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 :وعرفان شكر

أشكر اهلل، أوال وأخيرا، عمى آالئو ونعماتو التي عمي أنعم }ومن يشكر فإنما يشكر    

 .21لنفسو{ لقمان 

لذلك فإنني أتقدم بأسمى آيات العرفان وأخمص عبارات االمتنان إلى أستاذي    

المشرف األستاذ الدكتور العربي ميمود عمى ما قدمو إلي، من توجييات ونصائح، 

 كانت نبراسا أخرجت ىذا البحث من الظممات إلى النور.

وتفضال عمى قراءة كما أنني أشكر جزيل الشكر ىيئة المناقشة، الذين وافقوا تكرما    

ثراءه،  تقييما وتقويما، وحسبيم في ذلك فضال وفخرا، أنيم من ىذا البحث ومناقشتو وا 

 أىل العمم وعمى ىداه لمن استيدى أدالء. 

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير، إلى من كان لي عونا، من قريب أو من بعيد،    

اهلل عني الجميع خير بنصيحة خالصة أو بدعوة صالحة أو كممة طيبة، فجزى 

 الجزاء.... 

 

 

 

 



 

 هداء:إ

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى أشرف وخاتم األنبياء والمرسمين أىدي    

 ىذا العمل،

إلى من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصموات والدعوات، إلى أغمى إنسان في ىذا    

 الوجود أمي الحبيبة.

إلى من عمل بكد في سبيمي وعممني معنى الكفاح وأوصمني إلى ما أنا عميو جدي    

 الكريم أدامو اهلل لي.

خاصة أخي العجال إلى كل أفراد أسرتي، سندي في الدنيا وال أحصي ليم فضل    

 وخالي عبد الحميد.

 ة.إلى كل األصدقاء واألحباب من دون استثناء خاصة أمينة وعائشة وقارس فاطم   

 إلى أساتذتي الكرام وكل رفقاء الدراسة.   

 

 

 

 



 

 الممخص:

يجري الحديث في ىذا البحث بعض الدراسات والتي تناولت بالتحديد فمسفة    

التواصل واليومي لدى ميشال فوكو. وتم تقسيم ىذا البحث إلى مقدمة وفصمين وخاتمة. 

شكاليتو والخطة المعتمدة والمنيج المتبع، وك المقدمة: ذلك وتضمنت موضوع البحث وا 

ىو عبارة عن مدخل مفاىيمي وتضمن و الفصل األول:  أىداف البحث وأسباب اختياره.

أىم المصطمحات والمفاىيم األساسية في البحث وذلك من خالل التطرق إلى الدالالت 

محات ىي كالتالي: التواصل، اليومي، المغوية واالصطالحية والفمسفية وىذه المصط

 التعايش والغيرية.

وتضمن خمسة عناصر ليا عالقة باليومي في نظر فوكو وىي الفصل الثاني:    

انيا أركيولوجيا الذات والسمطة وثالثا أنماط ثكالتالي فمسفة االختالف وميشال فوكو 

مسألة الجنون والجنس الخطاب االجتماعي أما العنصر الرابع فتم التطرق فيو إلى 

وتضمنت األفاق الخاتمة: اتجينا إلى مفيوم اإلنسان عند فوكو،  كتمثل لميومي وأخيرا

وأىم النتائج المتوصل إلييا من خالل ىذه الجولة الفكرية مع المفكر الفرنسي المعاصر 

 ميشال فوكو والقضية الفمسفية الموسومة بفمسفة التواصل واليومي.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةمقدم  



 أ
 

 مقدمة:

لقد بات من الصعب عمى دارس الفمسفة اقتحام الفمسفة الغربية المعاصرة والغوص    

في أعماقيا، سواء كان ذلك في مجال المعرفة أو غيرىا، فمقد جاءت الفمسفة المعاصرة 

مما يجعميا فمسفة مميزة عن باقي الفمسفات، ولعل من أىم كنقد لمفمسفات السابقة 

اإلشكاليات التي تناولتيا الفمسفة الراىنة وخاصة مع الفالسفة المعاصرين الفرنسيين 

أمثال ميشال فوكو ىي فمسفة التواصل واليومي والتي تعد من أصعب اإلشكاليات 

 ل في مجال الحياة اليومية.الفمسفية ألن أصبح اليوم االىتمام ينصب باليومي والتواص

إن فمسفة التواصل واليومي من المفاىيم الغامضة فيي تعيد طرح إشكالية الغير    

حيث يعتبر اآلخر عالما ممكنا وأرضا قابمة لمتعمير. ففمسفة اليومي تيتم بوقائع الحياة 

 اليومية وقضاياىا وكيفية التواصل والتعايش مع اآلخرين.

تواصل واليومي فكرة حساسة في الفكر المعاصر حيث أصبح لذا أصبحت فكرة ال   

االىتمام بالراىن في عداد األفكار الشائعة خاصة مع ميشال فوكو وىو واحد من أعالم 

الفمسفة المعاصرين الفرنسيين الذي أنصب اىتمامو حول فمسفة التواصل واليومي وعمى 

م بالراىن واليومي في الحياة ىذا األساس يرفض فوكو األفكار والقضايا السابقة وييت

 اليومية.



 ب
 

وبالنظر إلى تتبع المسار الفكري الفمسفي لميشال فوكو وبالنظر إلى ما يتسم بو من    

نسقية وتكاممية في بنائو الفمسفي ونظرا ألىمية التواصل والقضايا اليومية في حياة 

 األفراد 

ك في ىذا البحث من خالل حاولنا أن نشار والمجتمعات باعتبارىا فرعا من الفمسفة. 

فيما تكمن فمسفة التواصل واليومي لدى ميشال فوكو؟ اإلجابة عمى اإلشكالية التالية: 

 وماهي أهم المسائل المتعمقة باليومي في نظره؟

 وإلثراء ىذه اإلشكالية سنتطرق إلى مجموعة من التساؤالت الفرعية والمتمثمة في:   

 ند ميشال فوكو؟ماىي تجميات فمسفة االختالف ع-   

 فيما تتمثل أركيولوجيا الذات والسمطة؟-   

 ماىي أنماط الخطاب االجتماعي وما عالقتيم باليومي؟-   

 ما مكانة الجنون والجنس بالنسبة لميومي؟-   

 ما مفيوم اإلنسان عند فوكو؟-   

ا ولقد اعتمدنا في اإلجابة عمى ىذه اإلشكالية عمى المنيج التحميمي الذي سمح لن

يوضح لنا تطور القضايا  بمعرفة حقيقة النصوص إضافة إلى المنيج التاريخي الذي

 اليومية عبر مراحميا التاريخية.



 ج
 

الموسوم بفمسفة التواصل واليومي لدى ميشال إن اختيارنا البحث في ىذا الموضوع    

 فوكو كان انطالقا من دوافع معينة يمكن تمخيصيا فيما يمي:

االىتمام الزائد بفمسفة التواصل واليومي ىذا من جية، ومن جية أخرى صعوبة ىذه    

اإلشكالية ومدى تعمقيا بالحياة اليومية إضافة إلى نقصنا المعرفي اتجاه ىذا الموضوع 

ومحاولة كشف الستار ولو بصورة بسيطة عما تخفيو ىذه القضية. أما عن األىداف، 

حث الذي يدور موضوعو حول فكرة التواصل وعالقتيا فإننا نسعى من وراء ىذا الب

باليومي لدى فوكو إلى استخالص نتائج تكون بمثابة رىان جديد يفتح أفاق غير 

الراىن، وبيان أىمية فكرة التواصل  معيودة لمبحث والمساءلة في مجال الفكر الفمسفي

 واليومي في الفكر المعاصر.

التي تمقيناىا عبر قراءتنا األولية لفكرة  وفي األخير نشير إلى بعض الصعوبات   

التواصل واليومي وىي كالتالي، صعوبة الحصول عمى بعض المراجع في المكتبة ال 

نما في تنظيم المكتبات وتسييرىا إضافة إلى ىذا صعوبة فيم  بسبب قمتيا في ذاتيا وا 

 وتحميل بعض كتابات ميشال فوكو.

البحث والتي سبق  منا إلشكالية موضوعومن أجل بموغ اليدف المرجو من تحمي   

 اإلشارة إلييا في بداية ىذا التقديم التزمنا الخطة التالية:

 لقد قسمنا موضوع بحثنا إلى مقدمة وفصمين وخاتمة.   



 د
 

مقدمة: وتم التطرق فييا إلى موضوع البحث وتحديد اإلشكالية التي يتمحور حوليا    

وأيضا أىم الدوافع التي دفعت بنا الختيار  وكذا المنيج المعتمد في اإلجابة عنيا،

البحث في ىذا الموضوع، كما أشرنا إلى بعض الصعوبات التي اعترضتنا أثناء 

 إنجازنا لو، واآلفاق المرجو تحقيقيا من ورائو.

الفصل األول: وىو عبارة عن مدخل مفاىيمي وقد خصصناه لبعض المصطمحات    

إلى الدالالت المغوية واالصطالحية ا فيو التي نراىا أساسية في البحث وتطرقن

 والفمسفية.

الفصل الثاني: وىو عبارة عن عناصر حيث تطرقنا في العنصر األول إلى ميشال    

فوكو وتجميات فمسفة االختالف أما الثاني فقمنا من خاللو بدراسة حول أركيولوجيا 

العنصر الرابع كان حول والسمطة وثالثا تطرقنا إلى أنماط الخطاب االجتماعي. و الذات 

الجنون والجنس كتمثل لميومي وأخيرا توجينا إلى مفيوم اإلنسان لدى ميشال فوكو 

وبعدىا توصمنا إلى خاتمة وفييا يتم التطرق إلى أىم النتائج المتوصل إلييا من خالل 

 دراسة اإلشكالية. 

 

 

 



 ه
 

 

 



 الفصل األول: مدخل مفاهيمي.

 مفهوم التواصل لغة واصطالحا وفلسفيا.-

 مفهوم اليومي لغة واصطالحا وفلسفيا.-

 مفهوم التعايش لغة واصطالحا وفلسفيا.-

 مفهوم الغيرية لغة واصطالحا وفلسفيا.-
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 دالالت مصطلح التواصل:

 الداللة اللغوية:-1

يرى ابن منظور في كتابو "لسان العرب"، أن االتصال من فعل وصل وصال    

ووصوال واتصاال: "وصل: وصمت الشيء وصال وصمة، والوصل ضد اليجران، ابن 

سيده: الوصل خالف الفصل، وصل الشيء بالشيء يصمو وصال وصمة، األخيرة عن 

ال أدري أمطرد ىو أم غير مطرد؟ قال وأظنو مطردا. كأنيم يجمعون  ابن جني، قال:

في الضمة مشعرة بأن المحذوف إنما ىي الفاء التي ىي الواو، وقال أبو عمي الضمة 

الصمة ضمة الواو المحذوفة من الوصمة، والحذف والنقل في الضمة شاذ كشذوذ حذف 

لعزيز. ولقد وصمنا ليم القول، أي الواو في يجد، ووصمة كالىما: ألمو. وفي التنزيل ا

وصمنا ذكر األنبياء وأقاصيص من مضى بعضيا ببعض، لعميم يعتبرون. واتصل 

الشيء بالشيء: لم ينقطع، وقولو أنشده ابن جنى: قام بيا ينشد كل منشد واتصمت 

 فرقد.بمثل ضوء ال

شده ابن شديد، وقولو أنإنما أرادت اتصمت، فأبدل من التاء األولى ياء كرامة لمت

 األعرابي:

 مدفع ثعبان أضر بيا الوصل.وأعناق المطي كأنيا          سحيرا    
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معناه: أضر بيا فقدان الوصل، وذلك أن ينقطع الثغب فال يجري وال يتصل، والثغب 

مسيل دقيق، شبو اإلبل في مدىا أعناقيا إذا أجيدىا السير بالثغب الذي يحده السيل 

 في 

إلى الشيء وصوال وتوصل إليو: انتيى إليو وبمغو، قال أبو الشيء الوادي. وصل 

 ذؤيب:

 توصل بالركبان حينا وتؤلف ال          جوار ويغشييا األمان ربابيا.   

