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فل�سفة القوة والإرادة عند نيت�شه ..اليهود والعرب َ
منوذجان
حممد ال�شحي

يكرث احلديث عن مفهوم احلداثة يف حقول املعرفة املختلفة ،ومما ال �شك فيه �أ ّن لكل حداث ٍة حمو ًرا (حد ًثا) يغيرّ �أ�سلوب التفكري،
يح�س به .تتعر�ض
ويفكك القوالب اجلاهزة من داخلها ليبني قال َبه اخلا�ص به الذي يجد نف�سه فيه ،ويلج�أ �إليه من االغرتاب الذي ّ
الباحثة والأكادميية الأردنية� ،سمرية فيا�ض اخلوالدة ،يف مقالها املعنون بـ»العرب واليهود يف فكر الفيل�سوف فردريك نيت�شه» ،ل�صور ِة
ريا ،وال زال .و�سنكت�شف الح ًقا ملاذا اختارت الباحثة
ك ٍّل من العرب واليهود يف �أدبيات هذا الفيل�سوف احلدَث ،الذي �أثار اجلدل كث ً
هذين الفرعني الكبريين من ال�سام ّية لتبحث عنهما يف فكر نيت�شه ،رغم �أ ّنها مل ت�صر ْح بذلك.
اب �ت��د�أت ال�ب��اح�ث��ة م�ق��ال�ه��ا ب��ال�ت��أك�ي��د على
ال��دور ال��ذي لعبه نيت�شه يف الفكر العاملي،
والأورب � ��ي ب�شكل خ��ا���ص ،وك �ي��ف �أ ّن ��ه ��ش� ّك��ل،
مع كارل مارك�س و�سيجموند فرويد ،مثلثّا
ق��ام��ت ع�ل�ي��ه �أوروب � ��ا ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن؛ يف
خمتلف اجل��وان��ب االق�ت���ص��ادي��ة والثقافية
وال���س�ي��ا��س�ي��ة .مت� ّث��ل ذل��ك م��ن خ�ل�ال متكّن
فيل�سوفنا من ا�ست�شراف امل�ستقبل الأورب��ي
يف ال�ق��رن الع�شرين؛ م��ن ذل��ك توقعه قيام
حروب �ضخمة (احلربان العامليتان مثاالن
� �ص��ارخ��ان!) ،ك�م��ا ت��و ّق��ع ط�غ�ي��ان ح��ال��ة من
العدمية الأخالقية وتال�شي معنى احلياة،
وان�ت���ش��ار تطبيقات عملية ل�ن�ظ��ري��ة دارون
(البقاء للأ�صلح) ،وبالتايل طغيان «امل��ادة»
على «الروح» ،وتهاوي نظام العامل القدمي،
و�أنّه �سيكون قر َن ال�سيا�سة على نطاق وا�سع
(العوملة!) .هذا من الناحية ال�سيا�سية� ،أما
م��ن الناحية الثقافية؛ فقد ن�ش�أت العديد
من االجتاهات الفل�سفية ،وبالتايل النقدية،
م�ستندة �إىل «الواقع» الذي �أكّد عليه نيت�شه
يف ��س�ب�ي��ل م��واج �ه��ة م��وج��ة ال �ت �� �ش��ا�ؤم ال�ت��ي
تقودها الكني�سة ،الت�شا�ؤم جتاه احلياة؛ ومن
تلك االجت��اه��ات الفل�سف ُة ال��وج��ودي��ة التي
�أ�س�سها مارتن هايدجر ،ومن بعده جان بول
املادي البحت
�سارتر ،التي ت�ؤكّد على الوجود
ّ
للإن�سان املنقطع عن امليتافيزقيا (بكل ما
ت�شكله م��ن �أدي ��ان وروح��ان �ي��ات) .وم��ن تلك
أي�ضا ،املدر�سة ال�شكلية يف الأدب
االجتاهاتً � ،
التي قامت على االعتقاد بالظاهر امللمو�س
ف �ق��ط ،و�أ ّن� � ��ه ال � �ش��يء وراء ذل� ��ك .وت� ��ؤ ّك ��د
الباحثة على �أنّ ال��وري��ث ال�شرعي لنيت�شه
هم م�ؤ�س�سو االجت��اه التفكيكي ،جاك دريدا
ومي�شيل فوكو؛ فالأول يكاد يكون االمتداد
احلقيقي لنيت�شه ،حيث ا�ستمر يف تطبيق
وهدمها
املنطق الناق�ض للمقوالت الفكرية ْ
م��ن ال��داخ��ل ليعيد ب�ن��اء م �ق��والت حديثة.
