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 :ملخض ال

ٖ ّذلااع عااي ٗرٌاااّا الثؽااس هْاااْو العٌااْى ّعونااح العٌااْى تااالوس  العقلاا

طسٗق ذٌاّا الووهػ العاهح لرازٗخ العٌْى فٖ الصقافح الغست٘ح ّالوعالعاخ الرٖ ذود لِا 

ا تالعرااس ال وظاا٘ ٖ ؼراأ  ا هااي عرااس الٌِاااح ّهااسّزر عثااس العرااْز الوةرلفااح تاادصر

العرس الؽدٗس ؼ٘س ٗعرثس كراب ذازٗخ العٌْى فاٖ العراس ال وظا٘ ٖ هاي أُان أعوااا 

ذٌااّا ذاازٗخ الرعاهال هاج العٌاْى تال رًاَ ٗ اسغ رّا هاسج  ه٘ش٘ل فْكْ ل٘ط فقا  فاٖ

ف سذااَ ارظاظاا٘ح ؼااْا العونااح تاا٘ي العاال ح ّالوعسفااح تاةاااافح علاأ دزاظااح ذشاا ل 

الة اب الٌفعٖ ّعونح ذلع تالرعاهال هاج العٌاْى دااال الوئظعااخ الوةرلفاح تداٗاح هاي 

 الؽعص ال ث٘س ّؼرٔ الورؽح الٌفع٘ح.

الرعااسا علاأ ال ٘ف٘ااح الرااٖ عااالط تِااا كراااب ذااازٗخ  كوااا ِٗاادا ُاارا الثؽااس الاأ

العٌْى االًقعام ت٘ي العقل ّالعٌْى ّفرػ أظلْب الؽْاز فٖ اشا ال٘ح العوناح تٌِ٘واا فاٖ 

هعاااا الفلعاافح الؽدٗصااح ّالوعا ااسج هااي أظاال ال شااغ عااي العاًااة الغاااه  ل ًعاااى أال 

 ُّْ العٌْى.

عرس الٌِاح، الوراؽح  ،ال وظ٘ ٖال لواخ الوفراؼ٘ح: ه٘ش٘ل فْكْ، العٌْى، العرس 

 ، العل ح، االًاثاط.ر٘ ْىًْتالثاالة اب، الٌفع٘ح، 
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 فأالٌفعٖ الثاشْلْظٖ علأ ّظاَ اااك ه اًاح كث٘اسج  لقد اؼرل الة اب ال ثٖ ّ       

كراااابا ذاااازٗخ العٌاااْى فااأ العراااس  ؼ٘اااس اُااارن فْكاااْ تدزاظاااحأعوااااا ه٘شااا٘ل فْكاااْ 

 ّتعاد ذلاع  6551عام  (الوس  العقلٔ ّالشةر٘ح ال وظ٘ ٔ( ففٔ الثداٗح كاى ٗعؤ ا

طثعاااَ ّالااارٓ أع٘اااد    6511االواااس  العقلااأ ّالعااا٘ ْلْظ٘ا (ذؽاااْا عٌْاًاااَ الااأ 

عٌْاى اذازٗخ العٌْى فٖ العرس ال وظ٘ ٖ( ت اسٓ أهسج 6511
(6ا

 

لأ دزاظاح العٌاْى اكثس لدٓ ه٘ش٘ل فْكاْ ؼ٘اس ظاعٔ ارعلٔ االُروام  ش العٌْىلقد ؼا

فح للعٌاْى فأ العراْز الوةرلفاح، ّالرأ ؼااّا ًظسا لْظْد زإٓ هةرل دزاظح ذازٗة٘ح

ظاُسج زّؼ٘ح غ٘ث٘اح ذاسذث  تف اسج عرثس العٌْى أ ؛العظىر القذيمحّال :أال شغ عٌِا، 

ااا هاي الوااط ّالعااؽس صااارزّاغ الشاسٗسج ؼ٘ااس ٗو لاارلع ًاادزا هااا ًعااد ؼاااالخ هااي ل ًْعر

ذغ٘سخ عثس الوساؼل الرال٘ح  ّل ي ُرٍ الٌظسج العٌْىالعٌْى لِا أظثاب هسا٘ح 
(1ا

 

ااوا هاا أطلاق  فقد نام فْكْ ترؽل٘ال العٌاْى فاٖ ذلاع الفراسج هاي :العظىر الىسطيأها 

الؽوقٖ(اظفي علَ٘ 
(ا

ٗعِد تِن الأ ّففٖ ُرٍ الفرسج كاى الوعاً٘ي ٗ سدّى هي الودٌٗح  

ِاز تع  العفي ّالرٖ كاى ٗعرثعد فِ٘ا الوعاً٘ي ل٘لقْا هر٘سُن هج ظسٗاى ارً
(3ا

 

 montaigneنام فْكْ ترؽل٘ل ذرْز الف٘لعْا هًْرااًٖ : عظر الىهضح
(ا

اف٘لعاْا  

ذسات  داالٔ ت٘ي العقل ّالعٌْى  ّظْد  عيهًْراًٖ عثس عٌْى ؼ٘س للعرس الٌِاح( 

                                                 

محمدددددددددردي،دددددددددمدرفةدددددددددعرد ديشعلدددددددددردرفمععفدددددددددرد رف ددددددددد، ردييدددددددددردمل دددددددددل دف ةددددددددد  دررعدرفمععفدددددددددرد (1)
د.د159رال ةيرعلر,دصرفجامعلر 

ذر دتعجمدر د داعردعجدايودل  د  دةلتل  دتاعلخدرفجي ندمندرفعص عدرفقرلمرد حتمدل ميادهدة، ر (2)
د.د17 دص2112 د1 درفقاهعر,معرجعر دررفلادمحمردرف لر دمؤ  ردهيرر ددف،تع،لمد رفثقافر 

()فندرفحمقو(دهودأ   عردمندبلندرأل ا ل درفع ريلرد ةايتدمجعردتأفل دأربود قدردأصدبحتدتأفلفداتدهدذسدرف دفندد (
ةدداي دلعل دد ندحلدداردرفتعحددا د هددذسدرفمماع ددردةايددتد ددايرردفددودتيقدد دحم فت ددادرفجي يلددردمددندمرليددردأليددع د رفحمقددود

