلى عن جنسيته األملانية ومل يتحصل على السويس)كشخص بال جنسية 

نة ساحل البحر أخذه سفره هذا إىل مدي. منزل أمه يف انومربغ ومدن خمتلفة فرنسية وسويسرية وأملانية وإيطالية

من منتجع  فرتة الصيف، الواقعة ابلقرب)ماراي -، وقرية سويسرا الشاهقة سيلس(فرتة الشتاء)املتوسط نيس 

ه يف حيث اجلامعة اليت التحق هبا، وحيث كان يرجو أن يستأنف عمل)بزيغ ، ولي(سكي احلايل يف سان موريتز

، وتورينو، وجنوة، وريكوارو، ومسينا، وربلو، وفلورنسا، والبندقية، وروما، ومل يكن يقيم (١٨٨٣التدريس عام 

 .يف مقر واحد أبدا أكثر من بضعة أشهٍر يف كل زايرة

 - ١٨٦١)نيتشه ذو السابعة والثالثني لو فون سالومي ، قابل ١٨٨٢ويف ا حدى زايراته لروما سنة 

، فتاٌة روسيٌة يف الواحدة والعشرين من عمرها كانت تدرس الفلسفة والالهوت يف زيورخ، وسرعان ما (١٩٣٧

ال ولكن صداقته هبا وبباول ريه أخذت منعطفا حنو األسوأ حني هجر كالمها نيتشه وانتق. وقع نيتشه يف غرامها

سالومي مساعدة  وستصبح. عد رفض سالومي توطيد عالقتها بنيتشه على املستوى الرومانسيإىل برلني ب

سيغموند فرويد يف املستقبل، وستكتب بتبصر سيكولوجي عن عالقتها بنيتشه، وقد قّدمت بعض الرؤى اجلادة 

  .    أخريةو  حول أعمال نيتشه، وهي من أوائل من أاثر فكرة تقسيم أعمال نيتشه إىل مرحلة مبكرة ووسطى

، (١٨٨٧/١٨٨٢) العلم املرح، و(١٨٨١) الفجرضّمت سنون ترحال نيتشه ذروَة أعماله، منها 

 يف جنيالوجيا األخالقو( ١٨٨٦) ما وراء اخلري والشرو (،١٨٨٥ - ١٨٨٣) هكذا تكلم زرادشتو

، (١٨٨٨أغسطس  -مايو ) قضية فاغنرإمتام  - ١٨٨٨ -وقد شهدت آخر سنينه الدؤوبة (. ١٨٨٧)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اكتوبر ) هذا هو اإلنسانو( ١٨٨٨سبتمرب ) األنتيكرايست، و(١٨٨٨سبتمرب  -اغسطس ) غسق األواثنو

 (. ١٨٨٨ديسمرب ) نيتشه ضد فاغنرو( ١٨٨٨نوفمرب  -

، تعرض نيتشه إىل اهنيار عقلي جعله معطواب بقية حياته، ١٨٨٩ويف صباح يوم الثالث من يناير سنة 

ع يكون جوزف، األخ األصغر لنيتشه، قد تويف يف ذات التاريخ تقريبا، أي يف الرابوإنه ملن دواعي الصدف، أْن 

ه وقد كان نيتشه، وقت وقوع احلادثة، يف ساحة كارلو البريتو بتورينو، وفور مشاهدت. من يناير قبل عدة سنني

ن حكاية أسائق عربة يضرب حصانه ابلسوط، ارمتى بذراعيه حول عنق احلصان منهارا وسط الساحة، ومع 

 .احلصان هذه هي جمرد حكاية عابرة إال ان نيتشه لن يعود إىل كامل قواه العقلية

وقد  )تضاربت األقوال حول سبب اهنيار نيتشه، فمنهم من يرى أن نيتشه كان مصااب بعدوى الزهري 

البا أو خالل ط، وأنه انتقل إىل نيتشه إما عندما كان (كان هذا هو تشخيص األطباء املبدئي يف ابزل ويينا

كلورال، ومنهم من زعم أن استخدام نيتشه هليدرات ال. الربوسية-خدمته يف املستشفى إابن احلرب الفرنسية

 ومنهم من قال أبن سبب. وهو دواء كان يستخدمه كمهدئ، قد زاد من وهن جهازه العصيب الضعيف أصال

ومنهم من  .ضا عصبيا ساقه تدرجييا حنو اجلنونومنهم من قال إن مر . اهنياره هو مرض يف الدماغ ورثه عن أبيه

ومنهم من قال أبنه عاىن من متالزمة كاداسيل . قال إنه عاىن من ورم بطيء النمو يف قاعدة اجلمجمة األمامية

CADASILومنهم من قال إنه عاىن من ورم منى خلف عينه اليمىن يف سطح . ، اضطراب السكتة الوراثي

يتشه وما مت توثيقه كحقيقة عامة هو أن بنية ن. سبب وراء عجز نيتشه غري واضحةوال تزال معرفة ال. الدماغ

ه يف رسالة ولتعقيد مسألة التأويل، ذكر نيتش. العصبية شديدُة احلساسية، وأنه كان يتعاطى جمموعة من األدوية

     .  أنه مل يعان  قط من أي أعراض مرض عصيب ١٨٨٨له يف أبريل عام 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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افيا عة كتبه خالل فرتة إنتاجه اإلبداعي، ومل يساوره الشك قط أن كتبه سترتك أثرا ثقجاهد نيتشه لطبا

ابقيا، هو فقط مل يعش مبا يكفي ليشهد األثر التارخيي والعاملي الذي خّلفه، إال أنه حصل على حملة خاطفة 

كوبنهاجن سنة   يف جامعة حول أمهيته الفكرية واملتنامية عندما علم أنه موضوع حماضرات قّدمها جور  برانديز

موجهًة إليه، وهو أيضا َمن أوصى نيتشه  ١٨٨٨، وهو َمن كانت رسائل أبريل (جور  موريس كوهني) ١٨٨٨

 .بقراءة أعمال كريكجارد، بيد أن اهنيار نيتشه تبعه بعد ذلك بقليل

يف عيادة  ١٨٨٩وبعد فرتة وجيزة من العال  يف ابزل، انتقل نيتشه إىل املصحة يف يينا ليقضي عام 

قامت والدة نيتشه إبعادته إىل املنزل يف انومربغ، حيث وقفت على رعايته سبع  ١٨٩٠ويف مارس . بينسوانغر

انبت أخته إليزابيت عن أمها يف حتمل  ١٨٩٧وبعد وفاة أمه سنة . سنوات يف ذات املنزل الذي َخرَبَه يف صباه

قادمًة من الباراغواي حيث كانت تعمل مع زوجها  ١٨٩٣مسؤولية رعايته، وكانت قد عادت إىل بلدها سنة 

 "أملانيا اجلديدة"على أتسيس مستعمرة أملانية آرية معادية للسامية تسمى  ١٨٨٦بريهنارد فورسرت منذ 

"(Nueva Germania .)" ويف خضم سعيها لرتويج فلسفة أخيها، استأجرت إليزابيت منزال شاسعا يف

