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 نيتشه واجلانب الديني 
 يف الثقافة األبوللونية

 أ. هبه مصطفى حممد حسانني

 متهيد:
لقد تصور اإلغريق آلهتهم على هيئة البشر، وكان ذلك تعبيرًا عن تمجيددهم 
دإاًل نه أنهدا ا تلهدف عادخ ود  ال لدو   لإلنسان، ذلك أنهم رأوهدا كاإلنسدان يبةعدة ًو

تها لةإتسددبوا فددالك الشددهر  والمجددد لتوقيددق والقددو ، وودداولوا أن هتشددبهوا فددبع   ددها
انجدددا اب ًدددبيهة اانجا اتهدددا  نه أنهدددم أ ركدددوا أن عالبددداتهم اا لهدددة البشدددرية لةسدددف 
عالبددة الاددد للاددد، وددال موددق شرددد يددن البشددر أن هتودددال ا لهددة البشددرية و ه انتقمددف 

 ياخ، لاا كان هااك  راع  ائم فين تلك ا لهة وبين البشر  
نظددر  اإلغريددق ل لهددة البشددرية ودد  الهتددر  يددا فددين القددرن السددا   ببدد  ولقددد ترددورب 

الميال  والرااع بب  المديال ، وبدد ندتن عدن هداا تردور المجتمدع ووتةدخ االتلاياتدخ المدنةدة وبدد 
آيدددن امقد ددداب تسدددتالآل لعاددداب ا لهدددة البشدددرية علدددى كددد  يدددن ت سدددوآل لدددخ نهسدددخ انتها هدددا    

أن تعابد  البشدر علدى ال ةاندة والقتد  واهمداآل الوالددهن وأ بح اإلغريق هتوبعون ين ا لهدة 
والغش ويا اليها ين الشرور الت  تهد   الية المجتمع، وبد وضع أواليون نظايدًا اايعدًا 

روره    (1)للثواب والعقاب كهياًل فتصوةح يظالم العالم ًو
على أن وكر  عقاب ا لهة البشرية للمدانبين لدم ت دع رداًل لجمةدع المشدا    

رأال اإلغريدددق أن ًدددقاا اإلنسدددان علدددى اشرئ ه هدددرتبت  ائمدددًا امدددا ارتكبدددخ يدددن  وقدددد
ًددرور أو آمدداح، ورددالوا لددالك  ون وضددع علدد  ادهددد  لتسددويص الاكبدداب التدد  تصددي  

 البشر وإ تودموا وكر  توارث ال ريئة، مإهرون عاها فدًه ين أ الوهم  

                                                 

  21مروب عإاًة: اإلغريق فين اش رور  واإلفداع، ص  (1)
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 نيتشه وتراجيديا أوديب:  -1
 ريئدة )التد  تبددو يسدألة  هاةدة اوتدة( علدى اواند   وبد انروب وكدر  تدوارث ال

 ()ااتماتةة و ةا ةة، كما هت ح ذلك ين نممان المشرع   ولون 
  وكما ردث فوبوع أو ه  و  ال ريئدة يدن بتلدخ (2)اأن ا لهة تمه  وه تهم   

شفةخ عن يريق ال رأ  ون أن معرف  و وااخ ين أيخ  ون أن هدرال ، وغروره اقوتخ 
اًا ياخ أنخ يثد  ا لهدة ود  بدوتهم ورإمدتهم، وكدان االتدال  عقداب ا لهدة لدخ  ورإمتخ ظ

 وو  هاا مقوآل نيتشخ: 
إنههق  ههو  مههال فهه  إلنساههأن نكننههخل ال  مههال فً يههخ إ إل إن ههخ    هه   إنهه  "    

إلألرض نهههه   نههههي عل ال  ا ههههأ  هههه.يخ   ههههاإل ال  ً هههه إ  هههه ل  سههههأ إل ننههههخل 
 إ (3)إلألناهعة")نً .ييق( ال إلن قخب ها او  عالفة عل  

