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ا النسق املعريف عنذ فىكى
ً
  اللغة يف عصر النهضة أمنىرج

                        د. وفاء كاظم علي رحيم
 آلدابكلية ا –جامعة األنبار 

 املستخلص
منيج  مف خبلؿ (ـ ٜٗٛٔ-ٕٜٙٔالفيمسكؼ الفرنسي ميشيؿ فككك )حاكؿ 
كشؼ ال كالعمـك كالمعارؼ ىك منيج لمحفر كالبحث في فعاليات الحياة كالخطاباتك االركيكلكجيا 
 في سياؽ كاحد. يا في عصر مف العصكركتنظم ياالتي تحكم (النظـ) عف األنساؽ
ح في كضّ ففي البحث في الحضارة األكربية كمكضكعاتيا ىذا المنيج  فككك عمؿاست

ف الفكر الغربي ينقسـ إلى ثبلث حقب تاريخية كذلؾ انطبلقا مف أكاألشياء بكتابو الكممات 
فعصر النيضة تأسس عمى نظاـ التشابو، كمعنى ذلؾ  ،تشكؿ نظاـ معرفي خاص بكؿ حقبة

كىذه الخطابات ىي بمثابة  ،فيـ الخطابات في عصر النيضة ينطمؽ مف ىذا النظاـ أف
بالتالي مف خبلليا الخطابات المعرفية كالسياسية األسس التي ينطمؽ منيا التفكير كتتشكؿ 

عصر الكبلسيكي كىك يشمؿ القرف السابع عشر كالقرف الثامف عشر، ال يكالفنية...الخ. ثـ يأت
كأخيرا العصر الحديث )القرف التاسع عشر( ، )النظاـ كالترتيب(عمى نسؽ كيعتمد ىذا العصر 
مف ىذا  كالمراد. األساسيةيخي ىك المقكلة أصبح التاريخ أك اإلنساف التار كفي ىذا العصر 

)نسؽ أك نظاـ(  ابستيـ كاحد إالف فككك يؤكد بأنو ال يكجد في كؿ مرحمة تاريخية أالكبلـ 
 كىك الذم ينظـ المعارؼ كالخطابات في سياؽ كاحد.  يسكد في عصر معيف 

Abstract 

archeological method, It is a method of digging and research in the 
activities and Discourses of life for detect cognitive system that overned and 
organized it in one pattern. This approach is used by the French philosopher. 
Michel Foucault (1926-1084) in his research in European civilization and its 
subjects. He explained in his book "The order of Things" that westran thought is 
divided in to three historical periods, that system for each period. The 
Renaissance period is built up on a system of similarity which means that 
understanding discourses in the Renaissance is launched from this system. there 
discourses are as this bases that launched from them thinking and shaping, and 
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through it in cognitive, political and artistic sdiscourses are made..etc. Them 
comes the classical period which includes the seventeenth and eighteen the 
contury, this period depends on the system of (organization andclassification) 
finally the modern period. In this period the history or historical human bing 
became is the subject of knowledge. What is concluded from this speech is that 
Foucault insists that in every historical period. The meaning of these words that 
Foucault asserts that there is not in every historical period system only one who 
regulates the knowledge and speeches in one shape.                                  

 املقذمة:
 –الثبلثة )مرحمة المؤلؼ التفسيرية  البنيكية تشكؿ أحد المناىجف إالقكؿ إجماؿ يمكف 
، فضبل عف كجكد مناىج متداخمة مف ىذه المناىج في التاريخمرحمة القارئ(  –مرحمة النص 

الثبلثة، كتعد البنيكية مرحمة النص، فبعد أف كانت المناىج التفسيرية كالنقدية تركز عمى 
المؤلؼ مثؿ المناىج السايككلكجية كاالجتماعية كالتاريخية فتفسر النص أك الخطاب في ضكء 

كاالقتصادية بؿ كالجغرافية لممؤلؼ كالبحث  الظركؼ النفسية كاالجتماعية كالدينية كالسياسية
عف المعنى الذم يقصده المؤلؼ مف خطابو مف دكف أم تدخؿ مف القارئ لمفيـ أك التأكيؿ 
أتجو البنيكيكف إلى بنية النص ذاتيا بغض النظر عف المؤلؼ كالسياقات الخارجية إلنتاج 

بنيكية تتمثؿ في الدراسات النص كعبلقتو مع النصكص األخرل، كبعدما كانت اإلرىاصات ال
ـ( تكسعت ىذه الدراسات لتشمؿ أغمب العمـك  ٖٜٔٔ-ٚ٘ٛٔ) دم سكسير المغكية عمى يد

ليفي ـ(، كاالنثربكلكجيا عمى يد  ٜٓٛٔ-ٜ٘ٔٔاإلنسانية مثؿ؛ األدب عند ركالف بارت )
ـ(، كفي  ٜٜٓٔ -ٜٛٔٔ) ألتكسيرـ( كعمـ االجتماع عند  ٜٕٓٓ – ٜٛٓٔ) شتراكس
دراساتو ؿ فككك في يميش ـ(، كعند ٜٔٛٔ -ٜٔٓٔ) فجاؾ الكا لنفسي عمى يدالتحميؿ ا

 لعمكـ كمعارؼ الحضارة الغربية مف سياسة كتاريخ كلغة كاقتصاد الخ.  
كيقرف  البنيكية ممثميأبرز كعمى الرغـ مف أف فككك ُيعد عند بعض الباحثيف مف 

إال أنو يرفض كبشده نعتو  ،ٔكألتكسيرشتراكس كالكاف  اسمو مع كبار البنيكييف مف أمثاؿ
ف بدأ في  بالبنيكم، كلعؿ ذلؾ الرفض ناتج مف مبادئ منيجو االركيكلكجي في البحث فيك كا 
البحث كفقا لممنيج البنيكم إال أنو بحؽ يتجاكز ىذا المنيج في تحميؿ كتفسير النصكص إلى 

في عقبلنية الفكر الغربي، أىداؼ أخرل ذات أبعاد نقدية في السياسة كاالجتماع كاألخبلؽ 
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كما يتجاكز المنيج البنيكم لتمسكو بقكالب كمبادئ ثابتة غير  كأغمب كتبو تشيد عمى ذلؾ،
 قادرة عمى التعامؿ مع الكاقع كالمتغيرات.

ـ األثر األكبر إلعادة البنيكييف  ٜٛٙٔثكرة الطبلب في فرنسا في عاـ لكربما كانت 
تحكؿ فيو  كىي المرحمة الثالثة عصر جديدريخ تقريبا بدأ ، كبيذا التإتفكيرىـ في نظرياتيـ

االىتماـ إلى "القارئ" بمعنى البحث في دالالت الخطاب، ال عمى أساس المؤلؼ كال عمى 
 جاؾ دريدا كما ىك الحاؿ في الدراسات التفكيكية عند أساس النص، بؿ طبقا لكعي القارئ،

  .ٖر متناىية كبعدد القراءـ(، فأصبح لمنص الكاحد قراءات غي ٕٗٓٓ -ٖٜٓٔ)
 مفيـك النسؽأحد المفاىيـ األساسية في أركيكلكجية فككك كىك ىذا سنتناكؿ بحثنا كفي 

(، كمف باب المقاربة فإف النسؽ في الفمسفة أشبو بالنظاـ الشامؿ كالكمي لآلراء )األبستيـ
كالنظريات في العمكـ المختمفة مف عمـك طبيعية كرياضية كأخبلقية كميتافيزيقية ... كالتي 
يحاكؿ الفيمسكؼ أف يفسرىا جميعنا ليدؼ أك غاية مكحدة أك صادرة مف سبب كاحد، أك تنتظـ 

ىذا االتجاه عبلقات جدلية معينة، ككاف جؿ كبار الفبلسفة يسيركف في  بعضيا مع بعض في
 ٜٓ٘ق=ٜٖٖؽ.ـ(، كالفارابي )ت  ٕٕٖ ؽ.ـ(، كأرسطك )ت ٖٚٗت مف أمثاؿ أفبلطكف )
 ٖٔٛٔ-ٓٚٚٔـ(، كىيجؿ ) ٗٓٛٔ-ٕٗٚٔـ(، ككانط ) ٖٚٓٔق =ٕٚٗـ(، كابف سينا )ت 

المنسؽ لمعمكـ كالمعارؼ الجزئية ىك  ـ(، كغيرىـ الكثير بؿ أف صياغتيـ ليذا النظاـ الكمي
الذم أسبغ عمييـ صفة كبار الفبلسفة، كقمنا بعد ىذه المقدمة بتبياف بعض المفاىيـ الميمة 
كاألساسية عند فككك فيما يتصؿ بمكضكع بحثنا ىذا كىي؛ العبارة، الخطاب، االركيكلكجيا، ثـ 

ر النيضة أحد الحقب المعرفية في عص عمى المغة مثاؿ تطبيقيبينا معنى النسؽ ككضحناه ب
 الثبلثة في الفكر الغربي لديو، كختمنا البحث بأىـ النتائج التي تكصمنا إلييا.

 تعريف بعض املفاهيم عنذ فىكى: -أوًًل 
كىك منيج  ،في مجاؿ البحث االبستمكلكجي األركيكلكجيفككك بتطبيؽ المنيج  قاـ

كىك منيج  .تدخؿ لمذات أك الشعكرستبعد أم يينصب عمى دراسة النصكص )الخطاب( ك 
جؿ كشؼ النظـ أمف  لمحفر كالنبش االبستيمي في فعاليات الحياة ككثائؽ الحفظ كالخطابات

كقد أثار فككك تساؤال فمسفيا جديدا عف البنية المعرفية  لتي تحكميا كتنظميا في سياؽ كاحد،ا
كيستخدـ  ،ا في تمؾ الحقبةلعمـ كالتفمسؼ معالتي تسكد في حقبة معينة كالتي تبرز ظيكر ا

لئلشارة إلى حدث مفرد كبتشكؿ مجمكعة مف العبارات يتككف الخطاب  "عبارة"فككك كممة 
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(discurs)ٗ،  لمداللة عمى منيجو في البحث  "الحفريات" " أمارككلكجيا"كما يستخدـ كممة
ة جكد حقب خطابيكيحدثنا فككك عف ك ، يقكـ عمى كصؼ صكر تبعثر العباراتكىك منيج 

 فاالركيكلكجيا تقـك ،معرفية كعمكـ كانساؽ صكرية أشكاؿ إلىتؤدم  ،تسكد في عصر معيف
نيا تحدثنا عف الكيفية التي تتحكر بيا األشكاؿ الخاصة إ ،الجمي "بتصفح الحدث في مظيره

 .٘"ةلكؿ كضعية عمى حد
تبدأ بالخطاب كتمر  ألنياالعمـ  إلىاركيكلكجيا المعرفة في طريقيا  أففككك  يرل
، العمـ إلىمف الطريؽ التقميدم الذم يبدأ بالشعكر كيمر بالمعمكمات ثـ يصؿ  بالمعرفة بدالن 

كيضرب فككك مثاؿ عمى ذلؾ كىك ظيكر فرع معرفي "الطب العقمي" في القرف التاسع عشر 
التي  الخطاباتفيك فرع لـ يكف لو في الطب قبؿ ىذا القرف المضمكف أك التنظيـ ذاتو، ف

قد جمعت منذ القرف السادس عشر في كحدة زائفة ككاف  مثبل عمكـ الطب العقمي إلىتنتسب 
ككاف يعرؼ بأمراض الرأس أك األمراض  ،عميو اسـ )الجنكف( أطمؽيضميا مكضكع كقد 

العصبية، كلكف البحث في ذلؾ الفرع المعرفي الجديد كاف ينصب في مجمكع العبلقات القائمة 
لحجر في المبلجئ كشركط اإلقصاء كطرقو كمعايير العمؿ الصناعي كغيرىا بيف الشفاء كا

نما في  مف البحكث فيذه الممارسة ال تتجمى في فرع معرفي ذم صفة كطمكح عممييف فقط كا 
كبذلؾ فإف  .ٙالنصكص التشريعية كالتعابير األدبية كالتأمبلت الفمسفية كالقرارات السياسية...

