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ننوه بأن  (.موسوعة ستانفورد للفلسفة، واملنشور على )عن ميشيل فوكو، غاري كوتينقمقدمة: هذا نص مرتجم لد. 

للمقالة،  النسخة الدارجة، واليت قد ختتلف قليًلا عن هذا الرابط الرتمجة هي للنسخة املؤرشفة يف املوسوعة على

نه قد يطرأ على األخرية بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الرتمجة. وختاًما، خنّص حيث أ

بالشكر حمرري موسوعة ستانفورد، وعلى رأسهم د. إدوارد زالتا، على تعاونهم، واعتمادهم للرتمجة والنشر على جملة 
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   ةذاتي سرية .1
 

أظهر تفوقا على  غري أنه ،ت فرتة دراسته مضطربة نفسيا، كان1926أكتوبر  15ولد فوكو يف بواتيه بفرنسا يف 
ستوى الدراسي. بدأ دخول احلياة األكادميية يف حقبة الستينات حيث شغل عدة مناصب يف اجلامعات امل

"الكوليج دي فرانس" حيث عمل أستاذا ة ريس يف اجلامعة الفرنسية املرموقللتد 1969عام  انتخابهالفرنسية قبل 
ستوى السياسي حيث كان املؤسس أصبح فوكو انشطا على امل ،1970لتاريخ نظم الفكر حىت وفاته. ومنذ العام 

حاضر فوكو كثرياً  ،املهمشة األخرى وتظاهر دفاعا عن حقوق املثليني واجملموعات ،جلمعية أخبار السجون
 اكاليفورنيوافق على أن يدرس بشكل سنوي يف جامعة   1983ويف  ،وخصوصا يف الوالايت املتحدة ،خارج فرنسا

نشرت  مث ،شرت بعض أعماله أثناء حياته. ن  1984يونيو  25يف  تويفو  ،اإليدزضحية مبكرة ملرض بريكلي. كان 
 ألفكاره. وامتداداتوهي تتضمن توضيحات  ،يف الكوليج دي فرانس بعد وفاته حماضراته

 
س واترخيه بنفس القدر يف يصعب التفكري يف فوكو كفيلسوف. فتكوينه األكادميي يف جمال علم النف

وأاي  ،أديباً و  ،ابألدب والسياسةكان شغوفا   ،واالجتماعيةواريخ للعلوم الطبية . كتبه يف الغالب هي تالفلسفة
، أواًل  .أحد البعدين التاليني أو كليهما فأعمال فوكو ميكن أن تكون مثمرة فلسفيا إذا قرأت من خالل ،يكن

للتشابك  نًيا،اث .قليدي من خالل منط )اترخيي( جديدلقيام ابملشروع الفلسفي النقدي التاب اضطالعبصفتها 
 املقال كفيلسوف من خالل هذين البعدين.  سيقدمه هذامع أفكار الفالسفة التقليديني. النقدي 

 
 

 ةخلفية فكري .2
 

 سوبيورابإليكول دي نورمال فوكو  التحقفقد  ،سفي الذي تلقى فيه فوكو تعليمهللمشهد الفل نبدأ برسم لوحة
حينما كانت الوجودية  1946يف عام و  ،لفرنسيني الكبارالتقليدية لكل الفالسفة ا االنطالقنقطة  وهي

 كما كان    ،كان مهما له بشكل خاصوهيدجر الذي   ،حضر حماضرات ملريلوبوندي ،لوجية يف ذروهتاالفينومينو 
"هيجل" من خالل شروح أعماله اليت قدمها جان  رئيسني لفوكو. عرف األول اهتمامني هيجل وماركس

 بقوة على فوكو يف األستاذين كالأثر   ،وسريالذي قدم قراءة بنيوية لهمن خالل الت فيما عرف ماركس هيبوليت
"احللم  مل يكن مفاجئاً أن تكون أعمال فوكو املبكرة )مقدمته الطويلة لكتاب لذلك ،مرحلة "اإليكول نورمال "

تصر يف املرض كتاب خم   والشخصية:األمراض العقلية و لودفيج بنسفاجنر.  للنفساين اهليدجري والوجود "
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حتول عنه بشكل حاسم بعد فرتة  ومها ما ،ابلتتابع الوجودية واملاركسيةحتت أتثري وطأة  ت( قد كتبالنفسي
 ليست ببعيدة.

 

إال أن  ،شخصي على فوكو أتثريأي  عاش وعمل خارج النظام اجلامعي يالذ سارتر حلياةكان   ما
بدأ فوكو كما . فكرية كسابقة  ن حاضرا دوماى فوكو كاسارتر الذي سيطر على الفكر الفرنسي السابق عل فكر

كراهية شديدة للمجتمع الربجوازي وثقافته وبتعاطف عفوي مع اجلماعات املهمشة على جوانب اجملتمع بسارتر 
ابألدب  اهتمامهمايف  ن اإلثنني متشاهبان. كما أواملثليني وأمثاهلم السجناء واملمثلني و الربجوازي مثل الفنانني

ومع  ،كر نسبيا عن السياسةبعد عزوف مبانشطني مؤثرين  حتوال إىل وكالمها أيضا ،الفلسفة النفس كما وعلم
مع سارتر. فعلى الصعيد الفلسفي  ابلتضادعلى تعريف نفسه  -يف النهاية-كان فوكو مصرًا   ،هذا التشابه

كما رفض فوكو     ،ترانسندنتالية(نرجسية  رفض  فوكو مركزية الذات عند سارتر )واليت هزأ هبا بوصفها  مثال،
على صعيد  شخصي وسياسي  دور سارتر " كمفكر عاملي " حيث حيكم  األخري على اجملتمعات من داخل 

، حماولة فوكو للتباعد عن سارتر ىبشدة عليبقى مسحة حتتج  ،ومع هذا كله  "مباديء  كونية/ متعالية ". 
 خصبا.  سؤاال ليظل السؤال عن العالقة بني نتاجهماو 
 

رنسي يف كان الرتاث الف  ،. األولة وإجيابية ابلنسبة لفوكو اليافعثالثة عوامل أخرى كانت أكثر أمهي
 ،ية الفرنسيةاجلامع القوية واملؤثرة يف املؤسسة أحد الرموز ،جورج كاجنيلهام أبعمالممثلة  ،اتريخ وفلسفة العلم

جًا للكثري مما سيقوم به فوكو بعد ذلك يف اتريخ العلوم منوذ ،ابته يف اتريخ وفلسفة البيولوجياإذ قدمت كتا
ن وظل أحد أهم املؤيدي ،اتريخ اجلنون"تعهد كاجنيلهام أطروحة فوكو للدكتوراة عن "اإلنسانية. أشرف/

 منظور كاجنيلهام لتاريخ العلم )وهو منظور طوره من كتاابت غاستون  كان  ،واملناصرين لفوكو طوال مسريته
عقالين" " بفهم هوفوق هذا أمد ،ابلقطيعات يف اتريخ العلمحبس قوي كوين   ون لفوكو إذ أمده ع ابشالر( خري

 متحررين من الوعي الفينومينولوجي املتعايل.  جعلتهماللدور التارخيي للمفاهيم. هااتن القدراتن 
 

