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 الملخص العربي للرسالة

  

يمكن القول أن متن الرسالة قد تم إنشاؤه بعنايةة كبيةرة لكةي يكةون ابتداء 

فتةر  توافقةا منهجيةا ومعنة  ذة ا أن بحانةا يهةا  موافقا ومستغرقا لعنوان

بين عنوانها ومتنها  من حيةث تسةويغنا لوةروراق اقتصةارذا علة  بحةث 

  فلسفتي كل من ذيجل ونيتشه كممالين للفلسفة االلمانيةة الحدياةة حصةرا

وذةةو ارمةةر الةة ن تةةم لنةةا بيانةةه مةةن خةةهل مهحدتةةين توةةمنتهما مقدمةةة 

 .الرسالة

رسةةالة ويايتهةةا ومنهجهةةا وجديةةدذا المفتةةر   أمةةا عةةن موةةمون ذةة ه ال

 فيمكن إجمال ذ ه المطالب كلها عبر اإليجاز اآلتي:

في بحوث الفلسفة، وفي أصول التأليف فيها،،   مكناا الوناوإ   لا    -

ماا،  ااو ع اا،ال مااا المااولع فااي مااأوع،قه،، رااواص أق لاا  ا مااو ب   ااية 

قيلا  نهها،إ  ال   باأن ماا فلسفية م،، أو ق ل  ا مو عفسه، بفنوة ق،لتها، أو 

قكحاايد يقياا ، وقحمياا  نااا صااحة  االا الاال  عمماا،لع وم ااو  قأاولااه، 

اعطالق،ً ما نوإ الفلسفة نلك،ً عيقيم،ًع غ،مته البحث نا الحميمة، أمن،ً نا،إ 

عونهاا،إ ول لهاا، ع ااأ فااي ع يااوقليطوع افعساا،إ والكفنااو، أعكوال اا،ً عاا،ي اً 

 الفلسفةإلفنوة قوطنا عال ،ال ما المولع في بحوث 

فامةةة أوالك كةةهم شةةاال فةةي التةةدوين الفلسةةفي لسةةيرته ال اتيةةة و لشخصةةيته 

الفريةةةدة  ولنةةةوه عهقتةةةه ب،نةةةاا عصةةةره  مالمةةةا ذنةةةا  كةةةهم شةةةاال عةةةن 

"يمووه" ودهميته  وعن "قدره" الفلسةفي ييةر المكةافح لحقيقتةه فةي 

 عالم الفكر.

سةفية  ونةوه ام ذنا  من بعد  ومن جانب آخر كهم شاال  عن صلته الفل

تةة،اير مباداةةه فةةي عةةدد مةةن الفهسةةفة ارلمةةان المحةةداين  تحديةةداك: ذيجةةل 

 ونيتشه.



ومن ذنا  كانق إحةد  مهةام بحانةا  ووةروراته  ذةي ردت االعتبةار لمكانةة 

ذ ا المفكر الكبير  واالنتصةا  لةه إنسةاناك وفيلسةوفاك مةن جهةة  والوقةو  

ومبةاد  كةل مةن ذيجةل  عل  حقيقة الصلة بةين مباداةه الفلسةفية الكبةر  

 ونيتشه  ممالي الفلسفة ارلمانية الحدياة في بحانا.من جهة أخر .

فبقدر تعلق ارمر بالورورة ارول  يقتوةي توجيةه مسةار بحانةا  لتقصةي 

مصادر التشويه المدونة  تل  التي ألحقْق كل  ل  ار   الفكرن والنفسي 

د  سةبيهك إلدهةار الوجةه به أوالك  وبيان تهافق فروياق النيل منه  من بعة

المويء ل ل  المفكر الة ن تواطة، الشةاال مةن بحةوث الفلسةفة علة  قرنةه 

 بالدهم.

وذكة ا بحانةا فةي الفصةةل ارول  وذةو المخصةص لدراسةة "ذيةةرقليطا"  

 أنسانا وفيلسوفا  ذ ه المس،لة كلها.

 ناتماذية موووعنا إ ن  مركبة  مزدوجة أفصحق عن طبيعتها الورور

 ن آنفاك.الم كورتا

أما نطاقه  ففوةهك عةن ذة ه المقدمةة  امةة فصةول اهاةة  يتعلةق كةل منهةا 

علةة  نحةةو عةةام  بدراسةةة ذةةؤالء الفهسةةفة الاهاةةة " ذيةةرقليطا  وذيجةةل 

ونيتشةةه" مةةن حيةةث صةةلة ارخيةةرين بةةارول  علةة  الصةةعيدين  اإلنسةةاني 

 والفلسفي معاك. 

