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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،ابرئ اخلبلئق أرتعني ،ابعث األنبياء وادلرسلني ،مث الصبلة والسبلم على سيدان وحبيب قلوبنا أيب
القاسم ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبني الطاىرين األبرار ادلنتجبني ،سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة األبدية
على أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
سيكولوجية الشك والش ّكاكني

()9
(ٔ)
ك ِِماا تَ ْدعُونَنَا إِل َْي ِو ُم ِر ٍّ
يب)
قال هللا العظيم يف كتابو الكرمي( :قَالُوا إِ اَّن َك َف ْرََّن ِِبَا أ ُْر ِسلْتُ ْم بِ ِو َوإِ اَّن ل َِفي َش ٍّّ
ْ والْي وِو ِ
ِ
ِ
وقااال هللا العظاايم يف كتابااو الكاارمي( :إِ اَّنَا يس تَن ِْكنُ َ ا ِ
م قُلُ وبُ ُر ْم َِ ُر ْم ِيف َريْ ِ ِر ْم
اآلخ ِر َو ْارَوبَ ْ
يي ؤَ يُ ْومنُ و َ ِا ّ َ َ ْ
ك ال ال َ
َْ
ادو َ )(ٕ).
يَتَ َرد ُ
ب َعلَى التاما ِري وا ْذلَو ِ والتارد ِ
ك َعلَى أ َْربَ ِع ُش َع ٍّ
وقال اإلمام علي صلوات هللا عليو(( :ال ا
ش ُّ
ُّد َو ِاؤ ْستِ ْس َماِو
َ َ ْ َ َ
ِ
صِ ْح ل َْي لُوُ
اء َديْ َدَّنً ََلْ يُ ْ
َِ َم ْي َج َع َل الْم َر َ
ِ
ص َعلَى َع ِقَ ْي ِو
َوَم ْي َىالَوُ َما بَ َْ
ني يَ َديْو نَ َك َ
شي ِ
اط ِ
اد ِيف ال اريْ ِ
ني
ب َو ِطئَ ْتوُ َسنَابِ ُ
َوَم ْي تَ َرد َ
ك ال ا َ
استَ ْسلَ َم ِذلَلَ َك ِة ُّ
ك ِِي ِر َما))(ٖ).
الدنْ يَا َو ْاآل ِخ َرِة َىلَ َ
َوَم ِي ْ
مي ال صائر القرآنية

ىنالك مفردات ثبلثة تشكل دراستها وسرب أغوارىا والعبلقة بينها إحدى األسس العلمية اذلامة الكتشاف الكثري مان أبعااد
ظاىرة التشكيك وأسباهبا ،وىذه ادلفردات ىي( :الشك ،الريب ،والرتدد).
ويف اآلايت الكرمية تكرر ذكر مفرديت الشك والريب رلتمعتني أحياانً ومنفصلتني أحياانً أخارى ،كماا وردت مفاردة الارتدد يف
القرآن الكرمي أيضاً.
ادو َ )
معىن (َِ ُر ْم ِيف َريِْ ِر ْم يَتَ َرد ُ
ادو َ ) يظهار اانبااً مان العبلقاة باني الرياب والارتدد وذلاك عناد التيفمال يف معا
والتدبر يف اآلية الشريفة (َِ ُر ْم ِيف َريْ ِ ِر ْم يَتَ َرد ُ
اآلية الشريفة فان اآلية حتتمل معنيني:
تفسريا الرتدد يف األمر ،والرتدد يف الالىاب واإلايب

