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إنني أعرف مصیري، ذات یوم سوف یرتبط اسمي بذكرى شيء مرعب''

یرتبط اسمي بكارثة لم یسبق لھا مثیل تماما، یرتبط بأشد تصادم عمیق للضمائر

وبإدانة حاسمة لكل ما سبق االعتقاد فیھ مما ھو ضحل

.''إنني لست رجال إنني دینامیت

نیتشھ ـ ھذا اإلنسان

ساد االعتقاد بأن العقل الفلسفي لم یكتسب صفة العقالنیة إال یوم تخلى عن التأویل المثیولوجي للظوھر واألشیاء، وأحل مكانـھا ذھنیة 
عتقاد لدى الفالسفة حافزا نحو استنطاق العالم باسم العقل ومقوالتھ، ألنھ یجنبنا زیف الحواس، التدلیل والتعلیل، وقد شكل ھذا اال

ویتعالى عن العالم المحسوس لیدرك الحقیقة العقلیة المجردة، ھذا ما رسخ منذ اللحظة السقراطیة ووریثتھا األفالطونیة فیما بعد، 
ریخي الذي یعد الحلقة التأسیسیة من حلقاتـھا، إنما ھي نزعة فلسفیة تتأسس علىواألفالطونیة المقصودة ال تحیل إلى أفالطون التا

الثقة والتمركز حول اللوغوس، وھو الضامن للمعنى، وبما أن نیتشھ یعتقد بضرورة نزع القناع عن ھذا الوھم بوصفھ غطاء تتنكر بھ 
نا عن تصدع جمیع الضمانات التي كانت تسمح بتعقل العالم، المصالح الوضیعة واألنانیة، فإن ھذه الحقیقة التي أطلقھا تعد إعال

.وإطاحة بجمیع الماھیات والثوابت

بناء على ھذا مثلت اللحظة النیتشویة منعطفا نوعیا في تاریخ الثقافة الغربیة بصفة عامة، والحدیثة منھا بصفة خاصة، وتكمن نوعیتھا 
و تواصل لتطورالوعي الفلسفي الغربي، بل غیرت تماما طریقة إدراك المعنى في كونـھا لم تقدم رؤیة تراكمیة كإثراء وتعمیق، أ

في وبدلت إستراتیجیة التأویل، لقد توجھت مطارق النقد النیتشوي إلى القیم الثقافیة الغربیة التي قام علیھا كل التراث الفلسفي، كالثقة 
.ھاالعقل، وشعارات التقدم والحداثة والعلم، وتفاؤالت األنوار وغیر

: وما تختص بھ إستراتیجیة النقد النیتشوي ھو تجاوز التأویل من مضائقھ النصیة واألدبیة إلى فضاءات النقد الثقافي، أو بعبارة أفصح
تأویل لغة الحقیقة والقیم الثقافیة الحداثیة نفسھا باعتبارھا رموزا وأقنعة تغلف تأویالت سابقة وقیما مستبطنة، للحفاظ على نوع معین

.الحیاة وداخل بنیة صراعیة معقدةمن 

. وكانت النتیجة من وراء ھذا كلّھ ھو تفجیر لغة األنساق المعرفیة من الداخل واإلطاحة باإلمبراطوریات الفلسفیة الحاقدة على الحیاة
لعل النسبیة المعرفیة وPerspectiveوإرساء إستراتیجیة مختلفة في التفكیروالتأویل، یحلو لنیتشھ أن یسمیھا بالمنظوریة المعرفیة 

تجد ) الحقیقة من الزیف(ونزعة الشك في إمكان تمییز الصدق من الكذب Postmodernitéواألخالقیة لعالم ما بعد الحداثة 
في القرن التاسع عشر لألفكار التي تمیز نموذجھا األول في فكر نیتشھ العدمي جذریا، ولذلك عّد فریدریك نیتشھ المصدر الرئیس 

