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ي لألفكار  ونظام الخطاب   التاري    خ األركيولوج 
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Abstract 

Human knowledge is based on two basic ideas: harmony and order. However, 

both ideas are not among the primary topics studied in the history of human 

thought; We are accustomed to studying the general history of mankind, as a 

continuous picture of events correcting each other, and enumerate the apparent 

and hidden causes behind which the logic of events hides. But this desire that 

dominates our reading of the history of human thought only acknowledges the 

centrality exercised by discourse, through its mighty and transcendental concepts, 

which dominates other concepts, and establishes itself as an inescapable belief. And 

the concept of the soul and other concepts that have cast a shadow on Western 

thought for centuries. 
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ص 
ّ
 ملخ

ن    كلتا الفكرتير
ّ
ن هما: االنسجام، والنظام. غير أن ن أساسّيتير ليستا من  ترتكُز المعرفة اإلنسانية عىل فكرتير

ُه  
ّ
أن العام، عىل  ّية  البشر  

َ
ي؛ فقد تعّودنا أن ندرس تاري    خ البشر الفكر  ي تاري    خ 

المدروسة فن الموضوعات  صميم 

منطق   وراءها  ي 
خفن
ُ
ت ي 
الت  والباطنة  الظاهرة  األسباب  دنا 

ّ
وعد  ،

ً
بعضا بعضها  يستدرُك  ألحداث  مّتصلة   

ٌ
صورة

ي تطغن عىل قراءتنا لت
ي ُيمارسها االحداث. لكّن هذه الّرغبة الت 

ف إال بالمركزّية الت  ي، ال تعي  اريخية الفكر البشر

نفسها   وتكّرس  المفاهيم،  من  ما عداها  عىل  تطغن  ي 
الت  والمتعالية،  الجّبارة  مفاهيمه  من خالل  ما،  خطاٌب 

ي  
ها من المفاهيم الت  ي بها مفهوم العقل، ومفهوم الّروح وغير

ي حظن
كعقيدٍة ال محيد عنها، تلك هي المكانة الت 

ي لقرون.   ألقت بظاللها عىل الفكر الغرب 

 كلمات مفتاحّية

 العلوم اإلنسانّية –المعرفة   –االنفصال  –االتصال  –تاري    خ األفكار 

 مقدمة 

َسُه كممارس للعلوم اإلنسانية إنما باألحرى كمراقب   ( *)يرى المتتبع لفكر ميشيل فوكو
ْ
ف
َ
ُف ن أنه "لم يكن ُيَعرِّ

مستقلة" دائرة  باعتباره  الخطاب  يحلل  ي  وكان    اعتمد .  (1) خارج  اإلنسانية  العلوم  مناهج  عىل  فوكو  ميشيل 

ي ذاته آليات يمكن تحليلها، وإن
َتِنُف فن

ْ
ُه َيك

ّ
ي الخطاب؛ ألن

ُل فن
ّ
ّ يتمث ن   موضوعُه األساسي كان ثمة بعض الدارسير

ي ذلك إىل ثالثة أقسام؛ 
 ما استطاعوا أن يضموا فوكو إىل تيار من التيارات؛ فإنهم انقسموا فن

َ
الذين حاولوا جهد

 
الفرنسية، تلقى دراسته الجامعية في السوربون وحصل    Poitiersفي مدينة بواتيي    1929:.ولد سنة    Michel Foucaultميشيل فوكو    -  *

على إجازة في الفلسفة مجال تخصصه وعقب حالة مرضية أصابه االكتئاب كاد ينتحر على إثرها عرض على طبيب نفسي عالجه فآثر تعلم  
كذا معهد الفلسفة في جامعة اآلداب . وأوكلت له إدارة المعهد الفرنسي في هامبرغ و 1950علم النفس الذي حصل فيه كذلك على إجازة سنة 

 Collège de. بعد أن عرف من خالل قوة أعماله الفكرية ُعي َِّن أستاذًا كرسي في كوليج دو فرنس Clermont-Ferrandكليغمونت فيراند 

France  1984عرف ميشيل فوكو بوصفه فيلسوفا ومؤرخًا وناقدًا للعلوم االجتماعية. توفي سنة . 

 .25، ص 2005، 1-، ترجمة: سعيد بنكراد، طالجنون في العصر الكالسيكياريخ تميشيل فوكو،  -1
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ي تحليل الخطاب منهٌج بنيوّي، وقسم ألحقُه Structuralisme  (2)البنيويةِقْسٌم ضمه إىل  
َهَجُه فن

ْ
 َمن

ّ
 أن
ً
ا ، معتي 

. حاول  Herméneutique  بالتأويليات  ن ، وآخرون جمعوا بينهما وأجمعوا عىل أنه قد استفاد من كال المنهجير

ي فلسفته سيعير عىل خصائص من كّل  
ي منهجه الخاص؛ والمتأمل فن

ن مناهج شت ّ ليبتن ميشيل فوكو الجمع بير

وعه الفكري. ا ي مشر
ي طرحها فن

ى الت   لعلوم تأتلف من أجل فهم تركيب القضايا اإلنسانية الكي 

-1 - 

 " فوكو كتاب  ف 
ّ
الكالسيكي أل العرص  ي 

فن الجنون   Histoire de la folie à l'âge classique "  تاري    خ 

ى 1961) ل التفاتة كي 
ّ
ي الثقافة الغربية، و فيه  لالمفكر (، الذي ُيَمث

ي فن
ي تحرصن   ؛ فعىلللهامشر

غرار التواري    خ الت 

ى   الكي  والعناوين  واأليديولوجية.    التاريخية   للمراحلالمكتبات  والسياسية  تاري    خ  العلمية  ثمة  يكن  لم  إلخ. 

