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امللخ�ص
كيف ميكن �أن نع ّرف �إرادة االقتدار النتي�شوية �إذا كانت على غاية من البداهة؟ هي «كلمة
�أ�سا�سية» يف فل�سفته اعتملتها البداهة �إىل �أن �صارت «كامل�ضغة» على ك ّل ل�سان ،تتناقلها الأل�سن
والكتب والقراءات غري عابئة مبا ميكن �أن ّ
تدل عليه دون �أن تعنيه ح ّقا ،وما ميكن �أن تعنيه
دون �أن ت�ص ّرح به علنا .من املعلوم �أنّ «�إرادة االقتدار» هي عنوان �أثر متخ ّلف لنيت�شه ،جتادل
الفال�سفة �أيمّ ا جدل ب�ش�أن ن�سبته �إىل الفيل�سوف ،فكان ث ّمة من يق ّر بكونه م�ؤ ّلفا مركز ّيا يف
م�ؤلفاته (هيدغر) ومن ينفي ذلك و يعتربه �أثرا حم ّرفا من �صنع �أياد د ّبرت حياكته وحتريفه
(�شلي�شته .فماهي �سمات �إرادة االقتدار عند نيت�شه من جهة ماهي «كلمة �أ�سا�س ّية» �أ ّوال ،ومن
جهة ماهي «�أثر» ثانيا؟ كيف تناول هيدغر هذه «الكلمة»؟ و� ّأي عالقة ميكن �أن ت�ش ّد الإرادة �إىل
االقتدار؟ هل يعنيان ح ّقا الأمر نف�سه؟
�إنّ غاية البحث يف «�سمات» �إرادة االقتدار هو �إبعادها عن القراءات االيديولوج ّية التي جعلتها
يف عالقة بالأنظمة الناز ّية ،بدعوى �أ ّنها ت�ش ّرع للق ّوة ،والعنف ،وانتقائية العنا�صر .لذلك يعرت�ض
هيدغر على حماولة حتويل �إرادة االقتدار مدعاة لقيام القراءات الإيديولوج ّية لنيت�شه والتي قد
النازي� .أي �أ ّنه يواجه قيام القراءات التي ا�ستغ ّلت عدم
ت�صل �إىل ح ّد الإقرار مبناه�ضته للنظام
ّ
ا�ستكمال نيت�شه لأثره-امل�شروع وعدم �إ�شرافه على طبعه بنف�سه.

الكلمات املفتاحية� :إرادة االقتدار ،نيت�شه ،هيدغر ،القراءة ،الت�أويل ،الناز ّية ،الإيديولوجيا.
http://journals.uob.edu.bh
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On the Characteristics of «Will of Power»:

Heidegger’s Interpretation of Nietzsche
Faouzia Dhifallah
University of Tunis Al Manar - Tunisia

Abstract
How can we define “will of power” if it is so obvious?
It is a fundamental word in Nietzsche’s philosophy. So overused that it has become
uttered by everyone and commonly used in conversations, books and reviews without
caring about what it might really mean or what it might infer. It is well known that ‘Will
of power’ refers to the title of a former book written by Nietzsche. The book has caused
controversial debates among philosophers as to its attribution to this philosopher.
Some of them have suggested that it was one of his main works (Heidegger). Others
have denied that and have considered it a distorted work, whereby the distortions were
inflicted on the work by secret hands (Schlechta). So what are the characteristics of
«Will of power» in Nietzsche’s philosophy? What does fundamental Word mean?
How did Heidegger understand this «Word»? And what rapport can be established
between «Will» and “power”? Do they really have the same meaning?
The objectives of conducting research about ‹the characteristics› of “Will of power”
is to distance it from ideological interpretations which have been associated it with
Nazism on the grounds that it legitimates the use of power, violence, and racism.
That is why Heidegger objects to misusing “will” as a pretext to read Nietzsche
ideologically to such an extent that he asserts his denunciation of Nazism. Indeed,
he confronts such interpretations seizing the opportunity that Nietzsche did neither
complete his work-project nor oversee its printing process.

Keywords: Nietzsche, Heidegger, will of power, interpretation, hermenteutics, ideology, nazism.
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-1متهيد:
هل �إنّ �إرادة االقتدار يف حاجة ح ّقا �إىل �أن تع ّرف ؟
�أال يبدو �أنّ هذه «الكلمة» على غاية من البداهة؟ كيف
�سيع ّرف هيدغر ما ي ّقر بامتناعه عن التعريف؟
يذكر هيدغر �ضمن "كلمة نيت�شه «لقد مات
الإله»"(� )1943أنّ عبارة «�إرادة االقتدار» ا�سم
يطلق على كلمة �أ�سا�س ّية يف فل�سفة نيت�شه ،بل هي
التي تدفعنا �إىل ت�سمية فل�سفته «ميتافيزيقا �إرادة
االقتدار» .يذكر نيت�شه هذه العبارة لأ ّول م ّرة
�ضمن الق�سم الثاين من هكذا حتدّث زراد�شت
( )Also sprach Zarathustraالذي ن�شر يف ال�سنة
التي تلي ن�شر املعرفة املرحة (Die Förhliche
� ،)Wissenschaftأي �سنة  ،1883وي�ؤ ّكد هيدغر �أنّ
ال�سياق الذي ذكرت فيه عبارة «�إرادة االقتدار» هو
ال�سياق الذي مي ّكن من فهمها:
«حيثما ث ّمة حياة ،ث ّمة �إرادة اقتدار .2»...يعني
ذلك �أنّ �إرادة االقتدار تتع ّلق يف م�ستوى �أ ّول باحلياة
يف ح ّد ذاتها .فكيف ميكن لنيت�شه �أن يع ّرف �إرادة
االقتدار يف ح ّد ذاتها؟
1

 --1لقد ترجمنا العبارة الأملان ّية ( )Machtب ــ"االقتدار" بالنظر
�إىل العيوب املمكنة الأخرى يف الرتجمات املختلفة لهذه العبارة،
�إذ ال ميكن �أن ترتجم بـ ـ ــ"الق ّوة" مثال لأنّ الق ّوة هي “ ”Kraftيف
الأملان ّية ،واملعاين التي حتيل عليها “ ”Machtغري املعاين الواردة
يف " ."Kraft

2- Heidegger, «Le mot de Nietzsche «Dieu est mort »,
Chemins qui ne mènent nulle part, Paris, Gallimard,
1962, pp.281-282.
http://journals.uob.edu.bh

لقد �أ�شار هيدغر يف كتابه اكتمال امليتافيزيقا
وال�شعر (Einleitung in die Philosophie. Denken
� )und Dichten, 1990إىل �أنّ �إرادة االقتدار لي�ست
يف حاجة �إىل �أن تع ّرف ،فهي على غاية من الو�ضوح
والبداهة ،ونظرا لكونها بديهية ،ال يرى �أنّ تعريفها
�أمرا �ضرور ّيا� .إ ّنها ال تطلب حدّا وال تطلب تف�سريا،3
غري �أنّ هيدغر حاول �إعطاءها احل ّد التايل� :إنّ
�إرادة االقتدار هي بك ّل و�ضوح النزوع نحو �إمكانية
مبا�شرة القدرة� ،إ ّنها تتم ّثل يف �أن ن�أمل يف اكت�ساب
الق ّوة.4
فيبي
�أ ّما يف نيت�شه الأ ّول ( ،)Nietzsche I, 1961نّ
هيدغر �أنّ يف عبارة «�إرادة االقتدار» ما ي�شري �إىل
كونها تتك ّفل بوظيفة مزدوجة� :أ ّوال ،ترمز �إىل
عنوان الأثر النيت�شوي الها ّم �إرادة االقتدار (Der
 ،)Wille zur Machtوهو الأثر الذي ي�شهد الك ّل
بكونه �أثرا الحقا على نيت�شه� ،أي مات قبل ن�شره
 --3انظر ،هيدغر ،اكتمال امليتافيزيقا وال�شعر ،الرتجمة الفرن�سية
�أدلني فرواد كور ( ،)Adéline Froidecourtباري�س ،غاليمار،
� ،2005ص .15 .ال ن�شري �إىل ترجمة عرب ّية بل نحن ب�صدد االعتماد
على الرتجمة الفرن�س ّية .ينبغي الإ�شارة �إىل �أنّ هيدغر عندما
يتحدّث عن بداهة �إرادة االقتدار ،يذ ّكرنا بحديثه عن بداهة مفهوم
“الوجود” يف الوجود والزمان ،حيث ي�شري يف مقدّمة هذا الكتاب
�إىل �أنّ مفهوم الوجود هو املفهوم الأكرث عموم ّية ،الأكرث بداهة،
لذلك يرى �أ ّنه ال يع ّرف.
 -4امل�صدر نف�سه� ،ص:15
«Volonté de puissance est sans ambiguïté le fait de
tendre vers la possibilité d’exercer un pouvoir, le fait
d’aspirer à la possession de la puissance».
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( .5)Nachlassثانيا ،تك ّون �إرادة االقتدار اخلا�ص ّية
أ�سا�سي
الأ�سا�سية لك ّل موجود .فت�شري �إىل ماهو � ّ
�ضمن � ّأي �شيء موجود ،بل تتك ّفل وحدها بالإجابة
عن ك ّل الأ�سئلة التي تبحث يف ماه ّية الوجود� .6إذن،
ك ّل موجود هو «�إرادة مقتدرة» �أو ي�شري �إىل «�إرادة
االقتدار».
�إنّ هذا التعريف الذي يق ّدمه هيدغر يف
نيت�شه ،1هو نف�سه الذي يقرتحه يف نيت�شه الثاين
( ،)1961وكذلك يف اكتمال امليتافيزيقا وال�شعر.
�إذ ي�شري يف نيت�شه � 2إىل �أنّ �إرادة االقتدار"ترمز
�إىل وجود املوجود من جهة ماهو كذلك� ،أي
�إىل ما تتق ّوم به ماه ّيته" ،7كما ي�ؤ ّكد يف اكتمال
أ�سا�سي يف �إرادة
امليتافيزيقا وال�شعر على �أنّ «ماهو � ّ
االقتدار ،ال ميكن م�ساءلته وال ميكن التفكري ب�أمره
�إال �ضمن منظور ّية املوجود من جهة ماهو كذلك،
�أي ميتافيزيق ّيا» .8لك�أنّ هيدغر يه ّيئ الأر�ض ّية التي
�سوف تقوم عليها قراءته «لكلمة» نيت�شه الأ�سا�س ّية:
أ�سا�سي يف �إرادة االقتدار،
ف�إذا �أردنا �أن نفهم ماهو � ّ
أ�سا�سي فيها يقع
علينا �أن ّ
نتح�سب من كون �أنّ ماهو � ّ
على �أر�ض امليتافيزيقا� ،أي ال ميكن م�ساءلته �إ ّال من
جهة املوجود الذي هو نف�سه «�إرادة اقتدار».
ال ميكن �أن يكون نظرنا �إىل املوجود خارجا عن
امليتافيزيقا ،فما حت ّدده هذه املنظور ّية هو املوجود
فنتبي �إذن �أنّ �إرادة االقتدار هي «املاه ّية
نف�سه .نّ
9
الأكرث حميمية للوجود»  .لذلك يعمد نيت�شه �ضمن
ال�شذرة  693من كتابه �إرادة االقتدار �إىل الإقرار
ب�أنّ "الإرادة هي ماه ّية الوجود الأكرث عمقا".10

 -5هيدغر ،نيت�شه  ،1ترجمة بيار كلو�سف�سكي ،باري�س ،غاليمار،
� ،1971ص �ص.14 -13 .
 -6امل�صدر نف�سه� ،ص14 -13 .
 -7هيدغر ،نيت�شه � ،2ص.209 .
 -8هيدغر ،اكتمال امليتافيزيقا وال�شعر� ،ص( .18الرتجمة
الفرن�س ّية)

9- Nietzsche, Volonté de puissance, Trad. G.Bianquis,
Paris, Gallimard, 1948, Chap. 2, §54, p.217.

 -10المصدر نفسه ،الموضع نفسه.
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موجهة نحو
�إنّ �إرادة االقتدار هي «�إرادة ّ
االقتدار» ،11مبعنى �أ ّنها ت�سعى �إىل بلوغ االقتدار
و�إىل امتالكه .وعندما كانت �إرادة االقتدار �ساعية
�إىل �إدراك االقتدار �إدراكا على �سبيل امتالكه،
كانت تن�شده وتنزع �إليه نزوعا يجعلها تته ّي�أ يف
ك ّل م ّرة �أكرث لتكت�سب القدرة الالزمة لبلوغه.
لذلك تبدو يف حالة الرت ّقب واالنتظار ملا لي�س لها
بعد ،وتكون على غاية من ال�شوق ملا تن�شده� .إ ّنها
«ت�أهيل الكت�ساب االقتدار املكتمل الذي ي�سمح لها
بتجاوز االقتدار الذي متار�سه من قبل» .12غري �أنّ
االقتدار الذي هي عليه غري االقتدار الذي ت�صبو
�إليه ،فهي اقتدار متّجه نحو اقتدار �آخر على غاية
من االكتمال� .أال يبدو �أنّ �إرادة االقتدار هي «اقتدار
االقتدار»13؟
�أن تكون �إرادة االقتدار «اقتدار االقتدار» هو �أن
تكون اقتدارا �أ ّول ّيا ينزع �إىل االكتمال .لذلك يكون
االقتدار الأ ّول خمتلفا عن االقتدار الثاين ،مبعنى
�أنّ الأ ّول متّجه نحو الثاين ،فالأ ّول هو املتح ّكم
والثاين هو املتح ّكم فيه 14.لذلك ي ّلح هيدغر على
جعل ماه ّية الإرادة التي تقيم على �أر�ض ّية االقتدار
متم ّثلة يف كونها «�أمرا مك ّثفا»� .15إنّ يف التح ّكم
( )Befehlما يحيل على الأمر والنهي �أي على
مبا�شرة القدرة .عندئذ ،يرى هيدغر �أنّ الإرادة
ميكن �أن تفهم يف هذا ال�سياق من جهة كونها
"�إرادة الإرادة" (� ،)Der Wille zur Willeأي “�إرادة
موجهة نحو الإرادة”.16
ّ
 -11هيدغر ،اكتمال امليتافيزيقا وال�شعر� ،ص( .15.الرتجمة
الفرن�س ّية)
 -12امل�صدر نف�سه� ،ص ،21.الرتجمة من عندنا:

«(…) habilitation à acquérir la toute- puissance qui permet
de dépasser la puissance déjà excercée».

 -13عبارة "اقتدار االقتدار" يذكرها هيدغر يف كتابه اكتمال
امليتافيزيقا وال�شعر يف ال�صفحة احلادية والع�شرين.
 - 14امل�صدر نف�سه ،املو�ضع نف�سه.

15- Heidegger, Achèvement de la métaphysique
et philosophie, p. 21: «…au sein de ce foyer de la
puissance, l’essentiel de la volonté reste bien fixé en
sa consistance comme commandement».

