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 عند میشال فوکو عقل والال إشکالیة العقل 

 
 

 

 

 الملخص: 

 ع�� العقل �
ّ

ة أقامها العقل الغر�ي ع�� حساب  عالقة جدليّ   عنعالم متضارب و  عن عند فو�و عقلوالال

 
ّ

منذ العصر الوسيط إ�� العصر الكالسي�ي، بدءا من طرده �� سفينة ا�حمقى إ�� دخولھ تجر�ة    عقلالال

   بما هو م�ان زاخر باألنواع ا�ختلطة-ا�حجز  
ّ

   : من بطالي�ن، مجان�ن،عقللال
ّ
ين... ال�ي وجدت  منحرف�ن، شاذ

عقليبدأ    من هذه العصور   و�� �ل �حظة.  -انفسها تتعا�ش مع �عضها �عض
ّ

حالھ أك��  ع��  لتعرف  �� ا  الال

عقل�حظة يزداد قلق العقل من    إ�� حدود استقالليتھ عن العقل، و�� �ّل 
ّ

، و�نظر إليھ ك�خط حيوا�ي،  الال

ؤ  تفوق العقل، إذ باستطاعتھ التنبّ �حر�ة  ة، كعقاب عن نية فاسدة، أو ك�ار�زما  كتعب�� عن قوة شيطانيّ 

�  خذ صورة �ع�ّ د وجوده و�تّ �� أجل قر�ب أو �عيد، ما يجعلھ رمزا للتقد�س والوقار قبل أن يتبّد   بما قد يحّل 

التّ  املوت،  بينما  عن  عقلنا��، االضمحالل. 
ّ

الوجھ اآلخر    الال الوسط، فهو  ا�جتمع ووليد   وليد 
ّ
إال ما هو 

وا واإلقصاء  االغ��اب  تجر�ة  ف��ا  تكرست  ال�ي  الغر�ية  والثقافة  هذا  ل�حضارة  و��  التجر�ة  هذه   �� لعزل. 

عقلسيفقد    الفقدان،
ّ

عقلحقيقتھ، وُ�نفى �� محيط اغ��بت فيھ ذاتھ، ف  الال
ّ

ما هو سوى ذاك الذي    الال

 ضّيع حقيقتھ وضّيع ذاتھ بضياعها.  

،  أو نقده  من أجل محا�اة الفكر الغر�ي ، اللهذا كتب ميشال فو�و "تار�خ ا�جنون �� العصر الكالسي�ي"

 
ّ
مش�لةلما  إن خالل  من  الغر�ية،  الثقافة  لهذه  اآلخر  الوجھ  عقل  كشف 

ّ
الضوء  الال عل��ا  �سلط  ��    ال�ي 

، و�� عالقتھ �عالم العقل، وال��اجيديا، والهوى واملوت والروح وا�جسد والقمع والعقاب واإلصالح...، الغالب

ذلك  من وراء  نا  . مبيّ الهام��يّ � بإعطاء صوت للمنفصل، للمنقطع،  انطالقا من من�جھ األركيولو�� الذي تم�ّ 

عقلأن 
ّ

 .  ضمن مشروع دراستھ "للذات"  قاشقابل ألن ي�ون ظاهرة تار�خية قابلة للنّ  الال

 عقل، العقل، تراجيديا، هوى، موت، روح، جسد.: �لمات مفاتيح 

 

 

 

 

 

 مونیة وکیلأ . 
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Abstract: 
The subject of “the problematic of reason and irrational according to Michel 

Foucault” plunges us into a conflicting world and a dialectical relationship established 

by the Western mind at the Middle Ages to the Classical Age, from its expulsion into 

the nave of fools to its entry into the experience of imprisonment  -which is a place full 

of mixed types of irrationals: heroics, lunatics, perverts, homosexuals…, who find 

themselves coexisting with each other-. At every moment, the irrational begins to know 

its state more to the extent of its independence from the mind, and at every moment 

the mind becomes more and more anxious about the irrational, and this is seen as 

animal anger, as an expression of demonic power, as punishment for corrupt intent, or 

as magical power or Charisma transcends reason, for it can predict what may happen 

in the short or long term, making it a symbol of reverence before it takes the form of 

death. While the irrational is nothing but the offspring of the medium, it is the other face 

of Western civilization and culture in which the experience of alienation, exclusion and 

isolation. It is an experience through which the irrational will lose its truth, because the 

irrational is nothing other than the one who has lost his truth and has lost himself in 

losing it. 

This is why Michel Foucault wrote “History of madness in the Classical Age”, not to 

imitate or criticize Western thought, but rather revealing the other side of this Western 

culture, through the problem of irrationality which is above all what brings it to light, and 

in its relation to the world of the spirit, of tragedy, of passion, of death, of the soul, of 

the body, of oppression, of punishment and of reform. From his archeological 

approach, which is characterized by giving voice to the separated, the disconnected, 

the marginal, indicating in this that the irrational can be a debatable phenomenon, 

within the framework of his project of self-study. 

Keywords: reason, irrational, tragedy, passion, death, soul, body. 
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 : تقدیم -1

عقلة مع عالم  األوصاف والطرق ال�ي �عاملت ف��ا البشر�ّ   يطلعنا التار�خ ع�� أهّم 
ّ

الذي ليس بال��يء    الال

ما �ع��يھ البلھ، البالدة، الغباء،    �ّل   ∗الغر�ب عّنا، بل يتعا�ش معنا و��ن ظهرانينا، وهو �� عرف النوزولوجيا

عقلعقل ع�� حساب  ...، �ش��ك جميعها �� خاصية واحدة مفادها التمي�� الوا�ح الذي أقامھ ال*العتھ
ّ

.  الال

يزّج  ال�ّ   لذلك  وعصر  الوسيط  العصر  مجتمعات   �� فو�و  ميشال  الكالسي�ّي بنا  والعصر  ملساءل��ا    �ضة 

عقلوالقطيعة ال�ي �حقت ب  *ر لنا �� "تار�خ ا�جنون" تار�خ االنفصالوفحصها من الداخل، حيث يصوّ 
ّ

،  الال

 تنّق والواقع املر�ر والوضع البائس الذي حكم عليھ بال
ّ
 �حال لي ل وال�

ّ
بھ أخ��ا �� عالم ا�حجز؛ بما هو    حط

 
ّ
والشاذ ا�ختلطة  بالعناصر  زاخر  لكّن عالم  �عض،  جنب  تتعا�ش  نفسها  وجدت  ال�ي  هو    ة  يجمعها  ما 

عقل "
ّ

 ".  الال

عقلإن تنظ�� فو�و   
ّ

ما يفعلوه وما ال يفعلوه، أو أن  الّناس ب  ليس �غاية وضع قاعدة أخالقية؛ تلزم   لال

 حركة التّ بماركس    ؤكتنبّ – بمستقبلهم  أ  يتنبّ 
ّ
ة للعالقة ب�ن العقل  ما القيام بدراسة نقديّ ار�خ والرأسمال، إن

 1وا�جنون 
ّ
عقل . أوصلتھ مقارنتھ لعالم العقل وا2قافة الغر�ية، من خالل دراسة ا�جنون كتجر�ة داخل الث

ّ
  لال

الغا  �� تتعلق  وال�ي  عل��ا،  �شتغل  ال�ي  األخرى  املواضيع  بالتحوّ ومختلف  العصر  لب  ع��ا  نتج  ال�ي  الت 

ؤال عن ا�حقبة من سؤال عن السبب، يتج�� ع�� التساؤل عن ملاذا؟ إ�� سؤال آخر  ا�حديث، إ�� تحو�ل الّس 

 
ّ
بالكيفيّ يتعل التحوّ ق  هذا  ��ا  حدث  ال�ي  جينيالوجيّ ة   �� نيتشھ  بمن�جية  بذلك  آخذا  تتبّ ل؟  أجل  من  ع  تھ 

 هذا هو الّس   ا�حداثة، ولعّل ة ال�ي �شأت ��ا  الكيفيّ 
ّ
 فاتھ  بب الذي جعل عددا من مؤل

ُ
كتب �غاية التأر�خ  ت

عقلالهتمام بالعقل أو اإ�� االذي دفعھ  هو  بب  اإلجابة عن الّس   ة هذا االنتقال. فليس غرضلكيفيّ 
ّ

أو    لال

ادة با�حداثة هو نتاج  الكيفية ال�ي ��تم ��ا ��ذه املواضيع، فما ُيد�� ع   هو محاولة تبّ�نا�حقيقة...، بقدر ما  

و�� خطابا  األ وهلة للقد يبدو  فأنتجت خطابا ،لتداخل العديد من األصوات وا�خطابات اجتمعت فيما بي��ا

الذي  بب  ّس هذا هو ال ي�ون  أن  ح  رّج ة. و�ُ د تتداخل فيھ مستو�ات عّد واحدا، وهو �� العمق خطاب متعّد 

 خطاب ا�حداثة.  لطة لبحث عن الكيفية ال�ي �سكن ��ا الّس إ�� ا دفعھ

 

