ملف العدد

فاعلية الوعي يف فكر نيتشة وهيجل

تحطيم سمطة الوعي وتحرير القوى الفاعمة
(قراءة في فكر نيتشه الفمسفي)

م.م .هجران عبد اإلله احمد ألصالحي
جامعة الموصل

تطور الوعي الديني في فمسفة هيجل
الباحثة
غيداء محمد حسن عبد الرزاق
بإشراف

أ.حسون السراي

المقدمة
ساىمت التطورات المعاصرة المتسارعة

اإلطار النظري لتمؾ التطورات العممية

ثورة بيولوجية جديدة ،كما أسيمت في

ومف ىذه المحاوالت التي أثرت بشكؿ

تحديد مفيوـ الجسد بشكؿ الذي يتناسب

كبير عمى تطور الفكر البشري ومسار

الطروحات

األلماني نيتشو(4844ـ4911-ـ) ،ناقد

في األبحاث العممية والطبية في خمؽ

مع تمؾ التطورات .وقد سبقت تمؾ
التطورات العممية بعض

الفمسفية الميمة التي ميدت الطريؽ لمثؿ
تمؾ الفتوحات العممية .ألنيا اعادة طرح

التي نشيدىا اليوـ.

البحث

الفمسفي

محاولة

الفيمسوؼ

الحداثة وفيمسوؼ العممانية االكبر ،إذ

شف نيتشو ىجوماً عنيفاً عمى الفمسفة

مفيوـ الجسد طرحاً مغاي اًر عما كاف

العقمية وعمى رواد ىذه الفمسفة وعمى

البشري عموماً والفكر الفمسفي خصوصاً

نماذج لإلنساف النظري المتطرؼ وسعى

موضوعات التي تخص قوى اإلدراؾ

الباحثيف

شتى

البشري ،والوعي  ،ونقد العقؿ ،والبحث

المجاالت الى موضوعات تعنى بالجسد

حبذوا البحث في موضوعات تخص

الفاعمة مف أية سمطة خارجية ،فاليدؼ

سائداً .إذ يرى المتتبع لتاريخ الفكر
اف الفالسفة غالبا ما حبذوا البحث في

في تأمالت النفس وانفعاالتيا  ،أكثر مما
الجسد؛ وليذا وقع الجسد ضمف تراتبية

رأسيـ سقراط وافالطوف وديكارت ،وعدىـ
مف خالؿ ىذا النقد اف يوجو اىتماـ
والمتخصصيف

في

وتدعو الى اكتشاؼ طاقاتو وتحرر قواه
المرجو مف ىذا النقد ىو اعادة ىيبة

صارمة أفضت في اغمب اشكاليا ليس

الجسد المسموبة بسبب سطمة العقؿ التي

جانب العقؿ وتارة الى جانب النفس او

تحت مسميات كثيرة ،وطرح الجسد كأداة

في صالحو ،فوقفت تمؾ التراتبية تارة الى
الروح  .لكف وجدت عدد مف المحاوالت

الجادة لقمب تمؾ التراتبية .والتي أسست

حاولت اف تيمش الجسد وتعطؿ قواه

لممعرفة  ،وكينونة (بديمة لمعقؿ) ال تفيـ
الظاىرة اإلنسانية وال تفسر إال بو واال مف
خاللو ،بوصفو مكمف القوى الفاعمة.

تحطيم سمطة الوعي وتحرير القوى الفاعمة
(قراءة في فكر نيتشه)

اف المتتبع لتاريخية الجسد سيالحظ إف

الجسد ونقض وتحطيـ يوتوبيا العقؿ التي

الجسد وقع ضمف تراتبية أفضت في كؿ

تبنتيما الفمسفات العقمية منذ سقراط مرو اًر

ِ
صالحو فوقفت تارة إلى
اشكاليا ليس في

بأفالطوف ووصوالً إلى ديكارت ،والتي

جانب العقؿ وتارة أخرى إلى جانب النفس

أعمنت الحرب عمى الغرائز وتامرت عمى

أو الروح .ويمكف ّعد أوؿ محاولو إلعادة

الحياة .واختمقت أسطورة التراتب ،وأقحمت

االعتبار لمجسد كانت عمى يد إسبينو از الذي

الفكر بثنائيات متناقضة ،مثؿ ثنائية العقؿ

فتح مف خالؿ در ِ
استو لموضوع الجسد طريقاً

والجسد أو الروح والجسد أو المعرفة والحياة

جديداً لمعموـ والفمسفة عمى حد قوؿ جيؿ

أو الفكر والغريزة وغيرىا .والتي أفضت في

دولوز( ،)4فاسبينو از دفع نحو ضرورة البحث

كؿ إشكاليا وفقاً لمتصور النيتشوي إلى كبت

في موضع الجسد ،وعدـ اقتصار البحث
حوؿ موضوعات الوعي والروح .فنحف

الجسد واحتقارهُ وعطمت قواهُ وصادرت الحياة
بتسميات جوفاء.

