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 باإلنساني في تواطؤ "المؤمن" و"المواطن" وتعویض اإللهي 

 "ماکس شتیرنر" و "نیتشه": استئناف المشروع وامتداداته. 

قيدتموهم   الذين  أولئك  أحرارا  وليكونوا 

 مات "الشعب"، أ��ض "أنا"  "  طو�ال 

 ماكس شت��نر 

: صملخّ ال

"تر�ية" اإل�سان و�يصالھ إ��   إن ما �س���� االنتباه هو أن السياسة، مثلها مثل الّدين، تزعم االضطالع بـ

تحقيق "ماهيتھ" و"غايتھ"، أي تجعل منھ إ�سانا بحق، فالّدين �ع�ي "مؤمنا حقيقيا" أما السياسة فتع�ي 

نا  
ّ
"مواطنا حقيقيا". ولو نحن شّيعنا البصر �عيدا الستبان لنا أ��م ليسوا أقّل علوقا �� األخدود الدي�ي، و�ن

بو  يفرضون  أنفسهم  هم  أ��م  إلهيا،  لن�ى  ي�ون  أن   �� الرغبة  تحدوهم  اإل�سان،  ع��  "قدرا"  ظاهر،  لوع 

وا�حر�ة   األخالقية  ت�ون  أن  �ستلزم  اإل�سان  ماهية  أّن  هو  هذا،  من  م 
َ
ُ�عل أن  ينب��  فما  وهكذا  إ�سانيا. 

ھ وع�� هدي هذا النمط من التحليل سرعان ما �ستشف "شت��نر" أن "األخالق وقد أصبحت  
ّ
واإل�سانية. إن

آلن فصاعدا إ�سانية محضا ومفصولة بالتمام عن الدين الذي صدرت عنھ تار�خيا، ال ��يء يمنع من  من ا

أن تصبح �� ذا��ا دينا فعليا". وحالتذاك لم يكن عليھ عصّيا أن يذهب إ�� القول: "قضي�ي ليست ال إلهية  

مفردة، مثلما  –�ا ليست عامة بل  وال إ�سانية، إ��ا ليست ا�حق وال ا�جّيد وال العادل وال ا�حر، "إ��ا ��، إ�

 أنا مفرد، ال ��يء بالنسبة إ�ّ� �علو ع�ّ�.

وألن املقتدر�ن هم الذين يختارون أجدادهم وأسالفهم، انظر خطاب "نيتشھ" البليغ �� نصھ الوارد ��  

م زرادشت" �ستب�ن لك دعوتھ إ�� ضرورة االح��اس من
ّ
هم"أهل الصالح والعدل، فال ��يء يحلو ل  "هكذا ت�ل

مثل صلب أولئك الذين يبتدعون فضائلهم ا�خاصة، إ��م يحقدون ع�� املتوّحد. و�ذا ما تتّبعنا هذه األف�ار  

ساوق، تيّسر لنا أن ندرك عندئذ املقام الذي �� مستواه �ستش�ل "شت��نر" وجھ إش�الھ، وقد  
ّ
الشديدة الت

سمكم ا�خاص وأن ي�ون �عضكم لبعض صاغھ ضمن األفق التا�� "لن يمكنكم أن تتعاملوا �� ما بينكم با

ما أنتم إياه، إال إذا كنتم متفّردين". واألمر باعث ملمكنات من التساؤل: ما الذي �ان �عنيھ األوحد وملكيتھ  

عندما ظهر وما داللتھ الراهنة، وما �� جذوره �� الفكر األملا�ي املعاصر؟   -هذا الذي �ان �سيا منسيا  –

اإل�سا�ي.   -املؤمن –املواطن -السيا��ي -اإلل�ي-د : األوحال�لمات املفاتيح 
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Abstract: 

What attracts attention is that politics is like religion, claiming to carry out the 

“education” of the human being and to bring him to the realization of his “essence” and 

“his purpose,” that is, to make him a true human being. Religion means a “true 

believer,” and politics means a “real citizen”. And if we turned our gaze far away, it 

would have been evident to us that they are no less entangled in the religious groove, 

and that we would see that they themselves impose an apparent devotion, a "destiny" 

on man, with the desire to be divine, human. Thus, what should be learned from this is 

that the essence of a human being requires that it be morality, freedom and humanity. 

Following this type of analysis, Stirner quickly discovers that "morals have become 

from now on purely human and completely separated from the religion that they have 

historically issued, nothing prevents it from becoming an actual religion itself." At that 

time, he did not have to disobey him to claim that “my case is neither divine nor human, 

it is neither right nor good, just nor free,” it is mine, it is not general but - singular, just 

as I am singular, nothing to me is above me . 

And because the mighty are the ones who choose their ancestors and their 

ancestors, see the eloquent speech of "Nietzsche" in his text in "Thus Speaks 

Zarathustra." And if we follow these highly consistent ideas, it will be possible for us to 

realize then the position on whose level Stirner poses the face of his problem, and he 

formulated it within the following horizon: “You will not be able to deal between you in 

your own name and for some of you to be some of what you are, except If you are 

singular.” The matter raises possibilities of the question: What was the meaning of the 

one and his ownership - that which was forgotten - when he appeared and what is its 

current significance, and what are its roots in contemporary German thought ? 

Key words: the one / the divine / the political / the citizen / the believer / the human 
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 مقدمة: ال  -1

قد َيحول بيننا و��ن إدراك ��اء كتاب، ع�ى تار���، فنوشك أن ��مل مسارا آخر، تجنبا ملا �شوش الذهن  

أّن للكتب "أقدارها" ا�خاصة. فمع ا فظيعا، إال 
ّ
نالحظ ول�أن "شت��نر" بدأ    1"األوحُد وملكّيتُھ"  و�ولد ش�

ا�ح��ة و�رؤ�ة   بنظرة ملؤها  القاهرة، وم��ى  السائدة والقواعد  وال��اد�غمات  املهيمنة  التيمات  يتحّرر من 

شديدة اال�غراس، منذرا بزمان مقبل، يؤكد أن التفك�� واألف�ار ليسا مقدس�ن، و��رع �� نمط من أنماط  

سفي، إ�� تجاوز حدود �ش�لت وانقفلت. و�ذا هو �عيد النظر ��  املغايرة، و�عادة بناء ممكنات القول الفل 

"الفرضيات" ال�ي تحكمت بتواطؤ قديم، تّم �� زمنية �حيقة، فرضّيات ينب�� أن تزول، وتدم��ها ينب�� أن  

مع   واتفق  مناسبا  لنا  تبدى  ما  و�ل  مستورا،  عمقا  يرفع  أن  عساه  ما  عرفنا  قد  و�ذ  "أنا".   �� مفيدا  ي�ون 

قم قضي�ي ع�� ال  يفتتح كتابھ اليتيم بـ  2و�ان وج��ا، �ش�� إ�� أن "ماكس شت��نر"  مقاصدنا،
ُ
،  3��يء"  "لم أ

وتتا�� إيماءاتھ و�شاراتھ، ف��داد �� االستبصار أن قضيتھ �� قضية اإللھ وا�حقيقة وا�حر�ة اإل�سانية ثم  

 أخرى كث��ة. قضية أم��ه وشعبھ ووطنھ ومن �عد ذلك، ت�ون قضية الروح وأشياء 

وال يخفى عن نبيھ أّن لهذا امليل �� نفسھ مع�ى، إذ ملا فرغ من التمهيد لكتابھ، شرع �� عرض قضاياه.   

وَّ من مش�لھ أك�� واإلملام بھ �ساءل بجذر�ة عن هذا الذي دبرتھ املسيحية (الدين)  
ُ
ن وهكذا فإنھ ح�ن راَم الدُّ

لروح (أراء، تصّورات، أف�ار، معتقدات...) ذاك الذي تزعم  ضّد الشهوات، ألن ي�ون من حقنا أن نقلبھ ضد ا

ا محّددون بھ؟ أليس لنا أن نطالب بأن ال ي�ون للروح والتصورات واألف�ار قدرة ع�� تحديدنا،  
ّ
املسيحية أن

 عن �و��ا متسلطة ومنيعة، بصيغة أخرى "مقدسة"؟  
ّ

 وأن تكف

 في استرداد الذات وانتصار األنا:  -2

لفاحص البص�� إمعان "شت��نر" �� اإليحاء بأن األخالقية والتدّين أصبحا م��ادف�ن  وما ال يخفى ع�� ا

بل   "أقدسا"  �عد  لم  املقدس  أن  استكناه  ع��  سيساعدنا  ما  وهذا  املسيحية.  بداية   �� �انا  مثلما  تماما 

عد العالم منيعا، "إ�سانيا"، ذلك ببساطة ألن ال�ائن األس�ى تبّدل وألن اإل�سان حّل محّل اإللھ. وآنذاك لم �

 مقدسا، إلهيا: فـ"اآللهة ماتوا"، والعالم قد أصبح مبتذال: فقد اختفى منھ اإلل�ي.