ُلدددر.دأمددداديدددندمؤ دددتد  دددفندرفحمقدددودهددد د با دددلتاندبعريدددت)د بحددداعدرفمجدددايلندةددداندفدددعدرالالتدعم أفمايلدددادفاف دددفليرد را
ُ دد دددفليردرفحمقدددمددف،مدددعرد(د هددد ديدددافمدري دددايلاد م دددلحلاد قدددردي دددعدةتدددا 1521د-1458 رأل فدددودفدددودمرليدددردبدددا
ُ ييو ديلت دعديقالديندةتد1494 لبد عديف ةد د)تفةلدود يقدر( دررعدد–هالدردجدعدد–ا دمحمردرفم

د.د351 دص2114يرد رفي ع داف، ب
مل دددل دف ةددد  دتددداعلخدرفجيددد ندفدددودرفعصدددعدرفةال دددلةو دتعجمدددر.د دددعلردبيةدددعرر درفمعةدددُدرفثقدددافود (3)

د.د29 دص2116 د1 درفمغع ,رفععبو 
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للعٌْى ظاًة أظ ْزٕ ٗعوعٌا هعَ ِّٗددًا  ّتالرالٔ كاى  ٓ ازذث د الؽ وح تالعٌْىأ

 .ٗرعس  لَ ٗوس تَ ّ ىأوو ي رٕ شةص الؼ٘س هي فٔ ًفط الْند تَ 
(6ا

 

اذا كاااى عرااس الٌِاااح نااد ؼااسز  ااْخ العٌااْى فاابى العرااس  : العظررر السيسرريسى

لاأ ازذااد تااَ ّاذاان فااس  الرااود عل٘ااَ ّّ اافَ تاااال عقاال  اعرااس العقاال(ال وظ٘ ٖ

 الرود .

نرااص العٌاْى القد اؼرل دٗ ازخ دّزا هِوا فٔ هسؼلح العرس ال وظ٘ ٔ ّتالراالٔ  ذان 

ظرثعاد الوعاً٘ي فٔ تْ٘خ الؽعص ااوا القاسً٘ي العااتج اهوخ الدٗ ازذ٘ح كوا ٗرن ؤهي الر

ّالصاهي عشس 
(1ا

الوعاً٘ي هج غ٘اسُن ّ تْ٘خ الؽعص كاًد ذان أى هئظعح الؽعص أاال .

هااي أا ااسا ِٗاادد اللاارٗي كاااًْا ٗشاا لْى  ّالوعااسه٘ي ّالشااؽاذٗي  هااي العاافِاص ّالفقااساص

ٗرْاظادّى فأ الوعااً٘ي لعاالن العصلاح ّظال ُائالص الوعااظ٘ي الوعروج ّلقد دال ُئالص 

ى كصااسخ الشا آّ هااٌِن  أهاسُن ٌٗ شااغ تعاد أااار أى ألأ اظاوم العاعي نسًااا تعاد نااسى 
(3ا

توصاتااح ظسٗوااح ذعاارؽق الٌفاأ ّالؽااثط كاااى العٌااْى فاأ العرااس ال وظاا٘ ٔ ى اال أ.

  ًعاً٘رَ .اّ ده٘رَ آ داال الوئظعح تْ فَ ؼْ٘اًا فقد ّاالنراص ّكاى ٗعاهل الوعٌْى

العااصا ٗفقاد دّزٍ كعاهاال  أتاد (6111هٌار عااام   اّل ااي  ُاهاار  كااى للعااصا دّزار 

ْٗاص الوسأ ّالوعدّه٘ي هي الفقساص  كوا ذْافق ُارا انررادٓ ّاًؽعسخ ّظ٘فرَ فٔ ا

هااج ارشهاااخ االنررااادٗح فااٖ اًعلرااسا ّفسًعااا فقااد زإٔ االنررااادْٗى فااٖ ذلااع الرااازٗخ 

                                                                                                                              

()(د1982د-1533مل ل درددم يتلند)دMichel de montigneم يتايمدأيالقودفعي ود ف دد
فوديصعدلتملُدباألي لرد قردأ ت عدبةتا د رحرد ه درفمقاالتد قردش عتدرف بعردرأل فدودفدمدد

 رألرقدأندي ددمودمحا التددعدبددر دمقاالتددعد ةدداندلتج،ددودد1582 أيلددرد بع ددادفددودد1581بدد عر د
دم ق دم يتايودرففةعددفمدرف ودتأثعردبافع رقلر.د

ح،دد  دم  دد يردريددالمددرفف، ددفر دإيددررر دأ.دع ريددودإل،ددودأففددا دمعرجعددر دديقددالعديددندةتددا  د دد، د
د.د458 دص2 دج1992ج عجديي  دررعدرفةت درفع،ملر د

 د1989يبدددردرف هدددا دجعفدددع درفبيل لدددردبدددلندرفع،دددمد رفف، دددفردييدددردمل دددل دف ةددد  دررعدرفمعددداع  د (1)
دد.161صرال ةيرعلرد,

(2)  Nick butler,( Dueling with dualisms:  

 Descartes, Foucault. And the history of organization limits) ,university 

of st Andrews.  

)رلدرع دبب دا بف ة (,ررعد م دابلدرفم تقب ,رال دةيرعلرد ج سد قضالادف، دفلرد,محمردي،مدرفةعر د(3)
د114ص1998,د    
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ّالصاساص ٗاسذث  تالعوال  سّجا ا ؤ انررادٕ فالع اى ُن أؼاد عٌا اس الصاالْند أى العص

ٗ اْى علأ ؼعااب  اال ٗعوال(عاطالكوا ًثَ ُئالص االنررادْٗى أى زعاٗح الدّلح لفاسد 

ارفااساد العاااهل٘ي ّالسعاٗااح الْؼ٘اادج الرااٖ ٗو ااي للدّلااح أى ذْفسُااا ل فااساد ُااٖ اشالااح 

العْائق الرٖ ذؽد هي ؼسٗرِن
(6ا

. 

كاظارعاتح للٌقاد الع٘اظاٖ  ظاص  فرل العٌْى اى  فْكْأكد ها ظثق ّعلٔ اْص 

هي الوؽعْشٗي للرٗي ٗسفاْى أى ٗؽعصّا هج الوعاً٘ي الش إّ الوسفْعح هي للؽعص 

ّٗرؽولْا عة عاٌفِن ّناد اظارلصم ارهاس كواا ٗاسٕ فْكاْ ذو٘٘اص ؼاظان تا٘ي الوؽعاْشٗي 

 (العااطل٘ي االلارٗي شا لْا ف اح  علأ العوال الفقساص القادزٗي علٔ العوال ّغ٘اس القاادزٗي

ف٘رن هعااعدذِن رظاثاب أاون٘اح ُّاٖ ذشاول الوعاسه٘ي ّالوعااً٘ي فقاد اًفرال هاا كااى 

ا فٖ ف ح ّاؼادج: العااطل٘ي  ل٘شا لْا ًاصالص الوئظعااخ الورو٘اصج للقاسى  idleٗست ِن ندٗور

الورؽح  –الععي  –الراظج عشس: الوعرشفٖ 
(1ا

 . 