 إليو وأوصمو: أنياه إليو وأبمغو إياه.ووصمو 

وفي حديث النعمان بن مقرن "أنو لما حمل عمى العدو ما وصمنا كتفيو حتى ضرب 

 .1نتصل بو ولم نقرب منو حق حمل عمييم من السرعة" في القوم أي لم

"وفي الحديث: رأيت سببا واصال في السماء إلى األرض أي موصوال، فاعل بمعنى    

كماء داقق: قال ابن األثير: كذ شرح، قال: ولو جعل عمى بابو لم يبعد. وفي مفعول 

ل، قال ابن األثير: أي بصموا السيوف بالخطى والرماح بالن-عميو السالم-حديث عمي

ذا لم تمحقيم الرماح فارموىم بالنبل،  إذا قصرت السيوف عن الضريبة فتقدموا تمحقوا وا 

 قال: ومن أحسن وأبمغ ما قيل في ىذا المعنى قول زىير:

                                                           

ابن منظور: لسان العرب، الجزء الخامس عشر، حرف الواو المادة وصل، دار صادر، بيروت، لبنان، طبعة - 1 
.332م، ص3002  
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 اعتنقا.يطعنيم ما ارتموا حتى إذا طعنوا          ضاربيم فإذا ما ضاربوا    

يت بيا تفاؤال بوصوليا إلى الموتصمة، سم-لسالمعميو ا-وفي الحديث كان اسم نبمو

العدو والموتصمة لغة قريش فإنيا ال تدغم ىذه الواو وأشباىيا في التاء. فيقول موتصل 

ووأوصمو غيره -وموتفق وموتعد ونحو ذلك. وغيرىم يدغم فيقول متصل ومتفق ومتعد

 ووصل: 

ن! وفي التنزيل العزيز: وىو أن يقول: يال فالبمعنى اتصل أي دعا دعوى الجاىمية، 

إال الذين يصمون إلى قوم بينكم وبينيم ميثاق، أي يتصمون، المعنى اقتموىم وال تتخذوا 

منيم أولياء، إال من اتصل بقوم بينكم وبينيم ميثاق واعتزوا إلييم، واتصل الرجل: وىو 

 من ذلك، قال األغشى: 

 إذا اتصمت قالت لبكر بن وائل          وبكر سبتيا واألنوف رواغم.   

   .1قال ابن األعرابي في قولو: إال الذين يصمون إلى قوم، أي ينتسبون"-أي إذا انتسبت

يتبين لنا من ىذه المادة المغوية، أن التواصل من الفعل المثال المعتل )وصل( ويدل    

ب واالنتساب واالجتماع والتضام والوصول والبموغ عمى الوصل واالقتران واالقترا

 واالنتياء وبعد الفراق واالنقطاع واالبتعاد والبين واليجران من أضداد التواصل.

                                                           

.332المرجع نفسو، ص- 1  
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وعمى العموم، يفيد التواصل، في المغة العربية، االقتران واالتصال والصمة والترابط 

 وااللتئام والجمع واإلبالغ واالنتياء واإلعالم.

، في المغة األجنبية، فتعني إقامة عالقة وتراسل وترابط Communicationأما كممة 

عالم، أي: ىناك تشابو في الداللة والمعنى بين مفيوم  خبار وا  رسال وتبادل وا  وا 

 .1التواصل العربي والتواصل الغربي

 الداللة االصطالحية:-2

تبادل المعارف يدل التواصل، "في االصطالح عمى عممية نقل األفكار والتجارب، و    

والمشاعر بين الذوات واألفراد والجماعات، وقد يكون ىذا التواصل ذاتيا شخصيا أو 

تواصال غيريا، وقد ينبني عمى الموافقة أو عمى المعارضة واالختالف. ويفترض 

عالما-أيضاالتواصل  مرسال ورسالة، ومتقبال، وشفرة، يتفق عمى -باعتباره نقال وا 

ن المتكمم والمستقبل)المستمع( وسياقا مرجعيا، ومقصدية الرسالة تسنينيا وتشفيرىا كل م

بواسطتو توجد ويعرف شارل كولي التواصل قائال: "التواصل ىو الميكانيزم الذي 

العالقات اإلنسانية وتتطور، إنو يتضمن كل رموز الذىن، مع وسائل تبميغيا عبر 

و وىيئات الجسم والحركات المجال، وتعزيزىا في الزمان، ويتضمن أيضا تعابير الوج

ونبرة الصوت والكممات والكتابات والمطبوعات والقطارات والتمغراف والتمفون، وكل ما 

 يشممو آخر ما تم في االكتشافات في المكان والزمان".

                                                           

.06-02ص م، ص3000جميل حمداوي، التواصل المساني والسيميائي والتربوي، الطبعة األولى، - 1  
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وىكذا، يتبين لنا، عبر ىذا التعريف، "أن التواصل ىو جوىر العالقات اإلنسانية،    

 ومحقق تطورىا. لذا، فالتواصل لو وظيفتان من خالل ىذا التعريف:

وظيفة معرفية: تتمثل في نقل الرموز الذىنية، وتبميغيا في الزمان والمكان بوسائل -0

 لغوية وغير لغوية.

ية: تقوم عمى تمتين العالقات اإلنسانية وتفعيميا عمى مستوى وظيفة تأثيرية وجدان-3

 المفظي وغير المفظي.

وىناك من يعرف التواصل بأنو "العممية التي بيا يتفاعل المراسمون والمستقبمون    

 لمرسائل في سياقات اجتماعية معينة".

 ومن المعموم أن لمتواصل ثالث وظائف يمكن إجماليا في:

 Echangeالتبادل: -0

  Transfert التبميغ:-3

 Impact 1 التأثير:-2

ويعرف التواصل أيضا "بأنو تبادل المعمومات والرسائل المغوية وغير المغوية، سواء    

كان ىذا التبادل قصديا أم غير قصدي بين األفراد والجماعات، ومن ثم، ال يقتصر 

جداني، وما ىو التواصل عمى ما ىو ذىني ومعرفي فحسب، بل يتعداه إلى ما ىو و 

                                                           

.00-06المرجع نفسو، ص ص- 1  
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تبميغ المعمومات بطريقة خطية أحادية،  أي: ليس التواصل "مجرد-حسي حركي وآلي

االتجاه، ولكنو تبادل لألفكار واألحاسيس والرسائل التي قد تفيم، وقد ال تفيم بالطريقة 

 من طرف كل األفراد المتواجدين في وضعية تواصمية.نفسيا 

وعميو، "فالتواصل ىو عبارة عن تفاعل بين مجموعة من األفراد والجماعات، يتم    

 بينيا تبادل المعارف الذىنية والمشاعر الوجدانية بطريقة لفظية وغير لفظية.

 وتركز الصورة المجردة لمتواصل عمى ثالثة عوامل أساسية:    

 الموضوع: وىو اإلعالم واألخبار.-0

 التفاعالت المفظية وغير المفظية.اآللية: تتمثل في -3

الغائية: اليدف من التواصل ومقصديتو البارزة )البعد المعرفي أو الوجداني أو -2

  الحركي(.

وبالتالي يمكن القول: أن التواصل عبارة عن عممية نقل، واستقبال لممعمومات بين    

الراجعة عندما  طرفين أو أكثر، ويستند التواصل في سياقاتو المتنوعة إلى التغذية

 .1يحدث سوء االستقبال أو االستيعاب أو االنحراف االنزياحي

 الداللة الفلسفية:-3

                                                           

.00-00المرجع نفسو، ص ص- 1  
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إن التواصل من الناحية الفمسفية يفترض وجود شخصين عمى األقل يتم بينيما    

والثاني "المرسل إليو" وتتوسطيما "رسالة  التخاطب بحيث يكون الواحد منيما "المرسل"

، فالتواصل يخرج الفرد من الذاتية إلى البين ذاتية ىذا ما أكده كل موضوع التواصل"

من "ىابرماس" و"جون ماك فيري" حينما قال: "إن آبل شأنو شأن ىابرماس أقر بأن 

النتيجة المباشرة ليذا المنعرج ىو إزاحة نقطة "أرخميدس" عن مركزىا الذي أعمنو 

 . 1ن الذاتية إلى البين ذاتيةالمحدثون حيث سيتحول مركز الجاذبية الصالحية م

ويعرفو ىيدغر بقولو: "ينبغي فيم ظاىرة التواصل في معنى واسع وأنطولوجي"    

بمعنى "أن إخضاع أنطولوجيا ىيدغر لمفيوم كما ىو في تصورنا المبدئي ثم بطريقة 

تأويمية استنتاجية، بحيث يصير توصال متعدد األوجو موحد اليدف، فيو تواصل غير 

 .مباشر منيجيا ومباشرا معرفيا وفمسفيا"

كما أن "التواصل عند ىيدغر يعني المشاركة في إنتاج التنوع وذلك بمجاوزة الوجود    

 التاريخي لموصول إلى حقيقة الكائن األنطولوجية.

ترتيب العالقة بين الكائن والزمان والنظر إلى ىذا وبالتالي، التواصل يعني إعادة    

 .2بر وعيا وداللة"يوصفو األفق الذي يسمح لو بتمثل الكينونة أكاألخير 

                                                           

جان ماك فيري، فمسفة التواصل، ترجمة وتقديم عمر مييبل، منشورات االختالف،المركز الثقافي العربي، الجزائر- 1 
.52، ص3006، 0العاصمة، الجزائر، ط   

، إشكالية التواصل في الفمسفة الغربية المعاصرة، الدار العربية لمعموم، منشورات االختالف، المركز عمر مييبل- 2 
.3002\0236، 0الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط   
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 دالالت مصطلح التعايش:

 الداللة اللغوية:

، والذي يعتبر أن 0005في  Antonde Baryأول من جاء بيذا المفيوم ىو    

التعايش ىو الحياة باشتراك مختمف الكائنات، وجاء في القاموس الموسوعي اإلسباني 

  .1اآلخرين" أن التعايش من العيش ويعني العيش برفقة 0556وتيا ذو طبعة أ

"فالتعايش من )عيش( العين والياء والشين أصل صحيح يدل عمى الحياة والبقاء،    

 قال 

الخميل: "العيش والحياة والمعيشة اسم لما يعاش بو وكل شيء يعاش بو أو فيو فيو 

 معاش، قال تعالى: }وجعمنا النيار معاشا{.

عاشة جعمو     أي ممتمس لمعيش والتعيش تكمف أسباب العيشة وعايشو عاش معو، وا 

يعيش يقال: إعاشة اهلل عيشة راضية، وتعايشوا أي عايشوا عمى األلفة والمودة ومنو 

التعايش عمى وزن تفاعل أي عاش بعضيم مع بعض، وىذه الصيغة تدل بالداللة عمى 

عمى اشتراك الواحد مع اآلخر وجواز اسنادىا  بفاعل واحد فتعايش تدل ستغناءعدم اال

 .2إلى معمولييما باستعمال )مع( أي )تعايش مع( أو )الباء( أي )تعايش ب("

                                                           

.02مجمة التنظيم والعمل، العدد الرابع، ص - 1  
.232مجمة مداد اآلداب، العدد الثالث، ص- 2  
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اآلخر  رأي وسموككما جاء أيضا في معجم لوبوتي لروس أن: "التعايش يعني قبول    

التعايش وسموكو وآرائو فالقائم عمى مبدأ االختالف واحترام حرية آلخر وطرق تفكيره 

وجود مشترك لفئتين أو جماعتين مختمفتين، وىو يتعارض مع مفيوم التسمط واألحادية 

 .1والقير والعنف"

 كذلك يمكن إعطاء تعريفات مختمفة لمتعايش:   

 يعني الحياة بتحويل السمبيات إلى إيجابيات.-0

ىو اشتراك بين الشركاء، حيث تكون اإليجابيات والسمبيات متبادلة فيما بينيم يعرف -3

 أيضا د. عبد الرحمن التويجري التعايش أنو يحمل معنى الحد من النزاع أو التحكم في 

 إدارة النزاعات بما يفتح قنوات لالتصال.

جراء التعايش: إ 0520في  Sutherland et Woodwordيرى كذلك كل من    

 الندماج األفراد في الفريق.

 في ىذا الشأن: "كل اندماج حقيقي يتأسس من االختالفات". Rosnayويقول 

يتحقق ىذا االندماج في ظل قيادة ناجحة تحفزىم وتدفعيم لتحقيق ىدف مشترك أو 

 مصالح متبادلة.

                                                           

.02المرجع نفسو، ص مجمة التنظيم والعمل،- 1  
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 . 1أن التعايش يخضع لمدى تطور الييكل المعرفي Piaget 0520ويعتبر 

 االصطالحية:الداللة 

ذكر العمماء المعاصرون مجموعة من التعريفات لمتعايش وقد أخذت تعريف الباحث    

قال فيو اجتماع مجموعة من الناس في مكان معين تربطيم وسائل أحمد عباس والذي 

العيش من المطعم والمشرب وأساسيات الحياة بغض النظر عن الدين واالنتماءات 

 . 2اآلخر دون اندماج وانصياراألخرى يعرف كل منيما بحق 

يجاد مناطق     "إذن التعايش يسمح بخمق العالقات الجيدة، تبدأ من منطمق االحترام وا 

 مشتركة مع اآلخرين، من خالل االتصال الفعال الذي يعتبره الركيزة األولى لتسيير

 النزاعات.

 عمى ىذا األساس يقتضي التعايش تحقيق أربعة شروط ىي:   

 العامة.المصمحة -

 المصمحة الخاصة.-

 عدم إقصاء أي طرف.-

 ".التسيير الجيد لمنزاعات-

                                                           

.02المرجع نفسو، ص- 1  
.232مجمة مداد اآلداب، مرجع سبق ذكره، ص- 2  
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ومن خالل ىذا "نالحظ أن عالقة التعايش قريبة من مفيوم االختيار األمثل وفق 

Pareto 1التي ال يمكن فييا تحسين منفعة طرف دون المساس بالطرف اآلخر. 