و� ّأم��ا يف جمال ال�سيا�سة ،فينعك�س �أث��ر فكر
نيت�شه يف حمورين؛ الأول يف اقتناعه التا ّم
ب�ح�ك��م ال�ن�خ�ب��ة ،وه��و ب��ذل��ك ي�ح� ّم��ل ال �ث��ورة
الفرن�سية هذا الرتاجع يف �سيطرة النخب
يف ال��دول��ة؛ لأن �ه��ا �أر� �س��ت م�ف��اه�ي��م احل��ري��ة
وامل���س��اواة .والأم��ر ال�ث��اين ال��ذي يعك�س �أث��ر
ف�ي�ل���س��وف�ن��ا يف جم ��ال ال���س�ي��ا��س��ة ف�ي�ك�م��ن يف

فل�سفة القوة والإرادة لديه ،والت�أكيد على
احل�ي��اة وك��ل م��ا يخدمها وي�ق� ّوي�ه��ا ،وي��دف��ع
الإن �� �س��ان �إىل جت ��اوز ال� ��ذات .و� �س�نرى كيف
عك�ست فل�سفته للقوة والإرادة �صور َة اليهود
والعرب يف �أدبياته.
يف ر�أي ��ي� ،أنّ م�ف� ّك� ًرا ح� َدث��ا ،كنيت�شه ،من
الطبيعي �أنْ ُي���س��اء فهمه م��ن قبل ك��ل من
ّ
م�ع�ج�ب�ي��ه وم�ن�ت�ق��دي��ه .ف �� ّأم��ا م�ع�ج�ب��وه ف�ل� ْ�م
يقر�ؤوه يف زمنه الذي �أثّر بال �شك يف �آرائه؛
ُي�ن��� َ�س��ب �إل �ي��ه �أ ّن� ��ه ك��ان وراء ظ �ه��ور ال�ن��ازي��ة
والفا�شية (املعجبون ب��ه) لكونهما ت�ؤكّدان
ع�ل��ى �أف���ض�ل�ي��ة ال�ن�خ��ب وت��رف���ض��ان مفاهيم
الدميقراطية وحكم اجلماهري .كما تُرجع
الباحثة �سبب ��س��وء الفهم �إىل اللغة التي
ا�ستخدمها نيت�شه ،اللغة ال�شاعرية ،التي
ي�سهل ال�سقوط دون الو�صول �إىل مدلوالت
�ألفاظها ،وكذلك �إىل الر�ؤية املنظورية التي
ق ّدم فيها ر�ؤاه من خمتلف الزوايا بطريقة
مت�ساوية ،مما ي�ص ّعب حتديد املعنى الذي
يق�صده نيت�شه .يف املقابل ،مل يرا ِع منتقدوه
ال �� �ش��اع��ري��ة ال �ت��ي ي �ف �ي ����ض ب �ه��ا ف��وق �ع��وا يف
التف�سري ال�ظ��اه��ري لن�صو�صه ،ليت�سرعوا
يف احلكم عليه بالعدمية .بينما املن�صفون
ل��ه� ،أم�ث��ال ت�شارلز �سكوت ،يقر�ؤونه بهدوء
ليجدوه يرمي �إىل ما وراء الأ َك َمة.
يف ر�أيي ،ينظر نيت�شه �إىل اليهود والعرب
م ��ن م �ن �ظ��وري��ن ،داخ� �ل � ّ�ي وخ� ��ارج� � ّ�ي؛ ف �� ّأم��ا
اليهودي
الداخلي فينبع من نف�س الإن�سان
ّ
اخلارجي فيكمن يف موقع كل
والعربي .و� ّأما
ّ
ّ
والعربي يف العالمَ املت�صارع.