األو ان ادلراد من الرتدد ىو الرتدد يف األمر والتحري فيو.
الثاين ان ادلراد من الرتدد ىو الرتدد ابلذىاب واإلايب.
(ٔ) سورة إبراىيم :آية .ٜ
(ٕ) سورة التوبة :آية ٘ٗ.
(ٖ) السيد الشريف الرضي ،هنج الببلغة ،دار اذلجرة للنشر – قم.ٖٗٚ ،
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والريب ىو ادلبعث لؤلمرين رتيعاً.
شن نزو اآلية واحملتممات ادلتعددة يف تفسريىا
ويوضحو شايفن نالول اآلياة فاان النا صالى هللا علياو والاو وسالم عنادما كاان رمار النااس اب،هااد ،كاان ادليمناون ينقاادون فاوراً
ويستجيبون للنداء اإلذلي ،اما ادلنافقون فكانوا حياولون التهرب مان ا،هااد بشال الطارذ ولاذلك كاانوا رتاون إىل النا يساتيفذنونو
يف القعااود عاان ا،هاااد حسااب تفسا رري لآليااة الكرميااة (إِ اَّنَا يس تَن ِْكنُ َ ا ِ
يي ؤَ يُ ْوِمنُ و َ ) متااذرعني أبعااذار شاال قااد يكااون منهااا
ك ال ال َ
َْ
التعلاال ضاارع العيااال أو التعلاال بفساااد زلاصاايلهم اللراعيااة لااو سااافروا للجهاااد أو غااري ذلااك ،فكااانوا – حسااب الاابعج كمجما
البيان  :-يرتددون على الن صلى هللا عليو والو وسلم.
وادلراد من (يرتددون) ،يف بُعد آخر ،أحد أمرين :أ -اهنم كانوا ميرون عليو رضا مراراً وتكراراً ويلحون يف الطلب كي رذن ذلام
بذلك ب -أو لعل ادلراد با(يرتددون) بلحاظ رلموعهم وإن كان كل منهم ال يرتدد على الن إال مرة واحادة ،وال نساتبعد وااود
كلتا احلالتني.
ولقد كان مبعث ترددىم على الن مستيفذنني يف القعود عن ا،هاد ىو ريبهم يف أمر الرساالة وساوء ظانهم أبقاوال الرساول إذ
مل يكونوا ميمنني بل كانوا منافقني يُظهرون اإلسبلم ويبطنون الكفر ،فهم يرتددون على الن صالى هللا علياو والاو وسالم يف حالاة
رياابهم فيااو ،والريااب ىااو ِ
الظنااة ابلشااو أو الشاايء وسااوء الظاان فيااو وا امااو ،وىااو قلااق الاانفس واضااطراهبا ،كمااا ساابق تفصاايلو،
وعلااى ىااذا األخااري فمعا اآليااة :اهناام يف حالااة قلااق انفسااهم واضااطراهبا ماان ا،هاااد كااانوا ياارتددون علااى النا صاالى هللا عليااو والااو
وسلم مستيفذنينو يف القعود عن ا،هاد.
كما حيتمل ان يكون ادلراد من (يرتددون) الرتدد يف األمر والتحري فيو – وىاو التفساري األول الاذي صارح باو بعاج آخار مان
ادلفسرين كتفسري الصايف – أي اهنم كانوا يف حالة ريابهم يف الرساالة والرساول مارتددين يف أمار ا،هااد وصاحة القارار وسابلمتو إذ
كانوا يسيئون الظن بو ويتهموناو صالى هللا علياو والاو وسالم ابناو ال ينطلاق يف أوامار ا،هااد مان وحاي إذلاي بال مان حاب الرايساة
وا،اااه واألان – ونسااترفر هللا ماان حاال نقاال قااوذلم – فكااان رياابهم يف الرسااول ىااو مبعااث تاارددىم وشااكهم يف احلكاام اب،هاااد أو
غريه أو كان قلق أنفسهم واضطراهبا يف أمر ا،هاد ىو مبعث ترددىم وشكهم.
ْ والْي وِو ِ
ِ
ِ
ومن اهة أخرى :فانو حيتمل ان يكون ادلاراد مان (إِ اَّنَا يس تَن ِْكنُ َ ا ِ
م قُلُ وبُ ُر ْم)
اآلخ ِر َو ْارَوبَ ْ
يي ؤَ يُ ْومنُ و َ ِا ّ َ َ ْ
ك ال ال َ
َْ
أي إمنااا يسااتيفذنك ادلنااافقون يف الااذىاب للجهاااد (وىااو عكااس ادلع ا السااابق :االسااتئذان يف القعااود عاان ا،هاااد) وذلااك ألن
ادليمنني كانوا إذا صدر األمر اإلذلي ينبعثون عنو فوراً وال يتبااؤيون أو يتثااقلون ومل يكوناوا يساتيفذنون الرساول صالى هللا علياو والاو
وسلم للذىاب للجهاد إذ انو قد أمرىم ابلذىاب للجهاد فيفي مع لبلستئذان بعد ذلك؟ فهو نظري ان يستيفذنونو يف أن يصلّوا
أو يصوموا بعد أن أمرىم بو!.
امااا ادلنااافقون فاااهنم رغاام األماار اإلذلااي اب،هاااد ،رغاام ذلااك كاااان ياارتددون علااى النا صاالى هللا عليااو والااو وساالم يسااتيفذنونو يف
ا،هاااد علّااو رذن ذلاام فيتولصااون بااذلك ماان سلاااؤره وأىوالااو ،أو ادل اراد ادلع ا اآلخاار وىااو اهناام يف حالااة رياابهم يف أماار الرسااول
والرسااالة كااانوا ياارتددون يف أماار ا،هاااد لااذا كااانوا يسااتيفذنون يف الااذىاب لعلهاام حيصاالون علااى ر
إذن ال ميكاانهم لااواله التولااف عاان
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ا،هاد ألنو أمر حكومي قانوين أيضاً إضافة إىل كونو أمراً شرعياً.
توضيح لفارق التفسرييي
وشلا يوضح الفرذ بني التفسريين ادلثاالن االتيان:
اما التفسري األو وىو الارتدد يف األمار والتحاري فياو والاذي مبعثاو ،كماا سابق ،كثارياً ماا يكاون الرياب وساوء الظان ابلطارف

ب فيو فانو ال يرتدد يف ادلسار اجملهول الذي إختاذه
اآلخر وا امو ،فمثالو الواضح ان ادلسافر لو عرف السائق واؤمئن إليو ومل يرتَ ْ
منوى ااً إىل اهنااا أقاارب يف اإليصااال أو األقاال
للوصااول إىل ادلقصااد ،كمااا لااو خاارج عاان الشااارف الرئيسااي ودخاال يف ؤاارذ فرعيااة ّ
ازدحاماً.
على العكس شلا لو اراتب ادلسافر يف أمر السائق وأساء الظن بو وأ مو يف قرارة نفسو ابنو قد يكون متعاوانً م عصابة مان
اللصوص أو رتاعة من اإلرىابيني – كماا كاان حيادث يف العاراذ كثارياً إذ كاان العدياد مان ساائقي التكساي أو الباصاات عمابلء
لئلرىابيني أو متعاقدين معهم – فان ادلسافر لو اراتب يف أمره فانو إذا واده يسلك ؤريقاً غري ميفلوفة فانو يرتدد يف صاحة ىاذا
ادلسار ا،ديد أو خطورتو ويتحاري ورضاا قااده ريباو وتاردده إىل إيقااف الساائق فاوراً والنالول مان السايارة أو إابااره علاى الرااوف أو
االستسبلم لو على َو َال إذا مل يكن لو خيار آخر.
واما التفسري الثاين وىو الرتدد ابلذىاب واإليهاب والذي مبعثو ،كما سبق أيضااً ،كثارياً ماا يكاون الرياب ،فمثالاو الواضاح:
ادلعلاام أو قائااد ا،اايحل أو احلاااكم فااان الشااعب إذا اراتب يف أماار احلاااكم أو اراتب الضااباف يف أماار قائااد ا،اايحل فاااهنم ال ينفااذون
قراراتو بسرعة بل يرتددون عليو (وعلى غريه شلن حيتمل أتثريه يف عملية اختاذ القرار) لدراسة أسباب اختاذ القرار بشن اذلجوم من
ىذه النقطة ابلذات أو يف ىذا التوقيت فيرتددون عليو وعلى غريه الستجبلء واق األمر أو ليرتيث وال يعجل لتكون ذلم فساحة
من الوقت أكثر ليكتشفوا أعماقو فاما ان تثبت عليو التهمة واما ان ترتف .
وكذلك التلميذ لو اراتب يف إاابة ادلعلم ،وانو لعلو كان حينهاا ساارح الاذىن أو مشاتت االنتبااه فااهنم يارتددون علياو مارة أو
أكثر ليستجلوا واق احلال (وىذا ادلع الثاين) ،كما اهنام يارتددون ويتحاريون يف إاابتاو الساابقة وىال اهناا كانات صاحيحة أو ال
(وىذا ادلع األول).
شي ِ
اط ِ
اد ِيف ال اريْ ِ
ني))
ب َو ِطئَ ْتوُ َسنَابِ ُ
احملتممات يف (( َوَم ْي تَ َرد َ
ك ال ا َ

