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ترتُت انقبيىس انًحُط عهىً ررَقىخ ثُطجٌٛ ثَُث١ٝ،  ،انجداثخ صىد انحبفر وانخفأؽوط ٝأؽوثط، ٝ -ػ-ثَُؾوثعز: صٌصّو إ٠ُ ٓجهر "ؽوط"، )ثُؾوط( ثُوذٌ 

 454، ٗ 1989، د٤ٌٝس / ُذ٘جٕ، 1، هثً ثُٔؼٌكز، هثً ثٌُضخ ثُؼ٤ِٔز، ػانًصجبح انًًُز وأصبس انجالغخ

ْٜ هذزًْٞٛ. ؽوط: ثُؾوط ٝك٢ فو٣ظ ػ٢ِ ًٌّ هللا ٝؽٜٚ ك٢ ؽوط ٣٘وطغ ك٢ ظِٔٚ أعجًٛج، أ١ ك٢ هذٌ. ٝثُؾٔغ أؽوثط، ٝك٢ ثُقو٣ظ ٗذٞصْٜ أؽوثعْٜ أ١ ٗ٘زَُ

 128، ٗ 1992، 5، هثً ٙجهً د٤ٌٝس، 6ٟ، ّنضبٌ انعرةثدٖ ٓ٘ظًٞ، 

ُض٢ صأص٤٘زج ٓزٖ ثُزوثمَ ٝصٖزٌَ ك٤٘زج فج٤ًٔضٜزج، ُٔزج ٣ؼٌْزٚ ٙزٞس ثُقزجكٌ أٝ ثُنزق، ثُزي١ ٝهو ثّضنوُٓش ٓٚطِـ ثُؾوثعز ألػذٌّ دٚ ػٖ صِي ثألٙٞثس ثُوو٣ٔز ث

جء ك٤٘زج"، ف٤زظ ٣أص٢ ٖٓ صقش/ ٖٓ ثُؼٔن، أٝ ٛٞ ثُٚٞس ثُي١ ٣ٔغَ ثَُٖٓ ثُغوزجك٢ ثُوزو٣ْ. أٝ ٛزٞ ثُؾوثعزز ثُضز٢ صوزغ كز٢ ػٔزّٞ ثُٔوزٍٞ "أُٝتزي ثألٓزٞثس ثألف٤ز

ٚ. ٝٛ٘ج ؽٔؼش د٤ٖ ثُوالُض٤ٖ: ثُؾوط دجػضذجً ثُٔٞس، ٝثُؾوط دجػضذجً ٙٞس ثُنق ٝثُقزجكٌ، كٌجٗزش صؼ٘ز٢ ُز٢ ٣ؼٞه ثُٚٞس هثةٔجً ٖٓ ثألػٔجم ٤ُٔجًُ ِّطض

 ثُٚٞس ثُي١ ٣أص٢ ٖٓ ثُوثمَ، ٝٛٞ ٙٞس ٓنَٕٝ ك٤٘ج، ثُٚٞس ثُوثم٢ِ.



 

  

                       

 

ٌٖٓٝع ثُقوثعز ثُـٌد٢ ػ٘و آدجةٚ ثُٔؤ٤ّْٖ هزجّ ػِز٠ ٗوزجٓ ٣ٌٓزٌ ٓزٖ مز ٍ ًدز٠ ؽزي١ً ُِوزٍٞ ثُلِْزل٢ 

ُِقوثعز ٓغ ثُوٍٞ ثُؾٔج٢ُ ك٤ٔج ٣ٌٟ ٛجدٌٓجُ، ٝثُقوثعز ٤ُْش هطؼجً ٤ًِجً ك٤ٔج ٣ضْٞٛ أؿِخ ثُٖٔضـ٤ِٖ ٖٓٔ ٕطش 

ّٕ ثُضقو٤ن ثُلِْل٢ ثُؼ٤ٔن ًثّ هًثّز ث ًٚزجٗؼ٤ٖ انىدَُىح واخرىروح ُلَٚ د٤ٖ ه٤ٔض٢ دْٜ ثُؼذجًر ثُلِْل٤ز، ىُي أ

ّٕ ٕٓٞٔٞ ثُضج٣ًل ثُؼجّ أًثه إٔ ٣٘وَ ثإلْٗجٕ ثُـٌد٢ ٖٓ صج٣ًل هللا إ٠ُ صزج٣ًل ثإلْٗزجٕ فز٤ٖ  ُق٤جر ثُ٘جُ، ىُي أ

ٓض٠ أػ٤زو صؼ٤ٔزو ثُزَٖٓ ثُزي١ ٗق٤زج دجألٍٓ٘زز " ىُي ثُْؤثٍ ثُوجػو١ ثُؾ١ٌٛٞ:  R. Kosellekٌٟؿ "٤ًِّٞي 

ثُؾو٣ور؟
1
 

ٓلج٤ْٛ ٖٓ هذ٤َ: ثُغًٞر، ثُضووّ، ثُضطًٞ، ثُضقًٌ، ثألٍٓز، ًٝؿ ثُؼٌٚ، ٕزٌِش ٓؼؾزْ "٤ٛـزَ" ك٤ٔزج ُٝؼَ 

٣ٌٟ ٛجدٌٓجُ ك٢ ًضجدٚ "ثُوزٍٞ ثُلِْزل٢ ُِقوثعزز، ٝٛز٢ ًِٜزج صٌٓز٢ إُز٠ ثُقًٌزز، ٝدجُضزج٢ُ صقٔزَ ثُقوثعزز ه٤ٔزجً 

 م ك٤ز ٌَُ ٓج ٛٞ هو٣ْ/َؽوثع٢.

د٘ٔزٞىػ ػِٔز٢ ٝػِٔز٢ ُِضطزًٞ ٝثإلٗٔزجء،  ٟ إ٠ُ إٙذجؽ ثُـٌحصْجًع ثٌَُٖ ثُذ١ٞ٤٘ ُِضقو٣ظ ٛٞ ثُي١ أه

ٝػٍَ ديُي ثُٔؾضٔؼجس ثُض٢ ال ص٘ض٢ٔ إ٠ُ ثُـٌح. ُؼَ ثُ٘ٔٞىػ ثُضقو٣غ٢ ك٤ٔج ٣ٌٟ "ٓجًِ ك٤ذٌ" ٛٞ ثُي١ ٌَٕ 

 ثُولَر ٗقٞ صأ٤ِّ ػجُْ ثُِير، ثُي١ ثصؾٚ ك٢ م٠ ثّضٌٔث١ً إ٠ُ ثألٓجّ، الًضٔجٍ عوجكز ثإلٕذجع ثُزو١ٞ٤ٗ، ٝثٗضٜزجء

ّٕ "ثُؼوزَ" ثّزضطجع إٔ ٣وطزغ  ٤َّْ٘ز ػ٘و كٌٌر ثإلٕذجع ثُٔؤؽَ. ٛ٘ج كووس ٣ًَٓز ثُوثٍ/ هللا ٣ًٌَٓضٜزج، أل ٌَ كٌٌر ثُ

ًٙ، ٝٛ٘ززج صأّْززش كِْززل٤جً ٓلززج٤ْٛ ثُيثص٤ززز  ٓززغ ثُقض٤ٔززز ثُضج٣ًن٤ززز ٤ُززؤه١ إُزز٠ د٘ززجء ػززجُْ ٌُِؿذززز ال ٓقززوٝه ٝال ٓض٘ززج

ّٕ ف٣ٌز ثُيثس ٢ٛ دٌَٖ ػجّ ٓذوأ ثُؼزجُْ ثُقزو٣ظ، ٝٛزيث ٓزج ؽؼزَ ُل٤لزجً ٓزٖ ثُذزجفغ٤ٖ كز٢ ػجُٔ٘زج  ٝثُؼو ٤ٗز؛ أ١ أ

ثُؼٌدزز٢ ٣ٞؽٜززٕٞ دقززٞعْٜ ٗقززٞ ٓ٘ؾززَ ثُؼوززَ ثُـٌدزز٢، ُؼِززٚ كزز٢ ٓوززوًْٝٛ ثٗضٖززجٍ ثُؼوززَ ثُؼٌدزز٢ ٓززٖ أٍٓضززٚ. أ١ 

ٓقجُٝز ؽؼَ ثُضزٌثط ٓضَثٓ٘زجً ٓزغ ثُزٌثٖٛ. ٝٛ٘زج ّز٘ؼٌٛ ُٖٔزٌٝع ثُؾزجد١ٌ ُ٘زٌٟ ٓٞهلزٚ ٓزٖ ْٓزأُز ثُضزٌثط، 

 ٗوًّٚ ػذٌ ٗوطض٤ٖ ٓل٤ِٚض٤ٖ ك٢ ٌٖٓٝػٚ:  ٤ًٝق ٣ٌٔ٘٘ج إٔ

 .ثُؾجد١ٌ ك٢ صؾجٍٝ دوثٝر ثُلٌٌ -1

 .ثُذ٠٘ ثأل٤ُٝز ُِؼوَ -2

                                                           
1
  14، ٗ 1995ٛجدٌٓجُ، ثُوٍٞ ثُلِْل٢ ُِقوثعز، صٌؽٔز كجٟٔز ثُؾ٢ٕٞ٤، ًٖٓ٘ٞثس ٍٝثًر ثُغوجكز، هٖٓن،  -



 

  

                       

 

1

ثُقوثعز ك٢ صًٚٞ ثُؾجد١ٌ صٌٖٔ ٛ٘ج ك٢ صؼ٣ََ ٛيٙ ثُؼ هزز ٓزغ ثُضزٌثط ٓزٖ مز ٍ إػزجهر هٌثءصزٚ ٝصق٤٤٘زٚ 

ُضؾجٍٝ ثُضض٣ٌظ

ّ، ٝؽؼِزش 1967ثُي١ ثػضْٚ دٚ ٗنذز ٖٓ ثُٔل٣ٌٌٖ دؼو ثُٚوٓز ثٌُجًع٤ز ثُض٢ ؽٌصٜزج ٣َٛٔزز  

ًغ٤ٌثً ٖٓ ثُٔل٣ٌٌٖ ٝثُٔغول٤ٖ ثُؼزٌح ٣ؼزٞهٕٝ أهًثؽٜزْ إُز٠ ثُزًٞثء، ُزيُي ٣وزٍٞ: "كجُقوثعزز كز٢ ٗظٌٗزج ال صؼ٘ز٢ 

ثُضٌثط إ٠ُ ْٓضٟٞ ٓج ٤ْٔٗٚ ًكٜ ثُضٌثط، ٝال ثُوط٤ؼز ٓغ ثُٔج٢ٝ دووً ٓج صؼ٢٘ ثالًصلجع دط٣ٌوز ثُضؼجَٓ ٓغ 

"ثُٔؼجٌٙر"، أػ٢٘ ٓٞثًذز ثُضووّ ثُقجَٙ ػ٠ِ ثُٚؼ٤و ثُؼج٢ُٔ"
2

، ٝػ٤ِٚ كجُقوثعز ٛ٘ج صؼ٘ز٢ صِزي ثُٔ٘زجٛؼ ثُضز٢ 

٣ٌٖٔ إٔ ٗٞثؽٚ دٜج ىٝثص٘ج، دَ ٢ٛ فوثعزز ثُٔزٜ٘ؼ، ٤ًٝزق ٗلٌزٌ ٝزو ىٝثص٘زج ُضن٣ٌؾٜزج كز٢ ٍٓ٘٘زج، ٝٙزٌكٜج إُز٠ 

 جًػ ػ٘ج، ٝإٔ صلٌؽ صِي ثُيثس ٖٓ ٝهض٤ضٜج. ٛ٘ج صٚذـ ؽوثعز ٤ُْٝش فوثعز.ٝػ٤٘ج، ال إٔ صذو٠ صجدؼز إ٠ُ ٍٖٓ م

كجُؾجد١ٌ ٣ٌٟ ثدضوثًء ًٌٝٝر صنِز٤٘ ثُزيثس ٓزٖ َٗػزز ثُوزٌثءثس ثُضو٤ِو٣زز ثُضز٢ ص٘زضؼ ثُضزٌثط ىثصزٚ، ُزيُي 

ّٕ ثُوٌثءثس ثُْزجةور ُِ ٌٌّ دٜج ٛيث ثُؼوَ، ٝهو فّوه أ ضزٌثط، "ٛز٢ كجُٜ٘ٞٛ دجُؼوَ ٣ؼٌِ ثُٜ٘ٞٛ دج٤ُ٥جس ثُض٢ ٣ل

ىثس ثصؾجٛجس ع عز: ثُوٌثءر ثُِْل٤ز ثُو٤٘٣ز، ٝثُوٌثءر ثالّضٌٖثه٤ز ث٤ُِذٌث٤ُز، ٝثُوٌثءر ث٤ُْزج٣ًز. ٝٛزيٙ ثُوزٌثءثس 

ػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ ثمض ف ثألّتِز ثُض٢ ص٘طِن ٜٓ٘زج ٝثألٌٟٝفزجس ثُضز٢ صضوزوّ دٜزج ال صنضِزق ؽ٣ٌٛٞزجً ػزٖ دؼٞزٜج 

٢ٝ ٝصوّوّ ديُي "كٜٔجً صٌثع٤جً ُِضٌثط ٣وٞه إ٠ُ ثفضزٞثء ثُضزٌثط ُِزيثس، دؼٞجً، كجأل٠ُٝ صوٌأ ثُْٔضوذَ دٞثّطز ثُٔج

ٝثُغج٤ٗز صوٌأ صٌثعجً ػذٌ صٌثًط آمٌ، أ١ صوٌأ ثُضٌثط ثُؼٌدز٢ ػذزٌ ثُضزٌثط ثألًٝٝدز٢، ٝدزيُي صزؤه١ إُز٠ ثّزض ح 

ًٔزٜ٘ؼ ؽزجَٛ، ُِيثس مط٤ٌ، ٝثُغجُغز ٓغ ًٜٞٗج ص٘طِن ٖٓ ثُٜٔ٘ؼ ثُؾو٢ُ، إالّ أٜٗزج صْزضنوٓٚ ًٔزٜ٘ؼ ٓطذّزن، أ١ 

ّٕ ثُٜوف ٛٞ ثُضأ٤ًو ػ٠ِ ٙقز ٛيث ثُٜٔ٘ؼ ال صطذ٤وٚ، ٝدٜيث صل٢ٞ إ٠ُ ٗٞع ٖٓ ِّل٤ز ثُٔج٤ًًْز...". ًٝأ
3
 

إٜٗززج هززٌثءر صٖززضٌى كزز٢ إٟززجً ٝثفززو؛ ثُضٌه٣ززو، ٝٛززٞ ٓ٘طززن كٌزز١ٌ ٝثفززو ٣ؼضٔززو ٓذززوأ: "ه٤ززجُ ثُـجةززخ ػِزز٠ 

وؼ٤زو، كٜزٞ ٓ٘طزن ٓوًّز٢ ٣٘زضؼ آ٤ُزجس صو٤ِو٣زز ثُٖجٛو"، ٝٛٞ ٓ٘طن ال ٣نٌػ ػٖ ثُو٤جُ ثُي١ ٣ؼضٔو ثُضو٘ز٤ٖ ٝثُض

ً ٤ٌ٤ّز، كوو ثّضُنِ٘ ثُو٤جُ ٣ٌٟوجً فجًٔجً ػ٠ِ ثُضل٤ٌٌ ك٢ ثُغوجكز ثُؼٌد٤ز ػ٠ِ ْٓض٣ٞجس ٓنضِلز؛ ثُلوٚ ٝثُِـز 

ّٕ ٙزز ؿ ث٥مززٌ ال ٣ٌززٕٞ إالّ  ٝثُٖز٣ٌؼز، ٝٛززٞ ثُززي١ أهٟ إُزز٠ إؿز م ثُؼوززَ ثُؼٌدزز٢ ػِزز٠ ٗظززجّ ؽزجَٛ ٣ضٚززًٞ أ

ز إالّ دٔج ِٙـ دزٚ أُٜٝزج"، ُزيُي كجُؼوزَ ثُؼٌدز٢ دٔوج٣ْضٚ دٚ ؿ  ّٓ ثألٍٝ /ثُوو٣ْ ٝكن ثُضن٣ٌؼ "ال ٣ِٚـ آمٌ ثأل

 مجًػ ثَُٓجٕ، ألّٗٚ ٣لٌٌ ك٢ ٍٖٓ ٓوجُ ػ٤ِٚ، ٣ؼج٢ٗ إٌٕج٤ُجصٚ، ُيُي ٣وٍٞ ثُؾجد١ٌ ٛجٛ٘ج:

                                                           


ٝثفزو ٓزٖ ثُلٜزْ  ٝٛٞ ٓج ٣وٚزو دزٚ ثُوزٌثءر ثُْزِل٤ز. ٣وزٍٞ ثُؾزجد١ٌ: "ثُوزٌثءر ثُْزِل٤ز ُِضزٌثط، هزٌثءر ال صج٣ًن٤زز، ٝدجُضزج٢ُ كٜز٢ ال ٣ٌٔزٖ إٔ صضز٘ؼ ّزٟٞ ٗزٞع

