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ملخص:
بأول اجتماع للجنس البشري يف بناء أوىل مستعمراته على األرض مث
ارتبطت السلطة ّ
بدأت تتطور بتطور اجملتمــعات وتنظيـماهتا اليت مل تكن مبعزل عن السلـطة تقريبا ،ولذلك
تع ّد مسألة السلطة من أهم ما شغل الفالسفة وما تزال كذلك ،لكن يف الغالب عندما
جيري احلديث عن السلطة يتبادر إىل األذهان أجهزة اجليش واألمن واحلروب  ...أي ختتزل
السلطة يف أجهزة الدولة ،لكوهنا يف الكثري من األحيان تقرتن باملقاومة ،فمفهوم السلطة
احتل حيزا هاما يف التأصيل الفلسفي سواء من اجلانب السياسي أو القانوين أو االجتماعي
فالسلطة حمايثة لإلنسان منذ بداياته األوىل حىت تناهيه إذ جنده ميارسها سواء كان حمكوما
أو حاكما يف شىت جماالت احلياة وهذا ما يسمى باملشرتك أي السلطة املشرتكة.
كرس فوكو نفسه من أجل إخراج السلطة من احللقة السياسية والبحث الفلسفي
ّ
دافعا هبا إىل دائرة الواقع ،رافضا أن تكون السلطة موضوعا سياسيا ،حيث وقف عند بنيتها
اإلسرتاتيجية وآليات عملها ،حملال عالقاهتا الدياليكتية وقد متّ هذا على يد ميشال فوكو
كل مكان ،فللطبيب
ألول مرة فانتشرت السلطة باملفهوم املشرتك ،فأصبحت شاخصة يف ّ
سلطة ميارسها على مريضه ،ولألستاذ سلطة ميارسها على تالميذته  ،...فالسلطة متأصلة
يف اجملتمع متارس من نقاط مشرتكة ال حصر هلا فهي ال ترى وال تتكلم.
فالسلطة كمصطلح يعلمه اجلميع لكن يف جوهره أبعاد كثرية ،هلذا كان موضوعنا
حول مفهوم السلطة يف فلسفة ميشال فوكو حيث حاولت استنطاق حقيقة السلطة
املشرتكة ودور املثقف الذي جسدته املاركسية والوجودية ومهمته صياغة خمتلف القطاعات
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 حيث يرى فوكو أ ّن املشكل السياسي األساسي بالنسبة للمثقف ليس يف،اليت يتواجد فيها
 حيث جتب املمارسة العلمية،انتقاد املضامني اإليديولوجية اليت قد تكون مرتبطة بالعلم
. وهبذا ق ّدم فوكو مسامهة جديدة ملفهوم املثقف والسلطة،املصحوبة بإيديولوجية صائبة
. اجملتمع، الذات، اخلطاب، املشرتك، املثقف، السلطة:الكلمات المفتاحية
Abstract:
The Authority was associated with the first meeting of mankind in
the construction of its first colonies on earth and then began to evolve
with the development of societies and their organizations that were not
isolated from power. The question of power has been the most crucial
concern of philosophers since ever. However, mostly when it comes to
power, it comes to recall the army, security and wars This is what
reduces power in the state apparatus.
The concept of power occupied an important place in the
philosophical rooting, both from the political, legal and social side.
The authority is sympathy for man from the very beginning until the
end, as we find it practised whether he was ruled or ruling in various
areas of life. This is called common power. Foucault devoted himself
to driving power out of the political circle and philosophical research
motivated by it.
This was done at the hands of Michel Foucault for the first time,
and the authority spread in the universal concept and became found
everywhere. The doctor has authority over his patient, and the
professor has authority over his pupils. In society, they are practiced
by countless common points. They do not see or speak.
Power as a term that everyone knows but in essence has many
dimensions. Our topic is about the concept of power in the philosophy
of Michel Foucault. Itattempts to question the truth of the common
authority, and the role of intellectuals embodied in Marxism and
existentialism and his task to formulate the various sectors in which he
exists, where Foucault believes that the main political problem For
the intellectual not to criticize the ideological implications that may be
associated with science where scientific practice must be accompanied
by a correct ideology Foucault made a new contribution to the concept
of intellectual and power.

Keywords: power, Intellectual; The shared, Self, the society.
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مقدمة:
لقد حظي موضوع السلطة وخطابه عند فوكو باهتمام بالغة ،فقد كانت معظم
مؤلفاته تتكلم عن السلطة وعندما يتساءل هو شخصيا عن ما حتدث عنه يف تاريخ اجلنون
أو يف مولد العبادة ،فال جيد نفسه تكلم إال عن السلطة ،فلم تكن الوضعية السياسية اليت
كانت سائدة تطرح مشكلة السلطة ال من جهة اليمني أو من اليسار ،ففي اليمني مل يكن
هذا املشكل يطرح إال من خالل ألفاظ الدستور ،السيادة...؛ أي من خالل ألفاظ قانونية
ّأما من جهة املاركسية فقد طرح من خالل ألفاظ جهاز الدولة ،فالسلطة يف االشرتاكية
السوفييتية كانت ملقبة من طرف أعدائها باالستبدادية الشمولية ،ويف الرأمسالية الغربية يدين
املاركسيون السلطة على أهنا سيطرة طبقة معينة ،لكن آلية السلطة مل ختضع أبدا للتحليل
فلم يشرع يف القيام هبذا العمل إال بعد سنة  8691أي انطالقا من النضاالت اليومية.