وماان ىااذه البصاارية القرآنيااة ننطلااق إىل كاابلم األمااري صاالوات هللا عليااو فانااو ينهاال ماان القاارآن الكاارمي وعنااو يصاادره ،إذ يقااول:
شي ِ
اط ِ
اد ِيف ال اريْ ِ
ني)) واحملتمبلت يف كبلم األمري عليو السبلم ىي ثبلثة:
ب َو ِطئَ ْتوُ َسنَابِ ُ
(( َوَم ْي تَ َرد َ
ك ال ا َ
األولَ :من تردد يف الريب أي تردد إىل مظا ِّن الريب ومواؤنو أي أكثر من الارتدد عليهاا فكايفن حارف ا،ار أخاذ ضعا (إىل)
كما ىو أحد معاين (يف) نظري (َِ َردُّواْ أَيْ ِديَ ُر ْم ِيف أَِْ َو ِاى ِر ْم) فاهنا – حسب تفسري ادلرين(ٔ) – تعين إىل أفواىهم .فتيفمل
الثاين :انو يعين تردد ابلذىاب واإلايب وىو على حالة الريب ويف أاوائو.
الثالث :انو يعين تردد يف األمر يف حالة الريب.

(ٔ) مرين اللبيب ،جٔ ص.ٔٛٛ
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وحتقيق ىذه ادلعاين إضافة إىل بعج ادلعاين األخرى واألظهر منها ،لعلو ريت يف البحث القادم إبذن هللا تعاىل.
مي احلقائق ادلفتاحية حو الشك والريب
إن من أىم احلقائق الكربى حول (الشك) واليت قد يرفل عنها األكثر ىي
الشك اما عقلي وعلمي أو نفسي وقليب

ان الشااك والاارتدد قااد يكااون عقلي ااً وقااد يكااون نفسااياً أو قلبي ااً ،ضع ا ان الشااك اترة يكااون مبعثااو العقاال والفكاار أو ادل ا ،
وأخرى يكون مصدره القلب والعاؤفة والنفس ،مث انو اترة يكون ىذا منشيف ذاك وأخرى يكون العكس.
ولكااي يتضااح لنااا ذلااك أكثاار علينااا ان نسااتذكر مااا يقااارب ذلااك شلااا ذكااره العلماااء يف علاام ادلنطااق وعلاام الاانفس ماان ان القااوة
ادلتومهااة كث ارياً مااا اايمن علااى القااوة ادلتعقلااة ،ىيمن اةً عمليااة وان كااان العقاال والعلاام والفكاار يشااري إىل خاابلف م اا تقااود إليااو القااوة
ادلتويلااة أو تُصا ِّاوُره وحت ُك ا ُم بااو ،فمااثبلً :كثااري ماان الناااس ملااافون ماان ادلبياات لاايبلً يف غرفااة واحاادة مظلمااة م ا اثمااان مياات وىاام
ضفااردىم ولكاانهم ال ملااافون ماان ادلبياات لاايبلً ما شااو آخاار حا ّاي ماان زوج أو قريااب أو صااديق ،ما ان مقتضااى القاعاادة ىااو
العكااس فااان ادلياات ال ُملااف منااو إذ انااو ال يسااتطي التحاارك والتحريااك واإليااذاء حاال قيااد شااعرة امااا احلااي فانااو ىااو الااذي لعلّاو
يصاب بلوثة انون أو بنوبة عصبية فجيفة فيهجم على اإلنسان ليونقو مثبلً.
وىنا صلد بوضوح ان العقل حيكام ابن ادليات ال يضار وال يشاكل خطاراً لكان القلاب أو العاؤفاة أو القاوة ادلتومهاة حتكام علاى
العكس من ذلاك فااذا كاان اإلنساان قاوي العقال َىاَلَم ادلتومهاة وسايطر علاى اخلاوف بال مل يدعاو يتس ّارب إلياو ،علاى الضاد شلاا لاو
كانت القوة ادلتومهة فيو قوية وقلباو ابااانً ونفساو مضاطربة فاان خوفاو النفساي يهايمن علاى حكماو العقلاي فارتاه قاد ال يناام حال
الصباح!
وماان ذلااك نعاارف ان الشااك العقلااي قااد ال يكااون منشاايه الفكاار وضااعف الرباىااني ادليياادة أو قااوة الرباىااني ادلضااادة باال يكااون
منشايه الشااك القلا أو الوسوساة أو ا،اال النفسااي ،وذلااك احاد واااوه تفسااريان لكاابلم اإلماام عليااو الساابلم إذ يقااول(( :ال ا
ش ُّ
ك
ب َعلَ ى التام ا ِري وا ْذلَو ِ والتا رد ِ
َعلَ ى أ َْربَ ِع ُش َع ٍّ
ُّد َو ِاؤ ْستِ ْس َماِو)) فلعاال ادلقصااود ماان الشااك ادلبااين علااى شااعب منهااا الاارتدد ىااو
َ َ ْ َ َ
الشاك العقلااي وانااو مبااين علااى الاارتدد والشااك النفسااي ،كمااا ميكاان تفسااري كبلمااو عليااو الساابلم ابلعكااس ماان ذلااك أي ان الشااك
النفسي مبين على الرتدد العقلي.