نجيؿ ماىية ىذا الجسد ،وماىية القوى التي

ويرى نيتشو في محاوالت الفمسفات العقمية

فيو .فيو يرى "نحف ال نعرؼ حتى ما
يستطيعوُ جسـ ،إننا نتحدث عف الوعي وعف
الروح ونثرثر حوؿ كؿ ىذا ،لكننا ال نعرؼ
ما الذي يقدر عميو جسـ ،وما ىي قواه أو
تحضره"( .)2كما أف اسبينو از يعتقد أف
ما
َ

ِ
طبيعتو الخاصة أف
الجسد يستطيع بقوانيف
يقوـ بأفعاؿ يندىش ليا العقؿ(.)3

لمتصدي لالنحالؿ الذي وجدوا انو قد
استشرى في الحضارة اإلغريقية (حسب
اعتقادىـ) ،ىي في حقيقتيا نوع أخر مف
أنواع االنحالؿ .الف العقالنية تعني مف
وجية نظر نيتشو أف نستبدؿ مريضا يكبت
غرائزه

الجسدية

بواسطة

قواه

العقمية

الطاغية .واف أي محاولة لمخروج مف وضع

ىذه األفكار وغيرىا ىي التي دفعت

االنحالؿ تقوـ عمى إعالف الحرب عمى

نيتشو نحو شف حممة فكرية نقدية لمدفاع عف

الغرائز كوسيمة لإلنقاذ ،ىي ليست سوى نوع

أخر مف االنحالؿ .فاإليماف بالعقؿ بأي ثمف

وليذا يسعى نيتشو مف خالؿ مشروعو

ومحاربة الغرائز ىي حالة مرضية (.)4

النقدي القائـ عمى تحطيـ العقؿ ،إلى إعادة

لقد شف نيتشو ىجوما عنيفاً عمى العقؿ ،كما

االعتبار لمجسد ال عمى مستوى التوصيؼ

استخدمو الفالسفة التقميديوف وعمى رأسيـ
سقراط وأفالطوف ،ويموح أوؿ مالمح ىذا
اليجوـ في كتابو (الفمسفة في عصرىا
المأساوي اإلغريقي) ،وىو ىجوـ غير
مباشر عمى العقؿ ألف نيتشو ىاجـ رواد
الفكر

العقالني،

حيث

ىاجـ

سق ارط

وأفالطوف وعدىـ نماذج متطرفة لإلنساف
النظري ،وعد فمسفة سقراط بداية مرحمة

فقط ،بؿ عمى مستوى التوظيؼ أيضاً .وذلؾ
مف خالؿ الدعوة لتحرير قواه الفاعمة،
وتفعيؿ طاقاتو العضوية ،والتركيز عمى
الجوانب الالشعورية والالواعية في الجسد
اإلنساني .وىذا ما سيحاوؿ ىذا البحث اف
يبينوُ

مف

خالؿ

بياف

عالقة

فكرة

" "conceptالجسد بالوعي وماىية الجسد
وفقاُ لمتصور النيتشوي.

جديدة مف مراحؿ الفكر اليوناني ،ونياية

وجد نيتشو مف خالؿ دراستو

لمجموعة مف الفالسفة السابقيف الذيف

لمفمسفات السابقة لو أنيا قائمة عمى عبادة

يسمييـ (جميورية العباقرة) " ألعجب أف

أصناـ وأوؿ ىذه األصناـ وأكبرىا ىو العقؿ

أتناوؿ الفالسفة السابقيف ألفالطوف ،وكأنيـ

الذي أمف بو الناس والفالسفة ،وبقدر ِ
تو عمى

مجتمع منسجـ ،واف أكرس ليـ ىذا الكتاب.

اكتشاؼ الحقيقة والوجود ،ونصبوه حاكماً

إف أفالطوف يمثؿ بداية جديدة كمياً ....،إف

مطمقاً قوانينوُ مف قوانيف الوجود ،وفصموه

شيئا جوىريا ينقص لدى الفالسفة منذ

عف الحياة ،ووضعوه فوؽ الوجود وليس

أفالطوف حيف نقابميـ بجميورية العباقرة تمؾ

جزءاً منو يعبر عف جانب مف جوانبو

التي تمتد مف طاليس إلى سقراط  ...سنكوف

المتعددة(.)6

أكثر عدال وموضوعية لو اعتبرنا ىؤالء
األخيريف فالسفة ىجناء واألوؿ نماذج
صافية"

(.)5

ورأى نيتشو أف انحطاط الفمسفة
يرجع في النياية إلى تصور الفالسفة لمعقؿ
ولقدراتو .فأنكر كؿ أفعاؿ الفمسفة المستندة
إلى العقؿ.