  تاري    خ الجنون حاول فوكو من خالل    . إلخ. بالحمق أو بالحب أو الجمال أو القبح أو الجنس   لهوامش، يهتّم ل 

. يبدأ الكتاب بوصف عزل   قيمة اإلنسان" بغرض فهم تطور  الجنونالتعرض لموضوعة " ي ي المجتمع الغرب 
فن

 " ) ن ص و)المجانير ْ ص عىل مداخل المدن األوربية طيلة  الي ُ وحجرهم داخل شبكة واسعة من مستشفيات الي 

ص عن بقية سكان العالم مع إبقائهم تحت نظر    القرون الوسظ. وراء جدران المحابس المسورة كان يعزل الي 

 . المجتمع"

،  عدد  لقد  
ً
، وممكنا

ً
 الزما

ً
المحاجز أمرا ي جعلت ظهور 

الت  ي للتطور    بقراءتهفوكو وفّش األسباب، 
  التاريخن

ي الذي  ن "المجنون" والدولة، فاستنتج أن هذه المحاجز إنما هي تعبير عن الدور الّرقاب  حول العالقة القائمة بير

األمثلة   إعطاء  ي 
فن فوكو  يستطرد  الدولة.  يعامل  تتبناه  فيصف كيف كان  الجنون  مشكلة  إيضاح  أجل  من 

"، لقد خصصت لهم سفينة   ن ي عرص النهضة    Narrenschiff"المجانير
ن سفينة  .فن كان يجري حملهم عىل مي 

 عن عقولهم، وقد وصف فوكو الواحد منهم أنه كان "سجينا عي  أكير  
ً
تجوب بهم مجاري األنهار األوربية بحثا

''. الطرق حرية وأفضلها 
ً
 نفاذا

 
2 -  «  Courant de pensée des années 1960, visant à privilégier d'une part la totalité par rapport à l'individu, 

d'autre part la synchronicité des faits plutôt que leur évolution, et enfin les relations qui unissent ces faits 

plutôt que les faits eux-mêmes dans leur caractère hétérogène et anecdotique. (Le structuralisme a connu 

sa forme la plus complète dans l'anthropologie sociale pratiquée par Lévi-Strauss)  En linguistique, 

démarche théorique qui consiste à envisager la langue comme une structure, c'est-à-dire un ensemble 

d'éléments entretenant des relations formelles » (Synonyme : linguistique structurale. 
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ن عرص النهضة  ى،يتمير ي له أهمية كي 
  قلق يحل محل الموت بتحوله إىل شعار  بظهور المجنون كوجه ثقافن

ي لحقت المجنون لحظتئذ؛ فهو خاضٌع  
عام نحو النظام واإلدراك، وذلك عىل اختالف الصفات المتباينة الت 

ك ، أو الفاجر، أو الم :  لتصنيف مشي  ي هذا المفهوم قد أماط فوكو    جرماألحمق، أو األبله، أو السكير
إلخ. ببحثه فن

ي نقدي. تىلي كتاب "تاري    خ 
ي لحقته وفتح الطريق للبحث فيه بشكل تاريخن

اللثام عن الرؤى التاريخية المتباينة الت 

" كتاب آخر هو كتاب "  ي العرص الكالسيكي
 .Naissance de la clinique (1966)" ميالد العيادةالجنون فن

فيه    أحدث كتاب آخر ضجة انتقد  األوربية،  للمركزية  قافية 
ّ
والث العلمية  المناهج  ِدَراَسة  ناحية  من  ة  كبير

كر ههنا كتاب '' 
ّ
 Les mots"واألشياء  الكلمات ميشل فوكو الوضع الذي تعيشه الميادين العلمية، وأقصد بالذ

et les choses (1966  ي هذا المؤلف وضع يده عىل مكمن "المرض"، الذي
أصاب العقل (، يحاول فوكو فن

  
ّ
إّل تتم  العملية ال  وأعراضه، وهذه  ي  الكتاب تحديد    بتشخيص األورب  هذا  ي مجمل 

، وفن ي الغرب  للعقل  دقيق 

ي تحدد هذا العقل. 
 مقومات اإلنسان المعارص. رصد فوكو ما يسّّم باألزواج المتداخلة " الت 

ي كتاب "
المراد عندنا هنا من    الذي هو -L'Archéologie du savoire  (1969  )"  المعرفة  حفرياتيأب 

الدراسة الوصل لكتاب "  -هذه  انتقده فيه  واألشياء  الكلماتبمثابة صلة  "، حيث دافع من خالله فوكو عما 

ن المنهج الذي اعتمده لدراسة إشكالية الخطاب من خالل توّسل "   ". الحفري  المنهجمعارضوه، وبير

 المنهج  
ّ
، مؤّداها أن

ٌ
 جوهرّية

ٌ
ما يمكن أن يقف عنده المرء من خالل تتّبعه ألعمال ميشيل فوكو، هي مالحظة

الليونة   بتوّسل  بعيد   
ٍّ
حد إىل  يسمح  بل  التدّرج،  الظاهرة عىل حساب  يكُش  ال   ،

ٌ
مطواع اإلنسانية  العلوم  ي 

فن

ي تناول الظواهر. يفّشُ هذا األمر تلك االختالف 
ي فكر فوكو منذ "تاري    خ  والسالسة فن