مها فريناند دي فوق هذا ,وجد فوكو مايدعم هذا الفهم يف اللسانيات البنيوية وعلم النفس اللذين طور 
كل هذه   ،رن(وأيضا يف عمل جورج دومزيل البنيوي األول من نوعه يف )الدين املقا ،سوسيو وجاك الكان

)يف أصول  ميالد العيادة ،توارخيه البنيويةت السياق لتهميش فوكو للذات يف "املواقف املضادة للذاتية أوجد
 نسانية احلديثة(. )يف أصول العلوم اإل الكلمات واألشياء، الطب احلديث(
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سيما كتاابت جورج اباتي  ،األدب الفرنسيبطالئع  مفتوان وجد فوكو نفسه ومن مشرب خمتلف
 االفرتاضاتوجد هناك  الواقعية التجريبية للوجودية الفينومينولوجية  ساملة من الترتس بسياجات   و،وماريو بالنش

احملدودة" -األديب "للخربات االستحضارمهية كان الفلسفية املشبوهة عن الذاتية. وعلى جانب خاص من األ
 . الفئات التقليدية للفهم تتهاوى ساقطةيدفعننا إىل األقاصي حيث تبدأ  مما
  

اليت واجلينولوجية  األركولوجيةمن الطرق  الوسط الفلسفي املواد الالزمة لنقد الذاتية ومثيالهتا اأنتجت هذ
 .التالية ليه يف األسطرإعرج . نييف النقد التارخييف مشروعه  أفادت فوكو

 
 

 نقد فوكو للعقل التارخيي    .3
 
ءلة املسلمات من حلظتها األوىل يف مشروع مسا واخنرطت ،جرت العادة أن يقال أن الفلسفة بدأت مع سقراط 

ى يتجل عرفة.وهي نقد امل ،كانط بتطوير فكرة مميزة حديثة  عد قرون قام لوك وهيوم وحتديداوب ،املقبولة عادة
هو قادر  قد الذي كشف حدود قواان املعرفيةأن نفس الن اإليستمولوجي العظيم لكانط يف أنه يوضح االبتكار

 أنه مسات ممكنه للمعرفة والتفكريعلى  فما قد يبدو ،رورية الستعماهلاأن يكشف عن الشروط الض على أيضا
يقرتح فوكو أبن  ،ح حقائق ضرورية. يف املقابلشياء( تنقلب لتصبالطابع الزماين واملكاين لأل ،على سبيل املثال)

أن نسأل  يقرتح ،هو الضروري فيما يبدو ممكناً  وبدالً من أن نسأل ما ،نقوم بعملية قلب لتلك اخلطوة الكانطية
 ،)البيولوجية يروم التساؤل الفوكوي املركز العلوم اإلنسانية احلديثة املمكن فيما قد يكون ضروراي.هو  ما

 ،إىل أن تقدم حقائق علمية كونية عن الطبيعة البشرية إذ أن هذه العلوم تطمح ،واإلجتماعية( ،السيكولوجية
الفلسفة السياسية واألخالقية جملتمع معني.  االلتزاماتبسيطة عن  تزيد عن كوهنا تعبريات هي يف الواقع ال فيما

واليت التعدوا كوهنا جمرد نتاج لقوى  مية تكون تلك املزاعكيف  ية تقوض تلك املزاعم أبن تعرضالفوكو النقدية 
 ليست حقائق مؤسسة علميا.  . وبذلك فهياترخيية ممكنة

 

 
 أعماله الرئيسية   .4

 

 والطب اتريخ اجلنون   4.1
 

نشأ هذا  ،هو أول أعماله الكربىالنمط يف فكر فوكو و  ،(1961"اتريخ اجلنون يف العصر الكالسيكي " ) ربزي   
مث دبلومه يف علم األمراض   ،1949وكو األكادميية لعلم النفس )ليسانس علم النفس الكتاب يف مرحلة دراسة ف
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معاانته الشخصية   ،وفوق كل ذلك  ،بباريس عمله يف مستشفى لألمراض النفسية وكذلك أثناء (1952النفسية 
وتعاقبه على  ،(1959-1955غري أنه كتب اجلزء األكرب منه يف مرحلة هجرته بعد التخرج ) .ةمن مشاكل نفسي

ث ظهور املفهوم احلديأملانيا وبولندا. يستقصي الكتاب شغل وظائف دبلوماسية وتعليمية عديدة يف السويد و 
من خالل عمل فوكو األرشيفي الضخم إضافة إىل سخطه  "اتريخ اجلنون"  تكّون ،"للمرض العقلي" يف أورواب

لتواريخ القياسية رأت املعاجلة الطبية للجنون يف رآه كنفاق أخالقي للطب النفسي احلديث. ا الشديد على ما
خوان توك يف إجنلرتا( كتحرير مستنري  فرنسا واال)واليت تطورت من إصالحات بينل يف القرن التاسع عشر

ولكن حبسب فوكو فالفكرة اجلديدة القائلة أبن اجملنون هو مريض  ،ون من جهل ووحشية العصور السابقةللجن
قة على اإلطالق عالج طيب مل تكون تطويراً واضحاً للمفاهيم السابإىل  حاجةويف  "عقليا"( فحسب )مريض

أو وجهة  ،ة الكونيةابلقوى اخلفية للمأسا اتصالفكرة عصر النهضة عن أن اجملنون على  ،)على سبيل املثال
 مي املزعومهو جيادل أبن احلياد العل ،عالوة على ذلك .لى أنه نبذ للعقل(للجنون ع 18-17نظر القرنني 

فوكو  ،ابختصارجمرد غطاء لتحدايت حامسة لألخالق الربجوازية التقليدية.  للمعاجلة الطبية احلديثة للجنون
كان مرض عقلي(   أن اجلنون هو)جدال حوله  كتشاف علمي الوا أنه موضوعي  مت تقدميه على جيادل أبن ما

 . واالجتماعيةية األخالق االلتزامات يف احلقيقة نتاجا للشكوك البارزة حول
 

الذي ميكن أن   (1963) "" مولد العيادة" , يؤرخ فوكو اتريخ اجلنون يف العصر الكالسيكيبعد "
األخالقي هنا  مصمت –االجتماعيكنقد للطب اإلكلينيكي احلديث ولكن صوت النقد   -مثل سابقه- يقرأ

ضوعية يف الطب ي من احلقيقة املو وجود جوهر أساس قد يعزى ذلك إىل ،)فيما عدا بعض املقاطع النارية(
هو  مولد العيادةوكنتيجة لذلك فإن  ،من وجود قاعدة يستند عليها النقديقلل  ( مما)بعكس الطب النفسي

 على نفس طريقة كاجنليهام للمفاهيم.  ،كون إىل التاريخ القياسي للعلمي أقرب ما
 

 
 الكلمات واألشياء    4.2

 

والذي ترجم الكتاب إىل اإلجنليزية  Les mots et les chosesشهورا يعد الكتاب الذي جعل من فوكو م
عنوان إقحاما غريبا يف تطور فكر فوكو بطرق عدة. إذ يشي ال (The Order of Things)حتت عنوان 

بتوسع يف التاريخ  Une archéologie des sciences humainesحفرايت العلوم اإلنسانية" الفرعي "
حديثة أخرى كاالقتصاد واألحياء النفسي والطب العيادي ويتجاوزه إىل ختصصات النقدي السابق للطب 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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" لطبع هناك اهتمامات مستفيضة يف "املعارف األمربيقية التجريبية. واب""البيولوجيا " وفقه اللغة "الفيولوجيا
اعي وجد نقد اجتماملتعددة لعصر النهضة والعصر الكالسيكي الذي سبق عصر العلوم البشرية احلديثة. ابلكاد 

". وعوضا عنه، يعرض ضمين أو حىت انعدم يف كتاب "التاريخ الكالسيكي للجنون" أو حىت "والدة العيادة
لنهضة إىل يومنا. إذ يف الفكر الغريب من عصر ا –كيف تغري هذا املعىن  –املعرفة  فوكو حتليال شامال عما تعنيه

" يف الفكر الفلسفي، سأركز هنا على معاجلته ملفهوم "التمثيل اهو مركز اهتمام فوكو، ولذ "كان مفهوم "التمثيل
 حيث جند أكثر االشتباكات املباشرة لفوكو مع األسئلة الفلسفة التقليدية. 