لقددد رأال نيتشددخ ودد  هدداا اهيددار :  أن أو هدد  باتدد  أفةددخ، و و  أيددخ،  وهددو 
! وما الاي ممإدن أن نتعلمدخ يدن هداا الثدالوث ال هد   spinxالاي ر  لغل العاقاا 

يددن اشعمدداآل المقدددر   هادداك اعتقددا  ًددعب  بدددمم،    مقددوآل: الوإددةم ه هولددد نه يددن 
ودد  نظرنددا  االاسددبة نلددى أو هدد     أنددخ رتددى ممإددن  ال ريئددة  وهدداا يعادداه المباًددر 

لرابة الهرا ة وبوال السور أن تلي  يدن الواضدر والمسدتقب ، ذلدك القدانون الصدارح 
ه تسداب الش صدةة )أي يدا مسدمى االهر مددة( والسدور الهعلد  للربةعدة ذاتهدا، مجدد  

اه  ددهاا اشبددارب ودد  هدد –أن تكددون الق ددةة المرتكبددة اريمددة يهولددة اوددق الربةعددة 
الوالددة  و ه كةددك ممإددن اابددار الربةعددة علددى أن تقدددح أ ددرارها نذا لددم ت اتهددك فهدداه 

                                                 

( )  :ددولون Solon (640 – 560  هددو الشدداعر والمشددرع اليونددان  ويعددد أرددد الوإمدداا :)ق ح
السبعة عادد اليوندان، كدان كلمدا كبدر  داخ ن  ا  علمدخ  انظدر: )نيداح عبدد الهتداا نيداح: يعجدم 

 ( 267الم، المجلد الثالث، ص  ماناب وأ ايير الع
  22مروب عإاًة: اإلغريق فين اش رور  واإلفداع، ص ( 2)
  27نيتشخ: هاا اإلنسان، ص ( 3)
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الورشددةة  ً صددةًا، أنددا أرال     أن فهدداا هريددى  ددار  الوإمددة اسددهم رإمتددخ  نن 
  (4)الوإمة اريمة اوق الربةعة 

و ن كان البع  بد رأال أن ًقاا أو ه  ه هدرتبت امدا ارتكبدخ هدو نهسدخ يدن 
أ ددااخ هددو نتةجددة لتددوارث ال ريئددة التدد  ابتروهددا   ههددو    والددده  ًددرور، وأن يددا 

وكددان يددا ردددث شو هدد  هددو نتةجددة رتمةددة لمددا ابتروددخ أفددوه ولددة  يددا بدداح اددخ أو هدد   
لددق لةإددون بدداتاًل، وه  ددبي  لددخ نه  لددد أو هدد  يلعونددًا يددن القدددر وا لهددة، و   هإدداا و 

 القت  وذاك بدره الموتوح  
اوة تبريدددر آ دددر هدددو تدددوارث الصدددهاب، كدددأن تدددرث  وقدددد رددداوآل اإلغريدددق اضددد

تمايدًا كمدا ورث أو هد   دهاب أفةدخ ( 5)اش راب الجاوا نلدى العادج ادياًل اعدد ايد  
الاي تودال عراف ا لهة ين بب ، ولكن كلتا الهكدرتين أي تدوارث ال ريئدة وتدوارث 
وق الصهاب،  واا على المستوال اهاتماعى أو اش ري لم تكن كافةة لتبرير يا هل

ااشفريدداا يددن نكبدداب   ويبدددو أن اإلغريددق لددم مودداولوا رسددم هدداه المشددإلة رتددى ه 
مقعوا و  تااب  يع وكرتهم عن أن اإلنسان هو  انع يصيره، وعلى يدوبههم يادخ 
اأنددخ نذا كانددف ا لهددة تسددرر لإلنسددان بددددره، وإنهددا ه تجعدد  ياددخ ألعوبددة ودد  هددددها 