مجموعة ما ومبادلتيم ومشاركتيم التعايش يعني العيش في وبالتالي فإن مصطمح    

اآلراء من أجل خمق التواصل الجيد والتفاعل معيم، ومنو فإن التعايش ىو عالقة 

تفاعمية، في بيئة مشتركة، بين فئات مختمفة بغرض تحقيق استفادة أو تبادل منافع، في 

 ظل جو من االحترام والمودة.

 الداللة الفلسفية:

اىتمام الفمسفة والفالسفة عبر العصور الفمسفية لقد كانت فكرة التعايش محل    

 المختمفة، 

تدعوا إلى األخذ بما ينسجم فوضع الفالسفة أفكارا يمكن عدىا بمثابة ضوابط ومعايير 

 مع القيم اإلنسانية العامة ورد ما يتعارض معيا.

ويعد التعايش حاجة ممحة وضرورية فضال عن كونو ىدفا وغاية في مجتمعات    

تنوع عرقي أو ديني أو ثقافي، ومن أىم متطمباتو وجود مؤسسات تعمل عمى تتميز ب

بتعميق تطور االختالفات إلى وفق آليات تستوعب التنوع واالختالف وال تسمح 

خالفات حادة وعنيفة. وعدم وجود مثل ىذه المؤسسات يؤدي إلى قيام النظام 

استيعاب التنوع واحتوائو االستبدادي الذي يعبر بوضوح وقوة عن حالة من العجز في 
                                                           

.06-02مجمة التنظيم والعمل، مرجع سبق ذكره، ص ص- 1  
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واالستفادة منو لمصمحة المجتمع ككل، ألن النظام االستبدادي يقوم عمى تفضيل 

 .1جماعة معينة من المجتمع من أجل دعم استمرار الحكم والسيطرة عمى الثروات

ومنو نستنتج أن معنى التعايش فمسفيا يقع في احترام حق اآلخر في أن يممك فكرا    

كما أن العالقة التفاعمية تبنى عمى االستفادة المتبادلة، والمنافع مغايرا لفكرك 

  المشتركة.

 دالالت مصطلح الغيرية:

 الداللة اللغوية:

في معجمو فيقول: "الغيرية في الفكر األوروبي مقولة أساسية  "يعرفيا جميل صميبا   

 أي الغيرية ذات  Altéritéمثل مقوالت اليوية، ومما لو داللة في ىذا الصدد أن كممة 

وتعنيان تغير الشيء وتحولو  Altérationواالسم  Altérer عالقة اشتقاقية بالفعل

التي تفيد  Altéranceا بكممة لألسود )تعكر، فساد، استحالة(. كما ترتبط اشتقاق

التعاقب والتداول، ومعنى ذلك أن مفيوم الغيرية في الفكر األوروبي ينطوي عمى 

كما السمب والنفي، فما يؤسس مفيوم الغيرية في الفكر األوروبي ليس مفيوم االختالف 

                                                           

غيداء محمد حسن: التعايش في ظل فمسفة االعتراف، ورشة عمل أقاميا قسم الدراسات الفمسفية بعنوان "الفمسفة - 1 
الساعة العاشرة صباحا في قاعة االجتماعات في بيت  36\00\3006والتعايش صبيحة يوم االثنين الموافق ل

  الحكمة.
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ىو الحال في الفكر العربي، بل الغيرية في الفكر األوروبي مقولة تؤسسيا فكرة السمب 

 .1أو النفي، فاألنا ال يفيم إال بوصفو سمبا أو نفيا لمغير"

سبنسر وصار أن مصطمح الغيرية ابتكره أوغست كونت وتبناه  "ويرى أندريو الالند   

  .2متداوال في المغة الفمسفية"

يضا كون الشيئين بحيث يكون تصور أحدىما مستقال عن تصور اآلخر وتعني أ   

    .3ويقابميا اليوىو

 الداللة االصطالحية:

فالغيرية بأخذ في معناىا معنى الخير والفضيمة وتغميب مصمحة اآلخر كيدف    

 .4عنو كونت بمبدأ العيش ألجل الغيرأخالقي سام وىذا ما عبر 

بالحب تجاه اآلخر، الشعور الذي ينجم غريزيا عن وتعني في عمم النفس الشعور 

األوامر القائمة بين األفراد أو ذلك الذي ينجم عن الرؤية واإليثار الفردي، وتشمل عمى 

                                                           

ود: الذات والغيرية في فمسفة بول ريكور، رسالة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه عموم في الفمسفة، كمية العربي ميم- 1 
.53، ص3000-3000العموم االجتماعية، قسم الفمسفة، جامعة وىران،   

.20أندريو الالند: موسوعة الالند الفمسفية، المجمد األول، ص- 2  
\0235، 0ط ديث، القاىرة،حمعجم الفمسفة أىم المصطمحات وأشير األعالم، دار الكتاب ال: محمد يعقوبي- 3 

.005، ص3000   
.20أندريو الالند، المرجع نفسو، ص- 4  
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وفي األخالق ىي عقيدة أخالقية معاكسة لإلمتاعية  التعمق والتبجيل والطيبة،

لى حد ما لمنفعية   . 1واإلنسانية وا 

 الداللة الفلسفية:

يرية مثمت في الفمسفة استراتيجية تأممية تتجو صوب قولية أشكال الوجود بما الغ   

يضمن تفكيك رموز المفيومية قبل انبعاثيا كصور ومقوالت وجودية تبحث في اإلنسان 

ىو ذات واعية وآخر متميز ومختمف، بإمكانو أن يحدد طبيعة الحركة الزمنية  بما

 الت الوعي واإلرادة والحرية. لمذات، وما يترتب عنيا من مقاربات لمقو 

وفي المعنى الفمسفي الغالب عمى مفيوم الغيرية نجدىا تحمل معنى االختالف    

التحديدات المعروضة البسيط بين فمفيوم الغيرية يعني في المقام األول ذاك االختالف 

من خالل ما ىو مختمف، وما ىو خارج عنيا ويحظى بتبادل مستقل، وبيذا المعنى 

 .  2الغيرية ىي كل اختالف ظاىري غير مبال بمفيوم المميز ستكون

 الداللة اللغوية لمفهوم اليومي: 

يومي اسم منسوب إلى يوم، يقول عمل يومي، عامل يومي: يشتغل بأجر يومي، -

 يوميا: 

 في كل يوم، حياة يومية.

                                                           

.20-20المرجع نفسو، ص ص- 1  
.53-50ص ،العربي ميمود: الذات والغيرية في فمسفة بول ريكور، المرجع نفسو، ص- 2  
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 يومي ىو العادي، مألوف، حادث أو واقع كل يوم، حياة يومية.-

مثال يأتي يوميا إلى المكتب ومعنى يقوم بعمل يومي أي في كل يوم، مستمر، دائم، 

  .1أو جريدة يومية تصدر كل يوم

 مفهوم اليومي اصطالحا:

حاال ومن دون واسطة ليصبح قريبا مني اليومي ىو كل ما يحيط بي وأدركو    

وحاضرا في ذىني حضورا مستمرا، فالمحيط ىنا يعني فضاء الحياة اليومية كالعائمة 

مثال أو الحي والقرية والمدينة كما يعني أيضا الفضاء الواسع كالبمد أو مجموعة من 

 البمدان التي يكون االنتماء إلييا انتماءا حميميا. 

يستدعي تحديدا لممحيط المكاني حيث تكون قرابتنا منو قرابة  تصور اليوميفإن    

أن الحدث في ذاتو مباشرة، كذلك البد من مالحظة أىمية تصور اليومي الزماني، إذ 

 يمكن أن يكون عنصرا محددا شريطة أن تضمن زمانية الحدث استمرارية ممكنة.

دث قد ينتيي في المحظة فالحياة ىي مجموعة كبيرة من األحداث المتنوعة، وأن الح   

ينشأ فييا، لكن ثمة من األحداث ما يكون تواصميا في الزمن ممكنا، من حيث التي 

ثقل الحدث أو من حيث رمزيتو، فالميم أن يكون حدثا متواصال ليدخل فضاء اليومي 

 ألن 

                                                           

موقع األنترنيت.- 1  
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اليومي ىو الذي ينشأ في تكراره المتواصل يوما بعد يوم ليعيد ما كان قد أحدثو الحدث 

 .1و ليحدث الجديد والمتجددأ

ومن خالل ىذا نستنتج أن اليومي ىو كل ما يتكرر دوما في الحياة اليومية أي ذلك    

 العادي الذي يحدث في الحياة.

 مفهوم اليومي فلسفيا:

لقد أصبح اليوم الكل يتوجو إلى االىتمام باليومي وذلك لمعرفتو ومساءلتو واستخراج    

ذاتو مجموعة ىائمة من األفكار والمقاصد قد ضمت مختفية معانيو، "ألنو يحمل في 

 وراء األعمال والممارسات المختمفة.

حيث أن "كل التعابير اإلنسانية من فنون وأفكار وأفعال متنوعة تحاول استئصال    

ىذه المعاني من اليومي بواسطة مناىج وتقنيات مختمفة كاألنترنيت مثال أو عبر 

باشر، فاالىتمام بالعادي أصبح شديدا حتى أن المبدعين في الفضائيات عن طريق الم

كل المجاالت قد أصبحوا يسجمون األحداث اليومية في رسميم أو صورىم الفوتوغرافية، 

 ويعرضون األشياء العادية التي تتناوليا يوميا في عممنا وحياتنا.

ىو مقترن البد أننا نالحظ قبل كل شيء أن تحديد اليومي بما ىو عادي وبما    

 بحضوري ال يكفي الستقصاء كل معطياتو ألن ىذا التحديد يحتوي أيضا عمى عممية 

                                                           

-60ه، ص ص0220\م3005فتحي التريكي: فمسفة الحياة اليومية، الدار المتوسطية لمنشر، الطبعة األولى، - 1 
60.   
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تأصيل اليومي ويستقطب ضمن مجال الحياة الذاتية بأن يستدعي كل حدث يومي 

غريب ليؤصمو ويستضيفو داخل مجالو الذاتي. فالتجربة اإلنسانية قد تصبح أيضا نقطة 

ك يجب أال نعتبر أن كل ما ىو يومي ىو بدييي وال تأسيسية خاصة بمجال الكوني لذل

 .1يقبل إشكاال وال يستدعي تفكيرا

إلى ىذا يرى موريس بالنشو في كتابة "القول اليومي" أن اليومي الذي باإلضافة    

يأتينا مبتورا إذا ما اقتصر عمى مجال حياتنا الضيقة ومجال اليومي القريب، فال يشدنا 

مجال الختصار اليومي في عالمنا الذاتي الضيق، وال مجال الستبعاد البعيد من خالل 

ويحصره في  استقراب العادي وتأصيل القريب، ألن ذلك سيختزل معنى اليومي العميق

طون أصبح النظر إلى كل ما ىو عادي ويومي نظرة حدود العادي المجاور. فمنذ أفال

كاستبعادنا لكل ما ىو ظن ودوكسا ولكل ما ىو نسبي وما ىو خارج عن استبعاد 

مجال العقل )...( فقد جعل مورفو الفمسفة بداية التفكير الفمسفي الحقيقي في االستعالء 

ىي عودة  الحتمي عن كل ما ىو بدييي، فحتى العودة إلى العادي اليومي إنما

 . 2بيداغوجية تعميمية تصبوا إلى استئصال اليومي ومحاكمتو

 .يوم بعد يوم ويتجدد" "اليومي ىو كل ما يحدثيقول الفيمسوف األلماني ولد نفيس    

                                                           

.20المرجع نفسو، ص- 1  
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وىنا نالحظ "أن اليومي ال يفيد صفة ما يحدث أو مميزاتو مثل المعنى الذي يحممو 

 مفيوم 

أو الشعبي المبتذل، فيو يفيد نمط ظيور الحدث ونمط تصور المحيط ذلك  العادي

يعني أن مجال التجربة العادية أي مجال ما يحدث أو ما يمكن أن يحدث ىو مجال 

اليومي دون أن يوجد حكم قيمي، فاليومي ىو كل األشياء التي تحدث بصفة منتظمة 

 في عالمنا وتصبح حياتنا العادية".

ذا نرى "أن الحدث األكثر أىمية عندما تنصير تمظيراتو المتكررة في ومن خالل ى   

وكل األحداث ميما كان نظام األشياء فيصبح شيئا فشيئا عاديا ويوميا ألن كل األشياء 

شأنيا لن تصمد أمام سيرورة اليومي، إذن اليومي ىو كل ما يظير في العالم في شكل 

العادي، بل ىو قوة تأسيسية تستوعب كل  تكرار ومعاودة، فيو ليس فقط محيط الحياة

األحداث واألفعال ويضم كل األشياء العادية كما يضم أيضا كل ما سيجعل األشياء 

 تتحول إلى عادية".