ضرورة حتليل سيكولوجية الفماسفة
وم اان ذل ااك نع اارف انن ااا يف موااه ااة أي فيلس ااوف أو مفك اار يط اارح سلس االة م اان التش ااكيكات والش اابهات ،علين ااا ان ضلل اال
شوصيتو من الناحية السيكولواية :فتارة تكون تشكيكاتو انبعة من حبث عقلاي موضاوعي علماي فهاذا الشاك لاو قيماة معرفياة
– بدراة أو أخرى قليبلً أو كثرياً ولاو يف ا،ملاة – واترة تكاون تشاكيكاتو انبعاة مان وسوساة نفساية واضاطراب سايكولواي أو
ماان عقاادة نفسااية أو ماان حسااد شااديد أو حقااد أو غضااب أو مرّكاب نقا خطااري ،فهنااا ال تكااون لتشااكيكاتو أيااة قيمااة علميااة
على اإلؤبلذ إذ ما قيمة الشكوك اليت ال تعدو كوهنا مرآة عن شوصية قلقة مضطربة غري مستقرة؟.
ولع اال ال ااذي يتتب ا حي اااة الفبلس اافة وادلفك ارين التش ااكيكيني ل ااد ان الكث ااري م اانهم أو ال اابعج م اانهم عل ااى األق اال إمن ااا يُاانفس
4
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بتشكيكاتو عن ُع َق رد نفسية كامنة فيو وعن مركب نق خطري ،وال يكاون مصادر تشاكيكاتو التفكاري العلماي اذلاادئ العقبلئاي
بل مصدرىا االضطراب النفسي ..ومثال ىاذا الفيلساوف أو ادلفكار يساتدعي ان نبحاث لاو عان معاان نفساي ضالي خباري ،وان
نرثى حلالو ،بدل ان نتيفثر بتشكيكاتو!
أال ترى مثبلً لو ان وسواساً شديد الوسوسة يف الطهارة والنجاسة أو اباانً شديد اخلوف حل من ظلو ،بادأ يفلساف ،بناو
الشااديد أو يااربىن علااى واااو وسوسااتو ،أال تاارى اننااا ال نعااري ابالً لكبلمااو ألننااا نعلاام ابهناا زلاااوالت ايئسااة لتربياار الاانق واخللاال
وا،ل والوسوسة وإلباس ذلك كلو ثوابً علمياً كاذابً!
حملة عي أِكار وحياة نيتشو الفيلسوف الشرري
واآلن لنتوقااف عنااد حملااات ماان حياااة أحااد أىاام فبلساافة الراارب ادلعااروفني ابلعدميااة والظبلميااة والتشااكيك حاال يف البااديهيات
لنجد الربىان على ان التشكيكات العقلية بل والرباىني العلمية – ظاىراً – إمنا تنب – يف بعج األفراد – من اضطراب نفسي
وع َقا رد يف احلياااة قااد تكااون قدميااة اااداً ،وىااذه الشوصااية ىااي فرياادريحل نيتشااو ،وذلااك يف ضاامن ثاابلث زلطااات:
ومركااب نقا
ُ
مكانتو وشوصيتو ،بعج آرائو وأحكامو ،البواعث النفسية والعوامل السيكولواية الكامنة خلف ذلك:
 -2شخصيتو ومكانتو

احملطة األوىل (شوصيتو) :فقد كان من الفبلسفة القبلئل الذين حظاوا بشاعبية كبارية وكاان مان باني األكثار تاداوالً وشايوعاً
بني القراء.
وكان لعملو أتثري عميق على الفلسفة الرربية واتري الفكر احلديث.
ويُع ّد نيتشو من أىم فبلسفة أورواب على اإلؤبلذ حيث غذت آراؤه العديد من القيادات الفكرية.
ويُع ّد نيتشو مصدر إذلام للمدارس الواودية وما بعد احلداثة يف رلال الفلسفة واألدب يف أغلب األحياان .كماا ّروج ألفكاار
رأى كثريون أهنا م التيار البلعقبلين والعدمية.
استودمت بعج آرائو فيما بعد من قبل أيديولوايي الفاشية ،وتبنت النازية أفكاره.
يعد نيتشو أول من درس األخبلذ دراسة اترملية مفصلة .كماا قا ّدم نيتشاو تصاوراً مهمااً عان تشاكل الاوعي والضامري ،فضابلً
عن إشكالية ادلوت.
بعض أِكاره وآرائو

احملطة الثانية (بعج أفكاره وآرائو)
أ( -ادلرأة) يقول نيتشو عن ادلرأة( :يف كتابو (ىكذا تكلم زرادشت)" :مل تبلغ ادلرأة بعد ما ييىلها للوفاء كصديقة ،فما ىي
إال ىرة ،وقد تكون عصفوراً ،وإذا ىي ارتقت أصبحت بقرة"!!(ٔ).
تنس السوف!".
كما أردف" :إذا ذىبت إىل ادلرأة فبل َ
وكان يرى أن ادلرأة ملكية ينبري معاملتها ِ
كقطعة تباف!
(ٔ) فريدريك نيتشو ،ىكذا تكلم زرادشت ،ميسسة ىنداوي للتعليم والثقافة ،تررتة :فليكس فارس ،صٓ.ٛ
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فهذه إذن نظرة ىاذا الفيلساوف العظايم إىل ادلارأة!! ،ىاذا الفيلساوف الاذي كتاب عناو أحادىم مقااالً حتات عناوان (اخلالادون
عشرة أعظمهم نيتشو)! يف رللة (ألفا بيتا) سبتمرب ٕٗٔٓ.
عرب عن ادلرأة با(ف نصبتو الطبيعة للرال) وصب لعناتو عليها!.
كما ّ