الشاھد األكبر على ھذا كلھ ھو الجینیالوجیا النیتشویة التي تتواصل في ثقافة ما . الوضع ما بعد الحداثي في تمظھره الفلسفي واألدبي
:بعد الحداثة عبر خطوط متفرعة منھا 

j-Derridaتفكیك المیتافیزیقا أو التفكیكیة مع دریدا 

Heideggerإلى الوراء أو االستذكار مع ھیدجر العودة 

Foucaultاألركیولوجیا والتأریخ للجسد على النحو الذي طوره فوكو 

كیف قرأ نیتشھ لغة العقالنیة النقدیة؟، ما مدى مشروعیة إرجاع نظریات النقد ما : لذلك فإننا سنسائل في مداخلتنا ھذه اإلشكالیة التالیة 
وإذا كانت ھناك لقاءات فما حقیقتھا؟، ما ھو حجم التأثیر النیتشوي كیة واألركیولوجیة إلى األصول النیتشویة؟، بعد الحداثیة كالتفكی

.ھذه ھي األسئلة التي سنعمل على مقاربتھا من خالل ھذه المحاولةعلى منظورات التأویل الما بعد حداثیة ؟، 

:ي إلى التقویم الجینیالوجي من التشریع اإلبستمولوج: ـ نظریة النقد عند نیتشھ 1

بدیلة في النقد، ما لم یوضع في السیاق الفلسفي والسجالي مع ال یمكن فھم النّص النیتشوي تحلیال وتوظیفا أو باعتباره إستراتیجیة
ت في تجاوز المعنىتجربة شائعة في تاریخ النقد الفلسفي، ھي التجربة النقدیة الكانطیة، ألنھ مع كانط ولدت مرحلة جدیدة للنقد تمثل

إن المنعرج . المتداول، أي ذلك الذي یتوجھ بالنقد إلى التناقض بین األفكار أو الكشف عن عدم مطابقة النتائج للمقدمات داخل النسق
ني أفھم بذلك إن'': الكانطي یتوجھ إلى ملكة إنتاج المعرفة ذاتـھا، أي العقل بحد ذاتھ، وبمعزل عن المعارف التي ینحو إلیھا، یقول كانط 

، بل بقدرة العقل بعامة بالنسبة إلى جمیع المعارف التي یمكن أن ینزع إلیھا بمعزل عن أي )أي األنظمة(نقدا ال للكتب والسساتیم 
على ضوء ھذا النص . )1('' تجربة، وبالتالي الفصل في إمكان أو ال إمكان المیتافیزیقا بعامة، وتعیین مصادرھا، ونطاقھا وحدودھا

النقد متجاوزا للمكتوب والمنطوق والمعرفي، بل یذھب إلى ملكة العقل ذاتـھا، فھو ال یتعلق بمجال موضوعات خاصة بھ یعمق یبدو
معرفتنا بـھا، بل ھو معرفة العقل بنفسھ، ومن ثمة فإن النقد ال یروم توسیع معارفنا العقلیة وإنما البحث لھا عن مشروعیة، وما 

أن المعرفة الیقینیة تقتضي التقاء مقوالت الفاھمة أواألطر القبلیة بما ھي صورة المعرفة بالحدوسات خلصت إلیھ ھذه التجربة ھو
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الحسیة التي ھي مادتـھا، إنھ التقاء القبلي بالبعدي، الفاھمة بالحساسیة، وكل تجاوز لمقوالت العقل المحض خارج إطار التجربة أو 
.یسقط العقل في التناقضاتمحاولة سحبھا على عالم األشیاء في ذاتـھا،

والخالصة المنھجیة التي ننتھي إلیھا أن النقد كما طّوره كانط یعمل على امتحان قدرات العقل عندما یتجاوزالفاھمة، وبالتالي یتجاوز 
ى الالمشروط، وھذه كل تجربة ممكنة، فھو نقد لكل المیتافیزیائیات الدغمائیة التي تدعي معرفة األشیاء في ذاتـھا متجاوزة المشروط إل

