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  :تو�ژین�وەپوخت�ى 

چ�مکى دەس��ت شیکارى زۆری بۆکراوە و ل�چ�ندین ڕەه�ندەوە رشۆڤ�کراوە و 
دیدگایان�ى پ�شوو، (میش�ل بیرم�ندگ�ل�کى زۆر ل�بارەوەی�وە دواون، ب��م جیاواز ل� زۆر�ک ل�و 

فۆکۆ) خو�ندن�وە بۆ چ�مک�ک� دەکات و فۆرم و ڕەه�ندە جۆریی�کا� دەستنیشان و دیاریدەکات، 
(فۆکۆ) دەس��ت ل� جۆری پ�یوەندیی�کانیی�وە شیکار دەکات، پ�یوەندیی�کا� دەس��ت ک� کۆی 

   مرۆیی دادەپۆشن.پنت� وورد و پ�راو�زەکا� کۆم��گایان ت�نیوەو و وەکو تۆڕ�ک ژیا�
ئ�م تو�ژین�وەی� ب�و دەرئ�نجام� گ�یشتووە ب�گشتى ل� ت��وانینى (فۆکۆ) دا ئ�گ�رچى 

دەس��ت وەکو ماهی�ت هیچ گۆڕان�ک تیایدا ڕونادات و ه�موو دەس��ت�ک ه�مان رسوشتى 

�گرتووە، خۆبا�یی و پیادەکاریى خۆنو�نى ل�پ�ناو ملک�چکردن و ڕامکرد� تاک�کا� ل�ناو خۆیدا ه�

ب��م ب�پ�ی جیاوازى پ�یوەندیی� ئامادەکا� دەس��ت، ش�وازەکا� کارى دەس��تیش بۆ با�یی خۆی، 

  .دەگۆڕ�ت، ک� ل�گ�ڵ خۆیدا فۆرم� جیاوازەکان و ڕەه�ندە جۆریی�کا� دەس��تیان ه��گرتووە

  ملخص البحث:
  فوكو)ها النوعية يف الفكر السيايس لـ(ميشيل بعادماهية السلطة وأ 

ظل مفهوم السلطة محل إهت�م و تحليل الكث� من املفكرين، ومن بينهم املفكر الفرنيس 
املعارص(ميشيل فوكو) ، اال ان ما �يز األخ� عن الكث� من املفكرين الذين سبقوه يف تناوله لهذا 

كنمط من    نوعيةاملفهوم هو كونه (فوكو) قد حلل ظاهرة السلطة وتحديد أشكالها و أبعادها ال
العالقات، التي تغطي مجمل العالاقات ب� أفراد املجتمع كشبكة تسرت كامل الحياة البرشية، وتوجد يف 
أك� البقع واألماكن مجهرية وهامشية ىف املجتمع. وقد وصل هذا البحث اىل نتيجة مفادها أن السطة 

لها الطبيعة ذاتها القا�ة عىل التعايل يف روئية (فوكو) � �سها التغي� يف مضمونها و ماهيتها، و 
وإرادة السيطرة عىل األفراد، إال أن م�رسة هذه السلطة تغي� وفقا لعالقات السلطة    والهيمينة
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  .م تتغ� معها آليات تأث�ها أيضاالسائدة يف املجتمع، م� تتغ� معها أألبعاد النوعيىة للسلطة، ك
   

Abstract 
The Essence of Power and its Forms in the Political Thought of (Michel Foucault) 

The term of power has been explained and analyzed in many ways and sides, it 
has been spoken about by several intellectuals. But differ from many of the previous 
ones, (Michel Foucault) analysis the term and indicates its forms and perceptions. 
(Foucault) analysis the power in its own connections whose cover all the tiny corners 
and forgotten edges in the community that are extending over all the humans life. 

This research has been concluded that, in general Michel Foucault’s point of 
view, besides being selfish and practicing its selfishness in its own nature so as to 
capitulate and govern the community members, power’s working strategies are 
changing according to its available connection types and forms, those are holding 
different typical directions. 
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  ىپشـک
تاک و کۆم���کان، چ�مکى دەس��ت وەک دەرک�وت� و ب�رئ�نجامى پ�یوەندى ناب�راب�رى ن�وان 

ه�میش� ج�گ�ى س�رنج و گفتوگۆ و ه��وەست�ى مرۆڤ�کان ب�گشتى و هزرم�ندان و ف�یل�سوفان 
ب�تایب�� بووە. دام�زراوەکا� دەس��ت، ئامرازەکا� دەس��تگ�ر�تى، ڕوانگ�کان ل�ه�مب�ر 

تاک�کان ل�ه�مب�ر  دەس��ت، ئایدیا و هزر و باوەڕ و یاسا و ڕ�ساکان ک� بن�ماى پت�ویی و مت�ن�ى
دەس��ت مسۆگ�ر و س�قامگیر دەک�ن و ئ�ندازە و جۆرى ئ�و گۆڕانکارییان�ى ل� ڕای��ى م�ژووی 
دەس��تدا ڕوویانداوە و کاریگ�رییان ل�س�ر تاک�کان چى وەک دەروون و بوو� ناوەکى، چی وەک 

ەست ب�و الی�نان�ى ج�ست� و ملک�چی و کۆنرتۆ�کرد� چ�ند و چۆن بووە، دیدگاى (فۆکۆ) ل�پ�یو 
  دەس��ت و ڕەخن�و شیکردن�وەکا� بۆ ئ�م� مای�ى ل�س�ر وەستان�.