ب( -العدمي ة) ويقااول نيتشااو يف كتاب او (إرادة القااوة) عاان العدميااة وىااي مذىبااو الفلساافي "كاال معتقااد ،كاال شاايء يعتاارب
حقيقة ،ىو زائف ابلضرورة ألنو ببساؤة ليس ىناك عامل حقيقي"(ٔ).
تربؤ اتماً من ُكلفة القيم وادلعاين ادلليفة ويقول" :العدمية ىاي ...ليسات فقاال االعتقااد أبن كال
فبالنسبة لو ،تتطلب العدمية ً
يدمر" كما ااء يف كتابو( ،إرادة القوة) ونرتك للقاارئ
شيء يستحق ادلوت والفناء ،بل أن يض اإلنسان كتفو على احملراث ،أن ّ
الكرمي تفسري النفسية ادلتطرفة ببل حدود اليت تقف خلف ىذا النمال من التفكري.
يارى نيتشاو أن القاوة الكاويااة للنلعاة العدمياة قويااة ااداً ومطلقاة ،وحتات فحصااها الصاارم "تنكار القاايم العلياا ذا اا ،حيااث أن
تفتقر إىل اذلدف ،وكلمة دلاذا ال تلقى أية إاابة" (إرادة القوة))(ٕ).
إذاً وحس ااب رأي نيتش ااو ف ااان مك ااارم األخ اابلذ ،كحس اان اخلل ااق والتواض ا ورزت ااة األيت ااام والفق اراء واحلن ااان والعط ااف والر اارية
والشجاعة والكارم وحسان الضايافة كلهاا قِايَم ومعااين مليفاة لاب عليناا التاربؤ منهاا دتامااً! وكاذلك فاان األماناة ال تعاد فضايلة وال
اخليانة شراً ورذيلة ،وكذلك الرشوة والسرقة واالختبلس وغري ذلك! وانظر إىل أي عامل يقودان نيتشو!
عرف بعج ادلفكرين العدمية بقولو( :العدمية  Nihilismىي االعتقاد أب ّن كافة القيم واألخبلذ ليس ذلا أي أساس
وقد ّ
أو قاعاادة ميكاان الراااوف إليهااا أو القياااس علااى أساسااها .وىااي غالبااً مااا تارتبال ابلتشاااؤم ادلفاارف والشااك العميااق حبقيقااة الواااود.
والعدمي احلقيقي ىو الذي ال يايمن أبي شايء ،ولايس عناده أي وفااء ألي ماذىب ،وىاو يفتقار إىل اإلمياان وحاس الراياة أكثار
من كونو مييل إىل التهدمي وإسقاف القيم وادلفاىيم .وبينما يدعي بعج الفبلسفة كوهنم عدميني ،إال أن العدمية غالباً ما تعود يف
اتدمر يف النهايااة كاال ادلعتقاادات
اااذورىا إا الفيلسااوف األدلاااين "فرياادريك نيتشااو" والااذي قااال أن التاايفثريات اذل ّدامااة للعدميااة سا ّ
األخبلقية ،والدينية ،وادليتافيليقية ،وتيصل لؤلزمة األعظم اليت ستوااو الفكر البشري يف التاري )(ٖ).
و( :العدمية يف احلقيقة ،ميكن فهمها بطرذ عدة سلتلفة:
 العدمية السياسية ،وىي مرتبطة ابالعتقاد أبن دمار كافة األوامر السياسية واالاتماعية والدينية ىو شرف الزم ألي تطورمستقبلي(ٗ).
 العدميااة األخبلقيااة ،وىااي تاارفج إمكانيااة واااود القاايم األخبلقيااة ادلطلقااة .ويف ادلقاباال ،اخلااري والشاار مهااا أم اران مبهمااانوضبابيان ،والقيم اليت حتاكيهما ما ىي إال نتاج الضروف االاتماعية والعاؤفية ،وليس شيء آخر.
(ٔ) من موق احلوار ادلتمدن ،للكاتب إبراىيم اركسٕٜٓٓ/ٔٔ/ٕٓ ،م.
(ٕ) ادلصدر نفسو.
(ٖ) ادلصدر نفسو.
(ٗ) فبلحظ التعميم يف الكبلم ،بدون ان مييّل ويفصل بني األوامر السياسية أو االاتماعية أو الدينية الصحيحة عن الفاسدة والعادلة عن الظادلة!!
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 العدمية الواودية ،ىي الفكرة الايت تقاول أن احليااة لايس ذلاا أي قيماة أو معا ااوىري ،وىاذا ىاو ادلفهاوم األعام واألكثاراستعماالً للكلمة ىذا اليوم)(ٔ).
ان الصاادذ والوفاااء واألمانااة ،حتاااكي اخلااري ،والكااذب واخليانااة والاادال والساارقة واالغتصاااب حتاااكي الشاار ،فهااذه كلهااا برأيااو
ليست أموراً واقعية يف حد ذا ا بل ىي نتاج الضروف االاتماعية واألخبلقية! فبل قيمة موضوعية لؤلخبلذ أبداً – وقاد فصالنا
يف كتاب (نقد اذلرمينوؤيقيا) وكتاب (نسبية النصوص وادلعرفة) الكبلم حول ىذه اآلراء.
(العدمي ااة يف الفرنس ااية Nihilisme/يف االنكليلي ااة Nihilism/وى ااو مش ااتق م اان اللف ااظ البلتي ااين( )Nihilومعن اااه ال
شيء.
العدمية ثبلثة اقسام :فلسفية ،وأخبلقية ،وسياسية.
ٔ -اما العدمية الفلسفية ( )Nihilisme Philosophiqueفهاي مطلقاة أو نقدياة .االوىل تتميال إبنكاار وااود كال
شيء ،والثانية تتميل إبنكار قدرة العقل على الوصول اىل احلقيقة .وىي يف كبل احلالني مرادفة للريبية ()Scepticisme
ٕ -و اما العدمية األخبلقية ( )Nihilisme moralفهي مذىب نظري او نلعة فكرية ،فاذا كانت مذىبا نظراي دلت
على إنكار القيم االخبلقية وابطال مراتبها .واذا كانت نلعة فكرية ،دلت على خلو العقل من تصور ىذه القيم)(ٕ).
ج -رأيو عي (هللا تعاىل)
واما عن هللا تعاىل فبلحظ ما كتبو يف كتابو (:ىكذا تكلم زرادشت) فانو (يبدأ الكتاب بقصاة زرادشات " نسابة إىل احلكايم