قمنا باختيار هذا املوضوع للدراسة ألمهيته؛ فالسلطة كمصطلح  -ظاهريا  -هو
واضح الداللة لدى اجلميع ،ولكن يف جوهره له عدة أبعاد ،كما أ ّن الدراسات املقدمة
حول هذا املوضوع عند مشال فوكو هي قليلة جدا ،وهذا ما دفعنا إىل طرح بعض
التساؤالت املؤطرة للمقال منها :كيف جتلت حقيقة السلطة يف فلسفة فوكو؟ وما عالقتها
باملشرتك؟ وكيف كان االنتقال من السلطة اهلرمية إىل السلطة املشرتكة؟ وماهو دور املثقف
يف بناء السلطة املشرتكة؟
 مفهوم السلطة:
السلطة مفهوم أخالقي يشري إىل النفوذ املعرتف به كليا ،لفرد أو لنسق من وجهات
النظر ولتنظيم مستمد من خصائص معينة مؤداة ،وقد تكون السلطة سياسية أو أخالقية أو
علمية ،...ويتوقف ذلك على جمال النفوذ ،ووجود جهاز للسلطة شرط جوهري لتطور
التطبيق التارخيي االجتماعي .وتؤدي السلطة دورا هاما يف ظروف البناء االشرتاكي حيث
يتم إشراك مجيع الشعب العامل إجيابيا يف شؤون اجملتمع(.)8
وقد تؤدي إساءة استخدام السلطة يف التحليل النهائي إىل فقدان الثقة يف السلطة أو
إىل العبادة العمياء هلا اليت تؤدي إىل عبادة الشخصية ،وقد أكد املؤمتر الثاين والعشرون
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للحزب الشيوعي السوفيييت االختالفات الواسعة بني سلطة القادة وبني عبادة الشخصية
وبني أن السلطة ينبغي اكتساهبا بفضل اخلدمة اإليثارية للشعب واحلزب بالعمل الدائب
ومبعرفة عميقة باملهمة اجلاري تنفيذها ،على املرء لكي حيتفظ بالسلطة أن ينصت للرأي
العام ،وأن يظل على اتصال مباشر باجلماهري ،وأن يعتمد على جتربتها ،ويشكل النقد
الذايت الشرط الذي حيول بني السلطة وبني حتوهلا إىل عبادة الشخصية( ،)2أما السلطة
العامة فهي إحدى اخلصائص األساسية للدولة كتنظيم يتميز عن التنظيم القبلي الذي سبق
ظهور الطبقات ،وقد كان "اجنلز" أول من كشف أمهيتها (أصل العائلة وامللكية اخلاصة
والدولة) ،والسلطة منفصلة عن الشعب وتدافع عن مصاحل املستغلني وهم األقلية يف
اجملتمع( ،)3وميارس األشخاص الذين يصبح احلكم بالنسبة إليهم مهنة املوظفون واجليش
والبوليس ،...واملؤسسات الرئيسية اهلامة امللحقة بالسلطة العامة هي احملاكم والسجون
وغريها من املؤسسات العقابية(.)4
 مفهوم السلطة عند فوكو:
نال مفهوم السلطة عند فوكو عناية ودراسة وحبثا من قبل الدارسني ،على عكس
املناحي األخرى يف فلسفته ،فما هي السلطة عنده؟
يقول فوكو" :ال أعين السلطة أي جمموعة املؤسسات واألجهزة اليت تضمن خضوع
املواطنني يف إطار دولة ما ،كذلك ال أعين بكلمة سلطة منط من اإلخضاع الذي هو على
العكس من العنف ،إمنا يتخذ شكل قاعدة وأخريا ال أعين بكلمة سلطة نظاما عاما من
جهة اهليمنة ميارسه عنصر أو جمموعة على عنصر آخر أو جمموعة أخرى ( )...وكذلك
تعين كلمة سلطة االسرتاتيجيات اليت بواسطتها تفعل موازين القوى فعلها واليت تتجمد
خطتها العامة ،أو تبلورها املؤسسي يف أجهزة الدولة وصياغة القانون واهليمنات االجتماعية(.)5
إ ّن كلمة سلطة كلمة ملتبسة كباقي الكلمات اليت يستعملها الفيلسوف ،يف مثل لغة
اخلطاب ،واملعرفة ،وهذا اللبس نابع أساسا من أصل السلطة أو هويتها ،فيعتمد فوكو إىل
تعريف السلطة بنفيه أن تكون كمجموع املؤسسات واألجهزة ،أي ينفي أن تكون السلطة
معادلة للدولة ،ولكن ال ينفي أن تكون الدولة معطى أساسي يف مفهوم السلطة ،كما ينفي
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أن تكون السلطة مساوية للعنف واإلخضاع واهليمنة وذلك ألن فوكو ال يرى أن الدور
الوحيد للدولة هو العنف ،بل يعطي للسلطة دورا إجيابيا(.)9
حتديد مفهوم السلطة عند فوكو كان نتيجة عوامل تارخيية ،فكرية وسياسية ،خاصة ما
شهدته األحداث السياسية الكربى اليت عرفتها أوربا ،خاصة احلرب العاملية الثانية وظهور
أنظمة مشولية (كالستالينية) نسبة إىل ستالني والنازية والفاشية وأحداث ماي  8691بالنسبة
لفرنسا خاصة وأوربا وأمريكا عامة(.)7كذلك بعيدا عن العوامل التارخيية ،فهناك عوامل فكرية
ال ينكرها فوكو وتتعلق مبفكرين وفالسفة أمثال ميكيافيلي ونيتشه وماكس فيرب ،حيث
يعرتف بدور ميكيافيلي يف كونه عاجل موضوع سلطة األمري من زاوية عالقات القوى(.)1
وأيضا يعرتف بدور نيتشه "فيلسوف القوة واإلرادة" كذلك يف تشكيل مفهوم السلطة قائال:
"نيتشه هو الذي جعل من عالقة السلطة اهلدف األساسي للخطاب الفلسفي  ...نيتشه
هو فيلسوف السلطة وهو الذي استطاع التفكري يف السلطة دون االنغالق يف النظرية
السياسية( .)6كما جند عامل االجتماع ماكس فيرب الذي ال ينكر تأثريه خاصة يف مسألة
االنضباط وأصله الديين.
