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 الدالالت الدينية والفلسفية لفكرة موت اإلله عند نيتشه 
 

 1قـايـد سليمة 

 
 

أحد أشهر الفالسفة الملحدين في الفلسفة المعاصرة، وقد عبّر عن إلحاده هذا بعبارته الشهيرة:  يعتبر نيتشه  :  الملخص

"لقد مات اإلله"، ومهما تبدو لنا هذه العبارة بسيطة في الظاهر، إال أنها عميقة جدا وعويصة جدا على الفهم، لهذا فإننا 

د متنوعة، بل وجد متباينة فيما بينها، ألن هذه العبارة تحمل عندما نأتي إلى تفسيرها سنجد أنه بإمكاننا تأويلها بطرق ج

في طياتها الكثير من الدالالت بعضها ديني وبعضها اآلخر فلسفي، وفيما يتعلق بدالالتها الدينية، فإن عبارة موت اإلله  

ية فهي كثيرة جدا، تعني موت اإلله المسيحي، ومعه الدين المسيحي، بل وكل دين على اإلطالق. أما دالالتها الفلسف

لكننا سنتطرق إلى أهمها فقط وهي ثالث، والتي تتمثل في أن موت اإلله يعني أوال موت العالم الميتافيزيقي التقليدي، 

ومعه األنطولوجيا التقليدية، ثانيا موت جميع الفلسفات العقالنية والمثالية التقليدية، وأخيرا موت كل األخالق التقليدية، 

ألخالق المسيحية. وهذه الدالالت المختلفة هي التي ستمكن نيتشه من تحقيق مشروعه الفلسفي الكبير، وفي مقدمتها ا

 المتمثل في القلب الشامل والجذري لكل القيم. 

موت اإلله، قلب القيم، العالم الميتافيزيقي، القيم، التقويم، االنحطاط، الحياة، إرادة القوة، الغريزة، المذهب الال عقالني،    :الكلمات المفتاحية

 المذهب الال أخالقي. 

 

 

Religious and philosophical connotations of Nietzsche’ idea of the 

death of God 

 

Gaid Salima 

 

Abstract: Nietzsche is a well know Atheist philosopher in contemporary philosophy. He 

expressed his position through his famous expression: «God has died», though, simple at 

the surface, is very deep and complicated. In fact, it can be interpreted in different, 

diverse, and even contrasting ways. Indeed, it bears many connotations; religious and 

philosophical. With regard to the religious ones, the term deity’s means the death of the 

Christian God, with it the Christian religion, and all religion. Its philosophical 

implications are, as well, many, but we will address only the most important of them, 

which are three; the death of God means first the death of traditional metaphysical world, 

and with it the death of the traditional ontology, secondly the death of all traditional, 

rational and idealistic philosophies. Finally, the death of all morals; the forefont of 

christian ethics. Those different connotations have enabled Nietzsche to realize his great 

philosophical project ; the comprehensive and radical overthow of all values. 

Keywords: Death of God, overthrow of values, metaphysical world, values, valuation, decadence, life, will 

of power, instincts, vital utility, irrationalism, immoralism. 
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 مقدمة:

من أهم سممات الفلسمفة الغربية المعاصمرة، أنها شمهدت حركة إلحادية قوية وعنيفة بين كبار 

فالسمممفتها مثل فيوربام، ماركه، هيدجر، سمممارتر، كامو، وبكل تأكيد نيتشمممه الذي يعد من أشمممهر 

المالحمدة المعماصممممرين. وقمد عبّر نيتشمممممه عن إلحماده همذا بعبمارتمه الشممممهيرة: "لقمد ممات اإللمه" 

(Nietzsche,2011, Livre5, Art 343, P302)   والتي أضما  إليها عبارة أخر  ال تقل شمهرة

غير أننا إذا أردنا فهم   (Nietzsche, Livre2, Art125, P190)عنها، وهي "ونحن كلنا قتلته".  

معنى عبارة نيتشممه "لقد مات اإلله"، فلن يكون األمر سممهال علينا البتة، ألننا سممنجد بأنها غامضممة  

"فنيتشه هو صاحب المقولة الشائعة: »إن هللا مات«. وهي مقولة شديدة الغموض". )رمسيه  للغاية،  

( وقد شمعر الفالسمفة الذين جااوا من بعد نيتشمه بهذا الغموض، كما شمعر به  20، ص 1997عوض،  

شمراحه أيضما، لهذا فإنهم توقفوا طويال عند عبارة نيشمته، محاولين فهم مقاصمدها، وكانوا على يقين  

ا تحتمل عدة تأويالت، ألنها تنطوي على عدة دالالت، بعضمها ديني وبعضمها فلسمفي، كما تمل  بأنه

هذه الدالالت عالقة عضموية بالمشمروا الفلسمفي النيتشموي، والذي يكمن في القلب الجذري لكل القيم.  

ح  وهذا بالضممبط ما نريد تسممليط الضمموا عليه في هذا المقاو المتواضممع، ولهذا الغرض فإننا سممنطر 

ما هي أهم الدالالت الدينية والفلســفية التي ململ ا ركرة موت اإلله عند نيتشــه   اإلشممكاو التالي:  

 ؟وكيف مخدم هذه الدالالت المختلفة مشروعه الفلسفي الخاص

 :أهداف البلث -1

تتمثل أهدا  هذا البحث في شمرح أهم الدالالت التي تتضممنها فكرة موت اإلله عند نيتشمه،  

المدينيمة أو الفلسممممفيمة، ثم بيمان العالقمة الوثيقمة التي تربط همذه الفكرة بمالمشممممروا   سممممواا من النماحيمة

النيتشموي ككل، حيث سمنسمعى لتوضميى مد  مركزية هذه الفكرة في فلسمفته. أما المنهع المعتمد فهو 

أسماسما المنهع التحليلي الذي يكمن في الرجوا إلى النصموص الفلسمفية المختلفة المستقاة من المصادر 

لمراجع الخاصممة بنيتشممه، ثم شممرحها وتحليلها. كما سممنلجأ في بع  األحيان إلى المنهع المقارن، وا

حيث يمل  نيتشه عالقة جد قوية مع عدد كبير من الفالسفة السابقين له، ألنه إما تأثر بهم أو انتقدهم،  

 لذل  فإننا سنذكرهم كلما اقتضت الضرورة ذل .

 :الدالالت الدينية لموت اإلله -2

قلنا قبل قليل إن دالالت فكرة موت اإلله عند نيتشمه تنقسمم إلى دالالت دينية وأخر  فلسمفية،  

 وسنبدأ بعرض مختصر لألولى، لننتقل بعدها إلى الثانية، فهي ما نريد تفصيله أكثر. 

ــيلي -أ من المؤكد أن أوو معنى للفظ اإلله عند نيتشمممه هو المعنى الديني   :موت اإلله المسـ

أي إله الدين عموما، وإله المسمميحية بوجه خاص، فقد كّرن نيتشممه الجزا األكبر من نقده المألو ، 

للمدين لنقمد المدين المسمممميحي، وأوو مما نقمده في المدين المسمممميحي هو اإللمه المذي تؤمن بمه، أي اإللمه 

،  2010المسميحي، "يهاجم اإلله المسميحي مهاجمة قاسمية بال هوادة". )صمفاا عبد السمالم علي جعفر، 

 ( حيث رفضه رفضا قاطعا ودعا إلى ضرورة موته، أو باألحر  قتله على يد اإلنسان.361ص 

في الحقيقة إن التأويل الديني لفكرة موت اإلله يرتكز على حجع ال جداو فيها، والتي تكمن أسممماسممما 

، التي يعلن فيها موت اإلله، يصمممرح  العلم المرحفي أقواو نيتشمممه نفسمممه، ففي أحد نصممموص كتا  

ه بوضموح تام أن ما يقصمده بهذا الموت، هو موت اإلله المسميحي نفسمه. حيث قاو: "أهم حدث نيشمت

حصمل في العهد القريب، وبدأ في بسمط لالله األولى على أوروبا، هو حدث »أن هللا قد مات«، وأن  

 .(Nietzsche, Livre 5, Art 343, P 302)االعتقاد باإلله المسيحي قد تمت زعزعته" 

ة  موت جميع  -ب دينـي تعتبر المسمممميحيمة امتمدادا لليهوديمة، ومن ثم فمإن العقمائمد   :اآلل ـة اـل

المسميحية هي مجرد تطور وتحوو للعقائد اليهودية، لذل  فالعالقة بين اإلله اليهودي واإلله المسميحي  

جد وطيدة، فهما قريبان جدا من بعضمهما، لهذا فمثلما أعلن نيتشمه موت اإلله المسميحي، سميعلن أيضما  

اإلله اليهودي. ولن يكتفي نيتشممه بهذا الحد فقط، بل سمميعلن إلى جانب ذل  موت جميع اآللهة، موت 
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وفي كمل المديمانمات دون اسممممتثنماا. "في كمل حماو، ليه رف  هللا مقتصممممرا على رف  اإللمه الواحمد 

،  2002المسمميحي، إنه أيضمما رف  اآللهة القديمة وبكل أشممكالها". )بيار هيبر سمموفرين،    –اليهودي

  (.44ص 

وقبل أن نمضمي بعيدا في تحليلنا، يجب علينا أن نلفت االنتباه منذ اآلن إلى   :إللاد نيتـشه -ج

أن نيتشمه ال يقصمد مطلقا بلفظ اإلله المعنى المعرو  عندنا نحن المؤمنين، أي اإلله كموجود حقيقي  

فخر فعال، ألن نيتشمممه فيلسمممو  ملحد بصمممدق وعلى اإلطالق، وهو من يؤكد ذل  صمممراحة وبكل  

نتنفه بسممممهولممة(".   والصمممممادق )في هوائممه فقط نحن  يقوو: "اإللحمماد المطلق  واعتزاز، حيممث 

(Nietzsche, 1990, P279)   لهمذا فإنه ينظر إلى اإلله على أنه مجرد فكرة فقط موجودة في عقمل

اإلنسممممان، وهمذا العقمل هو المذي اخترعهما، لمذلم  فهي فكرة وهميمة وزائفمة، ومع ذلم  فمإنهما من أخطر 

فكار، ألنها لعبت دورا جد سملبي في تاري  اإلنسمانية، فهي فكرة معادية للحياة، ولم تجلب لسنسمان  األ

إال االغترا  واالنحطاط والضممعف والتعاسممة، ولذل  وجب القضمماا عليها نهائيا. "إله المسمميحيين  

بوت هو فكرة من وهو إله معاد للحياة. لذا كانت نظرة نيتشمممه عن اإلله، كفكرة زائفة فهذا اإلله العنك

أفسممد األفكار التي تم التوصممل إليها على هذه األرض، ففي هذا اإلله هناا عداا صممريى تجاه الحياة 

 (.180، ص 2015والطبيعة والرغبة في الحياة" )هجران عبد اإلله الصالحي، 

أبد  نيتشمه عداا  شمديدا للدين في جميع صموره، وللدين المسميحي  :نيتشـه عدو المسـي  -د

، عدو المسـي بوجه خاص، إلى درجة أنه نصّمب نفسمه عدوا لدودا للمسميى، وأطلق على نفسمه اسمم  

وهو أيضما عنوان أحد أشمهر كتبه التي يتهجم فيها على المسميحية بال هوادة. "ولقد دعا نيتشمه نفسمه  

و الذي نشمممأ في أحضمممانها وما لبث أن ثار عليها" )مشمممير باسمممل عون،  العدو اللدود للمسممميحية، ه

(. ولعل عبارة موت اإلله أو قتل اإلله، وبالرغم من قساوتها الشديدة، إال أنها تدو مع 27، ص 2003

 ذل  وبوضوح تام على مد  عداا وكراهية نيتشه للدين ولآللهة.