كل األشياء التي تكون قابمة لممعاودة والظيور المستمر وبيذا، يمكن القول بأن    

لوجي أو ظاىرة دينية أو تدخل ضمن تحديد اليومي. فنظرية عممية أو اكتشاف تكنو 

اليومي، لذلك غير ذلك إذا ورد تمظيرىا في معاودة متكررة ومستمرة ستحمل معنى 

فماىية اليومي تكمن أساسا في ىذه القوة التي تقرب كل األحداث العالمية وتجعميا 
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عادية، ومن خالل ىذا نخمص إلى أن اليومي يبقى دائما منصيرا في معضمتو 

    .1الدائمة"

                                                           

.63-60ص ص المرجع نفسو،- 1  
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 االختالف:ميشال فوكو وفمسفة 

فمسفة االختالف تدعو إلى أن نختمف فكريا تؤدي إلى غنى الفكر اإلنساني إن    

وقبول اآلخر، وال تؤدي بالضرورة إلى الخالف ولقد اتخذت ىذه اإلشكالية تيارات 

متعددة وطرحت عمى مسامع العديد من الفالسفة ولعل أىميم جيل دولوز، ميشال 

 فوكو وغيرىم من الفالسفة.

اشتير دولوز صديق فوكو الحميم بفمسفة االختالف بوصفيا الفمسفة التي اشتغل    

عمييا معرفيا ومفيوميا، وقد مثمت فمسفة االختالف محورا جامعا لدولوز في مختمف 

تعبيره وثنايا وأعمالو وكتبو. فيو ينطمق من ىاجس يظير باستمرار في طيات مشاريعو 

ف والمغاير والمتعدد، إذ ثمة نزوع إلى العثور عمى كمماتو، إنو ىاجس يتعمق بالمختم

اليومي والمحمي، عندما يصبح العالم بالنسبة لدولوز عبارة عن منبسط "المغاير" في 

أرض تبرق ىنا وىنالك، وعمى مثل ىذه األرضية انبنى خطاب االختالف> الواحد ال 

نما يقابمو اآلخر، والواحد إذ  تعامل مع اآلخر فالبد أن يقدم عمى اليقابمو المماثل، وا 

يضحي بانسجام مكوناتو مع بعضيا. ففمسفة االختالف تطمح إلى تغيير بنية وعي 

األفراد وما يتعمق بحياتيم اليومية وىي تقول بالصدر الذي تتفتح رحابتو عمى المتشتت 

  .  1والمتعدد فيما يشبو التضامن االجتماعي

                                                           

،3766، العدد 4006آذار 35رضوان جودت زيادة> جيل دولوز وفمسفة االختالف، جريدة المستقبل، السبت - 1  
.40ص  
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التكرارات تتعايش في فضاء يتوزع فيو  كما يرى دولوز أن ميمة الحياة ىي "جعل   

االختالف"، وىنا تتجمى فكرة االختالف في فمسفة دولوز، فاالختالف ليس اختالف 

األضداد، وال اختالف المتباينات، فيذه االختالفات ال تنطوي عمى تكرار ما يجعميا 

 العمق الحقيقي.ترتقي إلى مستوى 

إنما "يقطن في التكرار" ويعتقد أيضا أن ولذلك يعتقد دولوز بأن من طباع االختالف 

 .1موضوع االختالف ىو التكرار، التكرار الذي تجري رحاه في العمق الغائر

إضافة إلى ىذا نرى أن ىناك عالقة حميمية بين فوكو ودولوز حيث "عندما يتطرق    

ديدي إربون إلى عالقة فوكو بدولوز ضمن عالقة معاصريو، فإنو يحجم عن الحديث 

عالقة الرجمين الفكرية والسياسية، مكتفيا بنعت ىذه األخيرة بالمعقدة والكثيفة وحق عن 

المبيمة. ويعد عمى التو بكتاب مقبل يخص بو ىذه العالقة لوحدىا. ىذا الكتاب 

الموعود لم يصدر بعد، وال ندعي بدورنا أن نحيط ىنا بكل أبعاد الحوار القائم بين 

 الفيمسوفين.

ونقصد من خالل ىذا التأكيد عمى الوحدة االستراتيجية رغم االختالف المنيجي    

 والقضايا المثارة لفكر الفيمسوفين وىي وحدة قضية> قضية الحياة ومصير الفكر.

                                                           

، 3رسول محمد رسول> مالقاة العالمة لقراءة في سيميائيات جيل دولوز، الكوفة، مجمة فصمية محكمة، السنة- 1 
.355، ص4035، شتاء 04العدد    
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لقد كتب فوكو حول دولوز شذرات رائعة وأحال إلى أىمية أعمالو في إخصاب    

ي أكثر من حوار عمى أن تصوره لمحضارة المجال الفكري الفمسفي المعاصر، بل أكد ف

 الغربية 

ضافة إلى ذلك، أصدر فوكو مقالة خص بيا والمراقبة. إكحضارة قائمة عمى التأديب 

مؤلفي دولوز> "منطق المعنى"، و"االختالف والتكرار"، تخممتيا العبارة الشييرة والممغزة 

 لفوكو "سيأتي يومي يصبح فيو العالم دولوزيا".

ية أخرى خص دولوز فوكو بكتاب ضمنو مقالتين حاسمتين، حاول فييما ومن ناح   

تفسير الحركية الداخمية لفكر فوكو وتعدد محاوره، بدءا من محور المعرفة إلى محور 

يطيقا الجمالية ومسألة الذاتية في ترابط المعرفة بالسمطة، وانتياءا إلى محور اإل

 .1"صيرورتيا وتحوالتيا اإلرادية وغير اإلرادية

ومن خالل ما تم التطرق إليو نرى بأن فوكو ىو ذلك الكائن الحي، فاألعمال    

المكتوبة شذرات من الحياة المعيشية بقضاياىا وبعالقاتيا مع آخرىا، التفكير ىنا إذن 

متداخمين وحاضرين عبر التجربة الفكرية في كل تجربة حياة وموت كبعدين متالزمين 

 م بالراىن المتغير والمختمف في حياة الفرد. لحظة. لذا نرى أن فوكو ييت

                                                           

،4034دولوز> من التقاطع إلى الحوار الميموس، مجمة التدوين، العدد الرابع، ديسمبرمصطفى لعريضة> فوكو. - 1 
.59ص   
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إضافة إلى ىذا ينتمي كل من دولوز وفوكو فمسفيا إلى ما يمكن تسميتو بفكرة التعدد    

أو االختالف، حيث يتم تعميق الذات والتصور الواحدي لمذات كمرجع ودعامة لفعل 

ين وراثة رواد أن يعتبر دولوز وفوكو نفسييما من ب التأسيس الفكري، وليس غريبا

الشكية المعاصرة لمثالثة، حيث الذات تحيل إلى مناطق تشتتيا وتكونيا النزعة 

 ومحدوديتيا

 بيولوجيا وال شعوريا وتاريخيا، كما أن االرتباط الوثيق بين الفكر والحياة الواضح المعالم

ألعمالو. فيي حركية واستبعادية،  لدى فوكو بدوره، ىو ما يفسر نمط قراءة دولوز

. لذا 1تحاول فيم السابق من األعمال من خالل الالحق اعتبار البعد الصيرورة فييا

نجد فوكو ييتم بالقضايا اليومية والمتواصمة في الحياة، حيث أن كل ما يحدث في 

 الحياة يتكرر فيو شيء يومي ومتغير باستمرار.

تم بالفن حيث أن ىناك ترابط بين الفن والحياة فنرى أن كل من فوكو ودولوز اى   

بشكل مستمر ومن خاللو يستطيع فالفن بالنسبة ليذين الفيمسوفين يومي وحاضر 

 األفراد التواصل فيما بينيم وتبادل اآلراء وذلك بسبب اختالف األفكار.

معبر  إن االىتمام بالفن لدى فوكو ودولوز في حقيقة األمر ليس اىتماما جماليا، إنو   

آخر لولوج بوتقة الحياة وغنايا عبر تفاعل األشكال والقوى. إن الفن كما عرفو دولوز 

نما ىو شكل من أشكال  ثارتيا، وليس وسيمة البتكار األشكال وا  آلة لخمق القوى وا 

                                                           

.:5المرجع نفسو، ص- 1  
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االختالف السائد في الحياة. لذلك حدد دولوز الفكر في أكثر من موقع بوصفو آلة 

لفكر لدى فوكو مرتبطا بغبار الواقعة وىدير الحرب. ولذلك حربية، ولذلك أيضا كان ا

   .1أيضا تحدد الفكر لدى اإلثنين كفعل مخاطرة ضد اآلخر وضد الذات أيضا

 باإلضافة إلى الفن نجد عنصر ميم يمثل الحاضر والراىن في فمسفة فوكو أال وىو    

بالحديثة والراىنة بشكل  حيث أن التاريخ ىو أرشيف الحاضر، فمقد اىتم دولوزالتاريخ 

مباشر، وتطمب التفكير في الحاضر عند فوكو وسمطة التاريخ، إال أن فوكو ال يعمد 

إشكالي  إلى كتابة التاريخ بالمعنى المتعارف عميو، إنو يسائل التاريخ عمى نحو

ليضيء قضايا الحاضر، إنو يساعدنا عمى إلقاء األضواء عما كناه ولم نعده، إنو 

حاضرا ومستقبال، ولكنو يمكننا من إنو ال يخبرنا بالضرورة بما يشكل ىويتنا يحيط بنا، 

فيم ما نحن بصدد االختالف عنو. لذلك كان المشكل دوما وبالنسبة لفوكو شكل 

بشكل ضمني، ىو الحاضر أو الراىن. إن الحاضر أو اليومي صريح وبالنسبة لدولوز 

 .2منجاةباختصار ال يشكل في مد ذاتو مرجعا أو مرفأ ل

إضافة إلى ىذا يرى فوكو أن المجتمع المدني يمثل ىوية االختالف، ولعل رؤية    

. فالسمطة تنبع فوكو أقرب حين نضعيا تحت مقولة الديالكتيك أي جدل الخاص والعام

حقا من كل شيء، من سمطة األب إلى سمطة الكاىن إلى سمطة الحاكم، من سمطة 
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ة المال وسمطة الممكية الخاصة، ومن سمطة إلى سمط القوة إلى سمطة المعرفة

المؤسسات والتنظيمات االجتماعية عمى أعضاءىا إلى سمطة العرف والعادة والتقميد، 

وىكذا إلى بقية السمطات التي تنبع من كل شيء، ولكن ىذه السمطات مجتمعة، 

   .1وجمعيا الحسابي ال يؤلف دولة سياسية أو سمطة دولة

الدولة السياسية في أحد أىم معانيو انتقال من الخاص إلى العام فالمجتمع المدني و    

الذي ليس لو وجود فعمي إال في الخاص، فالمجتمع المدني كالدولة السياسية كالىما 

 .2تجريد العمومية

عمى الفكر أن يجعل قبول األفعال والممارسة البدييية والمعتادة أمرا عسيرا عميو أن    

أن يؤدي ىذا يمارس ما يسميو الفيمسوفان بالفحص التشخيصي لمحاضر، دون 

معممة، كما يقول فوكو، ال ينحصر في الوصف بالضرورة إلى تقديم وصفات عالجية 

و، وليس لو أن يشكل إرادتيم السياسية في أن يممي عمى اآلخرين ما يجب عمييم فعم

نما عميو أن يحاول عن طريق التحاليل التي يقوم بيا في مجاالتو  قالب محدد، وا 

الخاصة أن يعيد مساءلة البديييات والفرضيات، وأن يخمخل العادات وكذلك أنماط 

وع من الفعل والتفكير. لذا فميس الحاضر أو اليومي ببريء، إنو كما يقول دولوز، "ن

                                                           

، ص4005، 3المجتمع المدني ىوية االختالف، ترقا لمطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط الجباعي> جاد الكريم- 1  
30.  
.30المرجع نفسو، ص- 2  



30 
 

بركاني العمق، ولكنو ىش التماسك. إنو لحظة تاريخية، ولكنو ليس الخزف الصيني، 

 .1الكممة األخيرة لمصيرورة التاريخية"

 

 

 

 أركيولوجيا الذات والسمطة:

يعتبر فوكو أن الذات ىي أحد أضالع مثمث يستحيل تفكيكو، إنو مثمث الذات "   

ان أو خارطة لعالقات وروابط القوة التي والسمطة والمعرفة، ففي كل محيط ىناك مبي

أنظمة معرفية، والنظام المعرفي تؤسس السمطة، وعالقات القوة والسمطة تطمب بدورىا 

ىي المنظومة التي تستعمل في محيط ما لتصنيف ما ىو صحيح وما ىو خاطئ، 

السمطة مع منظومات المعرفة لتشكل دوما عالقات سمطة ومنظومات  تتفاعل عالقات

معرفة متجددة وحين تولد الذات البشرية تندمج في عالقات السمطة والمعرفة وتحاصر 

فييا، بحيث تفرض عمى الذات قوالب مجمدة ومقننة تبعا لمقتضيات السمطة، وتندمج 

في سعييا لمتميز والخصوصية  كل ذات في ىوية معروفة ومحددة كميا، إال أن الذات

فإنيا تقاوم عالقات السمطة والمعرفة التي تحاصرىا فتتفرع عنيا إال أنيا ما تمبث أن 

                                                           

