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مقدمة

منأكبراألسماءالفلسفیةالتییقترنبعضھاببعضفیتاریخالفلسفةباإلجمالوالفلسفةالیونانیةعلىوجھالتخصیصاسماسقراطوأفالطو

. فما إن یذكراألولحتىیستتبعالثانیبصورةآلیةصرفھمثلمایحدثفیالتذكرالعفوي. ن

والسببیعودإلىالتقاربالزمنیبینھمامنجھةأولى، كمایعودأیضاًإلىالتقاربالمعرفیوالفلسفیالذیظھرفیأستذةاألولوتلمذةالثاني، 

. وھذاماولدمنافعمتبادلة؛ سقراطاألستاذغرسالتعالیمفیأرضخصبةمنتجة، ونامیةالَیَخافضیاعھا

وإذا . لتاریخالفكريوأفالطونالتلمیذاستقبلھذھالتعالیموأعطىلھاصفةالخلودوالحیاةفیا

الخ، ...كانتالمیذكثرقدتتلمذوالألستاذسقراطأمثاالنطسثانیسإقلیدسالمغاري، أرستیبوسالقورینائي

فإنواحداًمنھمفقطاستطاعالقبضعلىكلتعالیماألستاذمنخاللفھمھا؛ وھوأفالطون، 

یدیفیالمقابساتعندماأرادأنیشبھمسألأماالبقیةفلمیعرفواإالأجزاءالفیاللضخمعلىحدالنصالمنسوبألفالطونذاتھوالذیأوردھالتوح

ةالحقیقةالواحدةوالتعددفیا

1.ألفھام

. وإذاكانحضورسقراطفیالمؤلفاتالنیتشویھشبھدائم، وكانفیالنھایةحضوراًغیرمشرف

. فإنأفالطونھوسببھذھالمؤلفاتأصالً،بلھوالدافعالذیحفزنیتشھعلىتألیفماألفھمنكتبككل

كماأنأفالطونھوالفیلسوفالوحیدمنبینالقدامى، 

مقدمةلقراءةمحاوراتأفالطون"الذیخصصلھنیتشھُمَؤلفاًمستقالً،ویحمالسمھكعنوانلھ،وھوكتاب

"introductionàlalecteurdesdialoguesdePlaton .

عباlaphilosophieàl’époquetragiquedesGrecs"الفلسفةفیالعصرالمأساویاإلغریقي"وھذاالكتابھومثلكتاب

أیعندماكانمدرساًفیجامعةبااللسویسریة، " البالیة"رةعنمجموعةمنالدروسالمتتالیةالتیألقاھانیتشھفیالمرحلة

1874.2إلى1871دروٌسألقاھامنسنة

یقولنقادفلسفةنیتشھمنبھینإلىمركزیةالعالقةالمفھومیةبیننیتشھوأفالطونإنھذااألخیرلیسحاضراًفقطفیمؤلفاتھ، 

لنیتشویةألنناالیمكنأننفھمھذھالفلسفةإالإذااعتبرناھاعمالًدؤوباًلقلباألفالطونیة، إنماھوسببوجودكاللفلسفةا

. بلكفاحاًمستمیتاًلتفكیكھذھالمنظومةالقویةجداًبفعلتماسكھاالمنطقیوسلطتھاالزمنیةعلىالعقول

إذاألفالطونیةھیالفلسفةالتیرسمتتاریخالفلسفةالغربیةبصورةكاملة، سواءفیالتفاصیاللصغیرة

فنیتشھكمفكرالیفھمالفلسفةالغربیةإالوھیامتدادلألفالطونیة، 3.القضایاالكبرىالظاھرةالخفیةأم

أوكتمظھردائمومستمرلألفالطونیة، فیأكثرمنمستوى، سواءالفلسفیأوالدینیأوالفني، 

، "لألفالطونیةالمضادةللمیتافیزیقا، أيالمضادةالحركة"لذایضعنیتشھعنواناًلفلسفتھبالبندالعریضبغیةإبرازھا

4.بمعنىواحدومتطابقألناألفالطونیةھیأساسالمیتافیزیقاالغربیةفیجانبھاالفلسفیوالدینیأیضا



لكننیتشھووعیاًبمھمتھالكبیرة، الیتعاملمعأفالطونبصورةسطحیةوسریعة، 

. ألنتراثاًبھذاالحجموالثقلیقتضیالَتریُّثوالصبرباللتخطیطوتأماللتأمل

علىاألفالطونیةیبدأأوالًفیالنظرإلىقیمةھذاالفیلسوففیأصولھم5االنتصاراتالتاریخیة،فقبألنیبدأفیقتالھوھجومھالھادفینإلىتحقیق

(...) ینتمیبالوالدةإلىأكثرالدھماءدونیة"فإذاكانسقراطمنأصولغیرنقیةو. قارنًةبأستاذھسقراط

)نسقراطج(وإذاكانتغرائزھمضطربةتوحیبالطابعاإلجرامي،وإذاكانتنفسیتھمھلوسةبماكانیسمیھھوبالجن6".سمجاًقبیحاً 

األكثربراءة، : "كماأنھ." أجملنبتةبشریةعرفتھاالعصورالقدیمة: "؛فإنصفاتتلمیذھأفالطونعلىخالفذلكتماماً، فھو

وھنانالحظالمعیارالذیاعتمدھنیتشھفیتصنیفھ، 7".ولھقوةتفوققوىكلسابقیھ(...) فقدكانمجرداًمنالمكرالخاصبالدھماء

. الخ...حیةالنبالةوالوضاعة، األرسطونوالدیموس، الفقروالغنىإنھمعیاراألصاللطبقیالمدینیالذییمیزالناسمننا

. الخ...والُمالَحظأنھذاالتقسیمالثنائیقدرافقفلسفةنیتشھدوماً، وفیكاللمواضیعاالبستمولوجیةوالدینیةواألكسیولوجیة

فھمبماھیطریقةورغمأنھقدرسممھمتھبماھیمعاداتھلألفالطونیةإالأنھلمیستطعاالنفالتمنالقسمةالثانیةأثناءالتعریفأوال

8.أفالطونیةبامتیازطبقھافینظرتھاألنطولوجیةونھجھالتعریفیكذلك، مثلتعریفالسوفسطائیأوتعریفرجاللدولة

. إنأفالطونلیسمنالطبقةالعامیة، بلینتمیبالمولدإلىنبالءالیونان، سواءمنناحیةأبیھأوأمھ

. تییمكنأننسمیھابالفردانیةاألرسطوقراطیةوھذھالصفاتالخلقیةالتیتتوفرفیھبفعاللمنشأتتوافقوالنزعةالنیتشویة؛ ال

. فھویمیإللىاالستقاللیةوالوحدةفیحیاتھ، كماأنعاطفتھتمیلبصورةحادةإلىالتفردواالختالف

ثمإننیتشھیعتقدكذلكأنالفیلسوفیجبأنیكونبعیداًعنالساحةالعامةفالقیمالفردیةمثاللشجاعةواالعتزازواألنانیةأواالعتدادبالذاتھیا

فلقیمالتیُیدافِععنھا

9.الخ...یكلمؤلفاتھ، فیمقابلَتشِنیِعھلقیمالقطیعوالدھماءمثاللطاعةوالتضحیةوالنزاھةوالرأفة

وبھذا، فالیسعنیتشھإالاعتبارأفالطونھیلینیاًنموذجیاًأوإغریقیاًأصیالً، 

. سواءمنجانبأصولھالبیولوجیةأومنحیثطبیعةأفكارھالعالیةوحتىطریقةعرضھلفلسفتھالمتمیزة

. سبةللفیلولوجیین؛ فھویمتلكلغًةثریًةالیمكنأنتكونموضوعمقارنةمعنصوصیونانیةسابقةعلیھأوالحقةلھفلھشأٌنعالٍخاصةبالن

أماأسلوبھفھومنالجزالِة، بحیثیجعاللقارئیتحصلعلىمتعةفائقة، 

كماأنالوصفاألفالطونیبلغدرجةمنالكمالوالجمالنادراًجداًفیتاریخالفلسفةواألدبمعاً، ولواستقصیناالكتابةبعده، 

: فأفالطونبالنسبةلنیتشھھوذلك10.اأننالحظأنالكثیرمنالفالسفةقاموابتألیفاتفلسفیةبطریقةالمحاورةاقتداءبھالستطعن

إنھالناثُر (...) اإلغریقیالوحیدالذیتبنىموقفاًنقدیاًفینھایةالحقبةالكالسیكیة"

." لیةوھوفیالتألیفیظھرموھبةدرامیةعا(...) ذوالمواھبالفنیةوالقدراتالكبرىالمتمكنمنكاللسجاالت

وتتعدىعظمتھالجانبالمعرفیواألسلوبیإلىالجانباألخالقي، 

.منخالالعتبارھإلھیامنطرفأفلوطینوالمسلمینعلىالخصوص11فالجمیعیعترفونبرفعتھاألخالقیة،

لماذایختزلنیتشھمھمتھالفلسفیةفیقلباألفالطونیة، : والسؤااللذییبرزبصورةحتمیةفیھذھالمرحلةھو



، والتي لم ینكرھانیتشھذاتھ؟ رغمالفضائاللتییمتازبھاأفالطون

ماھوالمبررالذیجعلنیتشھیعملعلىقلبفلسفةھیفیأصلھاموضوعةوضعاصحیحا؟ وھل استطاع 

نیتشھفعالًتحقیقھذاالمشروعالطموحجداًبالنظرإلىعتادةوعتاقةالتراثاألفالطونیمنخاللتشكیلھالتاریخالمیتافزیقیالغربیبأكملھ؟

فماُیقالعنھبأنھمفكٌرجاحدبسببتھجمھعلىكاللفالسفةدونحدودودونقیودوحتىدونمبأوالیجبأننالحظمسألةمھمةوھیأننیتشھعلىخال

. رراتموضوعیة

فھوفیحقیقةاألمرقداعتادأنیذكرفضائاللفالسفةأوالمنخالإلظھارإنجازاتھمومكاسبھمقبالالنتقاإللىالتجریحمنخالإلظھارالحد

. الخ...طوھیجلودوالعیوب، وھذاماطبقھمعمعظمالفالسفةأمثاألفالطونوأرسطوودیكارتوكان

ممایدلعلىأنھمفكرمعتداللشكوكیةولیسمفرطاً 

.فیھابلوأكثرمنذلكیمكنالقولبأنھصاحبأحكامموضوعیةبالنظرإلىالحقیقةالقائلةبأنلكلفیلسوفإنجازاتوإخفاقات

. زوفیشأنأفالطونیقولنیتشھإنھوعلى الرغممنكلفضائلھومزایاھالكثیرةوالمتعددة، فإنھلمیبقعلىطبیعتھوأصلھالفاضاللمتمی

" ملیتس"وھنایضمنیتشھصوتھإلى. بلطرأعلیھتحول، بلتغیرنحواألسوأ، ومصدر ھذا التحواللسلبیھوسقراططبعاً 

فسقراطمفسدللشبابفعال، . ورفاقھفیاالتھامویؤكدتھمةسقراطمرةثانیةبعدماأثبتھاقضاةأثینا

(...) عمنأعدىأفالطونبھذاالداء-باعتبارناأطباء-یمكنلناأننتساءل: والشابالذییھمنیتشھفیھذاالمقامھوأفالطون؛ یقول

ھلھوسقراطالقبیح؟ ھلكانبإمكانسقراطأنیكونمفسدالشبابحقا؟ 

: یجیبنیتشھعنھذھاألسئلةالتشككیةفیحقسقراطقائال12".وأنیستحقكأسالسم؟

: یوجدفیأخالقأفالطونشيءماالیمتبصلةإلىأفالطون، بحیثیمكنأننقولعنھإنھیوجدفیفلسفتھبالرغممنھ، ھذاالشيءھو"

..."النزعةالسقراطیةالتیتأباھافیالعمقطبیعتھكأریسطقراطي

ilyaquelquechosedanslamoraledePlatonquin’appartientpasvéritablementàPlaton
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وبالفعل، فإنمؤرخیالفلسفةیتحدثونعنقطیعةفیحیاةأفالطونالفكریة، ففیسنواتشبابھاألولىكانكاتباًمسرحیاً، 

لكنھأحرقكلھذھالكتاباتوغّیرالمسار، . انیكتبالشعروھذایدلعلىمیولِھالفنیةاألصلیةبحیثألفمأساةرباعیة، كماأنھك