١، ٗقزٖ ٝثُضزٌثط، ثًٌُٔزَ ُِضٌثط ٛٞ: ثُلْٜ ثُضٌثع٢ ُِضٌثط، ثُضٌثط ٣قض٣ٜٞزج ٝٛز٢ ال صْزضط٤غ إٔ صقض٣ٞزٚ ألٜٗزج ثُضزٌثط ٣ٌزًٌ ٗلْزٚ... " ٓقٔزو ػجدزو ثُؾزجدٌ

 13، ٗ 1993، 6ثُغوجك٢ ثُؼٌد٢، ثُوثً ثُذ٤ٞجء / د٤ٌٝس، ٟ

2
 16، ٗ انتراث وانحداثخٓقٔو ػجدو ثُؾجد١ٌ،  -

3
 102، ٗ 1985، 1، هثً ثُقوثعز ُِطذجػز ٝثٌُٖ٘ ٝثُض٣ٍٞغ، د٤ٌٝس، ٟيدارالدػ٢ِ فٌح،  -



 

  

                       

 

ال ص٘طِن ٖٓ "ثُِقظز ثٌُثٛ٘ز ٖٓ صج٣ًن٘ج ثُؼٌد٢ ثُقو٣ظ ُقظز ٣ٜٞٞٗز ٓج ٍُ٘ج ٗقِْ دجُٜ٘ٞز، ٝثُٜ٘ٞز 

كٌثؽ، دَ ال دّو ك٤ٜج ٖٓ ثالٗضظجّ ك٢ ثُضٌثط، ٝثُٖؼٞح ال صقون ٜٗٞضٜج دجالٗضظجّ ك٢ صٌثط ؿ٤ٌٛج دزَ ثالٗضظزجّ 

ك٢ صٌثعٜج ٢ٛ. صٌثط "ثُـ٤ٌ" ٙزجٗغ ثُقٞزجًر ثُقو٣غزز، صزٌثط ٓجٝز٤ٚ ٝفجٝزٌٙ ٝز١ًٌٝ ُ٘زج كؼز ً، ٌُٝزٖ ال 

ٌٔضْذجس إْٗج٤ٗز ػ٤ِٔز ٜٝٓ٘ؾ٤ز ٓضؾوهر ٝٓضطًٞر. ال ًـ"صٌثط" ٗ٘وٓؼ ك٤ٚ ٝٗيٝح ك٢ هًٝدٚ ٝٓ٘ؼٌؽجصٚ، دَ ً

دّو ُ٘ج ٜٓ٘ج ك٢ ػ٤ِٔز ثالٗضظجّ ثُٞثػ٢ ثُؼو ٢ٗ ثُ٘وو١ ك٢ صٌثع٘ج".
4
 

ٝػ٤ِٚ، كجالٗنٌثٟ ك٢ ػجُْ ث٤ُّٞ ٣٘طِن صقو٣وثً ٖٓ صِي ثُٔ٘جٛؼ؛ كضؾو٣و ث٤ُ٥جس ٝٓوجًدز ثُ٘ظٌ صؼٔزَ ػِز٠ 

ْق٤َطز ثٌُجةٖ ٖٝٔ ٓؼط٤جس ٍٓ٘ٚ، ٣وٍٞ: "إ ّٕ ٖٓ ثٌُٖٟٝ ث٣ًٌُٝٞز ُٜ٘ٞض٘ج صقو٣ظ كٌٌٗج أٝ صؾو٣زو أهٝثس َٓ

صل٤ٌٌٗج ٝٙٞالً إ٠ُ ص٤٤ٖو عوجكز ػٌد٤ز ٓؼجٌٙر".
5
 

 ٝٛ٘ج ٌٟؿ ثُؾجد١ٌ ه٤ٞز ثُ٘وو ثُؼ٢ِٔ ُِضٌثط، ٣ٌٖٝٔ إٔ أؽِٜٔج ك٢ ػوه ٖٓ ثُ٘وجٟ:

 ثُٔوجًدز ثُذ٣ٞ٤٘ز دوػْ صج٣ًن٢ ٝآ٤ُز أ٤ًًُٞٞؽ٤ز. -

 ثػضٔجهثً ػ٠ِ ٓلّٜٞ ثُوط٤ؼز. ثُٔوجًدز ثإلدْض٤ُٔٞٞؽ٤ز -

 ثُٔوجًدز ثإل٣و٣ُٞٞؽ٤ز ُٔؼٌكز أعٌ ثُِْطز ػ٠ِ ثُٔؼٌكز. -

ز٤ٖ: ٓؼزٍٞ هذزَ ثُٔزٜ٘ؼ، ٛزٞ ثٌُ ٣زز ثُضز٢ ٝزذطش صل٤ٌزٌ  ّٔ ٝص٘وْْ ٓؼجٍٝ ثُؾجد١ٌ إُز٠ هْز٤ٖٔ ًة٤ْز٤ٖ ٜٓ

وجًدجس ثُض٢ ىًٌٗجٛج ثُؾجد١ٌ ُضقو٣و ثُ٘ظٌر إ٠ُ ثُٔ٘جٛؼ، ٣ٌٖٝٔ ص٤ْٔضٜج "ثُٔلج٤ْٛ"، ٝٓؼجٍٝ ٜٓ٘ؾ٤ز، ٢ٛٝ ثُٔ

ّجدوجً، ف٤ظ فْْ ك٢ ٓوجًدضٚ م٤جًثصٚ ثُٔذوة٤ز دئٓجٟضٚ ثُِغجّ ػٖ ثٌُْٔٞس ػ٘ٚ؛ ٗض٤ؾز صؼط٤َ ثُٔؼو٤ُٞز ثٌُجٓ٘زز 

ك٤ٜج، ٝدجُضج٢ُ صق٣ٌي ٛيٙ ثُطجهز ٛٞ ثُي١ ٣ؾؼَ ثُضٌثط ٣ضؾجٍٝ ٓج٣ٞٝضٚ، ٝػ٤ِزٚ ٣وزٍٞ: "كجُٜزوف ثُزي١ ٌٗٓز٢ 

ػِززز٠ ٙزززؼ٤و ثإلٕزززٌج٤ُز ثُ٘ظ٣ٌزززز ٝثُٔقضزززٟٞ ثُٔؼٌكززز٢ ٝثُٔٞزززٕٔٞ إ٤ُزززٚ ٛزززٞ ؽؼزززَ ثُضزززٌثط ٓؼجٙزززٌثً ُ٘لْزززٚ 

ثإل٣و٣ُٞٞؽ٢، ثُٖز٢ء ثُزي١ ٣ضطِزخ ٓؼجُؾضزٚ كز٢ ٓق٤طزٚ ثُنزجٗ: ثُٔؼٌكز٢ ٝثالؽضٔزجػ٢ ٝثُضزج٣ًن٢، ٝٛزيث ٛزٞ 

ٓؼ٘زز٠ ثُٔٞٝززٞػ٤ز، ٝكزز٢ ثُٞهززش ٗلْززٚ ؽؼِززٚ ٓؼجٙززٌثً ُ٘ززج د٘وِززٚ إ٤ُ٘ززج ٤ٌُززٕٞ ٓٞٝززٞػجً هززجد ً ألٕ ٗٔززجًُ ك٤ززٚ 

ص٘ض٢ٔ إ٠ُ ػٌٚٗج". ٝدٞثّطضٚ ػو ٤ٗز
6
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 33، ٗ انتراث وانحداثخٓقٔو ػجدو ثُؾجد١ٌ،  -
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ز، ٢ٛ ٤ًق ٗلْٜ ثُضٌثط؟ ُيُي ٣قجٍٝ ثُؾجد١ٌ إٔ ٣وطغ ٓغ ثألهٝثس ثُضٌثع٤ز ال  ّٔ ّٕ ٛيث ٣طٌؿ إٌٕج٤ُز ٜٓ إ

ـّ ػِز٠ ٝزًٌٝر  ّٕ ثُض٤٤َٔ د٤ٖ ثُلٌٌ ًأهثر ًٝٔقضٟٞ ٛٞ ص٤٤ٔزَ ٓٚزط٘غ، إالّ أٗزٚ ٣ِز ٌّ دأ ٓغ ثُضٌثط، ٝٓغ أٗٚ "٣و

ّٕ ٛزيٙ  ثالػضذززجًثس ٛز٢ ثُضزز٢ صقزوه صٚززًٞٙ ُِٔزٜ٘ؼ ٝٓٔجًّززضٚ ُِط٣ٌوزز ثُضزز٢ ٛزيث ثُلٚززَ الػضذزجًثس ٜٓ٘ؾ٤ززز. إ

٣ْضنوٜٓج ك٢ ٓوجًدز ٓٞٝٞػٚ، إٗٚ ٣ضًٚٞ أٝالً ثُؼوَ دٞٙلٚ أهثر أٝ كجػ٤ِزز أٝ ٓؾٔٞػزز هٞثػزو، ٝٛزٞ ٣٘طِزن 

عج٤ٗجً ك٢ صًٚٞٙ ٖٓ ثُ٘ظٌر ثُؼ٤ِٔز ثُٔؼجٌٙر ُِؼوَ..".
7
 

ُـ أهٝثس فو٣غززز صؾؼزززَ ثُؼوززَ أًغززٌ ٌٓٝٗززز ٓزززغ إىٕ ٛززٞ ٣وززًٌ ثُوط٤ؼززز ٓززغ أهٝثس ثُؼوزززَ ثُضٌثعزز٢ ُٚززج

ٓؼجٌٙصٚ، ٝػ٤ِٚ ٌٕٗٞ أٓجّ أْٛ ٓلج٤ْٛ ثُؾجد١ٌ؛ ٓلّٜٞ "ثُوط٤ؼز" ٓغ ٛزيٙ ثألهٝثس ثُضٌثع٤زز، ٝٓزٖ ؽٜزز عج٤ٗزز 

ُٓنٌؽجس ثُؼو ٤ٗز ثُقو٣غز ٖٓ م ٍ ص٤ٌّل ثُوًُ ثإلدْض٤ُٔٞٞؽ٢ ك٢ ٗوزو ثُلٌزٌ ثُؼِٔز٢، ٝٛزٞ  ٌُد٠ ثُؼوَ ٓغ 

٤َ د٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ٓ ّٔ ٖ ثإلدْض٤ُٔٞٞؽ٤ج، ٣وٍٞ: "ٝػ٘وٓج ٗضقوط ػٖ ثإلدْض٤ُٔٞٞؽ٤ج ٛ٘ج ٟذؼجً ال دّو ٖٓ ثُض٤٤ٔزَ دز٤ٖ ٣

ّٕ ٓززج ٣ْزز٠ٔ دجإلدْززض٤ُٔٞٞؽ٤ج ثُٞٝززؼ٤ز أٝ  إدْززض٤ُٔٞٞؽ٤ز ٝٝززؼ٤ز، ٝإدْززض٤ُٔٞٞؽ٤ز ػو ٤ٗززز، ٛززيث أّجّزز٢، أل

ط، ٝصذو٠ ك٢ ْٓزضٟٞ ثُؼ٤زج٢ٗ ثالصؾجٛجس ثُٞٝؼ٤ز ك٢ ثإلدْض٤ُٔٞٞؽ٤ج ثُٔؼجٌٙر ٢ٛ أّجّجً صٌٌ٘ ثُضج٣ًل ٝثُضٌث

ثُضؾ٣ٌذززز٢، ُٝزززيُي كٜززز٢ ُزززٖ ص٘لؼ٘زززج كززز٢ ٕززز٢ء، د٤٘ٔزززج ثإلدْزززض٤ُٔٞٞؽ٤ج ثُؼو ٤ٗزززز أٝ ثالصؾجٛزززجس ثُؼو ٤ٗزززز كززز٢ 

ثإلدْض٤ُٔٞٞؽ٤ج صل٤وٗج".
8
 

ُٝؼَ ثُؾجد١ٌ ٣ضقوط دوهز ػٖ كٌٌر ؽ٣ٌٛٞز ٢ٛ صؾزجٍٝ ثٌُٝثّزخ ثُغوجك٤زز، صؾزجٍٝ آ٤ُزجس ثُؼوزَ ثُلوٜز٢، 

ّْ ثّضنوثٓٚ ك٢ ثُلوزٚ ٝثُ٘قزٞ ٝػِزْ ثٌُز ّ، ىُزي ثُٔذزوأ ثُنط٤زٌ ثُزي١ ثٕزضـَ دزٚ ٝمٚٞٙجً كٌٌر "ثُو٤ جُ" ًٔج ص

 ثُؼوَ ك٢ ثُغوجكز ثُؼٌد٤ز ثإلّ ٤ٓز. ٣وٍٞ ٟجًفجً ّؤثُٚ: "ٓج٢ٛ آ٤ُز ثُو٤جُ"؟ 

ّٕ ه٤زجُ ثُـجةززخ ػِز٠ ثُٖززجٛو ٣ٌٟوزز ػ٤ِٔززز ٓزج كزز٢ ىُزي ٕززي، ٌُٝزٖ ٕزز٣ٌطز ثُضو٤زو دٖززٌٟٝ ٙزقضٜج. ُوززو  إ

جء ثُ٘قٞ ٝثُلوٚ ٛيٙ ثُط٣ٌوز ك٢ ػِْٜٔ ثُؼ٢ِٔ ثُؼظ٤ْ ثُي١ أّزلٌ ػزٖ صوؼ٤زو ثُِـزز ٝصو٘ز٤ٖ ثُٖز٣ٌؼز، ثّضؼَٔ ػِٔ

ٝأمززيٛج ػززْٜ٘ ػِٔززجء ثٌُزز ّ كأؿ٘ٞٛززج دٔؾززجهالصْٜ ٝٓٚززطِقجصْٜ، ٝثّززضؼِٜٔج ػِٔززجء ثُطذ٤ؼززز ك٘قززٞث دٜززج ٓ٘قزز٠ 

ؼٌد٤ز ثإلّ ٤ٓز".صؾ٣ٌذ٤جً ٍثهٛج ههز ٝٙؼٞدز، كٌجٗش دقّن ٜٓ٘ؼ ثُذقظ ثُؼ٢ِٔ ك٢ ثُغوجكز ثُ
9
 

ُٝوو ػَٔ ٛيث ثُٔذوأ ػ٠ِ ؽؼَ ثُغوجكز ثُؼٌد٤ز مجًػ ثَُٖٓ، ٣وٍٞ: "ُوو صٌصّخ ػ٠ِ ٛيٙ ث٤ُ٥ز ثُي٤٘ٛز ٗضجةؼ 

ّٕ ثُٔجٝز٢ ٝثُقجٝزٌ  ً، كجُقجٝزٌ ًزَ "فجٝزٌ" ٣وزجُ ػِز٠ ثُٔجٝز٢، ًٝزأ ّٞ مط٤ٌر ٜٓ٘ج: إُـجء ثَُٓجٕ ٝثُضطز
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 29، ٗيدارالدػ٢ِ فٌح،  -

8
 259ثُؾجد١ٌ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  -

9
 17، ٗ َحٍ وانتراثثُؾجد١ٌ،  -



 

  

                       

 

ى ٝال  ٌّ ػ، ػذزجًر ػزٖ "ٍٓزجٕ ًثًزو"، ٝٓزٖ ٛ٘زج ال صج٣ًن٤زز ُِلٌزٌ ٝثُْٔضوذَ ػذجًر ػٖ دْجٟ ٓٔضو ال ٣ضق ّٞ ٣ضٔز

ثُؼٌد٢".
10
  

ٝٛ٘ج فْْ ثُؾجد١ٌ ػ هضٚ ٓغ ٛيث ثُٜٔ٘ؼ ثُٔ٘ضؼ ُِؼٞثةن ثُضٌثع٤ز ٗلْٜج، ُيُي ٣ٌٖؿ صًٚٞٙ ُِوط٤ؼز، ٝال 

ٜٗزج صؼ٘ز٢ ٣ؼ٢٘ دٜج صِي ثألٙٞثس ثُض٢ صقجٍٝ إٔ صؾؼَ ثُضزٌثط كز٢ ثُٔضزجفق ٌُٞٗزٚ ٓجٝز٤جً ال ٣ؼ٤٘٘زج، دزَ ٣ذز٤ّٖ أ

ػ٘وٙ هطغ ثُؼ هز ٓغ ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثألهٝثس ثُٔ٘ضؾز ُِضٌثط. أ١ ٢ٛ "ثُضن٢ِّ ػٖ ثُلْٜ ثُضٌثع٢ ُِضٌثط".
11
 

ٝػ٤ِٚ، كجُضنِ٘ ٖٓ ٛيث ثُؼوَ ٣قزضْ ػ٤ِ٘زج إٔ ٗنِز٘ ثُضزٌثط ٓزٖ ٛزيٙ ث٤ُ٥زجس دئػزجهر صق٤ز٤ٖ آ٤ُزجس أًغزٌ 

ٍ د٘زجء كز٢ ثُؾو٣زو، ٓزٖ مز ٍ إ َٞ ؼز ِٓ ػزجهر ثُغوزز ُِقجٝزٌ، دزَ ٝثُضْزِّـ دزئؽٌثءثس ًل٤ِزز فوثع٤ز صؼ٤و ثُضزٌثط إُز٠ 

دجّززض٘ذجس كٜززْ ؽو٣ززو ُِضززٌثط، ٝثّضٜ٘جٝززٚ كزز٢ ف٤جص٘ززج، ُوكؼززٚ ٗقززٞ ثُذززو٣َ ثُقٞززج١ً ال ثالػضٚززجّ هثمززَ ّزز٤جػ 

ٓضٞثًط ًجدٌثً ػٖ ًجدٌ. ُيُي ٣ٞغ ثُؾجد١ٌ "ثُ٘وو ثإلدْض٤ُٔٞٞؽ٢" كجًّجً ُٜيٙ ثٌُٔفِز ٖٓ صؾو٣و ثُّٞجةَ كز٢ 

ه ًٌٓذجس دَ ثُوٌثءر ثُضٌثع ٌّ ٤ز، ىُي ثُٜٔ٘ؼ ثُي١ ٣٘طِن ٓ٘ٚ ٓ٘ظًٞٙ "ٖٓ ثُ٘ظٌ إ٠ُ ٓٞٝٞػجصٚ ال دٞٙلٜج ٓؾ

ّٕ صق٤َِ ثًٌُٔخ ٣نضِق ػٖ صق٤َِ ثُذ٤٘ز: صق٤َِ ثًٌُٔخ  ّٕ ٌَُ ًٌٓخ د٤٘ز، كئ دٞٙلٜج د٠٘، ٝإىث ًجٕ ٙق٤قجً أ

ّٕ صق٤َِ ثُذ٤٘ز ٓؼ٘ج ٙ ًٖق ثُـطجء ػٖ ثُؼ هجس ثُوجةٔزز ٣ؼ٢٘ ػٍَ ثُؼ٘جٌٙ ثُض٢ ٣ضأُق ٜٓ٘ج ٝكٌٍٛج، ك٢ ف٤ٖ أ

ّٕ صق٤ِزَ ثُذ٤٘زز ٓؼ٘زجٙ ثُوٞزجء  د٤ٖ ػ٘جٌٙٛج دٞٙلٜج ٓ٘ظٞٓز ٖٓ ثُؼ هجس ثُغجدضز كز٢ إٟزجً دؼزٜ ثُضقزٞالس. إ

ػ٤ِٜج دضق٣َٞ عٞثدضٜج إ٠ُ صقٞالس ٤ُِ ؿ٤ٌ، ٝدجُضج٢ُ ثُضقًٌ ٖٓ ِّطضٜج، ٝكضـ ثُٔؾجٍ ُٔٔجًّز ِّطض٘ج ػ٤ِٜج. 