 

وحُد وملكّيُتُه،  - 1
ٔ
 Maxص. 2016بيروت،  –ترجمة وتعليق، عبدالعزيز العيادي، منشورات الجمل، بغداد  ماكس شتيرنر، اال

Stirner, Der Einzigeund sein Eigentum, 1844 

ثاره (ترجماته لـ"ساي" و"سميث" وتاريخ  -2
ٓ
وحد وملكيته، ومقالين سجاليين: "النقودات الشتيرنية  من ا

ٔ
الرجعية، ومؤلفه الرئيس اال

"، له محاوالت منشورة في جريدة الراين لـ"ماركس" وفي المجلة البرلينية الشهرية لـ"بوهل". هذه 1847، الرجعية الفلسفية 1845

و
ٔ
 تربيتنا الخاطئ ا

ٔ
/ عن الحب في  1842/ الفن والدين 1842إنسانوية وواقعية  المقاالت التي هي مسودات كـتابه الكبير هي: مبدا

ثرين كانا حينها   1844الدولة 
ٔ
لغته الرقابة. لنضف إلى ذلك دراستين فلسفيتين حول ا

ٔ
هم ا

ٔ
خير، مجرد مسودة لعمل ا

ٔ
هذا المقال اال

 شهيرين). 

وحُد وملكّيُتُه،انظر، ماكس شتيرنر، -3
ٔ
 27، ص)مصدر مذكور (اال
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ينت�ي هكذا، اف��اضيا يوم أتوّصل إ�� أن أجعل من  1و�ننا لن�ى أن التار�خ القديم بالنسبة إ�� "شت��نر"

يروق للفكر). وأنا أدير العالم جيدا ع��   العالم "ملكي�ي"، إنھ ملكي�ي وأنا استخدمھ كما يروق �� (أع�ي كما

هواي بحيث قد يتوقف األمر ع�ّ� وحدي ألحدث فيھ امل�جزات. ولكن ميلنا إ�� رّد �ل األمور إ�� ما ألفناه  

�ستلزم أن نتأمل فيما قلناه �عض ال��يء، و��ي ألظن أننا لو توسعنا أك�� �� هذه الطروحات، الستبان أن  

. فإذا ما تتّبعنا هذه األف�ار2ن يدّي، و�حظة ذاك يكف العالم عن �حقي بقّوتھ""ر�ي وضع �ل األشياء ب�

ساوق، تيّسر لنا أن ندرك عندئذ املقام الذي �� مستواه �ستش�ل "شت��نر" وجھ إش�الھ، وقد  
ّ
الشديدة الت

م لبعض  يمكنكم أن تتعاملوا �� ما بينكم باسمكم ا�خاص وأن ي�ون �عضك  نالتا��: “ل صاغھ ضمن األفق  

. واألمر باعث ملمكنات من التساؤل: ما الذي �ان �عنيھ األوحد وملكيتھ3ما أنتم إياه، إال إذا كنتم متفّردين"

عندما ظهر وما داللتھ الراهنة، وما �� جذوره �� الفكر األملا�ي املعاصر؟ ثم   -هذا الذي �ان �سيا منسيا   –

 ود اللي��الية �� اتجاهات مختلفة؟ هل �ع�ي ذلك أنھ يرفض امل�اسب ال�ي حقق��ا جه

ما هو بالطبع ال، ع��ى أن نح��س من خسران أي ��يء مما  
ّ
لعّل القول األو�� بالصواب عند "شت��نر"، إن

وقع اكتسابھ. وهكذا استحال ما �ان يبدو سرا غامضا، إ�� محل دراسة وتمحيص، فاإل�سان هو "اإللھ  

ن حيث بالضبط، "نحن ذاتنا": واألمر ع�� قدر ج�ّ� من البساطة  ا�حقيقي"، ألنھ مطابق لنا تمام املطابقة م

. بل إّن "شت��نر" وقد استبان4�� نظره فـ"نحن ذاتنا لكن وقد وقع فصلنا عن ذواتنا و�عالؤنا فوق ذواتنا"

ر إ�� أهمية "الضبط" و"التحديد"، فيتساءل ��خر�ة والتياع  
ّ

هذا وتو�حھ، ليمعن فيما من شأنھ أن يؤش

ال�ي يمّجدو��ا ويستثمرو��ا  ومرار  الثورة  بالثورة عند "الطيب�ن"، هذه  القيام  العارف: "أين �انت �جاعة  ة 

.وا�حقيقة، ليس ببعيد أن ي�ون ذلك5اليوم �عد أن قام ��ا آخر؟ هذه ال�جاعة لم يكن بوسعهم امتالكها"

�"، ال يمكن للمرء أن �عزم عليھ اللهم  �ل ثورة، �ل تمّرد هو دائما ��يء "ال أخال�  ن اعتبار “أسّر سؤالھ، ع��  

ف عن أن ي�ون "طّيبا" ليصبح "شر�را" أو ال طّيبا وال شر�را. 
ّ

 إال أن يك

ومن الناس من ذهب إ�� ما يتعارض وطرح "شت��نر" قطعا، غ�� أن هذه االنتقادات ال تنطبق إال ع��  

ونحن إذا جّودنا النظر �� ما �عنيھ استبان    "األخالق ال��جواز�ة" ال�ي يفاخر �ل فكر متحرر �سبيا باحتقارها.

األخالق كما ال��جواز�ة ال�ي أنتج��ا ما تزال قر�بة من السماء، قليلة التحّرر من الدين ح�ى ال    هأّن “هذلنا  

. وتبعا لذلك ليس من ا�جّيد �� ��يء مطالب��ا بالنقد وال سؤالها ع�� أن �ستمد6تنحصر �� امتالك قوانينھ"

كاديمية برلين  -تابع دروس 1856 -1806دت، يوهان كاسبار شمي -1
ٔ
هيغل وشاليرماخر"، كان يسمى  –في فقه اللغة والالهوت في ا

ثارته صراحته العنيدة   1944ذات يوم ماكس شتيرنر، ينشر سنة  
ٔ
وحد وملكيته ثم يختفي. الصخب القصير والعنيف الذي كانت ا

ٔ
اال

حداث 
ٔ
ة نقده، خنقته اإلشاعة المتنامية ال

ٔ
ة من معاصريه الذين مازالوا يتذّكرون عنوان ا 1848وجرا

ّ
 القل

ٔ
لتي تقترب، وعندما مات تفاجا

مد قصير وهو يعاني البؤس والنسيان" (ص 
ٔ
ن رحيل صاحبه لم يكن إال منذ ا

ٔ
 . )6كـتابه با

وحُد وملكّيُتُه،  -2
ٔ
 . 139مصدر مذكور، ص انظر، ماكس شتيرنر، اال
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 من قبيل نكران البداهة وهو توجيھ ال يرد عليھ  من صميمها  
ّ
ا�خاص مذهبا طر�فا. بل ليس إن�ار ذلك إال

   وجھ من وجوه اإليراد.