ي حصلت فن
ات والنقالت الت 

فه حول "أركيولوجيا المعرفة". يقف ميشيل فوكو عىل "المسكوت 
ّ
 بمؤل

ً
الجنون" إىل "تاري    خ الجنس" مرورا

ي الثقافة، ذلك الذي ال يظهر بجالء للعيان ويعظي نفسه. كان البد عليه أن يستند إىل مناهج  
عنه" والمتضمن فن

ي دراس 
 من قبله أو من مجايليه )عىل سبيل المثال؛ نيتشه مع  متنّوعة فن

يرُ
ُ
ته، كما كان األمر بالنسبة إىل فالسفة ك

ي فهم الظواهر الثقافّية واالجتماعّية، مفهوم الجينيالوجيا، دولوز والريزوم...(  
 فن
ً
  اتخذ فوكو من األركيولوجيا أداة

ي ما يكتنهه الخطاب. 
 وطّوَرها من أجل البحث فن

ي لقاء معه للنقاش حول مسألة ''حفريات المعرفة''عندما سئل ف 
وعن    Archéologie du savoireوكو فن
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نَ بطريقة سهلة    هذا المفهوم يرتبط    وواضحةالغاية منها، َبيرَ
ّ
ي تاري    خ واألرض  بالبحث العلّمي أن

، الذي يبحث فن

هذا المفهوم،  
َ
، ليخرجه إىل  عن الضِّ   يبحثللتنقيب عن طبقاتها الغابرة، وأرشفتها، وبالتاىلي ف ي

ي وعن الالمرب  ِ
ْمتن

ي الثقافة عي   
 أنه ثابت فن

ُ
د
َ
ٌب، وما ُيْعَتق

ّ
 للدراسة، وليصف ما هو ُمرك

ً
(، فيصبح مادة َره )الّتظهير

هِّ
َ
العيان، وُيظ

نمط  وحت   العلمية،  والكشوفات   ، التفكير بنمط  يهتم  المعرفة  تاري    خ  ي 
فن المنهج  وهذا  وتحوالتها.  تاريخها 

 
ّ
ن الّتاري    خ العام )تاري    خ الحضارات(، والّتاري    خ الخاص  الّتصورات، بل إن ي ُبْعٍد منه، إىل تبياِن الَعالقة بير

ه يسغ، فن

  
ُ
اتها. يّتخذ  له، ويدور عملُه عىل سؤاٍل    الحفري   المنهج الذي تتسم به حضارة ما، عن نظير

ً
من الخطاب َماّدة

ْوٍل؟ جوهري 
َ
لِّ ق

ُ
   ماذا ينتج عن ك

-2 - 

ي كونية الخطاب وكونية المعرفة عنارص جزئية  النظريطرح 
  السطحية غير ظاهرة، ولكن الرؤية  متقطعةفن

له تظهره بحسبانه تاريخا مستمرا، بالنسبة إىل فوكو، فإن حت  الحكم عىل الحارصن حكم يثبت أنه منفصل وغير  

ي واجهها  
ي الخطابات"، المسلمات الت 

ن عىل نمط الخطاب هناك "تعدد فن كير ي متصل بالي 
فوكو هي الوحدة الت 

ي  
ن هذه اللحظة، المسلمة الثانية هي القول الذي يحمل تاري    خ الفعل ألن القول بحسب فوكو هو فعل فن تبير

ء، أو عىل حد قول فوكو ''الخطاب يصنع نفسه''.   ي
التاري    خ ولذلك هو مادة للحفريات.الخطاب هو ما يصنع الشر

ي 
، فن ، أو الخطاب الطبيغي أو العلّمي ي حالة الطب؛ بل كيف يمكن للخطاب أن يصنع خطابه؟    الخطاب الطت 

األشياء ال توجد هكذا بل هي تتكشف لنا عن طريق الخطاب الذي يصنعها. االنتظامات الخطابية، العبارة،  

 والمذهب الحفري كدراسة يحدد هذا المعرفة عند فوكو. 

ي بداية مؤلفه هذا عن 
ِصُح فوكو فن

ْ
ي يصدُر عنها؛ فهي ترتبُط بفهمنا لتاري    خ المعرفة، الذي    اإلشكالية ُيف

الت 

ات   ي معرض تْحليِله. لقد "مضت عشر
ْول فن

َ
ورة وتتابع. لكّن فوكو سيناقُش هذا الق  تراكم وسير

ُ
اِري    خ

َ
ُه ت
َ
 ُيعتقد أن

ْ
قد

ن   ن   واهتمامالسنير ات الطويلة، كما لو كانوا يسعون إىل أن يكشفوا خلف  مرتكز بالدرجة األو  المؤرخير ىل، عىل الفي 

ي ال ترتد عىل عقبيها،  
ي يعش اإلخالل بها، والتطورات الت 

ات السياسة وتقلبات أحوالها، التوازنات القارة الت  تغير

ي تنقلب عندما تصل إىل أوجها بعد أن تكون قد است
مرت حقبا زمنية واالنتظامات الثابتة، والظواهر الميالة الت 

ن طويلة )...  ( ارتسمت خلف التاري    خ الذي يعج بالحكومات والحروب والمجاعات، تواري    خ يكاد النظر ال يستبير

تواري    خ بطيئة الحركة: كتاري    خ الطرق البحرية، وتاري    خ القمح ومناجم الذهب، وتاري    خ الجفاف والري   -حركتها
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، تاري    خ التوازن الذي يقيمه الجنس البشر  ي
ن العوز والرخاء"واألراضن  . (3)ي بير