ٓج أ٤ّٔٚ ٛ٘ج دـ"ثُضل٤ٌي" صل٤ٌي ثُؼ هجس ثُغجدضز ك٢ د٤٘ز ٓج دٜوف صق٣ِٜٞج إ٠ُ ال د٤٘ز،  ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُضق٤َِ ٛٞ

إ٠ُ ٓؾٌه صق٣ٞ س".
12
 

إٜٗج ٗٞع ٖٓ ثُقْْ ُؼ هز ثُيثس/ ثُٔٞٝٞع، َٝٗع ٙلز ثُووثّز ػٖ ثُضٞثَٙ ثُِْذ٢ ُِِْطز ثُضو٤ِو٣ز ك٢ 

ن ثُؼ هز ثُقٞث٣ًز د٤ٖ ثُيثس ثُض٢ أٙذقش ٓٞٝزٞع ثُ٘ظٌر ُِوٞثػو إ٠ُ ًٜٞٗج صٞثٙ ً َٓ٘ٝع ثإلًثهر ك٢ صقو٤

ٗلْٜج، ٤ُِ ٖٓ مز ٍ ػَُٜزج، دزَ ٓزٖ مز ٍ مِزن ثّزضٌثص٤ؾ٤ز صؼ٤زو صٌص٤زخ ثُزيثس كز٢ ٓٞٝزٞػٜج، ٝٓزٖ هثمزَ 

ثُٔٞٝٞع ٣ٌٖٔ صٜو٣ْ ثُوٞثػو ٝثُوٞث٤ٖٗ ثُؾجَٛر، ألٜٗج ٤ُْش ٓو٤ٔز ك٢ ثُٔٞٝٞع ػ٠ِ ّزذ٤َ ثأل٤ٍُزز دزَ ػِز٠ 

٣ٌ ٌٓٔ٘جصٚ، ُٝيُي ًجٗش ثُ٘ض٤ؾزز صق٣ٞزَ صِزي ثإلًثهر إُز٠ كؼزَ صن٣ٌذز٢ ُزيُي ثُذ٤٘زجٕ ّذ٤َ هًٚٞ ثُؼوَ ك٢ صقٌ

ثُٔضْٞٛ، ٝصق٣ِٞٚ ٗقٞ ثّض٤طجٕ ؽو٣و، ٝٗقٞ إهجٓز ؽو٣ور ك٢ "ثُٜ٘ج"، ك٢ ػٌٚ ثُؼو ٤ٗز دضق٣َٞ ثٌُ ٣ز ٙٞح 

ّٕ ثُضٞثٙززَ ثإل٣ؾززجد٢ ٓززٖ مزز ٍ ٌٓثػززجر ٕززٌٟٝ إٗضززجػ ثُقًٌززز ًلؼززَ ه ٝح ال ْٓززضوٌ ٝال ٓقج٣ززظ،  ُٝززيُي "كززئ
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 21ثٌُٔؽغ ٗلْٚ، ٗ  -

12
 47، ٗ انتراث وانحداثخثُؾجد١ٌ،  -



 

  

                       

 

زِش ثُلقز٘ ثُذٌٛزج٢ٗ ٝثُ٘وزو ثُؼِٔز٢، ال  ّّ ثٌُضجدز ثُ٘وو٣ز ك٢ ثُضٌثط، ٜٓٔج ثّهػزش ُ٘لْزٜج ثُٔٞٝزٞػ٤ز ٜٝٓٔزج صٞ

٣ٌٖٔ إٔ صضنط٠ ثُؼجةن ثُيثص٢، ّٞثء ٖٓ ؽٜز ثُ٘زجظٌ، أٝ ٓزٖ ؽٜزز ٓٞٝزٞع ثُ٘ظزٌ، كجٌُضجدزز ػزٖ ثُضزٌثط ٛز٢ 

ّٕ ثألػٔزجٍ ثُل٣ٌٌزز  ثُٔضّٚزِز دزجُضٌثط، إٗٔزج ٛز٢ أ٣ٞزجً فزٞثً دز٤ٖ ىٝثس"فٞثً ثإلْٗجٕ ٓغ ٗلْزٚ، ًٝزيُي كزئ
13
 ،

ٝػ٤ِٚ ك٤ؾخ ٗوو ثُّٞجةَ ثُض٢ ٣ضَّٞ دٜج هٌثءر ثُضٌثط، ُٝضٚق٤ـ ثٌُ ٣ز ٝهكزغ ثُنطزجح دئػزجهر صؾو٣زو ث٤ُ٥زجس 

 الٗنٌثٟ أٓغَ ك٢ ػٌٚ ث٤ُّٞ.

ّْ ٓطّخ ٝهغ ك٤ٚ ثُؾجد١ٌ ٛٞ ىُي ثُنَِ ك٢ ثُوٍٞ دج٤ُُٖٞٔز كز٢ ثُ٘ظزٌ، ٝثُؼٔزَ َّ أٛ دزجُضؾ١َء، "ٝإىث  ُٝؼ

ّٕ ثُؾجد١ٌ ثصؾٚ ػ٘و ُٝٞؽٚ دزجح ثُضطذ٤زن إُز٠ صوْز٤ْ ثُضزٌثط إُز٠ أؽزَثء ٓضذزج٣ٖ دؼٞزٜج ٓزٖ دؼزٜ،  ثصٞـ ُ٘ج أ

ْٝٓضوَ دؼٜٞج ػٖ دؼٜ، ٝإ٠ُ صل٤َٞ ؽًَء ٝثفو ٜٓ٘ج ػ٠ِ دجه٢ ثألؽَثء ثألمٌٟ ك  ٣ذو٠ أ١ّ ٓؼ٠٘ ُوػٞصٚ 

ٌززٕٞ ثُؾززجد١ٌ ٓٔجًّززجً ُِضؾَةززز ٝثُضلجٝززَ ال ُِٖزز٤ُٞٔز إُزز٠ ثُٖزز٤ُٞٔز دززَ ص٘وِززخ ٛززيٙ ثُززوػٟٞ إُزز٠ ٗو٤ٞززٜج، ك٤

ّٕ ٝفزور ثُضزٌثط صضلٌزي كز٢ ٣زوٙ إُز٠ أؽزَثء ٓضؼجًٝزز ٓضـجُذزز ك٤ٔززج  ٝثُضٌجٓزَ ػِز٠ مز ف ٓزج ٣ّوػ٤زٚ "أال صزٌٟ أ

د٤ٜ٘ج"
14
 ؟

ٝػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ ىُي، كِوو ػَٔ ثُؾجد١ٌ ػ٠ِ ثُقلٌ ك٢ ثُؼوَ ُوًثّز ثُوٞثػو ثُغجدضز ك٤ٚ ٓزٖ مز ٍ صق٤ِزَ 

ٜ ُِذ٤٘جس ثٌُجٓ٘ز ك٤ٚ ٗض٤ؾز ثُضوؼ٤وثس ثٌُذٌٟ َُٖٓ ثُضو٣ٖٝ ُيُي ٖٓ ثُٔٔجًّز ثأل٤ًًُٞٞؽ٤ز ثُضز٢ إٔزجً ْٓضل٤

إ٤ُٜج كًٞٞ، ٓغ أّٗٚ ُزْ ٣ٔزجًُ صزو٣ٝ٘جً دجُٖزٌَ ثُلًٞز١ٞ دوزوً ٓزج ٓزجًُ كٚز ً ٓؼٌك٤زجً ُِز٘ظْ ثُغوجك٤زز كز٢ صزج٣ًل 

٢ٔ٤، ٣ٝؼ٢٘ ػ٘و كًٞٞ "ٓؾٔٞع ثُؼ هجس ثُض٢ ٣ٌٜٔ٘ج ثُغوجكز ثإلّ ٤ٓز، ٝصؼضٔو ثأل٤ًًُٞٞؽ٤ج ػ٠ِ هًثّز ثإلدْض

إٔ صؾٔغ ك٢ ٌٓفِز ٓؼطجر ثُٔٔجًّجس ثُنطجد٤ز ثُض٢ صضٖٞٔ ػور أٝؽٚ إدْضُٔٞٞؽ٤ز دزجُؼِّٞ ثٌُٔصذطزز دأْٗزجم 

ٌٓٞٗز. كجإلدْض٢ٔ٤ ٤ُِ ٌٕ ً ٖٓ إٌٔجٍ ثُٔؼٌكز أٝ ٗٔطجً ٖٓ أٗٔجٟ ثُؼو ٤ٗز، ٣ظٌٜ ٝفور ٓٞٝزٞع ثُذقزظ كز٢ 

ٝ ٌٓفِز ٓؼ٤ّ٘ز ٖٓ م ٍ ثمضٌثهٚ ُٔؾجالس ثُؼِّٞ ثُٔنضِلز، دَ إّٜٗج ٓؾٔٞع ثُؼ هجس ثُض٢ ٣ٌٖٔ إٔ كٌٌ ٓؼ٤ٖ، أ

ٌٗضٖلٜج ك٢ ٌٓفِز ٓؼطجر د٤ٖ ثُؼِّٞ ػ٘وٓج صوّٞ دضق٤ِِٜج ك٢ ْٓضٟٞ ثإلٌٟثءثس ثُنطجد٤ز".
15
 

                                                           
13
 9، ٗ يدارالدػ٢ِ فٌح،  -

14
 33، ثًٌَُٔ ثُغوجك٢ ثُؼٌد٢، د٤ٌٝس/ ثُوثً ثُذ٤ٞجء، ثُطذؼز ثُغج٤ٗز، ٗ تجدَد انًُهج فٍ تقىَى انتراثٟٚ ػذو ثٌُفٖٔ،  -

15
 242ٗ  ،، ًٖٓ٘ٞثس ثالمض ف، ثُوثً ثُؼٌد٤ز، د٤ٌٝس /ثُؾَثةٌ /ثُوثً ثُذ٤ٞجءإشكبنُخ انتىاصم فٍ انفهضفخ انًعبصرحػٌٔ ٤ٜٓذَ،  -



 

  

                       

 

ُٝوززو ص٤ّٔززَ ثإلدْززض٢ٔ٤ 

Épistémè ٌُٔززٕٞ ُِٔؾززجٍ كزز٢ صززج٣ًل ثُؼوززَ ثُؼٌدزز٢ د٘ززٞع ٓززٖ ثُضززوثمَ ثُغوززجك٢ ث

ّٕ ثُؾجد١ٌ ُْ ٣وْْ ثإلدْض٢ٔ٤ إ٠ُ ػًٚٞ ًٔج كؼَ كًٞٞ ك٢ ًضجدٚ "ثٌُِٔجس ٝثأل٤ٕجء" ثُٔؼٌك٢. ؿ٤ٌ أ

دَ هجّ  

 دضو٤ْْ ثإلدْض٢ٔ٤ إ٠ُ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُ٘ظْ ثُغوجك٤ز: ثُذ٤جٕ ٝثُذٌٛجٕ ٝثُؼٌكجٕ. ُيُي هجّ ثُؾجد١ٌ ػ٠ِ:

؛ ثُؼوزززَ كززز٢ صزززج٣ًل ثُغوجكزززز ثإلّززز ٤ٓز ٓزززٖ مززز ٍ أٝالً: ٓؾٔزززٞع ثُنطجدزززجس ثُُٔٞزززور ُٔذزززجها ثُٔلٜزززّٞ -

ثُٔٔجًّزززجس ٗؾزززوٙ صقزززوط ػزززٖ صِزززي ثُٔٔجًّزززجس دجػضذجًٛزززج ٓٔغِززز٤ٖ كؼ٤ِززز٤ٖ ُِنطزززجح، ٝٛ٘زززج ٣وزززٍٞ ٤ٖٓزززجٍ 

كًٞززززٞ: "ال صْززززؼ٠ فل٣ٌززززجس ثُٔؼٌكززززز إُزززز٠ صقو٣ززززو ثُنززززٞثٌٟ ٝثُضٔززززغّ س ٝثُٚززززًٞ ٝثألكٌززززجً ثُٔق٣ًٞززززز 

جدزززجس، دزززَ صقزززوه ٛزززيٙ ثُنطجدزززجس ٗلْزززٜج ٓزززٖ ف٤زززظ ٝثُٔٞٝزززٞػجس ثألّجّززز٤ز ثُضززز٢ صنضلززز٢ ٝصظٜزززٌ كززز٢ ثُنط

٢ٛ ٓٔجًّجس صقٌٜٔج هٞثػو ٓؼ٤ّ٘ز".
16
 

عج٤ٗجً: ػَٔ ثُؾجد١ٌ ٣٘ذ٢٘ ػ٠ِ ثّضٌثص٤ؾ٤ز صؼو٣َ ثُٞٝؼ٤جس ثُضٌثع٤ز، ٖٓ مز ٍ إػزجهر ص٘ظ٤ٜٔزج ٝؽؼِٜزج  -

ّٕ فل٣ٌجس ثُٔؼٌكز ٤ُْش ٤ٕتجً أًغٌ ٖٓ ًضجدز عج٤ٗز: أ١ صق٣ٞ ً  ٓ٘ظٔجً ُٔج ًضزخ ال  ٓؼجٌٙر، ُيُي ٣وٍٞ كًٞٞ: "إ

٣ضؼوٟ ثٌَُٖ ثُذٌث٢ٗ، ك٢ٜ ٤ُْش ػٞهرً أٝ ًؽٞػجً إ٠ُ ٌّ ثألَٙ ىثصٚ، دزَ إّٜٗزج ٝٙزق ٓز٘ظْ ُنطزجح، ٣ؾؼزَ 

ٓ٘ٚ ٓٞٝٞػٚ".
17
 

ُوو ثّضطجع ثُؾجد١ٌ إٔ ٣ؾو ثُوثكغ ٌُٔفِز صو٣ٖٝ ؽو٣زو ُضقو٤زن ثُضٞثٙزَ ثُلؼزجٍ ٓزٖ مز ٍ صلؼ٤زَ ثُضزٌثط 

ٓزٖ ثُضزٌثًْ ثُلوٜز٢ ثُزي١ ٙزجهً ثُؼوزَ، ٝؽؼِزٚ ْٓزِٞح ثإلًثهر، ٣ٌ٣زو إٔ ٝؽؼِٚ ًثٛ٘جً أٝ ٓؼجٙزٌثً، ٝصن٤ِٚزٚ 

ً ثُؼو ٤ٗز ثُؼٌد٤ز ٣ٝوكؼٜج ٗقٞ ثإلدوثع. ٌّ  ٣ق

                                                           

ُِٞهزٞف ػِز٠ ثُذ٤٘زجس ثألّجّز٤ز ُِلٌزٌ، كلًٞزٞ ثًضٖزق  ٣ٝ1966ٔغَ ثُٔٚطِـ ِٙخ ثُٔٞثٝؼز أٝ ثُوًثّز ثُض٢ هوٜٓج ٖٓ م ٍ ًضجدٚ "ثٌُِٔزجس ٝثألٕز٤جء  

