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 محمد نور نمر   

 ملخص الدراسة 
.  وهذا يعالج هذا البحث تقويض امليتافيزيقا من وجهة النظر النيتشوية

يعني أن املنهج املستخدم يف دراسة امليتافيزيقا سيكون منهجاً جينالوجياً 

يستهدف الوصول إىل امليتافيزيقا من حيث هي مرحلة بدء انحطاط للروح 

الفلسفية الحّقة.  وملا كانت كلمة التقويض تعرب عن الهدم الذي يستهدف األصل، 

ألسس امليتافيزيقية التي بنى عليها فإن التقويض الجينالوجي سوف ينال من تلك ا

 التفك� الفلسفي كل منظومته االنطولوجية والقيمية.  

وإذا كان التقويض الجينالوجي يستهدف تقويض امليتافيزيقا األفالطونية  

مبارشة، فإنه سوف يقوض كل املفاهيم التي بنى عليها أفالطون تصوره 

الحق عليه أفالطونياً، فهذا يعني أن كل امليتافيزيقي، وملا كان التاريخ الفلسفي ال

الفكر الررب سوف يتداعى بعد تقويض األساس األفالطو� بالرضورة.  أما مجال 

 الجينالوجي التقويض بأهميةالبحث فيتعلق بنقطت� أساسيت� تتعلق األوىل 

 مع تعاطيه يف املنهج ذلك بجدوى الثانية تتعلق ح� يف نقدياً، منهجاً  بوصفه

 جوهرية سمة هي حيث من- امليتافيزيقا ستكون الحالت� ويف.  الررب ثالرتا

 . بحثنا عليها س�تكز ما هي -الفلسفي للفكر
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 :مقدمة

 العرص يف والدتها بدء منذ الفلسفي التفك� يف مهمة مكانة تحتل امليتافيزيقا زالت ما

 شكلت فقد املفهوم، هذا تناولت التي القراءات اختالف من الرغم عىل اآلن، وحتى اليونا�

 صلب تاريخه، امتداد عىل الفلسفي للتفك� جوهري سؤال هي حيث من امليتافيزيقا،

 . والقيمي األنطولوجي بشقيها الرربية املنظومة

Abstract  
This paper discusses destruction of the metaphysics from Nietzsche's 

point of view by using genealogical method. The main objective of 

such method is to view metaphysics as a deterioration of true 

philosophical soul. Since the destruction aims at destroy, the 

genealogical destruction means that the metaphysical principles, 

which the ontological and aesthetic system of philosophical thought 

based upon, must be destroyed. 

Therefore, the genealogical destruction aims at destroying the 

Platonic metaphysics; in other words, since the traditional Western 

thought is historically based upon Platonic metaphysics that means 

the central concepts and categories of such thinking must be 

necessarily destroyed. 

Accordingly, this paper highlights two essential points; the first one, 

is related to the importance of genealogical destruction as a critical 

method, and the second one is related to the feasibility of such 

method when dealing with the Western heritage. In both cases, as 

metaphysics is an essence of the philosophical thought, it is 

considered as a pillar on which our discussion based upon. 
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 لكل فإن اإلنسانية، املعرفة فروع من غ�ها عن ميّزتها مفاهيمية طبيعة للفلسفة كان وملا

 املقولة وتصبح الوجود، عن تصوره خالله من يقيم الذي الخاص املفاهيمي جهازه فيلسوف

 الثبات: مثل بها، اسمه ف�تبط مبدعها، إىل تش� دالة مفاهيمي جهاز كل يف الرئيسة

 إن: «يقول" دولوز" جعل ما وهذا الديكارت، والكوجيتو األفالطونية، واملثل البارمنيدي،

  .»املفاهيم وصنع وإبداع، تكوين فن هي الفلسفة

 العال رد عندما امليتافيزيقا، مولد أفالطون عند واملحسوس املعقول ثنائية شكلت وقد

 ومصدراً  للحقيقة، ومكاناً  املجردة، املفاهيم من أعىل عاملاً  بوصفه املعقول، عال إىل املحسوس

 وجودها تحقق ال حسية موجودات سوى األد� العال وما .املثل عال اسم عليه أطلق لليق�

 عال عن نتجت وهمية ظنية معرفة سوى العال هذا معرفة وليست املثل، لعال بحاكاتها إال

 حتى الفلسفي، التفك� يف الواضح أثره امليتافيزيقي التصور هذا ترك وقد واألوهام، الضالل

 العرص حتى أفالطون منذ الرربية امليتافيزيقا تاريخ أن أعلنا واملؤرخ� الفالسفة بعض أن

 أو الرتميم محاوالت كل رغم، لها األساسية املفاهيم لتكريس محاوالت إال ليس الحديث

 . مثالً الكانطية الطريقة عىل اإلصالح

 امليتافيزيقي الرتاث كل عىل جذرية بصورة خرج من أول هو نيتشه أن املؤكد ومن

 الفلسفي بالتّفك� لصيقة سمة بوصفها النسقية رفض عندما شكله يف فقط ليس الررب،

 حتى أو مأثورات أو حكم طريقة عىل كتاباته من كب�اً  جانباً  كتب ح� امليتافيزيقي، العقال�

 فلم امليتافيزيقا، تلك ابتدعتها التي املفاهيم وكل التفك� ذاك مضمون يف أيضاً  وإ�ا أشعار،

 يف التشكيك إىل ذلك تجاوز إ�ا الكانطية، الكالسيكية الطريقة عىل نقدها عند يتوقف

 خالل من امليتافيزيقا تقويض نيتشه محاولة يف ذلك تجىل وقد .أيضاً  وجودها أو مرشوعيتها

