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الملخص
اضتْط الف٘لسَف الفطًسٖ ه٘ط٘ل فَوَ ثتحل٘لِ للسلكٔ فمس اثتىط هفَْهب رسٗساً للسلكٔ
وبى ؾبلٔ الزو٘ى فبًِّ تًبهل هى السلكٔ ثَغفْب يوالً تجبزل٘ب حٌبئ٘ب هٌتزابً وواب تتٌاتذ
أسبل٘ت همبٍهتِ أضىبالً رسٗسٓ هي السلَن ف٘ئوس فَوَ أى السالكٔ اساتطات٘ز٘ٔ أوخاط
هٌْب هلى٘ٔ ٍل٘ست حمبً تحتفم ثِ لٌفسْب الكجمٔ السبئسٓ ٍاًّوب ّٖ ضجىٔ هي الًاللابت
تٌتطط ٍتتكَض فال ًٗتجط فَوَ السلكٔ ٍهالثسبتْب ياللبت تتطىل ث٘ي الوَاقٌ٘ي أٍ ثا٘ي
سكَح الكجمبت االرتوبي٘ٔ ،ثل ّٖ هزوَئ ياللبت تٌتطط فاٖ ثٌ٘أ الوزتواى وىال
ٍٗمَم ثْب الزو٘ى ثطىل أٍ ثآذط ف٘وبضسْب ولٌ هي األهطاء ٍالوْوط٘ي لمس يُطف رواب
الغ٘كبًٖ ثمسضتِ يلٖ رًل فٌِ الطٍائٖ لػ٘مب ثَالًاِ الح٘ابتٖ ٍمالهاِ الفىاطٕ فطٍاٗتاِ
«العٌٖٗ ثطوبت» هي أثطظ ضٍاٗبتِ فٖ ّصا الوزب ثٌبءً يلٖ ّصا ،تسًٖ ّاصُ السضاسأ أى
تمبضة ّصُ الطٍاٗٔ هَؾحٔ أثطظ الوجبزة ٍاألفىبض الطئ٘س٘ٔ الوتًلمٔ ثًاللٔ المَٓ ٍاللساكٔ
ثبلوزتوى ثوفَْهِ الفَوَٕ ووب تٌابلص أّان هجاطضات السالكٔ فْ٘اب ،هتراصٓ الواٌْذ
الَغفٖ -التحل٘لٖ لتج٘٘ي هالهحْب ٍهًبلوْب
الکلوات الذليلية :الركبة ،السلكٔ ،العٌٖٗ ثطوبت ،ه٘ط٘ل فَوَ ،روب الغ٘كبًٖ
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المقذمة
الركبة هفَْم رسٗس فٖ هزب التكَضات الفىطٗٔ ٍاإلرتوبي٘أ ح٘اج أغاجی ه٘اساى
اّتوبم الًلوبء ًٍمبز األزة ٍالفلسفٔ ٍالس٘بسأ ٍيلان الاٌفع ٍيلان الاٌفع اإلرتوابيٖ
ٍالحمَ األذطٕ فٖ الًمَز األذ٘طٓ يلٖ أىّ ّصا الوفَْم لِ استًوبالت يسٗسٓ فاٖ األزة
الفلسفٖ -اإلرتوبيٖ فٖ المطٍى الَسكٖ ٍالس٘وب فاٖ الًػاط الحاسٗجٍ ،لاِ راصٍض فاٖ
وتبثبت ه٘ى٘بف٘لَّٖ ،ثع ٍضٍسَ؛ غ٘ط أًِّ اذتلف هًٌبُ لاسٕ هتفىاطٗي وبه٘ال ثٌٌَٗسأ،
ٍه٘طل فَوٍَ ،ربن زضٗسا ٍهتفىطٕ الغطة الوًبغطٗي اٙذطٗي ٍلس ٍغل ّصا اإلذتالف
الٖ أىّ الىُتبة ٍالركجبء الزبهً٘٘ي الغطث٘٘ي ٗئوّسٍى فٖ وتبثابتْن ٍذُكاجْن يلاٖ أًّْان
ٗسترسهَى الوفَْم ّصا ثوًٌبُ الفَوَئٍٖ أٍ هبثًس ثٌَ٘ٗتِ فٖ الًمسٗي األذ٘طٗي ٍلس شوط
فٖ الفبضس٘ٔ يسٓ هًابزالت لْاصا الوفْاَم واا«الىاالم» ٍ«الاَيم ٍالركبثأ» ٍ«الاسض
ٍالجحج» ٍ«الومب » ٍ«الركبة»؛ غ٘ط أىّ الصٕ ربء ثوفْاَم «الركابة» ألٍ هاطٓ وابى
زاضَٗش مضَضٕ ٍوبى شله فٖ همبلتِ «ًهطٗٔ التغطة ٍأظهٔ التفى٘ط فٖ اٗطاى»(مضاَضٕ،
8968شٍ )454-66 :لٌهطٗٔ ذكبة السلكٔ لفَوَ أحطات يو٘مٔ ٍثبضظٓ يلٖ تٍ٘ابض الفىاط
ٍالٌمس ٍاتّجى ذكبة السلكٔ فٖ فىطٓ فَوًَ ،هطٗٔ الًلن ،السلكٔ ٍو٘بى الحم٘مٔ ٍأغاًت
فىطُ الوُستفِْن يول٘ٔ التفى٘ط هي رْٔ ووب أشاق الجبحج لصّٓ التفى٘ط هي رْٔ أذطٕ
حبٍ فَوَ أى ٗصّت ثبإلًسبى الٖ ألبل٘ن الالتفى٘ط حتٖ ٗىطاف ياي أضا٘بء غابهتٔ
قجً٘٘ٔ فًلٖ ّصا ًطٕ أفىبضُ هربلفٔ لىلّ هب ٗػكجغ ثبلًَلؤ ٍالجساّأ ٍأهاب زٍضُ ففاٖ
تًل٘وِ الٌب أًّْن أحطّ هوب ٗعيوَى ٍأًّْن ٗستكًَ٘ى أى ٗجحخَا هطٓ أذطٕ فاٖ األظهٌأ
التؤضٗر٘ٔ التاٖ لجلَّاب وحم٘مأ هاي رسٗاس ٌٍٗماسًٍْب(فتبحٖ8987 ،ش )65 :احاسٕ
الحمَ التٖ تئزٕ الٖ زضاسٔ ذكبة السلكٔ ٍتحل٘لْب يلٖ أسب ًهطٗبت فَوَ ّٖ ًماس
الطٍاٗٔ ٍهي الطٍاٗبت الًطث٘ٔ الحسٗخٔ الوطَْضٓ ،ضٍاٗٔ «العٌٖٗ ثطوابت» للىبتات الوػاطٕ
روب الغ٘كبًٖ التٖ تٌبٍلت لؿ٘ٔ السلكٔ ٍهبّ٘تْب ٍثوب للطٍاٗٔ هي سؤً ٍأّو٘أ ،لابم
الومب الٖ وطف ذكبة السلكٔ فْ٘ب ٍتحل٘لْب ٍتو٘٘ع ياللبت الركبة فاٖ ًاعٍ الطٍاٗأ
يلٖ أسب ًهطٗبت فَوَ؛ هسترسهبً الوٌْذ الَغفٖ -التحل٘لٖ ٍهي حانٍ هكبلًأ ٍوتبثأ
الوًلَهبت وتبثٔ هىتج٘ٔ ،ووب أىّ الج٘بًبت لس زضست يلٖ أساب اإلساتسال ٍالوًلَهابت
ٍأسع الجحج الٌهطٗٔ
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خلفية البحث
تهْط ًتبئذ الجحج لًل٘طؾب وبِّ( )3688الوَسَم ثا«ثٌ٘ٔ الطرػ٘ٔ فٖ ضٍاٗأ العٌٗاٖ
ثطوبت لزوب الغ٘كبًٖ» ثؤى ايتوس الىبتت فٖ ضسن الطرػ٘بت ٍالَنبئف الوسٌسٓ الْ٘اب
يلٖ الطإٍ الًل٘ن الصٕ ٗمسٍهْب يجط غ٘غ هتٌٍَيأ أّوْاب :الركابة غ٘اط الوجبضاط الحاط،
ٍالحَاضٍ ،الطإٍ الربضرٖ ،الٖ ربًت االستفبزٓ هي الوًلَهبت الَاضزٓ فاٖ وتابة «ثاسائى
العَّض فٖ يزبئت السَّض» الثي اٗب ٍلس سًٖ الطإٍ ثطىل الفت الاٖ ثلاَضٓ الوالهای
الساذل٘ٔ للطرػ٘بت هب أزٕ الٖ حزت األٍغبف الربضر٘ٔ الوحسزٓ يٌْب تًتواس الومبلأ
يلٖ الوٌْذ الجٌَٕ٘ لتحل٘ل ثٌ٘ٔ الطرػ٘ٔ فٖ ّصُ الطٍاٗٔ هي ذال تسل٘ف الؿَء يلاٖ
أضااىب تمااسٗن الطرػاا٘بت الطئ٘ساا٘ٔ ٍالفطي٘اأ فْ٘ااب الاٖ ربًاات تج٘اا٘ي ٍناابئف ّااصُ
الطرػ٘بت يجسالزبسن السبيسٕ( )3683فٖ همبلتاِ الوَساَم ثاا«سا٘ىَلَر٘ٔ اإلًسابى
الومَْض فٖ الطٍاٗٔ الًطث٘ٔ هي ذال ٍل٘ؤ األيطبة ح٘سض ح٘سض ٍالعٌٗاٖ ثطوابت رواب
الغ٘كبًٖ» ٗحبٍ فٖ زضاستِ التحل٘ل٘ٔ لس٘ىلَر٘ٔ اإلًسبى الومْاَض فاٖ الطٍاٗأ الًطث٘أ
هالهسٔ أّن المؿبٗب التٖ َٗارْْب االًسبى هي ظٍاٗب ٍضإٕ هرتلفٔ ٍهتمبقًٔ أٗؿبً ،ففطٍٗاس
الوًلن فٖ الجس٘ىَلَر٘ب الحسٗخٔٗ ،ئوس أى الػطايبت تحبغط الىبئٌبت الجططٗٔ فٖ هرتلف
أحَالْب ٍأًهوتْب االرتوبي٘ٔ ،إٔ أًْب هالظهأ للجطاط ال تمجال يٌاِ اًفىبوابً ٍٗاطز يلاٖ
الوبضوس٘٘ي ثمَلِ أى الًسٍاً٘ٔ لن ترلمْب الولى٘ٔ ،لىٌِ ٗمطّ ثؤى الولى٘أ الربغأ تطاىل
أزآ يسٍاً٘ٔ لَٗٔ غ٘ط أًْب ل٘ست ألَٕ هي السٍافى الزٌس٘ٔ ٍالًسٍاً٘ٔ الغطٗعٗٔ التاٖ وواب
ٗطاّب تفَق ٍظى الحبربت ٍالوػبلی شات الػفٔ االرتوبي٘ٔ ٍٗاَم تلغاٖ الولى٘أ الربغأ
