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�أفكار مي�شيل فوكو و�صراعها مع احلداثة
عبد اهلل ال�شحي
لقد عمل الأ�ستاذ ن�صر الدين بن غني�سة يف مقالته «من �سلطة احلداثة �إىل �سلطة ما بعد احلداثة» املن�شورة يف جملة التفاهم ،على ت�سليط ال�ضوء على مفهوم ال�سلطة عند مي�شيل فوكو ،خمرباً
�أن ما طرحه فوكو مل يكن ي�شبه ما طرحه غريه من الفال�سفة عن ال�سلطة ،ومو�ضحاً الفكرة العامة وامل�شرتكة التي كانت موجودة يف م�سرية فوكو كلها ،على الرغم من تنوع احلقول املعرفية التي
دخلها(علم النف�س ،التاريخ )...وكانت كلها حول ال�سلطة .يتابع امل�ؤلف احلديث عن الأمناط الثالثة لل�سلطة التي تتج�سد فيها داخل احلقائق ،وعن العالقة بني املعرفة وال�سلطة ويو�ضح �أخريا
م�ساعي فوكو لإعطاء حلول للخروج والتغلب على ال�سلطة.
ال ي�ستنكف الفال�سفة من تقليب �أية فكرة وتفكيكها و�إعادة
جتميعها وفح�صها م��ن ك��ل الأوج ��ه وال ��زواي ��ا يف حم��اول��ة
منهم لتو�سيع الفهم الب�شري يف ك��ل امل�ج��االت وب ��دون �أي
ا�ستثناء ،م�ستخدمني �أ��ش�ك��ا ًال خمتلفة م��ن التحليل لأي
ق�ضية يواجهونها وح�سب مناهجهم الفل�سفية التي تبنوها
�أو اخ�ترع��وه��ا ك��دي�ك��ارت مثال والكوجيتو اخل��ا���ص ب��ه� ،أو
�إميانويل كانط ونقده للعقل وهلم ج��را .ومل تخل حقبة
من احلقب منذ �أي��ام �سقراط من فيل�سوف �أو متحدث يف
ق�ضايا فل�سفية على �أق ��ل ت�ق��دي��ر ،ويف ال�ق��رن امل��ا��ض��ي برز
ا�سم الفرن�سي مي�شيل فوكو عرب و�ضعه جملة من نتائج
احل��داث��ة حت��ت النقد والبحث وال�ت��أم��ل وامل���س��اءل��ة ،كنقده
و�إع� ��ادة تعريفه ملفهوم ال�سلطة و�إ� �ش��ارت��ه ل�ظ��اه��رة قولبة
مهنة ال�ط��ب وامل�ع��رف��ة الطبية ب�شكل يعتربه ف��وك��و حيادا
ع��ن امل���س��ار ال���س�ل�ي��م ،ب��الإ��ض��اف��ة ل�ق�ي��ام��ه مب��راج�ع��ة مفهوم
التاريخ ورف�ضه اعتبار التاريخ جمرد �أحداث �سردية فقط
حمفوظة يف الكتب.
�إن املت�أمل ل�سرية فوكو وق�صة حياته ميكن �أن يجد عالقة
وا�ضحة بني ما مر به وبني الإ�شكاالت التي طرحها ،ففي
�سياق ال�صحة وعلم النف�س فقد تعر�ض هو نف�سه للعالج يف
م�صحة نف�سية يف �إحدى مراحل حياته مما جره الحقاً نحو
االعرتا�ض على طريقة التعامل مع املجانني واملو�سومني
باملر�ض النف�سي� .أما فيما يتعلق بالتاريخ فعلى الأرجح �أنه
قد ت�أثر بكتابات نيت�شه .لذلك اتخذت فل�سفة فوكو م�ساراً
خمتلفاً قلي ً
ال عند معاجلة امل�شكالت وحتليل الظواهر ،فهو
قد عاي�ش جتارب متنوعة مما جعله يقدم فل�سفة من عمق
التجربة ومن �صميم الأحداث.
على �أنه من ال�ضروري �أنْ �أبني �أنَّ فهم فوكو مل يكن �أمرا
�سهال بالن�سبة يل ،فهو طالب بالنظر لأم��ور عادية نظرة
نقدية تك�سر ت�أثري وطابع احلداثة فيها ،بالإ�ضافة لكونه
اخ�ت�رع �أح �ي��ا ًن��ا م�صطلحات خ��ا��ص��ة ب ��ه ،و��ص�ع��وب��ة ترجمة

ب�ع����ض ك �ت��اب��ات��ه ح���س��ب م ��ا اط �ل �ع��ت ع�ل�ي��ه يف �أح� ��د امل �ق��االت
امل�ترج�م��ة ال�ت��ي تقتب�س م�ن��ه .ول��ذل��ك �أق ��ول ب ��أن ع�ل��ى من
ي��ري��د فهم ف��وك��و �أن يطالع �أع�م��ال��ه كلها وينظر يف تطور
فل�سفته وي�ن�ظ��ر يف ال �ظ��روف ال�ت��ي واج �ه �ه��ا ،ورمب ��ا تكون
هذه الإج��راءات مهمة عند درا�سة �أي فيل�سوف لكنها �أكرث
�ضرورة عند درا�سة فوكو.
