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 "أنطولوجيا الحاضر"ميشال فوكو و

 نورالدين الشابي

 جامعة ثونس

: استهالل

هنظا ًدؿاءى مِشاى فىمى في ؤخض " ؤيُّ مهنى لالشخغاى بالفلؿفت الُىم؟ "

والخقُقت ؤهه بطا مان الّؿااى نً . 1 1967الىطىص التي حهىص الى ؾىت 

سها فةن زطىضُت الؿااى الفىمىي جنمً في  ماهُت الفلؿفت مالػما لخاٍع

خُث ال ًخهلق ألامغ بؿغح . عبـ الخفنحر في مهنى الفلؿفت بالىاقو الغاهً

وهى ". ما الظي ٌهىُه الخفلؿف الُىم؟: "وبهما بؿااى" ما الفلؿفت؟" ؾااى 

لِـ ؤن " " الُىم" ؾااى ًجُب نىه فىمى بخإلُض ؤن اإلاؿلىب مً الفلؿفت 

ماهُت "و" ماهُت الخُاة واإلاىث" ، فخجلي لىا 2"جهىن قىال ملُا في ألاشُاء

ت طلو ؤن اصناء الهلُت قض جالش ى . 3"ما بطا مان هللا مىحىصا ؤم ال" و" الخٍغ

ؤها لؿذ فُلؿىفا ". "الخضر" الُىم مي جطبذ الفلؿفت ميشّضة ؤلثر الى 

باإلاهنى الخقلُضي للهباعة، وقض ال ؤمىن فُلؿىفا باإلاغة ؤو نلى ألاقل فُلؿىفا 

ضا، ونلت طلو ؤهني ال ؤوشغل باألبضي وما ال ًؿغؤ نلُه الخغّحر وما ًكل  ُّ ح

قخط ي الّخفنحر في . 4"بهني ؤوشغل بالخضر. هىهى زلف جبّضى اإلاكاهغ ٍو

ما الظي ًدضر آلان؟ وما " الخضر اوشغاال بالّغاهً وؾغح ؤؾئلت مً قبُل 

" وهى ما ٌهني ؤهىا بػاء ؤؾئلت خىى . 5" الظي هىحض صازله" آلان" هى هظا 

بما ؤجها ؤؾئلت " ؤهؿىلىحُت"بجها ؤؾئلت . وخىى شهل وحىصها الُىم" الخاغغ

خي للبشغ  خىى الىحىص، ولنً لِـ الىحىص اإلاؿلق وبهما الىحىص الخاٍع

ؤهؿىلىحُا " طلو ما ٌؿمُه فىمى بـ ". هدً" الظًً هم 

                                                             
1-Michel Foucault, Dits et Ecrits, I, Mais qui êtes- vous, Professeur Foucault ? Paris, 

Gallimard, 1994, p.612 
2- Ibid 
3 Ibid, p.662 
4- Michel Foucault, Dits et Ecrits, III, La scène de la philosophie, p.573 
5 Michel Foucault, Dits et Ecrits, IV, Qu’est-ce que les Lumières ?, p.679 
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 7l’ontologie de"ؤهؿىلىحُا الىدً" ؤو 6l’ontologie du présent"الخاغغ

nous-mêmes  سُت"  ؤو بن شئىا  l’ontologie 8""ؤهؿىلىحُا الىدً الخاٍع

historique de nous-mêmes . فما الظي ٌهىُه الاوشغاى الفلؿفي

بالخاغغ؟ وما الظي ٌغلب نلى شهل وحىصها الغاهً؟ وهل ًمنً الخضًث 

نً فلؿفت ملتزمت الُىم؟  

     بن مؿلىبىا في هظه اإلاضازلت مداولت ؤلاحابت نً هظه ألاؾئلت باالؾدىاص 

وهى صوع ًمنً حهُِىه نلى . ؤؾاؾا بلى جطّىع فىمى لضوع الفُلؿىف الُىم

ًنمً صوع الفُلؿىف في ؤن ًهىن مػاصا للّؿلؿت بفهم : الىدى الخالي

جقىُاث مماعؾتها والاهسغاؽ في ؤشهاى مقاومتها في مل اإلاجاالث التي جماعؽ 

ال ًخهلق ألامغ بؿلؿت الضولت فدؿب في شهلها الكاهغ بل ؤًػا بهل : فيها

مالسجىن، واإلاصخاث الهقلُت : اإلااؾؿاث واإلاىاقو التي جماعؽ فيها الؿلؿت

م واإلاخهلم، 
ّ
واإلااؾؿاث الخهلُمُت والهالقاث بحن الغحل واإلاغؤة، بحن اإلاهل

وؾىهخمض في جدلُل هظا الضوع الظي ًمنً للفُلؿىف . بحن الؿبِب واإلاٍغؼ

: ؤن ًػؿلو به الُىم نلى هكام البرهىت الخالي

  ؾىداوى في مغخلت ؤولى ؤن هبّحن ؤن الؿااى الفلؿفي نً الخاغغ وبن

مان مدىعٍا نىض فىمى فاهه ًمنً انخباعه الؿمت الغالبت نلى الفلؿفت 

 .الخضًثت وزاضت فلؿفت ماهـ

  ؤما في مغخلت زاهُت فؿيبحن ؤن الؿااى الفلؿفي نً الخاغغ بهما ٌهني

بن ما ٌغلب نلى الخاغغ : حصخُظ الخاغغ بةقهاع الؿمت الغالبت نلُه

البشغي جضخم ؤشهاى الؿلؿت نلى هدى ًفط ي الى حهمُق الهىف والهُمىت 

 .والاغؿهاص

  ؤما في مغخلت زالثت فؿىداوى بُان ؤن صوع الفُلؿىف بما هى مثقف

ت مىاقو اإلاخػغعًٍ في نالقاث  بهما ًنمً في مقاومت غغوب الؿلؿت وجقٍى

                                                             
6 Ibid, p.687 
7Michel Foucault, Dits et Ecrits, IV, Qu’est-ce que les Lumières ?, p.687   
8Ibid, p. 574 
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الؿلؿت ؾىاء ماهىا مؿاححن ؤو مهخقلحن ؾُاؾُحن ؤو مغض ى ؤو ؾلبت 

ً  .مىاغلحن ؤو وؿاء ؤو نماال مهاحٍغ

  ومو طلو فاهه ًبقى مً الػغوعي في جهاًت هظا الهمل البدث فُما بطا

 .مان باإلمهان حؿمُت غغوب اإلاقاومت الفلؿفُت هظه التزاما

I. الحداثة الفلسفية وسؤال الحاضر 

بن اإلاهنى .       لهل الؿمت الغالبت نلى الفلؿفت الخضًثت الاوشغاى بالغاهً

ألاضُل للخضازت الفلؿفُت وبالخالي إلاا ًجهل الفلؿفت فلؿفت خضًثت هى 

بن الؿااى خىى "ؾااى الفُلؿىف نً خاغغه، ؤي نً ػماهه وعاهىه 

ًخهلق ألامغ . "9"الخاغغ هى بخضي الىقائف النبري للفلؿفت اإلاؿماة خضًثت

ما هى خاغغي؟ وؤي مهنى ًندؿُه هظا " بطن بؿغح ؤؾئلت مً قبُل 

الخاغغ؟ وما الظي ؤفهله نىضما ؤجدضر نىه؟ هىا ًنمً في جقضًغي 

الدؿائى الجضًض خىى الخضازت؟ وطلو مجاى ًدؿً البدث فُه نً لثب، 

وقض ًهىن مً الػغوعي الؿعي بلى القُام بجُيُالىحُا الخضازت لؿااى 

والخقُقت ؤن ما . 10"ؤلثر مما ًخىحب الخدضًض الجُيُالىجي لفنغة الخضازت

جنشف نىه حُيُالىحُا الخضازت لؿااى نً الخاغغ هى ؤن هظا الؿااى 

ماهي :"ًجض اهبثاقه في الفلؿفت الهاهؿُت وجدضًضا في هّطحن لهاهـ هما

ألاهىاع؟ 

Qu’est-ce que les lumières ?ماهي الثىعة؟" و" Révolution ? Qu’est- 

que la 

هما شنال الؿغح الهاهؿي " ماهي الثىعة؟" و" ماهي ألاهىاع؟" بن ؾاالي " 

 بما ؤهه مان حؼءا مً بيُت ألاهىاع ومهاضغا للثىعة 11"إلاؿإلت خاغغه الخاص

. الفغوؿُت 

                                                             
9Michel Foucault, Dits et Ecrits, IV, Qu’est-ce que les Lumières ? p.682  
10Ibid  
11Ibid  
p.686 
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زغوج الاوؿان مً " ففي الىظ ألاوى ٌهّغف ماهـ ألاهىاع بإجها  

.  ؤي مً خالت العجؼ نً اؾخهماى نقله صون وضاًت الغحر12"خالت القطىع 

هني ماهـ بالقطىع هىا وغها مدّضصا لإلعاصة ًجهل الاوؿان ًقبل ؾُاصة  َو

ػغب . آلازغ نلُه لُقىصه في مجاالث ًفترع به ؤن ٌؿخسضم فيها نقله ٍو

خُث ًهىن ؤلاوؿان في خالت قطىع نىضما ًدل : ماهـ نلى طلو ؤمثلت زالزا

لخاب ما مدل الهقل فُه ونىضما ًدل الىانل الازالقي مدل الػمحر فُه، 

وإلاا مان ألامغ مخهلقا باإلعاصة . ونىضما ًّقغع الؿبِب بضال نىه هكام غظائه

ولنً زمت ؤًػا ؾبب .ؤمنً الخضًث هىا نً ؾبب طاحي لهظا القطىع 

نلى مماعؾت بشغاف جام " ألاوضُاء نلى الىاؽ" مىغىعي ًخمثل في خغص 

ت جدىى صون اؾخسضام الهقل الجفنغ بل :" ، فالػابـ ًقىى 13"نلى البشٍغ

". ال جفنغ بل آمً: "ال جفنغ بل اصفو والهاهً ًقىى : " وعحل اإلااى ًقىى " هّفظ

غ هى زغوج ؤلاوؿان مً خالت القطىع هظه بإن ٌؿخسضم نقله  الخىٍى

طلو هى شهاع : لخنً لو الجغؤة نلى اؾخهماى نقلو ؤهذ. " اؾخسضاما طاجُا

غ غ بطن اؾخسضام مل فغص نقله بىفؿه نلى هدى ًفط ي . 14"الخىٍى ٌهني الخىٍى

غ مؿاع مشترك للبشغ وفهل شجانُيبغي ." الى اؾدىاعة الجمهىع لهل الخىٍى

. 16"اؾخسضام مىوي وخغ ونام للهقل"بهه . 15"لهل فغص ؤن ًىجؼه بىفؿه

لظلو ًمنً القىى بن ؾااى ألاهىاع نىض ماهـ هى في الخقُقت ؾااى خىى 

                                                             
12Emmanuel Kant, Qu’est-ce que les Lumières ?in Critique de la faculté de juger, 

Paris, Gallimard, 1985, p.497 
13 Ibid, p.504 
14 Emmanuel Kant, Qu’est-ce que les Lumières ?, p.497 
15 Faucault, Dits et Ecrits, IV, Qu’est-ce que les Lumières ?, p.565 

