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 المكان والمعرفة والسلطة
 ميشيل فوكو والجغرافيا

 
 قراءة وتعليق: د. كرم عباس عرفة

 مراجعة: د.عاطف معتمد

 

وتجتهد ا التقليدية في تقديم اإلجابات. تجتهد الجغرافي
الفلسفة منذ القدم في طرح التساؤالت.. فهل يمكن الجمع 
بينهما على طريقة وضع سؤال إلجابة أو وضع إجابة 

.. أم أن الميزة التي يمكن أن تقدمها الفلسفة للجغرافيا لسؤال
عدها في تدشين التساؤالت والقضايا هي أن تسا

برؤى فلسفية تجريدية تتطلب أن  والموضوعات الجغرافية
علًما بالمعنى تتخلى الجغرافيا الراديكالية عن إعالن كونها 

ى ما هو الفرق بين المعرفة والعلم؟ ومتالصارم التقليدي. و 
تصير المعرفة الجغرافية علًما؟ وما هي حدود أو عتبة العلم 

بشكل عام؟ أال يمكن للحفاظ على حدود العلم بمعناه الصارم أن يقف حائاًل أمام التوسع 
 في مجاالت أكثر حداثة وثراء؟ 

 مثلت "ميشيل فوكو"تلك هي التساؤالت الضمنية التي تخفت وراء أربعة أسئلة طرحها 
 تاب، وهي:محور هذا الك

 ما العالقة بين المعرفة والحرب والسلطة؟ 
  ما الذي نقصده حين نقول عن المعرفة بالفضاء المكاني أنها علم؟ 
 مه الجغرافيون من مصطلح السلطة؟ ما الذي يفه 
  هل يمكن قيام ما يسمى بجغرافيات المنشآت الطبية؟ 

رؤى المتعلقررة بالفضرراء يزخررر المشررروف الفكررري لررر "فوكررو" بكررم هائررل مررن التضررمينات والرر
المكرراني. وهنرراك بعرررف الفالسررفة وعلمرراء االجتمررراف الررذين اسررتخدموا تلرررك التضررمينات فررري 
مشاريع خاصة بهم سواء بالتعمق فيما قدمه من تحليالت أو بنقل تلك الررؤى إلرى مجراالت 



 2 

أخرى جديدة. ومع ذلك فإنه يمكرن القرول أن ذلرك البعرد المكراني فري فلسرفة "فوكرو" لرم يحرظ 
 باالهتمام الكافي.

على مخططات للمدن وجغرافية المالجر  والمستشرفيات ودور  وقد شملت أعمال "فوكو" 
يظهر البعد المكاني في و  الحمامات وبيوت الدعارة. ، بل وحتىالرعاية والسجون والمكتبات

فررري معالجتررره لعرررزل مرضرررى البررررر والجرررزام والحجرررر الصرررحي وعرررزل  أيًضرررا مشرررروف فوكرررو
ة بالطاعون، فضاًل عن تدشينه لمصطلح "الهيتروتوبيا" وهو المصرطلح الرذي المدن المصاب

اسررتعاره مررن علررم الطررب ليعررارف برره مصررطلح اليوتيبيررا التقليرردي. فررإذا كانررت اليوتوبيررا هرري 
محف تصور في ذهن المثاليين فإن الهيتروتوبيا تشير إلى ما هو موجود بالفعل، فالمكران 

قته بغيره مرن اامراكن، وخاصرة اامراكن المناقضرة لره، عند فوكو إنما يتميز من خالل عال
والتي قد تعبر بشكل أو بآخر عن مراحل حياة اإلنسان بدًءا من أمراكن التعلريم مرن مردار  
وجامعررات وريرهررا مررروًرا بفنررادق شررهر العسررل أو السررجون وحتررى المستشررفيات ودور الرعايررة 

 التي تمر بها الحياة اإلنسانية. الصحية، وكلها أماكن وجغرافيات تتواكب مع المراحل
وبالنسبة لر "فوكو" فإن العالقة بين السلطة والمعرفة والمكران هري عالقرة ال تقبرل الفصرل 