ٍتًَز الخطٍات هطتطؤ ث٘ي الزو٘ىٍٗ ،ػجی فٖ ٍسى ول فاطز أى ٗطابضن فاٖ الولاصات
التٖ تَفط تله الخطٍات أسجبثْب ،تتالضٖ الًسٍاً٘ٔ ٍضٍح األشٕ السبئستبى فٖ الجطط
ٍلىي ال َٗرس إٔ ثحج حَ هَؾَو الحبؾط
صعىبات البحث
زضاسٔ ضٍاٗٔ تؤضٗر٘ٔ ٍوطف يٌبغطّب المػػا٘ٔ ٍارطاإّاب يلاٖ هاب فاٖ الطٍاٗأ هاي
الوطبول الطئ٘سٔ التٖ ٍارْْب الجبحج ق٘ل زضاسٔ المػٍٔ ٌّبن هطىلٔ أذطٕ فٖ زضاسأ
ضٍاٗٔ «العٌٖٗ ثطوبت» ٍّٖ هًطفٔ تؤضٗد هػط تًطٗفب زل٘مب ٗستلعم العهي الىبفٖ هي رْٔ
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ٍالوػبزض الَاف٘ٔ هي رْٔ أذطٕ زضاسٔ ّصُ الطٍاٗٔ هاي هٌهاَض ذكابة السالكٔ لفَواَ
هَؾَو لن ٗتكطق الِ٘ ثًسُ ،الّب ف٘وب ضصّ ًٍسض هي ًسٍات الٌمس الًبثطٓ فملأ الوػابزض هاي
المَ٘ز الًهوٖ التٖ توىي اإلضبضٓ الْ٘ب
ميشل فىکى
وبى ه٘طل فَوَ ف٘لسَفب هئضذب ٍثبحخب هي أوجط الًلوبء تؤح٘طا ٍتًُاسٍ محابضُ فاٖ حمال
هبثًس الجٌَ٘ٗٔ ٍهي ه٘عات فلسفتِ ،ت٘بض الَيٖ ٍاإلثْبم ٍال تٌحػط محبضُ فٖ أسلَة ذابظٍ
حبثت أٍ والم ذبظٍ ٍضثوب ّصا َّ السؤ الَح٘اسٓ لًولاِٗ ،اطٕ أىّ الوبّ٘أ التاٖ ٗوىاي
تًطٗفْب يجط العهيً ّٖ ،ت٘زٔ يول٘ٔ السلكٔ المبزضٓ ٍالوْلىٔ؛ ٍالزاسٗط ثبلاصوط أىّ فىاطٓ
ه٘طل فَوَ تسيَ زٍهب اإلًسبى الٖ األظهٔ ٍالرالفبت الًسٗسٓ ٍٗ٘مؿِ هي ًاَم السٍغوبئ٘أ
ٍالتحزط ٍالتعهت ٗطٗس فَوَ فٖ الحم٘مٔ أى ٗكطح أقط الخمبفٔ الورف٘أ ،الًلان ٍالسالكٔ
ٍالحم٘مٔ الوٌجَشٓ ٍهي حنٍ ٗجحج يٌْب ٍٗحللْب(ؾو٘طاى8989 ،ش)899 :
ايتمس فَوَ وجبلٖ الجٌَ٘ٗ٘ي ألّب ٗجحج ولّ ضٖء فٖ ذفبٗب الصّي الوهلوأ ثال ٗزات
اٗالء االّتوبم للس٘بق ٍالتىٌَٗبت الربضرٔ يي الصّي ًٗسٍ فَوَ الوحتَٕ لحسث الاساللٖ
ى الجحاج ياي حم٘مأ الوًٌاٖ ٗتحماك ؾاوي
للًمل هسؤلٔ اإلًسبًَٗٔ الطئ٘سٔ ٍٗاسيٖ أ ّ
الوزتوى ٍالخمبفٔ؛ لىٌِّ ذالفب لوسضسٔ الجٌَ٘ٗٔٗ ،طىه فٖ غَُض الصّي الومَيسٓ ٍٗاسيٍٖ
أىّ نَاّط الصّي ٍالوَؾَو لْب سلَن ذبظٍ ٍفطٗسٍ ،هي حنٍ أزضن ساوبتْب الربغأ فلان
ٗسىَ لرلك ًوف ضىلٖ ٍهٌتهن لسلَٗبت اإلًسبى(الوػسض ًفسِ)6 :
ٌّبن ًهطتبى حَ السلكٔ فٖ الًػاط الحاسٗج 8 :السالكٔ وتاسذل ٍيوال أحابزٕ
الزبًت يلٖ أسب المٍَٓ ٍالؿغف يلٖ اٙذطٗي ايتمس ّبثع فٖ ّصا الوفَْم للسالكٔ ٍّاَ
هي أٍائل الصٗي ًهطٍا الاٖ السالكٔ ًهاطٓ س٘بسا٘ٔ ،ثؤلسابم للسالكٔ أال ٍّاٖ :السالكٔ
الكجً٘٘ٔ أٍ الصات٘ٔ(سَاء الوَاّت الزسسٗٔ أٍ الًمل٘ٔ) ٍالسلكٔ الساجج٘ٔ(وبلوب  ،الساؤً
ٍاألغسلبء) هسترسهب تحل٘ال ًفس٘ب يي ظٗبزٓ قوى اإلًسبى فٖ لؿ٘ٔ السلكٔ ،وواب ايتماس
أىّ المسضٓ ٍالمٍَٓ ٍلجَ المَاً٘ي ٍالرَف هي الًمبة ّٖ التٖ توٌاى اإلًسابى هاي الكواى
ٍالعٗبزٓ(رًَع8995 ،شّ )735 :صا الفْن هجسَـ فٖ تؤضٗد الفلسفٔ ٍاسًب؛ الفْان الاصٕ
ٌٗهط الٖ السلكٔ ومٍَٓ ووٍ٘ٔ ٍه٘ىبً٘ى٘ٔ ح٘ج ٗساتك٘ى أغاحبة الماسضٓ أى ٌٗابلَا الاٖ
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همبغسّن ٍأغطاؾْن ٗطٕ هبضوع أىّ السلكٔ حمّ ٗمجل يلٖ اًسبى أٍ فطٗك هٌْن إلًزبظ
هب ٗطٗسٍى تحممِ ضغن هربلفٔ اٙذطٗي(ٌّ٘س 8996:3 ،ش) فًلاٖ ّاصا ،السالكٔ ًاَو
التساض س٘كط يلْ٘ب ضرع أٍ هئسسأ س٘بسا٘ٔ لووبضسأ الماسضٓ يلاٖ اٙذطٗي(ًهاطٕ،
8998ش)98 :
 3أهب اإلًكجبو الخبًٖ يي السلكٔ ف٘ػَضّب تسذال تًبهل٘ب حٌبئ٘ب ففٖ ّصُ الطإٗٔ للسلكٔ
ياللٔ حٌبئ٘ٔ توبهب ٍّٖ تساذل شٍ ياللٔ ٍل٘ست اهاتالن ٍسابئل فماف ّاصا الفْان هاي
السلكٔ أوخط رسٓ هي الطإٗٔ السبثمٔ؛ فَْ ٌٗهط الٖ السلكٔ وٌَو هاي الوسابٍات ٍهَاظًأ
السلكٔ ح٘ج تمسٍض التغ٘٘طات وتت ّبًب مضًت« :السلكٔ تسابٍٕ لاسضٓ اإلًسابى ال للًوال
فمف ثل للتالإم هى اٙذطٗي وصله»(الوػسض ًفسِ)93 :
اىّ الومبٍهٔ ثؤًَايْب ًٍفمبت الوَارْٔ هًْب ّٖ ًت٘زٔ س٘كطٓ السلكٔ التٖ فٖ ضفؿاْب
ًفمبت ظٗبزٓ ال تكوئي ًتبئزْب ضإٔ فَوَ أىّ زضاسٔ السلكٔ ّٖ زضاسٔ ياللبتْب ٍتسذالتْب
الًبهلٔ الوٌجًخٔ هٌْب؛ السلكٔ هَلسٓ ٍتئزٕ الٖ أضىب رسٗسٓ هاي السالَن ًٍٗتماس أىّ
السلكٔ ال تسترسم الؿغف ٍالْالن فمفّ ،الن الؿً٘ف ثؤٗسٕ األلَٗبء ففٖ ضأِٗ تًوال
السلكٔ فٖ الًاللبت الَ٘ه٘ٔ ث٘ي األضربظ ٍالوٌهّوابت؛ اًّْاب هَلاسٓ تىطاف ياي نْاَض
السلَن ثؤضىب هرتلفٔ؛ تٌطٖء الومبٍهٔ ٍالسلكٔ ياللٔ حٌبئ٘ٔ تهلّ يلٖ رو٘ى الًاللبت
فٖ الوزتوى(ه٘لع8993 ،ش)59-68 :
اإلطار النظری
ٗطٕ فَوَ أىّ اث٘ستؤ(الًلن) هزب تؤضٗرٖ ذبظٍ ٍايبزٓ استًطاؼ الًلَم؛ حانٍ ًٗاطف
ّصا الوػكلی ووزوَئ ياللبت هتىبهلٔ تزًل ًطبقبت ذكبث٘ٔ لعهي هب ،هتَحسٓ تاٌزن
يي نَْض الػَض الوًطف٘ٔ ٍالًلَم ٍاألًهؤ الطىل٘ٔ الوحتولٔ(هىبضٗه8996:86 ،ش)
فبلصٕ ْٗوٌٍب فٖ تحل٘ل ًعٍ هب َّ ،هىبًٔ الٌعٍ زاذل الٌسا٘ذ الركابثٖ أٍ اث٘ساتؤ
(يلن) ٍهمتؿٖ ظهٌِ؛ فًلٖ ضإٔ فَوَ ل٘ع الركبة ض٘ئب أثسٗب هكلَثب ثل ٌّبن ذكبثابت
تؤضٗر٘ٔ ٍظهبً٘ٔ فبلحم٘مٔ تتغٍ٘ط فٖ ولّ ظهي يلٖ أسب الركبة المبئن لصله العهي
ٗئهي فَوَ فٖ هزب السلكٔ ثبلسلكبت ثس السلكٔ الَاحسٓ؛ ٍٗطٕ أىّ للسلكٔ أضىبال
هرتلفٔ هٌْب الًبئل٘ٔ ،الَقٌ٘ٔ ٍالًبلو٘ٔ؛ فَْ المبئل« :ل٘ع الوزتوى رساسا ٍاحاسا تًوال
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فِ٘ سلكٔ ٍاحسٓ ثل َّ ارتوبو السلكبت الورتلفٔ ٍاتػبلْب ٍتالئوْاب التاٖ تحابفم يلاٖ
ثمبئْب»(فَوَ8999 ،ش)889 :
ففٖ الَالى تكطّق فَوَ الٖ شله المسن هي السلكٔ الصٕ لن ٗتكطق ال٘اِ أحاس حتاٖ