ظِااسخ فِ٘ااا الرفسنااح تاا٘ي العقاال ّالعٌااْى نااد أى الوسؼلااح الرااٖ خيطررح القررى  

ّذؽسٗاس الوعااظ٘ي هاي   6151ظاٌح  ذؽددخ فٖ الفرسج ها تا٘ي ذؤظا٘ط الوعرشافٖ العاام

هوااا هِااد العااث٘ل ف٘وااا تعااد لظِااْز ال ااة تٌ٘٘اال علاأ ٗااد الاادكرْز  6151ظااٌح الوعاااً٘ي 

العقلٖ 
(3ا

. 

ْى ًظاسج هاام ًظاسج ظدٗادج للعٌاأًٌاا ا :العرس الؽدٗس اعراس ال اة الٌفعأ (

 ؼ٘اس ٗلعاة كاور  كصس هْاْع٘ح ذش لد فٔ القسى الراظج عشس ُّأ الوراؽح العقل٘اح أ

فاأ ُاارٍ الفرااسج ف اًااد  اظاظاا٘ار  ًعل٘ااصٓ دّزار هاي اال ااوؼ٘٘ي تٌ٘٘اال الفسًعاأ ّذااْ  اة

العٌاْى هْااْو ّذةلا٘ص الوعاسه٘ي ّالوعااً٘ي الْظ٘فح ال ث٘ح ذقْم علٔ الفرل ت٘ي 

دّز فااٖ الااق ًااْو هااي  نق٘ااْد هااي الوعرااُْ٘ي ف اااى لِااًّااصو ال ّالةااداو  هااي الصٗااغ

ده٘رَ الرٔ كاى ٗعلثِا هٌاَ فأ العراس آلٔ طث٘عرَ ّاّزدٍ ذؽسٗس الوعٌْى ّارظ ْزج 

ال وظ٘ ٔ 
(1ا

 . 

علِ٘اا  العال ح فاٖ  دنام فْكْ ترؽل٘ل العول٘اخ الراٖ ذرؤظعاها ظثق ّتٌاص علٔ 

ذْ  الرٕ أظعَ  retreatالورؽح هي اوا دزاظرَ للوؤّٕ 
 

٘ي الراؽات٘ي ؽنائد الورل

                                                 

د.192صيبردرف ها دجعفع درفبيل لردبلندرفع،مد رفف، فرد,معجلدرف ابقد د (1)
ي دد ددمحددعم دع ددافردماج ددتلعدبعيدد رندمف دد مدرف دد، ردييددردمل ددل دف ةدد د,جامعددرديددلند ددمتد (2)

د.164-162 دصدد1997,
د.117,صدد1975ُةعلادإبعرهلم دم ة،ردرفبيلر ددمةتبردمصعد,رفقاهعرد, (3)
د.234-233صدمعجلد ابقد,محمردرفةعرد ديشعلردرفمععفرد رف ، ر  (4)
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نائد ارطثاص العقل٘٘ي ّهاي أُان  Pinelل ٘تٌ٘ ِا ًعلرسا ّالورؽح الرٖ أظعاكْٗ سش فٖ 

االاروفاخ ت٘ي ُاذ٘ي الوئظعر٘ي ُاْ دّز الادٗي فقاد كااى الواؤّٕ الةااك تراْ  ٗعوال 

كااؤداج لعااصا الوعاااً٘ي علاأ أظاااض دٌٗااٖ ّأاونااٖ ؼ٘ااس كاااى الاادٗي ٗلعااة دّز هااصدّض 

ل فِاْ ٘ا فَ ش٘ را طث٘ع٘را ازذث  تؽ٘اج ارفساد الْ٘ه٘اح ّتْ افَ ناعادج أاون٘اح أهاا تٌ٘تْ

ٗسف  الدٗي كؤظاض للعصا فِْ ٗعرقد أى الدٗي هي ارظثاب الوْلدج للعٌاْى فِاْ ٗؽارف  

 فق  تالدٗي كؽق٘قح أاون٘ح
(6ا

 . 

ففأ  ٘احالعلوّلقد ع عد ف سج الورؽح الرؽْا الصقافٖ هي الادٗي الأ العلواً٘اح 

الوعا٘ؽٖ تا٘ي الوائهٌ٘ي ّالِساطقاح ّالقدٗعا٘٘ي أهاا الرفسٗاق لرقل٘د تاالثداٗح كاى االُروام 

ارلااغ ّأ ااثؽد القعااوح هٌاار اتاا٘ي العاناال ّالوعٌااْى فلاان ذ ااي لااَ أُو٘ااح ّل ااي الْاااج 

عرس العقل نائوح ت٘ي العقوًٖ ّها ظْاٍ ّناد ؼادد ُارا الفرال عثاس أظاْاز الوراؽاخ 

دٗط ت سض توفاذ٘ػ ال ة العقلٖ ّأ ثؽد هئظعح الورؽح ً انراا فاظرثدلد هفاذ٘ػ الق

ٗسظن الة  الفا ل ت٘ي ال ث٘عٖ ّالوعٌْى 
(1ا

   

عادم ُأ  هِواح  ًق احلأ  اى عس  فْكاْ نراص تٌ٘٘ال ّذاْ  ذ اس  أفثعد 

وراؽح الٌفعا٘ح فٖ ذؤظ٘ط هئظعاح ال تٌ٘٘ل ّذْ   ظِاهاخ الرٖ ندهِا كور هي لاً ازٍ 

لاان ذقاادم العااوض للوساااٖ اًوااا ُااٖ ذعرثااس ًااْو هااي لرااٖ ناادهُْا اال أى اة ااوؼاخ ا

الوئظعاخ ِٗاظن العٌْى ّٗعرقلَ 
(3ا

 . 