اإلستراتیجیة الجدیدة في تأویل األنساق الفلسفیة جعلت دارسي الفلسفة یماثلونـھا بتجربة كوبرنیكوس في علم الفلك، إنھ النقد الذي من
فال یمكن الواجب أن یخضع لھ كل شيء، فال یمكن للدین أن یتعلل بقداستھ، أو الشریعة برفعتھا، وما دام كالھما یثیر شبھات مشروعة 

.إنھ الشعار الذي رفعھ كانط زمن األنوار. أن یبلغا ذلك الطموح أو التقدیر الصادق إال بالمرور عبر مملكة العقل ذاتھ

ولماذا كان یصّرح دائما في . كیف قرأ نیتشھ التجربة النقدیة الكانطیة؟: لكن السؤال المركزي الذي نرید استشكالھ داخل ھذا السیاق ھو
.ما مبّرر النظر إلى ھذا النقد على أنھ محدود و قاصر؟. على الطریقة الكانطیة ؟" لسنا نقدیین"ذراتھ بأننا الكثیر من ش

یھاجم نیتشھ منھج النقد عند كانط ویكشف ثغراتھ وقصوره وتناقضاتھ ومحدودیتھ، فمن جھة ما ھومتناقض یطرح نیتشھ عالمة تساؤل 
نقد العقل "ي الكانطي، فالعقل الذي زلزل جمود العلماء والمیتافیزیقیین المذھبي في مشروعھ عن المفارقة المستبطنة خلف المتن الفلسف

یستعید المطلقات التي كان یبدو أن العقل النظري قد ھدمھا، وكأن العقل الناقد یتخلى عن حقھ في التحلیل عندما یتعلق األمر " المحض
.بما ینتقدهبالحاجة الدینیة واألخالقیة، فھو یبدأ تبعا لھذا 

كیف یمكن أن ینشطر . والعرض اآلخر على تناقض النقد الكانطي، ھوكیف یمكن للعقل أن یكون ناقدا وموضوع نقد في الوقت عینھ ؟
فلقد استخلص كانط أن النقد یجب أن یكون نقدا ''أحدھما ینتقد واآلخر یخضع للنقد؟ ثمة إذن تناقض في النقد الكانطي؟، : إلى قسمین 

تشكیلھ كقاضواسطة العقل، ألیس ھذا ھو التناقض الكانطي؟، أن یجعل من العقل المحكمة والمتھم في الوقت ذاتھ ؟ للعقل ب
.)2('' وكطرف، حاكم و محكوم ؟

ثم إن النقد ال یقول شیئا طالما یتحرك على أرض اإلیمان بالمعرفة الحقة، واألخالق الحقة، ولم یطرح سؤال الحقیقة بالذات أو 
الق بالذات، لقد تصور كانط النقد كقوة یجب أن تتناول كل الطموحات إلى المعرفة والحقیقة، لكن لیس المعرفة بحد ذاتـھا، األخ

.المعرفة الحقیقیة، الدین الحقیقي، األخالق الحقیقیة: والطابع غیرالقابل للنقد ھو ھذه األقانیم الثالثة 

القراءة لدى نیتشھ ال یتفحص لغة األنساق الفلسفیة لذاتـھا أو معانیھا المعلنة، بل وفضال عن ھذه الثغرات أوالتناقضات، فإن منھج
ینظرإلیھا كأعراض تحیل إلى نزعة من نزعات الحیاة، أو جملة من القواعد األخالقیة التي تمثل شرط إمكان المعرفة والحقیقة، فما 

األحكام المعیاریة ھي جذور المقوالت العقلیة حتى أكثرھا إیغاال في ھو نظري ینبني دائما على مصادرات عملیة، والدوافع الحیویة و
فحتى یخلق مكانا إلمبراطوریتھ األخالقیة سعى إلى إجبار طرح عالم غیر قابل ''الصوریة والتجرید، النموذج التطبیقي لذلك ھوكانط،

.)3('' نقد العقل النظريللبرھنة، عالم ما وراء المنطق، من أجل ھذا على وجھ التحدید احتاج كانط إلى 