علدى اه تةدار، وهد  يسدئولةة لهدا أهميتهدا توركخ على هواها، ف  ننخ هتمتدع االقددر  
  (6)ين الاارةة ال لقةة 

وكما كان للقدر السدةرر  علدى البشدر كاندف لدخ أم دًا علدى ا لهدة، وكدان أن 
لدددخ للشدددباب عادددد  لدددخ الهدددن والشدددعر والمو دددةقى ورب للغيددد  و ن دددةرر علدددى أفوللدددو )

                                                 

  140 – 139نيتشخ: يولد التراايدما، ص ص ( 4)
  وانظر أم دًا  أرمدد عتمدان:اش ب 22مروب عإاًة: اإلغريق فين اش رور  واإلفداع، ص ( 5)

 ويا اعدها  280انةا وعالمةًا  ص اإلغريق  ترامًا ننس
   22مروب عإاًة: اإلغريق فين اش رور  واإلفداع، ص ( 6)
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يئًا عارضدًا، فد  الداي لدم مإدن ًد ()( عاديا وبع شوآل ير  و  رد    اواد  اإلغريق
مقدج علدى بمدة   -كيوبيدد عادد الرويدان  - انف نرا   القدر الت  اعلف   نهرو   

ابدد   فرنا ددو   وياثددر كاانتددخ وي تددار ياهددا  ددهمين، نرددداهما ذهبدد  اللددون مشددع  
ادداو  الودد  ودد  القلددوب، ومانيهمددا ر ا دد  اللددون م مدددها، وبددد  ددد  نهددرو  هدداا 

ريددى أفوللددو االسددهم اشوآل وددإذا اددأفوللو بددد هدداح السددهم اش يددر نلددى  اوادد  ودد  رددين 
ربًا، و ذا فداوا  تهر هاربة نلى الغاااب يتوولدة نلدى ًدجر ، وبدد ظد  أفوللدو معدانى 

  وكمددا  ددةرر القدددر علددى أفوللددو أم ددًا عاددديا بتدد  (7)ردد   اوادد  رتددى اعددد توولهددا
لدم مسدترع عن يريق ال را الهتى اه بري   هةدا ياثو   الداي أربدخ ربدًا ًددهدًا و 

أن هاقددداه أو رتدددى أن مإدددون يعدددخ ويدددا كدددان يادددخ نه أن بددداآل:  أي  ريئدددة ارتكبتهدددا 
  (8) وال أناى أًركتك يع  و  اردال اشلعاب 

                                                 

()  اواى: نفاة نلخ الاهر فيايو  و  اش ايير اإلغريقةة  انظر: )مدروب عإاًدة: اإلغريدق فدين 
 ( 64 – 63اش رور  واإلفداع، ص ص 

 ويا اعدها  26  ص مروب عإاًة: اإلغريق فين اش رور  واإلفداع( 7)
  70  ص المراع السافق( 8)
اضرراب، أي  Atraxisنه    a: اش   اليونان  للهظ: Ataraxy , Ataraxiaأترا سةا )**(    

 نه  اهضرراب  
وعادددد  ممدددوبرير  معاددد  هددداا اللهدددظ العلدددم اقدددانون الوادددو  والتمييدددل فدددين الدددااب والتدددلاح الودددد  

ةهددة وعاددد الددروابيين رالددة الوإددم رددين ه تكددون ل هددواا المالئددم ويهددا وااتادداب اهنهعدداهب العا
واهنهعدداهب  ددلران علددى نهدد  اإلنسددان، أي رددين ه مودد  ألمددًا وه مستشددعر  ًددجاًا  وبددد 
ذهدد  افةقددور نلددى أن ا ح الدداه  أبددوال وأًدداع يددن آهح الجسددد  ذلددك شنهددا تتعلددق االواضددر 