ھ، وع�� هدي هذا النمط من التحليل، سرعان ما �ستشف "شت��نر" أن "األخالق وقد أصبحت من   
ّ
إن

ھ تار�خيا، ال ��يء يمنع من أن  اآلن فصاعدا إ�سانية محضا ومفصولة بالتمام عن الدين الذي صدرت عن

إ�� أن "قضي�ي ليست ال إلهية وال    2أن يذهب  . وحالتذاك لم يكن عليھ عصّيا1تصبح �� ذا��ا دينا فعليا"

مفردة، مثلما أنا    –إ�سانية، إ��ا ليست ا�حق وال ا�جّيد وال العادل وال ا�حر، "إ��ا ��، إ��ا ليست عامة بل  

. وحرّي بك ههنا، أن تتلطف من نفسك و�علم أنھ و�إجراء مقارنة ب�ن  3�علو ع�ّ�"مفرد، ال ��يء بالنسبة إ�ّ�  

أن    �� خفاء  وال  "عمليا"،  وأصبح  واقعية  أك��  أصبح  "النا�ج"  أن  �ستب�ن  و"الشاب"  النا�ج"  "اإل�سان 

ذي  الداللة املذ�ورة دلت ع�� أنھ يجعل من ذاتھ مركز �ل ��يء �ش�ل أك�� حسما مما يفعلھ "الشاب" ال

"ا�حماسة" تلهب  أخرى  وذرائع  الوطن،  اإللھ،  ا�حن�ن  4يلهيھ  �عاوده  كيف  اإل�سان  هذا  إ��  فلتنظر  أال   .

صار   وقد  فيھ  ا�جّسد  روحھ  ويستعيد  مجددا  نفسھ  اإل�سان  "يتملك  وهكذا  جديد،  من  ذاتھ  و�كتشف 

بي��ما فرق وأيضا إن �شككت فيھ  5جسدا وأصبح �خصا" �� فهمك فاعلم أن األمر�ن  . فإن اخت�ج هذا 

 فغ�� ضائر �� الغرض.  

تفاهة الكالم  “بـ  يتمكن أبدا من االقتناع    ماملسي�� “لقد ال ي�ون من اليس�� علينا اآلن أن نجزم بأن "

امى متشّبع�ن ��ذا اإلحساس بأن  "شت��نر" مجار�ا �عض املتقدم�ن، �ان القد  الر�ا�ي"، و�� املقابل، يقول 

ك إذا فتشت  
ّ
العالم وقوان�ن العالم، �انت �� ا�حقيقة، حقيقة �ان يجب أن ينح�ي أمامها �جزهم. ثم إن

وأجدّت التأمل، وجدت أن ما قّدره القدامى هو تحديدا ما رفضھ املسيحيون، وما �ان أعلنھ األّولون حقيقيا  

ة: فتفقد فكرة الوطن ال�ي كث��ا ما وقع تمجيدها أهمي��ا ولم �عد  هو الذي است�جنھ اآلخرون بوصفھ كذب
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الشاعر "جون هنري ماكاي" مؤلف رواية "فوضويون"، جّمع بعناية بالغة طيلة عشر سنوات، كل الوثائق والدالئل عن حياة -2

يزال مليائ بالنواقص، لحياة "يوهان كاسبار ماكس شتيرنر، لكنه لم ينجح في إخراج "شتيرنر" من "عتمة فكره". هذا "الّرسم" ما 

تها مذاهب "هيغل" لكن التي لم تعد  
ّ

مال، التي غذ
ٓ
حالم واال

ٔ
ربعينات الحبلى باال

ٔ
لمانيا اال

ٔ
شميدت"، من جهة ما هو "حاضن" ال

ن تن
ٔ
م، كانت ارتمت في المعمعة الفلسفية واالجتماعية التي كان يتوجب ا

ّ
سكوالئية المتحّجرة للمعل

ٔ
 1848تهي إلى عواصف تكـفيها اال

و كانت تناضل حول "برينو بوير"، "فيورباخ" واليسار 1949 –
ٔ
، وكانت تسارع لالنضواء تحت راية الراديكالية واالشتراكية، ا

الهيغلي، متخذة لها مركزا تجّمع من حوليات "هال" التي يديرها "ريج" وجريدة "الراين" التي يديرها الدكـتور الشاب "كارل ماركس".  

هذا القاع المضطرب والمثقل بالتهديدات، حيث كل كـتاب سالح وحيث كل كلمة فعل وحيث يخرج الواحُد من السجن ليغادر   فوق 

خُر إلى المنفى، نرى مرور الشبح الباهت والظل الزائل للمفّكر الكبير 
ٓ
وحُد (المنسّي. ا

ٔ
- مصدر مذكور  - وملكّيُتُه،را، ماكس شتيرنر، اال
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للمسي�� أن ينظر إ�� ذاتھ إال بوصفھ "غر�با فوق هذه األرض"، ودفن املو�ى، هذا الواجب املقدس الذي  

 . 1"سوفو�ليس"، لم �عد يظهر إال كحقارة، "فاتر�وا املو�ى يدفنون املو�ى" لـ أو�� برائعة أنتيغون"

تو  و"دين  وقد  ل�حر�ة  "دين  �عُد  لدينا  "دينا"،  أن تجعل من �ل ��يء  أيامنا هذه   �� ال��اتبية  العقول  د 

للمساواة"، وهم بصدد أن يجعلوا من �ل األف�ار "قضية مقدسة". فـ"عندما �ان األنا�ي الدنيوي توّصل إ�� 

الروما�ي، فإن قوة أخرى أشّد    التمّرد ع�� قوة عليا مثل قانون العهد القديم ع�� سبيل املثال وع�� البابا

ا أصبح ع�� "املتنطع" أن يح�ي  2من هذا علوا �انت علت فوقھ مباشرة: �ان اإليمان حّل محّل القانون"
ّ
. ومل

رأسھ وتم ترو�ضھ، فقد انتصر الكهنوت، و�جد اع��اض �عض املع��ض�ن، ساعتئذ، بضروب من العمق 

"، ذلك أن  دبالـ “ا�جس يمكن�ي أن أزعزع استبداد الروح إال    إليھ "شت��نر" صدى، "فال  بما ذهوالنظر، ��  

ذاتھ   فهم  م�ى  إال  وعاقال  فطنا  ي�ون  ال  وهو  جسده،  كذلك  فهم  م�ى  إال  بالتمام  ذاتھ  يفهم  ال  اإل�سان 

 . 3بالتمام"

اإلذالل،  وألنھ ع�� املع�ى أن ينتظر ح�ى يقع قولھ أو كتابتھ، سنالحظ أن التأث�� األخال�� يبدأ حيث يبدأ 

وما يجري مجراه، مما ُيذعن، إنھ "ليس غ�� هذا اإلذالل ذاتھ الذي ت��ك الك��ياء تحت وطأتھ م�ا��ا ل�خضوع  

ّرت لالنحناء أو االنكسار"
ُ
. و�ن "شت��نر" ليش�� �� كدح جليل من التحو�ل واملغامرة، منوع غز�ر،  4وقد اضط

� من نوائب الدهر وأن ال نظّل تحت رحم��ا، إ�� أن هدف جهود البشر�ة �� ما قبل املسيحية، إن
ّ
ما �ان التو�

ومثل هذا املس�� هو ما اقت��ى من "الروا��" الالمباالة، معت��ا مصادفات الطبيعة محايدة وال يلقي لها باال.  

ھ املاهية العميقة ملشروع
ّ
"هوراس"، �عبارتھ الشه��ة: ال ��يء يدهش�ي، مّما �علن    نحن نلمس هنا ما يبدو أن

 " و�العالم الذي ليس لھ أن يؤثر علينا وال أن يث�� دهشتنا. ر بالـ “اآلخعن عدم اك��اثھ 

نفس   عن  تدقيقا  وتصدر  تف�ح  لها،   �ّ��� أن  دون  الدهر  نوازل  تصيبھ  الشاعر،  فإملاعات  وهكذا 

ون مؤملة  ترتيلة   �� واألر�ع�ن،  ا�خامس  املزمور  من  الثالث  املقطع  ع��ا  عّ��  ال�ي  لن  الالانفعالية  "نحن  بيلة 

القول   أعلن  اآلونة  هاتيك  من  أنھ  �ستخلص  "شت��نر"  جعل  ما  وهو  األرض"،  ستخسف  عندما  نخاف 

املسي�� املأثور حول تفاهة العالم. و�نھ ليمكننا أن نثبت إثباتا شديد الرجحان أّن الس�� إ�� جعل الناس 

ت إ��  وسيعا  ا�جال  أف�ح  إ�سانية،  تقية،  عاقلة،  أخالقية،  هذه  �ائنات  أن  فيھ  ر�ب  ال  ومما  رو�ضهم. 