اليهودي
من
ّ
ّ
انطالقا من مفاهيم القوة والإرادة ،ف�إنّ
نيت�شه ي��رى يف الإن �� �س��ان ال �ي �ه��ودي �إن���س��ا ًن��ا
يحمل طاقة وذك��اء متفو َقينْ ؛ ذك��ا ًء عقل ًّيا
و�إرادة ت�شكالن ر�أ�سمال تراكم مل� ّدة طويلة،
وج�ي�لا ب�ع��د ج�ي��ل يف م��در��س��ة ال���ش�ق��اء التي
ب� ّل�غ�ت�ه��م درج � � ًة م��ن ال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى العقل
والإرادة تُثري الغرية والبغ�ض ،مما انعك�س
الح� � ًق ��ا ب��امل��ذاب��ح ال �ت��ي ط��ال��ت ال �ي �ه��ود ،ثم
التخلّ�ص منهم بوعد بلفور .وي�ؤكد نيت�شه
على �أن اليهود هم ال�ساللة الأقوى والأكرث
م �ق��اوم��ة و� �ص�ل�اب��ة يف �أوروب� � � ��ا م ��ن خ�ل�ال
ر�ؤي ��ة الأوروب� �ي�ي�ن ل�ل�ي�ه��ود ع�ل��ى �أ ّن �ه��م ع��بء
ثقيل وال ميكن ه�ضمهم ب�سهولة ،فاليهود

ي�ع��رف��ون ك�ي��ف ي�ف��ر��ض��ون �أن�ف���س�ه��م ح�ت��ى يف
�أق�سى ال�ظ��روف ،وذل��ك بف�ضل مزايا خفية
ميكن �أن حتمل على حممل العيوب �أحيانا؛
ومنها �أنّ اليهود يتك ّيفون مع الظروف بكل
هدوء .وهو� ،أي نيت�شه ،عندما يكيل الهجوم
ع �ل��ى ال �ي �ه��ود ،ف� ��إ ّن ��ه ي�ف�ع��ل ذل� ��ك ،يف ر�أي� ��ي،
وم� َت� ِع�ه��ا .فبعد �أن ي�سرد
ان�ت���ص��ا ًرا للحياة ُ
ال�ث�ن��اء ع�ل��ى �شخ�ص ال���س� ّي��د امل���س�ي��ح ،جن��ده
يهاجم بول�س ،امل�ؤ�س�س احلقيقي للكني�سة
امل �� �س �ي �ح �ي��ة .وي� �ق ��ارن ب�ي�ن � �ش �خ ����ص امل���س�ي��ح
امل �ح��ب ل�ل�ح�ي��اة ،وال��واه��ب امل�ح�ب��ة للنا�س–
وب�ين �شخ�صية بول�س (اليهودي) ال��ذي مل
ينعتق من عقليته اليهودية ال�صارمة جتاه
احلياة ونبذ متعها ،ليبتدع موجة الرهبنة
أوج��د لنا دي� ًن��ا م�سيح ًّيا باهتًا -ح�سب
مم��ا � َ
نيت�شه -ث��م ن��راه يعلن ف��وز ه��ذه ال�شريعة
ال�صارمة� ،شريعة العبيد ،يف معركتها مع
روما ،وارثة احل�ضارة اليونانية؛ لأنّ �أوروبا
فتحت املجال لغري النخب �أن تنتخب وتقرر
م�صري الدول التي ينبغي �أنْ يقودها النخب
ال غريهم.
� ّأم��ا نظرته لليهود من اخل��ارج ،املنطلقة
�أي��ً��ض��ا م��ن مفاهيمه ح��ول الإرادة وال�ق��وة؛
ف�ت�ت�ل��خّ ����ص يف دوره � ��م ال �ث �ق��ايف يف �أوروب� � ��ا،
وموقعهم من هذا املجتمع� .إذ يرى �أنّ �أوروبا
�إذا مل متانع �أن ين�ش�أ جن�س �أوروب��ي هجني
�ودي
(م��ن ال���س��ام�ي��ة والآري � ��ة) – ف� ��إنّ ال�ي�ه� ّ
ع �ن��ده��ا ي���ص�ير ع �ن �� �ص � ًرا م �ف �ي � ًدا وم��رغ��وب��ا
ف�ي��ه .وي�ك�م��ل دع��وات��ه �إىل دم��ج ال�ي�ه��ود عن
ط��ري��ق ن �ق��ده للعقلية الأوروب� �ي ��ة ال�ضيقة
ال �ت��ي �أب �ع��دت الأق �ل �ي��ة ال�ي�ه��ودي��ة م��ن دائ��رة
ال�ق�ب��ول اجتماعيا ،وه��ذه م�شكلة ال ميكن
حلها ،ح�سب نيت�شه� ،إال �إذا ا�ستبدلت بهذه
ين العري�ض
العقلية عقلية االنتماء الإن�سا ّ
(الأوروبي ال�صالح) .وي�ؤكد على �أنّه مل يبق
�أمام الإن�سان اليهودي �سوى �أن يعلن نف�سه
م��واط�ن��ا �أوروب �ي��ا ��ص��احل��ا ،و�أ ّن� ��ه يف ك��ل �أم��ة
هناك مالمح منفرة ،فمن الظلم �أن نطلب
م��ن ال�ي�ه��ودي �أن ي�ك��ون ا�ستثنا ًء؛ وه��و هنا،
يف ر�أي ��ي ،يجعل م�شكلة ال�ي�ه��ود ع�ل��ى عاتق
ن�سيجا
أي�ضا؛ �إذ لي�سوا ,يف ر�أيه،
الأوروبيني � ً
ً
وحده فيما يت�صف به من مالمح منفّرة ،بل
يعرتف لهم بالف�ضل يف نقلهم لأوروبا علوم

ال �ي��ون��ان ال �ق��دمي��ة ،لي�صيح ب ��أع �ل��ى �صوته
«ي�ح���س��ن ب �ن��ا �أن ن �ط��رد م��ن ال �ب�ل�اد جميع
الأب��واق املعادية لل�سامية ،ينبغي ا�ستقبال
اليهود بتعقل وا�صطفائية»..