فالسلطة إذن كما قلنا سابقا ال حيصرها فوكو يف الدولة وال يرى أ ّن الدولة مصدر
السلطة( .)81ولكنه ال يقلل من أمهية سلطة الدولة ،إمنا يرى الرتكيز فقط على سلطة
الدولة ،بذلك فقد تعدى فوكو االنتقال من مفهوم السلطة القائم على عالقات القوى إىل
فهم واقع يتناول فنون احلكم وأشكال الدول ،هذا االنتقال الذي ال يعترب حتوال وانقطاعا
بل تعديال وتوسيعا ملفهوم السلطة(.)88
 من السلطة الهرمية إلى السلطة المشتركة:
ارتبطت السلطة بأول اجتماع للجنس البشري يف بناء أول مستعمراته على األرض مث
بدأت تتطور بتطور اجملتمعات وتنظيماهتا اليت مل تكن مبعزل عن السلطة تقريبا( .)82إذ تعد
مسألة السلطة أهم ما شغل الفالسفة منذ األزل ،وما تزال كذلك ،وذلك ألمهيتها يف
تنظيم وتكوين النظام الذي تقوم عليه من أجل توفري الراحة واألمن لرعاياها لكن يف
الغالب عندما جيري احلديث عن السلطة يتبادر إىل األذهان أجهزة اجليش واألمن واحلروب
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هذا ما خيتزل السلطة يف أجهزة الدولة ،لكوهنا يف الكثري من األحيان تقرتن باملقاومة
فمفهوم السلطة احتل حيزا هاما يف التأصيل الفلسفي سواء من اجلانب السياسي والقانوين
واالجتماعي ،فالسلطة حمايثة لإلنسان منذ بدايته األوىل حىت تناهيه إذ جنده ميارسها سواء
كان حمكوما أو حاكما يف شىت جماالت احلياة وهذا ما يسمى باملشرتك أي السلطة املشرتكة.
كرس فوكو نفسه من أجل إخراج السلطة من احللقة السياسية والبحث الفلسفي
دافعا هبا إىل الواقع رافضا أن تكون السلطة موضوعا سياسيا ،حيث وقف عند بياناهتا
اإلسرتاتيجية وآليات عملها حملال عالقاهتا الدياليكتية وقد مت هذا على يد ميشال فوكو
ألول مرة فانتشرت السلطة باملفهوم املشرتك فأصبحت شاخصة يف كل مكان فللطبيب
سلطة ميارسها على مريضه ،ولألستاذ سلطة ميارسها على تالمذته ،فالسلطة متأصلة يف
اجملتمع متارس من نقاط مشرتكة ال حصر هلا ،فهي ال ترى وال تتكلم(.)83
السلطة موجودة يف أسفل اجملتمع ،يف املدارس ،يف املستشفيات ويف جمال الطب مبعىن
أن السلطة متارس أكثر مما متتلك( .)84ال يف القصر احلكومي أو على املستوى السياسي
فقط مبعىن أن السلطة ليست جمرد هرم سياسي بل تأيت من األسفل ،ففوكو ال ينظر
للسلطة من األعلى ألن هذه النظرة تفيد أن السلطة يف يد أجهزة الدولة ومؤسساهتا اليت
ختضع املواطنني هلا مما يعين أن فوكو يتجرد كليا من هذا التحديد السلطوي اهلرمي التقليدي
وهذا ما صرح به فوكو يف قوله" :إين ال أعين بالسلطة جمموعة املؤسسات وأجهزة تؤمن
خضوع املواطنني يف دولة معطاة وال أعين بالسلطة كذلك منطا لإلخضاع قد يكون له
بتعارض مع العنف ،شكل القاعدة وأخريا فإين ال أعين هبا منظومة عامة للسيطرة ميارسها
عنصر أو جمموعة على أخرى"( .)85فالسطة متعددة األوجه ليس هلا وجه واحد فهي
خاضعة للجسد االجتماعي مما جيعلها متعددة األشكال واملظاهر فهي ليست ثابتة يف
شكل واحد "فالسلطة جمهرية خترتق العالقات االسرتاتيجية ضمن صراعات احلياة"(.)89
ومن هذا فالعالقة اليت جتمع قائد اجليش بضباطه تعد يف حد ذاهتا سلطة ،والعالقة اليت
جتمع رجل الكنيسة باملعرتف له سلطة ،والعالقة اليت جتمع األب بأوالده سلطة ،فالسلطة
هلا جماهلا املتصل بعالقات القوى املتعددة للسلطة(.)87
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كل مرحلة ويف عالقة املرحلة األوىل
كل حلظة ويف ّ
وهذا يعين أن السلطة تتولّد يف ّ
كل جهة مما جيعلها متجسدة يف كل مكان ،فالسلطة مشرتكة ليست
بالثانية ،فهي تأيت يف ّ
بنية فوقية منعكسة ملا هو تعسفي بل تسري يف اجلسد االجتماعي بأكمله ،فهي ختلق كل
شيء بل حتتوي الكل ال لشيء إال ألهنا فعل مشرتك ،مما يعين أهنا ليست مؤسسة بل تعترب
قوة معينة يتوفر عليها بعض الناس ،فهي تعرب عن وضعية إسرتاتيجية معقدة يف جمتمع
يتم اقتسامها.