إ  يشةمل الوصة   إما منهج بحانا فهو تحليلي ومقارن في الوقةق نفسةه 

ارول تحليةةةل المفةةةاذيم والمبةةةاد  العاملةةةة لكةةةل مةةةن الفهسةةةفة الاهاةةةة  

والوقو  عل  معانيها الخفية وحقااقها  فةي حةين يشةمل الوصة  الاةاني 

 مقارنة كل مبدأ لد  ذيجل  ونيتشه  بالمبدأ الشبيه له لد  ذيرقليطا.

منا كل فصل من ذ ه الفصةول الاهاةة   إلة  عةدة م ةفتفنا وقد قست باحةث  ودت

 كل واحد منها لغر  محدد  يووحه عنوانه ومومونه أيوا.

وذكة ا بحانةا فةةي الفصةل ارول  المخصةص لدراسةةة شخصةية ذيةةرقليطا 

اا   حقيقةةة مةةا يقةةال عةةن كونةةه متعجرفةةاك  ومتكبةةراك  وكارذةةا للبشةةر  ومتحةةدت



ةةة   انطهقةةةاك مةةةن نفسةةةه المريوةةةة وجنونةةةه  إلةةةيهم ب،سةةةلوب يةةةام  معمت

 المفتر !

ام عرونا في مبحث آخر  لمس،لة يمو  أسةلوبه  مبينةين مةا قيةل فةي  

ر لكايةةر مةةن البةةاحاين  مهةةر شةة راته بهةة ه الصةةفة   أسةةبابها  ومةةا سةةوت

 بوصفها عهمة فارقة لصناعة الفكر لديه.

ولما كان موووه بحانا ارساسي  ذو الكش  عةن صةلة الةرحم الفكةرن  

في مبحث آخر  المباد   بين ذيرقليطا  وكل من ذيجل ونيتشه  عرونا

الكبر  لفلسفة ذيرقليطا متوخين بعروها إنشاء القاعةدة الفكريةة التةي 

سةةيجرن اتخا ذةةا مةةن بعةةد  مووةةعا للمقارنةةة  وأروةةية يةةتم التعةةر  مةةن 

خهلها  عل  مد  تطابق موةمونها  مةل ارفكةار التةي اسةتنبتها  كةل مةن 

 ذيجل ونيتشه في تربتها الخصيبة.

، نا    ية  يوقليطو وعفي م، نل  به، ما ق ومه، ن،إ يف،نه -2     

ما  ،عب، ربيالً فثب،ت  عزنته افعس،عية، ما  ،عب آخو، مس،ق،ً بغ،متيا، 

نه،ً عبينا  لهكا،، أو  كا،ث  ثبا،ت الاوبح الكحنا ، تاأن التكا، ي، بايا الهزناة 

افعس،عية في    يته، ما  هة و الحميمة النباو  التاي قساه  لاه وتاأ  

نليهاا،، ثاا  راا   مااا ب ااأ اللاا ، اعطالقاا، مااا مساا وليته بوصاافه  ا طااال 

فيلسوف،، وملن، ون، ه، ، وبنل ور،اله ال ،ملة،  نلا    اواا الها،ع م اه، 

 في التطلل   ل  به،ص قل  الحميمة التي  آ ، وتيأاً  ه،اإ

ومف،ي  ل  الحميمة ب،خت ،  مطل ، ع إ النل واتاأعإ وماا  ها،، نا،إ     

موماااة،  اااي ارااات ،ية وتاااأة النااال، وتاااأة اللوغاااوع لفلسااافته مهكاااة قهو

وافعسا،إ والطبي اة، ناا طوما   ين ا خياوما   لا  ا ول، بوصافه ا صال 

 الوتيأ الل  صأ ا نههإ

أم، الغ،مة ا خو ، فهي  ثب،ت أإ عو  الكهكاة  ال  عفساه،،  اي ما، م لاف 

 الفنوة الهه،اية، والغ،مة الم و  لكل ب  ي ل نلهإ

ث،لية الكطلمةع و ي الكل ب الهوني والتساكية الوراكية  ال ليس  عالك    

لكل ب  ي ل، رو  عظومته في  ثبا،ت وتاأة النال، وتاأة ا، وافعسا،إ، 

والطبي ة، وما  ه،، ن،إ بحث الكهكة افعسا،عية لهي ال، مهكاة  ين الواقال 



افعساا،عي   لاا  الااواق ي افلهااي الاال  اعف اال ا ول نهااه، راابيالً  راات ،ية 

  و الكوضو  الك لف للكبحث ا ول ما ف له، الث،عيإعالنلع، 

 