اإليراين القدمي " الذي نلل من زلرابو يف ا،بال بعاد سانوات مان التيفمال ليادعو النااس إىل اإلنساان األعلاى وىاي الرؤياة ادلساتقبلية
لئلنسااان ادلنحاادر ماان اإلنسااان احلاااا وىااي رؤيااة أخبلقيااة وليساات اساامانية حيااث اإلنسااان األعلااى ىااو إنسااان قااوي التفكااري
وادلبدأ وا،سم ..إنسان زلارب ،ذكي ،واألىم شجاف وسلاؤر.
يلتقي زرادشت بعدىا بعجاوز يصالي ويادعو هللا فيساتررب ويقاول" :أيعقال أن ىاذا الراال العجاوز مل يعلام أن هللا ماات وأن
رتي اإلذلة ماتت؟!")(ٖ).
وقبل ان ننتقل للمحطة الثالثة لنكتشف سر آراءه ادلتطرفاة التشاكيكية والعدمياة والظبلمياة ىاذه ،نشاري إشاارة ساريعة إىل اناو
ال يُعلاام ماادى موثوقيااة نقلااو ىااذه احلادثااة عاان زرادشاات ..وعلااى فاارع صااحتها فهنااا مناقشااة أساسااية وىااي :ماااذا يقصااد نيتشااو
(وزرادشت أيضاً إذا كان ادلنقول عنو صاحيحاً) مان (ان هللا ماات)؟ ىال يقصاد ادلعا الفلسافي؟ أو ادلعا العاريف العاوامي؟ ىال
يقصد ادلع احلقيقي أو اجملازي؟ وعلى كل التقادير فكبلمو غري علمي وال موضاوعي بال ىاو رلارد شاعار أااوف لعلاو يساتهوي
ضعاف النفوس إذ نقول:
أوالً :إذا كااان ادلقصااود ىااو ادلع ا الفلساافي (هلل) فااادلع الفلساافي (هلل) ىااو (وااااب الواااود) ووااااب الواااود ال يعقاال ان
(ٔ) من موق احلوار ادلتمدن ،للكاتب إبراىيم اركسٕٜٓٓ/ٔٔ/ٕٓ ،م.
(ٕ) رتيل صليبا ،ادلعجم الفلسفي ،الناشر :الشركة العادلية للكتاب ،جٕ ص.ٙٙ
(ٖ) من موق ويكيبيداي (فريدريحل نيتشو).
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ميااوت وإال لكااان شلكاان الواااود ىااذا خلااف ،أي ان نيتشااو تصااور شلكاان الواااود و ّاااه إذلااً وآذلااة مث حكاام عليااو ابنااو مااات! وهللا
الااذي يعتقااد بااو ادلوحااد ىااو وااااب الواااود ،فيحتاااج نفااي واااوده إىل برىااان وامااا شااعار (مااات) فهااو متناااقج م ا مفهااوم هللا
ووااب الواود.
تطوران ومل نعد نعتقد هباا ،فهاذا مصاادرة زلضاة إذ
اثنياً :إذا كان ادلقصود ان هللا واآلذلة اليت كانت يف أذىاننا قد ماتت واننا ّ
ر
حقيقة دليبلً ومرآة على ادلوت اخلاراي؛ أال ترى ان من السوف ان يقول شوصاً مهما كان
ال يكون ادلوت الذىين دلفهوم أو
عادلاً أو مفكراً ابن واود األشعة الكهرومرناؤيسية قد ماتت يف أذىاننا إذن فهي ليست مواودة يف اخلارج!
اثلث ااً :نساايفلو :عناادما حكاام ضااوت اإللااو أو اآلذلااة فهاال انااو ةا ّاول يف أضلاااء العااامل ويف ادلنظومااة الشمسااية والكواكااب كلىاارة
وعطارد وزحل وبلوتون ونبتون ويف خارج ادلنظومة الشمساية يف أؤاراف رلارة درب التبّاناة مث خاراهاا ،فشااىد ىنااك إذلااً أو آذلاة
مث شاىد انو قد مات! ان من ال حييال جبلء بسيال من العامل كيف يدعي دعوى عظيمة كهذه بدون برىان!
د -ى  -النزعة الفردية والقومية
يعد نيتشو من أعمدة النلعة الفردية األوروبياة حياث أعطاى أمهياة كبارية للفارد؛ واعتارب أن اجملتما موااود ليوادم ويناتج أفاراداً
شليلين وأبطاالً وعباقرة! ،فاجملتم كلو والناس كلهم ال قيمة ذلم إال ليودموا األبطال والعباقرة!
ولكنو ميّل بني الشعوب ومل يعطها األحقياة أو ادلقادرة نفساها حياث فضال الشاعب األدلااين علاى كال شاعوب أورواب! وأحاال
الشااعوب األوروبيااة برأي ااو ىااي اإلنكلي اال حيااث أاثرت الدميوقراؤي ااة اإلنكليليااة واتس اااف احل ارايت الشوص ااية واالنفتاااح األخبلق ااي
امشئلازه ،واعتربىا دالئل افتقار للبطولة).
و -القوة ،ؤ األخماق!
(وأن النمال األخبلقي الصائب ىو النمال اإلغريقي والذي كان ميجد القوة والفن ويستوف ابلرقة والنعومة وؤيبة القلب).
الساالم كوساايلة حلاارب ادياادة ،وحتا ِ
(يقااول زرادشاات" :لااب ان حتا ِ
الساالم القصااري أكثاار ماان الطوياال ...لقااد صاانعت
ّ
ّ
اب ّ
اب ّ
(ٔ)
احلرب والشجاعة عظائم األمور أكثر شلا صنعتو زلبة القريب") .
ِ
يلوا
و(على ذلك يكون شعاره "احلياة اخلطرة" .ولاما كانت غايتو الفوز فانو يرفج كال شافقة علاى ادلسااكني ،ودلاا كاان ّ
اإلنسانية يف شوصو فانو يسودىا وىو مطمئن الضمري ،ولد يف الفوز غبطتو العظماى .وأخارياً ،يثبات مصاريه إىل األباد ،بقبولاو
(ٕ)
أن يعود فيحيا حياة البطولة ىذه إىل غري هناية ،وفقاً لنظرية "العود األبدي" () )Recurrence Eternal
اخللفية السيكولوجية ادلنساوية ألِكار نيتشو ادلتطرِة