 "األنا�ي".  ا�حاوالت تتكسر ع�� الفردية العنيدة لــ

 وتصبح فكرة "شت��نر" أك�� عمقا، وهو يبذل جهده �� سبيل فهم الذين وقع إخضاعهم لهذا االنضباط، 

أ��م  -أل سائلإن س –و�تبصر غ�� مألوف �� عصره يؤكد أ��م ال يصلون أبدا إ�� مبتغاهم. و�رهانھ �� ذلك 

هذه   وع��  عمليا،  الدينية،  بالعقيدة  ا�جهر  ع��  و�قتصرون  بالكالم  إال  األس�ى  بالعقائد  يجاهرون  ال 

ا�خبيئات املطو�ة �علن جميعهم أ��م "مذنبون" وأ��م أد�ى جدا من َمثلهم األع��، إ��م "�شر ضعفاء" وأ��م  
 

 .42ص المصدر نفسه،  -1

 .120ص المصدر نفسه،  -2

 .100ص المصدر نفسه،  -3

 . 123ص المصدر نفسه،  -4



 2021)  يونيو  -يران  حز (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية -ثامن  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)220( 

قاعدة �� أن الناس ال يفكرون أ�عد مما فكر فيھ  وألن ال  .1"ضعف البشري"  يجدون عزاءهم �� وع��م بـالـ

ئ ل�جواب توطئة �ستب�ن ف��ا ما يأباه "الكر�م  
ّ
العاقل" و�ن�ح بأن تؤخذ   –أسيادهم، �ان "شت��نر" يوط

   هده األمثلة أخذا لطيفا.

من  و�ذا نحن تأملنا حق التأمل هذا "اإلذعان، لم �عسر علينا استنتاج أنھ من يفكر ال يختلف عّمن يؤ  

إال ب�ونھ يؤمن أك�� بكث�� من هذا األخ�� الذي يفكر باملقابل أقل بكث�� �� عقيدتھ. و�لفت "شت��نر" االنتباه  

إ�� أن العقل و�ن �ان �� نفسھ شر�فا عا�� الرتبة، فإّن أثره ههنا �س�� ودليلھ �� ذلك أّن "ا�حكم العز�زة"  

�� ال�ي تؤثر  ل بالضبط نظ�� تلك 
ّ
�� ذلك نجد، هذا    ع�� املفكر�ن �ش� النظر  إ�عام  املؤمن�ن. و�مز�د من 

أثرها، فعوضا عن قول: "إذا �ان هذا يصدر عن اإللھ فإنكم لن تقّوضوه"،   ناح نحوها وقاف  ذاك، ألنھ 

يقولون: "إذا �ان هذا يصدر عن ا�حقيقة فإنھ حقيقي"، وعوضا عن: "سبحوا لإللھ"، "سبحوا ل�حقيقة".  

ما يمهد السبيل إلرادة غلبة    و�ذا بان أن "شت��نر" ال 
ّ
ھ إن

ّ
ي��م بأ��ما �ان الغالب: اإللھ أو ا�حقيقة، فقد بان أن

 .2"ه" أنا

أنھ   االعتقاد  يحمل ع��  ما  ثمة  إذ  الّدين،  ��اجمون  أ��م  أدركنا  املعاصر�ن  النقاد  تتّبعنا  ما  إذا  نا 
ّ
ولعل

موضوعيا، بينما هم يفّضلون ع�� العكس    بوضعھ اإللھ، اإلل�ي، األخال��، خارج اإل�سان، يجعل م��ا شيئا

من ذلك إبقاء هذه املواضيع �� اإل�سان. و�ننا لو شّيعنا بصرنا إ�� �عيد الستبان لنا أ��م ليسوا أقّل سقوطا  

نا لن�ى من مجّرد ما سيق أ��م هم أنفسهم يفرضون بولوع ظاهر، "قدرا" ع�� اإل�سان،  
ّ
�� األخدود الدي�ي، و�ن

م من هذا، هو أّن ماهية اإل�سان �ستلزم  تحدوهم الرغبة �
َ
� أن ي�ون إلهيا، إ�سانيا. وهكذا فما ينب�� أن ُ�عل

 أن ت�ون األخالقية وا�حر�ة واإل�سانية. 

"تر�ية" اإل�سان    والطر�ف ههنا أو ما �س���� االنتباه هو أن السياسة مثلها مثل الّدين، تزعم االضطالع بـ

و�يصالھ إ�� تحقيق "ماهيتھ" و"غايتھ"، أي أن تجعل منھ شيئا مهّما، تجعل منھ إ�سانا بحق، فالّدين �ع�ي  

"مواطنا حقيقيا" أو "رعية بحق". وقد أف�ح "شت��نر" �� بيان تلك    فتع�ي  ةأما السياسبذلك "مؤمنا حقيقيا"  

. ولعّل حجتھ ال�ي أوردها  3أسميتم قدري قدرا إلهيا أو إ�سانيا"  األلفة املتواطئة، فـ"األمر سّيان، سواء كنتم

ست�ون مقنعة للمس��شدين و�ن لم تكن مسكنة ل�جاحدين، فلقد تم �عّو�ض اإلل�ي باإل�سا�ي، الكنيسة  

واملؤمن   وقوان�ن “بـ  بالدولة،  واقعية  بأف�ار  البالية  وا�حكم  ة 
ّ
الفظ "املعتقدات  عام  �ش�ل  أو  العالم"، 

 .4أبدية"

ا لو تأّملنا األمر بتدقيق  
ّ
يا بّينا أن ا�حّق، مثلما يتصوره اللي��اليون، يج���ي، وا�حال أن

ّ
هكذا يتج�� تجل

اك أن عق�� الذي هو  
ّ

و�معان أك�� لرأينا أنھ إنما هو الصادر (=ا�حق) عن العقل اإل�سا�ي، وعليھ يت�ح مذ

يجوس خالل املسألة، أنھ ليس من املبالغة �� ��يء إن    قبالتھ ال ي�ون إال "جنونا"، لذا يبّ�ن "شت��نر" وهو 
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ھ باسم العقل اإلل�ي ُيدان العقل اإل�سا�ي "الضعيف"، مميطا اللثام عن األصول البعيدة ال�ي  
ّ
د أن

ّ
هو أك

االسم   يافطة  تحت  األنا�ي  العقل  اليوم  يدان  القوي  اإل�سا�ي  العقل  فباسم  "اإلدانات"،  تلك  لها  ترجع 

ھ ال وجود تحديدا لعقل حقيقي غ��  التحق��ي لـ"ا�ج
ّ
نون"، ونحن �ستبصر من ملع "شت��نر" هنا ما مؤداه أن

 هذا "ا�جنون".

لـ العقل اإلل�ي" وال  “لـ  إنھ حرّي بنا أن نو�ح �� هذا املستوى، أن تفك��ه استقام ع�� أنھ ال حقيقة ال  

�عي�ن مصدر "ا�حقيقي"، والذي ظهر    العقل اإل�سا�ي"، وجاز لھ حينئذ، وقد انت�ى إ�� هذا االستخالص،“

. ولو قرأنا هذا الذي يذهب إليھ "شت��نر" بتمعن  1وعق�� مثلما أننا أنت وأنا وحدنا حقيقيان"  ك�� “عقللھ  

ع��   ينكرون  هؤالء  بال  فما  عدّوان،  و"الدولة"  "األنا"  إذ  رأينا،  ما  والغرابة  واملتانة  الندرة  من  فيھ  لرأينا 

   "األنا�ي" أن يفاخر.