الكبحثااا،إ الثااا،عي والث،لاااث، ماااا الف ااال عفساااه، ن،عااا، م   ااايا ل اااو  

الكباا،يا النبااو  الك لنفااة لكاال ب  ي اال، مااا  هااة، وبياا،إ عااو  صاالته، 

 بكب،يا فلسفة  يوقليطو، ما  هة أخو إ

ة، و ااال  الكبااا،يا  اااي عاللوغاااوع، وال اااأل، ووتاااأة النااال، وال ااايوو 

ووتااأة ا ضااأايع، ولكاا، ن،عاا  مم، عااة عمطلاا ع  ي اال باا  علوغااوعع 

 يوقليطو قتطلب قاأ اً وارا ،ً ماا افم،ا،س، اراته،ياً   لا  ناوإ الكباأأما 

عاللوغوع والكطل ع  ك، ا صل في نل ما مباأأ   ي ال و ياوقليطو، 

فمااأ  ااو   فااواي الكبحااث الثاا،عي ل ااو  صاالة  االما الكبااأأما وأ كيتهكاا، 

 تسبإ

لبحث الكبا،يا النباو   –نك، ا وع،  –كبحث الث،لث، و و الك  د في ال

الك اااتونة لنااال ماااا فلسااافتي  ياااوقليطو و ي ااال، نوضاااه، أو ً، مباااأأ 

عال ألع فن افه، ناا أ كيتاه وف،نليتاه الم او  بوصافه الكاههد الوتياأ 

 الل  قوننل نليه نل ما  يوقليطو، و ي ل، فع ،ز مه،م فلسفتهإ

ووتأة ا ضاأاي، واعطالقا،ً ماا نوعهكا، مماولتيا  أم، نا مبأأ  ال يوو ة

متوابطتيا مل مماولتي الو اوي وال اأم، راواص فاي فلسافة  ياوقليطو، أو 

 ي ل، فمأ ن فه، ما خاالل عمهطا   ي الع ناا ا  كياة الفوماأة للكثلاث 

ال ااألي عا ولع الاال  م كاال قلاا  الكمااو ت الااثالثع الو ااوي، وال ااأم، 

، ناا،إ  االا الكثلااث عفسااه، بناال مف، يكااه وال اايوو ةع   لاا  ب ،ااه،إ ولكاا

وآلياا،ت نكلااه الهاا،ي ة،  ااو الكثلااث ال ااألي عفسااه فااي فلساافة  يااوقليطو، 

أصبح المول ب،إ أصل  ل  الكمو ت الاثالث وبنال خ وصاي،ت نكلها، فاي 

 مهط   ي ل،  و أصل  يوقليطي،      فيهإ

بحااث ال القااة الفنومااة فااي الف اال الث،لااث، و ااو الف اال الك  ااد ل -3    

وافعس،عية، بيا نل ما  يوقليطو وعيت ه، ن،ع  خطة بحثها، قسا     لا  

نااو   اال  ال القااة، مااا خااالل موضااون،ت م ااتونة باايا الفيلسااوفيا، 

 ق تلف نا قل  التي نوضه، ، في بحثه، ل القة  ي ل بهيوقليطوإ



 ول لهااا، عناااوإ قاااأ ق اااأع، بهااالا اف اااواص،    ضاااف،ص صااافة التهاااو  نلااا 

موضااون،ت  راا،لته، تسااب، باال توصااه، نلاا  الن ااف نااا عنبمومااةع 

 يوقليطو أم،،، ما تيث قأ قه، نل  ق نيل ا صل الحميمي،  ثهيا ما 

أن،بو فالرفة ال ،ل  الحأمث، نل  الوغ  ما ناوإ أتاأ ك، ععيت اهع مكثال 

موضل الوفض، والهمض الكطل  ل كيل  مب،يا فلسفة اآلخو ومف، يكها،، 

 أنهي ع ي لعإ

اعطالقاا، مااا خطااة البحااث  اال ، نوضااه، فااي الكبحااث ا ول، قحاا  قسااكية 

 عال وية   ل  افغوم ع موضونياث

موضح ا ول مههك،، الغ،مة ما   و  عيت ه   ل  افغوم ، و ي م، قكثال 

بهمأ الحأاثة، نا طوم   صالس ال مالعية بإيخ،ل نه و ال ك،ل في طوممة 

ن،عا  قتسا  باه عظاوة افغوما    لا    ؤمته،   ل  الو وي، و و ا مو الل 

الو ااااويإ غيااااو أعهاااا، ليساااا  نااااوية   لاااا  طاااا،ليو أو أعنسااااكهأ مو، أو 