ٗااداو تاةاااافح الاأ ذلااع اى اة ااوؼ٘٘ي ذااْ  اةًعل٘ااصٕ ّتٌ٘اال الفسًعااٖ لاان 

ال ة الٔ الورؽح اًوا أدال شةر٘ح ال ث٘ة الرٕ كاى غائثرا هٌر ذعستح العصا العاتقح 

تِاا ناام لوعارْٕ اراوناٖ ّاالظروااعٖ ّلعال أُان الْظاائغ الراٖ توا ٗوصل ُ٘ثاح علأ ا

ا هي الْ اٗح ّالؽواٗح علٔ شةر٘ح الوسٗ  القا سج  ال ث٘ة ُٖ فساَ ًْعر
(1ا

 . 

 أولها:-:ظرةدهِا تٌ٘اا فٖ عوض الوساٖ ظٌعداّاذا ذ سنٌا الٔ الْظائل الرٖ 

ى توعٌأ  اود عااٍ الوعٌاْالْظ٘لح أّ الرقٌ٘ح ارّلاٖ الراٖ أذثعِاا ال ث٘اة ذُْ  الظمت

فِٖ ّظ٘لح ذثدّ ظاُسٗرا هي ّظِح ًظس فْكْ ذئدٕ الٔ  ُّاهَ ّاسافاذَ أالوعٌْى عي 

                                                 

د.166صدمعجلد ابق,، ردييردمل ل دف ة  ي  ددمحعم دمف  مدرف  (1)
,دتعجمددرد ياصددعدمصدد فمد,معرجعددرد رحمددرديددعلتد,هليددردربدد دع ددبدد عتع دمدد جُدتدداعلخدرفجيدد ن (2)

د.145صد,2112,د1شبمدف،ثقافرد رفتعرثد,رب دشبمد, 
(3)  Arthur Still and Irving velody," Rewriting the history of madness, 

studies in foucault's Historie de la fole, london and new york, 1992,p.26 

د.235صمعجلد ابقد,محمردرفةعرد ديشعلردرفمععفرد رف ، ر د (4)
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الراود ٌُاا ٗةرلاغ عاي الراود فأ  ذؽسٗس الوعٌْى هي نْ٘دٍ ّعْدذَ لرْاتَ ّل ي

الرود فٖ العرس ال وظ٘ ٖ لن ٗ ي كل٘را فاللغح داالاَ فاٖ ارشا٘اص العرس ال وظ٘ ٔ ف

ؼاْاز  ااهد تا٘ي العقال ّالاو عقال هروصال فاٖ العاعْى ّدّز الؽعاص أهاا  ّظل ٌُاا 

 ود ه لق ّذام فو ّظْد للغاح هشارسكح تا٘ي العقال ّالعٌاْى  ُْالرود فٖ الورؽح
(6ا

 . 

  ج:لثاويح هي الميحظح مه خي  المرآأما عه التقىيح ا

 عٌْى هي ااوا هوؼظاح ظٌاْىوذاوٌد ذلع الرقٌ٘ح أى ٗدز  الوعٌْى ًفعَ ك

كواا لاْ كااى ٌٗظاس فاٖ الواسأج  ت سٗقاح غ٘اس هثاشاسج  اٙاسٗي ّالراٖ ُاٖ ذاذِاا أُّاهاَ

كوعٌْى هصلِن 
(1ا

 

لن ٗ رفٖ تبذِاهَ لرْ  ّتٌ٘اا فْكْ ميشيل  أما عه التقىيح الثالثح هي المحاكمح األتذيح:

للوس  ّأكصس هي ذلع فقد عوو علٔ ذؽْٗل  نّاالا ِاد فٖ طسٗقح هعالعرِتالرصّٗس 

ّظِاح ًظاس فْكاْ أى تٌ٘ااا ّهاي  ذقاأ االعقل ّذعرقلَ  العوض الٔ هؽاكن ذفر٘شّز د

ذعرٗة الوساٖ ّالوع ْا عٌِاا ّالقاائن ظؽ٘ن فٔ ؼْا الوازظراى الٔ عالن هؽاكواخ ّ

علِ٘ا ف ل الوعاً٘ي ٗةاعْى لِرٍ الوعاهوخ القاظ٘ح ال ًعاً٘ح. او اح القاْا: فْكاْ 

اٙده٘ح ّلارلع  َذةلٖ عي هِوح العوض ّذعسدخ هٌ٘س ؼال ٌٗرِٖ هي ًقد ال ث٘ة تٌ٘اا 

فبى هازظراى العلن الْاعٖ ل٘ط ه اى للعوض ّالرشة٘ص ّاًوا نااص ّهؽ وح 
(3ا

. 

ل ث٘ة تٌ٘اا فٖ انام تِا الرٔ أاس ذقٌ٘ح ٗش٘س الِ٘ا فْكْ ّلٔ اًسظج هسج أاسٓ 

ا فّالرٔ  الشةر٘ح ال ث٘ح ذوع٘د عوض الوساٖ ُٖ  ا هِور ٖ عوض الوساٖ لعثد دّزر

فٖ الورؽح فِرٍ العل ح ال ث٘ح ال ذعرود هي كصسج الوعلْهاخ ال ث٘ح تل هاي دّزٍ الارٕ 

ٗواشل دّز الؽ ٘ن لوا لَ هي ّظ٘فح ناائ٘ح ّأاون٘اح ُّارا ٗثاسش لٌاا ه اًاح ال ث٘اة فاٖ 

الث٘وازظراى الؽدٗس. 
(1ا

ّذااة٘ن  ع ااص القدظا٘ح لشةرا٘ح ال ث٘اة ا لأاُرا تاالااافح 

ظال رَ  دزظح اةععااش فِاْ  ااًج الوععاصاخ تالٌعاثح للواسٗ  ّٗعارود هٌاَ دّزٍ الٔ

ٗعرودُا هاي العائلاح ّالٌظاام تال ٗعارودُا هاي ال ث٘اة فال ث٘اة ٗ شاغ عاي ى أتدالر هي 

الصٌاائٖ اال ث٘اة، الواسٗ ( هي اوا ؼق٘قح الوس  العقلٖ فٖ الوفِْم الٌقدٕ للعٌْى 

                                                 

ُ يددددددو )ديلت ددددددع دهالددددددريع دف ةدددددد (دةتفةلددددددود يقددددددرة دررعديلبدددددد عدف، بايددددددرد رفي ددددددعد (1) محمددددددردرفم
د.388ص2114,دد1,رفععرق, 

د.168عجلد ابقد دصي  ددمحعم دمف  مدرف ، ردييردمل ل دف ة ,دم (2)
ُ يو ديلت ع دهالريع دف ة د,معجلد ابق دص (3) د.د391بد389محمردرفم
د.د195يبردرف ها دجعفع درفبيل لردبلندرفع،مد رفف، فرد,معجلد ابق دص (4)
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(6ا
س ّارب فٖ في الؽ ن فاو ٗعوال كوعاالط تال ال ث٘ة ُْ الوعرشاز ّالقااٖ ّالةث٘ف. 