كون الاس خخدام نوـلل خاصا وملِدا ؾندما ًخـوق الأمر بدور نوفرد ًنبغي . نوـلل" الاس خخدام امـام " و" الاس خخدام اخلاص" ميزي اكهط بني 16 ٍو

ومكن الأمر ال . ففي ىذه احلاالت  ًنبغي هل الاهلِاد اىل كواؿد وغاايت حمددة. هل املِام بو يف اجملمتؽ كأن ٍكون موػف دوةل أأو دافؽ رضًبة أأو جنداي

أأما حني ًخـوق الأمر ابمخفكري،  أأي ؾندما ًفكر املرء مكوهو . ًخـوق خبضوع أأمعى بل برضورة اس خخدام امـلل بشلك مالمئ ميذه املواؿد وامغاايت

هو ًنبغي الس خخدام امـلل أأن ٍكون حرا وؿاما، اهؼر  جزءا من الاوساهَة املفكرة وغري ملِد بدور بـَنو، فاؤ

-Kant, Qu’est-ce que les lumières ?in Critique de la faculté de juger, op.cit., p.499  
-Faucault, Dits et Ecrits, IV, Qu’est-ce que les Lumières ?, p.5 

رى فوهو أأن  امسؤال املعروح ىو  هَف ميكن الس خخدام امـلل أأن ًخخذ شالك ؿاما "حِر أأن . ابلأساس ؾند اكهط" مشلك س َايس" " امخنوٍر" ٍو

ىو مبثابة امرضورة؟ هَف ميكن نوجرأأة ؿىل املـرفة أأن متارس يف امنور دون أأن ًخـارض ذكل مؽ ظاؿة الافراد ابملدر املس خعاع؟ ذلكل ًنهتيي اكهط 

دًرم امثاين ما ٌش بو امـلد اذلي ميكن جسمَخو بـلد بني الاسدبداد امـلالين وامـلل احلر الاس خخدام امـام واحلر مـلل مس خلل : بأأن ًلرتح ؿىل فًر

لة مضٌلن امعاؿة رشًعة أأن ٍكون املبدأأ امس َايس اذلي ثنبغي ظاؾخو منسجٌل مؽ امـلل امكوين  "ىو أأفضل ظًر

Faucault, Dits et Ecrits, IV, Qu’est-ce que les Lumières ?, p.567 
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بن الؿااى ألاوى الظي ًكهغ للهُان ألوى مّغة مً زالى . " خاغغه الخاص

ما الظي ًدضر الُىم؟ ما : هظ ماهـ هظا هى ؾااى الخاغغ، ؾااى الغاهً

دّضص اللخكت التي  الظي ًدضر آلان؟ وما هى هظا آلان الظي هىحض صازله ٍو

لىقل بن ؾااى ألاهىاع في حىهغه هى ؾااى نما ًمنً ؤن . 17"هنخب فيها؟

ًهىن في الخاغغ حضًغا باإلاهنى مً مىكىع الفُلؿىف، اط ًخهلق ألامغ 

 بخدضًض ؤي الهىاضغ، صازل الخاغغ، ًخىحب مهغفخه وجمُحزه وفو عمىػه

بن ما . 18"ما الظي ًهىن في الخاغغ حضًغا باإلاهنى باليؿبت لخفنحر فلؿفي؟.

هى حضًغ باإلاهنى في الخاغغ هى، مً مىكىع ماهـ، وحىص ش يء بطضص 

. 19بهه الاؾخسضام الخغ والهام للهقل: الخضور

وهى " ما هي الاهىاع؟"        طلو هى مػمىن الىظ الهاهؿي ألاوى اإلاؿمى 

ؤما الىظ الثاوي الظي ٌهّبر نً وعي ماهؿي . 1784هظ ٌهىص الى ؾىت 

وهى الؿااى الظي خاوى ؤلاحابت نىه ". ماهي الثىعة؟" بالخاغغ فهى اإلاؿّمى

والخقُقت ؤن . ، ؤي حؿو ؾىىاث بهض اهضالم الثىعة الفغوؿُت1798ؾىت 

هل زمت جقضم : ماهـ ًؿغح ؾااى الثىعة في نالقت بؿااى ؤنّم مىه هى

مؿغص للىىم البشغي؟وفي جقضًغه ؤن ؤلاحابت نً هظا الؿااى جقخط ي 

هظا الخضر . البدث نً خضر صاى ًمنً ؤن ٌشهض نلى وحىص هظا الخقضم

وفي هظا اإلاؿخىي ًيبغي الخمُحز بحن . ًجضه ماهـ في الثىعة الفغوؿُت

. مػمىن الثىعة وعهاجها

     ًنمً مػمىن الثىعة في ؾلؿلت ألاخضار التي ؤفػذ الى بصزاى 

لقض ؤفػذ هظه ألاخضار بلى . اغؿغاب نلى شهل الؿلؿت وهمـ الخُاة

الباؽ " قلب ألاشُاء وؤصث خؿب ماهـ بلى مغالمت غغوب مً 

ولنً عهان الثىعة ال ًنمً في جلو . 20التي ال ًمنً بههاعها" والفكاناث 

                                                             
17Foucault, Dits et Ecrits,IV, Qu’est-ce que les Lumières ?, p.679 
18Ibid, p.680 

آخر موجب19 هوار  مس خوًني أأحدىٌل سامب وال مكن املس خوى امسامب  يف ثـًرف اكهط الأهوار بأأهنا. املالحغ أأن نوملاربة اماكهعَة ملأ " ٍو

هنا خروج من حاةل املصور"خرومجن هوار بأأهنا مسار بصدد . وىو ما ًـين أأن احلارض مُس انامتال. ، اؤ أأما املس خوى املوجب فِمتثل يف ثـًرف اكهط ملأ

هنا أأمر واكؽ. احلدوث  .اؤ
20Kant, Le conflit des facultés dans la philosophie de l’histoire, Paris, Denoël, 1985, 

p.170 
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ش الىىم البشغي  ت جاٍع بجها نالمت صالت نلى : ألاخضار بل فُما جمثله مً ػاٍو

ال حهم ما بطا هجخذ زىعة شهب ممخلئ :" لظلو ًقىى ماهـ. جقضم ؤلاوؿاهُت

ولِـ مهما ؤًػا ما . فنغا ؤو فشلذ، وهي زىعة عؤًىاها جدضر ؤمام ؤهكاعها

بطا ؤفػذ الثىعة بلى مغالمت الباؽ والفكاناث نلى هدى ًجهل اإلاغء 

ما هى مهم لِـ " الخقُقت ؤن . 21"ًمخىو نً بناصة الخجغبت لثمنها الباهؼ؟

اإلاؿاع الثىعي وال حهم ما بطا هجح هظا اإلاؿاع ؤو فشل، فال نالقت لظلو 

بن ما ًندس ي صاللت . 22"بالخقضم، ؤو نلى ألاقل بالهالمت الضالت نلى الخقضم

وما ًمثل نالمت صالت نلى الخقضم هى وحىص ؤهاؽ ًخهاؾفىن مو الثىعة 

خىقىن بليها بن ما هى مهم في الثىعة لِؿذ الثىعة طاتها بل ما ًدضر في . ٍو

ؤصمغت ألاشخاص الظًً ال ًقىمىن بها، ؤو نلى ألاقل لِؿىا فانلحن 

ما هى مهم الهالقت التي جيشإ بُنهم وبحن الثىعة التي لم . ؤؾاؾُحن فيها

ونلت طلو ؤن الثىعة لدضر ميشئت . 23"ًهىهىا مً الفانلحن اليشؿحن فيها

لخماؾت لضي البشغ ججهلهم ًضعمىن ؤن حغُحر الىاقو غضا ؤمغا ممنىا نلى 

". مشهضًتها" لىقل بن قُمت الثىعة جنمً بخهبحر فىمى في . هدى غحر مؿبىو 

قت جلقيها مً قبل ؤهاؽ، ؤي مً قبل 24"مشهضًت الثىعة" وحهني   ؾٍغ

مشاهضًً، لم ٌشاعمىا فيها ولننهم ٌشهضون خضوثها، فخنؿبهم خماؾت 

ت :" وجىّؾو صائغة اإلامنً باليؿبت اليهم  الثىعة خضر طو قُمت جظلحًر

فهي جظلغ الىاؽ باؾخمغاع بما غضا ممنىا وججهل . 25"واؾخضاللُت وجىقهُت 

. 26اإلامنً مخىقها وجقىم صلُال نلى اؾغاص الخقضم البشغي 

                                                             
21Kant, Le conflit des facultés dans la philosophie de l’histoire, p.171 
22 Foucault, Dits et Ecrits,IV, Qu’est-ce que les Lumières ?, p.684 
23 Ibid, p.685 
24 Ibid, p.684 
25 Ibid 

ة، ورىان امثورة مبا يه ؿالمة داةل ؿىل ثلدم امنوع امبرشي26 ىل أأحداث خرًب ال حمكناملسأأةل "و. ًنبغي اهمتَزي اذن بني مضمون امثورة اذلي حيَل اؤ

ىل مصاف اهمنوذج بل حمكن املسأأةل يف مـرفة ما ًنبغي فـهل  ىل امفوسفة يف حتدًد ذكل اجلاهب اذلي ميكن الاحذفاظ بو من امثورة ورفـو اؤ ابمنس بة اؤ

رادة امثورة وهبذا امخحمس نوثورة من هجة ما ىو يشء خمخوف ؾن معوَة امثورة ذاهتا " ابؤ

IV, Qu’est-ce que les Lumières ?, p.68(Foucault, Dits et Ecrits, 
هو  ماكن  اكمن ودامئ "   واؤ ن وجودىا ٌشيد ؿىل وجود اؤ ملن احملمتل دوما أأن جسلط امثورة يف ىاوًة، ومكن من هجة ما يه حدث ال هيم مضموهو، فاؤ