ب�الى (فۆکۆ) وە وەرچ�رخان و وەرگۆڕان(تحول)ى ع�ق�نی�� بونیادى دەس��تگ�رى هاوکات 
دەب�ت� بن�ماى فۆڕمى تازە و جیاوازى دەس��ت، ع�ق�نی�� تیۆکراسی و پیرۆزگ�رایی دەس��� 

ره�م دەه�ن�ت، و ع�ق�نی�� ب� ئامانجگرى دەو��ت و شکۆی ف�رمان�ەوایی ئامرازى س�رکوت ب�
س�ره��دا� دەس��� کۆنرتۆڵ و دیسپلینسازە، و ع�ق�نی�� مۆد�ر� ب�ره�مه�نان و س�رانس�ربینیی 
 و ئامار و دام�زراوەى نوێ ساز�ن�رى ف�زاى بایۆ دەس��ت و دەس��� ه�ژمونکارە، ک� تاک تیایدا
ئامرازى مان�وە و س�قامگیری دەس��ت� و تا ئ�و ج�گ�ی� گرنگى پ�دەدر�ت ک� ب�شدارە ل� 
ب�ه�زکردن و مان�وەى دەو��تدا، ب�جۆر�ک ک� ژیان، م�رگ، کاروچاالکى، مات�م و خۆشی و ...هتد 

  تاک�کان تائ�و ج�گای�ى سود ب� دەس��ت و کای�ى سیاسی دەگ�ی�نن ئ�وا گرنگ و ج�ی بای�خن.
ک�ش�ى س�رەکى ل�م تو�ژین�وەی�دا ه�و�دان� بۆ رشۆڤ�کرد� ئ�و فۆرم�  �ى تو�ژین�وە:ک�ش

جیاوازان�ى دەس��ت ک� وەک دەرئ�نجامى جیاوازى پ�یوەندیی�کا� دەس��ت دەرک�وتوون، هاوکات 
دەرخستنى چۆنی�� کارکردن و پیادەکارى فۆرم� جیاوازەکا� دەس��ت و ئ�و ڕەه�ندە جۆرییان�ى 

و بونیادى پ�یوەندیی�کا� دەس��ت ه�م ل� ش�وەی دەس��� شوانکارەیی و ه�میش ل� ل�نا
دەس��� مۆد�رندا ک� ب�گشتى ل�ناو دەو��ت و دام�زراوە دەو��تیی�کاندا ئامادەی�، ه�روەها 
شیکردن�وەى ه�بوو� ب�رگری وەک پنت�ک ل�ناو و ل�ت�ک دەس��ت و پ�یوەندى ن�وان دەس��ت و 

  .ب�رگریدا
گری�ن�ى تو�ژن�وەک بریتیی� ل� س�ره��دا� فۆرم�جیاوازەکا� دەس��ت  گری�ن�ى تو�ژین�وە:

ب�پ�ی جیاوازى جۆری پ�یوەندیی�کان ل�گ�ڵ وەک خۆمان�وەى رسوشتى خۆن�و�نى و پیادەکارى 
و دەس��ت بۆ ملک�چکرد� تاک�کان، ه�روەها بوو� ب�رگرى ل�ه�موو پنت� ئامادەکا� دەس��ت دا 

  ن�بوو� دەس��ت ل�دەرەوەى پ�یوەندى ب� ب�رگریی�وە.
گرنگى ئ�م تو�ژین�وەی� ل� ب�کاره�نا� ش�وازە رشۆڤ�کاریی�ک�ى (فۆکۆ) بۆ  گرنگى تو�ژین�وە:

چ�مکى دەس��ت دەردەک�و�ت، ئ�ویش رشۆڤ�کرد� چ�مک�ک�ی� ل�ناو خودى خۆیدا ئ�م�ش بۆ 
ێ و جیاوازە، ک� جیاوازە ل�و دیدگایان�ى بوو� ناوەندى ئاکادیمى کوردى تو�ژین�وەی�کى نو 

  دەس��ت ت�نیا ل�ناو دام�زراوەکاندا رشۆڤ� دەک�ن.
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  گرنگرتین ئامانج�کا� ئ�م تو�ژین�وەی� بریتین ل�: :ئامانج�کا� تو�ژین�وە
/ رشۆڤ�کرد� دەس��ت ب�و ش�وازەى (فۆکۆ) بۆ چ�مک� دەڕوان�ت ک� بریتیی� ل� ١

  دەس��ت و شیوازى کارکرد� ل� پنت� وورد و ب�رب�وە ئاسۆیی�کا� کۆم��گادا.دەستنیشانکرد� 
/ شیکردن�وەى پ�ک�وە گر�دراوى جۆری پ�یوەندیی� ئامادەکا� ناوکؤم��گا و فۆرم� جیاوازەکا� ٢

  دەس��ت.
/ دەستنیشا� ڕەه�ندە جۆریی�کا� دەس��ت و بوو� ب�رگرى ل� ه�موو ئ�و شو�نان�ى ٣

  تیایدا ئامادەی�.دەس��ت 
ل�م تو�ژین�وەی�دا میتۆدى شیکارى ف�لس�فی ب� بن�ما وەرگیراوە ل�پ�ناو  میتۆدى تو�ژین�وە:

شیکارکرد� چ�مکى دەس��ت و فۆرم و ڕەه�ندەکا�، ه�روەها پشت ب�چ�ند میتۆد�کى تریش 
  ب�سرتاوە، وەک میتۆدى وەسفی و م�ژوویی.