مة الخطابية تتعدل حدكد منيج بحث الطب العقمي لذا فيك مجرد األركيكلكجيا كىذه التشكي
نبدأ بتحميؿ  أفنبدأ بعرض نمكذج لبياف مفيكـ الحقب عمينا  أفكقبؿ  جزء مف ىذه المعرفة،

 في منيجو.فككك المفاىيـ التي استخدميا 
  العبارة -1

قابؿ لبلستقبلؿ بذاتو  كىك ،ذرة الخطاب أك الجزء الذم ال يتجزأ المنطكؽ أكالعبارة 
ي الخطاب، ففيي أبسط جزء  أف يدخؿ في عبلقات مع عناصر أخرل مماثمة كما يمكنو

 ،بيف العبارة كبيف الجممة كالقضيةكيميز فككك  ،ٚكبإمكاف رصدىا ضمف التجمعات الخطابية
 أما، ممنطؽ كفقا لصدؽ القضية أك كذبيالقكاعد النحك كالقضية تخضع ل فالجممة تخضع

نحصرىا بكيفية دقيقة في كثير مف الحاالت نظرا لصعكبة  أفالعبارة فيقكؿ مف العسير 
الصياغة المختمفة لمقضية المنطقية  فأكيضرب مثاال عمى ذلؾ ليبيف  ،المشاكؿ التي تطرحيا

بينما مف  لـ يصغ" أحدا فأكصحيح  ،أحدال تؤثر عمى ككنيا قضية كاحدة مثؿ "لـ يصغ 
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 تنكب أك األخرلتقكـ احدىما مقاـ  أفيمكف  كال متساكيتيفغير  فأنيماف حيث ككنيما عبارتي
كقد  ،تخضع لمتركيب المغكم كالنحك األخيرةالجممة ككف  العبارة تختمؼ عف فأكما  ،عنيا

لذلؾ يقكؿ باف تحديد مفيكـ العبارة صعب  ،قد ال تخضع لقكاعد النحك أكتككف العبارة كذلؾ 
كال يربط فككك بيف ، القشكر الخارجية التي يتركب منيا الخطاب أك األكلىالذرات  ألنياجدا 

كيضرب مثاؿ عمى ذلؾ الحركؼ  ،العبارة كبيف المعنى فقد تككف ىناؾ عبارات ال معنى ليا
نحصؿ عمى عبارة مف دكف  فإنناطبعناىا  إذا azertالكاتبة  اآللةالمكجكدة عمى لكحة مفاتيح 

كما يبيف فككك  ،ٛتكجد بنفس الكيفية التي تكجد بيا المغة ال إذففالعبارة  ،يككف ليا معنى أف
ما  نطؽ بيا بقدر أنساناف ألالجممة ال يطمؽ عمييا عبارة  أكالقضية  فأكفقا لممنيج البنيكم 

ىذا الكجكد المفرد  يدرس أفينبغي  أنويرل فككك لذلؾ  ،نحدد كضع الفاعؿ أفنستطيع 
ظيارا مف قدرات عمى نقؿ المعنى ككشؼ الحقيقة ف يتجاىؿ ما ليأكذلؾ ب كالمحدد لمغة  كا 

ذا ،يتجاىؿ المدلكؿ المغكم أم ،األشياء كاف فتجنشتايف قد طالب بتعطيؿ المدلكؿ المغكم  كا 
كيقكؿ جيؿ دكلكز عف العبارة  ،فككك يقكؿ بكقؼ الداؿ لتظير المغة ، فإفٜلدراسة نسؽ الداؿ

 فأمؿ كالقضايا عبارات قائمة الذات كمتميزة عنيا ذلؾ جكال األلفاظنستنتج مف  أفنستطيع 
نماقضايا كليست بؿجمبل  أك ألفاظاالعبارات ليست  ضمف  إالىي تشكيبلت ال ترل النكر  ، كا 

ذ. ٓٔمجمكعيا ف الكاقع يكذب إاف فاعؿ العبارة ىك مؤلؼ الصيغة لتكصيؿ معنى معيف فك كا 
فيي مكجكدة  )مؤلؼ صيغة( أميمؤلىا  أف الخطابات يمكف أكالقكانيف  أكالعبارات ف ،ذلؾ

ه كىي )المساكياف لثالث . كيضرب مثاال عمى ذلؾ ليكضح كجية نظر بغض النظر عف قائميا
بظرؼ  أكمكاف  أكبزماف  يتأثرفاعؿ المنطكؽ ىنا ىك كضع محايد ال  فأ( يرل متساكياف
 .ٔٔفرد ليقرر ىذه القضية أميقكلو  أفكيمكف 
 الخطاب -2

مف  التاريخية نجد فككك قد تحدث عف الخطاب كالممارسة الخطابية بدءان مف الناحية 
 ،مف عالـ الخطاب ان الجنكف ككنو جزء إلىيقكؿ باف التقميد اإلنساني نظر  إذتاريخ الجنكف 

ف مصطمح الخطاب قد استخدمو ػإكبذلؾ ف ،كما نجده يتحدث عف الخطاب في مكلد العيادة
مف اركيكلكجيا  نو ظير ابتداءن أعض الباحثيف برفة ال كما يقكؿ اركيكلكجيا المعفككك قبؿ كتابو 

 . ٕٔالمعرفة
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"مجمكع العبارات الفعمية ممفكظة كانت أـ مكتكبة في  أنورؼ فككك الخطاب بيعّ 
. كيرل فككك أف تحميؿ الخطاب يتطمب منا التخمي ٖٔ"تبعثرىا كأحداث كفي اختبلؼ مستكياتيا

في البحث عف أصؿ الخطاب، ألننا سننساؽ رغمان عنا إلى كىـ التسمسؿ  عف المنيج التأريخي
التاريخي لؤلحداث كالبحث عف ربط كؿ فكرة بفكرة أخرل، كبذلؾ يككف الخطاب الظاىر يبدأ 
مف شيء قد قيؿ كىك ليس مجرد جممة تـ التمفظ بيا أك نص سبؽ أف كتب بؿ ىك شيء لـ 

الظاىر ليس في النياية سكل حضكر مانع لما ال يقؿ أبدا، إنو خطاب ببل نص، فالخطاب 
عادة ألصؿ ينفمت مف كؿ  يقكلو، كبيذا فالتحميؿ التاريخي لمخطاب سيصبح اقتفاء كصدل كا 
تحديد تاريخي. كالفكرة األخرل التي يجب التخمي عنيا لفيـ الخطاب ىك ترؾ التأكيؿ ليذا 

، فيجب التعامؿ مع الخطاب الذم لـ يقؿ كالذم نتج مف منيج البحث التاريخي لمخطاب
. كىك في منيجو ىذا في تحميؿ الخطاب ينقد مبدأ ٗٔكحدث جديد ال أصؿ لو قائـ بذاتو

االتصاؿ كاالستمرار التاريخي لؤلحداث كالمعرفة أك البحث عف أسبابيا كعمميا، كيرل أف 
التيا تحميؿ لمخطاب ال يتعامؿ مع األفكار مف حيث جكدتيا أك سطحيتيا كال عمى أساس أص

نما ىك الكشؼ كالكصؼ عما ىك كائف.  أك أنيا مكررة كا 
كيكضح فككك تحميمو لمخطاب بمثاؿ فيقكؿ إف الخطاب العيادم )الطبي( إذا أردنا أف 
نما إلى عبارات مختمفة المستكل  نحممو فسنكتشؼ أنو ال يستند إلى العبارات الكصفية فحسب كا 

لحياة كالمكت، كمف اختيارات أخبلقية، كقرارات كالمرجعيات إذ إنو يعتمد عمى فرضيات حكؿ ا
عبلجية، كقكانيف مؤسساتية ... الخ، فبل يصح عزؿ أحد ىذه العبارات عف بعضيا في فيـ 

 .٘ٔالخطاب الطبي
 االركيولوجيا -3

 المعرفي، منيجوطبيعة كأليات لمداللة عمى مصطمح االركيالكجيا فككك  استحدث
القديمة التي تستمـز القياـ بحفريات  اآلثارتعني عمـ اآلثار فيي تعنى بدراسة  ككممة اركيكلكجيا

كلكف فككك ال ، تأريخ الحضارات القديمة لمكقكؼ عمى معرفةالماضي  آثارجؿ استخراج أمف 
نما ك  ،ٙٔبيذا المعنى المعركؼ مصطمحىذا ال تعمؿيس  يسعى فككك بالمنيج الحفرم إلى دراسةا 

بنيات ذلؾ العصر لمكقكؼ تنقيب عف يقكـ فيو بالف، عصكر التاريخمتعمقة لكؿ عصر مف 
كاالنتقاؿ مف ر بيا ذلؾ العصر، عمى المجاؿ المعرفي الذم يكمف كراء التجارب التي م

تفسير  فككك ألمالمجاؿ المعرفي لعصر ما إلى المجاؿ المعرفي لعصر آخر ال يخضع عند 



                           د. وفاء كاظم علي رحوم

 

النسق املعريف عند فوكو اللغة يف عصر 

 أمنوذًجا النهضة 

 

) ٜٙ ) 
 

السابؽ  المجاؿىناؾ قطيعة ابستمكلكجية في كال عبلقة بيف القديـ كالجديد بؿ أف عقمي، 
إف ىدؼ االركيالكجيا عند فككك ىك إبراز مجمكع التشابيات كاالختبلفات في مختمؼ  ،ٚٔعميو

التشكيبلت الخطابية فيبيف فيو مثبلن كيؼ تتككف عناصر خطابية مختمفة مف قكاعد متشابية 
مف ي ىدؼ فككك الحقيق إف، ٛٔكبياف مدل انطباؽ ىذه القكاعد الخطابات المختمفة

المناسبة لتسمية منيجو باألركيكلكجيا  أما، ىك الكشؼ عف ظيكر بدايات نسبيةاالركيالكجيا 
 فأكما  ،عنصر في سياؽ أنياالكاقعة المبلحظة عمى  إلىنو ينظر أفيك يشبو عالـ اآلثار في 

ضمف بقية في عنصرا  أكباعتبارىا جزءا مف السياؽ  إاليما ال يعترؼ بدكر لمذكات يكم
 يءلشا رمز  أك، كثيقة عمى ككنوفككك ال يتناكؿ المقاؿ  فأكيترتب عمى ىذه النقطة  ،العناصر

نما عمى ككنويتصؼ بالشفافية  ا عنصر  أك ،آخر نو أفي  اآلثاركيختمؼ عف عالـ . أثرا كا 
نو مجرد انعكاس أالنص عمى  إلىكىذا الكصؼ يستبعد النظر ، يستيدؼ فقط كصؼ المقكؿ

 . ٜٔلعمميات تتمركز بعيدا عنو أك حداثألم رمز 
دكر المؤلؼ كيرفض أم محاكلة تستيدؼ  بإنكارمنيج فككك االركيكلكجي يتسـ 

تعطي  أكفمسفة عممية تقدـ لمعمـ ما يستحقو مف فمسفة  نياأكما  ،أكلى أصكؿ إلىاالرتداد 
 تبتعد عف تأثيرات الفمسفة المثالية بكؿ ناكىي مف ى، ة التي ال تسخر مف مقدرات العمكـلمفمسف

، كقاـ فككك في منيجو ىذا بالبحث عف عناصر البناء ما يترتب عمييا في مجاؿ المعرفة
مف الثقافي السائد في الحقب العبارية المختمفة كاقتصرت ميمتو فقط عمى كصؼ الخطاب 

  .ٕٓالذات إقحاـدكف 
يميز بعضيا فإنو  ،طابيةف التككينات الخالتحميؿ االركيكلكجي يقكـ بعمؿ مقارنة بي إف
ثـ  ،خصائصيا أىـعدة لمخطاب في مدة زمنية محددة ليكشؼ  أنماطيقرب بيف ك ، عف بعض

ىذا المنيج  فأالحقة، كما  أكظيرت في عصكر سابقة  أخرل أنماطيقكـ بعمؿ مقارنة مع 
غير خطابية لمكشؼ عف قكاعد التككيف  أخرلك تقارب بيف تككينات خطابية  إيجاد إلىييدؼ 

ترتبط بأنساؽ غير خطابية مثاؿ الطب  أف مكفكمف المالتي انبثقت عنيا الكقائع الخطابية 
، ككذلؾ الحاؿ فيما الخطاباتفي أثر لو  فأ إالاالكمينيكي فيك يعتمد عمى التجربة كالمشاىدة 

ليا اثر  فأ إالساؽ غير خطابية نأالظكاىر االقتصادية فيي  أكالسياسية  باإلحداثيتعمؽ 
، كعندما يصؼ فككك السجف يقكؿ إنو نظاـ بصرم مرئي في حيف ٕٔكبير في تشكيؿ الخطاب

أف القانكف الجنائي نظاـ لغكم كاألركيكلكجيا تحرص عمى التعامؿ مع النظاميف كعمى 
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الذيف تمسككا كبذلؾ يككف فككك خالؼ البنيكييف ، ٕٕتجاكرىما كالتنقؿ أك االنزياح بينيما
بؿ نجد منيجو االركيكلكجي منيج حيكم يقكـ بربط الكاقع  ،اتيا مع بعضيابالنصكص كعبلق

، فمنيجو ال يتصؼ بالثبات كالجمكد كفقان لقكالب جاىزة مع النص كعبلقتيما الجدلية مع بعض
نما يقر بالديناميكية كالتغير، ك الذم ميشيؿ فكك "إفبيذا الصدد  آنيكتقكؿ الباحثة جيدم  كا 

ف مقد يقترب  مف فبلسفة الثبات ككنيما مكانو في مصاؼ االيمييف زينكف كبارمنيدس فأظننا 
قاؿ ىراقميطس بأنؾ ال تستحـ في النير الكاحد مرتيف فأننا  فإذا، ؼ الصيركرةك ىراقميطس فيمس

 كبذلؾ ينقد فككك البنيكية ألنيا ،ٖٕ"نجد صدل ذلؾ لدل فككك في عدـ اطراد التجربة عنده
تعتمد عمى قضايا كمسممات محددة ال تتجاكزىا تشكؿ نظاما متجانسا ال يعترؼ بالمغايرة 

 .ٕٗكالتعدد
 :ٕ٘كيبيف فككك المنيج األركيالكجي مف خبلؿ النقاط اآلتية

االركيالكجيا ليست مبحثا تأكيميا ما دامت ال تسعى إلى اكتشاؼ خطاب آخر يتكارل  -أ 
أنيا ال تبحث عف المعنى الحقيقي خمؼ  خمؼ الخطاب، كليست مبحثا مجازيا طالما

 المعنى الظاىر.
ال تسعى االركيالكجيا استكشاؼ مظاىر االستمرار غير المحسكس لربط خطاب معيف  -ب 

بما يسبقو كما يحيط بو، كما يمحقو، كما أنيا ال تيدؼ إلى البحث في اآلراء كتمييز 
 الصحيح مف الفاسد منيا.