قر اجلديد بنقل نيتشه ودفاتره اليت مجعها لإلقامة فيه، وأصبح هذا املنزل هو امل ، وقامت"فيال سيلرببلك"فيمار، 

زائرين الذين ، حيث استقبلت إليزابيت ال(بعد أْن كان يف منزل العائلة لثالث سنوات خلت)ألرشيف نيتشه 

 .أرادوا مشاهدة الفيلسوف العاجز

كانت وفاته يف الفيال جراء ما يظهر تويف نيتشه، و  ١٩٠٠ويف اخلامس والعشرين من أغسطس سنة 

أنه التهاب رئوي مصحوب بسكتة، وكان قد شارف على عامه السادس واخلمسني، ونُقلت جثمانه بعد وفاته 

أما فيال  .إىل مقربة العائلة جبانب الكنيسة مباشرة يف روكن يب لوتسن حيث ترقد أيضا كاّل من أمه وأخته



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مت وضع سجالت نيتشه يف فيمار يف  ١٩٥٠متحف، ومنذ عام  سيلرببلك فقد حتولت يف ما بعد إىل

Goethe- und Schiller-Archiv.  

 

 ( ١٨٧٦ - ١٨٧٢)كتاابت املرحلة املبكرة .  ٢ 

 Die Geburt der) مولد الرتاجيداي، من روح املوسيقىبعنوان  ١٨٧٢صدر كتاب نيتشه األول سنة 

Tragödie aus dem Geiste der Musikتاب ابجململ طرحا بديال أكثر حيوية (. ويقدم الك

الستيعاب الثقافة اإلغريقية، حيث ساد يف أواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر فهٌم يرتكز يف 

ليوهان فنكلمان، والذي، بناًء على مجاليات ( ١٧٦٤) اتريخ الفن يف العصور القدميةمعظمه على كتاب 

ة وانن القدمية كرمز للبساطة األصيلة والعظمة الرصينة وزرقة السماء الصافيالنحت الكالسيكي، كان يشيد ابلي

اهليلينية  :مولد الرتاجيداي، أو، أعيدت طباعة كتاب نيتشه مع تعديل عنوانه إىل ١٨٨٦ويف سنة . وجالء املنطق

 Die Geburt der Tragödie, Oder: Griechentum und) والتشاؤم

Pessimismus)عرّب فيها  - "حماولة يف النقد الذايت" - هذه الطبعة مقالة استهاللية كاشفة ، وقد أُرفق إىل

 نيتشه ظل وعلى الرغم من أنّ .  نيتشه عن انطباعاته النقدية حول الكتاب ابلنظر أربع عشرة سنة إىل الوراء

ئا ابملعادالت مليفخورا بعمله هذا، إال أنه وصفه ابلغريب وبعيد املنال وقال أبنه قابل للمساءلة، إذ كان 

   .الكانطية والشوبنهاورية اليت كانت تتعارض بطبيعتها مع التقوميات اجلديدة اليت كان حياول التعبري عنها

وكان نيتشه قد تشرب حينها الرؤية الشوبنهاورية القائلة أبن أساس االبداع، بل والواقع ذاته، هو 

" ديونيزية"اقة وقد سعى نيتشه إىل حتديد ط. ذه القوى فنياالقوى الالمنطقية، وأن املوسيقى هي أفضل انقل هل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بدعة يف سقراطية، معرّفا إايها ابلطاقة الصحية وامل-غريزية وجاحمة وال أخالقية داخل الثقافة اإلغريقية القبل

 ومن خالل سربه .األساس، حيث تتجلى تعبرياهتا يف اجلوقة الرتاجيدية، مشكلًة بذلك ُصلب حياة الرتاجيداي

زية اتريَخ الثقافة الغربية منذ زمن االغريق، حتّسر نيتشه على الكيفية اليت ُطمست هبا هذه الطاقة اإلبداعية الديوني

وفرغ نيتشه  .ذات النظام املنطقي والرصانة الغليظة" األبولونية"وإضعافها، حيث أصبحت تطغى عليها قوى 

 . بيانية أحادية اجلانب، مكبوتة، وعلمية، وغري صحية نسإىل أن الثقافة األوروبية منذ زمن سقراط ظلت أبولو 

تلك  ويف سبيل حتقيق هنضة ثقافية، َدَفع نيتشه ابجتاه إعادة تسريح الطاقات الديونيزية الفنية أبكملها،

تتمثل  رير هذه النهضةوقد َعىَن لنيتشه أن بذور حت. اليت ربطها ابإلبداع األويل واملتعة يف الوجود واحلقيقة املطلقة

ة الكتاب ابلروح وقد أشاد نيتشه يف خامت(. ابخ، وبيتهوفن، وخاصًة فاغنر: أي)يف املوسيقى األملانية املعاصرة 

، كأحد مولد الرتاجيدايلك وميت. الفنية الرتاجيدية الفتية يف أملانيا، ونظر إليها كمنقذ حمتمل للثقافة األوروبية

ن شوبنهاور خة، وخيتلف الباحثون حول املدى الذي يبتعد فيه نيتشه عأوائل كتب نيتشه، نكهةً شوبنهاورية صار 

 .سواء يف هذا العمل أو األعمال الالحقة

 Über Wahrheit" )عن احلقيقة واألوهام حبس الأخالقي"لنيتشه مقالة غري منشورة بعنوان 

und Lüge im außermoralischen Sinn )أساس ، ويَعترب البعض أن هذه املقالة حجر١٨٧٣ 

ويف هذه املقالة، يرفض  .يف فكر نيتشه، فيما يرى البعض اآلخر أهنا جزء هامشي ومتضارب وغري ممثل لكتاابته

ما هو إال جمرد  "احلقيقة"أن ما ندعوه بـ  -على افرتاض أهنا حقيقة  -نيتشه فكرة الثوابت الكونية، ويزعم 

وكان يرى يف ذلك الوقت أن االعتباطية هي ما ". جيش سّيار من االستعارات، والكناايت، والتشبيهات"

" احلقيقة"حيث تنبثق املفاهيم من حتول احملفز العصيب إىل جمموعة من الصور، و: يسود داخل التجربة اإلنسانية



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .ما هي إال أعراٌف اثبتة مت ابتداعها ألسباب عملية ال أكثر، وخاصًة فيما يتعلق ابلسكينة، واألمان، والثبات

رين ، كإنسان مفرط يف إنسانيته، هي يف الغالب مسألة خداع للنفس، صادرة عن مت"معرفيت"يتشه أن ويَعترب ن

وابلنظر إىل وجودان من هذه املسافة الرحبة والوقّادة، الحظ نيتشه أن هناك خلود . راسخ يف الفكر االستعاري

 .لشاسعري يف حميط األشياء اسابق على وجود البشر، وآمن أنه بعد فناء البشرية ال شيء ذا قيمة سيتغ

 Unzeitgemässe) معاينات غري معاصرة، كتب نيتشه ١٨٧٦و ١٨٧٣بني سنة 

Betrachtungen وقد تُرمجت أيضا بـ ،Untimely Meditations وThoughts Out 

of Season هتتم  (من أصل ثالثني خطط نيتشه لكتابتها ولكنها مل تكتمل)(، وكانت هذه أربع دراسات