وباالعتماد عمى منيجو

الجيولوجي وجد اف ىناؾ سببيف وراء اعتقاد

يعالجونو منذ آالؼ السنيف لـ يكف سوى

الفالسفة بالعقؿ:

مومياء أفكار وليس ىناؾ مف شيء حقيقي

(السبب األوؿ) يعود إلى اإليماف بػ" إننا
نممؾ منزلة إليية ذلؾ إننا نممؾ عقالً"

(.)7

فوفقاً لتصور نيتشو "كاف اإلنساف في ما
مضى يرى في وعيوُ وفي عقموُ دليالً عمى
أصمو السامي وعمى إلوىيتو ،ولكي يرتقي
لمستوى الكماؿ ،كاف ينصح بأف يعمؿ عمى
مستوى السمحفاة سحب حواسو إلى الداخؿ.
واف يقطع كؿ عالقتو مع األشياء األرضية،
بؿ ينسمخ عف القشرة الفانية وىكذا ال يتبقى
غير العنصر الجوىري (الروح الخالصة) .
لقد غدا الوعي المكتسب والروح يمثالف
عرض نقص نسبي يشوب العالـ
بالنسبة لنا
َ

()9
حي يخرج مف أيدييـ"  .ويقوؿ أيضاً

"البعض يعشقوف مومياء والبعض االخر
أطيافا ،والنوعاف معا عدواف لكؿ ماىو لحـ
ودـ"( .)41في إشارة إلى الفالسفة ورجاؿ
الديف .فنيتشو يرى أف العقؿ اإلنساني ال
يستطيع أف يدرؾ الصيرورة الف تفكيره
ينحصر في تعريؼ كؿ وجود بوصفو وجوداً
ساكناً ثابتاً ،فعقولنا غير مييأة لفكرة
الصيرورة .إنيا تناضؿ لكي تثبت أف كؿ
األشياء ثابتة ال تتغير .فالتفكير يجد اف
خصائص الصيرورة ال يمكف صياغتيا وأنيا
زائفة ومتناقضة تناقضا ذاتيا(.)44

العضوي"(.)8

أما نيتشو فقد أنكر الوجود الساكف والتفكير

و(السبب الثاني) وراء اعتقاد الفالسفة

في الوجود بوصفو وجوداً ساكناً يعد وىماً،

بالعقؿ ىو كرىيـ لفكرة الصيرورة .فيقوؿ
"تسألوني عف كؿ مظاىر الحساسية المفرطة
لدى الفالسفة؟  ...نقص الحس التاريخي
لدييـ ،الكره الذي يكنونو لفكرة الصيرورة،
ومنحاىـ المصري .يعتقد الفالسفة انيـ
يضفوف قيمة شرؼ عمى األشياء عندما

يوىـ بوجود شيء ثابت .وال يوجد شيء
أسمى مف الصيرورة الدائمة التي تشكؿ
وحدىا الوجود الحقيقي .والصيرورة ليس ليا
ىدؼ تنتيي عنده ،إنيا ليست مجرد مظير،
وىي تعمو عمى كؿ تقييـ عندما تؤخذ في
كميتيا(.)42

يجردونيا مف طابعيا التاريخي ،عندما

ِ
يكتؼ نيتشو ببياف األسباب التي
لـ

يحولونيا إلى مومياء .كؿ ما ظؿ الفالسفة

تقؼ وراء اإليماف بالعقؿ وتفنيدىا .بؿ فند

قدرات العقؿ أيضاً ،أي أنكر اإليماف بقدرة

أف ىناؾ شيئا يقودنا إلى الخطأ .واليوـ

العقؿ عمى التوصؿ إلى معرفة يقينية أو

فإننا ،عمى العكس مف ذلؾ ،نستطيع أف

حقيقية ال بؿ انو رأى إف العقؿ أشد أعداء

نرى ابعد ما يمكف ،إلى الحد الذي تجبرنا

الحقيقية ،واليقيف أخطر مف الكذب في

فيو المسبقات العقمية عمى إقرار مسائؿ

عداوتو لمحقيقية( .)43فالعقؿ حسب اعتقاده

الوحدة واليوية والديمومة والجوىر والعمة

"لـ يولد خالؿ مدد زمنية ىائمة سوى

والشيء بذاتو ،والكائف ،وتورطنا بشكؿ ما

أخطاء :قد بددت في بعضيا مفيدة،

في الخطأ ،وتضطرنا إلى الخطأ"(.)45

ِ
ىاتو
وصالحة لحفظ النوع  ....مثؿ

فنيتشو يدافع عف الحواس ويعدىا ال تخطئ

األخطاء التي لـ تفتأ تنتقؿ وراثياً ككثير مف

أبدا واف أحكاـ العقؿ ىي أحكاـ خاطئة وال

أقساـ العقيدة الدينية إلى إف تصير الغاية

يمكف الوثوؽ بيا ،وعمى الرغـ مف إقرار

المشتركة لمجنس البشري ،وىي مثالً ما يمي:

نيتشو بيذا اال انو يقر أيضاً إف اإلنساف ال

ىناؾ أشياء دائمة أشياء بذاتيا ،توجد فعالً

يستطيع أف ييرب مف العقؿ ألنو ال يستطيع
()46

أشياء ،مواد ،أجساـ ،الشيء ىو ما يبدو انو

اليروب مف المغة

ىو ،ارادتنا الحرة ،ما ىو صالح بالنسبة إلي

حيث منشؤىا إلى العقؿ "العقؿ داخؿ المغة:

فيو ذو صالح أصمي كذلؾ .ولـ يظير

أي عجوز مخادعة ،وانني ألخشى إننا لف

الذيف كذبوا مثؿ ِ
ىاتو اآلراء وشككوا فييا أال

نتخمص مف الرب ،ألننا مازلنا نؤمف

متأخريف جداً ،ولـ تظير الحقيقة كشكؿ

بالنحو"(.)47

المعرفة األقؿ إلزاما اال متأخرة جداً "(.)44

وبعد أف بيف نيتشو األسباب التي تقؼ وراء

فالعقؿ دليؿ عمى ضعؼ اإلنساف ،فأحكامو
التي تفسر شيادة الحواس ،عمى أنيا عالمة
عمى وجود شيء يقودنا إلى الخطأ ،ىي
أحكاـ خاطئة لـ يتـ تفنيدىا إال مؤخرا" ،في
ما مضى كاف ينظر إلى مسائؿ التبدؿ
والتحوؿ والصيرورة عامة عمى أنيا دليؿ
عمى ظاىرية الوجود ،وعالمة عمى انو البد

 ،فالمغة تنتمي مف

اإليماف بالعقؿ .وبيف معارضتو لمعقؿ
وأحكامو وأعطى إيمانو لمحواس .انتقؿ إلى
التشكيؾ بقدرة العقؿ عمى تزويدنا بمعارؼ
يقينية أو قواعد أخالقية عامة ،واف كؿ
مبادئ الفكر وقوانينو ىي أيضاً ليست سوى
أخطاء .واف اعتقد البعض أنيا مفيدة لحفظ
النوع ،فيو اعتقاد خاطئ أيضاً وباطؿ،

ويسخر نيتشو مف ىذا االعتقاد بالقوؿ" إف

عمى انو حركة معادية لمحياة ولغرائزىا.

أخطاء حكـ ما ال يشكؿ عندنا مأخذ عمى

و"إف الحياة الواضحة وضوح النيار ،الباردة،

الحكـ .ولعؿ ىذا مف األمور األغرب وقعاً

الواعية ،دوف غرائز وفي تعارض مع

عمى السمع في لغتنا الجديدة .فالمسألة ىي

الغرائز ،لـ تكف في حد ذاتيا سوى حالة

باألحرى  :إلى إي مدى يكوف "الحكـ" منيماً

مرضية"( .)24فنيتشو يحكـ عمى العقؿ مف

لمحياة ،محافظاً عمى الحياة ،محافظاً عمى

منظور بايولوجي بحت .فالعقؿ يمثؿ كؿ ىو

النوع ،بؿ ربما ُمحسناً لمنوع"( .)48ويضرب

مناقض لمحياة وكؿ ما ىو إرتكاسي فييا.

نيتشو مثاؿ عمى بعض ىذه األخطاء التي

اعتقداىا البعض أنيا مفيدة لحفظ النوع.
اإلحكاـ التأليفية القبمية .حيث يجد في ىذه
اإلحكاـ أنيا األكثر خطأ واألكثر لزوماً وىي
مف أوىاـ المنطؽ .التي تجعؿ مف االستغناء
عنيا بمثابة االستغناء عف الحياة ونفياً
ليا(.)49

لكف عمى الرغـ مف إنكار نيتشو
لمعقؿ ومياجمتو لمبادئو وقوانينو إال انو لـ
ينكر العقؿ إنكا اًر مطمقا إلى حد التجاىؿ
الكامؿ والمطمؽ ،فيو لـ ينكر التميز بيف
العقؿ ومضموف العقؿ (مادتو) ،ولـ ينكر
إننا ممزموف ومجبروف عمى استخداـ العقؿ
ألنو أصبح متضمناً في لغتنا لكنو أنكر

فما نالحظوُ ىنا أف محاولة نيتشو
تحطيـ صنـ الفمسفة األكبر المتمثؿ بالعقؿ
عده مف أشد أعداء الحقيقة ،وحكـ
الذي ّ
انينو ،ىي
ومبادئو ،وقو ُ
ُ
عميو بأف إحكامو،
أوىاـ منطقية( ،)21ىي محاولة لتحطيـ أىـ
األسس التي قامت عمييا الفمسفة وأحد أقداـ
أدوات التفمسؼ ،التي طالما وثؽ اإلنساف
بيا واعتمدت عمييا بشكؿ مطمؽ كأداة
لمحقيقة .فنفقده لمعقؿ جعمو مف أشد أعداء
الفمسفة العقمية ليس فقط ألنو شكؾ بثقة
ِ
بذاتو ،بؿ ألنو نظر لمعقؿ
العقؿ المطمقة

أمكانية الوصوؿ ِ
بو إلى إدراؾ الوجود
الحقيقي(.)22
فنيتشو ال يرفض العقؿ بطريقة فجة ،ولكنو
يرفض الدور الذي يمعبو العقؿ في الفمسفة
التقميدية ،أي يرفض طغياف العقؿ أو
المبالغة في تقديره عمى حساب الجسد
وغرائزه .فاإلنساف يجب أف يستخدـ العقؿ
ولكف ليس مف أجؿ أف يشف حربا ضد
الغرائز ،ففي اإلنساف السوي ينسجـ العقؿ
مع الغرائز ويؤدياف دورىما في تناغـ .أو