 إىل والنظر وغ�ها،) واإلنسان هللا واملحسوس، املعقول( الثنائيات، صور كل عىل القضاء

 نيتشه يؤرخ ثم ومن .يسميها ك� األصنام أو األوهام مصدر بوصفه العقل،: األعىل مبدئها

 املرحلة يف تجىل الذي األصيل تفلسفه عن الررب الفكر بانحراف امليتافيزيقي التفك� ملولد
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 الفلسفي، التفك� مسار تصحيح مهمة عاتقه عىل أخذ لذلك سقراط، عىل السابقة الرتاجيدية

 . امليتافيزيقا بتقويض

 األفالطونية، امليتافيزيقا نيتشه بها قوض التي الطريقة اآلتية الصفحات يف وسنعرض

 نقد تجاوز بأنه الزعم خالل من االدعاء هذه تحقيق يف نجح قد كان إذا ع� متسائل�

 وم� مقلوبة؟ أفالطونية ميتافيزيقا أوجد ذلك من العكس عىل أنه أم لها، السابق� الفالسفة

 عىل بالوقوف نبتدئ ل ما التقويض لهذا تفايص عىل الوقوف املتعذر من أنه فيه شك ال

 . امليتافيزيقا ملولد نيتشه تصور

 :اِّـيتافيزيقا مولد - أوًال

 رس يفرس ما وهذا الوجود؟ ما: وهو أال الرئيس الفلسفي السؤال اليونانية املرحلة أنتجت

 ملجمل يبق ول الفلسفي، للفكر الكربى األنساق ابتكروا« اليوناني� أن يف نيتشه مبالرة

 نيتشه إىل هيدغر انضم وقد، »إليها يضاف أن �كن جوهرياً  شيئاً  تبتكر أن الالحقة األجيال

 جانبا يفرس ما هذا ولعل .»يونانية جوهرها يف الفلسفة: « أنّ  أكد عندما املبالرة هذه يف

  .اليونانية للفلسفة تأويل نحو املعارص الفلسفي الفكر جوهر من كب�ا

 الرتاث مع التعاطي يف جديد فلسفي كمنهج، النسابة أو الجينالوجيا، نيتشه أبدع 

 وبناء، تقّوم هي بل فقط، تفّرس  ال التي اإلرادة: بأنها" دولوز" ويعرفها الررب، امليتافيزيقي

 األصول تلك به ُتجد الفلسفة لتاريخ موضوعي تاريخي تتبع مجرد الجينالوجيا ليست عليه،

 بنى تأوييل منهج أيضاً  هي بل عديدة، لقرون الررب الفكر عليها درج التي امليتافيزيقية

 وأصل األصل قيمة« تعني الجينالوجيا ألن اليونانية، للفلسفة الخاص تصوره خالله من نيتشه

 العنرص تعني النسابة ...للقيم املطلق الطابع مع تتعارض وهي ذاته، الوقت يف القيم

 األصل عن الكشف الجينالوجيا تستهدف لذا، »بالذات قيمتها منه تنبع الذي للقيم التفاضيل

 . كلها األوربية القيم منظومة بناء يف وجوهري تأسييس دور من له ملا



 2016(مارس/آذار)   ---------------------------  السنة الثانية -الفصل األول  -العدد الرابع -نقد وتنوير 

 

)280 ( 

 الرتاجيدية: مرحلت� ب� اليونا� لألصل الداخلية البنية يف إجرائياً  نيتشه ميز هنا من

 واملنطق، العقالنية رمز األبويل �وذج� ب� األوىل يف وميز امليتافيزيقية، والعقالنية

 األبولية بانتصار النموذج� ب� الرصاع عالقة انتهت وقد والفرح، للحياة رمزاً  والديونيسيس

" سقراط" مثلها التي اليونانية، الفلسفة من الثانية املرحلة بولد فلسفياً  تجسد ما وهو

 األبولية امليتافيزيقية العقالنية الفلسفة عن يعربان فيلسوفان ه� حيث من ،"أفالطون"و

 الفالسفة مثّله الذي األصيل للتفلسف انحطاط بداية عن نيتشه نظر يف تعرب التي املنزع،

 فالسفة ألن الديونيسسية، الرتاجيدية الروح عن معربين بوصفهم سقراط، عىل السابقون

  .لسقراط السابقون هم الحقيقيّ� اإلغريق

 انتصار لحظة فلسفياً  يجسد أنه أي اليونا�، العقال� البدء لحظة إذن" سقراط" �ثّل

 سقراط، عىل السابق� الفالسفة من وغ�ه"ه�اقليطس" مثلها التي الديونيسسية عىل األبولية

 بنطق يقتدي الذي العقال� التفك� بأن يتزعزع ال الذي اإل�ان« هي السقراطية اللحظة ألن

 املبرش الرجل" نيتشه" بنظر" سقراط" يصبح هكذا، »الكون أع�ق إىل ينفذ أن �كنه السببية

 املنظومة هذه يف الرئيس املفهوم هو العقل أن عىل تقوم التفك� يف جديدة طريقة بيالد

 فضيلة=  عقل: اآلتية املعادلة عىل أخالقياً  التفك�، ذلك تعيينات كل يف تجلت التي الجديدة