وفي مقابل المشروع الكانطي والمبادئ الصوریة التي تكّون شروطا بسیطة لوقائع مزعومة، یطرح نیتشھ أسلوبا جدیدا في النقد 
راك ما ھي قوى العقل واإلد. والتقویم، أسلوب یعمق السؤال حول األصل التكویني لألشیاء، للعقل ومقوالتھ، لإلدراك ومقوالتھ أیضا ؟

؟، ما ھي اإلرادة التي تختبئ في العقل وخلف المقوالت؟، ھذه ھي الطریقة التي تحقق النقد الحقیقي، إنھ المنھج الجینیالوجي بتقنیاتھ 
اإلجرائیة ومبادئھ التقویمیة؟، لذلك اعتبر جیل دولوز أن أحد الحوافزاألساسیة للمشروع النقدي النیتشوي ھو أن كانط لم یقم بالنقد 

كیف؟ . یقي، ألنھ لم یطرح مشكلتھ بتعابیر القیم، نحن إذن إزاء استراتیجیة جدیدة في النقد تستبدل السؤال اإلبستمولوجي الكانطيالحق
لماذا یكون : بالسؤال الجینیالوجي، لماذا؟، لیس المھم ھو كیف تكون األحكام التألیفیة القبلیة ممكنة أو ضروریة، بل األھم ھوالسؤال

عن سؤال من ینشئ القیمة؟، من باعتبارھا مبدأ تأویل تـھدف إلى اإلجابةمثل ھذه األحكام ضروریا ؟، فالجینیالوجیااالعتقاد في 
.یقف خلف مفاھیم العقالنیة والتقدم والحریة ؟، ما نوع القوى التي تقف وراءھا ؟

بما ھو نقد جینیالوجي یطبق على نّص الثقافة والحداثة، وبتأسیس نیتشھ النقد على أرض القیم یمكن الشروع في ممارسة النقد الحقیقي
بما فیھا كل القیم المالزمة لھما، ھذا ھو معنى مغادرة النقد من مضائقھ اإلبستمولوجیة والتشریعیة، إلى فضاءات التقویم الجینیالوجي 

.بخطواتھ ونتائجھ على فروع الثقافة المتعددة

:ـ محددات النقد الجینیالوجي 2

في سیاقھا التكویني األصلي إلى میدان العلوم التاریخیة، لكن ما یستدعي المالحظة في Généalogieمفردة الجینیالوجیا تنتمي
الخطاب الفلسفي المعاصر ھو استعارة ھذا المفھوم لكن بحمولة داللیة و نقدیة عنیفة، بخالف معناھا التاریخي الذي یھدف إلى إثبات 

ت واألفكار، خاصة بعد السبعینات، التیار الذي یعلن صراحة أم ضمنا انتماءه للخریطة اإلشكالیة التي دشنھا النسب لألفراد أو المؤسسا
نیتشھ، حیث تخصص في نقد وتفكیك المفاھیم واألفكار وتقویض البدا ھات والیقینیات الراسخة، ومرادنا في ھذه المساحة من التحلیل 

یا على النحو الذي نجده عند نیتشھ، ال في معناھا األصلي الذي ینتمي إلى میدان العلوم ھو تقدیم تعریف أولي إجرائي للجینیالوج
التاریخیة، فلقد طّور نیتشھ نموذجا في النقد الفلسفي رمى من خاللھ إلى طرح تساؤالت جریئة حول أصل القیم واألحكام األخالقیة 

ئدة في الثقافة الغربیة، لذلك فالمعنى الحرفي لكلمة الجینیالوجیا ھو دراسة كالخیر والشر، وبالتالي إعادة النظر في مضامین القیم السا
النشأة والتكوین إلثبات النسب والوصول عند األصل، ھذا ما یؤكده نیتشھ نفسھ في مقدمة كتابھ الذي یحمل الكلمة عنوانا، فاألمر یتعلق 