ما يحاول قلب "مسلمات" �� غ�� رفق وال ل�ن "أنا  
ّ
إن نا لندرك ونحن نتدّبر ما يقوم بھ ""شت��نز" أنھ 

ّ
إن

األنا�ي، ال ��ّم�ي خ�� هذا "ا�جتمع اإل�سا�ي"، أنا أكّرس نف��ي لھ، إن�ي ال أقوم إال باستخدامھ، لكن من  

وأجعلھ    �� ملكية  إ��  أّحولھ  فإن�ي  بالتمام  أستعملھ  أن  رابطة  أجل  محلھ  وأقيم  أز�لھ  أن�ي  أي  صنيع�ي، 

. ومهما يقل القائلون فلن �ستطيعوا أن ينكروا أّن الدولة من جه��ا تكشف عن عداو��ا تجا��  2األناني�ن"

من خالل مطالب�ي أن أ�ون إ�سانا. و�ذا نحن دققنا النظر فيما أومأ إليھ "شت��نر" تبّ�ن لنا أنھ يحرص ع��  

من اإل�سانية واجبا بالنسبة إ�ّ�، سعيا وراء تكريس السائد وتقد�سھ. فال �جب  كشف أن الدولة تجعل  

عندئذ أن ي�ون "اإل�سان هو إلھ اليوم وخشية اإل�سان حلت محّل خشية اإللھ القديمة، وخشية اإل�سان  

  .3ليست غ�� وجھ مختلف من وجوه خشية اإللھ"

ر" أن يالحظ أن "مشروعھ" يبلغ ههنا ذروتھ، فالدولة  ومّما ال يخفى ع�� الناظر الفطن �� أطروحة "شت��ن 

تنكر �ل مشروعية ع�� إرادة الفرد وال �ع��ف إال بإراد��ا ا�خاصة ع�� أ��ا إرادة مشروعة، إ��ا قانون الدولة.  

ين��ك    ن أّن “مو��ي ألظن أننا لو توسعنا أك�� �� هذه األف�ار، لفهمنا أن مقصود "شت��نر" إنما هو تأكيد  

ا الدولة يمكن اعتباره من���ا لوصايا اإللھ، عالوة ع�� ذلك فهذا رأي تبنتھ الكنيسة، اإللھ هو القداسة  وصاي

�� ذا��ا ولذا��ا ووصايا الكنيسة كما وصايا الدولة، �� األوامر ال�ي توجهها القداسة للعالم بواسطة كهن��ا  

ا�جر�مة، ا�خطيئة ولألخرى  اإلل�ي(...)للواحدة  �ان من  4هناك ا�خطئ وهنا ا�جرم"  أو سادة حقها  . و�ذا 

التساؤل:   التداخل والتوا�ج، فإن "شت��نر" �ش�� علينا بضرورة  أن �ستشف مالمح هذا  املض�ي والع��ّي 

ل  
ّ
"ألن �سقط قداسة الدولة مثلما سقطت قداسة الكنيسة؟ ا�خوف من قواني��ا اح��ام جالل��ا بؤس وذ

 .5�ي يوم سنكف فيھ عن الر�وع أمام صورة املقدس؟"رعاياها هل سيستمر �ل ذلك؟ ألن يأ
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 في أن یکون لي إلهي وإیماني وأفکاري ومثلي العلیا:  -3

لـ  ال �جب إذن أن يتجھ "ماكس شت��نر"، من رحم هذا الفهم بالذات، إ�� الفحص عن املع�ى األص��  

فل عنھ الكث��ون عمدا إذ أن النقاد �ش��طون أنھ ين“
َ
ب�� أن ت�ون إ�سانا بالتمام  التقد�س"، ذاك الذي غ

لت�ون إ�سانا حرا، وهو ما ليس لھ من حظ الفكر وال من عزم األمور إال نذرا �س��ا، ما داموا هم أنفسهم ال  

مبشر�ن    ر �ستغر�ن “ظهو يتورعون عن إعالن دين جديد و�ناء مثل أع�� مطلق جديد: ا�حر�ة. وهكذا فال  

�انت املسيحية أرسل��م لغزو العالم الوث�ي مقتنعة بأّن �ل الناس    با�حر�ة �ش��ون املبشر�ن باإليمان الذين

وعليھ يرتئي "شت��نر" أن األمر ال يمكن استيفاؤه، إذ أنھ باإلم�ان    .1"مسيحي�ن�ان مقدرا لهم أن يصبحوا  

هذا  إ�� إل�ي، و�الرغم من ذلك نظل متدّين�ن. وهكذا غ��    – وقد كظم األمر �� نفسھ كث��ا    – �غي�� اإللھ  

االنتباه جهة النظر �غي��ا جذر�ا، فـ"أن ن�ون متدين�ن هو أن ال ن�ون راض�ن تماما عن اإل�سان ا�حاضر، 

هو أن نتخّيل "كماال" ينب�� أن نبلغھ ونتصّور اإل�سان بوصفھ "ساعيا إ�� الكمال"، أن ن�ون متدين�ن هو  

 .2أن نحدد ألنفسنا مثال أع��، أن نحدد ألنفسنا مطلقا"

ولم يكن "شت��نر" غافال عن السبب ال�امن وراء "احتقاره"، إذ هو قد بحث دوما عن أفضل ما فيھ، 

��م "أناي بالـ “إ�سا�خارج ذاتھ، فهو الالإ�سا�ي ألنھ حلم  
ّ

د الورع�ن الذي �عذ
ّ
هم ا�حقيقي" والذين    ". و�ان قل

ون دائما "مذنب�ن بؤساء"، لم يكن أدراك ذاتھ إال بتصادم مع آ
ّ
  نأوحدا. ومخر، لم يكن ال�ل، لم يكن  يظل

أجل ذلك يجد أنھ عليھ إذا ما رام بمطلو�ھ فوزا أن يتوقف عن النظر إ�� نفسھ باعتباره الالإ�سا�ي، حّ�ى 

يتيسر لھ حينذاك التوقف عن مقارنة نفسھ باإل�سان وعن التسليم بمقارنتھ بھ وفق مقاسھ. لقد تفطن  

ا ينب�� عليھ أن يتوقف عن  أنھ  النحناء أمام ��يء ما أرفع منھ، و�نھ لضرب من التضامن ا�حميم مع  إ�� 

ذواتنا وقد هّدها البحث عن املع�ى. وهكذا ومن حيث هو يمتحن مساحات �غاير، يطأ أرضا لم يجرؤ قبال  

من   املرور  غ��  أفعل  لم  لكن�ي  الالإ�سا�ي،  "لقد كنت  قصّية،  األقلون، و�طل ع�� مدارات  إال  ع�� وط��ا 

لم أعد اإل�سا�ي: أنا األوحد، أنا األنا�ي، هذا األنا�ي الذي يرعبك، لكن أناني�ي ليست من تلك ال�ي  هناك، و 

 . 3يمكن تقديرها بم��ان اإل�سانية، بال��فع، إ��ا أنانية األوحد"

وليس �سع الباحث �� ت�ّون جذور هذا الضرب من "القلق" أن يتجاهل ما �ان لرفض "الدغمائية" من  

� توليد هذا التمرد، ولسنا نبالغ ح�ن نقول إّن الكتاب برمتھ ي�جس بأسئلة من هذا القبيل،  أثر حاسم �

مثلما ي�جس ��ا نصھ هذا: "لست معاديا للنقد، بصيغة أخرى لست دغمائيا وال أن�ي نالت م�ي سهام الناقد.  

مم هذه العقيدة بأن  لو كنت دغمائيا لكنت سأضع �� الواجهة عقيدة، أي تصورا، فكرة، مبدأ، ولكنت سأت 

األف�ار" من  صرحا  أي  �سقا  أب�ي  و�أن  "صارما"  طو�ال  4أ�ون  هيمنت  قيود  من  يتحّرر  "شت��نر"  فل�أن   .
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فـعندما ��اجمها فإنھ يدافع عن حياتھ ضدها، "قد ال ي�ون هذا الصراع معقوال، لكن إذا �ان العقل واجبا  

 .1ا�جديد، هو الذي قد ي�ون ع�ّ� أن أض�� بھ من أجلھ"ع�ّ� فإن أغ�� ما عندي، أنا إبراهيم 

ضاح، فما يدر�ك حينئذ، أنھ  
ّ
�ح أفضل ات

ّ
ا �ان عقلنا �سّول لنا أن نتقّرى الفوائد وأن نرّجح ما ات

ّ
ومل

ليس �� هذه األف�ار وال�لمات، إن نحن تأّملناها وتدبرناها بأناة، ما يص�� إليھ، إذ "لو ُ�سمح لآلراء الفردية  

. و�ذا �ان األمر  2لبقاء فسي�ون �� إل�ي و�ذا �ان �� إل�ي فسي�ون �� إيما�ي ودي�ي وأف�اري ومث�� العليا"با

والذين   الدولة،  أساس  املسيحية   �� يروا  أن  الذين يرفضون  ي�ون "هؤالء ذوا��م  أن  �عيد  ع�� هذا فغ�� 

ال �سأمون من تكرار أن األخالقية  يثورون ضد �ل صيغة من مثل صيغة الدولة املسيحية، مسيحية الدولة،  