يف غري "أو )وهي وإن كانت غري معاصرة أو انفرة . الثقافة األوروبية وخاصة األملانية منها يف زمن نيتشه جبودة

تزاز ، إال اهنا تعكس موقف نيتشه املتوتر كناقد ثقايف مع روح االع"(يف غري مكاهنا"أو " غري حديثة"أو " أواهنا

 David Strauss, der) ائب والكاتبدافيد شرتاوس، الت: والدراسات األربع هي. يف ذلك العصر

Bekenner und der Schriftsteller ،فوائد التاريخ للحياة ومضاره، و(١٨٧٣ (Vom 

Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben ،شوبنهاور مربيا، و(١٨٧٤ 

(Schopenhauer als Erzieher ،١٨٧٤)(. ١٨٧٦) ريتشارد فاغنر يف ابيرويت، و 

ميان القدمي اإلوىل هذه الدراسات دافيد شرتاوس الذي كان كتابه الشهري بطبعاته الست وهتاجم أ

شه نظرة شرتاوس وقد انتقد نيت. قد اختزل يف نظر نيتشه اجلوَّ العام للثقافة األملانية( ١٨٧١) اعرتاف: واجلديد

الدين "اع شرتاوس عن قه على دفمن حيث أهنا عالمة على التفسخ الثقايف املبتذل والقامت، وذلك يف سياق تعلي

" الزيت امللطف"املبّن علميا على احلتمية امليكانيكية للكون، إال أّن أحدهم دهنه ابلتفاؤلية، ذلك " اجلديد



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أما . داي جتاه شرتاوسيف كتاابته املعاصرة موقفا نق -أوفربك  -كما تبىن أيضا صديُق نيتشه .   للتطور التارخيي

الهلا فقد حبثت طرقا بديلة لكتابة التاريخ، وانقشت الكيفية اليت من خ" ري املعاصرةاملعاينات غ"اثين هذه 

بارا من هو أكثر إحلاحا وأعلى اعت" احلياة"تساهم هذه الطرق يف صحة اجملتمع، وهنا يزعم نيتشه أن مبدأ 

يفية اليت نظر الك ، وأن طلب املعرفة جيب أن يصب يف مصلحة احلياة، وهذا من شأنه أن يتوازى مع"املعرفة"

 .مولد الرتاجيدايفيها نيتشه إىل الفن من خالل منظور احلياة يف 

أما الدراسة الثالثة والرابعة حول شوبنهاور وفاغنر تباعا، فتحيط ابلكيفية اليت من خالهلا ميكن هلؤالء 

ة أملانية أقوى وأصح وأكثر افأْن حيمال القدرة على بعث ثق -كنموذجنْي للعبقرية الفلسفية والفنية   -املفكَرْين 

ويقول نيتشه يف هذا السياق أن علينا مجيعا واجب مساعدة الطبيعة إلكمال هدفها يف انتا  مناذ  . حيوية

أعلى من البشر، أو املخلصون اجلدد، الذين يعتربهم نيتشه من األمثلة العظمى للفيلسوف والفنان والقديس 

كمزية متكررة يف فكر نيتشه، تكشف لنا هذه الدراسات االحتفالية و (. ، الفصل اخلامس"شوبنهاور مربيا)"

بشوبنهاور وفاغنر عن الكيفية اليت حييلنا فيها نيتشه إىل بعض النماذ  العليا من الشخصيات اليت يقدمها 

 .ألفضل قراءه كمصدر للتطلع، وسيعرض مع مرور الوقت مناذ  أخرى خمتلفة من الشخصيات البطولية

 

 (١٨٨٢ - ١٨٧٨)املرحلة املتوسطة كتاابت .  ٣

كمية  ١٨٧٩، وأحلقه جبزٍء اثٍن سنة ١٨٧٨سنة  إنساينٌّ مفرط يف انسانيتهأكمل نيتشه  آراء ومقوالت ح 

 اجلوّال وظله ١٨٨٠، وجزء اثلث سنة (Vermischte Meinungen und Sprüche) متداخلة

(Der Wanderer und sein Schatten .)بعنوان  ١٨٨٦ة جمتمعًة سنة وُنشرت األجزاء الثالث



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ,Menschliches, Allzumenschliches) إنساينٌّ مفرط يف إانسانيته، كتاب للمفكرين األحرار

Ein Buch für freie Geister .) فلسفي، واحلماسة ألمهية األسلوب " نظام"وما بني الرتدد يف بناء

خالصات  -ت املقاطع القصرية والشذرات يف الكتابة الفلسفية، ألف نيتشه هذه األعمال كسلسلة من مئا

هنا،  .اليت يرتاوح معدل طوهلا ما بني السطر إىل السطرين والصفحة إىل الصفحتني -وجيزة من أفكاره املتنوعة 

كما تظهر   .يتأمل نيتشه الظواهر الثقافية والسيكولوجية من خالل ربطها برتكيبة الفرد العضوية والفسيولوجية

يل هذه املرة إىل ، ولكن نيتشه مي(واليت سيصبح معروفا هبا فيما بعد)لقوة كمبدأ شارح بشكل متفرق فكرة ا

وابعتبار نقده احلاد يف  .التسلح ابعتبارات مبدأ اللذة يف املتعة واألمل لتفسري الظواهر الثقافية والسيكولوجية

نساين إ، فإن "(إلنسان األخريا: "، عنهكذا تكلم زرادشت: كما يف)أعماله الالحقة ملذهب اللذة والنفعية 

 يبدو لكثري من القراء وكأنه عمل غري معهود، أقرب إىل العلم منه إىل الفن، مدفوعا إبقباله مفرط يف انسانيته

سيكولوجية  ابفرتاض أخالقيات -على الصحة، حيث كان نيتشه جياهد ألجل اإلفالت من لعنة فاغنر، واليت 

 . ل هنجه املتمركز على األمل والقوة الذي طوره فيما بعدال تعكس ابلكام - إمتاعية جوهرية

 Morgenröte. Gedanken über) أتمالت حول األحكام األخالقية املسبقة: الفجرويف 

die moralischen Vorurteile يواصل نيتشه الكتابة ابسلوبه الشذرّي، ولكنه يضع (١٨٨١ ،

خاصًة كنقيض للمتعة يف حماولة فهمه لإلنسان، و "  عور ابلقوةالش"عالمًة لبداية جديدة من خالل إبرازه أمهية 

وكونه دائما مهتما بطبيعة الصحة، فإن ظهور مثل هذه اإلحاالت للقوة ".  األخالقي"فيما ُيسمى ابلسلوك 

 اليت" املهاترة"قد انبثق من جهوده املبكرة الكتشاف سر صحة اإلغريق املذهلة قدميا، واليت اعتربها نتيجًة للـ 

مبارزة : "١٨٧٢املنافسة، التفوق، أو املبارزة، كما صورها يف مقالته سنة : مبعىن)تشربتها مواقفهم الثقافية 