 هي فرع من الطب يدرس ويصنف المرضى انطالقا من مظاهرهم الخاصة. Nosologieُنزولوجيا  -∗
والخير دونما تمييز،   ون ويضحكون ويستمتعون بالشّر شيء، إنهم يغنّ  ا وال مبالون في كّل إن المصابين بالعته هم مهملون جّد  -*
بدا. ويحسّ هم يحسّ إنّ 

ٔ
شياء في الحواس، ون بالجوع والبرد والعطش، ولكن هذا اإلحساس ال يؤلمهم ا

ٔ
ون باالنطباعات التي تحدثها اال

مر ال يثير اهتمامهم. انظر، ميشال فوكو، تاريخ الجنون في العصر الكالسيكي، ترجمة وتقديم، سعيد بنكراد، الطبع
ٔ
ة ولكن هذا اال

ولى،
ٔ
 . 277ص ،2006المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،  اال
، إلعادة االعتبار توظيفه من قبل المنهج الحفرّي  يتّم  لعب مفهوم االنفصال دورا هاما في فلسفة فوكو، فهو مفهوم إجرائّي  -*

ة الفلسفة، من النقد  نظر؛ حيدر ناظم محمد، إشكاليّ صل. اة بالقياس لما هو متّ همّ مللمنفصل، المنقطع، الذي يحتل مكانة متميزة و
ركيولوجي إلى اإلبداع المفاهيمّي 

ٔ
ولى،-، قراءة في فلسفتي ميشال فوكو وجيل دولوز، دار الروافد الثقافية، بيروتاال

ٔ
 لبنان،الطبعة اال

 . 98، ص2015 ابن النديم للنشر والتوزيع؛ بيروت،
1- André Guigot, Michel Foucault, le philosophe archéologue, éd, Toulouse: Editions Milan, 2007, p, 10. 
2- Michel Foucault, le gouvernement de soi et des autres, cours au collège de France (1982- 1983), Gallimard, 
Le seuil, p. 5. 
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ا عالم  عقلعّ�� 
ّ

وا�جذام  لال الوسطى، ∗�ا�جنون  العصور   �� حقيقي  رعب  بحاالت   عن  وجوده  ألزمت 

إ�� بلد غ�� بلده األصل، حيث �ان اإلقصاء يدخل ضمن   1التطه�� والعزل واإلقصاء ع�� "سفينة ا�حمقى"

 
ّ
 الط

ّ
 عبية آنذاك، فا�خطر والّد قوس الش

ّ
رد والرمق بالع��ي وا�حجارة إ�� أن �غادر  �س ينب�� مقابلتھ بالط

   2املدينة. لعب اإلبحار واملاء
ّ
، فا�جنون ا�حتجز داخل مركب ال �ستطيع  ص لهذا ال�ائن ال��اجيدّي دور ا�خل

 
ّ
 دة، و��� املاء ذي الّس ل��ر ذي األذرع املتعّد إ�� ا م أمره  ف�ا�ا منھ، قد سل

ّ
 بل املتعددة. إن

ّ
م نفسھ إ�� عالم  ھ �سل

 
ّ
   هيب املوجود خارج �ّل يق�ن الرّ الال

ّ
، مجردا  3�ة واألك�� انفتاحابل األك�� حرّ ھ م�جون ضمن الّس ��يء. إن

قدمھ، أض�� ا�جنون فريسة للبحر، ولوال    تطؤهامن هو�تھ، من وطنھ، من حقيقتھ، ومن اليا�سة ال�ي  

��ائّي فن  اليا�سة ال�ي تنتظره لُرمي بھ �� ا�ح�ن وا�ح�ن فقط. البحر ور�وب الّس  لهذه ال��اجيديا،    خالص 

د شارة والدتھ وموتھ  ، �� املاء والبحار تتحّد امائيّ   اأصبح ا�جنون �ائنهكذا، ��يء، و  �أشباح تكت�ح �ّل  ف�ي

 ماضيھ األقرب وحاضره ا�جهول.  ضّد 

لقرون  �جنون �� ��اية اإ�� االنظر    فن ال�ي اجتاحت الثقافة الغر�ية، سيتّم أمام هذا القلق امل��ايد للّس 

  اور البطو�� داخل ا�ح�اية، فقد أصبح مال� ، ستحظى م�انتھ بالّد الوسطى من موقع اإلبداع األد�ي والف�يّ 

ينبّ  الذي  الوحيد  �ونھ  العقل،  عن  �غيب  ال�ي  ال��اجيدّي ؤ ل�حقيقة  بقدرهم  و�فاج��م  و�مستقبلهم  هم   ،

، فإذا  4يمكن الوصول إل��ا �� قلب األرض" شبيھ بحقيقة ال  "سّر   ـالغامض. نظرت لھ العصور الوسطى ك

وا�حقيقة العقل  صلب   �� ا�جنون  نفسھ،5�ان  ع��  السيطرة  يفقد  حيث  دوامة   �� صاحبھ  يأخذ    فإّن   ، 

 .6بحقيق��م ا�جنون ع�� العكس من ذلك، يذكر ال�ّل 

حاالت ضعفھ  جانب، ��    ة، بل ي��بص باإل�سان من �ّل لم �عد ا�جنون مرتبطا بالعالم وأش�الھ ا�خفيّ 

   مھ. ال وجود إذن ل�جنون داخل اإل�سان، ذلك أّن وتوّه 
ّ
قھ بنفسھ،  اإل�سان صا�ع لهذا ا�جنون من خالل �عل

��تّم  ��ا، ال  ال�ي �عيش     ومن خالل األوهام 
ّ
با�حقيقة والعالم، و�ن ��تّم ا�جنون  باإل�سان وحقيقتھ كما    ما 

 

ّننا إلى هنا اإلشارة وتجدر∗
ٔ
حيانا نستخدم ا

ٔ
عقلا عن للّتعبير لجنونا مفردة ا

ّ
ّنهما وذلك ،لال

ٔ
عقلا عالم إّن  ثم مستمّر، تعالق في ال

ّ
  يلال

  ضّم 
ّ

خالقي الّضمير يقبله ال عالم هو الجنون" بما في "تاريخ فوكو صّوره واالنحراف...،هكذا والشذوذ، والجذام،  الجنون،  من كال
ٔ
  اال

 عشر. الّسابع القرن  في
و الهجائية، التي كان لها وجود حقيقي. فالسفن التي كانت تنقل حمولتها الجنوبية من سفينة الحمقى من بين  -1

ٔ
ساطيل الروائية ا

ٔ
اال

خرى وجدت حقا. ولهذا، فإن الحمقى كانوا يعيشون حياة التيه. لقد كانت المدن تطردهم من جنباتها، ليلتحقوا بالبراري 
ٔ
مدينة إلى ا

و قافلة حجاج. انظر، ميشال فوكو، تاريخ الجنون  حيث يتيهون على وجوههم، هذا في الحالة ا
ٔ
لتي ال يشحنون فيها مع بضائع تجار ا

 .29في العصر الكالسيكي، مصدر سابق، ص
كـثر من ذلك. إنه ُيطهر.   -2

ٔ
نه يفعل ا

ٔ
 ا

ّ
خر. فالماء قد يكـتسح كل شيء، إال

ٓ
يضيف الماء إلى هذه الكـتلة الغامضة من القيم بعدا ا

خر رحلة. ففي  وباإلضافة إلى ذلك فاإلب
ٓ
حار ُيسلم اإلنسان إلى قدر غير محدد، كل إنسان يسلم نفسه إلى قدره. وكل رحيل هو بالقوة ا

تي عندما يحط الرحال. إن إبحار المجنون هذا، هو في  
ٔ
خر يا

ٓ
حمق، ومن العالم اال

ٔ
خر، يسير المجنون على ظهر زورق ا

ٓ
اتجاه العالم اال

 .32نظر، ميشال فوكو، تاريخ الجنون في العصر الكالسيكي، المصدر نفسه، صالوقت ذاته تمييز صارم، وانتقال مطلق. ا
 .32ميشال فوكو، تاريخ الجنون في العصر الكالسيكي، المصدر نفسه، ص -3
 .43المصدر نفسه، ص -4
 . 35المصدر نفسه، ص -5
 . 37المصدر نفسه، ص -6
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د من  يبتعد شيئا فشيئا عن واقعھ املكشوف؛ لتتحّد   . وأمام هذا البحث املض�ي عن حقيقتھ،1رها هويتصوّ 

. فما عقل اإل�سان �� بحثھ  2أخطار ا�جنون   ض ل�ّل ة أسباب جنونھ، إذ اإل�سان �� رحلتھ نحو هللا معرّ ثمّ 

 
ّ
� عن ة ل�جنون، لم �عد ا�جنون �ع�ّ ظرة املأساو�ّ النّ   خر�ة محّل ت الّ� عن ا�حكمة سوى جنون، بذلك حل

��   بدور درامّي -يتھ�غياب جّد -ا�جنون   ع.تمتّ 3م اآلخر، ليس عقابا واقعيا، بل صورة للعقابق يقوده للعالتمزّ 

 أعمال روائية ومسرحيّ 
ّ

 4وارع بجوار العقل، �الذي �حھ فرا�سوا �ولي�ية، وال غرابة �� أن نجده يجول الش

 
ّ

ة، احتدم ة والفنيّ املطلو�ة �� األعمال الروائيّ خر�ة حقھ. و�� هذه الّ� فر من األطفال يال نوارع مع يجوب الش