 
 

 الكالسيكيالتمثيل     4.2.1
 

كان التمثيل   ،جيادل فوكو أبنه منذ ديكارت وحىت كانط )خالل ما يسميه الفرنسيون العصر الكالسيكي(
ا ابلفكر: التفكري جمرد توظيف األفكار لتمثل موضوع الفكر. لكنه يقول جيب أن نكون واضحني عما مرتبط

 يعين أن متثل فكرة موضوعا. إذ مل يكن هذا، يف املقام األول، أي نوع من عالقات التماثل: ال توجد أي مسات
لقول أبن الفكرة بال )خصائص( للفكرة حبيث تشكل تلك السمات متثيال للموضوع. )ال يتطلب هذا ا

خصائص أو حىت أن تلك اخلصائص ليست ذات عالقة لتمثيل الفكرة للموضوع.( على العكس، ف همت 
 املعرفة يف عصر النهضة كمسألة متاثل بني العالمات.

 
اخلريطة منوذج مفيد للتمثيل الكالسيكي، إذ تتكون على سبيل املثال من جمموعة خطوط متباينة يف 

واأللوان، وابلتايل متثل طرق املدينة وما حوهلا. هذا ليس ألن الطرق لديها خصائص اخلريطة الطول والعرض 
)طول وعرض وألوان اخلطوط( ولكن ألن البنية التجريدية املمنوحة يف اخلريطة )العالقات بني اخلطوط( تطابق 

تضى امتالكنا ألفكار، إن صح التجريدية للطرق. يكمن يف قلب التفكري الكالسيكي مبدأ أننا نعرف مبق ةالبني
التعبري، متثل ما نعرفه. ابلطبع، وعلى العكس من اخلريطة، ال حنتاج ألن نعرف اخلصائص الفعلية ألفكاران 

حقيقتها الصورية"( التعليمية، ال حنتاج ألن نعرف " مبقتضى ما هي قادرة على متثيله )مبصطلحات ديكارت
الواقع ثلها )البنية ملا يسميه ديكارت "اليت تتشاركها مع األشياء اليت متحنتاج فقط ألن نعرف البنية التجريدية 

املوضوعي" هلا(. إال أننا ومع هذا منلك مدخال )استبطانيا( حنو البنيات التجريدية ألفكاران: ميكننا أن "نرى" 
وضوع، ابلطريقة اليت حنور أي بنية متثيلية متلكها. عالوة على أنه ميكننا حتوير بنية فكرة جلعلها متثيال أفضل مل

 خريطة لتحسينها.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نه متثيل كاف؟ أو  ؟عرف أبن فكرة ما هي متثيل ملوضوعكيف ميكن، من املنظور الكالسيكي، أن ن
جيادل فوكو أبن ذلك ال يكون مبقارنة الفكرة ابملوضوع كما لو أهنا منفصلة عن متثيله. هذا مستحيل، إذ أنه 

مكانية الوحيدة هي تعرف هو أن متثل(. إن اإلحني )يف الفكر الكالسيكي، يتطلب معرفة املوضوع دون متثيل 
يف أن على الفكرة نفسها أن تبني بشكل واضح أهنا متثيل. الفكرة متثل حقيقة أهنا متثيل. أما عن مسألة ما إذا 

وائمة، جيب أن ابلنسبة للم املرجعية الذاتية" هي كل ما هنالك. وأماالفكرة متثيل، فهذه اخلاصية من "كانت 
"األفكار الواضحة واملتميزة"  ،على سبيل املثال ،الفرعية اليت تدلل على موائمتها تكون هناك بعض األفكار

عند ديكارت أو االنطباعات البسيطة عند هيوم. وهبذا املعىن، على بداايت الفلسفة احلديثة أن ت بىن دائما 
مبوائمة فكرة ال يؤسس يف ذاته الوجود املستقل على "احلدس" )عقلي أو حسي(. الحظ أبن "احلدس" 

للموضوع الذي متثله الفكرة. أما فيما خيص منظور البداايت احلديثة، قد ال يكون هناك مواضيع كهذه، ولو 
قق عرب وسائل أخرى )عرب احلجة أو نوع آخر ما من احلدس مثال(.   كان، فإهنا حتتاج ألن حت 

 
املعرفة الكالسيكية هو الفكرة؛ أي التمثيل الذهين. ميكن للمفكرين نرى إذن، ابلنسبة لفوكو، مفتاح 

الكالسيكيني أن خيتلفوا على الوضع األنطولوجي الفعلي لألفكار )واقعها الصوري(؛ لكنهم يتفقون مجيعا على 
وعاهتم أهنا )أبستمولوجيا إن مل تكن انطولوجيا( متثيل "غري مادي" و"غري اترخيي". أي أهنم يف متثيلهم ملوض

حتديدا، ال ميكن تصور أهنم ميلكون أي دور يف االتصاالت العرضية للعوامل الطبيعية أو اإلنسانية. ومن هنا يتبع 
ال ميكن أن يكون هلا دور أساسي يف املعرفة. ال ميكن للغة  -كواقع مادي و/أو اترخيي حتديدا- قدما أن اللغة

  .ل مادي لألفكار، ال معىن هلا إال من خالل عالقتها هبمإال أن تكون جمرد أداة نظام أعلى للفكر: متثي
 

 
   نقد كانط للتمثيل الكالسيكي   4.2.2 

 
كانط )على الرغم من أنه جمرد مثال   عنديؤكد فوكو أن "التحول" العظيم يف الفلسفة احلديثة حيدث حني، 

كانت األفكار ابلفعل متثل   يصبح من املمكن إاثرة السؤال عما إذا ،لشيء أعرض وأعمق بكثري بال شك(
مواضيعها، وإن كانت كذلك، كيف )مبقتضى ماذا( تفعل. أي مبعىن آخر، مل تعد تؤخذ األفكار على أهنا 
محاالت غري إشكالية للمعرفة؛ إذ من املمكن اآلن أن نفكر أبنه ميكن للمعرفة أن تكون )أو هلا جذور يف( 

لتمثيل أي ارتباط ابملعرفة على اإلطالق، فرمبا بعض )أو حىت شيء آخر غري التمثيل. هذا ال يعين أن ليس ل



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اآلن غدى أن الفكر الذي على كل( املعرفة مازالت ابألساس تشمل أفكار متثل مواضيع. لكن يصر فوكو 
  .فقط )مع كانط( ممكنا هو أن قد يكون للتمثيل ذاته )واألفكار اليت مثلت( أصول يف شيء آخر