معني ،كما أهنا ال ميكن أن تنتزع أو ّ
إ ّن السلطة ال حصر هلا متارس ضمن شبكة التفاعل بني العالقات غري املتساوية
واملتحركة ،كما هلا فاعلية مع عالقات أخرى ال ميكن أن خترج عن نطاقها (عمليات
اقتصادية ،عمليات معرفية ،عالقات جنسية) مبعىن أهنا مالزمة هلذه العالقات فليس هلا دور
املنع بل هلا دور اإلنتاج مباشرة ،فما يشكل املبدأ األساسي والنواة املولدة للسلطة هو مبدأ
الشمولية الذي جيوب خمتلف مجوع اجلسد االجتماعي ،فالعالقات السلطوية هي عالقات
قائمة على مبدأ القصد املشرتك ،فمن غري املمكن أن توجد سلطة دون أن حتدد وجتدد
مقاصدها وأهدافها اليت تسعى إىل حتقيقها ،وال ميكن أن نرجع السلطة وتوجيهاهتا إىل الفرد
أو اجملتمع أو اهليئة اليت تتوىل احلكم أو التملك بل تعود يف جمملها إىل تدابري خاصة
وتقنيات أعمال فهي تعتمد على التكتيكات واالسرتاتيجيات أكثر من االعتماد على
مسلمة امللكية ،فهذه األخرية تعين اخلضوع التام مما جيعل اخلاضع هلا يقوم بتطبيق كل ما
هو صادر من جهتها ،مبعىن أن هناك صفة من التأثري على الطرف اآلخر ،فالبعض يؤثر
على البعض دون أدىن نوع من العنف ،مبعىن ال وجود للعنف التام.
ال يتصور فوكو السلطة خارج إطار املقاومة مما جيعلها ال تستغين عن احلرب يف مجيع
األحوال ،فاملقاومة متمركزة يف مجيع شبكات السلطة املشرتكة ،حيث يبني وجود أنواع من
املقاومات والنضاالت ،فهذه املقاومات تقاوم أشكال اهليمنة باختالفها سواء كانت على
الصعيد اإلثين أو االجتماعي أو الديين ،وتلك اليت تدين أشكال االستغالل اليت تفصل
الفرد عما ينتجه وتلك اليت حتارب كل ما يربط الفرد بنفسه ويضمن بالتايل خضوعه
لآلخرين( ،)81وإن وجدت النضاالت وخمتلف أشكال املقاومة ال تعترب ثورة بل جمرد رفض
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كل شيء مل تعد تعمل وفق البنية الفوقية بل تعمل
ملظاهر اهليمنة ،فالسلطة قد اخرتقت ّ
وفق مكونات بسيطة ومعدات مقرتنة بالبنية االجتماعية ،وهذا يعين أ ّن السلطة تسري
بشكل أفقي ال هرمي تأيت من حتت ،وهلذا جند السلطة نفسها يف مواجهة عدة نقاط من
ظل احلقل
املقاومة كوهنا منتشرة يف الشبكة االجتماعية ،فال وجود للمقاومات إال يف ّ
االسرتاتيجي للعالقات السلطوية فنقاط املقاومة ومراكزها منتشرة بكثافة متفاوتة يف الزمان
واملكان واألفراد ،وتشغل بعض نقاط من اجلسد وبعض أمناط السلوك(.)86
هذا يعين أ ّن السلطة ليست حكرا على املستوى السياسي فقط ،وإمنا متس عدة نقاط
من الشبكات االجتماعية واملمارسات اليومية من نزاعات وانقسامات أسرية  ،...فالسلطة
على املستوى الذهنية السياسية قائمة على أساس اهليمنة اليت تؤول إليها السلطة يف هناية
املطاف ،أما السلطة نفسها فهي متتلك عالقات وهلا مؤسساهتا اخلاصة اليت تعمل خارج
يقر فوكو أنّه ال يضع املقاومة يف مقابل
نطاق احلقل السياسي اخلاضع للهيمنة ،وهبذا ّ
()21
تتوزع اسرتاتيجيا يف عدة نقاط مشرتكة ويف كل صوب يف
جوهر السلطة لكون السلطة ّ
مستويات متباينة من شبكة السلطة ،فلم تعد السلطة تتموضع داخل جهاز الدولة حسب
املفهوم السائد ،ويذهب "فوكو" إىل أكثر من هذا ،حيث اهتم بدراسة آليات عمل السلطة
املشرتكة وحتقيقها.