فمرررن العبرررج فررري وجهرررة نظرررره أن نحررراول الفصرررل برررين ممارسرررات برررشي شررركل مرررن ااشررركال، 
جانررب  الحريررة الترري يمارسررها النررا  فرري أفعررالهم، وبررين ممارسررة العالقررات االجتماعيررة مررن

بشررركل  ومحاولررة دراسرررة أًيررا مررنهمآخررر، وكررذلك بررين التوزيعرررات المكانيررة مررن جانرررب ثالررج. 
وهرذا مرا يؤكرد علرى أن فكررة المكران إلرى أي نروف مرن أنرواف الفهرم الردقيق.  منفصل ال تفف

في فكرر "فوكرو" ليسرت موضروًعا قائًمرا بذاتره، بقردر مرا هري أداة أساسرية مرن أدوات التحليرل 
 عاته ااخرى. تتخلل كل موضو 

كررشداة أساسررية  "فوكررو"وبطبيعرة الحررال ال يمكررن الفصررل برين ذلررك البعررد المكرراني فري فكررر 
رررللتحليرررل وبرررين أفكررراره السياسرررية   فإنررره  وناقررردرف فوكرررو باعتبررراره فيلسررروف ومرررؤر  وكمرررا ع 

وأحد النقراط الهامرة فري هرذا الكتراب معروف أيًضا بوصفه من أنصار االنهزامية السياسية، 
فالحريات والتحرر بالنسبة له أمران مرروبان وقابالن جعة ذلك التصور عن "فوكو". هو مرا

فالحريرة فري  مرنح حقروق. مجررد للتحقق، رير أنهما ال يتحققان عبرر سرن محرف قروانين أو
ذاتها هي ممارسة مسرتدامة، ممارسرة للفررد وللجماعرة، وهنرا ال يغيرب مفهروم المكران أيًضرا، 

ا مثرل أيرة ممارسرات أو أفعرال فرديرة أو جماعيرة إنمرا تحردج فري ان ممارسة الحريات مثله
 الزمان والمكان.
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 علرى الجغررافيين بعرد مقابلرة لره مرع مجلرة "هيررودوت" الفرنسرية تسراؤالتهطرح "فوكو"  لقد
مؤكررًدا منررذ البدايررة أن تلررك التسرراؤالت ال تمثررل مجرررد أسررئلة تحتررا  إلررى محررف  6791عررام 

شركاالت يطرحهرا علرى نفسره كمرا يطرحهرا علرى ا خررين،  إجابات، برل أنهرا طررح لقضرايا وا 
 تعزيز ذلك الطرح. وقد عرف أسئلته عليهم كما يلي: الجغرافيوأنه في حاجة ان يشاركه 

   
" مفهررروم جررروهري حرررين يريرررد المررررء إجرررراء تحليرررل للمعرفرررة اإلسرررتراتيجيةيعرررد مفهررروم " -6

Savior  .البد في سبيل المعرفة  هل يتضمن ذلك بالضرورة أنهفوعالقتها بالسلطة
بتحليرررل عالقرررات السرررلطة كآليرررات  اإلسرررتراتيجيةأن يخررروف المررررء حرًبرررا؟ أال تسرررمح 

للسيطرة؟ أو أننا يجب أن نقرول أن السريطرة هري شركل مسرتدام مرن أشركال الحررب؟ 
 ؟ اإلستراتيجيةأو بدياًل عن ذلك، ما المجال الذي تفترضه لمفهوم 

 
  معرفة دقيقة بالمكان، ولو كان زعمي صحيح أزعم أن الجغرافي يهدف إلى تشسي -2

أن تتشكل تلك المعرفة كعلم قائم بذاته؟ أو أنك ترى أنه من  إليكمن الهام بالنسبة ف
تعنري فقرط عردم أهليرة بعرف المعرارف، وعردم  إنما أن عتبة العلم المسموح أن نقول

رفرررة ريرررر العلميرررة والمع هرررل التمييرررز برررين المعرفرررة؟. واالختبرررار اسرررتحقاقها للفحرررر
المعررررارف فرررري الجامعررررات  بمؤسسرررراتيةللسررررلطة مرررررتبط  تررررشثيرمحررررف  العلميررررة هررررو