ل� پ�ش�کى و دوو ت�وەرە ل�گ�ڵ کۆتایی و ئ�م تو�ژین�وەی�  پ�یک�رى تو�ژین�وە:
دەرئ�نجام�کان پ�کهاتووە، ل� ت�وەرەى ی�ک�م دا ماهی�� دەس��ت خراوەت� ڕوو و تیایدا باس ل� 
فۆرم� جیاوازەکا� دەس��ت کراوە، وەک دەس��� س�رکوت و چ�پ�ن�ر، دەس��� س�روەر، 

ش ت�رخان� بۆ ڕەه�ندە جۆریی�کا� دەس��� دیسیپلین و بایۆ دەس��ت، ت�وەرەى دووەمی
دەس��ت، ک� تیایدا باس ل� دەس��� شوانکارەیی و دەس��� دەو��ت کراوە، ه�روەها ل�کۆتا خا�ى 
ت�وەرەى دووەم دا پنت�کا� ب�رگرى ل�ه�مب�ر دەس��ت خراوەت�ڕوو. ل�کۆتایی تو�ژین�وەک�شدا 

  � خراون�ت�ڕوو.گرنگرتین دەرئ�نجام� ب�دەستهاتووەکا� تو�ژین�وەک
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  ماھیتى دەست: :توەرەى یکم
ڕوانگ�ى (فۆکۆ) بۆ دەس��ت گر�دراوە ب� دیدگاکا� ل�ه�مب�ر (پ�یوەندیی�کا� دەس��ت)، واتا 
(فۆکۆ) باس ل� پ�یوەندیی�کا� دەس��ت دەکات ن�وەک دەس��ت، ئ�م�ش ل�س�ربن�ماى ئ�وەى ک� 

ناب�راب�رى ن�وان دوو الی�ن، (فۆکۆ) خۆی دە��ت ک� ه�میش� دەس��ت بریتیی� ل� پ�یوەندى 
چ�مکى دەس��� ب�واتاى پ�یوەندیی�کا� دەس��ت ب�کاره�ناوە، ب��م کات�ک ک� باسی 
پ�یوەندیی�کا� دەس��� کردوە ئیدی س�رنج�کان چون�ت� س�ر دام�زراوەى سیاسی و حکوم�ت و 

ی دە��ت م�ب�ستى ل�ه�موو جۆرە پ�یوەندیی�کى چینى با�دەست، ب��م ڕاستیی�ک�ى وەک خۆ 
، دەس��ت دام�زراوەی�ک نیی� ناوەڕۆک�کى قوڵ و دەزگای�کى پ� نه�نى ه�ب�ت، )١(ن�وان مرۆڤ�کان�

ب��کو ل�بن�مادا دەس��ت جگ� ل� تۆڕ�کى فراوا� پ�یوەندى ن�وان الی�ن�کان هیچی تر نیی�، وەک 
ب� تۆڕى پ�یوەندى ن�وان ئ�وتاکان�ى ل�داوەکا� ئ�و (فۆکۆ) دە��ت چ�مکى دەس��ت ئاماژەی� 

تۆڕەوە ئا�ون و ل�ی�کرت گیربوون، و دە��ت م�ب�ستى ل�م� بریتی نیی� ل� یاری و ملمالن�ی�ک ک� 
بردن�وە و دۆڕا� ل�خۆیدا ه��گرتووە، ب��کو م�ب�ستى ل� پ�یوەندى ئ�و کردەوەی� ک� کردەوەى تر 

، ئ�م فراوا� و گشتگیریی�ى  )٢(�وەى ترەوە س�رچاوە دەگر�تدەوروژ�ن�ت و ه�ر ی�ک�کیان ل�ئ
پ�یوەندیی�کا� دەس��ت و رسوشت� ه�م�چ�شن�ک�ى وایکردووە ک� ل�ماهی�ت�ک�ى دا جۆر�ک 

  کات�کان ب�ت. -ل�فرەیی و نواندنکارى شو�ن
ت پ�یوەندیی�کا� دەس��ت ه��گرى ماهی�ت�کن ک� ل�ناو بونیادى خۆی دا فۆرمگ�ل�کى دەس�� 

دەن�خش�نن، (فۆکۆ) باوەڕى وای� دەس��ت بریتیی� ل� پ�یوەندى، ب��م پ�یوەندى ی�کسانان� نیی�، 
پ�یوەندیی�کا� دەس��ت پ�یوەندى ناهاوس�نگن، ب��م ئ�م ناهاوس�نگیی�ش ب�و واتای� نیی� ک� 