ب، مهيأع أو اعنس،غو اع، مثلك، ليس   ي نوية لسمواط و أفالطاوإ و 

بهالا الماأ  أو  –أ رطو، أولئ  اللما ن،عوا  كي ،ً موضل الهمأ الهيت او  

، –الاا  ال بيا افلهيا، أبولو ويماوعيزوع  عك،  ي نوية   ل  التوازإ ا خن

أو ً، مثلكاا،  ااي نااوية ونلاا  عحااو نلااي   لاا  فلساافة  يااوقليطو، فلساافة 

 ال يوو ة البومئة، ول ب الو وي و  اية ال وا إ 

أم، الكوضو  الث،عي، فهو، الن ف نا الكوقف افعس،عي والفناو ، الال  

أفناا،     لاا  صااي،غة  –م كااأ ب، رااته،ي  ليااه ناال مااا  يااوقليطو وعيت ااه 

ية أم،،ًإ  الفلسفية نله،، بطوممة  مزمة   ومة وتسن

في الكبحث الث،عي ما الف ل عفسه، نوضه، لل القة الك تونة بايا مبا،يا 

نل ما الفيلسوفيا  ياوقليطو وعيت اه، و اي ما، مثلها،، نال ماا ثعظوماة 

ال وي ا بأ ، وبواصة ال يوو ة، و  اية ال وا  والماوة، ول اب الو اوي، 

 ا نل  وافعس،إ

 وقأ ق  الن ف نا أواصو  ل  الكب،يا بيا الفيلسوفيا خاللهإ 

 

فااي الكبحااث الث،لااث وا خيااو، مااا  االا الف اال، اق االع، مااا نتاا،  عيت ااه  

ا ر،رااي ع ناالا قنلاا  ز اي اا ع، قحأمااأا،ً موضااون،ً  ايساا،ً لااه، وقااأ قاا  

 خالله بحث الكوضون،ت اآلقيةث



  ما عو  م،، بيا ال   ية ما  و ز اي   عيت ه؟ و ل ن،إ ثكة  قم، 

الت، م ية للهبي الف، ري، ما  هة، والبطل الهيت و  الال  مساتهطمه فاي 

 نت،به الكلنو  فنالإ مب،يا فلسفته نله،، ما  هة أخو ؟

ولكاا، نهاا، عااو ، أإ    ااية عز اي اا ع بطاال نتاا،  عيت ااه، فااي راالونه 

صالته  وأقواله، مك ن ب لة تكيكة   ل      ية ع يوقليطوع، أنثو ما

ب   ية الهبي عز اي  ع، افتوضه، أإ نهواإ نت،  عيت ه ع نالا قنلا  

ز اي اا ع مكنااا أإ م اابح أقااو    لاا  تميمااة م،ااكوعه ،  الا ماا،  ااو  

اراااتبأاله ب هاااواإ آخاااو  اااو ع  نااالا قنلنااا   ياااوقليطو ع، اراااته،يا   لااا  

الح،او  الطا،غي ل   اية  ياوقليطو وأفناا،   فاي النتا،  الكالنو ، ثاا  

ا الكبحث ا خيو، ب و  نأي ماا نبا، ات عز اي ا  عيت اهع اختتكه،  ل

وبي،إ أصله، وم ،عيه، في  ل ات  يوقليطو، يليال نلا  صاأم ما، ال بها، 

  ليهإ

 أم، نا ال أمأ في  ل  الور،لة فيكنا نوضه نل  وف  السي،م الت،ليث

ا وع، خالل الكمأمة  ل  ب ض ما  غوا   ر،لته،، وعحسب  -1

لول في متهه،،  عه، قأ أصبه، قل  ب،لمي،ع  ل  ال هأ الكب

و ه، رهن ف نا  –ا غوا  التي ا وع،  ليه،، تيث ق  له، 

بي،إ الكن،عة الحميمية، لهيوقليطو،    – ص،بته، للغو  ا ول 

بوصفه مفنواً أصيال، قكننا ما به،ص مهظومة فلسفية متن،ملة 

مهكة، ما خالل م كونة ما ال ل ات محأوية تسب، بل ما 

أ ة ق ،لي   ل  الكهظومة نل  التأثيو في نأي نبيو ما خالل ق

 موز ق، مخ الفلسفة، ابتأاص، ما اعنس،غو اع موو اً 

 ب،لسفسط،ايا والوواقيا وصو ً  ل  م، نو وأع لزإ

االنتصا   –وتحق مطلب الغر  نفسه  –مالما تم لنا 

لهيرقليطا بوصفه شخصية  اق نزعة إنسانية عالية  وقد تم 

ن خهل عرونا لمجموعة مغيتبة من عباراق قالها  لنا  ل  م

وأحداث واقعية عاشها  لم يولفتها الدارسون ما تستحقه من 

 عنايتهم.