عاده كانف أبرب نلى ال لو يدن اشلدم والماض  والمستقب  على السواا  ويعاى هاا أن اللا  
وأنهدددا ه تتعدددارئ يدددع رالددة ال لدددو يدددن الهمدددوح التدد  أيلدددق عليهدددا ا دددم  aponiaالجسددمان  
، وأم ددًا، أييددر  رلمدد  18  انظددر: )يددرا  وهبددخ: المعجددم الهلسدده ، ص ataraxiaاشترا سددةا 

 ( 366يرر: الهلسهة اليونانةة تاري ها ويشإالتها، ص 
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وها ه  ا لهة أم ًا ه تلاآل تدفر وتوادخ يصدائر البشدر، وابدوا  أفوللدو هد  
ة التددد  تابدددأب امصدددائ   ههدددو   و أو هددد   كمدددا نجدددد أم دددًا وددد   أو هددد  ، وعالبددد
ا لهددة االبشددر والقدددر، واإلعتقددا  اددأن الكددون م  ددع لقددوانين أ لةددة وأفدمددة لددم ت  لددق 
أيدد  أو اليددوح، و نمددا هدد  يواددو   ودد  كدد   يددان ويإددان  ون أن معددرف اإلنسددان 

ننعإ  ك  هااعلى وكر  الموب لدال اإلنسدان اإلغريقد  ولدم يتى اااب اال بت يما 
وددو  علددى اله ددر ونيدد  ًددرف البرددوين ًددد  معددد  ائهددًا ياددخ فدد  كددان مسددعى نلةددخ نيددا لل

  وهاا يا ردث يدع أو هد ، وقدد ()المعانا  كان ههبالى فهاا القدر الموتم وهو الموب
ددن اانتوددار  واتددخ، والجاددون هددو  دداو المددوب فدد  هددو الدداي  دداف ياددخ شنددخ أ رك  ا 
 رقةقدددة الوةدددا  اعدددد أن ا تشدددهها  وهددداه  الجوبدددة تقدددوآل شو هددد :   لةسدددف الوةدددا   دددوال 

  (9)ظالآل، ويا أن هبدو اإلنسان  عيدًا رتى ههوي نلى الشقاا 
و ذا يددا تررباددا نلددى وكددر  الثددواب والعقدداب، وإناددا نجدددها يجددر  تربيددق لهكددر  
ددد  ا لهدددة  ونجدددد هددداا وددد  ادددوهر يسدددررةة أو هددد   وتربيدددق العدالدددة  العدالدددة يدددن بآلبه

اًل  وعقداب الجريمدة اإللهةة أير ه يااص ياخ، و تتوقق هاه العدالة آاداًل أو عداا
رتمدد  أو بدددري، شنددخ هددد   ضددمن نظدداح الكددون نهسددخ ويالمددا اقدد    يددو   علددى 

خ  ةعان  المجرح ين اهمم    عًر
 فيد أن عقاب الظالمين بدد مسدتوا  أن ه لدم فدبع  ال دواما اشفريداا ًد ا 

ريتدخ، ين آماره الجانبةة، واشفااا بد هتوملون و ر ا ااا شن الظدالم هدورث اللعادة لا
والجريمددة تولددد اريمددة أ ددرال، وهدداا معادد  أن تددوارث اللعاددة اددلا يددن نظدداح العدالددة 

  (10)الكون  
ويددن الواضددح هاددا أن وكددر  العدالددة هدد  وكددر  غيددر تقليدمددة وم  اهددا أن ا لهددة 
تاظددر اعددين الوسددد شو هدد  الدداي ممثدد  رددظ اإلنسددان المل هددر، وهددم مسددعدون رددين 

                                                 

  283اش ب اإلغريق  ترامًا ننسانةًا وعالمةًا ، ص  أرمد عتمان:( 9)
  251المراع السافق، ص ( 01)
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ب  و   عا  ، اغ  الاظر عمدا نذا كدان آممدًا مصاب االشقاا ين كان معةش ين ب
أح فريئددًا، وبالتدددال  وددإن الاجددداا والثدددرو  مشددإالن  ردددرًا، نذ بدددد مجددران اإلنسدددان نلدددى 
الكبرياا والعجروة، وين مم مغرياندخ االشدر ويجلبدان علةدخ المصدائ ،  ويدن هادا ودإن 