والسببفیذلكھوإرضاءُمعلِِّمھالشیخأیسقراط، 

فأفالطونالشاعرالتراجیدیالشابوالیافعدفعثمناًغالیاًمنأجلتتلمذھلسقراط، 14.الذیوقعتحتتأثیرسحرھوھوشابدونسنالعشرین

فقدكانعلیھأنیتخلىعنتوجھھاألصلي،

وإذاكانالشائععنسقراطأنھالُیعلِّمالشباببم15.وھوالتألیفالتراجیدیبماھوداللةعلىالنزوعالفنیالذیالیعولكثیراًعلىالعاقلیةالمفرطة

قابلمادیوأجرمعلوم، كما كان علیھ الحال معالسفسطائیین، فإنھفیحالةأفالطونقدتلقىأجراًباھظاً، یفوقكلمقابلمادي، 

. ةفیعقلیتھاوھوتحویاللفنینحووجھةعقلیةمفرط

وھذاماعارضھنیتشھطوالمسیرتھالفلسفیةعلىاعتبارأنالفنیھوالذییجعلنانتطببالحضارةالغربیةالمریضةبفعلسقراطوأفالطون



والمسیحیةبماھیت

وبھذاالقدحفیالمسبباألولالنحرافأفالطون، . مظھرللتخمةالعقلیةالمضادةللنزوعالحسي

یكوننیتشھقدسارفیطریقالملھاةاإلغریقیةالتیشنعتسقراطأیماتشنیع، 

16.ونقصدطبعامسرحیاتأریسطوفانیسالتیصورتھفیوضعیةالتقلفیازدرائھاازدراءأفالطونذاتھللسفسطائیة

. ومانالحظھھنا، أننیتشھقامبقلباالعتقادالسائدوالفكرةالمنتشرةحولعالقةسقراطبأفالطونرأساًعلىعقب

ھأفكارسقراط، فقدشاعأنأفالطونھ والذیشكلفلسفةسقراط، وقولّھ ما لمیقلھ، وأكثرمنذلكھناكمنیقوإلنأفالطونقدَشوَّ

أمانیتشھفیؤكدأنالعكسھوالذیحدث، . وحّرفصورتھالتاریخیة

. فأفالطونفیأصلھیمثاللفیلسوفالھیلینیالنموذجیوالمثالیفینزوعھالفني، بیدأنھَفُسدبینیدیسقراط

حیدلفسادھذاالھلینیالنموذجي؛ بلھناكسببآخرساھمفیذلكوھو الرحلة لكنھذاالیعنیأنسقراطھوالسببالو

أینتمتلویثھبالتعصبالیھودي، ونقلت إلیھعدوى 17التیقامبھاإلىمصر،

. التزمتاألخالقیالمتمثلةفیفكرةالخیراألسمىأوالمثالیكتعویضلمكانةاآللھةاإلغریقیة

العقالنیةالتیأفسدتالتراجیدیةاإلغریقیةذاتالتوجھالفنیالمحبإنتمصرأفالطونوتسقرطھأدیاإلىنتیجٍةكارثیةوھیانحدارأفالطونإلى

.الغربيladécadenceممایجعلھمؤسساالنحطاط. بفیالحیاة

. وبماأنأفالطونَتَحّولعنأصلھ، سواءأكان مدفوعاًإلىذلكأمُمریداًبمشیئتھ، فإناآللةالنقدیةالنیتشویةالتصبرعلىذلكسكوتاً 

. شھكماأرادھاھووھناتبدأملحمةقلباألفالطونیةفیفلسفةنیت

وسوفنحاوإلجمالھافیثالثنقاطكبرىجامعةالنقدالنیتشویالموجھإلىأفالطونمنأجإلعادةإحیاءالصیرورةفیبراءتھااألولى، 

:والنقاطالتیتوصلناإلىإجمالھاھیكمایلي. وتطبیبالحضارةالغربیةمنخالإلیجادمصلمضادلتلوثاألفالطونیة

.لاستراتیجیةتغییرالسؤا-

.الجدلیوالفنیأومنالمعقوإللىالالمعقول-

.كشفالھجانةاألفالطونیة، أوتبدیدوھمألوھیةأفالطون-

.أو المقاربة االستسآلیة الجدیرة: من السؤال الماھوي إلى السؤال الجینیالوجي-1

ة، نجدالعبارةالتي نحتھاكارلیاسبرزوالتي منالعباراتالمدرسیةالتیتردعلىلسانكلدارسللفلسف

إناألسئلةفیالفلسفةأھم بكثیرمناألجوبة، : "بلغتشھرةمعتبرًةنظراًلمافیھامنحقیقةكاملة

وھیعبارةتدلعلىأنمنشأالفلسفةوماھیتھامرتبطباألسئلةالتییطرحھاالفیلسوفوالمفكرعام18".وكإلجابةتتحولبدورھاإلىسؤالجدید

. في األجوبةوالنظریاتالتیتقدمھا، بقدرماتكمنفیاألسئلةالتیتصوغھا-ة مطلقةبصور-فقیمةأیةفلسفةالتكمن. ة

فالسؤالھوالذییمّكنمنفتححقولمعرفیةجدیدة، 

وعلى . وھوالذییمّكنكذلكمنوضعالمسائاللمستعصیةوضعاًجدیداًومالئماًمنأجاللسیرفیطریقالبحثالنظري

. ستسآاللجدیدوالفریدالرغمممالألجوبةمنأھمیةفیالحقاللفلسفي، فإنكلتجدیدھوابناال



، "سرأسئلتھ"ممایجعلنانعتقدبأنفرادةالفیلسوفتكمنبالضبطفي

لةالتجدیدفیالطرح .وتاریخالفلسفةیعطیناأكثرمننموذجیدلعلىأنالتجدیدالمذھبیھوُمحصِّ

د شكلینفقطللسؤااللفلسفي، ھماعلىالتوالي" طھعبدالرحمن"وإذاكانالمفكرالمغربي :ُیحدِّ

. السؤااللقدیمالذیطرحھالیونان، الذي غرضھفحصوإفحامالمحاور-

وعندمانقولسؤاالًسوفسطائیاًفإنناالنقصدھذاالتوجھفقط، . وھوالسؤااللسوفسطائیالذییكشفعنإرادةالقبضعلىماھیةاألشیاء

.بلوكاللفالسفةالمعاصرینلھأمثالسقراطوأفالطون

لنقدیة، ألنھیضعحدوداًللعقل، الیمكنأنیتجاوزھا، مھماامتلكمنقدرات، والسؤااللحدیثالذییتصفبا-

19.حیثیبقى ھناك مجال لالأدریة، وھو أساساً السؤااللكانطي

ثنائیا، فإننافیھذاالمقامیمكنناتعدیلوتطویرھذاالتقسیم، " الطاھائي"قلناإذاكانالتقسیم

محاورسفسطائیاً، رغمأنھیقومبذلكفعال، ألنالسؤاالألفالطونیالیھدففقطإلىإفحامالخصم، خاصةإذاكانال

، "أنطرحاألسئلةأصعبمناإلجابةعنھا"بللھأھدافأخرىإیجابیةالیمكنإنكارھا؛ فھویعلمأوال

فاإلخفاقفیالقدرةعلىطرحالسؤااللمالئم، مثلھمثلعدمالقدرةعلىالعثورعلىاإلجابةالصحیحة، 

ظھربعدكانط، مھمجدا" وتساؤلينمطسؤالیأ"، وھناك20.تجعاللمتحاورینیراجعونالمسلماتواالعتقادات

، "اللسانوالمیزان"لمیذكرھمصنفاألسئلةالسابقةوصاحب

الفیلسوفالسائل، "لذاتحصلنیتشھعلىلقب. وھوالسؤااللجدیدالذیطرحھنیتشھالمسمىبالسؤااللجینیالوجیأوالنسابي

، بجدارةوھذایعودإلىقدرتھالفائقةعلىتحویاللبدیھیاتإلىمشكالتتتطلببحثاً 21"أوالسائاللكبیر

ومنجھةأخرىحّواللسؤااللباحثعنالماھیةإلىسؤالمصدروأصاللطارح، 

. فالیمكنأننسویعلىأیحالبینمصادرالسؤالوھیالمشكلةالتیأھملھاأفالطونبخاصة

: ھذامایجعلنانطرحمن جھتناالسؤااللتالي. وبھذھالطریقةفیالطرحیعارضنیتشھالطریقةاألفالطونیةوالكانطیةعلىحدسواء

؟ "الجینیالوجیا"والسؤااللنیتشویالمسمى" ماھویا"الألفالطونیالمسمىھلھناكفعالًفرقبینالسؤا

فیتاریخالفلسفةالمعاصرة؟" سیداالستشكال"ھلجددنیتشھاستصدارنمطسؤالیجدیدیجعلھ

لوتأملنااألسئلةالتییطرحھاأفالطونعلىلسانسقراطفیمحاوراتھالكثیرة، لوجدناأنھذھاألسئلةذاتطابعواحدومشترك، 

سئلةالتیطرحھاأفالطونعلىطولمحاوراتھالكثیرة، یقابلھاشتراكھافیشكاللطرحأوغایتھامنالطرح، بمعنىأناختالفمضموناأل

:ومنأجلتوضیحذلكنأخذنموذجاأوأكثر

مثالًعندمایسألسقراطماالتقوىوماالفجور؟ -

انالحظأنردفعلسقراطكانعنیفاًنوعاًما، فإنن." التقوىھیأنتقیمالدعوىعلىكلمنیقترفجریمةالقتألوالزندقة"ویجیبأوطیفرونقائال

لمأطلبمنكیاأوطیفرونأنتضربلیللتقوىمثالینأوثالثة، " یقولمحتجاًعلىمحاورھالساذج

ومعنىذلكأنَخْلفِیةأفالطونتكمنفیأنحقیقةوماھیةالشيءالتوجدفی22".بألنتشرحالفكرةالعامةالتیمنأجلھاتكوناألشیاءالتقیةكلھاتقیة



.حاالتالمشابھةحالةخاصة، بلفیماتشتركفیھكالل

: ؟ یجیبالمحاورقائالlavertuوعندمایطرحكذلكسقراطالسؤالعلىمینونعنمعنىالفضیلة-

فضیلةالرجلھیأنیكونقادراًعلىإدارةشؤونالدولة، فضیلةالمرأةأنتحسنإدارةمنزلھامحافظًةعلىمافیھومطیعًةلزوجھا، "

كنتأبحثعنفضیلةواحدة، : "راطمتھكماًكعادتھوھنایردسق..." وھناكفضیلةالطفلوفضیلةالشیخ

الفضائلمھماتكنمنكثرتھاومنتنوعھا، إالأنھاتمتلكجمیعاًصورةمعینةواحدةبھاتصیرفضائل(...) وإذابیأمامخلیةمنالفضائل

J’étaisenquêted’uneseuleetuniquevertu,etvoilàquejedicouvretoutunessaimdevertu

s ."23

. تقوى، فعلھكذلكمعبقیةالمفاھیمالتیكانیسعىلضبطھاوتحدیدماھیتھاومافعلھأفالطونمعالفضیلةوال

فأیدارسلمحاوراتأفالطونالكثیرةیفھممسألةمحددةوھیأنتحدیدماھیةاألشیاءوالتصوراتاألساسیةالیكونبالعودةإلىعالمالواقعوال

تجربةالمتحولینوالجزئیین، أیالیتمبالنظرإلىاألرضالصائرةدوماً، 

وتعبیرعنالروحالتجریبیةوالنزوعالمخبري، الیكونبالنظرإلىاألسفلبماھ

. بلعلىالعكستماماًیتمبالنظرإلىالسماءبماھیحیزالنموذجوالمثاالألصلیالكامل

فالجمالمثالًوھوالموضوعالذیاھتمبھأفالطونكثیراًإلىجانبموضوعالخیر، لیسكائناًفیھذاالعالم، لیسموجوداًفیاألرض، 

. جودفیالمثالوالماھیة، أوأنوجودھالماھویلیسكائناًفیالعالمالحسيأوالواقعكمانراھونعیشھ، بإلنھیعلوعلیھ، فھومو

وماسؤالھیبیاسالسوف24.ونحننعلمجیداًالتمییزالحادالذیافترضھأفالطونبینضربینمنالوجودیولدانضریبنمنالحقائقأوالمعارف