 القانون أساس عىل سقراط عند يقوم ك� ج�لياً  أو، »املمكنة املعادالت أغرب سعادة،= 

 الفكر مؤسس سقراط يكون وبذلك، »مفهوماً  يكون أن يجب جميالً اليشء يكون لك: اآلت

  .اإلنسان تصورات لكل واملنظم للحياة املفرس املبدأ العقل يجعل الذي العقال�

 ل ألنه سقراط، مع الرتاجيديا عىل امليتافيزيقا انتصار يكتمل ل أنه يرى نيتشه أن غ�

 إىل الحواس عىل حقده ورّث قد إنه بل فقط، مفاهيمياً  العقالنية نحو التحول لهذا يؤسس

 وفق نسقه قدم عندما لها، امليتافيزيقي التأصيل نحو املفاهيم حدود تخطى الذي، »أفالطون

 والزائف، الحقيقي ب� أو املحسوس، وعال املثل عال عامل�، ب� فيها �يز ميتافيزيقية ثنائية

 بواسطة معروفاً  يكون الذي املوضوع هو واملثال املحسوس، عن املثل« فصل عندما
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 أو املحسوس، عىل للمعقول األولوية فيها يعطي ميتافيزيقية جررافيا ضمن وذلك، »املفاهيم

 . للوهم مصدراً  األد� يكون بين� للحقيقة، أبدياً  مصدراً  األعىل باعتبار املتر�، عىل الثابت

 لعقلنة بالرضورة ورشّعت والحياة، الفكر ب� للفصل أسست التي هي الرتاتبية هذه إن

 . املطلق أو األعىل املثل باسم منطقياً  وتجميدها الحياة

 قراءته يف نيتشه ميز عندما املعرفية ثنائيتها هو األنطولوجية القسمة هذه تعينات أول

 ال وهي لذاتها م�ثلة الدوام عىل هي التي املثل األول النوع: املعرفة مواضيع« ب� ألفالطون

 ويلحقها للص�ورة وعرّضة متر�ة فهي املادية األشياء أما .للص�ورة تتعرض وال تفنى

 املعرفة �ط وهو ثابت هو با ترتبط عندما حقيقية املعرفة تكون عليه، وبناء، »الفساد

 عال أي واملتبدل املتر� عىل ترتكز عندما موثوقة وغ� ظنية املعرفة وتكون العقلية،

 اختالف املعرفة، �وذجي ب� الت�يز هذا فرض وقد .الحسية املعرفة �ط وهو الص�ورة

 بين�، »العقلية املعرفة عىل يحصلون البرش من قليال وعددا اآللهة« أن حيث عليها، الحاصل�

 . الحسية املعرفة عىل الحصول يف البرش كل يشرتك

 باألساس مرتكزة أيضاً، أخالقية قسمة نيتشه نظر يف املعرفية الثنائية هذه استتبعت وقد

 الفيلسوف« ألن أد�، وآخر أعىل عال ب� أو محسوس هو وما معقول هو ما ب� الفصل عىل

 املثل مفاهيم أعىل الخ� كان وملا، »الفضائل كل �تلك املعرفة، عىل قائة حياته تكون الذي

 واجباً  اإلمكان قدر الحواس من التحرر« يردو فسوف ومفارقة، تجريداً  وأكثها األفالطو�

 منها تحرره� فبقدر املفكر وراحة األخالق رجل ط�نينة تشوش عوامل فالحواس أخالقياً،

 باألساس والقائة األخالقية والرش الخ� ثنائية أنتج ما وهو، »ممكنة والحقيقة املعرفة تردو

 . األنطولوجية واملحسوس املعقول ثنائية غرار عىل والنسبي املطلق عىل

 تاريخاً  إال وأفالطون سقراط عىل الالحق الفلسفي التاريخ يف نيتشه ير ل

 مشاعر ضد الحياة، ضد مكتوما غيظا الفلسفة تاريخ« كل جعل أفالطونياً،◌ً  ميتافيزيقيا

 مناقضا ما، عال وجود إثبات يف الفالسفة يرتدد ل حيث .للحياة الصالح الحكم ضد الحياة،
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 االفرتاء مدرسة اآلن حتى الفلسفة] جعل ما وهو[ ...]املحسوس العال أي[ العال لهذا

 أو تاريخياً  أشكالها تبدل رغم امليتافيزيقية العقالنية الثنائية هذه كرّس تاريخها ألن، »الكب�ة

 معرفية ثنائية أو واإلنسان، اإلله ب� الوسيط العرص يف ك� دينية ثنائية أكانت سواء فلسفياً،

  .ديكارت مع واملادة كالفكر

 :اِّـيتافيزيقي العقل تقويض - ثانيًا

 القضاء إىل خاللها من نيتشه سعى تهديم، أو تقويض إرادة جوهرها يف الجينالوجيا ليست

 ترشيع إرادة أيضاً  هي إ�ا فقط، الثابتة وماهياتها وبداهاتها امليتافيزيقيا مقدسات عىل

 أنها عىل لها تصوره يف" دولوز" تأويل مع يلتقي للجينالوجيا األخ� الفهم وهذا جديد،

 تعيناتها كل يف، »املستقبل لقيم وتحديد للفلسفة، جديد وتنظيم للعلوم، جديد تنظيم«

 ع�ل وليس املستقبل فيلسوف إال يبدعها ال اإلرادة تلك والج�لية، والدينية األخالقية

 ال« الجينالوجيا أن رأى ح�" الفريوي" مع نختلف أننا بيد النيتشوي، بالتعب� الفلسفة

 ألن، » عنها تختلف أن إىل سعت أن وحتى وتتجاوزها، امليتافيزيقا تلري حتى فلسفة تعكس

 لقيم املرشع الفيلسوف هو -جينالوجياً  منهجه يكون أن بد ال الذي–املستقبل فيلسوف

 العقالنية القيم منظومة كل سقوط معلنا نيتشه به برش ما وهو جديدة، مستقبلية

 للقيم وخالقة مرشعة القوة إرادة فيها تكون جديدة قيم منظومة ووالدة امليتافيزيقية،

 التعاطي يف الحداثة بعد ما عرص افتتح من أول أنه عىل نيتشه إىل نُظر ذلك وبسبب .املبدعة