 العالقة بين السلطة والمثقف:
مييز فوكو بني املثقف الكوين ( )universelوبني املثقف املتخصص ()spécifique
وحل حمله
ويرى أ ّن عصر املثقف مالك احلقيقة والعدالة وضمري اجملتمع وممثل الكل ،قد ّ
وىل ّ
عصر العلم املتخصص يف ميدان حمدد وجمال معني(.)28
املثقف الكوين له تاريخ طويل جسدته املاركسية والوجودية ،واملثقف املتخصص وليد
احلرب العاملية الثانية ،وكان ألحداث "ماي  "8691الدور األساسي يف إظهاره إىل العلن
فصورة املثقف الكوين هي صورة ممتازة للكاتب والكتابة ،أما املثقف املتخصص فهو مثال
للعامل الذي جتسده صورة العامل الذري "اوهناينر" الذي ناضل ضمن ميدانه العلمي وهو
الفيزياء النووية خالل احلرب العاملية الثانية ،فاملثقف املتخصص يتميز بصفات ،فهو الذي
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يشتغل يف قطاع حمدد وحول موضوعات حمددة ،وهو الذي ال يعطي دروسا وال يقوم
بالتوجيه العام ،إمنا يقدم أدوات العمل ويوضح مسألة معينة أو يبني وضعية جديدة ،وليس
مرتبطا جبهاز اإلنتاج وإمنا مرتبط جبهاز املعلومات ،وهو الذي يستطيعه هنائيا مع دعوى
الشمولية والكلية وميارس يقظة سياسية ونظرية يف ميدان عمله ،وهو احمللل والناقد ألنظمة
سن القوانني واقرتاح احللول ،وإمنا التحويل أو التغيري من خالل ميدانه
الفكر وليست مهمته ّ
وبالتايل فإن مهمة املثقف هي صياغة تدخل خمتلف يف كل القطاعات اليت يتواجد فيها(.)22
يقول فوكو" :إ ّن املشكل السياسي األساسي بالنسبة للمثقف ليس هو أن ينتقد
املضامني اإليديولوجية اليت قد تكون مرتبطة بالعلم ،أو أن يعمل حبيث تكون ممارسته
العلمية مصحوبة بإيديولوجية صائبة ،بل هو أن يعرف إذا كان من املمكن إنشاء سياسة
جديدة للحقيقة ،فاملشكل هو ليس تغيري وعي الناس أو ما يوجد يف ذهنه بل تغيري النظام
السياسي واالقتصادي واملؤسسي للحقيقة( .)23وبالتايل فإن املثقف يؤدي دورا يف تغيري
األمور السياسية واالقتصادية فإنه يتمتع بسلطة.
على كل فإ ّن فوكو قد قدم مسامهة جديدة مبفهوم املثقف والسلطة ،هذه املسامهة
وغريها يف ميدان اللغة واخلطاب واملعرفة والذات ،هي اليت تشكل فلسفة فوكو مبميزاهتا.
 السلطة والذات:
متت صياغة الذات يف األحباث السابقة عن تاريخ اجلنسانية يف صورة سلبية خاضعة
ملختلف طرائق التوضيع ،أما يف أحباثه عن تاريخ اجلنسانية فأحدث صورة إجيابية وأصبحت
هلا دور فعال يف املعرفة والسلطة( ،)24فلقد صرح يف الثمانينيات إلحدى اجملالت اللندنية
"إين أريد يف املستقبل أن أدرس عالقات السلطة باالنطالق من تقنية الذات"(.)25
يعين دراسة تقنيات الذات أو تكنولوجيا الذات فاألعمال السابقة عن تاريخ اجلنسانية
مل هتمل الذات ،وإمنا كانت املعارف والسلطة هي اليت تعني هلا مكانتها ،ولكن اجلانب
املهمل أو الغائب هو الذات الفاعلة أو املمارسة ،فلقد كانت حاضرة مثال يف "الكلمات
واألشياء" يف صورة اإلنسان ،ولقد حاول تشكيلها يف مواقع االنفصال باعتبارها جتربة
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وممارسة ومسألة علمية ،فليس هناك ذات مسؤولية أو ذات كلية جندها يف كل مكان بل
الذات تتشكل وتتكون عرب خمتلف ممارسات التوضيع فتتشكل إما عرب ممارسات اإلخضاع
والسيطرة أو عرب ممارسات التحرر واالستقاللية واإلبداع(.)29
وعليه فليس هناك نظرية يف الذات ،كما أنه ليس هناك نظرية يف اخلطاب أو يف
السلطة أو يف املعرفة ،وإمنا هناك مفاهيم تتشكل عرب التاريخ( ،)27فالذات شكل وليست
جوهرا ،شكل غري ثابت وقد تكون هناك عالقات بني خمتلف أشكال الذات لكن ليس
كل حالة تقيم الذات مع نفسها
هناك حضور للذات الواحدة عرب أشكاهلا املختلفة ،ففي ّ