سطائیحول

مفھومالجمیإلالدلیلثالثعلىتمسكأفالطونبالمفھومالماھویلألشیاء، 

. مفارقإلھیلكالألشیاءالحسیةالجزئیةبماھیتعبیرعناستنساخ25عتقادھبوجودنموذجأوبارادیغموأنھویتھامتأتیةمنا

إنیأؤكدإذنعلىالدوام، : "المخصصةلماھیةالجمالوھوعنوانھاالفرعيHippiasmajeur"ھیبیاسالكبرى"یقولفي

نیصإللىسنالشیخوخة، فیكلمكانولكإلنسان، أناألكثرجماالًھوأنیكوناالنسانغنیاً، معافى، یكرمھالیونانیون، إلىأ

: وجوابسقراطھودوماًعلىالصیغةالتالیة." ویدفنآباءھبنبل، وعلىأنیحملھونفسھإلىالقبربمراسیممھیبةیقیمھالھأوالده

26...".سألتكبخصوصالجمالذاتھ، بشأنذلكالذییعطیالصفةالممیزةلكونكلشيءجمیال"

السقراطییتمیزبأنھسؤالماھوي، –نالحظأنالسؤاالألفالطونيلذا، وبالنظرإلىاألمثلةالثالثةالمقدمةأعاله، 

: وھذامایعكسالخلفیةالتیانطلقمنھاأفالطون، وھیأنالعالملیسواحدا. أییتعلقبماھیةاألشیاء، ولیسباألشیاءفیحدذاتھا

: وبلغةالفالسفةالسابقینعلىسقراط. ھناكاألشیاءواألفكار، الحقائقوالمظاھر، الوقائعومثااللوقائع

وھناتتمظھرمرةأخرىالثنائیةاألفالطونیةالتیاستلمھامنبارمینیدس، 27.دوالصیرورةأوالالوجودھناكالوجو

. المفھومیةبینأفالطونومعلمھالموقربارمینیدسالذیخصصلھمحاورًةمھمة–ونحنندریجیداالعالقةالحمیمیة

فالطونوھوالوریثالشرعیلبارمنیدوھذھالمسألةلمتتخفأیضاًعلىذھننیتشھالمتوقدإزاءمصادرالمثالیةاإلغریقیةالتیاكتملتعلىیدأ



.ساإللیاتي

-Que ceماھو؟"إنأفالطونعندمایطرحالسؤال que"فإنھیطرحإذنسؤااللجوھروالماھیةوالحقیقة ، .

" ماھوالجمیل؟"الخھیالتیتمثاللجمیلفیحدذاتھ، فعندمانسأل... فأكبرالحماقاتحسبھھوأننقوإلن اللوحة الفنیة، أوالمرأة

ذلكأرسطوالحقاًفیمنطقھبماھوتعبیرعنالكلي، ألمیقلبأنالِعْلَمإالبالكلیات؟ فإنالصفةالكلیة، كما یحدد

وبھذا یتحقق المشروعالسقراطیوھوالجدلكانتقالمنفكٍرإلىفكٍر، 28.الیجبتحدیدھاأوتعریفھابصفةجزئیة، بلبصفةكلیةأخرى

ینظرإلىالحسوإنكانینطلقمنھ، إنھضربمناالستقراءالفلسفیالمبكر، ألنھال. دونالعودةبتاتاًإلىعالمالحسوالواقعوالمتغیر

.والجداللصاعدھوتحقیقٌللمفھومیةاألفالطونیةبماھیصعودمنالمتغیرإلىالثابتالقار

وإذاكانھذاالسؤااللمیتافیزیقیالذیابتدعھأفالطونوسقراطمتعاونینمعاً، یؤدیإلىالنظر، واالنفصالعنالواقعالمتحرك، 

. یھمنافینظرھمعرفةالخیروالشرفیذاتھماأوفیجوھرھماالمجردفال. فإننیتشھقدعملعلىإسقاطھوإلغائھمنخاللكشفاألقنعة

باللمھمھوالكشفعنالمتكلمالذییستعملھذھالمصطلحات، أیالخیروالشر، 

: إنالسؤااللحقیقیالذییجبطرحھبداللطرحاألفالطوني، البدأنیكونبالصیغةالتالیة29.الخ...أوالجمالوالفضیلة

" ماھو؟: "ھالصیغةالجدیدة، والصیغةاألفالطونیةالمألوفةوھيفلوقمنابعملیةمقارنةبینھذ" ماھوھذابالنسبةلي؟"

الكتشفنامدىشساعةالفروقومركزیةاالختالفات، فاألولسؤالُمحایث، یعكسحقیقةالواقعاإلنسانیحیثكلشيءیرتبطباألفراد 

والذوات، في حینأن 

فسطائیالقائمعلىجعالإلنسانھومقیاساألممایجعلنیتشھھنایستأنسبالمبدأالسو30.السؤااللثانیمفارقبعیدكاللبعدعناإلنسانوالواقع

ممایدلعلىأنالمفھومیتبدلبتبداللمنظومةالمرجعیةللفردالواحد، . شیاءجمیعاً 

.وھذایولدالنسبیةاالبستمولوجیةوالقیمیةمثلماتولدالسحبالكثیفةاألمطارالغزیرة

. ، فھوالیقفعندالمظاھرواألقنعةأیماھوالخیربالنسبةلیمثالً؟ ھوسؤالمرتبطبالُمتكلِّم" ماھوھذابالنسبةلیأنا"إنالسؤال

الیسأاللشيءمنحیثماھو، منحیثالماھیة، "لذافالسؤااللذییقترحھنیتشھیتصفبأنھ. والُیَخاِتألویراوغباسمالماھیةوالحقیقة

إنمامنحیثمایضمرھویخفیھویحجبھ، یسأاللسؤااللجینیالوجیعنطبیعةالقوىالتیتستحوذعلىالخطاب، 

إنھسؤاالألرضالتیتختلفمنمكانإلىآخر، بداللسؤاالألفالطوني، 31".تلكھوطبیعةاإلرادةالتیتستولیعلىالنصوتم

فالیمكنأنیكونالخیُرخیراًبالنسبةللجمیع، . سؤااللسماءالمفارقةالتیتخاتلباسمالمطلقوالثابت

. الخ...وقسعلىذلكالجمالوالفضیلةوالحقیقة

: التقییمللشخصاألساسیمایشبھمنظورنیتشھفیتبعیةLeviathanفیمؤلفھTomasHobbesیقولھوبز

(...) كلماتالَخیِّروالّشریروالجدیرباالزدراءھذھیرتبطاستعمالھادائماًبالشخصالذییستعملھا"

وھذابالتحدیدماكانیسعىأفالطونإلىإنجازھفیمشروعھالمثالیالذیی32".الیمكناتخاذقاعدةعامةللخیروالشرمنطبیعةاألشیاءذاتھا

.ؤسسللمطلقوالمتعالي

ؤاالألفالطونیلیسسؤاالًبریئاً، بل ومایمكنأننفھمھمماسبق، أنالس



. ھوُیخفِیوراءادعائھالكلیةوالماھویةوالشمولیةإرادًةللسیطرةوفرضسلطةالمتحدثأوالمرجعیةالقویة

فیحینأنالسؤااللذییقترحھنیتشھ، . كلھذادونأنیصرحویعلنعنھذھالنوایاالمضمرة

لناإلرادةالتیتریدأنتسیطر، ھوسؤالشفافوواضحالمصدرألنھُمعلنوُمْنَفِتحعلىحقیقتھغیرموار، وألنھیع

.والكامنةوراءتحدیدالقیموالمفاھیممثاللخیروالجمال والحقیقة والفضیلة

مثلما -" ھیبیاس"فقدكان. لیسھوأولمنعارضطریقةالُمساءلةاألفالطونیة-فیحقیقةاألمر-ونیتشھ 

" ؟من: " یعتقدأنالسؤال–أشرناإلىذلكسابقاوھوالسفسطائیالذیعنونأفالطونأحدمحاوراتھباسمھ

ألنالسؤاالألولیمكنأنیكشفجوھرالشيء، ألنھیحیإللىالموضوعاتالموجودةفیالواقع، ". ما؟"أكثرأھمیًةوعمقاًمنالسؤال

... وكأنھیبیاسھناكانَیْصُعبعلیھتأسیسمفاھیمثابتةحواللخیروالجمال. ھذاالواقعالمتغیروالبعیدكاللبعدعنالثبات

. مدىالتقاربمرةأخرى، بینالمبادئالسفسطائیةوالنیتشویةوھنانالحظ. الخفیحینأنكلشيءفیحالةتغیروتبدلوسیالن

یحیلحسبھحتماًإلىاإلرادة، التیتتمیزبالتحولوالتعدد، " من؟"لكننیتشھیعمقالمسألةأكثر، ألنالسؤال

وبالتالیالیمكنالحدیثعنمفاھیمفیذاتھا، إنماھي مفاھیمبالنسبةإلىإرادٍةما، 

ةالفردیةلھوأدقتعبیرعنمبدأبروتاغوراسالقائلبأناإلنسانھومقیاساألشیاءجمإنربطالسؤالومنثمةالحقیقةباإلراد33.ومشیئةمعینة

یعاً 

l’hommeestmesuredetouteschoses

35.فیمقاباللمبدأاألفالطونیالقائلبأناإللھھومقیاسھاجمیعا"Pantonmetronanthropos"أوباللساناإلغریقي34،

.یعتبرھمنسوفسطائیالقرنالعشرین"ھیدجر"وھذاماجعلوانحیازنیتشھللسفسطائیةضدأفالطونمناألمورالواضحةجداً، 

والفنأوخصامالعقلمعالعقلالدیالكتیك-2

: منبینمبادئونتائجالسؤااللماھوي، مثلمارأیناسابقاً؛ ھوافتراضوجودعالمین

اقض، فماأرادأفالطونإبالغھ، ھوأنالَعاَلمالحسیوالواقعیمن. وھذاماتكفلتأسطورةالكھفبإظھارھوشرحھبكیفیةبیداغوجیةقویة

لذافموضوعاتعاَلمالواقعالیمكناعتبارھاحقائق، . فیخصائصھوممیزاتھومكوناتھ، لَعاَلمالُمُثلوالحقائقالثابتةالمطلقة

وبماأنالمعرفةالحقیقیةمرتبطةبماھوثابتوأزلي، . ألنھاكائنةفیعالمالصیرورةوالالوجود، إلىجانبمشاركتھافیعالمالمثل

ومنھفالمعرفةالحقیقیةالتكونإالبالجدل، . یحالةصیرورةوتغیرفإنمعرفةعالمالحسأمرغیرممكنأصالً، ألنھف

" األوثان:"لكننیتشھیسمیھذاالَعالمالذییقدسھأفالطونبـ36.حیثندركالمفاھیمالمستقلةفیعالمموضوعییسمیھأفالطونعالمالُمُثل

فالحقیقةھیأعظمأوثاناإلنسانیةالتیابتدعھابفضلجموحعقلھ، ". ھذااإلنسان"فیكتابھاألوتوبیوغرافي

إنكانھذاالعقاللعلمیالمجّردقدابتدعاألوثان، فإنإطاحتھایستلزمعقالًمننمطمغایر، و

. إنھالعقاللفنیأوالفنبماھوتعبیرعنالتمسكباألرض

وبماأنَعاَلمالُمُثلعندأفالطونھومقرومسكنالحقائقالمطلقةونماذجالموجوداتالكاملة، 

) لیثیا–أ (باللمعرفةأواأللیثیا. ھمھابعضالفالسفةبالصورةالتییف" كشفالجدیدأواختراعغیرمسبوق"فإنالمعرفةالتكمنفي



ومضمون ھذه . ، الذیحدثللنفسعندحلولھابالجسدالذییمثالالنحطاطواإلثم)لیثیا(مجردتذكر، والجھلماھوإالذلكالنسیان

الصغیرلمیكنیعرفسوىاللغةالیونانیة، " مینون"فعبد. النظریةأنالمعرفةلیستَتَعلُّمشیئجدیدغیرموجودفیالنفسأصالً 

كنھأخذیتذكرشیئاًفشیئاًعنطریقاألسئلةالمنتقاةمنطرففناناألسئلةسقراط؛ الشكلذاثمانیةأقدام، ل

37.وھذایدلعلىأنالمعرفةھیتالشیأثرمیاھنھرالنسیانالذیتشربمنھكلنفسقبلحلولھافیالجسدمنجدید

. ط وطّورھبصورةأكثرعمقاً وھذاماَتَعلََّمھمنأستاذھسقرا. إنالتجربةالحسیةحسبأفالطون، التقدمأكثرمنالرجحانواالحتمال