تاک�کا� پ�یوەندیی�کا� ه�ز ل� ناوخودى خۆیاندا ت�نیا جۆر�ک ل� ق�دەغ�کار بن وەک ئ�وەى 
کۆم��گا ل�بارەیان�وە دەدو�ن، چونک� ه�میش� ل� کۆم��گاکان دا کۆم���کا� ب�رەنگارى ل�ه�مب�ر 
پ�یوەندیی�کا� دەس��ت س�ره��دەدەن، واتا پ�یوەندیی�کا� دەس��ت ه�میش� ب� فۆرمى جیاواز و 

ماهی�� دەس��ت دا  ، (فۆکۆ) ل� نورساوەکا� دا و ل�رشۆڤ�ى)٣(ب�ئامرازى جیاوازەوە دەردەک�ون

، ه�ر ی�ک�ک ل�و فۆرمان�ى دەس��ت )(ب�گشتى چوار فۆرمى دەس��ت باس و رشۆڤ� دەکات

                                                           
ف�لس�ف� و ئیسالم و ڕۆشنگ�رى، ن�وەندى ڕەه�ند بۆ ل�کۆ�ین�وەى کوردى، سل���، ) م�ریوان وریا قانع، دەربارەى ١(

  .٣٥١-٣٥٠، الال٢٠٠٢
(2) Michel Foucault, critical inquiry- vol 8 - subject and power, translated from the French by: 
Leslie Sawyer, The University of Chicago Press, Chicago, 1982, p786. 
(3) Michel Foucault, Power- Moral Values- and the Intellectual (Interview with Michel Foucault - 
By: Michel Bess), Nov. 3, 1980, look this link: 
https://www.michaelbess.org/foucault-interview/ . 

) ( ــنگ�ى ــ��ت� ک� زادەى ژی ــدیی�کا� دەس ـاوەى پ�یوەن ــاوکۆیی� ن�خرشـ ــ��ت ئ�و ن ــاهی�� دەس ــت ل� م م�ب�س
کات)ە جیاوازان�ی�، ئ�گ�رنا (فۆکۆ) بینینی دەسـ��ت وەک  -کۆم��ی�� ناوکۆم��گا و دیدگا با�دەست�کا� ئ�و (شو�ن



  ماهی�ت و ڕەه�ندە جۆریی�کا� دەس��ت ل� هزرى ڕامیارى (میش�ل فۆکۆ)دا

١٦٦ 
  

ل�جۆر�کى جیاواز ل� پ�یوەندیدان، ئ�وانیش بریتین ل� دەس��� س�رکوت و چ�پ�ن�ر، دەس��� 

  .)(س�روەر، دەس��� دیسیپلین و بایۆ دەس��ت
  

  دەس��� س�رکوت و چ�پ�ن�ر: :ی�ک�م
س�رکوت ل� سادەترین ماناى دا بریتیی� ل� ویستى دەس��ت بۆ دەست�مۆبوون و ڕەزام�ند ب� 
ژ�رف�رمانی، دەس��� س�رکوت ناتوان�ت هیچ کار�ک ب�ئ�نجام بگ�ی�ن�ت جگ� ل� ناچارکردن ب� 

چوارچ�وەى زانین و ئاگایی ملک�چی، ه�موو کار و مومارەس�کردن و کاریگ�ریی�کا� ل�دەرەوەى 
  م�عریفی و ب� پشت ب�س� ب�ه�ز، ناچارکرن و زۆرل�کردن ئ�نجام دەدات.

(فۆکۆ) ل�ڕ�گ�ى ئارکیۆلۆژیان�ى خۆی�وە، ل�ڕوانگ� م�ژووی�ک�ی�وە، ب� گ�ڕان ب� شو�ن پنت� زۆر 
، دەخواز�ت ووردەکا� م�ژووى مرۆیی و ج�ست�ى کۆم��ی�� کۆم��گا ل� کات و شو�ن� جیاوازەکاندا

ئ�وە ڕوون بکات�وە ک� میکانیزم�کا� کۆنرتۆ�کردن و دەست ب�س�رداگرتن چۆن ل�س�ر بن�ماى 
س�رکوتکردن و چ�پاندن ب�گ�ڕ دەخر�ن و ب�کار دەبر�ن، ئ�ى ئ�و میکانیزمان�ى س�رکوتکردن و 

خ�زان و  چ�پاندن خۆیان چۆن و ب�پ�ی چى لۆژیک�ک دادەم�زر�ن و ل� پانتایی کۆم��گادا، ل� ناو
دەرەوەى خ�زان، ل�زیندان و ناوەندى خو�ندن و ن�خۆشخان�کان، ل� لوتک�ى ه�رەمى کۆم��گاوە بۆ 
پنتى بن�وەى، ل�ناو ج�وه�رە ه�رە ئ�ست�م و ل� تو�ژا�� زۆر ت�نک و ئاسان�کان، ل� ه�موو پنت�کا� 