أف تككف دراسة نفسية أك اجتماعية أك إبراز نقاط التقاء الفردم  ال تسعى األركيالكجيا -ج 
 باالجتماعي كتشابؾ أحدىما باألخر.

ليس ىدؼ االركيالكجيا إبراز ما فكر فيو البشر أك أرادكه أك رغبكا فيو، فيي ليست  -د 
شيئا أكثر مف كتابة ثانية، أم تحكيبل منظما لما كتب كال يتعدل الشكؿ الخارجي، كال 

 ف سر األصؿ.تبحث ع
ذا كجي فنستطيع القكؿ بأنو "دراسة البستمية لنمخص معنى المنيج االركيك  أف أردنا كا 

باالنجازات المفظية بغية اكتشاؼ عنصر خفي يختبئ  باإلحاطةفيك معني  ٕٙالعصر الكاحد"
ف العبارة إكلكف عمى الرغـ مف ذلؾ ف ،يرل النكر خمسة خمؼ سطحيا البادم الظاىر أكفييا 

 أككال تتجمى بذات الكيفية التي تتجمى بيا البنية النحكية  ،لمرؤية المباشرة أبداال تعطي 
فية ما دامت ليست مخت نياألالعبارة ال مرئية كال مختفية في الكقت ذاتو  فأ أك ،المنطقية
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ما مبالجمؿ كالقضايا  دائمامتمبسة  كانتغير مرئية طالما  نياأكما ، تتعمؽ بما يقاؿ فعبل
، فميمة األركيكلكجي ىي البحث عف ٕٚيتطمب كشؼ دعامتيا كصقميا بؿ تشكيميا كابتكارىا

 .ٕٛمراكز القكة في كؿ حقبة مف الحقب المعرفية
 :ٜٕكىي شركط يجب السير كفقيا كعدـ تخطييا منيجو فككك في كيضع

 ) نو ليس في الحقيقة سكل إ إذالمعترؼ بيا  عدـ االلتزاـ بالقطاعات المعرفية )العمـك
العمـ عمى  إلىمجمكع مف قضايا تطبؽ عمى العديد مف الكقائع المتفرقة فيجب النظر 

 نو كاقعة خطابية.أ
 .تخميص الخطابات مف الذكات حتى مف مؤلفييا 
  االبتعاد عف  أمالعامة التي تضمف استمرارَا غير متناه لممقاؿ  األفكارالتخمص مف

 .متصبلَ  التاريخيمسار التفسيرات التي تعد ال
 أف أم ،التقميد كالتأثير كالنمك كالتطكر كالعقمية كالنفس التخمص مف مفاىيـ مثؿ 

مف  و عدداجاالبستمكلكجيا الجديدة تكا أفكما يبيف فككك  ،السيككلكجي نتجنب التأليؼ
 : المسائؿ المنيجية كىي

 .كمتجانس مف الكثائؽ المدركسة نظاـ كمي متناسؽتأسيس  أكال.
 أك اإلحصاءيككف طبقا لطرؽ  أف أماكىذا المبدأ  ،العثكر عمى مبدأ لبلختيار ثانيا.

         .ما نحدده مف عناصر
تككف  أفكمف الممكف ليذه العناصر  ،تعريؼ مستكل التحميؿ كعناصره اليامة ثالثا.

يا التي عممية كنمط القضا تطبيقات أكنظـ  أك أحداث إلىبيانات تشير  أك باألرقاـبيانات 
 .نجمعيا

يتمخص في تناكؿ الجانب الكمي  أفيمكف  ،تخصيص منيج لمتحميؿ رابعا.
 حميؿ ىذه المعطيات.تيقكـ ب أف أك ،لممعطيات

التي تنبثؽ عنيا المادة تحديد المجمكعات كالمجمكعات المندرجة تحتيا  خامسا.
 .المدركسة

 أكمنطقية  أكعبلقات عددية  أمامجمكع كىي  أمتحديد العبلقات التي تميز  سادسا.
  عبلقة الداؿ بالمدلكؿ. أكتمثيمية  أكية عمّ  أككظيفية 
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كبغض النظر عف اتفاقنا أك اختبلفنا مع بعض آراء كأفكار فككك إال أننا نرل أف 
محاكلة إلعادة االعتبار لمفمسفة في ىذا  لنا تعدكلكجيا كبالكصؼ الذم بينو يميمة االرك

كالكحدة، إذ بعدما استقمت العمكـ الطبيعية كاإلنسانية شيئا فشيئا عف  العصر بمعنى الشمكلية
شجرة الفمسفة بالمعنى الديكارتي كبدأ االستخفاؼ بالفمسفة كبعدـ جدكاىا كعقميا عمى أساس 
أف كؿ عمـ بحد ذاتو لو ألياتو كمنيجو كقكانينو كنظرياتو كفرضياتو الخاصة بو التي يختمؼ 

كما  االعمـ الكاحد أصبح تنضكم تحتو عمكـ أخرل أكثر دقة كتخصص بيا عف العمـ اآلخر بؿ
الخ، حاكؿ فككك بالبحث كالكشؼ عف  ... كالفيزياء كعمـ النفس كاالجتماعحصؿ في الكيمياء 

البنى التحتية كاألساسية التي تتمحكر حكليا ىذه العمكـ عمى الرغـ مف اختبلفيا كتباينيا مثؿ 
العبلقات الجدلية  كغيرىا، ككشؼ عف ... ياسة كاالقتصاد كالتاريخكالسالطب كالمغة كاألخبلؽ 

كلكجيا تدعي الكصفية إال أنيا في الحقيقة ال تخمك مف الجانب ي، كمع أف االركبيف ىذه البنى
النقدم كالذم نممسو مف خبلؿ كتبو في تشخيصو لمساكئ كعيكب عقبلنية الفكر الغربي 

     .ٖٓالمعاصر
ا. 

ً
 :األبستيم(النسق )ثاني

 ،ريخياتقضي كجكد صكر متمايزة لمتحميؿ التتالعتبات المتعددة  فأبيقكؿ فككك 
ريخ الرياضيات الذم يعتمد عمى اكىك ت ،ريخي عمى المستكل الصكرماتحميؿ ت كتتمثؿ في

، سابقة عميو أخرلمفاىيـ إلى تحميؿ االرجاعي كفيو يتحدد كؿ مفيكـ رياضي بالرجكع ال
 ،معرفية مختمفة أشكاؿ مف ابتداءفيو تككيف العمـ  عمى المستكل العممي يظيرريخي اتحميؿ تك 

مثبل بمعرفة كيفية استطاعة مفيكـ ما زاؿ مشحكنا باستعارات كمضاميف خيالية  األمريتعمؽ 
لتحميؿ اثـ  ،كيؤدم كظيفتو ليامفيكـ عف يحصؿ عمى صفة أمف شكائبو تمؾ ك  يتخمص أف

معرفية ليست  أشكاؿكبيف  مقاليونقطة الفصؿ بيف تككينات  أم ،الذم يستيدؼ عتبة المعرفة
كىك التحميؿ الذم تبناه فككك يبيف  ،تحميؿ األبستميةك . مرتبة العمـ إلى أبداعمكما كلف تصؿ 

فيك يشمؿ تحميؿ التككينات الخطابية كالكضعيات  ،السابقة األنماطنو نمط يختمؼ تماما عف أ
ال  epistemeكممة  فأكيبيف  ،ٖٔاالبستمكلكجية كالعمـك كاؿباألشكالمعرفة مف حيث عبلقتيا 

 كتفرض عمى كؿ لكف منيا ،السائدة ةيالثقاف األنكاعجميع حقبة تاريخية تضـ  إلىتشير 
بناء معيف لمفكر يتصؼ بو البشر في حقبة  إلىال تشير  نياأك  ،ذاتياالمسممات ك المعايير 

 أكنمطا لممعقكلية يشمؿ مختمؼ العمـك كيعبر عف الذات  أكفيي ليست صكرة لممعرفة  ،معينة
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نكتشفيا بيف العمـك  أفمجمكع العبلقات التي يمكف  ىكفككك فاالبستيـ عند . العصر أكالنفس 
ابستمكلكجية  ألشكاؿالمختمفة في عصر معيف بيف الممارسات الخطابية التي تفسح مجاال 

كاالبستمية  ،نمطا مف العقبلنية أكليست نكعا مف المعرفة  فاالبستمية ،معقدة كألنظمةكلعمكـ 
مف جية ىي جممة الركابط كالعبلقات القائمة بيف كثرة مف المعارؼ المتنكعة في حقبة زمنية 

كىي ليست قكالب  ،عممي أساسذات  أكتككف عممية  أفمعينة كال يشترط في ىذه المعارؼ 
كىي بذلؾ  ،ال لمكضكع كال لعقؿ كال لعصر معيف ليست كحدة أنياكما ، ٕٖثابتة كأشكاؿ ساكنة
، لمكضكعات العالـ حضكرىا كمعناىا حيثنكلكجيا يمك نيانطبلقا مف الف إالال يمكف مقاربتيا 

  .ٖٖلذلؾ المعنى لئلصغاء يايإلالتكجو  الإكليس عمينا 
 ريخياالتيتعمؽ بزيؼ االستمرار  األفكارالخبلؼ بيف االركيكلكجيا كعمـ تأريخ  إف

يخ ار فقد تبنى الفكر الحديث فكرة الت ،ٖٗالتأريخ ضمير حي فأ أك" فكرة اتصاؿ التأريخ"
مف يتأمؿ في سير التأريخ  فأ ىيجؿرأل  إذ، نو مسار متصؿ يرتبط بالذاتأ أمالمتصؿ 

عممية عقمية كركح العالـ ىي القكة الرائدة  إالفما تأريخ العالـ  كتقدمو يجده خاضعا لعقؿ عاـ ،
كقاؿ ماركس أيضا بالتطكر التاريخي كلكنو تطكر مادم كذلؾ مف خبلؿ نظريتو في ، ٖ٘لتقدمو

 .ٖٙالمادية التاريخية
مف عارض استمرارية التأريخ، فالكجكد عنده  أكؿ ـ( ٜٓٓٔ-ٗٗٛٔ) نيتشوكنجد 

كىذا التكرار يتناكؿ  ،ببل انقطاع يتكرر في الكجكد يءكؿ ش إذليس صيركرة مستمرة ال نيائية 
، كىك ما يعرؼ بالعكد ٖٚالصغرل أكالكبرل  األحداثكال يفمت منو حدث مف  يء،كؿ ش

األبدم، كيعيب نيتشو عمى المؤرخيف اعتقادىـ بأف معنى الكجكد يتجمى مف خبلؿ التطكر كال 
)ترتيبيا  يفيمكف الحاضر كتطكره إال بااللتفات إلى الماضي، كالتاريخ ليس تسجيبل كركنكلكجيا