أماالحقائقالضروریةوالكلیةالشاملة، 

وإذاكانتالمعرفةالحقیقیةمرتبطةحصراًبالعقل، فإنمصدراًآخرلنیكونصالحاًلذلك، 38.فالیمكنإالأنتكونمحصلةبحثٍعقلیخالص

نالحقیقة، لذایجبحظرومنعالشعرالقائمعلىالمحاكاة، خاصةشعرالمأساة، ألنالشعربعیدكاللبعدع. خاصةالمصدرالفني

والشعراءیقلدوندونمعرفةحقیقةاألشیاءالتییقلدونھا، مثلمایفعلھومیروسوھوزیود، 

39.لذافإنطردھممنالجمھوریةھوأحسنفعلیقومبھُمشَِّرعالمدینة

نفھممنھذاأنالفنھوتقلیدللَعاَلمالمحسوسوھوالَعاَلمالظاھر، وھذاماُیدینالفنانكإنسانلھمنظوروھمیتوھیمي، 

انثقافي، ویجعلھالینتمیإلىمجااللمحسوسالجزئیالمتغیرفقط، إنماأدنىمنذلكبكثیر، فھومحاكاةٌللمحاكاة، ویدینأیضاًالفنیكمید

فذنبالفنانھو . وھذامایجعلھبعیداًعنَعاَلمالُمُثلبمسافتینولیسبمسافةواحدةفقط، كماھوالحالمعالَعاَلمالمحسوس

كأنھیخطوبناخطوتینمننورالحقیقة، 

األطفالنحومھاویاإلثماالبستمولوجیالذییتمثلفیالوھموالضاللبماھوتعبیرعنرفضَعالمالُمُثاللثابتویأخذبأیدیناوأیدیأجیالكاملةمن

ة

.والركونإلىالمتغیروالصائر

وھكذافقدوقفأفالطونفیوجھأحسنوأبھى صور 

. الحضارةالیونانیةوھیصورةھومیروسالذیشكاللمخیااللیونانیمنخاللتسمیةألھةالیونانكلھاوحفظقصصأبطالِھمالعظماء

صورة التراجیدیا و

التیطورتفنیاًوأدبیاًفتاتالشعرالھومیریمنخاللتصویرمأساویلوضعاإلنسانفیالكونبماھوداللٌةعلىالغائیتھوارتباطھبإرادةالبشر

وصورةاألسطورةالتیعاشوتفكرفیھااإلغریقتاریخھموحاضرھم، . وحدھم

لوثأفالطونصورةالصیرورةكماصّورھاالخوأیضاً ...وصورةالجسدالتیأصبحتمعأفالطونرمزالشروالضعفوالزوالوالرذیلة

. أبھىوأشجعفالسفةاإلغریقوھوھومیروسمنخالاللتحاملعلیھوعلىأحفادھالسوفسطائیینوأجدادھالشعراءخاصةھومیروس

فكیفتصرفنیتشھأمامھذاالنسیجاألفالطونیالمتماسكوالضخموالخطیرفیالوقتنفسھ؟ : وسؤالناھناھو

.قھالضخمنسقالمثالیةالتیأعطىلھامبررالخلودھلیرضىفیلسوفالقوةوالحیاةماقامبھأفالطونفینس

إذاكانأفالطون، مھندسالفلسفة، 

استغرقكلحیاتھلبناءنسقمتكاملومنسجممنخالالالستعانةبأستاذھسقراطوتلمیذھأرسطووكلمعاونیھ، 



ھومیة، مذھبھالذیانطلقمنإنكارالصیرورةالھیراقلیطسیةمنخاللتأثیمھاوتبیاناستحالةنتائجھامنالناحیةاالبستمولوجیةوالمف

ومن خالل . وأیضامنخالاللتشكیكوالتشكیكالمفرطفي الحواس

استنتاجھعطفاًعلىالمقدماتالسابقةأنھناكعالماًللُمُثلمستقالًوموضوعیاًیحتویعلىكاللحقائق، وأنالنفسنظراًلخلودھا، 

حلولھابالجسدالمادي، وعند. كانتتعیشفیعالمالُمُثل، أوالعالماآلخراألزلي، أینكانتتتصفبالمعرفةالمطلقةوالفضیلةالتامة

فقدتكلماتعرفھونسیتھابسببھذاالحلوالآلثم، وماعلىالعقإلالأنُیِعیدتذكرذلكعنطریقالجداللقائمعلىالتساؤاللماھوي، 

قلناإنكانأفالطونقدنسجمذھبھمنخاللھذھالمحطاتالكبرىالمختصرة، . لالتصالمرةثانیةباألصل، أیَعاَلمالُمُثلوالحقائقالخالدة

فالمحاربوالمعاركذاالطباعالحربیة، قامبنسفھذاالبناءالمثالیالضخمبكلمةواحدة، فإن نیتشھ، الفیلسو

. وبحزمةمتفجرةواحدةومدویة وعنیفة منالدینامیت، أولیسھوالذیقالعننفسھإننیلسترجالًبألصابعدینامیت

وھي . سبةالثانیةھذھالكلمةالناسفةأعلنھافیمناسبتین، رغمأنشھرتھاوذیوعھا فیالفكرالفلسفیالمعاصروأثرھاتحققفیالمنا

.leDieuestmort"اإللھقدمات: "كلمة

مثلماكانیفعلدیوجینالسینوبي أوالكلبي، (لقدأعلنذلكالرجالألخرقالذیكانُیْشِعلفانوساًفیواضحالنھار

باحثاعناإللھ، ) وھنانلمسمدىتأغرقنیتشھوتقمصھِجْلدالفالسفةاإلغریقفیكلمناسبةتتاحلھذلك

! لقدقتلناھأنتموأنا! أیناإللھ؟ سأقوللكم: "اإللھالذینعبدھدونتوقفودونأننراھأیضاإنھالرجاللذییریدمعرفةمكانتواجدھذا

أماالمناسبةالثانیةوالتیأحدثتانفجاراًعنیفاًومسموعاًوأصبحتعلىلسانكلدارٍسللفلسفةاأللمانیةوعلىلسانالشبابالمت40".نحنكلناقتلناه

رالذیوقعبینھوبینالناسك، حمسوالثائرخاصة، فھیإعالنزارادشتالذیكانُمحدثانفسھ، بعدالحوا

الذیالتقىبھفیالغابةبعدنزولھمنالجبل، 

وكأن 41!".أیعقألنیكونھذاالقدیسالشیخفیغابتھغیرعارفبأناإللھقدمات"قالزارامحدثاًنفسھفیتعجبواستغراب

منالیزالیعتقدبوجوداإللھیشبھھذاالشیخالقدیسالمنعزلفیصومعةاالعتزالوالتصوف، ولمیّطلععلىأھم 

.الدینیةالمعاصرة، أیموتاأللوھیةوأفولھاإلىاألبدحدثطرأعلىالساحة

. التعبرإالعناإللحادالشخصیلنیتشھ، وأنھا تستھدف اإللھالمسیحیبصورةخاصة" اإللھقدمات"قدیعتقدالكثیرأنھذھالكلمة

. سيلكنھذھالكلمةأوالجملةفیالحقیقةموجھةإلىأفالطونبالتدقیق، صاحبفكرةالَعاَلمالمثالي، والمیتافیزیقي، أومافوقالح

-مثلمارأیناذلكسابقاً -فإذاكانأفالطونقدجعل. فاإللھھواسملمیداناألفكار، وھواسمكذلكلموقعالفالسفةالمثالیین

العالمالمثالیھوالعالمالحقیقي، والعالمالحسیوجعل العالم الواقعیظالالًباھتًةلألول، أیمجردظاھروواقع، 

قامتبنسفھذاالتقسیمبأكملھ، " اإللھقدمات"فإنعبارة

ةالتیاستھدفتمركزالفكرالمیتافیزیقیالغربیالذیتشكلبدایةمنأفالطون، فھیالجمل

وھناَتبرُزالطباعالحربیةلنیتشھالرجلوالمفكر، 42.إنھاالرصاصةالتیأصابتالرأسرأسالمیتافیزیقاالغربیة

ألنالمحاربالمتمرسالیحدثضجةدوننتائجناجحة، نیتشھكانیقصدإحداثأكبرضررللمیتافیزیقابكلمةواحدة، 

مدویةوعنیفةوناسفة، إنھأرادأنیتقلدوسامالجنرالمنخاللنجاحمھمتھالضخمة مختصرةلكنھا



.تحطیممركزقیادةالمیتافیزیقاالغربیةدونرجعة

. بسببكثرةالتأویالتوتناقضھا43ورغموقوعخالفبینناقدیفلسفةنیتشھودارسیھ، حولمدلولھذھالعبارة،

إالأنھھناكمنیقوإلنھ ال یرفضجمیعاآللھة، ورغمأننیتشھكانیرفضبصورةمطلقةفكرةاإللھأواأللوھیةبصورةعامة، 

ألنھفیمناسباتأخرىومتكررة، یبدیإعجابھالمفرطباآللھةالیونانیةالقدیمة، كماذكرتھاووصفتھااألشعارالھومیریة، 

ورغمأنھناكمنیقوإلن نیتشھ یرفضفكرةاإللھككل، . والمسرحیاتالتراجیدیة

). ھكمایتصورھالمسیحیأواللھكمایتصورھالمسلمكذلك٭ومنھاإلل(دوناستثناءسواءتعلقاألمرباإللھالواحدالیھودي

أواآللھةالمتعددة، كماتصورھاالیونان، أوغیرھممنالشعوب، فإنالمسألةالتیالیحدثفیھاتأویألواختالف، 

44".إلغاءعبءالمفارقالذیأثقلكاھالإلنسانالمعاصر"إلى" اإللھقدمات"ھیأننیتشھیرمیویھدف بجملة 

علىاعتبارأننیتشھالینكراآللھةمطلقاًفكممنمرةیعتقدأنھتلمیذدیونیزوس، إنالمدلواللحقیقیلھذھالعبارةإذن

ومنھیمكن . ھوأنالمثالیةالمتعالیةقدبلغتنھایتھا، علىاعتبارأنالمثالیةمؤسسةعلىأسبقیةالذھنالبشریأواإللھیعلىالوجودأواألرض

دونالوقوعفیخطأ، " المثالیةقدماتت" بعبارة"اإللھقدمات"استبدالعبارة

". اإللھالمسیحي"و" عالمالمثل: "كماأنھلیسھناكأیتعارضبینالعبارتین45.المعنىوالمدلولأوتغیرفیجوھر

٭ .ألنالمسیحیةفیأصلھاھیامتدادلألفالطونیة، فإذاأكدناعلىموتاإللھ، حسبنیتشھ، فإننابالضرورةنؤكدعلىنھایةاألفالطونیة

: كمنفینقاطعدیدةمنھاألنأفالطونھوأكبرفیلسوفھیأاألرضیةلقیامالدیانةالمسیحیة، وھذھالتھیئةت

وھذامایعنیبصورةضروریةنبذكلمایمتإلىالواقعالحسیبصلة، 46.إدانةالحواسوتأثیماألرضوتكفیرالصیرورةواالنقالب

.كمایعنیكذلكقمعالشھواتواألوالعالمرتبطةبالجسدواألرضوالحركة

. سواءقبلنیتشھأوبعدهوھذھالفكرةالتیتجعاللمسیحیةمدانةلألفالطونیةبالشيءالكثیر، أكدھاالكثیرمنالفالسفة، 

فإذاكاننیتشھیمیزاألفالطونیةوالمسیحیةفیمستوىانتشارالخطابفقطمنخاللجعالألفالطونیةمسیحیةالنخبةأماالمسیحیةفھیأفالط

. ونیةالشعب، فھناكمنیؤكدوجودعالقةقویةبینالمسیحیةكدیانةواألفالطونیةكفلسفة

–) 1662–1623("بلیزباسكال"حیثنجدالفیلسوفالمسیحیوالَعالِمالفرنسیالحدیث

: یقول–والذییفضلھنیتشھمثلھمثلفولتیرعلىجمیعالفالسفةاأللمان، رغمنزعتھالدینیةوالمسیحیة

" ویلدیورانت"وفیسیاقمشابھیقول47".علینابأفالطونحتىنستقباللمسیحیةوُنجھزلھا"