دەمى نو�ی ، ب�تایب�ت ل�س�ر )١(ج�ست�ى جڤات ب�ه�مان نۆرم کار دەکات و ب�ودەب�ت�وە
س�ره��دا� ت�کن�لۆژیا و ئامرازگ�ل�ک، ک�دەس��ت ئاسانرت دەتوان�ت پرۆس�کا� س�رکوت ب�ڕ�وە 
ببات، ه�روەها ل�الی�کى ترەوە داه�نان� تازەکا� ب�ڕ�وەبردن و ش�وازى تازەى سیست�مى ئابورى و 

وت و کۆنرتۆ�کرد� پ�ویستى ب�ره�مه�نان، وایکردووە دەس��ت بیر ل� ک�مت�چوترین ڕ�گای س�رک
تاک�کان بکات�وە، ئ�م ڕەه�ندەش وا ل� (فۆکۆ) دەکات ب��ت ل� سیست�مى س�رمای�دارى دا، س�رکوت 

                                                                                                                                               
ک� ه�ب�ت و ماهی�ت و ب�ره�ست و گیراو ب�ت ڕەتدەکات�وە، واتـا پ�ـی وای� دەسـ��ت وەک مـاهی�� بـوو� شت�ک 

فاروق رەفیق، غ�م� شت�کى ب�رج�ست� بوو� نیی�، ب��کو ل� واقیع دا دەس��ت ب�واتاى پ�یوەندیی�کان د�ت. ب�وان�: (
  ).٢١٥، ال٢٠٠٦جڤاتی�کان، ب�رگى ی�ک�م، چاپخان�ى ڕەنج، سل���، 

) ( ب�گشتى نوسین�کا� (فۆکۆ) دەچن�وە س�ر پنت� شیکاریی�کا� دەس��ت، ه�رچ�ندە (فۆکۆ) خۆی دە��ت باب��
ــدراوە،  ســ�رەکى ئ�و (ســوب�کت�) ن�وەک دەســ��ت، ب��م ئ�وەش ناشــار�ت�وە ک� ت�واو ب� پرســی دەســ��ت�وە گر�

ەس��ت، ڕاسـت� ک� مـن ب�ت�واوى ب� پرسـی دەسـ��ت�وە "ب�گشتى تو�ژین�وەکا� من دەربارەى (سوب�کت�) ن�وەک د
گر�دراوم، ئ�م�ش چونک� ئ�وە بۆ من ئاشـکرابوو، ه�ر ک� مـرۆڤ ل� پ�یوەنـدیی�کا� وەب�ره�نـان و پ�یوەنـدیی�کا� 

وە". ئا�وگۆڕو ئاماژە و ماناکاندا خۆی بینی�وە، ئیرت ل�ه�مان کاتدا ک�وت� ناو پ�یوەنـدیی� زۆر ئا�ۆزەکـا� دەس��تیشـ�
 ب�وان�:

(Michel Foucault, critical inquiry- vol 8 - subject and power, op.cit, p778). 
، الال ٢٠١٨) عارف دانیالی، میش�ل فۆکۆ، و: س�روان ئ�حم�د، ناوەندى غ�زەلنوس بۆ چاپ و ب�وکردن�وە، سل���، ١(

٦٧ -٦٦.  
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  .)١() دەس��ت پ�کد�ن�تgeneral formش�واز و فۆرمى گشتى(
بۆ دیاریکرد� ویست�کا� دەس��� س�رکوت دەب�ت رشۆڤ�ى کۆی ئ�و گۆڕان� ج�وه�ریان�  

ەندیی�کا� ه�ز دا ه�ی�، ل�گ�ڵ الی�� ه�زدار و هاوپ�یوەند ب�جۆری چین�کا� بک�ین ک� ل� پ�یو 
کۆم��گ� و باب�ت�کا� دادگ�رى کۆم��ی�� و ه�موو ئ�و ئامراز و ش�وازان�ى پای�کا� دەس��ت 
پ�کدەه�نن و ئ�ندازەى ڕەنگدان�وەى ه�موو ئ�وان� ل�چوارچ�وەى دەق و ڕ�ساکان و جۆر و ئامانج 

دنیان و ڕەنگدان�وەیان و دەرهاویشت� و کاردان�وە و ل�ک�وت�کانیان ل�کۆم��گ�دا، چونک� ل� س�پان
دەس��� س�رکوت ه�میش� ه�و�دەدات ه�ز و ب�ردەوامى خۆی ل� پ�نهانکردن و شاردن�وەى 

، بۆ�ون� کات�ک پزیشک دەخواز�ت )٢(ح�قیق�� خۆی و ب�رژەوەندیی�کا� دا زیندوو ڕابگر�ت
ش بدات ب�ب� ئ�وەى خۆی دەستى ل�بدر�ت، وەکو در�ژکراوەى دەس��� پاشا دەست ل� ن�خۆ 

، ک� پاشا دەیتوا� ل�مسی تاک�کان بکات ب�ب� ئ�وەى هیچ ک�س�ک )٣(ل�س�ردەمى کالسیک دا
ل�دەرەوەى ڕەزام�ندى پاشا، بتوان�ت ل�مسی پاشا بکات، ئ�م�ش ل�س�ر بن�ماى ج�ست�ى دەست 