 عن بدال التعدد عىل -"الحداثة بعد ما" أي –األساس يف والقائة الفلسفي، الرتاث مع النقدي

 . املطلقية عن بدالً والنسبية اليق�، عن بدال والتأويل األحادية،

 العدمي، التاريخ هو الررب التاريخ واعترب، والعدمية امليتافيزيقا ب� نيتشه وّحد لقد

 الذي العال وهو الحقيقي، أو املعقول العال يف النهائية مرجعيتها العدمية جعلت عندما

 قسنا لقد العدمية، علة هي العقل بقوالت اإل�ان«ألن، خطأ وتاريخ خرافة نيتشه يعتربه

 سبيل عىل العدمية تُقال هنا من، »محض صوري بعال تتعلق مقوالت حسب العال قيمة
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 والحط الحياة، نفي مرشوع عىل العدمية« تسمية يطلق نيتشه ألن امليتافيزيقا، مع الرتادف

 . الرربية القيم ملنظومة الثنائ بنائها يف امليتافيزيقا له أسست ما وهذا، »الوجود قدر من

 تصوره يف امليتافيزيقي العدمي للتفك� التقويض هو الجينالوجيا مهمة جوهر إن 

 االنحطاط سبب ليست العدمية ألن والج�لية، والدينية األخالقية وتعيناته األنطولوجي

 إىل يدعو الذي الكاره املوقف ذاك تتخذ كونها، »منطقه هي بل األصيل الفلسفي للفكر

 تجىل ما هذا، منها أفضل أخرى حياة من خارق بشهد بواجهتها منها واالنتقام الحياة تحق�

 يف قال ح� القيمة عد�ة باعتبارها الحياة من سقراط، األول، العدمي الفيلسوف موقف يف

 جوهرياً  عائقاً  تشكل كونها، »عضال مرض سوى الحياة وما: «احتضاره من األخ�ة اللحظات

 التي املنطقية وأقيسته العقل إىل سقراط لجأ لذلك املنشودة، الحقيقة إىل الوصول أمام

 يكون لك: وج�لياً  سعادة،=  فضيلة=  عقل: أخالقياً  معقولة وجعلها الحياة تجميد يف تجلت

 �تلكها قوة ألكرب األعىل املثل العدمية« تجسد بذلك مفهوماً، يكون أن ينبري جميالً اليشء

 الحكم إال الج�ل، يف أو األخالق يف كان سواء العقال�، املوقف هذا يفرس وال، »العقل

 يسيطر أن يريد طريان إىل العقالنية معه تحولت لها كارهاً  وعياً  بوصفه الحياة عىل السلبي

 ألول سقراط« إىل خاللها من نُظر مجردة، ونظرية منطقية بأساليب الحياة إمكانات كل عىل

 املرحلة لتلك انحطاط وعالمة »واالنحالل التفسخ �ط باعتباره اليونا� االنهيار أنه عىل مرة

 . املبدعة اليونانية

 يف كرست حيث األفالطو�، منبعها يف العقالنية امليتافيزيقا الجينالوجيا استهدفت ك�

 والتي واملحسوس، املعقول ب� الحاسم الفصل عىل القائة الثنائيات كل الجوهرية بنيتها

 فصل التاريخ يف فلسفي نسق أول أفالطون بنى وملا للررب، امليتافيزيقي التاريخ كل حكمت

 تقويض هو راديكالية بطريقة نيتشه إليه يلجأ ما أول فإن الحياة، أو والواقع الفكر ب� به

 املثل مفهوم وهو أال أساسه، عىل تصوراتها كل بنت التي امليتافيزيقا لتلك املركزي املفهوم

 . األفالطو�
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 كرس الذي الوحيد وهو النيتشوية، القراءة يف – غ�ه دون – خاصة بكانة أفالطون حظي

 الكتاب هذا يف نيتشه يكشف ل ."أفالطون محاورات لقراءة مقدمة" خاصاً  كتاباً  نيتشه له

 الخاصة املكانة بدقة لنا بّ�  بل فحسب، الرربية امليتافيزيقا بناء يف الرئيس أفالطون دور عن

 ومصادره الجوهرية بنيته يف الجينالوجية، املساءلة تلك يف األفالطو�" املثل مفهوم" نالها التي

  .املفهوم لذلك الج�لية أو األخالقية املختلفة القراءات مناقشة حتى عليه، السابقة الفلسفية

 وأن، »خطأ تاريخ هو عنه الناتج والتاريخ خرافة الحقيقي العال« أن القول نيتشه أراد

 يف هيدغر عنده توقف ما وهذا ميتافيزيقية، أفالطونية أوثان تاريخ هو عليه الالحق التاريخ

 كله فأصبح ميتافيزيقا إىل تحول أفالطون منذ الفلسفة تاريخ إن: بقوله نيتشه عن كتابه

 ألن التاريخية، األفالطونية األوهام هذه تدم� مهمته ع� نيتشه يضع هنا من، »أفالطونياً 