 . 3�� "قاعدة ا�حياة االجتماعية والدولة". و�أن سلطان األخالقية "لم يكن هو هيمنة املقّدس املطلقة"

فإذا نظرت �� األمور وتأمل��ا وجدت أنھ قد نتمكن من تجميع �ل الذين �عت��هم ال��جوازي مشبوه�ن  

ين يدخلون، هم أيضا، وعدواني�ن وخط��ين تحت اسم "املتشردين"
ّ
(...) وحينئذ لعّل هؤالء املتشردين الشاذ

ضمن طبقة الناس القلق�ن واملتقلب�ن واملتوتر�ن الذي هم ال��وليتار�ون، عندما �عّرضون أنفسهم للشك ��  

الذي يجب   الواسع  املع�ى  ذا  ان��اكهم حرمة األخالق، �سم��م "مفسدين" و"مشاجر�ن" و"م��ّوس�ن". هو 

ا ن�ون مخطئ�ن لو كنا اعتقدنا أن ال��جواز�ة قادرة  إعطاؤه  
ّ
للفظي ال��وليتار�ا واإلمالق هذين. وال ر�ب أن

ع�� الرغبة �� القضاء ع�� الفاقة و�� تكريس �ل جهودها لهذا الغرض. وهكذا نرى أنھ �عد أن أكّب ببيانھ  

ضاح أْن 
ّ
�ح لھ خ�� ات

ّ
 ال ��يء ينعش ال��جوازي الطيب  ع�� املسألة ي�حظ مجر�ا��ا وسرد �ل حجة، فقد ات

مثلما تنعشھ هذه القناعة ال�ي ال مثيل ملواسا��ا، و�ل من لھ حس بصر رآه، و�� أن "قرارا إلهيا حكيما وّزع  

 . 4��ائيا و��� األبد ال��وات والسعادة"

أّن  اعت��نا  إذا  نبلغ شططا  الوح  ولعلنا ال  "اإللھ  بدوره  ليصبح  إال  اإللھ  يقتل  لم  لھ  "اإل�سان  الذي  يد 

، و�ّل ما ينطوي عليھ من دالالت. فقد استبان أن املاوراء ا�خار��، ارتّج وانخسف. والعمل الهائل  5امللك"

للفلسفة تّم إنجازه، لكن �� األثناء تّم اإلفساح للماوراء الداخ�� ليصبح سماء جديدة، وتلك فروق طفيفة  

ميقا إذ سنالحظ وقتذاك، أن "شت��نر" يدعونا إ�� أن  ولكّ��ا حاسمة لطيفة، بل هو ما من شأنھ أن يحفر ع

د العزم ع�� قلب ا�حدود، أال قل لنفسك: "أنا إ�سان، لم أبدأ باكتساب خاصية إ�سان إذ �� تنت�ي إ�ّ�  
ّ
نوط

 . 6مسبقا مثلما تنت�ي إ�ّ� �ّل صفا�ي األخرى"

السؤال   من  مهر�ا  نجد  ال  فسوف  النحو  هذا  ع��  األمر  استوى  وقد  هل  أّما  األوحدون  األفراد  التا��: 

لكن هل �غيب عن البال    ينتمون إ�� حزب؟ كيف قد �سعهم أن ي�ونوا أوحدين إذا �انوا ينتمون إ�� حزب؟
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أن أعضاء �ل حزب يحرص ع�� وجوده وع�� بقائھ بقدر ما أنھ لد��م أقل ما ي�ون من ا�حر�ة. وليس من  

، واستتباعا، بات لزاما التأكيد أنھ بقدر ما يفتقرون إ��  املبالغة �� ��يء القول أقل ما ي�ون من ال�خصية

قدر أك�� من األنانية بقدر ما يزداد خضوعهم التام ل�ل مطالب ذلك ا�حزب. ألجل ذلك يؤكد "شت��نر"، و��  

. وكما لم  1ا�حزب تف��ض تبعية أعضائھ"  ةأن “استقالليإسراف باهر وانز�اح مرهف وعميق عن السائد،  

ه وجد "شت��نر" اإل�سان �� الفرد ا�حدود والعابر، �� األوحد. دون أن �ع�ي أن ف�خا قد تّم  يفعل أحد سوا

ما أصبح �عت�� أن "ملكيتكم" و�أ��ا "ملكي�ي" ال�ي ليس  
ّ
ھ إن

ّ
�� عالقة �انت قائمة ب�ن األنا�ي وامللكية، بل إن

   ع�ّ� أن "أح��مها"، �عاملوا إذا باملثل مع ما �سّمونھ ملكي�ي.

نا اآلن، وع�� هدي هذا النمط من التفك��، �ستطيع أن نفهم كالما غامضا، تم�� بالفرادة والعمق،  لع 
ّ
ل

أنا ا�خصم   الدولة أك�� من قيمة األنا،  واظب هذا املبدع املتمّهر ع�� ترديده، مفاده أن "ال ��يء تخشاه 

 مللكّيات للدولة ما أملكھ ال  العنيد للدولة، وال وجود �� الدولة ألّية ملكّية أع�ي أّية ملكّية للف
ّ
رد، ال وجود إال

��ا" إال  أ�ونھ  ال  أ�ونھ  وما  بالدولة  إال  مقدوري، 2أملكھ   �� هو  ما  "ملكي�ي  أن   �� يجادل  من  ثمة  فليس   .

و�إعطاء نف��ي القدرة أعطي نف��ي ا�حق، أنا وحدي أق��ي بما أر�د ا�حصول عليھ. واألمر الذي لم يلتفت  

ھ يتصّرف تصرف املالك، بل إّن "الدولة ذا��ا تتصرف  إليھ من قبل هو أن األ 
ّ
نا�ي �ستو�� ع�� �ّل ما يلزمھ، إن

 .3دائما بحذر تجاه األفراد أل��ا تتعّرف �� أناني��م ع�� عدّوها الطبي��، تلزمها ا�حجة دوما"

ما هو ذلك االنطماس الذي �ش�� إليھ "شت��نر" 
ّ
بمكر نادر والذي  أّما ما ينب�� أن يتوجھ النظر إليھ، فإن

كم لستم أناني�ن وأّن  
ّ
مفاده أن "قرونا من الثقافة حجبت عنكم داللتكم ا�حقيقّية وجعلتكم �عتقدون أن

طيب�ن" أناسا  مثالي�ن،  ت�ونوا  أن  هو  الذي  4مص��كم  هذا  تدّبر  علينا  الوج��ة،  التوضيحات  هذه  فبعد   .

ھ "إذا منحوكم ا�حر�ة ف
ّ
إ��م ليسوا غ�� محتال�ن �عطون أك�� مما يمل�ون،  �ش�ل خطرا كب��ا، إذ يالحظ أن

ما هو يومئ إ��  5و�ذ أعطوكمون��ا فلكيال تأخذوها ول�ي ال تطالبوا فضال عن ذلك بمحار�ة اللصوص"
ّ
. ف�أن

ھ �جعل اإلرادة وامللكية ا�خاصة �� حالة �جز ترّوض الفردانية  
ّ
أو  ما �ستحيل تخطيھ وال يجوز إغفالھ: أن

 . ةاألناني

و��كذا جرأة يوسع "شت��نر" أفق استطاعتھ و�فتتح أفق انتظار يزعزع "يقينيات"، فـ"ال تبحثوا �� إن�ار  

أنا جبارا.   أناني�ن، وليكن �ل واحد منكم  الذات عن حر�ة �سلبكم ذواتكم بل ابحثوا عن ذواتكم، �ونوا 

موا معرفة من أنتم"
ّ
ا أن نالحظ أن "شت��نر" يحاول أن  . ولن6�ش�ل أو�ح: أعيدوا التعرف ع�� ذواتكم، �عل

"خاضعون"    أما وقد رفع الـ  يكشف عن فكرة تواطؤوا ع�� إخفا��ا و�� أّن "األقو�اء" تصرفوا هكذا دائما"
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، فتلك انز�احات وا�سدادات، وتحددات وعالقات1عاليا قدرة سّيدهم وطالبوا راكع�ن من ا�جميع العبادة"

 ��. واألمر عنده ليس ع�� ما يقولون، و�ن احتجوا بضروب من ا�حجج.سيطرة، ت�اد من فرط الظهور أن تنم