هب ، املذ"إرادة االقتدار"قد احتوى على بذور مذهب  الفجروعلى هذا النحو، يكون كتاب "(. هومريوس
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 الفجركما يُعترب (.  ١٨٨٥ - ١٨٨٣) هكذا تكلم زرادشتالذي سيظهر جبالء ألول مرة بعد عامني يف 

فكاره سيكولوجية مقرتنًة ببعض أ-الكتاب األكثر وضوحا وهدوء وألفًة، مقدما الكثري من الرؤى السوسيو

وحبسب وصفه  .النقدية املستمرة حول النسبية الثقافية، واملبنية أيضا على أساس التقييمات األخالقية املسيحية

 ". على األخالق[ Feldzug]محلته "هو بداية  الفجرب ، فان كتا(١٨٨٨) هذا هو اإلنسانيف 

 Die) العلم املرحنشر نيتشه يف عمل معروف قائم هو اآلخر على الكتابة الشذرية كتاب 

fröhliche Wissenschaft ،الذي استلهم عنوانه من أهازيج الرتوابدور يف مقاطعة فرنسا (١٨٨٢ ،

 هذا الكتاب بعض األفكار الوجودية اليت أصبح مشهورا هبا، وقد أاثر نيتشه يف(. ١٣٠٠ - ١١٠٠)اجلنوبية 

، ابإلضافة إىل مذهب الَعود األبدي، املذهُب الذي يُعىن ابلكيفية اليت من خالهلا "موت اإلله"وحتديدا إعالنه 

يتفاعل الناس على خمتلف مستوايهتم الصحية مع إمكانية أن يولدوا جمددا، املرَة تلو األخرى، خلوض ذات 

الفقرة " )قتل االله"ره تقري -ويفصح إحلاد نيتشه . التجارب كما كانت من قبل بكل تفاصيلها املؤملة واملبهجة

أبسلوبه األديب عن إدانته الفلسفية لكل الرؤى والقيم املطلقة، كما يهدف إحلاده أيضا إىل توجيه  -( ١٢٥

عوامل السماوية ، بعيدا عن االهنزامية، ومسكنات األمل، والانتباه البشر إىل حريتهم الفطرية، أي العامل املوجود حاليا

 .األخرى

بعيدا عن اهتمام كل العوامل ماعدا ( ٣٤١و ٢٨٥الفقرة )ويف هناية مماثلة، أنى مذهب العود األبدي 

العامل الذي نعيش حاضره، على اعتبار أن مذهب العود األبدي حاَل دون وجود أي احتمالية أخرية للفرار 

ويعمل هذا املذهب أيضا كمقياس للحكم على القوة السيكولوجية والصحة العقلية ككل . عامل احلايلمن ال

بعض  وقد اختلفت آراء. ألي فرد، مبا أن نيتشه قد آمن أبن هذا املذهب هو أصعب مفهوم ميكن إثباته
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الل مذهب العود من خالباحثني حول ما إذا كان نيتشه ينوي بشكل رئيس أن يطرح نظرية ميتافيزيقية جادة 

األبدي، أو ما إذا كان يعرض بشكل حمض طريقة ضمن طرق أخرى لتأويل العامل، واليت لو مت تبنيها كأسطورة 

 . صحية سيكولوجية للعال  فإهنا ستساعدان على أْن نصبح أقوى

 مع مقدمة مهمة، وكتاب خامس إضايف، وملحق أانشيدٍ  العلم املرح، أعيد إصدار ١٨٨٧ويف سنة 

 .يف جماراة الرتوابدور

 

 (١٨٨٧ - ١٨٨٣)كتاابت املرحلة املتأخرة .  ٤

 Also Sprach Zarathustra, Ein Buch) هكذا تكلم زرادشت، كتاب للجميع ولغري أحد

für Alle und Keinen ،هو أحد أشهر أعمال نيتشه، وقد عّده نيتشه ضمن أهم ( ١٨٨٥-١٨٨٣

وبعد مرور  .على الذات، ومرشٌد لآلخرين حنو ذات النهاية املتجددةأعماله، وهو إىل ذلك بيان يف التغلب 

ألف نسخة وتوزيعها على اجلنود اليافعني ١٥٠ثالثني سنة من أول صدور له، قامت احلكومة األملانية بطباعة 

 عادٍ م هكذا تكلم زرادشت وعلى الرغم من أن. إىل جانب اإلجنيل كمصدر إهلام خالل احلرب العاملية األوىل

عرا ورؤية اعتمدت على العديد من اإلحاالت الضمنية اإلجنيلية، -للنظرة اليهودية املسيحية للعامل إال أنه حيمل ش 

ظمها كما مأل نيتشه العمل ابالستعارات املستمدة من الطبيعة، املستوحاة يف مع.  ولكْن بطريقة مغايرة يف الغالب

ت والكواكب احليوان واألرض واهلواء والنار واملاء والنباات سقراطية، حيث وظف نيتشه-من فلسفة الطبيعة القبل

زرادشت الفرد، املتأمل، صاحب اإلرادة القوية، والعقل . السماوية خلدمة بيان اإلرتقاء الروحي لزرادشت

ظر فخور، يصحبه نسر حاد الن. الراجح، ذاك الصوت الضاحك الراقص لذلك البطل املتناهي يف ضبط النفس
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، حيث يسعى زرادشت إىل وضع صيغة متصورة لكائن أصح سيكولوجيا وأبعد من حالة اإلنسان وثعبان حكيم

(، ويربط übermenschlich" )إنساين-فوق"ويصف نيتشه هذه الصيغة العليا من الكينونة بـ . العادي

ها، هبذه تمذهب العود األبدي، املذهب املقصور على األصحاء وحدهم الذين يستطيعون أن حيبوا احلياة بكلي

النظرة الروحية، بطريقة جتعل من سلوك ذاك املفرط يف كآبته واملفرط عادًة يف إنسانيته جمرد جسر للعبور 

 . والتجاوز

موضعا مثريا للجدل ضمن جمموعة أعمال نيتشه، ويرجع ذلك  هكذا تكلم زرادشتوحيتل كتاب 

حلكاايت القصرية على سرد األمثال الرمزية وا بشكل رئيس إىل أسلوبه األديب املتفرد، حيث يعتمد فيه نيتشه

، "هلواينالب"، و"الشيخ"، و"الرائي"، و"أقبح إنسان"، و"األحدب"املسكونة بشخصيات متخيلة كشخصية 

ن أكثر كما أن واحدة م.  ، اتركا دالالهتا الفلسفية مفتوحة لتأويالت متعددة"اإلنسان األخري"، و"املهر "و

ًجا على الصعيد األخالقي ال تظهر بشكل واسع إال يف هذا العمل، وهي شخصيات نيتشه شهرة وإزعا

شخصية ما فوق اإلنسان، جاعال إايه حمط تساؤل عند بعض الشراح فيما إذا كانت هذه املثالية يف الصحة 

 ما إذا كانت وهناك أيضا بعض الشكوك التأويلية حول. اإلنسانية العليا هي ابلفعل ركيزة يف فكر نيتشه ككل