  :الدالالت الفلسفية -3

لديني لفكرة موت اإلله عند نيتشمه، إال أن األهم منه في نظرنا هو  بالرغم من أهمية التأويل ا

التأويل الفلسممفي لهذه الفكرة، ألنه من المؤكد أن موت اإلله لديه انعكاسممات جد عميقة على الصممعيد 

الفلسمفي، وهو ما يهمنا أكثر، أوال ألننا مشمتغلون بحقل الفلسمفة، ثم ألن نيتشمه نفسمه فيلسمو ، ونحن  

، ثم ألن ثورته الشممرسممة على الدين هي في نهاية األمر موقف *و  وليه كالهوتيندرسممه كفيلسمم

فلسممفي بالدرجة األولى، وتعبر عن قناعات فلسممفية راسممخة عنده، ومن ثم فهي تتداخل مع نظرياته  

الفلسمفية إلى أبعد حد، ألجل ذل  فإن هذا التأويل الفلسمفي هو الذي يسمتحق أن نتوقف عنده مطوال في 

هذا. في الحقيقة إن الدالالت الفلسممفية لفكرة موت اإلله كثيرة جدا، وإذا ما تتبعناها سممنجد أنها   مقالنا

تسمتغرق فلسمفة نيتشمه بأكملها، سمواا الميتافيزيقا أو المعرفة أو األخالق أوالفن أو السمياسمية... لذل  

ت أسمماسممية   سممنقتصممر على ذكر أهمها، وهي في تصممورنا ثالث دالالت كبر ، تغطي ثالثة مجاال

هي الميتمافيزيقما، نظريمة المعرفمة واألخالق، والتي تتمثمل تبماعما فيمما يلي: موت فكرة العمالم اآلخر أو 

 العالم الماورائي، موت العقالنية والمثالية األوروبيتين، وأخيرا موت األخالق التقليدية.

 :موت ركرة العالم اآلخر أو العالم الماورائي -أ

والدارسممين لفلسممفة نيتشممه على أن فكرة اإلله ترمز عنده من الناحية  أجمع معظم الفالسممفة 

الفلسممفية إلى العالم اآلخر، أي العالم الميتافيزيقي الماورائي المفارق للعالم الحسممي، "إن اسممم اإلله، 

واإلله المسمميحي في فلسممفة نيتشممه يدو بصممفة عامة على العالم المجاوز للحه" )يسممري إبراهيم،  

ويبمدو بمذلم  أن عبمارة موت اإللمه تعني عنمده موت همذا العمالم الميتمافيزيقي  (.  166، ص 2007

المفارق. ويعتبر هيدجر من أشممهر المروجين لهذا التأويل وأشممدهم تحمسمما له، حيث قاو: "في هذه 

الجملة، يظهر أن لفظ نيتشممه حوو موت اإلله يتعلق حقا باإلله المسمميحي. لكنه من اليقيني أيضمما من 

ه يجب علينا أن ننتبه سمملفا إلى أن لفظي »اإلله« و»اإلله المسمميحي« يدسممتخدمان في جهة أخر ، أن

 
 في الحقيقة هو أبعد ما يكون عن الالهوتيين، ألنه ضدهم في كل شيا.  * 
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الفكر النيتشمممموي، من أجل الداللة على العالم المجاوز للحه على العموم. »اإلله« هو اسممممم لمجاو 

. ولو دققنما قليال لوجمدنما أن العمالم اآلخر أو (Heidegger, 1962, P109)التصممممورات والمثمل"  

ي ليه في نهمايمة األمر إال عمالم المثمل األفالطوني القمديم، فمن المعرو  جمدا في تماري   المماورائ

الفلسمفة أن أفالطون قسمم العالم إلى عالمين هما: العالم المحسمون أي العالم الفيزيائي، وعالم المثل، 

عصر الوسيط  وهو العالم الميتافيزيقي المعقوو المفارق للعالم المحسون. وقد تلقف المسيحيون منذ ال

هذا العالم األفالطوني، وتبنوه وزاوجوا بينه وبين دينهم    -مع القديه أوغسمطين أوال ثم مع من تاله–

المسمميحي، حتى أخرجوا لنا عالما أفالطونيا مسمميحيا، أي عالما ميتافيزيقيا الهوتيا، توغل بعمق في 

الم بالذات هو الذي يسممتهدفه  الفلسممفة األوروبية منذ العصممر الوسمميط إلى العصممر الحديث. وهذا الع

نيتشممممه أثنماا نقمده لفكرة اإللمه، أي أنمه عنمدمما يعلن موت اإللمه، فهو إنمما يعلن في الحقيقمة موت عمالم  

المثمل األفالطوني، طبعما عمالم المثمل في تطوراتمه وامتمداداتمه التماريخيمة في الفلسممممفمة األوروبيمة منمذ 

 العصر الوسيط إلى عصره هو.

العالم الميتافيزيقي الماورائي هو أوال وقبل كل  :يزيقي هو العالم اللقيقيالـعالم الميـتار -1-أ

، أي عالم الوجود الحقيقي، أو أيضمما عالم  (Les choses en soi)في ذاتها   -شمميا عالم األشممياا

ذل  أن أفالطون عند تقسممميمه للعالم قسممممته الثنائية المشمممهورة، عّر  العالم  (L’Etre) الكينونة

عالم الظواهر، وهو عالم زائف، ألنه عالم األشمياا المادية المتغيرة والكثيرة والزائلة   المحسمون بأنه

والناقصمة، بينما عّر  عالم المثل بأنه عالم الوجود الحقيقي، ألن المثل هي معقوالت مجردة، ثابتة،  

للفلسممممفمة  واحمدة، أزليمة وكماملمة. "منمذ أفالطون، وعلى وجمه المدقمة منمذ التمأويمل اليونماني والمسمممميحي 

األفالطونيمة، اعتبر همذا العمالم المجماوز للحه بمأنمه العمالم الحقيقي، والعمالم الواقعي بمالحقيقمة. بمالعكه  

العمالم الحسممممي، العمالم المدنيوي، هو عمالم متغير، ومن ثم عمالم لماهري مح  وغير حقيقي... وإذا 

نى الواسمع للكلمة، عندئذ سميكون  سممينا، مثلما فعل كانط ذل ، العالم الحسمي »العالم الفيزيائي«، بالمع

 . (Heidegger, P109)العالم المجاوز للحه هو العالم الميتافيزيقي"

لذل  فإن قسمممة العالم إلى عالم معقوو ورخر محسممون، سممتتخذ صممورة أقو  وأكثر حضممورا في  

تها وعالم  الفلسمممفة الحديثة، هي قسممممته إلى العالم الحقيقي والعالم الظاهري، أو عالم األشمممياا في ذا

الظواهر، خاصمممة مع كانط. فيسمممود االعتقاد في الفلسمممفة الحديثة بأنه يوجد وراا عالمنا الحسمممي 

الظاهري والخادا، عالم رخر أسممى منه، وأكثر حقيقة منه، وسميختلف الفالسمفة كثيرا في تصمورهم  

 لهذا العالم، لكنهم يجمعون على وجوده.

له، فإنه كان يقصمده من الناحية الفلسمفية إعالن موت هذا ويظهر بذل  أنه حينما أعلن نيتشمه موت اإل

مما هو إال   -في نظر نيتشممممه–العمالم الميتمافيزيقي المفمارق، من حيمث هو عمالم الوجود الحقيقي. "فما  

رمز لعمالم المثمل والمثمل العليما، المفمارقمة لعمالم الحه والتجربمة، أي رمز لعمالم القيم، ذلم  أن هللا هو  

، والتي   L’ici- basالنهمائيمة لهمذه المثمل العليما، التي هي بدورها غاية الحيماة الدنيما األسممممان والغماية

-L’auتحدد هذه الحياة تحديدا يأتي من أعلى ومن خارجها، أي من العالم السماوي.. عالم الما وراا  

delà  وي المتغير  العالم الحقيقي، الشممممرعي، الخالد. أما العالم الدني  -منذ أفالطون-، هذا العالم يؤلف

الحسممي، فما هو إال عالم لاهري زائف، غير واقعي. وإذا نظرنا إلى هذا العالم "الظاهر" الحسممي، 

بالمعنى الكنتي الواسممع للعالم "الفيزيقي"، فعندئذ يكون العالم المثالي، المفارق لعالم التجربة والحه 

فيزيقي.    -تجماوزه، هو العمالم الميتماهو العمالم المفمارق للعمالم "الفيزيقي" وي–في التراث األفالطوني  

 (.91، ص 1986يرمز إلى عالم الميتافيزيقا" )محمود رجب،  -في نظر نيتشه–وعلى هذا، فا  

ــد اللياة -2-أ من بين أقو  الحجع التي اسمممتعملها نيتشمممه في نقده   :العالم الميتاريزيقي ضـ

نه يعلي من شمأن عالم ماورائي مفارق لنا، للعالم الميتافيزيقي، هو أنه ضمد الحياة أو افتراا عليها، أل

ويحط من قيممة العمالم المحسممممون المذي نعيع فيمه فعال، فيهجر الواقع، بسممممبمب اعتقماده في الوهم  

وتقمديسممممه لمه. "إن االعتقماد بوجود »عمالم رخر« حقيقي يكون العمالم المحسممممون المذي نحيما فيمه عمالم  

ة على األرض، تل  الحياة التي يقدسممها نيتشممه أعظم  زائف بالنسممبة إليه، بدا لنيتشممه أكبر إدانة للحيا
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تقديه ويتغنى بها في كل كتاباته. ومن هنا كان هجوم نيتشممه الشممديد على »ثنائية العالم« باعتبارها  

صنما من أصنام الفلسفة، ومؤكدا أن العالم المحسون أو العالم الظاهر أو عالم الفينومينا، كما يسميه  

 (.141ي الوحيد، وليه من عالم رخر سواه" )يسري إبراهيم، ص الحقيق كانط، هو العالم

يؤكد نيتشمه ضمد كل الفالسمفة السمابقين له، أن العالم الواقعي أو األرض كما يحلو له أن يسمميه، هو  

العالم الحقيقي، وهو عالم الصميرورة الدائمة، وال يوجد أي عالم رخر ورااه. وقد قضمى نيتشمه قضماا  

العالم الماورائي عندما أعلن موت اإلله، الذي يعتبر مجرد رمز لهذا العالم. ونسمتنتع  نهائيا على هذا  

األفالطوني، المذي كمان   -بمذلم  أن موت اإللمه عنمد نيتشممممه يعني موت العمالم األنطولوجي المسمممميحي

 أسان الميتافيزيقا األوروبية لقرون طويلة.