مظاهر سيادتھ، بل   ب�ّل ،  كما العقل  ،حيث احتفظ ا�جنون   وضاق �� لعب دور األبلھ وا�جنون،  ،نافسالتّ 

املتناقضاتع��  بقدرتھ  عليھ    ق تفوّ  هذه  :  مزاوجة  والنور.  العتمة  وا�جور،  العدل  والوهم،  ا�حقيقة 

 
ّ
عقل �� حالة ااالزدواجية ال�ي ال ت�ون إال

ّ
 .   لال

ا إذن  عقلاحتفظ 
ّ

السا�ع عشر،  لال القرن  واألمكنة، و�ان  ،  و��� غاية  �� قلب األشياء  بوجوده وصوتھ 

عقلة بتجر�ة االعتقال لتشمل عالم اسيحفل بوجود أك�� حضورا لوال م��ء الكالسيكيّ 
ّ

غم من  بالرّ   . لكْن لال

 ع�� النّ ل�حفاظ    بحاجة دائمة إ�� جنون ا�حّب   فنحن   ،ذلك
ّ
موح لضمان س��  وع، و�� حاجة إ�� هذيان الط

   ،ع ال معقول من أجل إنتاج ال��واتش ، ونحن �� حاجة إ�� جظام السيا��يّ د للنّ جيّ 
ّ
"�أن ا�حياة ال �عاش إال

عقلإس�ات ا  تّم   َم . لكن لِ 5إذا �انت جنونا"
ّ

لھ ا؟ ما  لال
ّ
عقلا�خطر الذي �ش�

ّ
العقل؟ ما الغاية من  ع��    لال

عقلإجالء ا
ّ

عقل؛ ما الذي �ستطيع امن العقل؟ �سؤال عامّ  لال
ّ

 العقل؟  ھقولھ وال �ستطيع  لال

 : والعقل   لّالعقل ا  -2

باس�ال  قول  من  لدرجة  :يظهر  بالضرورة  حمقى  ال�ائنات  إ   أنھ  "إن  مجنونا  املرء  يكن    ذاسي�ون  لم 

إقامة    ع��  قد درجت �عض الفلسفاتأّن  أنھ ال وجود ألّي تقاطع ب�ن العقل وا�جنون، بالرغم من    6مجنونا"

وع�� غرار فلسفة فو�و ال�ي أظهرت حدود هذين البعدين اللذين    الفلسفة الدي�ارتية.   م��ا   ةخاصّ   الفصل،

عقلتفكيك ثنائية العقل وا  ن انفصالهما سلفا �� الذهن، فهو لم يت�ّن �ع�ّ 
ّ

باملع�ى الذي شاع مع جاك    لال

دا �ش�ل م��ايد �� فصل "عالمات الوقف، زمن  "التشتت"، إذ وجد نفسھ م��دّ  ــــدر�دا نتيجة ما ينعتھ األخ�� ب

كتاب Ponctuation, le temps de la thèseاألطروحة" من  يظّل   ھ:"  أن   �� الفلسفة"   �� ا�حق  تا�عا   "عن 

ة، والتفكيك  ة أو إحداث موقف خاضع للمساءلة التفكيكيّ واملقررات ا�جامعيّ   نظيم ا�جام��ّ ومحافظا للتّ 

ھ بھ إ�� إعادة النظر �� مجموعة من األمور من  ��دف التأسيس، الذي سيتوّج   لكْن   ،هنا ليس بمع�ى الهدم

 
 .   46المصدر نفسه، ص -1
 . 53المصدر نفسه، ص -2
 . 61نفسه، صالمصدر  -3
 .64المصدر نفسه، ص -4
 انظر مقدمة سعيد بنكراد في كـتاب "تاريخ الجنون في العصر الكالسيكي"، المصدر نفسه.  -5
 .57المصدر نفسه، ص - 6
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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تفكيك   األنطوابي��ا  ملفاهيم    1ثيولو��- ملبدأ  تمركز  من  شهده  وما  واألساس،  األصل  إ��  يحيل  الذي 

(هذه ال�لمة ال�ي   Différanceالف  ]تـ[ى االخة، تحت مسّ� والهو�ّ   ميتاف��يقية سيعاد نقدها �األثر والنّص 

ظر كذلك �� املفاهيم ال�ي تأسس  يحتاط م��ا در�دا كث��ا نظرا ملا تحملھ من �عقيد أثناء ال��جمة)، و�عادة النّ 

ا�حضور،   الهوى،  العقل،  ا�حقيقة،  ميتافز�قي:  كخطاب  التّ عل��ا  نقد  مشروع  ضمن  مركزات  األصل...، 

العقل الصّ   ntrismelogoceكتمركز  القضيب  smephonocentriوت  وتمركز    phallocentrisme  وتمركز 

للتّ املدعّ  العر��ّ مة  باملع�ى 2الغر�ّي   ethnocentrisme  مركز  والعقل  ا�جنون  وراء  ما  إ��  كذلك  النظر  وال   .

والشّر   النيتشوّي  ا�خ��  وراء  ما  ا�حضور ��  بثنائية  الدي�ار�ّي   ، وال  باملع�ى  ع��    والغياب  ل�جنون  إ�عاده   ��

عقلالعقل وا��  ينحصر أساسا  فعمل فو�و  أّما  حساب حضور العقل،  
ّ

بما لهما من تجاور واق��ان، و��ذا    لال

 دي�ارت أو سارتر.  من منھ    ∗شو���اور من   ر ي�ون قر�با شيئا ما صوّ التّ 

واإ��  ظر  و�النّ  للعقل  العالقة  عقلهذه 
ّ

ح�ّ لال فو�و  خصص  والغياب،  ل�حضور  هذا  ،  لرصد  مهما  �ا 

   يحدوه من مظاهر وعالئق من شأ��ا �عز�ز وتتّبعھ، بما    التشابك 
ّ
من    مي�� والفصل. لكْن �ابط أو ترسيخ التّ ال�

عقلم��ابطة ب�ن العقل وا جانب آخر؛ أن ت�ون عالقة جّد 
ّ

ق اال�ستيمولوجية ال�ي �ع��ض  هو من العوائ  لال

أّي حال ومبناه. وع��  �� مس��تھ   ،  العقل 
ّ
الت لنا  يبدو  �ان فو�و قدقد  ما  إذا  ثنائية  وُ   ساؤل  تحليل   �� ق 

ّ
ف

وا عقل(العقل 
ّ

أّن خاصّ   ، مشروعا  )لال بياس��    ة  أو  ا�حجز  وعن  ا�حمقى  سفينة  عن  اإلصالح  -ا�حديث 

 وعن السياسة    -ا�جديد
ّ
عقللفصل أحد��ا العقل تجاه الها مظاهر  ال��جواز�ة... �ل

ّ
   ؟ فإ�� أّي حّد لال

ّ
نت  تمك

 
ّ

عقلود ساحات الّس امل ب�ات من تطو�ق �ل هذه الش
ّ

 و�جالئھ من طر�قها؟         لال

 
دراسات  جاك دريدا، عن الحق في الفلسفة، ترجمة، عز الدين الخطابي، مراجعة، جورج كـتورة، المنظمة العربية للترجمة، مركز  -1

ولى، بيروت، لبنان، 
ٔ
 . 11ص ،2010الوحدة العربية، الطبعة اال

جاك دريدا، استراتيجية تفكيك الميتافيزيقا، حول الجامعة والسلطة والعنف والعقل والجنون واالختالف والترجمة واللغة،  -2
 . 6، ص2013 الدار البيضاء،  ترجمة وتقديم، عز الدين الخطابي، إفريقيا الشرق،

 شوبنهاور الجنون على اعتبار  يفسر -∗
ٔ
و الفهم بالنّ نّ ا

ٔ
ثون ويفهمون، وغالبا ما  لمجانين، فهم يتحّد إلى اسبة ه ال ينكر العقل ا

 دقيقة تمامايستنتجون نتائج 
ّ
  ة والمعلول، ويدركون ما يكون حاضرا بشكل صحيح تماما، ولهذا فإّن ، وهم يفهمون االرتباط بين العل

 
ّ
ّن  ،ئما بما هو ماض وغائبق داهذيانهم وهلوستهم تتعل

ٔ
الخلل فيهم يتعلق    وبما يربط الماضي والحاضر. ولذلك يعتقد شوبنهاور ا

 بصفة خاصّ 
ّ

ّن ة بالذ
ٔ
ّن بالكاملالذاكرة تنقصهم  اكرة، وال يعني هذا في الحقيقة ا

ٔ
مور بالقلب،  ، ال

ٔ
الكـثيرين منهم يعرفون الكـثير من اال

حيانا يتعرّ 
ٔ
شخاص الذين لم يرو وا

ٔ
ّن فون على اال

ٔ
ّن  هم منذ زمن طويل، فالمعنى المقصود هو ا

ٔ
صاله استمرار اتّ  خيط الذاكرة ينقطع، وا

 تي
ّ
 م، وال تكون هناك إمكانية الستدعاء متّ حط

ّ
 مة.صل للماضي بطريقة منظ

ّن  باط الذي يصل بين الماضي والحاضر، فإّن وإذا كانت طبيعة الجنون تقوم على انقطاع الّر  
ٔ
عراض الجنون تكون    شوبنهاور يعتقد ا