هناية العمل، الذي ُكتب على مدى ثالث سنوات، تتوقف بشكل صحيح مع اخلامتة االحتفالية يف جزئه 

الثالث، مما جيعل من اجلزء الرابع املعقد سيكولوجيا ملحقا لطرح األسئلة، أو ما إذا كانت حبكة الكتاب 

   .             القصصية تنساب تدرجييا وبسالسة عرب ثنااي األجزاء األربعة

 .Jenseits von Gut und Böse) ما وراء اخلري والشر، تباشري فلسفة للمستقبل

Vorspiel einer Philosophie der Zukunft ،هو كتاب ميكن القول عنه أبنه ( ١٨٨٦
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واضيعهما ، مبا أن قائمة حمتوايت الكتابني وتسلسل مإنساين مفرط يف انسانيتهحماولة إلعادة النظر يف كتاب 

، وتوكيد الذات، اخليالَ  ما وراء اخلري والشروحيدد نيتشه يف . ن بشكل فضفاض مع بعضهما البعضتتناغما

 كصفات يتحلى هبا الفالسفة األصيلون، يف مقابل الباحثني املنخرطني يف"  َخلق القيم"واخلطر، واألصالة، و

ويصوب نيتشه  .نظر الفلسفيةالبحث املوضوعي للعلم والعلوم اإلنسانية، أو التصنيفات الغابرة لوجهات ال

و " ي الذايتالوع"سهامه على بعض أعظم فالسفة العامل الذين بنوا آراءهم إبخالص على مفاهيم من قبيل 

 ثنائية التفكري. " أو/إما"و " حرية اإلرادة"

ويف املقابل، تعاطى نيتشه الفلسفة من منطلق احلياة الكامنة فيما وراء اخلري والشر، وحتدى بذلك 

ألفكار األخالقية املستحك مة والقائلة أبن االستغالل، والسيطرة، وإيذاء الضعفاء، واهلدم، واالستيالء هي ا

وعالوة على ذلك، آمن نيتشه أبن الكائنات احلية هتدف اىل إفراغ قوهتا والتعبري عن . سلوكيات مذمومة كونيا

كان على الدوام مشسا مشعة، تنطوي بطبيعتها ، أْي إراقة شاسعة للطاقة، كما لو أن أحدهم  "قوة االقتدار"

ليست فراغا داخلي، او افتقارا، او شعورا " اإلرادة"هنا، . على اخلطر واألمل واالكاذيب واخلداع واألقنعة

 ابلنقص، او حىت دافعا مستمرا حنو الرضى، بل قوة، أو انفورة من الطاقة املتورمة على الدوام.

األشياء من منظور احلياة، فإنه أنكر وجود أخالق كونية تسري عشوائيا ومبا أن نيتشه كان ينظر إىل 

على مجيع البشر، وعوضا عن ذلك حدد نيتشه سلسلة من األخالقيات املنتظمة حبسب الرتبة اليت ترتقي من 

 ةالعامي إىل النبيل، حيث أتتلف بعض األخالقيات مع األدوار التبعية، والبعض اآلخر مع األدوار االجتماعي

ان أحدهم والعامل احملدد هو ما إذا ك وتتأتى مشروعية العمل وتفضيالته من جنس الفرد،. املسيطرة والقائدة

 . أضعف وأسقم ويف حالة انتكاس، أم أصح وأقوى ويفيض ابحلياة
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 Zur Genealogie der Moral, Eine) يف جنيالوجيا األخالق، كتاب سجايل

Streitschrift ،ثالث مقاالت متتابعة يواصل فيها نيتشه ما مت طرحه من نقد  هو كتاب م ن( ١٨٨٧

، حيث يستطرد املقال األول احلديَث حول أخالق األسياد مقابل أخالق ما وراء اخلري والشرللمسيحية يف 

العبيد، ويؤكد على أن أدبيات األخالق املسيحية، من ُمثل تقليدية رفيعة ومقدسة أخالقيا، ما هي إال حصيلة 

كما يظهر يف   .النفس، مبا أهنا تكونت يف جو عكر يشوبه االنتقام والضغينة والكراهية والضعف واجلنب خلداع

" الدابة الشقراء"هذا املقال، واملقال الذي يليه أيضا، إحاالت نيتشه، يف صدد حديثه عن أخالق األسياد، إىل 

، على أنه جمرد نتيجة "الضمري املعذب"لذنب، أو أما املقال الثاين، فيفسر فيه نيتشه الشعوَر اب. املثرية للجدل

اب، يف صورة ويناقش أيضا مفهوم العق. لألخالق املسيحية السقيمة اليت رمقت ميولَنا الطبيعية بعني الشر

إحلاق األذى بشخص آخر مقابل إساءته، على أساس العالقات االقتصادية التعاقدية بني الدائن واملدين، أي 

، بل ركز نيتشه يف املقال الثالث على ُمثل التنسك يف سعيها وراء احلقيقة، واليت تشكلوي.  العالقات التجارية

تكشف، عن الدين والفلسفة وأمناط الفن السائدة، ويقدم نقدا الذعا للكهنوتية حتديدا، حيث يزعم أن 

هم أنفس القساوسة ما هم إال مجاعة من الضعفاء الذين يسوقون خلفهم أانسا أضعف منهم من أجل اعطاء

، (١٢الفقرة " )وريةاملنظ"كما حيتوي املقال الثالث على إحدى أوضح تعابري نيتشه عن .  احلق يف ممارسة القوة

 .الذي منه نستطيع أن نتفحص كل ما هو كائن" عني هللا"وفكرة عدم وجود املطلق، أو مرأى 

وهي )رضيات واملناهج هو عمل سجايل، أي ميارس اهلجوم على الف يف جنيالوجيا األخالقوكتاب 

لباول ريه، ( ١٨٧٧) أصل املشاعر األخالقيةاليت اصطبغت هبا أعمال من قبيل ( مازالت رائجة -َعَرضا  -

وحبسب نيتشه،  .حيث يقدم ريه متأثرا ابلنفعية والداروينية طرحا ذا نزعة طبيعية للقيم األخالقية وخاصة الغريية
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طرحا مغايرا الوجيا جنيويف املقابل يعرض نيتشه يف الـ . حبد ذاهتافإن ريه ال يشكك يف قيمة قيم األخالق 

 ألصل القيم األخالقية، حيث يهدف فيه إىل كشف أسس ووظيفة هذه القيم املنافية للحياة. 