ا  -3-أ ة عموـم دـي ا التقلـي ومع موت العمالم الميتمافيزيقي    من جهمة أخر ،  :موت األنطولوجـي

المفارق سمممتموت حتما األنطولوجيا أيضممما، ألنها العلم الذي يختص بدراسمممة هذا العالم أي دراسمممة 

الوجود الحقيقي الثابت والمطلق، وهذه داللة أخر  لموت اإلله عند نيتشمه. "يمكننا أن نذهب إلى أن 

أن كلممة اإللمه... هي »علم وجود«"    موت اإللمه بمالمعنى العمدمي يقوم على فرض أسمممماسممممي مؤداه

(. لهذا فإن موت اإلله يراد  أيضممما موت كل أشمممكاو 361)صمممفاا عبد السمممالم علي جعفر، ص 

 األنطولوجيا القديمة عند نيتشه، السيما األنطولوجيا المسيحية. 

فسمه،  األنطولوجيا المسميحية أو علم الوجود عند المسميحيين هو علم ميتافيزيقي والهوتي في الوقت ن

والذي كرن عداا المسممميحية للحياة وللواقع. لهذا يدعو نيتشمممه إلى ضمممرورة موته، من خالو فكرة 

موت اإلله. "كلمة اإلله التي ذكرها نيتشممممه... هي علم وجود... ونيتشممممه حينما يتكلم عن اإلله، فهو 

(، وهي  361)صممممفماا عبمد السممممالم علي جعفر، ص "  يتكلم عن صمممميغمة من صمممميج األنطولوجيما

لهذا فإن ثورة نيتشمه على الدين، هي بوجه من   المسميحية.  –نطولوجيا األوروبية، أي األفالطونية  األ

الوجوه ثورة على األنطولوجيا التقليدية، ودعوة للقضممماا عليها. "هد  نيتشمممه هو قلب األنطولوجيا  

يقوم على    التقليدية أو صمممياغة التقويم األنطولوجي واألخالقي المقلو ، وما يتضممممن من علو ديني

ضممممرورة تحرير الموجود من األنطولوجيما األخالقيمة، ويمدعو إلى برااة جمديمدة في الحيماة، وهمذا مما 

 (.  362يعني بالتحوو في جميع القيم أو إعادة تقويم القيم" )صفاا عبد السالم علي جعفر، ص 

الوطيمدة بينهمما،    وقمد رمز نيتشممممه إلى عمالم الوجود الحقيقي بفكرة اإللمه، ألنمه يعر  جيمدا العالقمة 

 فاإلله

هو أسمان العالم األنطولوجي، سمواا عند أفالطون أو عند الفالسمفة المسميحيين. "والواقع أن نيتشمه ال 

يفصممممل بين فكرة »العمالم اآلخر« وفكرة »اإللمه« بماعتبماره يشممممكمل أسممممان همذا العمالم ويمثمل أكبر 

        اعتراض                                                   

 (.157ص ، على الحياة األرضية" )يسري إبراهيم

في مقابل عداا نيتشمه الشمديد لكل ما هو ديني، ولكل ما هو    :ـضرورة العودة إل  اللياة -4-أ

أنطولوجي، نر  إيممانمه العميق بمالحيماة وبمالواقع وتقمديسممممه الشممممديمد لهمما، فهو إنمما أراد موت اإللمه، 

لبت منها   ومعه موت الدين واألنطولوجيا، من أجل اسمتعادة قيمة الحياة من جديد، وهي القيمة التي سمد

مع الفلسممفة الغربية. لهذا فإن فلسممفة نيتشممه هي فلسممفة الحياة، أي فلسممفة العالم مع الدين المسمميحي و

الواحد الظاهري، أو باختصار فلسفة المظهر والصيرورة. "بالنسبة إلى نيتشه، ال يوجد إال المظهر، 

وليه هناا شممميا خلفه. إال أنه بالنسمممبة إلى نيتشمممه الوجود هو المظهر، ألن كل حياة ترتكز على  

ر، على الفن، على الوهم، على علم البصمريات، على ضمرورة منظورية النظر، وعلى الخطأ، المظه

 . (Marilie Rhéaume, 2017, Pp9-10)وإدانة المظهر هي إدانة للحياة"

وكأن نيتشمه يريد أن يعلن موت اإلله، وموت العالم الميتافيزيقي المفارق، لكي يسمتبدو بهما الحياة أو 

يتمسمم  بها اإلنسممان إلى أقصممى حد، وذل  بعد أن يتحرر من جميع أوهامه   األرض، التي يجب أن

الدينية والفلسممفية القديمة، وهو ما بشممر به نبيه زرادشممت. "يأتي أوو إنكار للعالم اآلخر وأوو دعوة  

للتمسمممم  بالحياة على األرض والوفاا لها على لسممممان زرادشممممت في الفقرة الثالثة من مقدمته فور 

اإلله مباشممرة، وكأنه يريد أن يحل محل عبادة اإلله السممماوي المسمميحي عبادة رلهة  إعالنه عن موت 
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أخر  جوادة دائما وهي األرض. وعلى هذا لم يعد اآلثم هو الذي ال يكون وفيا لسله المسمممميحي، بل 

دق أول   الذين يسممممون حياته حين يمنونه بعالم رخر أفضممل  هو الذي ال يكون وفيا لألرض، فيدصممّق

 (.149)يسري إبراهيم، ص  العالم األرضي"من 

 :موت العقالنية والمثالية األوروبيتين -ب

إضمافة إلى ما سمبق يرمز موت اإلله عند نيتشمه إلى موت كل الفلسمفات العقالنية والمثالية التي        

ان،  المعنى األوو لموت اإلله: نهاية كل مثالية تتخذ صممورة عالم رخر خلف اإلنسمم"عرفتها أوروبا.  

( ذل  أن معظم الفلسممممفات 352وهي ة تعاو موضمممموعي". )صممممفاا عبد السممممالم علي جعفر، ص 

األوروبية قد اصمطبغت منذ أفالطون وإلى هيغل، مرورا بأوغسمطين، ثم ديكارت واليبنتز وكانط...  

 بالصممبغة العقالنية من جهة، وبالصممبغة المثالية من جهة ثانية. والسممبب في ذل  أمران، أوال أن هذه

الفلسممفات اعتمدت في تحصمميلها للمعرفة على العقل اعتمادا كامال، ثانيا ألن تصممور هذه الفلسممفات 

 للحقيقة كان تصورا عقالنيا خالصا.

وثقت الفلسفة التقليدية ثقة كاملة في العقل اإلنساني،   :مقديس الفلسفة التقليدية للعقل  -1  -ب

ل  على الفلسمفة األوروبية فقط، بل امتد إلى الثقافة  وهذا ما جعلها عقالنية حتى النخاا. ولم يقتصمر ذ 

األوربية بأسممرها، وذل  منذ لحظة نشممأتها مع سممقراط وأفالطون، وصمموال إلى عصممر هيغل. "فمن  

جهمة، تتميز ثقمافتنما بمإيممانهما بمالعقمل، وثقتهما في نظمام األشمممميماا والفكر، وتريمد أن تكون »عقالنويمة  

«rationaliste   ه العقالنوية التي تبدأ مع طريقة سمقراط، سمقراط هذا بالضمبط  بشمكل أسماسمي: إنها هذ

الذي يدشمممن تل  الثقافة. إنها هذه العقالنوية ذاتها التي جمدت على امتدادا ألفي عام إطارات أفكارها 

في منطق أرسممممطو. وهي أيضمممما التي أدخلهما الالهوتيون في المديني، قبمل أن تقيم ثورة عبمادة إلهمة 

دت وابتمدعمت العلم مع الطريقمة المديكمارتيمةأ وهي أيضمممما التي نقع عليهما من العقمل. وهي التي تجمد 

جديد، مجددة من جديد، في ديالكتي  هيغل وعباراته المشممهورة »ما هو عقالني هو واقعي، وما هو  

 (.38واقعي هو عقالني«" )بيار هيبر سوفرين، ص 

قيقة تصممورا عقالنيا  كان تصممور الفلسممفات التقليدية للح  :اللقيقة عقالنية ملضـــة  -2 -ب

خالصمما، ذل  أن الحقيقة بالنسممبة إليها هي الحقيقة المعقولة، المجردة، المطلقة، الضممرورية، الثابتة،  

وباعتبارها كذل  فإنه يسممتحيل عليها أن تسممكن عالمنا هذا، ألنه عالم المادي والمحسممون، أي عالم  

ضممعت الحقائق في عا لم لحالها، عالم ماورائي مفارق. وهذا التغير والنسممبية. لذل  ومنذ أفالطون ود

مما يثبمت العالقمة الوثيقمة بين الميتمافيزيقما التقليمديمة ونظريمة المعرفمة التقليمديمة، ألن األولى هي أسممممان 

الثمانيمة، أي أن االعتقماد في وجود عمالم ميتمافيزيقي مفمارق مرتبط بقوة بمفهوم الحقيقمة، ألنمه العمالم  

. "وهكذا ارتفعت الحقيقة فوق عالم التغير والصيرورة الذي نعيع  المطلق الذي تستقر فيه منذ األزو

فيه، واسمممتقلت عن شمممروط الحياة المتحكمة فينا، واصمممطبغت بصمممبغة األزلية، فكّونت عالما قائما  

بذاته، هو عالم المطلق. وفي هذا العالم تسممتقر كل األزليات األخر  التي عرفها العقل البشممري، من 

 (.63، ص 1966في ذاتها، ومبادئ مطلقة، وعلل أولى" )فؤاد زكريا،  مثل أفالطونية وأشياا

الحقيقممة تسممممكن في عمالم مفممارق للعممالم :  الطــابع الميتــاريزيقي لللقيقــة  -3-ب مماداممت 

المحسممممون، وال يمكن معرفتها معرفة يقينية ومطلقة إال باسممممتعماو العقل الخالص، فإن ذل  يثبت  

قي بحت، وهو ما نجده منذ الفلسممممفة اليونانية السمممميما مع بوضمممموح تام أنها تتسممممم بطابع ميتافيزي