ن امثورة من زاوًة امخارخي املس خلبًل يه ضٌلهة اس مترار احلرنة حنو امخلدم. ال ميكن  وس َاهو  (Ibid, p.685)"اؤ
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ما هي " و" ماهي ألاهىاع؟"       والخاضل مً هظًً الؿاالحن الهاهؿُحن 

. " ؤن الىقُفت ألاؾاؾُت للفلؿفت جنمً في الؿااى نً الخاغغ" الثىعة؟

ؾاالان " ما الظي ًيبغي فهله بةعاصة الثىعة؟" و" ماهي الىىاع؟" بن ؾاالي 

بجهما ًدّضصان . 27"ًدّضصان مجاى اإلاؿاءلت الفلؿفُت إلاا هدً نلُه عاهىا

بماهي قىى فلؿفي " ؤهؿىلىحُا الخاغغ" الضاللت الهمُقت إلاا ٌؿمُه فىمى

ً، ؤي بهض قغهحن مً اهبثاو  هقضي في شهل وحىصها الُىم، في القغن الهشٍغ

فما هى الخاغغ باليؿبت لفىمى؟ وؤي . 28ؾااى الخاغغ في الفلؿفت الهاهؿُت

حصخُظ للخاغغ ًمنً للفُلؿىف الُىم ؤن ًقضمه؟ 

II. مسألة ثنامي السلطة: لفيلسوف وجشخيص الحاضرا 

         في جقضًغ فىمى ؤن مً بحن اإلاهام الاؾاؾُت التي ًيبغي للفُلؿىف ؤن 

وهى حصخُظ هضعك بمقخػاه ؤن . ًػؿلو بها الُىم هي حصخُظ الخاغغ

ً هي جضخم الؿلؿت " فمً هى . الؿمت الغالبت نلى القغن الهشٍغ

الُىم؟ وؤي مهنى لفهل الدصخُظ؟ وما هي مكاهغ جضخم " الفُلؿىف

الؿلؿت؟  

 في معنى الفلسفة اليوم -1

       ًغي فىمى ؤن الفلؿفت لبدث في اإلاؿلق والهىوي لم حهض الشهل 

بن الفلؿفت التي تهضف بلى الخفنحر في الهلُت . " الىخُض اإلامنً للخفلؿف

بجها  ؤخض الاشهاى اإلامنىت . لِؿذ ؾىي شهل مً ؤشهاى الفلؿفت اإلامنىت

. التي مثلذ في الخقُقت الضعب اإلالهي للخفنحر زالى القغن ألازحر مىظ هُغل

ولنً بىؾهىا القىى الُىم بن الفلؿفت لم حهض قىال شمىلُا في ألاشُاء نلى 

بل ؤضبدذ غغبا مً الفهالُت ًماعؾها اإلااعر . شاملت القىى الهُغلي

ؤنخقض ؤن الفلؿفت الُىم لم حهض مىحىصة وال ' . وألالؿني وعحل الؿُاؾت

                                                             
27Foucault, Dits et Ecrits,IV, Qu’est-ce que les Lumières ?, p.687 

هو ميكن أأن مننح  ".يف ثلدٍر فوهو أأن سؤال احلارض ؾند اكهط ًـرب ؾن موكف وحِاة فوسفِني ظبـا املوسفة خالل املرهني الأخرٍين28  ًبدو يل أأ

مـىن ميذا امسؤال امنلدي حول احلارض وحومنا حنن، ىذا امسؤال اذلي صاغو اكهط من خالل امخفكري يف امخنوٍر، بل ًبدو يل أأن الأمر ًخـوق 

لة يف امخفوسف ال ختوو من الأمهَة أأو امنجاؿة منذ املرهني الأخرٍين ة أأو مذىبا أأو حىت . بعًر ًنبغي ابمخأأهَد أأال هـخرب أأهعوموجِا امنحن امخارخيَة  هؼًر

ًنبغي اؾخبارىا موكفا واًخوس وحِاة فوسفِة ٍكون فهيا هلد ما حنن ؿوَو حتوَال اترخيَا نوحدود اميت ثوضؽ أأمامنا واخذبارا الخرتاكيا . مدوهة اثبخة ومرنامكة

  Foucault, Dits et Ecrits, IV, Qu’est-ce que les Lumières ?, p.577"املمكن
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ؤقطض بظلو ؤجها اهضزغث بل هي جسفذ صازل لم هائل مً الفهالُاث 

بن ؤنماى اإلاشخغل باأللؿُىماجُو وؤنماى ألالؿني والاجىىلىجي : اإلاخىىنت

. 29"واإلااعر والثىعي وعحل الّؿُاؾت، ًمنً ؤن حهخبر ؤشهاى فهالت فلؿفُت

لقض ماهذ زمت خقبت لبري للفلؿفت خُث ًمنً لىظ فلؿفي ؤن ًقىى لىا 

ت، وما بطا مان هللا مىحىصا ؤم ال " و. ماهُت الخُاة واإلاىث وماهُت الخٍغ

هدؿب ؤن هىم الفلؿفت هظا لم ٌهض ممنىا الُىم وؤن الفلؿفت وبن لم 

ً بطضص حغُحر . 30"جدبسغ فةجها حشكذ والخقُقت ؤن فلؿفت القغن الهشٍغ

ؾماتها، لِـ فدؿب نلى حهت جدضًض مجالها ؤو الخسلي نً ؤحؼاء منها، بل 

ما الظي ٌهىُه باألؾاؽ الاشخغاى "بط . ؤًػا نلى حهت جيؿِب طاتها

ً زؿاب خىى الهلُت، زؿاب ٌؿخهُض  بالفلؿفت الُىم؟ ال ٌهني طلو جهٍى

ؤقىى . ملُت الهالم، بل ٌهني بهجاػ فهالُت ما، غغبا مً غغوب ألاوشؿت

بازخطاع بن الفلؿفت الُىم شهل مً ؤشهاى الفهالُت ًمنً القُام بها في 

ولهل الفهالُت اإلامحزة للفلؿفت هي فهل الدصخُظ . 31"مجاالث مسخلفت

. وزاضت حصخُظ الخاغغ

جشخيص الحاضر -2

حصخُظ الخاغغ وقىى ما نؿاه ًهىن وفُما ًسخلف نً ؾىاه، "       بن 

هني . 32"بي نً اإلااض ي، هي اإلاهمت التي ًكؿلو بها الفُلؿىف الُىم َو

حصخُظ الخاغغ الىقىف نىض الفىاعو بِىه وبحن اإلااض ي، ومً زمت 

الىقىف نلى الؿمت الغالبت نلُه، بدُث ًهىن نمل الفُلؿىف شبيها 

ؤنني باإلاهغفت الدصخُطُت نمىما غغبا مً غغوب اإلاهغفت . "بهمل الؿبِب

دضصها مثاى طلو ؤن الؿبِب الظي ٌصخظ مغع الؿل . ٌهحن الفىاعو ٍو

بهما ًفهل طلو بخدضًض الفىاعو بحن مٍغؼ الؿل ومٍغؼ الالتهاب الغئىي 

وبهظا اإلاهنى فةن اإلاهغفت الدصخُطُت جبنى صازل . ؤو غحره مً ألامغاع

                                                             
29Foucault, Dits et Ecrits, I, Sur les façons d’écrire l’histoire, p.597 
30 Ibid, p.662 
31 Ibid,, p.612 
32 Foucault, Dits et Ecrits, I, Interview avec Michel Foucault, p.665 
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والخقُقت ؤن فهالُت . 33"مجاى مىغىعي ًدضصه اإلاغع وؤنغاغه 

لقض : " الدصخُظ لفانلُت فلؿفُت بهما حهىص خؿب فىمى بلى هُدشه

مً : الدشف هُدشه ؤن الفهالُت اإلامحزة للفلؿفت جنمً في فهل الدصخُظ

وال شو ؤن . 34"هدً الُىم وما نؿاه ًهىن هظا الُىم الظي هدُا ضلبه؟ 

 خُث ًغي ؤهه ال 35فىمى قض جإزغ بهظا الخدضًض الىُدشىي إلاهنى الفلؿفت

ت انخباع الفلؿفت حصخُطا  ًمنً ؤن ًلقب بالفُلؿىف بال مً ػاٍو

قض جهىن إلاا ؤفهله ضلت بالفلؿفت وهظا ؤمغ ممنً زاضت مً :"للخاغغ

خُث ؤن للفلؿفت مىظ هُدشه، مهمت الدصخُظ، وهي لم حهض حؿعى بلى 

بهني ؤؾعى . الخهبحر نً خقُقت ًمنً ؤن جهىن ضالخت للجمُو ولهل الاػمت

بلى الدصخُظ وبلى جدقُق حصخُظ للخاغغ ؤي قىى ما ههىهه الُىم وما 

. 36"وبهظا اإلاهنى بةمهاوي القىى بهني فُلؿىف. ٌهىُه الُىم القىى الظي هقىى 

بن حصخُظ الخاغغ بطن ومهغفت مً ههىن فهالُت فلؿفُت ًمنً ؤن 

ًىجؼها اإلااعر والؿُاس ي والثىعي بدُث حغضو الفلؿفت مجمىنت جلو 

. ًخهلق ألامغ بخالش ي الفلؿفاث ال بخالش ي الفُلؿىف: " الفهالُاث الثقافُت

، في مجاالث مدضصة، "الفلؿفُت"ؤنخقض ؤهه زمت غغب مً الفهالُاث 

جلو هي اإلاهمت . جخمثل نمىما في حصخُظ خاغغ زقافت مً الثقافاث

. 37"الخقُقُت التي ًمنً ؤن ًكؿلو بها الُىم هاالء الظًً وؿميهم فالؾفت

ًغي ،لنً ؤي حصخُظ ًمنً للفُلؿىفاإلاثقف ؤن ًقضمه خىى الخاغغ؟ 

ً، جىامي  فىمى ؤن ما ٌغلب نلى خاغغها، ؤي نلى مجخمهاث القغن الهشٍغ

. مكاهغ الؿلؿت

 بطا مان الفقغ هى ؤهم اإلاشنالث التي شغلذ :الحاضر وثنامي السلطة– 3

ً . مفنغي القغن الخاؾو نشغ فةن الؿلؿت هي ؤهم مهػالث القغن الهشٍغ

                                                             
33Foucault, Dits et Ecrits, II, Les problèmes de la culture, un débat Foucault – Preti, 

p.369 
34 Foucault, Dits et Ecrits, I, Mais qui êtes- vous, Professeur Foucault ?, p.613 