ي��رى ال�ك��ات��ب �أن فكرتنا ال�ت��ي نعتمدها ح��ول ال�ع��ومل��ة لها
ت ��أث�ير ع�ل��ى كيفية ق��راءت�ن��ا ل�ف��وك��و وع�ل��ى مفاهيمه ،فمن
يتتبع ف��وك��و وي��رغ��ب يف درا��س�ت��ه عليه �أوال ،وب��الإ��ض��اف��ة ملا
و�ضحنا �سابقاً� ،أن يحدد موقفه من العوملة ما �إذا كان ينظر
�إليها نظرة تاريخية وحقبة زمنية �أو �إذا �أراد النظر �إليها
كمفهوم ح���ض��اري و�إجن � ��ازات متحققة ،ومي�ك��ن �أن نعترب
النظرتني �ضروريتني بنف�س ال�ق��در؛ من جهة �أن احل��دود
املفرو�ضة يف نظرة منفية يف النظرة املعاك�سة .م�ث� ً
لا� ،إذا
قلنا �إن احلداثة حلقة يف الت�سل�سل التاريخي نكون حكمنا
على فوكو باعتباره حماولة لل�صراع مع مفاهيم ع�صره،
لكن على النقي�ض جند عن املفهوم احل�ضاري للحداثة ب�أن
فوكو كان خطوة مهمة نحو منع �أن تكون �أفكارا وم�سلمات
حممية من النقد.
ي �ح��اول ال�ك��ات��ب ت��و��ض�ي��ح ت��دخ��ل ال���س�ل�ط��ة يف ال�ع�لاق��ة بني
املعرفة واحلقيقة ،فهو يرى �أن فوكو ينكر النموذج الذي
يتم فر�ضه ملاهية الإن�سان من قبل املتحدثني با�سم العلم؛
حيث �إن امل�ؤ�س�سات العلمية ال�ي��وم ت�صنع ��ص��ورة للإن�سان
مبنية على �أ�سا�س كون الإن�سان �شيئا يقبل اخل�ضوع للبحث
العلمي والتجارب ولي�س «�إمكانية منفتحة على امل�ستقبل».
أ�سا�سا حول
رمبا ي�صح �أن نقول �إن وجهة نظر فوكو تبلورت � ً
ق�ضية الت�شخي�ص الطبي ور�ؤية الطب للإن�سان املنح�سرة
باعتباره جملة من الأع�ضاء والأجهزة ،وتبعاً لذلك فهناك
ح��ال��ة قيا�سية على الإن���س��ان �أن ي�ك��ون �ضمنها و�إال اعترب
مري�ضاً و�شاذا عن الطبيعة ووجب عالجه� .أت�صور �أن فوكو

كان يق�صد �أن الإن�سان قبل الطب احلديث كان ينظر �إليه
بعمومية و�سياق �أو��س��ع مما ينظر �إليه حال ًيا ،وه��ذا كالم
�سليم ون��اجت عن ع��دم وج��ود علم موحد للطب يف الع�صور
ال�سابقة ،فكان الطبيب غالبا فيل�سوفا �أو رجل دين ينظر
للإن�سان ال كمجرد م��ادة �أو �أداة للبحث واال�ستك�شاف بل
كان يوحدها مع نظرته الفل�سفية اخلا�صة فيعطي ت�صورا
�أعمق و�أكرث انفتاحا.
ال�سلطة لي�ست حم�صورة بال�ضرورة يف كونها ق��وة قمعية
�أو حم��اول��ة لفر�ض ال�سيطرة ب��اجل�بر ،حيث هناك �أ�شكال
خمتلفة من ال�سلطة وهي تتفاعل مع بع�ضها �شدا وجذبا،
فالأكادميي املتعلم ميلك ب�سبب معرفته �سلطة تخوله �أن
ي�سخر �سلطة الدولة للقيام ب�أمر ما ،فالطبيب ي�ستطيع
�أن مينح موظفا �إجازة �أو يخفف حكما ق�ضائيا عن �شخ�ص
ما �إذا قال عنه �إنه جمنون .وعليه وكما يقدر الكاتب ف�إن
ال�سلطة ال ت�ع�ن��ي ب��ال���ض��رورة ال�ع�ن��ف وال �ق �م��ع ،ومي�ك��ن �أن
�أقول فيما �أرى �أن و�صف الإعالم بال�سلطة الرابعة �صحيح
مت��ا ًم��ا تب ًعا للكالم ال�سابق؛ ف��الإع�لام�ي��ون ال�ي��وم ميلكون
ال�ق��درة على توجيه ال�شعوب وممار�سة �ضغوط على بقية
ال�سلطات(الت�شريعية والق�ضائية والتنفيذية).
�إن مي�شيل فوكو قد قدم مفاهيم تقليدية لكن ب�صورة غري
تقليدية ،وه��ذا ما يجعلني �أ�ؤي ��د �أن��ه �أي فوكو يعترب حقاً
ظاهرة ت�ستحق الدرا�سة والبحث والنظر يف �أعماله و�إعادة
تدوير �أطروحاته يف �أروق��ة الت�سا�ؤل والتفكري ،وال �أق�صد
فقط ترديد ما قاله فوكو و�إعادة ن�شره والتذكري به ،ولكن
من ال�ضروري حماولة الوقوف اجلدي على امل�شكالت التي
�أك ��د عليها وم��ن ث��م رمب��ا تطبيق م�ق�ترح��ات��ه حل�ل�ه��ا� .أث��ق
�أن منهج ف��وك��و عموماً ميكن تعميمه ال�ستخدامه ب�شكل
م�ستمر خالل الأزمنة القادمة ،هذا كله بهدف عدم ال�سماح
لأ��ص�ن��ام فكرية باال�ستيالء على ال�ع�ق��ول ب��ل �إب�ق��اء املجال
مفتوحا نحو التجديد والنقد.
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