قمد بدني على اإليممان بوجود حقمائق    -في الفلسممممفمة التقليمديمة–أفالطون. "ذلم  ألن العمالم الميتمافيزيقي  

( ونتيجة ثقتهم العمياا 70ص  ،عقلية خالصمممة، تتخذ دعائم للوصممموو إلى ذل  العالم". )فؤاد زكريا

قديسممه إلى أبعد حد، إلى درجة يمكننا القوو معها إن العقل قد أصممبى إلها بالعقل وصممل القدماا إلى ت

،  2015)هجران عبد اإلله الصمالحي، "وهكذا جعلوا منه إلها ذا سملطة إلهية وجوهر إلهي"  عندهم،  

"لقد وجد نيتشمه من خالو دراسمته للفلسمفات (. أو كما يحلو لنيتشمه وصمفه صمنما يعبدونه.  121ص 

ائمة على عبادة أصمممنام، وأوو هذه األصمممنام وأكبرها هو العقل، الذي رمن النان السمممابقة له أنها ق

والفالسمفة بقدرته على اكتشما  الحقيقة والوجود، ونصمبوه حاكما مطلقا قوانينه من قوانين الوجود، 
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 وفصممملوه عن الحياة ووضمممعوه فوق الوجود وليه جزاا منه يعبر عن جانب من جوانبه المتعددة"

(. لهذا اكتسممت الحقائق عند القدماا طابعا ميتافيزيقيا عميقا،  121إلله الصممالحي، ص )هجران عبد ا

فالحقائق عندهم هي الحقائق الميتافيزيقية، أي المعقوالت الخالصممممة، المطلقة، المسممممتقلة عن العالم 

 Alfred)وعن اإلنسممان على السممواا. "إنها أفكار لها حقيقتها من ذاتها وباسممتقالو عن أي عقل".  

Fouillée, 1888, Tome3, P163) وهمذا مما جعمل العقالنيمة الغربيمة عقالنيمة ميتمافيزيقيمة في ،

 األسان.

ة  -4-ب    ابع الالهومي لللقيـق لم يقتصممممر القمدمماا على إصممممبماا الحقيقمة بمالصممممبغمة    :الـط

الميتافيزيقية الخالصمممة، بل زيادة على ذل  أصمممبغوها أيضممما بصمممبغة الهوتية جد عميقة، ذل  ألن  

سممممفة ربطوا بين الحقيقة واإلله بعالقة جد قوية، حيث جعلوا اإلله هو الحقيقة األولى والمطلقة، الفال

التي سمموها الحقيقة القائمة بذاتها، وهي تتضممن بداخلها كل الحقائق األخر ، لذل  فاإلله هو النور  

فإن معرفة الحقيقة    الذي ينير كل العقوو البشممرية بالحقائق التي يمتلكها هو وحده. "وعلى هذا النحو

 ,Régis Jolivet, 1932)هي أن يدنمار بمالحقيقمة القمائممة بمذاتهما، بشمممممه الروح، التي هي اإللمه". 

P173)   ."فأصمممبى اإلله "هو أ  الحقيقة ذاتها، الذي يكون عقله محل المثل(Alfred Fouillée, 

1888, Tome2, P132)     مع الفالسممممفمة  كمما أصممممبحمت الحقيقمة إلهيمة متعماليمة، ولم يحصممممل ذلم

المسميحيين في العصمر الوسميط فحسمب، بل إنه بدأ مبكرا مع أفالطون نفسمه. "هذا اإليمان المسميحي  

 ,Nietzsche).الذي كان أيضمما إيمان أفالطون، والذي أقر أن اإلله هو الحقيقة، وأن الحقيقة إلهية"

Livre2, Art344, P304)  ة مثلما ألهوا العقل. "إن  فوصمل الفالسمفة القدامى بذل  إلى تأليه الحقيق

الحقيقة بالنسمبة إليهم مطلقة، كاملة، وبالتالي إله. وما على المرا إال أن يكتشمفها ويسمتسملم لها، دون  

 (.89 -88، ص ص 1997أن يكون له دور في اختراعها" )رودولف شتاينر، 

 ، أو باألحر  وقد أصبحت الحقيقة إلها، ألنها أصبحت جزاا من ذات اإلله، فهي تمثل عقل اإلله

أفكاره األزلية، ومن ثم تدخل في صمفة العلم اإللهي. ويتضمى لنا بذل  أن الفالسمفة القدامى لم يكتفوا   

بربط نظريمة المعرفمة بماألنطولوجيما، وذلم  عنمدمما جعلوا الحقمائق معقوالت مجردة تسممممكن عمالمما  

مما أحلوهما في عقمل اإللمه، ميتمافيزيقما مفمارقما، لكنهم إضممممافمة إلى ذلم  ربطوهما بمالالهوت، وذلم  عنمد 

فتصممورا أن اإلله هو العقل األوو واألسمممى الذي يتضمممن في ذاته ومن ذاته كل الحقائق، وال يمكن  

 للعقوو البشرية أن تدرا الحقيقة إال من خالو اتصالها بالعقل اإللهي وأخذ الحقيقة منه.

ــا   -5 -ب ــتقالح اللقيقة عن اإلنســ من أهم نتائع التصممممور التقليدي للحقيقة، هو أن  :اســ

الحقيقة سمتكون مسمتقلة اسمتقالال تاما عن اإلنسمان، ألنه ليه لديه أي سملطان عليها، فهو ال يصمنع هذه 

الحقيقمة وال يغيرهما، بمل وال يؤثر عليهما بحماو من األحواو، بمالعكه إنمه يجمد الحقمائق جماهزة في عقمل 

امت هذه الحقائق أزلية، فإنها تسممبق في وجودها وجود اإلنسممان نفسممه،  اإلله. بل وأكثر من ذل ، ماد 

لهذا فإن كل عمل اإلنسممان أثناا المعرفة يقتصممر على اكتشمما  هذه الحقائق المسممتقلة عنه والجاهزة  

تماما، ويكون ذل  باسمتخدام عقله، والصمعود نحو األعلى لتلقي الحقائق من العالم الماورائي، أي من 

اشممرة. "الحقيقة ال تولد فينا وال معنا...إنها تأتي من اإلله، الذي نوجد فيه، بدو أن يوجد  عقل اإلله مب

 Etienne)وبهمذا "يكون اإللمه مصممممدر الحقيقمة".  (Etienne Gilson, 1943, P102)هو فينما".

Gilson, P103)   ه عند القدماا، أما اإلنسمان فال يمكنه أن يكون إال مجرد متلق  لها فقط. "اإلله وحد

وهذا ما يترتب    (Etienne Gilson, PP126- 127)هو هذا النور، مادام عقلنا هو متلق  للحقيقة".

عنه أن تكون الحقائق مفروضممممة عل اإلنسممممان من الخارج، أو باألحر  من األعلى، فهي "حقائق  

لهذا فاإلنسممان خاضممع    (Etienne Gilson, P164)أبدية، ضممرورية تفرض نفسممها على الفكر". 

ة الخارجة عنه، ويستحيل عليه أي يكون مصدرها بأي وجه من الوجوه. وهذا "بسبب أننا نجد للحقيق

الحقيقة جاهزة، والماهية باعتبارها قانونا مفروضا على عقلنا، بدو أن نشعر نحن أنفسنا بأننا مصدر 

ويعني ذلم  بتعبير رخر أن عقمل    (Alfred Fouillée, Tome 3, P345)الحقيقمة وقوانينهما".  

إلنسممممان تابع لعقمل اإلله تبعيمة كاملمة في المعرفة، مثلما يكون وجود اإلنسممممان تابعا لوجود إلله في ا
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الميتافيزيقا. "التبعية األنطولوجية الكاملة للعقل اإلنسماني بالقيان إلى اإلله، الذي يسمتمد منه الوجود، 

 (Etienne Gilson, P111)النشاط والحقيقة". 

رف  نيتشممه كل الفلسممفات العقالنية  :  ســفات العقالنية والمثاليةنتقادات نيتشــه للفلا  -6-ب

والمثالية التي لهرت قبله، وقدم اعتراضمات عديدة ضمدها، وال يمكننا عرضمها كلها بطبيعة الحاو، 

بل سمممنكتفي بذكر أبرزها. وأوو اعتراض لنيتشمممه عليها هو رفضمممه لتل  الثقة العمياا التي منحها  

قل، بالعكه العقل عنده ال يسمتحق الثقة بقدر ما يسمتحق التشمكي  فيه، وفي الفالسمفة السمابقون له للع

قمدرتمه على الوصمممموو إلى الحقيقمة، سممممواا في المجماو النظري أو في المجماو العملي. "همذا العقمل 

يستحق من جهة أخر  االزدراا العظيم ذاته، في دوره النظري كأداة للمعرفة، كما في دوره العملي 

 (.66األخالقية" )بيار هيبر سوفرين، ص كواضع للقوانين 

ويظهر بذل  أنه إذا كان الفالسمفة السمابقون يمجدون العقل ويعتبرونه الوسميلة الكاملة للوصموو إلى 

الحقيقة، فإن نيتشممه يخالفهم تماما، فيؤكد أن العقل لم يصممل عبر التاري  إال إلى األخطاا فقط، لكنها 

وهذا ما ألسممبها ثو  الحقيقة، وضمممن لها النجاح واالسممتمرار.    كانت أخطاا نافعة للحياة اإلنسممانية،

"خالو فترات جسممميمة من الزمن لم ينجب الفكر إال أخطاا، لهر أن البع  منها نافع لحفظ النوا:  

فكمل من كمان يتبنماهما أو يرثهما كمان قمادرا على االنخراط في معركمة مع حظ أوفر بمالنجماح لمه ولخلفمه.  