٤ٖ ٓنضِززق ٓؾٔزٞع ثُؼ هززجس ٝثُزٌٝثد٠ ُٔنضِززق أٗززٞثع ثُنطجدزجس ٝصضذؼٜززج كزز٢ ثُقوزخ ثُضج٣ًن٤ززز ثُٔؼطزجر: ف٤ززظ هًُ ًززَ ظزٞثٌٛ ثُؼ هززجس دزز٤ٖ ثُؼِزّٞ أٝ دزز

 ثُنطجدجس ثُؼ٤ِٔز ثُض٢ أّْش ٓج ّٔجٙ دئدْض٢ٔ٤ ثُقوذز:

Judith Revel, Dictionnaire de Foucault, P     


 ف٤ظ هْْ ثإلدْض٤ٔ٤جس إ٠ُ ػًٚٞ، ٝهًُ مٚجة٘ ًَ ػٌٚ: 

 إدْض٢ٔ٤ ػٌٚ ثُٜ٘ٞز ٝمٚجةٚٚ. -

 إدْض٢ٔ٤ ثُؼٌٚ ثٌُ ٢ٌ٤ّ. -

 إدْض٢ٔ٤ ثُؼٌٚ ثُقو٣ظ. -

٢ ثُنٚزجة٘ ثُؼجٓزز ٌُزَ ػٚزٌ إدْزض٢ٔ٤، ٝٓزٖ مز ٍ صِزي ثُٔؼزج٣ٖ ثُقل٣ٌزز صذز٤ٖ ٗزٞػ٤ٖ ٓزٖ ثالٗوطزجع كز٢ إدْزض٢ٔ٤ ثُغوجكزز: ثألٍٝ ٣ضؼِزن ٌٝٛيث صْ ثُقلٌ كز

ّٕ ٣ٌٟوزز ثُضل٤ٌزٌ كز٢ ػٚزٌٗ 19دجُؼٌٚ ثٌُ ٢ٌ٤ّ إ٠ُ ٓ٘ضٚق ثُوزٌٕ  ج ٝثالٗوطزجع ثُغزج٢ٗ كز٢ دوث٣زز ثُوزٌٕ ثُزي١ ٣ؼزو ٓزوم ً ٜٓٔزجً ُقزوثعض٘ج، ٝثُ٘ظزجّ ٣ذز٤ٖ أ

 ثٌُ ٢ٌ٤ّ صنضِق ػٖ ٟذ٤ؼز ثُضل٤ٌٌ ك٢ ثُؼٌٚ ثٌُ ٢ٌ٤ّ.... ٝ ٌٛيث:

Michel Foucault, Les Mots et Les Choses, Edition Gallimard, Paris 1966, P 13  

16
 128، ٗ 1987، 2، صٌؽٔز ّجُْ ٣لٞس، ثًٌَُٔ ثُغوجك٢ ثُؼٌد٢ ُذ٘جٕ، ثُٔـٌح، ٟحفرَبد انًعرفخ٤ٖٓجٍ كًٞٞ،  -

17
 129لْٚ، ٗ ثٌُٔؽغ ٗ -



 

  

                       

 

2

فززجٍٝ ٓقٔززو ػجدززو ثُؾززجد١ٌ هًثّززز ثُ٘ٚززٞٗ ثُضأ٤ّْزز٤ز ثٌُٔٞٗززز ُِؼوززَ، ٝأمززي كزز٢ ثُقلززٌ كزز٢ ثُطذوززجس 

" ٝهًثّز ًَ ٟذوز ػ٠ِ فور، ػ٠ِ ٓزج ٛز٤ٖٔ ػ٤ِٜزج. ٝصٌٔزٖ أ٤ٔٛزز Les Plateaux Historiquesثُضج٣ًن٤ز "

ثُذقظ ٛ٘ج ك٢ ثُو٤جّ ػ٠ِ ثُٔٚجهً ثُضوؼ٤و٣ز ُو٤جّ ثُٔلٜزّٞ كز٢ ثُضزج٣ًل دضؼ٤ز٤ٖ ثألٟزٌ ثُذ٣ٞ٤٘زز ثُؾَة٤زز ثُٔقًٌزز 

ّٕ ٓلّٜٞ ثُؼوَ ػج٠ٗ أّجّجً ٓزٖ ثمزض ٍ ٝظ٤لز٢ ٝد٤٘ز١ٞ ُِٔلجًهزز دز٤ٖ ثُٔلٜزّٞ ًئٟزجً  ُـز١ٞ ُقًٌز ثُٔلّٜٞ، أل

جً ك٢ ثُوثٍ ثُٔؼٌك٢ ُِقوثعز. ّّ ّٕ ثُٔوٚٞه ٣و٢ٞ إ٠ُ ه٤جّ ثُؼوَ دجػضذجًٙ أ  فجف ٝثُٔلّٜٞ ًئٟجً صج٣ًن٢، أل

ّٕ ثُنزز٣َٖ ثُِـزز١ٞ ُِٔززوٍُٞ ال ٣ؼٌززِ ثُٔٔجًّززز ثُؼٌد٤ززز ُٔززوٍُٞ "ثُؼوززَ"، ف٤ززظ إّٗززٚ ثُضززذِ دجُوالُززز  ىُززي أ

جٕ ك٢ هالُز "ثُؼوَ": ُيُي كجُضنجًؽجس صؼٌِ دؼو٣ٖ ٗجهٖٜٔج ث ،ث٤ُْج٤ّز ُِٔٔجًّز ّٔ  ُؾجد١ٌ، ٌُٜ٘ٔج ٜٓ

 ثُؼوَ/ ثُٔؾضٔغ ثُٔضٞفٔ. -

 ثُؼوَ/ ثُٔؾضٔغ ثُلو٢ٜ. -

ثُضج٣ًن٤ز ثٌُِٖٔز ُضج٣ًل ثُٔٚجهًثس ثٌُذٌٟ ُِؼو ٤ٗزز كز٢  كجُؾجد١ٌ ٣ْٞٛ هجًةٚ دجُٞهٞف ػ٠ِ ثُٔجهذ٤ِجس

ف٤جر ثُؼٌح، ُزيُي ٣ُؼطز٢ ٓوزجد ً صؼ٣ٞٞز٤جً ُِٔزوٍُٞ ٓزٖ هثمزَ ثُطجهزز ثُضٌغ٤ل٤زز ُِٔٚزطِـ ٓزٖ مز ٍ ٓزج أٝزجكٚ 

 ثُٔلّٜٞ ك٢ ثُغوجكز ث٤ُٞٗج٤ٗز أٝ دؼزٜ ثُٔقزجٝالس ثُض٘ظ٣ٌ٤زز ثُـٌد٤زز دؼجٓزز. "ُوزو ًزجٕ دجإلٌٓزجٕ صلزجه١ ٓغزَ ٛزيٙ

ثُضْج الس ُٞ أٗ٘ج ثّضؼِٔ٘ج ًِٔز "كٌٌ" دزوٍ ًِٔزز ػوزَ"
18

ّٕ ثُٔؼٔزٍٞ ثُغوزجك٢ ُٔزوٍُٞ كٌزٌ ٣قٔزَ هثمِزٚ  ، ىُزي أ

ٙٞؿجً ُإلٟجً ثُي١ ٣٘ضظْ صِي ثُغوجكز، ٝٛ٘ج ٌٕٗٞ أٓجّ ثُٔقٔزٍٞ كز٢ ٛزيٙ ثُغوجكزز؛ أ١ ٓزج ٗلٌزٌ دزٚ هثمِٜزج، ٝٛزٞ 

ٝىُزي ٓزج ٤ٔ٣زَ عوجكزز ٓزج هٕٝ أمزٌٟ، ٝٛز٢ ثُٖٔزٌِز ٓوٍُٞ ػ٠ِ ثُٔ٘ضؾجس ثُذ٣ٌٖز، دجػضذجًٛج ثألٗغٌٝدُٞزٞؽ٢، 

ّٕ ثإلْٗجٕ أٙ ً ف٤ٞثٕ ٓغوق ٣٘لؼَ دجُغوجكز، ٣ٝقون صٔٞهؼجً دٜج،  أّجّجً ُ٘ظٌر ثإلْٗجٕ ُِؼجُْ ثُٚـ٤ٌ ٝثٌُذ٤ٌ، أل

 ٝػ٤ِٚ كجُقجؽز ثُغوجك٤ز ٢ٛ ثُض٢ ٣ُؼذٌ دٜج ثإلْٗجٕ ػٖ ٝؽٞهٙ، دَ ٣ًٌٖٝ دٜج ٓٔجًّز ثُضل٤ٌٌ، ُٝيُي كٜٞ ٣وزٍٞ:

"إىٕ كززجُضل٤ٌٌ دٞثّززطز عوجكززز ٓززج، ٓؼ٘ززجٙ ثُضل٤ٌززٌ ٓززٖ مزز ٍ ٓ٘ظٞٓززز ٌٓؽؼ٤ززز صضٖززٌَ إفززوثع٤جصٜج ثألّجّزز٤ز ٓززٖ 

ٓقوهثس ٛيٙ ثُغوجكز ٌٝٓٞٗجصٜج، ٝك٢ ٓووٓضٜج ثًُٔٞٝط ثُغوجك٢ ٝثُٔق٠٤ ثالؽضٔجػ٢ ٝثُ٘ظزٌر إُز٠ ثُْٔزضوذَ، دزَ 

ي ثُغوجكزز، ٌٝٛزيث كزئىث ًزجٕ ثإلْٗزجٕ ٣قٔزَ ٓؼزٚ ٝثُ٘ظٌر إ٠ُ ثُؼجُْ إ٠ُ ثٌُٕٞ ٝثإلْٗزجٕ ًٔزج صقزوهٛج ٌٓٞٗزجس صِز

                                                           
18
 11، ٗ 2003، 9، ثًٌَُٔ ثُغوجك٢ ثُؼٌد٢، ثُٔـٌح، ُذ٘جٕ، ٟتكىٍَ انعقم انعرثٍٓقٔو ػجدو ثُؾجد١ٌ،  -



 

   

                       

 

صج٣ًنٚ ٕجء أّ ًزٌٙ ًٔزج ٣وزجٍ، كٌزيُي ثُلٌزٌ ٣قٔزَ ٓؼزٚ آعزجً ٌٓٞٗجصزٚ ٝدٚزٔجس ثُٞثهزغ ثُقٞزج١ً ثُزي١ صٖزٌَ 

ك٤ٚ".
19
 

ّٕ ثُؼوَ ٛٞ ثُوجةْ أّجّجً ك٢ ػٞو ٖٓ ثُغوجكز، ألٗٚ ثُٞػجء ثُقٞج١ً ُِغوجكز ثُض٢ صٖزٌَ ثُزٞػ٢  ٝدجُضج٢ُ، كئ

ٕ ثُق٤زَ أٝ ثُلٞزجء ًوالُزز فجّزٔز ػِز٠ ف٤زجٍر ثُؾـٌثك٤زج، كزجُض٤٤َٔ ٣ذزوأ أّجّزجً ٓزٖ ٓؾٔٞػزز ٓزٖ دجُٞؽٞه، ٝأل

ثالػضذززجًثس ثُْ٘ززو٤ز ثألّجّزز٤ز، ُززيُي كجُٔٚززذّجس ثألّجّزز٤ز ألّززتِز ثُؾززجد١ٌ ثُززٌثةؼ ك٤ٜززج عوززجك٢ ٌُززٖ ثُٔززوًًجس 

هالُززز ثُٔلٜزّٞ كزز٢ عوجكزز ثُٖززٌَ ثُٚزـ٤ٌر ٜٓ٘زج ٓضٖززؼذز: ػٌه٤زز، ٝؽـٌثك٤ززز، ٝه٤٘٣زز، ٤ّٝجّزز٤ز، ٝػ٤ِزٚ كوززو دز٤ّٖ 

ٝثُٔوٚٞه ٓ٘ٚ ٝىُي ثُْؤثٍ ثإلٌٕج٢ُ، َٛ ِٗٔي ٗقٖ ثُؼٌح ػو ً؟ ٝثُْؤثٍ دٜيث ثُطٌؿ ٣ٌٕٞ مجًػ ثُٔ٘طزن، 

ّٕ هالُز ثُؼٌٝدز صلْٜ صؼ٤ِوجً مجًػ ىثصٜج ُٔوجدِضٜج دج٥مٌ، ُٝضقو٣و ثُٔوٍُٞ ٝؽخ ٓ٘جظٌصزٚ دٔزج ٣وجدزَ كز٢ عوجكزز  أل

د٘جء ٓوِٞح ك٢ ثألٗج ٖٓ م ٍ ثُض٘جظٌ ثُنل٢ ُِ٘ظجّ ثُغوجك٢ ثُؼٌد٢ ٝٓوٟ صٖز٤ٌِٚ  - ك٢ ص١ًٞٚ -أمٌٟ، ٝٛٞ 

ُٞػ٤ٚ دجُٔلّٜٞ ٖٓ ػوٓٚ ثدضزوثء، ٝٓزوٟ صزأعٌٙ دـ٤زٌٙ ًزيُي ُذ٤زجٕ ثُٔؼو٤ُٞزز، ٝٛزيث ثُلؼزَ دقزظ ػزٖ مٚٞٙز٤ز 

 ثُضج٣ًل ٖٓ ؽٜض٤ٖ: ػٌد٤ز ُِؼوَ، ٝد٤جٕ ٓوٟ كجػ٤ِز ثُضٌث٤ًخ ثُغوجك٤ز ك٢ ص٤٤َٔ ثُ٘ظجّ ث٤ٔ٤ُْجة٢ ُِٔوٍُٞ ك٢

 َٛ ثُؼوَ ثٌُثٖٛ ٛٞ صٌثًْ صج٣ًن٢ دؼوَ ثألِٓ؟ -

َٛ ٛ٘جى صَِْْ صج٣ًن٢ ُِٔلّٜٞ، أٝ أٗٚ ىثصٚ هطغ ثُِٚز ٓغ فًٌزز ػِز٠ ٗلْزٚ ُٚزجُـ ٓزوٍُٞ آمزٌ كز٢  -

 ٟذوز ٤ٍ٘ٓز أمٌٟ؟

ّ ٝصٖزٌِٚ كز٢ عْ ٓج ثُٔوٚٞه دجُؼوَ ػ٘و ثُؼٌح؟ ٢ٛ فجُز ْٓجة٤ِز ٕؼٌ دٜج ثُؾجد١ٌ، ُيُي هجّ ػ٠ِ ثُٔلٜٞ

 ثُغوجكجس ثُٔضجمٔز، ث٤ُٞٗج٤ٗز ٝثألًٝد٤ز. 

ٝٛ٘ج هجّ ػ٠ِ صق٤َِ ثإلفجُز ٓ٘ٚ ك٢ ٛيٙ ثُغوجكجس ُِو٤جّ ػِز٠ ثُؾَة٤زجس ثألّجّز٤ز كز٢ ىُزي ثُٔقضزٟٞ، ٝٛزَ 

٘زج ٛ٘جى دو٣َ ك٢ ثُغوجكز ثُؼٌد٤ز ٣وجدَ ثُلُّٜٞ ثُْٔجٝهز ُِغوجكجس ثُض٢ صقون ٓذوأ ثالٕضٌثى؟ ُزيث ٣وزٍٞ: "هزو ٣ذزوٝ أٗ

ث٥ٕ ك٢ ٝٝغ ٣ٌٔ٘٘ج ٖٓ ثُومٍٞ ٓذجٌٕر ك٢ ثُٔوجًٗز، ٌُٖٝ ٛيث ٤ُِ ّٟٞ ْٝٛ، ك٘قٖ ٝإٕ ً٘ج ث٥ٕ ػِز٠ د٤٘زز 

ٖٓ صطزًٞ ٓلٜزّٞ ثُؼوزَ كز٢ ثُغوجكزز ثإلؿ٣ٌو٤زز /ثألًٝد٤زز كئٗ٘زج ُزْ ْٗزضنِ٘ دؼزو ٓزٖ صزج٣ًل ٛزيث ثُؼوزَ ٓزج ٣ٌٔزٖ 

١ٞ٤ ثُي١ ظَ عجدضزجً ًؿزْ ًزَ ثُضقزٞالس ثُضز٢ ػٌكٜزج، ثػضذجًٙ دٔغجدز ٤ًجٗٚ ثُوثم٢ِ ثُغجدش، ٗوٚو ديُي ٤ٌِٛٚ ثُذ٘

ٝثُي١ ػ٠ِ أّجّٚ ٝفوٙ ٣ٌٖٔ ثُو٤جّ دجُٔوجًٗز".
20
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 13ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  -
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 27، ٗ تكىٍَ انعقم انعرثٍـ ٓقٔو ػجدو ثُؾجد١ٌ، 



 

   

                       

 

ّٕ ثُٔوجًٗزز ثُضزز٢  ٝٛ٘زج ٌٗزٕٞ فو٤وزز أٓزجّ ٓ٘ؼززٌػ مط٤زٌ كز٢ د٘زجء "ثُٔٞٝزٞع" دززجُٔلّٜٞ ثإلدْزض٢ٔ٤، ىُزي أ

ٓز أٓجّ ثُؾٜز ثُٔوجًٗز ُؼوّ ٝؽٞه ٣نٜٞٝج ثُؾجد١ٌ ّضلوو ثُؼوَ ثُؼٌد٢، دٔج ٛٞ ٓجهر ثُذقظ، ثُووًر ػ٠ِ ثُٔوجٝ

ّٕ ثُؼوَ ثُؼٌدز٢ هزجهً ػِز٠ صؾزجٍٝ ٓ ٍهزٚ دضؼجٝزوٙ ٓزغ  ج ٤ُّؼط٢ ثالٗطذجع أ ّٔ هٌثدز ٓ٘طو٤ز د٤ٖ ثُؼو٤ِٖ أّجّجً، ٓ

 ث٥مٌ.