بتعبير نيتشوي ينسجـ العنصر األبولوني مع

الالشعوري .فنيتشو يضع الجسد بمرتبة

العنصر الديونيسي( .)23ويمكف أف نمخص

الالشعور او الالوعي ،بينما يحتؿ الفكر أو

موقفو الرافض لمعقؿ بنقطتيف:

الروح مرتبة الشعور أو الوعي كدرجة دنيا

األولى  :عدـ الثقة المطمقة بالعقؿ ،أو

مقاربة بسابقيا .وىذا االعتقاد جاء عمى

بيقينية العقؿ المطمقة بذاتو ،فالعقؿ مصدر
لألوىاـ واألكاذيب ،وما يقدمو العقؿ مف
مبادئ ،ومسائؿ فكرية ىي مجرد أوىاـ مف
اختالقو يسقطيا عمى العالـ مف اجؿ فيمو
وتفسيره(.)24
أما الثانية  :فتعود إلى نظرة نيتشو لمعقؿ،
حيث رأى فيو حركة معادية لمحياة ولغرائزىا
مما جعمو يتمسؾ بالالعقالنية ،ومدافعاً عف
اإلنساف وعف غرائزهُ ويمكف اف نختـ ىذا

الموقؼ بعبارة نيتشو عف العقؿ" اف ندرؾ
حدود العقؿ ،ذلؾ وحده ما يعد فمسفة
حقاً"(.)25
ومف ىنا نستطيع أف نطرح تساؤؿ
إذا لـ يحظى العقؿ بثقة نيتشو في اكتساب
المعرفة وانو مجردة حركة معادية لمحياة.
بماذا نستطيع أف نصؿ إلى إدراؾ الوجود؟
وما ىي أدواتنا؟ إذا لـ يكف العقؿ ىو
الجياز المصمـ لممعرفة( )26؟.
يجيب نيتشو عف ىذا السؤاؿ بالقوؿ
انو (الجسد العضوي) في بعدهُ الالواعي

غرار ما اعتقد فرويد في أف الوعي ىو
منطقة

األنا

التي

يؤثر

فييا

العالـ

الخارجي...ال يظير الوعي عادة اال حيف
يريد كؿ اف يتبع بعض  ،ىذه ىي عبودية
الوعي  :إنو يشيد عمى تكوف جسـ اعمى.
انو الػ(ىو) السيد الذي يختار الوعي ليصير
عبداً وتابعاً لو مختوماً في شرنقة أفكار
وتصورات وأيضاً طابوىات ،ىي في األصؿ
ِ
بكونو ال واعياً ،ىو
اع  ،بينما الجسد
فكر و ٍ
منفمت ومتحرر وغير محدود

()27

.

فالوعي لدى نيتشو أدنى مف
الالوعي أو الالشعور  ،وىو دائما وعي
أدنى بالنسبة إلى األعمى الذي يخضع لو أو
يمتحؽ بو  ،ليس وعياً لمسيد ؛ بؿ ىو وعي
لمعبد بالنسبة لمسيد

(.)28

فالعقؿ تابع لمجسد

وليس قائما بذاتو  ،لكنو خيط مف الحوادث
التي ال تكوف شيئا الف كؿ حادثة مف
الحوادث تنتج عف حادثة جسدية  ،وتفسر
تفسي ار كامال بواسطتو ،حتى يمكف القوؿ باف
الحوادث العقمية تشبو الظالؿ التي تظير

لجسـ ما ،أو الروائح التي ينتجيا مصنع

ديكارت واعتبرىا ماىية اإلنساف الحقيقية،

ما(.)29

تصبح وفقا ليذا الطرح مجرد وىـ منطقي

فالوعي ال يظير حسب وجية نظر نيتشو

وليست " يقيناً مباش اًر " ،وتصبح وفقاً لنيتشو

إال حيف يريد أف يتبع كؿ أعمى منو  ،وىذا
الكؿ سواء كاف اليو أو المبيدو ،فيو يعني
الجسد ،ولذلؾ يغدو الجسد أكثر إدىاشاً مف
الوعي عند نيتشو  ،ويسميو العقؿ العظيـ

ليس شيئاً أخر غير الجسد الذي يمثؿ "
عقالً عظيماً " ،وىو أكثر حكمة مف العقؿ
بؿ ىو العقؿ الحقيقي الذي يستخدـ العقؿ
واألنا كأدوات بيده.