يتوقف تناقلها وراثيا على أنها عقائد راسممممخة، لدرجة شممممكلت معها العمق  من هذه األخطاا التي لم

المشممترا للنوا البشممري... ولم يدكتشممف إال في وقت متأخر أن الحقيقة هي الشممكل األقل ضممرورة 

 (.109 -108، ص ص 110، الفقرة 2001للمعرفة" )نيتشه، 

ثقة عمياا في العقل ومجدوه إلى إذا كان الفالسفة القدامى قد وثقوا    :نيتشه عدو العقل  -7-ب

أقصمى حد، فإن نيتشمه سميفعل العكه، إذ سميرف  العقل، وينصمب نفسمه عدوا له. والسمبب الرئيسمي  

الذي دفع نيتشممه إلى عداا العقل هو قصمموره عن إدراا الصمميرورة. "إن العقل اإلنسمماني في رأي 

كل وجود بوصممفه وجودا   نيتشممه ال يسممتطيع أن يدرا الصمميرورة، ألن تفكيره ينحصممر في تعريف

( حيث يؤكد نيتشممه أن الصمميرورة هي جوهر العالم، وليه  251سمماكنا ثابتا". )يسممري إبراهيم، ص 

أبدا الثبات، كما توهم الفالسممممفة السممممابقون له ذل . وبما أن العقل عاجز عن إدراا الوجود المتغير  

ر في الواقع، وهنا يشموهه ويزيفه  باسمتمرار، فإنه يجمده، أي يخلق وهم الثبات، لكي يتمكن من التفكي

بالكليمة. "فهو... يؤكد أن العقمل يزيف الواقع عن طريق إضممممفمائه صممممفمة الثبات عليه، وأن الحوان 

بدورها تسمممماهم في هذا التزييف، إذ تحيل تيار التغير الدائم إلى »أشممممياا« جامدة منفصمممملة" )فؤاد 

فإن الحوان قادرة على ذل  بسمهولة،  (. إذا كان العقل عاجزا عن إدراا الصميرورة،72زكريا، ص 

لذل  يطرح نيتشه العقل جانبا، ويعتمد على الحوان في المعرفة، فيعيد لها االعتبار بعد كل االحتقار  

الذي تعرضممت له في تاري  الفلسممفة. "يصممر نيتشممه على أهمية اسممتعادة قيمة الحوان من جديد". 

(Marilie Rhéaume, P81)   

أعلن نيتشمه إذن عدااه الصمريى للعقل، واعتبره أكبر  :صـنم العقلضـرورة ملطيم    -8 -ب  

وأخطر صممنم في مجاو الفلسممفة، وتكمن خطورته في أنه أوهم الفالسممفة بأنه أنتع لهم الحقائق، بينما  

الصحيى أنه لم ينتع إال األخطاا فقط، ومن ثم فإنه لم يوصل الفلسفة الغربية إال إلى االنحطاط، وهذا 

"ورأ  نيتشممممه أن انحطماط الفلسممممفمة يرجع في النهمايمة إلى فكرة  ة تحطيممه كليمة.مما يبرر ضممممرور

وأن أخطر شممميا يهدد الحياة والوجود الحقيقي هو العقل مفهوما على هذا ، الفالسمممفة في العقل هذه

النحو، وأن األوهام األخر  التي وقع في شممراكها الفالسممفة تكاد ترجع كلها إليه، أو على األقل هي  

بالنسمبة له. فكان لزاما عليه أن يبدأ بتحطيم هذا الصمنم األكبر، وحين ذ يسمهل عليه من بعد أن ثانوية  

 (.121)هجران عبد اإلله الصالحي، ص  يحطم ما عداه من أصنام"

إذا كانت الفلسممفات التقليدية هي فلسممفات العقل، ألنها اعتمدت   :ربط المعررة باللياة  -9-ب

اهيمها ونظرياتها، فإن نيتشمه سميسمل  طريقا معاكسما لها، فهو سميبني  على العقل الخالص في بناا مف

فلسممفة جديدة هي فلسممفة الحياة، التي سمميطرح فيها العقل جانبا، حتى في مجاو المعرفة نفسممه، لكي 
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يرجع إلى الغريزة، ويعيد لها االعتبار، بعد أن احتقرها القدماا، وليسممت هذه الغريزة عنده إال إرادة 

يعتبر أن كل ما في الوجود هو مجرد تجليات مختلفة لها. وبسمبب تمجيده للغريزة، سميعيد   القوة، التي

 نيتشه االعتبار أيضا للبدن وللحوان، نظرا الرتباطهما بها.

ومن خالو تصموره الجديد للعالم، قضمى نيتشمه على ثنائية العالم الحقيقي والعالم الظاهري من ناحية،  

والمعرفة الحسمممميمة من ناحيمة ثانيمة. فلم يعمد هنماا بالنسممممبمة إليمه إال عالم   وعلى ثنمائيمة المعرفة العقليمة

وال   واقعميممة  فلسممممفممة  بممذلمم   فممأنشممممممأ  بممالحموان.  نممدركممه  الممذي  الممظمماهر  عممالم  هو  واحممد 

في الوقت نفسمه، وهذا ما ينسمجم تماما مع فلسمفته للحياة، التي تقوم على    (Irrationnelle)عقالنية

"فإذا كانت الحقيقة خاضمممعة للنفع الحيوي، فالبد  على النفع الحيوي.غريزة القوة، وتبني كل حقيقة  

.  أن كل ما نسممتهد  به بلوا الحقيقة، أعني كل وسممائلنا في المعرفة سممو  تخضممع للحياة بدورها 

وهكذا نصمل إلى نظرية ال عقلية في المعرفة، وفي طبيعة مبادئ الفكر اإلنسماني، وهي النظرية التي 

ي كل مراحل تفكيره، حتى في أشممدها إعجابا بالمنهع العلمي" )فؤاد زكريا، الزمت فلسممفة نيتشممه ف

 . (68ص 

أهم نتيجمة لتهمديم نيتشممممه للعقالنيمة وللمثماليمة  :ملرير اإلنســــا  ري مـجاح المعرـرة -10-ب

التقليديتين، هي أنه حرر اإلنسممان من اإلله في مجاو المعرفة، وبتعبير رخر حرر عقل اإلنسممان من 

عقل اإلله. "إن إنكار نيتشمممه لسله أو المطلق وتهديم الحقيقة القائمة عليه هي بمثابة محاولة إلعطاا  

)هجران عبد اإلله وحيدة والصمممميرورة الدائمة التي ال تنتهي".  حرية لسنسممممان بوصممممفه الحقيقة ال

حيث كان اإلنسممان في القديم تابعا وخاضممعا بالكلية لسله، ألنه يسممتمد حقائقه  (  105الصممالحي، ص  

منه، أما اآلن فقد أصممبى اإلنسممان متحررا منه تماما، ألنه أصممبى خالق الحقيقة بنفسممه، وانطالقا من 

لنفسممه، فال تكون أية حقيقة مفروضممة عليه أبدا، لذل  يسمممي عقل اإلنسممان  المعايير التي يضممعها  

. "المسمممميحي يبحمث عن الحقيقمة في هللا، ألنمه ير  في اإللمه منبعما لكمل الحقمائق...  العـقل اللراألعلى 

)رودولف  أمما "العقمل الحر" حقيقمة فمإنمه يمذهمب إلى أبعمد ممد ... فماإلنسممممان ذاتمه هو مبمدا الحقيقمة"  

 (.90 -89ص شتاينر، ص 

"وهكذا أخذ كانت الحقيقة عند الفالسمفة القدماا حقيقة إلهية، بل وإلها، ألنها تطابقت مع اإلله الديني.  

النظريون فكرة القوو بمإلمه صممممالى، بمإلمه للمتمأملين ودققوهما وسممممموا بهما وبمدلوا لونهما حتى أحمالوهما  

عنكبوتا ضمخما ينسمع الوجود من خيوطه. فكان منه المثل األعلى والعقل الخالص، والواحد المطلق، 

- 179له الصمالحي، ص ص والشميا القائم بذاته، على أن هذا العالم القائم في ذاته" )هجران عبد اإل

  -(. ووصممل الفالسممفة المسمميحيون على هذا النحو إلى تصممورهم التقليدي لسله بوصممفه »اإلله 180

 ، وهذا هو إله الفالسفة، أو إله العقل.(Larivière Jean, 2007, P80)الحقيقة«. 

تعد الحقيقة معه  أما نيتشمممه فإنه ينزا عن الحقيقة طابعها الميتافيزيقي والالهوتي على السمممواا، فلم

إنسممممانية محضممممة، والتي يبدعها  حقيقة ميتافيزيقية مفارقة، وال حقيقة إلهية سممممامية، بل هي حقيقة  

اإلنسمان بنفسمه وانطالقا من حياته في هذا العالم، ووفق مبدأ المنفعة، وباالعتماد على الحوان وعلى  

حقائقه بنفسمه وباالعتماد على ذاته الغريزة، فيصمبى اإلنسمان خالقا ومبدعا فعال، ألنه هو من يصمنع  

فقط، دون الرجوا إلى أي سمممند ميتافيزيقي أو الهوتي. "والعقل الحر" يبقى في صمممورة وعيه إبان  

  إبداا الحقيقة. ولم يعد ينظر إلى الحقيقة من حيث إنه خاضمممع لها، بل من حيث إنها إحد  إبداعاته"

 (.90)رودولف شتاينر، ص 

قلنا رنفا إن موت اإلله عند نيتشمه معناه موت جميع    :اح المعررةإقصـا  اإلله من مج  -11-ب

الفلسممفات العقالنية والمثالية التقليدية، التي لهرت في تاري  الفلسممفة األوروبية، وسممنوضممى اآلن  

الغاية القصممممو  التي كان يصممممبو إليها من وراا ذل ، وهي أن يلغي دور اإلله في مجاو المعرفة، 

سمم جدا، حيث كان اإلله دائما األسمان الحقيقي واألخير لكل الحقائق، سمواا وهو دور كبير جدا وحا

في مجاو العلم أو الفلسمفة أو في أي مجاو رخر، ونتذكر مثال كيف جعل ديكارت اإلله أسمان الحقيقة  

وضممامنها في فلسممفته، واألمثلة كثيرة جدا في تاري  الفلسممفة. ويعتقد نيتشممه أن هذا الحضممور القوي  

نظرية المعرفة التقليمدية، قد قيّمد اإلنسممممان من ناحيمة، وعطّمل إبداعه من ناحيمة أخر ، لذل   لسله في
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وجب في نظره موت اإلله في مجاو المعرفة لكي يتحرر اإلنسمان ويمضمي نحو الخلق واإلبداا دون  

 حدود وال شروط.