 .ٖٛستقبؿ( فبل اعتبار لمماضي لممكاصمة في الحاضرالماضي، الحاضر، الم
فنجد أف ىناؾ مف يقكؿ باالنفصاؿ كعدـ استمرارية المعاصر  الفمسفي الفكرفي  أما

قد كاف ف .التاريخ، كبالمقابؿ نجد أيضا مف يفسر التاريخ عمى أساس االتصاؿ كاالستمرار
يقكؿ بالديمكمة التي ال تكؼ عف التدفؽ  ـ( عمى سبيؿ المثاؿ ٜٔٗٔ-ٜ٘ٛٔ) برجسكف

ككذلؾ . ٜٖمطمقا ال يعيد نفسوك  في تقدـ مستمر اإلنسانيالتأريخ كأف ، المستمركالسيبلف 
الحاؿ فيما يتعمؽ بيابرماس إذ قاؿ باستمرارية كالتطكر المعرفة لمعقؿ الغربي عبر التاريخ، 
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خبلؿ النظرية النقدية كمفيكـ  كنقَد ىابرماس فككك كفبلسفة كمفكرم ما بعد الحداثة مف
 .ٓٗالتكاصؿ عنده لنقدىـ العقبلنية الغربية

 يد باشبلر أك ما يطمؽ عميو بالقطيعة األبستيمكلكجية كاف عمىمبدأ االنفصاؿ إال أف 
ية في القرنيف األخيريف نجازات العممما شاىده مف االككاف ذلؾ بسبب ـ(  ٕٜٙٔ – ٗٛٛٔ)

بأنو ال يرل دليبل عمى استمرار كثبات  فيقكؿ باشبلر القرنيف، مقارنة بما كاف عميو قبؿ ىذيف
نما ىناؾ حاالت ثبلث لمعمـ كؿ  ٕٛٛٔ – ٖٓٛٔالعقؿ البشرم كما يدعي أميرسكف ) ـ( كا 

كاحدة منيا تشكؿ مرحمة لمعقؿ العممي كيصؼ ىذه الحاالت بأنيا أكثر كضكحان كخصكصية 
 ـ( كىذه الحاالت ىي:  ٚ٘ٛٔ – ٜٛٚٔ) ٔٗمف مراحؿ الفكر البشرم عند أكغست ككمت

الحالة المممكسة، يككف العقؿ فييا ممتييا بالصكر األكلى لمظاىرة معتمدا عمى آراء  -ٔ
فمسفية قديمة تمجد الطبيعة كتعتقد بكحدة الطبيعة كتنكعيا الغني، كىذه المرحمة تمثؿ 

عصر قبؿ عممية كىي مرحمة تمتد مف األزمنة الكبلسيكية القديمة ك  الحالة الما
 النيضة كصكال إلى القرف الثامف عشر.

المجردة، كىنا يستند العقؿ إلى فمسفة البساطة فيك عمى الرغـ  –المرحمة المممكسة  -ٕ
مف أف العقؿ ىنا تجريديا إال أف ىذا التجريد ماثبل في حدس مممكس، كىي المرحمة 

 العممية تمتد مف أكاخر القرف الثامف عشر كصكال إلى مطمع القرف العشريف. 
لمستمدة مف الكاقع كالمنفصمة الحالة المجردة، كىنا يباشر العقؿ بمعالجة المعمكمات ا -ٖ

 ٜ٘ٓٔعف التجربة، كتمثؿ ىذه المرحمة عصر العقؿ العممي الجديد ابتداء مف عاـ 
 .ٕٗمع نظرية انيشتايف في النسبية

فنبلحظ ىنا أف باشبلر يتحدث كيطبؽ نظريتو ىذه عمى العمـ فقط، ككذلؾ كاف عمؿ 
ة، إذ رأل أف تطكر العمكـ ـ( في نظريتو عف الثكرات العممي ٜٜٙٔ-ٕٕٜٔتكماس ككف )

يككف مف خبلؿ رفض نظرية عممية عامة كرئيسة كانت تمثؿ نمكذجا عمميا سائدا )برداغيـ( 
بما تحكيو مف قكانيف كفرضيات كنظريات ثانكية كجزئية كانت مقبكلة في كقت مف األكقات 

قد ُترفض ىي لصالح نظرية جديدة قد تككف مناقضة ليا لتشكؿ الثانية نمكذجا عمميا جديدا ك 
فكانت أعماؿ باشبلر كتكماس ككف  .ٖٗاألخرل مف قبؿ نظرية ثالثة في كقت الحؽ كىكذا ...

 مقتصرة عمى العمـك الطبيعية كالبحتة فقط. 



                           د. وفاء كاظم علي رحوم

 

النسق املعريف عند فوكو اللغة يف عصر 

 أمنوذًجا النهضة 

 

) ٚ٘ ) 
 

 عندلـ يكف اتجاىان فكريان جديدان  كتحديد الحقب الفكرية في التاريخ االنفصاؿفمبدأ 
نمافككك كمف  باشبلر أستاذه ال سيماىك في الحقيقة مف المبادئ الثابتة لدل معاصريو  ، كا 

 قبمو في الفمسفة الحديثة أكغست ككمت كما أشار باشبلر.
ؿ إال أف فضؿ فككك في ىذا المكضكع ىك قدرتو عمى صياغة ىذا التحك 

ف أكؿ مأنو  فضبل عف ،كما يشير إليو مف عدـ اتصاؿ، األبستمكلكجي بما يشممو مف قطع
ككذلؾ يتجمى إبداع فككك في  ،ٗٗ، كاستخمص منو كؿ متضمناتواستنتج منو نتائج عامة

تطبيقو ليذه القطيعة عمى العمكـ اإلنسانية إلى جانب العمكـ الطبيعية كالصرفة كىذا بحد ذاتو 
يشكؿ تحديا كمجازفة كذلؾ ألف طبيعة العمكـ اإلنسانية تختمؼ عف طبيعة العمكـ األخرل في 

ىجيا كنظرياتيا كقكانينيا اللتصاقيا بالمشاعر كاألحاسيس كالنفس اإلنسانية فتككف أكثر منا
نسبية كأقؿ دقة مف العمـك الطبيعية كالبحتة فضبل عف أف أغمبيا غير خاضعة لمتجريب 
المختبرم كما ىك خاضع منيا لبلختبار تككف نتائجو متباينة في الغالب كغير منضبطة. 

جديدة  مف ابستيمية إلى ابستيمية االنتقاؿىك التحكؿ أك عند فككك عة القطي أك االنفصاؿك 
 مختمفة عنيا كال عبلقة ليا بسابقتيا.

مكاف  أك نسؽ  تشكيمة بأف كيجيب ؟القطيعة كيتساءؿ فككك ما السبيؿ إلى تصكر
كلكف ىناؾ دائمان ، يتـ بالضركرة في مستكل العبارات األكثر شمكالن كال األتقف تصكران  ال آخر

كالتفرع داخؿ فضاء جديد  كاالنتشارلحظة ما كمكانان معينان تبدأ عندىا السبلسؿ في التشعب 
، كقد تحدث ىذه كىنا تحدث القطيعة، إنو منيج منظـ لمسبلسؿ قكامو الفرديات كالمنحنيات

 . ٘ٗالقطيعة بسبب عبارة تنبجس بغتة في التاريخ كتظير كحدث ال أصؿ لو
ا. 

ً
 :للغة يف عصر النهضةا ثالث

في ثبلثة عصكر تاريخية  ان "الكممات كاألشياء" حقبان معرفية ثبلث وكتاب في تناكؿ فككك
 كىي:
 عصر النيضة. -ٔ
 العصر الكبلسيكي. -ٕ
 العصر الحديث. -ٖ

نمط  عصر كؿ منيا يككف نسقان كامبلن ىك األبستيمية إذ يكجد في داخؿ كؿ ثقافةف
 . ٙٗعمكـ كمعرفة ذلؾ العصرمف النظاـ يشكؿ األرضية التي تنبثؽ عنيا 
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قبؿ الكلكج إلى مكضكع المغة في عصر النيضة نرل مف الضركرم أف نبيف االبستيـ 
 أك النسؽ العاـ في ذلؾ العصر بشكؿ مختصر كي يتضح لنا نظاـ المغة في ذلؾ العصر.

يقكؿ فككك إف التشابو في عصر النيضة ىك الذم ينظـ أشكاؿ المعرفة كيشكؿ ىذا 
التشابو نسيج شديد الثراء، كىناؾ أربعة أشكاؿ جكىرية ليذا التشابو سادت في ذلؾ العصر 

 كىي: 
التكافؽ كىك تجاكر األشياء في المكاف كتجاكر الركح كالجسد، فعمى الرغـ مف اختبلؼ  -ٔ

طبيعة كؿ منيما إال أف تجاكرىما مع بعضيما أدل إلى التناغـ كالتفاعؿ فيما بينيما، 
فالنفس تتمقى حركات الجسد كالجسد يتغير كيفسد بأىكاء النفس، كىكذا فيما يتعمؽ 

ة في الطبيعة فيي عمى الرغـ مف اختبلؼ طبائعيا إال أنيا بجميع المكجكدات المتجاكر 
تتكاءـ مع بعضيا عف طريؽ ىذا التجاكر كالجماد مع النبات كالنبات مع الحيكاف... 
كىكذا، كالعالـ بذلؾ يشكؿ سمسمة مع نفسو، فاألشياء تمتقي بنقطة تشابو كتنتيي ىذه 

فؽ مع الحيكانات المتكحشة في الحمقة لتبدأ حمقة جديدة مف التشابو، كالنبات يتكا
النمك، كفي الشعكر كاإلحساس يتكافؽ الحيكاف مع اإلنساف، كاإلنساف يتطابؽ مع بقية 

 الككاكب بذكائو. 
المنافسة كىك الشكؿ الثاني مف التشابو كىنا يككف التشابو ببل اتصاؿ أك مجاكرة  -ٕ

عكس بشكؿ غير مكانية فكجو اإلنساف ىنا ينافس السماء، كما أف عقؿ اإلنساف ي
كامؿ حكمة اهلل، كعيف اإلنساف بنكرىا تنافس نكر الشمس كالقمر، كالنجكـ في السماء 
ىي بمثابة الرحـ لؤلعشاب في األرض، ككؿ عشبة أك نبتو ىي نجـ أرضي ينظر إلى 
( تنظر إلى األعشاب األرضية  السماء، كأف النباتات كاألعشاب السماكية )النجـك

كىذه المزاكجة كالمشابية بيف اإلنساف كالطبيعة كما يذكر كتمنحيا فضيمة خاصة. 
 ال يمكف ألحد أف يعمـ أييما أعطى لؤلخر شبيو. ٚٗفككك مستشيدا بقكؿ لباراسيمكس

التماثؿ كالقياس، كىك الشكؿ الثالث مف التشابو كيقكؿ فككك بأنو مفيكـ قديـ عند  -ٖ
النيضة أصبح مختمفا، اليكناف كمفكرم القركف الكسطى إال أف استعمالو في عصر 

كيصفو بأنو تشابو خفي بيف األشياء، كتبرز في ىذا الشكؿ تشابو العبلقات، مثاؿ ذلؾ 
قياس التماثؿ بيف النبات كالحيكاف فالنبات حيكاف يضع رأسو إلى األسفؿ كفمو مغركزة 
في األرض كىذه عبلقة عكسية بيف النبات كالحيكاف إال أنيا غير متناقضة مع قياس 
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اثؿ، ككذلؾ مقارنة اإلنساف بالعالـ فيناؾ تماثؿ فمحمو أرض، كعظامو الصخكر، التم
 كعركقو أنيار، كأعضاؤه المعادف ...

التعاطؼ، كىذا ىك الشكؿ الرابع مف التشابو كيمثؿ عبلقة األشياء المختمفة كالمتنافرة  -ٗ
ي عمى مع بعضيا، مثاؿ عبلقة العناصر األربعة )الماء كاليكاء النار كالتراب( في

الرغـ مف اختبلؼ طبائعيا إال أنيا تتفاعؿ مع بعضيا لتشكيؿ ىذا العالـ، كمف خبلؿ 
 ىذا التنافر كاالختبلؼ يستمر تكازف ىذا العالـ.  