"الجسد عقؿ عظيـ ،تعدد ومعنى موحد،

ِ
سمطتو
لـ يقؼ نيتشو عند تجريد الوعي مف

حرب وسالـ  ،راع وقطيع"( .)31وىذا العقؿ

فقط ،وتفنيد اإليماف المطمؽ بقدراتو بؿ

العظيـ يستخدـ الوعي كوسيمة لموصوؿ

حاوؿ أف يصادر أدوات الوعي المتمثمة

ِ
لغايتو ورغباتوُ ،أي اف الوعي مجرد أداة بيد

بالحس والعقؿ لصالح الجسد أيضاً .وعدىا

الجسد "أداة لجسدؾ ىو عقمؾ الصغير يا
أخي ىذا الذي تسميو روحاً أداة صغيرة

لعب بيد الذات ،فالذات تبحث بعيني
مجرد ُ

الحواس ،تصغي بأذاف العقؿ وتبحث وتقارف

ولعبة لعقمؾ الكبير"( .)34أما االنا التي طالما

وتخضع ،وتستولي ،وتدمر ،وتسود وىي

مجدتيا الفمسفة فيقوؿ عنيا" تقوؿ أنا وتشعر

صاحبة السيادة ،وىي أشبو بسمطاف ذو نفوذ

بالفخر ليذه الكممة ،لكف ما ىو أعظـ ىو

وحكيـ غير معروؼ اسمو الذات ،مأواه

ذلؾ الذي ال تريد أف تؤمف ِ
بو ،جسدؾ

الجسد وىو الجسد( .)33فنحف لسنا بحاجة

وعقموُ الكبير :ذلؾ العقؿ ال يقوؿ أنا بؿ

إلى العقؿ أو الذكاء ،إذ أمكننا العيش مف

يفعؿ أنا"( .)32بمعنى أف األنا ليست ىي

دونو .لكف ال يمكف العيش بدوف الجسد ،وما

القوى الفاعمة وليست ىي القوى المحركة بؿ

قيمة الحواس واألعصاب والدماغ إذ أصبح

الجسد الذي يمثؿ مكف القوى الفاعمة .وأصؿ

مف العسير الحصوؿ عمى التغذية(.)34

أفعالنا وتصرفاتنا .أما العقؿ أو الوعي أو

فنيتشو يعطي لمبعد الحيوي والعضوي

األنا فيي ليست سوى لعبة بيد الجسد.

لإلنساف األىمية األكبر.

والجسد ىو ماىية اإلنساف الفاعمة ،وىو
األداة الحقيقية لممعرفة .فاألنا التي مجدىا

ويقؼ ىذا وراء موقؼ نيتشو

نسأؿ بماذا يستطيع الجسد اكتشاؼ

المعادي لمعقؿ ومف سعيوُ الدؤوب وراء

نفسو كونو ذات عارفة؟ طالما كانت ىذه

تحطيـ سمطة الوعي وتصريحو بأف "العقؿ

الذات "عمى الدواـ تصغي وتبحث :تقارف،

ىو جياز غير مصمـ مف اجؿ المعرفة" و"

تخضع ،تستولي ،تدمر ،تسود ،وىي

أننا لسنا بحاجة إلى الذكاء"( .)35وأف العقؿ

صاحبة أالنا أيضاً"(.)39

ال يشكؿ إال جزاء ضئيالً مف معرفتنا واف
الوعي ما ىو إال بمثابة المغة الرمزية لمجسد
أو ىو النظاـ الساسي لمجسد( .)36ىدؼ
واحد ىو طرح (الجسد) كأداة بديمة عف
العقؿ في كسب المعرفة واكتشافيا .وتمجيد
ىذه األداة ألنيا أكثر صمة بالحياة وبالتالي
أكثر قدرة عمى اإلبداع والخمؽ .واف السبب
وراء احتقار الجسد مف قبؿ البعض ىو
عجزىـ عف الخمؽ واإلبداع مف يحتقر
الجسد "أييا المستيينوف بالجسد .أقوؿ لكـ:
إف ذاتكـ ذاتيا تريد أف تموت وتدبر الحياة.
لـ يعد باستطاعتيا أف تبمغ ذلؾ الذي تريده
أكثر مف أي شيء؛ أف تبدع ما يفوؽ
منزلتيا"(.)37

يجيب نيتشو عف ىذا التساؤؿ
بالقوؿ أننا نستطيع معرفة الجسد بالجسد
عينوُ وبما يمتمؾ مف قوى فاعمة تكمف في
بعده الالواعي فيقوؿ" وراء أفكارؾ ومشاعرؾ
يا أخي ،يقؼ سيد ذو سطوة وسمطاف وحكيـ
غير معروؼ اسمو الذات جسدؾ مأواه،
وجسدؾ ىو"( .)41ويقوؿ أيضاً "ثمة اكبر
حكمة في جسدؾ مما أفضؿ والديؾ مف
حكمة"

()44

في إشارة لمغرائز .فيو يقصد إف

الغرائز الكامنة في الجسد فييا مف الحكمة
ما يفوؽ العقؿ بكثير وىي تتضمف حكمة
الجسد ،وىي الماىية الحقيقة لإلنساف؛ ال بؿ
إف كؿ ما لدينا مف أفكار ىي في حقيقتيما
ظالؿ لممشاعر فكؿ حدث عقمي ليس إال