 والمراكز البحثية وخالفه؟ 

 
يبرردو أنرررك ترررربط تحلررريالت المكررران أو اامرراكن بممارسرررة السرررلطة أكثرررر مرررن ربطهرررا   -3

باالنترررا  والمررروارد، فهرررل يمكرررن أن تقررردم فهمرررك لمعنرررى السرررلطة مرررن خرررالل عالقتهرررا 
وهرل يمكرن أن تعتقرد برشن وعالقتهرا بالنظرام الطبقري فري المجتمرع؟ بالدولة وأجهزتهرا 

تحليل السلطة وميكانيزماتها ومجال فعلها ال يزال في بداياته، وأنره مرن المبكرر جرًدا 
أن نقرردم تعريفررات عامررة؟ وهنرراك سررؤال خررار، هررل تعتقررد أنرره يمكررن اإلجابررة علررى 

 سؤال: من يملك السلطة؟

 

ال فيمررررا يتعلررررق  ،جغرافيررررا أو جغرافيررررات للطرررربهررررل تعتقررررد أنرررره مررررن الممكررررن قيررررام  -4
 باامراف ولكن فيما يتعلق بالمنشآت الطبية وأماكنها وطريقة عملها؟ 
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وتتمثررل أحررد التسرراؤالت الرئيسررة الترري يقرردمها الكترراب فيمررا إذا كانررت تلررك التسرراؤالت الترري 
طريقة التفكير طرحها فوكو قد أحدثت ثورة في الجغرافيا أم أنها مجرد مراجعات ونقد خفي ل

ذا كرران فوكرو فرري نظرر الرربعف قرد أحرردج ثرورة فرري مجرال الدراسررات التاريخيررة،  الجغرافري. وا 
 فهل أحدج نف  الثورة في مجال الدراسات الجغرافية؟  

 ما عالقة ميشيل فوكو بالجغرافيا؟ أو بااحرى.. ما عالقة الجغرافيا بميشيل فوكو؟ 
 غرافيا بالفلسفة؟ والسؤال ااكثر عمومية.. ما عالقة الج

وموقعررره فررري اإلطرررار العرررام للفكرررر  ايركرررز الكتررراب علرررى عالقرررة ميشررريل فوكرررو بالجغرافيررر
الجغرافرري. ويقرردم مجموعررة مررن التحلرريالت ومحرراوالت الفهررم وكررذلك تحررديات وانتقررادات مررن 

ومرن خرالل ااوراق البحثيرة التري  خالل تدشين تلك العالقة المزعومة برين فوكرو والجغرافيرا.
زخررر بهررا هررذا الكترراب فررإن محاولررة التقريررب بررين تسرراؤالت فوكررو عررن العالقررة بررين المكرران 

 والسلطة والمعرفة من جانب والجغرافيا من جانب آخر إنما تضمنت هدفين أساسين: 
يتمثرررررل الهررررردف ااول فررررري محاولرررررة تشرررررريح عالقرررررة االرتبررررراط و االشرررررتباك  برررررين فوكرررررو 

غرافيرا. أمررا الهرردف الثرراني فيتمثرل فرري متابعررة طرررح المزيرد مررن التسرراؤالت واافكررار الترري والج
وتلررك ااسررئلة الترري طرحهررا فوكررو تفررتح المجررال لمزيررد مررن الجهررد البحثرري فرري تلررك العالقررة. 

علررى الجغرررافيين إنمررا تنبررع مررن اهتماماترره الخاصررة بقضررايا الفضرراء المكرراني. وتفررتح مجررااًل 
 لك التساؤالت، ولماذا سشلها دون ريرها؟ ت في داللة للبحج

مفاهيم  ، ووجهة نظره الخاصة فيويهدف الكتاب إلى إلقاء الضوء على فكر فوكو نفسه
المكران والسرلطة والمعرفرة والحوكمرة والحررب. وررررم شرهرة فوكرو والكرم الهائرل مرن الدراسررات 