كاكتشاؼ ىذه العبلقات في ذلؾ العصر بيف المتشابيات يتـ عبر دالئؿ كعبلمات 
 .ٛٗتعطى لئلنساف

يضة أنيا نتاج خميط مف األفبلطكنية كالذم نمحظو ىنا بشأف التماثؿ في عصر الن
المحدثة مع الفمسفة االشراقية العربية كالغنكصية كالتصكؼ اإلسبلمي فقد كانت شائعة في 
دكائر الفكر العربي اإلسبلمي، كربما انتقمت ىذه النظرية إلى الفكر األكربي مف ضمف ما نقؿ 

لكثير مف النصكص التي مف تراث كعمكـ الحضارة اإلسبلمية في عصر النيضة، كىناؾ ا
تبيف شيكع كسيادة ىذه النظرية في الثقافة اإلسبلمية كنذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ رأم 
الفارابي في ترتيب المكجكدات في العالـ المادم مف اإلنساف إلى الحيكانات كالنباتات كصكال 

في الكجكد كىي  إلى المعادف كالعناصر األربعة، فيعتقد بأف ىذه المكجكدات حمقات متسمسمة
تشكؿ كحدة كاحدة في نظاميا كائتبلفيا ألنيا جميعا صادرة مف كاجب الكجكد  كما نجد نظرية 

ـ( في قكلو: "اإلنساف عالـ صغير  ٕٓٗٔق=ٖٛٙ التشابو كالمماثمة عند ابف عربي )ت
متماثؿ اإلنساف في العالـ كالعمـ كمو ( "قٜٙٙ، كيقكؿ ابف سبعيف )ت ٜٗكالعالـ إنساف كبير"

ـ(  ٔٓٗٔق= ٛٓٛ، كيكضح ابف خمدكف )ٓ٘كالمتماثؿ كاحد مع مثمو، فاإلنساف كالعالـ كاحد"
انظر إلى عالـ التككيف كيؼ ابتدأ مف المعادف ثـ النبات ثـ الحيكاف عمى ىذا التشابو قائبل: "

 ما ال بذرؿ بأكؿ أفؽ النبات مثؿ الحشائش ك مف التدريج آخر أفؽ المعادف متص ىيئة بديعة
الصدؼ كلـ ك  الكـر متصؿ بأكؿ أفؽ الحيكاف مثؿ الحمزكفأفؽ النبات مثؿ النخؿ ك  لو كآخر

 معنى االتصاؿ في ىذه المككنات أف آخر أفؽ منيا مستعدليما إال قكة الممس فقط ك  يكجد
انتيى ك  تعددت أنكاعويب ألف يصير أكؿ أفؽ الذم بعده كاتسع عالـ الحيكاف ك باالستعداد الغر 

القدرة الذم اجتمع  الركية ترتفع إليو مف عالـلتككيف إلى اإلنساف صاحب الفكر ك افي تدريج 
ذلؾ أكؿ أفؽ مف اإلنساف بعده  كافلـ ينتو إلى الركية كالفكر بالفعؿ ك اإلدراؾ ك فيو الحس ك 
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ار مف آثاران متنكعةن ففي عالـ الحس آث ىذا غاية شيكدنا ثـ إنا نجد في العكالـ عمى اختبلفياك 
اإلدراؾ تشيد كميا بأف ليا ك ك آثار مف حركة النم في عالـ التككيفاألفبلؾ كالعناصر ك حركات 

نات لكجكد اتصاؿ ىذا العالـ في كجكدىا يتصؿ بالمكك ك  مؤثران مباينان لؤلجساـ فيك ركحاني
ف كجكد آخر يعطييا قكل اإلدراؾ كالحركة ال بد فكقيا مالمحركة ك ك لذلؾ ىك النفس المدركة ك 

ىك عالـ المبلئكة فكجب مف ذلؾ ضان ك تعقبلن محيككف ذاتو إدراكا صرفان ك  كيتصؿ بيا أيضان 
لمنفس استعداد لبلنسبلخ مف البشرية إلى الممكية ليصير بالفعؿ مف جنس المبلئكة  أف يككف

 ؿ ذاتيا الركحانية بالفعؿ كما نذكرهذلؾ بعد أف تكممف األكقات في لمحة مف الممحات ك  كقتان 
 يككف ليا اتصاؿ باألفؽ الذم بعدىا شأف المكجكدات المرتبة كما قدمناه فميا فيبعد ك 

. كبيذه النصكص نرل أف نظرية التشابو لـ تكف حية فقط في ٔ٘"السفؿاالتصاؿ جيتا العمك ك 
نما ٕ٘قاؿ فككك القركف الكسطى كمف ثـ أخذت دكرا أساسيا في القرف السادس عشر كما ، كا 

كاف ليا دكر أساسي في ىذه عصكر الكسطى في الحضارة اإلسبلمية، كانتقمت إلى الثقافة 
األكربية مف ضمف ما نقؿ مف معارؼ كعمكـ العرب بفضؿ المخطكطات الشرقية التي أشار 

أك لكنو لـ يعر لما ليذه النقكالت مف أثر في الفكر األكربي في العصر الكسيط  ٖ٘إلييا فككك
عصر النيضة األكربية، كال يدفع قكلنا ىذا أنو ليس مف ميمة االركيكلكجيا إبراز ميكانيزمات 
عمة كجكد نسؽ معيف، كأنيا ال تتساءؿ عف الدكافع التي تقكد إلى ظيكر مجمكعة معينة مف 

، كذلؾ ألف مسألة التأثير كالتكاصؿ بيف الحضارات تتعارض مع نظريتو ٗ٘الظكاىر العبارية
، كمثمما كجدت الحضارة قطيعة األبستمكلكجية ىنا، كال نظف أف فككك يجيؿ ىذه الحقيقةفي ال

العربية اإلسبلمية في كقت مف األكقات حاجتيا كألسباب ثقافية أك عقائدية أك أيديكلكجية لنقؿ 
كترجمة كتب الحضارات األخرل السيما اليكنانية منيا فكذلؾ الحاؿ فيما يتعمؽ بعصر 

 ربا.النيضة في أك 
كما نستطيع القكؿ أيضان أف نظاـ التشابو الذم كصؼ بو فككك عصر النيضة لـ 
يكف ليختص بعصر مف دكف آخر إذ نرل أنو مف طبيعة العقؿ البشرم البحث عف 
المتشابيات في ىذا العالـ الكاسع لمكقكؼ عمى تفسيره كمف ثـ التعامؿ معو عقميان كعمميا، فما 

المسببات أك أصؿ العالـ سكل بحث عف أكجو التشابو بيف البحث عف العمؿ األكلى أك 
ـ( في تطكر الكائنات الحية في القرف التاسع  ٕٛٛٔ – ٜٓٛٔالمختمفات، كنظرية داركف )

ىي في  -كلـ يزؿ أنصارىا مف البايمكجييف إلى يكمنا ىذا يدافعكف عف ىذه النظرية  -عشر 
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حقيقة أمرىا بنيت عمى أساس الكشؼ عف نظاـ التشابو بيف الكائنات مف الخمية الحية األكلى 
كصكالن إلى ظيكر اإلنساف، بؿ كنقكؿ أيضان أف منيج فككك االركيالكجي نفسو يقع في ضمف 
دائرة البحث كالكشؼ عف المتشابيات كأف أختص في حقؿ الخطاب، إذ إف بحثو عف البنيات 

االختبلؼ في الخطابات المختمفة في عصر معيف كمحاكلتو في إيجاد قكاعد  المختمفة أشد
 ينتمي إلى نظاـ التشابو الذم يحدثنا عنو. ٘٘متشابية تنطمؽ منيا ىذه الخطابات

كلنا ىنا كقفة أخرل فيما يتعمؽ بنظاـ التشابو الذم ساد في عصر النيضة كالذم يراه 
لئلنساف فييا كجكدا كلـ يحدث ذلؾ الكجكد  فككك أنو عصر في ضمف العصكر التي لـ يكف

ليذا المخمكؽ إال قبؿ نياية القرف الثامف عشر، فيك مخمكؽ حديث أبدعو العمـ منذ أقؿ مف 
مئتي سنة فالعمكـ الطبيعية قبؿ ىذيف القرنيف لـ تيتـ بو إال كنكع أك جنس، كاالقتصاد كالنحك 

. كال ٙ٘ىناؾ كعي معرفي لئلنساف كإنساف نظرت إلى مفاىيـ مثؿ الحاجة أك الرغبة، كلـ يكف
نتفؽ مع فككك في مكقفو ىذا فإذا تركنا جانبا ما دعا إليو الفكر السفسطائي مف االىتماـ 
باإلنساف الفرد قبؿ النكع في ككف اإلنساف مقياس كجكد األشياء، كاالىتماـ بالفمسفة بالمعنى 

في أكربا نجد أف أساس ىذه النيضة ، كانتقمنا إلى عصر النيضة ٚ٘الذم تحقؽ كجكد اإلنساف
ىي نزعة إنسانية كثكرة كتمرد ضد تيميش اإلنساف عمى مستكل النكع كالفرد كالنصكص التي 
ساقيا لنا فككك إلثبات نظاـ التشابو تشيد بذلؾ فقد كاف اإلنساف في ىذا النظاـ أرقى 

ا أف نشأة ، كنضيؼ أيضٛ٘المكجكدات عمى كجو األرض بؿ أنو بعقمو يعكس حكمة اهلل
الميجات )المغات( األكربية في ىذا العصر كانفصاليا عف البلتينية ما ىي إال دليؿ عمى 
تمسؾ اإلنساف بإنسانيتو كالتعبير عف مشاعره كأحاسيسو بعيدا عف لغة الكنيسة المقدسة، كفتح 
 المجاؿ لعبلقة جديدة بيف اإلنساف كالرب مف خبلؿ فيـ النصكص الدينية بعيدا عف كساطة
الكنيسة كسمطتيا بعد ترجمة الكتاب المقدس إلى ىذه المغات، ككذلؾ تجمت النزعة اإلنسانية 
في ذلؾ العصر مف خبلؿ الدعكة إلى فصؿ الديف عف الدكلة، كاشتير في ىذا العصر شعراء 
كأدباء كعمماء كثر كانكا النكاة األساس لمعمـ كالفكر كالثقافة الغربية الحديثة كالمعاصرة، منيـ 

ـ( الذم يعد أكؿ مف كضع أساس المذىب  ٖٗٚٔ – ٖٗٓٔعمى سبيؿ المثاؿ بترارؾ )
اإلنساني في ايطاليا، كبدأ في عصر النيضة تخميد األبطاؿ كالمشاىير مف الناس مع بداية 

ـ( كليكناردك دافنشي  ٖٖٚٔ – ٕٙٔفف النحت كالرسـ عمى يد الفنانيف جكتك دم بكندكني )
بعد عصكر مف التحريـ ليذه الفنكف، كفي  د انتصارا  لئلنسافـ( كىذا يع ٜٔ٘ٔ – ٕ٘ٗٔ)
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 – ٖٚٗٔ) ىذا العصر أيضا كضع أساس عمـ الفمؾ بالمعنى الحديث لمعمـ عمى يد ككبرنيؾ
ـ( في اكتشافو لمحركة المزدكجة لمككاكب الحركة األكلى حكؿ نفسيا كالثانية حركتيا  ٖٗ٘ٔ

الفاتحة إلنقاذ اإلنسانية مف الخرافات كاألساطير حكؿ الشمس ككانت ىذه االكتشافات الفمكية 
 .ٜ٘السائدة في أكربا العصكر الكسطى

لذا فيك يتتبعيا  ،عنصر ميـ كأساسي إذ كؿ شيء يعتمد عمييا فككك إف المغة عند
كذلؾ ألنيا تكازم في تشكميا تشكؿ االيديكلكجيات عبر العصكر، فالمغة دكما  في كؿ مراحميا

تحيؿ إلى شيء آخر أما إلى مكضكع أك إلى معنى، كما أف ىناؾ ارتباط لمغة بمياديف 
في كتابو  ىذه العصكر الثبلثةبدراسة المغة عبر  ، كقاـ فكككٓٙمكضكعات كبذكات ممكنة
 رؤيتو ليا في عصر النيضة.ف بتبيا"الكممات كاألشياء" كسنقكـ 

في العيد القديـ إف المغة في عصر النيضة كاف ينظر إلييا كفقا لما ذكر يقكؿ فككك 
عندما أعطاىا اهلل لئلنساف كانت رمزان شفافان كمعبران عف  األكلىالمغة في صكرتيا  مف أف

ما كتبت القكة في فاألسماء كضعت فكؽ مسمياتيا تمامان ك ،األشياء ألنيا كانت تشبو األشياء
ككاف  فككك قكؿكي، جسـ األسد، كالممككية في نظرة النسر كتأثير الككاكب عمى جباه البشر

كلـ تتعدد المغات كتفترؽ بعد  ،ٔٙىذه الشفافية قد تبددت بعد طكفاف بابؿ عقابان لمبشر ُيعتقد أف
كمع ذلؾ فإف كؿ المغات التي نعرفيا اآلف ما  ،ذلؾ إال بعد أف تبدد ىذا التشابو مع األشياء