اٙى ،إٔ الوَاؾاا٘ى التااٖ تواابض يلْ٘ااب الساالكٔ(ٌّ٘س 8996 ،شًٍٗ ،)887 :لااي أىّ
ياللبت السلكٔ ال تتطىل ح٘ج ال هزب للومبٍهٔ ففٖ الحم٘مأ ،السالكٔ لًجأ التاسذل
ث٘ي الحطٍٗبت ووب تىَى لووبضسٔ السلكٔ رْٔ أذطٕ أال ٍّٖ ضفؽ اإلتّجبو ٍأًَاو الومبٍهٔ
أهبم السلكٔ فسضاسٔ السلكٔ ال تٌحػط فٖ تحل٘ل لسضاتْب الىو٘ٔ ثل ّٖ زضاسأ تطو٘ات
الٌطبقبت التٖ تئحط يلٖ فًل اٙذطٗي ٌّب تهْاط لؿا٘ٔ الًمال ٍالًلان ح٘اج اذتلكات
ياللبت السلكٔ هى الًلن ٍح٘مب(الوػسض ًفسِ)887 :
أٌٗوب استرسهت السلكٍٔ ،لس الًلن ح٘ج ال تَرس سلكٔ زٍى تطى٘ل هزب يلوٍٖ ووب
ال َٗرس يلن لن ٗتؿوي ياللٔ السلكٔ(زضٗفَ ٗ )34 :طٕ فَوَ أىّ السلكٔ ل٘ست ضاىال
هي الموى فمف ثل ّٖ ذبلمٔ تساجت أحاساحب ٍٍلابئى ٍسالَوب رسٗاسٓ هتٌَيأ لان تاع
الومبٍهٔ أهبم السلكٔ تحسث ثؤضىب هرتلفٔ ٍؾّی ر٘وع اسىبت فٖ «السالكٔ ٍأسابل٘ت
الومبٍهٔ» ثًؽ ياللبت السالكٔ وطيبٗأ السالكبى ٍالطي٘أ مزاة الاتىلن ٍالركابة فاٖ
الحؿَض ٍتػطفبتْوب الورتلفٔ فٖ الغ٘جٔ فبلصٕ ال لسضٓ لِ ٗستْعٕء أغحبة المسضٓ لاسٕ
ظهالئِ أٍ ٗحجه لػػب حَلْن؛ سوٍٖ اسىبت ّصا الهطف «ًمس السلكٔ فٖ غ٘جٔ السلكبى»
ح٘ج ٗسٍٍى الوُس٘كَطٍى وتبثب ٗجطّضٍى فِ٘ الًػ٘بى الًبم ،تؤذ٘ط الطئٍى ٍالسطلٔ ٍهاي حانٍ
ٗئزًٍِ ووب ٗمَ السلكبى يي هػبئجِ للسا٘كطٓ يلاْ٘ن ٍهطايابٓ الطاىل الػابضم الوجاطم
(ه٘لع8993 ،ش )76-8 :فبلسلكٔ فٖ ضإٔ فَوَ ضٖء همؿٖ يلِ٘ ٍّٖ الٖ الحالّ أضاجِ
هٌِ الٖ الوله؛ ثًجبضٓ أذطٕ ٗزت أى ًًتجط السلكٔ فًال ٍال اسوب ووب أىّ السلكٔ تًوال
هسلسلٔ ٍروبي٘ٔ ال فطزٗٔ السلكٔ ذبلمٔ تٌزن يي أضىب رسٗسٓ هي اٙزاة ٍالسالَن؛
اًّْب وطً٘طٓ حؿطت حتٖ فٖ أغغط أرعاء الوزتوى ٍأذفبّاب ٍتفاطؼ يمل٘تْاب ثؤسابل٘ت
هرتلفٔ يلٖ رسس الوزتوى
وبًت أسبل٘ت الحىن فٖ لسٗن األٗبم تٌطاؤ ياي السا٘كطٓ ٍالترَٗاف ٗاطٕ فَواَ أىّ
أسبل٘ت السلكٔ المسٗؤ تطول الٌهن هاي ذاال السا٘كطٓ ٍالمسابٍٓ ،المابًَى ٍالًمابة،
التمبل٘س ٍالطايٖ السلكٔ
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أهمية نظرية خطاب السلطة لفىکى
اىّ لومَلٔ «ذكبة السلكٔ» لفَوَ أّو٘ٔ ّبئلٔ ثوب وبى لِ هي تؤح٘ط رل٘ل يلٖ هسابض
الٌمس ٍالفىط فركبة السلكٔ الفَوٍَٕ ًجى هي ًهطٗٔ «الوًطفٔ ٍالسلكٔ ٍو٘بى الحم٘مأ»
(فتبحٖ8987،ش )65 :لمس لبم فَواَ يلاٖ أساب التحل٘ال الركابثٖ ثسضاسأ ياللابت
السلكٔ ٍلوٍب وبى يطؼ أٗٔ فىطٓ ًهطٗٔ هي ربًجِ تىَى فٖ ًْبٗٔ الوكابف تج٘بًابً لطإٗتاِ
لركبة السلكٔ ،فىبى هفَْم الْ٘تطٍتَث٘ب(االًتجبظ الفؿبٖٗ) َّ أٗؿبً تؤو٘س ألفىبضُ السابثمٔ
فٖ ّصا الػسز ح٘ج تً٘س زضاسٔ اٙل٘بت الًول٘ٔ للسلكٔ يجط تَغ٘ف هَلف الوىابى هاي
الج٘ئٔ الزغطاف٘ٔ اإلًسبً٘ٔ (ى م)
ٍثوب لسٍهِ فَوَ هي تحل٘ل ٍفْن ذبظ لوسؤلٔ ذكبة السلكٔ فمس تجٌّاٖ الىخ٘اط هاي
الوفىطٗي مضاءُ ٍأفىبضُ أسبسبً ٍهً٘بضاً ألفىبضُ الزسٗسٓ فٖ ًمس السلكٔ ،فْصا ازٍاضز سً٘س-
يلٖ سج٘ل الوخب ٍل٘ع الحػط -الصٕ وتت لبيسٓ وتبثِ «اإلستططاق» يلٖ ّصا الوفْاَم
ٗمَ لبئالً «ال ُٗسضَن هفَْم اإلستططاق اال أى ٗاتنٍ زضساْب وركابة ٍشلاه ثوفَْهاِ
الفَوَٖٗ»(يؿساًلَ8986 ،ش)84 :
رواية الزينی برکات
ٍالطٍاٗٔ تتٌبٍ هطبول الح٘بٓ ٍهَالف اإلًسبى هٌْب فٖ نل التكَض الحؿابضٕ الساطٗى
الصٕ ضْسُ الوزتوى اإلًسبًٖ ذال ّصا المطى(ضًَسٕ ٍوطٗن)53 :8493 ،
تًسٍ ضٍاٗٔ «العٌٖٗ ثطوبت» لىبتجِ روب الغ٘كبًٖ ٍاحسٓ هي أضط الطٍاٗابت فاٖ األزة
الًطثٖ ٍتطاحٍِ ،التٖ حه٘ت ثوب ال تحهٖ ثِ غ٘طّب هي الطٍاٗبت اال هاب ًاسض فْاصُ ضٍاٗأ
يبلذ فْ٘ب الغ٘كبًٖ نبّطٓ الموى الس٘بسٖ ٍالرَف ٍالمْط ووب أضابض الاٖ أساجبة تفطاِ٘
ٍثٍ٘ي ههبّطُ الوطوّجٔ تسٍض الطٍاٗٔ حَ ضرػ٘ٔ تسيٖ "العٌٖٗ" ٍالصٕ وبى ًٗول وج٘طا
لزوبئ الجػبغ٘ي أٍ ضئ٘سبً للورجطٗي ووب تَلّٖ ثًسُ هٌػت ٍالٖ المابّطٓ وابى العٌٗاٖ
ٗتحلٖ ثبلًفٔ ٍاألهبًٔ ٍالٌطبـ ٍالحوبسٔ لىٌِ هي أرال أى ٗحابفم يلاٖ ٍالٗتاِ ٍٗاسٗط
ضئًٍْب ثطىل حبظم ٍٗوٌى السطلبت ًٍْت التزبض ،وبى الثسٍ أى ٗكلى يلٖ هب ٗسٍض ثاساذل
ول الجَ٘ت ٍفٖ ول ضٖء اًّْب ضٍاٗٔ تبضٗر٘ٔ أذصت هبزتْب هي التابضٗد ل٘سامف الوبؾاٖ
يلٖ الحبؾط ٍشان ثطرػ٘بت لْب ذلف٘ٔ تبضٗر٘أ وااًلٖ ثاي الزاَز ٍ ساً٘س الزٌْ٘اٖ
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ٍظوطٗب ثي ضاؾٖ لتحولْن أحساث الطٍاٗٔ هي الرػَهٔ ٍالتٌبفٖ الٖ ربًات حاَاضّن فاٖ
الًسالٔ ٍالسلكٔ ٍالجػبغٔ فا«العٌٖٗ ثطوابت» ٗجاص لػابضٕ رْاسُ فاٖ الحفابل يلاٖ
السلكٔ هوب ٗسفًِ الٖ اثساو أسابل٘ت غطٗجأ هاي لواى الوًبضؾا٘ي ٍتػاف٘ٔ ارسابزّن
ٍالتوسه ثآذط أسبل٘ت الجػبغٔ ٍهي ث٘ي تله الطارخ٘بت التاٖ ثػاطايِ الوساتوط هاى
العٌٖٗ تسفى ًعٍ الطٍاٗٔ الٖ األهبم ٍتحطّن أحساحْب ّٖ ضرػ٘ٔ "ظوطٗب ثي ضاؾٖ" ضئ٘ع
رْبظ الجػبغٔ وصله ضرػ٘ٔ "سً٘س الزٌْٖ٘" الصٕ ٗلًات فاٖ الطٍاٗأ زٍض الوًابضؼ
ٍالوػلی ح٘اج هخّال ّاَ ثؤفىابضُ ٍمضائاِ لساكبً هاي أفىابض ٍمضاء الوخمفا٘ي الوػاطٗ٘ي
الوًبغطٗي ٍٗطهع الْ٘ب
 .1السلطة والشرعية
اىّ ثحَحبت فَوَ االًتمبزٗٔ فٖ ذكبة السلكٔ تنٍ ارطائْب ثْسف اهبقٔ اللخبم يي ٍراِ
السلكٔ فبًِّ وبى ٗحبٍ أى ٗىطف حؿَض اضازٓ السلكٔ الرف٘ٔ الوبلىٔ ذلف ستبض تهابّط
الوزتوى السٗومطاقٖ ٍالطًت فٖ الوئسسبت الوًبغطٓ الحسٗخأ ،ساَف تٌػابو الاضازٗاب
للسلكٔ تحت يٌبٍٗي الحم٘مأ أٍ الحطٗأ ،اش ال ٗماَم الوزتواى الجطاطٕ اال يلاٖ ًهابم