 
فوكو، لبعض االمكاانت احلديثة اهلامة والفارقة. أوهلا تلك اليت طورها  أدى هذا التفكري، حبسب

كانط نفسه، الذي فكر أبن التمثيالت )أتمالت أو أفكار( هن أنفسهن نتاج )"م ّشكالت" عرب( العقل. بيد 
وزة. لذا أن العقل مل ينتجهن مع هذا كواقع طبيعي أو اترخيي، وإمنا كانتماء إىل حقل معريف مميز: ذاتية متجا

حافظ كانط على اإلصرار الكالسيكي أبنه ال ميكن فهم املعرفة كواقع مادي أو اترخيي، لكنه حدد أسس 
املعرفة يف جمال )متجاوز( أكثر أولية من األفكار اليت يضمها. )جيب أن نضيف ابلطبع أن كانط مل يفكر هبذا 

كن ميتافيزيقيا. ولكن استكشف هذا البديل امليتافيزيقي اجملال على أن حيوي واقعا متجاوزا التارخيي واملادي؛ مل ي
أبن األفكار نفسها  -وبطبيعة أكثر حداثية- عرب امليتافيزيقيا املثالية اليت تبعت كانط(. كان هناك منظور آخر

وقائع اترخيية. هذا كان ميكن أن يطور هذا بشكل أكثر معقولية عرب أن يعترب اآلن ربط األفكار بشكل أساسي 
للمعرفة. ولكن هذا املنظور مل يكن  اللغة )كما عند هردر على سبيل املثال( احلامل الرئيسي )واملؤرخن( مع

قابال للتطبيق يف صيغته األصلية، إذ سيحرم جعل املعرفة اترخيية ابلكامل من أي صفة معيارية وبذا سيدمر 
اترخيية بشكل رئيسي، فعليه أن حيتفظ  صفتها كمعرفة. مبعىن آخر، حىت حني جيعل الفكر احلديث من املعرفة

  .مبعادل وظيفي جملال كانط املتجاوز ليضمن الشرعية املعيارية للمعرفة
 

 
 اللغة و"اإلنسان"     4.2.3 
 

يف هذه النقطة يقدم لنا "الكلمات واألشياء" اخلصيصتني املركزيتني للفكر بعد كانط: عودة اللغة و"ميالد 
مل يتحدث فوكو عن عودة اللغة: هلا اآلن دور مستقل وأساسي مل  ،لسابقة بسهولةاإلنسان" تفسر مناقشتنا ا

تكن لتلعبه كمجرد أداة لألفكار الكالسيكية. ولكن هذه العودة ليست ظاهرة وحدوية مرتاصة. فاللغة مرتبطة 
اتريخ اللغات الطبيعية ابملعرفة بطرق خمتلفة يقابل كل منها نوع متميز من "العودة". لذا، على سبيل املثال، أنتج 

ارتباكات وتشوهات ميكننا أن نستبعدها عرب آليات الصورنة. من جهة أخرى، رمبا وضع نفس هذا التاريخ 
 -حقائق أساسية يف لغتنا ال ميكننا تنقيبها إال وسائل التفسري التأويلي. )لذا فهاذين املنظورين املتعاكسني ظاهراي

مها يف الواقع، حبسب فوكو، مشروعني تكميلني  –يلية عن االستعمارية الكامنني حتت تفرقة الفلسفة التحل
ولكن هناك إمكانية أخرى: ميكن أن تعامل اللغة بعد أن حتررت من تبعيتها لألفكار )كما   للفكر احلديث.(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بل حىت ابستقالل أعمق من لغة عصر النهضة، مبا أنه ال يوجد  -كانت يف عصر النهضة( كواقع مستقل بذاته
نظام متاثل يربطها ابلعامل. وهبذا املعىن، اللغة حقيقة حنو ذاهتا، ال تتحدث عن شيء عدا معناها اخلاص. هذا 
هو حقل "األدب اخلالص" الذي استحضره مالرمييه حني أجاب سؤال نيتشة )األصيل( "من الذي يتكلم"؟ 

خارقة كامنة ومتنح حقيقة فريدة  بـ "اللغة نفسها". إال أنه وعلى النقيض من عصر النهضة ال توجد كلمة
 .أو عدة لغات تتحدث عن نفسها ولنفسها ،ة. األدب حرفياً ال شيء سوى لغةلكلمات اللغ

 

حىت أكثر أمهية من اللغة هو هيئة اإلنسان. وأهم نقطة عن "اإلنسان" هو أنه مفهوم معريف. يقول 
ذلك ليس النعدام فكرة البشر كنوع أو  فوكو، ال يوجد اإلنسان خالل العصر الكالسيكي )أو قبل ذلك(.

إلنسان كهذا" الطبيعة البشرية كاعتبار سيكولوجي أو أخالقي أو سياسي، وإمنا "مل يكن هناك وعي معريف اب
( ولكن حىت "املعريف" حيتاج تصورا. حىت يف العصر الكالسيكي بال شك مت تصور 309 ،)الكلمات واألشياء

أي أن البشر هم من محلوا األفكار اليت متثل العامل(. أما اإلنسان فهو مفهوم البشر كموضع للمعرفة على أنه )
، موضع التمثيل يف الوقت نفسه موضوع جترييب. كان البشرهي معريف ابملعىن الكانطي للذات املتجاوزة واليت 

ر مصدرها. إذ مل يكن هناك مكان يف الفك -كما عند كانط-ابلنسبة للعصر الكالسيكي، ولكن ليس 
 الكالسيكي لالعتبار احلديث عن "التشكيل".

  

كاشفة لكوجيتو ديكارت، مظهراً ملاذا الكوجيتو يقينية غري   ةيستعرض فوكو فكرته من خالل مناقش
قابل للشك ضمن املعرفة الكالسيكية ولكن ليس ضمن املعرفة احلديثة. هناك طريقتان ملساءلة قوة الكوجيتو. 

)النفس املفكرة، األان( اليت استنتج ديكارت وجودها هي أكثر من جمرد فعل لتمثيل األوىل هي اقرتاح أن الذات 
املواضيع؛ لذا ال نستطيع االنتقال من متثيل إىل مفكر. ولكن هذا ليس منطقيا ابلنسبة للعصر الكالسيكي مبا 

ة ابلفعل" ولكن جمرد يف أن ميكن الذات كممثل أال تكون "واقعي أن التفكري هو التمثيل. سيكون النقد الثاين
"نتاج" )م ّشكلة عرب( عقل حقيقي ابملعىن األكمل. لكن ليس هلذا االعرتاض وزن إال إذا فكران يف أن هذا 
العقل "أكثر واقعيا" ميلك الذات كموضوع مبعىن ما عدا متثيلها )وإال، فال أساس للقول أبن الذات كممثل 

  ا ما ال ميكن التفكري به ابملعطيات الكالسيكية.هي "أقل واقعية".( ولكن مرة أخرى، هذا حتديد
 

 التناهيحتليل     4.2.4
 

يكمن يف قلب اإلنسان تناهيه: حقيقة أنه، كما هو موصوف يف العلوم التجريبية احلديثة، حمدود بقوى اترخيية 
ائن التجرييب متعددة )عضوية واقتصادية ولغوية( تعمل عليه. هذا التناهي معضلة فلسفية ألنه على هذا الك