زج ُز٤ِ ك٤زٚ، ٝدجُضزج٢ُ صق٤ِٔزٚ دقُٔٞزز مجًؽزز ٓ٘زٚ، ٛزيٙ ثإلٝزجكز  ّٔ ف٤ظ ٤ٞ٤ّق ثُؾجد١ٌ ُِؼوَ ثُؼٌد٢ ٓ

ء ُِؼوَ ثُؼٌد٢ ٢ٛ ثُض٢ أعجًس ًَ ٛيٙ ثٌُٖٜر فٍٞ ثُؾجد١ٌ، ٝٛ٘زج ٗقضزجػ إُز٠ صزوه٤ن ثُض٢ ؽٌصٜج َٗػز ثإلف٤ج

ّٕ ثُؾجد١ٌ ٣قجٍٝ ػوِ٘ز ثُٔلٜزّٞ ثُؼوِز٢ ػ٘زو ثُؼزٌح ثُزي١ ٓزج ٍثٍ ػ٘زوٙ ٣ؼز٤ٔ ػِز٠  ك٢ ثٌُٖٔٝع، ف٤ظ ِٗٔـ أ

 ثُٔضٞفٔ ٝثُنٌثكز.

ٌّ ثُذجفظ دٞؽٞه إفٌثػ ٓؼٌك٢ أٗٚ ُْ ٣ؾو ص وه٤وجً ُِٔلّٜٞ ك٢ ثُٔ٘ظٞٓزز ثُغوجك٤زز ُيُي ٣ٖؼٌ ثُوجًا ػ٘وٓج ٣و

ثُؼٌد٤ز، كذؼو ثُقْْ ٝثُن٤جً ثُٔل٢ٞ إ٠ُ ٓوجًٗزز ثُؼوزَ ثُؼٌدز٢ دـ٤زٌٙ، ٣وزّٞ ػِز٠ ٓزج أّزٔجٙ دجُغجدزش كز٢ ثُؼوزَ 

 ث٤ُٞٗج٢ٗ ٝثألًٝٝد٢ ٝثُي١ ُّنٚٚ ك٢ أ٣ٌٖٓ ٛٔج:

 ثػضذجً ثُؼ هز د٤ٖ ثُؼوَ ٝثُطذ٤ؼز ػ هز ٓذجٌٕر ٖٓ ؽٜز. -"أ

ر ثُؼوَ ػ٠ِ صل٤ٌْ ثُطذ٤ؼز ٝثٌُٖق ػٖ أٌّثًٛج ٖٓ ؽٜز عج٤ٗز".ثإل٣ٔجٕ دووً -ح
21
 

ّٕ ثُؾجد١ٌ أِّْ ٓلّٜٞ ثُؼوَ ثُؼٌد٢ إ٠ُ ثُغجدش ك٢ ثُؼوَ ث٤ُٞٗج٢ٗ/ ثألًٝٝد٢، ٝٛٞ ٗٞع ٓزٖ  ٝٛ٘ج ٗ فع أ

ثإلكٌثؽ ثُوثم٢ِ ُِٕٔٞٔٞ ثُٔلج٢ٔ٤ٛ ُِؼوَ ثُؼٌد٢، ٝٛيث ٓج ٕؼٌ دٚ ؽًٞػ ٌٟثد٢ٖ٤ ثُي١ ػذٌّ ػٖ ٛيث ثُنَِ 

جً إكوج٣ًجً؟ كٔزج أكوزٌ ٓلٜزّٞ ثُؼِزْ أٝ ثُو٣ٔوٌث٤ٟزز ثُٔوج٢ًٗ د٤ٖ ثُؼو٤ِٖ ك٢ هُٞٚ: "أ٤ُْش ثُٞو٣ز ػ٠ِ ثُوٝثّ ٜٓ٘ؾ

ٓغ ً دجُٕٔٞٔٞ إىث ؽٌٟ صقو٣و ثألٍٝ دأٗٚ ٗو٤ٜ ثُؾَٜ، ٝثُغج٤ٗزز دأٜٗزج ػٌزِ ثُوًضجص٣ًٞزز؟ عزْ أ٤ُْزش ثُٞزو٣ز 

دجًٌُٞٝر ٜٓ٘ؾجً ٓج٣ٞٗجً؟ ٜٓ٘ؾجً ال ٣ٞغ "ثُن٤ٌ" ك٢ هطخ إال ٤ُٚ٘غ "ثٌُٖ" ك٢ هطخ ٓوجدَ؟ ٝٓزٖ عزْ أ٤ُْزش 

ٜؾجً ٓؼ٤ج٣ًجً، ٜٓ٘ؾجً ٣نل٢ ػ٠ِ ثُوٝثّ ؿجة٤ز صغ٤٘٤ٔز أٝ صذن٤ْ٤ز"؟ثُٞو٣ز ٓ٘
22

 

ُوزو أًدٌززش ٛزيٙ ثُٞززو٣ز ٓلٜززّٞ ثُؼوزَ ثُؼٌدزز٢ ػ٘ززو ثُؾزجد١ٌ، ف٤ززظ ؽزجء دقغززٚ ٓوِٞدززجً، دزوٍ إٔ ٣ذقززظ كزز٢ 

ٓٚززذجس ثُٔلٜززّٞ كزز٢ ثُغوجكززز ثُؼٌد٤ززز، أهجٓززٚ كزز٢ أُ ثُؼوززَ ثُـٌدزز٢، ف٤ززظ ؽؼززَ ثُؼوززَ ثألًٝٝدزز٢ ٛززٞ ثّززضٌٔجٍ 

ُ ّضوٌث٣ًز ثُضج٣ًن٤ز ُيُي ثُقٌثى ك٢ د٘جء ثُٔلّٜٞ هٕٝ إٔ ٣ٌثػ٢ ْٓذذجس ٝؽٞه ٛيث ثُؼوَ. ٝٓقجُٝزز ٓؼٌك٢ 
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 28ثٌُٔؽغ ٗلْٚ، ٗ  -
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٤ٙجؿز ثالّضٌٔث٣ًز ثُضج٣ًن٤ز ُِؼوَ ثألًٝٝد٢ ك٢ م٠ ٝثفو ٓغ ثُؼوزَ ث٤ُٞٗزج٢ٗ، ٝؽٔؼٜٔزج كز٢ ػوزَ ٝثفزو ٛزٞ 

ٌح ػِز٠ فْزجح ثُٖزٌم، ٣ٝؾؼزَ ثُؼوَ ثُـٌد٢، إٗزٚ كز٢ ثُقو٤وزز صنز٣ٌؼ ؿ٣ٌزخ ٣ؼطز٢ ثُٖزٌػ٤ز ثُضج٣ًن٤زز ُِـز

ّٕ ثألهُززز ثُضج٣ًن٤ززز ًجٗززش صؾؼززَ ث٤ُٞٗززج٢ٗ ؽززَءثً ٓززٖ  ثألًٛ ثُضزز٢ ٣ضقززٌى ػ٤ِٜززج ثُٖززٌم ؿ٣ٌذززز ْٝٓززضوِز، ٓززغ أ

ّٕ ٓلٜززّٞ ؿٌدزز٢ ًززجٕ ؿٌٝززٚ ثّززضؼٔج٣ًجً أٝ إٕ ٙززـ ثُضؼذ٤ززٌ  ثُلٞززجء ثُٖززٌه٢ ُٝزز٤ِ ثألًٝٝدزز٢، ٓززغ ٌٓثػززجر أ

ٝثُضج٣ًن٤ززز ٝثُؾـٌثك٤ززز ُِٖززٌم، ٝكزز٢ ٛززيث ٣وززٍٞ ؽززًٞػ ٌٟثد٤ٖزز٢: إٓذ٣ٌج٤ُززجً ىث َٗػززز صو٣ٌ٤ٓززز ُادؼززجه ثُغوجك٤ززز 

"ٝثُؾززجد١ٌ ػ٘ززوٓج ٣ٞززغ ثُؼوززَ ثُؼٌدزز٢ كزز٢ ٓٞهززغ ثُٞززو٣ز ثُٔج٣ٞٛززز ٓززغ ثُؼوِزز٤ٖ ث٤ُٞٗززج٢ٗ ٝثألًٝٝدزز٢ ثُقززو٣ظ، 

ٝػ٘وٓج ٣ٞفو د٤ٖ ثُٞو٣ٖ/ ثُؼو٤ِٖ صقش ثّزْ "ثُؼوزَ ثُـٌدز٢"، ٝدجُٔٞزجهر ثإلدْزض٤ُٔٞٞؽ٤ز ٓزغ ثُؼوزَ ثُؼٌدز٢، 

ٌُ ػ٠ِ ػوَ ؿ٤ٌ ْٓذٞم إ٤ُٚ ك٢ ثُغوجكز ثُؼٌد٤ز ثُقو٣غز ٝثُٔؼجٌٙر ػ٤ِٔز ثُٔٚجهًر ؿ٤ٌ ثُٖٔزٌٝػ٤ز إٗٔج ٣ٌ

ّٕ ثٌُٚثع ػ٠ِ ٤ٌِٓضٚ ٣ٌَٖ د٘وثً ًة٤ْ٤جً كز٢ ٖٓزٌٝع ثُقوثعزز  ٝثُضـ٣ٌخ ثُو١ٌْ ُِضٌثط ث٤ُٞٗج٢ٗ ثُي١ ٣ذوٝ ًٝأ

ثُـٌد٤ز ُذ٘جء ٣ٞٛضٜج ػ٠ِ أّجُ ٖٓ ثُؼٔن ثُقٞج١ً".
23
 

لٜزززّٞ ثُؼوززَ ػ٘زززو ث٤ُٞٗززجٕ ثُوزززوٓجء كْزز٘ؾوٙ ال ٣نزززٌػ ػززٖ هثةزززٌص٤ٖ ُِل٤ِْززٞك٤ٖ ٤ٛزززٌثه٤ِطِ كِززٞ صأِٓ٘ززج ٓ

" أٝ ثُؼوزَ ثٌُز٢ٗٞ ػ٘زوٓج أًثه إٔ ٣لْزٌ Logosٝأٌْٗجؿًٞثُ، ف٤ظ ٣ؼضذٌ "٤ٌٛثه٤ِطِ أٍٝ ٖٓ صقوط ػٖ "

ْ ثُظزٞثٌٛ ثُ٘ظجّ ثُزي١ ٣ْزٞه ثٌُزٕٞ، ٓزٖ هٕٝ ثالّزضؼجٗز دجألّزج٤ٌٟ. ُٝوزو ٕزوه ػِز٠ ٝؽزٞه "هزجٕٗٞ ًِّز٢" ٣ز٘ظ

ّٕ ثُؼوَ ثُذ١ٌٖ دئٌٓجٗٚ إٔ ٣ضَٞٙ إُز٠ ٓؼٌكزز ثُظزٞثٌٛ ثُطذ٤ؼ٤زز  ٣ٝودٌٛج ك٢ ٤ًٌٙٝصٜج ثُوثةٔز، ٝإٔجً إ٠ُ أ

دٌَٖ ٙق٤ـ إىث ٕجًى ك٢ ثُؼوَ ث٢ٌُِ. إٗٚ فوه هًٝ ثُؼوزَ ثُذٖز١ٌ دجالؽضٜزجه كز٢ ثُذقزظ هثمزَ ٗظزجّ ثُطذ٤ؼزز 

.ٖٓ أؽَ إهًثى ٓج ٤ٔ٣َ ٛيث ثُ٘ظجّ ٖٓ ًٌٝٝر ٤ُٕٞٔٝز"
24
 

ّٕ ثُؼزجُْ  ج ثُضٖو٤ن ثُغج٢ٗ ُِٔوٍُٞ ثُي١ أك٠ٞ إ٠ُ ثُؼوَ، كٜٞ ٝؽٜز ٗظٌ ثٌْٗجؽًٞثُ فز٤ٖ ثػضذزٌ أ ّٓ كز٢ أ

أ١ ػذزجًر ػزٖ ػٔزجء  Chaosم٤ِوضٚ ثأل٠ُٝ ًجٕ ػذجًر "ػٖ م٠٤ِ كٌٛ ٖٓ ٛيٙ ثُذيًٝ، ػذجًر ػٖ "ًجُٝ" 

ّٕ ٓزج  ٓطِن ٣ٌَٖ "ثٌَُ" ثُٔٞؽٞه، ٝإىث ًجٕ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُل ّزلز ثُْزجدو٤ٖ هزو هزجُٞث دٜزيٙ ثُلٌزٌر ٝٓزج ٣ٔجعِٜزج، كزئ

ّٕ ثُؼوزَ ٛزٞ ثُزي١ ٗظّزْ ًزَ ٕز٢ء، "٣ض٤َٔ دٚ ثٌْٗجؽًٞثُ ًٔج ٗٞٙ ديُي ًَ ٖٓ أك ٟٕٞ ٝأًّزطٞ ٛزٞ هُٞزٚ:  إ

ٝإٗٚ ثُؼِز ُؾ٤ٔغ ثأل٤ٕجء، ىُي ألٗٚ ٢ً ٣ضٌٖٔ ىُي ثُن٠٤ِ ثأل٢ُٝ أٝ ثُؼٔجء ث٢ٌُِ ٖٓ ثُنٌٝػ ٓزٖ ػطجُضزٚ ال دزو 

ّ دجُلٚززَ دزز٤ٖ ثألؽززَثء عززْ ثُٞٙززَ د٤ٜ٘ززج ٝإػززجهر ص٤ًٌذٜززج، ٝٛززيٙ ثُوززٞر ثُٔقًٌززز ّززٔجٛج ٓززٖ هززٞر ٓضقًٌززز صوززٞ

ثٌْٗجؽًٞثُ "ثُُ٘ٞ" أٝ ثُؼوَ /أٝ ثٌُٝؿ".
25
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عْ فجٍٝ ك٢ ًد٠ ػؾ٤خ د٤ٖ ثُؼو٤ِٖ ثُـٌد٢ ٝثألًٝٝد٢ هٕٝ إٔ ٣ْضٌَٔ ثُقِوز ثُٔلوٞهر كز٢ ٓلٜزّٞ ثُؼوزَ 

ؼ٠٘ ثُضزج٣ًن٢ ػِز٠ ثُؼوزَ ثُـٌدز٢ ٤ُْزِنٚ ٓزٖ ؽٜزز ػِز٠ ٤َُٚ إ٠ُ صن٣ٌؼ ؿ٣ٌخ، ًٝأٗٚ ٣قجٍٝ إٔ ٣ٞل٢ ثُٔ

 ي١ ُْ صضٞثكٌ ك٤ٚ ٛيٙ ثُضن٣ٌؾجس.ثُؼوَ ثُؼٌد٢ ثُ

ِي دقززٌػ ٓؼٌكزز٢ ٕزو٣و، ُززيُي ًثؿ ٣ذقززظ ػززٖ ٓلٜززّٞ ثُؼوززَ كزز٢ ثُٔؼؾززْ  ُٝؼزَ ٛززيث ٓززج ؽؼززَ ثُؾززجد١ٌ ٣قزز

ثُؼٌد٢ عْ ثُغوجكز، ف٤ظ ٓجًُ صو٤ِذجً ُِٔلّٜٞ، ٝٛٞ ٗٞع ٖٓ ثالّض٤ ح ُِٔلّٜٞ ثُؼٌد٢ ُٕٔٞٔٞ ثُؼوَ ثُي١ ػجه 

٤طزٌؿ صْزج الً ؽ٣ٌٛٞزجً: "ٓزجىث صـ٤زٌ ٌٓصذٌجً. ُيُي ٗؾوٙ ٣ذقظ ػٖ ٓؾٔٞػز ثُغٞثدش ثُض٢ فوهٛج ثُؼوزَ ثُـٌدز٢ ك

ك٢ ثُغوجكز ثُؼٌد٤ز ٓ٘ي ثُؾج٤ِٛز إ٠ُ ث٤ُّٞ؟ ّؤثٍ ٣ٌٖٔ هٌثءصٚ ٛٞ ث٥مٌ د٤ٚـز ثالّضلٜجّ ثإلٌٗج١ً ٤ٌّٕٝٞ ُزٚ 

ّٕ ثٓزٌأ ثُوز٤ِ ٝػٔزٌٝ دزٖ ًِغزّٞ ٝػ٘ضزٌر  ج ُِْؤثٍ ثألٍٝ، "آ٣ز ىُي أٗ٘ج ٖٗزؼٌ ؽ٤ٔؼزجً دزأ ّٔ ٖٓ ثٌُٖٔٝػ٤ز أًغٌ ٓ