ٔ
ا

كـثر انتشارا بين الممثّ 
ٔ
 ا

ّ
ّن لين. وهو يعل

ٔ
  ل ذلك با

ّ
ن يتعل

ٔ
و يتعايشوا عملهم اليومي يقتضيهم ا

ٔ
دوارا" مع موا مشاهد تمثيلية جديدة ا

ٔ
"ا

ّي 
ٔ
دوار" ال يكون بينها ا

ٔ
ن ينسى ها تكون متعارضة مع بعضها، ومع كل مساء يحارتباط، بل إنّ  قديمة، وهذه "اال

ٔ
اول الممثل جاهدا ا

ّن نفسه كلية ويصبح شخصا مختلفا تماما، وهذا ما يمهّ 
ٔ
مام الجنون، ال

ٔ
صابة  إلل تمهد هذه الحالة التي يكون عليها الممثّ  د الطريق ا

خرى، إذا كان المجنون يفقد االّر على قدرة الالذاكرة بالخلل وعدم 
ٔ
لقدرة على  بط بين الحاضر والماضي، هذا من ناحية، ومن ناحية ا

  -في رؤيته الجمالية لموضوع ما–ن العبقري كذلك إبط بين الموضوعات، فالّر 
ّ
ة بغيره من الموضوعات، ومن يّ يستبعد ارتباطاته العل

ثم ربط شوبنهاور بين العبقرية والجنون من حيث طبيعة الرؤية والمعرفة. انظر، محمد سليمان، نقد المنظور الفلسفي لفن  
كاديمية الفنون،  الموسيقى في العصر

ٔ
مجلس الوطني للثقافة  الحديث عند كل من: هيجل وشوبنهاور؛ دراسة نقدية تطبيقية، ا

داب، الكويت، 
ٓ
 . 185-184ص، 2007والفنون واال
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حاول فو�و �� "تار�خ ا�جنون �� العصر الكالسي�ي" الوقوف ع�� حقيقة مفهوم ا�جنون، الذي يمثل 

ل  اآلخر  الغر�يةالوجھ  والثقافة  أّن 1�حضارة  إذ  اآلخر  ،  الغر�ي ووجهھ  العقل  يمثل مقلوب  فهو 2ا�جنون   ،

 �سؤال مح�ّ   عندما �سائل ا�جنون، فإنھ �� الوقت ذاتھ �سائل العقل، و�� الواقع، لقد �ان مشغوال
ّ
  ق� يتعل

العقل والعقل من جنس   ن ا�جنون من جنسأة ب�ن ا�جنون والعقل أم  �انت ثمة حدود فاصلة و��ائيّ إذا  ما  ب

 
ّ
ھ  وهو بالضرورة �شابھ مقلق، ف  ،� أش�ال العقل وأش�ال ا�جنون أكيد يم�ّ شابھ بالتّ ا�جنون؟ وملا �ان الت

ّ
إن

عقل� داخل فعل حكيم صادر عن اكيف نم�ّ يجوز التساؤل:  
ّ

ادرة عن  صّ الو��ن أ�شع مظاهر ا�جنون    ،لال

 ن؟    �والعقل متجاور  العقل؟ ب�لمة؛ كيف تصبح ا�حكمة والعتھ، ا�جنون 

 نتيجة  
ّ
زال  ماالذي أقامھ العقل، ف  للموقف التمي��ّي   -منطقية–لم تكن �خصية ا�جنون وطبعھ إال

بالثنائيّ  اإل�سا�ي مهووسا  االعقل  العقل  والشر،  (ا�خ��  عقلات 
ّ

السوّي لال اآلرّي   ،  ...)  والسامّي   واملنحرف، 

ا�جنون إ�� الهامش، أي  إزاحة  لتكريس لعبة الوسط والهامش، فالعقل قد مركز نفسھ �� الوسط مقابل  

 
ّ
 بإقصاء ا�جنون الذي �ش�ل عائقا  أن

ّ
نطولوجيا وا�ستيمولوجيا أمامھ. لقد  أھ لم يكن ليعّ�� عن نفسھ إال

 
ّ
السؤال الذي    �� ا�جتمع. ولعّل   هور حكم العقل ع�� ا�جنون باال�غالق داخل ا�حجز، وحرمھ من حر�ة الظ

عقلهناك أّي �عالق ب�ن العقل وا�جنون وا: هل  يفرض نفسھ وهو
ّ

 ؟  لال

أّن مراء  ا ال  ممّ   با،  ره فو�وكما صوّ   ،العقل  فيھ   
ّ
إال عقلال يظهر 

ّ
"ا�جنون"،    ةصور   ھ بلغ أوجيالذي    لال

لم    ومعاملھ  سمات ا�جنون   زالت ما ت�ان باعتباره عتبة هذا االنتقال. فإ�� حدود ��اية القرن السا�ع عشر  

أو ا�حتال�نتتحّد  انتما��ا؛ ل�جنون أم للمر��ى  إ�� حاالت صعب تحديد  ظر 
ُ
ن «وهكذا، ففي    .د �عد، فقد 

اقتصاديّ  شرفاء  أناس  ومضادّ باريس  حاّر ون  قلب  لهم  لالقتصادي�ن،  ولكّن   ون  ا�خ��،  فعل  إ��   وتواقون 

 
ّ
عصر �عيشون، وال �عرفون الرجال الذين    لنظر وال �عرفون �� أّي ة، أي قص��و ارؤوسهم، و�ا لألسف، مختل

إ�ّ  معهم.  يُ يتعاملون  ال  أل�ّ �م  البلهاء،  حالة  من  أك��  ذلك   �� وهم  الهبات  حتملون،  �عض  إ��  استنادا  �م، 

حاالت ا�جنون    . و�ما أّن 3لوا إ�� مجان�ن �� ��اية األمر»واألنوار املز�فة، ينطلقون من مبدأ مستحيل، ليتحوّ 

عقلعا�ش ب�ن ا�جنون واد �عد، سمحت الكالسيكية بإم�انية التّ لم تتحّد 
ّ

، وذلك بوجود رابط و�شابھ  لال

عقلينتصر من خاللھ ا
ّ

 معلنا ميالد �خصية �عرفها �� ذاتھ و�نكرها �� اآلن ذاتھ.  لال

ا عقلإن 
ّ

العقل الكالسي�ّي قر�ب من ا�جنون خاصّ   لال �� تجر�ة ا�خوف، فخوف  ب  من ا�جنون �سرّ   ة 

عقلأيضا إ�� خوفھ من ا
ّ

ة من الفساد الذي  . و�� الوقت الذي �ان �ش�و فيھ إ�سان عصر الكالسيكيّ لال

النّ  �ان  ا�جنون،  من  �عيثھ  و�الرغم  للعقل.  مصاحبة  �انت  ال�ي  ا�خيالية  القوى  بتحر�ر  متعلقا  قاش 

 
ركيولوجي إلى اإلبداع المفاهيمي، قراءة في فلسفتي ميشال فوكو وجيل دولوز،   -1

ٔ
حيدر ناظم محمد، إشكالية الفلسفة، من النقد اال

 . 112ع سابق، صمرج
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  -2
 . 370ميشال فوكو، تاريخ الجنون في العصر الكالسيكي، مصدر سابق، ص -3
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 فإة العقل عن ا�جنون،  استقالليّ 
ّ
"ال    Mathey∗ا�جنون �� أّي �حظة، يقول ما�ي    من أن ينال منھ  ھ ُمهددّ ن

واحدة   �حظة   �� دمر 
ُ
ت قد  ��ا  �ع��ون  ال�ي  املزعومة  ا�حكمة  فهذه  ا�حكماء،  املتحضرون  أ��ا  تتفاخروا 

 .1و�شوش صور��ا، من قبل حدث غ�� متوقع أو انفعال حاد ومفا�� للروح األشد معقولية والذهن الثاقب"

ل بوصفھ زمنا  زمن العقل غ�� زمن ا�جنون، األوّ   إّن فب ب�ن العقل وا�جنون،  ظر عن وجود تقار النّ   و�غّض 

 2ا للعالم، ُ�ش�ل عودة ال مشروطة، وا�غماسا مطلقامضادّ 
ّ
 ، بينما الثا�

ّ
ل املناخ ��  ي لھ عالقة بالعالم، بتدخ

   ،ولو ع�� نحو مبكر   ،لقول إ�� اة. وهو ما قد يوصلنا  التأث�� ع�� �افة األذهان ا�حيوانيّ 
ّ
ھ ال ف�اك للعقل  أن

عقلمن ا
ّ

 . لال

 إيرى فو�و  
ّ
عقلوا مي�� ب�ن ا�جنون ھ ��ذا التّ ن

ّ
و��ن ا�جنون والعقل، احتمت حر�ة ا�حوار ا�حفوف    لال

 
ّ
 دائما با�خاطر، لم يبق سوى ذلك اليق�ن الهادئ بضرورة إس�ات صوت ا�جنون، إن

ّ
ھ هادئ  ھ و�� ملتبس، إن

امتالكھ   متأكد من  ثمّ 3ل�حقيقة(ا�حكيم) ألنھ  فإّن ، من  املنبّ   ة  ا�جنون معدودة من خالل  أما  ساعات  ھ، 