ذا  أساسكاف لنا أف نتكاصؿ بيا إال عمى  مف ىذا التشابو الضائع كفي الفراغ الذم تركو كا 
 ،يعني انفصاؿ المغة عف العالـ انعدـ التشابو المباشر بيف األشياء التي تسمييا فإف ىذا ال

مف أف العبرانييف كالمصرييف  ٕٙـ( ٛ٘٘ٔ –ٔٓ٘ٔ) كمكد ديريوكيستشيد فككك بما الحظو 
كالعرب كاألتراؾ كالفرس كالتتار يكتبكف مف اليميف إلى اليسار، كىـ في ىذا يتفقكف مع الحركة 

كىي أكثر الحركات اكتماالن عند أرسطك. كما أف اإلغريؽ كالبلتيف  األكلىاليكمية لمسماء 
كة السماء الثانية المككنة مف سبع حر ل ايكتبكف مف اليسار إلى اليميف كفق األكربييفكسائر 
كعمى عكسيـ كتب  أسفؿ،إلى  أعمىأما الينكد كالصينيكف كاليابانيكف فيـ يكتبكف مف  ،ككاكب

أك في خطكط حمزكنية طبقان لممسار السنكم لمشمس حكؿ  أعمىالمكسيكيكف مف أسفؿ إلى 
ية إنما تعبر عف العالـ كمف ىذه المبلحظة يتضح أف المغات في ىندستيا الماد ،دائرة البركج

بسمائو كأرضو، كما يتضح أف البحث عف الكظيفة الرمزية ينصب عمى المغة بكجو عاـ 
: "قيمة المغة فككك رؤية ىذا العصر لمغة قائبلن كيذكر  .ٖٙكعبلقتيا الكمية بالعالـ في مجمكعة
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اهلل عمى  ىي كإشارة لؤلشياء، إذ ليس مف اختبلؼ بيف ىذه العبلمات المرئية التي كضعيا
سطح األرض ليجعمنا نعرؼ أسرارىا الداخمية، كالكممات المقركءة التي كضعيا الكتاب المقدس 
أك الحكماء القدماء الذيف استناركا بنكر إليي، في صفحات ىذه الكتب التي حفظيا لنا التراث. 

 .ٗٙإف العبلقة بالنصكص ىي طبيعة العبلقة باألشياء"
كيشير فككك إلى أف عصر النيضة لـ يكف يجيؿ محاكرة كراتيكس ألفبلطكف )ت 

، كنجد أف أفبلطكف بّيف عمى لساف سقراط ٘ٙؽ.ـ( عف المغة كعبلقة الداؿ بالمدلكؿ ٖٚٗ
، بينما نجد ٙٙالخبلؼ في عبلقة المفظ بالمعنى كتبنى بأف العبلقة بينيما عبلقة ضركرية

، كالذم نريد أف نكضحو ىنا كبناء عمى ما ٚٙة ككضعيتياأرسطك قاؿ باعتباطية ىذه العبلق
تقدـ أف مف الممكف كجكد نظريتيف متعارضتيف في عصر كاحد مف دكف أف تككف سيادة 
إلحداىما عمى األخرل كذلؾ ألنيا ليست نظريات عممية ممكف أف تخضع لبلختبار لتمييز 

أفبلطكف بشأف عبلقة المغة  الصحيح مف الخاطئ، كما نرل أف مجرد استشياد فككك بمحاكرة
باألشياء ىنا يكقع نظريتو في القطيعة في مشكمة، ألنو عد نظاـ التشابو ابستيما لعصر 
النيضة الذم يميزه عما سكاه مف العصكر الثقافية األخرل، كذلؾ ألف مكضكع المغة ليس 

عصر ما  مكضكعا ثانكيا أك ىامشيا أك مف العبارات التافية مف ممكف أف يككف ميمبل في
، فمكضكع المغة كعبلقتيا باألشياء مف المكاضيع الميمة ٛٙليأخذ دكرا أساسيا في عصر آخر

كالحيكية عمى مر العصكر كفي مختمؼ الحضارات كىي ال تخمك مف أحدل النظرتيف أما أف 
تككف العبلقة بينيما طبيعية أك أف تككف اعتباطية فبل ثالث بينيما، فماذا كانت تمثؿ المغة في 
األبستيـ السابؽ ألبستيـ عصر النيضة ؟ لـ يكضح فككك لنا ذلؾ، كأيا كانت النظرة إلى المغة 
فيي كما قمنا ال تخمك مف أحد االحتماليف ككبلىما قديـ كذكرىما لنا أفبلطكف كأرسطك كما 
ذكرنا آنفان، كنخمص مف ىذا القكؿ أف ىناؾ تكاصبلن كاستمراران كتطكران بؿ كتنكعان في تبني 

لنظريات المختمفة في الفكر الغربي عبر العصكر ال بؿ كىناؾ تأثر كتأثير بيف الحضارات ا
في الفكر إذ نجد أف مكضكع عبلقة المفظ بالمعنى نكقش داخؿ أركقة الثقافة العربية اإلسبلمية 
ككذلؾ كانت النتيجة ذاتيا التي كجدناىا عند أفبلطكف كأرسطك فمنيـ مف رأل أف العبلقة بيف 

، كبالمقابؿ فيناؾ مف المغكييف العرب مف ٜٙفظ كالمعنى ضركرم كطبيعي مثؿ ابف جنيالم
، كنجد فككك يعترؼ بيذا التأثر الحضارم ٓٚأنكر ىذه العبلقة كأثبت اعتباطيتيا ككضعيتيا

. لذا نكرر القكؿ ىنا ٔٚفيذكر نقؿ المخطكطات الشرقية إلى الغرب في القرف السادس عشر
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دراسات اإلنسانية إذ إف مف الممكف أف يككف العمـ منذ بداية التاريخ بأف العمـ يختمؼ عف ال
إلى منتصؼ القرف الثامف عشرا يمثؿ أبستيما كاحدا كما ذكر باشبلر كذلؾ لسير العمـ عمى 
كتيرة كاحدة في تمؾ العصكر كبتطكر بطيء مقارنة بما ىك عميو اآلف مف اكتشافات عممية 

بؿ ال يمكف عد الدراسات المغكية كالتاريخية كالفمسفية كاألدبية ىائمة في الكـ كالكيؼ، كبالمقا
عبر كؿ ىذه القركف أف تككف ابستيما كاحدا ألف ذلؾ يعد إجحافا بحؽ ىذه الدراسات كمخالفة 
لما ىك كاقع كمدرؾ، كبذلؾ نرل أف اختيار فككك لنصكص تاريخية معينة مف دكف غيرىا 

 ا مف العمؿ التعسفي إلى حد ما.  إلثبات نظريتو في األبستيـ تشكؿ نكع
التقاء المغة باألشياء في عالـ مشترؾ إنما يفترض ميزة مطمقة لمكتابة  كيقكؿ فككك إف

سادت عمى كجو الخصكص في عصر النيضة بسبب ظيكر المطبعة كانتقاؿ المخطكطات 
ما تتصؼ بو كاالىتماـ بتفسير النصكص الدينية كلذا فإف  أكرباالشرقية المكتكبة باليد إلى 

طبيعة المغة في ذلؾ العصر ىك أف تككف مكتكبة، أما الصكتيات فيي ليست سكل ترجمة 
مرحمية كمؤقتة لػ )المغة( فاهلل قد أنزؿ عمى العالـ نصكصان ككممات مكتكبة، أما آدـ فمـ يفعؿ 
سكل قراءة العبلمات المرئية الصامتة التي أنزليا اهلل كأسماء لمسميات ىي األشياء 

لحيكانات. كيضاؼ إلى ذلؾ أف القانكف اإلليي مكتكب سمفان كمكجكد في الكتاب المقدس كا
يقرر بأف  أفكليس في ذاكرة البشر كىذا ما دعا بعض مؤرخي القرف السادس عشر إلى 

في  أكالنص المكتكب كاف دائمان يسبؽ القكؿ الشفيي سكاء أكاف ىذا السبؽ في الطبيعة ذاتيا 
  .ٕٚمعرفة البشر
د فككك ىنا يشير إلى مسألة ميمة عند الفبلسفة كالمغكييف في عمـ المغة كىي كنج

مسألة الشفاىية كالكتابة فنجد مثاؿ ذلؾ مف الفمسفة اليكنانية أفبلطكف في تفضيمو لمقكؿ 
الشفاىي عمى الكتابة بؿ نجد لو تحفظات بشأف الكتابة ككنيا طريقة آلية كأنيا ال تجيب عف 

ة، عمما أنو ىك نفسو اعتمد عمى الكتابة اعتمادا كميا لصياغة كتبياف فكره سؤاؿ كال تحفظ ذاكر 
الفمسفي، بينما في القرف السادس عشر كبفضؿ الطباعة سادت نظرية أسبقية الكتابة عمى 
الكبلـ المفظي عمى الرغـ مف أسبقية أشكاؿ الفف الشفاىي عمى الكتابة بعشرات اآلالؼ مف 

يات النظر في ىذه المسألة عند الفبلسفة كالمغكييف المعاصريف ، كاستمر اختبلؼ كجٖٚالسنيف
فبينما نرل دم سكسير يقكؿ بأسبقية الكبلـ عمى الكتابة بداللة أسبقية تعمـ اإلنساف النطؽ قبؿ 
الكتابة كأف الكتابة ال تمت بصمة لمنظاـ الداخمي لّمغة كأنيا مجرد نكع مف مكمبلت الكبلـ 
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صر عمى أف الكتابة ىي المغة كأف القكؿ زائؿ ألنو كقتي ال نجد جاؾ دريدا ي ٗٚالشفاىي
يتصؼ بالديمكمة، كأشار دريدا إلى تمييز الىكتيي العصر الكسيط البلتيني بيف الكتابة 

تابة المنحطة الطبيعية كىي الكتابة اإلليية الخالدة المقدسة كبيف الكتابة اإلنسانية كىي الك
إلى فكرة قدسية الكتابة كانت سائدة في العصكر  . كمف ىنا نخمص٘ٚالمتناىية المصطنعة

 الكسطى أيضا بحسب تقرير دريدا كليست مف مميزات عصر النيضة كما يرل فككك
الطبيعة ذاتيا في القرف السادس عشر نسيجان متشابكان مف الكممات  كيذكر فككك أف

تعدادان معرفيان كالعبلمات كالركايات كالصفات كاألقكاؿ كالصكر التي تككف في مجمكعيا اس
 -ٕٕ٘ٔ) ٙٚنجده عند عالـ طبيعي ىك ألدركفاندم مميزان لعصر النيضة كمف أمثمة ذلؾ ما

مف خميط متداخؿ في الكصؼ المضبكط كالنصكص المنقكلة كالركايات التي لـ  ـ( ٘ٓٙٔ
تخضع ألم نقص كالمبلحظات العابرة عف تشريح حيكاف أك مسكنو أك عف مدل استفادة عمـ 

كنجد كصؼ فككك لكتاب ألدركفاندم عف الحيكاف مقارب لكصؼ  ذا الحيكاف.الطب مف ى
ـ( فقد بيف الجاحظ في كتابو ىذا الكثير مما  ٛٙٛق =  ٕ٘٘ كتاب الحيكاف لمجاحظ )ت

يتعمؽ بالحيكاف مف حجج عمى حكمة اهلل كقدرتو كقصص كأمثاؿ كأشعار عف الحيكانات إلى 
. كال نرل ٚٚاض التي تصيبيا كبيئتيا الجغرافية ... الخكصؼ الحيكانات كتبياف طبائعيا كاألمر 

أف ىذا التشابو بيف ما كتبو الجاحظ كما كتبو ألدركفاندم مجرد صدفة، كبالتأكيد ىما ال 
 ينتمياف إلى ابستيـ كاحد، فبل يبقى إال مسألة التكاصؿ الفكرم بيف الحضارات.  