٤ززٌ دززٖ أدزز٢ ّزز٠ِٔ..  ٝثدززٖ ػذززجُ ٝػِزز٢ دززٖ أدزز٢ ٟجُززخ ٝٓجُززي ّٝزز٤ذ٣ٞٚ ٝثُٖززجكؼ٢ )...( ٝ ُٝذ٤ززو ٝثُ٘جدـززز ٍٝٛ

ثُلجًثد٢ ٝثدٖ ٤ّ٘ج ٝثدٖ ًٕو ٝثدٖ مِوٕٝ...  ٖٝٓ دؼو ٛؤالء ؽٔجٍ ثُو٣ٖ ثألكـزج٢ٗ ٝٓقٔزو ػذزوٙ ًٕٝز٤و ًٝزج 

ٝثفزو، ْٓزٌؿ ثُغوجكزز ٝثُؼوجه ٝ.. ٖٗؼٌ دٜؤالء ؽ٤ٔؼجً ٣ؼ٤ٖٕٞ ٓؼ٘ج ٛ٘ج أٝ ٣ولٕٞ ٛ٘جى أٓجٓ٘ج ػ٠ِ مٖذز ٌْٓؿ 

ثُؼٌد٤ز ثُي١ ُْ ٣ْوٍ ثُْضجً ك٤ٚ دؼو ُٝٞ ٌٓر ٝثفور".
26
 

ّٕ ثُذقظ ػٖ ثُغٞثدش ٝثٌُٞثٖٓ ثُٔضٞٔ٘ز ك٢ ثُٔلّٜٞ صؾؼزَ ُِؼوزَ ثٌُ ٣زز ث٤ٌُِّزز ُِطذ٤ؼزز ٝإّل ُٝإلْٗزجٕ،  إ

إٔ ٣ؾو ثُ٘جظْ د٤ٖ  صِي ثُ٘ظٌر ٢ٛ ًٌَٓ هثةٌر ثٌُ ٣ز ثُض٢ ص٘ذغن ػٜ٘ج ثُْٔجءالس ثٌُذٌٟ ك٢ ثُضج٣ًل. ٖٝٓ أؽَ

ثَُٖٓ ثُغوجك٢ ٝعٞثدش ثُؼوَ ثُؼٌد٢، ٣ْضؼَٔ ثُؾجد١ٌ ٓلّٜٞ ثُ ٕؼًٞ ثُٔؼٌك٢ ثُي١ أميٙ ػٖ "ؽٕٞ د٤جؽ٤ٚ"، 

٤َُٚ إ٠ُ ثُٞفزور ثٌُجٓ٘زز كز٢ ثُؼوزَ ٗض٤ؾزز ث٤َُ٘ٓزز ثُغوجك٤زز ثُضز٢ ٣نضَٜٗزج كز٢ ثُلؼزَ ثُٖزل٢ٜ ثُٔؼذّزٌ ػزٖ ثُز٘ظْ 

 ٤ّل عٞثدش ثُؼوَ دجٌُضجدز ٖٓ م ٍ ثُضو٣ٖٝ.ثُذوثة٤ز ُِضل٤ٌٌ ثُؼٌد٢ إ٠ُ ِّطز صٌ

ٝفْخ ثُؾجد١ٌ ػ٤ِ٘ج إٔ ٗؼ٤و ًضجدز ثُضج٣ًل ثُؼٌدز٢ ثُزي١ ُزْ ٣ٌضزخ أٙز ً، ألٗزٚ ثُضزذِ دزأًغٌ ٓزٖ ٓؼزٞم: 

ثٌُضجدز ث٤ُْج٤ّز، ثُلٌم، ثَُ٘ثػجس، ٣ٝوضٌؿ صؾجٍٝ ثُضأ٣ًل ثُقج٢ُ ثُذقزظ كز٢ ثُٜٔز٤ٖٔ ػِز٠ ًزَ فوذزز صج٣ًن٤زز 

ّض٢ٔ٤ ٓؼ٤ٖ، ألٗٚ ٤ٞ٣ق ٓلٜٞٓجً ؽو٣وثً ُْ ٣ٌُثًٔٚ ثُؼوزَ ثُؼٌدز٢، ٝفْزخ ٓزج إٔزجً إ٤ُزٚ ف٤ظ صض٤َٔ ًَ فوذز دئ

الالٗو ٝثُي١ ػذٌّ ػ٘ٚ أٝ "دٔ٘ظٞٓز ٖٓ ثُوٞثػو ثُٔوًٌر ٝثُٔوذُٞز ك٢ كضٌر صج٣ًن٤ز ٓج".
27
 

ً كز٢ كضزٌر ٓزج، ٝٛ٘زج ّز٤ٌٕٞ ثُضزج٣ًل ثُٔوزٌ Epistémèّ ثُٔؼٌكز٢ جٛيٙ ثُوٞثػو ٢ٛ ثُغٞثدش ثٌُِٖٔز ُِ٘ظ

إػجهر ٌُِضجدز ٖٓ ٓ٘ظًٞ ثُؾجد١ٌ ٛٞ ثُضج٣ًل ثُٔؼٌك٢ ًٔج كؼَ كًٞٞ ك٢ ًضجدٚ "ثٌُِٔجس ٝثأل٤ٕجء"، ٣ِٝـ كًٞزٞ 
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ّٕ ثإلدْض٢ٔ٤ ك٢ كضٌر ٓج ٤ُِ ٛٞ ٓؾٔٞػز ثُٔؼجًف أٝ ثألِّٞح ثُؼجّ ُِذقٞط ٌُ٘ٚ ٣ؼ٘ز٢ ثالٗقزٌثف، ثُْٔزجكز،  أ

نطجدجس ثُٔؼٌك٤ز، ثإلدْض٢ٔ٤ ٤ُِ ٛٞ صنجًػ ثُ٘ظ٣ٌجس ثُض٘جهٞجس، ثالمض كجس، ثُؼ هجس، ثُٔٞؽٞهر د٤ٖ ٛيٙ ثُ

(، إٗززٚ ٓؾززجٍ ٓلضززٞؿ... De dispersions(، ٌُ٘ززٚ كٞززجء ثُضٖززض٤ش )Sous -jocenteثٌُذ٤ززٌر ثُضجدؼززز ُززٚ )

 c’est un jeu simultané ثإلدْض٢ٔ٤ ٤ُِ ٛٞ هطؼز ٖٓ ثُضج٣ًل ٓغَ ًَ ثُؼِّٞ، ٌُٝ٘ٚ آ٤ٗز دضؾجٍٝثس ٓقوهر،

de rémanences spécifiques.»
28

» 

ّٕ ثُٖٔزززٌَ ثُٔؼٌكززز٢ كززز٢ ثُغوجكزززز ثُؼٌد٤زززز ًزززجٖٓ كززز٢ صزززوثمَ ثألٍٓ٘زززز ثُغوجك٤زززز، ف٤زززظ صضٌثٙزززق ٛزززيٙ  إ

زززج ٣ؾؼزززَ ثُؼوزززَ ثُؼٌدززز٢ ؿ٤زززٌ  ّٔ ثُذ٤٘زززجس ثُغوجك٤زززز كززز٢ ٕزززٌَ صٌّزززذجس كززز٢ ثُ ٕزززؼًٞ ثُٔؼٌكززز٢ ُِؾٔجػزززز. ٓ

 ّٕ ٗزززٚ دطذ٤ؼضززٚ ال ٣ؼضزززٌف ألثُ ٕزززؼًٞ ال صززج٣ًل ُززٚ " ٝثٝززـ دززَ ٌٓصذزززي ٝٓٞززطٌح ٗض٤ؾززز ٛزززيث ثُضززوثمَ، أل

ّٕ ُزززٚ ٍٓ٘زززٚ ثُنزززجٗ ثُزززي١ ٣نضِزززق صٔجٓزززجً ػزززٖ ثُزززَٖٓ ثُٖزززؼ١ًٞ ٍٓزززٖ ث٤ُوظزززز  دزززجَُٖٓ ثُطذ٤ؼززز٢، ُٝ٘وزززَ إ

ٝثُزززٞػ٢"
29

، ٝٛ٘زززج فزززجٍٝ ثُؾزززجد١ٌ إٔ ٣وزززق ػِززز٠ ثُززز٘٘ ثٌُك٤زززغ ثُ ٓ٘ظزززًٞ كززز٢ ثُغوجكزززز ثُؼٌد٤زززز، إٔ ٣ؼ٤زززو 

ُٜززج مززجًػ ثُضٞؽ٤ززٚ ث٤ُْجّزز٢ ُآٍ٘ززز  ًدطٜززج، أٝ ٣ؼوززو ثُْ ّززَ ثُٖٔززٌِز ُِ٘ززجظْ ك٤ٜززج، ف٤ززظ إٗ٘ززج ُززْ ٗززؤًك

ثُغوجك٤زززز، دزززَ ُزززْ ٗوزززْ ػِززز٠ ثُطذوزززجس ثُٔؼٌك٤زززز ٝٛزززٞ ٣قزززجٍٝ إٔ ٣ذ٘ززز٢ ثُٔٞٝزززٞع ثُضزززج٣ًن٢ كززز٢ ؽٜزززز ثٌُضجدزززز 

ػِززز٠ ٗقزززٞ ٓزززج كؼزززَ ٤ٖٓزززجٍ كًٞزززٞ كززز٢ ًضجدزززٚ "ثٌُِٔزززجس ٝثألٕززز٤جء"، "كٜزززيث ثٌُضزززجح ُززز٤ِ إالّ ٣ٌٟوزززز ؽو٣زززور 

ُضأ٣ٝزززَ ثُضأ٣ٝزززَ"
30

كًٞزززٞ كززز٢ ٗظزززٌ كزززج٣ٖ فززز٤ٖ ٣وزززٍٞ: "ُززز٤ِ دِزززًٞر ٓؾٔٞػزززز ، كزززضٌٖٔ أ٤ٔٛزززز ثُضزززج٣ًل ػ٘زززو 

ٓزززٖ ثُغٞثدزززش ثُلِْزززل٤ز أٝ ثُؼ٤ِٔزززز، دزززَ ثّزززضنوثّ ٛزززيٙ ثُغٞثدزززش، ٜٓٔزززج ًجٗزززش ٟذ٤ؼضٜزززج ُضلززز٣ٜٞ ثُؼو ٤ٗزززجس 

ّٕ ثُضززج٣ًل ٛ٘ززج ٛززٞ ؽ٤٘جُٞؽ٤ززج ٤ٗضٖزز٣ٞز ٕٝززٌَ ٓززٖ إٔززٌجٍ ثُلِْززلز كزز٢ ثٗلٚززجٍ  ثُضزز٢ ال صلضززأ صٖ٘ززأ ٝصضٖززٌَ: إ

ثُي١ ٣٘ظٌ إ٠ُ ثُضج٣ًل ػجهر ٖٓ م ُٚ".ًجَٓ ػٖ ثُضًٚٞ ثُضؾ٣ٌذ٢ 
31

 

ّٕ ػَٔ ثُؾجد١ٌ ًٌَٓ ؽوثً، كٜٞ ٣ٌ٣و ثّضنوثّ صِي ثُغٞثدش ُؾؼزَ ثُؼو ٗز٢ ٣٘نزٌٟ كز٢ ٖٓزٌٝع ثُٜ٘ٞزز  إ

ٖٓ م ٍ صؾجٍٝ ىثصٚ ًٝٙٞٙ ك٢ ثُضج٣ًل، إ٠ُ ْٓجً ؽو٣و إلٗضجػ فًٌز ؽو٣ور. ٝػ٤ِٚ دوأ ك٢ ثُذقظ ػٖ صزج٣ًل 

ؼٜ دـٌٛ ثُو٤جّ ػ٠ِ ثُغٞثدش كز٢ ًزَ ثُؼوَ ك٢ ثُغوجكز ثُؼٌد٤ز ك٢ أٍٓ٘ضٜج ثُٔضوثمِز إلػجهر كَٚ دؼٜٞجػٖ د

ً ثُؼوزَ  ٌّ فوذز ٓؼٌك٤ز ٖٓ ؽٜز، ٖٝٓ عٔز ًّْ ثُؼوَ ثُي١ ٤ٌّٕٞ ػ٠ِ ػجصوٚ د٘جء ْٓضوذِٜج، ٝٛٞ ٣قجٍٝ إٔ ٣ق

 ٤ُضؾجٍٝ ثُذ٤٘جس ثُضو٤ِو٣ز ٤ُ٘نٌٟ ك٢ فٌثى ؽو٣و، ُيُي ٌَٕ أْٛ أفو ٛيٙ ثُغٞثدش:
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- Judith Revel, dictionnaire Foucault ,Edition Ellipses, 2008, PP 45 -    
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 39، ٗ تكىٍَ انعقم انعرثٍثُؾجد١ٌ،  -

30
- Michel Foucault: Lectures Critiques, Traduit de l'anglais par Jucques Colson. Edition universitaires, 1989, P 44  
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 ثُِـز. -

 ثُ٘٘ ثُو٢٘٣.  -

ّٕ ػِّٞ ثُؼٌد٤ز ٛز٢ ٓؼؾزَر ثُؼزٌح". كٜٞ ٣وٍٞ: "إىث ًجٗش ثُلِْلز ٢ٛ ٓؼؾَر ث٤ُٞٗجٕ كئ
32
ٝهزو ًزجٕ ْٗزن  

ثُِـز ٤ٜٓٔ٘جً ػ٠ِ ثُؼٌد٢ دٌَٖ ًذ٤ٌ كٌجٕ ثُوٌإٓ ثُي١ عذش ٛيث ثُْ٘ن، ُيُي ٗؾوٙ ثمضٌم ػوِْٜ ثُل٤ٚـ، كؾؼَ 

ّٕ ػِٔزجء ثُِـز صوًٝ ك٢ كِي د٤زجٕ ثُؾٞثٗزخ ثإلػؾج٣ٍزز ُِز٘٘، ٌُزٖ ثالٗقزٌثف ثُنط ٤زٌ ثُزي١ أًٍٟ دجُِـزز ٛزٞ أ

ثُِـز ف٤ٖ أًثهٝث ؽٔغ ٤ٌٓثط ثُِـز ثٗقٌكٞث ػٖ ثُ٘٘ ثُو٢٘٣ ك٢ ٤ٙجؿز ْٓضنِٚجصْٜ ثُ٘ق٣ٞز ٝثُِـ٣ٞزز ُزوٝثع 

ػوو٣ز، إّْٜٗ ًزجٗٞث ٣ٌ٣زوٕٝ صؾ٤٘زخ ثُز٘٘ ثُْزؾجالس ٝثُن كزجس ثُ٘جصؾزز ػزٖ ثُضأ٣ٝزَ ث٤ُْجّز٢ ٝثٌُ ٓز٢، ُزيُي 

نجًػ ٖٓ م ٍ ث٣ٌُٝٔجس ثُٖؼ٣ٌز ثُٔٞؽٞهر ك٢ ُْجٕ ثألػٌثد٢ ثُي١ أٝص٢ ٖٓ هجٓٞث ػ٠ِ صق٤ٖٚ ثُ٘٘ ٖٓ ثُ

 ثُلٜجٓز ٝثُذ٤جٕ ٓج أِّٛٚ ُلْٜ ًٝ٘ٚ ػٔن ثُ٘٘.