ومع غريها أشكاال خمتلفة من العالقات ،وهو ما يسمح بالقول بالشكل التارخيي للذات
عرب خمتلف املمارسات والتجارب وعرب عالقات املعرفة -السلطة(.)21
لذا نقول أ ّن الذات هي حصيلة خمتلف املمارسات اخلطابية وغري اخلطابية وهي بذلك
ختضع ملبدأ الكثرة والتعدد واالختالف مما يقرهبا من مفهوم "فيعن شاتني" مع فارق أساسي
هو كون الذات عند فوكو تارخيية وختضع لعالقات املعرفة والسلطة وما جنده أن فوكو أنكر
الذات كجوهر وكوعي مفارق أو "ككوجيتو" ،ولكن أكد من جهة أخرى أن الذات بناء
ونفهم من عملية البناء هذه تداخل عمليتني مها التوضيع والتذويت ،أي أ ّن هناك معنيان
لكلمة الذات؛ ذات خاضعة للغري بواسطة املراقبة والتبعية ،وذات متعلقة هبويتها اخلاصة
بواسطة الوعي أو معرفة النفس( .)26وبالتايل فالسلطة وفق املفهوم اجلديد فعل من أفعال
اآلخرين هلا عالقة مباشرة بالذات ،ولذلك فالسلطة ال ميكن أن متارس إال على ذوات حرة
فاعلة وعاقلة ،وبذلك تكون الذات كما يقول "جيل دولوز" جمموع متفاعل مؤقت فان من
الثين واختالف املسالك أهنا شبكة عالقات وسريورة تكون تلك العالقات ألهنا لون من
الرغبة واملتعة واملعرفة والسلطة ،وعالقة القوى بارتباطاهتا بعالقة الذات بذاهتا .هذه الذات
هي الشكل املتعدد واليت تقيم عالقات خمتلفة مع املعرفة والسلطة أو مع املمارسات
اخلطابية وغري اخلطابية ،فما عالقتها باخلطاب؟
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 العالقة بين السلطة والمجتمع:
استعمل فوكو يف أكثر من حتليل للسلطة صفة اجملتمع االنضباطي ،هذه السلطة
احليوية باعتبارها تدير حياة السكان وتستخدم خمتلف أشكال االنضباط ،من أمهها مراقبة
وسلطة املعيار وتقنية الفحص واالمتحان( .)31إ ّن ما هو مهم يف اجملتمع االنضباطي هو
فكرة اجملتمع ذاهتا ،أي اجملتمع الذي تش ّكله االنضباطات وخمتلف تقنياهتا ،يرتتب عن هذا
االنضباط الذي يصنع األفراد الذين يشكلون اجملتمع االنضباطي ،واجملتمع الرأمسايل يف نظره
هو جمتمع االنضباط واملراقبة واملعيار ،سواء من الناحية االقتصادية أو من الناحية
االجتماعية ولذلك فإن الرأمسالية يف نظره ال تنتج السلع فقط ،بل تنتج األفراد كذلك أو
بصورة أدق اإلنسان االجتماعي املنتج.
لذا فإن اجملتمع بالنسبة لفوكو ليس وحدة مقسمة إىل اثنني ،بل وحدة مقسمة إىل
عدة أجزاء ،موزعة على اجلسد االجتماعي حترتفها السلطة ،كما أنه ليس للسلطة مركز
فذلك اجملتمع ال يتح ّدد بطبقة معينة ،بل مبجموع فئاته من خمتلف املؤسسات اليت حتكمها
خمتلف عالقات السلطة(.)38
 العالقة بين السلطة واإلستراتيجية:
إذا كان "فوكو" ال يفصل السلطة عن عالقات القوى اليت هي عالقات حربية فإنه
كذلك ال يفصلها عن اإلسرتاتيجية والتكتيك وحي ّدد "فوكو" كلمة اإلسرتاتيجية بثالث
معاين فاملعىن األول يعكس الوسائل املستخدمة لبلوغ غاية معينة ،املعىن الثاين يتعلق
يتصرف هبا أحد أطراف العالقة ،اليت حياول من خالهلا التأثري على اآلخرين
بالطريقة اليت ّ
املعىن الثالث هو األساليب املستخدمة يف جماهبة ما حلرمان اخلصم من وسائله القتالية
وإرغامه على االستسالم(.)32
يعتقد فوكو أن املعىن الثالث هو األساسي مادام جيمع بني عالقة السلطة وإسرتاتيجية
يتصور السلطة خارج
يتصور السلطة خارج املقاومة ،كما ال ّ
اجملاهبة ،وذلك ألن فوكو ال ّ
إسرتاتيجية احلرب ،فحينما توجد السلطة توجد املقاومة ،ولكن طبيعة هذه املقاومة أهنا
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ليست خارج السلطة ،فنقاط املقاومة موجودة يف كل مكان من شبكة السلطة ،فالسلطة
ليست وليدة طبقة أو عامل اقتصادي أو اجتماعي معني ،بل وليدة سلطات خمتلفة جزئية(.)33