نه�نی، دەب�ت� ژوور�کى داخراوى پ� ڕازى نه�نى و خواستى نادیار و ل�ن�دراو دەب�ت� شو�ن�ک بۆ 
ئارەزووى پ�نهان، ج�ست�ى ل�مس ن�کراو وەک شو�ن�ک ل� تاریکى و ئاشکران�کراو، وەک س�رچاوەى 
نه�نیی� گ�ورەکان دەم�ن�ت�وە و دەب�ت� شو�ن�ک بۆ پرسیارکردن، و ل�ب�رئ�وەى دەس��ت ل� 

نادیارەک�ى تاک دەترس�ت، بۆی� ه�و�ى دۆزین�وەى دەدات، دەس��� ج�ست�ى شاراوەى تاک، دیوە 
مۆد�رن ل�ه�و�ى دروستکرد� سوب�کت�کدای� ک� ج�ست�ى ش�فاف ب�ت و ڕووتکراب�ت�وە ل�ه�موو 
نه�نى و نادیاریی�ک، هاوکات دەس��ت ل�گ�ڵ ئاشکراکرد� ج�ست�ى سوب�کت، ه�و�دەدات 

شاراوەو پ�نهان بکات، واتا دەس��ت ه�مووان ببین�ت ج�ست�ى خۆی، ماهی�ت و ڕازەکا� خۆی 
ب�ب� ئ�وەى ک�س بتوان�ت دەس��ت بخات� ب�ر ڕوناکى و ب�ر ه�زى بینین، بۆئ�وەى دەس��ت 
بتوان�ت خۆی بگونج�ن�ت، بۆئ�وەى بتوان�ت ئ�گ�ر ب�ش�وەی�کى ڕ�ژەییش ب�ت س�رک�وتوو ب�ت، 

  .)٤(ار�ت�وەئ�وا پ�ویست� ب�ش�ک ل� میکانیزم�کامى خۆی بش
(ب�ختیار عىل) ل� نوسین�کیدا دەربارەى (فۆکۆ) ئ�وە ڕوون دەکات�وە ک� شاراوەیی دەس��ت 
ت�نیا الی�ن� سادەک�ى گ�م�ى دەس��ت�، ب��م الی�ن و دیوەک�ى تری ک� دیوە ترسناک�ک�ی�� ئ�وەی� 

م� بزان�ت، واتا خۆی ک� دەس��ت ئ�و ماف� ب�خۆی دەدات ک� ه�موو نه�نى و شت� تایب�تیی�کا� ئ�
ل� تاریکى و ن�بیندراوى ب�ت و ئ�م�ش ل� ڕوناکی، پ�شی وای� ئ�م خواست�ى خۆپ�نهان و 
ئاشکراکرد� نه�نى مرۆڤ ب�جۆر�ک ل� جۆرەکان گر�دراوى پ�ۆژەکا� مۆد�رن�ت� و ڕۆشنگ�ریی�، 

ل� س�ردەمى ه�ربۆی� پ�ۆژەک�ى (فۆکۆ) ل�ه�مب�ر پ�یوەندیی�کا� ن�وان دەس��ت و م�عریف� 

                                                           
(1) Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow, Michel Foucault: beyond structuralism and hermeneutics, 
The University of Chicago, Chicago, 1983, p128. 

  .١١٤-١١٣، الال٢٠١٥) ج�بار أحمد، ئاشنابوون ب�فۆکۆ، دەزگاى ئایدیا بۆ فیکر و ل�کۆ�ین�وە، سل���، ٢(
  .٣٨) عارف دانیالی، س�رچاوەى پیشوو، ال٣(

(4) Michel Foucault, the history of sexuality- vol 1, translated by: Robert Hurly, Pantheon Books, 
New York, 1978, p86. 
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مۆد�رن� ب�گرنگ دەزان�ت ک� توانیویی�� ئ�و پ�یوەندیی� قو��ى ن�وان دەس��ت و م�عریف� 
، واتا دەس��ت )١(بدۆز�ت�وە ک� ه�ردووکیان دەخوازن نه�نیی�کا� مرۆڤ بدۆزن�وە و کۆنرتۆ�ى بک�ن

�رى خۆی ک� دەخواز�ت مرۆڤ بخات� ب�ردەم پرۆس�کا� ئاشکراکردن ئ�وا ناوکى خۆی، ج�وه
دەخات� ناو تون�لگ�ىل تاریک و نادیارەوە، ب�تایب�ت ج�وه�رە ست�مگ�رەک�ى، تاک� ئامرازیش بۆ 
شاردن�وەى ئ�و ج�وه�ر و ڕووە س�رکوتگ�ران�ى دەس��ت یاخود تاک� دەمامکى داپۆش�رى دیوە 
ترسناک�ک�ى دەس��ت و دروستک�رى دیو�کى جوان و مرۆڤ دۆستان�ى درۆین�، ل�پاڵ ئ�و 

ەزگایان�وە ک� س�رب�خۆ ل� دەس��� سیاسی دەردەک�ون، ب��م ل�ناوەڕۆک دا وانین،  بریتیی� ل� د
دەستور و یاساکا�، ل�م پ�ناوەش دا دەس��ت پاب�ندبوون ب�یاساوە وەک پرس�کى ئ�خالقی گ�ش� 