السلكٔ فبًْ٘بض ًهبم ارتوبيٖ َٗارٌْب هى ًهبم سلكٔ أذط(فَالزًٍس8973 ،ش)39-96 :
ثبلٌهط الٖ أىّ ول ًهبم سلكٔ لِ تًطٗفِ ٍتفس٘طُ للحم٘مٔ ،فبى الْاطٍة هاي السالكٔ
الٖ الحطٗٔ ٗجسٍ هزطز حلن ح٘ج ٗوىي فْن ّصُ الطإٗٔ هاي الػافحبت األذ٘اطٓ لطٍاٗأ
«العٌٖٗ ثطوبت» ذبغٔ فٖ لسن "ذبضد السطازلبت" ح٘ي غٍَض الاطإٍ المابّطٓ ثًاس والّ
األحساث التٖ رطت يلْ٘ب ووسٌٗٔ هٍ٘تٔ ٍٗبئسٔ(الغ٘كبًٖ8994 ،م)388 :
ٗطٕ الغ٘كبًٖ أى السلكٔ فٖ الجلساى الًطث٘أ تىاَى فاٖ لجؿأ قجمأ هبلىأ فبساسٓ
هستغلٔ حتٖ الخَضٓ ٍأفىبض الخَاض تمى فٖ ّ٘ؤٌ الالٍيٖ لْاصُ الكجمأ ،وواب تاتنٍ اإلزاضٓ
غ٘ط الوجبضطٓ للطئٍى الس٘بس٘ٔ للوحبفهبت يي قطٗك تجً٘أ الوطتعلأ هاي ًَاٗاب سالكٔ
الحبون الْبئلٔ ح٘ج ٗطجِ الْ٘ىل الس٘بسٖ لْصُ الوحبفهابت ،يلاٖ الاطغن هاي اذاتالف
الَالّٓ٘ ،ىل الًبغؤ التٖ ٗمَم ف٘اِ السالكٔ الحبوؤ(هْاسٍٕ8989 ،شٍ )6 :إٍٔ ًمال
ألسبل٘ت السلكٔ يي قطٗك تً٘٘ي الًوالء ٍالوَال٘ي ٍتَل٘تْن يلٖ الوحبفهبت ٗىَى هاي
المؿبٗب التٖ تزسٍسُ اضىبل٘ٔ السالكٔ ثطاىل أٍؾای فاٖ ّاصُ الطٍاٗأ(الغ٘كبًٖ8994 ،م:

تطبيقات نظریة خطاب السلطة لفوکو فی روایة «الزینی برکات»06 /

 ٍ )888-887لس أوّس الغ٘كبًٖ فٖ ضٍاٗتِ يلٖ ظٗف التمطف ٍالعّس ٍالَضو وؤزٍات ذسئ
ٍغَغبئ٘ٔ ٗتهبّط ثْب الزْبظ السلكَٕ لىست الطًج٘ٔ ٍالططي٘ٔ يٌس الكجمٔ الوْوٍطٔ:
«يلٖ هطإٔ هي األهطاء فٖ حؿَض روى يه٘ن قلت العٌٗاٖ ثطوابت ثػاَت
ذسضِ التؤحط أى ًٗفِ٘ هَالُ هي ٍن٘فٔ الحسجٔ لب ثػَت هطتزف الحسجٔ
ٗب هَالٕ ٍالٗٔ ٗئتوي غبحجْب يلٖ أحَا الًجابزٍ ،حبضاب أى أراس فاٖ
ًفسٖ المسضٓ يلٖ ّصا أًب يجس فم٘اط ال أق٘اك ٍغابٗتٖ يال اًسابى أتوٌاٖ
اًمؿبء يوطٕ فٖ أهي ٍسالم ثً٘سا يي أهَض الحىن هب أضٗاسُ لاسضٓ مهٌأ ال
ٗملمٌٖ فْ٘ب ست اًسبى أٍ سرف ههلَم غفلٔ يٌِ ٍلن أًػفِ هاي نبلواِ»
(الغ٘كبًٖ8994 ،م)48 :
فطٍاٗٔ «العٌٖٗ ثطوبت» وطبضٔ سٌ٘وبئ٘ٔ تمَم ثٌمس هب ٗزطٕ فٖ الجلساى الًطث٘أ هاي
يٌف ٍهىط ٍلْط ٍتمطأ ال ضًَض السلكٔ ٍذلف٘بت االستجساز ٍّٖ ،ثصله تىطف يي ذفبٗاب
ذساو أغحبة اللسلكٔ ٍتعٍٗطّب ووب تط٘ط الٖ أًَاو أسبل٘ت الح٘ل التٖ تتوسه ثْب تله
الكجمٔ الوتحىؤ للتحبٗل يلٖ المبًَى ٍتزبٍظُ ،تله الهبّطٓ التٖ تط٘ى فٖ ثٌ٘ٔ السلكٔ
الفبسسٓ الولتَٗٔ لًسٗس هي زٍ الوٌكمٔ ٗجسٍ الغ٘كبًٖ فٖ ّصُ الطٍاٗأ ٍوؤًّاِ س٘بساٖ
ثبضو هتوىي يبَٗصَ لسٌ٘ي هى أغحبة السلكٔ ح٘جُ ٗاسض ًٍٗابلذ ثٌهطتاِ الحابزٓ هاب
ٗزطٕ ٍٗسطٕ فٖ الًبلن الس٘بسٖ لْصُ الجلساى ٍأًهوتْب الحىَه٘ٔ:
«ٗب أهٔ الوسلو٘ي ٗب أّبلٖ هػط أتَرِ ال٘ىن ثطربء ،أثلغًَب حب ٍلاَيىن
يلٖ إٍٔ اًسبى ٗىتٌع الوب هي زم الوسلو٘ي ال تُمجل أثساً أى ٗزَو الرلاك
ٍتستوى للت أثلغًَب هْوب يال لسض هىتٌع الاصّت ٍالفؿأ ٍالجغاب ٍالًج٘اس
ٍالزَاضٕ أذصًب لىن الحك هٌِ»(الوػسض ًفسِ)893 :
اى الغ٘كبًٖ ٗ ػَض ذاسايبت الكجمأ الوبلىأ ثكطٗمأ تخ٘اط لاسٕ المابضة اإلحساب
ثبلىطاّ٘ٔ ٍالٌفَض هي اظزٍار٘ٔ سلَو٘بت السبسٔ الوس٘كطٗي ٍترك٘كبت الكجمٔ الحبووأ
ووب ٗحٖ٘ فِ٘ ضٍح الَيٖ ٍٗفًٍل يٌسُ التًمل ٍالتحطظ:
«ؾحه العٌٖٗ يب يب ٍاذجبض الػالٓ اثتسن ظوطٗب ٗاسٕ لجلأ الطافبٓ
تعاٗس ؾحه العٌٖٗ اهى ٗب ظوطٗب ال ثسٍ أى ترتل هىبًٔ فٖ للَثْن أوجط غاسا
اضوت حػبًه زو ضرال هي ضربلهٗ ،طتسٕ هالثع فالح ٍمذط هي ضربلاه
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فٖ هالثع هولَن ل٘ؿطة الخبًٖ األٍ ؾطثب فهً٘ب ٍقجًاب ٗتػابزف يجاَض
هَوجه ٌّب تطرٍل أًت أًػف الفالحٍ ،الجؽ يلٖ الوولَن أوخط هي أضاجبُ
ّصا ٗحججه ا الٖ للَة الرلك ٍيٌسهب ٗػل الجػبغَى ٗزسٍى ألٍ هاطٓ
فٖ تبضٗد اإلًسبى ثػبغب يه٘وب ال ٗتمي يولِ فحسات ،اًواب ٗحجاِ الرلاك
ٍٗحتطهًَِ ّصا ٗسبيسًب فٖ ًطاط الًسالأ ٍالبهأ الو٘اعاى»(الوػاسض ًفساِ:
)894
 .2السلطة والمعرفة
«اىّ السلكٔ ّٖ لسضٓ اإلًسبى يلٖ التًبهال هاى اٙذاطٗي ٍل٘سات للووبضسأ فماف»
(ًهطٕ8998 ،شٍّ )39 :صا الٌَو هي السلكٔ التٖ يجٍط يٌْاب زٌٗا٘ع ضًٍاذ ثاا«الماسضٓ
التًبهل٘ٔ» ال تط٘ط الٖ المسضٓ الىو٘ٔ للسلكٍٔ ،اًوب تسض السلكٔ فاٖ تٌها٘ن ٍهٌهَهأ
هتوبسىٔ هي ًهبم يبمٍ إلرطاءات ٗئحّط ثًؿْب يلاٖ ثًاؽ فابىّ أًاَاو الومبٍهأ ٍالتْاطة
ٍتىلفٔ هَارْتْب ّٖ فٖ الَالى تىَى ًت٘زٔ لووبضسٔ سلكٔ تتجًْب محابض ل٘سات يَالجْاب
هؿؤًَ ٍالصٕ يبزٓ هب ٗىَى ثسجت التوطز
ى زض السالكٔ ٗاتن ياي قطٗاك زض ياللابت السالكٔ ٍاإلراطاءات
ًٗتمس فَواَ أ ّ
التفبيل٘ٔ الٌبتزٔ يٌْب فبلسلكٔ هٌتزٔ ٍترلك أضىبالً رسٗسٓ هي السلَن ووب أًْب تتٌبغن
يو٘مب هى الوًطفٔ ٍأضىب الحم٘مٔ ٍهطتجكٔ ثْوبٗ ،اطٕ فَواَ أى السالكٔ ل٘سات المواى
ٍالطيت ٍووب ل٘ست تػف٘ٔ الؿً٘ف يلٖ ٗس المَٕ فبلسلكٔ فٖ ضأٗاِ توابض فاٖ اقابض
الًاللبت الَ٘ه٘ٔ ث٘ي األفطاز ٍالوئسسبت فٖ هٌتزٔ ألًْب تسجت فٖ نَْض أضىب رسٗاسٓ
هي السلَنٍ ،ترلك الومبٍهٔ ثبيتجبضّب ياللٔ حٌبئ٘ٔ االتزابُ تلماٖ ثهاللْاب يلاٖ رو٘اى
الًاللبت زاذل الزسن االرتوبيٖ(ه٘لع8993 ،ش)68-59 :
ٗئوس فَوَ أى السلكٔ ٍالوًطفٔ ٗطتجف ثًؿْوب ثجًؽ ح٘ج ٗػًت ٍلاس ٗساتح٘ل أى
تتنٍ هوبضسٔ السلكٔ ثال هًطفٔ أٍ أى ال هػسض هًطفأ فل٘سات الوًطفأ ثحخابً ًعْٗابً ياي
الحم٘مٔ ٍاًوب ّٖ السلكٔ التٖ ترَؼ يول٘ٔ الوًلَهبت ٍثبلتبلٖ تحسٍز هاب ٗحاكّ ايتجابضُ
حم٘مًٔ(الوػسض ًفسِ )836 :فبىّ تطو٘ت األيوب التٖ تئحط يلٖ سالَو٘بت اٙذاطٗي ّاَ