القسى الراظج عشس  فٔ  ذرورج تاهر٘اشاخ انررادٗح ّاظرواع٘ح ّظ٘اظ٘ح
(1ا

 . 

 فأ القاسى الراظاج عشاس (فْكْ فٖ كراتَ اهْلد الع٘ادجه٘ش٘ل  زكص  ّتش ل عام

ذعسٗة الدّاص ًّشسٍ فاٖ هعرواج نااٖ علأ الرو٘٘اص ال ثقاٖ ّالوعااّاج الع٘اظا٘ح علٔ 

الٔ اشدؼام الوعرشف٘اخ ّظعلد هٌِا أهاكي ه لفح ّاشاص ُارا الْااج أ اثػ  ٓ ذلع ؤدف

ا هسغْتراااا ف٘اااَ ّذقازتاااد أف ااااز كاااور هاااي ارطثااااص  ازظااااا الوسااااٖ الااأ عاااائلرِن أهاااسر

  فاٖ هٌااشلِن ّاا اح ّٗالع٘اظ٘٘ي عٌادها أ اثػ ل او هاٌِن هاي ارفاال اتقااص الواس

قاتل أظس الفقساص فال ث٘ة ٗعالط الوساٖ الفقساص ه
(3ا

 . 

ّترلع أ ثؽٌا أهام ؼقثح ظدٗدج هي الوعسفح عٌاد فْكاْ فلقاد ذغ٘اس ه ااى العاوض 

هاي اداًارِن  ّأًرقل الوس  الٔ اازض الوعرشف٘اخ، تل الٔ هٌاشلِن، ّأار ارطثااص تادالر 

 ثؽاسللدّلح ّاُوالِا تل أارّا ٗؽصْى الدّلح علٔ ذشسٗج القْاً٘ي ّذقدٗن الدعن الواالٖ لل

ال ثٖ 
(1ا

 ، 

نااا٘ح ذةااص ارطثاااص  دأ ااثؽّنااد ذسذااة علاأ هااا ظااثق اى نااا٘ح العٌااْى 

 َف٘فراارػ فْكااْ كراتاا "الوسانثااح ّالعقاااب"فااٖ كراااب ُّاارا ّااااػ ّالوؽاهاااج ّالشااسطح 

االوسانثااح ّالعقاااب تلْؼاااخ ذثااسش العااعْى ّالصًاااشٗي ّهاادٓ الْؼشاا٘ح ّالرعاارٗة الاارٕ 

ة ذقٌ٘اح أّ عول٘ااح هٌظواح فِااْ ٗواازض علأ العٌااْى أّ الشاةص الوؽ ااْم عل٘اَ فالرعاارٗ

الغس  عول دزاهٖ ِٗدا الٔ اٗراا السظالح فٓ أعسؼٖ ّها دام هأشثَ تعول دزاهٖ 

هي الرعرٗة ُْ أى كل عقْتح ٗعة أى ذراوي ش٘ را هي الرعرٗة الرٕ ٗوازض علٔ ظعد 

 –الؽق٘قااح  –ٗعوااج تاا٘ي الوفاااُ٘ن الصوشااح ُااٖ  العاال ح  ة ُااْ هْاااْو الواارِن فالرعاارٗ

فالععد ُْ هْاْو اللقاص الرقل٘دٕ ت٘ي الؽق٘ق٘ح ّالعل ح الععد 
(5ا

 . 

                                                 

د.263 دصنددمندرفعص عدرفقرلمرد حتمدل ميادهذرد,معجلد ابقدةلتل  دتاعلخدرفجي ددة، ر (1)
(2)  Paul Rabinow, the Foucault reader, pantheon books ,1984, new york , 

P. 284. 

ُ  د (3) د1,تعجمددددرد جددددابعديصددددف عد,ررعد ددددعاردرفصددددباحد,رفة لددددتد, يصددددعدرفبيل لر,ررلددددثدةعلدددد
د313ص,1993

ُ   ديصعدرفبيل لر,معجلد ابق دص (4) د.314إرلتدةعل
رفمف دد ممدةقددعرىردفددمدحلددرعديدداشمدمحمددر دإ ددةافلردرفف، ددفردمددندرفيقددردرألعةل فدد جودرفددمدرالبددرر د (5)

ُريدددعد ُلدددلد,ررعدرفع رفدددردرفثقافلدددرد,رفج ة,ربندرفيدددرلمدف،ي دددعد رفت  ف، دددفتمدمل دددل دف ةددد د جلددد در فدددُ 
د.123-122 دص2115,د1, 
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لقد ذٌاّا كرااب االوسانثاح ّالعقااب( ًظاام العاعْى ّاللؽظاح الراٖ كاًاد ذ ثاق 

فِ٘ا هوازظاخ السناتح علٔ الوعٌْى ّاث  الفسد الوٌؽسا
  (6ا

اى االًرقاا هاي الرعارٗة 

ذعاْد  العقااب اال أى ارظاثاب  الٔ العقاب ؼدز تعثة ًصو الٌصعح اةًعاً٘ح ّؼل هؽلاَ

اٗعااد ّظا٘لح ظدٗادج للعقااب غ٘اس الرعارٗة الارٕ ذدعْ الٔ ظ٘اظ٘ح ّناائ٘ح الٔ ظسّا 

كاًد ذوازظَ العل ح ُّ را ذغ٘سخ الٌظسج هاي فاسد فاٖ السع٘اح الأ ا اس علأ الولاع 

الٔ هْاطي فٖ الوعروج هؽ ْم تالعقد االظرواعٖ
(1ا

. 