مان ب�و پ�دەدات، (فۆکۆ) پ�ی وای� ه�ندێ کات ل�و جۆرە ه��و�ستان� نزیک دەبین�وە و بیرکردن�وە
جۆرە باردەه�ندر�ت ک� ئ�خالق بریتیی� ل� پاب�ندى ب� یاساکان�وە و ئ�گ�ر ئ�و ڕ�ساى پاب�ندیی� 

) دا بگ�ڕ�ین، وەک ئ�وەى دە��ت: ل� alternativeبزربوو، ئ�وا پ�ویست� ب�دواى ج�گرەوە(
وەمان ) ئ�و جۆرە ئ�خالق�دا پ�ویست� وە�م�ن ه�ب�ت یان پ�ویست� کاردان�absenceن�بوو�(

، چ�مکى )٢() داan aesthetics of existenceه�ب�ت، ئ�م�ش ب� گ�ڕان ب�دواى جوانیی�کا� بوون (
جوانیی�کا� بوون الى (فۆکۆ) دەب�ت ب� ئامرازى کاردان�وەکا� تاک ل�ه�مب�ر پ�ردەى یاسا بۆ 

ئ�و دەزگایان� داپۆشینى دیوە نادیار، هاوکات دڕندەک�ى دەس��ت، ه�روەها پ�ی وای� ک� پ�ویست� 
ڕەخن� بک�ین ک� ب�ش�وەى ب�الی�ن و س�رب�خۆ ل� دەس��ت خۆیان دەردەخ�ن، چونک� 
ڕەخن�کردنیان وائ�کات ئ�و دەمامکان� البدەین ک� ڕووە توندوتیژئام�زەک�ى دەس��تیان داپۆشیوە و 

ەخن�کردن و ، ئ�م ڕ )٣(هاوکارى دەس��تن تاوەکو ب�شاراوەیی کردە دڕندان�کا� خۆی ئ�نجام بدات
دەمامک ه����ین�ش ب�الى (فۆکۆ)وە ل�الی�ن ک�سی پاریسیایی�وە ئ�نجام دەدر�ت. (فۆکۆ) ل� 
ڕ�گ�ى چ�مکى جوانی�کا� بوون�وە د�ت� س�رباسی ک�سی پاریسیایی، (وەک ل� خا�ى س�ی�مى 
ت�وەرەى دووەمى ئ�م باس�دا و ل� پرسی ب�رگرى ل�ه�مب�ر دەس��تدا ه��وەست�ى ل�س�ر 

�ین)، ک�سی پاریسیایی خاوەن ڕۆحی�ت�کى ب�رەنگاریی� و ل�ب�ردەم ه�ڕەش�کاندا خۆڕاگرە و دەک
  ل�پ�ناو ب�رژەوەندى گشتى ڕیسک ب� گیان و ژیا� خۆی دەکات.

س�رکوت وەکو خواستى دەس��ت ل� بن�ڕەت و بناغ�ى پ�یوەندیی�کا� دەس��ت دا دروست 
وت دەردەک�و�ت، ل�دەرەوەى دەس��ت پرۆس�ى دەب�ت، کات�ک دەس��ت ئامادەگى ه�ب�ت س�رک

س�رکوت نیی� و کات�ک دەس��ت بوو� ن�ب�ت ئ�وا شت�کیش ب�ناوى پرۆس�ى س�رکوت بوو� ناب�ت، 
واتا بوو� س�رکوت ب�سرتاوە ب� بوو� دەس��ت�وە، ب��م م�رج نیی� ک� دەس��ت ه�بوو ڕاست�وخۆ 

س�رکوتیش بوو� نیی�، ب��م دەش�ت دەس��ت س�رکوتیش ه�ب�ت، واتا ب�ب� بوو� دەس��ت 

                                                           
  .٤٤-٤٣، الال٢٠١٤) ب�ختیار عىل، ئاوڕەک�ى ئۆرفیۆس، ناوەندى رۆشنبیری و هون�رى ئ�ند�ش�، سل���، ١(

(2) Alan Milchman and Alan Rosenberg Editors, Foucault and Heidegger - Critical Encounters, 
University of Minnesota Press, London, 2003,  p223. 
(3) Michel Foucault and Noam Chomsky, The Chomsky-Foucault Debate On Human Nature, The 
New Press, New York , 2006, p41. 
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ه�ب�ت و س�رکوت ن�ب�ت، چونک� دەس��ت جگ� فۆرمى س�رکوتک�ر ل�فۆرمى تریش دا 
دەردەک�و�ت، دەش� دەس��ت دروستک�ر و بنیاتن�ر و ب�ره�م ه�ن�ریش ب�ت، ه�زى ناوەکیان�ى 

ۆب�کت�کان و ئ�و پانتایی و . ک�وات� دەس��ت ئ)١(دەس��ت جگ� ل� س�رکوت ه�زى تریشی ت�دای�
ڕوب�ران�ى ب�س�ریاندا پیادەدەکر�ت وەک تاک�کان، ت�نیا س�رکوتیان ناکات، ب��کو دروست و 
ب�ره�م و بونیادیشیان دەن�ت، ئ�گ�ر باوەڕمان ه�نا ب�وەى دەس��ت کارى ل�ناو باب�ت�کان ن�ک 