 -16امل�صدر نف�سه ،املو�ضع نف�سه:

»«volonté orientée vers la volonté
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ينبغي الإ�شارة �إىل �أنّ هيدغر تع ّر�ض �إىل عبارة
«�إرادة الإرادة» يف حما�ضرة «جتاوز امليتافيزيقا».
فما املق�صود «ب�إرادة الإرادة»؟ ما معنى «اقتدار
االقتدار» () Macht zur Macht؟ تعني �إرادة الإرادة،
“التجلي املمكن لوجود املوجود”� .17إ ّنها تقاوم ك ّل
ّ
�شيء وتقوده نحو اكتمال الإرادة يف غياب � ّأي ّ
تدخل
للقدر .لذلك تفر�ض ك ّل الأ�شكال الأ�سا�س ّية التي
أ�سا�سي
ت�سمح لها
بالتجلي .بحيث �إنّ ال�شكل ال ّ
ّ
الذي يراه هيدغر منا�سبا لإرادة الإرادة هو التقنية
( ،)techniqueلأنّ التقنية هي التي مت ّكن الإرادة
التجلي والظهور وتنظيمه.
من احت�ساب �آل ّيات
ّ
ففي عمل ّيات االحت�ساب تتق ّوم ال-تاريخ ّية العامل
يعي �إرادة
وال-تاريخ ّية امليتافيزيقا املكتملة .18كما نّ
الإرادة �أفقا مالئما النبجا�س ميتافيزيقا نيت�شه.
فهي مت ّثل املرحلة املت� ّأخرة التي جتعل من موجود ّية
( 19)seiendheitاملوجود قادرة على بعث �إرادتها
ومبا�شرتها من جهة كونها �إرادة الإرادة.20
ال تقبل �إرادة الإرادة � ّأي �شكل من �أ�شكال
الغايات و�إن كانت غاية يف ذاتها ،فهي ال ت�سمح ب�أن
جتعل لنف�سها غاية �إ ّال �إذا �أخذت �شكل الو�سيلة.21
فهذه الإرادة هي غاية يف ح ّد ذاتها ،وهي اكتمال
اجلهد وحت ّقق الغاية املن�شودة .لذلك ال يت�ص ّور
هيدغر �إرادة غري واعية ،فالإرادة الواعية بذاتها
وعيا مطلقا هي التي تكون غاية ذاتها ،فتح ّقق
الغاية يكون مبطنا �ضمن املفهوم.22
�أ ّما «اقتدار االقتدار» فهو اقتدار ينزع �إىل
اقتدار �أكمل و�أعمق .يظ ّل االقتدار دوما «اقتدار
 -17هيدغر“ ،جتاوز امليتافيزيقا” ،حماوالت وحما�ضرات،
باري�س ،غاليمار� ،1958 ،ص(. 91.الرتجمة الفرن�س ّية)
 - 18امل�صدر نف�سه� ،ص.91.
 -19امل�صدر نف�سه� ،ص )Étantité( .93.هي العبارة الفرن�س ّية
ونقرتح ترجمتها ب "موجود ّية".
 -20امل�صدر نف�سه� ،ص.92.
 -21امل�صدر نف�سه� ،صLa volonté de puissance « :103.

nie toute fin en soi et ne tolère aucune fin si ce n’est
comme moyen, afin de vaincre elle-même au jeu,
.délibérément, et d’organiser un espace pour ce jeu

 -22امل�صدر نف�سه� ،ص.102.
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االقتدار» وتظ ّل الإرادة دوما «�إرادة الإرادة» .23بيد
�أنّ هيدغر يت�ساءل عن الكيف ّية التي مت ّكننا من فهم
�إرادة االقتدار على ال�صورة التي جتعل هذا الفهم
يتالءم مع مق�صد نيت�شه.24
يالحظ هيدغر �أنّ نيت�شه مل يطنب يف التحدّث
عن �إرادة االقتدار يف �آثاره التي ن�شرها بنف�سه ،بحيث
�إنّ هذه "الكلمة الأ�سا�س ّية' مل تظهر �إ ّال يف الكتابات
املن�شورة بعد وفاته و�إن كان �أ ّول ما حتدّث عنها كان يف
اجلزء الثاين من هكذا حتدّث زراد�شت (.25)1883
غري �أنّ نيت�شه يف هذا الأثر مل يعلن بعد �إرادة االقتدار
"كلمة �أ�سا�س ّية" (� ،)Der Grundgedenkenإذ تعني يف
هذا امل�ستوى "اخلا�ص ّية الأ�سا�س ّية للحياة" ،فهي �إذن
"�إرادة من �أجل احلياة".26
 -23هيدغر ،اكتمال امليتافيزيقا وال�شعر� ،ص.21.
 -24امل�صدر نف�سه� ،ص.18.
ن�ص
�ضمن
مكتملة
غري
االقتدار”
إرادة
 -25لقد وردت عبارة “�
ّ
“ال�صنم اجلديد» ( )De la nouvelle idoleمن هكذا حتدّث
ّ
زراد�شت (الق�سم الأ ّول) ،فوردت العبارة الدا ّلة على «الإرادة»
يف �صيغة الفعل امل�سند �إىل �ضمري اجلمع الغائب (هم) فيقول
زراد�شتIls veulent la puissance et avant tout le «:

levier de la puissance, beaucoup d’argent,- ces
ّ .» ! impuissantsثم وردت عبارة “�إرادة االقتدار” مكتملة يف
ن�ص “�ألف هدف وهدف» ( )Mille et un butsدون �أن يح�أول
ّ

نيت�شه تعريفها �أو تقدميها على �أ ّنها “كلمته الأ�سا�س ّية” ،حيث
يقول زراد�شتUne table des biens est suspendue au“ :

dessus de chaque peuple. Or, c’est la table de ce qu’il
،”a surmonté, c’est la voix de sa volonté de puissance

ن�ص “االننت�صار على ال ّذات»
(الت�شديد من عندنا)� .أ ّما �ضمن ّ
( )De la victoire sur soi-mêmeاملنتمي �إىل الق�سم الثاين من
هكذا حتدّث زراد�شت ،فقد وردت عبارة «�إرادة االقتدار» ثالث
م ّرات على التوايل:
ال�صريورة ،غري �أنّ �إرادة
نهر
يف
وقيمكم
إرادتكم
�أ« -لقد �ألقيتم �
ّ
اقتدار قدمية ك�شفت يل ما يعتقده ال�شعب من خري و�ش ّر»(.الرتجمة
من عندنا)
ب� »-أ ّيها احلكماء ،لي�س ال ّنهر هو اخلطر ولي�س نهاية خلريكم
و�ش ّركم :)...( ،بل [يكمن اخلطر] يف هذه الإرادة نف�سها� ،إرادة
االقتدار -،الإرادة احل ّية ،الدائمة واخل ّالقة»( .الرتجمة من عندنا)
ج»-ال توجد الإرادة �إ ّال حيثما وجدت احلياة :على الرغم من �أ ّنه
ال وجود لإرادة حياة ،لكن -ما �أع ّلمه[ -هو] �إرادة االقتدار».
(الرتجمة من عندنا)
نالحظ يف هذا امل�ستوى الثالث �أنّ نيت�شه ّ
يو�ضح ارتباط �إرادة
االقتدار باحلياة ،فهي ال ميكن �أن تعني �إرادة للحياة كما هو احلال
عند �شوبنهاور و�إن كانت على ارتباط وثيق باحلياة فعال.
 -26هيدغر ،اكتمال امليتافيزيقا وال�شعر� ،ص.19.
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ن�ص
ك ّل ماهو حياة هو �إرادة اقتدار ،27ويف ّ
«االنت�صار على الذات» من هكذا حت ّدث زراد�شت،
يكتب نيت�شه" :حيثما وجدت �شيئا ما ح ّيا  ،عرثت
على �إرادة االقتدار ،وحتّى يف �إرادة من هو خا�ضع،
تعرث �أي�ضا على �إرادة من يريد �أن يكون �س ّيدا".28
ف�إذا كان ث ّمة من يريد ،فهو يريد �أن يكون مهيمنا
�أي �س ّيدا ،فتكون �إرادة االقتدار �إرادة التح ّكم
( .29)Befehlلذلك يت�ص ّور هيدغر �أنّ من يتح ّكم
هو يف احلقيقة �أرفع من نف�سه لأ ّنه يخاطر بها� ،إذ
يف التح ّكم ما ّ
يدل على جتاوز الذات و�إن كان فعل
التجاوز �أ�ش ّد ع�سرا من فعل اخل�ضوع نف�سه� .إنّ
حري
الذي يكون قادرا على التح ّكم يف نف�سه بنف�سه ّ
ب�أن يكون متح ّكما يف غريه .30ال يزال نيت�شه يف هذه
املرحلة مت�أ ّثرا ب�شوبنهاور (� ،)Schopenhauerإذ
يكتب هو الآخر يف كتابه العامل ك�إرادة وكتم ّثل (Die
)...(“ :)Welt als Wille und Vorstellung, 1819
حيثما ث ّمة الإرادة� ،ستكون هناك حياة (.31”)...
غري �أنّ نيت�شه جتاوز �شوبنهاور فيما بعد ،وهو ما
يدعم �أهم ّية قراءة نيت�شه من خالل �آثاره املتخ ّلفة
التي ت�ؤ ّكد هذا التجاوز.
ي�ص ّرح هيدغر يف نيت�شه � 2أنّ �إرادة االقتدار
تعني �إرادة املاه ّية ( )Wille wesenويعرت�ض على

�إمكان ّية �أن تكون الإرادة جانبا ما من الواقع ،لأ ّنها
تتع ّلق بالوجود ومباه ّية املوجود (� ،)Seindeإ ّنها
املاه ّية نف�سها .32فيفهم �إرادة االقتدار على �أنها
ماه ّية االقتدار نف�سه� .33إذ لي�ست الإرادة يف عالقة
تخارج مع االقتدار وال تتع ّلق ب�أمر يخرج عن ذاتها،
بل حتمل يف ذاتها ماه ّية االقتدار دوما وتكون يف
عالقة حميمة معها .34لذلك تظ ّل غاية الإرادة بلوغ
ماه ّية االقتدار نف�سها ،فال تكون الإرادة �إرادة �إ ّال
�ضمن ماه ّية االقتدار� .35إنّ هذه احلميمية التي
ت�ش ّد الإرادة �إىل االقتدار ،هي نف�سها التي ت�ش ّد
الإرادة �إيل الوجود ،فهي املاه ّية الأكرث حميم ّية.36
عندما كانت �إرادة االقتدار يف حالة نزوع دائم
نحو االقتدار� ،صارت يف موقف املنتظر ملا لي�س له
بعد� ،أي �إ ّنها تبذل ما بو�سعها الكت�ساب االقتدار
املكتمل .بيد �أنّ ذلك ي�شرتط امتالكها الأ ّويل
والتدريجي لقدر من الق ّوة (� ،)Kraftأي ينبغي
�أن تكون م�ستع ّدة ملبا�شرة العنف وجتاوز حالة
العوز واحلرمان .ف�شعورها بنق�ص يف االقتدار
�أو حرمانها منه يجعالنها مندفعة ومتح ّم�سة
المتالك ما لي�س لها بعد .لذلك تكاد تكون الإرادة
مت�سكت بنيل
“مت ّرنا على العنف”(� )Gewahltإذا ّ
37
مبتغاها  .يف ّرق هيدغر بني «�إرادة نحوDer ( »...
 )» Wille « zurمن جهة و"االقتدار" من جهة ثانية
لأنّ "�إرادة نحو "...ت�أمل يف اكت�ساب االقتدار
دون �أن متتلكه بعد� .إذ لي�ست الإرادة اقتدارا ما
دامت مل ت�ستطع امتالكه .38وبالتايل ال تعدو �إرادة
االقتدار �أن تكون «اقتدارا قادرا على االقتدار»،39
فالإرادة هي جتاوز ( )Überwindungلالقتدار الذي
هي عليه نحو االقتدار الذي ترغب يف �أن ت�صريه.

 -29هيدغر ،اكتمال امليتافيزيقا وال�شعر� ،ص« .19 .التح ّكم»
هو املقابل العربي الذي نرتجم به العبارة الفرن�س ّية
( ،)commandementوالأ�صل يف الأملان ّية هو “ ،”Befehlراجع،
هيدغر� ، Nietzsche, Erster Band ،ص.35.
 - 30امل�صدر نف�سه� ،ص� -ص20-19.

 -32هيدغر ،نيت�شه � ،1ص.62.
 -33هيدغر ،نيت�شه � ،2ص.11.
 - 34امل�صدر نف�سه ،املو�ضع نف�سه.
 -35امل�صدر نف�سه� ،ص.212 .
 -36امل�صدر نف�سه ،املو�ضع نف�سه.

 -27هيدغر ،نيت�شه � ،2ص.215 .

28- Nietzsche, Œuvres complètes, Tome VI, Ainsi
parlait Zarathoustra, Un livre pour tous et pour
personne, Textes et variantes établis par Giorgio
Colli et Mazzino Montinari, Traduit de l’allemand
§ par Maurice Gandillac, Paris, Gallimard, 1984,
De la victoire sur soi-même, p. 106: «Partout où
j’ai trouvé quelque chose de vivant, j’ai trouvé de la
volonté de puissance ; et même dans la volonté de
celui qui obéit, j’ai trouvé la volonté d’être maître».

31- Schopenhauer, Le monde comme Volonté et
comme représentation, Traduit en français par A.
Burdeau, Paris, Librairie Félix , Alcan, 1966, Tome
I, Livre IV, § 54, p.287: «(…) partout où il y a de la
لرتجمة من عندنا volonté, il y aura de la vie (…)».
http://journals.uob.edu.bh

37-Heidegger, Nietzsche II, p. 212: «La Volonté de
Puissance est sans équivoque une aspiration à la
possibilité d’exercer la violence».

 -38امل�صدر نف�سه ،املو�ضع نف�سه.
 - 39امل�صدر نف�سه� ،ص.214 .
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Faouzia Dhifallah: On the characteristics of «Will of power».....

يبدو هيدغر دائم ال�س�ؤال والبحث عن الطريقة
التي ينبغي �أن نفهم وفقها �إرادة االقتدار عند
نيت�شه .ويف هذا ال�سياق ،ال ين�صحنا ب�أن نع ّول
على خمتلف ال�شروح التي حاولت فهم فل�سفة
التو�صل �إىل
نيت�شه لأ ّنها �ستكون حائال دون �إمكان ّية ّ
الفهم الأ�صيل .فمن له اجلر�أة الفكر ّية والتح ّم�س
الفل�سفي هو القادر على خو�ض غمار القراءة بنف�سه
دون اال�ستئنا�س مبا كتبه ال�شارحون لنيت�شه.40
لذلك ين�صحنا هيدغر بقراءة �آثار نيت�شه كما هي
ممن
التوجه �إىل طلب امل�ساعدة ّ
دون �أن نف ّكر يف ّ
تو�صلوا �إيل الفهم الذي يغني عن
ي ّدعون �أ ّنهم قد ّ
غريه من القراءات .غري �أنّ ما يجعل فهم �إرادة
االقتدار م�ستع�صيا هو كون نيت�شه مل يتح ّدث مل ّيا
عن هذه «الكلمة الأ�سا�س ّية» يف الآثار التي ن�شرها
بنف�سه� .أي �أنّ نيت�شه يف هذه الآثار ،مل يتح ّدث بعد
عن �إرادة االقتدار من جهة ماهي «كلمة �أ�سا�س ّية»،
فهو مل يتجاوز ت�سميتها فح�سب .41كما يرى �أنّ
نيت�شه ي�ؤ ّول �إرادة االقتدار ب�سيكولوج ّيا من جهة
كونها ملكة ( )Facultéمن ملكات النف�س .42غري
�أنّ نيت�شه يجعل من ماه ّية علم النف�س متالئمة مع
ماه ّية �إرادة االقتدار� .إذ يعترب علم النف�س مذهبا
�أو مورفولوجيا تدر�س تط ّور �إرادة االقتدار.43
لقد اعتمد هيدغر يف قراءته لإرادة االقتدار
على الأثر الرئي�س 44الذي يحمل عنوان �إرادة
االقتدار ،ويذكر منذ البدء �أ ّنه �سيحيل قراءته
على هذا الأثر �أ�سا�سا .45يرف�ض كارل ي�سرب�س
أ�سا�سي
( )Karl Jaspersفكرة احلديث عن �أثر � ّ
عند نيت�شه ،بل �إ ّنه ال يرى � ّأي �أثر من �آثاره ميكن
�أن يكون مركز ّيا .كما ي�شري ي�سرب�س �أنّ ما يت�ص ّوره
40- Heidegger, Nietzsche I, p. 19 : «Qui n’a le
courage ni l’endurance de la pensée pour s’absorber
dans les œuvres mêmes de Nietzsche n’a pas besoin
non plus de rien lire sur Nietzsche».