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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احملدود اترخييا أن يكون أيضا مصدر التمثيالت اليت نعرف هبا العامل التجرييب، مبا فيها أنفسنا ككائنات جتريبية. 
متضمنا على األان )وعيي(، كما يضعه كانط، أن يكون موضوعا جتريبيا للتمثيل ومصدرا متجاوزا هلا يف الوقت 

وتعين تلك االستحالة )املدركة اترخييا(  -أبنه ليس ممكنا يف النهايةذاته. كيف يكون ذلك ممكناً؟ يرى فوكو 
اهنيار املعرفية احلديثة. يرسم ما يسميه فوكو " حتليل التناهي" احلالة التارخيية هلذا االستنتاج وميحص اجلهود 

  .الكبرية )اليت تصنع جمتمعة قلب الفلسفة احلديثة( لإلجابة على السؤال
 

إىل كانط، الذي يطرح الفكرة احلامسة اآلتية:  -اتيجية األساسية إلجابتهواالسرت  -لطبعا، يعود السؤا
أن العوامل ذاهتا اليت جتعل منا متناهني )خضوعنا للمكان، الزمان، السببية، ...إخل( هي أيضا شروط أساسية 

إن مشروع  إلمكان املعرفة. وبذا تناهينا مؤَسس ومؤِسس يف نفس الوقت )إجيايب وأساسي، كما يضعها فوكو(.
 هو إلظهار كيف ميكن ذلك. -حتليل التناهي-ثة )الكانطية ومابعد الكانطية( الفلسفة احلدي

 
حتاول بعض الفلسفات احلديثة حل معضلة اإلنسان من خالل اختزال املتجاوز إىل التجرييب يف الواقع. 

ي )الفيزايء واألحياء( بينما تنادي إذ حتاول الوضعية على سبيل املثال أن تفسر املعرفة مبقتضيات العلم الطبيع
 ،على سبيل املثال-املاركسية ابلعلوم االجتماعية التارخيية. )الفارق هو أن األوىل تؤسس املعرفة يف املاضي

يف حني أن الثانية تؤسسها يف املستقبل الثوري الذي سيتجاوز قيود اإليديولوجيا( يتجاهل -التاريخ التطوري
طيات املشكلة: وهي أنه جيب اعتبار اإلنسان بشكل غري قابل لالختزال جتريبيا كال التوجهان ببساطة مع

 ومتجاوزا.
 

قد يبدو أن الفينومينولوجيا اهلوسرلية أجنزت املشروع الكانطي يف التوفيق بني اإلنسان كموضوع 
التجريبية يف  واإلنسان كذات من خالل جعل املشروع الديكاريت راديكاليا؛ أي عرب أتسيس معرفتنا ابحلقائق

واقع الذات املتجاوزة. لكن املشكلة مع هذا أن املفهوم احلديث لإلنسان يستبعد فكرة ديكارت عن الكوجيتو 
كـ )سيادة شفافة( للوعي اخلالص. مل يعد الفكر متثيال خالصا ولذا ال ميكن فصله عن "الال فكر" )أي احلقائق 

كون مليعد ميكنين أن أذهب من "أان أفكر" إىل "أان موجود" ألن التجريبية والتارخيية املعطاة عما نكونه( مل 
سبيل املثال، أعيش، أعمل،  )أان موجود، علىجمردة أكثر من مكون أي ذات مفكرة دائما واقعي )ما أكون( 

وكل هذا أيخذين وراء جمال جمرد الفكر( أو بوضع الفكرة بشكل معكوس، إذا ما استخدمنا "أان" ؛ أتكلم
كنتيجة،  ى واقعي ككائن واعي ببساطة، إذن أان "ال أكون" أكثر من أان )كذات يف العامل( موجود.لداللة عل

إىل املدى الذي أسس هوسرل فيه كل شيء على الذات املتجاوزة، هذه ليست ذات )كوجيتو( لديكارت 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ان على مفكر الذي هو جزء من واقع اإلنسديث والذي يتضمن )التجرييب( الالولكنها الكوجيتو احل
مل مفكر "كاآلخر" الذي ال ميكن استبعاده من اإلنسان. ككل الفكر احلديث، أن تقبل الال  الفيمينولوجيا،

من حل تلك املعضلة. فعلى العكس من هوسرل، نولوجيني )سارتر ومريلوبونيت( حىت الوجوديني الفينومييتمكن 
العامل. ولكن يزعم فوكو أبهنا جمرد -يف -ب لإلنسانه على الواقع الصلجتنبوا وضع "أان" متجاوزة وركزوا بدال عن

 .وسيلة أكثر حذاقة الختزال املتجاوز إىل التجرييب
 

ونيتشه وهيدجر من انحية أخرى( أن حيلوا  ،أخريا، حاول بعض الفالسفة )هيجل وماركس من انحية
جيب على اإلنسان أن يكون  هعاملته كواقع اترخيي. ولكن تواجه هذه احلركة صعوبة أنوضع اإلنسان املزدوج مب

نتاج عمليات اترخيية وأصل التاريخ كذلك. إذا عاملنا اإلنسان كمنتج، سنجد أنفسنا خنتزله إىل شيء ال 
عودة" اإلنسان إىل أصله اإلنسان.( ولكن إذا أصرران على "إنساين )هذا ما يسميه فوكو "التقهقر" من أصل 

منتهي املفارقة أن تشرح لنا اهلوس الالميكن هلذه  . يف العامل التجرييب الصحيح، فعندها ال ميكننا أن نفهم مكانه
ابألصول يف الفلسفة احلديثة، ولكن ال توجد طريقة للخروج من تناقض اإلنسان كمنِشئ وانشئ. مع ذلك، 
 يعتقد فوكو أبن السعي احلديث وراء مسألة األصل وفرت حسا أعمق ابألمهية األنطولوجية للزمان، خاصة يف

فكر نيتشه وهيدجر، اللذان يرفضان وجهة نظر هيجل وماركس عن العودة إىل أصلنا كتعويض ممتلئ للوجود، 
 .ويراينه بدال عن ذلك كمواجهة مع عدمية وجودان

  
 

 من األركيولوجيا إيل اجلبنولوجيا    4.3
 

وبعد ثالث سنوات  ،لفكراربة "أركيولوجية" لتاريخ ا"  على شكل مققدم فوكو بوضوح "الكلمات واألشياء 
 يصفه املعلقون بصفة عامة املرحلة "اجلينالوجية" لفوكو إىل ما االنتقالحيدد  نشر "حفرايت  املعرفة" 1969

نشر فوكو حفرايت املعرفة وهو دراسة منهجية تصوغ  ،1969األركيولوجية". يف ابملقابلة مع املرحلة السابقة "
تقتصر على  ال يف أعمال سابقة  -ولو ضمينيا- الذي طبق أدواتهي" "األركيولوج بوضوح املنظور التارخيي

لخص فرضية املنهج تت ،"و "مولد العيادة ،"إمنا قبل ذلك يف أعماله يف "اتريخ اجلنون ،"ء"الكلمات واألشيا
أو التشكيالت اخلطابية مبصطلحات فوكو( حمكومة  ،تأن نظم التفكري واملعرفة )اإلبستميا األركيولوجي يف