ي المفاهيم والوقوف 
ي هذا المحور من الكتاب، بعملية فلسفية محضة، هي التدقيق فن

اهتّم ميشيل فوكو، فن

ي شكل 
ي   خطاب، عندها، وعند انتظامها فن

ن مستخدما آليت 
ّ
ي مبتدإ هذا التحليل (4) الفحص والتيق

:  (5) ؛ فيقول فن

زمون بادئ األمر، بالقيام بعملية إبعاد نتخلص فيها من مفاهيم يرّدُد كل منها عىل شاكلته، وبأنغاٍم  
ْ
"نحُن ُمل

  
َ
، ورغم أنها مفاهيم، ليست لها، بال شك بنية تصورية محددة بأحكام فإنها تؤدي  االتصالمتباينٍة ومتنوعٍة فكرة

زها عرض  وظيفة محددة". إذ مفهوم االتصال هو المفهوم الر  ي يي 
ئيس الذي يوهما بالتشكالت الخطابية، الت 

المفاهيم األخرى المرتبطة به؛ فالمفاهيم مرتبطة بطريقة يصعب معها فصل الواحد عن اآلخر. كان هم فوكو  

ُض   ي تحصل لكل مفهوم عىل ِحدة، وكشف أن ما يطرأ عىل تاري    خ كل مفهوم هو ما يفي 
ُطَعات الت 

َ
إثبات الّتق

 
ّ
االت اآلن عينه؛  َوْهَم  ي 

فن ن  القتال عىل جبهتير مهمته تشبه  فكانت  بنية  َصال؛  ي 
للمتصل وقراءة فن تفكيك  فهي 

 .  الخطابات وتقطعاتها

ِليد يقع مفهوم  
ْ
ي مواضيع المعرفة؛ فهو    الّتق

ي فهم االتصال الَحاِصل فن
 آخر، ُيْسهم فن

ً
بوصفه مستوى معرفيا

، ''يهدف إىل منح مجموعة من الظواهر المتعاقبة والمت
ً
 وفريدا

ً
 واحدا

ً
 زمنيا

ً
ماثلة أو عىل األقل المتشابهة وضعا

بالنظر إىل    
ً
المفهوم أيضا الخاص بكل    تبعير يسمح هذا  ال االختالف  ن الوحدة؛ ويبيح اخي  التاري    خ من منظار 

ِبكل مسألة جديدة أو متعاقبة    الّتقليد . ُيِحُيُط مفهوم  (6)بداية، من أجل ردها وبكيفية متصلة إىل أصلها السابق"

 لرصد لحظات  
ً
ك مجاال ي الزمن وال يي 

ي يأخذ   واإلبداع   االبتكار، بل يجعل حت  لحظات  للنقدأو    للتأويلفن
الت 

 لحظات من  
ً
 جديدا

ً
 . واالستمرارية  التقليد فيها التاري    خ منحا

 مفهوم سحريٌّ إىل حد    التأثير ثمة أيضا، "مفهوم  
ً
و بمثابة السند واألساس  تحليله؛ وه  يصعب وهو أيضا

  ٍّ ي متالحق ذي مظهر ارتباطي لظواهر اإليصال والتواصل؛ كما نحيل ظواهر التشابه والتكرار إىل تطور تدريخ 

ن وحدات  بط بير ق الزمان والمسافات، لير ؛ كما يخي 
ً
 نظريا

ً
 وال تحديدها تحديدا

ً
 دقيقا

ً
؛ دون حرصها حرصا ي سبت 

 
3-  "Derrière l'histoire bousculée des gouvernements, des guerres et des famines, se dessinent des histoires 
à pente faible: histoire des voies maritimes, histoire du blé ou des mines d'or, histoire…" P10 
4- Michel Foucault, L'Archéologie du savoir, édition Gallimard, 1969; p 29. 

 .20(، ص 1987، ترجمة؛ سالم يفوت، الطبعة الثانية )حفريات المعرفةميشيل فوكو،  -5

 . 20المصدر نفسه، ص  -6
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ي شكل أفراد ومؤلفات ومفاهيم"
    . (7) فن

ّ
  ومّما البد منه أن

ٌ
" والجواب الّصُعوَبة َمْطُروَحة ي تحديد مفهوم "التأثير
فن

 بالسابق، إما 
ً
، الالحق متصال

ً
ي تجعل، دائما

ي فاعلية هذا المفهوم هي أصل االستمرارية الت 
عن ماهيته. لكن فن

ن بها هذا الجديد.  ي قد يتمير
، دون مراعاة الجدة والخصوصية الت 

ً
 أو تأليفا

ً
 فكرا

لمفهوم  يخد  ِ
ن اِدَمير

َ
خ فوكو بحسبانهما،  ميشيل  أدرجهما  الرؤية عينها، وقد  مفهومان آخران  َصالم 

ّ
،  االت

مو والّتطور وهما مفهوم  
ّ
ة وإرجاعها إىل مبدأ واحد  الن ؛ إذ "بفضلهما يتم تجميع عدد متتال من األحداث المبعير

الرادعة للحياة والكشف سل القوة  ي كل بداية، عن حضور مبدأ تناسق هو ذاته، ينظمها، وإخضاعها إىل 
 فن
ً
فا

ي الزمان"
ي األفق، وتتحكم فن

 القول  (8) يكون وراء ذلك، وعن المالمح األوىل والبشائر األولية لوحدة تلوح فن
ّ
. إن

ي تاريخيتها. 
 فن
ً
ي جهة النمو والّتطور، هو قول كذلك يجعل المعرفة مّتصلة

اكمية المعارف فن  بي 

ُع عىل نفس المنوال مفهوما
َ
َر إىل بعض الظواهر المتآنية    ؛ العقل والروحن آخران هما  يق