  الداي بدد أو   تهاه  وتأ ه  لهاا اإلنسدان يدن نظدر العدالدة اإللهةدة هدو التعداه
  (11)معيد نلةخ توا نخ، واشلم  ر ، والمصائ  تعلم الوإمة 

نذن ومسددررةة أو هدد  ترددرا يسددألة ظلددم أبدددار البشددر وعددااااتهم  وأبدددار يددن 
هدددم أ ثدددر ندددباًل تكدددون، وددد  أغلددد  اشردددواآل، أ دددوأ يدددن أبددددار يدددن هدددم أبددد  اددددار  

مجعدددد  المددددرا ااشعجدددداب  وهدددداا يددددا معبددددر عاددددخ نيتشددددخ اقولددددخ:  أن اشلددددم العميددددق 
  (12)نبياًل 

وبددد تكددون هدداه العقوبدداب التدد  هاللهددا المددرا فااتددخ هدد  فدددورها يمددا ممار ددخ 
البشر ين عدالة، وه  أعماآل أ القةة على نوو عميق، غير أن اانبدًا ياهدا بددري 
 عمددى اإلنسددان والوتمةددة، ولعاددة الشددرف والعدالددة وكلهددا تدددآل علددى تادداه  اإلنسددان 

finitude(13)  
خ علدددى ضدددوا هددداا الصدددراع فدددين اإلنسدددان والقددددر ودددإن الهدددائل وددد  وهإددداا وإنددد

المسددااقاب الهويريددة هلقددى الوسددد يددن ببدد  ا لهددة ذاب الرددااع البشددري، شنددخ ه لقدد  
االابيدد ، ويصددبح لددخ الوددق ودد  أن م قددارن فهددا  ويددن مددم وددإن اشلعدداب اشولةمبةددة هدد  

 واهة نظر نيتشخ   اش رال لها الرااع نهسخ، أي الصراع  وه  نموذ  للصراع ين
كمددا  -وعلدى هداا الاودو كدان  دراع اإلنسددان يدع ا لهدة ذاب الردااع البشدري 

يثلددخ يثدد  عالبددة اش نددى ادداشعلى يددن الربقدداب اشر ددتقرايةة، وبددد  -رأي الددبع 
ا ددتها  امهددور هددوييرو  يددن أن اشلوهةددة لددم تكددن هدد  نقرددة اهنرددالق نذن، شن 

                                                 

  252 – 251المراع السافق، ص ص  (11)
  265نيتشخ: يا وراا ال ير والشر، ص ( 21)
  143، ص 139كاوومان: التراايدما والهلسهة، ص ( 31)



 نيتشة والجانب الديني في الثقافة األبوللونية                                               أ. هبه مصطفى محمد حسانين
 

 والتربوية اإلنسانية واالجتماعيةمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث 

 

157 

رددااع البشددري، ممإدداهم أن هبدددأوا االمغدداير  اشاردداآل علددى العإدد  يددن ا لهددة ذاب ال
اأنهسدددددهم، أي هتميدددددل اشارددددداآل عدددددن ا لهدددددة ذاب الردددددااع البشدددددري وددددد   الم ددددداير  

  (14)اوةاتهم 
ذلددك الصددراع وهدداا الجدددآل الدداي هدددور عددن هددوييرو  واشلعدداب اشولةمبةددة، 
ررم ويددن مددم الجدددآل فددين ا لهددة ذاب الرددااع البشددري واشاردداآل، هددراه نيتشددخ أ ا  ه تدد