" أأما فامي ًخـوق بخأأثري فـوَا بنِدشو  فيو أأمر من امصـب ؿًل ثدكِلو لأهين أأدرك مك اكن ىذا امخأأثر معَلا" ًلول فوهو
35 (Foucault, Dits et Ecrits, I, Mais qui êtes- vous, Professeur Foucault ?, p.613) 
36 Ibid,p.606 
37 Ibid,p.620 
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زالى القغن الخاؾو نشغ مان اإلاشهل ألاؾاس ي في ؤوعوبا هى مشهل " فـ

ً في بضاًت طلو القغن باإلشهاى الخالي. الفقغ : لقض اوشغل ؤغلب اإلافنٍغ

لُف ًدضر ؤن ًهىن اهخاج الثرواث مصخىبا بفقغ مىخجي الثروة؟ ال شو 

ً، ولنىه لم ٌهض ًؿغح  ؤن هظا الاشهاى لم ًدل ملُا زالى القغن الهشٍغ

لقض قهغ مشهل ازغ ال ًخهلق بىقظ الثروة بل بدىامي . بىفـ ؤلالخاح

وفي جقضًغ فىمى ؤن جىامي الؿلؿت، في شهلها الؿُاس ي نلى وحه . 38"الؿلؿت

الخطىص، ًخجلى مً زالى ألاهكمت الهلُاهُت ومً بُنها الفاشُت 

ً مغغحن ؤؾاؾُحن مً ؤمغاع :" والؿخالُيُت  لقض نغف القغن الهشٍغ

لقض نغف وحهحن مً وحىه الخمى الخاعقت طهبا بهُضا بخجلُاث .الؿلؿت

ً . الؿلؿت ألالثر خّضة هظان اإلاغغان اللظان خنما قلب القغن الهشٍغ

.  39"ووؾؿه هما بالؿبو الفاشُت والؿخالُيُت

ولهل اإلافاعقت في هظه ألاهكمت الهلُاهُت ؤجها ماهذ حؿدىض بلى   

ت لقض اؾخسضم هخلغ مثال . فلؿفاث ًفترع فيها ؤن جهىن فلؿفاث خٍغ

مو "، و) بل وؤهضي مىؾىلُني ألانماى الهاملت لىُدشت(فلؿفت هُدشت

الؿخالُيُت غضث اإلافاعقت ؤػمت خاصة ألن الؿخالُيُت نغغذ هفؿها لضولت 

وفلؿفت في هفـ الىقذ، وهي فلؿفت جىقهذ اغمدالى الضولت، ولنً 

بجها . "40"بخدىلها الى صولت ؤضبدذ صولت مفطىلت نً مل جفنحر فلؿفي

ىت لفالؾفت مدضزحن ماهىا مهترغحن نلى غغوب ؤلافغاؽ في  مىمُضًا خٍؼ

الؿلؿت ولنً القضع شاء ؤهه ملما اػصاص الاؾخمام اليهم وملما ؾبهذ 

غ وحىه اإلاغاالة  اإلااؾؿاث الؿُاؾُت بفنغهم بال ووقو اؾخسضامهم في جبًر

" هظا الػغب مً الضوى ٌؿمُه فىمى . 41"وؤلافغاؽ في اؾخسضام الؿلؿت

                                                             
38 Foucault, Dits et Ecrits, III, La philosophie analytique de la politique, p.536 
39Ibid, p.535 

شرتاهَة، نٌل ىو حال امس خامَنِة، حِر مثل ثنايم سوعان هجاز : "     وًلول فوهو ما يه رأأسٌلمَة، نٌل ىو حال امفاش َة، أأو اؤ ملد اكن مثة أأهؼمة اؤ

ن ما مثوخو املـخلالت . ادلوةل وثنايم امبريوكراظَة وسوعان الأفراد  بـضيم ؿىل بـض أأمرا مس خفزا مثوٌل اكن امفلر مس خفزا خالل املرن امخاسؽ ؾرش اؤ

اميت ؾرفيا امناس يف لك ىذه ادلول ابمنس بة نولرن امـرشٍن شبِو مبا مثوخو الأحِاء امـٌلمَة املـروفة ووس بة اموفِات بني امـٌلل ملـارصي 

 (Foucault, Dits et Ecrits, III,  Pouvoir et Savoir, p.401)"مارهس
40 Foucault, Dits et Ecrits, III, La philosophie analytique de la politique, p.539 
41Foucault, Dits et Ecrits, III, La philosophie analytique de la politique, p.539 
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لىقل بطن بن ألامغ ًخهلق بضوى . 42"الفلؿفاث-الضوى " ؤو " الضوى الفلؿفُت

الضولت الهلُاهُت باإلاهنى الضقُق للهباعة هي الضولت التي جخهاغض " و. ملُاهُت

فيها ألاخؼاب الؿُاؾُت وؤحهؼة الضولت وألاهكمت اإلااؾؿاجُت والاًضولىحُا 

لهي حشهل وخضة جسػو لغقابت ضاعمت نلى هدى ٌؿدبهض مل الخطضناث 

بم : بن الؿااى الظي ًيبغي ؤن ًؿغح هى. 43"والثغغاث والاهدغافاث اإلامنىت

هفؿغ جدىى صولت فلؿفُت بلى صولت ملُاهُت؟  

 زالى الؿىىاث الثالزحن وفي الضوائغ اإلااعلؿُت جم جفؿحر جضخم  

لقض انخقض اإلااعلؿُىن ؤن ما ًفؿغ قهىع : "الؿلؿت بإؾباب اقخطاصًت

الفاشُت وفهمها للؿلؿت وما ًفؿغ الؿخالُيُت طاتها بهما هي الطهىباث 

 والتي مان لها جإزحر نلى 1929الاقخطاصًت التي واحهتها الغؤؾمالُت ؾىت 

 ؤمغ ال ًمنً خؿب 1956غحر ؤن ما خضر ؾىت . 44"الاجداص الؿىفُُتي

 ؤمغ ؤؾاس ي 1956بن ما خضر ؾىت :" فىمى جفؿحره بإؾباب اقخطاصًت 

ىن في بىصابؿذ فخضزل الغوؾُىن والضولت : وحىهغي  لقض زاع اإلاجٍغ

الؿىفُُدُت بشهل نىُف بالغغم مً ؤجها لم جنً واقهت جدذ جإزحر الضواعي 

لقض خضر طلو بهض ػواى الفاشُت في شهلها اإلااؾؿاحي في . الاقخطاصًت

للؿلؿت نلى هدى ال ًمنً " حغىى "بهىا بػاء . " 45"ؤوعوبا وبهض وفاة ؾخالحن

فهمه بىاؾؿت آلُاث الخدلُل اإلاىعوزت نً القغن الخاؾو نشغ وهي آلُاث 

لقض مان زمت انخقاص ؤن خل اإلاشنالث الاقخطاصًت ؾُفط ي بلى . اقخطاصًت

جالش ي مل ؤشهاى ؤلافغاؽ في الؿلؿت ولنىىا الدشفىا الهنـ جماما زالى 

ً بىؾهىا خل حمُو اإلاشنالث الاقخطاصًت لنً حغىى : القغن الهشٍغ

ًيبغي البدث بطن نً جفؿحر آزغ لكاهغة جضخم . 46"الؿلؿت ال ًؼوى

                                                             
42 Foucault, Dits et Ecrits, III, La philosophie analytique de la politique, p.538 

ة ؾند ىَلل وهَدشو ومارهس"  ة خالل املرن امثامن ؾرش، ومكن أأًضا بفوسفات احلًر ة . ًخـوق الأمر ابمخأأهَد بفوسفات احلًر غري أأن فوسفات احلًر

ة امين غدت اترخيا سواء اختذت رضوب امسوعة ىذه شلك ة وهلِض احلًر ىل ػيور سوعة اكهت هلِض هؼام احلًر  ىذه فد أأدت يف لك مرة اؤ

 "امرتىَب أأوامبريوكراظَة

(Foucault, Dits et Ecrits, III, La philosophie analytique de la politique, p.538) 
43 Foucault, Dits et Ecrits, III, Michel Foucault, la sécurité et l’Etat, p.386 
44 Ibid, p.401 
45 Ibid 
46Ibid, p.401 
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ٌهخقض فىمى ؤن ألامغ ًخهلق بؿبُهت الؿلؿت طاتها، فهل ؾلؿت . الؿلؿت

ولِـ الازخالف بحن ؾلؿت وؤزغي ازخالفا في الؿبُهت . تهضف بلى ؤلازػام

اط جدباًً ؤشهاى الّؿلؿت بدؿب الازخالف في . بل هى ازخالف في الضعحت

بدُث ًنمً الازخالف في جقىُاث . النُفُاث التي بها تهُمً وجفغع الخػىم

ألاهكمت اإلاىؾىلُيُت "الؿلؿت وفي جنىىلىحُا الؿلؿت التي بلغذ طعوتها في 

ت والؿخالُيُت وهكام الخنم خالُا في الشُلي ومامبىصًا زمت في . 47"والهخلٍغ

هكغ فىمى ؤػمت خقُقُت ًدُاها الفنغ الثىعي نمىما والِؿاع ألاوعوبي 

زطىضا بهضما خضر في لثحر مً الضّوى طاث اإلاغحهُت الاًضًىلىحُت 

ت فالؿمت الغالبت نلى هظه الضوى الغقابت نلى ألافغاص نلى هدى . الِؿاٍع

ففي الاجداص الؿىفُُتي . " ًفط ي ؤخُاها الى مماعؾت نىف مىكم غضهم

والطحن جهىن الغقابت نلى خُاة ألافغاص ضاعمت وال ش يء في خُاة الفغص ًفلذ 

: " 1977ولقض لخب فىمى نقب مىث ماوحس ي جىوغ ؾىت. 48"مً جلو الغقابت

بهىا هدُا ؤًاما مكلمت، طلو ؤن زالفت ماوحس ي جىوغ قض ماهذ نلى وقو 

مىظ زىعة ؤلخىبغ مً ؾىت ... ؤشخاص قخلىا وآزغون سجىىا . ألاؾلخت

 ؤي مىظ 1848، وعبما مىظ الخغماث الثىعٍت ألاوعوبُت النبري لؿىت 1917

ش، لم ٌهض نلى وحه ألاعع وألوى مغة، 120قغابت   ؾىت، مىظ طلو الخاٍع

لم حهض زمت وحهت ال في الاجداص الؿىفُُتي، وهى . مىغو قضم ألي باعقت ؤمل

ال وحىص لباعقت . مىلخدطُل الخاضل، وال في الضوى اإلادُؿت به، وهى ؤمغ بحن

ؤمل ال في مىبا، وال في الثىعة الفلؿؿُيُت، وال في الطحن بؿبُهت الخاى، ال 

وألوى مغة، وبؿبب ما خطل في الطحن، فإن . في الفُدىام وال في لمبىصًا

الِؿاع ألاوعوبي، طلو الفنغ الثىعي الظي مان ًجض مغحهُاجه في مل بالص 

همل نلى بنضاصها بشهل صقُق، طلو الفنغ الظي مان ًجض قبلخه  الهالم َو

سُت  في ما ًدضر في جلو البالص، طلو الفنغ فقض وألوى مغة مغحهُاجه الخاٍع

لقض فقض مغجنؼاجه . التي مان ٌهثر نليها ؾابقا في لثحر مً بالص الهالم

لم ٌهض زمت الُىم خغلت زىعٍت واخضة ؤو بلض اشترامي واخض ًمنىىا . اإلالمىؾت
                                                             

47 Foucault, Dits et Ecrits, III,  Pouvoir et Savoir,, p.536 
48 Ibid, p.38 
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هظا هى ! نلى هظا الىدى ًيبغي لىا ؤن هفهل: ؤن هجهل مىه قضوة وؤن هقىى 