لكف إذا كاف الجسد ىو أداة المعرفة

انفعاالً ونتاجاً لما يحدث لمغرائز" األفكار

التي تسخر ما دونيا مف أدوات العقؿ

ظالؿ أحاسيسنا -فيي دائماً مظممة وأكثر

والوعي مف اجؿ اكتساب المعرفة واكتشافيا

فراغاً وبساطة مف ِ
ىاتو األحاسيس"(.)42

وىو المبدع "الجسد المبدع ىو الذي ابتدع
لنفسو العقؿ يدا إلرادتو"(.)38

وبذلؾ أصبح مصدر الفكرة ىو
الالوعي أو الغرائز الالشعورية وليس الوعي

أو العقؿ .وىذا ما أكده أيضاً في كتابو ىذا

حالة صيرورة مستمرة وفي كفاح مستمر

تكمـ زرادشت حيف يقوؿ"ما لفكرة إال شيوه

يمتزج فيو الحس والعاطفة .وتعتمد فيو فيما

كغيرىا مف الشيوات"(.)43

األساس عمى الغرائز والنزوع البيولوجي

إذف فالجسد وفقاً لمتصور النيتشوي
ىو ليس أداة لممعرفة فقط وانما ىو الكينونة
التي ال تفيـ الظاىرة اإلنسانية وال تفسر اال
ِ
بو و اال مف خاللو فيو مكمف لمقوى
الفاعمة.
واف اإلنسانية وتقدميا ال تعتمد عمى
العقؿ وال تسير وفقاً لتصوراتو .بؿ "اف ما
حققتو اإلنسانية يعود بالفضؿ إلى اعضاه
السفمى( .)44ولو كانت اإلنسانية تتصرؼ
حسب ما يميمو العقؿ ،إي حسب ما نفكر
ِ
نعتمده ،فاف مصيرىا سيكوف إلى
بو وما
ّ
الزواؿ منذ زمف بعيد ....فالعقؿ ىو عضو
تابع يتطور ببطء ،ولحسف الحظ لـ تكف لو
قوة كافية لتحرير اإلنساف .فيو يخدـ الغرائز
العضوية ويتحرر ببطء ،منيا إلى حد اف
يصؿ إلى مرتبة التساوي في الحقوؽ مع
تمؾ الغرائز تماما كما لو كاف غريزة جديدة
تضاؼ إلى غرائزه "(.)45
وبذلؾ اعطى نيتشو اىمية كبيرة
لمغرائز في تحديد المعرفة واألفكار .وتغدو
المعرفة وفقاً لتصوراتو معرفة فردية وفي

الخاـ .وىي لـ تعد عاجزة كما كاف يصور
ليا قديماً " بانيا عاجزة عف اداء ابسط
الوظائؼ .في ىذا العالـ الجديد المجيوؿ لـ
تعد تمتمؾ وسائؿ إرشادىا السابقة تمؾ
الغرائز المنظمة المعصومة بال وعييا عف
الخطأ .لقد أصبحت مقتصرة عمى التفكير،
وعمى االستنتاج ،وعمى القياـ بحسابات،
وعمى

ربط

األسباب

بالنتائج.

يا

لتعاستيا!اعتقد انو لـ يوجد عمى األرض
فيما مضى مثؿ ىذه الشعور بالضيؽ وال
مثؿ وطأة ىذا القمؽ!"

()46

؛ بؿ تصبح مع

نيتشو معصومة عف الخطأ .أي أف نيتشو
يقمب كؿ التصورات القديمة عف الغرائز.
ويغدو البناء التحتي لإلنساف ىو العقؿ
المباشر وىو الحقيقة الموضوعية ومف ثـ
يأتي البناء الفوقي الذي ال يشاكؿ الواقع
وانما يشكؿ مسوغاً وتبري اًر لسموؾ صاحب
الفكر وألفعالو المادية والغريزية المباشرة
ِ
ِ
وكيانو البيولوجي(.)47
حيويتو
التابع مف

باإلضافة لذلؾ لف تكوف الغرائز أساسا

لممؤثرات وأنماط سموكيـ بشكؿ عاـ(.)52

لممعرفة فقط بؿ ىي مقياس لقيمة الفرد

وفتح مرحمة جديدة لمجسد حيث تنكشؼ قواه

وتميزهُ عف غيره مف الناس وتبعاً لقيمة

اإلبداعية ويتخمص مف كؿ التشوييات التي

الغرائز التي يمتمكيا الفرد والتي تميزه عف

مورست عميو خالؿ التاريخ .وأصبح كؿ ما

غيره تكوف واجباتو وحقوقو غير متساوية مع

ىو إبداعي وجمالي منبعو الجسد ،فعبر

اآلخريف(. )48

انفعاالت الجسد تتجمى معاني الحياة وتدفؽ

ومف خالؿ كؿ ما ذكر يتضح موقؼ نيتشو

األحاسيس التي تكشؼ عف الصيرورة(.)53

مف العقؿ والجسد ،وتصوره لطبيعة العالقة

كما إف ليذا الفتح اثر كبير عمى كثير مف

القائمة بينيما فيو يحاوؿ أف يؤسس لنمط

المرجعيات الثقافية لبعض دعاة ما بعد

جديد مف العالقة ليست قائمة عمى تضاد

الحداثة حيث يرى البعض اف كؿ مف

وتعارض كما كاف يصور ليا سابقاً( .)49بؿ

نيتشو ،وبارت

ىي عالقة كامنة في تدفقات قوى الجسد.