 ويمإن للمرا أن هتووآل نلى ياغةة عن يريقخ  
وهددداه الددددرايا القدريدددة شو هددد  التددد  عبدددرب اصددددق عدددن  رايدددا الصدددراع فدددين 
اإلنسددان والقدددر تشددبهها نلددى رددد كبيددر  رايددا بدريددة أ ددرال هدد   رايددا  ددقرا  ويوبهددخ 
يدددن المدددوب، وذلدددك الصدددراع يدددع القددددر وهددداا الصدددراع يدددع المدددوب همدددا الموضدددوعان 

 ودث عاهما نيتشخ اا هاب  اللاان ت
 نيتشه ومصري سقراط :  -2

هادددا مشدددير نيتشدددخ نلدددى اددددآل   دددقرا   فددداكره مالمدددة ياليدددح رئةسدددةة لدددخ هددد  
القصددددد، والغامددددة والاتةجددددة أو ) التددددأمير(، والتدددد  كانددددف  ددددببًا ودددد  انتوددددار  ددددقرا   

 كدان ود  البدامدة يلمودًا اوهريداً  -كما واده نيتشخ عاد  قرا  -والقصد ين الجدآل 
لظهور العديةة، ويابع انوردا ، وتددهور، وتدديير الرغبدة  أيدا الغامدة وهد  تعريد  
المعاندددددا  التددددد  هددددد ، وددددد  رأي نيتشدددددخ، ضدددددرور  للوةدددددا   وأيدددددا الاتةجدددددة أو التدددددأمير 
السقراي  وهو تقلةص لدور الثقاوة الهر مة يما أ ال فايتشخ نلى يهاامة  دقرا  ود  

   (15)للعلم  تااخ  يولد التراايدما  لتصويره كريل

                                                 

(14) Acompora, Christa Davis: Nietzsche Contra Homer , Socrates , and 

Paul , Journal of Nietzsche Studies , No. 24 (Fall , 2002) , p. 27. 
(15) Ibid., p. 29. 
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وجدلةة  قرا  كانف امثااة عداياًل علدى التقليد  يدن قةمدة يدا مملكدخ يواوريدخ 
ين يعروة وبالك وإنها تشافهف نلى رد كبير يدع يسدااقاب هدوييرو  التد  عملدف 

  (16)على التقلي  ين ال صم
غير أن توليد  نيتشدخ لجددآل  دقرا  ممتدد لةإتسد  يااعدًا تشداعيةًا امعادى أن 
نيتشخ رأال أن أ ا  الوةا  و  المعانا  وكان أن عاب على  دقرا  انهائدخ لمعاناتدخ 

  (17)ااهنتوار فياما ا تمرار المعانا  هو الشر  اش ا   للوةا 
 والعددالم أوًه ألددم، وهفددد للبردد  ودد  البدددا أن هتددألم  وهدد  نوددن ودد  رااددة نلددى 

 و  صددابلددخ ال مددر ن  )نمددوذ  ويثدداآل ل ددرور  اشلددم للبردد   هددا هددو ذا  هونةسدديو 
الربةعة وبد ارتبت ا مخ االبعث اعد الموب عاد اشغريق( تصوره المأ دا  اليونانةدة 
القدممة وريسة ل هح العاةهة تاتااخ و  ك  رين وين ك  نارةة، ف  كا  يوضدوعها 
مقتصر كلخ على تصوير هاه ا هح الت  عاناها و  كهارخ رتدى و د  نلدى توكيدد 

التخ  واشلددم ه ح للبردد  شن الوةدددا  لةسددف   ددوعًا، ولكاهددا فدددة  ذاتددخ  وأ اا ر دد
واعردداا وبدداآل للددااب  هدد   لددق وافددداع، وودد  ال لددق اوادداا وا ددتهالك  وكددال هدداهن 
م ودددث اشلددم  وكدد  انتددا  وكدد  وه   هفددد يصددووبة ادداشلم  وقةمددة البردد  ودد  أنددخ 