تعمل حتت وعي الذوات الفردية وحتدد نظام املمكنات املفاهيمية والذي  ،بقواعد وراء قواعد النحو واملنطق
أن  -كما يؤكد فكوكو-فعلى سبيل املثال يتوجب  ،لذاحيدد حدود التفكري داخل جمال وفرتة زمنية معطاة. 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كمت الكالم والتفكري عن اجلنون منذ كحفر عقلي يف جذور التشكيالت اخلطابية اليت ح  جلنون"اتريخ ايقرأ "
 .19اىل القرن  17القرن 

 
كز على أولية وعي يرت اترخيا الساسيا لفوكو حيث أهنا دعمت وصفا األركيولوجيا كانت منهجا أ

اليت تعرض أولية  -لالوعي/الالموعيا- فقد مكنت مؤرخ الفكر من العمل على مستوى ،الذوات الفردية
فالقوة النقدية الضاربة لألركيولوجيا مت حصرها يف  يا والتاريخ التقليدي معا. ومع ذلكمينولوجالفينو الذات يف 

طريقة تفكري معطاه  ابحتماليةحدود املقارنة بني تشكيالت خطابية خمتلفة ألزمنة خمتلفة. تلك املقارانت توحي 
بفعالية أكرب(. ولكن  ،اضحت بشكل خمتلف كثرياً )ومن الو من خالل إظهاران على أن العصور السابقة قد فكر 

وابلتايل  ،ميكنه أن يقول أي شيء عن أسباب التحول من طريقة تفكري إىل أخرى التحليل األركيولوجي اجملرد ال
 ،اجلينالوجياكانت املعاصرة املرتسخة.   رمبا كان جمربًا على جتاهل احلالة األكثر إحلاحًا وهي إمكان األوضاع

 هذا القصور.  صالحإل ةمقصود ،ةبقاعراقبة واملاملاملنهج اجلديد املطبق يف 
 

خصوصا مع  ،جلينالوجيا األخالق عند نيتشه استدعاءأراد فوكو ملصطلح "جينالوجيا" أن يكون 
ليست أبي حال من األحوال جزء من أي خمطط كبري  لميحها إىل أن األصول املعقدة والدنيوية والشائنةت

ه أن يبني أن نظام تفكري معطى )هو نفسه قد كشف بنياتهو اجلينالوجي خ التقدمي. اهلدف من التحليل يللتار 
وليس  ،كان نتاج لتحوالت ممكنه للتاريخ  لذلك يظل جزءاً من اتريخ فوكو( ،األساسية من خالل األركيولوجيا

 عقلية حمتومة.  الجتاهاتنتيجة 
 

 
 ةباقعملاملراقبة وا   4.4 
 

" لسجن اجملرمني ة لتطور الطريقة احلديثة "األلطفدراسة جينالوجي( هو 1975)هذا الكتاب الذي نشر عام  
فإن فوكو يؤكد بشكل  ،العنصر اإلصالحي األصلي املستنريبدال من تعذيبهم أو قتلهم. مع التسليم بوجود 
ولكن من  ،رمبا ،"أن تعاقب أقل وسيلة لتحكم أكثر فاعلية:خاص على الكيفية اليت يصبح هبا إصالح كهذا 

ميضي فوكو ألبعد من ذلك فيجادل أبن األسلوب اجلديد للمعاقبة يتحول  .د أنك تعاقب بشكل أفضل"املؤك
إىل منوذج للسيطرة على اجملتمع ككل أبن يتم بناء املصانع واملستشفيات واملدارس على غرار منوذج السجن 

وذج يعود إىل قرارات صرحية جيب علينا أن نعتقد أبن تطبيق هذا النم ال ،احلديث. ولكن على الرغم من ذلك



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يظهران حتليل فوكو على كيفية تطور التقنيات  ،اكمة. وبطريقة جينالوجية منوذجيةمن مؤسسة مركزية ح
 لتتقارب مكونة النظام احلديث للسلطة الرقابية.   ،ب خمتلفة وأغراض بريئة يف الغالبواملؤسسات ألسبا

 
 ،هناك ثالثة تقنيات رئيسية للتحكم: مراقبة هرياركيةديث يف قلب صورة فوكو عن اجملتمع " الرقايب" احل

 ،مبجرد مراقبتهم فحسب حتقيقهفإن التحكم يف الناس )السلطة( ميكن  ،إىل حد بعيدالفحص.  ،تطبيع األحكام
ولكنها  فحسب، تسهل الرؤية للمشاهدين صفوف املقاعد املتدرجة يف إستاد ما ال ،لذا فعلى سبيل املثال

وكامريات املراقبة أيضا من القيام مبسح شامل للمتفرجني. إن نظامًا مثاليًا من املراقبة قد ميكن  متكن احلراس
منوذج جريميي بنتام  ،كما ميكننا أن نقول  ،)هي حالة يقرتب منها شيءحارسًا واحدًا فقط من رؤية كل 

اقبني بشكل هرياركي حيث مترر "البانوبتيكون"( ولكن مبا أن ذلك غري ممكن عادة فهناك حاجة "لتناوب" املر 
 بياانت املراقبني من املستوايت السفلى إىل املستوايت العليا. 

 
مبا مل يفعله الناس )عدم التقيد ابلقانون(  واهتمامها( االنضباطيمسة مميزة للسلطة احلديثة )التحكم 

جيسد اهلدف الرئيسي من  االهتمامميكن أن يكون فشل شخص ما يف الوصول للمعايري املطلوبة. هذا  وهو ما
م )كما كان احلال مع التعذيب يف النظا االنتقاماهلدف ليس  ،يب احلديث: تقومي السلوك املنحرفالنظام الرقا

من خالل فرض  التأديبوابلطبع هنا يعين العيش وفقاً ملعايري وقواعد اجملتمع.  ،العقايب القدمي( وإمنا اإلصالح
متاما عن النظام األقدم للمعاقبة القضائية والذي حيكم فقط على كل فعل  قواعد دقيقة )"التطبيع"( خمتلف

تلك  ،غري طبيعيني""كان هؤالء احملكومني "طبيعيني" أم   حسب مطابقته أو خمالفته للقانون وال يقول إذا ما
 ،للممارسات الطبية ،عايري الوطنية للربامج التعليميةالفكرة عن التطبيع متغلغلة يف جمتمعنا: على سبيل املثال امل

 للعمليات الصناعية واملنتجات.
 
( هو طريقة يف التحكم املدرسة أو للمرضى يف املستشفياتللتالميذ يف  ،الفحص )على سبيل املثال  

 ،يسميه فوكو املعرفة/السلطة جتمع بني املراقبة اهلرياركية وتطبيق األحكام. الفحص هو مثال رئيسي على ما
فهو يستخرج احلقيقة من األشخاص  ،(184تطبيق السلطة وأتسيس احلقيقة" )" موحد ه جيمع يف كلأنحيث 

أو يدلون مبعلومات عن حالتهم الصحية( ويتحكم يف تصرفاهتم  ،يعرفون )يقولون ما الذين خيضعون للفحص
 )إبجبارهم على الدراسة أو توجيههم لربانمج عالجي(. 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لبيكوين هي عليه يف النموذج اهلندسي ا عرفة هي أقرب ممايف حساب فوكو فإن العالقة بني السلطة وامل
يوجدان  االثنانيعين أن املعرفة هي أداة للسلطة يف حني أن  مبا ،"املألوف الذي يعترب أن "املعرفة هي السلطة