ومعظم تلك الجوانب التي أجريت عنه فال تزال هناك جوانب مجهولة من مشروعه الفكري، 
طرحت في محاضراته التي ألقاها في "الكولد  دي فران " والتي تمت معالجتها في فصول 

فال هذا الكتاب فضراًل عرن أعمالره المعروفرة وااعمرال ريرر المترجمرة إلرى اللغرة اإلنجليزيرة.
قره تزال الكثير من أفكرار ميشريل فوكرو قيرد التحجرب، وذلرك ان الكثيرر مرن محاضرراته وأورا

البحثيرررة لرررم تتضرررمنها كتاباتررره المنشرررورة رررررم أن الكثيرررر منهرررا ال تقرررل أهميرررة عرررن تلرررك التررري 
 ترجمت إلى العديد من اللغات ونشرت على مستوى واسع.
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ال ترزال اب علرى أن عالقرة فوكرو بالجغرافيرا وتدل ااوراق البحثية التي تضمنها هرذا الكتر
رك أن يطررح وجهرة نظرره الخاصرة، فلرم حتى الوقت الرراهن. ويحراول كرل مشرا ةرير واضح

تكرررن اإلجابرررات والمشررراركات خاصرررة برررالجغرافيين فحسرررب برررل سرررمحت بمسررراهمات بررراحثين 
فلسفيين وسياسيين وعلماء اجتماف. وكل منهم يحاول أن يقردم إجاباتره علرى تسراؤالت فوكرو 

 من خالل منظوره الخار.
. وهو ذلرك شيل فوكو بالجغرافياويحاول هذا الكتاب أن يتجاوز الطرح البسيط لعالقة مي 

 ".الهيتروتوبيرا " و"المكران النظراميبراختزال تلرك العالقرة فري مصرطلحات " الطرح الذي يقوم
فيضع الكتاب تلك المصطلحات في سياق أعم وأشمل يتناول عالقة فوكو بالجغرافيا، وهري 

ي مجلرررة تلرررك العالقرررة التررري لرررم يصررررح بهرررا فوكرررو عنرررد طرحررره ل سرررئلة علرررى الجغررررافيين فررر
"هيرررودوت"  حيررج أكررد منررذ البدايررة أنرره ال يطرررح تلررك التسرراؤالت بشيررة خلفيررة مسرربقة، وأنهررا 
ليست موضع لالختبار، فهي تساؤالت يطرحها على نفسه في المقام ااول قبل أن يطرحها 
ذا اسرررتخدموا نفررر  أدواتررره  علرررى الجغررررافيين الرررذين هرررم أعلرررم منررره بإجابرررات تلرررك ااسرررئلة، وا 

تلك ااسئلة فسيكون مبتهًجا لذلك، ولكنهم لو استخدموا وسائل ومناهج أخررى  لإلجابة على
مختلفرررة فسررريكون فررري حاجرررة لمعرفتهرررا لالسرررتفادة منهرررا. ويبررردو هنرررا أن فوكرررو وكشنررره يضرررع 
الجغرررافيين فرري قيررا  إحرررا  يهرردف مررن خاللرره إلررى مراجعررة الثوابررت الجغرافيررة مررن خررالل 

 تساؤالت فلسفية.  
 

 ن ستة أجزاء .. م الكتابويتكون 

 التساؤالت التي طرحها ميشيل فوكو. يعرف الجزء ااول 

  الجزء الثاني  ويشتمل على الفصول من الثاني إلى الساد   فيتناول أهم الردود
 Jean Michelكردود "جان ميشيل بربانت  المباشرة على تلك التساؤالت

Brabant  و"آلين جوك "Alain Joxeو"جان برنار راسين " Jean Bernard 

Racin .وريرهم " 

  على مد فلسفي لتلك  –ويتكون من الفصول السابع وحتى العاشر  –الجزء الثالج
التساؤالت، فيتناول الجذور الكانطية لتلك التساؤالت التي تحولت في هذا الجزء إلى 
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إشكاليات تتطلب الكثير من القضايا والطرح وليست مجرد أسئلة تحتا  إلى ردود، 
العالقة بين الجغرافيا والنوف والسلطة، وكذلك مفهوم الغلبة بالمكان، وينتهي ويتناول 

 بالتساؤل حول موضع ميشيل فوكو بين الجغرافيين. 