فالععي فٖ تداٗح القسى الراظاج عشاس ُاْ دج ظرلصم ذش٘٘د ظعْى ظدٗى العقاب اا

الق٘وااح ال ثااسٓ للٌِدظااح الوعوازٗااح الْظ٘ف٘ااح فااٖ فسًعااا فالوشاافٖ ّتاااراص هرااؽح 

ا لٌظسٗح هعوازٗح .ُْ الثااًْتر٘ ْى ارهسا  العقل٘ح ٗش وى ذعع٘در
 (3ا

الثااًْتر٘ ْى ُاْ 

ف٘ر اْى  الاثع  ِواهرادااوى هاج تعاا ى دائسٗراا هثٌ٘ااى ًْو هاي العاعْى ه اْى هاي 

ّظاْد شًااشٗي هفرْؼاح هاي الاداال ٌُّاا  تاسض  هاج لعاعٌاص لالوثٌٖ الوؽ٘  هاي شاقق 

لوسانث٘ي  ٗؽ٘  تو اى للوسانثح ُّرا الو ااى ٗرا٘ػ للساناة أى لُْ هع ي ّٗؽرل الْظ ، 

ٌٗظس داال الصًاشٗي دّى أ ى ٗساٍ أؼد 
(1ا

. 

لؽادٗس ؼ٘اس اذا كاى الثاًْتر٘ ْى ند ظسٕ ذرو٘وَ كٌواْذض هعواازٕ للعاعي ا

للعااعي ُروااام هااي نثاال الف٘لعااْا تٌرااام فبًوااا ٗسظااج ذلااع الاأ ارُو٘ااح الوؽْزٗااح االنااٖ 

ًاااثاط٘ح الؽدٗصااح لقااد ؼاال العااعي هؽاال تْ اافَ شاا ل للعقاااب الاارٕ ٌٗاظااة العاال ح اة

الرعرٗة ّأش اا العقاب ارااسٓ اذى فالعاعي علأ ااوا هاا ٗعاسٕ ذراْٗسٍ كوعاسد 

أؼ اهَ فِْ ظِاش اًاثاطٖ ٗقاْم ترقاْٗن الفاسد ظعادٗرا  ظِاش هلؽق تالقااص ٗرْلٖ ذٌف٘ر

ّٗعدٍ للعول ّلرؽق٘ق ذلع التد أى ٗعرٌد الٔ شوشح هثادة
(5ا

 . 

العصا إٔ عصا الوداى االورِن( عي العالن الةازظٖ ّعصلَ عي االاروط -ّال أ

فالعصا هثدأ أظاظٖ فٖ إٔ هئظعاح ظاْاص عاصا كاهال أاسٓ تارفساد الع٘ ٘ي هي ًاؼ٘ح 

                                                 

(1)  Paul Rabinow and Nikolas Rose (eds) Foucault Today, new york, 2003, 

P.8.  

ُ ر ددبغدددد عر دمف دددد مد (2)  د2111,رفمج،تدرالي،ددددمدف،ثقافددددرد,في ددددا دفددددودف، ددددفردمل ددددل دف ةدددد ررفدددد
د223-222ص

د.316 دص,معجلد ابقدتاعلخدرفجي ندفودرفعص عدرفقرلمرد,ةلت دة، ر (3)
(4)  Michel Foucault, (Panopticism) from discipline punish: the birth of the 

prison, volume 2, Indiana university press, 2008, P5. 

د.192 دصييردمل ل دف ة د,معجلد ابقدد ، ري  ددمحعم دمف  مدرف (5)
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ٖ الورؽح الٌفع٘ح أّ الععي أّ شاثَ كاهال فاٖ الوادازض ّالورااًج كاٖ ٗرا٘ػ اه اً٘اح ف

العول: فقد أكد فْكاْ علأ أى العوال -شاً٘اًاثاطٖ فٖ إٔ هئظعح اًاثاط٘ح. الرؽ ن اة

ًراظٖ تل ٗعول كآل٘ح ذعاعد علٔ الاث  ّالرقْٗن فالعلج الٌشاط اة َفٖ الععي ل٘ط ُدف

ااال العااعي تاال أى هااا ٌٗرعااَ العواال داااال العااعي ُااْ ارفااساد الرااٖ ذٌاارط ال ن٘وااح لِااا دا

هثدأ اظرقول٘ح الععي: فالععي ِٗدا الأ ا اوغ الواداً٘٘ي ّااث ِن -شالصاالوٌاث ٘ي.

ّل٘ط ؼسهاًِن هي الؽسٗح فقد ظعد هئظعح الععي الٔ االظرقوا عي القاااص فؤ اثػ 

ا تل الععي ال ٗ الععي أداص لرغ٘٘س العقْتح فالْند الرٕ ٗقاَ٘ الوداى فٖ  ْى ّنررا هقاظر

ّنرا غائ٘را
(6ا

 . 

اذى ٗش٘س فْكْ الٔ الْظ٘فح اةًراظ٘ح الراٖ ٗلعثِاا العاعي لا٘ط كٌواْذض عقااتٖ 

تل كٌوْذض ا وؼٖ ّذستْٕ ُّْ دّز ذشرس  فَ٘ هج الععي كص٘س هي الوئظعاخ هصل 

الودازض كوا أشسًا فٖ ًشس الااث  ّهاي شان ٗعار ٘ج فْكاْ زتا  الووازظااخ الوعسف٘اح 

لوعروج السأظاوالٖ ّلا٘ط لاٙلح اةًراظ٘ح  ّها ٌٗرط عٌِا ّذ ْٗعِن تؽ٘س ٗرن دهعِن فٖ

ا فٖ العرس ال وظ٘ ٖ ّنوعِن عصلِن  .كوا كاى ظائدر
 (1ا

 

ّ أظاظا٘ح ظاْاص فأ الوادازض أداج ؤفاالًاثاط هوازظح ذعرةدهِا الوئظعااخ كا

عاادج اظال أ اوؼ٘اخ فأ القاسى الراظاج عشاس هاي الوعرشف٘اخ ّكرلع فٔ الععْى ّاة

.اث  الفسد داال الوعوْعح
(3ا

 

اذى ٗراػ هوا ظثق اى فْكْ ند زت  ت٘ي هئظعح الععي ّالعل ح االًااثاط٘ح 

فوج ًشؤج العاعي ذاس  الرعارٗة الارٕ كااى أّلأ الووازظااخ الراٖ ذ ثاق علأ الوعٌاْى 

ّهااي تعاد ذلاع العقاااب ّهاج العااعي ذؽاْا الوعاسم هااي الؽسهااى هااي  راَل٘عراسا تعسٗو

داا العاال ح االًاااثاط٘ح ُّااٖ ٗااح الاأ اااث َ ّا ااوؼَ إٔ أى العااعي ؼقااق أُااؽسال

.الاث  ّالرقْٗن ّاة وغ
(1ا

 