الصٕ ًٗطّف السلكٔ ٍٗطىّلْب فًاللبت السلكٔ يٌس فَواَ هتجبزلأ ٍغ٘اط هساتمطٓ ٍلبثلأ
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للطرَو وواب ضواع ّاَ يلاٖ قاطق السالكٔ ٍيمالً٘تْاب يلاٖ ٍراِ الرػاَظ(ٌّ٘س ،
8996ش)889-883 :
اىّ الغ٘كبًٖ وصله ٗئوس يلٖ أىّ السلكٔ ٍل٘سٓ الوًطفٔ؛ ٍألهتِ سلكٔ ألًْن ٗفماسٍى
الوًطفٔ فوي هٌهَضُ لن ٗتمسم الغطة زٍى الًبلن الخبلج اال ثبلجبلِ يلٖ الحم٘مٔ ٍاّتوبهاِ
ثبلوًطفٔ ٍالتكَضات الحؿبضٗٔ اىّ الغ٘كبًٖ ٗزسٍس ضًجِ ٍال ثل لل أوخط الٌب فٖ الططق
ضًجب هْوط٘ي ٍهمَْضٗي ثوب تزبّلَا الوًطفٔ ٍتىبسلَا يٌْب ٍتمبيسٍا فَْ ًٗتجاط السالكٔ
لَٓ هئحطٓ ٍفًبلٔ لوب تتوتى ثِ هي تؤح٘ط ٍاضطاف ٍيلنٍ للًاللبت الوتٌَئ أذػاْب ٍأيوْاب
فْصا العٌٖٗ ثطوبت وج٘ط ثػبغٖ هػط ٗج٘ي لْن فٖ ًْبٗٔ ذكبثتِ أىّ سطّ لَتِ ٍاستوطاضّب
ٗىوي فٖ الًلن ٍالوًطفٔ:
«فوب شوطتِ أذ٘طا أذ٘لِ تطاٍزًب لىي يٌسهب ٗػ٘ط األهط حم٘مٔ فسَف ٗماَ
ثػبغَ األظهبى الومجلٔ اًهطٍا وبى أسالفٌب أثًس ًهطاً ٍأضس يعهبً»(الغ٘كابًٖ،
8994م)395-394 :
تًسٍ ياللٔ الًٌبغط ٍالمَٕ فٖ أزاء ٍهوبضسٔ السلكٔ للت تٌبٍ فَوَ لركابة السالكٔ
ٍرَّطُ ٗطٕ فَوَ السلكٔ وطجىٔ غ٘ط هتزبًسٔ هي استطات٘ز٘بت ٍتىت٘ىبت تٌتطط فاٖ
ول الزسن االرتوابيٖ« ،هزوَيأ يٌمَزٗأ ضابهلٔ هاي الًاللابت» التاٖ تٌكإَ فاٖ
هوبضسبت السلكٔ ٍثبلتبلٖ ل٘ست السلكٔ هلىبً(ٗمػس ثِ الولى٘أ الطاطي٘ٔ فاٖ الًاللابت
المبًًَ٘ٔ للًمَز ٍالمَايس) لفئٔ أٍ قجمٔ أٍ هئسسٔ ذبغأ يلاٖ يىاع فَواَ فبلغ٘كابًٖ
ٗحبٍ أى ٗطٍٍد لفىطٓ أىّ الوًطفٔ ٗتنٍ تساٍلْب حػطٗبً ث٘ي الكجمأ الوتو٘اعٓ التاٖ توخّال
هطوع السلكٔ الحػطٍٍٕ ،الوْوٍطَى ال ٗسًْن احطاظ الوًطفٔ التٖ ّٖ تتاٌذ السالكٔ فاٖ
الًػط الحسٗج ٍٗج٘ي و٘ف تستغلّ الكجمٔ الوبلىٔ رْل الوْوط٘ي ٍسصارتْن فٖ سج٘ل
تحم٘ك هػبلحْب الربغٔ(الوطرى ًفسِ )99-98 :ووب ٌٗعٍ يلٖ أىّ الوًطفٔ ٗاتنٍ اًتبرْاب
فٖ نلّ ياللبت السلكٔ التٖ تَنّفْب الكجمٔ الوبلىٔ ثبلوحػلٔ فٖ غبلحْب الربظ ٍٗزًلْب
الحىبم فٖ ًكبق يولْن
اىّ الغ٘كبًٖ ٗسضن ّصا األهط ر٘ساً فَْ فٖ ًمسُ للسكلٔ ٗط٘ط الٖ ًمكٔ فٖ غبٗٔ السلٔ
أال ٍّٖ ذط٘ٔ الكجمٔ الوبلىٔ هي اًْ٘بض سلكتْب يجط هًطفٔ الٌب ٍٍيْ٘ن؛ فبًْب تًلان أى
سلكتْب لبهت يلٖ أسع ّطّٔ ٍظائفٔ هي الٌفبق ٍالتعٍٗط ٍالتلػاع فىلواب اّتاعّت ّاصُ

 /11دراسات األدب المعاصر ،السنة الحادیة عشرة ،شتاء  ،0287العدد الرابع واألربعون

التٖ لْب أى تزلات لْان المآَ فساطيبى هاب تتاسايٖ أضوابى

األسع ثبظزٗبز هًطفٔ الٌب
سلكتْب ٍتٌْبض:
«فٖ الوسٓ الوٌمؿ٘ٔ يلٖ ٍالٗتٖ للحسجٔ الحت قلَو حىبٗبت ث٘ي الحا٘ي
ٍالح٘ي تٌتمل ث٘ي الٌب الغطؼُ هٌْب التطْ٘ط ثسحس وجابض ضراب السالكٌٔ
ٍهٌٖ ضرػ٘بٍّ ،صا أهط تتفك هًاٖ يلاٖ ؾاطٍضٓ همبٍهتاِ ٍاظالأ أساجبثِ
حفبؾب يلٖ ّ٘جٔ األهطاء ٍالطرب األوبثط»(الوطرى ًفسِ)854 :
 .3السلطة والعذالة والحرية
ال تًٌٖ السلكٔ فٖ ضإٗٔ فَوَ ووسلَ لس٘بزٓ السٍلٔ ،لَايس المَاً٘ي ٍٍحاسٓ السا٘بزٓ
فبًْب فٖ هًهوْب ههبّط ًْبئ٘ٔ للسلكٔ فبلسلكٔ ل٘ست هئسسًٔ أٍ لسضٓ هحاسزٓ لفاطز أٍ
روبئ ثل ّٖ تتحك فٖ س٘بق ياللبت غ٘ط هتىبفئٔ ٍغ٘ط هستمطٓ ثٌبء يلٖ تحل٘ل فَواَ
للسلكٔ فْٖ توبض فٖ نلّ هفبّ٘ن «الحطٗٔ» ٍ«األهي» ٍ«الًسالأ»؛ فاٖ الَالاى ٌّابن
ياللبت هًمسٓ ٍهتطبثىٔ ث٘ي الحطٗأ ٍاألهاي ٍالسالكٔ(هحوسٕ8998 ،ش) ح٘اج ًاطٕ
السلكٔ لٖ تتحوع للحطٗٔ ٍاألهي ٍالًسالٔ ،ث٘س أى ّصُ الوفبّ٘ن تػجی يٌس الوزتوًبت
التٖ ًوت السلكٔ فْ٘ب ًوٍَا غ٘ط قجً٘٘ابً ،ألًَثأ ثؤٗاسٕ الكجمأ الوبلىأ تحاسٍّب ثطاتٖ
أسبل٘ت التحىن
وصاله الغ٘كبًٖ فَْ الٖ ربًت يسم تَحمِ هي الحمبئك الًبهٍٔ ٗطٕ أىّ هفْاَم الحطٗأ
ٍالًسالٔ َّ هي ث٘ي تله الوفبّ٘ن الىل٘ٔ ٍالحمبئك الًبهٍأ التاٖ تانٍ اذتطايْاب هاي لجال
الوزتوًبت الورتلفٔ وَس٘لٔ الوتسبة السالكٔ االلتػابزٗٔ ٍالس٘بسا٘ٔ أٍ وساالحٍ ؾاس
هوبضسبت السلكٔ فبًِّ ٗسطز لٌب فٖ ضٍاٗتِ «العٌٖٗ ثطوبت» يبلوبً تفسد فِ٘ األهي ٍتماسٍم
السٍلٔ التٖ تمَم يلٖ رْبظ األهي واا«ضاطف هلىاٖ» فاٖ الَالاى تىاَى ضٍاٗأ «العٌٗاٖ
ثطوبت» لػٔ للتٌبلؿبت ٍالػطايبت الساذل٘ٔ الحىَه٘ٔ هى وج٘ط الجػبغا٘٘ي "ظوطٗاب ثاي
ضاؾٖ»:
«ضربلْب ٍضَ٘ذْب ًٍسبءّب ٍغلوبًْب ٍرَاضْٗب ٍثَ٘ت الركاؤ فْ٘اب ٍضاطقتْب
ٍيسسْب ٍفمْبءّب ٍحوبهبتْب ٍأسَالْب ٍذبًبتْب ٍقَائفْب ٍهغٌ٘بتْب ٍهالّْ٘اب
ٍأسوبء األضٍام الوم٘و٘ي ٍالمبزه٘ي ٍالطاحل٘ي ٍاإلفطًذ الًبثطٗي ٍهي ٗتػال
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ثْن ٗتطزز يلْ٘ن هي الوػطٗ٘ي وال أهاط وج٘اط أٍ غاغ٘ط ٌّاب أهاب األهاطاء
ٍأي٘بى الٌب ٍهطابّ٘ط الرلاك فىال هاب ٗتًلاك ثْان أهاعرتْن ٍيابزاتْن
هطبضثْن أٍاإّن هب هط ثْن هي أفطاح ٍأتطاح ولِ ٌّب ٗمَ ظوطٗب هتجبّ٘ب ّصا
المسن فٖ السَٗاى هفرطٓ للسلكبى ٍغطٓ فاٖ رجا٘ي السالكٔ الوػاطٗٔ لان
ٗحسث لف أى أيس ضٖء وْصا فٖ تبضٗد إٔ ثػبظ هػطٕ أٍ افطًزٖ ٍثبشى
ا الًل٘ن المطٗت س٘زٖء َٗم ٗػجی لىل اًسبى لسن ذبظ ثِ ٗلرػِ هٌص
مّٔ الو٘الز حتٖ ضيطٔ الوَت»(غ٘كبًٖ8994 ،م)88 :
فوي ًبح٘ٔ أذطٕ ،تتحسث ضرػ٘بت الطٍاٗٔ فٖ هًهن األح٘بى يي ضرػ٘ٔ هْ٘وٌأ
يلٖ هسبض ح٘بتْن ثمجؿتِ الحسٗسٗٔ؛ ٍّصا الطهع السالكَٕ ال ّاَ ٗماسٍم ًفساِ ٍال غ٘اطُ
ٗزسٍس هالهحِ فَْ ضرػ٘ٔ غبهؿٔ ؾجبثٍ٘ٔ ،ولّ هب ٌّبله َّ الطاًَض الوماصو ثبلوطالجأ
الوستوطٓ ٍالتٌػت السائن ال ٗرؿًبى للعهبى ٍالوىبى:
«ًهبم زل٘ك استحسحِ ٗتفبذط ثِ يلٖ الجػبغ٘٘ي فٖ أًحبء السٍ ٍاإلهابضات
ول حوبهٔ تًطف إٔ الكطق تسله ال تك٘ط فَق ث٘ت فِ٘ اًسبى فَق لبفلأ
فٖ الػحطاء ،اًوب تً٘ط الرطاة الٖ أّسافْب ٍلَ قب ثْب العهي ال٘اَم ساتك٘ط
األسطاة لً٘لن الوجبضطٍى ٍأغحبة اإللكبيبت ٍالوطبٗد الجالز حتاٖ الًبهأ
هي الٌب الصٗي ذسيَا فٖ العٌٖٗ إٔ ذكؤ أتبُ السلكبى يٌسهب ٍلٖ يلٖ أم
اإلسالم فٖ هػط ضرل ال ًٗطف لِ أغل ٍال فػل لن ٗطُ أحس ٗػلٖ روبيأ
فٖ َٗم رؤً ٗهْط الًس »(الوػسض ًفسِ)98 :
فعوطٗب ضرػ٘ٔ لَٗٔ غلجٔ شٍ ثؤ ضسٗس ٗوخل ٍرِ التٌف٘اص للسالكٔ ،ح٘اج ٗىاَى
وحبون سحطٕ هستًساً لوَارْٔ إٔ ذساو ثمسضتِ األسكَضٗٔ فال ٗفلت هي سكَتِ أحاس
ٍال ٗسلن هي فربذِ الْبضة؛ اًِ غَضٓ لسٗىتبتَض ٗمتحن ول ظاٍٗٔ ٍٗسالّف ّ٘وٌتاِ يلاٖ
ول ضٖء ووب ال ٗحوٖ حطٗٔ األفطاز ٍال ٗػَى حطهبتْب فال ٗسلن هٌْن أحس هي زسبئساِ
حتٖ أزق أسطاض الٌب ٍأغغطتفبغ٘لْب هجبحٔ لِ:
«فَق هٌجط األظّط المسٗن ٍلف الوسزس ٗف٘ؽ ثبلرلك هي ول لاَى ٍغاٌف
ظيمَا فبضتزت األيواسٓ ٍوابزت األشاى تجاسأ ٍواؤى وال لآَ ساتًزع ياي
اسىبتْن لىي العٌٖٗ ضفى ٗسُ ال٘وٌٖ هفاطٍزٓ األغابثى(ٗسُ يبزٗأ أغابثًِ
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ذوع) ٍوؤى لَٓ سحطٗٔ تس٘ل هٌاِ قابف الػاوت هغلمابً أفاَاُ الٌاب »
(الوطرى ًفسِ)63 :
ففٖ السطازق الخبلجٗ ،ؤهط العٌٖٗ ثطوبت وج٘ط الجػبغا٘ي ثتحؿا٘ط لبئوأ وبهلأ هاي
األفطاز ٍٍنبئفْن ٍتسز٘ل أسوبئْن فٖ سزالت هٌتهؤ ح٘ج تسْل هتبثًتْن زائوب فَْ
وصله لبم ثتحسٗج ايساز تمبضٗط التزسع فؤلعم ول ثػبظ أى ٗلػك يلٖ غاسضُ هلػامب
ٗحتَٕ يلٖ ضلوِ فٖ المبئؤ(الوطرى ًفسِ )855- 853 :اى ّصُ التمٌ٘بت الزسٗسٓ تطوع
يلٖ تحَٗل السٍلٔ الٖ هئسسٔ ثسٗلٔ يي الٌى٘ط ٍالوٌىط ثٌ٘وب وبى لٌى٘ط ٍالوٌىاط هلىابى
غبئجبى حٍَلتْوب الحىَهٔ العٌٗ٘ٔ الٖ أزآ التحىن ٍالوطالجٔ الوطئ٘ٔ
ّ
والمهمش
 .4السلطة
تىَى قجمٔ الوْوٍص ٍحبلتْن هي الوفبّ٘ن التٖ تحتالّ هىبًابً ثابضظاً فاٖ ضإٗأ فَواَ
الٌمسٗٔ للسلكٔ ٍتحهٖ ثجبلغ اّتوبهِ فبلوْوٍص ٗكلك ثػطٗی هًٌبُ يلٖ اٍلئاه الاصٗي
ٗىًََى هي السلّن االرتوبيٖ ثوَؾاى أسافل(هحوسٕ8998 :ش) ثًجابضٓ أذاطًٕٗ ،اسم
الوْوٍص السلكٔ ٍالٌفَش هي لجل الفئبت الوتسلكٔ ٍٗىًََى ّن األلل٘ٔ ٍٗمػس هي األلل٘ٔ
استجًبزّن هي لًت إٔ زٍض ٍالػبإّن هي هطاواع السالكٔ ٍهاي هػابزض السا٘كطٓ يلاٖ
األهَا فمس تىَى هزوَئ هي ح٘ج يسزّب ؾوي األوخطٗٔ لىٌْاب تًاسٍ هاي الوْوطا٘ي
ثسجت تْو٘طْب هي لجل الوزوَيبت الوتحىؤ وبلٌسبء
اىّ ضٍاٗٔ «العٌٖٗ ثطوبت» لػٔ ح٘بٓ أٍلئه الصٗي ًٗ٘طَى فٖ الكجمابت السافلٖ هاي
الوزتوااى؛ تلااه الكجماأ الوحطٍهاأ التااٖ ْٗاا٘وي يلْ٘ااب ٍٗساا٘كط الٌهاابم الطأسااوبلٖ
ٍاإلٗسَٗلَر٘بت الوتحىؤ يلٖ الوزتوى ٍهي الوَاؾا٘ى التاٖ اًػاتٍ اّتوابم الغ٘كابًٖ
يلْ٘ب فٖ ّصُ الطٍاٗٔ َّ اًفتبح ثبة ًطط اإلضبيبت ٍتطٍٗزْب يلٖ هػاطايْ٘ب ثا٘ي الكجمأ
الوْوٍطٔ ٍهب ٗحهٖ ثِ هي تؤح٘ط ٍلَٓ فٖ تحسٕ السلكٔ فٖ الوزتوًبت الًطث٘ٔ:
«ل٘لٔ أهع لن ٌٗن الرلك السوبو٘ي لن تغلك لحهٔ أغحبثْب ٗزلسَى أهبهْب
األهطاء أغلمَا ثَ٘تْن زلَا الكجلربًٔ ٍلتب أقَ هي الوًتبز ثًس الًطبء حتاٖ
أضتزت الوسٌٗٔ ثٌ٘وب تزٖء األذجبض ٍتطٍح ووَد الجحط الىج٘ط ٗلوع غارط
ال٘بلجسٔ حن ٗطتس يٌِ»(الوطرى ًفسِ)56 :
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فبلوْوٍطَى فٖ ضٍاٗٔ «العٌٗاٖ ثطوابت» ضغان هاب ٗتوتًاَى ثاِ هاي اللجبلأ ٍالرجاطٓ
ٍالوَاّت ل٘ع ٍلي ٗىَى ثبهىبًْن التمطة هي همبيس السلكٍٔ ،الَغَ الٖ أيلٖ زضربتْب
فال تعا السلكٔ تساٍلْب الكجمٔ الًل٘ب ٍالوس٘كطٓ ث٘ي أٗسْٗب ،فًلٖ سج٘جل الوخب  ،يٌاسهب
ًٌهط الٖ أزاء العٌٖٗ ثطوبت ٍسلَوًِ ،طاُ وبى ٗحبٍ ًطط الًسالأ ٍالحفابل يلاٖ الٌاب
ٍحمَلْن غ٘ط أًِّ لوب تَلّٖ الحسجٔ أثمٖ ظوطٗب ثاي ضاؾاٖ وج٘اط الجػبغا٘ي فاٖ هٌػاجِ
ٍيولِ وٌبئجٍِ ،فَق شله لمّجاِ ثاا"ضاْبة" ٍّاَ الاصٕ ًٗا ٍس هاي ضهاَظ الهلان ٍالمواى
ٍاالؾكْبز ٍالفسبز فٖ الجلس(الوطرى ًفسِ)98 -98 :
ٍتزسض اإلضبضٓ الٖ أىّ الطرػ٘بت الخبًَٗٔ لطٍاٗٔ «العٌٖٗ ثطوبت» التٖ تتوخال واصله
ًوَشربً هػغّطاً هي الوزتوى الربضرٖ ،تٌتوٖ روًْ٘ب الٖ الكجمٔ الوْوٍطأ التاٖ تلْاج
ٍضاء استطزاز حمْب السل٘تٍ ،لىي لوٍب ال ٗولىَى الاَيٖ االرتوابيٖ ٍال ًٗلواَى أسالَة
االحتزبد السل٘ن ف٘كجك يلٖ حطوتْن االيتطاؾ٘ٔ هي لجال الجػبغا٘ي ٍيٌبغاط السالكٔ
ٍضربلْب فبلغ٘كبًٖ ثزًلِ تو٘٘ع األهىٌٔ ث٘ي الوْوط٘ي ٍالكجمٔ الًل٘ب لبم ثتًعٗاع تمسا٘ن
ى ّصا التمس٘ن فاٖ هزاب األزة ٗئوّاس يلاٖ لاطاءٓ الػاوت فاٖ
الكجمبت االرتوبي٘ٔ ا ّ
األضضفٔ ٍاألغَات التٖ زفٌت تحت الىن الْبئل هي الس٘بسبت ووب ٗػطّ يلٖ فػل الوبؾٖ
هي التبضٗد الٖ ربًت تمَٗٔ االذتالف ثسالً هي التطبثًٍِ ،مس غ٘بغٔ ذكابة السالكٔ فاٖ
التؤضٗد الطسوٖ ٍاح٘بء اإلهىبً٘بت األغ٘لٔ همبثل العائفأ فبلػاَضٓ التاٖ ٗماَم الغ٘كابًٖ
ثتػَٗط الكجمٔ الوْوطٔ فْ٘ب ٗهْط ثَؾَح سوبت تله الفئٔ ٌٍٗعٍ يلٖ يٌبغطّب:
«زوبى الًؿٖ زوبى الجْزَضٕ ثبلحسٌ٘٘ٔ ٍزوبى ًَٗع ثبلفساكبـ ٍزوابى
اثَ الغ٘ع فٖ ثَالق السوبى األٍ ٍالخبًٖ هي أوجط زوبو٘ي الحلجأ ٍالزٌعٗال
ٍالٌطار٘ل فٖ هػط ٍضٍازّوب هي ه٘سَضٕ الحب ٍٗ ،جسأ ضطة الى٘اف فْ٘اب
ثًس الًطبء أهب الخبلج ٍالطاثى فطؤًْوب ؾئ٘ل ٍضٍازّوب هي أسبفل المَم رلْن