 -41هيدغر ،نيت�شه � ،2ص.212 .
 -42امل�صدر نف�سه ،املو�ضع نف�سه.
 -43امل�صدر نف�سه� ،ص.237 .
 -44يف بع�ض املوا�ضع يعترب هيدغر هكذا حتدّث زراد�شت الأثر
الرئي�س لنيت�شه(.نيت�شه � ،1ص.)375 .
 -45ي�شري هيدغر يف بع�ض املوا�ضع �إىل �أنّ �أثر «�إرادة االقتدار» هو
الأثر الرئي�س عند نيت�شه (.نيت�شه � ،1ص.)321-21-20-18
http://journals.uob.edu.bh

عر�ضي وغري
نيت�شه �أ�سا�س ّيا � مّإنا يتج ّلى يف ماهو
ّ
�سيتعي على هيدغر �أن يقر�أ هذا الأثر
أ�سا�سي.46
نّ
� ّ
حتّى يتتّبع املراحل التي انتهجها نيت�شه عندما قاده
فكره �إىل اكت�شاف �إرادة االقتدار .47بيد �أنّ امل�شكل
يكمن يف كون هذا الأثر املعتمد �أثرا �ساهم نيت�شه
يف �إعداده دون �أن يعاي�ش عمل ّية ن�شره �أو ي�أذن بها.
لذلك ظ ّل الأثر متك ّونا من �شذرات منفردة ومنعزلة
مل يعطه نيت�شه بنية ثابتة� ،إ�ضافة �إىل �أ ّنه �أثر كان
قد تع ّددت تخطيطاته (من� 1884إىل .48)1888
ي�شري هيدغر نف�سه �إىل �أنّ نيت�شه كان قد غيرّ
تخطيط �سنة  1888تغيريا كل ّيا .49لذلك �صار
هذا الأثر مدعاة لل�شكوك ،فالبع�ض يق ّر بن�سبته
�إىل نيت�شه والبع�ض الآخر ي�ش ّكك يف ذلك ويعتربه
من اختالق �أخت الفيل�سوف و�أحد �أ�صدقائه وهذا
خا�صة �شلي�شته (� .)Schlechtaأ ّما
املوقف مي ّثله ّ
هيدغر ف�إ ّنه يعترب ذلك جم ّرد ا ّدعاء ال �أ�سا�س له
خا�صة و�أنّ هذا املوقف الذي ي�ش ّكك
من
ّ
ال�صحة ّ
يف وجود �أثر لنيت�شه عنوانه "�إرادة االقتدار"،
هو موقف يتعار�ض مع الأ�شغال التح�ضري ّية التي
�أع ّدها نيت�شه نف�سه لهذا الأثر وتتعار�ض كذلك
مع ما ت�شهد به �آثاره التي ن�شرها بنف�سه وبع�ض
ر�سائله .ينبغي علينا �إذن �أن نعاين والدة هذا الأثر
ون�ستو�ضح ظروف ظهوره.
� -2إرادة االقتدار :الأثر.
لقد ن�شرت الطبعة الأوىل من هذا الأثر �سنة
(� )1901إثر املوت املفاجئ الذي وافى نيت�شه �سنة
( )1900وترجمه �إىل الفرن�س ّية هرني �ألبار (Henri
� ) Albertسنة ( )1903ون�شرت الطبعة الثانية �سنة
( .)1906لقد م ّثلت الطبعة الأوىل املج ّلد اخلام�س
ع�شر من الطبعة ال�ضخمة غرو�س� -أوكتاف-
�أو�سغاب ( ،)Gross-Oktav-Ausgabeوكان قد
ن�شرها ك ّل من بيرت غا�ست ( )Peter Gastو�إرن�ست
46- Karl Jaspers, Nietzsche introduction à sa
philosophie, Paris, Gallimard, Trad. Henri Niel,
Lettre préface de J. Wahl, 1950, p. 13.

 -47هيدغر ،نيت�شه � ،1ص �ص.380-379 .
 -48امل�صدر نف�سه.327-321 ،
 -49امل�صدر نف�سه� ،ص.22 .
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و�أوغو�ست هورنفر (،50)Horneffer Ernst August
واحتوت هذه الطبعة على � 483شذرة مر ّقمة منها
اثنا ع�شر �شذرة كان قد �أعاد طبعها كويل ومازينو
منتيناري ()Giorgio Colli, Mazzino Montinari
�ضمن املج ّلد الثاين ع�شر من الآثار الكاملة لنيت�شه.
�أ ّما الطبعة الثانية ف�إ ّنها تتوافق مع الطبعة النهائ ّية
لإرادة االقتدار وقد ا�ستق ّر ن�شرها �ضمن املج ّلد
اخلام�س ع�شر (من ال�صفحة �129إىل ال�صفحة
 )489وكذلك �ضمن املج ّلد ال�ساد�س ع�شر(من
ال�صفحة �1إىل ال�صفحة  .)402كما �أعاد �أوتو
فاي�س ( )Otto Weissن�شر هذين املج ّلدين �سنة
� 1911ضمن الطبعة ال�ضخمة غرو�س�-أوكتاف-
�أو�سغاب.51
ي�شري هيدغر نف�سه �إىل �أنّ الطبعة الأوىل
لإرادة االقتدار احتوت على � 483شذرة مر ّقمة و�أنّ
الطبعة الثانية التي حافظت على نف�س التخطيط
(تخطيط  17مار�س  ،)1887احتوت على 1067
�شذرة مر ّقمة �أي �ضعف ما احتوته الطبعة الأوىل.52
ما ينبغي الإ�شارة �إليه هو �أنّ هذا الأثر ظ ّل على
حاله �شتاتا من ال�شذرات� ،إذ مل يكتمل � ّأي ق�سم
من �أق�سامه الأربعة .لذلك يجد النا�شر نف�سه �أمام
مه ّمة على غاية من الع�سر� ،إذ ال تتو ّفر لديه �إ ّال
تخطيطات متع ّددة وخمتلفة عن بع�ضها البع�ض
و�شذرات متناثرة ومالحظات متداخلة عرث عليها
بني ط ّيات �أوراقه وخمطوطاته .53مل يح ّدد نيت�شه
منهجا ينتظم وفقه ن�شر �شذراته ومل يو�ص قارئيه
50- Elle est parut sous le titre suivant: Der Wille
zur Macht, Versuch einer Umwerthung aller Werthe
(Studien und fragmente), Leipzig, C.G. Naumann,
1901, édition de Peter Gast, Ernst et August Honeffer.
51- Nietzsche, Œuvres philosophiques complètes,
XII, Fragments Posthumes Automne 1885-Automne
1887, Textes établis et notés par Giorgio Colli
et Mazzino Montinari, Traduit de l’allemand par
Julien Hervier, Paris, Gallimard, 1979, Table de
concordance, p. 375-376.

 - 52هيدغر ،نيت�شه � ،1ص.18.
 -53نيت�شه� ،إرادة االقتدار ،1الطبعة الوحيدة املكتملة يف فرن�سا،
ترجمة ج .بيانكي�س ،باري�س ،غاليمار ،1947 ،الت�صدير� ،ص.5 .
(الرتجمة الفرن�س ّية)
http://journals.uob.edu.bh
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و�ش ّراحه بالكيف ّية التي ينبغي �أن يتناولوا وفقها ما
ترك من �شذرات .54لذلك �صار هذا الأثر عر�ضة
لل�شكوك واالنتقادات و�شاع القول بكونه من اختالق
�أخت الفيل�سوف امل�س ّماة �إليزاباث فور�سرت-نيت�شه
( )E. Förster-Nietzscheو�صديقه بيرت غا�ست� .55إذ
ال يعتقد �شلي�شته يف وجود �أثر لنيت�شه عنوانه «�إرادة
االقتدار» ويرجع ذلك �إىل اختالق النا�شرين لهذا
الأثر .كما �أ ّنه يلقي ك ّل اللوم على �أخت الفيل�سوف
التي تعاونت يف نظره مع �صديق لنيت�شه لإن�شاء
هذا الأثر .يرى �شلي�شته �أنّ الفل�سفة احلقيق ّية
للفيل�سوف توجد يف الآثار التي ن�شرها بنف�سه.56
�إنّ الآثار املن�شورة بعد وفاة نيت�شه ( )Nachlassهي
التي مت ّثل عائقا �أمام ق ّراءه ،فمنهم من يرى فيها
الفل�سفة احلقيق ّية () Die eigentliche Philosophie
ومنهم من يعرت�ض على هذا الر�أي معتربا �أنّ وجود
هذا الأثر �أمر م�شكوك فيه .ف�إذا ت�أ ّملنا الظروف
احلا ّفة بظهور الأثر النيت�شوي �إرادة االقتدار ،تب ّينا
�أنّ نيت�شه يتح ّدث بنف�سه عن �إعداده لهذا الأثر
مابني �سنتي  1887و 1888وكان قد �أراد عنونته
«�إرادة االقتدار ،حماولة لقلب ك ّل القيم» (Der
Wille zur Macht Versuch einer umwertung aller

�.)werteأخ�ضع نيت�شه هذا الأثر-امل�شروع ملنهج
رباعي .لكن مل ي�ست ّقر عنده الأمر على تخطيط
ّ
نهائي ،فتع ّددت التخطيطات وتباينت بدءا
ّ
بتخطيط ( )1884و�صوال �إىل تخطيط ()1888
الذي تخ ّلى عنه هو الآخر.57
يدافع هيدغر عن الر�أي القائل بكون �إرادة
االقتدار �أثرا �أ ّلفه نيت�شه و�أنّ �أمر وجوده هو حقيقة
تاريخ ّية ال غبار عليها وي�ؤ ّكد �أنّ ما يت�ض ّمنه هذا
 -54امل�صدر نف�سه� ،ص.59.
 -55امل�صدر نف�سه� ،ص.60.

56- Karl Schlechta, Le cas Nietzsche, Trad. André
Cœuroy, Paris, Gallimard, 1960, p. 84.

 -57انظر مقال مارك دي لوناي :

Marc B. de Launay, «Œuvres philosophiques
complètes»,
Dossier
Nietzsche,
Allemagnes d’aujourd’hui, Revue française
d’information sur les deux Allemagnes,
Nouvelle série N48, Mai-Juin 1975.5960.
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الأثر من �شذرات وما يحتويه من ما ّدة مب ّوبة هو
من ت�أليف نيت�شه فح�سب .58كذلك ،يق ّر �أنّ الن�شرة
الأوىل لهذا الأثر مت ّثل املج ّلد اخلام�س ع�شر من
الأعمال الكاملة لنيت�شه .كما يربهن على حقيقة
ن�سبة الأثر ل�صاحبه باال�ستناد على �شواهد
خمتلفة� .إذ يذكر بع�ضا من ر�سائله التي ت�شري �إىل
التح�ضريي للأثر-امل�شروع .ففي
ان�شغاله بالعمل
ّ
ر�سالته �إىل �أخته بتاريخ جوان  1884يكتب نيت�شه
متح ّدثا عن �سعيه �إىل �إنهاء �أثره ال�ضخم يف غ�ضون
�صيف تلك ال�سنة و�أ ّنه يطمح خالل الأ�شهر املتب ّقية
النهائي لهذا العمل
من ال�سنة �إىل �إمتام التخطيط
ّ
59
�إذا مل تتع ّكر �أحواله ال�صح ّية � .أ ّما ر�سالته �إىل
� ّأمه و�أخته بتاريخ � 2سبتمرب  1886ف�إ ّنها تت�ض ّمن
ت�صريحا مكتوبا با�ستعداده لكتابة ون�شر �أثر �ضخم
يكون عنوانه» �إرادة االقتدار ،حماولة لقلب ك ّل
القيم».60
كما ميكننا �أن ن�شري �إىل �أنّ كتاب نيت�شه ما �أبعد
من اخلري وال�ش ّر ()Jenseits von Gut und Böse
فرعي
الذي ن�شر �سنة  1886يحتوي على عنوان
ّ
(«ما �أبعد من اخلري وال�ش ّر ،ا�ستهالل لفل�سفة
امل�ستقبل») ي�شري �إىل الأثر-امل�شروع .61كذلك،
يذكر هيدغر �أنّ كتاب جينيالوجيا الأخالق (Zur
 )Genealogie der Moralالذي ن�شر �سنة 1887
يتح ّدث فيه نيت�شه �ضمن اال�ستطراد الثالث ،فقرة
 27عن هذا الأثر املنتظر ،بل �إ ّنه يكتب عنوانه
 -58هيدغر ،نيت�شه � ،1ص.387 .

59- Heidegger, Nietzsche I, p. 20-21 : « Ainsi,
l’échafaudage de mon gros œuvre devra être érigé
au cours de cet été : autrement dit au cour de ces
prochains mois je veux esquisser le schème propre
à ma philosophie et le plan à exécuter dans les six
prochaines années. Puisse ma santé s’y prêter ! ».

 -60امل�صدر نف�سه� ،ص.21 .

61- Nietzsche, Œuvres philosophiques complètes,
VII, Par delà bien et mal, Prélude d’une philosophie
de l’avenir, textes et variantes établis par Giorgio
Colli et Mazzino Montinari, Trad. Cornelius
heim, Isabelle Hildenbrand et Jean Gratien, Paris,
Gallimard, 2002, p. 15.
http://journals.uob.edu.bh

ب�أحرف غليظة� .62إ ّننا نالحظ مع الباحثة �أجنال
كرمير-ماريتي �أنّ نيت�شه �أتى على ذكر عنوان هذا
الأثر م ّرات عديدة يف هكذا حتدّث زراد�شت ،فقد
تك ّررت عبارة «�إرادة االقتدار» ما يقارب الت�سع
م ّرات ،كما ورد ذكر اجلزء الثاين من العبارة
منفردا يف موا�ضع �أخرى.63
لقد و�ضع نيت�شه لهذا الأثر-امل�شروع تخطيطات
متباينة� ،أ ّولها تخطيط  1882الذي يظهر يف
املج ّلد ال�ساد�س ع�شر (فقرة  ،)413يتوافق هذا
التخطيط الأ ّو ّ
يل توافقا كل ّيا مع �سنوات �إعداد
املعرفة املرحة� .64أ ّما التخطيط الثاين الذي يعود
�إىل ال�سنتني  ،1885-1884ف�إ ّنه يتوافق مع فرتة
�إعداد هكذا حت ّدث زراد�شت ،وقد مت ّيزت هذه
امليتافيزيقي.
الفل�سفي والطابع
الفرتة باحلد�س
ّ
ّ
ظهر �سنة  1885ر�سما حت�ضري ّيا لهذا الأثر»:
�إرادة االقتدار ،حماولة لت�أويل ك ّل حدث» (Der
Wille zur Macht. Versuch der Auslegung alles

 .)Geschehensويذكر هيدغر تخطيطا ل�سنة
 1884يقع يف الفقرة ال�ساد�سة من املج ّلد اخلام�س
ع�شر ،ويحمل عنوان “فل�سفة العود الأبديّ .
حماولة لقلب ك ّل القيم»� .65أ ّما يف تخطيط
 ،1886فقد كتب عنوان الأثر-امل�شروع ب�أحرف
غليظة .66يرى هيدغر �أنّ الكتابني الأ ّول والثاين
 -62انظر هيدغر ،نيت�شه � ،1ص .21 .ونيت�شه ،جينيالوجيا الأخالق،
اال�ستطراد الثالث فقرة � ،27ص 344.من الرتجمة الفرن�س ّية.

63- A. Kremer-Marietti, «Unités et masques »,
Bulletin de la Société Française d’Etudes
Nietzschéennes, N°2, Nouvelle série, Mars, 1963,
Publié aussi in Carnets Philosophiques, Paris,
L’Harmattan, 2002, pp. 127-137.

 -64هيدغر ،نيت�شه � ،1ص.21 .
 -65امل�صدر نف�سه � ،ص.325 .

66- Nietzsche, Œuvres Philosophiques complètes,
Tome XII, Fragments Posthumes, Automne
1885-automne 1887, Textes établis et annotés par
Giorgio Colli et Mazzino Montinari, Trad. Julien
Hervier, Paris, Gallimard, 1979, § 2 [100], p. 115.

نعرث يف هذه ال�شذرات (فقرة � 2ص )103-102 .ر�سما حت�ضري ّيا يعود
�إىل �سنة  1886كان نيت�شه قد �ص ّرح �ضمنه بالكتب الع�شرة التي يطمح
�إىل كتابتها ون�شرها ،وقد ذكر يف الأثناء �أثره امل�شروع يف املقام الثاين
وي�ضع له العنوان التايل�»:إرادة االقتدار .حماولة لت�أويل م�ستحدث لل
عامل».