ويف م �ع��ر���ض ح��دي �ث��ه ع ��ن �إرادة ال �ق��وة
وال� ��� �ش� �ع ��وب ال �ن �ب �ي �ل��ة (�� �ش� �ع ��وب ال �ف��ر� �س��ان
امل � �ح� ��ارب �ي�ن) يف م� �ق ��اب ��ل اجلنود– ي� ��ؤك ��د
نيت�شه على ذك��ر العرب ك�شعب عريق نبيل
ي ��أب��ى ال ��ذل واخل� �ن ��وع .وي���س�ت��دل ب �ق��راءات��ه
(املفهومة) للقر�آن؛ �إذ يقول �إنّ املحمدية
دي��ن �أول �ئ��ك ال��ذي��ن ي�ح�ت�ق��رون االن�ف�ع��االت
ال�ع��اط�ف�ي��ة ،ول�ي����س ذل��ك م��ن ��ش�ي��م ال��رج��ال
بل الن�ساء .جم��د ًدا ،نرى كم يحاول نيت�شه
�أن ي �ن �ت �� �ص��ر ل �ف �ك��رت��ه يف الإرادة وال� �ق ��وة
مبو�ضوعية ،ب�ع�ي� ًدا ع��ن ال��ذات�ي��ة الآري ��ة �أو
امل�سيحية .وت��زع��م اخل��وال��دة �أن نيت�شه قد
قر�أ القر�آن على الأقل.
و�إذا ا�ستبعدنا ا�ستدالل الباحثة بالآثار
العربية يف �شعر نيت�شه ،ف�إنّنا ال جند �صورة
وا�ضحة للعرب .كل ما هنالك ال يعدو تلك
ال�صورة النمطية عند امل�ست�شرقني ،ب�صورة
ع ��ام ��ة ،م ��ن ح �ي��ث ك� ��ون «ال� ��� �ش ��رق» م��وط��ن
«الأوان�س» التي متثّل بالن�سبة له ل ّذة احلياة
وح � ّب �ه��ا ،ف�م��ن الطبيعي �أنْ ينت�صر ل�ه��ا يف
مقابل �شريعة العبيد.
ختاما �أقول �إنّ نيت�شه كفيل�سوف ومفكر
ً
َح � � َدث ،ي�ح�ت��اج �إىل ق� ��راءات م �ت �ع��ددة ،وم��ن
زوايا خمتلفة ،وبروح �صابرة؛ كي ال نقع يف
�سوء فهمه والت�س ّرع يف �إطالق الأحكام على
فل�سفته ب�أنها عدمية مل�ج��رد �أ ّن�ن��ا مل نفهم
ُ�ص يف م��اوراء لغته.
ظواهر كالمه ،ومل َنغ ْ
احل ��قّ �أنيّ مل �أج ��د م �ق��ال اخل��وال��دة �سوى
ال�سامي يف �أدبيات نيت�شه
قراء ٍة تت ّبع اجلن�س
ّ
وك ��أن �ه��ا حت ��اول االن �ت �� �ص��ار ل��ه ع �ل��ى ح���س��اب
آري؛ و�إال ف�أين املوازنة يف الطرح
اجلن�س ال ّ
ب�ين ��ص��ورة ك��ل م��ن اليهود وال�ع��رب يف تلك
الأدبيات� .إنيّ �أرى الكاتبة مل تو َّفقْ يف تلك
املوازنة التي ي�شي بها عنوان املقال الأ�صلي.
� ّأما نيت�شه فيقف الكالم عنه وعن �إخال�صه
لأفكاره يف الإن�سان اخلارق – املحارب ،وعن
دوره يف تفكيك العقلية الأوروبية ونقدها.
Alshehhim@hotmail.com