هي الفًلٔ»(الوطرى ًفسِ)99 :
 .5السلطة والتعارض
ٗوخل التًبضؼ فٖ هزب السلكٔ تمكٔ ّبهٍٔ فٖ اًكاللٔ فَوَ لتحل٘ل السالكٔ ،ف٘اطٕ
ى ًمكأ االًكاالق األوخاط فًبل٘أ ٍٍالً٘أ لوٌبّؿأ السالكٔ ّاٖ التطو٘اع يلاٖ
فَوَ أ ّ

 /13دراسات األدب المعاصر ،السنة الحادیة عشرة ،شتاء  ،0287العدد الرابع واألربعون

التًبضؾبت ٍياللبت السلكٍٔ ،اًكاللبً هي ضإٗتِ التحل٘ل٘ٔ ّصُ للسلكٔ ٍالتٖ تًتواس يلاٖ
فْن تػبيسٕ إٔ هي األسفل الٖ األيلٖٗ ،كطح فَوَ ٍٗمسٍم وف٘لسَف هْول للًول فْاب
َّشا ٗئوس فٖ سج٘ل تج٘٘ي ًهطتِ االًتمبزٗٔ ثَرِ يلِ٘ أى ٗف٘س ألٍلئاه الاصٗي ًٗولاَى
فٖ س٘بق التركا٘ف الوئسساٖ لابئالً :غاح٘ی أى ٌّابن أفاطاز ًا وبلاصٗي ٗطاتغلَى فاٖ
الس٘بلبت الوئسس٘ٔ للسزَى ل٘ع ثبهىبًْن أى ٗزسٍا فٖ وتبثابتٖ تَغا٘ٔ أٍ تًل٘وابت
تسلّْن يلٖ «هب ٗزت الم٘بم ثِ»(ه٘ل٘ط8999 ،مٍ )395 :وصله الػطاو فٖ ضٍاٗٔ «العٌٗاٖ
ثطوبت» زائط ث٘ي الوحَضٗي «الصات» ٍ«اٙذط » فبلغ٘كبًٖ ًٗ٘س فٖ وتبثبتاِ ثٌابء تمابثالت
حٌبئ٘ٔ ٍٗمَم ثتٌط٘ف هًبىٍ رسٗسٓ وبًت هٌس٘ٔ أٍ تنٍ تْو٘طْب لسٌَات ثٌابءً يلاٖ ّاصا،
ٗتنٍ تزس٘س ضرػ٘ٔ سً٘س الزٌْٖ وطرػا٘ٔ هًبضؾأ ٍ«شات» ثلاَى أثا٘ؽ وواب ٗاتنٍ
تػَٗط العٌٖٗ ٍظوطٗب وطرػ٘ت٘ي غبهؿت٘ي ٍهًمست٘ي ٍ«اٙذاط» ثلاَى أساَز ،ضغان هاب
ٗجصلِ الغ٘كبًٖ هي رْس إلؾبفٔ ضرػا٘بت ضهبزٗأ الاٖ الطٍاٗأ اال أىّ ّ٘وٌأ الركابة
اإلٗسئَلَرٖ ًٍمس هسبٍة «اٙذط» ٍسلج٘بتْب فٖ محبضُ ٍاؾاحٔ ،فابٙذط فاٖ ّاصُ الطٍاٗأ
ٗط٘ط الٖ السلكٔ الوبلىٔ ٍالسلكٔ االستغالل٘ٔ ٍالٌهبم التحىوٖ الطلبثٖ ثل ٍالاٖ والّ هاب
تفطؾِ الكجمٔ الحبوؤ يلٖ الطًت فبلغ٘كبًٖ ٗػَض «الصات» زائوبً ثلَى أث٘ؽ ٍ«اٙذاط»
ثلَى أسَز فوي هٌهَضُ ٗكجك الصات يلٖ الطرػ٘بت الم٘و٘أ التاٖ تساتٌس الاٖ الما٘ن
ٍالوًتمسات ،ووب اٙذط تٌؿَٕ تحتِ تله الطرػ٘بت التٖ ال ٗعيِ ٍاظو فٖ اًتْبن الم٘ن
ٍاّساضّب فُ٘مطإًب الغ٘كبًٖ فٖ ضٍاٗتِ:
« ّل َٗراس أتجابو لٌابوط ًٍى٘اط لاَ زفاي ضراالى فاٖ ٍلات ٍاحاس و٘اف
ٗستزَثبًْوب و٘ف ٗسؤالى فٖ ٍلت ٍاح ًبوط ًٍى٘ط ال ٗوىي تَاراسّوب فاٖ
ول لجط الوَرَز فٖ السً٘ب ولْب َّ ا سجحبًِ ٍتًبلٖ ٗك٘ل ظوطٗاب التؤهال
ًهبم يه٘ن ٍتطت٘ت أضٍو ّىصا توساه الاسً٘ب ولْاب فاال تفلّات حسأٌ ٍال
س٘ئٔ» (الوطرى ًفسِ)97 :
هي الطرػ٘بت التٖ ٗطفك الىبتت لِ َّ "سً٘س الزٌْٖ٘" الصٕ ٗتّسن ث٘مهٔ ٍٍياٖ،
اًِّ ال ٗرفؽ ضأ الص أهبم الهلن ٍالكغ٘بى ٍالفسبز الوستططٕ فٖ الاجالز ٍال تستسالن
لْب؛ ال ٍثل ًٗلٖ غَت ايتطاؾِ فَْ ٗوخل شان الوخمف الصٕ ٗئلوِ العٗاف ف٘جحاج ياي
الم٘ن األغ٘لٔ ٍٗؿكطة ثبؾكطاة الَالى الوتطزٕ:
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«سً٘س ٗجسٍ هْوَهب ٗسوى ثطٌك يجس لكى ٗس سبضق إضْبض اهاطأٓ ؾاجكت
تسطق ضغ٘فب تمكى ٗسّب ال٘سطٕ أٍ ال٘وٌٖ اشا ٍرسٍا ال٘سطٕ همكَيأ هاي
لجل ٗؿكطة للجِ وفطخ غغ٘ط لجتلّ ضٗطِ لوابشا ٗراسث ّاصا ولاِ لوابشا»
(الوطرى ًفسِ)35 :
فبلسلكٔ هي ٍرْٔ ًهط فَوَ ل٘ست ؾطثبً هي المواى ٍاًّواب ّاٖ هٌتزأ ٍتسافط ياي
أحساث ٍأضىب ٍ سلَو٘ٔ رسٗسٍٓ فبشا وبًت السلكٔ هٌتططٓ فبلومبٍهٔ ٗزت أى تٌتطط فاٖ
الومبثل ٍثبهىبًْب أى تتوهْط فٖ أضىب هرتلفٔ فمس حلّال را٘وع ساىَت فاٖ وتبثاِ
«السلكٔ ٍح٘ل الومبٍهٔ» لسوبً هي ياللبت السلكٔ وؤى ٗطايٖ ولٌّ هي الحبون ٍالوحىَم
اٙزاة الىاله٘ٔ ٍٗتهبّطاى ثْب لىٌْوب ٗتػطفبى سطّاً ثسلَو٘بت هتفبٍتٔ ًٗؿْوب هى ثًؽ،
فبلطرع الؿً٘ف ٗستْعة ثبلمَٕ ٍٗسرط هٌِ أهبم ًهطائِ أٍ ٗلفّك حىبٗبت يٌِ ٍلس يجٍط
َّ يي ّصُ الحبلٔ ثا«ًمس السلكٔ فٖ غ٘بة الوس٘كط» ح٘ج ٗمَم الزوابّ٘ط الوحىَهاَى
ثتٌه٘ن ًسرٔ ذف٘ٔ ًٍٍٗ٘طٍى فْ٘ب أيوب الكجمٔ الحبووأ هاي الساطلٔ ٍتساَٗف األهاَض
ٍتؤر٘لْب(ه٘لع8993 ،ش )78-76 :فوي ّاصُ العاٍٗأ ٗوخال "ساً٘س الزٌْ٘اٖ" غاَت
الومَْضٗي ٍالوْوط٘ي فٖ الوزتوًبت الًطث٘ٔ ٍهػط يلٖ ٍراِ الرػاَظ فبًّاِ ال ٗماف
هىتَف األٗسٕ أٌٗوب ٍرس لْطاً ٍاؾكْبزاً ثل ٗػ٘حِ ثولء فوِ ولّوب سٌحت الفطغٔ:
«تَرًٌٖ الوهبلن لوبشا ٗزلس الفالحَى ٌٍٗىط يابلن وج٘اط هاي األظّاط أهاِ
ربءت هي األضٗبف تعٍضُ لوبشا ألًْاب فالحأ و٘اف أغاسق ٗاب هَالًاب أى
الٌب ذلمَا هتسبٍٗ٘ي و٘ف ٍهب حسث ٍهب س٘حسث ٌٗىط ّصا ٍٗىصثِ و٘ف
أٍز لَ تمسٍهت الرلك أروً٘ي ٍاًتعيٌب ول نلان ٍفسابز لا٘ع فاٖ الاسٗبض
الوػطٗٔ ٍحسّب اًّوب فٖ السً٘ب ولّْب لىي أيوبضًب ستؿ٘ى ٍلي ًمسض يلٖ ّاصا
(الغ٘كبًٖ)83 :
نتيجة البحث
اى السلكٔ َّ هفَْمٌ تؤتٖ هي ياللتْب ثبلًمالً٘ٔ ،ووب تستوس فٖ وال فتاطٍٓ ،ؾاوي
الًاللبت الَ٘ه٘ٔ ٍثٌبءً يلٖ الركابة السابئس يلاٖ تلاه الفتاطٓ ،هاي األضاىب السالَو٘ٔ
الورتلفٔ لتؿفٖ يلٖ ًفسْب الططي٘ٔ فْٖ تتٌبغن هى تفبيالت السالكٔ ٍارطائبتْاب التاٖ
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ترلك لْب أًوبقبً هرتلفٔ تتفبٍت حست الوًطفٔ(اثستؤ) ٍذكابة السالكٔ فماس ًزحات
ضٍاٗٔ «العٌٖٗ ثطوبت» ثكطٗمٔ شو٘ٔ فٖ ًمس الًسٗس هاي الهاَاّط الج٘ئ٘أ ٍتحاسْٗب ٍفاك
ذكبة فَوَ للسلكٔٗ ،زبز الغ٘كبًٖ اضىبل٘ٔ السلكٔ ٍٗطاّب لس توؤسسات فاٖ الجلاساى
الًطث٘ٔ ح٘ج تتحطن وبفٔ الًول٘بت ٍاألهَض ًحَ حبلٔ تمَز الٌب الٖ تجٌٖ مهب ٍضغجبت
تطسد السلكٔ ٍتؿوي لَاهْب ٍثبلتبلٖ تىطف الطٍاٗٔ يي تٌه٘ن غ٘ط سَٕ يطللت الًطٍثأ
ٍتسججت فٖ اشاللْب
تًسٍ همَلٔ التْو٘ص هي الًٌبغط التٖ يبلزْب الطاٍئٖ فٖ ضٍاٗتِ ّصُ ووب تحهاٖ ّاٖ