. مستشهدا ببس�ال  5، فا�جنون حضور مستلب داخل العقل4ساعات ا�حكمة فال وجود ألي منبھ لقياسها

  �� أي  مجان�ن؛  يصبحوا  بأال  للناس  �سمح  الذي  ل�جنون"،  اآلخر  "باملكر  وعالقتھ  ا�جنون  عن  حديثھ   ��

ص  نا نتساءل مع در�دا �� "اس��اتيجية التفكيك" حيث خصّ ؛ (اإلشارة هنا إ�� دي�ارت). لكنّ 6لعقلعالقتھ با

 هل فهم فو�و دي�ارت؟ : أول فصل منھ �� التقابل ب�ن ا�جنون والعقل

ة  در�دا سوى جعل ا�جنون يت�لم ذاتھ، لغتھ ا�خاصّ   نظر��  ما من دافع عند فو�و لكتابة "تار�خ ا�جنون"  

   ، ألّن النف��يّ   عقل وال لغة الطّب ال لغة ال
ّ
النف��ي، بل بتار�خ ا�جنون ذاتھ، ��    ق بتار�خ الطّب األمر ال يتعل

العقل الكالسي�ي. أ�ع�ي هذا أن فو�و يرفض   ، وقبل وقوعھ �� فّخ 7حيو�تھ وقبل اعتقالھ من طرف املعرفة

 ظام والعقل؟  لغة النّ 

ظام، أي لغة  فو�و يرفض تارة لغة العقل ال�ي �عت��ها لغة النّ   ل در�دا �� "اس��اتيجية التفكيك" أّن ��ّج  

املوضوعيّ  والعقالنيّ نظام  ال�ونيّ ة  الطّب ة  ير�د  ال�ي  وحّق   النف��يّ   ة  املدينة  ونظام  ع��ا؛  املع��  ي�ون    أن 

الذي �شتغل داخل   ، ويشمل النظام الفلسفّي املواطنة باملع�ى ا�حصرّي   املواطنة الفلسفية الذي �شمل حّق 

ر  حرّ هو عينھ التّ   ر من لغة العقلحرّ التّ   . وعليھ؛ فإّن 8وحدة بنية معينة �استعارة أو كميتاف��يقا السياسة
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 مونية وكيل     ا
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 بطر�قت�ن: فإّم الذي يطمح إ�� كتابة أركيولوجيا الصّ 
ّ
ا أن يصمت انطالقا من  مت، وال يمكن أن يحدث إال

 ضمن لغة ونظام يجنّ مت الذي ال يتحّد صمت مع�ن (وهو الصّ 
ّ
ا أن يتبع ا�جنون ��  بانھ ا�خرس)، و�مّ د إال

 .1طر�قھ نحو املنفى

، بل إن حقيقة ا�جنون �� أن ُي�ّون موقعھ داخل  2�� صلب العقل وا�حقيقة  ا�جنون   ّن إبالتا�� نقول  

��  ا�جنون  كيف يتموقع  ولكْن،  .  3العقل، أن ي�ون إحدى صوره، أن ي�ون قوة وحاجة آنية إلثبات وجوده

 من صلب العقل؟ هو نفسھ م�ان ثابت ومعزول عن العقل إذا �ان 

ا�جنون الذي يقصده فو�و مختلطا مع العقل؛ ليس ا�جنون املوجود داخل ا�حجز، فهذا لم �عد   إّن 

   إ��ھ  بإم�اننا ضمّ 
ّ

عقلأش�ال ا  العقل، فقد وجد مص��ه يتعا�ش مع �ّل   صف
ّ

ة ال  ا�جنون عامّ   . غ�� أّن لال

 يحمل  
ّ
�ائن، ال ل�ي يقيم حوارا أو يدخل �� صراع مع العقل، بل   ھ يختلط باآلخر�ن، وحاضر �� �ّل عالمة، إن

ي�ون ا�جنون مرتبطا    ، فأْن 4ة: إنھ عبد للعقلمن أجل خدمة العقل �ش�ل غامض من خالل أساليب خفيّ 

ھ جنونھ الذي يجد داخلھ  عقل ل   بالعقل، هذه العالقة تجعل ل�ل جنون عقال يحكم عليھ و�تحكم فيھ. و�ّل 

 .5حقيقتھ التافهة

 : نقد عقالنیة دیكارت -1-2
مع فو�و سيبدو ا�حلم وا�جنون ف  با�جنون،  ،املقابل��    ،إذا �ان دي�ارت قد احتفظ با�حلم و�ن ضّ��

ا�جنون ال يوجد �� ا�حلم، وال يوجد ذلك أّن  ،6باعتبارهما ينتميان إ�� ا�جوهر نفسھ، فمي�ان��ما��ما واحدة

��   
ّ
ھ  م قد ي�ون خادعا، لكنّ لا�ح  ما �� النقطة الرابطة بي��ما، فالفرق ب�ن ا�جنون وا�حلم؛ هو أّن ا�خطأ، إن

هو   أو  ا�خطأ،  إ��  ينت�ي  الذي  ا�جنون  عكس  مخطئا،  زكياس-ليس  التّ   -بتعب��   �� العقل  ب�ن  فشل  مي�� 

وا�خاطئالّ�  للّس 7حيح  تحليلھ   �� لهو�س  نقده  جانب  و���  ل�ّلٍ تا��  ي  لطة،.  الفو�وي  النقد  من    �سلسل 

دي�ارت �� تحليلھ للعقل، ولسارتر �� ال��امية العقل، ضمن دراستھ للعقل األور�ي من أجل الكشف عن  

 
ّ

�ستيمات أر�عة لقرون أر�عة: "العقالنية" ��  إ�ستي�ي من إحظة الدي�ارتية، �أول مصادر وعيھ، بدءا من ال�

"التنو�ر"   عشر،  السا�ع  التار�خية:  القرن  واملادية  االجتما��  (الفكر  "التطور�ة"  عشر؛  الثامن  القرن 

 . 8سبنسر، دارو�ن، ماركس) �� القرن التاسع عشر، "أزمنة اإل�سان والعلوم اإل�سانية" �� القرن العشر�ن
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ظر إ��  ع�� هذا األساس  
ُ
اش: غ�� قابلة للنق عّدت    تمارس نوعا من الهدم ملسلمات  ة فو�و ع�� أّ��افلسفن

معرفة، وا�حال أ��ا قابلة    مثال "الذات" من دي�ارت إ�� �انط، �انت تمثل أنا ثابتة ومستقلة و�� مصدر �ّل 

ستبدل �� العصور ا�حديثة بقوى ال �خصية عابرة للتار�خ، مثل رأسمال  
ُ
ألن ت�ون ظاهرة تار�خية عابرة �

 . 1ماركس أو ال و�� فرو�د أو إرادة نيتشھ

عقل�ش ف��ا ا ت إذن ف��ات �عامرّ 
ّ

هد ذلك �� العصور الوسطى رغم ما �حق ا  ،العقلمع    لال
ُ

عقلكما ش
ّ

  لال

 تمن رذائل، عكس الدي�ارتية ال�ي قلبت الطاولة ع�� ا�جنون و��عد
ّ
ية من العقل، فدي�ارت وهو املمارس  ھ �ل

اللشّك  باق��اب  االع��اف  يمكنھ  عقل، 
ّ

يجرؤ   لال لن  لكن  ا�خطأ...)  ا�حلم،  (الوهم،  االع��اف  بأ  من  دا ع�� 

 
ّ

ة من عالقة العقل وعقل اسا ع�� ح�ن غرّ حظة ال�ي طبعت القرن السا�ع عشر وجعلتھ حّس با�جنون. و�� ال�

عامل�نو ا�جنون،   بتشكيل  الكالسيكية    :توجت  ال�حظة   �� املطاف  لينت�ي  العقل"  و"عالم  ا�جنون"  "عالم 

  ،دت ا�جنون من سالحھيمها داخل العقل، وجرّ ة الكث�� من قبوجود "عالم ا�حجز"، فقد أودعت الكالسيكيّ 

 و ور مطلقا، منصهرا مع ا�جذام ى بھ �� عالم ال يرى النّ وحولتھ إ�� كيان عاجز، ملًق 
ّ

 ذوذ واالنحراف.  الش

ا بما  ، نتساءل، ألم يكن العقل الدي�ار�ي مستعّد الالعقلره عالم  هذا الشقاء والبؤس الذي يصوّ   ل�ّل و 

 ن؟ �خوض حوار مع ا�جنو يكفي 

عقلهذا اصوب    جهدل��يء من ا� إن بذل الناظر  
ّ

منطقھ ال يقبل   ّن إلقول  باما أسعفھ  أو ا�جنون، ر�ّ   لال

والنّ   ناقض، ألّن التّ  ب�ن االست��ام واللغة  الصورة وا�حكم،  ب�ن  الرؤ�ة والع�ى،  ب�ن  الذي يجمع  وم  ا�جنون 