إثبات أصل تاریخي أو تمجید لألصول والبدایات، فمرمى التاریخ بتأمالت حول أصل األحكام الخلقیة المسبقة، لكن لیس المقصود ھو
الجینیالوجي ھو أبعد من الوقوف عند األصل، ألن الجینیالوجي یعتد بالتاریخ أكثر مما یصغي للمیتافیزیقا، وھذا اإلصغاء للتاریخ جعل 
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نصل إلى وضع قیمة ھذه القیم موضع تساؤل، وھنا إننا في حاجة إلى نقد للقیم األخالقیة، یجب أن ''نیتشھ یحدد مطلبا جدیدا ھو 
.)4('' تنقصنا معرفة شروط وظروف ظھورھا وتطورھا

إرجاع القیم إلى أصولھا ثم تقویم تلك األصول، فللفلسفة النقدیة ـ تبعا لما سبق : إذن وتبعا لھذا النص، فالجینیالوجیا تتحرك في خطین 
كذلك نسبة ھذه القیم نسبة كل شيء وكل أصل لھ بعض القیمة إلى قیم، لكن: جیل دولوز ـ حركتان مترابطتان ذكره كما یحلل ذلك 

أصل القیم وقیمة األصل في الوقت نفسھ، فھي تتعارض مع : إلى شيء یكون أصلھا و یقرر قیمتھا، فالجینیالوجیا تتلخص قي مقولتین
النسبي أیضا، إنـھا تعني العنصر التفاضلي واالختالفي الماثل في بنیة األصل ذاتھ، لكن الطابع المطلق للقیم كما تتعارض مع طابعھا

:النقد الجینیالوجي یتمظھر كتقنیات أو كإجراءات بثالثة مستویات استمر یطلقھا من حین آلخر على تحلیالتھ النقدیة 

.النقد باعتباره فقھا للغة

.النقد باعتباره علم أعراض

.ه عودة إلى األصول وتصنیف لھاالنقد باعتبار

) :فیلولوجیا(أ ـ النقد الجینیالوجي باعتباره فقھا للغة 

تعد العالقة بین نیتشھ والفیلولوجیا عالقة مبكرة، إذ ھي في الحقیقة التخصص العلمي الذي كان ینتمي إلیھ، لكن ما یستوقف االھتمام 
توظیفھا كتقنیة منھجیة لنقد الثقافة، فلقد اقترح نیتشھ طریقة یدعو إلى اإلقتداء ھو إخراج الفیلولوجیا من دائرة التخصصیة الضیقة، و

بـھا، یحق تسمیتھا بـفیلولوجیا النص، فمقارنتھ للنصوص التي كان یشتغل علیھا خاصة في اللغات الیونانیة القدیمة، قد جعلتھ یعید 
ون ھو المصدر الحقیقي، إن النصوص ھي تأویالت متناسلة ال التفكیر ویتساءل حول إمكانیة وجود نص أصلي مكتمل المعنى، ویك

.تحیل إلى أیة حقیقة، أو ھي طبعات مزیدة ومنقحة ومستنسخة عن بعضھا البعض

تبعا لما سبق ذكره ھو ما یفید بشكل عام فن إجادة القراءة، فالفیلولوجي''فما یدعونھ النص األصلي إن ھو إال الوھم ولیس الحقیقة، 
الكشف عن الوقائع دون تشویھھا بواسطة التأویالت، ودونما أیضا فقداننا ونحن نناشد الفھم لكل الخصال من قبیل الحذر ومعرفة

.)5('' والتأني والدقة

إن المنظورالفیلولوجي كإستراتیجیة لدى الفیلسوف الفنان، یتأسس على النظر إلى الحقیقة باعتبارھا فعال إبداعیا، وبالتالي فھي لیست 
L'évaluationشیئا یوجد سلفا وعلینا العثور علیھ أو الكشف عنھ، فالحقیقة تبعا لھذه القراءة الفیلولوجیة نوع من التقویم الفعال

active لقد علمتنا اشتقاقات األلفاظ، وعلّمنا تاریخ اللغة، أن ننظرإلى : ، أي أنـھا صیرورة من التأویالت غیر المنھجیة، یقول نیتشھ
، فمھمة الفیلولوجیا تتحدد باعتبارھا فكا للرموزوكشفا عن )6(''..ھیم في صیرورتـھا، وأن نعتبرأن بعضھا في طریق التكون جمیع المفا