ّٕ ثُِـز ثُؼٌد٤ز "٢ٛ ُـز ثُٔؼجؽْ ٝث٥هثح ٝثُٖؼٌ ٝدٌِٔز ٝثفزور  ُٝوو ثّضنِ٘ ثُؾجد١ٌ فو٤وز ٜٓٔز ٢ٛ أ

ّٕ ثألػٌثدز٢ ٛزٞ كؼز ً ٙزجٗغ ثُؼزجُْ ثُؼٌدز٢، ثُؼزجُْ ثُزي١ ٣ؼ٤ٖزٚ ُـز ثُغوجكز /.../ كَٜ ٗذجُؾ إىث ؽ٘ق٘ج إُز٠ ثُوزٞ ٍ إ

ّٕ ٛيث ثُؼجُْ  ثُؼٌح ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثٌُِٔز ٝثُؼذجًر ٝثُض٣ٌٞٚ ٝثُن٤جٍ، دَ ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُؼوَ ٝثُو٤ْ ٝثُٞؽوثٕ، ٝأ

ٗجه٘ كو٤ٌ ٝقَ ؽجف ف٢ْ ٟذ٤ؼ٢ ال صج٣ًن٢، ٣ؼٌِ ٓج هذَ صج٣ًل ثُؼٌح: ثُؼٌٚ ثُؾج٢ِٛ، ػٌٚ ٓزج هذزَ 

لضـ، ٝصأ٤ِّ ثُوُٝز".ثُ
33
 

ّٕ ٜٓٔز ثُضٚق٤ـ ثُضز٢ هجهٛزج ثُؾزجد١ٌ ُِؼوزَ ٤ُْزش ًجٓ٘زز كز٢ ثُضن٣ٌؾزجس ثُضز٢ ؽزجء دٜزج ٝٝهزق  أصًٚٞ أ

ػ٘وٛج كو٠، ٝإٗٔج ثألّجُ ثُي١ ْٗضٌٕو دٚ ٛ٘ج ػ٠ِ ثُٔ٘ظًٞ ث٢ٌُِ ُِقٞجًر ٓٔج ّٝٔ٘جٙ "ثُ٘وو ثُقٞج١ً" ٛٞ 

جٍ ثُزوثة١ٌ ك٤ٜزج، ٝٛزٞ ثُزّ٘٘، ٝثُؼِزّٞ ثُضز٢ هزجّ ػ٤ِٜزج. ٝإىث إ٣ؾجه ثُغجدش ثٌُجٖٓ ك٢ ثُقٞجًر ٝثُي١ ٌَٕ ثُٔؾ

ُا ثُٚز٘جػز  ّٕ ًَ ثُؼِّٞ ثٕضٌى ك٤ٜج ثُؼٌح ٓغ ؿ٤ٌْٛ إالّ ػِٔجً ٝثفوثً هزجّ كز٢ أ ٗقٖ صأِٓ٘ج ٓغ ثُؾجد١ٌ ٝؽوٗج أ

ثُؼو٤ِز ثُض٢ ٤َٓس ثُؼٌح ػٖ ؿ٤ٌْٛ، ٝٛٞ ػِْ أٍٙٞ ثُلوٚ
*
ّٕ ثُلوٚ ثإلّ   ٢ٓ ًجٕ كٜٞ ك٢ ٛيث ثُٚوه ٣وٍٞ: "إ

ٝٓج ٣َثٍ أهٌح ٓ٘ضؾجس ثُؼوَ ثُؼٌد٢ إ٠ُ ثُضؼذ٤ٌ ػٖ م٤ٙٞٚضٚ"
34

، ُؼَ ٛزيٙ ثُ٘وطزز ثُضز٢ ٗزٞه ثإلٕزجًر إ٤ُٜزج 

٢ٛ ثُض٢ ٝهؼش ك٤ٜج ثألٌٟٝفجس ثُ٘وو٣زز ثُٔؼجٙزٌر، ألٜٗزج أِٛٔزش ص٘ز٣ٌٞ ٛزيث ثإلٟزجً ثُزي١ ّز٘أص٢ ػِز٠ ىًزٌٙ، 

ُٔذوة٤ز ثُض٢ ٣٘طِن ٜٓ٘ج ثُؼوَ أّجّجً، ف٤زظ ثُضؾز١َء ُٝضقو٣و ثُؼ هز ٓغ ثُ٘ظٌ ثُ٘وو١ ػ٤ِ٘ج صٚق٤ـ ثُٔووٓجس ث
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٤ٖٚ دٜيٙ ثُقجؽز ُضؾو٣و أٍٙٞ ثُلوٚ، ْٜٝٓ٘: "أدٞ ٣ؼٌح ثٌٍُٔٝه٢ ـ فْٖ ف٘ل٢".  - ّٚ  ُوو ٕؼٌ ُل٤ق ٖٓ ثُٔضن
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ثُٔؼٌك٢ د٤ٖ ػوٍٞ ثُوط٤ؼز ثُٔؼٌك٤ز، ٝؽؼَ ثُؼوٍٞ ثُٔؼٌك٤ز ؽًَثً ٓضذجػور ؽوثً ٓؼٜزج، ألّٜٗزج ٝكز٢ ثُنلز٢ ٜٓ٘زج 

صٖضـَ دج٤ٌُٔج٤َٗٓجس ٗلْٜج، ك٢ٜ "٣ٌٟوز ٝثفور صوّٞ ػ٠ِ ٗلِ ث٤ُ٥جس ٝث٤ٌُٔج٤َٗٓجس ثُض٢ صوّٞ ػ٤ِٜج ٣ٌٟوزز 

ّٕ ثألٙز٤٤ُٖٞ ؽٔؼزٞث ٓزٖ ثُ ّٕ ػِزْ أٙزٍٞ ثُلوزٚ هٞثػزو ْٓزضؼجًر ٓزٖ ػِزّٞ أمزٌٟ...  أل لوٜجء. ٝٛيث ٤ُِ كوز٠ أل

ثُؼِّٞ ثُٔنضِلز ٓج ٣ٌؽغ إ٠ُ ؿٌْٜٝ ٣ٝنض٘ دذقغْٜ كأُوٞٙ ٤ٌٙٝٝٙ ػِٔجً".
35
 

ّٕ أْٛ عجدش ك٢ ثُغوجكز ثُؼٌد٤ز ثإلّ ٤ٓز ٛٞ صن٣ٌؾْٜ ُؼِْ ؽو٣و هجّ ك٢ عوجكضْٜ ٓوجّ ثُٔ٘طن كز٢  ٝٛ٘ج ٗؾو أ

ثُلِْلز ث٤ُٞٗج٤ٗز، ٝٛٞ ػِْ أٍٙٞ ثُلوٚ، ف٤ظ ال ٣ٌضل٢ ثُؾجد١ٌ دجُٞهٞف ٓغ ٛيث ثُؼوَ، دَ ٣ضؼوثٙ إ٠ُ ْٓض٣ٞجس 

صٞظ٤ق ثُو٤جُ ثُلو٢ٜ، د٘جء ػ٠ِ فزَ ثٌُٔؽؼ٤زجس ثُلِْزل٤ز أٝ ثُؼوو٣زز ثُٔنضِلزز ٗض٤ؾزز ثألٗظٔزز ثُغوجك٤زز ثُٔنضِلزز 

ِز ُِٞثؽٜز ثُغوجك٤ز ثُؼٌد٤ز،  ٌا ٖ ُٔ ّٕ ٛ٘جى ٓلجًهجس فٍٞ فوٝه ثُؼوَ د٤ٖ ثألٗظٔز ثُغوجك٤ز، ُيُي ٣ظٌٜ ثُ ُيُي ٗؾو أ

صٞصٌ د٤ٖ "أٗظٔز ثُؼوَ ثُغ عز ًغ٤ٌثً كز٢ ٕزٌَ ٓزٖ إٔزٌجٍ ثُٜوٗزز، ٝٛزٞ ثألٓزٌ ثُزي١ صٌصزخ ػ٘زٚ كز٢ ٗظزٌٙ مِزَ 

ٌك٤ززز ٓؼٌكزز٢ دززجًٍ كزز٢ د٤٘ززز ثُؼوززَ، صؾِزز٠ ٛززيث ثُنِززَ كزز٢ ػززوّ فٚززٍٞ ثُضوززوّ كأٙززذـ ثُؼوززَ ثُؼٌدزز٢ ُقظززز ٓؼ

صٌٌث٣ًز، كوو صأِّ ك٢ ٍٖٓ ٓج "ثٌُضجح ثألٗٔزٞىػ"، ثٌُضزجح ثُ٘ظزجّ كز٢ فوزٍٞ ٓؼٌك٤زز ٓضؼزوهر، ٝص٘جّزِش دؼزوٙ 

ثُْ٘ززل ٝثألٕززذجٙ، كظِززش هٞثُززخ ثُ٘ظززجّ ٤ٜٓٔ٘ززز ُٝززْ صطززٌؿ ْٓززأُز ثُضٖزز٤ٌي كزز٢ ثألّززِ ٝال ْٓززأُز ٛززوّ ثُوٞثُززخ 

ٝثُ٘ظْ".
36
 

ّٕ ثُؾجد١ٌ ٣طٌؿ ػ٠ِ ثُٔج٢ٝ ُـَ صأمٌٗج ك٢ ثُقجٌٝ، ف٤زظ ٣قزجٍٝ صؾزجٍٝ ثٌُٔؽؼ٤زجس ثُضو٤ِو٣زز ثُضز٢  إ

أِٜٙج ثُضو٣ٖ ثُضو٤ِو١، ُيُي ثفضجػ ك٢ ؽَةٚ ثُضج٢ُ ُذ٤٘ز ثُؼوَ ثُؼٌد٢: "إ٠ُ إػجهر فًٌز ؽو٣ور ُضو٣ٖٝ ٝصأ٤ِّ 

ٌٓؽؼ٤جس ؽو٣ور صضؾجٍٝ ثُٔأٍم ثُوٌّٝط٢ ثُٔضوثمَ ك٢ أِّ ٖٓجًِ٘ج ثُٔؼجٙزٌر ٓزٖ أؽزَ ًْزٌ ثُذ٤٘زز ثُلو٤ٜزز 

ُز ٍفَفضٜج، ُِضقًٌ ٖٓ ًَ ٓج ٛٞ ٤ٓش ٤ٔٓٝش ك٢ ٤ًجٗ٘ج ثُؼو٢ِ".ثُْجةور ٝٓقجٝ
37
 

َّّزنٜج ثُضزو٣ٖٝ ثُؼٌدز٢ ثألٍٝ ٛزٞ صٚزو٣ٌٙ ألٗٔزٞىػ ٓؼٌكز٢ ٝثفزو ٗض٤ؾزز ثٗو٤زجهٙ  ًَ ٝػ٤ِٚ، كجُٔؼٞزِز ثُضز٢ 

ُِقض٤ٔززز ث٤ُْجّزز٤ز ثُلو٤ٜززز، ٛززيث ثُٔؼِززّٞ كزز٢ كٞززجء ثُضززج٣ًل ثُؼٌدزز٢ أهٟ إُزز٠ ثّززضذؼجه ثُذ٘زز٠ ثُٔؼٌك٤ززز ثُٔ٘جهٞززز 

جهر صٌص٤خ ثُلٞجء ثُٔؼٌك٢ ٝإػجهر كٜٔٚ ٝصِي ُِضنجًػ ثُلو٢ٜ ٝأ١ ٓقجُٝز ُِضج٣ًل ػ٤ِٜج إٔ صذوأ ٖٓ ٛ٘ج، ٖٓ إػ

ثُقجُززز ّززٔجٛج ثُؾززجد١ٌ "دأٍٓززز ثألّززِ"؛ ثُٚززٌثع ثُٔؼٌكزز٢ ثُززي١ ػٌكضززٚ ثُ٘ٔززجىػ ثُغوجك٤ززز ثُٔنضِلززز ٓززٖ مزز ٍ 

ٓقجُٝز ص٠٤ِْ ثُؼوَ ثُؼٌد٢ ك٢ ثصؾجٙ ٝثفو، ٣وٍٞ: "ٌٝٛزيث كأٓزجّ ًغزٌر ٓزيثٛخ ثُلزٌم ثٌُ ٤ٓزز ٝث٤ُْجّز٤ز ٗؾزو 

ج ٣ؾؼِٜج صؾو ٗلْٜج صِضو٢ ػ٠ِ ٙؼ٤و ثُٔيٛخ ثُلو٢ٜ ًؿْ ًَ ٓزج ثُلوٚ ٣وّٞ دئػجهر  ّٔ ص٣ٍٞغ ُِٖن٤ٚجس ثُؼ٤ِٔز ٓ
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٣لززٌم د٤ٜ٘ززج ػِزز٠ ثُٚززؼ٤و ثُؼوجةززو١ ٝث٤ُْجّزز٢ ٝثُلِْززل٢، ثُٖزز٢ء ثُززي١ ّززجْٛ ٝالٕززي كزز٢ ؽؼززَ ثُغوجكززز ثُؼٌد٤ززز 

ثُو٘زٞثس ٝثُْٔزجُي  ثإلّ ٤ٓز صض٤ٌَٜ ػذٌ ه٘ٞثس ْٝٓجُي صٚخ ثُِقجّ دز٤ٖ أؽَثةٜزج ٓزٖ ًزَ ؽٜزز، ٤ُْٝزش ٛزيٙ

٤ٕتجً آمٌ ؿ٤ٌ ثُلوٚ ٝػِّٞ ثُلوٚ".
38
 

ّٕ ثإلًثهر ث٤ُٜٔٔ٘زز ٤ّجّز٤جً دجالػضذزجً  ٝدجُضج٢ُ كجألٍٓز ٢ٛ ث٤ٜٗزجً ثُغوجكزز ٝزٖٔ ٛزيث ثإلٟزجً ثُ٘زجظْ ُٜزج، أل

ثألٍٝ، ٝص٤ٌّل ِّطجٕ ثُوُٝز عج٤ٗجً، ُوو صٖزٌَ ثُؼوزَ ٝزٖٔ ٛزيث ثُٔ٘ظزًٞ دزَ صقّؾزْ ٝزٖٔ ثُضٌثصزخ ثُٔٚزجُق٢ 

ّٕ "أٍٓزز ثألّزِ" ٛزيٙ هزو ظٜزٌس ًٔزج هِ٘زج كز٢ ؽ٤ٔزغ ثُؼِزّٞ ثُؼٌد٤زز ُِوُٝ ز ثُ٘جٕتز، ٣وٍٞ: "ٝػ٠ِ ثٌُؿْ ٓزٖ أ

ّٕ فوصٜج ُْ صٌٖ ك٤ٜج ؽ٤ٔؼجً ػ٠ِ ثُوًؽز ٗلْٜج. ُوو ًجٕ ثُٚزٌثع كز٢ ػِزْ  ثإلّ ٤ٓز ٝك٢ ٝهش ٝثفو صو٣ٌذجً، إال أ

ج ك٢ ػِزْ ثُ٘قزٞ، ثٌُ ّ ٓج ٣َثٍ ٓضؾٜجً دٌَ عوِٚ ٗقٞ ٓوجٝٓز ثُٜؾٔجس ث٥ص٤ز ٓ ّٓ ٖ مجًػ ثُوثةٌر ثإلّ ٤ٓز )...( أ

كِْ ٣ٌٖ ثٌُٚثع هثمِٚ ٣ِٔ ثُو٣ٖ ٓذجٌٕر، ال ثُؼو٤ور ٝال ث٣ٌُٖؼز دزَ ًزجٕ ٣ـ٤ٜ٘ٔزج دٔزج ٣وزوّ ٓزٖ إٌٓجٗزجس ثُلٜزْ 

ٝثُضأ٣َٝ ُِ٘ٚٞٗ ثُو٤٘٣ز )ثُضأ٣َٝ هثمَ ثُٔؾجٍ ثُضوث٢ُٝ ثُؼٌد٢ ثُؾج٢ِٛ /ثإلّ ٢ٓ ال مجًؽٚ(، ُٝيُي ُْ ٣ٌٖ 

ٛ٘جى ٓج ٣ْضوػ٢ ثُضؼؾ٤َ دـ"كٌٛ ثُ٘ظجّ" دٌَ ثٌُٚثٓز ثُ ٍٓز ك٢ ٛيث ثُوطجع ثُي١ ًجٕ ٣ضوجّٔٚ أَٛ ثٌُٞكزز 

ٝأَٛ ثُذٌٚر ًٔج ٝٝؼٞٙ ٖٓ أٍٙٞ ثُلْٜ".
39
 

دَ صٌصخ ٓلّٜٞ ثُؼوَ ٖٝٔ ثُٔلّٜٞ ثُْجدن ُِضو٣ٖٝ ثُ٘جٕب ٝثُي١ فٌٗ ػ٠ِ ّز ٓز ثُزّ٘٘، ُزيُي صٔزش 

م٠ّ ٛيٙ ثُط٣ٌن، كؾٔزغ كز٢ ًّزجُضٚ ثُٖز٤ٌٜر ؽِٔزز ثُوٞثػزو ٝثُٔذزجها ثُؼجٙزٔز ثألٍٙٞ ُ٘ؾو ثُٖجكؼ٢ أٍٝ ٖٓ 

ٖٓ ثََُُ، ُيُي ظِش ٛيٙ ثُٖن٤ٚز فوعجً مطجد٤جً ٣غ٤ٌ ٖٓ ثالّضٌٖجالس ثُٔؼٌك٤ز، مجٙز ف٤٘ٔج ثٗقجٍ كز٢ دْز٠ 

ّٕ ثُلو٤ٚ ثُٞف٤و ٖٓ كوٜجء ػٌٚٙ ثُي١ صؼجٕٝ ٓغ ثُِْطز ث٤ُْجّز٤ز ٓنضزجًثً ًث ٝز٤جً ث٤ُْجهر ثُو٤ٌٕز أ
40

، ٝٛزٞ كز٢ 

ثمض٤جًٙ ألكؼجٍ ه٣ٌٔ ٝإَُثّ ُـضٜج ثُؾجٓؼز إٗٔج ؿٌٝٚ صٞف٤و ثُِْجٕ ثُؼٌد٢، ٝهو الفظ٘ج ٛيث ثُزض ٍّ دز٤ٖ صِزي 

ّٕ ثُٖجكؼ٢ هو ص ٍّ دقغٚ ك٢ ثُلوٚ ٓغ دقٞط ّز٤ذ٣ٞٚ كز٢ ثُ٘قزٞ ًٝ ٛٔزج مزوّ ْٗزوجً ٝثفزوثً، ٛزٞ  ثُقوذز، مجٙز أ

ُزي١ صؾز١ٌ إ٤ُزٚ ثألكٞز٤ِز، ٝثُٔوٚزٞه دجُذ٤زجٕ "ٛزٞ ثُنطزجح ثُوٌآٗز٢ ص٤ٌّل ثُذ٤جٕ ثُؼٌد٢ ٝؽؼِٚ ٓوثً ثألٌٓ ث

ثُي١ ٍَٗ دِـز ثُؼٌح ٝٝكوجً ألّج٤ُذٜج ك٢ ثُضؼذ٤ٌ ٝثإلكٚزجؿ ٝثُٜزوف صو٤٘٘زٚ؛ أ١ صقو٣زو ػ هزز ثُٔذ٘ز٠ دزجُٔؼ٠٘، 