َ
ظ
ّ
إذ ُهَما ''يبيحان الن

ة تاريخية محددة، كما لو كان لها معتن واحد، وتجمعها روابط رمزية تجعل بعضها يحيل إىل   ي في 
والمتتالية فن

ي نفس  
" فن ، كمبدأ للوحدة والتفسير التشابه والتماثل. ويركزان عىل سيادة وعي جماعي اآلخر، ويلمها نوع من 

،   قالسيا الجمغي قابلة للنقاش يحتفظ بها الوعينا   غير 
ً
َمة
ّ
ُمَسل ن خدما االتصال بوصفه  فإن هذين المفهومير

ي شكل حلقات ال نهاية لها. 
 فالعقل تّسلم مشعله من الروح، وهكذا استمّر مسلسل المعرفة، فن

ي  
فن فوكو  ِرُج 

ْ
جدي  نقدهُيد من  نضع  أن  "علينا   :

ً
 رصيحا

ً
قوال المفاهيم،  مَن  هذه  لجملٍة  سؤال  موضع  د 

ي درجنا عىل تقبلها دون إعمال للفكر النقدي"
 للبحث تلك التجميعات الت 

ً
كيبات الجاهزة ونطرح ثانية .  (9)الي 

ي الفكر موضع سؤال، ونقاش، حت  نزي    ح عنها ما علق 
هذه دعوة من فوكو إىل إعادة وضع المفاهيم المركزّية فن

ي المفهوم ويقطع بها، من قداسة، صارت معها غير قابلة ألن ت
 فن
ً
ِتُج تجديدا

ْ
وضع موضع تفكير ُوُمَراَجَعٍة، بما ُين

 ،
ً
، وقبليا

ً
 جاهزا

ً
وكوي بالركون إىل الواقع بوصفه معطا

ُ
ُصوِل التقليد واالستمرارية. ال يسمُح المنهج الف

ُ
مع كل أ

ي  
ي ''علينا كذلك أال نرتاح لتلك التقسيمات الت 

كون إىل تلك الصور المدرسية  إليها"، أي الرّ   ألفنا الركونبل ينبغن

ي الفراغ وينتهي إلينا. 
ي نقطة ما فن

 يبدأ فن
ً
 رسدّيا

ً
، بوصفه مقطعا ي

ي تعلم التاري    خ الثقافن
 فن

 
 . 21المصدر نفسه، ص  -7

 .22المصدر نفسه، ص  8

 .22المصدر نفسه، ص  9
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ي التشكيك فيها؟  
ي ينبغن

دَ ولكن ما هي وحدات الخطاب بالّضبط الت 
ّ
إشكالية الخطاب من خالل  فوكو   حد

ي المفاهيم،  
ِكيِك فن

ْ
ش
ّ
ي ال بد من التشكيك فيها بصفة  الت

ِتَها ِضْمَن َدائرٍة أصغر؛ فالوحدات "الت 
َ
وإعادة ِصَياغ

ن   ، هل نستطيع إزالة هاتير
ً
 الكتاب واألثر، ظاه  ريا

ً
اَهة

َ
ي تفرض نفسها علينا بالكيفية األكير بد

خاصة هي تلك الت 

ن دون أن يو  ؟"الوحدتير ن ن بديهيير ، وإذا ذهبنا مذهب  (10) صف علمنا ذلك بالتكلف والمغاالة؟ أو ليسا معطيير

ه   ن حير ناحية  من  األول  منظورين  من  يعالجه  فهو  مثال؛  الكتاب،  يتخذها  ي 
الت  القيمة  لهذه  توصيفه  ي 

فن فوكو 

ي الكامن فيه.  انية ومن ناحية االنتظام الخطاب 
ّ
، والث ي

 المكابن

وَد كتاٍب ما من  
ُ
 "ُحد

ّ
ة بدقة: فخلف العنوان، إن ن  واضحة بما فيه الكفاية، وغير متمير

ً
الكتب ليست أبدا

 ، ن ي عليه نوعا من االستقاللية والتمير
ة وخلف بنيته الداخلية وشكله الذي يضفن واألسطر األوىل، والكلمات األخير

بكة، أو ثمة منظومة من اإلحاالت إىل كتب ونصوص وجمل أخرى، مما يجعله ككتاب، مجرد عقدة داخل ش

مجرد جزء من كل، وهذه المنظومة من اإلحاالت تختلف بحسب األوضاع والمقامات، وبحسب ما إذا كان  

الكتاب  اعتبار وحدة  يتعذر   )...( ي 
التاريخن بالشد  أو  النصوص  بتفسير  أو  الرياضيات  ي 

فن بكتاب  يتعلق  األمر 

ة  ، حت   متماثلة، حت  ولو اتفقنا عىل أنها حزمة عالقات فإن وحدته متغير
ً
 نقديا

ً
ونسبية؛ ما أن نفحصها فحصا

. يحمُل الِكَتاُب، بهذا (11)فهي وحدة ال تطابق ذاتها وال تنشأ إال داخل حقل خطابات متشابك"  بداهتها تفقد  