.64مصطفى لعريضة، المرجع نفسو، ص- 1  
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تندمج مجددا في عالقات السمطة والمعرفة، وتتكرر العممية محدثة في كل مرة ذات 

   .1متجددة"

ات وىي أن ىذا بالنسبة لمذات أما بالنسبة لمسمطة ففوكو "يطرح خمسة افتراض   

السمطة ليست شيئا يكتسب، ينتزع أو يقسم، أو يحتفظ بو، أو يفقد، وتمارس انطالقا 

من نقاط ال تحصى، وفي لعبة عالقات غير متكافئة ومتحركة، كما أنيا ليست منعزلة 

 عن السياقات 

المختمفة، إنما ىي محاثية ليا ونتائجيا المباشرة وشروطيا األساسية في آن واحد" 

فة إلى ىذا نرى "أن السمطة تأتي من تحت، أي أنو ال يوجد في أساس باإلضا

جمالي بين الحاكمين والمحكومين.  العالقات السمطوية وكقاعدة عامة، تناقض مثنوي وا 

ن كانت السمطة غير متحكم بيا من قبل شخص أو مؤسسة بذاتيا إال أنيا ليست  وا 

ة، أو باألحرى من جراء ذلك ال عشوائية، وأخيرا أنو حيثما توجد سمطة توجد مقاوم

 .2تكون ىذه المقاومة أبدا في موقع خارجاني بالنسبة إلى السمطة"

ومن خالل ما سبق نرى "أن عالقة الذات بذاتيا لن تظل منطقة حكرا عمى اإلنسان    

الحر، ولن تظل طميقة وفي حل من أي خضوع لنظام مؤسسي واجتماعي، بل ستسقط 

                                                           

محمد محمود الخطيب> الذات والسمطة> النوع االجتماعي والتفاوض في المؤسسة، مكتبة المجتمع العربي لمنشر - 1 
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وعالقات المعرفة. ستندمج من جديد في ىذين النظامين في شرك عالقات السمطة 

نفسو  المذين تفرعت عنيما في بداية أمرىما، ستعود إلييا ثانية، وسيجد الفرد الداخمي

خاضعا في حبال معرفة أخالقية، بل يغدو رىان السمطة، يعكس مجموع عالقات 

ة والمعرفة بضرورة القوى، فال يكتشف أن لو ذاتا إال بعد أن يستجيب لنداءات السمط

أن يوجو مقاومتو ورفضو لرغباتو عوضا عن العالم الخارجي، وذلك ليحقق أفضل 

اندماج مع ىذا العالم الخارجي أن تكون ىذه الذات موضوعا تشتغل عميو السمطة يقول 

ذغان وخضوع لمغير، عن طريق  جيل دولوز> "تحول تولد ذات اإلنسان إلى انقياد وا 

 التحكم في أفعالو 

واالرتباط باآلخرين مع كل إجراءات التفريد والتمييز التي تقيميا السمطة والتي يكون 

 .1موضوعيا الحياة اليومية ألولئك الذين سننعتيم بأنيم ذواتيا وجوانيتيم"

بين الذات من جية وبين مركب السمطة والمعرفة، ىو الذي  ىذا الرابط الفوكوي   

جعل فوكو ينطمق من المرحمة اليونانية، فما حصل في المرحمة اليونانية حسب فوكو 

انثناءات وانكشافات متتالية ىو ذلك التعالق بين السمطة والمعرفة والمفضي إلى 

لمعرفة ربط ما يعبر عنو، لممجتمع عمى الفرد يصف دولوز ذلك فيقول> "إذا كان قوام ا

فإن السمطة ىي العمة المفترضة لذلك، غير أن السمطة تستمزم بدورىا المعرفة كتشعب 

                                                           

، 9:;3، 3جيل دولوز> المعرفة والسمطة مدخل لقراءة فوكو، ترجمة سالم يفوت، مركز اإلنماء القومي، الطبعة- 1 
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وتفرغ. بدونيا لن تخرج إلى الفعل، ال وجود لعالقة سمطة ال ترتبط بنشأة حقل المعرفة، 

 . 1وال وجود لمعرفة ال تفترض عالقات سمطة وتنشئيا في الوقت ذاتو"

لعارفة ىي ممارسة لمسمطة، وفي نفس الوقت الذي تمارس فيو السمطة ىي فالذات ا   

الذات دخوال وخروجا  خترقيتصنع معرفة، والمركب من السمطة والمعرفة ىو الذي 

لتصبح عقدة ضمن نسيج الجماعة، في نمط ال يتمايز فيو التفرد عن االجتماع إال 

 .بمقدار ما يتكمم الفرد فيستمع إليو الجميع والعكس

 ففوكو يعتبر السمطة جممة التفاعالت المعقدة داخل المجتمع فيقول> "السمطة ليست    

نما ىي ذات تتسم  مؤسسة، وليست بنية، كما أنيا ليست قوة أكيدة، فنحن نتوىم ذلك. وا 

 .2لحالة استراتيجية معقدة في مجتمع معين"

ة، ومن ثم في إضافة إلى ىذا "يضع فوكو تصورين لمذات في عالقتيا بالسمط   

تصوره لمعالقة بين الذات والفعل الخمقي، فالتصور األول ىو الذي أجراه في تحميمو 

لمعالقة بين الفرد والسمطة، إذ تمثل األخالق في ىذه العالقة قناع من أقنعة السمطة 

أن االعتراف يعد آلية  وىنا يستخدم فوكو التحميل األركيولوجي الجينيالوجي ليبين

لذات من قبل السمطة، وبالتالي االدعاء بامتالك الحقيقة وىنا تكون التحكم في ا

األخالق موضوع ممارسة لمتحميل كغيرىا من الخطابات المعرفية وستكون األخالق ىنا 

                                                           

.68-67سو، ص صالمرجع نف- 1  
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التصور الثاني فيو تصور ما وراء  ممارسة لمقير وتدخل اآلخر في الذات، أما

ك الحقيقة وخارج سمطة السمطة، السمطة، وىو االىتمام بالذات بعيدا عن مزاعم امتال

ليبدأ ما يسمى عند فوكو الوجود الجميل وراىنية مثل ىذا الوجود ال تكتمل إال باعتراف 

الذات بحقيا في الوجود الجميل متصرفة في ذاتيا في الحدود القصوى لمفردية، حيث 

 .  1تتجاوز الذات تخوم الذاتوية المقموعة وتبسط أماميا الحياة الفردية

الذات التي انشغل بيا فوكو ىي ذات في ضمير الجمع وليست فردية ألن األمر    

 يتعمق بذوات متعددة في التاريخ. فإذا كانت حرية التنوير تعني التحرر من التصورات 

ذا كان العمم الوضعي يعني رد الكثرة إلى وحدة القوانين  الالىوتية عن طريق العمم، وا 

فوكو تحرر من ىذه التصورات لمعمم والحرية ورجع إلى  الرياضية والفيزيائية، فإن

المعاني اليونانية ليما فالمعرفة ىي أوال معرفة الذات لذاتيا قبل أن تحصل عمى أي 

معرفة أخرى وكذلك الحرية ىي حرية ممارسة الذات لذاتيا أوال أي سمطة الذات أوال 

 دى فوكو.وىذا ىو عينو معنى الذات الذي لطالما أردنا أن نحدده ل

الذات التي يتحدث عنيا فوكو ىي ذات تصنع نفسيا وتشكميا وتحوليا بالتجارب    

وداخل التاريخ وليذا يمكن القول أن فوكو انشغل بالتفكير في الذات ال في اإلنسان 

 الشمولي. بمعناه

                                                           

،4030\;400، 48نورة بوحناش> فوكو ومأزق األركيولوجيا في أفق المعيارية، مجمة أوراق فمسفية، العدد- 1  
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فالذات التي يحددىا فوكو ليست الذات الديكارتية التي ىي "شيء يفكر" والقادرة    

أن تعي بأخطائيا باتباع منيج رياضي دقيق وصارم فتتوصل إلى أفكار واضحة عمى 

وليست الذات الكانطية التي تمتمك مقوالت ما قبمية صورية وكمية تمكنيا من توحيد 

الشتات المحسوس وتعميمو فتحصل عمى معرفة، إنما الذات الفوكوية ىي متشكمة 

اناتيا في معرفة روحية لذاتيا عمى معرفة ويجب أن تبين عن إمك\داخل عالقات سمطة

الطريقة اإلغريقية وىي ال تزعم معرفة المتعالي ألن معرفتيا ذاتيا ىي بدورىا 

    . 1ممارسة

 

 أنماط الخطاب االجتماعي:

عند فوكو الوازع الذي يتحكم في مواضيعو المثارة، يعتبر الممفوظ يعد الخطاب    

الوحدة األساسية ألي خطاب، فيو النواة المؤسسة لتشكيمة الخطابية، مثمما تنتمي 

الجممة إلى النص، والقضية إلى مجموع استنباطي، غير أنو إذا كان انتظام الجممة، 

اء العبارة وقانونيما يمثالن ذات الشيء، يتحدد بالتشكيمة الخطابية ذاتيا، لذا فإن انتم

بمبادئ بناء، بل وليس في ذلك تناقض، ما دامت التشكيمة الخطابية ال تتميز إطالقا 

بتبعثر حقيقتين وىو تبعثر ال يمثل بالنسبة لمعبارات شرط إمكانيا بل قانون تواجدىا، 
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جموعات تتسم كما أن العبارة ليست عمى اإلطالق عناصر قابمة لممبادلة بل ىي م

 .1بنمط وجودىا المتميز

كما ىناك شيء يتعين اإلشارة إليو عند فوكو وىو "أن تحميل الخطاب بيذا المعنى    

ال يكتشف عن شمولية المعنى، بل يبرز لعبة الندرة المفروضة، بجانب قدرة أساسية 

ثبات، وفي النياية ندرة اإلثبات  لمستمر وليست السخاء اعمى اإلثبات، إنيا ندرة وا 

إلى ىذا يعرف فوكو الخطاب في كتابة  . إضافة2لممعنى، وليست أبدا مممكة الدال"

لكل نظام الخطاب "بأنو مصطمح لساني، يتميز عن نص وكالم وكتابة وغيرىا بشكمو 

انتاج ذىني، سواء كان نثرا، منطوقا أو مكتوبا، فرديا أو جماعيا، ذاتيا أو مؤسساتيا، 

ألخرى تقتصر عمى جانب واحد. ولمخطاب منطق داخمي افي حين أن المصطمحات 

أو يحمل وارتباطات مؤسسية فيو ليس ناتج بالضرورة عن ذات فردية يعبر عنيا 

 .3معناىا أو يحيل إلييا، بل قد يكون خطاب مؤسسة أو فترة زمنية أو فرع معرفي ما"

ومنو نستطيع القول أن الخطاب ىو "مجموعة من العبارات بوصفيا تنتمي إلى ذات    

تتكرر إلى ماال نياية،  التشكيمة الخطابية، فيو ليس وحدة بالغية أو صورية قابمة ألن

واستعماليا خالل التاريخ، بل ىو عبارة عن عدد محصور  يمكن الوقوف عمى ظيورىا

د شروط وجودىا، فالخطاب عمى ىذا النحو، ليس من العبارات التي نستطيع تحدي

                                                           

.:8مجمة التدوين، مرجع سبق ذكره، صبمخير بومحراث> الخطاب والتاريخ في فمسفة ميشال فوكو، - 1  
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شكال مثاليا، وال زمانيا لو، باإلضافة إلى ذلك تاريخ، وال يمكن جوىر المشكل في 

في ىذه المحظة المعينة من الزمن أو تمك، فيو  التساؤل عن أسباب انبثاقو وظيوره

 .1ذاتوتاريخي، من جية إلى أخرى، جزء من الزمن، وحدة وانفصال في التاريخ 

فما يمكن أن نستخمصو من ىذين التعريفين أن الخطاب حسب الطرح الفوكوي،    

عام يتجاوز النص الذي يبقى حبيس المغة أو القضية، ويدلي بما ىو  يكتسي طابع

أىم، والمتمثل في الممفوظات التي تشكل ذرة الخطاب ووحدتو األصمية، التي يتفرع عن 

ميدان الخطاب، والممارسات الخطابية، التشكيالت ىذا الخطاب أيضا مواضيع أخرى ك

الخطابية أي ما يقال "الكالم" الذي يقتضي منيج "أركيولوجي" والغير الخطابية 

 والمتمثمة 

لمدولة حسب ألتوسير، من مؤسسات وسمطات، التي تقتضي  في األجيزة اإليديولوجية

، أما بالنسبة "لمخطاب بوصفو ممارسة اجتماعية فنرى أن المغة 2منيج "جنيالوجي"

استخدام اجتماعي ينتج عنيا محدد اجتماعي يمكن أن يوصف بأنو "خطاب"، حيث أن 

التمييز بين المغة والكالم ىو تمييز بين األعراف االجتماعية وبين االستعمال الفعمي 

ر لغوية، بمعنى أن النشاط لمغة ولعل الظواىر االجتماعية ىي في األساس ظواى

المغوي الذي يجري في السياق االجتماعي شأنو شأن كل نشاط لغوي ليس مجرد 

انعكاس لمسيرورات والممارسات، بل ىو جزء منيا، فالخالف مثال، عمى معنى التعابير 
                                                           

. :30، ص9:;3، 4ميشال فوكو> حفريات المعرفة، ترجمة سالم يفوت، بيروت، المركز الثقافي العربي، ط- 1  
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السياسية ىو مظير مألوف ودائم في السياسة، وتعتبر مثل ىذه الخالفات في بعض 