فعلى األقل ابلنسبة لدراسة املوجود البشري فإن أهداف السلطة  ،تقل متاما. وجهة نظر فوكو خمتلفةبشكل مس
 .ابملعرفة حنن نتحكم وابلتحكم حنن نعرفميكن فصلها:  أهداف املعرفة الو 
 

فنتائج الفحص تسجل يف واثئق متدان مبعلومات مفصلة  ،الفحص أيضاً يضع األفراد يف "جمال التوثيق"
كشوف الغياب   ،تحكم فيهم )على سبيل املثالعن األشخاص املفحوصني ومتكن أنظمة السلطة من ال

الت املرضى ابملستشفيات(. على أساس هذه السجالت يشكل من هم يف السلطة فئات سج، للتالميذ
ابملعنيني املمكنيني  -ومتوسطات معايري تكون بدورها أساس املعرفة. الفحص حيول الشخص إىل "حالة"

 الرعاية هي دائما فرصة للسيطرة. ف ،كلمة: منوذج علمي وموضوع للرعايةلل
 

هو تصميم لسجن  ،ي مثايل للسلطة الرقابية احلديثةة لفوكو هو منوذج معمار بنتام ابلنسب منوذج جريمي
وكل نزيل هو  ،بين حبيث يكون كل سجني معزول عن ابقي السجناء وغري مرئي هلم )يف "زنزانة" منفصلة(

جني رصد كل س يف الواقع فإن أجهزة املراقبة لن تتمكن من ،يشاشة مراقبة موضوعة يف برج مركز بدائماً مرئي 
يعرفون  ولكن النقطة هنا هي أهنا قد تفعل يف أي وقت. منذ أن كان السجناء ال ،على حدة طوال الوقت

أبداً ما إذا كانوا مراقبني فيجب عليهم أن يتصرفوا وكأهنم حتت املراقبة دائماً. كنتيجة لذلك فالسيطرة مت إحرازها 
 هؤالء املوضوعني يف قيود حديدية ثقيلة.  من خالل املراقب الداخلي هلؤالء السجناء بشكل أكرب من

 
 ولكن أيضًا يف أي نظام من نظم املراقبة ،مبدأ الباتوبيتيكون ليس فقط يف السجونميكن تطبيق 

فإن  ،ويف احلقيقة فإنه على الرغم من أن بنتام نفسه مل يتمكن أبدا من بنائه ،مدرسة( ،مستشفى ،)مصنع
قبل  إهنا األداة اليت استبدهلا النظام الرقايب احلديث بسلطات ما ،ديثقد غزا كل مناحي اجملتمع احل مبدأه

 ساسية. امللوك والقضاة( كعالقة القوة األالعصر احلديث )
 

 
 أتريخ اجلنسانية احلديثة   4.5

 

 املعاقبةو  ةراقبمللمباشراً للمنظور اجلينالوجي  امتدادااتريخ فوكو للجنسانية كان خمططاً له بوضوح أن يكون 
إىل أن  موضوع اجلنسانية. تتمركز فكرة فوكو إىل ة والعقاب"ب"املراق وضوع اجلنسانية. فكرة فوكو هي أنم إىل



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ترتبط نسانية" تتضمن التحليل النفسي( األشكال املعرفية احلديثة واملتنوعة عن اجلنس )"علوم متعددة عن اجل
نشر اجلزء األول  شح أساسي للتحليل اجلينالوجي.وابلتايل فهي مر  ،ببنية السلطة يف اجملتمع احلديث يميامح

ة من اجلنسانية أن يكون مقدمة لسلسلة من الدراسات جلوانب معين وقصد منه 1976 من هذا املشروع عام
 ،طوط العريضة ملشروع التاريخ كلهحدد اخل دفق .(السكان وغريهم ،"املنحرفني" ،النساء ،احلديثة )األطفال

  .استخدامهااألساسية والطرق اليت سيتم  شارحا  فيه وجهة النظر
 

فإن الرقابة احلديثة املفروضة على اجلنس توازي الرقابة والتحكم يف اجلرمية من خالل  ،يف حساب فوكو
جعل اجلنس )كاجلرمية( موضوع للتخصصات العلمية املزعومة واليت تقوم بتوفري املعرفة والسيطرة أيضًا على 

فإنه يصبح من الواضح أن هناك بعداً آخر للسلطة املرتبطة بعلوم اجلنس  ،ذلكموضوعاهتا يف وقت واحد. ل
ولكن هناك أيضاً حتكم من خالل معرفة  ،يقتصر على حتكم ميارس من خالل معرفة اآلخرين ابألفراد فاألمر ال

ويقومون مبراقبة  ،ةاألفراد يستدجمون املعايري املنصوص عليها من قبل علوم اجلنس كمعايري داخلي. األفراد ألنفسه
بوصفهم موضوعات ولذلك فهم ليسوا فقط مراقبني  ،لة منهم للتطابق مع تلك املعايريأنفسهم كمحاو 
 . هم ذوات خاضعة لتدقيق وتشكيل ذايتبل أيضا بوصف ،للرقابة/التأديب

 
 

 اجلنسانية يف العامل القدمي   4.6
 

سنني جتاه العامل القدمي واليت أخذها يف ال املفاجئ هانعطاف نتاجمرة األخرية ابلفلسفة التقليدية اشتبك فوكو ولل
جملدات يف موضوعات  ن خمططًا له أن يكون عمال من عدة"اتريخ اجلنسانية" كاالقليلة األخرية من حياته. 

 كتب فوكو      ،نوقش يف الفقرة السابقة اجمللد األول الذي كان مقدمة عامة عديدة لدراسة اجلنسانية احلديثة. 
عن الذات يف  هذا اجمللد مع أصول الفكر احلديثتعامل يف  اللحم" والذي مل ينشره. اعرتافاتاجمللد الثاين " 

أن فهمًا جيداً للتطور املسيحي يتطلب مقارنة مع التصور القدمي  كان اهتمامه  ،املسيحي االعرتافممارسات 
 استعمال: اجلنسانية عند اإلغريق والرومان عن( 1984يف كتابيه األخريين ) وقد أجنز هذا ،للذات األخالقية

 ابلنفس.  واالعتناءاملتع 
 

ية كانت متضمنة يف أعماله العناية بقضااي أخالق هذه املعاجلات للجنسانية القدمية فوكو إىلحولت 
ن خالل ابألخالق املسيحية م كان هدفه احملدد هو مقارنة الوثنية القدمية  ،ندر تناوهلا بشكل صريحوإن  ،األوىل
اجلنس من األفكار املختلفة متاما عند الوثنني القدماء.  اجلنسانية وتتبع تطور األفكار املسيحية عن  اختبار، حالة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فيما  ،ل اجلنسية كانت كلها ذاتية الشرفوكو أن التناقض العظيم بني وجهة النظر املسيحية أبن األفعا ىير 
موضوع وعرضة لإلساءة. وكنتيجة  ولكنها على الرغم من ذلك ،ةطبيعية وضرورييعتقد اإلغريق أهنا كانت خريا و 

نع معظم أشكال املمارسات اجلنسية )وحياصر الباقي بداًل من كون القانون األخالقي املسيحي مي، لذلك
واسعا من األنشطة جماال  يتضمن هذا ،املناسب االستمتاععلى  اإلغريققدماء  ،بلقا، شدد، يف املبشدة(