)Semat, 2, No. 3, (Sept. 2014

لب الكتاب� ،إذ ّ
يلخ�صان جملة ما كتبه يف
مي ّثالن ّ
67
هذا الأثر -امل�شروع  .عنون الكتاب الأ ّول «خطر
الأخطار» (� ،)Die Gefahr der Gefahrenأ ّما الكتاب
الثاين فيطرح م�شكل القيم �سواء يف املنطق �أو يف
الأخالق ،ويتناول الكتاب الثالث م�شكل امل�ش ّرع� .أ ّما
الكتاب الرابع فيحمل العنوان التايل“ :املطرقة»
( ،) Der Hammerكما عنونه �ضمن التخطيط
الثاين ل�سنة " 1884مذهب العود الأبديّ من جهة
ماهو مطرقة يف يد الإن�سان الأكرث اقتدارا."68
ّ
يو�ضح هيدغر �أنّ التخطيطات التي تعود �إىل
موحدة لهذا
�سنتي  1887و ،1888تعر�ض بنية ّ
املفهومي لنيت�شه خالل
الأثر .كما يالحظ �أنّ العمل
ّ
هذه الفرتة ،كان متّجها اتجّ اها كل ّيا نحو « �إرادة
االقتدار» بل �إ ّنه كان قد بلغ �أوجه .69بيد �أ ّنه يعرث
مف�صلة لتخطيط  17مار�س ،1887
على طريقة ّ
�ضمن الفقرة  424من املج ّلد اخلام�س ع�شر من
الأعمال الكاملة لنيت�شه ،يحمل عنوانا خمتلفا:
"العود الأبديّ " .ويفهم من ذلك �أنّ م�شروع �إرادة
أبدي.70
االقتدار غري م�ست ّقل عن نظر ّية العود ال ّ
�أ ّما التخطيطات التي تعود �إىل ربيع و�صيف ،1888
ف�إ ّنها حتمل نف�س البنية و�إن كان ك ّل تخطيط يجد
أبدي .71كما يالحظ هيدغر
�صداه يف فكرة العود ال ّ
�أنّ عنوان "�إرادة االقتدار" تال�شى من التخطيطات
الأوىل التي تعود �إىل خريف �سنة  1888ليح ّل حم ّله
عنوانا �آخر كان يف ال�سابق عنوانا فرع ّيا فح�سب:
"قلب ك ّل القيم".72
ما نخل�ص �إليه هو �أنّ ج ّل التخطيطات تقريبا
يخت�ص الكتاب الأ ّول
تخ�ضع لبنية رباع ّية ،حيث
ّ
بتناول مفهوم العدم ّية ( ،)Nihilismusويكون
الكتاب الثاين نقدا للقيم (امل�سيح ّية ،ال�شفقة،
امليتافيزيقا) ،يف حني يكون الكتاب الثالث �إيذانا
بقيم جديدة� .أ ّما الكتاب الرابع ف�إ ّنه يقرتح ح ّال
 -67امل�صدر نف�سه � ،ص.375 .
 -68راجع هيدغر ،نيت�شه � ،1ص.325 .
 - 69امل�صدر نف�سه� ،ص.326-325 .
 -70امل�صدر نف�سه� ،ص.325 .
 -71امل�صدر نف�سه� ،ص.327 .
 -72امل�صدر نف�سه� ،ص.327 .
http://journals.uob.edu.bh
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أبدي.73
عمل ّيا ومعاجلة �ضرور ّية لفكرة العود ال ّ
ين�صحنا هيدغر يف قراءته لهذه "الكلمة
الأ�سا�س ّية" باالعتماد على ن�شرة بومالر
(� )Baeumlerضمن �سل�سلة كرونر ( )Krönerلأ ّنها
تعيد ن�شر املج ّلدين اخلام�س ع�شر وال�ساد�س ع�شر
دون �أن حتيد ع ّما هي عليه الأعمال الكاملة.74
لك ّننا ال نعرف حتديدا � ّأي الن�شرات �أ�سلم وال نعرف
البنية احلقيق ّية لهذا الأثر-امل�شروع .ف�إذا كان
نيت�شه فيل�سوفا ال يح ّبذ الن�سق ّية ،فكيف �سري�ضى
وموحدة؟ �أال يبدو
لآثاره �أن تكون على بنية ثابتة ّ
�أنّ الن�سق يحرم الفكر من �أن يحيا بحر ّية؟ �أال
يبدو �أنّ نيت�شه ميتنع عن �إعطاء �أفكاره و"كلماته"
بنية ثابتة خوفا عليها من �أن تذبل ويبهت بريقها
وحترم من احليو ّية التي ن�ش�أت فيها؟ �أال يريد
نيت�شه �أن تظ ّل �أفكاره ناعمة باحلر ّية و�أن ت�سبح
باندفاع يف �سحاب هذه الفو�ضى اجلميلة ككوكب
راق�ص75؟ �أم �أنّ قدر الآثار املتم ّيزة �أن تظ ّل
غري مكتملة (امبيدوكلي�س ،هولدرلني� ،شذرة
الطبيعة لغوته)� ،أو �أنّ الكتابة كما فهم �أفالطون
فالن�ص
يف الفايدرو�س ( )Phèdreلعنة من ال�سماء،
ّ
املكتوب تنزل عليه اللعنة في�صبح جمهول الن�سب
�أو متع ّدد الآباء؟ فكيف ننتظر من �أثر يكتب لإرادة
أبدي �أن يكون له
احلياة وي�ش ّرع لفل�سفة العود ال ّ
اكتمال الكواكب الثابتة76؟

73- A. Kremer-Marietti, «Unité et masques», Bulletin
de la société Française d’Etudes Nietzschéennes,
N2 Nouvelle série, Mars 1963, Publié aussi in
Carnets Philosophiques, Paris, L’Harmattan, 2002.
pp. 127-137.

 - 74هيدغر ،نيت�شه � ،1ص .19 .ي�شري هيدغر هنا �إىل �أنّ بومالر
كان قد ن�شر يف نف�س ال�سل�سلة التي ن�شرت فيها الأعمال الكاملة
نيت�شه (كرونر) ،جم ّلدا عنوانه نيت�شه من خالل ر�سائله و�شهادات
معا�صريه (Nietzsche dans ses lettres et les témoignages
.)de ses contemporains
 -75نيت�شه� ،إرادة االقتدار ،الن�شرة الوحيدة املكتملة يف فرن�سا،
ترجمة بيانكي�س ،باري�س ،غاليمار ،الت�صدير� ،ص( .27.الرتجمة
الفرن�س ّية)
 -76امل�صدر نف�سه� ،ص.22.
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 -3هل � ّإن "الإرادة" و"االقتدار" يعنيان ح ّقا
نف�س ال�شيء77؟

تت�ض ّمن �إجابة هيدغر عن هذا ال�س�ؤال
اقرتاحني اثنني :فمن جهة �أوىل ،يرى �أنّ «االقتدار»
و»الإرادة» هما الأمر نف�سه لأ ّنهما ينتميان �أ�سا�سا
�إىل نف�س املقام الذي يجعلهما متّحدين ومتعاونني.
فهما يقيمان «املوطن» نف�سه وينت�شران منه نحو
نف�س الوجهة ،لذلك يعربان نف�س امل�سلك ويتلحفان
بنف�س ال ّلون� .إ ّنهما ميلآن امل�شهد نف�سه لذلك
يرتاءى لنا �أ ّنهما الأمر نف�سه .ومن جهة ثانية ،ال
يبدو �أ ّنهما متماهيان لأ ّنهما ال مي ّثالن نف�س املعنى
داخل هذه الوحدة� .إذ نعرث دائما على» بع�ض
من الإرادة» تكون «�إرادة يف ذاتها» �أي م�ستق ّلة
عن االقتدار ،كما نعرث يف املقابل على «بع�ض من
االقتدار» يكون هو الآخر م�ستق ّال عن الإرادة لأ ّنه
«اقتدار يف ذاته» ،78فالإرادة معدنها االقتدار .فما
الذي ميكن �أن تعنيه "الإرادة" (� )Wille Derإذن؟
ما الذي يفهمه هيدغر من “االقتدار”()Macht؟
ي�شري هيدغر يف نيت�شه� 1إىل �أنّ هذين
ال�س�ؤالني هما يف الواقع �س�ؤال واحد يف تقدير
نيت�شه نف�سه :فك ّل �إرادة هي �إرادة اقتدار لأنّ ك ّل
اقتدار هو ماه ّيتها .79غري �أ ّنه ال يق ّر بالتماهي
املطلق بني «الإرادة» و»االقتدار»� ،إذ لي�ست الإرادة
اقتدارا فح�سب ولي�س االقتدار جم ّرد �إرادة ،فهما
لي�سا متماهيني .لذلك يعيد النظر يف �ضروب
العالقة التي ت�ش ّد الإرادة �إىل االقتدار واالقتدار
أ�سا�سي بالن�سبة �إىل االقتدار
�إىل الإرادة .80فماهو � ّ
أ�سا�سي بالن�سبة
هو �أن ّ
تتجه نحوها الإرادة ،وماهو � ّ
�إىل الإرادة هو �أن يتّجه نحوها االقتدار� .إذ ال يكون
االقتدار اقتدارا �إ ّال �إذا ظ ّل تزايدا يف االقتدار �أي
�إذا كان مت ّرنا على ممار�سة مزيد من االقتدار.81
ل ّكن هيدغر ال يجعل �إرادة االقتدار مت ّرنا على
مزيد من االقتدار فح�سب ،فهي �أي�ضا جتاوز
 -77يطرح هيدغر هذا ال�س�ؤال يف اكتمال امليتافيزيقا وال�شعر،
الت�صدير� ،ص.22.
 - 78هيدغر ،اكتمال امليتافيزيقا وال�شعر� ،ص.21.
 - 79هيدغر ،نيت�شه � ،1ص.40 .
 -80هيدغر ،اكتمال امليتافيزيقا وال�شعر� ،ص.20.
 - 81امل�صدر نف�سه � ،ص.20.
http://journals.uob.edu.bh

لهذا التم ّرن على االقتدار� ،أي �أ ّنها تت� ّأهل خلو�ض
متم�سكة به .82ال
هذا التمرين لكي تتجاوزه وتظ ّل ّ
ت�ستطيع �إرادة االقتدار جتاوز التم ّرن على االقتدار
�إ ّال �إذا ظ ّلت دوما يف تزايد وحافظت على ما
بلغته من التزايد يف االقتدار .لذلك يرى هيدغر
�أنّ التزايد ( )Wachstumواحلفظ هما ال�شرطان
ال�ضروريان لإرادة االقتدار. 83

-4ما معنى "�إرادة"؟

معان متع ّددة،
يالحظ هيدغر �أنّ ملفهوم الإرادة ٍ
لذلك ال يتح ّدث عن ماه ّية واحدة بل عن ماه ّيات
للحب
متباينة .84فهي �إرادة للعقل �أو للفكر� ،إرادة ّ
و�إرادة لالقتدار .85لذلك تظ ّل ماه ّية الإرادة �أمرا
يتعي موقف نيت�شه
مبحوثا عنه وع�سري التح�صيل .نّ
86
هاهنا يف مقابل موقف �شوبنهاور الذي يق ّر �أنّ
الإرادة هي من �أكرث الأ�شياء و�ضوحا ومت ّيزا،87
�إذ نقر�أ يف �إرادة االقتدار  1ما يلي )...(« :هل
�سنعتقد �أنّ ك ّل املناطقة مازالوا يع ّلمون الثالوث
«الإح�سا�س»« ،التفكري» و»ال ّريدة» ،كما لو �أنّ ال ّريدة
ال تت�ض ّمن � ّأي �إح�سا�س و� ّأي فكر؟ -ذلك هو اخلط�أ
الكبري [الذي اقرتفه] �شوبنهاور يف اعتباره ال ّريدة
�أف�ضل معروف ( )connuيف العامل� ،أو هو املعروف
 - 82امل�صدر نف�سه � ،ص.23.
 - 83امل�صدر نف�سه � ،ص.24.
 - 84هيدغر ،نيت�شه � ،1ص.43 .
 - 85هيدغر،نيت�شه � ،2ص.362 .

§ 86 - Nietzsche, Par delà Bien et Mal, pp.35-36,
19: «les philosophes ont coutume de parler de la
volonté comme si c’était la chose la mieux connue
au monde ; Schopenhauer nous a même appris que
nous ne connaissons au fond que la volonté, que
nous la connaissons de part en part, sans y ajouter ni
retrancher quoi que ce soit. Mais j’ai l’impression que
dans ce cas aussi Schopenhauer n’a fait que suivre les
habitudes des philosophes : qu’ils a repris et exagéré
un préjugé populaire. Avant tout, il me semble que la
volonté est quelque chose de complexe, dont l’unité
est purement verbale et c’est effectivement dans
l’unicité du mot que se dissimule le préjugé populaire
qui a trompé la vigilance toujours médiocre des
philosophes ».

 -87هيدغر ،نيت�شه � ،1ص.43 .
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الوحيد ح ّقا(�( »)...شذرة  .88 )1885 ،202لذلك
فيتبي
ي�ضع نيت�شه عبارة «”vouloirمو�ضع ت�سا�ؤل ،نّ
لديه �أ ّنها تت�ض ّمن �إح�سا�سات خمتلفة ،تت�ض ّمن
الفكر وكذلك “عاطفة التح ّكم” (émotion du
 .89)commandementفما املق�صود بذلك؟
ي�ؤ ّكد هيدغر �أنّ «من يرغب» ( )désirerلي�ست
حتديدا “من يريد” (� ،)vouloirإذ لي�ست العبارتان
مرتادفتني .فمن يرغب يف “�شيء ما” ال يعني �أ ّنه
يريده ،بل �إ ّنه ي�أمل �أن يح�صل عليه و�أ ّال يحرم يف
90
مما رغب فيه  .لكن كيف من ّيز بني «Der
وجوده ّ
 ”Willeو”“ Wollen؟ العبارة الأوىل هي “الإرادة”،
وهي امل�صدر امل�شتقّ من �أراد ،كما ميكن �أن ترتجم
العبارة الثانية هي الأخرى “�إرادة” ،فالفرق يكمن
خا�صة ،كما ميكن �أن ندركه كذلك
يف ال ّلغة الأ�صل ّ
الفرن�سية ( vouloirو  )volontéوالإجنليزية
يف اللغة
ّ
91
( willو . )volition
ت�شري العبارة الأملان ّية (� )Wollenإىل الفعل
قبل ت�صريفه ( ،)infinitifونحن نقرتح ترجمتها
 -88انظر:

Nietzsche, La Volonté de puissance I, Seule édition
complète en France, Traduction de G. Bianquis, Paris,
Gallimard, 202 § ,1947, p.261 : « (…) Croirait-on
que tous, les logiciens enseignent encore la trinité
du “sentir “, du “penser” et du “vouloir”, comme si
le vouloir ne contenait ni sentir ni penser ? _ Cela
dit, la grande erreur de Schopenhauer, considérant
le vouloir comme la chose du monde la mieux
» )…( connue, voire la seule véritablement connue
 ،الترجمة من عندنا.