 سطوة تحت ينئ التاريخ هذا أن أو الفلسفي، التاريخ عىل يسطو أصبح امليتافيزيقي املايض

 إذ .تاريخية إيديولوجية أصنام إىل يتحول الفلسفي التاريخ جعل ما وهذا األفالطو�، املايض

 أما، للحرب كب� إعالن« هو الكتاب هذا أن" األصنام أفول" كتابه مقدمة يف نيتشه يعلن

  .»خالدة أصنام إنها العرص، أصنام املرة هذه ليست فهي إليها، اإلصراء يتع� التي األصنام

 حيث من األفالطو�، املثل عال هو، لهدفه◌ً  مرًمى نيتشه يحدده الذي األكرب الصنم لعل 

 هجينة بل خالصة أفالطونية ليست املثل نظرية أن يرى حيث الحياة، عن املطلق تعاليه

 املتعالية بفاهيمه املثل مفهوم ّرشع وقد، »وه�اقليطية وفيثاغورية سقراطية عنارص تجمع«

 يف نيتشه يرى ال هنا من الجدلية، املنطقية باألقيسة مقوماتها وأرس الحياة لنفي واملطلقة

 أو الالوجود لـ مميزة عالمات هي لألشياء الحق الوجود إىل نسندها التي املميزة العالمات«

 ثابتاً  مطلقاً  أو متعالياً  أصالً بوصفه املعقول العال بوجود نيتشه يشكك لذلك، »العدم

 يسميها ك� األصنام أو لألوهام الدائم املصدر أنه ذلك من العكس عىل ويرى للحقيقة،

 الدليل إقامة وال إدراكه �كن ال الذي املنيع الحقيقي، العال« هذا هو ذلك يثبت وما نيتشه،

 كل إن بل الحقيقة، عال وجود يف يشك ال العدمي الفيلسوف ألن، »به الوعد وال عليه

 إليها، الوصول طريقة يف إال يختلفوا ول املطلق، بتعاليها يق� عىل امليتافيزيقي� الفالسفة
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 عدد« عىل حكر هي إ�ا فيها، واإلقامة إليها الوصول عىل قادرين البرش كل ليس وبالتأكيد

 العقيل التأمل �ارسون الذين اإللهة أو الفالسفة وهم، »فهمها عىل قادر الناس من محدد

 . املنشودة الحقيقة إىل يُوصلهم الذي

 كث�اً  يطال بل فحسب، األنطولوجي مبدئها عىل للعدمية الجينالوجي التقويض يقترص ال

 والتي الحياة، من االنتقام غريزة تجسد ثقافة هي حيث من والج�لية األخالقية تعيناتها من

 بالتعب� الديالكتيك النظري اإلنسان ميالد أو النظرية، الجدلية بالثقافة يسمى ما أنتجت

 . النيتشوي

 وكل العقل وهو أال األخالق، عليه ترتكز الذي األساس هدم عىل األخالق جينالوجيا تقوم

 وإعادة جذورها، من والنفي االرتكاس أخالق اقتالع« خالل من املجردة، النظرية أساليبه

 األخالقية الثنائية كرسته الذي »التاريخ عرب إقصاءها تم التي واإلثبات الفعلية الحياة بعث

 اعتبار إىل" فنك أويرن" دفع ما هذا وربا والدينية، الفلسفية تجلياتها بكل األفالطونية،

 ليست املرة هذه لكن ميتافيزيقا، سوى ليس األفالطونية للميتافيزيقا الجينالوجي التقويض

، »التقييم مبدأ عىل تستند أخالقية نظر وجهة من ميتافيزيقا هي بل أنطولوجية ميتافيزيقا

 مملكة يف ندخلها التي املنطق أشكال« كل عىل تستند األفالطونية األخالق ميتافيزيقا ألن

 التام الرياب هو أنفسهم األخالق لفالسفة املميز فاليشء .منطقية مرالطات وهذه الكذب

 موقفهم يجسد وهذا، »حججاً  الجميلة املشاعر يعتربون إنهم: وانضباطه الفكر لصفاء

 أدى الذي العال، هذا وراء ما يف - الخ� مفهوم -قيمهم أصل جعلوا عندما الحياة، املعادي

 العداء مظهر وتتخذ للعال تتنكر التي الكينونة يف الطريقة هذه العال، عن االبتعاد إىل«

 املشرتك القاسم تهديم الجينالوجيا تحاول بذلك، »تجاهها والرصامة بها الكفر ومعنى للحياة

 تهيمن األخالقية القيم جعل محاولة وهو أال سقراط، منذ سائداً  كان والذي األخالق، تاريخ يف

 ميتافيزيقا تشكلت هنا من الفاضلة، الحياة أو األعىل املثل مسمى تحت »القيم كل عىل

 مع كان الذي األصيل مساره عن انحرافه يف الررب التفك� انحطاط أوجه أحد وهي األخالق،

 . "الرتاجيدية بالفلسفة" نيتشه يسميه ما أو سقراط عىل السابق� الفالسفة
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 الجينالوجيا، فإن، »العقل تاريخ يف الصعبة املرحلة هي األخالقية الفلسفة« كانت وملا

 يقتيض الفلسفة، إىل السعادة« رجوع أن توضح، تفس�ا فقط وليست تقويم إرادة بوصفها

 هو يفعلونه ما أقىص فإن والفضيلة، السعادة عن يتحدثون هؤالء دام ما .األخالقي� شنق أوالً