بعرونا لنوه العهقة الفلسفية  بين كل من ذيجل ونيتشه من  

جهة وذيرقليطا  من جهة أخر   كشفنا عن حقيقة ذ ه 



بناء كل من  الصلة ونوعها العميق  ومقدارذا واسل الت،اير في

لين لم ذبه الفلسفي  انطهقاك من مباد  ذيرقليطا نفسه.   اروت

وب ا نكون قد حولنا ما كان شااعاك من الكهم  عن ذ ه العهقة 

ن  واوح الحدود والمعالم   ومقدارذا ونوعها  إل  واقل مدوت

جر  التابق منه وتمق أقامة الدليل عل  صحته  ارمر ال ن 

 ا للدارسين في ذ ه المس،لة مستقبهك.يوفر مصدراك مواوق

أما عن طبيعة حكمنا الشخصي عن نوه ذ ه العهقة     

ومقدارذا بين الفهسفة الاهاة  فبقدر تعلق ارمر بنيتشه  ال 

يمكننا أن نقول عنها  إال ما سبق لف"أويغن فن " قوله: "إن 

نيتشه كإنسان يرجل إل  ذيراكليتا  وان أصل فلسفته إنما ذو 

 ذيراكليتا".

وقدر تعلق ارمر بهيجل  فيمكننا أن نقول مطمانين دون خشية  

من مبالغة: إن فلسفة ذيجل  عل  نحو عام  وأن نسقه 

المنطقي  عل  وجه خاص  ال يمكن أن يكتسب خصوصياته 

النادرة  من دون اعتماده  مباد  فلسفة ذيرقليطا  اعني 

  سداة  مدت اللويوا  والجدل والصيرورة ووحدة اروداد

 عليها خيوط لحمته . 

اتوح لنا خهل البحث  أن أفكارا مركزية في فلسفة  -2
كل من ذيجل ونيتشه  لم تولَّ العناية الكافية في 
الدرا الفلسفي العربي  ومن ذنا عملنا عل  الت،كيد 
عل  مركزيتها وأذميتها وورورة ووعها موول 

لها أن الصدارة والنواة  في أية دراسة حقيقية يراد 
 تفهم فلسفة ذيجل ونيتشه  عل  نحو صحيح.

من ذ ه ارفكار  مركزية فكرة "هللا" في فلسفة ذيجل  اعني أن 

ذ ه الفكرة نفسها  تؤل  موقل البداية والنهاية في فلسفة 

ذيجل  مالما ذي المحر  الداخلي ال ن يوجه أفكارذا كلها  

أو بعيدة  حت  وان بدق بع  أفكار مندومته في داذرذا يريبة

عن ذ ه الفكرة المركزية  وذو ما اختص المبحث ارول من 

الفصل الااني  بالكش  عنه  تحق عنوان "واقل االنقسام 

 ومهام استعادة الكل".



أما قدر تعلق ارمر بنيتشه  فان فكرة الجمال  مندوراك لها     

عل  نحو انطولوجي  من جهة  و أداة مركزية لنقد عقهنية 

ومن ام إصهح الفلسفة من خهلها  من جهة أخر   الحدااة  

فهي فكرة مركزية في فكر نيتشه  ينبغي التعامل معها بعناية 

 فااقة سبيه لومان فهم فلسفته عل  نحو صحيح. 

كشفنا خهل البحث عن ارسا الفلسفية لشعرية  -3
التعبير  أن  عن الموق  العقهني الحر المبيتق  رداء 

طريقة رمزية شعرية تخييلية  المومون الفلسفي ب
لد  كل من ذيرقليطا ونيتشه  ومعن  ذ ا اإلجراء  
 –وكنتيجة له  يمكن القول إن الطريقة البرذانية 

العقهنية الصارمة  ليسق ذي الطريقة  –المنطقية 
الوحيدة الممكنة  إلنجاز المهام الفلسفية الكبر   إ  

فية يمكن بلور وتحقيق أعدم وأدق اإليرا  الفلس
المح   من خهل اتخا  ارداء الشعرن وسيلة لبلور 
تل  ارفكار نفسها  وذ ا ما أابتته لنا خهل الدراسة 
كل من ش راق ذيرقليطا  وزرادشق نيتشه وعدداك 

 آخر من مؤلفاته ارخير ارساسية.
  

 

 