فالعل ح ال ذعٌٖ هعوْعح الوئظعاخ ّارظِصج الرٖ ذااوي اااْو الواْاطٌ٘ي فاٖ 

اطاز دّلح ها اًواا ُاٖ هعوْعاح هاي عونااخ القإْ ااوي اظارساذ٘ع٘اخ هؽاددج ُارٍ العونااخ 

                                                 

د.193-192 دص,يفتدرفمعجلدرف ابقدي  ددمحعم دمف  مدرف ، ر (1)
د.11 دص,معجلد ابقدمحمردي،مدرفةعرد ديشعلردرفمععفرد رف ، ر (2)
(3)  Miehel Foucault,( Discipline and punish) the birth of the prison ,A lan 

sheridan (tras) a division  of random house,inc, New York, p2 15.د
د64صد,د1971,تعجمرد محمرد بلالد,مل ل دف ة  ديشامدرفي ا  (4)
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ظاارساذ٘ع٘اخ ذرععااد فااٖ أظِااصج الدّلااح اذرو٘ااص ت ًِْااا فااٖ 
(6ا

ّهااي ّظِااح ًظااس فْكااْ الٗو ااي  .

هوازظح العل ح تدّى هعسفح ّالع ط هي الوعرؽ٘ل للوعسفح عدم ذْل٘د العل ح فالعال ح ذواازض 

.ًِا هٌرعح ّال ذرو٘ص تالقوجؤًِا ذرو٘ص تاكوا ٓ شةص أّال ذورلع هي 
(1ا

  

فااٖ هئظعاااخ ّأظِااصج  َكاارلع العاال ح لاا٘ط لِااا هسكااص ّاؼااد ٗعااة الثؽااس عٌاا

لعو٘قح كالشسطح ّالع٘ش ّارظِاصج الع٘اظا٘ح هصال الؽ ْهاح ّالقاااص الدّلح كارظِصج ا

اًوا ُٖ عونح نْٕ هصلِا هصل عوناخ الؽسب اذى فالعل ح ل٘ط هئظعاح ّال ظِااش تال 

ُٖ هٌرشسج علٔ الععد االظرواعٖ كلَ فِٖ ؼااسج فٖ كال ه ااى ّهٌرشاسج فاٖ ااْص 

ا الٖ ه٘صذِا ارظاظ٘ح  ُّٖ كًِْا هٌرعاح ذٌارط فاٖ كال العل ح فٖ ًظس فْكْ ٗعْد أظاظر

ه اى ّهاي ٌُاا كااى ؼااْزُا ال لاٖ فاْ  الععاد االظروااعٖ فاٖ عوناح ارب تالعائلاح 

ّارظراذ ّالرلو٘ر ّالؽاكن ّالوؽ ْم 
(3ا

 

 –لِ٘ا فٔ عدج ًقاط اُن الٌرائط الرٔ ذْ لٌا أّٗو ي اظرةوك 

ف٘اَ ًظاسج الوعرواج ُان كرثاَ فقاد ذٌااّا أٗعد كراب ه٘ش٘ل فْكْ عي ذازٗخ العٌاْى هاي -

اسٓ فوصو الوعٌْى فأ العراس ال وظا٘ ٔ ألٔ اللعٌْى ّاارلفد ُرٍ الٌظسج هي ؼقثح 

تؽثعَ  داال الؽعاص ال فاس  تٌ٘اَ  ،ًَ ؼْ٘اى تو عقلؤتقعْج ّّؼش٘ح كالوعٌْى ٗعاهل 

ده٘اح فاالؽعص فأ القاسى العااتج آّت٘ي الوعاسه٘ي ّالشاؽاذٗي ّكااى ٗونأ هعاهلاح غ٘اس 

  .الف اخ هي الوعاً٘ي ّالعاُسٗي ّالورعْل٘يعشس ٗان كل 

كوااس  عقلاأ ذاان فاأ القااسى الراظااج عشااس  أٓ ى فراال العٌااْى تْ اافَ ال عقاالاال أ -

ّذلااع ذاان فاأ العرااس  ظاارعاتح للشاا آّ الوسفْعااح هااي الوؽعااْشٗي هااج الوعاااً٘يبك

س أظِاّ الْاعٔ "عرس ال ة الٌفعٔ" الارٓ أظِاس ؼق٘قاح العٌاْى فأ العقال الثشاسٓ

هقازًح تالعرس ال وظ٘ ٔ الرٓ زف  العٌْى تاعرثاازٍ  طس  عوض الوسٗ   ذقدم فٔ

  .الورؽح العقل٘حظِْز ِرٍ ارؼداز كاى لِا ظثة فٔ ف غ٘اب للعقل 

لٔ الرفسنح تا٘ي العانال ّالوعٌاْى كااى اى االًرقاا هي الرفسنح ت٘ي الوئهٌ٘ي ّالِساطقح ا-

ٓ ؼلاْا ال اة أٗاح ّالعال ح العلو٘اح تْتا٘ي العال ح ار ٓ أ ظثة فٔ هْلد ال ة الٌفعٔ

  .ّؼلْا كلوح هسٗ  تدا هعٌْىتدا ال ٌ٘عح  ٔالعقل

                                                 

ُ ر  دبغ عرد (1) د.233ص,دمعجلد ابقدمف  مدرفي ا دفمدف، فردمل ل دف ة د,رف
(2) Nanci ali ,Michel foucault ;A brief introduction to major Foucaultian  

themes ,Sheffield  hallam university ,2016, p4د
ُ ر ددبغ عر دمف  مدرفي ا دفودف، فردمل ل دف ة   (3) د.234صدمعجلد ابقد,رف
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فٔ القسى العاتج عشس ّالورؽح ال ث٘س الؽعص  الوئظعر٘ي : هي كور  ّل ي ٗئار علٔ –

هٌِواا  ّل اي ل اور   دهٔآعاهلْا الوعٌْى تش ل غ٘س  ًِن ا العقل٘ح فٔ القسى الراظج عشس

هااا أرااس ال وظاا٘ ٔ الوعٌااْى ٗعاهاال كؽ٘ااْاى ظاالة هٌااَ عقلااَ طسٗقرااَ توعٌاأ فاأ الع

ًِااا ذعااالط الوسااأ ّذعواال علاأ ذؽسٗااس ؤناهِااا تٌ٘اااا ّذااْ  ذاادعٔ تأالورااؽح الراأ 