 -89امل�صدر نف�سه� ،ص.261-260.
 -90امل�صدر نف�سه� ،ص.44 .
� -91إنّ ال ّناظر يف كتابات دايفد هيوم مثال(An Enquiry
 ، )Concerning Human Understandingيالحظ �أ ّنه يف ّرق
بني “ ”volitionو”” willال ّلتني يقابلهما يف الفرن�س ّية “”volonté
و” .”vouloirلكنّ املعاجم ال ميكن �أن تعيننا على التفريق بني
هاتني العبارتني يف خمتلف الأل�سن .لذلك الب ّد من خلق “�سياق
فل�سفي” يت�ساوق مع “ال�سياق ال ّلغوي” على ح ّد تعبري الأ�ستاذ
ّ
حم ّمد حمجوب يف تقدميه لرتجمة لكتاب هيومAn Enquiry ،
 .Concerning Human Understandingجتدر الإ�شارة �إىل �أنّ
الأ�ستاذ حم ّمد حمجوب ترجم (“ )volitionامل�شيئة ”ليم ّيزها عن
الب�شري،
(“ )willالإرادة” .انظر ،دايفد هيوم ،حتقيق يف ال ّذهن
ّ
ترجمة د .حم ّمد حمجوب ،بريوتّ ،
املنظمة العرب ّية للرتجمة،
الطبعة الثانية� ،2010 ،ص.97.
http://journals.uob.edu.bh
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بالعبارة التالية" :ال ّريدة" ،و"ال ّريدة ا�سم يو�ضع
مو�ضع االرتياد والإرادة ،و�أراد ال�شيء� :أح ّبه وعني
به ،واال�سم ال ّريد" .لقد عرثنا على هذه العبارة
يف ل�سان العرب البن منظور ،وهي لعمري العبارة
الأكرث مالئمة وتوافقا مع الأ�صل الأملا ّ
ين واملقابل
الفرن�سي و�إن كان الأ�صل الأملا ّ
ين ي�شري �إىل �أنّ
ّ
هذه العبارة هي فعل غري منتظم ( )irrégulierوهو
يف ال�صيغة امل�صدر ّية� ،أي م�شتقّ من امل�صدر ومل
يقع ت�صريفه .92ال ميكن �أن جنعل «ال ّرود» مقابال
عرب ّيا ل ــ»  ”Wollenيف الأملان ّية لأنّ “ال ّرود” يعني
يف ل�سان العرب« ،املهلة يف ال�شيء �أو التح ّرك
اخلفيف» .لك ّننا نقر�أ تعريفه للإرادة �إذ يقول»:
الإرادة امل�شيئة و�أ�صلها الواو ،كقولك راوده �أي
�أراده على �أن يفعل كذا� ،إ ّال �أنّ الواو �سكنت فنقلت
حركتها �إىل ما قبلها فانقلبت يف املا�ضي �ألفا
(�أراد) ويف امل�ستقبل ياء (يريد) ،و�سقطت يف
امل�صدر ملجاورتها الألف ال�ساكنة وع ّو�ض منها
الهاء يف �آخره».93
�إنّ عبارة «ال ّريدة» ( )Wollenهي يف فهم هيدغر
“نزوع �إىل �شيء ما”� ،أو هي العزم ()résolution
على التح ّكم يف الذات وزعامتها� ،إ ّنه �إح�سا�س م ّلح
ومرغوب فيه .94لكن ما الإح�سا�س ()Gefühl؟ هل
هو حالة حم ّددة من احلاالت التي يكون عليها
مزاجنا؟ هل ث ّمة فرق بني الإح�سا�س وال�شعور �أم
يعنيان الأمر نف�سه؟
�إذ مي ّيز هيدغر بني "الإرادة" ()Wille Der
و"ال ّريدة" ( ،)Wollenويرف�ض اختزال الإرادة �إىل
جم ّرد فعل من الأفعال التي ت�شري �إليها على جهة
منفردة كما لو �أ ّنها ك ّل ال ميكن جتزئته  .لذلك تظ ّل
الإرادة بالن�سبة �إىل هيدغر افرتا�ضا ال يعني �شيئا
تف�سر
يف�سر ب�شيء .95فال ّ
يف�سر �شيئا وال ّ
لأ ّنه ال ّ
� -92إنيّ ال �أترجم بل �أح�أول �أن �أف ّكر ّ
بالطريقة نف�سها يف لغتنا
العرب ّية بحثا عن العنا�صر امل�شرتكة بني الأ�صل الأملاين واملقابل
فكري
العربي يف م�ستوى الفكر ،فهذا العن�صر امل�شرتك هو عن�صر ّ
ّ
العربي لالختالف
ولي�س عن�صرا ح�ضار ّيا .نحاول �أن ن�ؤدّي املقابل
ّ
ما بني ( )Willeو(. )Wollen
 -93ابن منظور ،ل�سان العرب ،مادّة «رود».
 -94هيدغر ،نيت�شه � ،1ص.54-53 .
 -95امل�صدر نف�سه� ،ص.61-60 .
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Faouzia Dhifallah: On the characteristics of «Will of power».....

الإرادة �شيئا لأ ّنها حتتوي على فراغ �أراد نيت�شه
ملأه بال�شطر الثاين من هذه الكلمة الأ�سا�س ّية �أي
«االقتدار» .96لذلك فك ّل �إرادة تريد �أن تتزايد يف
االقتدار .لكنّ ماه ّية الإرادة تظ ّل مبحوثا عنها
مادامت املعاين التي تعنيها خمتلفة وما دامت
التحديدات ال�سابقة على هيدغر متباينة هي
الأخرى وال ت�شفي الغليل� .97أ ّما عبارة “ال ّريدة”
يتجه نحو
ف�إ ّنها تعني “احلركة نحو �شيء ما» �أو”�أن ّ
98
�شيئ ما” (. )chose quelque sur diriger se un
نتبي ماه ّية الإرادة يف خ�صو�ص ّيتها
يتعي علينا �أن نّ
نّ
و�أن من ّيزها ع ّما ميكن �أن ت�شتبه به من املعاين
والعبارات الأخرى مثل «ال ّريدة» �أو «الرغبة»
(.99 )Wunsch
يرى هيدغر �أنّ الإح�سا�س «هو الكيف ّية التي
ّ 100
نكون عليها يف عالقتنا باملوجود ،وفق الطبع
( )Stimmungالذي نحن عليه والذي ين�ش�أ مراعاة
للموجود الذي هو “نحن” ( )Wirومراعاة للموجود
الذي ال نكون” .101وبالتايل ف�إنّ عبارة ”ال ّريدة”
تت�ض ّمن �إح�سا�سات متن ّوعة ومتباينة .ويف هذا
ال�سياق يذكر هيدغر �شاهدا لنيت�شه اقتطفه من ما
�أبعد من اخلري وال�شر ّ (Jenseits von Gut und
 »:)VII، 28( ،)Böseتت�ض ّمن ك ّل «ريدة» �أحا�سي�س
متع ّددة ،وخ�صو�صا الإح�سا�س باحلال الذي �إليه
ن ّتجه ،الإح�سا�س بهذا البعد نف�سه وبهذا القرب
ح�سا ( )Sinnع�ضل ّيا
�أي�ضا ،وبلغة �أخرى يت�ض ّمن ّ
مالزما� ،إ ّنه يبد�أ بالظهور حاملا “�أردنا” ،و�إن مل

نح ّرك �ساكنا وذلك ب�ضرب من التع ّود” .102فهو
فتحة على الوجود الذي هو بدوره «ريدة» ،103ينفتح
لنف�سه وعلى نف�سه� ،إ ّنه»ريدة» تريد فيما �أبعد من
نف�سها ( )vouloir par delà soi-mêmeفتعود الإرادة
�إليه عن طواع ّية.104
تعني الإرادة «�أن يكون املرء �س ّيد نف�سه»،
فيعزم على االنت�شار داخل الوجود لكي يعزّزه يف
نطاق �سلوكياته التي تتح ّدد انطالقا من منط
العالقة التي ت�ش ّده �إىل الوجود .105فما مي ّيز �إذن
املتب�صرة التي جتعله
�إرادة «ال ّريدة» هي الكيف ّية
ّ
قادرا على الإم�ساك باملاه ّية و�إن كانت هذه املاه ّية
متباعدة عنه ومرحتلة لت�شارف عتبة نزوع ما.
لذلك ينبغي على الإرادة �أن تكون على قدر من
اجلر�أة والإقدام لتتم ّكن من الإم�ساك مباه ّيتها
التي تبحث عنها وهي من�ش ّدة �إىل املوجود ،فلك ّل
موجود �إرادة بل �إنّ ماه ّية الإرادة هي املوجود
نف�سه.106
فتتوجه بحثا عن ماه ّيتها
تغامر الإرادة
ّ
يتوجب عليها �أن تكون
املرحتلة دوما ،لذلك ّ
ّ
مقتدرة ،فك ّل �إرادة هي �إرادة اقتدار .بيد �أنها
مرغمة على تطوير اقتدارها يف ك ّل م ّرة ،فاالقتدار
هو اقتدار يف طور التزايد كما �أنّ الإرادة نف�سها
تنمي يف نف�سها
هي �إرادة تريد ما بعد نف�سها� ،أي ّ
القدرة على �إرادة ماهو خارج عنها وما يتجاوز
اقتدارها الأ ّويل .لذلك يدرك هيدغر �أنّ الإرادة يف
ح ّد ذاتها اقتدار ،فالتح ّدث عن الإرادة ي�ستوجب

 - 96امل�صدر نف�سه � ،ص.61 .
 - 97امل�صدر نف�سه� ،ص.43 .
 - 98امل�صدر نف�سه ،املو�ضع نف�سه.
 - 99امل�صدر نف�سه ،املو�ضع نف�سه.
 -100انظر ،ابن منظور ،ل�سان العرب ،مادّة طبعّ :
«الطبع ،ال�سج ّية
التي جبل عليها الإن�سان وهو يف الأ�صل م�صدر ،والطبيعة مثله،
وكذلك ّ
الطباع.
 - 101هيدغر ،نيت�شه � ،1ص.54-53 .

102- «Dans chaque vouloir il ya d’abord une pluralité
de sensations, notamment le
 امل�صدر نف�سه� ،صsentiment de l’état duquel :55.s’éloigner et le sentiment de l’état vers lequel aller,
le sentiment même de cet éloignement et de cette approche, on outre une sensation musculaire concomitante, laquelle, quand même nous ne bougerions pas
“bras et jambes”, commence son jeu, par une sorte
» ”d’habitude, sitôt que nous “voulons

 - 103امل�صدر نف�سه� ،ص .59 .
 - 104امل�صدر نف�سه� ،ص.55-54 .
 - 105امل�صدر نف�سه� ،ص.54 .
 - 106امل�صدر نف�سه� ،ص.45 .
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التح ّدث عن االقتدار �أي�ضا.107
 -5الإرادة و االقتدار ،ماه ّية االقتدار:
إغريقي لكلمة
يعود هيدغر �إىل الأ�صل ال
ّ
108
«االقتدار» وهي "االنتيليخيا" (، )εντελέχεια
التي تعني الكمال ،التمام والتم ّيز .يع ّرب الفال�سفة
العرب (الكندي والفارابي وابن �سينا) العبارة
االغريق ّية ““ εντελέχειαب ـ ـ ـ ـ "كمال �أ ّول"� ،إذ
يع ّرف ابن �سينا النف�س على �أ ّنها «كمال �أ ّول
أر�سطي
طبيعي فان» بناء على احل ّد ال
جل�سم
ّ
ّ
للنف�س .معنى ذلك �أنّ «الكمال على وجهني :كمال
�أ ّول ،وكمال ثان� ،إذ يكتب التهانوي« :ي�س ّمى ما
يخرج من ال�شيء بالق ّوة �إىل الفعل قبل خروج
متامه كماال �أ ّوال ،وكماله الذي ّ
يتوخاه ويق�صده
بعد تقدير خروجه �إىل الفعل كماال ثانيا .وبهذا
االعتبار تع ّرف احلركة ب�أ ّنها كمال �أ ّول ملاهو بالق ّوة
من حيث هو بالق ّوة .الثاين �أن يكون ال�شيء الذي
يخرج �إىل الفعل من �ش�أنه �أن يخرج بتمامه دفعة
ف�إن كان ح�صوله لذلك ال�شيء يجعله نوعا غري ما
كان قبل احل�صول ي�س ّمى كماال �أ ّوال ،وما ي�صدر
عنه بعد تن ّوعه من حيث هو ذلك النوع كماال
ثانيا .وبهذا االعتبار تع ّرف النف�س ب�أ ّنها كمال �أ ّول
طبيعي فان» .109لقد ّ
و�ضح ابن �سينا الفرق
جل�سم
ّ
بني «الكمال الأ ّول» «الكمال الثاين» من جهة �أنّ
«( )...الأ ّول هو الذي ي�صري به النوع نوعا بالفعل
كال�شكل لل�سيف .والكمال الثاين هو �أمر من الأمور
التي تتبع نوع ال�شيء من �أفعاله وانفعاالته ،كالقطع
لل�سيف ،وكالتمييز والرو ّية والإح�سا�س واحلركة
للإن�سان».110

 - 107امل�صدر نف�سه ،املو�ضع نف�سه.
- 108امل�صدر نف�سه� ،ص.65 .
-109انظر ،التهانوي ،مو�سوعة ّ
ك�شاف ا�صطالحات الفنون
والعلوم ،تقدمي و�إ�شراف ومراجعة ،رفيق العجم ،لبنان ،مكتبة
لبنان نا�شرون� ،سل�سلة مو�سوعات امل�صطلحات العرب ّية والإ�سالم ّية،
 ،1996اجلزء الثاين ،مادّة كمال( .الت�شديد من عندنا)
 -110ابن �سينا ،كتاب ال�شفاء ،الفنّ ال�ساد�س من الطبيعيات (علم
النف�س) ،لبنان ،امل� ّؤ�س�سة اجلامع ّية للدرا�سات والن�شر والتوزيع،
 ،1988املقالة الأوىل� ،ص .14.تعني « »εντελέχειαمتام ال�شيء
عند بلوغه الغاية املق�صودة ،فالفال�سفة العرب (الكندي يف
ر�سالة احلدود) ي�س ّمون الع ّلة الغائ ّية (“ )la cause finaleع ّلة
متام ّية» وهي «ما لأجله ال�شيء -ولي�س منه» ،فالع ّلة التمام ّية التي
للكر�سي مثال هي اجللو�س.
تكون
ّ
http://journals.uob.edu.bh
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الن�ص النيت�شوي نف�سه تعريفا
نتبي �ضمن
نّ
ّ
وجيزا لالقتدار ،يعود �إىل الفرتة املمت ّدة من 1887
�إىل  ،1888حيث يق ّر نيت�شه �أنّ ماه ّية “االقتدار”
هي نف�سها مهما كان هذا االقتدار“اقتدارا للإله”
�أو “اقتدارا للإن�سان” ،بل �إنّ املعنى يظ ّل “هو
هو”(� )le mêmeسواء عند العرب ،عند العربيني
�أو حتّى عند الأجنا�س القو ّية الأخرى :فهو يعني
“القدرة ( )Fähigkeit, capacitéعلى النفع وعلى
ّ
ال�ضرر يف الآن نف�سه”.111
يالحظ هيدغر �أنّ نيت�شه يق�صد ب ــ»االقتدار»
ما ميكن �أن تعنيه ك ّل هذه الألفاظ الإغريقية:
فيعني  ،δύναμις، ένέργεια، εντελέχειαيف الآن
112
نف�سه  .يعترب �أر�سطو»االنتيليخيا» ()εντελέχεια
«وجودا بالفعل» يف مقابل الوجود بالق ّوة»� ،أي
هي الوجود التا ّم .113لكن ب� ّأي معنى يع ّرف نيت�شه
«االقتدار» على �أ ّنه «الق ّوة» ()δύναμις؟ فالتعريف
الذي يعطيه للق ّوة هو املعنى الذي يق�صده الإغريق
بعبارة « »δύναμιςالتي تعني «الوجود بالق ّوة» يف
مقابل «الوجود بالفعل» .114مياهي نيت�شه �أحيانا
بني «االقتدار» ( )Machtو"الق ّوة" ( )Kraftدون �أن
يق ّدم لنا تعريفا حم ّددا للق ّوة ،ف�إذا كانت “الق ّوة
( )potentiaو"الفعل" ( )actusهما املح ّددان
الأ�سا�سيان للوجود ،فهل ميكن لالقتدار �أن ّ
يدل
عليهما يف الآن نف�سهن؟ وكيف من ّيز “الق ّوة”
( )kraftعن "االقتدار" ()Macht؟
لقد عمد بيار كلو�سوف�سكي (Pierre
� )Klossowskiضمن الرتجمة الفرن�س ّية لدرو�س
111- Nietzsche, La Volonté de puissance I, § 274,
p.127: «La notion de puissance, que ce soit celle d’un
Dieu ou d’un homme, implique toujours la capacité
d’être utile, en même temps que celle de nuire. Ainsi
chez les Arabes, ainsi chez les Hebreux. Ainsi chez
toutes les races vigoureuses».

 -112هيدغر ،نيت�شه � ،1ص.65 .

113- Aristote, La Métaphysique, Trad. J. Tricot,
Paris, J.Vrin, 1991, Tome I, Livre Δ, 7, p.272, 1017
b : « Enfin, Être et l’Être signifient aussi, tantôt
l’Être en puissance, tantôt l’Être en entéléchie des
différentes sortes d’êtres dont nous avons parlé (..)».

 - 114هيدغر ،نيت�شه � ،1ص.64 .

468

Faouzia Dhifallah: On the characteristics of «Will of power».....