ريددل  المواوظددة علددى م لددق ويبدددع وياددتن ويلددد: ولةسددف الغريددل  العلةددا، ودد  نظددره، غ
الددااب، و نمددا غريددل  السددةرر  والزددة  والغددلو  هدد  غريددل  التو ددع االددااب واهيتدددا  

  (18)و  ك  رين واللرج على ك  يإان 
وهاا هو يا أ ّر علةخ نيتشخ أم ًا لةإس  يوبهخ يااعدًا تهاعلةدًا أم دًا، ودإذا 

عاندا  كأ دا  للوةدا ،  ان الرااع التشداعي  لهداا الموبدج نااعدًا يدن تركيدله علدى الم
وإن ا دتمرار تلدك المعاندا  وبالتدال  ا دتمرار الوةدا  هدو ود  ردد ذاتدخ يددعا  للتهداعآل 

                                                 

(16) Ibid., p. 29-30. 

(17) Ibid., p. 31. 

  17 – 16عبد الررمن فدوي: نيتشخ، ص ص ( 81)
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  تبدددو ودد  ظاهرهددا ( 19)فواددو  رةددا  وكددأن ردددهث نيتشددخ فددالك هارددوي علددى يهاربددة
 تشاعيةة نه أنها توم  و  يةاتها يااع التهاعآل 

عادد ردد الصدراع والمعاندا  والس اآل ا ن ه  هتوبج يعاى الوةدا  عادد نيتشدخ 
ووسد   لاقدرأ الجددواب الهدويري )نسدبة نلدد  هدوييرو  الشداعر اشغريقدد ( عدن هدداا 
الس اآل:   لة  هدو ود  الت زةدك يدن اشلدم أو التكهيدر عادد ال ريئدة، و نمدا هدو ود  
اع  الوةا  اميلة االو وآل نلى المجد الاي مقارب اخ اإلنسدان ا لهدة  )نن يعادى 

لمعاندا  و نمدا ود  قةمدة المعاندا  المتمثد  ود  اهًدتراك ود  الصدراع الوةا ( لة  و  ا
  (20) اوع ين أًإاآل الوةا  الت  مج  ارترايها 

  والتغلدد  علددى الددااب عاددد نيتشددخ هددو تعليددل بددو  الهددر  يددن  ددالآل تشددجةعخ 
أي  –الامددوذ  المقدداوح للددااب  –علددى التعايدد  يددع ا  ددرين والتصددارع يددع نموذاددخ 

تصدددر الهددر  علددى ا  دددر ويدددير هدداا الامدددوذ  المادداب  لددخ وهدددو ا  ددر  وعاددديا ها
االتددال  مسددترةع التغلدد  علددى ذاتددخ  ويددن مددم م ددر  لالتوددا  االربةعددة اعددد أن هثبددف 
نهسخ، وهاا مإون بد ااتا  عملةة التووآل الماا بة وأ بح هو نهسدخ نموذادًا، ويدن 

التددداريك، كمدددا مدددم ممإادددخ أن هتغلددد  علدددى  المصدددير  أو مصدددبح هدددو يصددديرًا، وهإددداا 
  وودد  (21)مصددبح الهددر  فددالك    أفوللونةددا وهدداا هددو الهدددف يددن الصددراع واهنتصددار 

هدداا مقددوآل نيتشددخ:  ننددخ هددو نهسددخ الوقةقددة    وبهدداا ورددده ممإددن لإلنسددان أن هادداآل 
   (22)العظمة 
وأو هدد  اإلنسددان هددو كدد  ًدد ا وه ًدد ا ودد  آن وارددد،  وعبثةددة المصددير  

الصدوة وترتهاخ، وت لهخ وابعدًا ود  ربائد  ه يابدة لدخ  البشري ه  الت  تل  اخ نلى

                                                 

(19) Acompora, Christa Davis: Nietzsche Contra Homer , Socrates , and 

Paul, p.31.                
(20) Ibid., p. 32. 