وال�ّ   واليقظة 
ّ
والل  �ار 

ّ
أن ذلك  ��يء،  ال  األمر  واقع   �� هو  عناصرها  يل،  ب�ن  األشياء  هذه  داخل  ير�ط  ھ 

 الوضوح، ع�ن د ذلك نقول، إذا �ان ا�جنون ال يرى سوى الليل، فإّن وترتيبا ع�� .2لبيةالّس 
ّ
ي�ارت ال ترى إال

العالقة ب�ن العقل    أّن   ىوكالهما يحفر من جانبھ ع�� يم�ن أو ع�� �سار، و�عد طول عناء يلتقيان. ما مع�

عقلوا
ّ

ال��ار والليل، وضوح وظالم،  لال ب�ن  عقلف��ا احتّل  ي   �� نفسها 
ّ

الغياب وا�حضور الذي  وضعيّ   لال ة 

عقلة. لكن هذا ا�حضور والغياب أو حضور غياب  يّ لطاملا �ان غائبا �� التجر�ة الكالسيك
ّ

، ال يتجاوز أن  لال

دخل العقل إل��ا، ألّن 
ُ
عقلالغياب الذي يرنو إليھ العصر الكالسي�ي    ي�ون مفارقة ت

ّ
يدخل ��    ، يجعلھلال

 خانة العدم، مجردا من مظاهره �عباءة مظاهر العقل.  

عقلجمع ب�ن العقل وايمكن ا�خلوص ب�لمة واحدة؛ �لمة "االفتتان" ال�ي ت
ّ

لتعطي ال ��يء، فالقول    لال

ا�جنون يرى ال��ار نفسھ الذي يراه العاقل، ولكنھ يراه فارغا، باعتباره ليال،  ا�جنون افتتان، معناه؛ إّن  بأّن 

 .    3باعتباره ال ��يء

 
تونس،   محمد المزوغي، في نقد ما بعد الحداثة: فوكو والجنون الغربي، ضمن السلسلة الفلسفية، منشورات كارم الشريف، -1

 . 9ص ،2010
 . 262سابق، صميشال فوكو، تاريخ الجنون في العصر الكالسيكي، مصدر  -2
 . 263المصدر نفسه، ص -3
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 : کتراجیدیا   لّالعقل ا  -3

ال��اجيديا   هذه  عن  �عب��ا   
ّ
إال ا�حمقى  سفينة  تكن  والشقيّ لم  باالقاتمة  تاهت  ال�ي  عقل ة 

ّ
أعا��    لال  ��

عّ��  الوسيط  العصر  فمنذ  مجهول،  مص��  إ��  عقلا  البحار 
ّ

امل  لال ال��اجيديا  هذه  ك�خط، معن  قوتة؛ 

أرد  �� أفرغتھ من مضامينھ ومن محموالتھ، جعلتھ فرجة  إ كرذيلة، كهّم، قلق، خوف؛ موت، �خر�ة...، 

أّن  غ��  الكالسيالتّ   صورها،  عقلكية  جر�ة 
ّ

��ائيّ   لال تختف   لم 
ّ
ظل فقد  العالم،  من  الفكر  ا   �� حاضرة  ت 

عقلا  نقديّ   ا وعي وا�حلم، جعلت من الو�� ال��اجيدّي 
ّ

اندثار    من نيتشھ وفرو�د. لكن كيف تّم  ، أيقظھ �ّل لال

ال��اجيدية   عقلالصورة 
ّ

الكالسي�ّي   لال العصر  النّ ��  الو��  دور  ما  سا ؟  الذي  ال��ابط  انفصال   �� د  قدي 

عقلم؟  أية عالقة تجمع ا16لقرون قبل القرن 
ّ

 وال��اجيديا؟   لال

تّم  اظر  النّ   إذا  عقلإ�� 
ّ

حقيقية،  لال تراجيديا  عن  �عب��ا  بوصفھ  الكالسيكية  العصر    فإّن   قبل  م��ء 

عقلأ بفصل ب�ن ال��اجيديا وعالم انبّ   قدالكالسي�ّي 
ّ

�� انخراط دائم   ،وحيثما هو ،. فاإل�سان ال��اجيدي لال

ال يمكنھ أن ي�ون مجنونا، و�املقابل ال يمكن للمجنون الذي تنم�� منھ صفة الكينونة أن    ∗ع الكينونةم

�جنون من  لن الكالسيكية �حظة اختفاء  إذلك نقول  بناء ع��    .-باملع�ى النيتشوي –خذ القيم ال��اجيدية  يتّ 

 . املشهد ال��اجيدّي 

 ، فإةالكالسيكيّ قامتھ  أفاضل الذي  لكن ع�� الرغم من التّ 
ّ
ع�� إظهار    ما ي�� من هذا البحث نا سنعمل ��  ن

عقلقابل ب�ن أش�ال اوجوه التّ 
ّ

وح  ، فما نتج من ارتياب الهوى، وما �حق الرّ و�عب��ها عن املشهد ال��اجيدّي   لال

 وا�جسد من آثار، وما تجّس 
ّ
 العقال �� حل

ّ
شبعة  تھ املد كتعب�� عن موت حقيقي، ما هو �� ��اية املطاف إال

 بال��اجيديا. 

 :والموت لّالعقلا -1-3
ا عقلكتب فو�و عن املوت من داخل 

ّ
تم استبطان  املوت وجديتھ،    �حلول �خر�ة ا�جنون محّل و ،  لال

إّن  بل  وصو�جان،  دائمة  �خر�ة  ش�ل  ع��  للموت  املطلقة  ا�حدود  أمام      الفزع 
ّ
إال ليست  ذا��ا  ا�حياة 

نا ال  . لكنّ 1وستتحول إ�� جمجمة. إن ا�جنون هو ا�حضور املسبق للموت"صو�جان ا�جنون "الرأس الفارغة  

أو �حافة، حيث تتداخل األقنعة �� "تار�خ    أم نقد أد�ّي   د سرد قص��يّ ندري فيما يكتبھ فو�و، هل هو مجرّ 

هو   «ا�جنون  تنسيق.  أو  ا��جام  دونما  صاخبة  جوقة   �� وال�حك  وال�خر�ة  واملوت  وا�جثث  ا�جنون" 

 أنھ �عّد ا�حضور ا
ّ
 .2أيضا ش�لها املهزوم... ع�� جدران �امبو سانتو» ملسبق للموت، إال

ا عقلاتخذ 
ّ

إذن،لال واستمّر   ،  ا�خامس عشر  القرن   �� �خر�ة و�جاء  التجر�ة    ش�ل  حدود  إ��  كذلك 

ر  "الوهم الهادئ" الذي يحرّ   ــــــــالكالسيكية، فقد أفرغ إيرازم مثال ا�جنون من أش�الھ املرعبة، محاوال مدحھ ب

 

شياء. وقد خصّ  -∗
ٔ
ن الكائن ليس هو الذي يشارك في هذا الوجود، لكن المدرك لال

ٔ
ص لهذا  طبقا لتصور هايدغر للكينونة، حيث ا

 هو الشيء؟". كـتابين "الكينونة والزمن"، "ما
 . 52مرجع سابق، صمحمد المزوغي، في نقد ما بعد الحداثة: فوكو والجنون الغربي،  -1
 .37ميشال فوكو، تاريخ الجنون في العصر الكالسيكي، مصدر سابق، ص -2
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 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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 النّ 
ّ

. شأنھ شأن العقل واعيا باملوت، و�نفي  1ديدة ويعيدها إ�� أحضان �ل أش�ال املتعةفس من همومها الش

 ي�ون ميّ 
ّ
 تا؛ بل  عن نفسھ أال

ّ
 ي�ون مجنونا؛ يقول: أنا لست مجنونا، فا�جنون ممكن عندما تؤكد الذات  أال

قياسا    ره العقل، و�ذهب بھ إ�� ما يتجاوز العقل، إ�� الصور ال�ي �عّد ر املوت كما يصوّ . إنھ ُيصوّ 2أ��ا ميتة

   ت، إذن ع��ّ لذاك الذي يقتل نفسھ جوعا: األموات ال يأ�لون، أنا ميّ 
ّ
عقل قياس ا  ع�� أّن  .ما يدّل 3�ل آ أال

ّ
  لال

شبيھ أو قر�ب من قياس العقل، فإذا �ان لسان العقل يقول: "سقراط إ�سان، اإل�سان فان، إذن سقراط  

عقلفان"، حال ا
ّ

وهكذا،    يقول: "�ل الذين سكنوا هذه الدار أموات، أنا أسكن هذه الدار، إذن أنا ميت".  لال

  فإّن 
ّ
�ا لغة مغلقة داخل وهم الصورة، ومحدودة ضمن فضاء  أ�ّ  غة القصوى ل�جنون �� لغة العقل، غ��الل

 
ّ
 4اهر الذي تحددهالظ

ّ
ورة، إذن فا�حجز �ش�ل صورة املوت عند ا�جان�ن، بل هو  ل الصّ ، الفضاء وحده �ش�

 ش�ل ملموس للتعب�� عن فكرة املوت. 