" قصةالحضارة"فیكتابھالموسوعیالموسومبـ

غمكونھوثنیاقدمھدمفھومیاًلقیامالدیانةالمسیحیةالقائمةعلىتأكیدالمفارقوتقموافقاًنیتشھعلىھذھاألطروحةالتیتؤكدأنأفالطونور

–علىقولنیتشھ–لمیكنأفالطونمسیحیاًقبلوجودالمسیحیة: "دیسھ

فحسببلكانفوقذلكمتزمتاًمسیحیاًقبلوجودعصرالتزمتالمسیحي، فھویرتابفیالطبیعةالبشریةویراھاشراً، 

ویضربفیكتبھاألخیرةعلىنغمةأخرویةشبیھةبنغمةأوغسطین، ) (...ویعتقدأنھاھیالخطیئةاألولىالتیلوثتالنفس

أینغمةالرجاللذیتابوأنابوعادإلىالدینالصحیح، ولوالھذاالنشرالذیبلغغایةالكمال، 



وبھذاتتأكداألطروحةاألنثربولوجیةالتیتؤكدوجودخیطواصلبینالوثنیةوالواحدیة، 48".لشكاإلنسانفیأنأفالطونمنالیونان

.یاناتالتوحیدیةعلىاعتبارأنھناكخطوةنوعیةتفصاللنمطینفصالًمطلقاً وھذاطبعاًمایرفضھأصحابالد

لكن، إذاكاننیتشھیحددمھمةفلسفتھعلىأنھاقلبلألفالطونیة، أیاستبدالمكانالعالمین، فبعد أنكانالعالمالمعقولموجوداًفیاألعلى، 

. عھفیأعلىالجسمواألعلىھورمزالحقیقةوالخیروالكمالعلىاعتبارأنالرأسوھومركزالمعقولیةموق

–بعدعملیةالقلب-والَعاَلمالمحسوسموجودفیاألدنى، واألدنىرمٌزللزیفوالظاللوالشر، فسوفیصبحالعالمالمحسوس

: لكن ھذاالقلبسیظل، فینظرنیتشھ، سلبیاًطالماظاللثنائي49.موجوداًفیاألعلى، أیھوالذییمثاللحقیقةواألصاللثابت

خة، ھوالمحددلبنیةالبناءالمیتافیزیقي، األعلىواألسفل، الفوقوالتحت، النموذجوالنس

. وھذامایعنیأنالقلبالیجبأنیمسالمضامینفقط، بلیجبأنیطاالألمكنةوالمواقع50.وطالماظلتاألمكنةوالمواقعمحافظةعلىماھیتھا

معاً، " الَعاَلمالظاھر"و" الَعاَلمالحق"والیتمذلكإالبإلغاءكلمن

لعالمینأوالموقعینتبعاً وإلغاءالدیالكتیكالذییستمدماھیتھمنھذاالتقابلبینا

فالجدلیستمدمشروعیتھوغرضیتھمنوجودعالمین، األولمزیفوالثانیحقیقي، .51لذلك

أماإذاتمإلغاءھذااالزدواج، . وھنایعماللفیلسوفبھذاالمنھجللتخلصمنزیفاألولوالتشبثبیقینالثاني

.فالمبّررلھذھالحركةالجدلیةأصالً 

سعلىإلغاءصورةالفك . رولیسمضمونھفحسبإنرھانھدماألفالطونیةُمؤسَّ

والصورةھناھیالتیتشكاللعالمتشكیالًثنائیاًمزدوجاًممایبّررالحركةالدیالكتیكیةالصاعدةمنعالمأدنىإلىعالمأعلى، 

.لكنفیحالةإلغاءالصورةالثنائیةوتأكیدالصورةالواحدیةللعالم، فإنالمحسوسھوالذییبقىویبقىلوحده

الذینّظرلھكارلماركسفیسیاقفلسفتھالتیعملتعلىقلبالَعاَلمأیضاً، وھنایقتربالقلبالذیأحدثھنیتشھ، منحیثجوھره، بالقلب

. لكنلیسفیمیدانالمیتافیزیقاأونظریةالمعرفة، إنمافیمیدانالحیاةالمادیةاالقتصادیة

ھذاالقلبأحدثھإزاءالثنائیةالتیأفرزتھاالحركةاالقتصادیةالرأسمالیة، فیمرحلةمنمراحلتطورھاالتاریخي، 

فإذاكانتالطبقةالمالكةتشكاللحزبالمحافظ، وتعملعلىالحفاظعلىنفسھاوعلىنقیضھا، . اریاوھیالملكیةالخاصةوالبرولیت

. فإنالبرولیتاریاتشكاللحزبالُمَدّمر، ألنھاملزمةبالعملعلىإلغائھاالخاص، وإلغاءالملكیةالخاصة

. لمنأساسھافإنھذھالطبقیةتزو-مثلھاكمثاللنقیضالذییشترطھاأیالملكیةالخاصة-وعندماتكونالبرولیتاریاقدتالشت

وبالتالیلنیبقىالعالمالظاھر، أیالحسیموجوداً، " حقیقةالعالمالظاھر: "إننیتشھیریدإلغاءالعالمالحقیقي، انطالقاًمن

ویمكنأننالحظھناأننیتشھقامبطردالتقسیمالثنائیاألفالطوني، مثلماطرد . ألنھسیزولبزوااللعالمالحقیقي

52.عتبرفكرھمالمستمّدمنالھیراقلیطسیةفكراًآثماًمتھتكاً أفالطونذاتھالسفسطائیینمنساحةالتفكیرالیونانیوا

وبھذاالتفكیكالذیباشرھنیتشھلبنیةالمیتافیزیقااألفالطونیةوالغربیةككلمنبعدسقراط، 

وإنزالت الحقیقة الكائنة فیعالمماوراءالحس، . لنیبقىللحقیقةنفسالمعنىالذیحددھلھاأفالطون

ةقیمة، ویزول أي مبررالستعمالھأوتوظیفھ، ألنغیابالھدفیلغیأھمیةالوسیلة، فإنالدیالكتیككطریقلبلوغھذاالعالمالتبقىلھأی



وھذامایعنیانھیارالمیتافیزیقااألفالطونیة، والغائیةالمسیحیةككل، . ونحننعلمأنالجدلھومنوسائاللحقیقةكغایةونھایة

. ویحاللعوداألبدیالمضادلھذھالثنائیةاألفالطونیة

خاصًةبمعناھاإلیطیقیالذییجعالإلنسانیتصّرفكمالوأنالنھایةغیرموجودةأصالً 53.حیةإنالعوداألبدیھوسالحمضادللغائیةالمسی

.، ألنبنیةاإلیطیقاالدینیةككلھیافتراضنھایةللعالم

" الظالألكثرقصراً "ویتحدثنیتشھعمایسمیھبـ

لحقیقي، كفكرةموّجھةأساساًلمناقضةالفلسفةالمثالیةاألفالطونیةفأفالطونیعتبرالعالمالذینعیشفیھمجردضاللللعالما

وھذامایبررحسباعتقادھتجاوزھكضرورةابستیمولوجیةوأكسیولوجیة لبلوغَعالمالُمُثلوالكمااللنموذجي، 

. أمانیتشھفیرفضذلكمطلقاً، ویجعاللحقیقةموجودةفیمنتصفالنھار، حیثالظلینكمشإلىأقصىحدوده، أوینعدمتماماً 

" ةأسطورةالكھفاألفالطونی: "وبھذایقومتقابلبیناستعارتینكبیرتینھما

" الظالألكثرقصراً "التیتعتبرالنصالتأسیسیللثنائیةاألنطولوجیةواالبستمولوجیةو

إننیتشھھونبیِسفرالتوحیداألنطولوجیالذیھاجمأفالطونرسولِسفرال54.النیتشویوالذیُیعَتَبراستراتیجیةتھدفإلىقلبالثنائیةإلىواحدیة

ونحننعلمبأنالدیاناتالتوحیدیةوعلى الرغم . تثنیةالوجودیة

توحداإللھفإنھافیمقابلذلكتتحدثعنثنائیةأنطولوجیةعلىمنوااللزرادشتیةالتیتقولبوجودعالمینخیروشر، منكونھا

.الخ، لذافتوحیدیةنیتشھلیستفیاأللوھیةإنماھي فیبنیةالعالم...حسوعقل

ھذا، ویستبدلنیتشھالدیالكتیككمنھجیةعقلیةقائمةعلىالتجریدالمطلق، 

الدیالكتیككإیمانباإللھ، 55قف،واالنفصالكلیةعنعالماألعیانالمتغیردونتو

فالعقلحسبالفالسفةالمثالیین، 56.أیالعالماآلخرالذییتمیزبالخلودوالدیمومةوالنقاوة

. وحتىالقدیسینومنطقرجااللدینھواألداةالضروریةوالمقدسةلتأسیسالمعرفةاإلنسانیة

ونعضواًمساعداًالأكثر، ألنالعقلفیحقیقتھالیعدوأنیك. لكننیتشھیرفضھذاالتقدیرالمفرطلقیمةالعقلوالمعقولیة

فالیمكنأنیكونفیالمنزلةاألولى، بلمھمتھالحقیقیةوالصحیحة، 

والحقیقةأنتغییرمكانةالعقلھیمننتائجتغیرصورةالعالم، فإنكانھناكعالمواحدفقط، 57.ھیخدمةالغرائزالحیویةوالعضویة

زعمأفالطون، وھذاالعقاللذیی. وھوعالمالحسالظاھر، فوقتئٍذالتبقىأیةمھمةمقدسةللعقللكییكتشفھا

وكاللفالسفةالمصطفّینوراءھفیرتاللمثالیةبأنھطریقٌلبلوغالحقیقةالثابتةواألزلیة، بمجردأنُیعاَدإلىأصلھ، أیالحیاة، 

سیزولعنھحتماًطابعالقداسة، ومافیھامنصیرورةوتغیر 

والوجود لعالم وتصبحالحقیقةالمؤسسةعلىالعقلمجردأباطیلوأضالیلوأوھام،فلیسھناكعالمآخرغیرالعالمالذینعیشفیھ، 

الحقائق الثابتة، ولیسھناكالشیطانوالجحیم، فروحاإلنسانتموتبفناءجسده، لذاالداعیللخشیةوالخوف، 

ھذاماقالھزرادشتلراقِصالحباللُمْحَتِضر، 

إنإلغاءالعالمالمفارقیؤدیإلىتساقطالوسائاللمؤدیةإلیھتوالیاً، 58.قبألنیدفنھفیتجویفشجرة



.ھذاماجعلنانقولبأناستراتیجیةنیتشھكانتحربیةذكیةوجذریةأیضا. قطالجدرانتتابعاً مثلماأنتحطیماألساساتیؤدیإلىتسا

والمنھجالمالئملتعویضالدیالكتیكالمزّیفبسببزیفصورةالعالمالثنائیةعندأفالطون، 

. والذیالقیمةلھبعدإنكارثنائیةالعالمھومنھجالفنأومارأىنیتشھتسمیتھبالنظرةالفنیةللعالمأوالنظرةالدیونیزوسیةللكون

فإذاكانأفالطونقدنبذالشعراءوحط من شأنالفنفیأوسعمدلوالتھ، 

: ألنھیقلدالواقعالمحسوسالذیالیمثاللحقیقةفإننیتشھمعقلبھاإلیجابیلألفالطونیةتوّصإللى المبدأالتالي

... إنالفنأعلىقیمةمنالحقیقة، ألنالفنینطلقویبدعمنالمحسوسوالواقعوالمتحرك"

یة، ھوالعالمالوحیدوالحقیقي، والمحسوسمنوجھةالنظرالمضادةلألفالطون

59.وھذامایجعاللفنھوالوسیلةوالسالحالوحیدالمضادللعدمیةالتیألغتقیمةالقیمالحقیقیة

. الفنھوالجرعةالتطبیبیةلمرضاإلنساناألفالطوني، الذیأصیببوباءالعقالنیةالمفرطةالتیتخلقعوالموھمیةوتنسجوسائلباطلة

.أّثمھماالعقلوالدیالكتیكالفنھوطریقةلتطبیعالصیرورةوالجسدواألرضبعدما

لذافالفنحسبنیتشھھوالطریقةالوحیدة، 

إلعادةاإلنسانإلىموطنھاألصلیوالحقیقیوالطبیعیوھواألرضوالفنھوالوسیلةالوحیدةالقادرةعلىاستبدااللقیمالعلیاالعلیاجداًبقیمإن

.فاإلنسانالیكونإنساناًإالبكونھفناناًأوینظرإلىالكوننظرًةفنیةً 60.سانیة، إنسانیةجداً 

فإذاكانقلباألفالطونیةھوالمشروعالذیراھنعلیھنیتشھالقتالعالمیتافیزیقامنأصولھاالعمیقةلكیال تنتشمرةأخرى، 

.وعندمایتحدثنیتشھعنالفن، فھویتحدثعنالشعرواألسطورةوالمسرحالتراجیدیوالرقص. فإنالوسیلةالفعالةلتحقیقذلكھیالفن

! ... إرادةالحقیقة؟ آھإخوانیالحكماءجداً، إنھاإرادةالالمعقولیةفیالعالم: "یقولنیتشھمعبراًعنماھیةالحقیقةبعدقلباألفالطونیة

ومایمكنفھمھمنالشذرةأعالھوالمھمةجدا، .الخ...فالحقیقةبمعناھاالفنیھیالالمعقول، أیالحسیوالجسدیوالصوفیوالذوقیة61".