و�� املقابل فإّن األمر الذي ال يجب إغفالھ، هو أنك لم �ستطع إنجاز "عملك" إال ألنك إ�سان أوحد، ��  

ذلك أنت أوحد و�التا�� ص�ح أن يقال "ليس اإل�سان هو من يصنع عظمتك بل أنت من يصنعها ألنك أك��  

ھ ليس بوسع املرء أن ي�ون أك�� من إ�سان، ومع ذلك قد ي�ون  من إ�س
ّ
ان وأقدر من أناس آخر�ن. تحسب أن

بـ  . ولعلھ من ع�ن الفطنة أن �عوض املطلب القديم "سّبحوا لإللھ"2من األعسر أن ي�ون أقل من إ�سان"

ج�ى �حظتذاك ال�ي هو ُمنش��ا، "�سابي�� أن
ُ
.3وي االحتفاظ ��ا لنف��ي""سبحوا لإل�سان". والفائدة ال�ي ت

، لست أنا إ�� جانب  اأّن “أنو�ذا نحن فكرنا �حظة �� املسألة ودققنا ف��ا النظر تبّ�ن لنا �� جالء باهر  

. إال4"أناوات" أخرى، أنا األنا الوحيد، أنا األوحد، و�فعل أن�ي هذا األوحد فإن�ي أجعل من �ل ��يء مل�ا ��"

. إال أن ي�ون5ال مفهوم �ع�� ع�ي وال ��يء مما يقّدم بوصفھ ماهي�ي �ستنفد�ي"أننا ال نجد إذعانا صرفا فـ" 

تمردا جذر�ا مفاده "أنا مالك قدر�ي وأنا أ�ون كذلك عندما أعرف أن�ي أوحد، �ل �ائن أع�� م�ي سواء �ان  

.6اإللھ أو �ان اإل�سان، يضعف أمام الشعور بوحداني�ي، و�خبو أمام شمس هذا الو��"

�ّل   يخ��ق  والذي  الكتاب  ثنايا  �ّل   �� فيھ  ا�حديث  املبثوث  واملوت  ا�حياة  حّق  أّن  البّ�ن  صار من  لقد 

 �عد عسر واستكراه شديدين، ذاك الذي خّصت بھ  
ّ
شذراتھ والذي ال يتأ�ى لنا إدراك معناه املقصود إال

إنما "هو أيضا مل�ي" ھ ال وجود. ورضاي هو الذي يحّدد  7الكنيسة والدولة نفس��ما، 
ّ
عالقا�ي بالناس "أن

وفرارا من مع�ى مزعوم ال ينكشف.  8لنو�ة تواضع بإم�ا��ا أن تجعل�ي أتخ�� عن السلطة ع�� ا�حياة واملوت"

الذات وقد   باملتعة ع�� روحھ بضرب من التضامن مع  ُيرى، وفاض عقلھ  أبدا، سّول لھ خيالھ رؤ�ة ما ال 

ھ    هّدها البحث عن املع�ى، إذ هو لم �عد
ّ
 سلط�ي وأن

ّ
يتصاغر أمام أّية سلطة طاملا أّن "�ل سلطة ليست إال

 ع�� 
ّ
ع�ّ� أن أق��ي عل��ا حاملا ��ّدد بأن تصبح معارضة �� أو متفوقة ع�ّ�، �ّل سلطة ال يمكن أن �عت�� إال

.9أّ��ا واحدة من وسائ�� للوصول إ�� غايا�ي"

ھ إ�� "ذواتنا" عوضا عن التوجھ إ�� "اآللهة" أو  نتوج  نشت��نر “أو�ضرب من الّسابقية طر�ف يدعونا "

. و�استتباع لذلك10إ�� معبوداتنا، "اكتشفوا �� ذواتكم ما هو مخفّي ف��ا، أز�حوا عنھ الستار، وانكشفوا"
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تأ�ي دعوتھ إ�� قرائھ وأخالفھ "�ل واحد يتساءل ما أنا؟" ل��ّدد الصدى ع�� الفور رجع اإلجابة"، هوة �غ��  

الغرائ قانون"ف��ا  ودون  قاعدة  دون  واالنفعاالت  والرغبات  واألهواء  من1ز  يتحرروا؟  أن  الناس  ع��  مّم   .

املركز   ذواتكم  من  تجعلوا  أن  ع��  تصممون  ال  ولم  إذن؟  أمركم  تحزموا  ال  لم  األع�ى،  التصديق  سرعة 

)، تتخطى ما ي�ونھ  واملبدأ؟ فيم تتمثل عظمتك؟ إّ��ا تحديدا �� أنك تتخطى أناسا آخر�ن (تتخطى "ا�جمهور"

"الناس العاديون"، إّن ما يجعلك عظيما هو سمّوك فوق البشر، إذا تم��ت بي��م فما ذلك قطعا ألنك إ�سان  

 و�نما ألنك إ�سان "أوحد". 

إن هذا "األنا" العميق وغ�� العقال�ي هو الذي قال عنھ الحقا مفكر رائع: "وراء مشاعرك وأف�ارك يتخفى  

مجهول  حكيم  قوي،  جسمك"  سّيد  هو  بل  جسمك  �سكن  إنھ  اإلنية،  ع�ن  أن2اسمھ  معناه  ذلك  هل   .

أ ع�� "شت��نر"، وهو من الذين �ساندوا بھ أو من الذين اعتمدوا مع�ى من سبقهم واستأنفوه  
ّ
"نيتشھ"، يتو�

ھ قول ع�� مقول سابق، 
ّ
وأحسنوا تركيبھ، من أخالف "شت��نر" ومّمن تا�عوا "مشروعھ" واستكملوه؟ أي أن

ھ    واضعاملقتدرون هم الذين يختارون أجدادهم وأسالفهم، سيما وأن  ف
ّ
التوطئة "رو�ار ركالر"، يذهب إ�� أن

"
ّ
م.  3"من املستحيل أن ال ي�ون هذا األخ�� عرف شت��نر قط

ّ
فانظر خطابھ البليغ �� نصھ الوارد �� "هكذا ت�ل

الصالح والعدل، فال ��يء يحلو لهم مثل صلب    لمن “أه زرادشت" �ستب�ن لك دعوتھ إ�� ضرورة االح��اس  

. ومما ال ر�ب فيھ أن "نيتشھ" هاهنا4أولئك الذين يبتدعون فضائلهم ا�خاصة، إ��م يحقدون ع�� املتوّحد"

متو  غ��  أوجًها  فقد  يكشف  العادي.  الفهم  لتخون  القديم،  معناها  من  جردت  جديدة،  بمعان  تأ�ي  قعة، 

أخرجها من أحياز مألوفة وأدرجها �� مجاالت أرحب فـ "لو أنھ ظل �� ال�حراء �عيدا عن أهل الصالح والعدل  

أيضا" ال�حك  �علم  ول�ان  األرض،  وحب  ا�حياة  حب  �علم  ا�خلق5ل�ان  هذا  بإمعان  تفحصنا  و�ذا   .

�جيب، سن�ون قادر�ن ع�� درك �غ��ات جذر�ة فاجعية "حقا لقد مات مبكرا جدا ذاك الع��ا�ي الذي  ال

سن    �� مات  أن  ما  محتوما  قدرا  للكث��ين  بالنسبة  ذلك  غدا  ومنذئذ  البطيء  املوت  إ��  الداعون  يمجده 

نقدية 6مبكرة" أك��  و�صورة  األثر  -.  �عيدة  األولية    -نتائجها  الطروحات  تلك  ع��جاوزت  يركز  الضمنية، 

التحليل   مجال  لها  وأف�ح  هّيأ  ال�ي  العالقة  أن  االنتباه  �س����  وما  والناسوت.  الالهوت  ب�ن  التناقضات 

إ�� أ��ما يتواطئان أو   بحذق بالغ، إنما تخ��ن ا�خطوة ا�حاسمة ال�ي �� �� توا�ج مع فالت و�عيد يؤشر 

تتخطى أفخاخ    –بارات. و�تساءل "نيتشھ" �� إيماءة المعة  يتساكنان مللء فراغ دال�� �� �ل مرة، طافح باالعت

و�مكن إ�شاؤها ع�� أ��ا نفي بصورة ماكرة: "كنيسة؟ ماذا �ع�ي هذا ال��يء؟ كنيسة: إنھ نوع    -الو�� واملقول  

 .223المصدر نفسه، ص  -1
2-Nietzsche, F,Ainsi Parler Zarathoustra, Gallimard, Paris, 1971, p47.