فيزيقا، وهي أن اإلله ونالحظ إذن أن نيتشمه قد وصمل هنا إلى نفه النتيجة التي وصمل إليها في الميتا

يجب أن يموت لكي يحل اإلنسمان محله، حيث سميصمبى اإلنسمان هو الحقيقة األولى والمطلقة في هذا 

الوجود، وليه اإلله، كما سميصمبى خالق كل الحقائق، بدال عن اإلله. وأهم النتائع التي سمتترتب عن  

فهوم الحقيقة، حيث سممممتصممممبى  حلوو اإلنسممممان محل اإلله في مجاو المعرفة، هو التحوو العميق لم

الحقيقة مع نيتشمه واقعية وليسمت ميتافيزيقية متعالية، تجريبية نفعية وليسمت عقالنية خالصمة، متغيرة  

وليسمت ثابتة، نسمبية وليسمت مطلقة، قابلة للتكذيب والزواو وليسمت أزلية، ببسماطة لقد أصمبحت حقيقة  

بر  في مفهوم الحقيقة، ألنها قلبتها رأسما على  إنسمانية بحتة، وليسمت إلهية البتة. وكانت هذه ثورة ك

عقب، إذ قدم نيتشممممه مفهوما جديدا عن الحقيقة، كان نقي  المفهوم التقليدي الذي قاو به الفالسممممفة  

السمممابقون له، ألنه فصممملها عن اإلله وعن العقل وعن العالم الماورائي، وربطها باإلنسمممان وبالواقع  

بتة، غير أن هذا الثبات إنما يرجع إلى فصمممملها عن الحياة، فإذا ما وبالحياة. "فالشممممائع أن الحقيقة ثا

أعيد ارتباطها بها، أصممبحت متقلبة مع الحياة في تغيرها وصمميرورتها. والشممائع أن الحقيقة مطلقة، 

أعني أن العوامل التي تتحكم فيها ال يمكن أن تكون عوامل حيوية أو نفعية، بل نقصممد الحقيقة لذاتها 

 (. 63ن ربط الحقيقة بالحياة يؤدي إلى نتيجة تخالف ذل  كل المخالفة" )فؤاد زكريا، ص دائما، غير أ

  :موت األخالق التقليدية -ج

رخر داللة فلسمفية لموت اإلله عند نيتشمه هي موت األخالق التقليدية، "ير  نيتشمه أن موت 

ه المسمميحي... ويعني  اإلله حدث من أعظم أحداث العصممور الحالية، ويعني زعزعة االعتقاد في اإلل

انهيار كل ما يقوم عليه هذا االعتقاد ويحيا به، أي انهيار كل األخالق األوربية". )صمفاا عبد السمالم 

( صمممحيى أن نيتشمممه يرف  كل األخالق التقليدية بوجه عام، لكنه يركز بوجه  360علي جعفر، ص 

ها أخطر أنواا األخالق في خاص على األخالق المسميحية، فهو يهد  إلى تهديمها من أصمولها، ألن

نظره، ثم ألنها في عالقة حميمة مع الدين المسممميحي، "وهكذا فإن نيتشمممه يسمممتهد  القضممماا على  

 (.181األخالق التقليدية تماما، وعلى رأسها بغير ش  األخالق المسيحية" )يسري إبراهيم، ص 

ها في تاري  الفلسمفة، وسمبب  يعتبر نقد نيتشمه لألخالق المسميحية من أعنف االنتقادات التي تعرضمت ل

وفي المذهنيمة األوروبيمة، ثم بمأنهما أخالق جمد  ذلم  قنماعتمه بمأنهما متغلغلمة بعمق في المجتمع األوروبي

خطيرة، ألنها تخفي وراا مظاهر الفضمممميلة والطهارة التي تزعمها، خبثا ال حدود له، لهذا فهي أحد 

نقد معظم القيم التقليدية والمسميحية المتداولة "يتناوو نيتشمه بالأهم أسمبا  انحطاط أوروبا في نظره، 

في المجتمع األوربي، وهي الراسمخة والعميقة الجذور في التراث المسميحي، ويصمور خبثها وشمرها،  

(، ألجل ذل  سمميحرص 104)هجران عبد اإلله الصممالحي، ص ويصممف نقيضممها على أنه الحقيقة"  

 مسيحية.نيتشه على بناا أخالق جديدة تكون نقي  األخالق ال

أهم ميزة لألخالق المسميحية هي أنها أخالق دينية،    :الطابع الديني لألخالق المـسيلية  -1-ج

أوال ألنهما تقوم على اإليممان بماإللمه، ثمانيما ألن القيم التي تمدعو إليهما هي قيم دينيمة في األسممممان. وهمذا 

انحطاطها، وهو الذي االرتباط الوثيق بين القيم األخالقية المسمممميحية والدين المسمممميحي هو سممممبب  

يسممتهدفه نيتشممه بنقده الالذا، ألنه لما كان عدوا للمسمميى، فهو عدو أيضمما لكل ما هو مسمميحي، في 

 األخالق كما في السياسة والفن والفلسفة...

يعتبر نيتشمه فيلسموفا أخالقيا عظيما، بل إن فلسمفته كلها تحمل طابعا أخالقيا عميقا أو باألحر  قيميا،  

شروعه الكبير هو قلب جميع القيم، سواا في مجاو األخالق أو المعرفة أو السياسة أو فال ننسى أن م

الدين أو الفن...، وقد كان نصمممميب القيم الدينية والقيم األخالقية المسمممميحية هو األوفر في هذا النقد. 

ة موقف "وعلى هذا النحو، كان نقد نيشممته لألخالق التقليدية، وعلى رأسممها األخالق المسمميحية بمثاب

مضماد أو انقال  شمامل على كل القيم، التي تدعو إليها هذه األخالق. فهو يرفضمها برمتها، ويرميها  

بأبشمممع التهم ويحملها مسمممؤولية انحطاط الحضمممارة األوروبية وحلوو العدمية، وبناا على ذل  كان  
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(.  233يم، ص نيتشممه من وجهة نظر هذه األخالق التقليدية فيلسمموفا »غير أخالقي«" )يسممري إبراه

ومن المؤكد أننا لن نسمممتطيع اسمممتعراض كل انتقاداته لألخالق التقليدية في هذا المقاو المتواضمممع،  

نظرا لكثرتها وتشممعباتها، لذل  سممنكتفي بعرض أهم انتقادات نيتشممه لألخالق المسمميحية، نظرا ألنها  

 تتصل بصورة مباشرة بموضوعنا.

كبر اعتراض يقدمه نيتشممممه ضممممد األخالق أ  :انتقادات نيتشــــه لألخالق المســــيلية  -2-ج

هو اعتقادها في وجود قيم أخالقية عليا مفارقة للعالم الحسممي، والتي تكون ثابتة، مطلقة،  *المسمميحية

موضموعية وأزلية...، ونالحظ هنا أن خصمائص القيم هي نفسمها خصمائص الحقيقة، ألنها هي أيضما 

حقائق، ولكنها من نظام خاص، فهي حقائق أخالقية، وليسممت إبسممتيمولوجية أو منطقية. لذل  فمثلما 

وجمد الحقيقمة في ذاتهما في مجماو المعرفمة، يوجمد الخير في ذاتمه في مجماو األخالق. ونتمذكر جيمدا أن ت

أفالطون نفسمه قد وضمع مثل القيم األخالقية مع مثل األشمياا الحسمية في عالمه للمثل، بل وخصمص  

  جعمل لهما مكمانما جمد عماو وجمد مرموق فيمه، ألن مثمل القيم أعلى من مثمل األشمممميماا، بمل وأكثر من ذلم

مثماو الخير أعلى مثماو في عمالم المثمل، وهو مبمدأ وعلمة جميع األشمممميماا. لمذلم  يمكننما أن نقوو إن 

األخالق التقليمديمة تملم  عالقمة جمد وثيقمة بمالميتمافيزيقما التقليمديمة، فهي تقوم عليهما، ألن القيم األخالقيمة  

ميتافيزيقي الماورائي. ولما (. التي تسممكن العالم ال66"القيم المفارقة" )بيار هيبر سمموفرين، ص   هي

كان نيتشممه عدوا لدودا للميتافيزيقا التقليدية ولعالمها المفارق، فإنه يرف  بالضممرورة األخالق التي 

تقوم عليها. "ولقد أدرا نيتشمه أن التفسمير الشمائع في عصمره، ال قيمة له، ألنه تفسمير يلجأ إلى قيم لم 

ن أن القيم، أي هللا، والعمالم المثمالي المفمارق للطبيعمة  يعمد لهما قيممة أبمدا، والسممممبمب في ذلم  أنمه أعل

)الميتمافيزيقي( ال يمكن أن يترجم ويرتمد إلى العمالم الواقعي عمالم التجربمة اليوميمة. لمذلم  كمانمت مهممة 

نيتشمممه تتمثل في أن يفضمممى عقم سمممائر القيم التقليدية، ومن ثم دعا إلى رفضمممها" )محمود رجب، 

 (. 92ص 

قد أصبغوا القيم األخالقية    -منذ أفالطون-إذا كان الفالسفة اليونان    :قيم القديمةملطيم ألواح ال  -3-ج

بصمبغة ميتافيزيقية، بسمبب وضمعهم لها في عالم مفارق، فإن الفالسمفة المسميحيين في العصمر الوسميط 

وحتى الحديث أيضمما، أضممفوا عليها إلى جانب ذل  صممبغة الهوتية عميقة، وذل  عندما ربطوا بينها  

اإلله، حيث جعلوا اإلله مصمدر القيم األخالقية. فاإلله عندهم هو مشمرا األخالق، ألنه هو الذي   وبين

حدد الخير والشمر لسنسمان، ثم أنزو تشمريعه األخالقي على اإلنسمان عن طريق الوحي، في صمورة  

  أوامر إلهية عليا، يجب على اإلنسمممان الخضممموا لها خضممموعا كامال، حتى يناو السمممعادة الحقيقية

والدائمة، أي السمممعادة األخروية. وقد تمثل كل ذل  عند اليهود والمسممميحيين على السمممواا في ألواح 

القيم القديمة، وهي األلواح التي نقع عليها اإلله بنفسممه األخالق اليهودية والمسمميحية، وأنزلها على  

يمة التي بدأت في موسممى عليه السممالم. وير  نيشممته أنه قد حان الوقت اآلن لموت هذه األلواح القد 

التصممدا منذ زمن، لكنه هو من سمميكسممرها كلية، وسمميفعل ذل  من خالو إعالنه لموت اإلله، وهذا 

لكي تولد على أنقاضمها ألواح جديدة ال تقوم على خضموا اإلنسمان لسله، وإنما على خضموعه لنفسمه 

 بعد اآلن، هو أن يتخلى  فحسممب، "أن يتبع المرا نفسممه هو إذن بالضممبط، بالنسممبة إليهم، أال يتبع هللا

عن ألواح الشمريعة، التي نقشمها هللا بنفسمه، وأعطاها إلى موسمى، وفرضمها على البشمر. أما أن يتبع  

 (.110المرا نفسه فهو أن يرف  طاعة هللا وال يعود يطيع غير نفسه" )بيار هيبر سوفرين، ص 

األخالقية القديمة معه، يدعو إذن في مقابل دعوة نيتشمه إلى موت اإلله المسميحي، وموت ألواح القيم  

إلى ضممرورة لهور ألواح قيم جديدة، والتي سمميصممنعها اإلنسممان وحده. "أن يتبع المرا ذاته هو في 

الوقت ذاته أن يخلق قيمه الخاصمة به، ولهذا بوجه خاص يقاو إن رفاق زرادشمت »مبدعون«أ ألنهم  

(. اإلنسان وحده إذن هو الذي 110ن، ص »ينقشون قيما جديدة على ألواح جديدة« )بيار هيبر سوفري

سممينقع في المسممتقبل على ألواح القيم الجديدة، أي القيم التي يحددها لنفسممه وبإرادته فحسممب، دون  