فالفنحسبنیتشھیفوقالِعلم، . لضیقھوأنكلماھوخارجبنیةالعقلوحدوده، الیعدوأنیكونالفنذاتھ؛ الالمعقوألومافوقالمعقوال

. فیمسألةمعارضةالنظرةالغائیةللعالم، وھذاماأدركھأفالطونجیداً، إذفھمأنالِعلموالجدل، یخدمانفكرةوجودغائیةكونیة

عكسالفنالذییكشفعنالطابعالمأساوي، التراجیدیللعالم، لذاوقفأفالطونموقفالمعادیللفن، 

لذافإنمشروعنیتشھالبیداغوجییتمثلفیتسلیمزمامالتربیةللفنانین، 62.لوطردالشعراءمنمدینتھومنعھممنتدریساألجیا

. وتغیرالسوفقراطیةأیحكمالعاقالألفالطونیةبـحكمالفنان

إننیتشھلیحلمبتكریمالفنانوتنصیبھحاكماًعلىجمھوریةالعباقرةاألقویاءاألصحاءـ، 

لنقدالجذریلنسقھالمتكامل، وبھذاالقلبالكلّیلفلسفةأفالطونوا.جمھوریةاألرضوالجسدوبلدالصیرورةالمطلقة

یتخلصنیتشھكلیةمنالفلسفةالمثالیةالتیتعارضالفنبالعقل، وتستبعدھیراقلیطسلصالحبارمنیدس، 

.وسحقالسفسطائیةبمنطقسقراطیخبیثمتحذلق

، "فالمثالیةمناألشیاءالغریبةعلىطبیعتي"إنكفاحنیتشھضدالمثالیة، مثلھمثلكفاحالجسمضدأمراٍضدخیلةوخطیرة، 

واستبدااللدیالكتیكبالفن، یعنیكذلكشیئاًآخرُمِھمھوإعادةاالعتبارللجسد، ألنالفنیكمنفیالنشوة، 63.ھكذاقالنیتشھفیسیرتھالذاتیة



64.نشوةالحیاةالجسمانیة، فاإلیمانواالعتقادبالجسدأكثرأھمیةوضرورة، مناإلیمانبالنفسوالروحأوالفكر

فالجسدھوالعقاللكبیر، (...) ماالروحإالاسمیطلقعلىجزءمنالجسدأناكلیجسدالغیر، و: "فالمتفطنوالیقظھوالذییقول

وماالعقاللصغیرسوىأداةصغیرةوھینة، یستعملھاالجسد، 

. ھكذاتكلمزراردشت، وھكذاتكلمنیتشھنبیالجسدورسوالألرضلألرض65".العقاللصغیرماھوإاللعبةصغیرةللعقاللكبیر

الجسدھوالظاھرةاألكثرثراء، األكثروضوحاً، : لكنلماذاأخذالجسدكنقطةبدایة؟ إنھیجیبقائال

واألكثرقابلیًةللفھممنظواھرالروح، 

مقارنةبباقیوظائفاإلنسانالمتعلّقةبھ، 66.وھذاماُیبّرروضعالجسدفیالصفّاألّولوالمرتبةالفائقة

. فالجسدھواألصلوكلُّمایتفّرعمنھمنوظائفكالتفكیرماھیإالفروعثانویة

.علىقداستھورفعتھبلَیُدلُّعلىأنھثمرةمتأّخرةمقارنةبجذورالجسداألولیةوالضروریةوكونالجسدفیأعلىجسماإلنسانالَیُدلُّ 

أوإبطالدعوىألوھیةأفالطونالھجیناألفالطوني،نظریة-3

َعلَّمناتاریخالفلسفةبأنالنسقاألفالطونیمنأكبرإبداعاتالعقالإلنساني، 

دةومبتكرةحتىنطرحسؤاالإلمكان، وبالفعلفعندمانقرأمحاوراتھالكثیرةفإننانندھشلَِماتحتویھمنأفكارفری

. أیھلفعالًیمكنلعقلبشریأنینتجمثلماأنتجأفالطون

: الذیعنونھبـ"تأمالتفیغیرأوانھا"لكننجدنیتشھیقولفیشذراتمابعدالوفاةالواردةمعالجزءالثانیمنكتاب

من -علىالطریقةالسقراطیةالمعروفةفیحواراتھ–ساخراًومتھكما " جدوىالدراساتالتاریخیةومساوئھا"

إنھاتجمعبینعضدبارمنیدس، وجزءمنكتفھیراقلیطس، : "ةالمثالألفالطونیةنظری

. وكأنھااستجماعألجزاءقدیمةمتناثرةفیاألصل67".وقدمأنباذوقلیس

: والشيءالواضحمنھذھالعبارةالالذعةوالناقدةبعنفٍمتفجرأنھاتھدفإلىإسقاطكألصالةعنفلسفةأفالطون، ویواصلفیموضعآخر

-Platonluiولھجینإنأفالطوننفسھیّتسمبكونھأ"... 

mêmefaitfiguredepremiergrandhybride) ھنانفھمأنھناكھجینثانوھذا

ماسیتكفلنیتشھبإظھارھعندمایتحدثعنفلسفةأرسطوطالیسبوصفھافلسفةحوضكبیراستجمعتكاللنظریاتالفیزیائیةوالنفسیةالساب

یةوفیثاغورسیةوھیراقلیطسیة، إننظریتھحواللُمُثلتجمععناصرسقراط. وھذامدّونفیشخصیتھكمافیفلسفتھ. قةعلیھكبیر

68".لذلكفھوالیمّثلنموذجاًصافیاً 

: لذلكفإنالسؤااللذیُطِرحمنذالقدیموالزالُیطرحبصورةمتكررةإلىالیومعندتناوألفالطونبالدراسةھوالسؤااللذیتطّرقإلیھنیتشھ

تكونتھذھالنظریةالمسّماة، كیف: ھلكانأفالطونھوالمبدعلھذھالنظریةالمتماسكة، فیتفاصیلھاوجزئیاتھا؟ وبصیغة أخرى

للداللةعلىالمق71والكثیرمنالمسلمینأمثااللفارابي70إننانجدأفلوطینمثالیذكرصفةاإللھیعندمایتحدثعنأفالطون،69نظریةالُمُثل؟

درة

ونحنالنصفاإللھیبذلكإالألنھخلقالكونمنعدمومنفراغ، . الخ...لخارقةلفكرأفالطونفیالتعبیروالمضامینوالمناھج



لھیةصفةاالبتكاریةالجذریة، ووصفأفالطونبھذھالصفةیدلعلىابتكاریتھ، فھلفعالھوكذلك؟ممایدلعلىأناإل

: كما ُترجمتبعضفقراتھفیكتبتاریخالفلسفة" المیتافیزیقا"إنأوإلجابةقدمتلھذاالسؤال، كانتمنطرفأرسطو، حیثیقولفیكتاب

) أیأفالطون(لقدوصإللیناالتفكیرفیالمذاھبالسابقة، فإنھ"

راقلیطسأنالمحسوساتلتغیرھاالمتصلالتصلحأنتكونموضوعِعلم، أخذعنأقراطیلوسوھی

وكانسقراطیطلبالِعلمالكلیفیالخلقیاتفاعتقدأفالطونأنھذاالكلیلمغایرتھالمحسوسیجبأنیكونمتحققاًفیموجوداتمغایرةللمحسوساتو

أماالمشاركةفھیاسمآخرلمسمىوجدھعندالفیثاغوریین، . أسمىھذھالموجوداتمثالً 

شیاءُتحاكیاألعدادأوتشابھھا، فأبدلھواللفظوقاإلناألشیاءتشاركفیالمثل، فإنھمكانوایقولونإناأل

دونأنیبینماھیةھذھالمشاركةغیرأنالفیثاغوریینلمیكونوایجعلوناألعدادمفارقة، 

: ففطنأفالطونإلىأنھ. وإنماقالواإناألشیاَءأعداٌدولمیكنسقراطینسبالماھیاتإلى أشیاءمفارقةبأنفسھا

72".منحیثھوكذلكفیجبوضعالكلیاتفوقالجزئیاتلماكانالكلییغایرالمحسوسات

. فإننانالحظبعضاالختالفاتفیالتفاصیل، رغمأنالمعنىاإلجمالیلمیطرأعلیھتغیر" المیتافیزیقا"أمافیالترجمةالفرنسیةلكتاب

وھیالمقالةاألولىفیالكتاب، "األلفالكبرى"فقدتطرقأرسطوإلىھذھالمسألةفیمقالة

ومایمكنفھمھمنھذھالنصوصأنفلسفةأفالطونلمتوجدإال73.الترتیبماقبالألخیرأیالثالثةعشرالتیتأتیفی"المیم"ثمعادإلیھافیمقالة

موقع -بلسانعربیمبین–بعدوجودالمذاھبالفلسفیةالسابقةعلیھا، كتبالشارحاألكبرشارحا

: فلسفةأفالطونفیمجملتاریخالفلسفةالیونانیةالسابقةلسقراط

وبالجملةالذینجعلواالتعالیممبدأاألمورالموجودة،وبعدفلسفةال.ورسوجدتفلسفةأفالطونبعدفلسفةأصحاباألعدادوھمآلفیثاغ"

طبیعیین

وھذایدلعلىأنالفلسفةالسابقةلسقراطلیستبالفلسفةالفقیرةوالناقصةأواألسطور74".وھمانكساغورشوآلـابندقلیسوالـدیمقریطیس

.ةالمثلونظریةالعللیة، ألنھاشكلتالموادالخامالتیأنشأبھاأفالطونوأرسطوخاصةنظریتیھماالمشھورتینوھمانظری

. ومنھذاالنصاألرسطیاألصلي، والشرحالرشدیالمھم، نالحظالعناصرالتیكّونتنظریةأفالطونفیالمثل

. یمكنأننفھمأننظریةأفالطونماھیإالنظریةتلفیقیةقامتبعملیةتجمیععناصرفلسفیةسابقةعلیھ

. یشكلمذھباًفلسفیاًمتكامالًومتسقاً ھذھالعناصركانتمنعزلةبعضھاعنبعض، وكلعنصرلوحدھمفرداًوفیسیاقھالخاصالیمكنأن

لذاقامأفالطونبضمبعضھاإلىبعض، وّشكل ما 

یبنظریةالُمُثلوھیالتسمیةالشھیرةفیتاریخالفلسفةوھذایظھرأنماكنانعتقدھابتكاراًخالصاًماھوفینھایةالمطافإالھجینمنأصول ُسمِّ

. لجزئیةواألولیةلیستمنابتكارهوإذاكانالشكلوالصورةالنھائیانُیْنَسَبانإلىأفالطون، فإنالموادا. 75سابقة

َلَةللبناءالكلّیفسوفنجدأنمكّوناتنظریةالُمُثالألفالطونیةتتمثلفیالعناصرالتا وإنأردناأنندرسالعالقةبینھذھالعناصرالجزئیةالُمَشكِّ

:لیة

فلسفةھیراقلیطس–أ



ألخالقیة، حسبروایةأرسطو، فإنأفالطونفیشبابھ، وربماقبألنیتعرفعلىسقراطذاتھ، ویتأثربھوبنظریاتھا

-فیالسیالنالدائم، وتظھرآراؤهالذییمثاللفكرةالھیراقلیطسیة76كانعلىصلةقریبةبكراتیألوكراتیلیوس

نظرتفیمسألةالحركة، : "عندماقالمخاطباًسقراط-وقدعنّونأفالطونإحدىمحاوراتھفیاللغةباسمھCratylusأیكراتیلیوس