ويدعو نيتشه يف هناية املطاف إىل التقييمات الصادرة عن سلوك الذات الواثقة، العازمة واحلرة املبدعة 

سلوك ردود الفعل، حيث تصبح القيم أكثر ميكانيكية وتبعية ألولئك الذين هم أكثر قوة  املتحكّ مة، ال

جيسدون األول بعقلية " الرديءاجليد و "وابلنسبة لنيتشه، فإن أولئك الذين مييلون إىل التفكري بصيغة . بطبيعتهم

ومن وجهة نظر . خلانعة التابع افيجسدون الثاين بعقلي" اخلري والشر"قيادية متفوقة، أما الذين يفكرون بصيغة 

القائد، فإنه من اجليد حتت الظروف املؤاتية أن تكون قادرا على إحلاق األذى وغرس األمل يف أولئك التابعني، 

أما من وجهة نظر التابع، فإن إحلاق األذى وغرس اخلوف على . وإنه ملن السيء أال يكون مبقدورك فعل ذلك

 . ا خريا البتة، بل عمال شريراالتابعني ال يبدو ابملطلق أمر 

 

 (١٨٨٨)كتاابت املرحلة األخرية .  ٥

-، مايوDer Fall Wagner, Ein Musikanten-Problem) قضية فاغنر، مسألة موسيقي

 دايمولد الرتاجي، يتناقض هذا الكتاب جذراي مع الصورة املدائحية لفاغنر يف كتاب (١٨٨٨أغسطس 

لدافيد شرتاوس، واهلجوم الكاسح الذي شنه على  -١٨٧٣ -يتشه ، ويتفق إبحكام مع أتمالت ن(١٨٧٢)

على ريتشارد فاغنر، " ربيعلن احل" قضية فاغنرونيتشه يف . هذه الشخصية الثقافية اليت حتظى بشعبية واسعة

 .وعلى موسيقاه اليت وإن اختزلت عصارة إجنازات الثقافة احلديثة، إال اهنا كانت وبشكل حاسم سقيمة ومنحطة

كس هذا العمل قدرة نيتشه الفّذة على تعاطي النقد املوسيقي، ويتضمن هتكمات ال تنمحي على أسلوب ويع
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، "سيولوجيا الفنف"وقد تضمن الكتاب أيضا أتمالت نيتشه حول فكرة اخلالص عرب الفن، و. فاغنر املسرحي

ا نيتشه إىل جور  بيزيه ابل، حييلنويف املق. مع تصاعد وحتدر طاقات احلياة -تراتبيا  -ونقاش الفضائل املقرتنة 

إن وحبسب نيتشه، ف. كتحوير عالجي وانقض ملوسيقى فاغنر اجلادة بشكل منه ك(  ١٨٧٥ - ١٨٣٨)

( ١٨٥٠)لت وفاغنر نفسه كتب يف سنني خ. موسيقى بيزيه تبعث على البهجة والسرور واالنتعاش واخلالص

قة الناس املوسيقية، وهاهو نيتشه يكتب بعد ما أبنه أربك ذائ( ١٨٤٧ - ١٨٠٩)منتقدا فيلكس ميندلسون 

 ما فاغنر أبنه ارتكب الشيء ذاته.يقارب الثالثني عاما مته

 ,GötzenDämmerung) غسق األواثن، أو كيف نتعاطى الفلسفة قرعا ابملطرقة :العنوان هو

oder Wie man mit dem Hammer philosophiert ١٨٨٨سبتمرب  -، أغسطس )

(. وهنا Die Götterdämmerung) غسق اآلهلة: لكلمات يف جماراة أوبرا فاغنرحيث التالعب اب

يكرر نيتشه موضحا ما أورده من انتقادات يف أعمال سابقة لكلٍّ من سقراط، وأفالطون، وكانط، واملسيحية، 

رمي بعض سهامه يوينتقد كذلك الثقافة األملانية املعاصرة آنذاك، وينعتها ابملبتذلة واملتخمة من شرب البرية، و 

، وميشليه Sandالشاجبة لشخصيات ثقافية فرنسية وبريطانية وإيطالية حمورية مثل روسو، وهوجو، وصاند 

Michelet وزوال ،Zola ورينان ،Renan وكارليل ،Carlyle وميل ،Mill واليوت ،Eliot ،

ثّن نيتشه على طاط الثقايف، يُ وعلى النقيض من هؤالء الذين يقفون بزعمه كممثلني عن االحن. ودارون ودانيت

تعاطي "أما عبارة  .قيصر، وانبليون، وغوته، ودوستويفسكي، وتوقيديدس، والسوفسطائيني كنماذ  أقوى وأصح

ختبارها، فتشري إىل الطريقة اليت من خالهلا نستطيع أن نضرب خبفٍة على األواثن بقصد ا" الفلسفة قرعا ابملطرقة

 .و سويّة، مثل طبيب يشّخص مبطرقته بطن مريضهحماولني جّسها، فإما جوفاء أ
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 Der Antichrist. Fluch auf das) األنتيكرايست، لعنة على املسيحيةويف 

Christentum يُعرّب نيتشه عن امشئزازه للطريقة اليت مت من خالهلا (١٨٩٥، املنشور ١٨٨٨، سبتمرب ،

شخوصا بعينها ، ويناقش مواضيع يف الثقافة املسيحية و إفساد القيم النبيلة للمجتمع الروماين مع ظهور املسيحية

ة دين وينطلق نيتشه من كون املسيحي. مثل األانجيل، وبولس، والشهداء، والقساوسة، واحلمالت الصليبية

للضعفاء واملرضى، الذين ترك عموُم اترخيهم أثرَه يف تقويض القيم الصحية للثقافات األكثر نبال. وقد كان 

 لب كل القيمقأن يكون يف األصل جزءا أوال ألربعة متوقعة، كان نيتشه ينوي عنونتها بـ  تيكرايستاألنمزمعا لـ 

 -، انتقد نيتشه ١٨٨٨وكما يف معظم أعمال نيتشه سنة "(. الروح احلرة"اجلزء الثاين كان ليحمل عنوان )

أهدافه هو  تحديد، كان أحد أهمويف هذه الدراسة ابل. الكّتاب املعادين للسامية يف وقته -صراحًة او ضمنيا 

 حياة عيسى، الذي ُعرف أبعمال مثل (١٨٩٢ - ١٨٢٣)املؤرخ الفرنسي املعادي للسامية، إرنست رينان 

The Life of Jesus (١٨٦٣ )اتريخ أصول املسيحيةو History of the Origins of 

Christianity (١٨٨١-١٨٦٦) عدو املسيح، والكتاب الرابع بعنوان The Antichrist 

أن نيتشه  وجتدر اإلشارة هنا إىل". ضد ما هو مسيحي"وقد فسر بعضهم عنوان كتاب نيتشه مبعىن (. ١٨٧٣)

كان يرفّه فعليا عن نفسه بقوله   Johann Heinrich Köselitzويف رسالة له إىل صديقه بيرت غاست 

 ".حية فظاعةأشد معارضي املسي"، وكان أيضا يقول جبدية أكثر أنه "عدو املسيح"إنه 

 ,Ecce Homo) هذا هو اإلنسان، كيف يصبح املرء ما هو عليهيصف نيتشه نفسه يف كتاب  

Wie man wird, was man ist ويقوم "تلميٌذ لديونيزوس"، أبنه (١٨٨٨نوفمرب  -، اكتوبر ،

فاصيل ت ابستحضار كامل مدونته، العمَل تلو اآلخر، بقصد بياهنا، حيث يتفحص حمتواها الفلسفي مقدما