طوة تمييدية لمسيرورات والممارسات السياسية كما تعتبر في أحيان األحيان مجرد خ

 .1أخرى نتيجة ليا"

آخر فإذا كانت المغة تعتبر ممارسة اجتماعية، أي سيرورة اجتماعية،  من جانب   

وتتناولو من خالل النظر فيما يميز بين الخطاب والنص، حيث أن النص فيما أظن 

نتاج جماعي وليس سيرورة، بمعنى أنو نتاج لسيرورة إنتاج النص، أما مصطمح 

ماعي التي ال يشكل النص الخطاب يستخدم لإلشارة إلى كامل سيرورة التفاعل االجت

سوى جزء منيا، فسيرورة التفاعل االجتماعي ىذه تشتمل باإلضافة إلى النص، عمى 

سيرورة اإلنتاج التي يكون النص نتاجا ليا وعمى سيرورة التأويل التي يكون النص 

مرجعيا، وىذا ما يجعل تحميل النص جزءا واحدا فحسب من تحميل الخطاب الذي 

 حميل السيرورتين اإلنتاجية والتأويمية. يشتمل أيضا عمى ت

فمن منظور تحميل الخطاب يمكن أن تعتبر السمات الشكمية لمنص آثار السيرورة    

اإلنتاج، من جية، ومشعرات في سيرورة التأويل، من جية أخرى، ولسيرورتي اإلنتاج 

ائرة بارزة تتمثل في انطوائيا عمى تفاعل بين خصائص النصوص ود خاصية والتأويل

القائمة في رؤوسيم والتي يعتمدون عمييا في  واسعة مما أدعوه "موارد أعضاء المجتمع"

إنتاج النصوص أو تأويميا، ومن بين ىذه الموارد معرفتيم بالمغة، وتمثيال تيم لمعالم 
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الطبيعي والعالم االجتماعي الذين يعيشون فييما، وكذلك قيميم واعتقاداتيم 

 وافتراضاتيم.

الحظ أن المغة تنطوي عمى رؤية محددة بوصفيا ممارسة اجتماعية تتعمق من الم   

بالخطاب الجماعي فيي تتولد اجتماعيا، وتتوقف طبيعتيا عمى العالقات والصراعات 

وبذلك فإن الخطاب يشتمل عمى شروط اجتماعية يمكن أن  االجتماعية التي تولدىا.

االجتماعية، وعالوة عمى ذلك، فإن  ندعوىا بشروط اإلنتاج االجتماعية وشروط التأويل

ىذه الشروط االجتماعية ترتبط بثالثة مستويات متباينة من التنظيم االجتماعي، ىي 

مستوى الموقع االجتماعي، أو المحيط االجتماعي المباشر الذي يجري فيو الخطاب، 

ا . وىذ1التي تشكل منبتا واسعا، ومستوى المجتمع ككل ومستوى المؤسسة االجتماعية

 ما يبين أن الخطاب يرتبط بشكل أو بآخر بالمجتمع وليذا ندعوه بالخطاب االجتماعي.

"ومن أجل اإللمام بغزارة التنظير لموضوع الخطاب عمينا أن ننوه إلى المسائل    

 المتعمقة بو أي التطرق إلى أىم أنماط الخطاب>

 االستراتيجية الخطابية.-الممارسة الخطابية-معايير التكوين

سندلل عمى مواطن االرتباط بينيم، وتفكك درجة التعقيد بغية توضيح موضوع    

 الخطاب عند فوكو.
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يعتبرىا فوكو المجموعة التي تحدد قواعد الممارسة الخطابية، من  معايير التكوين:-

حيث اعتمادىا عمى عنصر الزمن، فعمميا منوط برسم معالم الموضوعات التي تظير، 

والممفوظات التي تتخذ، والمفاىيم التي تجدد وتتغير، فعمى ىذا النحو، ما انفكت أحكام 

ليد العاممة، لكن الممارسة الخطابية القضاء اإلجرامي والضغط الديمغرافي، وطمب ا

لمطب العقمي واصمت إقامة نفس المجموعة من العالقات بينيا كعناصر، بحيث أن 

المنظومة حافظت عمى سمات فرديتيا وتميزىا وانطالقا من نفس قوانين التكوين، 

برزت موضوعات جديدة، وأنماط جديدة من العبارات. فمنظومة التكوين بيذه تيتم 

العالئق التي تشد الممارسات الخطابية دون المساس بالشكل العام النتظام  بطبيعة

  .1عناصر الخطاب"

"يرى فوكو أن الممارسة الخطابية، تتحدد من خالل االىتمام الممارسة الخطابية: -

ضمن إطار الحقل التاريخي، الذي يحدد أشكال الممارسات باألصول، وىذا ما يدخل 

حددة ضمن قواعد موضوعية وتاريخية مضبوطة بمجال زماني الخطابية الموجودة والم

ومكاني فيي ال تحيل إلى الذات والعممية التعبيرية بل تتجاوزىا، وترتبط فقط بوظيفة 

الممفوظ داخل التشكيمة الخطابية رغم أن فوكو يعمن أن مشاريعو المستقبمية ستتقاسميا 

، "يستنتج أن األركيولوجيا 2تفحص"المنيجية األركيولوجية والجينالوجية، إال أن الم

تنتمي أكثر إلى مرحمة الممارسات الخطابية، مرحمة الجنون والعقل والطب والمغة، أكثر 
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من انتمائيا إلى مرحمة الممارسات غير الخطابية بالسمطة والجسد والتي ستعالجيا 

خطابية، ليس ، وىذا ما يؤكده فوكو حين يقول إن "ما ندعوه بالممارسة ال1الجينيالوجيا"

باإلمكان الخمط بينيا وبين العممية التعبيرية التي يصوغ بيا شخص فكرة أو رغبة أو 

صورة، وال بينيا وبين النشاط العقمي الذي ىو أساس العمميات االستداللية، أو بينيا 

نحوية، بل ىي مجموعة من  عمى الكالم، حيث يركب جمال وبين مقدرة الشخص

تاريخية المعينة والمحددة دوما في الزمان والمكان، والتي حددت القواعد الموضوعية وال

في فترة زمنية بعينيا، وفي نطاق اجتماعي واقتصادي وجغرافي ولساني معطى، شروط 

 .2ممارسة الوظيفة العبارية"

"تحتوي عمى عنصرين ىامين األول المتمثل في الخطاب فإذا االستراتيجية الخطابية: 

ما تمكنا من تحديد القواعد النوعية التي تشكمت وفقيا موضوعات الخطاب وعباراتو 

ومفاىيمو وخياراتو النظرية، كما أن الخطاب يعد موضوع لرغبة في السمطة، فالخطاب 

لحصول عمى السمطة، شيء بين األشياء، وىو ككل األشياء موضوع صراع من أجل ا

فيو ليس انعكاسا لمصراعات السياسية، بل ىو المسرح الذي يتم فيو استثمار الرغبة، 

فيو ذاتو مدار الرغبة والسمطة، إضافة إلى العنصر الثاني والمتمثل في التشكيمة 

الخطابية بتنوعيا وفرديتيا في رسم معالم االستراتيجية، كما أن التشكيمة الخطابية 

ى مجموعة من الفروض، طبقت أوال عمى تكون الموضوعات، الذي ال تحتوي عم
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يتكون إال ضمن شروط وقواعد سنحت لو بالوجود بعيد كل البعد عن أشكال الوجود 

ابع الفضاء الخارجي الذي يسمح لو بالظيور، ال الدخول في القبمي، إضافة إلى ط

من جية ويبتعد عنيا  ألبعاد مع موضوعات أخرى، يقترنارتباطات معقدة ومتنوعة، 

 .1ويتميز من خالليا

وبالتالي فإن الخطاب عند فوكو ىو مجموعة من العبارات يكون بين مجموعة من    

عناصر وأنماط مختمفة األفراد داخل المجتمع ومنو فالخطاب االجتماعي يتحدد وفق 

  في مجتمع ما.

 

 

 

 الجنون والجنس عند ميشال فوكو:

باإلنسان من كل جانب، إنو متضمن فيو، بل ىو الرابط إن الجنون ال يتربص    

ي يربط اإلنسان بنفسو، وفي واقع األمر، ليس ىناك سوى حاالت جنون، ذالدقيق ال

، فال وجود لمجنون إال داخل اإلنسان، ذلك أن اإلنسان ىو أشكال إنسانية لمجنون

عيش بيا، وذلك تم صانع ىذا الجنون من خالل تعمقو بنفسو، ومن خالل األوىام التي ي
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ألنيما مرتبطان ببعضيما البعض من خالل انتماء مميز وألن اإلنسان مرتبط بذاتو، 

فإنو يقبل الخطأ باعتباره حقيقة ويقبل الكذب باعتباره واقعا، ويقبل العنف والقبح 

باعتبارىما جماال وعدالة، ومن خالل ىذا االنتماء إلى الذات، يولد اإلنسان جنونو 

إن رمز الجنون سيكون ابتداءا من اليوم، المرآة التي دون أن تعكس شيئا . كالسراب

نما ييتم باإلنسان وحقيقة كما يتصورىا ىو  واقعيا، فالجنون ال ييتم بالحقيقة والعالم، وا 

 .1أي الحقائق التي يتصورىا في حياتو اليومية

قة أبدية ال ا داخل عالليذا أصبح الجنون شكال مرتبطا بالعقل، أي أنيما أصبح   

فالك منيا. وىي عالقة تجعل لكل جنون عقال يحكم عميو ويتحكم فيو، وكل عقل لو 

جنونو الذي يجد داخمو حقيقتو التافية، وضمن ىذه المرجعية المتبادلة يرفض بعضيا 

البعض، ولكنيما ال يتأسسان إال استنادا إلى ىذه العالقة كما يعتبر الجنون شكال من 

ما لحظة من لحظات أشكال العقل ذات و، إنو يندمج معو ليشكل إما قوى خفية، وا 

ما شكال مفارقا يعي ذاتو بذاتو، وفي جميع الحاالت، فإن الجنون ال يمتمك  تجميو، وا 

معنى وقيمة إال داخل حقل العقل فالعقل يستولي سرا عمى الجنون من خالل نمط 

 . 2استقبالو لو. إنو يحيط بو ويعيشو ويستطيع التحكم فيو
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أعزل ومفصوال عن موقعو األصمي. لقد اجتاحو أصبح الجنون شيئا فشيئا "لقد    

العقل وتم استبباتو داخمو، وذلك ىو الدور الغامض الذي قام بو الفكر الشكاك، أو 

باألحرى ذلك العقل الواعي باألشكال التي ترسم حدوده. لقد اكتشف العقل الجنون 

يقوم بوضع الجنون في قمب اىتماماتو باعتباره باعتباره إحدى صوره الخاصة، كما 

لحظة أساسية في طبيعتو. ولكن ضمن تمك الحركة التي تدرج الجنون ضمن طبيعة 

العقل ذاتو لذا فإن الكائنات حمقى بالضرورة لدرجة أنو سيكون المرء مجنونا إذا لم يكن 

 مجنونا.

ن يكون إحدى صوره أن ذلك أن حقيقة الجنون ىي أن يكون موقعو داخل العقل، أ   

 .1يكون قوة وحاجة آنية إلثبات وجوده"

ضافة إلى ىذا نرى بأنو "تم التحكم في الجنون، ومع ذلك ظل محتفظا بكل     وا 

أصبح جزءا مظاىر سيادتو، لقد أصبح جزءا من إجراءات العقل والعمل والحقيقة أي 

من الحياة اليومية، فأصبح يمارس نشاطو في الوجو الشفاف لألشياء في تقمبات 

النيار. يمارسو في الظاىر واليومي وفي غموض الواقعي والوىمي، كما أن الجنون 

يرسم صورة مألوفة في المشيد االجتماعي، لقد أصبح الناس يستمتعون بأبشع 

 .2المشاىد
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لى الجنون صوتو، ولكنو يتحكم في مصادر عنفو، لقد أعاد عصر النيضة إ   

 وسيأتي العصر الكالسيكي لكي يسكتو بقوة غريبة.

وىا ىو ديكارت أيضا يصنف الجنون، ضمن رحمة الشك عنده، إلى جانب الحكم    

فيمكن أن تؤدي إمكانية أن يكون المرء مجنونا إلى فقدانو لجسده  وكل أشكال الخطأ.