هيدغر حول نيت�شه �إىل ترجمة ال ّلفظ الأملاين
( )kraftبـ ـ ــ“� ”forceأي “الق ّوة” .بيد �أنّ
فيزيقي ،فال يق�صد
“الق ّوة” ال ت�ؤخذيف معنى
ّ
بها الق ّوة املاد ّية” بل “الق ّوة من جهة ماهي
ملكة”(.115)Faculté
يك�شف باتريك فوتلينغ ( )Patrick Wotlingعن
الن�ص
ثالثة ا�ستعماالت خمتلفة للفظ الق ّوة داخل ّ
النيت�شوي:
�أ ّوال ،يالحظ �أنّ نيت�شه ي�ستعمل لفظ «الق ّوة» يف
جمازي فهو ال يق�صد به �أن يفهم فهما
�سياق
ّ
علم ّيا بل يرغب يف �إ�صالحه و�إخراجه من وط�أة
النظر ّيات الفيزيق ّية التي ك ّر�ستها النيوتن ّية� .إذ
حتى
ي�ص ّرح نيت�شه ب�أ ّنه ابتدع «�إرادة االقتدار» ّ
باطني على مفهوم
يتم ّكن من �إ�ضفاء بعد
ّ
«الق ّوة»� ،أي منطا من النزوع ( )appétitالذي
ال ّ
يكف عن �إبانة االقتدار و�إبرازه �أو �أ ّنه مت ّرن
دائم على مبا�شرة االقتدار وتعاطيه على �شاكلة
دفع خ ّالق.116
ثانيا ،عندما يتح ّدث نيت�شه عن �إرادة االقتدار من
زاوية خم�صو�صة� ،أي عندما يقع ر ّد مفهوم
الق ّوة �إىل �إرادة االقتدار نف�سها ف�إنّ الق ّوة
تتماهى مع الغريزة �أو مع االندفاع (”.)pulsion
 -115انظر الفارابي (�أبو ن�صر) ،كتاب �آراء �أهل املدينة الفا�ضلة،
تقدمي وتعليق �ألبري ن�صري نادر ،لبنان ،دار امل�شرق ،1996 ،الطبعة
ال�سابعة ،الف�صل الع�شرون« ،القول يف �أجزاء النف�س الإن�سان ّية
وقواها»� ،ص« :87.ف�إذا حدث الإن�سان ،ف�أ ّول ما يحدث فيه الق ّوة
التي بها يتغ ّذى ،وهي الق ّوة الغاذيةّ ،ثم من بعد ذلك الق ّوة التي
يح�س (ّ .)...ثم يحدث فيه بعد ذلك ق ّوة �أخرى يحفظ بها ما
بها ّ
ارت�سم يف نف�سه من املح�سو�سات بعد غيبتها عن م�شاهدة احل ّوا�س
لها ،وهذه هي الق ّوة املتخ ّيلةّ .ثم من بعد ذلك يحدث فيه الق ّوة
الناطقة التي بها ميكن �أن يعقل املعقوالت (( .»)...الت�شديد من
عندنا)

116- Nietzsche, Fragments Posthumes XI, 36,
[31]: «Ce victorieux concept de «force», grâce
auquel nos physiciens ont crée Dieu et le monde, a
encore besoin d’un complément: il faut lui attribuer
une dimension intérieure (eine innerWelt) que
j’appellerai «volonté de puissance », c’est-à-dire
;appétit insatiable de démonstration de puissance
ou d’usage et d’exercice de puissance, sous forme
de pulsion créatrice, etc. », in Patrick Wotling, le
vocabulaire de Nietzsche, Paris, Ellipses, 2001, p. 30.
http://journals.uob.edu.bh

معي من الق ّوة يتماهى مع قدر من
فقدر نّ
117
الدفع ويتماهى مع قدر من الإرادة (. ”)...
لذلك يالحظ فوتلينغ �أنّ ك ّل ق ّوة متح ّركة هي
�إرادة اقتدار و�أ ّنه ال وجود ل ّأي ق ّوة فيزيق ّية �أو
ديناميك ّية خارجها .118ف�إرادة االقتدار هي
ونح�س،
الق ّوة التي ن�شعر وهي الق ّوة التي نرى
ّ
فالق ّوة املق�صودة هنا هي الق ّوة يف بعدها
النزوعي ال الق ّوة الفيزيق ّية.
الباطني
ّ
ّ
ثالثا ،يرى فوتلينغ �أنّ مفهوم الق ّوة عند نيت�شه ير ّد
النزوعي واالندفاعي
كذلك �إىل م�شكل التوا�صل
ّ
�أي �إىل ب�سيكولوجيا التح ّكم .وبالتايل ،ال تر ّد
الق ّوة عند نيت�شه �إىل العنف بل �إ ّنها ت�شري �إىل
انتظام القوى النزوع ّية وتوا�صلها مع جملة من
الغرائز يف ت�أويلها للواقع .119فالق ّوة الوحيدة
التي توجد يف نظر نيت�شه هي الإرادة.120
يرى هيدغر �أنّ االقتدار هو حالة من التواجد
املقتدر الذي يتع ّلق مببا�شرة النفوذ �أو
ال�سيادة ( ،)Herrschaftفتكون الق ّوة يف مو�ضع
ا�شتغال .ي�س ّمى االقتدار يف اللغة الإغريقية
( ،121)ένέργειαويالحظ هيدغر �أنّ املفهوم
النيت�شوي لالقتدار يجد �صداه يف النظر ّية

117- Nietzsche, La généalogie de la morale, I, § 13:
«Un quantum de force est un quantum identique de
pulsion, de volonté, de production d’effets-bien plus,
ce n’est absolument rien d’autre que justement ce
pousser ce vouloir, cet exercer des effets lui-même
(…) », in par Patrick Wotling in Le vocabulaire de
Nietzsche, Paris, Ellipses, 2001, p.30.
118- Patrick Wotling, le vocabulaire de Nietzsche, p.
30-31.

119

 -امل�صدر نف�سه � ،ص.31.

120- Nietzsche, Fragments Posthumes XI, 40,
[42: «La seule force qui existe est de même que
celle de la volonté; un ordre donné à d’autres sujets
et suivant lequel ils se transforment », in, Patrick
Wotling, Op. Cit. p. 31.

 -121امل�صدر نف�سه� ،ص.64 .
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الأر�سط ّية للوجود� ،122إذ مي ّيز �أر�سطو بني
"الوجود بالق ّوة" ( )être en puissanceو"الوجود
بالفعل" ( .123)être en acteث ّمة �ضرب من
التقارب بني النظر ّيتني ي�ش ّد الواحدة منهما
�إىل الأخرى ،و�إن كان نيت�شه نف�سه ال يلحظ يف
اعتقاد هيدغر هذا التقارب بينه وبني �أر�سطو.
فكيف تتع ّلق �إرادة االقتدار بنظر ّية الوجود
الأر�سط ّية؟
يقر�أ هيدغر «�إرادة االقتدار» لنيت�شه وير ّدها
�إىل �أر�سطو حتديدا ،لي�ؤ ّكد يف ك ّل م ّرة �أنّ الفل�سفة
املعا�صرة والفل�سفة احلديثة م�شت َّقتان من الأ�صول
اليونان ّية .تتع ّلق �إرادة االقتدار بنظر ّية الوجود
الأر�سط ّية تع ّلقا كبريا و�إن كانت نظر ّية الوجود
يف تقدير هيدغر جم ّرد امتداد للبدايات الأوىل
يف الفل�سفة كما م ّثلها ك ّل من �أناك�سيماندر�س
()Héraclite
( ،)Anaximandreهرقليط�س
وبارمينيد�س ( .124)Parménideيقرتح هيدغر تناوال
�أ�صيال لنظر ّية الوجود الأر�سط ّية يف عالقتها بكلمة
نيت�شه الأ�سا�س ّية «�إرادة االقتدار» .بيد �أنّ ذلك
ال يق�صد منه ت�أويل نظر ّية الوجود عند نيت�شه
باال�ستعانة بنظريتها عند �أر�سطو .125فالغاية من
الفل�سفي
ذلك هو ر ّد �إرادة االقتدار �إىل امل�شروع
ّ
 -122امل�صدر نف�سه� ،ص .65 .يذكر هيدغر �ضمن الفقرة  64من

كتابه مفاهيم �أ�سا�س ّية للفل�سفة القدمية (Die Grundbegriffe
� )der Antiken Philosophie, 1993إىل وجود ترابط
�ضروري بني العبارتني اليونانيتني «(«δύναμιςالوجود بالق ّوة)
ّ

و»( »ένέργειαالوجود بالفعل) ،فهما �ضربان �أ�سا�سيان
للوجود الذي �إ ّما �أن «يكون مت�أهّ ال �إىل» (� )être-prêt àأو �أن «يكون
فعال» ( .)être effectifحتدّد “ »δύναμιςو» »ένέργειαالوجود
من جهة ماهو جوهر ( ،)αούσίغري �أنّ « »εντελέχειαهي
التي مت ّثل خا�ص ّيته الأ�سا�س ّية .انظرHeidegger, Concepts ،

fondamentaux de la philosophie antique, Cours de
Marbourg, semestre d’été 1926, Édité par Franz-Karl
Blust, Traduit de l’allemand par Alain Boutot, Paris,
 ،.Gallimard, 2003ص.199.
123- Aristote, La Métaphysique, Livre E, 2, « Les
sens de l’Être._ L’être par accident », 1028 b,
p.335: «Enfin il y a, en dehors de toutes ces sortes
d’êtres, l’Être en puissance et l’Être en acte ».

 -124امل�صدر نف�سه� ،ص .65 .ين�صحنا هيدغر بالعودة �إىل كتاب
الطاء من ميتافيزيقا �أر�سطو.
 -125امل�صدر نف�سه� ،ص.65 .
http://journals.uob.edu.bh
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الذي هو هاج�س الفل�سفة ،قدرها «موطنها» الأ ّول
والأخري :م�شروع الوجود .لكن ملاذا ي�ص ّر هيدغر
على ر ّد نيت�شه �إىل الإغريق و�إىل �أر�سطو حتديدا؟
�أال يعني ذلك �أنّ الإغريق هم قدر الفل�سفة
ب�إطالق؟
يبي هيدغر �أنّ لفظ «االقتدار» لي�س جم ّرد
نّ
تكميلي للإرادة  ،فهو ال ي�ؤخذ يف معنى
لفظ
ّ
«املحمول» (� )prédicatأي ال يحمل على الإرادة،
اخلا�صة
وتتم ّثل وظيفته يف ا�ستي�ضاح املاه ّية
ّ
بالإرادة .126كذلك ال يبدو االقتدار غاية تن�شدها
الإرادة ،فهو لي�س �أمرا خارجا عنها� ،إذ االقتدار
يف ح ّد ذاته «ريدة» دائم ومتوا�صل .لذلك فالتك ّلم
عن الإرادة هو تك ّلم عن االقتدار �أي�ضا ،فال
تخارج يذكر بني املفهومني لأ ّنهما يحيالن �إىل
الأمر نف�سه �أي �إىل �إرادة االقتدار� .127إنّ هذا
النمط من العالقة الذي ي�ش ّد الإرادة �إىل االقتدار
واالقتدار �إىل الإرادة يدفع بهيدغر �إىل التح ّدث
عن التماهي بينهما� ،أي �أنّ الإرادة واالقتدار هما
الأمر نف�سه .128فالإرادة يف ح ّد ذاتها تكون اقتدارا
يف تقدير نيت�شه .129فهي ريدة يتجاوز نف�سه ،وهي
القدرة على االقتدار الذي ي�سمح به هذا االقتدار
نف�سه .130غري �أنّ االقتدار لي�س �أق ّل غمو�ضا من
الإرادة ،فهو يعني الإرادة من جهة كونها ريدة
يتجاوز نف�سه .131بل �إنّ االقتدار ي�صبح حم ّققا
( )vérifiantيتح ّقق من واقع ّية الإرادة يف ك ّل م ّرة.132
لكن ماذا يعني هيدغر بواقع ّية الإرادة؟ هل يعني
بذلك �أنّ االقتدار هو الذي يعطي للإرادة القدرة
على مبا�شرة االقتدار والنفوذ فعل ّيا؟ �أال يبدو �أنّ
اقرتان االقتدار بالإرادة هو اقرتان يرمي من وراءه
نيت�شه �إىل خلق مفهوم �آخر للإرادة غري املفاهيم
التقليد ّية التي تتع ّلق بالفعل احل ّر �أو بامل�شيئة وبعيدا
ع ّما اقرتحه �شوبنهاور حتديدا؟
 -126امل�صدر نف�سه� ،ص.46 .
 -127امل�صدر نف�سه� ،ص.45 .
 -128امل�صدر نف�سه� ،ص.64 .
 -129امل�صدر نف�سه� ،ص.45 .
-130امل�صدر نف�سه� ،ص.46 .
 -131هيدغر ،نيت�شه � ،1ص.65-64 .
 -132امل�صدر نف�سه� ،ص.64 .
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موحدة وكون ّية،
يتح ّدث �شوبنهاور عن �إرادة ّ
فتع ّمم على ك ّل من يف الكون وت�شمل ك ّل املوجودات،
غري �أنّ هذا التعميم مل يقع تربيره .يف مقابل
ذلك ،ال يعتقد نيت�شه يف �إرادة كون ّية تنطبق على
ك ّل الأ�شياء التي يحويها الكون .فالإرادة توجد
حيثما وجدت احلياة ( ،)Lebenفك ّل ظاهرة واقع ّية
هي �إرادة اقتدار ما .كما ال تتع ّلق �إرادة االقتدار
بواقع معقول �أو مثا ّ
يل ( )Idealitätو� مّإنا هي متع ّلقة
دوما باحلياة الفعل ّية بك ّل ما فيها من م�شاعر
وميوالت .لذلك يلوم نيت�شه �شوبنهاور لأ ّنه مل يجعل
الإرادة مرتبطة بالأحا�سي�س وباالنفعاالت وبالفكر
�أي�ضا ،بل جعلها �أمرا مثال ّيا يقع مت ّثله �أي خاليا
من احلياة .ال يقول نيت�شه "�إرادة احلياة" بل
"�إرادة االقتدار"� ،إذ ال وجود لإرادة للوجود لأنّ من
مل يوجد بعد ال ي�ستطيع �أن يريد �شيئا ومن وجد
ال ي�ستطيع هو الآخر �أن يريد الوجود واحلال �أ ّنه
موجود .فحيثما ث ّمة حياة ،ث ّمة �أي�ضا �إرادة اقتدار
ال �إرادة حياة ،فمن يريد هو دوما من يحيا.133
يدافع هيدغر عن الفكرة القائلة ب�أنّ نيت�شه ابتدع
عبارة «�إرادة االقتدار» جتاوزا للعبارة ال�سائدة
«الإرادة»� ،134أي �أ ّنه يريد الإطاحة بالت�ص ّورات التي
جعلت من الإرادة جم ّرد كلمة خالية (�شوبنهاور)،
لذلك ف�إنّ االقتدار هو وحده القادر على ملء هذا
اخلالء الذي يجتاح الإرادة لأ ّنه يجعلها وليدة
احلي والناب�ض.
واقعها ّ
يعي حلظتني
مما تق ّدم �أنّ هيدغر نّ
ن�ستنتج ّ
�أ�سا�س ّيتني يف تعريفه لالقتدار� :أ ّوال ،مياهي بني
الق ّوة ( )Kraftواالقتدار ( .)Machtثانيا ،يع ّرف
االقتدار بكونه التواجد املقتدر الذي يتع ّلق مببا�شرة
النفوذ �أو ال�سيادة .135فكيف ميكن �أن نفهم هاتني
اللحظتني؟
�إذا كانت ماه ّية االقتدار رهينة دوام التزايد يف
هذا االقتدار ،ف�إنّ االقتدار نف�سه مرغم على جتاوز
133-Pierre Chassard, Nietzsche Finalisme et Histoire,
Copernic, L’or du Rhin, Paris, 1997, Chapitre
premier, Le fondement réel de l’histoire, pp. 79-89.