ّٕ ثُؼ هز د٤ٖ ثألٍٙٞ ٝثُلزٌٝع صٞزذطٜج ثُٔؼٌكزز دجُِـزز ثُؼٌ ّٕ ثُذ٤جٕ أٍٙٞ ٝكٌٝع، ٝأ ّٕ ثٗط هجً ٖٓ أ د٤زز، ٝأ

ثُضذجُ ٛيٙ ثُؼ هز ٝصٖؼذٜج إٗٔج ٣قَٚ "ػ٘و ٖٓ ٣ؾَٜ ُْجٕ ثُؼٌح".
41
 

                                                           
38
 93، ٗ تكىٍَ انعقم انعرثٍثُؾجد١ٌ،  -

39
 98ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  -

40
 96، ٗ 2007، 1، ثًٌَُٔ ثُغوجك٢ ثُؼٌد٢، ثُٔـٌح، ُذ٘جٕ، ٟاإليبو انشبفعٍ وتأصُش اخَدَىنىجُخ انىصطُخٌٗٚ فجٓو أدٞ ٣ٍو،  -

41
 99، ٗ تكىٍَ انعقم انعرثٍثُؾجد١ٌ،  -



 

   

                       

 

ٌٝٛيث فوهس ٛيٙ ثُضٌثصذ٤ز د٤٘ز ثُؼوَ ثُؼٌد٢ ثُض٢ صْجؽِش فٍٞ أ٤ُٝز ثُْجدن ك٢ صوو٣ْ ثُؼوزَ ػ٘زو ٓوًّزز 

ٝدطزَ ثُ٘ظزٌ"،  ثٌُأ١ ٝٓوًّز ثُقؾجٍ ثُي١ ؽؼِضٚ ٓٚوهجً ٕٝجٛوثً ك٢ هُْٜٞ ث٤ٌُٜٖ "إىث ٙـ ثُ٘وَ ٕٜو ثُؼوزَ

ّٕ ثُوٞثػو ثٌُِٖٔز ُِٔؼو٤ُٞز صٌِٖش ٖٓ م ٍ ثُ٘وجٕجس فٍٞ ْٓأُض٤ٖ:  ٣ُلْٜ ٛ٘ج أ

 ثالػضوجه -

 ثُن كز؛ -

ف٤ظ ٣ضؼِن ثألٌٓ "دجٌُه ػ٠ِ ثُٔؼضَُز ْٝٓجةَ ثُؼو٤ور ٖٓ ؽٜزز ٝػِز٠ ثُٖز٤ؼز كز٢ ْٓزأُز ثإلٓزجّ ٓزٖ ؽٜزز 

ُؼِْ ثُؼو٤ور "ػِْ ثٌُ ّ"، ػ٠ِ ؿٌثً ٓزج كؼِزٚ ثُٖزجكؼ٢ أمٌٟ، ٝدجُضج٢ُ ثُض٘ظ٤ٌ ُؼوجةو أَٛ ثُّْ٘ز دٞٝغ أٍٙٞ 

دجُْ٘ذز ُؼِْ ث٣ٌُٖؼز، ػِْ ثُلوٚ".
42
ًَٝ ٛيٙ ثألًٓٞ فّوس ٖٓ هًٝ ثُؼوَ، ف٤ظ ٝٝغ ثُوٞثػو صٖضـَ صقض٤جً كز٢  

ٝٝغ ثُؼوَ ٝٝؼجً ٣ق٤َ ػ٠ِ ثُضو٤ٖ٘، ٝٛٞ إفجُز ؽي٣ًزز ُٔلٜزّٞ ثُؼوزَ كز٢ ثُٔؼؾزْ ثُؼٌدز٢ ثُزّوثٍ ػِز٠ "ػوِزش 

ّٕ ثُؼوَ ٣ل٤و ثُٞذ٠ ٝثإلفٌجّ ٝثُضو٤٤و، ٝٛٞ ٓقزٜ ثُضنز٣ٌؼ  ثُذؼ٤ٌ هٞثةٜٔج دٔؼ٠٘ ٝذطش ٝه٤وس. دٔؼ٠٘ ػجّ أ

ثُلو٢ٜ ػ٘و ثُٖجكؼ٢ ثُي١ ُؾٔٚ دضِي ثُوٞث٤ٖٗ ثُض٣ٌٖؼ٤ز أٝ صِي ثُض٢ ٝٝؼٜج أدٞ ثُقْٖ ثألٕؼ١ٌ ك٢ ُؾْ ثُؼٞثّ 

ّٕ ثُؼوزَ ثُلوٜز٢ ٝثُو٤زجُ ثُوزجةْ كز٢ ثُلوزٚ ك٢ ْٓجةَ ك٢ ػِْ ثٌُ ّ، دَ إٜٗج ثُن ٙز ثُض٢ َٝٙ إ٤ُٜج ثُؾزجد ١ٌ أ

ٛزٞ ثألٙزَ ثُٖٔززٌَ ُِٔؾزجٍ ثٌُزز١ٌٝ ُِنطزجح ثُغوززجك٢ ثُؼٌدز٢ ثُذززوث٣جس ثألُٝز٠ ُؼٚززٌ ثُضزو٣ٖٝ، ٝٛززٞ ٓزج ّززٔجٙ 

ثُ٘ظجّ ثُٔؼٌك٢ ثُذ٤ج٢ٗ".
43
 

ّٕ ٛيث ثُ٘ظجّ ُزٚ ٗظزٌر ٝز٤وز ُإلْٗزجٕ صؾزجٙ ثُز٘٘، ٝكٚزَ ثإلْٗزجٕ ثُؼٌدز٢ ػزٖ إٔ صٌزٕٞ ُزٚ ٗظزٌر إُز٠  إ

ٌٕٞ أٝ إ٠ُ ثإلْٗجٕ ىثصٚ، ك٢ٜ ٗظٌر هثم٤ِز ُِ٘٘ ٖٓ م ٍ ػِٞٓٚ. ُيُي هجّ دجُذقظ ك٢ ثُ٘ٔجىػ ثألمٌٟ ثُض٢ ثُ

 صنٌػ ثُؼوَ ثُؼٌد٢ ٓنٌػ ثُضؼ٣ٌق ثُ الٗو١ ُِؼوَ ثٌُٕٔٞ ثُي١ ىًٌٗجٙ آٗلجً.

ج هذزَ ثإلّز ّ كٌٔٞٗجس ثُؼوَ ثُض٢ دقظ ػٜ٘ج ثُؾجد١ٌ إّٗٔج هجّ ػ٤ِٜزج ٝزٖٔ إٟزجً "ثُٔجهذزَ، ٝثُٔجدؼزو"، ٓز

ٝٓززج دؼززو ثُضٌزز٣ٖٞ ُٜززيٙ ثُضج٣ًن٤ززز، كضؾْززو ثُٔجهذ٤ِززجس ثُضج٣ًن٤ززز ُِقوذززز ثُِـ٣ٞززز ٝأ٤ٔٛضٜززج كزز٢ ثُٞهززٞف ػِزز٠ صِززي 

ثٌُٔٞٗجس. ٝػ٤ِٚ كجُٔـجٌٓر ك٢ ثُذقظ ػٖ صِي ثٌُٔٞٗجس ص٘طِن ٖٓ ػٌٚ ثُضو٣ٖٝ ىثصزٚ، "إّٗزٚ ثُؼٚزٌ ثُؾزج٢ِٛ 

ّٕ ثُق٤جر ثُلٌ ٣ٌز ك٢ ثُؾج٤ِٛز إٗٔزج أٙزُٜٞج ٝكٚزُٜٞج كز٢ ثُٔزًٞٝط ثُوزو٣ْ ثُزي١ أُػ٤و د٘ج ٙ ك٢ ػٌٚ ثُضو٣ٖٝ ٝإ

ثٗذؼززظ كزز٢ ٙززًٞصٚ "ثُؼجُٔززز" كزز٢ ػٚززٌ ثُضززو٣ٖٝ"
44

، ٝدجُضززج٢ُ ٣قززجٍٝ ثُؾززجد١ٌ إٔ ٣نِزز٘ ٓززٖ صِززي ثُ٘ظززٌر 

                                                           
42
 109دن، ٗ ثٌُٔؽغ ثُْج -

43
 126ثٌُٔؽغ ٗلْٚ، ٗ  -

44
 186ثٌُٔؽغ ٗلْٚ، ٗ  -



 

   

                       

 

ثُؼجٟل٤ز ُِيثس، ٢ٛٝ ٓؾٌه ٗظٌر دو٣ٝز ْٓضِذز ُِيثس ٖٓ م ٍ صذج٤ًٜج ػ٠ِ ثألٓؾزجه، ُزيُي ال ٣ٌٔزٖ إٔ صزوًُ 

 ثُضٞج٣ن ثُغوجك٢ ثُي١ ًجٕ هجةٔجً ػ٠ِ ٛجٖٜٓج أٝ ك٢ ِٙذٜج.ٓؼَُٝز ػٖ 

ٝدٜيث ثإلهقجّ إّٗٔزج ٣ٌ٣زو ثُؾزجد١ٌ صٌص٤زخ ثُؼو ٤ٗزز ثُؼٌد٤زز ٝزٖٔ إٟزجً ٣ضْزْ دجُضؾزجٍٝ ُِذ٘ز٠ ثٌُٝٓجْٗز٤ز 

ّٕ ثُؼوَ ثُؼٌد٢ ٛٞ ثُذ٤٘ز ثُض٢ صو٤ْ ك٢ ػٌٚ ثُضو٣ٖٝ، ُيُي كٜيث ثُؼٌٚ ٛٞ ثُٞف٤و ثُوجهً ػ٠ِ إؿ٘ جء ثُقجُٔز، أل

ثُؼوَ ثُؼٌد٢ دٔٚذجس ؽو٣ور صٌٕٞ هجهًر ػ٠ِ صن٤ِٚٚ ٖٓ فجُزز ثًٌُزٞه، ألّٗزٚ دزوٕٝ ػوزَ ال ٣ٌٔزٖ صقو٤زن أ٣ّزز 

ً ٣ززز ٌُِززٕٞ أٝ ثُطذ٤ؼززز أٝ ثإلْٗززجٕ، ٛززيٙ ثٌُ ٣ززز ثُٔقززوهر ُو٤ٔززز ثإلْٗززجٕ كزز٢ صأٓززَ ثُلٞززجء ٓززٖ مزز ٍ ثُضؾو٣ززو 

 س ثُضِل٤و٤زز دز٤ٖ ثُ٘ٔزجىػ ثُٔؼٌك٤زز ثُضز٢ ٕزٌِش ثُّو ٝح ُِؼوَ ُضقو٤ن ثُٜ٘ٞزز. عزْ هزجّ ثُؾزجد١ٌ دوًثّزز ثُضزوثم

 صَثفٔجً هثمَ ثُؼوَ ٖٓ م ٍ ًضجدٚ "د٤٘ز ثُؼوَ ثُؼٌد٢".

ّٕ ٌٖٓٝع ثُؾجد١ٌ صؼِن دْ٘ن ه٢ٓٞ ٤ٝان، كٜزٞ ٖٓزٌٝع ػٔزَ ك٤زٚ ػِز٠ ثّزضٜ٘جٛ ثُٔذزجها ٝثُؼ٘جٙزٌ  إ

٢ِ٤ كز٢ ثُٔ٘طوزز، ٝٛزيث دُؼزو آمزٌ كز٢ ثُوجةٔز ك٢ ّذ٤َ صِي ثُو٤ٓٞز دجػضذجًٛج ٌٖٓٝػجً ٣َقزوي ٓزٖ ثُطٔزٞؿ ثإلّزٌثة

جٙ ٟٚ ػذزو ثُزٌفٖٔ "ث٤ُ٥زجس ثُلٌٌث٤ٗزز ث٤ُْْٔزز". ُزيُي ٗؾزوٙ مٚز٘  ّٔ ٌٖٓٝع ثُؾجد١ٌ ُٚ أ٤ٔٛضٚ، ٝٛٞ ٓج ّ

ًضجدجً ًجٓ ً ٗوو ك٤ٚ ٌٖٓٝع ثُؾجد١ٌ، ٝأػجه ك٤ٚ ؽوُٝز ثُْؤثٍ ثُي١ ٌٟف٘جٙ ٓغ ثُؾجد١ٌ فٍٞ ٤ًل٤ز صقو٤ن صِي 

 ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثألهٝثس كقْخ، دَ ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُ٘ظ٣ٌز ػٔٞٓجً.ثالػضذجًثس ثُٜٔ٘ؾ٤ز، ٤ُِ 

ّٕ ٛيث ثُضْج ٍ ثُٜٔ٘ؾ٢ ثٝطِغ دٚ ٗنذز ٖٓ ثُٔل٣ٌٌٖ فٍٞ ٝزًٌٝر صؾو٣زو ثُزٞػ٢ دئػزجهر ثُ٘ظزٌ كز٢  دَ إ

ثإلػ الس ثُضج٣ًن٤ز ُِؼوَ الّضٜ٘جٝٚ ٖٓ ؽو٣و، ٖٝٓ عٔز صأع٤غٚ دٔلج٤ْٛ ُِضأ٤ِّ ثُلٌز١ٌ ٤ٌُِزجٕ ثُؼزجّ ٝصوو٣ٔزٚ 

 ً ثُؾَة٢، ٝٛٞ ٓج هجّ دٚ "ٓقٔو إًًٔٞ".دجالػضذج



 

   

                       

 

 :انًراجع

  1993، 6، ثًٌَُٔ ثُغوجك٢ ثُؼٌد٢، ثُوثً ثُذ٤ٞجء / د٤ٌٝس، َٟحٍ وانتراثٓقٔو ػجدو ثُؾجد١ٌ،  -

 2003، 9، ثًٌَُٔ ثُغوجك٢ ثُؼٌد٢، ثُٔـٌح، ُذ٘جٕ، ٟتكىٍَ انعقم انعرثٍٓقٔو ػجدو ثُؾجد١ٌ،  -

  1999، 2، هثً ثُْجه٢، د٤ٌٝس، َٟظرَخ انعقمؽًٞػ ٌٟثد٢ٖ٤،  -

 1992، 5د٤ٌٝس، ٟ، ، هثً ٙجه6ً، ّنضبٌ انعرةثدٖ ٓ٘ظًٞ،  -

، 2ٟد٤ززٌٝس/ ثُؾَثةززٌ، ، ثُززوثً ثُؼٌد٤ززز ُِؼِززّٞ، ٖٓ٘ززًٞثس ثالمززض ف، انتىىبرَخ وانحقُقىىخ نىىدي يُشىىُم فىكىىىثُْزز٤و ُٝززو أدززجٙ،  -

2004 

 2003، 1ثُغوجك٢ ثُؼٌد٢، ثُوثً ثُذ٤ٞجء/ د٤ٌٝس، ٟ، ثًٌَُٔ أصئهخ انفكر انفهضفٍ فٍ انًغرةًٔجٍ ػذو ثُِط٤ق،  -

 د٤ٌٝس /ثُؾَثةٌ /ثُوثً ثُذ٤ٞجء  ،ثُوثً ثُؼٌد٤ز ،، ًٖٓ٘ٞثس ثالمض فإشكبنُخ انتىاصم فٍ انفهضفخ انًعبصرحػٌٔ ٤ٜٓذَ،  -

  1985، 1، هثً ثُقوثعز ُِطذجػز ٝثٌُٖ٘ ٝثُض٣ٍٞغ، د٤ٌٝس، ٟيدارالدػ٢ِ فٌح،  -

 ، ثًٌَُٔ ثُغوجك٢ ثُؼٌد٢ د٤ٌٝس/ ثُوثً ثُذ٤ٞجء، ثُطذؼز ثُغج٤ٗز انًُهج فٍ تقىَى انتراثتجدَد ٟٚ ػذو ثٌُفٖٔ،  -

 1987، ٤ٓ2ٖجٍ كًٞٞ، فل٣ٌجس ثُٔؼٌكز، صٌؽٔز ّجُْ ٣لٞس، ثًٌَُٔ ثُغوجك٢ ثُؼٌد٢ ُذ٘جٕ، ثُٔـٌح، ٟ -

 2007، 1د٢، ثُٔـٌح، ُذ٘جٕ، ٟ، ثًٌَُٔ ثُغوجك٢ ثُؼٌاإليبو انشبفعٍ وتأصُش اخَدَىنىجُخ انىصطُخٌٗٚ فجٓو أدٞ ٣ٍو،  -

 2008، 1، ثُٖذٌز ثُؼٌد٤ز ُادقجط ٝثٌُٖ٘، د٤ٌٝس، ٟانتراث وانًُهج ثٍُ أركىٌ وانجبثرٌٗجةِز أد٢ ٗجهً،  -

 1995، صٌؽٔز كجٟٔز ثُؾ٢ٕٞ٤، ًٖٓ٘ٞثس ٍٝثًر ثُغوجكز، هٖٓن، انقىل انفهضفٍ نهحداثخٛجدٌٓجُ،  -

- Michel Foucault, Les Mots et Les Choses, Edition Gallimard, Paris,      

- Judith Revel, dictionnaire Foucault ,Edition Ellipses,      

- Michel Foucault: Lectures Critiques, Traduit de l'anglais par Jucques Colson, Edition 

universitaires,     
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