م الخارجي أن يتسمل إلى الخطأ، فيقول> "كيف يمكنني أن أنكر تماما، كما يمكن لمعال

أن ىذه األيدي، وىذا الجسد ممكا لي، إذا لم يكن ذلك ناتجا عن مقارنتي لنفسي مع 

بعض الحمقى، ىؤالء الذين يؤكدون أنيم مموك وىم فقراء، ويؤكدون عمى أن أجساميم 

  . 1من زجاج" عراة أو يتوىمون أنيم جدار أو أن أجساميمكسوة وىم 

احتل موقفا خارج ميدان االنتماء، حيث إن مسار الشك الديكارتي يشيد أن الجنون    

 تمتمك الذات الحق في الحقيقة، إن ىذا الميدان ىو العقل ذاتو في الفكر الكالسيكي.

ليذا فإن كان من الممكن أن يكون اإلنسان مجنونا، فإن الفكر باعتباره ممارسة لسيادة 

 تفرض عمى نفسيا إدراك الحقيقي، ال يمكن أن يكون بال معنى.ذات 

الحقا تمك التجربة التي كانت سائدة في عصر النيضة  لقد وضع فاصل تستحيل معو

  .2، وال عقل معقولوالقائمة بوجود العقل الالعاقل
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وعالوة عمى ىذا نرى أن فوكو ربط الجنون بالجنس من خالل مظاىر الحياة    

وقائع اإلنسانية التي تحدث لمفرد وذلك من خالل تواصمو مع اآلخرين وربط اليومية وال

عالقتو بأفراد المجتمع حيث "أن الجنس الذي نخفيو ونعتبره سرا ىو نفس الجنس الذي 

يدعوا االختصاصيون إلى البوح بو ليم، فأولئك الذين نعترف ليم حتى بما أخفيناه عن 

عانتنا في كشف حقائق ذواتنا "أن الحقيقة تشفي إذا أنفسنا يجعموننا نثق بقدرتيم عمى إ

 قيمت في أوانيا لمن يمزم ومن قبل من يكون بآن معا مالكيا ومسؤوال عنيا".

كما  بأن ىذا البعد العالجي التطبيقي الذي بدأ يستوثق من خطاب الذاتالمراء    

استوثق من جسدىا يكشف كيف أن الجنس الذي تشكل في صمب منطوق الجنسانية 

سيصبح مركز اىتمام رئيسي وعامل توحيد لشتات الخطابات واألفعال حيث لم يعد 

، الجنس مجرد إحساس ومتعة أو قانون منع ولكن ىو أيضا مجال الحقيقة والخطأ

افعة أو ضارة موثوق بيا أو حيث حقيقة الجنس أصبحت أمرا ميما من حيث ىي ن

  .1مشكوك فييا، باختصار تشكل الجنس كرىان حقيقة

كما نرى أن لمحب دور ميم في حياة اإلنسان حيث يعتبره فوكو رابط جديد بين    

الحب والالعقل أي الجنون لذا يرى فوكو أن الحب كان موزعا في كل الحركة 

ما األفالطونية وفق سميمة خاصة بدرجة التسامي وم ستواه، إما جنون أعمى لمجسد، وا 
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سكر روحي يتضمن بالقوة شيئا من الالعقل، فالحب والجنون يتوزعان من خالل 

 .1أشكاليما المتعددة عمى مناطق متعددة من العرفان

لى الفئة الثانية     ولقد اختار ىذا العصر اختيارا جديدا> حب العقل وحب الالعقل. وا 

سيتشكل شيئا فشيئا درجة من درجات الجنون، واحتل في  ينتمي الشذوذ الجنسي. وبيذا

جنسية ضرورة العصر الحديث موقعو ضمن الالعقل واضعا في قمب كل ممارسة 

االختيار، حيث يعيد عصرنا دون تكرار قراراتو، ولقد أدرك التحميل النفسي، أن مصدر 

ن ثقافتنا معنى لو إال في حدود أ الجنون فعل جنسي مضطرب، ولكن ىذا الحكم ال

وضعت استنادا إلى اختيار يميز كالسيكيتيما، الجنس ضمن الحدود القريبة من 

الالعقل ففي كل األزمنة، وربما في كل الثقافات، وضع الجنس ضمن نسق من 

اإلكراىات، إال أنو في ثقافتنا وحدىا، وضع ضمن ثنائية العقل والالعقل. وأصبح 

 .2الشاذ\مرض، العاديال\نتيجة ليذا أيضا ضمن ثنائية الصحة

وليذا في نظر فوكو أصبح الجنس رابط وصل في العائمة حيث "أصبحت مصادرة    

القيم العائمية لألخالق الجنسية، وىي مصادرة لو تتم دون تحفظ وجدال كما يقول فوكو 

بأن الحب ليس ىو المقدس بل الزواج ىو الموثق، وىو كذلك أمام الموثق> فيقول في 

العائمية ترسم إن المؤسسة  بعد إبرام عقد الزواج". ىذا السياق> "ال تمارسوا الجنس إال

دائرة العقل، وخارجيا تكون عرضة لكل المخاطر، فاإلنسان خارج الزواج فريسة 
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لمجنون وكل تبعاتو، وعمى ىذا األساس أصبحت العائمة من خالل تحوليا إلى شكل 

 .1وعة لمجنونىام لمحساسية الالعقمية، بؤرة لمصراعات التي ستنشأ عنيا أشكال متن

ومن خالل ىذا نخمص أن الجنون والجنس كتمثالين لمحياة اليومية مرتبطان    

ببعضيما البعض، حيث أن ممارسة الجنس تؤدي باإلنسان إلى الجنون كما أنو يقوي 

    عالقة التواصل بين األفراد وىذا ما يؤكد عميو ميشال فوكو من خالل كتاباتو.

 اإلنسان عند ميشال فوكو:

"لقد تساءل فوكو عما تعنيو العموم اإلنسانية، بعدما تزعزعت أركان الثقافة الغربية    

كذات وموضوع مع مطمع القرن التاسع عشر فظير النزوع إلى عندما ظير اإلنسان 

تنظيم المعرفة بتعقل اإلنسان واعتباره مجرد طبيعة بشرية، ىذا التنظيم الذي أسس لو 

الرياضية والفيزيائية، البعد الثاني يضم عموم ول يضم العموم فوكو ثالث أبعاد> البعد األ

المغة والبيولوجيا واالقتصاد، وبعد ثالث يضم التفكير الفمسفي الذي ىو عبارة عن 

حصيمة التفكير معبر عن الذاتية والذي يكون مجاال مشتركا ألبعاد عموم المغة، 

 البيولوجيا واالقتصاد".

ومن خالل "ىذا التصور استنتج فوكو أن العموم اإلنسانية ىي غامضة وثانوية،    

وليست كاممة حيث يكسو الغموض مواضيعيا وتعمل عمى تعقد المجال االستيمولوجي 

التي تعمل فيو، مما جعميا أقرب إلى الميتافيزيقا وأبعد عن العموم ذات المناىج 
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العموم اإلنسانية من كونيا عممية تحميل لطبيعة  يحاول فوكو تغيير ميمةالمتطورة، لذا 

يسعى اإلنسان إلى معرفة نفسو، وبالتالي اإلنسان إلى الطريقة التي من خالليا 

استطاع فوكو أن يرسم صورة أظيرت اإلنسان كما نعرفو اليوم"، حيث "انقطعت تمك 

أن رغبتو في فأدرك  الصورة التي وصفت اإلنسان في عالقة دائمة في عداد الكائنات،

المعرفة ال تنطبق عمى أشياء العالم فقط بل عميو ىو أيضا. وبات اإلنسان مصدر 

معرفتو الخاصة وموضوعيا لكن ىذا اإلنسان المتورط كميا باألشياء التي سعى لفيميا 

ناك تعيق مساره الفكري، ألن ىذه المعرفة خارجة عنو وأقدم من مولده، فحيثما كان ى

وتحميل الكائنات الحية، ورغبات اإلنسان، وكممات  متناىيلمتصور والترابط ميتافيزيقي 

   .1التناىي لموجود اإلنساني" لغتو نالحظ تحميمية

فحيثما راحت الكائنات تبحث عن إقامة عالقات خارجية مع اإلنسان وجدت أنو    

يخضع لثالث قوانين تتمثل في كالمو، جسده، سمعو، مادام أنو كائن حي، منتج 

كمم، لكن ىذه المضامين تتعالى عنو، وتجعمو مجرد جماد ووجو البد أن يغيب في ومت

 التاريخ.
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بتكارات العصر الحديث، وشرع في عرض فمقد أوضح فوكو أن اإلنسان من ا   

القواعد التي تنظم تحوالتو والحدود المتناىية سماىا فوكو> الالمفكر فيو، التجريبي، 

  .1األصل المفقود

بيولوجيا، ودراسة الثروات اقتصادا وبالتالي "فعندما يصبح التاريخ الطبيعي    

وباألخص عندما يتحول التفكير في المغة فقو، لغة أو فيمو لوجيا، حيث نجد الكينونة 

، عندئذ يظير اإلنسان في خضم ىذا التغيير األركيولوجي، موقعا مشتركاوالتمثيل 

عرفة، فيبرز اإلنسان سمطانا خاضعا، ناظرا بوصفو الممتبس كموضوع وكذات لمم

 .2ومنظورا في المقام المخصص لمممك"

ومن خالل ىذا "يبدأ حضور جديد، ووضع االبستمية الفريد الذي يجيزه، والعالقة    

الجديدة التي تقوم من خالليا بين الكممات واألشياء ونظاميا حيث توفق بينيما. فعندما 

عمماء نتيا شروط وجود الكائن الحي، كما سبق أن بحث حددت الحياة في أعماق كينو 

والخطاب في أعماق تاريخ المغات، وبذلك لم  الفقو المغوي األوائل عن إمكانية النحو

يعد التمثيل بالنسبة لألحياء والحاجات والكممات ذا قيمة، بصفتو مكان منشأ حقيقتيم 

شوش في الوعي الذي يمسك م سوى انعكاس مومركزىا األولي، ولم يعد بالنسبة إليي

بيم ثم يردىم)...( من جانب ذاك الفرد التجريبي الذي ىو اإلنسان، ىو الظاىرة، بل 
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لى قانونيا الداخمي،  أقل من ذلك ىو مظير، نظام يعود اآلن إلى األشياء بحد ذاتيا وا 

فمم تعد تبحث عن ىويتيا، بل عن إقامة عالقة خارجية مع اإلنسان، فيبرز ىذا 

تمثيالت، وعندما تيجر األحياء ، بكيانو الخاص، وبقدرتو عمى إعطاء ذاتو األخير

والكممات والتبادل التمثيل وتخرج من موقعيا الطبيعي لتتقوقع في أعماق األشياء 

 والمغة. وتمتفت حول ذاتيا وفق قوانين الحياة واإلنتاج

فيظير من ثم "اإلنسان عمى أنو متكمم ومنظم لممجموعة حتى لو أن اإلنسان لم    

يعتبر حدا نيائيا لمتطور، يقر لو بو، مع ذلك فإنو آخر حمقة في سمسمة طويمة، ألن 

نوع العالقة القائمة بين الحاجات والوسائل التي يممكيا لتمبيتيا يمزمو أن يكون أساس 

التجنيد القيري يكتنفو التباس، فاإلنسان خاضع لمعمل  كل إنتاج ووسيمة، لكن ىذا

والحياة والمغة، فيي التي تحدد وجوده الواقعي والحقيقي، فالكالم والجسد والسمع التي 

يصنعيا تمسك بالحقيقة، بينما ال يكتشف اإلنسان نفسو، حين يفكر إال بصورة كائن 

، إنتاجية وال كممات وجدت قبموىو، في األعماق الموجودة وراء تفكيره وال في وسيمة 

تسبق والدتو، وتتعالى عميو بكل ثقميا حيث أن ىذه المضامين خارجة عن اإلنسان و 

عمى أنو جماد طبيعي، ىذا ما جعل فوكو يصرح> "بأنو وجو سوف يغيب  وتتعامل معو

يبرز بإلحاح تناىي اإلنسان في وضعية المعرفة، نعرف أن اإلنسان في التاريخ"، وىنا 

ناه، فعممو ىو سبب ارتقائو وتذكر حاجياتو كذلك عمى عدم اكتشافو لنظم رمزية مت

إلذابة كثافة المغات التاريخية، وما يخرج اإلنسان عن تمك الظالمية والحياة الحيوانية، 
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فقد أعطي لخبرة اإلنسان جسد ىو جسده، ومن ثم ظيرت الرغبة التي تضفي قيمة 

غة تستطيع أن تقدم في انسيابيا خطابات كل عمى األشياء وىذه الخبرة أعطيت ل

العصور جميعا، ومن ثم يظير اإلنسان في قمب تجريبية كل األشياء عمى أنو غير 

 .1متناه

كما "إن التناىي ىو الذي فرض عمى اإلنسان الحياة الحيوانية، أنو يعمل ويفكر    

ا يسد حاجاتو، أما لية جسده واكتشاف مبكممات مبيمة فالتناىي منع اإلنسان لمعرفة آ

الفكر الحديث وجد أن وضعية اإلنسان الحياة واإلنتاج والعمل انطالقا من وجودىا 

وتاريخيا عمما أن مبادئيا الخاصة تمنحيا خاصية المعرفة المتناىية، وكان من 

الضروري أن تكون ىذه المضامين ىي أشكال التناىي وتكتسب حقيقتيا داخل التمثيل 

ىي بالالمتناىي وفي الوقت الذي تنفصل فيو المضامين التجريبية عن طريق ربط التنا

في التمثيل يحدث انقالب في الفكر الغربي والتضايق بين الميتافيزيقا والتمثيل وتعتز 

النزعة إلنشاء ميتافيزيقا الحياة ألنيا تسير باتجاه اإلنسان ميتافيزيقا عمل تحرر 

يطر اإلنسان عمييا في إطار وعيو بالبحث اإلنسان كي يتحرر منيا ميتافيزيقا لغة يس

 .   2في تحميمة التناىي لكل من الحياة، العمل والمغة"