والفكرةالتیتعلمھاأفالطونمنكراتیلیوسالمناصرللھیراقلیطسیة77".ونتیجةمابذلتھفیھامنعناءونظرأجدنیأمیإللىرأیھیراقلیطس

. باعتبارھتلمیذاًللُمعلِّمھیراقلیطس، ھیأنكالألشیاءالحسیةفیحالةصیرورةدائمة

ومنھذاالمبدأاستنتجأفالطونأنھالیمكنأنیتأسسعلمألشیاءتتمیز 

: بخاصیةالتغیروالتحواللدائمینویشرحابنرشدالقرطبیالمسألةعلىمنوالھقائال

-واللھأعلم-لماكانشكالھرقلیینھوالذیحركأفالطونإلىالقولبالصورأخذ"

ألنھ . یذكرفیھذاالفصلكیفحركھإلىذلكحتىأوجبعلیھاعتقادالصور

–یحتمل أنیرید-أخذأنكونھذاعلىمثالكوناألشیاءالباقیةولیسفیالمحسوساتشيءثابت 

(...) وإنماحركأفالطونإلىالقولبالمثلوالصور

78...".يءثابتوالیمكنأیضاًأنیكونللمحسوساتحدتشتركفیھإذكانتدائمةالتغیرواعتقدأنھلیسفیالمحسوساتش

. إنمانالحظھھوأنأفالطونھنالمیتبنأراءھیراقلیطسوأتباعھ، بقدرماتعلممنھمبصورةأوبكیفیةسلبیة

. تعلمأنھالیمكنتأسیسمعرفةیقینیة، وعلمموثوقفیھ، باالنطالقمنمعطیاتمتحركةووقائعصائرةدومادونتوقف

، كفكرةمركزیةفیفلسفتھ، "العالمالظاھر"و" العالمالحقیقي"نقادنیتشھ، أنالثنائیةاألفالطونیةالمتمثلةفيوھنایستنتج

إنماھیفیالحقیقةموجھةضدفلسفةالحركةوالتغیر، 

وبالفعلفإنفكرةوجودعالممتغیریمثاللظاھر، فیحینأنالعالمالحقیقییجبأنیعاكسھ، 79.ورّداًعلنیاعلىالھیراقلیطسیة

. ائمةعلىالتأثربالھیراقلیطسیةالتیأكدتعلىاستحالةالقبضعلىمفھومثابت، والشيءالوحیدالثابتھوالمتحركأییكونغیرمتحول،ق

أولیسھوالقائلبأنناالیمكنناالنزوإللىنفسالنھرمرتینمتتالیتینوالقبضعلىالنارأمرمستحیلألنھافیحركةدائمة، 

80.ممایدلعلىأناألضدادھیسیدةالكونوالیمكنرفعھا

. طونمنھذھالشذراتالھیراقلیطسیةھوأنالمعرفةالحقةتستلزمالثبات، ومالیسبثابتفھوغیرموجودوالدرسالذیتعلّمھأفال

. والسالحالذیدحضبھأفالطوناالنتشارالھیراقلیطسیھوالمنطقالبارمینیدسیالباردوالقوى

والحقیقةأنمنطقاألطروحةعندبارمنیدسالُتْفَھمبمعزلٍعنأطروحةبارمینیدسوالعكسصحیح، 

.الطونیبینالنقیضین، رغمأنھانتصرألحدھمافیالنھایةلذافقدتأرجحالفكراألف

بارمنیدسفلسفة-ب

. الیخفىعلىأحدالعالقةالحمیمةبینأفالطونوبارمنیدس، ومدىاالحترامالعمیقوالحقیقیالذییشعربھأفالطونفیحضرتھ

سعیاً الةإلىأخرىفإذاكانبارمنیدسیؤسسفلسفتھعلىمبدأعدمافتقارالوجودإلىأیشيء، ومنثمةعدمحاجتھللحركةأواالنتقالمنح

العقلیأحسناستثمار، لیثبتأزلیةوامتالءالمثاللمفارقة، المبدأھذاأفالطونقداستثمرللكماألواالمتالء، فإن



حیثنجدأفالطونیعرفالُمُثلفیالمحاورةالتیعنونھاباسمبارمنیدسذاتھ،وحیثیظھرسقراطتلمیذا81.وعدمقابلیتھاللحركةوالنمو

ھیبمثابةنماذجثابتةفیالواقع، وأناألشیاءتشبھھاوتكوننسخاًمنھا، : "نالوقور، قائالومتعلّماعلیھوھوالشیخالطاع

ونحننالحظھناأنأفالطونقداستعماللُمَسلَّمةالبارمنیدسیةاألساسیةوھیالثب82".وإنمشاركةاألشیاءفیالمثللیسإالكونھاصورامنھا

ولیس ھناك 83.ومبجریمةقتالألبوأكثرمنذلكفإنأفالطونجعلمنیقومبدحضورفضمبادئفلسفةبارمنیدس، كمنیق. ات

وفیمقابلمدحبارمنیدسلسقراطالشابالقلیاللخبرة، . أكثرشناعةمنفعلذلك

بسببقوةإرادتھفیالبحثدوناستسالمأومللفیالمحاورةالسابقةالذكركماشھدعلىذلكبارمنیدسالشیخ، فإنأفالطونبلسان سقراط 

. ھومھابمبجلعندیبقدرما: أشبھببطلكمایقولھومیروس: "طبعاً، یرىبارمنیدس

84".لقدقابلتھذاالرجلعندماكنتشاباوكانھوشاباًوبدالیذاأعماقسامیة

. وإعالنالتبعیةالعمیاءلفكرھوشخصھوإذاكانأفالطونالیكفّعنمدحبارمنیدس 

. فإننافیالمقابلنالحظأنھالیكفّكذلكعنمخاصمةأفكارھیراقلیطسوالتنقیبفیتفاصیلھامنأجالستخراجنقائصھاوعیوبھا

بارمنیدسوملیسوسمنجھة، وھیراقلیطسومعھھومیروس، : یتةإزاءالخصمینورغمأنھیتظاھربموضوع

الكلواحدفیحدذاتھ، "إالأنھفیالنھایةیتشبثبالفكرةالقائلةإن

فالحقیقةالنھائیةالتیتوصإللیھاأفالطونھیأنفلسفةبارمنیدسأقربإلىالحقیقةمنفلسفةھیراقلیطس، 85".وأنھالیحلفیمكانیتحركفیھ

لسوفسطائیین، مثلماأنفلسفةسقراطأحقمنفلسفةا

. وأفالطونیجعلھیراقلیطسوھومیروساألجدادالمفھومیینللحركةالسوفسطائیةالتیحاربھاطوالحیاتھالفكریة

وعلىاعتبارأنأفالطونمنالفالسفةالعقالنیینالتابعینلعقالنیةبارمنیدس، فإنھُیَنمِذُجالِعلمالریاضیویجعلھعمدةالعلوم، 

.فةفیثاغوراسالریاضیةوالصوفیةعلىالسواءوھذاینبھناإلى مصدرآخرمنمصادرنظریةالمثلھیفلس

الفیثاغوریةالفلسفة-ج

ركزنیتشھكثیراًعلىتأثیرتعالیموأفكارالفیثاغوریینعلىأفالطون، حیثاعتبرھمأسالفھخاصةفینظریةالعددوالریاضیات، 

ادي، لذافالعددُیمثاللواقعالحقیقي، وكلماھومتشيءوم. ألناألشیاءالمحسوسةلھاماھیةوحقیقةتتمثلفیاألعداد

86.لیسإالتقلیداًومحاكاًةلألعدادعلىاعتبارھاالموجوداتالحقیقیة

وسبباھتمامالمدرسةالفیثاغوریةبالعدد، ھوأنھیمكن بواسطةالحساباالنتقالمنالواقعالعینیالمتغیروالزائل، 

الذییخضعللكونوالفسادعلىحدالتسمیةالطبیعیةإلىالعالمالذھنیالثابتوالدائموالقار، الذییعلوعلىكلشيء، 

لكنبالنسبةإلى الفیثاغوریینفإناألعدادلیسلھاوجودموضوعیمستقلعناألشیاء، . فیھذاالعالمالعددیالذھنییكمنالیقینوالنموذجو

. وھنانالحظمدىوظیفیةالنظرةالفیثاغورسیةحواللعددبالنسبةإلى نظریةالمثل87.لیستمفارقة، بلھیمتحدةبھا

رالعینیة، وعالمالُمُثل، قامبوضعدرجةأومكانةوسطىبینالعالمین، عالمالظواھ: فأفالطونونظراًلمدىاستقاللوتباعدالعالمین

. عالمالحسثمعالمالعدد، وصوالإلىعالمالمثل: وھكذاتصبحالسلسلةمتكونةمنثالثحلقات. لتسھیلعملیةاالنتقالھذه



فالریاضیاتلدىأفالطونإذنھیالمدخاللضروریلكلمنأرادالوصوإللىنظریةالُمُثل، 

المثااللخالصإالبالمروربالعددالذییمثلحلقةوسطى، فالیمكنالعبورمنالحسالخالصإلى

88.ومنھذھالزاویةیمكنأیضافھمالجدلبماھوحركةصاعدة

ولمیستمدأفالطونمنالمدرسةالفیثاغوریةالعناصراالبیستیمیةفقطبالستمدموادمننظریتھفیالنفس، 

نحنفیھذاالعالمغرباء، : "علىلسانفیثاغورسمایلي" فجرالفلسفةالیونانیة"فیكتابھBrint"برنت"فقدذكر

، ھوراعینا ". والجسمھومقبرةالروح، ومعذلكفالیجوزألحدمناأنیلتمسالفرارباالنتحارألنناملكا

. ومتصفحھذھالمحاورة، یحسوكأنھیستمعإلىتعالیمفیثاغوریةبحتة. وقدكرسأفالطونمحاورةفیدونللحدیثعنالروحوحقیقتھا

نسان، ألنھالیكفعنالمرضوطلبالطعام، ألنھیصفالجسدبأنھكتلةمنالشر، وھوسببعناءوشقاءاإل

واإلنسانیسعىإلى . وأكثرمنذلكفإنھسببالحروبوالمعارك، ألنجمعالمالوالثرواتھوالعلةاألولىوالحاسمةفیمعظمالحروب

الخفیدراسةالفلسفة، ...جمعالمالمنأجإلشباعشھواتالبدن، ولوتماستغراقوقتالحروبولحظاتالمرضوفتراتاألكلوالحب

ومن ھنا فإنالبدنھوالعائقاألكبرأمامحصوالإلنسانعلىالمعرفة، . ناءإلىمعرفةالحقیقةفسوفیصالإلنساندونع

89.وبلوغھالحقیقةالمطلقةفیالفلسفةالتیھیاستعدادللموت

ماالنتحار، 90".سجنوغلللنفس، وقبرلھا: "وعلى الرغممنأنالجسدھوعائق، بلھو فإنأفالطونمثلھمثلفیثاغورسُیَحرِّ

. ألنالروحھیملكاآللھة، لذایجبعلیناأنننتظرقضاءاللھوقدره. بھذھالزنزانةوالھروبمنھابإرادتھأیأناإلنسانلیسلھالحقفیفتحبا

. ، وھذامایسمىبالموت، فإنھذاالیعنیالنھایة)الروح(التیالتصقتبالصخر) الجسد(وبعد انفصال الطحالبوالصدفیات

. كماأنھاتعودإلىھذاالعالم. الكفایةوبماأنأرواحناكانتموجودةقبألنتحلفیھیئةبشریة، فاألكیدأنھاكانتذكیةوعاقلةب

. فإنالحیاةھیضدالموت، وھمامتوالدان) الشر–الخیر/ البطيء–األسرع/ ظلم–عدل(وبماأنكالألضدادناشئةمنتضاد

91.فأرواحموتاناإذنمستقرةفیمكانماوستعودمرةأخرى

. إنتبّنیأفالطونفكرةخلودالنفسوتناسخھا، یعودإلىتأثرھبالتعالیمالفیثاغورسیة

تشھفإنفیثاغورسالیمثلنموذجاًفلسفیاًإیجابیاً، ألنھأوالًجمعبینالتصوفوالفلسفة، وحسبنی

وبالتالیفإنفلسفتھلیستنقیةولیستتراجیدیةأصال، فإذاكانتالفلسفةالتراجیدیةُتعلِّماإلنسانكیفیةالتمّسكبالحیاة، 