 .49! "هظا هى الضعب! ألاهمىطج

ؤػمت في الفنغ الثىعي الِؿاعي مغجبؿت : هظا هى الخاغغ لما ٌصخطه فىمى

 ولنً ؤػمت الفنغ الثىعي الِؿاعي هي ؤًػا ؤػمت 50.بمؿإلت جضخم الؿلؿت

ت في اهبىائها نلى مفاهُم  ت" الجزنت ؤلاوؿاهٍى بط .51"الظاث"و" الىعي"و" الخٍغ

ىن ؤن الاوؿان طاث  قىامها الىعي اإلاؿخقل وؤلاعاصة sujet ؤوهمىا ؤلاوؿاهٍى

غحر ؤن جؿىع الهلىم الاوؿاهُت ماأللؿيُت ونلم الىفـ الخدلُلي ونلم . الخغة

الاقخطاص قض لشف لىا ؤن الاوؿان لِـ خغا بقضع ما ًسػو لبنى 

لقض ماهذ اإلااعلؿُت . "وغغوعاث مسخلفت مخهلقت باللغت والؿلىك وؤلاهخاج

خحن ت، وباإلاثل ماهذ الىحىصًت والصخطاهُت هؼنخحن بوؿاهٍى . هؼنت بوؿاهٍى

ت اإلاخمثلت في  ولقض مان الىاؽ في فترة ما، ًضنمىن القُم ؤلاوؿاهٍى

الاشترالُت القىمُت، لما مان الؿخالُيُىن ؤهفؿهم ًقىلىن بجهم 

حن  .52"بوؿاهٍى

ًفط ي هظا الدصخُظ للخاغغ بطن بلى الىقىف نلى ؤػمت الفنغ الثىعي 

ت لقض ماهذ مماعؾت الؿلؿت في لثحر . الِؿاعي بما هى ججل ألػمت ؤلاوؿاهٍى

والخطُلت هي ؤن . مً الضوى الاشترالُت امخداها خقُقُا لظلو الفنغ الثىعي

ت ؤلاوؿاهُت قض جدىى الى مماعؾت  طلو الفنغ الثىعي القائم نلى فنغة الخٍغ

 .ملُاهُت نىضما اجسظ شهل الّضولت 

   ولنً ًيبغي ؤن هضعك ؤن مفهىم الؿلؿت نىض فىمى ال ًستزى في الّضولت، 

بن ما ًدباصع بلى ؤطهان البشغ نىضما ًجغي الخضًث نً الؿلؿت هى "

غحر ؤن هظا الفهم للؿلؿت ًستزلها في ؤحهؼة .... الجِش وألامً والقػاء

                                                             
49Foucault, Dits et Ecrits, III, La torture c’est la raison, p.398 

هنا حنن من ًعرهحا بل يه ظرحت ؿوَنا هفسيا، ملد ظرحت ؿوَنا من كبل حامخنا امراىنة " 50 ىل أأ ن ذكل ال ًـود اؤ اذا اكهت مسأأةل امسوعة ثعرح فاؤ

ب شيدان هناًخو مؤخرا  "وذكل أأمر أأهَد ومكهنا ظرحت ؿوَنا أأًضا من كبل ماضَنا وىو مايض كًر

(Foucault, Dits et Ecrits, III, La philosophie analytique de la politique, p.535) 
 وىذه املباحر املرثبعة دوما يف. امزنؿة االؤوساهوًة مبحر أأو ٍلوؿة مباحر ومشاًرؽ ؾلونة ػيرت يف مناس بات ؿدًدة ؿرب امخارخي"51

 "ادلراسات امغربَّة بأأحاكم املمية، يه مباحر مذبّدةل من هجة مضامِهنا ومن هجة املمي اميت احذفؼت هبا

(Foucault, Dits et Ecrits, IV, Qu’est-ce que les Lumières ?, p.573) 
52 Ibid, p.573 
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جىحض نالقاث ... الضولت والخاى ؤن نالقاث الؿلؿت جىحض في مىاغو ؤزغي 

الؿلؿت بحن الغحل واإلاغؤة، بحن مً ٌهغف ومً ال ٌهغف، بحن الاباء وألابىاء 

وجىحض صازل اإلاجخمو الاالف مً نالقاث الؿلؿت . وفي ضلب الهائلت

وهي . 54بن الؿلؿت جماعؽ ؤلثر مما جمخلو. 53"وبالخالي مً نالقاث القىة

اإلادالم والسجىن واإلاؿدشفُاث واإلاصخاث الهقلُت وفي مجاى "جماعؽ في 

وفي هظه اإلاىاقو ًمنً ؤن جماعؽ الؿلؿت . 55"ؾب الشغل وفي الجامهاث

منً ؤن هسخاع زالر ؤمثلت نً اإلاجاالث التي ًماعؽ فيها . بةفغاؽ وبهىف ٍو

. الهىف وهي السجىن واإلاصخاث الهقلُت واإلااؾؿاث الخهلُمُت

جبحن ؤعلُىلىحُا فىمى ؤن السجً، لماؾؿت نقابُت، ازترام : السجىن -ؤ

ش ماهذ اإلاشاهق . 56ٌهىص بلى بضاًت القغن الخاؾو نشغ قبل طلو الخاٍع

ولم ًنً زمت ما ًثحر الضهشت في ؤن جغي شخطا . واإلاقاضل جنؿى ؤوعوبا

لقض . لظلو مان شهل الهقاب. فقض ؤطهه ؤو ؤخض اضابهه ؤو بخضي نُيُه

نىع القغن الخاؾو نشغ ؤشهاى الهقاب هظه بماؾؿت السجً خُث 

وهي مماعؾاث ال جسلى منها . جماعؽ غغوب الاخخجاػ والهىف نلى اإلاؿاححن

ً طاتها  وضف فىمى ما خضر في 1971ففي ؾىت . سجىن القغن الهشٍغ

: بفغوؿا بزغ مداولت جمغص السجىاء بالهباعاث الخالُت- Toul–سجً جىى 

ؾُلت ؤًام نضًضة، مان زمت عحاى قلىا مشضوصي ألاعحل وألاًضي فىو "

با مو الخىاوب بحن الهقاب . ؤؾغة وماهذ زمت مداوالث اهخداع مل لُلت جقٍغ

ت اإلاهضئت وجنمً وقُفت السجً الخقُقُت في اإلادافكت، صازل . 57"وألاصٍو

فبىاؾؿت السجىن ججغي اإلادافكت . "اإلاجخمو، نلى زىائُت اإلاباح واإلامىىم

                                                             
53Foucault, Dits et Ecrits, III, Pouvoir et Savoir, p. 406 
54Foucault,  Surveiller et Punir, Paris,  Gallimard, p. 31 

مرانز صغرية ال حيرصىا امـد واميت كد ٍكون امواحد " ٍرى فوهو أأن امسوعة متارس حِامث ومَنا وجوىنا ؿىل حنو مِكروفزياييئ، حِر هولاىا مبثوزة يف

"  مهنا كائدا صغريا أأو حارس ؾٌلرة أأو مدٍر جسن أأو كاضَا أأو مسؤوال هلابَا أأو رئُس حتٍرر حصَفة

Foucault, Entretien avec Gilles Deleuze, l’arc, n 49, 1972  
55Foucault, Dits et Ecrits, II, Préface, p.195 
56 Foucault, Dits et Ecrits, III, Prisons et révoltes dans les prisons, p.432 
57Foucault, Dits et Ecrits, II, Le discours de Toul, p.236 
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ت  جغي الغفو مً حجم تهضًض اإلاخىخش بهضف جقٍى نلى اإلاجغم لسؿغ، ٍو

. 58"اًضًىلىحُا الخحر والشغ، اإلاباح واإلامىىم

.        وال جغي الضولت ؤخُاها غحرا في اؾخسضام الىكام القػائي لغاًت القمو

 زمت مبالغاث في اؾخسضام الىكام القػائي بغاًت قمو 68فمىظ ماي "

ً والؿلبت والخجاع واإلاؼاعنحن حشهض نلى طلو . الهماى الفغوؿُحن واإلاهاحٍغ

مىححن وؤلاًقافاث وؾىء  شاخىاث الشغؾت في الشىاعم والهص ى وألالٍغ

. 59"نىض الخدقُق وزالى ؤلاًقاف" اإلاهاملت مً قبل الشغؾت

ٌهخبر فىمى ؤن الاغؿهاص ًمخض بلى مصخاث الؿب : اإلاصخاث الهقلُت– ب 

خُث ًجغي اخخجاػ . ؤن الضوع القمعي للمصح الهقلي مهلىم"الىفس ي بط 

. 60" الىاؽ وبزػانهم لهالحاث لُمُائُت وهفؿُت ال ٌؿُؿغون نليها

ماعؽ الؿبِب الىفس ي غغبا مً غغوب الؿلؿت القاهغة نىضما ًدخنغ  ٍو

دخنغ خق حهُحن الهالج الظي ال " اإلاٍغؼ"و" الؿىي "شغنُت الخمُحز بحن  ٍو

بن الهالج الؿبي شهل مً ؤشهاى القمو والؿبِب . "ًسلى مً ؤلم ؤخُاها

ؤغف بلى . 61"الىفس ي الُىم شخظ ًدضص بشهل حاػم الؿىاء والجىىن 

ق الظي ًيبغي  طلو ؤن الؿبِب الىفس ي ًماعؽ ؾلؿت نىضما ًقغع الؿٍغ

بهه ًقغع مؿخقبل الؿفل نىضما ًخدضر نً مُله بلى . للصخظ ؤن ًيخهجه

بل ًمنً القىى بن اإلاجخمهاث الخضًثت ؤضبدذ مهُهلت . هظه اإلاهىت ؤو جلو

لقض ؤضبذ الهالم مصخا نقلُا لبحرا . "بىاؾؿت ؾلؿت الؿب الىفس ي

ومو مل ًىم ًمغ . الخهام فُه هم نلماء الىفـ ومغغاه نمىم الشهب

ًخهاقم صوع نلماء الاحغام وألاؾباء الىفؿُحن ومل هاالء الظًً ًضعؾىن 

 ولهظا الؿبب فةن الؿلؿت الؿُاؾُت بطضص .الؿلىك الهقلي لإلوؿان

 .62"الدؿاب صوع حضًض هى الهالج الىفس ي

                                                             
وذكل بـد حرنة - Toul– ويه ظبُبة بسجن ثول  Edith Roseاؾمتد فوهو يف وصف حاةل امسجناء ثكل ؿىل ثلٍرر أأؿدثو امعبُبة امنفس َة 58