  .»الفلسفة إىل العجائز بالنساء الدفع

 هذا نجح وهل مرشوعاً، لرهاناته التقويض تحقيق إمكانية حول التساؤل يبدو قد 

 اقرتحه الذي البديل يف عليه سنتعرف ما هذا األفالطونية؟ الثنائية عىل القضاء يف حقاً  الرهان

 أم امليتافيزيقا؟ بعد ما فلسفة هو البديل هذا وهل امليتافيزيقا، تقويض زعمه بعد نيتشه

 مقلوبة؟ أفالطونية ميتافيزيقا أنها

 :اِّـيتافيزيقا قلب - ثالثًا

 فلسفياً  أفقاً  فتح قد الخاصة، وتصوراته بفاهيمه الجينالوجي التقويض أن يف مراء ال

 من ميتافيزيقي، تفك� بـأنه تأكيده يف وخاصة الررب، الرتاث مع النقدي التعاطي يف جديداً 

 الذين املعارصين، الفالسفة من كث� تفك� يف الواضح أثره الجينالوجي التقويض ترك فقد هنا

 وغادام� هيدغر أمثال اليونانية، البداية والسي� الررب الرتاث قراءة يف بتفلسفهم انشرلوا

 التي الفلسفية واإلشكاليات األسئلة من العديد أثار قد النيتشوي املفهوم أن إال ودريدا،

 هل مثًال، منها أصالً، واستحالته الجينالوجي التقويض هذا جدوى يف التشكيك حد وصلت

 من أفالطون ميتافيزيقا بقلب قام فقط أنه أم فيزيقا؟امليتا تقويض فعالً نيتشه استطاع

 املحسوس؟ ميتافيزيقا إىل املعقول ميتافيزيقا

 وبناء تقويم، طريقة هو بل تفس� منهج ليس الجينالوجي، التقويض إن: سابقاً  قلنا لقد

 تستند الذي األساس وهو فحسب، العقيل املبدأ تقوض أن الجينالوجيا هدف يكون ال عليه،

 املفهوم املحسوس فيها يكون جديدة إلرادة تّرشع أن بل األفالطونية، امليتافيزيقا عليه

 يقّيم نيتشه أن أي شكلها، يف والجديدة مضمونها يف القد�ة النيتشوية امليتافيزيقا يف الرئيس

 هكذا" كتابه جاء وقد لألوهام، ومصدراً  وزائفاً  مرذوالً عاملاً  أفالطون اعتربه ما عىل فلسفته
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 بديالً املحسوس يكون كيف فيه جسد النيتشوية، للفلسفة كناموس" زرادشت تكلم

 القيم كل مصدر الجسد يكون وكيف اإلله، محل واإلنسان الس�ء، مكان واألرض للمعقول،

 تعرب ثقافة ألنها إمكاناتها، بكل تعيش للحياة عاشقة ثقافة هو حيث من واألخالقية، الج�لية

، »غ� ال جسدٌ  بأرسي«  إنني: قال ح� زرادشت حياة وجسدتها الديونيسيس، التصور عن

 امليتافيزيقا يف العقل فإن األفالطونية، امليتافيزيقا يف املعقول �وذج عىل املحسوس أُوجد وك�

 الصدى إال الروح وما الصوت، إال الجسد وما: يقول ح� للجسد، تابعٌ  إال هو ما النيتشوية

  .»له والتابع عنه الناجم

 يف نفسها الجينالوجيا تضع إذن البداية منذ«  إنه القائل الرأي صاحب مع اتفاقنا رغم

 بل تؤسس ال أنها إذ الجينالوجيا من موقفه يف صاحبه نخالف أننا إال، »امليتافيزيقا مقابل

 مّرشعة إرادة الجينالوجيا ألن، »ساكناً  امليتافيزيقا تعتقده ما تقلب إنها ذلك، من العكس عىل

 الحياة، قيم لكل مرشعأ أساساً  بوصفه للمحسوس األولوية نيتشه فيها أعطى تقييم، ومبدأ

 باملفهوم امليتافيزيقية القيم منظومة لكل الوحيد واملصدر األعىل العال هو املعقول كان ك�

 �كن هنا من، »بإرادته يتحرك كساعد لخدمته العقل أوجد املبدع الجسد« ألن األفالطو�،

 وهي أال امليتافيزيقا، صور من واحدة صورة قوض بل امليتافيزيقا، يقوض ل نيتشه إن: القول

 أن بيد أفالطونياً، تاريخاً  ليكون الررب التاريخ كل عىل عّممها وقد األفالطونية امليتافيزيقا

 ميتافيزيقا اختالف أي الرربية، امليتافيزيقا صور ب� االختالف يدرك ل نيتشه أن يعني ال هذا

 الالحقة امليتافيزيقا صور كل يف وجد نيتشه إن بل كنط، أو ديكارت ميتافيزيقا عن أفالطون

 عىل املعقول أولوية عىل صورها كل يف وتؤكد عامل�، ب� تفصل ثنائية قسمة أفالطون عىل

 . أفالطونياً  تاريخاً  عليها الالحق التاريخ وجعل بالجوهر، أفالطونية جعلها ما وهو املحسوس،

 يف - نيتشه مارسه الذي الكيل الراديكايل العنف إن: القول يشء يف الــمبالرة من ليس ربا

 مقلوبة، أفالطونية ميتافيزيقا سوى ينتج ل األفالطو� املعقول تجاه -الجينالوجي تقويضه

 عىل القضاء أولها الجينالوجي، التقويض من نيتشه أرادها التي النتائج طبيعة تؤكده ما وهذا