ي أعماقها عن صورة مغايرة لما يبدو 
ها تكشف لنا فن

ّ
، لكن

ٌ
ها بديهية

ّ
ي ُيظنُّ بأن

كيبات الت 
 من الي ّ

ً
، حمولة المعتن

. عليه ظا ي
 من الالمعي ّ عنه، والمسكوت عنه والخفن

ٌ
 طبقات

ُ
كيبات السطحية توجد  هرها؛ فوراء تلك الي 

ي قد تعرض  
ي هذا المحور مسألة األوهام الت 

ي معرض تحليله المطول لفكرة االتصال فن
 فوكو كذلك فن

ُ
َيُسوق

إمك ي عدم 
ذاب  ننكر بشكل  المتصل، هذه األوهام تجعلنا  تقويض مسألة  ي 

فن نفكر  أي عنرص  عندما  قيام  انية 

ن إما ترى استحالة رصد التقطعات ألنها تؤمن   مات الخطاب وتحليله، وهذه األوهام عىل وجهير ن لتفكيك ميكانير

ي المؤسس. لكن فوكو وجد أن "كل خطاب  
بشكل مسلم باالستمرارية، وأخرى تحاول البحث عن األصل الخفن

 
 .23-22المصدر نفسه، ص  -10

 .23المصدر نفسه، ص -11
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ء ما تم قوله. وهذا الما  ي
 وخفية من سر

ً
سبق قوله، ليس مجرد جملة تم التلفظ بها، أو مجرد   ظاهر، ينطلق رسا

ض أن كل ما يعي   ( إنه خطاب بال نص )...( وعىل هذا النحو، يفي 
ً
ء )لم يقل أبدا ي

نص سبقت كتابته، بل هو سر

ي نفس  
ي هذا الصمت شبه المطبق، السابق عليه والذي يحاكيه بإرصار لكنه فن

عنه الخطاب، تم التلفظ به فن

 رسه."الوقت يخفيه ويخ

ي 
 مما سلفت اإلشارة إليه ينبغن

ً
ي  انطالقا

 من تلك األشكال المسبقة الجاهزة الت 
ً
 نقديا

ً
''علينا أن نقف موقفا

ي ال نتساءل حولها
الت  كيبات  الي  ، وهذا ما يسمح لها أن تفرض نفسها عىل  يتقمصها االتصال، ومن كل تلك 

ي خل
ي رفضها بصورة شاملٍة بل ينبغن

ن الذي يجعلنا نقبلها عىل عالتها"الجميع )...( وال ينبغن ، ينتحل  (12)خلة اليقير

 ،
ً
 مسبقة

ً
 مؤّداه: الخطاب أشكاال

ً
وعا  مشر

ً
 لالتصال. يطرح فوكو سؤاال

ً
ُر مع بعضها مشكلة نمطا

َ
اف
َ
َتظ
َ
"ما الذي   ت

 يجعل  
ً
 منها؟"، وهذا يفّشُ اهتمامه الكبير با  عبارة

ً
َرى بدال

ْ
 أخ

ٌ
َهَر ِعَباَرة

ْ
ظ
َ
ي جوهر  ما تظهر دون أن ت

لّتفصيل فن

 المشكل المطروح الذي يعالجه. 

َرُس بها الخطاب ذلك أن  
ْ
ي ُيد

ي الوقوف عليها، فهي تتعلق بالمنهجية الت 
ورية ينبغن وإذا كان هناك مسألة رصن

، ال نستطيع إعادة بناء منظومة فكرية ما إال  " ي هذا األخير
وصف الخطاب يتعارض ومنهجية تاري    خ الفكر. ففن

باالعتماد عىل مجموعة من الخطابات، ويتم ذلك عىل نحو يكون الغرض منه هو العثور خلف العبارات نفسها  

المتكلمة، الذات  قصدية  ،  عىل  الواعي نشاطها  التجليات    وعىل  بعض  وعىل  بل  قوله،  ي 
فن ترغب  وما كانت 

؛ ومهما 
ً
ي برزت إىل واضحة النهار، فيما قالته رصاحة أوضمانا

ي تاري    خ   الالشعورية الت 
يكن من أمر، يتعلق األمر فن

الفكر بإعادة إنشاء خطاب جديد، وبالعثور عىل الكالم األبكم الهامس الذي ال يتوقف، والذي يحرك من الداخل  

ي وراء  الصوت الذي نسمعه)...(  
 وباستمرار تحليل يسغ إىل البحث عن المعتن الحقيف 

ً
تحليل الفكر هو دوما

؟ المعتن المجازي، يبحث عما  
ً
  وراء الخطاب، سؤاله يتجه بال شك نحو استكناه ما كان يقال وراء ما قيل فعال

قائم   ء  ي
العبارة كشر مع  التعامل  هو  األساسي  همه  مغايرة،  أخرى  وجهة  فيتجه  ي  الخطاب  الحقل  تحليل  أما 

 . (13)الذات''

 
 .25المصدر نفسه، ص  -12

 .27المصدر نفسه، ص  -13
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 نحو 
ً
ُ رأسا ي وجه منهجية تاري    خ الفكر، واستبداله بمنهج يسير

ي برغبته بإقامة ثورة فن
ي كالم فوكو ما يشر

فن

 ،
ً
ها ليست تابعا

ّ
؛ ألن ي ، باستقاللّيٍة عن أّي نظام خارج 

ً
 للمعتن وللسلطة، أيضا

ً
 مستقال

ً
العبارة واعتبارها حامال

ي تنب
 الت 
ُ
ة
َ
، والقاعد سُّ

ُ
، بل هي األ

ً
 أمينا

ً
ي عليها كّل التأويالت األخرى. وخادما

 تن

ِشُف 
ْ
   َيك

ُ
ي طبقات األرض،    الحفري   الَبْحث

ي تحدث فن
َعات الت 

ّ
ي    ويكشفعن الّتَصد

عن الفواصل الزمنية الت 

 " 
ّ
 إن

ُ
ع
ّ
، تتصد

ً
، أيضا َ ي التاري    خ وتظهر  توجد بينها، والعبارة تماثل تلَك الّطَبقات؛ فهي

ي تظهر فجأة فن
العبارة الت 

 ال يمكن رده إىل سوابق وممهدات ماضية فالعبارة مهما كانت    كحدث ال أصل له تحدث 
ً
 دقيقا وانبثاقا