وشقاء �� اآلن ذاتھ،  أش�ال الرذيلة، يحيل إ�� ��اية حياة بئيسة، و��� خالص    �ان املوت حاضرا �� جّل 

تق��ب املوت  حدود  سوى  يرى  ال  فا�جنون  املوت،  من  قر�با  ا�جنون  (باملع�ى 5أصبح  الوجود  �عدمية   ،

النيتشوي)، إذ �عكس ��اية العالم تجر�ة ا�جنون بوصفها �عب��ا عن عدم �� الوجود. ساد من خاللھ العدم 

ع�� إ�سان عصر ال��ضة نتيجة انتشار األو�ئة، قاده  وخّيم ا�خوف من املوت    �� �عالق ا�جنون وثيمة املوت،

إ�� ممارسة اإلقصاء «�ان املوت خالل النصف الثا�ي من القرن ا�خامس عشر وما �عده بقليل، هو املوضوع 

الوحيد الذي ط�� ا�حديث عنھ. إ�� جانب ا�حديث عن فناء اإل�سان. و��اية أزمنة يصورها و�اء الطاعون  

وا�حروب ال�ي ال تخمد و�ل ما ��دد الوجود اإل�سا�ي، تلك املعاناة �لها �� األمر الذي  املنتشر �ش�ل رهيب.  

 . 6ال يمكن لإل�سان االنفالت منھ»

�عت��  و إل�سان عصر ال��ضة من املوت حال دون فتح مجال ل�حوار،    ا�خوف والقلق املستمّر   هكذا؛ فإّن 

ا�حمقى ل�ّل   سفينة     رمزا 
ّ
الث آفاق  ع��  فجأة  طغت  ال�ي  العصر  ا�خاوف  أواخر  خالل  األورو�ية  قافات 

 
َّ
بس  الوسيط؛ إذ أصبح ا�خبل مصدرا لتلك ا�خاوف فاملعتوهون عبارة عن �خصيات خارقة يحيط ��ا الل

 .7دوما

 :والھوى لّالعقلا -2-3
عقل من ب�ن األسباب الطارئة ع�� العقل لتقوده إ�� ا

ّ
بة أمل أو فقدان "كقدر  الناتج عنده من خي(  لال

يتحوّ إ��  �ع��    ) س��يفي" كيف  الهذيان؟  لدرجة  الهوى   �� إفراط  هو  فهل  تراجيدي.  الشعور  عالم  هذا  ل 

 
 .47المصدر نفسه، ص -1
 . 252المصدر نفسه، ص -2
 .253المصدر نفسه، ص -3
 . الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،  -4
 . 37المصدر نفسه، ص -5
 الصفحة نفسها.   ، المصدر نفسه -6
مان، إلكراه في فلسفة ميشال فوكو، منشورات االختالف،جيجيكة إبراهيمي، حفريات ا -7

ٔ
 . 24، ص2011  الرباط، دار اال
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أوليس ا�جنون شيطانا أطلقھ هللا ملعاقبتھ م�لفا بإغرائھ كذلك الذي حاول   إ�� عقاب ا�جنون؟  ا�حيوي 

 ؟1إغراء املسيح

جر�ة بقوة �� أعمال شكسب��،  هوى يحضر ا�جنون، بزغت هذه التّ ة غياب وحضور، �� غياب ال�ا قضيّ إ�ّ 

�ّلٍ  مع  ا�حماقات  املوت    بتما��  باملوت،  وا�جنون  الهوى  عالقة  ال��اية   �� لتحسم  وا�جر�مة،  املوت  من 

 
ُ
غ من أّي سمة متناهية، حيث سيص�� ا�جنون ا�حياة الالمتناهية للموت. سيتعا�ش ا�جنون  فرَ املتواطئ، امل

� �ّل واملوت  للموت  �  آخر  مع�ى  ا�جنون   �� وسيظهر  وجود  ∗�حظة،  مع  معطى  أمر  ا�جنون  إم�انية  إن   .

   :، أو قل2الهوى 
ّ
ين  إل��ا من جانب الّد   ات هذه الثنائية منذ قرون منظورً ا�جنون هو عقاب الهوى، وقد ظل

بھ كما  من "الهوى" بمعزل عن أّي أخالق أو دين، بتعّق   واألخالق قبل أن �عرف العصر الكالسي�ي كيف يحّد 

الهوى ما هو سوى حر�ة ُمنحت ل�جنون لولوج عالم العقل،   ب ا�جنس �� "تار�خ ا�جنسانية"، ألّن �عّق   تّم 

 ا�سالخھ.  ب�ة ست�جل هذه ا�حرّ 

  ية واألخالقية، فإّن ينإذا �انت قرون قبل الكالسيكية قد نظرت للهوى �� أ�عاده الوجدانية والّد   ،ةمن ثمّ 

حركة الهوى ليست حركة    لهالك، بحيث أّن إ�� اباعتباره عقابا يقود    ترهيبالكالسيكية قابلتھ بتخو�ف و 

 ��اية تلك    ، كذلك،، بل ��فحسب  دون جدوى 
ّ
حركة صادمة، متوترة، منقلبة ع�� ذا��ا. وما ا�جنون إال

. 3ح، أي داخل ما �شبھ فضاء القلق إ�� ما ال ��ايةمن ا�جسد والرو  ا�حركة، وقبل وصولها للموت، ف�ي تمّر 

ل مرة �� الهوى، ها هو اآلن ينتقل بخطى هادئة وثابتة باتجاه الروح وا�جسد،  فا�جنون الذي وجد نفسھ أوّ 

ة داخل الوحدة العقالنية للروح ا�جنون وهو يبدأ من الهوى ال �ش�ل �� هذه املرحلة سوى حركة حيّ   ألّن 

 
ّ
 . 4توى الالمعقول ھ مس وا�جسد، إن

 :وح والجسدة الرّ ثنائیّ  -3-3
عقلا أّي نصيب للروح من داء

ّ
 ؟لال

عقلمعرفة موقع الروح من اا�جواب ع�� هذا الّسؤال، و قبل  
ّ

  ا، �ع�ي الروح، معرفة عالق��ينب�� علينا  ،  لال

 كيف تؤثر الروح ع�� ا�جسد؟ فبا�جسد، 

الذي ين�� طر�قھ �عدما �ان فريسة ا�جنون الذي استبد بھ عن طهارة   هو ابق؛ الروح وحده�� اإلرث الّس 

أو عن غ�� طهارة، لكن رغم ذلك، فقد ظلت روحھ �عيدة و�� منأى عن املرض، املرض ذاتھ هو الذي يحم��ا  

بذل ا�جهد �نب��  ، و 5من الداء، إن الروح ليست متورطة كث��ا �� ا�جنون، لذلك ال يجب البحث عنھ ف��ا
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خذه بالمعنى الماركسّي  -∗
ٔ
و الموت، لكن نا

ٔ
رسطي الذي ال يقبل التناقض، إما الحياة ا

ٔ
خذ الموت بالمنطق اال

ٔ
الذي يقبل  ال نا

جزاء تموت فيه باستمرار وهو على قيد الحياة. 
ٔ
ن الحياة نفسها ليست نقيضة للموت، فالكائن ينطوي على ا

ٔ
 التناقض، ال
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للبحث عن آثاره �� ا�جسد، فإذا نظرنا لثنائية ا�جسد والروح أو ا�جسد والنفس أو املادة والروح من وجهة  

 العالقات السلطو�ّ نظر  
ّ
 أجسام، ومجا��ات أجسام، معمولة إلعطاء طر�قة �� الوجود.  ت ھ ال  ة، فإن

ّ
وجد إال

، لسان حال ا�جان�ن 1روح ا�جان�ن ليست مجنونةاف��اض أن  ع��  لكن �� مقابل استبعاد الروح من ا�جنون  

 يقول: إّم 
ّ
. إذن ما موقف فو�و من  2ة روح ع�� اإلطالق�ي ال أملك أيّ ا أن ت�ون رو�� مجنونة �� ذا��ا، أو أن

 
ّ
عقلشابك للروح وا�جسد وعالق��ما باهذا الت

ّ
 ؟   لال

الرّ  ا�جسد،  ال يفصل فو�و  ��  ان، و�جز سيّ   ، عنده،تأث��هماو وح عن  تما�� نظر�ة فولت��  أو  بانزالق  م 

 األعضاء املادية. ورغم ما تضمنّ الذي ال    �ون للروح صلة با�جنون تأن  عن  ا�جنون، الذي أعرض  
ّ
تھ  يصيب إال

النظر�ّ  إّن هذه  عشر.  الثامن  القرن   �� حضور  لها  سي�ون  أنھ   
ّ
إال فو�و  عند  نواقص  من  الفصل  ة    ،هذا 

 الكالسي�ّي   لم يولد من رحم الطّب   ،بعصاحب القاعات الّس إ��  بالنسبة  
ّ
ة فلسفية  ما هو نتيجة لقصديّ ، إن

ة جعل  انزالق ا�جنون �� هذه الثنائيّ   أو قبلھ بقرون. كما أّن   - دي�ارت-بزغت معاملها مع فيلسوف العقالنية  

 القرن الّس 
ّ
ء عن ��يال  )،  ا�جنون �� ذاتھ (كمرض ذه�يّ   ا�حديث عن  عن  ينصرفانامن عشر  ا�ع عشر والث