المقوالت

فالعقؿ الذي قدسو الفكر طويالً ىو ليس إال

جنسي(.)56

واحد مف مكونات الذات البشرية وىو ليس
وراء الجسد ،انو يسكنوُ والجسد يعبر عنو،
يدخمو في العالـ ،يجعمو بتواصؿ مع
العالـ( .)51واف الجسد ىو الذي يستخدـ
العقؿ كوسيمة لموصوؿ لغايت ِو ور ِ
غباتو وىو

()54

العقمية

 ،جاؾ دريدا
بعممية

()55

ذات

حطموا
طابع

ونستطيع أف نختـ القوؿ بأف فمسفة
نيتشو حوؿ الجسد تقابؿ ما ذىبت إليو
طروحات الثقافة اإلغريقية ،ووقفت بالضد
مف كؿ الفمسفات التي أمنت بالعقؿ إيمانا
مطمقا أو بالغت فيو وأعمت مف شانو

مجرد أداة ِ
بيد الجسد (.)54

واستخفت بالجسد وحفرتو أو أىممت قواه

وىكذا تجاوز نيتشو العقؿ وضمنو في معنى

الفاعمة .ويمكف تصوير موقفو مف الجسد

الجسد ،كما تجاوز كثير مف التصورات

بأنو موقؼ يجانب الحضارة اإلغريقية

الفمسفية مثؿ فكرة الثنائية التي حكمت الفكر

القديمة ويعارض سقراط ،أو لنقؿ إلى جانب

البشري طويالً .كما ساىـ في وضع أسس

(ديونيسيوس وبالضد مف سقراط) والى

جديدة لفيـ طبيعية البشر ،وكيفية استجابتيـ

جانب األسموب االستعاري الذي ميز

الحضارة ما قبؿ سقراط ،وبالضد مف

لف تأتي في المستقبؿ بؿ أف الحداثة ليست

األسموب ألبرىاني الذي أضعؼ الفعالية

حديثة وانما قديمة جداً ولـ تعرفيا سوى

الفمسفية (.)57

حضارة النبالء الروماف" ،كاف الرومانيوف

وىذا

ما

يبرر

عدائية

نيتشو

لشخصيتو وفكر سقراط فيقوؿ" السقراطية
تعني االحتفاء واإلعالء الجدلي لمرجؿ
النظري .أال يمكف أف تكوف ىذه السقراطية
نفسيا عالمة االنييار والتعب والمرض
والغرائز المنحمة الفوضوية؟"( .)58كما انو لـ
يكتفي بنقد الفكر السقراطي بؿ انو يتيـ
سقراط بأنو ساىـ في أفوؿ الحضارة
اإلغريقية فيقوؿ "لدى اإلغريؽ يكوف التقدـ
بسرعة ،ولكف األفوؿ تـ كذلؾ بسرعة .إف
حركة اإللية كميا مسرعة إلى درجة تكفي
معيا حصاه واحدة ترمى في دواليبيا كي
تنفجر اإللية .وقد كاف سقراط واحد مف ىذه
الحصاة ،ففي ليمة واحدة تـ تدمير تطور
عموـ الفمسفة المنتظـ بشكؿ رائع حتى ذلؾ
الوقت"( .)59ليذا فيو يحكـ عمى كؿ تاريخ
الفمسفة بعد انييار الحضارة اإلغريقية
باالنحطاط ويفند كؿ االدعاءات التي تنظر
لمحضارة عمى أنيا في تطور مستمر نحو
األفضؿ كما يعتقد اإلنساف الحديث وباف

ىـ األقوياء النبالء الذيف بمغو سف القوة
مبمغاً لـ يصؿ إليو احد عمى وجو األرض،
الذيف كانوا ادني كتابة مف كتاباتيـ مدعاة
لمنشوة واالفتتاف"( ،)61وكانت الغرائز ىي
وسائؿ إرشاد اإلنساف في تمؾ العصور
السابقة،تمؾ الغرائز المنظمة المعصومة بال
وعييا ،عف الخطاء اما االف فقد اصبحت
مقتصرة عمى التفكير ،وعمى االستنتاج،
وعمى القياـ بحسابات ،وعمى ربط االسباب
بالنتائج .اي أصبحت مقتصرة عمى الوعي،
عمى اضعؼ واخرؽ عضو مف اعضائيا
عمى حد تعبير نيتشو

(.)64

ولذلؾ لـ يعرؼ

البشر في العصور األولى ،معنى الخطاء،
والضمير ،والشعور بالذنب .وكانت غرائزىـ
بمثابة قوة ايجابية تجمت في البنية الجسدية
القوية ،والصحة والجماؿ .فكانت طمقة مرحة
تجعؿ األفعاؿ تصدر عنيا بعفوية ،وبجرئة
ىوجاء .بحيث تجعؿ اإلنساف منعتقاً مف كؿ
قيد .وباإلجماؿ كانت غرائز اإلنساف القديمة
تجعمو قوياً وفرحاً ومرىوب الجانب (.)62

الحداثة مرادفة لمتقدـ أو انيا قوة دافعة

أما اإلنساف مع سقر ٍ
اط ومع مف بعده ال

لمتطور ،فالحداثة حسب وجية نظر نيتشو

ِ
الميانو ،إي
يمثؿ إال دليالً عمى الضعؼ و

انو مخباء يختفي خمفو الضعفاء غير
القادريف عمى المواجية انفعاالت أجسادىـ،
وتعبير عف فقر الحياة وضعؼ في إرادة
القوة(.)63