القوى الكامنة خلف مقولة الثقافة، ومن ھنا جاء النظر إلى الثقافة نفسھا باعتبارھا لغة، وأن جمیع الظواھرلیست سوى رموز ال تعّبر 
ه الفیلولوجیا الفاعلة تسعى الكتشاف القوى الرابضة خلف قیم الحداثة، وبما أن اشتقاق الكلمات وفقھ اللغة ھو بل ھي تدل وتعني، فھذ

العلم الذي یھتم بتفسیر النشاطات الفعلیة التي تتحكم في الظاھرة الثقافیة، فإننا نجد لدیھ تجاوزا للمعنى الذي تقولھ الكلمات، وحصر
الم، وبالقوى التي تتصارع في اللغة ومن خاللھا، أي القوى التي تمتلك سلطة التأویل، وینتج عن ھذا اإلھتمام بمن یمتلك سلطة الك

من یستخدم الكلمة؟، على من یجري تطبیقھا؟، ماذا : نشوء مشروع لتحلیل لغوي واشتقاقي یطرح أسئلة لھا وقع جدید على األسماع
لكلمة ؟، لذلك یجوز اعتبارأن أصل اللغة نفسھ بمثابة فعل سلطة یصدر عن ینوي من وراء ذلك؟، ماذا یرید ذلك الذي یقول تلك ا

فالنظریة اللغویة النیتشویة تقیم ''، یربطون الشيء أو الحدث بكلمة فیتملكونـھا، ومنھ )ھو كذا وكذا(الحاكمین، یقولون ھذا الشيء 
اللغة ال جامع بینھا وبین الحقیقة المثالیة، أو الواقعیة المسلم عالقة بین الخطاب والعالقات االجتماعیة والقیم المكونة لھذه العالقات،

.)7('' بـھا، لیست أداة معرفة بل مخطط إلى مصلحة نظام بما معناه سلطة

نحن إذن إزاء فیلولوجیا ال تـھتم بالمسارالتاریخي لتكّون المفاھیم أو نشوء الثقافات، فأنماط الثقافة تبعا للتحلیل السابق لیست سوى
.. تسمیات، إن الھدف یروم الكشف عن الدوافع الحیویة خلف البنیة الفوقیة الثقافیة، مادام التأویل ھو نفسھ ملمح على وضعیة الجسد 

ھكذا إذن یجري توظیف الفیلولوجیا كآلیة مضادة للتأویل األحادي المحرف لنص الواقع، ولیست الفیلولوجیا سوى فن القراءة البطیئة 
قنعة وتفكك ھیروغلیفیة نص الثقافة بـھدف إزالتھا عن أفخاخھا الداللیة واإلنصات ببرودة إلى خطاب األخالق دون التي تخترق األ

اتخاذ أي موقف مسبق منھ، من جھة أخرى یتمثل التأویل الفیلولوجي في االنتقال من اللفظ الذي یستبطن منظورا أخالقیا والمتواطئ 
.صیرورتھ التراجیدیةمع نص المیتافیزیقا إلى الواقع في 

) :سیمیولوجیا(ب ـ النقد الجینیالوجي باعتباره علم أعراض 

ال یقتصر النّص الجینیالوجي على إعطاء قراءة أو تأویل جدید للنّص الفلسفي، بل یقترح مفاتیح وأدوات لفھم تلك النصوص أوالكیانات 
كل الفلسفات ترجع المشكالت الوجودیة إلى ''لمنظورالنیتشوي ترى بأن المعرفیة واألخالقیة، إن إستراتیجیة القراءة ورھاناتـھا في ا

مشكالت قیمیة، فیتحراھا جمیعا لیكتشف فیھا التقویمات غیرالمفضوحة التي تشكل عصبھا ویرى غریزة الحیاة ناشطة في سائر 
�فالقراءة تبعا لھذا ال تتفحص األنساق الفلسفیة أبد. )8('' نواحي الفلسفة
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