ً
انشقاقا

تافهة، ومهما كانت عرضة للنسيان الشي    ع فور ظهورها، ومهما قدرنا أنها لم تسمع ولم تفهم بكيفية شافية  

، ال اللغة وال الحس باستطاعتهما أن يوفياه كامل حق 
ً
. (14) " ه أو يستنفذاه كليةكافية، فإنها تظل مع ذلك حدثا

ي مدى قدرتها عىل فرض نفسها عىل التاري    خ نفسه 
، يكمن فن

ُ
ظهرُه العبارة

ُ
ما ال ينطوي عليه تاري    خ األفكار وت

وري، الذي ينظر إىل األشياء بمنظار   ل االنفالت من سلطة الّرقابة، وال تقبل التفسير السير
ّ
ها تمث

ّ
، إن ّ ي

بشكٍل فجاب 

 االتصال. 

 
َ
د
َ
ي إطار إثبات بعد أن انتق

سليم بها، وفن
ّ
ي جرت العادة عىل الت

 ميشيل فوكو وحدات الخطاب، والمفاهيم الت 

من   وحدة  أية  أقبل  أال  عىل  وحرصت  العبارات  ن  بير العالقات  وصف  ي 
فن عت  "رسر  :

ً
صا

ِّ
خ
َ
ُمل يقول  القطيعة 

. كما عق ي
ي جرت العادة عىل أن أجدها باستمرار تحت ترصفن

، الت  ح عىلي
ي تقي 

دت العزم عىل أال الوحدات الت 

والحد" والعتبة  والقطيعة  أشكال االنفصال  أي شكل من  الطرف عن  لمثل هذه  ،  ( 15) أغض  القارئ   
ُ
قد يجد

يقبل كالهما   إذ ال  الديكارتية؛  الشك  وقاعدة  فوكو،  ميشيل  إليه  يدعو  ما  ن  بير  ال محيد عنه 
ً
الخالصة تشابها

 ال 
ً
 يخامره شك. باألفكار الشائعة، إال إن كانت واضحة وضوحا

-4 - 

أمام المساءلة وأعاد أشكلته، وتساءل عن تاري    خ المفاهيم؛ ما    الَعاِلم لقد وضع فوكو كل أشكال الخطاب  

؟   الطب؟ ما النحو؟ ما علم االقتصاد السياسي

 
 .28المصدر نفسه، ص  14

 .31المصدر نفسه، ص  15
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، مع مفهوم  
ً
ُف فوكو، ُمطوال

ّ
،وُيورده بحسبانه    كالحمقيَتَوق

ً
اال
َ
ي تاري    خ  تتحقق معه رؤية    ِمث

االنفصال فن

ي    استقراء ذلك أن    ار، األفك 
 فن
ً
سقة

ّ
ي انبنت حوله ال يمكن توحيدها، وجعلها مت

 الخطابات الت 
ّ
ا أن

َ
ِهُمن

ْ
تاريخه ُيف

ي كانت تذكره 
ي كل العبارات الت 

طريق واحد؛ "فمفهوم الَمَرض العقل  ي تكون وتشكل من مجموع ما قي  ل عنه فن

ن وتصنفه وتفشه وتحكي عن تط وراته وعن مختلف ارتباطاته، وتحكم عليه، باالسم وتتكلم عنه كمرض متمير

 . (16) وإذا اقتضن الحال، تمنحه الكلمة لتنطق عىل لسانه بخطابات يراد لها أن تعتي  أنها خطاباته"

فوكو       للدفاع  منطقية   بنيةاستخدم 
ّ
أن َيْزَعُم  الذي  القول  فإن كان  والتقطع؛  االستقاللية  أطروحة  عن 

، إذا كانت ترجع بصورة أو بأخرى إىل  
ً
 واحدا

ً
ي الزمان، تشكل مجموعا

ة فن "العبارات المختلفة األشكال والمبعير

ي كلها إىل موضوع واح
النفس المرضن النحو، ترجع عبارات علم  الموضوع وتحيل نفسها عليه؛ فبهذا  د ذات 

ي ما لبثت أن  
ي التجربة الفردية أو االجتماعية، يمكن أن نسميه الحمق. غير أنتن

 وأشكال مختلفة فن
ً
يتخذ صورا

العبارات وتمايزها، كما ال تتيح  ن مجموعة من  الحمق ال تسمح مع ذلك بتميير انتبهت إىل أن وحدة موضوع 

 المفاهيُم تحت سلطة جّبارة، تفرضها تلك . تقعُ (17) ظهور عالقات ثابتة وقابلة للوصف والتحديد فيما بينها"

ت فيه    َيغدو من المستحيل فصلها، وبيان خصائصها بمعزل عن الكّل الذي اني 
ُ
الّتداخالت النسقّية، بحيث

لت. 
ّ
 وتشك

تعاقبها   ي 
فن الخطأ  أوجه  بيان  أجل  من  التساؤل،  عىل  فوكو  اعتمد  واجهته،  ي 