 
م في األخالق  في الحقيقة هذا االعتراض صالى لألخالق التقليدية عموما، ألن مفهوم القيمة األخالقية في األخالق التقليدية هو نفه المفهو* 

 المسيحية. 
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الرجوا إلى أي مصمممدر أعلى مفارق، سمممواا أكان اإلله أو العالم الميتافيزيقي، لهذا "فلم تعد هناا  

الخلقية، وأصمبى من حق اإلنسمان وحده أن يضمع لنفسمه    سمماا للميتافيزيقا تملي على اإلنسمان أوامرها

القيم التي تسممماعده على تنمية حياته وتقويتها وإثرائها والتي تبشمممر بظهور اإلنسمممان األعلى، وهي  

 (.188الفكرة التي تتطلع إليها فلسفة نيتشه، وكأنها سماا جديدة للميتافيزيقا" )يسري إبراهيم، ص 

نر  بذل  أن موت اإلله من الناحية األخالقية ال  :يم الجديدةاإلنسا  األعل  خالق الق  -4-ج

يعني فقط موت القيم األخالقية القديمة، ولكن موت مصمممدرها أيضممما، وهذا هو األهم بالنسمممبة إلى 

نيتشمه، فلم يعد اإلله هو مصمدر األخالق، بل اإلنسمان واإلنسمان فقط، بحيث سميصمبى خالق القيم. لهذا 

(. وهو  189"النظر إلى اإلنسممان باعتباره خالق القيم" )يسممري إبراهيم، ص تقوم فلسممفة نيتشممه على 

يقصمد بطبيعة الحاو اإلنسمان األعلى، أي اإلنسمان المتحرر بالكلية من اإلله، والذي يحمل على عاتقه  

مسممممؤولية وجوده، وحقائقه وقيمه، ألنه مثلما يخلق وجوده، يخلق حقائقه ويخلق قيمه أيضمممما. "هذا 

سمممى بالذات، الذي تحركه الفضمميلة الجديدة ألخالق جديدة، إرادة القوة، سممو  يباشممر  اإلنسممان األ

الطور الثماني من تحويمل القيم، أي خلق قيم جمديمدة، قيم جمديمدة انطالقما من واقع أنمه لم يعمد هنمالم  أي 

 (.36كائن مفارق ليتولى فرضها" )بيار هيبر سوفرين، ص 

ان هو خالق القيم عند نيتشممه، فيجب أن تكون القيم  مادام اإلنسمم  :نســبية القيم الجديدة  -5-ج

التي يخلقها متغيرة ونسممبية، ألن اإلنسممان كائن متغير ونسممبي تماما، فهو كائن تتحكم فيه الظرو  

المختلفة للحياة التي يعيشممها في الواقع. وأكبر دليل على نسممبية األخالق هو اختالفها من مجتمع إلى 

ا انتبه إليه نيتشممه، مثلما انتبه إليه الكثير من فالسممفة األخالق في رخر، ومن عصممر إلى رخر، وهو م

عصمممره. "ويترتب على هذه النتيجة الخطيرة على الفور نتيجة أخر  وهي »نسمممبية« القيم الخلقية  

وتغيرها بتغير األشمخاص والشمعو  التي تخلقها وتضمعها لنفسمها، وهذا هو ما انتهى إليه زرادشمت 

(. فانتقل نيتشمه بذل  من المفهوم التقليدي  188الشمعو " )يسمري إبراهيم، ص   من زياراته للكثير من

للقيم إلى مفهوم جمديمد تممامما، أي من القيم الثمابتمة والمطلقمة إلى القيم المتغيرة والنسممممبيمة، ألنمه بنى  

األخالق على أسممه جديدة غير دينية وغير ميتافيزيقية، أي أنه رف  ربط األخالق باإلله أو بالعقل  

بمالعمالم الميتمافيزيقي المفمارق، وربطهما بماإلنسممممان وبمالحيماة فقط، وهمذا مما يتمماشممممى تممامما مفهوممه   أو

"لذل  كان رفضمه للحقيقة المطلقة رفضما لوجود أي قيم مطلقة أو معايير  للحقيقة في نظرية المعرفة. 

وجود خير في ذاتمه ثمابتمة ال تتغير، كمما رف  إرجماعهما إلى اإللمه، أو ردهما إلى العقمل، فمأنكر بمالتمالي  

أو حق في ذاتمه، ورأ  أن مرد همذه التعمابير يجمب أن يكون إلى اإلنسممممان المذي يتغير بتغيير لروفمه 

)هجران عبمد وأحوالمه، وانتهى بمالقوو بمأن القيم والمعمايير الخلقيمة تختلف بماختال  الزممان والمكمان"  

 (.104اإلله الصالحي، ص 

تشممه أن مشممروعه الفلسممفي الكبير يكمن في قلب اعتبر ني :ضــرورة بنا  مقويم جديد  -6-ج

القيم، أي همدم القيم القمديممة، أو بماألحر  التقويم القمديم، وبنماا قيم جمديمدة، ومن ثم تقويم جمديمد، ألنمه ال 

يكفي أن نهدم القيم، بل يجب علينا أن نهدم أيضما طريقة التقويم نفسمها، وأيضما المعايير القديمة التي 

ويم، وهي معايير الخير والشمر، بحيث يدعو نيتشمه الفالسمفة إلى أن يتعالوا فوق يرتكز عليها هذا التق

"تعرفون ماذا أطلب من الفيلسممو : أن يضممع نفسممه ما وراا الخير المعايير التقليدية للخير والشممر، 

ومن ثم    (Nietzsche, chap3, Art7, P 45)والشمممر، وأن يضمممع فوقه وهم الحكم األخالقي".

أن يبتدعوا معايير جديدة للتقويم، والتي يرجعها نيتشممه إلى الغريزة، وبالضممبط  ة يجب على الفالسممف

"إن نيتشممممه إذن يقمدم هنما معيمارا جمديمدا للقيم الخلقيمة، يختلف عن كمل المعمايير التي   إلى إرادة القوة.

 (.258قدمها الفالسفة السابقون عليه، وهذا المعيار الجديد هو إرادة القوة" )يسري إبراهيم، ص 

بحيث يجب أن تصمممدر جميع القيم الجديدة من معيار واحد ووحيد هو إرادة القوة، فما يزيد من قوة  

"لكل ما ينمي "إرادة االقتدار" في اإلنسممان قيمة، وكل ما اإلنسممان هو خير، وما ينقصممها هو شممر. 

 (.32يعوقها أو يضعفها خاو من القيمة، بل منا  للقيم الحق" )يوحنا قمير، ص 
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إضمافة إلى االنتقادات السمابقة، وجه نيتشمه لألخالق   :ألخالق المسـيلية ضـد اللياةا  -7-ج

المسمميحية نقدا رخر جد قوي، حيث اعتبرها أخالقا معادية للحياة، ألنها تقوم على نفيها. ونتيجة نفيها  

هي نظرة وهذا بسبب نظرة الدين المسيحي نفسه إلى الحياة، ف للحياة فإنها تنفي الغرائز والبدن أيضا.

 أروح األصنام"فيذهب نيتشه في   جد معادية لها، بل إن إله المسيحية نفسه معاد للحياة في نظر نيتشه.

ــي إلى أن مفهوم اإلله اسمممتخدم حتى اآلن كأكبر اعتراض على الحياة والوجود، وفي  ــم المسـ  خصـ

ير  أنه عن طريق فكرة اإلله أدشممعلت الحر  ضممد الحياة وإرادة الحياة، وأن فكرة اإلله قناا يخفي  

(. وقد كان من 361من ورائه تشمويه هذا العالم واالفتراا عليه" )صمفاا عبد السمالم علي جعفر، ص 

سممميحي، وهذا الطبيعي أن تعكه األخالق المسممميحية النظرة السممملبية للحياة التي نجدها في الدين الم

   بالضبط ما دفع نيتشه إلى رفضها.                                                                  

نر  إذن مد  ذكاا نيتشمه في :  ضـرورة موت اإلله للقضـا  عل  األخالق المسـيلية  -8-ج

بد له أن يسممتأصممل  نقده لألخالق المسمميحية، حيث إنه لما كان يريد اسممت صممالها من جذورها، كان ال

األسممان األوو الذي تقوم عليه، أي اإلله، لذل  كان موت اإلله عنده شممرطا ضممروريا النهيار هذه 

األخالق، وكانت حجته الكبر  في ذل  هو عداؤهما الكبير للحياة، كما رأينا ذل  سممابقا. "ويجب أن 

القيم الخلقية التي تنتقص من   نؤكد دائما أن نيتشمه يحار  اإلله المسميحي باعتباره أسماسما لحشمد من

 (. 162قيمة الحياة األرضية وتعكر صفو بهجتها، وتقف عائقا في سبيل ثرائها" )يسري إبراهيم، ص 

ــا   -9-ج ــيلية ضــد اإلنس : ينتهي نيتشممه في نقده لألخالق المسمميحية إلى أن األخالق المس

بحيمث إن همذه األخالق تلغي  عمدائهما للحيماة وللغرائز، أد  في األخير إلى عمدائهما لسنسممممان نفسممممه،

اإلنسان إلغاا  تاما، ألنها "تمنعه من تحقيق ذاته ورغباته بشكل كامل". )هجران عبد اإلله الصالحي، 

وذلم  من خالو مختلف القيود التي تكبلمه بهما، وتمدفعمه إلى الشممممعور بمالمذنمب من غرائزه   (180ص  

 الطبيعية.

على ما تقدم يمكننا القوو إن إعالن موت اإلله بناا   :ملرير الفعل اإلنساني من اإلله  -10-ج

، ويعني ذل  رد االعتبار   (Action)من الناحية األخالقية هو بمثابة تحرير لسنسمان في مجاو الفعل

لسنسمان ولكل ما هو إنسماني، أي لبدنه ولغرائزه والنفعاالته... لذل  جاات نظرة نيتشمه إلى الغرائز 

، بحيث كانت نظرة جد إيجابية، فقد منحها قيمة كبيرة في فلسمممفته معاكسمممة تماما للنظرة المسممميحية

األخالقيمة، ودعا إلى ضممممرورة اإلعالا من شممممأنهما، وذل  بإطالق العنمان لهما، ومن خالو ذل  فقط 

يسمتطيع اإلنسمان أن يتحرر وأن يكون سمعيدا حقا. "والذي أراده نيتشمه من هذا البيان تحرير غرائز  

ها الجانب اإليجابي في اإلنسمان... فحاوو من اإلنسمان وإطالق العنان   لها، وتصمريفها باسمتمرار بعدّق

أجل تحرير الغرائز تحطيم كل القيود التي تعرقل سممير هذه الغرائز سممواا كانت اجتماعية أو دينية،  

ألن هذه القو  سممتسمممو باإلنسممان إلى مجتمع أعلى يعتمد على اإلرادة وتحقيق الذات، ال على العقل 

(. وأكبر العراقيمل التي تقف في وجمه الغرائز هو  190)هجران عبمد اإللمه الصممممالحي، ص   والمدين"

 الدين، لذل  وجب القضاا عليه لتحريرها.