احملطة الثالثة
وعناادما ناادرس حياااة نيتشااو نكتشااف الساابب األعظاام وراء تطرفااو الرريااب ضااد ادلارأة وضااد اإللااو بشااكل مطلااق وضااد القاايم
األخبلقيااة والساار الكااامن وراء فلساافتو العدميااة وناارى بوضااوح ان خااال سااريه العاااؤفي – ادليفساااوي ىااو الااذي انااتج خااال سااريه
(ٔ) الدكتور كميل احلاج ،ادلوسوعة ادليسرة يف الفكر الفلسفي واالاتماعي ،مكتبة لبنان انشرون ،ص.ٙٔٚ
(ٕ) ادلصدر نفسو :ص.ٙٔٛ
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الفكري التشكيكي الظبلمي العدمي ..وانو كان يعاين من اضطراابت نفسية عميقاة متجاذرة ،ومان كبات شاديد ومركاب نقا
عمياق ،وماان صادمات عاؤفيااة قاساية اااداً ..وكاال ذلاك ىااو الاذي قاااده إىل الياايفس واالحبااف والرؤيااة التشااؤمية والظبلميااة لكاال
شيء ...فلنقرأ بعج ما ارى لو ؤوال حياتو.
ٔ -كاناات عبلقااة نيتشااو أبختااو قويااة وكااان حيبهااا حب ااً كب ارياً لااذا أتمل كث ارياً عناادما تلوااات برااال ال حتبااو وسااافرت لتقاايم يف
مستعمرة اشرتاكية يف األوروغواي.
ٕ -كما أنو وق يف احلب عدة مرات لكنو فشل بسبب عينيو احلادتني ونظراتو ادلويفاة بارأي الفتياات! لاذا اتسامت حياتاو
ابلكآبة حل هنايتها.
اب فتاااه بروسااية وفارقتااو وىااي تلميذتااو لوسااالوميو بعااد رفضااها لااو وزوااهااا بتشااارلل اناادرايس .وقبّال األرع ماان حتاات
ٖ  -أ حا ّ
قدميها لكي تقبل بو لكنها رفضتو؛ فاستهام هبا وقادتو إىل ا،نون.
ٗ -صاحب نيتشو ا،هد سواء كان اسدايً أو عقليااً وكانات حياتاو حيااة اساتثنائية يف مصاارعة األمل والصاداف وآالم الارأس
واالستفراغ نتيجة إىل مرع السفلس الذي التقطو من بيت دعارة يف كولون.
ومن الواضح التيفثريات الرىيبة دلثل ىذا ادلرع اخلطري واالمل والصداف الدائم واالستفراغ ادلساتمر ،علاى ؤريقاة تفكاري اإلنساان
وحتولو إىل ساخال على كل شيء ُزلبَال من كل شيء ومتشائُم من كل شيء.
٘ -يف عام  ٜٔٛٛاهنار وىاام حصاانً وأاثر ادالً يف شوارف تورين عاد إىل مدرستو الداخلية ورق عارايً!
 -ٙكمااا انااو فكاار يف قتاال القيصاار وكااان يظاان نفسااو يسااوف وانبليااون وباوذا واالسااكندر ادلقاادوين وفيكتااور ملااك إيطاليااا ،ومااا
ابلك ضن يعتقد عن نفسو ذلك؟ وىل ةد ألفكاره الفلسفية العدمية الظبلمية ر
حينئذ قيمة؟
ونتيجة لذلك كلو أُخذ مكببلً يف قطار ونُقل إىل أدلانيا حيث أُودف يف ملجيف لكن أمو وأختو أخراتااه واعتنيتاا باو حال تاويف
بعد ٔٔ سنة يف عمر  ٘ٙسنة).
 -ٚإضافة إىل ذلك كلو كان يعاين من ضعف البصر وكانت أمو أرملة كما انو وق عن صهوة حصانو شلا دفا بقائاد فرقتاو أن
يعفيو من اخلدمة بعد إصابتو ولكن نيتشو ظل ؤول عمره متيفثراً ابحلياة العسكرية واألخبلذ اإلسبارؤية اليت عرفها يف ا،يحل.
حتليل بعض الفماسفة وادلفكريي لنفسية نيتشو