 
ّ
 .3ساؤل يضع ا�جسم والروح �ل��ما موضع الت

 إ�� اننظر  لو   ،ة جانبا لندع أمر هذه الثنائيّ 
ّ
اخل، هل هو �سامي الهذيان  �جنون من الّد �� ااو�ة  لبنية الث

 أم  
ّ
 هوس مؤق

ّ
   فساد مي�اني�ّي   ، أمةر باملقوالت ا�خارجيّ ت يتأث

ّ
ي إ��  هن يصيب القوى ا�حيوانية و�ؤدّ �� الذ

 ومدارها؟  تبع�� حرك��ا

 جانبھ املادّ ��  مهما بدت تمظهرات ا�جنون  
ّ
درك من خاللها ا�جنون يُ ق ��ا من صور تنميطية  ي، ومهما �عل

  فو��ى األذهان   وح منھ ع�� ا�جسد. إذ أّن هذه األعراض املف��ضة ل�جنون تق��ب جزئيا من الرّ   ّن فإا،  عيانً 

عنفا دون أن ت�ون لها    ال��ا إ�� لعبة لألهواء األشّد و�حوّ ،  وضعفها  فو��ى الروح بان بالضرورة، �سبّ وضعفها

 . وعليھ؛ هل نبحث �� الروح عن أسباب ا�جنون؟4القدرة ع�� املقاومة

وح  ا�جنون هو إصابة عضو�ة، وما الرّ   ع�� أّن   ا ومعاصروهم  Meckel وميكيل  Bonetيتفق �ل من بو�ي  

تتا��� نظام   
ّ
إال بالعودة  سب�يّ   -وا�جسد  �سمح  بالنّ   ال  نو��وال  بتواصل  روح    ولكْن،.  5قل وال  �انت  ما  إذا 

 داء، فبماذا تختلف أرواحنا عن روحھ؟ ا�جنون سليمة من أّي 

��ا املرض    أرواحنا ليست �� خطر كما �� روح ا�جنون، ال�ي استبّد   أّن   ،غ�� و���و�� أو  ، بهناك من يقول 

�ّل  و   من  ��ا  جانب،  ��ا من  اختالف حّد مع  الدماغ واأللياف العصبية    جات قو�ة قد تصيب�شنّ استبّدت 

  Girandyآخر. و�حسب ج��ودي إ�� �خص 
ّ
ھ يمكن تحديد أسباب املرض من خالل ا�حاالت اآلتية: إما  فإن

انفعال حادّ  أو ا�حّب   نتيجة  الغ��ة  الفرح    للروح جراء   ��    و أغ�� املتحقق، واملبالغة 
ّ
  و أا�خوف    وأموح  الط
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هري، أو اإلسراف ��  الشديد، أو نتيجة استعداد ورا�ي، أو بفعل االستمناء، أو نتيجة الزّ ا�حزن    وأعب  الرّ 

 
ّ

ات فرنيس (ا�حب)، أو اإلسراف �� ا�خمر، جهد عق�� مبالغ فيھ، أو نتيجة انتشار حساسية ا�جلد، أو  لذ

 
ّ

ي�ونان  وا�جسد، بحيث    وحة ا�جنون أمر معطى من خالل الرّ إم�انيّ   ا �ع�ي أّن . ممّ 1مس...نتيجة التعرض للش

تنتقل من الروح إ�� ا�جسد، أو من ا�جسد إ�� الروح،   ا�حركة إذ أّن ا، عضهما �عض�عن  امباشر  ادائما �عب�� 

بالتأكيد من ذاك الذي وضع فيھ مال��ا�ش   ��اية. وهو فضاء أقرب  إ�� ما ال  القلق  داخل ما �شبھ فضاء 

 . 2ساداألرواح، من الفضاء الذي وضع فيھ دي�ارت األج 

 : خالصة  -4

ا يقبل  عقلقد 
ّ

العالئق    لال القدر من  أمام هذا  لتناقضات  ب�املها مث��ة  ال�ي �� سلسلة  ��ذه األش�ال 

مقارن��ا با�حنة الك��ى ال�ي    تّمتما إذا ما    د، وقد ت�ون مقبولة إ�� حّد ة بخطابات محكمة �ش�ل جيّ امل��اصّ 

مسؤولة عن توجيھ ا�جنون، أو التماس   واعتبارها  ّما  �عرض لها داميان. فهل من حاجة إ�� التماس ثيمات

 ،  ا�جنون مع  أخرى باعتبارها متشابكة  
ّ
 ي والتّ ة للتلّق ل مع شروطها قابليّ وألن العبارات �ش�

ّ
ھ  أث��، مع العلم أن

املنفعل، والعفوي والتلقائي بالفاعل النشيط. هذه القابلية للتأثر �ش�� إ�� و ي  تلّق ال يكفي مماثلة املتأثر بامل

طة بھ، فهو  ي�ستطيع ا�جنون إذن إدراك مجموعة العالئق واألش�ال ا�حوهكذا،  عفو�ة الفهم واإلدراك،  

 
ّ
 ھ روح وجسد، ولكنّ يدرك املوت، يدرك الهوى، يدرك أن

ّ
 ھ مجنون. ھ ال يدرك أن

الزّ محاول  أّن غ��   مقول�ي  حضور  �ستد��  الفهم  للتغ�ّ ة  ا�خاضعت�ن  وامل�ان  والتّ مان  حياة  حوّ �   �� ل 

ن، بدءا من العصر الوسيط إ�� العصر الكالسي�ي، بدءا من سفينة  ادا�جان�ن، فال زمان وال م�ان محّد 

 ا�حمقى إ�� عالم ا�حجز وما وراءه.   

ا عقل إن 
ّ

خار��ّ   لال لعامل  منفعل   
ّ
إال هو  العص  ما  بثيمة  ��  ارتبط  الوسيط  العصر  ففي  الثالثة،  ور 

عصر ال��ضة بثيمة الدورات ال�ونية، والكالسيكية بثيمة الوسط. وهذه الثيمات الثالث  ارتبط  الهوتية، و 

 من ثيمة ا�خوف. لذلك تّم 
ّ
عقل ا  عزل   لم تزد إال

ّ
سواء �� سفينة ا�حمقى أو �� املنفى األول (ا�حجز) أو    لال

 قابلتھ جميعها �سياسة اإلقصاء؛ إقصاء جديد انطالقا من إقصاء قديم، و�� �ّل و �)،  املنفى الثا�ي (بياس�

تت�وّ  التعرّ إقصاء   �� ا�جان�ن  يبدأ  إقصاء  �ل  و��  ا�جنون،  جديدة عن  معرفة  حدود ن  إ��  حالهم  ف ع�� 

عقلاستقاللي��م عن جميع أش�ال ا
ّ

�� حياة    ال�ي انخرط وعاش معها عمرا مديدا. لم تكن تجر�ة هّينة  لال

 
ّ
أن �حيح  ل�جنون.  ص��ورة  هناك  �انت  ملا   

ّ
و�ال لكّن ا�جنون،  منفعل   فاعليّ   ھ 

ّ
�غط ��  تھ  األك��  املساحة  ي 

ستضاف أساليب جديدة ملوقعة ا�جنون ا�ح�اية الغر�ية برمّ 
ُ
ن�ج و�

ُ
   ا يدّل ممّ   ،��ا. �� �ل ف��ة ت

ّ
ھ ليس بجامد  أن

 وال ��ادئ.  
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ف  ك وا�جامد �� الوقت عينھ مع �ل �حظة �عي��ا؟ كيف استطاع أن يتعرّ كيف �عامل هذا الكيان املتحرّ 

ع�� نفسھ �� �ل إقصاء الذي ال يخلو من تبعات الحقة؟ كيف أمكنھ أن يجد لنفسھ م�انا �� �ل األمكنة  

حّد  استضافتھ؟ هل  أّن ال�ي  أم  بنفسھ  استقاللھ  وا��ياره    د  العقل   الذ هو  خوف 
ّ
وط أي  ي  أ الستقالليتھ؟ 

 وفق هذه األمور؟ بصيغة أخرى؛  ة نجمت ع��ا �ّل تراتبيّ 
ّ
سند ا�جنون إ�� ما �ش�

ُ
ل �عدا أّي معيار أو منطق أ

 كة؟ تار�خيا �� حقيقتھ املتحرّ 

م عندنا هو أّن 
ّ
ا�خوف من ا�جنون والقيام �عزلھ، يحيل إ��   إنھ منطق غامض ال ر�ب فيھ، ال��يء املسل

 
ّ
 عرّ التّ   ھ تّم أن

ّ
امل لهذه التبعية املضاعفة، ولهذه  ف ع�� ا�جنون قبل أن ُ�عرف. واستنادا إ�� هذا اإلمساك الش

ة ل�جنون، ازداد القلق من عنصر ينحدر من ال�وسموس، يحاول االنفالت شيئا فشيئا من  العدوى ا�خاصّ 

 رة الوسط.بؤره إ�� بؤرة �شغل ال�ون والقرن التاسع عشر با�خصوص؛ إ��ا بؤ من ال�ون و 
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