ة، إذ وقد بدأ هذه السرية الذاتية الثقافية واملصريي. ومالحظات هامة حول الكيفية اليت منها استوحى أعماله
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، "لقدر من احلكمةملَ أان على هذا ا: "سيفقد عقله بعدها بشهر ونيف، بدأها بثالثة فصول تبعث على الدهشة

ه ويزعم نيتشه أن حكمته هي حصيلة حس". كتبا جيدةملاذا كتبت  "، و"مَل أان على هذا القدر من الذكاء"و

زعم أنه ذكي ألنه وي. اجلمايل املرهف جتاه الفروق الدقيقة بني الصحة واملرض يف مواقف الناس وشخصياهتم

زعم أنه يكتب كتبا وي. جييد اختيار الغذاء واملناخ ومكان اإلقامة املناسب، وكونه أيضا جييد الرتفيه عن نفسه

بزعمه تفتح ابب املغامرة على سلسلة جديدة من التجارب النبيلة واملرهفة، على األقل جملموعة جدُّ  جيدة ألهنا

، ويزعم "ان قدرملَ أ"بفصل  هذا هو اإلنسانوبعد رصده كامل أعماله املنشورة، خيتم نيتشه . منتقاة من القراء

ة، معتقدا ة من عبوات الديناميت الثقافيأنه قدر ألنه يعترب حقائق معاداته لألخالق هي كامتالكه قوة ساحق

 .أهنا ستقتلع األخالق املولودة من رحم املرض اليت توصل أبهنا سادت الثقافة الغربية خالل األلفي سنة املاضية

وعلى هذا النحو، يعرب نيتشه عن أمله يف أن حيل ديونيزوس، إله الغدق، حمل يسوع، إله العامل اآلخر 

 .رئيس آلالف السنني القادمة السماوي، كمعيار ثقايف

إذا ما ترتيبه الزمّن يف كونه آخر ما صرح به نيتشه يف سريته الذاتية، و  هذا هو االنسانويتخذ كتاب 

لما أبن مسار اخلطة ال ، عقلب كل القيماعتربان أن نيتشه كان يف فرتة بعينها قد شرع يف عمٍل جديد بعنوان 

ع ة يف ثنااي سريته تكمن يف كوهنا نوع من أنواع إعادة ترتيب األوراق ميستقر على حال، فإن قيمة هذه النزه

ابإلمكان  وعوضا عن كوهنا جمرد تعريف ذايت وهنائي، فإنه .تلخيص ما مت التوصل إليه فكراي عند هذه املرحلة

فرة فكرية طإدرا  هذا العمل ضمن اجلهود املتعددة اليت بذهلا نيتشه على مر السنني يف سبيل متهيد الطريق ل

اب الرابع، ، الكتهكذا تكلم زرادشتبـ  هذا هو اإلنسانويف هذا الصدد، ميكننا مقارنة . أكثر حتررا أو تبدال

الذي بدا فيه نيتشه وكأنه يف مواجهة مباشرة مع األصوات الداخلية املتنوعة اليت تشكل شخصيته، كطريقة 

إنساين تايّب يسرتجع الفرتة الفاصلة بني ك هذا هو اإلنسانن ويف سياق مماثل، فإ. لطرد األرواح الشريرة نوعا ما
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حني احندرت صحة نيتشه إىل القاع واقرتب من حافة املوت مث استعاد عافيته ، الفجرو مفرط يف إنسانيته

 .بطريقة مهولة

 ,Nietzsche contra Wagner) نيتشه ضد فاغنر، واثئق خبري نفساين

Aktenstücke eines Psychologen،  هي جمموعة من املختارات القصرية، ( ١٨٨٨ديسمرب

، وتدور معظم هذه ١٨٨٧ - ١٨٧٨والكالسيكية، اليت استخلصها نيتشه من أعماله املنشورة بني سنة 

املختارات حول فاغنر، ولكن هذه املختارات أيضا تعمل يف الغالب كغطاء يعرّب فيه نيتشه عن آراءه مقابل 

 ير الذايت الذي اكتمل قبل اهنياره بشهر واحد فقط، يصف نيتشه مشاعره املعاديةويف هذا التصو . آراء فاغنر

اغنر، يزعم نيتشه أن ويف حالة ف. للمسيحية، ويتفكر يف الكيفية اليت يقع فيها أعظم الناس يف فساد كبري

اليهودية هي  نوهنا ال يسعنا إال أن نتذكر كيف أن فاغنر زعم وبذات املنطق أ. املسيحية هي احملرك املفسد

نر، ويف ذات الوقت، يفسر نيتشه إعجابه الشديد ببعض موسيقى فاغ. احملرك املفسد لفيلكس مينديلسون

أن ميتلك القدرة  - ابعرتافه -وذلك بسبب تعبرياهتا العميقة عن الوحدة واملعاانة، تعبرياٌت ما كان لنيتشه 

 . سيكولوجيا للتعبريعنها

ة يف حياة نيتشه بعض املقتطفات اجلاحمة، ولكنها على وجه العموم ختللت كتاابت آخر سنة دؤوب

وح وابعتبار خسارة نيتشه الكاملة لقدراته الفكرية نتيجة اهنياره، فإن هذا الوض. جلية وتتسم بعمق فلسفي

نه وبدال السابق الهنياره يبقى حمريا، إذ غّذى اهنيارُه املباغت ابلتعاضد مع وضوح كتاابته األخرية التخمينات أب

( اغيمثل ورم دم)من أن يكون قد عاىن من مرض عقلي يتقدم ببطء، كان نيتشه يعاين من ظرف صحي 

 .أصبح ينمو تدرجييا وبصمت مْطب ق حىت شّكل كتلة حرجة حطمت اتزانه العقلي
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 دفاتر نيتشه غري املنشورة. ٦

يطها الكثري من ملتضاربة، وهبذا فإهنا مادة حيغالبا ما تكشف كتاابت نيتشه غري املنشورة عن أفكاره املبدئية وا

املعروفة أيضا  -واخلالف بشأن هذه الدفاتر . اجلدل لكوهنا تتعارض مع بعض اآلراء اليت سبق لنيتشه نشرها

يتمحور حول درجة األولوية التأويلية اليت جيب أن تُعطى لكتاابته غري املنشورة مقابل ما  - Nachlassبـ 

شه إحدى املقارابت الشائعة يف التقليد البحثي الكالسيكي للتأويل يف القول أبن أعمال نيت وتتمثل. هو منشور

املنشورة تعرب عن آرائه األكثر اعتبارا وبريقا، وأن هذه اآلراء هلا حق األسبقية على املخطوطات غري املنشورة 

األنسب للنشر،  ما قرر نيتشه أنه أما املوقف الثاين، فَيعترب أن ما نشره نيتشه ميثل. عند نشوب أي تضارب

ليل وهذا املوقف يتسق بشكل عام مع منهج التح. وما احتفظ به لنفسه هو ما يعرب عن آراءه األكثر أصالة

 - ١٩٣٦الذي ألقى حماضرة عن نيتشه يف أملانيا النازية سنة )النفسي، وقد حظي أيضا بتأييد مارتن هيدغر 