الت  لإلشكالية  تقديمه  ي 
وفن

 ما، ، فإذ نواستمراريتها
ً
ن خطابا ، إذا ما نحن بحثنا عن مبادئ تمير

ً
ا سلم بمثل هذه األطروحة؛ فإننا "نخظ  كثير

ي تبعير نقط االختيار  
ي لنا عىل األصح، أن نبحث عن تلك المبادئ فن

ن الفكرية، أال ينبغن ي وجود تلك المضامير
فن

ي يت
ي يسمح بها الخطاب؟ أال تكون تلك المبادئ، هي مختلف اإلمكانيات الت 

ي  الت 
يحها الخطاب، والمتمثلة فن

اتيجيات متعارضة، وإفساح المجال لمصالح متعارضة،  بعث أفكار وموضوعات وجدت من قبل وإحياء اسي 

والقيام بأدوار مختلفة )...( عىل األصح أن نرد تبعير نقط االختيار، وأن نحدد خارج كل خيار أو تفضيل لفكرة  

اتيجية؟" . لقد سعت الدراسة الفوكوية إىل إثبات الّتبعير الذي يعد بمثابة  (18) عىل أخرى، حقل الممكنات االسي 
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ا   منهمًّ فوكو  ليس  وتغطيه.  تتضمنُه  ي 
الت  والوحدة  االتصال  ي خضم 

فن  ، اتبيةو   النسقية بالمنشي النظم    الي  ي 
فن

ي تاري    خ الفلسفة(، أو الفروقات اللسانية، بل يركز عىل مفهوم التبعير ويحاول ر 
صده  الحجاجية )كما تصاغ فن

 الخطابية العالمة.   المكوناتداخل  

إذ "العالقات الخطابية، ليست عالقات توجد داخل الخطاب:    يعرض فوكو لمسألة تكون الموضوع وعلة ذلك، 

. لكن هذا  
ً
 أو بالغيا

ً
ن الجمل والقضايا بناء استنباطيا فهي ال تربط مفاهيمه وألفاظه بعضها ببعض، وال تقيم بير

ي أنها عالقات توج
ي بعض األحوال  د خارج الخطاب، ال يعتن

 معينة، وتلزمه فن
ً
ترسم حدوده وتفرض عليه أشكاال

الخطاب")  حدود  عند  القول،  صح  إذ  توجد،  إنها  عنها.  ويعي   بأشياء  يتلفظ  العالقات 19أن  تلك  تظهر   .)

شئنا   إن  ل، 
ّ
تمث ها 

ّ
إن رصي    ح،  بشكل  الخطاب  عنه   ُ ّ يعي  ال  ما  ي 

فن أي  الّتخوم،  عند   المعنوية، 
ً
مجاال القول، 

ي 
، تلك الّتقاطعات المعرفّية، الت 

ً
، وتنشأ، أيضا ن عنارص المعتن ي تلك الحدود ينشأ الّتفاعل بير

للممكنات، ومن فن

 يختّص بها كّل خطاب عن اآلخر. 

فكرة ي 
الخطابية    تنبتن اتيجيات  الصياغات االسي  أفرزته  الذي  العميق،  التحليل  عىل  فوكو  ميشل  عند 

)تكون   مضمونية  -العبارةالسابقة  وحدة  إىل  المفهوم  -التحول  أن كل    -تكون  ذلك  اتيجية(؛  اإلسي  الصياغة 

لتشكل   تتظافر  المفهمة  فإن  وبذلك  إليها،  اإلشارة  أو  قولها  يتم  لم  عليه،  مة 
ّ
متقد عنارص  يبتن عىل  خطاب 

اتيجيات خطابي َها. لقد كان الغرض من وضع اسي 
ّ
ي َمَحل

ف فن
َّ
 خطابية تّوظ

ً
اتيجية ن اسي  ة هو تعديل العالقات بير

ي عليها 
ي تنبتن

الت  المعارف  المنطقية، وقد جرد فوكو  العبارية، وأشكال بنياتها  الخطابية، ومكوناتها  الوحدات 

إذا  فرديتها وخصوصيتها،  ي 
 "يكون بمستطاعنا إظهار تشكيلة خطابية ما، فن

ُ
الخطابية، حيث اتيجيات  االسي 

ي مقدورنا إبراز تمكنا من تحديد منظومة تكون مختلف اال 
اتيجيات الموجودة بها، بعبارة أفضل، إذا كان فن سي 

اتيجيات، موصوفة عىل هذا النحو، ال تجد   اتيجيات)...( وتلزم اإلشارة إىل أن االسي  ي تتفرع بها االسي 
الكيفية الت 

 عن الخطاب". 
ً
 موقعها األصىلي بعيدا

 *** 

للمعرفة؟ حمَل فوكو عىل عاتقه مهّمة اإلجابة هل نستطيع االنفالت من قبضة التاري    خ الخظي المّتصل  
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ي   بالمنهج األركيولوج 
ً
ي الطبقات الدفينة عن المفاهيم الهامشية    عن هذا السؤال، ومتوّسال

سغ إىل البحث فن

الخّطية   المعرفة  عن  بذلك   
ً
نائيا االنشقاقات،  وعن  عات 

ّ
الّتصد عن  المركزية  الخطابات  ووراء  والثانوية، 

 
ً
 ما يسمح به هذا العمل هو فتح إمكانيات معرفية االتصالية، ومّتجها

ّ
، والمهمل. إن ي

 صوب الثانوي، والالمرب 

، بالتبعير 
ً
 صورٍة عن التاري    خ بمعزل عن النسق المغلق، بل واالستعانة، أيضا

ُ
ي، واتخاذ جديدة أمام العقل البشر

ي دراسة القضايا عي  التاري    خ. 
 والالخطية فن

  

 