عراساا ذقْم ترعرٗة الوسٗ  هاي أظال اة الوعاً٘ي ّل ي فٔ الؽق٘قح ُٔ توصاتح هؽ وح

  .ّهي شن عقاتَ فٔ الععي كورِن ّهؽاكورَ هؽاكوح أتدٗح  ؤتالة 

ذوع٘اد الشةرا٘ح ال ث٘اح  دااال الوراؽح الارٓ كااى علٔ الوراؽح العقل٘اح  ٗئار أٗاار -

ب ّ اًج الوععصاخ ّعلٔ الواسٗ  الةااْو لاَ ٗوصل الؽ ٘ن ّالقاأ ّال ث٘ة ّار

  ع ٔ القدظ٘ح لل ث٘ةأظل شفائَ فالعرس الْاعٔ أّطاعرَ هي 

ارلاغ الراود فأ الرود كاى ٗؽرل ه اًح فٔ الوئظعار٘ي الؽعاص ّالوراؽح ّل اي ا-

ُّاهااَ أالعرااس ال وظاا٘ ٔ ف اااى غ٘ااس ذااام توعٌاأ ال ث٘ااة ظعاال الوعٌااْى ٗرااود عااي 

ؼْاز  اهد ت٘ي العقل ّاالعقل ّل ي تالٌعثح للورؽح فالراود  ّاسافاذَ ّل ي ْٗظد

 ه لق ّذام فو ْٗظد لغح هشرسكح ت٘ي العقل ّالعٌْى 

ُرن تَ الف٘لعْا تٌراام أ٘د ّند الثاًْتر٘ ْى ُْ ًْو هي الععْى ٗسانة الوعٌْى هي تع-

ُوِاا عاصا الوارِن أُداا هاي ؤت مفقد ؼل الععي هؽل الرعرٗة كش ل للعقاب فالععي نا

ظارقوا عاي  اوغ ّاةللااث  ّاة ًراض  دااال العاعي كْظا٘لح لعول ّاةعي العالن ّا

 .ًاثاط٘ح القااص ّترلع زت  فْكْ ت٘ي هئظعح الععي ّالعل ح اة

  لمظادر العرتيحا

ه٘ش٘ل فْكْ، ذازٗخ العٌْى فٖ العرس ال وظ٘ ٖ، ذسظوح: ظاع٘د تٌـااساد،  -

 . 1111، 6الوسكص الصقافٖ العستٖ، ط

  _ه٘ش٘ل فْكْ، ًظام الة اب، ذسظوح: هؽود ظث٘و، داز الرٌْٗس.

 المراجع العرتيح 

الصّإّ تغْزج، هفِْم الة اب فٖ فلعفح ه٘ش٘ل فْكْ، الوعلط ارعلٖ للصقافح، 

1111. 

، 6دٗد كسٗصّا، عرس الثٌْ٘ٗح، ذسظوح: ظاتس عرفْز، داز ظِاد الرثاغ، طا_

6551. 

ؼ٘دز ًاظن هؽود، اش ال٘ح الفلعفح هي الٌقد ارزكْ٘لْظٖ الٔ اةتداو الوفِْهٖ انساصج 

 . 1165، 6ّلْش(، اتي الٌدٗن للٌشس ّالرْشٗج، ط٘ل دفٖ فلعفح ه٘ش٘ل فْكْ ّظ

ظوح: ًا س هر فٖ، هساظعح، أؼود فسٗط زّٕ تْزذس، هْظص ذازٗخ العٌْى، ذس

 . 1161، 6ُ٘ ح أتْ ظثٖ للصقافح ّالرساز، ط
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 .6515أاْاص علٔ الثٌْ٘ٗح(، ه رثح هرس، هش لح الثٌ٘حا شكسٗا اتساُ٘ن،

 .6515فْكْ، داز الوعازا،  ٗح ت٘ي العلن ّالفلعفح عٌد ه٘ش٘لعثد الُْاب ظعفس، الثٌْ٘

القدٗوح ّؼرٔ ْٗهٌا ُرا، ذسظوح: ظازج زظائٖ  ك٘ر٘ل، ذازٗخ العٌْى هي العرْز كلْد

ْٗظغ، كسٗعر٘ا  ف سٕ، هساظعح: دال٘ا هؽود الع٘د، هئظعح ٌُدإّ للرعل٘ن ّالصقافح، 

 . 1115، 6ط

ْز لل ثاعاح ّالٌشاس، ثاداز ً٘، "ذف ٘ع ًّقاد ("فْكْ ً٘رشَ_ ُاٗدغس_اهؽود الوصّغٖ، 

 . 1161، 6ط

  .ح عٌد ه٘ش٘ل فْكْ، داز الوعسفح العاهع٘حهؽود علٔ ال سدٕ، ًظسٗح الوعسفح ّالعل 

 (  "دٗدزّ _ت آ _فْكّْظٍْ ّنااٗا فلعف٘حاهؽود علٔ ال سدٓ 

 الرسائل العلميح 

 . 6551 ,,ظاهعح ع٘ي شوطًشْٕ هؽسم، هفِْم العل ح عٌد ه٘ش٘ل فْكْ -

 الوْظْعاخ العست٘ح -

 ، اعاااداد: أ. زّدًاااٖ اٗلاااٖ ألفاااا،1شااالْ ؼلاااْ، هْظاااْعح اعاااوم  الفلعااافح ض  -
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Abstract: 

 The research deals with the topic of madness and the 

relationship of madness to mental illness by examining the general 

features of the history of madness in western culture and the 

treatments that have been made to it throughout the different ages, 

starting from the renaissance and passing through the classic age 

until the modern age. As the book on the history of madness in the 

classical age is considered on the most important works of Michel 

Foucault not only in dealing with the history of dealing with 

madness but also because it presents for the first time his basic 

idea about the relationship between power and knowledge in 

addition to studying the formation of psychological discourse and 

its relationship to dealing with madness but also because it 

presents for the first time his basic idea about the relationship 

between power and knowledge in addition to studying the 

formation of psychological discourse and its relationship to 

dealing with madness in different institutions starting form 

reservations the big and even the psychiatric hospital.  

This research also aims to identify how the book on the history of 

madness has addressed the division between reason and madness 

and open a method of dialogue in the problem atic of their 

relationship in the field of modern contemporary philosophy in 

order to reveal the mysterious side of a person but madness.  

 key words: Michel Foucault, madness, the classical age, 

psychological clinic, panopticon, power, discourse, discipline.  

 