ثبّتوبم ثبلغ فٖ فىط ٍذكبة فَوَ للسلكٔ فبلػَضٓ التٖ لسٍهْب الغ٘كبًٖ يي ّاصُ الفئأ
تجٍ٘ي هب تتوتّى ثِ ّٖ هي السوبت ٍالهطٍف؛ اًّْب غَضٓ ضًت ٗحىواِ الزْال ٍالساصارٔ
ٍتتَظو فِ٘ الوػبزض ٍاإلهىبًبت يلٖ أسب الَالء ٍاالًتوابء ٍلا٘ع يلاٖ أساب الزاساضٓ
ٍاألزاء ووب ال ٗتوتى الًلن ٍالرجطٓ ثوىبًٔ فٖ ّطم الوًبٗ٘ط ٍالم٘ن
ٗجطّي فَوَ يلٖ أى ح٘خوب وبًت سلكٔ فٌْابن همبٍهأ ٍثبهىبًْاب ّاصُ األذ٘اطٓ أى
تؤذص أضىبالً يسٗسٓ ففٖ ضٍاٗٔ «العٌٖٗ ثطوبت» ٗىَى "سً٘س الزٌْٖ٘" هي الطرػا٘بت
التٖ لبٍهت المْط ٍاالؾكْبز ٍالٌفبقٍ ،لن تطؾد لْب ٍاًّوب غبحت ٍضفًت غَت االيتاطاؼ
ٍالٌمس فٖ ٍرْْب فَْ فٖ ّصُ الطٍاٗٔ ٗطهع الٖ لَٓ الحطٗٔ ٍالتٌَٗط
ٍاألهط مٙذط َّ زٍض الوًطفٔ ٍياللتْب هى تطىّل السلكٔ ٍتطس٘رْبٍ ،الصٕ يطؾِ فَوَ
فٖ وتبثبتِ فوي هٌهَض ضٍاٗٔ «العٌٖٗ ثطوبت» تىَى الكجمٔ الحبووأ ّاٖ الكجمأ التاٖ
لػطت الوًطفٔ ٍالًلن يلٖ ًفسْب زٍى الكجمبت األذطٕ فبلغ٘كبًٖ فٖ ّصُ الطٍاٗأ ٗئواس
يلٖ ؾطٍضٓ الَيٖ ٍالحصض همبثل نبّطٓ السلكٔ اش تًول الكجمٔ الحبوؤ أٌٗوب لعم ٍزيات
الحبرٔ ٍفٖ نطف حمبفٖ ثحت يلٖ تخج٘ت حؿاَضّبٍ ،شلاه ثؤسابل٘ت س٘بسا٘ٔ ٍيمسٗأ
ٍالتػبزٗٔ ٍارتوبي٘ٔ
ًٗتجط التًبضؼ فٖ حمل السلكٔ وصله هي الوفبّ٘ن التٖ لْب ٍظًْب فاٖ تفى٘اط فَواَ
االًتمبزٕ للسلكٔ ففٖ ضٍاٗأ «العٌٗاٖ ثطوابت» ال ٗاعا اإلٗاسَٗلَرٖ الم٘واٖ ٍالخاَضٕ
لا«قجمٔ الوْوط٘ي» ٌٗبّؽ ٍٗتًبضؼ االٗسَٗلَرٖ الالحَضٕ لا«قجمٔ الوس٘كطٗي» التٖ
تىًََى أغحبة الوب ٍالمَٓ ٍّصا الػطاو ٗعيی يمَ الٌاب ٍأضٍاحْان ٍ أذ٘اطاً ٗطهاٖ
الغ٘كبًٖ فٖ ضٍاٗتِ ّصُ الٖ تَؾ٘ی أى السالكٔ لاي تتزلّاٖ ثَؾاَح ٍاًّواب ّاٖ هًمّاسٓ
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ٍغبهؿٔ ٍتىَى يلٖ أتنٍ غلٔ هى أغغط يٌبغط الوزتوى ٍاألّن هي شله اًّْب تغ٘ط رسان
األفطاز ٍتتحىن فْ٘ب ٍتجٌْ٘ب فبلىبتت ْٗسف هي ٍضاء ضسن س٘وبء السالكٔ الاٖ الماَ اىّ
السلكٔ التٖ تتساضن الوًطفٔ هجبضطٓ ّٖ فٖ حس شاتْب ترلك الوًطفٔ
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المصادر والمراجع
استًَع ،ضاة 8979ش ،هتفکراى بزرگ جاهعهشناسي ،تطرؤ هْطزاز ه٘طزاهابزٕ ،قْاطاى :هكجًأ
هطوع
اسوبضت ،ثطٕ 8989ش ،هیشل فوكو ،تطرؤ ل٘ال رَافطبًٖ ٍحسي ربٍض٘بى ،قْطاى :وتبة مهِ
رًَعٍٗ ،ل٘بم تابهع 8995ش ،خداونداى اندیشهه سیاسهي ،تطروأ يلاٖ ضاها٘ي ،قْاطاى :يلواٖ
ٍفطٌّىٖ
زضٗفَ َّ٘ ،ثطت ٍثل ضاثٌ٘اَ 8979ش ،هیشل فوكهو فراسهاختارارایي و هرهنوتیه  ،تطروأ
حس٘ي ثط٘طٗٔ ،قْطاى :هكجًٔ ًٖ
ظضافب ،ه٘طل 8968ش ،ادبیات داستاني(رهاى و واقعیت اجتواعي) ،تطرؤ ًسطٗي پطٌٍٖٗ ،قْاطاى:
هكجًٔ فطٍغٖ
سً٘س ،ازٍاضز 8983ش ،فرهنگ و اهپریالیسن ،تطرؤ أوجط أفسطٕ ،قْطاى :تَ
س٘سهي ،اس٘تَى 8986ش ،كشاكش آراء در جاهعهشناسي ،تطرؤ ّبزٕ رل٘لاٖ ،قْاطاى :هكجًأ
ًٖ
يؿساًلَ ،حو٘س 8986ش ،افتواى و جاهعه ،قْطاى :هكجًٔ ًٖ
غَلسهبى ،لَسا٘ي 8988ش ،جاهعهشناسهي ادبیهات دفهاا اج جاهعههشناسهي رههاى ،تطروأ
هحوٍسرًفط پٌَٗسُ قْطاى :هكجًٔ چطوِ
الغ٘كبًٖ ،روب 8994ش ،الزیني بركات ،تطرؤ ضؾب يبهطٕ ،قْطاى :هكجًٔ زً٘بٕ التػبز
الغ٘كبًٖ ،روب 8994م ،الزیني بركات ،ـ  ،3ث٘طٍت :زاض الططٍق
فَوَ ،ه٘طل 8978ش ،هراقبت و تنبیه تولد جنداى ،تطروأ ً٘ىاَ ساطذَش ٍ افطا٘ي رْبًسٗاسُ،
قْطاى :هكجًٔ ًٖ
للٖپَض،مضٗي 8988ش ،جاهعهشناسي ساجهاىها ،ضٍٗىطز ربهًِضٌبسٖ ثِ سبظهبى ٍهسٗطٗت ،قْطاى:
سوت
وزَئ٘بى ،حس٘ي 8983ش ،فوكو و دیرینهشناسي دانش ،قْطاى :هكجًٔ ربهًٔ قْطاى
ولٖ ،هبٗىال 8985ش ،نقد قدرت(باجساجي هناظره فوكو و هابرهها)) ،تطروأ فاطظاى سازَزٕ،
قْطاى :هكجًٔ اذتطاى
هحوسٕ ،غفبض 8998ش ،قدرت در افتواى قدرت:
http://m-mazand.blogfa.com/post/9 1331/3/1

ه٘لع ،سبضا 8993ش ،هیشل فوكو ،تطرؤ هطتؿٖ ًَضٕ ،قْطاى :هكجًٔ هطوع
ًهطٕ ،يلٖ أضاطف 8998ش ،سوژه قدرت و سیاست اج هز هاكیاول تها سها اج فوكهو ،قْاطاى:
هكجًٔ مض٘بى
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ٍو٘لٖ ،ضطٍٗي 8989ش ،نظریه قدرت ،قْطاى :هكجًٔ ضَضمفطٗي
ٌّ٘س  ،ثبضٕ 8996ش ،افتارهاي قدرت اج هابز تا فوكو ،تطرؤ هػكفٖ ًَٗسٖ ،قْاطاى :ضاطؤ
ض٘طاظُ وتبة

المقاالت والرساالت
مضَضٕ ،زاضَٗش 8968ش« ،نظریه غربزداي و بحراى تفکر در ایراى» ،هزلِ اٗطاىًبهاِ ،السأٌ ،7
الًسز  ،3غع 454 -466
ضًَسٕ ،حسي ٍوطٗن مظازُ 8493ق« ،رؤية إلي العناصر الروائيةة» ،فػال٘ٔ زضاسابت األزة الوًبغاط،
الوزلس  ،9الًسز ،86غع .49 -59
غالهٖ ،سابّطٓ 8993ش« ،بررسي سینواي هتروتوسیایي با رویکردي به هفهوم افتواى قهدرت
فوكو» ،هزلٔ و٘و٘بٕ ٌّط ،الوزلس  ،3الًسز  ،8غع 45 -58
فتبحٖ ،س٘س هْسٕ 8987ش« ،افتواى قدرت در اندیشه فوكو» ،هزلٔ زاًطٌبهِ ،الوزلس  ،8الًاسز
 ،4غع 65 -79
فَالزًٍس ،يعتالِ 8973ش« ،هیشل فوكو راجبیني و راستگویي» ،هزلٔ ًىبُ ًاَ ،الًاسز  ،87غاع
36 -63
وطهبًٖ ًػطمثبز ،هحسي ٍاثَالفؿل زالٍضٕ 8995ش« ،اج ایدئولوژي تا افتوهاى سهوژه قهدرت و
حقیقت» ،فػل٘ٔ الًلَم اإلرتوبي٘ٔ ،الوزلس  ،39الًسز  ،74غع 888 -848
هْسٍٕ ،يلٖ 8989ش« ،هفهوم استعوار و اقسام آى» ،غح٘فٔ الطسبلٔ ،الًسز 7836
ًبزضٕ ،أحوس 8984ش« ،بررسي اندیشه و جنداي هیشل فوكو» ،تمطٗط ثحخٖ ًهطٕ همسم لٌهطٗبت
السوتَض فىَّٖ الزسٗسٓ لألًخطٍثَلَر٘ب فٖ ربهًٔ قْطاى ،للوبرست٘ط
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