شار "روبار ركالر"  - 3
ٔ
 25إلى ص  5في التوطئة الممتدة من ص  1899كما ا

لمانية، علي مصباح، منشورات الجمل، كولونيا  -4
ٔ
حد، عن اال

ٔ
م زارادشت، كـتاب الجميع ولغير ا

ّ
 –فريدريش نيتشه، هكذا تكل

 . 128، ص 2007، 1بغداد، ط
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 . 144المرجع نفسه، ص  -6
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  . و�نب�� أن تؤخذ هذه األمثلة أخذا 1من الدولة (...) بل هو النوع األك�� كذبا (...) مثلك الدولة �لب منافق"

"و�التا�� اإليمان بإلھ سوي ال توجد    لطيفا لكيال �ستمر �� إجالل املوروث و�سقط �� حبائل "التوحيد"،

اإل�سانية" خطر ع��  أك��  �ش�ل  ما  إنھ  و�اذبة،  عة 
ّ
خدا معبودات  التأمل،  2عداه سوى  حق  تأملنا  و�ذا   .

يفرض هذا التضاّد التام ب�ن    استبان أنھ "عند تدهور أح�ام القيمة األرستقراطية فحسب إنما يحدث أن

إن هذا، ح�ى استعمل لغ�ي ا�خاصة، إنما   –األنا�ي / غ�� األنا�ي، نفسھ، شيئا فشيئا ع�� الضم�� اإل�سا�ي 

 . 3هو غر�زة ا�جموع، ال�ي تنجح من خاللھ آخر األمر �� أن تقول �لم��ا وأن �ستحوذ ع�� ال�لمات أيضا"

عب ال�حك وأدمجھ داخل الدين إذ "األسلوب اإلنجي�� وا�ح  إن أسلوب "نيتشھ" ليط��، فقد استو 

واستعارات   بأمثال  والكالم  اإلنجيلية  الصور  واعتماد  ا�خاطبة  وطر�قة  والن��ة  العبارة  خالل  من  وج�ّ� 

أبيات" حسب  النص  تقطيع  �عتمد  الذي  البناء  وهو  4وكذلك  "نيتشھ"  أعطى  الهدي  وذلك  الروح  ��ذه   .

قلھ، اللغة املفهومية (توليفة فلسفية شعر�ة) "حرارة جديدة غ�� مألوفة �� لغة  �ستقطر لوا�ج نفسھ وع

 

 . 260المرجع نفسه، ص  -1

 .. 144المرجع نفسه، ص  -2

ن نيتشه يكـتب من داخل "إطار مشرقي"
ٔ
ال يتعارض الطرح الذي يؤكد ا

ٔ
ن نتساءل، ا

ٔ
ن يجعل من "هكذا   -ولنا ا

ٔ
ما دام هو يجتهد ا

و إنجيال معاكسا 
ٔ
و خامسا ا

ٔ
م زرادشت" إنجيال جديدا ا

ّ
مع ذلك التقسيم بين "اليونلني" و"العبراني"، والذي يجعل من نيتشه   –تكل

كـثر كالما من الشخص وحيث الملكة لها مالمح المصير،  
ٔ
ن المحايد هو ا

ٔ
ليس هو كيركغارد. فقد ذهب بول ريكور، وهو يتحدث عن ا

شد عناية باليونانيين منها بالعبرّيين وبـ"بن
ٔ
نطولوجيا صادرة عن مدرسة ا

ٔ
ن هذه اال

ٔ
وهذا  -يتشه" منه بـ"كيركغارد". إذ الـ"الميتافيزيقا"ا

ن الوجود يختفي.  –ادعاء غير مقبول حسبه 
ٔ
 تضع نهاية لتاريخ الوجود كما لو ا

 . 482، ص 2016، 1را، بول ريكور، االستعارة الحية، ترجمه وقدم له محمد الولي، دار الكـتاب الجديد المتحدة، بيروت، ظ (

Ricœur, P, La métaphore vive, Ed, Seuil, Paris, 1975).  

خالق، ترجمة فتحي المسكيني، منشورات دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة  -3
ٔ
  –انظر، فريديريك نيتشه، في جنيالوجيا اال

 . 96، ص 2010تونس، 
Nietzsche, F, Par – delà bien et mal et la généalogie de la morale, trad., Cornélius Heim, Isabelle Hildenbrand 
et Jean Gratien, Paris, Gallimard, NRF, 1971, (Œuvres, Tome VII).  

حد، -4
ٔ
م زارادشت، كـتاب الجميع ولغير ا

ّ
 را، توطئة المترجم).( 15، ص )مرجع مذكور (انظر، فريدريش نيتشه، هكذا تكل

و خا
ٔ
م زرادشت" إنجيال جديدا ا

ّ
ن يجعل من "هكذا تكل

ٔ
راد ا

ٔ
ناجيل، في كـتاب يتكلم لغة  هو الذي ا

ٔ
و إنجيال معاكسا، نقض لال

ٔ
مسا ا

ناجيل تلك 
ٔ
 . )14را، التوطئة ص (اال

رنست شمايتسنز" في 
ٔ
 ما يرد في الرسالة التي حررها إلى الناشر "ا

ٔ
إن لدي اليوم  :حضرة السيد الناشر المحترم -1883فيفري  13ولنقرا

مر بمؤلف ص
ٔ
زفه إليكم (...) يتعلق اال

ٔ
و إنجيل خامس خبرا جميال ا

ٔ
   – غير (...) مقطوعة شعرية ا

فريل من نفس السنة، يكـتب نيتشه إلى صديقته "مالفيلدا فون مايزنبرغ"
ٔ
إنه قصة رائعة لقد تحديت كل الديانات ووضعت  :وفي ا

 ). 15(را، ص  -كـتابا مقدسا جديدا
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د مرة أخرى ع�� الغرابة ال�ي م��ت "التأث�� التار���" الذي �ان لھ،  1الفالسفة"
ّ

. فـ"هل ينب�� علينا أن نؤك

 . 2بحيث لم يكتب ألحد غ��ه إ�� حد اآلن أن يظّل �عّ�� بإ�حاح عن التم�� والتفرد"

 اتمة: خ  -4

إذ   ألفناه،  ما  ال��جمة ع��  تحيلنا  أن  الهّ�ن  ترو�ض 3الغر�ب"  ة�� “محنوهكذا فليس من  �عمل ع��   .

إ��   النصوص  ب��اء  واالحتفاء  للفضول  مغادرة  لها،  تكن  لم  لغة  متنّ��ة،  بمتعة  و�عو�دها  وتمر���ا  اللغة 

ى و�بعث دهشة مفتقدة �� األذهان  استدعاء للنص "األص��" ال ينت�ي. أليس الفيلسوف هو من يخلق املع�

ى تلك األصعدة غ�� القابلة    مزعزعا النسيان، و�نھ ملّما يحسب للم��جم عبد 
ّ
العز�ز العيادي، إذ هو تخط

و حقيقّية  مأساة  ال��جمة  من  تجعل  وال�ي  النص   �� واملزروعة  ومجاوزة    لل��جمة  وسعادة"  لـ  "تحّديا 

 .4لة ال�ي "تحفّز العقول"الصعو�ات الك��ى لألعمال الهائلة النبي“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حد،  -1
ٔ
م زارادشت، كـتاب الجميع ولغير ا

ّ
 را، توطئة المترجم).( 16جع نفسه)، ص المر ( انظر، فريدريش نيتشه، هكذا تكل

. (وكان صدوره  2003بغداد،  –انظر، بيتر سلوترداك، اإلنجيل الخامس لنيتشه، ترجمة علي مصباح، منشورات الجمل، كولونيا  -2

لماني فريدريش نيتشه
ٔ
 .)بمناسبة مرور مائة عام على وفاة الفيلسوف اال

3-Berman, A, L’épreuve de l’étranger, Gallimard, Paris, 1984. 
4-Ricœur (Paul),sur la traduction, Paris Boyard 2004, P18          -  
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