  الجزء الرابع  ويشمل الفصول من الحادي عشر إلى الرابع عشر  ليبحج في سياق
لك من خالل تتلك التساؤالت وعن الثورة التي أحدثها "فوكو" في الجغرافيا 

م وتتم اإلجابة على تلك 6791فقد طرح فوكو تساؤالته في عام  التساؤالت 
  وهو ما يؤكد على ضرورة وضع تلك 2001التساؤالت بعد ثالثين عام  

يربط الباحثون ما طرحه من أسئلة ، و التساؤالت في السياق الذي طرحت فيه
و"نظام الخطاب"  "تاريخ الجنون" و"آركيولوجيا المعرفة"ومنها مؤلفاته بخريطة 
 . وريرها

  الجزء الخام   ويشمل الفصول من الخام  عشر إلى التاسع عشر  ليقدم بعف
فررم أن معظم أعمال فوكو ، نصور ميشيل فوكو إلى القارئ باللغة اإلنجليزية

مترجمة إلى اللغات ااخرى فإن هناك بعف االستثناءات، وقد ترجم عمله ااكبر 
، وهناك  2002الكالسيكي" في ملخر نشر عام  "تاريخ الجنون في العصر

أعمال مشتركة بينه وبين باحثين آخرين لم تترجم قط وهي في حاجة للمزيد من 
البحج والدراسة فضاًل عن الترجمة. ويقدم الكتاب ترجمة لمحاضرتين في راية 
ااهمية لفوكو ألقاهما في البرازيل ونصين آخرين يطرحان تساؤالت عن المكان 

أنه يوسع من مجالهما ليشمال مفهوم المكان في اادب والفنون المرئية. رير 
والمحاضرة ااولى كانت المحاضرة ااخيرة من ثالثة محاضرات ألقاها في 
العاصمة البرازيلية وكانت عن الطب بعنوان  انخراط المستشفى في التكنولوجيا 

يقة تشييدها وموقعها الحديثة  وفيها يوضح فوكو كيف أن هندسة المستشفيات وطر 
من الميكانيزمات المحورية في سياسة الصحة. وفي تلك المحاضرة يظهر مفهوم 
القوى الحيوية في فكر فوكو اول مرة. ويؤكد فوكو على أن السؤال عن المستشفي 
في نهاية القرن الثامن عشر كان في ااسا  سؤال عن المكان، فالسؤال عن 

ة كان في ذلك الوقت هو سؤال عن المكان، فهو قبل الشفاء سواء للفرد أو للجماع
يقدم  مستشفى في التكنولوجيا الحديثة""انخراط ال أي شيء "تحليل للمكان". وبجانب
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ان" "شراك السلطة" و"قوة الطير  الكتاب نصور أخرى مترجمة ال تقل أهمية ومنها:
 و"تساؤالت في الجغرافيا".

  مد مفاهيم فوكو الفلسفية داخل مجال  بمحاوالت ويختتم الكتاب بالجزء الساد
 ويشمل الفصول من العشرين إلى السابع والعشرين  ويحاول فيه الباحثين  الجغرافيا

تدشين موضع فوكو في مجال الفكر الجغرافي عبر مفاهيم مثل "جغرافية الحوكمة" 
ناول الخرائط" ويتكو" وعالقته بمفاهيم "الساللة و و"تاريخ الجغرافيا الطبية بعد فو 

وهو ذلك السجن الذي وضع " Panopticonكذلك تجاوز فوكو لر "بانوبتيكون 
، حيج يشير تصميم ذلك السجن عند تصميمه الفيلسوف اإلنجليزي جيرمي بنتام
ويشمل كذلك عالقة "فوكو بالجغرافيا فوكو إلى رمزية المجتمع المعاصر. 

الدفاف عن قراءة "فوكو" "، و"مشكلة اإلمبراطورية"، وينتهي بمحاولة والجنسانية
 ا ركيولوجية للمجتمع.  

 
 
 

 

 