 الجينالوجيا تستطع ل ما وهذا األد�، عىل األعىل أولوية عىل أساساً  القائة الثنائية القسمة
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 يف األفالطونية الدوغ�ئية من بعيد حد إىل تقرتب ثنائية، قسمة أنتجت كونها تحقيقه،

 يبقى هكذا .املحسوس عال يف نيتشه وجده والذي الزائف، عىل الحقيقي أولوية عىل التأكيد

 إنتاج يف: أوالً: أمرين يف تجّىل  وقد تقويضه، إىل سعى الذي األفالطو� املنطق نفس يف نيتشه

 ل أنها بيد مهمتها، يف الجينالوجيا له هدفت ما وهذا آخر، عىل عال أولوية يف: وثانياً  الثنائية،

 يفيض الذي األولوية مبدأ يتطلب وهذا تقويم، مبدأ عىل رؤيتها أقامت ألنها تحققه،

" القوة إرادة" فيه وتكون املعقول، عن بديالً املحسوس خاللها من يحل ثنائية إىل بالرضورة

 . األفالطونية املثل حال كان ك� مرشعاً  مبدأً " املثل" من بدالً

 ل أنه من وبالرغم للفلسفة، تعريفه يف حتى األفالطونية للميتافيزيقا أس�اً  نيتشه بقي 

 معنىً  يعطيه - نيتشه–فإن أفالطون، تبناه الذي ،"صوفيا فيلو" الشه� اليونا� التعريف يقبل

 به يتميز الذي الخط« أن رأى ح� وذلك األفالطونية، امليتافيزيقا عن فيه يخرج ال تأويلياً،

 ،"ذواقة" ،"أتذوق" sapioبـ أصبح الحكيم تحدد التي اليونانية العبارة أن الفلسفي الفكر

 العقيل املعنى عىل املرتكز للفلسفة أفالطون مفهوم اختالف رغم، »األدق الذوق ذي الرجل

 والقائم - الفلسفة أي – لها نيتشه معنى عن ،"املثل" مفهوم قيم أحد وهي الحق قيمة أو

 أعمق فهم تقديم يف نيتشه عليه راهن الذي للفن ينتمي الذي الج�ل، أو الذوق عىل

 أساس عىل للفلسفة تعريفه أن إال املرشع، الفيلسوف أي ،"الفنان الفيلسوف" أو للوجود،

 أحد هو الج�ل وأن خاصة أفالطونياً، بقي" الفنان الفيلسوف" أو للفن رهاناته أو الج�ل،

 هذا يؤكد وما .أدناها والج�ل أعالها الخ� يشكل التي املثل مفهوم يف الرئيسة املقوالت

 بنية هي فلسفته يف نيتشه ابتدعها التي العليا املفاهيم لكل الجوهرية البنية أن هو الرأي،

 ميتافيزيقيا وانتهاء األبدي العود حتى القوة، إرادة: الرئيس املفهوم من بدءاً  ميتافيزيقية،

  .الرتاجيدي املنبع ذات الفن

 وللفلسفة عامة، الررب للرتاث قراءته يف صعباً  فلسفياً  نداً  نيتشه يف هيدغر وجد 

 الالحق امليتافيزيقي التاريخ وكل األفالطونية امليتافيزيقا يف هيدغر يجد فلم خاصة، اليونانية
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 بل نيتشه، زعم ك� سقراط عىل السابق اليونا� الرتاجيدي التفلسف عن انحراف مجرد بها

 . الررب الفكر تطور ص�ورة فرضتها رضورة

 بنظر الررب امليتافيزيقي الرتاث مع النقدي التعاطي يف النيتشوية القراءة أهمية رغم

 إىل تحول أفالطون منذ الفلسفة تاريخ أن« يف نيتشه مع أيضاً  اتفاقه أهمية ورغم هيدغر،

 - الجينالوجي املنهج هذا قدرة يف يشكك هيدغر أن إال، »أفالطونياً  كله فأصبح ميتافيزيقا

 امليتافيزيقا تقويض يف ادعاءاته تحقيق عىل - امليتافيزيقا مع تعاطيه يف نيتشه ابتدعه الذي

 عندما تنمحي ال امليتافيزيقا« ألن مقلوبة، أفالطونية ميتافيزيقيا سوى النهاية يف ينتج ل الذي

 آخر نفسه نيتشه جعل ما وهو، »مراير شكل يف جديد من تعود إنها تخطيها، يتم

 . هيدغر زعم ك� تلك امليتافيزيقية بحاولته األفالطوني�

 محكوم للميتافيزيقا نقد كل ألن امليتافيزيقا، عىل القضاء استحالة األخ� أدرك 

 قلب«  الذي نيتشه حال وهذا امليتافيزيقي، الفضاء ضمن بالبقاء ومأسور بيتافيزيقا،

، »امليتافيزيقا ورثة من رشعياً  ووريثاً  وأفكارها لتمثلها أس�اً  ذلك مع فكره بقي األفالطونية

 التقويض ألن تقويضها، من بدالً األنطولوجيا نحو امليتافيزيقا بتجاوز هيدغر يبرش فلذلك

 وهيأ الرربية امليتافيزيقا اكت�ل أمر حسم ميتافيزيقي آخر« نيتشه من جعل الجينالوجي

 ماهيتها كشف من للميتافيزيقا سمح من آخر ألنه اإلنهاء، فعل مارس لنهايتها، الظروف

  .»األول بدئها روح واستنفاذ

 هو وأفالطون سقراط بعد من الررب التاريخ أن يف نيتشه مع يتفق هيدغر كان وملا

 تذكر يتحقق ولك واحتجابه، الوجود نسيان أنه عىل هيدغر يفرسه ميتافيزيقي، تاريخ

 للوجود االنكشاف هذا األنطولوجيا، نحو امليتافيزيقا تجاوز من بد ال انكشافه، أو الوجود