 1971 دٌسمرب 13 و9مترداملساجني بني 
59Foucault, Dits et Ecrits, II, Préface, p.196 
60 Foucault, Dits et Ecrits, II, Par- delà le bien et le mal, p.232 
61 Ibid,, p.433 
62Foucault, Dits et Ecrits, II, Le monde est un grand asile, p.434 
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جىمل بلى اإلااؾؿت الخهلُمُت مهمت هقل اإلاهغفت : اإلااؾؿاث الخهلُمُت- ج

نىف غض مً ًجغي : في هقل اإلاهغفت ًىحض نىف مػانف"ولنً 

ونىف غض مً ًخلقىجها فخفغع نليهم همىطحا . اقطائهم مً صائغة اإلاهغفت

. وجىؿىي اإلاهغفت طاتها مثلما ًخم هقلها نلى امخثاى إلاا هى ؾُاس ي. 63"وقىانض

ش لما جضعؽ للىاشئت في فغوؿا،  ػغب فىمى نلى طلو مثاى ماصة الخاٍع ٍو

خُث جقضم اإلاهغفت الغؾمُت صوما الؿلؿت الؿُاؾُت لغهان لطغام صازل 

وقض ًخسظ الطغام شهل اإلاهاعك بحن الؿالالث . ؾبقت احخمانُت طاث هفىط

الخالمت صازل الؿبقت ألاعؾخقغاؾُت ؤو الطغاناث الىُابُت صازل ؾبقت 

ت ت ؤو شهل الطغام بحن ألاعؾخقغاؾُت والبىعحىاٍػ ونمىما فةن . البىعحىاٍػ

ؤما . الطغام خىى الؿلؿت الؿُاؾُت شإن حهم ؾبقاث بهُنها طاث هفىط

الخغماث الشهبُت وغغوب الخمغص فُجغي نغغها لىخاج للبؿالت واإلاجاناث 

لما لى ؤهه . ولثرة الػغائب، وال ًخم نغغها مؿلقا لطغام مً ؤحل الؿلؿت

ًمنً للؿبقاث الشهبُت ؤن جدلم بالغظاء الجُض ولنً لِـ مً خقها ؤبضا 

 . 64مماعؾت الؿلؿت

   زمت بطن في هظه اإلاجاالث ؤي السجىن واإلاصخاث الهقلُت واإلااؾؿاث 

طلو ما ًنشف نىه حصخُظ الخاغغ . الخهلُمُت نىف مؿلـ نلى البشغ

في جقضًغ فىمى ؤن ،ولنً هل ًيبغي الالخفاء بدصخُظ الخاغغ؟. نىض فىمى

 .حصخُظ الخاغغ لِـ ؾىي زؿىة باججاه مقاومت الؿلؿت 

III - الفلسفة ومقاومة السلطة

الفلؿفت هي ما "، ألن 65" بةمهان الفلؿفت ؤن جلهب صوع اإلاػاص للؿلؿت    "

ًػو مىغو الؿااى مل مكاهغ الهُمىت ؤًا مان مؿخىي ججليها ؤو شهلها، 

بةمهان . 66"ؾىاء مان ججلُا ؾُاؾُا ؤو اقخطاصًا ؤو حيؿُا ؤو ماؾؿاجُا

                                                             
63 Foucault, Dits et Ecrits, II, Le monde est un grand asile, p.424 
64 Ibid, p.224 
65 Foucault, Dits et Ecrits, III, La philosophie analytique de la politique, p.540 
66Foucault, Dits et Ecrits, IV, L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté, 

p.729 
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ؿت 67الفلؿفت ؤن جقىم بهظا الضوع  ؤن جنف نً الخفنحر لما لى "، ولنً شٍغ

ها وؤن جدطغ مهمتها في صنم اؾتراجُجُاث  ماهذ هبىة ؤو بُضاغىحُا ؤو حشَغ

ؼها . 68"زطىم الؿلؿت صازل نالقاث الؿلؿت واحالئها وبقهاعها وحهٍؼ

 في مل مجاى مً اإلاجاالث التي 69"حبهت هجىم"وحؿخىحب اإلاقاومت حشنُل 

 ففُما ًخهلق بالسجىن مثال ًيبغي ججمُو مل الفئاث .جماعؽ فيها الؿلؿت

التي قامذ الؿبقت الخالمت بالفطل بُنها بىاؾؿت لهبت التراجب الاحخماعي 

ججمُو اإلاؿاححن واإلادامحن "ًيبغي . واإلاطالح الاقخطاصًت اإلاخػاعبت

ولىج السجىن وبقهاع ما ًخم صازلها "ًخهلق ألامغ بطن بػغوعة . 70"والقػاة

ًيبغي ؤن "لما . 71" مً اهتهاماث وبغغاباث حىم وؤشهاى جمغص ونطُان

ً نلى مل الجبهاث . في الجامهت والسجىن واإلاصخاث الىفؿُت: ههىن خاغٍغ

بجها مقاومت . ولنً لِـ في هفـ الىقذ، فقىاها ال جنفي وبهما بالخىاوب

لت ألامض ومؿغصة بهىا بػاء شهل مدضص للمقاومت ال ًخسظ مً النخابت . 72" ؾٍى

ؤصاة ؤؾاؾُت إلاجابهت الؿلؿت، بل ٌهخمض اإلاماعؾت ؤو ما ٌؿمُه فىمى الفهل 

ؤلم ًدً الىقذ الان للمغوع بلى ألافهاى الثىعٍت بدق؟ : "الثىعي الخقُقي

ت واإلاجخمو الغؤؾمالي ملُا النخابت مً مل فهالُت  الان وقض حغصث البىعحىاٍػ

ؼ قىة الىكام البىعحىاػي  زىعٍت ؤال ًهىن فهل النخابت في زضمت حهٍؼ

.  73"القمعي؟ ؤال ًيبغي الخىقف نً النخابت؟

بجها تهاحم .            وتهاحم هظه اإلاقاومت ججلُاث الؿلؿت ألالثر قغبا مىا

وهي بالخالي مقاومت مباشغة وخُيُت، . مل ما ًماعؽ مً هُمىت نلى ألافغاص
                                                             

 ومن بني أأمه..... من بني أأكدم وػائف امفِوسوف يف امغرب . "ٍرى فوهو أأن هممة امفِوسوف اكهت دامئا وضؽ حد أأمام ثضخم امسوعة67

ىل هتدًد هخاهجا وذكل لكٌل ازداد خعر حتول امسوعة اؤ ملد اكن . أأدوار امفِوسوف يف امغرب، هممة وضؽ حد أأمام ثنايم امسوعة واالؤفراط يف اؤ

نوفِوسوف دامئا صورة املضاد مالسدبداد 

( Dits et Ecrits, III,  La philosophie analytique de la politique, p.537).  
ماكهَات نوفِوسوف املضاد مالسدبداد ق اكن مثة زالث اؤ هو منذ الاغًر رى فوهو أأ - 2  (Solon) "صومون"امفِوسوف املرشع نولواهني مثال - 1: ٍو

ة من امسوعة -Deny3)" دين"مثال أأفالظون يف ؿالكذو ابملسدبد )امفِوسوف مسدشار الأمري   يف لك ىده احلاالت اكن .(املكََون مثال)امسخًر

 .نوفِوسوف دور ثـدًًل نوسوعة
68Foucault, Dits et Ecrits, III, La philosophie analytique de la politique, p.540 
69 Foucault, Dits et Ecrits, II, Préface, p.196  
70 Ibid 
71 Ibid  
72 Foucault, Dits et Ecrits, II, Par- delà le bien et le mal, p.233 
73 Ibid, p.115 
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ال جيخكغ فغضت قاصمت قض جهىن زىعة ؤو جدغعا ؤو جالشُا للؿبقاث ؤو "وهي 

ش عاهً.... اغمدالال للضولت ومً زمت فةجها . 74"بجها مقاومت جخجزى ضلب جاٍع

مقاومت تهضف الى بخضار جدىالث حؼئُت وصقُقت وفي مجاالث مدضصة مثل 

ولِـ الهضف منها جقضًم بغامج . الخ...السجىن واإلاؿدشفُاث والجامهاث 

ًيبغي ألهؿىلىحُا الىدً . "نامت خىى اوؿاهُت حضًضة خغة بةؾالو

و التي جضعى الشمىلُت والغاصًهالُت سُت ؤن حهغع نً مل هظه اإلاشاَع . الخاٍع

بط وهغف في الىاقو وبالخجغبت ؤن اصناء ؤلافالث مً وؿق عاهً بغاًت جقضًم 

ت  قت ؤزغي في الخفنحر وزقافت ؤزغي وعٍئ بغامج نامت خىى مجخمو ازغ وؾٍغ

ؤزغي للهالم، مل طلو لم ًفؼ في الىاقو ؾىي بلى مىاضلت ؤلثر الهاصاث 

... بهني ؤفػل الخدىالث الضقُقت حضا جلو التي ؤمنً لها ؤن جدضر . زؿىعة

في بهؼ اإلاجاالث التي جسظ ؤهماؽ خُاجىا وجفنحرها لما جسظ نالقاث 

قت بصعالىا للجىىن ؤو اإلاغع بهني . الؿلؿت والهالقاث بحن الجيؿحن وؾٍغ

جلو . نلى الىنىص بةوؿان حضًض...ؤفػل هظه الخدىالث وبن ماهذ حؼئُت 

الىنىص التي ما اهفنذ ؤؾىؤ الاوؿاو الفلؿفُت جنغعها ؾُلت القغن 

ً . 75"الهشٍغ

        والخقُقت ؤن فىمى هفؿه قض اهسغؽ في هظا الػغب مً اإلاقاومت في 

مجاالث مسخلفت جماعؽ فيها الؿلؿت وفي نالقت بفئاث مدضصة جماعؽ نليها 

ً والؿلبت  . 76الؿلؿت مالسجىاء واإلاهاحٍغ

 نً بخضار 1971ؤنلً فىمى في شهغ فُفغي مً ؾىت : السجىاء - ؤ

ـ مقغا لها" مجمىنت ؤلانالم خىى السجىن " . والتي اجسظث مً مجزله بباَع

ل مً هفـ الؿىت في  وقض هجح هاشؿىن غمً هظه اإلاجمىنت في شهغ ؤفٍغ

بصزاى اؾخبُاهاث الى النثحر مً سجىن فغوؿا ؤمنً بىاؾؿتها الخطىى 

                                                             
74 Foucault, Dits et Ecrits, III, La philosophie analytique de la politique, p.546 
75 Foucault, Dits et Ecrits, IV, Qu’est-ce que les Lumières ?, p.575 