ويرتتب على هذا أ ّن السلطة ليست جوهرا أو ليس هلا جوهر ،فهي عالقة قوى متارس
عرب نشاط ،فالسلطة ممارسة وليست ملكية ،وال امتياز طبقة عن طبقة ودورها ليس القمع
فقط بل اإلنتاج كذلك ،فالسلطة احلديثة واليت ال يرى فيها البعض إال الوجه السالب ،فإن
فوكو يرى بأهنا تتميز أيضا باإلجياب واإلنتاج(.)34
 عالقة السلطة بالمعرفة:
لتوضيح العالقة بني السلطة واملعرفة علينا أن نتخلى عن تصورنا الذي جيعلنا نفصل
بني املعرفة كمجال للحرية والقيمة واألخالقية ،وبني السلطة كمجال للقهر والشر والقيام
بتصور جديد يقوم على اجلمع بني املعرفة والسلطة دون املساواة بينهما( .)35املعرفة وإن
كانت متلك السلطة فهي ليست سلطة ،والسلطة إن كانت تنتج املعرفة إال أهنا ليست
معرفة ،فالسلطة واملعرفة تقتضي إحدامها األخرى ،فال توجد عالقة سلطة بدون تأسيس
مناسب حلق املعرفة ،وال توجد معرفة تفرتض وال تقيم لذات الوقت عالقة سلطة(.)39
يثبت فوكو هذه العالقة من خالل دراسته لثالث أشكال من املعارف ،هي القياس
والتحقيق واالمتحان؛ فالقياس يربط باملدنية اإلغريقية فمنه خرجت الرياضيات اليونانية
والتحقيق منه خرجت العلوم التجريبية منذ عصر النهضة إىل يومنا هذا ،واالمتحان هو
األساس الذي من خالله طهرت العلوم اإلنسانية واليت تشكل القطعة األساسية يف السلطة
االنضباطية(.)37
املقصود هنا هو إظهار خمتلف العالقات السلطوية اليت جتسد هذه املعارف ،ولقد ركز
فوكو على علوم جتسد بشكل مباشر هذه العالقة مثل الطب النفسي والتحليل النفسي
وعلم اإلجرام ،ولعل دراسته عن "بيار ريفيار" منوذج ملثل هذا التوجه والدراسات اليت تؤكد
أنه من غري املمكن ممارسة السلطة دون معرفة ،وأنه من غري املمكن أن تكون هناك معرفة
ال تصدر عنها السلطة( .)31ولعل هذا النموذج احلي لعالقة املعرفة  -السلطة يتمثل يف نص
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بيار ريفيار وذلك أنه يف  3يونيو (جويلية)  8635وقعت جرمية حيث قتل ريفيار أمه احلامل
أخته وأخاه حتت دعاوى عديدة لعل أمهها العالقة السيئة اليت جتمع األب باألم ولكي يثأر
ريفيار ألبيه من معاملة أمه اجلائرة عمد إىل هذه اجلرمية ولقد حكم على ريفيار باإلعدام مث
بالسجن مدى احلياة.
خاتمة:
من خالل التعرض هلذا املوضوع بالبحث توصلنا إىل النتائج التالية:
 لقد كان اهتمام "فوكو" بالسلطة واخلطاب مستغرقا حيزا كبريا من كتاباته حيث يعطيللسلطة دورا إجيابيا ،وهي جمموعة من عالقات قوى ضمن اسرتاتيجيات حمددة ،وتتميز
بكوهنا منتجة ،ال تتجسد يف مركز أو مؤسسة أو ذات ،بل هي ممارسة مبعثرة ومنتشرة
فوق اجلسد االجتماعي كله.
 إ ّن فوكو ال يفصل السلطة عن اإلسرتاتيجية ،وال يفصلها عن املقاومة . إ ّن فوكو يف حتديده ملفهوم السلطة كانت له عدة عوامل تارخيية سياسية فكرية ،فهويربط السلطة بعدة عالقات من أمهها عالقاهتا باملعرفة فهناك من العلوم ما جيسد هذه
العالقة ،وعالقاهتا باجملتمع كما أيضا هلا عالقة مع املثقف حيث ميّز فوكو بني املثقف
الكوين واملثقف املتخصص ،فاملثقف له دور مهم يف تغيري األمور السياسية واالقتصادية
فهو يتمتع بالسلطة.
 لعل ما كان يتمىن فوكو حتقيقه هو دراسة السلطة من خالل الذات فالذات هي حصيلةخمتلف املمارسات اخلطابية وغري اخلطابية وهي تارخيية وختضع لعالقة السلطة ،هاته
األخرية اليت هلا عالقة مباشرة بالذات ،الذات اليت يعتربها فوكو خطابا.
 حظي اخلطاب عند فوكو مبكانة خاصة يف اإلنتاج الفكري ،سواء من حيث الكمويتعلق ذلك مبجموعة من الدراسات أمهها أركيولوجية املعرفة ،نظام اخلطاب ،أو من
حيث التفكري الذي جعله يف نظرنا جماال للتحليل والدراسة الفلسفية.