یونیسوسیة، فإّنالتصوفعلىالعكسمنذلكفإنھُیعلِّماإلنسانكیفیةالتخلیالتدریجیعنالجسدوالنشوةالد

وفیالمقامالثانیفإنفیثاغورسعملجاھداًللتحررواالنفالتمناألسطورةالیونانیةالقدیمة، . والتخلیعنالحیاةطواعیةفینھایةالمطاف

. وثالثافإنفیثاغورساتجھإلىالتجریدیوالنظري، ویظھرذلكبجالءمنخاللفلسفتھالریاضیة. المصدرالدافقللمأساة

نسبةلنیتشھ، ھیسلبیةمنناحیتین، ومایمكنأننستنتجھأنفلسفةفیثاغورسبال

فھیسلبیةفیذاتھاوھیسلبیةألنھاأثرتبطریقةقویةعلىأفالطونفساھمتفیتحریففكرھذاالھیلینیالنموذجیإلىجانبفلسفةسقراطالعقالنیة

.المفرطةفیعقالنیتھا

السقراطیةالفلسفة-د



. نظرالوحدةالنصرغمصعوبةالفصلبینالسقراطیواألفالطوني، إذنجدنیتشھفیبعضاألحیانیذاوتھما، 

. فقدیكونسقراطمتحدثاًوأفالطونناقالً، مثلماقدیكونأفالطونھوالمتحدثوالناقلفینفسالوقت

وھوماُیسمىبمعیارالمحاوراتالسقراطیة، . إالأنمؤرخیالفلسفةاتخذوامقیاساًومعیاراًللتمییزبیناألستاذوالتلمیذ

. یزالحوار، وإیجابیاًفي المناقشةوالتقریروھیالتیدونھاأفالطونفیمرحلةالشباب، حیثیظھرفیھاسقراطمحتالًكلح

كماأنالموضوعاتالمطروقةفیھذھالمحاوراتاألولىتتعلقعموماً بموضوعات أخالقیة، أضفإلىذلكأنھا 

. تتمیزفیمعظماألحیانبأنھاالتصإللىنتائجحاسمةوقاطعةفیالمشكالتالتیتمطرحھاومناقشتھا

ھبیاساألصغر، ھبیاساألكبر، الدفاع، : تالسقراطیةكالمنوتشملھذھالمحاورا. بمعنىأنھامحاوراتسلبیةمنحیثالنتائج

: الخوفیھذھالمحاورةاألخیرة، یختتمسقراطحوارھقائال... أقریطون، بروتاغوراس، مینون

.وھذامایعكسطابعھاالمفتوحوعدمإمكانیةتقدیمحلنھائیللمسائاللمستشكلة92..."لننعرفالیقینحولھذاالموضوعإال"

وإذاكانتنظریةالُمُثل، . اًُمِھماًمنعناصرنظریةالُمُثل، بلیمكناإلقرارأنھاتمثلنقطةالبدایةوإذاكانتتعالیمسقراطتمثلعنصر

إلىأفالطون، " الحقدعلىالمحسوس"حسبنیتشھ، منأكبراألمراضالفلسفیة، فإنھذھالعدوىمصدرھاسقراطالذینقل

واّسھیالمسؤولةاألولىعلىاستقطابالعالمالحسولئنكانتالح93.لذانجدأنأھممبدأأخالقیفینظریةالُمُثلھوالتحّررمنالحواّسقدراإلمكان

. یالمتغیر، وإنكانالتغیرعالمًةعلىالخطأ، فیجبتأثیمالحواسالتیتنقللناالتغیرالذییوھمالعقلبالحقیقةوماھوبحقیقة

.بھذاالمنطقحقدسقراطأوالًوأفالطونمنبعدھعلىالحواس، حقداًأصبحتقریضالحواسمنبعدھضرباًمنالخطیئةاألخالقیة

یلنظریةالُمُثل، المستمدمنتعالیمسقراطھوفكرةالمفھوم، إنالعمودالفقر

. وھوالمنھجالذییجعاللمفاھیمالكلیةالكائنةفیالذھنھیالھدفالحقیقیلكلمعرفةأوحركةعقلیة94.القائمةعلىاتباعالمنھجاالستقرائي

أجناسوأنواع، ویتمبلوغھذھالكلیاتالذھنیةانطالقاًمنوقائععینیةأوجزئیةوھذھالحاالتواألمثلةالجزئیةیتمتصنیفھاضمن

كأننجمعالصفةالماھویةوالجوھریةالتییشتركفیھاكلمنالماءوالحلیبوالزیت، 

." الخ...وقلنفسالشيءعناإلنسانوالحیوانوالخیر. ونھملباقیالصفاتالتیتختلففیھافنتحصلعلىفكرةالسوائل

–لقدكانسقراط95".افكلھامفاھیمتكونتبجمعالصفاتواألفكارالتیتتفقفیھافئةمناألشیاءمعإھماالألفكارالتیتختلففیھ

ینطلق مناألمثلةالجزئیةالخاصة، رغمتفاھتھافیبعضاألحیان، -مثلمایرىخصومھومحاوروه

والطھاةواألطباءوالعدائینكنقطةبدایة، لیصإللىتأسیسمفھومكلي، فھویأخذالمجانین

ىاالستقراءأوالتعریفالمنطقي الذیتطورفیالعلملیتحوإللىمایسمىبالقانون، 96.وھذاماُیسمَّ

. المنوقائعإلىصیاغةنظریةأوعقلیةأشملمنالوقائعالتیتضمنالثباتوالصحةوالكلیةألنھانتق

وإذاكانتخطوةسقراطتتمّثلفیاالنتقالمنالجزئیالمحسوسوالخاّصإلىالكلّیوالمعقولوالعاّم، 

سبھقضیتھالكبرى،  فإنأفالطوناستلموتحصلعلىملفالتعریفاتمنعندسقراطلُیؤسِّ

(...) سقراطأّولمنأثارمشكلةالتعریفاتالكلیة: لةبالتدقیقالمطلوبمنمؤّرخالفلسفةیقوألرسطوشارحاًالمسأ.وھینظریةالُمُثل

. غیرأنسقراطلمیضعالتعریفاتأوالكلیاتمنعزلة. الحججاالستقرائیة، والتعریفاتالكلیة: وھناكشیئانیمكننسبتھماإلىسقراط



ولكنخلفاءھھمالذینجعلوالھاوجوداً منفصالً، 

".تعریفسقراطیمفارق"ولوحاولناتعریفالُمُثلمنھذھالزاویةلقلناإنھا 97".الُمُثل"مةوھذاھونوعاألشیاءالتیأطلقواعلیھاكل

كلھذھالعناصرالسابقة؛ الھیراقلیطیة، والبارمنیدیة، والفیثاغوریةوأخیراًالسقراطیة، 

التیتتمیزفیأصلھابالصفاءوالنقاءالخالصواألصالةقامأفالطونبتجمیعھاوّشكلبھانظریةالُمُثل، 

صالةمثلماھیأجزاؤھاوعناصرھا، أیأننظریةالُمُثللیستصافیةوخالصة، التیالتتمّیزباأل

ونحننعجزعنأننالحظلدىأفالطونأّیتطّورواعفیمذھبھ، : "وھذاماجعألحدالنیتشوییناأللمانیقول98.بلھیھجینمنعناصرمتفّرقة

أمامؤلّفاتھالمختلفةفلیستسوىنبذومقاالتدّبجھاوفقاًلوجھاتالنظرالتیكانیشّكلھابینوقتوآخر، 

فإلىذلكأنأفالطونلمُیكلِّفنفسھعناءمعرفةارتباطتلكالنبذبعضھاببعض، أض

وھذایعنیأناشبنجلرصاحبھذھالمقولةیوافقنیتشھفیاعتبارھأفالطونأّولھجینكبیر، 99".أوأدركشكلھاحینماتجتمع

. مثلمااعتبرھكذلككلمنأرسطوطالیسوالكثیرمنالفالسفةالالحقین

/ البوسط"وھذایثبتمرةأخرىعندنیتشھنظریةانحطاطالفلسفةاإلغریقیة

.،علىاعتبارأنھاقامتبتركیبنظریاتسابقةقدمتلناعلىأنھامیثولوجیةالترتقیإلىمستوىاللوغوسالفلسفیالصارم"سقراطیة

خاتمة

رعالمیبشھادةكبارالفالسفةأنفسھمایمكنأننستخلصھمنالنقدالنیتشویالموجھإلىأكبرفیلسوففیاألزمنةالیونانیةالقدیمة،بألكبرُمفكِّ 

یجبأنیكشفمعالمھذااالنحطاط، -باعتبارھرمزامنرموزانحطاطالحضارةوالفلسفةالیونانیة-مھوأنأفالطون

: فقدكانتالفلسفةفیالعصراألّواللممتدمنالبدایاتالھومیریةمروراًبالفالسفةعلىشاِكَلة

ءعلىشاكلةإسخیلیوسوسوفوكلیس، طالیسوأناكسیمندیریسوھیراقلیطسوأناكساغوراسوأمبادوقلیس، وأدبا

ورجااللدولةمثلبیركلیساألثیني؛ فلسفةتراجیدیةتؤمنبالغائیةالكون، وبحركیتھوصیرورتھالعمیاءوعودتھاألبدیةالالھادفة، 

ووحدةالوجودالمتمّثلفیالعالمالكائنھنافقطوإلغاءلكلثنائیةأومفارقةمتعالیة، وكانالفنوالنظرةالجمالیةالبریئةھیالمسیطرة، 

لفلسفةأصبحتبعدالفیلسوفسقراطویوربیدیسالشاعرالمسرحیمختلفًةتماماًإذتمالتأسیسلفلسفةتتشّككفیالحواس، ولكن ا

وتتشّبثبالعقاللذیأنتجبتحلیالتھوتوّھماتھعالمالوجودوالثباتالمفارقوتّمتإدانةالفنكالموسیقىوالرقصالمنتشي 

رمنھذاالتقسیمالنیتشویللفلسفةالیونانیةھوأنموقعأفالطالدائریلصالحالتأملوالنظروالجداللصاعدللسماءالباھتة،والشيءالظاھ

ونلیسموجود

اًفیمرحلةالقوةوالعبقریةاإلغریقیة، مرحلةالتراجیدیا، بلموقعھكائنفیمرحلةاالنحطاطوالتدھور، 

رأینظھرتالفلسفةالمثالیةوالفكرالنظریالبعیدعنالوجودالواقعیالصائر،واألكثرمنذلكأنافالطونذاتھھومنمؤسسیاالنحطاطاإلغ

.یقیوالغربیبأكملھ

أمامسألةقیمةالنقدالنیتشویلفلسفةأفالطونفھیفیمجملھامستمّدةمنالتوّجھالفلسفیلنیتشھ، فعلى 

الرغممنأنھیعلنفیالكثیرمنالمواقععنرفضھلالنتماءوالتمذھب، معتبراًذلكمناألعمااللصبیانیة، 



فإنھفیالحقیقةیمثاللفلسفةالحیویةالالعقلیة، أواالتجاھالالعقلیللحیاة، 

. بوصفھانزعةمضاّدةللفلسفةالمثالیةالقدیمةالتیسیطرتعلىألمانیافیالقرنالثامنوالتاسععشرمنخالاللدروسالھیجلیة

ولذافمنالمنطقیأنیكوننیتشھمعادیاًلكلفلسفةتّتخذمعیارھاونموذجھاللمعرفةوالحقیقةالوجودیةمنالعقلالالفّن، ومنالمثالالالواقع، 

ومنأجلممارسةالنقدالجذریللمثالیة، .الخ...یرومنالحقیقةالاألسطورة، منالثباتالالتغ

وعلى . كانیجبعلىنیتشھالعودةإلىاألصوالألولىلھذھالفلسفة، فوجدھافیفلسفةسقراطأّوالوبْدءا، ثمتطّورتفیفلسفةأفالطون

-وإنصادفالحقیقةفیالكثیرمناألحیان-ذلكفإنالنقدالنیتشویلمثالیةأفالطون

سوىاستجابةلمطلبالمذھبالفلسفیالذی فمنأجإلثباتالحیاةوجبنفیعالمالُمُثل، . ینتمیإلیھنیتشھالُیعدُّ

ومنأجلرفعالعقلوجبوضعاألسطورة،ومنأجإلعادةتأسیسفلسفةالصیرورةبماھیتعبیرعنطبیعةالوجود، 

.وجبإسقاطالتأثیمواستبدالھبالتطبیع