ولنقرأ بعج كلمات العلماء والباحثني عن سيكولواية نيتشو:
( -ٛكان نيتشو يرار مان ادلسايح ،يراار إىل حاد ا،ناون ...وكاان يعاود إىل نيتشاو وحاده أن يعياد اكتشااف مسايح حقيقاي
وأن يبعثو من اديد من كفنو ...ولكن بدالً من أن ينضوي نيتشو حتت لواء من يتفوذ تعليمو على تعليمو اعتقد أبنو يكرب إذا
ما ااهبو)(ٔ) أندريو ايد.
و(ىااذا ىااو نيتشااو وإنسااانو األعلااى ،الااذي ىااو قااوة متكااربة يسااوقها ىااذايهنا ادلتعجاارف إىل القااول بعبوديااة ا،اانس البشااري

(ٔ) معجم الفبلسفة/اورج ؤرابيشي/مادة:نيتشو/دار الطليعة ،بريوت  -لبنان ،الطبعة الثالثة ،يوليو  ٕٓٓٙم .ص .ٜٙٚ
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(ٔ)

وىوانو .لصاحل من؟ لصاحل اإلنسان األعلى ،الذي ىو ...رلنون ابئس يصرخ ويستهل بني أيدي ادلمرضني ،أندريو سواريس)
و(أراااح الظاان أن نيتشااو مل يعاارف صاافة مرضااو ،لكنااو كااان ماادركاً دتامااً دلااا ىااو ماادين لااو بااو ...فماان خاصااة ىااذا ادلاارع أن
يساتحدث ذتابلً تناداح فيااو أماواج مان الساعادة والقاادرة وتنتشاي فياو قااوى احليااة ذاتيااً ...وقبال أن يراارذ ضاحيتو يف الليال العقلااي
ويقتلو ميحضو ةارب ومهية من القدرة واليسار والاوحي واإلشاراذ!! ...ويقتااده إىل اعتباار نفساو أداة اإللاو ووعااء النعماة بال إذلااً
(ٕ)
متجسداً .توماس مان)
و(من ادلمكن أن صلد لدى نيتشو بصدد كل حكم نقيضو .فلكيف ّن لو يف األشياء ؤراً رأيني .وقاد أمكان دلعظام األؤاراف أن
ختتبئ خلف سلطتو :ادللحدون وادليمنون ،احملافظون والثوريون ،االشرتاكيون والفرديون ،العلماء ادلنهجياون واحلاادلون ،السياسايون
(ٖ)
والبلسياسيون ،أحرار الفكر وادلتعصبون .كارل ايسربز)
(بعدىا أصيب بعادة أماراع أوىنتاو سانني عديادة ،شلاا اضاطره إىل االنقطااف عان التادريس ،فااعتلل منصابو يف عاام .ٜٔٛٚ
اويف عاام ٜٓٓٔم .وقاد
فظل على ىذه احلال عشر سنني ،حل ت ِّ
وبعد عشر سنني ،انتهى بو ادلرع إىل الشلل ال ُكل ّي وا،نونّ .
ئيسي يف مرضو األخري ،كان إدمانو على الكلورال الذي استعملو بكثرة استجبلابً للنوم)(ٗ).
قالت أختو :إن السبب الر ّ

احملصلة
ّ
إذاً ضلاان أمااام شوصااية ميفساااوية كاناات حيا ااا سلساالة ماان ادلآسااي والسااقطات وال الالت وكاناات ىااذه الشوصااية تعاااين ماان
مارع الساافلس وآالم الارأس الدائمااة واالسااتفراغ وكاان مطعااوانً يف كرامتااو أبشااد احلاااالت والصاور عناادما رفضااتو تلميذتااو رغاام انااو
قبّال األرع بااني قاادميها كمااا رفضااتو كافااة ماان تقاادم للاالواج ماانهن ..وكااان يعاااين ماان مرّك اب نق ا عنيااف وشااديد كمااا ساااقو
اضطراب شوصيتو الشديدة إىل ان يظن نفسو يسوف ادلسيح اترة وبوذا مرة وانبليون أو االسكندر أو فيكتور اترات أخرى...
وماان الواضااح بعااد كاال ذلااك ان كافااة أحكامااو ضااد ادلارأة وضااد اإللااو وضااد القاايم األخبلقيااة وغااري ذلااك ،ال دتتلااك أيااة قيمااة
معرفيااة علااى اإلؤاابلذ ..أو علااى األقاال ،وماان منظااار علاام الاانفس ،فااان تلااك العواماال ادليفساااوية يف حياتااو تصاالح تفسارياً معقااوالً
للسبب يف التطرف يف آرائو ولتشكيكو يف كل القيم بال ثورتاو الشاديدة ضادىا ،وذلاك ىاو ابلضابال ماا بادأان باو تفساريان لكابلم
ب َعلَى التاما ِري وا ْذلَو ِ والتارد ِ
ك َعلَى أ َْربَ ِع ُش َع ٍّ
اإلمام عليو السبلم ((ال ا
ش ُّ
ُّد َو ِاؤ ْستِ ْس َماِو
َ َ ْ َ َ
ِ
صِ ْح ل َْي لُوُ
اء َديْ َدَّنً ََلْ يُ ْ
َِ َم ْي َج َع َل الْم َر َ
ِ
ص َعلَى َع ِقَ ْي ِو
َوَم ْي َىالَوُ َما بَ َْ
ني يَ َديْو نَ َك َ
شي ِ
اط ِ
اد ِيف ال اريْ ِ
ني
ب َو ِطئَ ْتوُ َسنَابِ ُ
َوَم ْي تَ َرد َ
ك ال ا َ
استَ ْسلَ َم ِذلَلَ َك ِة ُّ
ك ِِي ِر َما)).
الدنْ يَا َو ْاآل ِخ َرِة َىلَ َ
َوَم ِي ْ
(ٔ) ادلصدر نفسو.
(ٕ) معجم الفبلسفة/اورج ؤرابيشي/مادة:نيتشو/دار الطليعة ،بريوت  -لبنان ،الطبعة الثالثة ،يوليو  ٕٓٓٙم .ص .ٙٛٓ - ٜٙٚ
(ٖ) ادلصدر نفسو.
(ٗ) الدكتور كميل احلاج ،ادلوسوعة ادليسرة يف الفكر الفلسفي واالاتماعي ،مكتبة لبنان انشرون ،ص.ٙٔٙ
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وآخر دعواَّن ا احلمد هلل رب العادلني وصلى هللا على دمحم والو الطي ني الطاىريي
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