 .Dits et Ecritsاؾمتدان يف ىذا اجملال امكروهوموجِا اميت ؾرضيا املرشفان ؿىل ورش أأؾٌلل فوهو76

 ,Michel Foucault, Dits et Ecrits,Paris:انظر. DefertDanielet François Ewaldوىٌل

Gallimard, 1994, pp.13-65 
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نلى لم هائل مً اإلاهلىماث خىى وغهُت اإلاؿاححن وغغوب الاهتهاماث التي 

وقض ؤشغف فىمى في شهغ هىفمبر مً ؾىت . جماعؽ نليهم صازل السجىن 

 نلى ججمو نام خىى وغهُت السجىاء بفغوؿا جم زالله نغع فُلم 1971

غه بسجني  ( San Quentin ")ؾان ماهخان"و (Soledad)" ضىلضاص"جم جطٍى

وبهض شهغ . وشفو الهغع بشهاصاث إلاؿاححن ؾابقحن ونائالث مهخقلحن

مجمىنت ؤلانالم "شاعك في مكاهغة صنذ لها نائالث اإلاؿاححن وهكمتها 

ؤمام وػاعة الهضى الفغوؿُت وطلو اخخجاحا نلى ؤشهاى " خىى السجىن 

 وزالى شهغ .(Clairvaux)" لالعفى"الهقاب الجماعي للمؿاححن بسجً 

 هكم فىمى انخطاما ببهى وػاعة الهضى لخبلُغ مؿالب 1972حاهفي مً ؾىت 

اإلاؿاححن وؤهمها خق الخطىى نلى اإلاهلىمت والخماًت القػائُت للمهخقلحن 

 وقض شاعك في هظا الانخطام قغابت ألاعبهحن شخطا مً .صازل السجىن 

. بُنهم ؾاعجغ وصولىػ 

ت لجىت : اإلاهاحغون– ب  وهي لجىت ؤوملذ لها ". حاللي"شاعك فىمى في نػٍى

 ؤلخىبغ مً 27مهمت الخدقُق في مقخل اإلاهاحغ الجؼائغي حاللي بً نلي ًىم 

س ي ب1971ؾىت   -Goutte )"قىث صوع "  مً قبل خاعؽ نماعة بالخي الباَع

d’or) . لقض جمثلذ مهمت اللجىت في الىكغ ما بطا مان مقخل اإلاهاحغ الجؼائغي

ت مىكمت؟ وقض نغف الخي الظي قخل فُه  مت نىطٍغ مت ناصًت ؤم حٍغ حٍغ

حاللي بً نلي اخخجاحاث هكمتها زاضت مجمىنت الِؿاع البرولُخاعي 

ً جدذ شهاع  بن الؿااى ". ؾىيخقم لجاللي"جؼامىذ مو مكاهغاث للمهاحٍغ

ألاؾاس ي الظي ؾغح في طلو الىقذ هى هل ًيبغي ؤن جهىن ؤلاحابت نً مقخل 

ت لما ًغي الِؿاع اإلااوي ؤم بحابت صًمقغاؾُت؟ لقض نبر فىمى  حاللي نؿنٍغ

لما ؤن الِؿاع البرولُخاعي خؿم ؤمغه في شهغ . نً عفػه للخل الهؿنغي 

قت الضًمقغاؾُت ؤي ههج الاخخجاج 1971هىفمبر مً ؾىت   نىضما ازخاع الؿٍغ

ومان فىمى . وهى ما نبر نىه هضاء اإلاثقفحن الفغوؿُحن للهماى الهغب. الؿلمي

وقض شاعك فىمى ؤًػا في . مً بحن اإلاىقهحن نلى هظا الىضاء بلى حاهب ؾاعجغ

 في اإلاكاهغاث التي هكمذ اخخجاحا نلى اغخُاى مدمض 1972شهغ صٌؿمبر 
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" بىحىن "وقض جم بًقاف فىمى لؿاناث بمقغ ؤمً . طًاب وهى نامل مهاحغ

(Beaujon  .)

ؾاهض فىمى جدغماث الؿلبت الخىوؿُحن زالى الفترة التي قػاها : الؿلبت- ج

ـ الفلؿفت بالجامهت 1966بخىوـ بضاًت مً شهغ ؾبخمبر  بهضف جضَع

 1967 حىان 10 بلى ًىم 5لقض شهضث الهاضمت جىوـ مً ًىم . الخىوؿُت

نُت بخىوـ بمىاؾبت خغب  الُت وللؿفاعة ألامٍغ مكاهغاث مىاهػت لالمبًر

وقض سجلذ بًقافاث نضًضة في ضفىف اإلاهاعغحن وزاضت . ألاًام الؿخت

ومان الؿلبت الظًً لم حشملهم الانخقاالث ًىكمىن . منهم الؿلبت

احخماناتهم بمجزى فىمى بؿُضي بىؾهُض، بخضي الػىاحي الشمالُت 

 19 بلى ًىم 15وقض شهضث الجامهت الخىوؿُت مً ًىم . للهاضمت جىوـ

غ الؿلبت اإلاهخقلحن مىظ الؿىت 1966ماعؽ   نضًض اإلاكاهغاث بقطض جدٍغ

وؤوقفذ الشغؾت قاصة الؿلبت وزاضت الىاشؿحن غمً مجمىنت . الؿابقت

. وجم حهظًب بهػهم ووحهذ لهم تهمت اإلاؿاؽ بإمً الضولت". بغؾبنخُف"

وقض مان الؿلبت الظًً لم حشملهم ؤلاًقافاث ٌهضون مىاشحرهم بمدل بقامت 

فىمى الظي الخقى الغئِـ بىعقُبت وؾفحر فغوؿا بخىوـ خُنها مً ؤحل 

غ اإلاهخقلحن ولنىه لم ًىجح في طلو  1966وزالى شهغ حىان مً ؾىت . جدٍغ

ماهذ الشغؾت جػاًق فىمى باؾخمغاع مً ؤحل خمله نلى مغاصعة جىوـ 

ـ وجىؾهها بهامل فغوؿا68وزاضت بهض بهضالم ؤخضار ماي  وقض .  بباَع

غاصع فىمى جىوـ في هفـ الؿىت ولنىه ناص بليها في شهغ ماي مً ؾىت 

وقض خاوى الخضزل ". الؿاهغ الخضاص" بمىاؾبت صنىجه مً قبل هاصي 1971

 والظًً ؤوصنىا 1968صون حضوي لفائضة اإلاىاغلحن اإلاهخقلحن مىظ ؾىت 

السجً بمقخط ى ؤخهام ضضعث نً مدنمت ؤمً الضولت اإلادضزت في شهغ 

لُت مً ؾىت  ـ ما ًلي. 1968حٍى نىض : "وقض لخب فىمى بهض نىصجه الى باَع

ما لىذ بخىوـ عؤًذ ؤهاؾا ٌسجىىن لضواعي ؾُاؾُت وقض مان لظلو نكُم 

 .77"ألازغ في هفس ي

                                                             
77Foucault, Dits et Ecrits, IV, Vérité, pouvoir et soi, p.779 
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 بن مقطض .      جلو بهؼ ألامثلت نً اهسغاؽ فىمى في مقاومت الؿلؿت

ًخهلق . " اإلاقاومت، مقاومت الؿلؿت طاتها، ؤي مقاومت وحىص ؾلؿت جماعؽ

ألامغ في ؤشهاى اإلاقاومت هظه بىاقهت وحىص ؾلؿت ما جماعؽ، وؤن ؤمغ 

طلو هى مهنى مقاومت الؿلؿت، فهل وؿمي . 78" مماعؾتها ش يء ال ًدخمل

طلو التزاما؟ 

IV  -  املثقف والالتزام

التزام، ملتزم، : "     بطا ما نضها بلى معجم الالهض الفلؿفي هقغؤ ما ًلي 

ؤلفاف مً اللغت اإلاخضاولت غضث لثحرة الاؾخسضام في الفلؿفت مىظ بػو 

الفنغ الظي ًإزظ مإزظ الجض -مً حهت–الفنغ اإلالتزم هى . ؾىىاث

- مً حهت ؤزغي –وهى . الاؾخدباناث ألازالقُت والاحخمانُت التي ًخػمنها

وغالبا )الفنغ الظي ٌهترف بػغوعة ؤن ًهىن وفُا إلاشغوم جبنى ؾابقا مبضؤه 

ومً زمت فةن الالتزام ًخهاعع في الخالخحن . (ما ًهىن هظا اإلاشغوم حمانُا

. 79"مو بعاصة الخُاة طهىُا في بغج ناجي

     بطا ما ؤزظها بهحن الانخباع هظا الاؾخيخاج ألازحر لالالهض ؤمنىىا الخضًث 

نضم الخُاة في بغج ناجي والاوشغاى "لضي فىمى بمهنى " التزام"نً 

ولنً بطا ما ؤزظها فنغة . بالخاغغ وحصخُطه ومقاومت غغوب الؿلؿت فُه

ت  الالتزام بمهنى الاهسغاؽ في مشغوم حماعي نلى حهت جدقُق مجخمو الخٍغ

والهضالت فةن لفل الالتزام ال ًىؿبق نلى فىمى بقضع ما ًىؿبق نلى الجزنت 

ت زاضت في خضحها اإلااعلس ي والىحىصي الؿاعجغي  لِـ لفىمى . ؤلاوؿاهٍى

مل ما ًمنً فهله مىاحهت غغوب . ؤوهام اإلاجخمو الهاصى والخغ بةؾالو

بن فنغة : "طلو ما ًفؿغ قىى فىمى. الهُمىت في مجاالث صقُقت ومدضصة

الالتزام شضًضة الاعجباؽ بػغب مً غغوب الفلؿفت الىحىصًت ختى اقبلها 

و مىهُت ونامت بقضع ما . 80"نلى نالتها ال ًخهلق الامغ اطن بااللتزام بمشاَع

. ًخهلق بااللتزام بإصاء ؤصواع صقُقت وحؼئُت في مؿخىي نالقاث الؿلؿت

                                                             
78 Foucault, Dits et Ecrits, III, La philosophie analytique de la politique, p.5465 
79A .Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, P.U.F., 1994 
80Foucault, Dits et Ecrits, I, Interview avec Michel Foucault, p.655 
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ت نضم  ت الالتزام الؿاعجٍغ وفػال نً طلو فةن ما ٌهُبه فىمى نلى هكٍغ