(21) Ibid., p. 34. 
  166نيتشخ: هاا اإلنسان، ص ( 22)
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على الهكاك ياهدا  واإلنسدان ضدوةة لسدإين الغيد  وهاداك  عدو  لل دالص، ونعمدة، 
ولعادددة ببددد  أن مإدددون هاددداك ننسدددان، وببددد  أن تتجسدددد نرهتدددخ ويولدددد  وكمدددا مقدددوآل   

( :  ه  الص لمن لم م كت  لدخ ال دالص  1623 – 1662) B.Pascalاسإاآل   
كمدا مقدوآل  –مهما  عى، وراوآل أن هاه     هفد لخ ين الهالك شنخ افن الهدالكو

  (23)اإلنجي  
وهادددا تبددددو المهاربدددة لادددا واضدددوة يدددر  أ دددرال، وهددد  الوبدددف الددداي هدددرو  فةدددخ 
نيتشدددخ انتودددار  دددقرا  كإنهددداا للمعاندددا  وبالتدددال  ننهددداا لشدددر  أ ا ددد  للوةدددا ، وإندددخ 

ف شن هاا الموبج ممث  الجرأ  والشدجاعة هراع فةشيد اإقبالخ على الموب  ون  و 
المرلوبين للهر  إلمباب الااب، وهو فالك  هداه  نلدى أن كد  يدن لدخ  دراع  ا لد  
أو  دددارا  ننمدددا هثبدددف هويتدددخ والتددد  ه تتوقدددق نه اصدددراع الدددااب يدددع ذاتهدددا أو يدددع 

  (24)نموذاها  
 

 : خامتة
مجمددع فددين  وهإدداا وددإن المعانددا  تظهددر، يددن ياظددور نيتشددخ، كقا ددم يشددترك

كمددا هددو ودد  رالددة  -أو هدد  و ددقرا   وهدداان الاموذاددان امعتهمددا المعانددا  نيددا لقدددر
كمدا هدو الوداآل عادد  دقرا ، فد  نن  -أو لوا ع ين  ا لخ والتلاح ين اانبدخ -أو ه 

القا م المشترك فياهمدا ود  هداه الوالدة  أم دًا أن نيتشدخ ود  الوبدف الداي ممتددرهما 
ودددث يعاناتهمددا نه أنددخ هاقدددهما أم ددًا لمددا واددده ويهمددا فةددخ هندددواعهما ااتجدداه يددا م  

ين رغبة و  الهروب ين بددر يعاناتهمدا  ولدالك لدم مإدن امسدتغرب أن مشديد أم دًا 
االمسددةح كم لددص هتومدد  اشلددم يددن أادد  ننقدداذ البشددرية  وأن هاقددده يددن ااندد  آ ددر 

إذا يدا يررادا لما  عا نلةخ ين ا تكانة وا تسالح ه هتهقان ويههويخ عن الصدراع  ود
السدد اآل يددر  أ ددرال عددن ارتبددا  يعاددى الوةددا  االصددراع، لكانددف اإلاااددة اليونانةددة هدد  

                                                 

(23) Acompora: Nietzsche contra Homer, Socrates, and Paul, p. 34.  
(24) Ibid., p. 39. 



 نيتشة والجانب الديني في الثقافة األبوللونية                                               أ. هبه مصطفى محمد حسانين
 

 والتربوية اإلنسانية واالجتماعيةمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث 

 

161 

 المليد ين الوةا  فدًه ين نهامة الوةدا  نهسدها  أيدا اإلااادة لددال المسدةح وهد    د  
ً ا  شن الوةا  تدوع و  يريق نهامدة البشدر، ونهامدة البشدر يعلويدة، وود  الوبدف 

ر  تكهيددر عددن ال ريئددة تاتهدد  اوةددا  أفدمددة  الددد  عددن يريددق ذاتددخ هدداه الوةددا  يجدد
  (25)الم لص 
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