 -134هيدغر ،نيت�شه � ،1ص.45 .
 - 135امل�صدر نف�سه� ،ص.64 .
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القدر الذي له من االقتدار يف ك ّل م ّرة� ،أي �أ ّنه
حتى ال يرتاجع �إىل اخللف .لذلك
مطالب ب�أن يقاوم ّ
يتعي عليه �أن يكت�سب النفوذ وال�سيادة ويبا�شرهما
نّ
مبا�شرة فعل ّية لكي يحافظ على مكانته ويقاوم كلّ
خطر يف الرتاجع .يفهم من ذلك �أنّ االقتدار �إذا
ال�صراع مع نف�سه ومع غريه �أي
بلغ هذا احل ّد من ّ
مع من يحول دون تق ّدمه ،ي�صبح مماهيا للق ّوة من
جهة كونه مت ّرنا على مغالبة ك ّل حلظة من حلظات
الرتاجع يف االقتدار .136لذلك يالحظ هيدغر �أنّ
االقتدار قد يفهم �ضمن التجربة اليوم ّية «ممار�سة
العنف» (.137 )l’exercice de la violence
يتط ّور االقتدار تدريج ّيا ويتزايد دوما ليبلغ
ماه ّيته املح�ضة ،لك ّنه يحتاج يف �سعيه �إىل هذه
املاه ّية �إىل �أن يكون ق ّوة ال ترت ّد عن مق�صودها.
غري �أنّ ذلك قد يكون جماال لقيام بع�ض القراءات
التي تنزّل �إرادة االقتدار يف مثل هذا املقام
الن�ص
�ضمن �سج ّالت �إيديولوج ّية غر�ضها حتويل ّ
النيت�شوي لغايات �سيا�س ّية �أ�سا�سا .ويف هذا الإطار،
تكون قراءة هيدغر لنيت�شه ر ّدا على هذه القراءات
ال�سيا�س ّية التي جتعل من نيت�شه مناه�ضا للناز ّية.
الن�ص النيت�شوي وعن
�أي �أ ّنه يك�شف عن حقيقة ّ
ميتافيزيقي
�أنّ �إرادة االقتدار تتنزّل يف مقام
ّ
خم�صو�ص ،ف�إرادة االقتدار ال ت�ش ّرع للعنف �أو
للق ّوة لأنّ ال�سياق الذي يتح ّدث فيه نيت�شه يف
�سيا�سي� .إذ
ميتافيزيقي ال
تقدير هيدغر هو �سياق
ّ
ّ
لي�ست �إرادة االقتدار نفوذا على الآخرين بل نفوذ
الذات على نف�سها �أي قدرتها على جتاوز عجزها
وجمابهتها لك ّل ما يحول دون تط ّورها .138لذلك
ال يفهم هيدغر �إرادة االقتدار على �أ ّنها رغبة يف
الهيمنة بل يراها «وجود املوجود يف ذاته» ،فهي
اخلا�ص ّية الأ�سا�س ّية للموجود من جهة ماهو موج
ود.139
 -136هيدغر ،نيت�شه � ،2ص.217-215-214 .
 -137امل�صدر نف�سه� ،ص.212-211 .

138- Safranski, Nietzsche biographie d’une pensée,
Tard. Nicole Casanova, Paris, Solin Actes Sud, 2000,
p. 312-318.

 -139هيدغر ،نيت�شه � ،2ص.212 .
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-6اعرتا�ض هيدغر على القراءات
الإيديولوج ّية لإرادة االقتدار:
يعرت�ض هيدغر على حماولة حتويل �إرادة
االقتدار مدعاة لقيام القراءات الإيديولوج ّية
لنيت�شه والتي قد ت�صل �إىل ح ّد الإقرار مبناه�ضته
النازي� .أي �أ ّنه يواجه قيام القراءات التي
للنظام
ّ
ا�ستغ ّلت عدم ا�ستكمال نيت�شه لأثره-امل�شروع وعدم
�إ�شرافه على طبعه بنف�سه لكي حتاول يف ك ّل م ّرة
الإيذان بعثورها على �شذرات �أخرى ت ّدعي �أ ّنها
تنتمي لهذا الأثر �أو ذاك .نحن نعلم �أنّ نيت�شه مل
ي�شرف فعال على ن�شر �أثره-امل�شروع وبع�ض �آخر
من �آثاره� .إذ �أنّ �أخته �إليزاباث هي التي تعاونت
مع �صديق لنيت�شه يدعي بيرت غا�ست على جتميع
ال�شذرات ون�شرها .غري �أ ّننا ال منلك اليقني حول
�صحة انتماء ك ّل ما ن�شر �إىل نيت�شه ،فث ّمة العديد
ّ
من الوقائع التي ت�ش ّكك يف ذلك وت�شري �إىل �أنّ
�أخت الفيل�سوف كانت قد ح ّورت م�ضمون بع�ض
ال�شذرات كما حذفت البع�ض الآخر ا�ستجابة
ملطامع هتلر وطمعا يف تكوين ثروة� .إذ يذكر �أ ّنه
يف الرابع من نوفمرب �سنة  1933قام قائد احلركة
الناز ّية بزيارة الأر�شيف فاميار (ّ )Weimar
ليطلع
اخلا�صة بنيت�شه وليت ّفق مع �أخت
على املخطوطات
ّ
الفيل�سوف -التي كانت من بني امل�ستقبلني له -على
ن�شر �آثار نيت�شه .لقد كان زوج �إليزاباث منخرطا
يف الناز ّية ،وكان يقاوم ب�ش ّدة هجرة اليهود �إىل
�أملانيا .كما يذكر �أ ّنه يف ال�ساد�س والع�شرين من
ماي  ،1934قام مو�سيليني ( )Mussoliniب�إلقاء
خطاب ُيذ ّكر فيه بقول لنيت�شه على ل�سان زراد�شت
“� مّإنا احلرب ت�صنع الإن�سان” ،بل �صار يدعو �إىل
بلوغ ما كان نيت�شه يتك ّلم عنه يف �شذراته وكتبه كما
لو �أنّ نيت�شه ي�ش ّرع فعال للعن�صر ّية ويدعو �إىل طرد
اليهود و�سحقهم من الأر�ض� .إ ّذاك �صار نيت�شه
رمزا من الرموز التي ت�ست�شهد بها حركة هتلر،
بل �إنّ القراءات الإيديولوج ّية تع ّددت وكان ه ّمها
الن�ص النيت�شوي ي�ستجيب �إيدولوجيا
الوحيد جعل ّ
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ملواقف النظام
النازي.140
ّ
لقد ّمت الرتكيز يف هذه القراءات الإيديولوجية
على «كلمات نيت�شه الأ�سا�س ّية»� ،إذ ّمت ت�أويل �إرادة
االقتدار يف �سياق الدعوة �إىل العنف واحلروب
بدعوى �أنّ هذه «النظر ّية» ت�ش ّرع للنفوذ وللهيمنة.
تتعي قراءة هيدغر لنيت�شه يف مثل هذا املقام
لذا نّ
وعيا ب�ضرورة �إنقاذ �صورة الفيل�سوف واالنت�صار له
يف مقابل ر ّد ك ّل القراءات الإيديولوجية �إىل ظروف
�سيا�س ّية معتّمة عا�شتها �أملانيا يف الثالثينات� .إنّ
الت�أويل هاهنا هو بحث عن املعنى الأ ّويل واملق�صد
الأ ّويل للفيل�سوف .فاملعنى الأ ّويل هو املعنى الذي
عناه �صاحبه وعانى من �أجل �إي�صاله ،ويف رحلة
البحث عن املعنى يرحتل الفيل�سوف من مقام
�إىل �آخر� .إذ ال يبدو �أنّ «املعاين على الطريق»
دوما بل هي ت�سكن ط ّياته و"�شعابه"� .إنّ يف لفظ
املعنى ما يحيل على االعتناء به والعناء به ولأجله.
لذلك ال يبدو �أنّ ّ
التفطن �إىل املعنى واحلر�ص على
امتالكه من الأمور الي�سرية على ك ّل قارئ لنيت�شه.
فالفيل�سوف ّ
ي�ضن باملعنى وال يجود به ،لذا وجب
االرحتال بحثا عنه .يراوغنا نيت�شه بقدرته الفائقة
على �إخفاء املعنى املق�صود ويف غياب املعنى تظ ّل
كلماته مثرية للحرية .ف�صارت قراءة هيدغر
لكلمات نيت�شه �أمرا ال يقبل الت�أجيل منذ �أن �أ�صبح
140- Münster, Nietzsche et le nazisme, Paris,
Kimé, 1995, pp. 1- 14 – 15 – 17: «L’histoire de la
réception de la pensée de Nietzsche est marqué par
plusieurs paradoxes qui attestent tous que l’œuvre
nietzschéenne a été l’objet de très nombreux
malentendus que ce livre se propose de déconstruire.
(…) les nazis ont non seulement tenté de récupérer
–frauduleusement – un penseur « noble », européen,
antinationaliste et défendeur des juifs, mais ils ont
aussi réussi à noircir, auprès des générations postfascistes, l’images du philosophe, en lui vouant un
culte officiel et en le rangeant abusivement du côté
de Gobineau, de P. de La garde, de Chamberlain, de
»Stocker et de Hitler.
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الن�ص النيت�شوي عر�ضة للتحويرات ومدعاة لأن
ّ
ّ
يقر�أ ال كما ينبغي له �أن يقر�أ ،بل �إنه يقر�أ لي�صري
كما �أرادوا له �أن يكون� .إنّ هيدغر ال ينتقد هذه
القراءات الإيديولوجية فح�سب  ،بل يربهن على
تهافتها� .إذ يبدو �أنّ ه�ؤالء الق ّراء مل يفهموا
ما ميكن �أن تعنيه �إرادة االقتدار عند نيت�شه.
لقد اعتربها بومالر يف كتابه نيت�شه الفيل�سوف
وال�سيا�سي ( 141)1931متع ّلقة ب�سياق احلثّ على
ّ
احلرب� ،أي تر ّد �إىل فكرة ال�صراع عند هرقليط�س.
لذلك ير ّد الوجود عند نيت�شه �إىل ال�صراع الدائم
بني الإرادات ،فك ّل �إرادة ترمز �إىل عرق من العروق
معي �أو بطبقة مع ّينة.
اخلا�صة ب�شعب نّ
ّ
ي�ؤ ّكد هيدغر �أنّ باومالر» ال يفهم نيت�شه
�سيا�سي».142
ميتافيزيق ّيا بل �إ ّنه ي�ؤ ّوله يف معنى
ّ
كما جتدر الإ�شارة �إىل �أنّ البع�ض الآخر من
143
ه�ؤالء الق ّراء هم املنتمون �إىل «اليمني اجلديد»
،وهم من �أرادوا قراءة �إرادة االقتدار بر ّدها
البيولوجي �أو «البيولوجيزم»
�إىل نزعة االنتقاء
ّ
(� ،)Biologismusأي يق ّرون ب�أنّ �إرادة االقتدار
عندما تفهم من جهة كونها حياة ،ت�ش ّرع النتقاء
( )Züchtungالعنا�صر ( ،)Rasseكما تدعو �إىل
منع ال�ضعفاء واملر�ضى من التنا�سل والتكاثر.144
غري �أنّ هذه الفكرة �أرهقت نيت�شه فعال نظرا
لكونها تتعار�ض مع القول ب�إرادة االقتدار ومع
141-l’ouvrage d’Alfred Baeumler sur Nietzsche
intitulé: Nietzsche, der Philosoph und politiker,
est publié pendant l’entre-deux-guerres et paru en
1931. Après 1933, Baeumler « fera concurrence
à Rosenberg comme leader idéologique dans la
parti national-socialiste, place au premier plan le
Nietzsche philosophe de la puissance, qui existe
certes lui aussi ». (Safranski, Nietzsche, biographie
d’une pensée, Paris, Solin Actes Sud, 2000, pp. 309)310.
142- Heidegger, Nietzsche II, p. 28: « …il ne
comprend point métaphysiquement mais interprète
dans un sens politique ».
143- Safranski cite Karl Bindung et Alferd Hoch,
Safranski, Op. Cit. p. 312.
144 - Stigler Barbara, Nietzsche et la biologie, Paris,
P.U.F, 2001, p.87.
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فكرة ال�صراع من �أجل البقاء وحفظ النوع .قد
يتبادر للأذهان �أنّ نيت�شه يتناق�ض يف قوله لكنّ
ظاهري فح�سب� .إذ يرى �أنّ يف منع
هذا التعار�ض
ّ
املر�ضى من التكاثر حفظا للن�سل املقبل وحماية له
من �إمكان ّية توارث املر�ض .ففي هذا الأمر حر�ص
على احلياة ال �إلغاء لها ،فهي ال تتعار�ض �إذا مع
�إرادة االقتدار لأنّ نيت�شه كان ين�صح منذ �سنة
 1883ب�ضرورة ت�أويل �إرادة االقتدار يف عالقتها
الفيزيولوجي للإن�سان :اجل�سد ( )Leibمن
باجلانب
ّ
145
احلي  .ف�إن
جهة كونه اخليط الناظم للكائن ّ
كان نيت�شه مط ّلعا على بيولوجيا ع�صره وم�ساهما
فيها ،ف�إنّ ذلك ال يعني �أ ّنه يرمي �إىل ت�أ�سي�س نزعة
بيولوج ّية .لذلك يعمد هيدغر �إىل رف�ض ك ّل قراءة
�إيديولوجية تنطلق �أ�سا�سا من فكرة انتماء نيت�شه
�إىل النزعات البيولوج ّية التي ت�ش ّرع ملبد�أ االنتقاء
الطبيعي� .إذ �أنّ نيت�شه ال يعا�ضد فكرة االنتقاء
ّ
الطبيعي الداروين ّية ،لذلك يتح ّدث يف املقابل عن
ّ
االنتقاء امل�صطنع ( )artificielle sélectionالتي
احلي»(la
ي�س ّميها نيت�شه "ال�سيا�سة الكربى للكائن ّ
 .)grande politique du vivantبيد �أنّ معيار
احلي نف�سه
االنتقاء هو معيار يتع ّلق بنجاح الكائن ّ
يف املحافظة على حياته ،فالإن�سان الذي يو ّفق قي
حياته هو الذي يعتربه نيت�شه مبد�أ لالنتقاء.146
يعود هيدغر �إىل الكتاب الرابع من �إرادة
االقتدار والذي عنون «التقومي واالنتقاء» (Zucht
ليبي �أنّ الغر�ض من هذا الكتاب
 )und Züchtungنّ
يكمن يف الت�شريع االنتقاء فعال بل � مّإنا ي�شري �إىل
�أهم ّية فكرة التنظيم والرتتيب يف حياة الكائن
و�أنّ معنى احلياة يندرج يف �سياق التخطيط لها
تخطيطا �صارما وواعيا .147ناهيك و�أنّ نيت�شه
ي�صف الإن�سان عا ّمة باجل�شع (� ، )rapaceأي �أ ّنه ال
يق�صد عرقا مع ّينا بل ك ّل �إن�سان مهما كان عرقه.
لكن ينبغي الإ�شارة �إىل �أنّ نيت�شه يت�ص ّور املوجود
يف كل ّيته ويت�ص ّور الوجود من جهة كونه حياة� .أن
 -145امل�صدر نف�سه� ،ص.44.

146 -Nietzsche, Ecce homo, « pourquoi je suis si
sage », § 8, in, Stigler Barbara, Op. Cit. pp. 88.