لقض بالغذ في . قضعتها نلى الغبـ بحن ما هى هكغي وما هى نملي ؾُاس ي

هني البدث فُما . الاوشغاى بالفهل الؿُاس ي ولم جىفغ له ألاؾاؽ الىكغي  َو

هى هكغي البدث في جقىُاث الؿلؿت والخدقُق في مؿاعاث جهىجها ولُفُت 

قت التي حهمل وفقها "لظاك ٌهخبر فىمى . نملها ا وصقُقا للؿٍغ ؤن جدلُال هكٍغ

البنى الاقخطاصًت والؿُاؾُت وؤلاًضًىلىحُت هى ؤلثر الشغوؽ غغوعة 

لقض قُل لفىمى طاث ًىم في بؾاع مقابلت . 81"باليؿبت للفهل الؿُاس ي هفؿه 

بن فلؿفت مثل الىحىصًت حصجو اإلاغء بشهل ما نلى : "مهه للغص نلى ؾاعجغ

: فإحاب فىمى". وزمت مً ٌهُب نلُو مىقفا مػاصا لظلو. الالتزام والفهل

ؤحل ٌهاب نلي طلو، ومً الؿبُعي ؤن ًفهلىا، ولنً لىقل مغة ؤزغي ؤن "

الازخالف ال ًنمً في مىهىا فطلىا الؿُاس ي نً الىكغي بل نلى الهنـ مً 

طلو هدً هغفؼ هظه الؿُاؾاث التي ًيخهجها الجهل الثاقب وهي طاث 

 . 82"الؿُاؾاث إلاا ؾمي التزاما

" اإلاثقف الهىوي"      والخقُقت ؤن الفغو بحن ؾاعجغ وفىمى هى فغو بحن 

بن اإلاثقف الهىوي هى طلو الظي . بخهبحر فىمى هفؿه" اإلاثقف الىىعي"و

مان هظا اإلاثقف "ولقض ". الهاصى والخقُقي باؾالو"و" باإلاثالي"ٌشخغل 

فاإلاالف هى الػمحر الهىوي . مجؿضا بلى خض الان وبامخُاػ في ضىعة اإلاالف

لفترة . " وهى ممثل نلى وحه الخدضًض في اإلاالف الِؿاعي . 83"والظاث الخغة 

ا وقض نغف بامخالك خق النالم لؿُض  ؾىلُت جهلم اإلاثقف اإلاؿمى ٌؿاٍع

لقض مان الىاؽ ًطغىن بلُه ؤو هى اصعى ؤجهم ًطغىن . للخقُقت والهضى

با غمحر . بلُه لممثل للهىهُت فإن ًهىن اإلاغء مثقفا هى ؤن ًهىن جقٍغ

مىظ ؾىىاث نضًضة لم ٌهض زمت مً ًؿلب مً اإلاثقف "ولنً . 84" الجمُو

ت . ؤن ًقىم بهظا الضوع  لقض جم اعؾاء همـ حضًض مً الهالقت بحن الىكٍغ

" الهىوي"لقض الدؿب اإلاثقفىن ناصة الاوشغاى، ال بمجاى . واإلاماعؾت
                                                             

81 Foucault, Dits et Ecrits, I, Interview avec Michel Foucault, p.655 
82 Foucault, Dits et Ecrits, I,  Foucault répond à  Sartre, p.655 
83 Foucault, Dits et Ecrits, III,  La fonction politique de l’intellectuel, p.110 
84 Ibid, p.109 
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، بل بقؿاناث مدضصة وفي "الهاصى والخقُقي باليؿبت للجمُو"و" اإلاثالي"و

مجاالث صقُقت جدضص مىاقفهم بما قغوف الهمل ؤو قغوف خُاتهم 

مالؿنً، اإلاؿدشفى، اإلادخجؼ، اإلاسبر، الجامهت، الغوابـ الهائلُت ؤو )

لقض الدؿب اإلاثقفىن بظلو ونُا ملمىؾا ؤلثر وونُا . (الهالقاث الجيؿُت 

وقض ضاصفىا هىاك مشنالث زطىضُت ولِؿذ . مباشغا بػغوب الطغام

. 86" اإلاثقف الىىعي في مقابل اإلاثقف الهىوي"طلو ما ؤؾمُه . 85"مىهُت

 خاثمة

بماهي " ؤهؿىلىحُا الخاغغ"        جلو هي الضاللت الهمُقت إلاا ٌؿمُه فىمى

بجها حصخُظ للغاهً ومقاومت . قىى فلؿفي هقضي في شهل وحىصها الُىم

ولنً زمت نىائق ًمنً ؤن حهغقل نمل الفُلؿىف ؤو . لػغوب الؿلؿت فُه

خهغع إلاساؾغ لسؿغ " بط. اإلاثقف الىىعي ًطؿضم اإلاثقف الىىعي بهىائق ٍو

الاهسغاؽ في مقاومت نابغة ؤو مؿالب قؿانُت ؤو ؤن ًهىن مىغىم جىقُف 

ولهل . 87"مً قبل ؤخؼاب ؾُاؾُت ؤو هُامل هقابُت جقىص ضغاناث قؿانُت

اإلافاعقت جنمً في ؤن فىمى هفؿه بما هى مثقف زطىص ي مان نغغت ألخض 

هظه اإلاساؾغ وهى الاهسغاؽ في مقاومت نابغة ؤو هى باألخغي ؾىء جقضًغ 

لقض وهذ فىمى ما آى بلُه وغو الفنغ الثىعي . لخلفُاث اإلاقاومت ومقاضضها

ىت ولنىىا وهخقض ؤن . الِؿاعي في ألاهكمت الاشترالُت ب الهىمُضًا الخٍؼ

ؤو ما شبه له ؤهه - بهؼ ؤشهاى اإلاقاومت التي اهسغاؽ فيها فىمى هفؿه 

ىت- مقاومت  ًخهلق ألامغ بالثىعة . هي التي ًيبغي ؤن جىهذ ب الهىمُضًا الخٍؼ

. الاًغاهُت التي ؾاهضها فىمى 

                                                             
85 Foucault, Dits et Ecrits, III,  La fonction politique de l’intellectuel, p.110 
86 Ibid 

ذن أأال ًوـب دور من ًلوم : "ٍرى فوهو أأن دور املثلف ال ٍمتثل يف كِادة أأشاكل امللاومة بلدر ما ميكن يف ثلدمي أأدوار امخحوَل وادلمع ؿىل املثلف اؤ

ن حتدًد املرشوع والأسامَب والأىداف اميت جيب ثـَُهنا ىو من مشموالت اذلٍن ٍاكحفون. بخلدمي امنصاحئ ن ما ميكن نومثلف فـهل ىو. اؤ ثلدمي =اؤ

 (Foucault, Dits et Ecrits, III,  Pouvoir et Savoir, p.759) "وسائل امخحوَل وأأن ًضعوؽ حامَا بدور املؤرخ

ذن بخلدمي رؤًة نوحارض جسمح بخحدًد هَفِة جشلك ؿالكات امسوعة اترخيَا ؿرب مساراهتا امعوًةل وحتدًد منبهتا ومواظن اميشاشة  ًخـوق الأمر اؤ

جناز جرد ثوبوغرايف وجِومويج لأرض املـرنة وذكل ىو دور املؤرخ.واملوة فهيا ن هممة امفِوسوف مبا ىو مثلف خصويص حمكن يف اؤ  (هفس املرجؽ)" اؤ
87 Foucault, Dits et Ecrits, III,  La fonction politique de l’intellectuel, p.111 
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 وطلو نقب مجؼعة 1978   لقض خل فىمى بؿهغان في شهغ ؾبخمبر مً ؾىت 

ً الهؼى ". حاله" وقض الخقى . خُث فخدذ قىاث الشاه الىاع نلى اإلاخكاهٍغ

هت مضاعي ؤخض الىحىه " قم"بمضًىت  الهاضمت الضًيُت إلًغان بأًت هللا شَغ

 لما الخقى ممثلحن نضًضًً .الضًيُت الشُهُت ؤلاًغاهُت طاث الخىحه اللُبرالي

وقض ػاع فىمى بًغان للمغة الثاهُت في شهغ . إلاسخلف الخُاعاث الؿُاؾُت بةًغان

 وقض مان ميشغال بما ًمنً ؤن ًىحه مجمىناث 1978هىفمبر مً ؾىت 

وقض ؾافغ لهبضان التي ماهذ حشهض اغغابا . زىعٍت زاعج صائغة اإلااعلؿُت

 . 88لهماى مطافي الىفـ والخقى فضائُحن نبروا له نما ٌشضهم للخمُني

 نىضما مان فىمى 1979 فُفغي ؾىت 1    ناص الخمُني الى بًغان ًىم 

ـ ولم ًلخق . وقض ؾلب بني ضضع مً فىمى اضؿدابه الى بًغان فغفؼ. بباَع

وؾغنان ما شغنذ ملِشُاث الخمُني في جطفُت اإلاهاعغحن . الخمُني مؿلقا

 إلاؿاهضجه الثىعة le matinفهىحم فىمى بشغاؾت مً قبل صخُفت . للىكام

وقض جإزغ فىمى لثحرا بخلو الهجماث فىحه . وجخالذ الهجماث نلُه. ؤلاًغاهُت

ل مً  عؾالت مفخىخت الى عئِـ الخهىمت الاًغاهُت مهضي بؼعقان في شهغ ؤفٍغ

ق مجلت 1979ؾىت  وهي عؾالت ؤصان فيها Le Nouvel Observateur نً ؾٍغ

 .89حغائم الىكام ؤلاًغاوي

ىت وبن مان زمت في جقضًغها فغو بحن فنغ       هي بطن طاث الهىمُضًا الخٍؼ

غي ما فتئ ًخهلم مً نثراجه و شبه للىاؽ " ش يء"زىعي ٌؿاعي جىٍى

 .وألصخابه ؤهه فنغ ولنىىا لم هفخإ هندشف وحىه قالم فُه ال قهغ لها

 
 

                                                             
88Michel Foucault, Dits et Ecrits, chronologie, p.55 
89 Ibid, p.56 