فاجلنس عند  ،مناسب. وهبذا الفهم ابعتدالداخل الزواج وخارجه( إمنا  ،وجنسية مثلية ،ة غرييةاجلنسية )جنسي
 : خلق الذات لعامل مجيل ووجود ممتع.  مما مساه فوكو "مجاليات النفس"اإلغريق كان جزءاً أساسياً 

 
دت فوكو قا ،ى وجه اخلصوص فكرة مجاليات النفسالدراسات عن اجلنسانية القدمية وعل قادت هذه

ومع أنه توجد مناقشة يف  .حبثًا نظراًي عن احلقيقة ،ة عن الفلسفة كأسلوب للعيش وليستإىل الفكرة القدمي
وبشكل أساسي يف  كانتإال أن معاجلة فوكو هلذا املوضوع   ،املتع" لتصور أفالطون عن الفلسفة استعمال"

يف لكن مل يكن لديه الوقت ليطورها للنشر.  ،اتدي فرانس وبريكلي يف الثمانين حماضراته األخرية يف الكوليج
وكمفسر للحياة  جكنموذ    "يناقش سقراط يف "احملاورة األوىل والسيبياديس ،حماضرات الكوليج دي فرانس

على  ،الحقني على سقراط يف هذا املوضوعالفلسفية املرتكزة على "العناية ابلنفس" ويتتبع مناقشات القدماء ال
يتعامل مع املثال القدمي "الكالم الصادق"  ،بلواترخ. يف حماضرات بريكليو  ،سينيكاو  ،وسسبيل املثال إبكتيت

(parrhesia  ) كمفهوم سياسي وكفضيلة مركزية. هنا يناقش فوكو أشكال الحقة من املفهوم عند يوريبيدس
 وسقراط وحتوالت الحقة له لدى األبيقوريني والرواقيني وسينيكا. 

 

فوكو مع الفلسفة  اشتباكاتاحملاضرات متدان مبادة ثرية ملا كان ميكن أن يكون أكثر هاتني اجملموعتني من 
 من أن يكمل مشروعه.    منعه 1984سنة  املفاجئولكن موته  ،التقليدية أمهية وإمثاراً 

 
 

 بعد فوكو  وكوف  .5
 

 . ممتلكاته ورثت.رت أثناء حياتهعدا تلك اليت نشمن أعمله  ءينشر له شي يمات جلية أبن اللترك فوكو تع
من عام -ول الدراسية يف كوليج دي فرانس الفص وشكل نشر ،ت حماضرات فوكو اليت سجلت بعلمهنشر 

بطريقة -. بعضها يغطي مصادر اضافية هامة -الذي كان عام تفرغ 1980/81 ابستثناء، 1984وحىت  1970
ال تظهر يف  -ة القدمية على سبيل املثالعن الفلسف-مواًد نشرت الحًقا، إال أن بعضها يقدم أفكارًا  -خمتلفة

 موضع آخر.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  17

 

 املراجع
 

Primary Sources 

• Maladie mentale et personnalité, Paris: Presses universitaires de France, 1954. 

• Maladie mentale et psychologie, Paris: Presses universitaires de France, 1962 (Mental 

Illness and Psychology, translated Alan Sheridan, New York: Harper and Row, 1976). 

Significantly revised version of the 1954 book. 

• L'histoire de la folie à l’âge classique, 1972, Paris: Gallimard (first published 

as Folie et déraison, Paris: Plon, 1961) (History of Madness, 2006, edited by Jean 

Khalfa, translated by Jonathan Murphy and Jean Khalfa, New York: Routledge). 

• Raymond Roussel, Paris: Gallimard, 1963 (Death and the Labyrinth: The World of 

Raymond Roussel, translated by Charles Ruas, Garden City, NY: Doubleday, 1986). 

• Naissance de la clinique, Paris: Presses universitaires de France, 1963 (The Birth of 

the Clinic, translated by Allan Sheridan, New York: Pantheon, 1973). 

• Les mots et les choses, Paris: Gallimard, 1966 (The Order of Things,translated by 

Alan Sheridan, New York: Vintage, 1973). 

• L'archéologie du savoir, Paris: Gallimard, 1969 (The Archaeology of Knowledge, 

translated by Allan Sheridan, New York: Harper and Row, 1972). 

• Surveiller et punir, Paris: Gallimard, 1975 (Discipline and Punish, translated by Alan 

Sheridan, New York: Pantheon, 1977). 

• Histoire de la sexualité, 3 volumes: La volonté de savoir, L'usage des plaisirs, and Le 

souci de soi, Paris: Gallimard, 1976 (History of Sexuality, 3 

volumes: Introduction, The Uses of Pleasure, and Care of the Self, translated by 

Robert Hurley, New York: Vintage Books, 1988–90). 

• Dits et écrits vol I-IV, 1980-1988. Paris : Gallimard, 1994, édités par D. Defert & F. 

Ewald. These include virtually all Foucault's previously published shorter writings 

and interviews. (Some of the more important items are translated in Essential Works 

of Foucault, 1954–1984, 3 volumes, edited by Paul Rabinow, New York: The New 

Press, 1997–1999.) 

• Cours au Collège de France, 1970–1984, ed. François Ewald and Alessandro 

Fontana, Paris: Gallimard, 1997ff. (Lectures at the Collège de France, ed. Arnold 

Davidson, tr. Graham Burchell, 2003ff. 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  18

 

Secondary Sources 

• Bernauer, James, 1990, Michel Foucault's Force of Flight, Atlantic Highlands, NJ: 

Humanities Press. 

• Davidson, Arnold (ed.), 1997, Foucault and His Interlocutors, Chicago: University of 

Chicago Press. 

• Dreyfus, H. and P. Rabinow, 1983, Michel Foucault: Beyond Structuralism and 

Hermeneutics, 2nd edition, Chicago: University of Chicago Press. 

• Eribon, Dider, 1992, Michel Foucault, Betsy Wing (trans.), Cambridge MA: Harvard 

University Press. 

• Falzon, C., O'Leary, T, and Sawicki, J. (eds.), 2013, A Companion to Foucault, 

Oxford: Blackwell. 

• Flynn, Thomas, 2003, Sartre, Foucault, and Historical Reason, volume 2: A post-

structuralist mapping of history, Chicago: University of Chicago Press. 

• Gutting, Gary, 1989, Michel Foucault's Archaeology of Scientific Reason, 

Cambridge: Cambridge University Press. 

• ––– (ed.), 2005, The Cambridge Companion to Foucault, Cambridge: Cambridge 

University Press, second edition. 

• Han, Béatrice, 2002, Foucault's Critical Project, Stanford: Stanford University Press. 

• Hoy, David (ed.), 1986, Foucault: a Critical Reader, Oxford: Blackwell. 

• Koopman, Colin, 2013 Genealogy as Critique: Foucault and the Problems of 

Modernity, Stanford University Press. 

• Macey, David, 1994, The Lives of Michel Foucault, New York: Pantheon. 

• May, Todd, 2006, Philosophy of Foucault, Toronto: McGill-Queens University Press. 

• McNay, Lois, 1994, Foucault: a Critical Introduction, Cambridge: Continuum. 

• Oksala, Johanna, 2005, Foucault on Freedom. Cambridge University Press. 

• Rajchman, John, 1985 Michel Foucault and the Freedom of Philosophy, New York: 

Columbia University Press. 

 

 
 
 
 