عمى مثؿ ىذه الكتابات كأم قدر  (ـ ٛٛٚٔ – ٚٓٚٔ) ٛٚكيذكر فككك تعقيب بكفكف
مف التاريخ الطبيعي نجده في ىذا الركاـ مف الخرافة. كىنا يقكؿ فككك أف كممة خرافة عند 

معرفة أم شيء في ذلؾ العصر سكاء  أفألدركفاندم كمعاصريو تعني "أم شيء يقرأ" كما 
كة مف الرمكز التي تمؾ الطبقة السمي جمعأكاف حيكانان أك نباتان أك جمادان، ىي عبارة عف 

انبثقت عف ىذا الشيء أك ظيرت بخصكصو. كما يرل فككك كذلؾ أف ألدركفاندم كمبلحظ لـ 
فكف، كما أنو لـ يكف أكثر ميبلن نحك تصديؽ كؿ ما يقاؿ لو أك أقؿ ك يكف أقؿ شأنان مف ب

يرد في بيف الرجميف إنما  االختبلؼإف ، اىتمامان باألمانة العممية التي تتطمب تدقيؽ النظر
 . ذاتوالمعرفي  االتجاهباألشياء في النسؽ أك  ترتبط النياية إلى نظرة كؿ منيما ال

، إف ما يكّكف حقيقة المعرفة في عصر النيضة ىك أنيا لـ تكف مبلحظة أك بدييية
نما كانت تفسيران أك تأكيبلن. فمف تعميقات عمى النصكص القديمة إلى  عف القدماء  أخرلكا 
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 أنياينقمو الرحالة إلى تعميقات عمى القصص كاألساطير أم  قات عمى ماأنفسيـ كمف تعمي
 مف لغة إلى لغة أك أف المغة كانت تممؾ بداخميا مبدأ تضاعفيا. انتقاالكانت باختصار 

: لدينا نحك تقكؿ ـ( ٕٜ٘ٔ – ٖٖ٘ٔ) ٜٚكيستشيد فككك عمى ذلؾ بعبارة لمكنتاني
األشياء كلدينا الكثير مف الكتب التي ينصب تفسير التفسيرات أكثر مما لدينا نحك تفسير 

كيرل فككك أف ىذا النص ، بدالن مف معالجتيا لمكضكعات جديدة أخرلكتب  مضمكنيا عمى
كىذه العبلقة تضمف كجكد حركة ، يكشؼ عف عبلقة داخمية اشتممتيا لغة القرف السادس عشر

تتكشؼ إال في كبلـ يأتي فالحقيقة ال ، دائبة داخؿ المغة تجعميا في نحك مطرد ال يتكقؼ
كشؼ ي ارتداداغير أف ىناؾ ، عمى ذاتو كاالنغبلؽكىذا األخير ال يممؾ التكقؼ ، مستقببلن 

ىك النص الذم تدكر حكلو جميع  أىمية أكثر ان تحت الخطاب مكضكع النظر خطابان آخر 
كالتي  إف ىذا النص األكؿ ىك الكتابة التي تجسد العالـ ،التفسيرات عمى الرغـ مف تعددىا

أف كؿ نمط منيا يتكجو إلى تمؾ  معفتتعدد أنماط المقاؿ  ،منيا إلى ما النياية ابتداءنتحدث 
حركة دائرية  أماـ أنناأنيا المقصد النيائي كاألمؿ في العكدة. أم  ككنياعمى  األكلىالكتابة 

 لـ تكف المغة في القرف في عصر النيضة. ةأك كركية كانت ىي السمة المميزة لممعرف
بحيث تنعكس  السادس عشر عبارة عف مجمكع مف الرمكز المستقمة المكحدة النمط كالشكؿ

بؿ كانت ذات طبيعة معتمة  ،فييا األشياء كما تنعكس في مرآة بغية انكشاؼ حقيقتيا
كانت جزءان مف  ، أنياغمقة حكؿ ذاتيا كتختمط بصكر العالـ كتتداخؿ معيامكغامضة ك 

بيف األشياء كبيف كممات المغة مف أىـ خصائص الحقبة المعرفية كقد كاف الترابط ، الطبيعة
 لعصر النيضة.

 كىذا يعني أف نسؽ الرمكز كاف ثبلثيان حتى بداية العصر الكبلسيكي كىي:
 العبلمات كىي الحركؼ الممفكظة أك المكتكبة. -أ 
المضمكف كىك ما تشير إليو العبلمات كىك الشيء المشخص المكجكد في العالـ  -ب 

 الخارجي.
  .ٓٛالتشابو )كىك المدلكؿ( الذم يربط العبلمات باألشياء المعنية -ج 

لذا فإف فككك أراد أف يصؼ النسؽ المعرفي في العصر الكبلسيكي ثـ العصكر 
الحديثة ليس مف آخرىا بؿ انطبلقا مف ذاتيا، مف منبع خطاباتيا كمنطكقاتيا، فتحدث عف 

اتو، كأكضح عمكـ القرف التاسع عشر؛ فقو العصر لكبلسيكي كصنؼ مكضكعاتو كحدد فركق
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المغة، كعمـك الحياة، كاالقتصاد السياسي، كمف ىنا انطمؽ فككك مف منطكقات التاريخ الطبيعي 
كالنحك العاـ، كخطاب عمـ الحياة، كاالقتصاد السياسي كذلؾ بابتداع منيج االركيكلكجيا، 

 .ٔٛةكجعؿ لو مكضكعا ىك البنية الضمنية لمفكر أم االبستمي
نرل كمف خبلؿ ىذا النمكذج عف المغة أف فككك حاكؿ أف يكشؼ عف البناء الداخمي 

الحديث كتشكؿ كالعبلقات الجدلية داخؿ ىذا البناء لتنماز كؿ مرحمة مف مراحؿ الفكر األكربي 
 .كؿ مرحمة حقبة ثقافية معينة

لكف الغريب في المكضكع أف فككك ىنا كىك يتحدث عف المغة في عصر النيضة لـ 
يتناكؿ مكضكع انفصاؿ الميجات األكربية في ذلؾ العصر بؿ كلـ يممح لو ال مف قريب كال مف 
بعيد، كأرل أف ىذا المكضكع ميـ كجكىرم كفي صمب مكضكع فككك سكاء في حفرياتو أك في 

فككك كرصده يمثؿ كجية نظر الكنيسة في المغة في ذلؾ  نسؽ ذلؾ العصر فما تحدث بو
العصر فقط،  فيك يستشيد بنصكص ذات صبغة دينية في كشفو نظاـ التشابو لرجاؿ الكنيسة 

، كمف معمكـ ككما ذكرنا أف عصر ٕٛـ( ٜٖٙٔ – ٛٙ٘ٔمثؿ كمكد ديريو ككامبانيبل )
لعمكـ كالمعارؼ كاآلداب النيضة ىك عصر االنفتاح عمى الحضارات كعصر بداية انبثاؽ ا

كالفنكف كىك قبؿ كؿ ذلؾ عصر اإلنسانية كعصر الدعكة لمتمرد عمى الكنيسة كالتحرر مف 
، كنرل أف رأم الكنيسة في المغة كبالمعنى الذم بينو فككك ىي محاكلة يائسة منيا ٖٛقيكدىا

الكنيسة لمحفاظ عمى شرعيتيا كاستمرار سطكتيا كىيمنتيا عمى الشعكب، كىذا المكقؼ مف 
يمثؿ رفضان ضمنيان النتشار كشيكع الميجات األكربية عمى اعتبار أف المغة البلتينية لغة تستمد 
قدسيتيا مف قدسية الكنيسة ككنيا لغتيا الرسمية، كبالتالي يجب عدـ العدكؿ عنيا إلى ليجات 

 شعبية.   
 اخلامتة:

مبادئ رئيسة لثقافة ما بعد البحث كالتنقؿ بيف أفكار فككك في محاكلتو لمعثكر عمى 
( االركيكلكجيافي عصر معيف مف عصكر التاريخ مف خبلؿ المنيج الذم أطمؽ عميو فككك بػ )

لمبحث في الخطابات مف أجؿ الكشؼ عف النظـ المعرفية التي تنضكم ضمف نظاـ كاحد، 
ففي كتابو )تاريخ الجنكف في العصر الكبلسيكي( درس فككك تشكؿ خطاب معرفي جديد عف 

لجنكف في الحضارة األكربية كىذا الخطاب ىك نتيجة لنظاـ معرفة شامؿ. كفي كتابو ا
)الكممات كاألشياء( رأيناه أنو قسـ الفكر الغربي إلى ثبلث حقب، كىذا التقسيـ الذم اتخذه 
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فككك انطمؽ مف أف ىناؾ نظاـ معرفي خاص لكؿ حقبة مف تمؾ الحقب، كمف ىنا أكد فككك 
ستيـ كاحد في كؿ مرحمة تاريخية يسكدىا كيشكؿ الدعامة األساسية التي بأنو ال يكجد إال اب

يفسر في ضكئيا معارؼ كعمكـ ذلؾ العصر، كىذا االبستيـ ىك الذم ينظـ الخطابات في 
سياؽ كاحد، فيك يتسـ بالشمكلية كيمارس سمطتو كقكتو عمى المجتمع، فيك السمطة السياسية 

لمعرفية، فبّينا في ىذا البحث أف فككك قد تكسع في مفيـك كاالجتماعية كبالتأكيد ىك السمطة ا
االبستيـ ليشمؿ العمكـ كالمعارؼ كافة بعد أف كاف مقتصرا عمى العمـ عند باشبلر، كىي 
محاكلة منو إلعادة االعتبار لمفمسفة بمفيكميا الكمي كالشمكلي في العصر الحالي، كما يمثؿ 

كيرل ة تصطبغ بمناىج العمكـ الصرفة كالطبيعية، عممو ىذا محاكلة لجعؿ المعارؼ اإلنساني
فككك في حفرياتو أف نظاـ المغة في عصر النيضة كاف مبنيا عمى نظاـ التشابو بيف الداؿ 
كالمدلكؿ كبينا األثر الفمسفي ليذا النظاـ كأصكلو في دائرة الفكر العربي اإلسبلمي كأف ىناؾ 

القركف، كبينا مكقفنا الرافض لمقكلتو بأف العمـك تأثر كتأثير بيف ثقافات كحضارات العالـ عبر 
كالمعارؼ اإلنسانية إلى القرف الثامف عشر لـ تيتـ بالكجكد اإلنساني كبيمكمو كمشاكمو 
كتطمعاتو، كبينا أف عمـك كمعارؼ عصر النيضة كانت تمثؿ ثكرة ضد تيميش كتغييب 

 كميا الكاسع كالعميؽ.كاغتراب اإلنساف، بؿ أف عصر النيضة ىك عصر اإلنسانية بمفي
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. ينظر يفكت، سالـ، ىابرماس كالمسألة التقنية، بحث منشكر عمى مكقع مجمة حكمة ) مف أجؿ اجتياد  ٓٗ

  .Hekmah.orgثقافي كفمسفي( 
 الخرافية، كالميتافيزيقة، كالكضعية العممية. كيقصد بيذه المراحؿ عند ككمت البلىكتية ٔٗ  .
ينظر باشبلر،غاستكف، تككيف العقؿ العممي، ترجمة خميؿ أحمد خميؿ، المؤسسة الجامعية لمدراسات  . ٕٗ

 .ٓٔ - ٛ، صٕٜٛٔ، ٕكالنشر كالتكزيع ، بيركت، لبناف، ط
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ينظر ككف، تكماس، س، بنية الثكرات العممية، ترجمة حيدر حاج إسماعيؿ، المنظمة العربية لمترجمة،  . ٖٗ
 .كما بعدىا ٚ٘، صٕٚٓٓ، ٔط
 . ٔٛعبد الكىاب، جعفر ، البنيكية بيف العمـ كالفمسفة ، ص ينظر.  ٗٗ
 . كما بعدىا ٕٙ، ٕٛفككك ، حفريات المعرفة ، ص ينظر ػ  ٘ٗ
 . ٕ٘٘، ٓٛٔ، ٜٖت كاألشياء، ص فككك، الكمما ينظر.  ٙٗ
كيميائيا كطبيبا كمنجما ـ ( كاف ٔٗ٘ٔ – ٖٜٗٔ. أحد عمماء عصر النيضة مف أصؿ سكيسرم )  ٚٗ

ككاف أستاذا لمطب في جامعة باؿ لقف كتابا البف سينا في الساحة العامة.) ينظر كيكيبيديا / فككك ، الكممات 
 ( ٔٗكاألشياء ، ص 

  .ٗٗ – ٓٗألشياء ، ص فككك، الكممات كا ينظر.  ٛٗ
ابف عربي، محي الديف،الفتكحات المكية في معرفة األسرار المالكية كالممكية، دار إحياء التراث  . ٜٗ

  .ٚٗٔ، ص ٕ، د. ت، جٔاإلسبلمي لمطباعة كالنشر ، بيركت، ط
  . ٔٙٔ، ص ٜٔٛٔشرؼ، محمد ياسر، الكحدة المطمقة عند ابف سبعيف، دار الرشيد، بغداد،  . ٓ٘
ابف خمدكف، كلي الديف عبد الرحمف بف محمد، مقدمة ابف خمدكف، تحقيؽ عبداهلل محمد الدركيش، دار  . ٔ٘