 أي – الفالسفة هؤالء فإن وأفالطون، سقراط عىل السابق� الفالسفة مع حاله كان الذي

 . الوجود وهو أال الرئيس الفلسفة سؤال طرحوا حين� األصيل، التفلسف مثلوا قد – السابق�
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 مليتافيزيقا أس�اً  هيدغر بقي النيتشوي، التقويض عن الهيدغري التجاوز اختالف رغم

 عىل السابق� الفالسفة أي اليونانية البداية إىل العودة تلك شكل يف: أوالً هذا تجىل نيتشه،

 أن عىل اتفاقه�: وثانياً  أنطولوجياً، أو تراجديدياً  مضمونها اختالف رغم وأفالطون، سقراط

 املوسيقى عرب سواء األنطولوجيا، سؤال أو الرتاجيديا، سؤال اسرتجاع به املناط وحده هو الفن

 . هيدغر عند الشعر عرب أو نيتشه عند

 :الخاتمة

ً  النقدية بفاهيمه نيتشه يُدّشن ل  س�تها جديدة طريقة أبدع وإ�ا فحسب، فلسفياً  عرصا

 اليونا� الرتاث مع التعامل يف وذلك خاص بتأويل البناء إعادة ثم والتهديم التفكيك األساسية

 هيدغر فكان عليه، الالحق� الفالسفة كل يف الطريقة هذه أثرت عامة العقال� والررب خاصة

 نيتشه ب� فلسفياً  سجالياً  ميداناً  امليتافيزيقا من املوقف شكل إذ بها، املعجب� أهم من

 . املعارص الفلسفي الفكر يف أعمق وتأث�اً  أوسع حضوراً  خالله من األول نال وهيدغر،

 التكوين يف الرئيس امليتافيزيقي املفصل تناول يف النيتشوية القراءة أهمية هيدغر أدراك

 حدث خاطئاً  خياراً  يكن ل اليونا� للعقل امليتافيزيقي الخيار لكن .الررب للفكر الجوهري

 يف الررب الفكر لبداية رضورة كان ما بقدر نيتشه، ادعى ك� العقالنية نحو االنزالق معه

 نسيان تاريخ هو الفلسفة تاريخ بذلك ليصبح أفالطون، مع املوجود إىل الوجود من التحول

 الررب، الفكر لتاريخ األنطولوجية االستعادة عىل هيدغر يراهن ولذلك .تحجبهو  الوجود

 يف ميتافيزيقياً  املنيس أو فيه الالمفكر مساءلة خالل من تحجبه وال الوجود انكشاف لتحقيق

 تحطيم يف نيتشه فشل تضخيم يف املبالرة إىل هيدغر فيها احتاج الررب، الفكر تاريخ

 للوجود، نسيان كتاريخ امليتافيزيقي العقل لنقد جديداً  مسوغاً  لنفسه يعطي ك امليتافيزيقا

 ل الررب العقل تاريخ تكوين يف أساسية كلحظة األفالطونية للميتافيزيقا بتهد�ه نيتشه ألن

 .األفالطو� املعقول عىل للمحسوس ولويةاأل  فيها تُعطى مقلوبة، ميتافيزيقا سوى ينتج

 نيتشه، فكر راديكالية يف أصيل فهم سوء إىل الجديدة النيتشوية امليتافيزيقا يعيد ال فهيدغر
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 نيتشه خاللها من كان األخ�ة، إمكاناتها الرربية امليتافيزيقا بها فّضت لحظة هي ما بقدر

 . امليتافيزيقي� الفالسفة آخر

 مع حالها كان ك� واقتالعها، امليتافيزيقا جذور عىل القضاء إىل هيدغر يدعو ال ولذلك 

 آخر بدورها وأدت إمكاناتها كل استنفدت التي امليتافيزيقا، تجاوز إىل يدعو بل نيتشه،

 فهو وحده، بالفن إال يتحقق لن هيدغر لدى للميتافيزيقا التجاوز هذا .نيتشه مع مه�تها

 يؤسس– الفن أي – أيضاً  وهو ميتافيزيقاً، تحجبه بعد الوجود انكشاف تحقيق به املنوط

 بارمنيدس طرحه ك� ليس املوجود، من بدالً الوجود إىل السؤال فيها يعيد جديدة أنطولوجيا

 الدازين مفهوم خالل من اإلنسا� الوجود كينونة تحقق أنطولوجيا ولكنّها وهراقليطس،

  .اإلنسا� للكائن املتع� الوجود بوصفه

 هيدغر استطاع هل: واملقاربة التأمل يستدعي سؤال إىل البحث هذا خاتة تحيلنا أخ�اً،

 ميتافيزيقا أنتج أنه أم تحطيمها يف بالفشل نيتشه اتهم بعدما امليتافيزيقا يتجاوز أن فعالً

 للميتافيزيقا أس�اً  نيتشه وقع مثل� النيتشوية امليتافيزيقا أس� هيدغر فيها كان جديدة

 عىل للقضاء محاولة كل تنتهي أن الرضوري من وهل معكوسة؟ صيرة يف األفالطونية

 الفكر عىل محتوم قدر امليتافيزيقا وهل أخرى؟ بيتافيزيقا تفكيكها أو تجاوزها أو امليتافيزيقا

 منه؟ التخلص �كن ال واإلنسا� الررب
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