لما كانت فلسمفة األخالق عند نيشمته مناقضمة لألخالق   :المذهب الال أخالقي لنيتشـه  -11-ج

الالأخالقي   التقليمديمة عمومما، ولألخالق المسمممميحيمة خصمممموصممممما، فمإنهما سممممميمت بمالممذهمب 

(Immoralisme) ،والحقيقة إن نيتشمه نفسمه هو من أطلق على مذهبه األخالقي هذا االسمم بالذات .

فهو يفتخر بمه وال يتحرج منمه البتمة، وهو الممذهمب المذي ال يعتر  بقيم الخير والشممممر التقليمديمة. "من  

وال وقبمل كمل شمممميا  [ أدعلن الحر  على األخالق، إنني أهماجم أإرادة القوةخالو همذا الكتما   

،  (Immoraliste)  ال أخالقيتعرفون مسبقا الكلمة التي أعددتها لهذا الصراا، إنها كلمة   األخالقيين.

. لهذا  (Nietzsche, Liv II, §167, P130)كما تعرفون أيضا عبارتي »ما وراا الخير والشر«"  

م نيتشممه مباشممرة إذن التقليد فإن المعنى األوو واألسمماسممي للفظ الال أخالقي هو الال مسمميحي. "يهاج

المديني، ومن ثم فمإن ممذهبمه الالأخالقي يسممممتهمد  بوجمه خماص األخالق المسمممميحيمة"    -الميتمافيزيقي

(Christine Daigle, 2000, p158). 



 

 167 قايد سليمة... .موت اإلله عند نيتشهالدالالت الدينية والفلسفية لفكرة 

 

 

 

ويبدو بذل  أنه مثلما كانت فلسممفته في المعرفة مذهبا ال عقالنيا، كانت فلسممفته في األخالق مذهبا ال 

كه بصمدق عمق وجذرية ثورته على الفلسمفة القديمة في كل مجاالتها. ألنه كان  أخالقيا، وهذا ما يع

عدو الدين وعدو العقل وعدو األخالق أيضما. "مذهبه ليه فقط شمكية أخالقية، إنه دوغماتية مضمادة 

لألخالق: ومثلمما كمان نيتشممممه عمدوا للمسمممميحيمة، وعمدوا للمسمممميى، فمإنمه كمان أو يعتقمد أنمه كمان عمدوا 

 .(Alfred Fouillée, 1902, P53)لألخالق"    

 

 :الخاممة

فكرة موت اإلله فكرة جد مهمة في فلسمممفة نيتشمممه، فهي ركن أسممماسمممي فيها، ألنها شمممرط 

ضممروري لتحققها واكتمالها، ويسممتحيل علينا فهم فلسممفته والنفاذ إلى معانيها العميقة وغاياتها البعيدة 

  من دونها. "يمثل موت اإلله ضممربة البداية في الفكر النيتشمموي وشممرط إمكانيته... من دونه سمميكون

 . (Pascal Dorey Vézina, 2016, P97)فكر نيتشه مستحيال وغير قابل للفهم"

ومن المؤكد أن أوو دالالت هذه الفكرة هي دالالت دينية تكمن أساسا في موت اإلله المسيحي، ومعه  

العقائد المسمميحية المختلفة، وبالنهاية موت الدين نفسممه. لكننا لو وضممعنا الدالالت الدينية لموت اإلله 

جانبا، ودققنا البحث في دالالته الفلسمفية، سمنكتشمف عندئذ مد  أهمية وخطورة هذه الفكرة، وندرا 

أنها حجر الزاوية في الفلسمفة النيتشموية، فهي تمكن نيتشمه من تحقيق مشمروعه الفلسمفي الكبير وهو  

يمة، واألخالق  القلمب الجمذري لكمل القيم، خماصممممة قلمب األنطولوجيما التقليمديمة، ونظريمة المعرفمة التقليمد 

التقليدية. "كما يالحظ أن االتجاه السمائد في فكره عدمي، بمعنى أنه يقوض كل المفاهيم والتصمورات  

السمممابقة، فيقوض األخالق بتوضممميى أسممماسمممها الالأخالقي، ويحطم العقالنية بتوضممميى أسممماسمممها 

" )صمفاا عبد السمالم الالعقالني، ويلغي العالم اآلخر الميتافيزيقي ليعبر عن مظاهره بصمورة إنسمانية

(. وهذا ما يثبت العالقة الوثيقة جدا بين مختلف دالالت موت اإلله عند نيتشمممه  364علي جعفر، ص 

 ومشروعه الفلسفي، كما شرحنا ذل  بتفصيل طواو هذا المقاو.

وبما أننا وصملنا اآلن إلى الخاتمة، فيمكننا أن نسمتخلص فيها أنه مهما تعددت وتنوعت دالالت موت 

عنمد نيتشممممه بين المدين والفلسممممفمة، إال أن همذه المدالالت تلتقي كلهما عنمد غمايمة واحمدة هي تحرير   اإللمه

اإلنسمان كلية من اإلله، "لذا طالب بتحرير اإلنسمان من اإلله ومن كل المعتقدات المسمتندة إلى اإليمان  

ل اإلله لكي (. فنيتشمه يدعو إلى قت183به، وبضمرورة التنكر له" )هجران عبد اإلله الصمالحي، ص 

يحل اإلنسمان محله، وهو يقصمد دائما وأبدا اإلنسمان األعلى. "إن الهد  المتسمق في فكر نيتشمه يتمثل  

في العلو باإلنسممان إلى مرتبة يمكنه من خاللها أن يحتل مكان اإلله القديم" )صممفاا عبد السممالم علي  

 (.356جعفر، ص 

بطريقمة قطعيمة العالقمة الوثيقمة بين فكرة موت اإللمه وبنماا على كمل مما قمدمنماه رنفما، نسممممتطيع أن نثبمت  

والمشممروا الفلسممفي لنيتشممه، حيث ال يمكنه قلب القيم إال بموت اإلله، ألن موت اإلله هو بالضممبط  

موت القيم القديمة، وهذا ما سمميمكنه بعد ذل  من بناا القيم الجديدة التي يحلم بها. ألن نيتشممه ال يريد 

بل والقيم المنطقية واألخالقية والجمالية والسمممياسمممية...، لذل  كان ال بد  موت القيم الدينية فحسمممب،

 لمعنى موت اإلله أال ينحصر في المجاو الديني فقط، بل وأن يتعداه إلى كل المجاالت الفلسفية.

ويجب أن يعوض اإلنسممان األعلى اإلله في كل المجاالت دون اسممتثناا. أوال في مجاو األنطولوجيا،  

ن اآلن فصمماعدا لن يكون اإلله هو خالق الوجود، سممواا تعلق األمر بالعالم، أم باإلنسممان  بحيث إنه م

نفسممه، وذل  لكي يصممبى اإلنسممان هو خالق الوجود، أي خالق العالم وخالق نفسممه، وهو يخلقهما في 

هذا العالم المحسممون، وليه في عالم مفارق، ألن هذا األخير هو وهم من اختراا عقل اإلنسممان. ثم  

ي مجاو المعرفة، حيث سميتوقف اإلله عن كونه خالق الحقيقة، لكي يصمبى اإلنسمان هو خالقها. إال ف

أنمه لن يخلقهما بماالسممممتنماد إلى عمالم ميتمافيزيقي مفمارق، وال بماالعتمماد على العقمل الخمالص، وإنمما  

ن الحقمائق  بمالرجوا إلى العمالم الواقعي المذي يعيع فيمه، وبماالعتمماد على مبمدأ النفع الحيوي، فتكو

حقائق عملية ونفعية، وليسمت نظرية مجردة. أخيرا سميخلف اإلنسمان اإلله في مجاو األخالق، إذ لن 
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تصمدر القيم من اإلله، بل من اإلنسمان نفسمه، ألنه سميكون خالق جميع القيم، وانطالقا من معيار واحد 

اإلنسمممان كأسمممان ووحيد هو إرادة القوة... "بعد موت اإلله ورف  كل ما هو مفارق، سممميوضمممع  

مطلق، كواهمب للمعنى، كخمالق للعمالم ولنفسممممه، وكخمالق لقيممه، ومن ثم ألخالقمه. همذا المنعطف لمديمه  

وهكذا سممميصمممبى "اإلنسمممان مقيان كل   (Christine Daigle, P140)بالضمممرورة نتائع مهمة".  

 ديما.في هذا الوجود، مثلما كان الحاو عند السفسطائيين ق (Alfred Fouillée, P45)شيا". 

نر  إذن أن الدالالت الفلسممفية لموت اإلله تؤدي كلها إلى نتيجة واحدة، وهي رد االعتبار لسنسممان،  

بل وإعطائه المكانة التي يسممتحقها فعال في هذا الوجود، وهي األلوهية. لذل  فإن عداا نيتشممه لسله،  

سممبق يتضممى لنا أن النقد   إنما يعبر في الحقيقة عن انتصمماره لسنسممان ودفاعه المسممتميت عنه. "مما

الجذري للدين واألخالق والفلسممفة هو بمثابة دفاا عن اإلنسممان، من خالو هدم تصمموراته... فالدفاا 

 (.370عن اإلنسان فكرة أساسية لد  نيتشه" )صفاا عبد السالم علي جعفر، ص 

 

 :التوصيات

ات العليا في نهاية هذا أهم التوصميات التي نتركها لزمالئنا الباحثين من أسماتذة وطلبة الدراسم

البحث، هو أن ندعوهم إلى تسممليط الضمموا أكثر على فكرة موت اإلله في فلسممفة نيتشممه، نظرا إلى 

أهميتها، بل ومركزيتها في الفلسمفة النيتشموية، وننبههم إلى أنها تتضممن الكثير من المعاني، والتي لو 

ه بأسمرها. وإذا كنا قد ركزنا في بحثنا  تتبعها أي باحث لكتب فيها كتابا ضمخما، سميشممل فلسمفة نيتشم

هذا على دالالت موت اإلله من النماحيمة األنطولوجيمة واإلبسممممتيمولوجية واألخالقيمة، فإننا لم نقل كل 

شميا، بل عرضمنا األفكار بصمفة عامة، ألن سمياق البحث ال يسممى بالتفصميل أكثر مما فعلنا، ويمكن  

ر، كمما أننما لم نتطرق إلى دالالت موت اإللمه من النماحيمة  لبماقي البماحثين التعمق في همذه األفكمار أكث

السمياسمية والقانونية والفنية، بل والحضمارية عموما، لهذا فإننا نترا لزمالئنا الباحثين مهمة إكماو ما 

 بدأناه في هذا المقاو المتواضع. 
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