  .ٕٚٓ -ٕٙٓ، صٔ، جٕٗٓٓ، ٔاليعرب، ط
  .ٜٗفككك، الكممات كاألشياء، ص ينظر . ٕ٘
  .ٗ٘، ص المصدر نفسو . ٖ٘
  .ٜٗٔفككك، حفريات المعرفة، ص ينظر . ٗ٘
  .ٛٗٔ، ص المصدر نفسو . ٘٘
  .ٕٚ٘فككك، الكممات كاألشياء، ص نظري . ٙ٘
ينظر عمى سبيؿ المثاؿ، رسؿ، برتراند، تاريخ الفمسفة الغربية ) الكتاب األكؿ ( الفمسفة القديمة، ترجمة  . ٚ٘

  .ٖٗٔـ، صٕٓٔٓزكي نجيب محمكد، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة ،
 . ٔٗينظر فككك، ميشيؿ، الكممات كاألشياء، ص . ٛ٘
ينظر، عكض، لكيس، ثكرة الفكر في عصر النيضة األكربية، مركز األىراـ لمترجمة كالنشر، القاىرة،  . ٜ٘
 . ٖٕٚ، ٕٛٔ،  ٘٘، ص ٜٚٛٔ، ٔط
  .ٗٓٔفككك ، حفريات المعرفة ، ص ينظر.  ٓٙ
ِلَساَف ُكؿِّ اأَلْرِض. َكِمْف  َبْمَبؿَ  ىنا يشير فككك إلى النص القائؿ " ِلذِلَؾ ُدِعَي اْسُمَيا َباِبَؿ أَلفَّ الرَّبَّ ُىَناؾَ .  ٔٙ

ـُ الرَّبُّ َعَمى َكْجِو ُكؿِّ اأَلْرِض" العيد القديـ، سفر التككيف،   .  ٜ: ُٔٔىَناَؾ َبدََّدُى
 .wikipedia francaisأحد كّتاب عصر النيضة فرنسي األصؿ، ينظر مكقع .  ٕٙ
صفدم كآخركف، مركز اإلنماء القكمي ، بيركت فككك، ميشؿ، الكممات كاألشياء، ترجمة، مطاع ينظر .  ٖٙ
  . ٓٙ، ص فككك ، حفريات المعرفة / ٖ٘، صٜٜٓٔ، 
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 .ٔ٘فككك، ميشؿ ، الكممات كاألشياء، ص ينظر .  ٗٙ
 . ٕٚ، ص المصدر نفسو . ٘ٙ
، ص ٜٜ٘ٔ، ٔأفبلطكف، كراتيميكس، ترجمة عزمي طو سيد أحمد، كزارة الثقافة، األردف، ط. ينظر  ٙٙ
ٜٔٗ- ٜٔ٘. 
 .ٖٙ، صٜٗٛٔ، ٘، مكتبة األنجمك المصرية، ط. ينظر أنيس، إبراىيـ، داللة األلفاظ ٚٙ
 .ٕٛ. فككك، حفريات المعرفة، ص ٛٙ
 .كما بعدىا ٚٗٔ، ص ٕ، جٜٜٓٔ. ينظر ابف جني، الخصائص، دار الشؤكف الثقافية، بغداد،  ٜٙ
 .ٜٕٔ، صٜٛ٘ٔرة، ، مكتبة األنجمك المصرية، القاى. ينظر أنيس، إبراىيـ، مف أسرار المغة ٓٚ
 .ٗ٘ينظر فككك، الكممات كاألشياء، ص . ٔٚ
 .٘٘ينظر المصدر نفسو، ص . ٕٚ
سمسمة  ٕٛٔ، الشفاىية كالكتابية، ترجمة حسف البنا عز الديف، عالـ المعرفة، عددينظر أكنج، كالترج .  ٖٚ

 .٘ٙ، ٚٗ ، صٜٜٛٔكتب ثقافية شيرية يصدرىا المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت، 
ينظر دم سكسير، فرديناف عمـ المغة العاـ، ترجمة يكئيؿ يكسؼ عزيز ، دار أفاؽ عربية ، بغداد ، .  ٗٚ

 .ٙٗ،  ٕٗ،ص ٜ٘ٛٔ
ينظر دريدا، جاؾ، الكتابة كاالختبلؼ، ترجمة كاظـ جياد، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار البيضاء، المغرب، .  ٘ٚ
 .ٕٓٔ، ٙٔٔ -٘ٔٔ، ٗٓٔ، صٕٓٓٓ، ٕط
 . Wikipediaطبيعي ايطالي ، ينظر مكقع عالـ  . ٙٚ
الجاحظ، أبك عثماف عمرك بف بحر، الحيكاف، تحقيؽ كشرح عبد السبلـ محمد ىاركف، مصر، . ينظر  ٚٚ
 .  ٜٖٛ – ٖٓٚ،ٕٛٔ – ٕ٘ٔ، مف ص ٔ، عمى سبيؿ المثاؿ، جٜ٘ٙٔ، ٕط
 ٖٙـ، كتب ٛٛٚٔـ كتكفى في باريس ٚٓٚٔمؤرخ طبيعي كعالـ رياضيات، كلد في ككت دكر في .  ٛٚ

 مجمدا في التاريخ الطبيعي.)ينظر مكقع كيكيبيديا(.
 مف أشير كتاب عصر النيضة.)ينظر مكقع كيكيبيديا (. أديب فرنسي يعد  ٜٚ
  كما بعدىا. ٗ٘فككك، الكممات كاألشياء، ص ينظر.  ٓٛ
 .٘ٗبرنار، ىنرم، نظاـ الخطاب، ترجمة محمد سبيبل، دار التنكير، د . ت، ص ينظر.  ٔٛ
 .ٖ٘،ٔ٘. ينظر فككك، الكممات كاألشياء، ص ٕٛ
 . ٙ - ٘ص ينظر، عكض، لكيس، ثكرة الفكر في عصر النيضة األكربية،.  ٖٛ
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 املصادر
  .ٜٛٙٔمكتبة مصر،  ابراىيـ، زكريا، دراسات في الفمسفة المعاصرة، .ٔ
 .ٜٛٙٔإبراىيـ، زكريا، برجسكف، دار المعارؼ، مصر،  .ٕ
 .ٕ، جٜٜٓٔالثقافية، بغداد، ابف جني، الخصائص، دار الشؤكف  .ٖ
، دار دكف، تحقيؽ عبداهلل محمد الدركيشابف خمدكف، كلي الديف عبد الرحمف بف محمد، مقدمة ابف خم .ٗ

 .ٔ، جٕٗٓٓ، ٔاليعرب، ط
الفتكحات المكية في معرفة األسرار المالكية كالممكية، دار إحياء التراث  ابف عربي، محي الديف، .٘

 .ٕ، د. ت، جٔركت، طاإلسبلمي لمطباعة كالنشر، بي
 .ٜٜ٘ٔ، ٔأفبلطكف، كراتيميكس، ترجمة عزمي طو سيد أحمد، كزارة الثقافة، األردف، ط .ٙ
 .ٜٗٛٔ، ٘، مكتبة األنجمك المصرية، طأنيس، إبراىيـ، داللة األلفاظ .ٚ
 .ٜٛ٘ٔ، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، أنيس، إبراىيـ، مف أسرار المغة .ٛ
سمسمة كتب  ٕٛٔكالكتابية، ترجمة حسف البنا عز الديف، عالـ المعرفة، عدد، الشفاىية أكنج، كالترج .ٜ

 .ٜٜٛٔثقافية شيرية يصدرىا المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت، 
باشبلر،غاستكف، تككيف العقؿ العممي، ترجمة خميؿ أحمد خميؿ، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر  .ٓٔ

 .ٕٜٛٔ، ٕكالتكزيع، بيركت، لبناف، ط
 ، د. ت .جمة محمد سبيبل، دار التنكيرتر برنار، ىنرم، نظاـ الخطاب،  .ٔٔ
 .ٕٓٓٓ، فككك، المجمس األعمى لمثقافةمفيـك الخطاب عند  ،بغكرة، الزكاكم .ٕٔ
منشكرات المكتبة العصرية، بكليتزر، جكرج كآخركف، أصكؿ الفمسفة الماركسية، ترجمة شعباف بركات،  .ٖٔ

 . د. ت ،لبناف ،صيدا
، ٕالجاحظ، أبك عثماف عمرك بف بحر، الحيكاف، تحقيؽ كشرح عبد السبلـ محمد ىاركف، مصر، ط .ٗٔ

 .ٔ، جٜ٘ٙٔ
، ٕدريدا، جاؾ، الكتابة كاالختبلؼ، ترجمة كاظـ جياد، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط .٘ٔ

ٕٓٓٓ. 
 . د. ت، باريس خؿ لقراءة فككك، ترجمة سالـ يفكتجيؿ، المعرفة كالسمطة، مد دكلكز، .ٙٔ
 .ٜ٘ٛٔدم سكسير، فرديناف عمـ المغة العاـ، ترجمة يكئيؿ يكسؼ عزيز، دار أفاؽ عربية ، بغداد ،  .ٚٔ
رسؿ، برتراند، تاريخ الفمسفة الغربية ) الكتاب األكؿ ( الفمسفة القديمة، ترجمة زكي نجيب محمكد، الييئة  .ٛٔ

 .ـٕٓٔٓالمصرية العامة لمكتاب، القاىرة ،
 .ٜٙٙٔ، ٕيتشو، نكابغ الفكر الغربي، دار المعارؼ ، مصر،طن ، فؤاد،زكريا .ٜٔ
ستركؾ، جكف، البنيكية كما بعدىا مف ليفي شتراكس إلى دريدا، ترجمة محمد عصفكر، عالـ المعرفة)  .ٕٓ

 ـ.ٜٜٙٔ، شباط، الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت ( إصدار المجمس ٕٙٓ
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 .ٜٔٛٔسبعيف، دار الرشيد، بغداد، شرؼ، محمد ياسر، الكحدة المطمقة عند ابف  .ٕٔ
 .ٜٜٗٔ، المعرفة كالسمطة، المكسكعة الجامعية لمنشر، بيركت ،كعبد العزيز، ميشاؿ فكك .ٕٕ
 . ٕٓٔٓ/ٗ/ٕٗ مجمة الكرمؿ عبد الكريـ، دركيش، فاعمية القارئ في إنتاج النص المرايا البلمتناىية، .ٖٕ
 .ٜٜٛٔ، المعارؼبيف العمـ كالفمسفة، دار عبد الكىاب، جعفر، البنيكية  .ٕٗ
 .ٕٕٓٓ، محمد، كجكه كقضايا، دار المستقبؿ، بيركتعمي،  .ٕ٘
، ٔعكض، لكيس، ثكرة الفكر في عصر النيضة األكربية، مركز األىراـ لمترجمة كالنشر، القاىرة، ط .ٕٙ

ٜٔٛٚ. 
 .ٜٜٗٔكعة الجامعية لمنشر، بيركت، المعرفة كالسمطة، المكس عبد العزيز، ميشاؿ فككك، ،العيادم .ٕٚ
 .ٜٚٛٔ، الـ يفكت، المركز الثقافي العربي، بيركت، ترجمة سحفريات المعرفة ميشيؿ،فككك،  .ٕٛ
، مركز اإلنماء القكمي، بيركت ، يفترجمة، مطاع صفدم كآخر  ،، الكممات كاألشياءفككك، ميشيؿ .ٜٕ

ٜٜٔٓ. 
 فككك، ميشيؿ، المراقبة كالمعاقبة، كالدة السجف، ترجمة عمي مقمد، مركز اإلنماء القكمي، بيركت، .ٖٓ

ٜٜٔٓ. 
 .ٖٜٜٔ، ٔكريزكيؿ، إديث، عصر البنيكية، ترجمة جابر عصفكر، دار سعاد الصباح، الككيت، ط .ٖٔ
، ٔ، ترجمة حيدر حاج إسماعيؿ، المنظمة العربية لمترجمة، طس، بنية الثكرات العمميةككف، تكماس،  .ٕٖ

ٕٓٓٚ. 
 د. ت . ، القاىرة،صة الفمسفة الغربية، دار الثقافةىكيدم، يحيى، ق .ٖٖ
محاضرات في فمسفة التاريخ ) العقؿ في التاريخ (، ترجمة إماـ، إماـ عبد الفتاح، دار التنكير ، ىيجؿ .ٖٗ

 .ٔ، جٕٚٓٓ، ٖلمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، ط

 : املواقع األلكرتونوة 
يفكت، سالـ، ىابرماس كالمسألة التقنية، بحث منشكر عمى مكقع مجمة حكمة ) مف أجؿ اجتياد ثقافي   .ٔ

  .Hekmah.orgكفمسفي( 
 .كالفرنسية بالعربية كاالنجميزية Wikipedia مكقع .ٕ
 