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العدد – 30 :جوان 0303

( -)8روزينتال بودين :املوسوعة الفلسفية ،ترمجة مسري كرم ،دار الطليعة ،ط ،8613 ، 3ص .241
( -)2روزينتال بودين :املوسوعة الفلسفية ،املصدر نفسه ،ص .246
( -)3روزنيتال بودين :املوسوعة الفلسفية ،املصدر نفسه ،ص .246
( -)4روزينتال بودين :املوسوعة الفلسفية ،املصدر نفسه ،ص.246
( -)5ميشيل فوكو :إرادة املعرفة ،ترمجة جورج أيب صاحل ،مراجعة مطاع صفدي ،مركز اإلمناء
القومي ،بريوت لبنان ،د ط ،8662 ،ص.818
( -)9ميشيل فوكو :إرادة املعرفة ،املصدر نفسه ،ص.813
( -)7ميشيل فوكو :إرادة املعرفة ،املصدر نفسه ،ص.812
( -)1دريفوس ،أوبريزو ،رابينوف ،بول ،ميشيل فوكو :مسرية فلسفية ،ترمجة جورج أيب صاحل
مراجعة مطاع صفدي ،مركز اإلمناء القومي بريوت ،د ط ،د ت ،ص.69
( -)6دريفوس أوبريزو ،رابينوف ،بول ،ميشيل فوكو :مسرية فلسفية ،املرجع نفسه ،ص.812
( -)81دريفوس أوبريزو ،رابينوف ،بول ،ميشيل فوكو :مسرية فلسفية ،املرجع نفسه ،ص.61
( -)88ميشيل فوكو :إرادة املعرفة ،املصدر السابق ،ص.61
( -)82رعد عبد اجلليل :مفهوم السلطة السياسية (مسامهة يف دراسة النظرية السياسية) ،جملة
دراسات دولية ،ع  ،37ص.822
( -)83جيل دولوز :املعرفة والسلطة ،ص.16
( -)84نور الدين الشايب :أنطولوجيا الراهن (مسألة االلتزام من منظور ميشيل فوكو) ،جملة الفكر
العريب املعاصر ،ع ،35بريوت ،خريف ،2185ص.27
( -)85ميشيل فوكو :تاريخ اجلنسانية إرادة العرفان ،ج ،8ترمجة حممد هشام ،دط ،إفريقيا الشرق
املغرب  ،2114ص.79
( -)89عبد العايل معزوز :فوكو وميكروفيزياء السلطة ،مدارات فلسفية ،ع ،83اجلمعية الفلسفية
املغربية  ،2111ص.214
()87
 ميشال فوكو :جينيالوجيا املعرفة ،ترمجة أمحد السلطاين وعبد السالم بن عبد العايل ،ط2دار توبقال للنشر ،املغرب  ،2111ص .814
( -)81دريفوس رابينوف :املسرية الفلسفية .ص .861
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( -)86ميشال فوكو :إرادة املعرفة :ترمجة جورج أيب صاحل ،مراجعة مطاع صفدي ،د ط ،مركز
اإلمناء القومي ،بريوت ،8661 ،ص.815
( -)21برنارد هنري ليفي :ال لسيطرة اجلنس ميشال فوكو ،جملة بيت احلكمة ،ع ،8ط ، 2د.ب
 8619ص ص .75-74
( -)28ميشيل فوكو :نظام اخلطاب ،ترمجة حممد سبيال ،دار التنوير بريوت ،د ط ،8614،ص.13
( -)22حممد الشيخ :املثقف والسلطة ،دراسة يف الفكر الفلسفي املعاصر ،دار الطليعة ،بريوت
ط ،8668 ،8ص.23
( -)23ميشيل فوكو :نظام اخلطاب ،املصدر السابق ،ص.14
( -)24ميشيل فوكو :حفريات املعرفة ،ترمجة سامل ياقوت ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء
املغرب ،د ط ،8619 ،ص.28
( -)25ميشيل فوكو :حفريات املعرفة ،املصدر نفسه ،ص.22
( -)29ميشيل فوكو :حفريات املعرفة ،املصدر نفسه ،ص .22
( -)27جيل دولوز :املعرفة والسلطة ،مدخل لقراءة فوكو ،ترمجة سامل ياقوت ،املركز الثقايف العريب
بريوت  -لبنان ،الدار البيضاء املغرب ،ط ،8617 ،8ص.21
( -)21حممد علي الكبسي ،ميشيل فوكو تكنولوجيا اخلطاب تكنولوجيا السيطرة على اجلسد ،دار
سرياس للنشر ،تونس ،د ط  ،8663ص.53
()26
 حممد علي الكبسي :املرجع السابق ،ص .54()31
 ميشيل فوكو :املراقبة والعقاب ،املصدر السابق ،ص 269()38
 ميشيل فوكو :املصدر نفسه ،ص 267()32
 ميشيل فوكو :إرادة املعرفة ،املصدر السابق ،ص .815()33
 ميشيل فوكو :إرادة املعرفة ،املصدر نفسه ،ص .819()34
 ميشيل فوكو :إرادة املعرفة ،املصدر نفسهّ ،ص .817()35
 ميشيل فوكو :املراقبة والعقاب ،املصدر السابق ،ص .95()39
 ميشيل فوكو :املراقبة والعقاب ،املصدر نفسه  ،ص .99()37
 الزواوي بغورة :مفهوم اخلطاب يف فلسفة ميشيل فوكو ،املطابع األمريية ،دط ،2111 ،ص 246()31
 ميشيل فوكو :املراقبة والعقاب ،املصدر السابق ،ص .266717