أتويلي اثلث أكثر مشوليًة إىل فهم مجيع نصوص نيتشه كليًة يف  ومن جهة أخرى، يسعى أسلوبٌ (. ١٩٤٠

حماولة لرسم أتويل أكثر متاسكًا لفكر نيتشه، حيث املوضوع هو األساس الذي ينبّن عليه احلكم أبولوية 

فكيكي ويؤكد موقف رابع أتثر ابملنهج الت. األعمال املنشورة مقابل غري املنشورة، أو تناول كل حالة على حدة

لفرنسي على أن أي ترتيب جامد لألولوايت بني األعمال املنشورة وخالفها هو أمر حمال، وأن نصوص نيتشه ا

 .جمتمعة جتسد معىن مماثال يف أبعادها املتعددة

جند أحياان يف دفاتر نيتشه شرحا ملوضوعاته املنشورة يف أعماله مثل دفاتر مالحظاته يف أوائل 

أما دفاتر نيتشه  .عشر، حيث تطرق إىل مواد هامة خبصوص نظريته حول املعرفةالسبعينيات من القرن التاسع 

: إرادة اإلقتدار"يف مثانينيات القرن التاسع عشر، فقد قامت شقيقته جبمع معظمها ونشرها بعد وفاته بعنوان 
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ية فيما خيص ق، ويف هذه اجملموعة يتبىن نيتشه يف بعض األحيان توجها أكثر ميتافيزي"حماولة لقلب كل القيم

مذهب العودة األبدي وإرادة االقتدار، متأمال هيكل هذه املذاهب، وتداعياهتا، والقوة الفكرية كتأويل للواقع 

وإىل جانب هذه التكهنات، وابإلضافة إىل اجلهود املعقدة الرامية إىل بناء أتويل شامل ومتماسك على . نفسه

وجود للحقيقة، بل  ال"ن التاسع عشر تذكر مرارًا وتكرارًا أبنه حد سواء، فإن دفاتر نيتشه يف مثانينيات القر 

 ".جمرد التأويل

 

 أثر نيتشه على فكر القرن العشرين. ٧

امتد أثر نيتشه الفكري عميقا خالل القرن العشرين، وخاصًة يف القارة األوروبية، ابستثناء البلدان الناطقة 

اص، الذين اجتذب فكُر نيتشه الفنانني الطالئعيني بشكل خ وقد. ابإلجنليزية حيث كان صدى قبوله أقل رنينا

وجدوا أنفسهم على هامش أسلوب اجملتمع وممارساته الراسخة، وذلك خالل العقد األخري من حياة نيتشه 

هنا يكمن دفاع نيتشه عن البداايت اجلديدة والصحية وعن اإلبداع الفّن . والعقد األول من القرن العشرين

َسّلمة يف أدىن ممالك غريزة   وقد. بشكل عام
ُ
كان جلنوح نيتشه حنو السعي وراء تفسريات للقيم والتوجهات امل

الحق، خالل ثالثينيات  ويف وقت. احليوان احملضة ابلَغ األثر يف تطوير سيغموند فرويد منهَج التحليل النفسي

ي من إليزابيت بتشجيع ولو جزئالقرن العشرين، تبنت النازية والفاشية اإليطالية جوانَب من فكر نيتشه، 

نازيني أْن جيمعوا، إذ كان من املمكن للشراح ال.   نيتشه عرب ارتباطها أبدولف هتلر وبينيتو موسوليّن-فورسرت

بشكل إنتقائي للغاية، مقاطَع متفرقة من كتاابت نيتشه اليت يوحي جتاورها بتربير احلرب والعدوان واهليمنة من 

 .قيأجل اجملد القومي والعر 
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ويف فرنسا، حظي نيتشه وحىت الستينيات ابهتمام الكّتاب والفنانني على وجه اخلصوص، مبا أن مناخ 

الفلسفة األكادميي قد هيمن عليه كلٌّ من هيجل، وإدموند هوسرل ومارتن هيدغر، أضف إىل ذلك وجود 

ة الفرنسية بشكل خاص ر الفلسفيوقد وصل أثر نيتشه إىل الدوائ. احلركة البنيوية يف مخسينيات القرن العشرين

تبارها الدافع وأتكيده على القوة ابع" موت اإلله"من الستينيات وحىت الثمانينيات، حيث كان آلرائه وإعالنه 

واملفسر احلقيقي ألفعال الناس القدرَة على كشف طرٍق جديدة لتحدي السلطة القائمة وإطالق العنان حنو 

ا أبقاه مل الناطق ابإلجنليزية، فقد ترك اقرتان اسم نيتشه املؤسف ابلنازية أثره ممأما يف العا. نقٍد اجتماعي فّعال

خار  املعادالت الفلسفية اجلادة، إىل أن صدرت يف اخلمسينيات والستينيات أعمال ابرزة مثل كتاب والرت  

، وكتاب آرثر (١٩٥٠، Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist)كوفمان 

اليت بدورها مهدت الطريق حنو مناقشة أكثر ( ١٩٦٥، Nietzsche as Philosopher)نتو سي دا

   .انفتاحا

وإذا ما أردان أن نذكر أُساء بعينها أتثرت بنيتشه يف القرن العشرين، سواًء كان هذا األثر ابلغا أو 

وائيني وعلماء سرح والشعراء والر الرسامني والراقصني واملوسيقيني وكّتاب امل: مهما، فإننا سنجد من بني هؤالء

اتييل ، مارتن ألفريد أدلر ، جور  اب: النفس وعلماء االجتماع واملنظرين األدبيني واملؤرخني والفالسفة، من مثل

بوبر ، ألبري كامو ، إي إم سيوران ، جاك دريدا ، جيل دولوز ، ايزادورا دنكان ، ميشيل فوكو ، سيغموند 

ندريه جيد ، هرمان هسه ، كارل يونغ ، مارتن هيدغر ، غوستاف مالر، أندريه فرويد ، ستيفان جور  ، أ

مالرو، توماس مان، هنري لويس منكن، راينر ماراي ريلكه، جان بول سارتر، ماكس شيلر، جيوفاين سيغانتيّن، 

ند اجور  برانرد شو، ليف شيستوف، جور  سيميل، أوسفالد شبنغلر، ريتشارد شرتاوس، بول تيليش، فردين

 .تونيز، ماري فيغمان، وليام بتلر ييتس، وستيفان زفايج
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إن قدرة نيتشه على الكتابة طيلة هذه السنني، هبذا التدفق وهبذا العمق، رغم املرض ورغم الوجع 

ولقلما ميلك  .اجلسدي الذي صاحبه يف كثري من األحيان، هلي شهادٌة على قدرته العقلية الفذة وقوة إرادته

على التأثري يف قرٍن كامٍل وهو يرزح حتت ذات الضغوط اجلسدية، بل ولقلما ينزع أحدهم إىل  أحدهم القدرة

التقاط القلم فضال عن التأمل وتدوين األفكار اليت مت بناؤها وسط صراٍع من أجل التوصل إىل أطيب درجات 

 . التغلب على الذات
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