 -147هيدغر ،نيت�شه � ،1ص.402 .
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يكون الإن�سان ج�شعا ( )Rautier Dasفذلك ال يعني
�أ ّنه يف ّكر بيولوج ّيا ،بل يف ّكر ميتافيزيق ّيا ،وير�سم
ميتافيزيقي
�صورة العامل البيولوج ّية يف �سياق
ّ
�أي�ضا .148لكن ماذا يق�صد بعبارة “بيولوجيزم”؟
هل ث ّمة فرق بني البيولوجيا و”البيولوجيزم”(Bio
)logisme؟
البيولوجي
عالج هيدغر �إ ّدعاءات نزعة االنتقاء
ّ
املوجهة �إىل فل�سفة نيت�شه والتي
(البيولوجيزم) ّ
ترتكز �أ�سا�سا على الطعن يف “كلماته الأ�سا�س ّية”
يف ال�صفحات املمت ّدة من � 402إىل  410من نيت�شه
الأ ّول� ،أي �أ ّنه ّ
�سخر لهذا الأمر ح ّيزا ال ب�أ�س به
نظرا لكون «نزعة االنتقاء البيولوجي» هو خطر
ينه�ش «كلمة نيت�شه الأ�سا�س ّية» �إرادة االقتدار
من الداخل ،كما يه ّدد وحدة فل�سفته كك ّل .ويرى
�أ ّنه ينبغي �أن نبحث �أ ّوال ع ّما تعنيه هذه العبارة
يتوجب علينا تعريفها يف عالقتها مبفهوم
وكيف ّ
�آخر هو «البيولوجيا»� .إذ يلحظ �أ ّننا «اعتدنا على
بيولوجي» طريقة يف التفكري ت�ؤ ّول
ت�سمية «ماهو
ّ
149
ك ّل الظواهر من جهة كونها تعبريا عن احلياة» .
�أ ّما «البيولوجيا» فهي مذهب يف احلياة ،من جهة
النباتي ،احليوا ّ
ين �أو الإن�ساين .150بيد �أ ّننا ال
املعنى
ّ
ن�ستطيع �أن نتح ّدث عن «بيولوجيا» عند نيت�شه دون
الوقوع يف اخللط� ،إذ لي�س الأمر �س ّيان .ينبغي �إذن
�أن نكون على حذر �إذا حت ّدثنا عن البيولوجيا عند
نيت�شه� .إنّ هذه «البيولوجيا» التي قد ت�شمل نيت�شه
يف حاجة �إىل التعريف لأ ّنها لو وجدت ح ّقا ف�إ ّنها
�ستكون ذات معنى مغاير متاما .151فماذا نق�صد
بقولنا «�إنّ �صورة العامل التي ير�سمها نيت�شه هي
�صورة بيولوج ّية»؟ �أال يبدو �أنّ اللفظني الأ�سا�سيني
«العامل» و«احلياة» هما الأمر نف�سه� ،أي ي�س ّميان
املوجود يف ك ّليته152؟ مبعنى كيف ميكن لفل�سفة
تت�ص ّور الوجود يف ك ّليته من جهة كونه «حياة» �أ ّال
تكون منتظمة انتظاما بيولوج ّيا153؟

ال يوافق هيدغر على قراءة فل�سفة نيت�شه
من جهة كونها «فل�سفة حياة» ،لأنّ هذه القراءة
هي التي ت�ش ّرع لقيام الإ ّدعاءات البيولوج ّية حول
«كلماته الأ�سا�س ّية» .فمن هو امل�س�ؤول عن هذه
القراءة؟
يرى فاتيمو �أنّ هيدغر يلوم ويليام ديلتاي
( )Dilthey Wilhemعن و�صفه فل�سفة ال�شطر
الثاين من القرن التا�سع ع�شر بكونها “فل�سفة
حياة”� ،إذ �أنّ ديلتاي ي�ص ّنف نيت�شه يف كتابه عامل
الروح (� 154)Welt Geistige Dieضمن فال�سفة
احلياة الآخرين بدعوى �أ ّنه كان من�شغال ان�شغاال
كل ّيا بالتفكري يف �أمر احلياة باالعتماد على نظر ّية
وحدة العامل .يفهم ديلتاي �أنّ نيت�شه انزاح عن ك ّل
ميتافيزيقي لي�ستعي�ض عنه بدرا�سة و�صف ّية
تف ّكر
ّ
155
للحياة وهمومها و�ألغازها وم�ستج ّداتها .
يعرت�ض هيدغر على هذه القراءة لأ ّنها جم ّرد
للن�ص النيت�شوي ،واحلال
قراءة «�أدب ّية» (ّ )littéraire
�أ ّنه �آخر مف ّكر يف تاريخ امليتافيزيقا� .إذا كان ميكننا
التح ّدث عن بيولوجيا عند نيت�شه ف�إ ّنها �ستكون ال
حمالة خمتلفة يف معناها ع ّما هو متداول� ،إذ ت�س ّمي
“احلياة” عند نيت�شه الوجود يف ك ّليته .لذلك يرى
هيدغر �أنّ “كلمات نيت�شه الأ�سا�س ّية” تعوق ك ّل
قراءة بيولوج ّية لأ ّنه من طبيعة هذه “الكلمات” �أن
تتع ّلق باملوجود يف كل ّيته �أي �أ ّنها ال تقر�أ يف �سياق
بيولوجي بل يف �سياق
ميتافيزيقي.156
ّ
ّ
ال يرى هيدغر عيبا يف �أن يهتّم نيت�شه باحلياة،
وال يرى عيبا يف �أن يكون فكره فكرا بيولوج ّيا لكنّ
ذلك يكون دائما على نحو من الأنحاء .فاهتمام
نيت�شه باحلياة هو اهتمام ينطوي �أ�سا�سا �ضمن
تف ّكره يف �أمر الوجود ،فال ي�ستغرب هيدغر �أن
ن�سم فكرا بكونه بيولوج ّيا واحلال �أ ّنه يت�ص ّور ك ّل

 -148امل�صدر نف�سه� ،ص.409 .
 -149امل�صدر نف�سه� ،ص.402 .
 -150امل�صدر نف�سه� ،ص.402 .
 -151امل�صدر نف�سه ،املو�ضع نف�سه.
-152امل�صدر نف�سه ،املو�ضع نف�سه.
 - 153امل�صدر نف�سه ،املو�ضع نف�سه.

154- W. Dilthey, Le monde de l’esprit, Trad. M.
Remy, Paris, Aubier-Montaigne, 1947, pp. 370-371.
155- Gianni Vattimo, Introduction à Nietzsche, Trad.
Fabienne Zanussi, Belgique, Le point Philosophique,
1999.
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�شيء من جهة كونه حياة� .157أال يبدو �أنّ «للفظ
احلياة نف�س ال ّرنني الذي للفظ الوجود»؟ مبعنى
�أنّ نيت�شه نف�سه يالحظ» �أ ّننا ال منلك مت ّثال �آخر
«للوجود» غري «احلياة» ،فكيف ميكن ل�شيء م ّيت
�أن يكون158؟» بيد �أنّ هيدغر ي�س�أل« :ماذا نعني
باحلياة؟»ّ �« ،أي معنى لوجود م�ؤ ّول من جهة كونه
حياة؟»�« ،أين وكيف يتق ّرر هذا الت�أويل159؟»
�أم ّا احلياة ،فيع ّرفها هيدغر بكونها ت�صلح
�أن تكون معيارا �أ�سا�س ّيا لتقييم الأ�شياء من جهة
وجودها �أو عدم وجودها ،فك ّل من يحيا وك ّل ما
تخ�ص �إذن جتربتنا
يحيا هو موجود .فاحلياة
ّ
160
يومي ومعا�ش ،كما
اليوم ّية واملبا�شرة �أي ماهو ّ
تلت�صق احلياة بالوجود �أو هما الأمر نف�سه .لكن
ال ميكن �أن نعترب ذلك من الأمور البيولوج ّية بل
ميتافيزيقي �أ�سا�سا .غري
هو يف تقدير هيدغر �أمر
ّ
ال�ضروري �أن نبحث
�أنّ هيدغر يرى �أ ّنه بات من
ّ
«البيولوجي» ( )biologisteو�أن
يف ط ّيات مفهوم
ّ
نع ّريه لنتم ّكن من حت�صيل معناه الباطن لأنّ هذا
“املظهر البيولوجي” الذي قد يظهر به نيت�شه
أ�سا�سي �أمام ت�أويل “كلمات نيت�شه
هو العائق ال ّ

 -157هيدغر ،نيت�شه � ،1ص.403 .

158- Nietzsche, La Volonté de puissance, n582,
1885-1886, Cité par Heidegger, Nietzsche I, p. 403:
«L’être_ nous n’en avons d’autre représentation,
que “vivre”_ Comment alors quelque chose de mort
pourrait-il “être” ?».

 -159هيدغر ،نيت�شه � ،1ص.403 .
 -160امل�صدر نف�سه ،املو�ضع نف�سه.

الأ�سا�س ّية”.161
ُتع ّرف البيولوجيا عادة بكونها مذهبا يف احلياة
( ،)Lehre von lebenعلم احلياة �أو بالأحرى هي
احلي .162لك ّنها تعني اليوم يف تقدير
علم الوجود ّ
العلمي حول ظواهر وم�سارات
هيدغر« ،البحث
ّ
163
وقوانني احلياة عند النبات ،احليوان والإن�سان» .
غري �أنّ ما يلفت انتباهنا يف مثل هذا املقام هو �إقرار
هيدغر ب�أنّ ك ّل علم ال ب ّد له �أن يت� ّأ�س�س على ق�ضايا
ميتافيزيق ّية� ،أي ق�ضايا متع ّلقة بجانب من جوانب
املوجود ،ويتع ّلق بباطنه تع ّلقا مي ّكنه من موا�صلة
بحثه وم�ساره .164لذلك يرى هيدغر �أنّ البحث
امليتافيزيقي،
العلمي ال ب ّد له �أن يرتبط بالت�أ ّمل
ّ
ّ
فالبيولوجيا الأ�صيلة يف نظره هي التي تعي
بق�ضاياها امليتافيزيقية .165كما ال يرى �أنّ فل�سفة
نيت�شه قائمة على نزعة االنتقاء البيولوجي ،فذلك
هو ما يوحي به الظاهر فح�سب� .إذ �أنّ نيت�شه ي�أخذ
من بيولوجيا ع�صره املفاهيم والق�ضايا-املفاتيح
ليط ّورها دون �أن يكون على وعي بكونها تت�ض ّمن
جملة من القرارات امليتافيزيق ّية .166وبالتايل فك ّل
من ان�ساقوا �إىل قراءة نيت�شه قراءة بيولوج ّية هم
اللذين مل يتع ّمقوا يف فهم فل�سفته واكتفوا مبا ي�شري
�إليه الظاهر �أي ر ّكزوا على امللمح الأ ّول لنيت�شه.167
لذلك يقول هيدغر�“ :أن نقبل �أو نرف�ض �إ ّدعاء
نزعة االنتقاء البيولوجي عند نيت�شه فالأمر �س ّيان،
161- Heidegger, Nietzsche I, p. 404: «Rien ne
serait plus forcé ni plus vain que de chercher à
voiler ou seulement édulcorer la terminologie
«biologiste» évidente de Nietzsche, comme aussi
de vouloir ignorer que pareils termes, loin d’être
une pure enveloppe, toute superficielle, renferment
nécessairement une façon biologique de penser.
Tout de même, l’habituelle caractérisation de la
pensée nietzschéenne comme biologisme, justifié à
certains égards, constitue le principal obstacle à une
pénétration de ses pensées fondamentales».

 -162امل�صدر نف�سه ،املو�ضع نف�سه.
 - 163امل�صدر نف�سه� ،ص.405-404 .
 -164امل�صدر نف�سه ،املو�ضع نف�سه.
 -165امل�صدر نف�سه� ،ص �ص.408-407 .
 -166امل�صدر نف�سه� ،ص �ص.409-408 .
 -167امل�صدر نف�سه� ،ص .409
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ففي احلالتني نحن نكتفي بامللمح الأ ّول لفكر نيت�شه
ت�شجع على امليل �إىل
خا�صة و�أنّ طبيعة من�شوراته ّ
ّ
168
مثل هذه الإ ّدعاءات” .
ال يوافق هيدغر على قراءة نيت�شه انطالقا من
�آثاره التي وقع حتريفها لغايات �سيا�س ّية ،لذلك
ي�ؤ ّكد يف ك ّل م ّرة على انتماء نيت�شه �إىل امليتافيزيقا
و�أنّ «كلماته الأ�سا�س ّية» ال تقر�أ وال تفهم �إ ّال يف �سياق
ميتافيزيقي .ف�إذا كانت �إرادة االقتدار حتيل
ماهو
ّ
على فكرة ال�صراع ،ف�إ ّنه �صراع من �أجل التع ّلق
بالأر�ض والتغ ّلب على ال�سماء �أي «لقتل الإله» .لذلك
ال يرى هيدغر �أنّ �إرادة االقتدار ت�ش ّرع للعنف ،ف�إن
كانت دوما «الريدة لأن نكون �أ�سيادا» 169ف�إنّ الغاية
التي تن�شدها ال ّريدة لي�ست الهيمنة على الآخرين
بل �سيادة الذات على ذاتها .مبعنى �أنّ ماه ّية �إرادة
ميتافيزيقي� ،أي من
االقتدار ال تفهم �إ ّال يف �سياق
ّ
جهة كونها متع ّلقة بالوجود مباهو كذلك وم�شر ّئبة
نحوه دوما.170

 -168امل�صدر نف�سه� ،ص:410.

«Que l’on se comporte par un oui ou par un non à

l’égard du prétendu biologique de Nietzsche, dans
l’un comme dans l’autre cas on ne fait que stationner devant le « premier plan » de sa pensée. Le genre
des publications de Nietzsche contribue à soutenir cette attitude, encourage la propension à pareil
comportement».
169- «un vouloir-être-maître».
 -170مون�ستار �أرنو ( ،)Münster Arnoامل�صدر املذكور،

�ص.102.
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�إنّ ذلك يدفع ب�سافرن�سكي �إىل الإقرار ب�أنّ
الدرو�س التي �ألقاها هيدغر حول نيت�شه من �سنة
خ�صي�صا
� 1936إىل �سنة  1940هي درو�س �أع ّدت ّ
لإنقاذ نيت�شه من تواتر القراءات الإيديولوجية التي
خا�صة
عمدت �آنذاك �إىل ر�سم �صورة �س ّيئة حولهّ ،
�أنّ هيدغر كان قد ان�سحب فرتة هذه الدرو�س من
احلركة الناز ّية.171

� -171سافرن�سكي ( ،)Safranskiامل�صدر املذكور� ،ص.315.
انظر كذلكFrancis Guibal, …et combien de dieux ،

nouveaux, approches contemporaines, 1.Heidegger,
Paris, Aubier-Montaigne, philosophie de l’esprit,
 ،.1980, Avant-propos. .9-10لقد قبل هيدغر رئا�سة

اجلامعة يف � 21أفريل  ،1933لكن على م�ض�ض مراعاة مل�صلحة
ان�ضم �إىل احلركة الناز ّية ( ،)NSDAPلكنّ هذا
اجلامعةّ .ثم
ّ
كلي( .انظر ،احلوار الذي قام به
االن�ضمام مل يكن نتيجة اقتناع ّ
“� ”Spiegelسنة  1966ون�شر �سنة  1976مبنا�سبة وفاة هيدغر
�ضمن “Réponses et Questions sur l’histoire et la
� ،”politiqueص 12 .و 17يقول هيدغر متحدّثا عن الأ�سباب التي
النازيJe ne voyais pas d’autre« :
ين�ضم �إىل احلزب
جعلته
ّ
ّ

alternative à l’époque. Au milieu de la confusion
générale des opinions et des tendances politiques
partis, il s’agissait de trouver 22 représentées par
)…( une position nationale et surtout sociale (…).
en face de l’organisation uniquement technique de
l’universit é, (il s’aggissait de) regagner un nouveau
sens à partir d’une réflexion sur la tradition de la
 ، .» pensée occidentale européenneلقد ان�سحب هيدغر

من رئا�سة اجلامعة بعد ع�شرة �أ�شهر(فيفري  ،)1934كما ان�سحب
تبي له �أ ّنه ارتكب خط�أ قد ال يغتفر
من احلزب
النازي بعد �أن نّ
ّ
تتعي قراءته لنيت�شه حما�سبة للناز ّية النقاذه
له البتّة .لذلك نّ
من الت�أويالت االيديولوج ّية املختلفة� ،إذ يقول فرن�سي�س غيبال
( )Francis Guibalيف تقدميه لكتابه
(…et combien de dieux nouveaux)، p10: « (…) il
(Heidegger) démissionne en févier 1934 et devient
ensuite vite suspect aux autorités qui le font
surveiller. Son enseignement d’abors (sur Nietzsche
notamment) est une «explication»critique implicite,
parfois explicite, avec le nazisme ».

Faouzia Dhifallah: On the characteristics of «Will of power».....

Traduits de l’allemand par Julien
Hervier, Paris, Gallimard, 1980.
Tome V, Le Gai Savoir et Fragments
posthumes 1881-1882, Textes et
variantes établis par Giorgio Colli
et Mazzino Montinari, Traduits de
l’allemand par Pierre Klossowski,
Édition
revue,
corrigée
et
argumentée par Mare B. de Launay,
Paris, Gallimard, 1982.
Tome VI, Ainsi parlait Zarathoustra,
Un livre pour tous et pour personne,
Textes et variantes établis par
Giorgio Colli et Mazzino Montinari,
Traduits de l’allemand par Maurice
Gandillac, Paris, Gallimard, 1984.
Tome VII, Par – delà bien et mal, La
généalogie de la morale, Textes et
variantes établis par Giorgio Colli
et Mazzino Montinari, Traduits de
l’allemand par Cornelius Heim,
Isabelle Hildenbrand et Jean
Gratien, Paris, Gallimard, 1971.
Tome VIII, Le cas Wagner, Crépuscule
des Idoles, L’Antéchrist, Ecce
Homo, Nietzsche contre Wagner,
Textes et variantes établis par
G.Colli et M.Montinari, Traduits de
l’allemand par Jean Claude Hémery,
Paris, Gallimard, 1974.
Dithyrambes de Dionysos, Poèmes et
fragments poétiques posthumes
(1882-1888) – (édition bilingue).
Tome IX, Fragments posthumes, Été
1882 – printemps 1884.
Tome X, Fragments posthumes,
Printemps– Automne 1884, Textes
établis et annotés par G.Colli

476

:قائمة امل�صادر واملراجع
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