اإلنسان في سياق تحميمية التناىي، كائنا غريبا في ازدواجية التجريبية  "يمثل   

المتعالية، حيث نتعرف فيو عمى ما يجعل كل معرفة ممكنة، حيث أنيم كانوا يبحثون 
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في خواص وأشكال التمثيل التي توصل إلى المعرفة بشكل عام، وطالما لم يعد اآلن 

نسان في تناىيو، لزم إذا الكشف عن شروط موقع التحميل في التمثيل بل انتقل إلى اإل

 .1المعرفة انطالقا من المضامين التي يقدميا ذلك التناىي"

كما "أن الثقافة الغربية فكرت في المتناىي انطالقا من ذاتو، فاإلنسان ىو بمثابة    

موضوع أي إنسان تجريبي، وىو شرط من شروط المعرفة الذاتي والموضوعي، لكن 

الالمعرفة، كما أن الفكر الحديث دواجية التجريبية والتعالي ىو موضوع اإلنسان في از 

والمعاصر لم يكتفي ببحث المضامين التي تقدم التناىي واألشكال التي تم التواصل بيا 

تجريبي متعالي وكان تحميمو من خالل دراسة الشعور ذلك ألن اإلنسان ظير كازدواج 

نكباب عمى دراسة األوىام اإلنسانية في القدم والمفاصل المشتركة مع األشياء كذلك اال

وصعوبة التحرر منيا ومن ىنا نجد أن لممعرفة شروط اجتماعية واقتصادية وتاريخية 

وىي تتكون داخل عالقات الناس أي تبين لممعرفة البشرية تاريخ قديم وأصبح موضوع 

أردنا أن نطبق  المعرفة التجريبية، ويقول فوكو في ىذا "ال تقع بداية حداثتنا حين

الطرائق الموضوعية عمى دراسة اإلنسان بل يوم كان زوج تجريبي متعالي أطمق عميو 

، أي الطبيعة البشرية تبني نظرية بشرية تتأمل جوىر اإلنسان كبعد 2اسم إنسان"

تاريخي تجعمنا نبحث عن ميدان عممي يتمتع بتجربة إضافة لكونو متعالي، ربما أسماه 
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اش، الذي يحمل اإلنسان كمصدر منتج ذاتي لإلدراك والثقافة والتاريخ فوكو بتحميل المع

 .1وىو من بعيد البعد المنسي المتعالي

فيي ال تيتم كما أن فمسفة فوكو األركيولوجية قمبت مفيوم الكوجيتو الديكارتي    

بالذات اإلنسانية بقدم ما تيتم بواقع اإلنسان العممي الذي يجب أن يكون سمة من 

لألفكار أما فوكو  تقدم العموم، فكوجيتو ديكارت حاول إبراز الفكر كشكل عامسمات 

عمى أكبر مسافة ممكنة تفصل وتربط بين الفكر الحاضر لذاتو وما فقد سعا إلبقاء 

    .2يتجذر من الفكر في الالمفكر فيو

فوكو في ضروب الخطأ ومخابئ الكممات التي  عمى ىذا يبحث كوجيتووعالوة "   

تفصح عن مكوناتيا من خالل البحث والتنقيب، فالجنون بالنسبة لفوكو ىو الصمت 

كأنو يعبر عن الفكر دون الكممات وكأن مجيود فوكو الصمت الذي يظير و  ذاتو،

يظير في محاولتو إزاحة غشاء اإليقانية عن العقل ذلك أن ىناك جوانب أخرى في 

كالجنون الذي ىو تعبير عن أزمة من أزمات العقل، نسان تستحق الدراسة والتأمل اإل

ففوكو يدفعنا لمتفكير فيما تعرف بأزمات الجنون من جانب اعتبار ىذه األزمة ىي من 

أزمات العقل ىكذا يبقى اكتشاف مفاجئ بأن كل فكرة مفكر يكون الفكر قائم تحت 

 .3أشكال الالمفكر فيو"
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ىذا يكشف فوكو في الجدلية ذاتيا في المستوى الثاني لتوكيد الذات  ة إلى"باإلضاف   

من خالل النظر إلى اإلنسان من زاويتين متقابمتين ككائن يستعصي عمى الفيم 

"الالمفكرفيو" وفي الوقت ذاتو كوجيتو واضح بالقوة. فاإلنسان من حيث إن لو "نمطان 

ان في إطار معرفة، ومجرد ظيور ىذه من الكينونة" يجعل من إمكانية إقامة اإلنس

 اإلبستمية، يتضمنان قيام أمر عمى الفكر من داخمو".الصورة الجديدة في مضمار 

"وىكذا فإن تفكير اإلنسان حول كينونتو من شأنو أن يطرح صعوبات جمة، ال سيما    

أمام إصرار اإلنسان عمى جعل صمتو بالكون شرط وجوده المميز. فاإلنسان ىو نمط 

من الكينونة فيو يتأسس ىذا البعد المشرع والمنفتح أبدا، وغير القابل لمتحديد مرة واحدة 

ح دونما تعيين، ويمضي ىذا البعد منطمقا من جزء ما في بشكل نيائي، ولكنو يتالم

ذاتو ال يتذكره اإلنسان من خالل الكوجيتو إلى فعل الفكر الذي يخولو من جديد إدراك 

اإلدراك المحض إلى الكثافة ذاك الجزء، وعمى العكس يتجو نحو ىذا البعد من ذلك 

وصوال  تداد رممي لالمفكر"يبرز من خالل امالتجريبية، نحو ىذا األفق الصامت الذي 

لما ال يفكر )...(، وحتى يكون اإلنسان واضحا أمام ذاتو،  الجامدة إلى قمب "التعاريف

، فإنو يتوجب عمى الفكر أن تكون لو القدرة بالنياية عمى إدراك الالمفكر فيو وحل لغزه

تو وفي وبالتالي بسط السيطرة الفعمية عميو "الجوىري في كل ذلك أن يكون الفكر لذا

  .1أعماق عممو في آن معا، معرفة وتغييرا لما يعرف تفكيرا وتحويال لما يفكر فيو"
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"تعيدنا جدلية العقل والذات لمعمق التاريخي الذي يتحتم العودة لألصل ىذا كما    

أننا ال األصل الذي لم يكن موجودا بالتالي يدخل في عالقة معقدة مع الزمن بحيث 

األشياء واإلنسان، ىذه العودة التي تتوضح فقدان المغة شفافيتيا نعرف العالقة بين 

وعالقتيا بأصميا وتعيد السؤال عن والدة المغة التي تقاوم البحث التجريبي باعتصاميا 

 مع ماضي بعيد.

يوضح فوكو ىذا قائال> "إن اإلنسان منفصل عن األصل الذي يجعمو معاصر    

تولد في الزمان وتموت فيو...فاإلنسان تي لوجوده الخاص من بين كل األشياء ال

يضل موجودا ىنا". إذن "المغة ال تكون موضوع معرفة  المنفصل عن األصل

موضوعية ألنيا بالضبط ال تزال نوعا من الميارة تسعى إلعادة تفسير مجمل التاريخ، 

بر الماضي فاألمل قائم علكن اإلنسان فشل في االستمرار في العثور عمى المصدر 

وعمى حد تعبير فوكو> األصل ما تبقى عمى الفكر أن يفكر فاألصل إذن  المستقبل في

ىو ما يوشك أن يعود، ىو عودة ما بدأ قبال واقتراب النور الذي أضاء دائما من قبل 

ومن ىنا أصبح التفكير الفمسفي يواجو الوضوح والغموض وأصبح التاريخ الذي يظير 

صل وتراجع األصل ىو نوع من كمال كينونة كاستراتيجية ىي العودة المطمعة لأل

اإلنسان التي تيدف لمعودة إلى الحقيقة األصمية التي تطابق نياية التاريخ وبالتالي 

الذي يسببو تراجعو الشديد ونسيان معو اإلنسان وعدم تمكنو اإلمساك  نسيان الماضي
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نسان بأصمو، فاإلنسان حاضر في كل عمم وماثل في كل مذىب فوراء عموم اإل

    .1تنكشف قوانين الغرائب وأشكال الرموز"

ومن خالل ما سبق نرى أن مفيوم اإلنسان احتل مركز الصدارة باعتباره اإلشكالية    

التي تتمحور حوليا المفاىيم وكان ىذا المفيوم محاط بقدسية وسمو جعمو يتفادى 

الفمسفة الغربية ليزيح اإلنسان من مجال المعرفة وراحت وجاء فوكو االنتقادات 

المعاصرة توظف مفاىيم لم تعطي الصورة الحقيقية لإلنسان جعمتنا نتساءل في ماىية 

اإلنسان إن قتل اإلنسان يعني نياية الفمسفة ونياية الفمسفة تعني انييار دعامة من 

دعائم المعرفة اإلنسانية رغم وجود مجاالت معرفية تقودنا إلى التفمسف لكن يعتبر 

، كخالصة نرى أن 2أرقى اإلشكاليات التي طرحت عمى الفكر الغربي اإلنسان من

اإلنسان عند فوكو ىو ذلك الذي يحي ويعيش حضارتو وثقافتو بكل جوارحو ورغباتو 

ووجدانو وعواطفو وجسده ولكن بدون أن يجعل المعرفة ىي التي تتحكم في ىذه 

     .3التمظيرات لحياتو
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إن الفكر الفمسفي المعاصر فريد من نوعو ألنو اىتم بأىم القضايا الفمسفية لذا عمينا    

بتتبعو ألنو بحاجة ماسة إلى األجيال القادمة، ومن بين القضايا الراىنة التي سادت في 

ىذا العصر االىتمام بالتواصل واليومي في مجال الحياة اليومية كما جعل من اإلنسان 

 ي جميع القضايا الفكرية المعاصرة.يحتل الصدارة ف

ومن بين األعالم المعاصرين الذين اىتموا بمثل ىذه المسائل نجد الفيمسوف    

الفرنسي المعاصر ميشال فوكو حيث تتسم فمسفتو بالتركيز عمى ما يسمى باليومي لذا 

 ففمسفة فوكو ىي فمسفة االىتمام باليومي الغامض والمتغير.

الحياة  إن ميشال فوكو يدعونا إلى التفكير في اليومي من خالل التطمع إلى قضايا   

 اليومية وذلك من أجل تحقيق التواصل والتعايش مع الغير في مختمف المجتمعات.

الوصول إلى حل اإلشكالية المطروحة في ومن خالل دراستنا حاولنا قدر جيدنا    

ىم المسائل المتعمقة بفمسفة التواصل واليومي المقدمة وذلك من خالل التطرق إلى أ

لدى ميشال فوكو ومن بينيا فمسفة االختالف وتجمياتيا في الحياة وعالقتيا باليومي 

حيث يعتبر التاريخ والفن والمجتمع المدني ىوية االختالف في رأي فوكو كما أنو 

إضافة إلى ىذا لمذات والسمطة عالقة في تحقيق التواصل مع اآلخر وتبادلو األفكار 

لمخطاب االجتماعي دور في تحقيق العممية التواصمية بين مختمف يؤكد فوكو عمى أن 



 و
 

األفراد وذلك من خالل أنماطو وعالوة عمى ىذا ىناك دور أساسي لمجنون والجنس في 

 تفعيل العممية 

اإلنسان دورا ميما في تحقيق التواصمية وذلك من خالل تمثميا لميومي وأخيرا يمعب 

لتواصل وربط العالقات بين مختمف المجتمعات وعميو يمكن القول أن االىتمام بفمسفة ا

التواصل واليومي لدى ميشال فوكو يزيد من شيرتيا ألنيا تدرس اإلنسان في جميع 

 النواحي وخاصة الحياة اليومية.

وفي األخير نود أن نتحدث عن األفاق التي يقتحميا ىذا البحث، والتي يمكن أن    

 مخصيا في النقاط التالية:ن

التواصل واليومي، فإن المفكرين المعاصرين لم يشذوا عن القاعدة نظرا ألىمية فكرة    

 باىتماميم بفمسفة اليومي أي الراىن، وذلك لما ليا من دور ىام في حياة اإلنسان.

ين وليذا فإننا ندعو من خالل عممنا المتواضع إلى تجسيد ما جاد بو ىؤالء المفكر    

اليومية عمى أرض ميدان الحياة المعاصرين في مجال االجتماعي الفمسفي أو في 

بناء مجتمع يسوده االحترام وتنمو فيو روح التواصل الواقع وتجاوز المصالح من أجل 

 والمودة.
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