�کان�وە ن�ک ل�دەرەوەى ل�س�ر باب�ت�کان، ل�خوارەوە ن�ک ل� س�رەوە، ل�ناوخۆی پ�یوەندیی
پ�یوەندیی�کان�وە دەگ�ڕێ و پیادەدەکر�ت، ئ�وا ب�ناچارى دەک�وین� س�ر ئ�و و�ناکردن�ى ک� 
دەس��ت ه�ز�کى س�رکوتک�ر نیی�، ب��کو ه�ز�کى داه�ن�رە، ت�نیا کۆم�ک و هاوکارى ئ�و شت� 

مرازەکا� ئ�و ب�رگریی�ش ناکات ک� پ�ویست� ب�رگری ل�بکر�ت، ب��کو ش�وازەکان و ئ�ندازەکان و ئا
. دەس��ت ب�ره�مه�ن�ری رسوت�کان، ڕ�وشو�ن�کان، سیست�م و یاساکان�، م�عریف� و )٢(دیارى دەکات

ح�قیق�ت�کا� ب�ره�م دەه�ن�ت، واتا دەس��ت ب�ره�مه�ن�رە، ب��م ه�موو ئ�و ت�کنیک و 
� بۆ دەست�ب�ر دەک�ن، میکانیزمان� ب�ره�م د�ن�ت ک� تواناى ئاسانرت کۆنرتۆ�کرد� تاک�کا 

ب�ره�مه�نان�کا� دەس��ت دەخوازن ح�شامات�ک ل� خ��ک، گروپ�کى م�ز� تاک�کان بخ�ن� ب�ردەم 
کوشتن�کى ب�کۆم�ڵ، ئ�م�ش پ�چ�وان�ى ئ�و دەس��ت�ی� ک� دەخواز�ت مان�وەى تاک�کان 

ا� میکانیزم�کا� ، دەس��ت�ک ک� بن�ماى کوش� بۆ زیندوو ه�شتن�وە، ب�ره�مه�ن)٣(مسۆگ�ربکات
کوش� بۆ ئامرازەکا� ژینناسی دەگۆڕ�ت، ب��ون� ل� ج�گ�ى پیادەکارى ل� ڕ�گ�ى ترساند� کۆم��گ� 
ب� کوشتنى تاک ل� شو�نى ق�رەبا�غ، دەس��ت د�ت و کار ل�س�ر پیادەکارى ل�ڕ�گ�ى دەست�مۆکرد� 

دنگ� و ن�خۆشخان� و پارکى تاک ب� خزم�تکرد� دەکات، دەس��ت ل�ج�گ�ى زیندا� م�زن، خو�ن
م�زن دروست دەکات، ل� جیا� گۆڕەپا� ل�س�دارەدان، یاریگاى وەرزشی دەکات� شو�ن�ک بۆ 
کۆکردن�وەى ژمارەى زۆرى خ��ک. تاک ناکوژ�ت، ب��کو ه�و�ى زیندوو ه�شتن�وەى دەدات، غ�م ل� 

گۆڕا� دەس��ت ل� ت�ندروستى و شو�نى مان�وە و خواردن و پ�داویستیی�کا� دەخوات، واتا 
دەس��ت، ک� ل�کۆتا فۆرمى دەس��ت و ل� کۆتایی ئ�م ت�وەرەی�دا  - دەس��� س�رکوت�وە بۆ بایۆ

  باسی دەک�ین.
  

  دەس��� س�روەر: :دووەم
دەس��� س�روەر ب�گشتى گوزارشت� ل�و دەس��ت�ى ل�ڕ�گاى یاساوە س�رج�م دەس��ت�کان 
ل�دەستى ک�سی ف�رمان�ەوا یاخود پاشادا کۆدەکر�ت�وە و ئ�ویش ب�س�ر تاک�کان و کۆم��گادا 
پیادەى دەکات، دەس��� س�روەر ه�مان ئ�و دەس��ت�ی� ک� ماکیاڤیىل ل� کت�بی (میر)دا ئاماژەى 

کات، واتا سیست�م�کى دەس��تدار�تیی� ک� دەس��ت�کا� پاشا و ف�رمان�ەواکان ل�ناو یاساکان�وە بۆدە

                                                           
  .١١٠) ج�بار أحمد، س�رچاوەى پ�شوو ، ال١(
  .٢٠٩ -٢٠٨، الالس�رچاوەى پیشوویق، غ�م� جڤاتی�کان، ) فاروق رەف٢(

(3) Michel Foucault, the history of sexuality- vol 1, op.cit, p137. 
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د�ت و دواتر خۆیان دەبن ب� س�نت�ر و ناوەندى پیادەکرد� دەس��ت ب�ش�وەی�کى ستو� ل�س�رەوە 
رتووە، بۆخوارەوە، ل� ڕوانگ�ى (فۆکۆ) وە دەس��� س�روەر س� بنچین�ى س�رەکى ل�خۆیدا ه��گ

) وی�ک�تى دەس��ت و ڕەوای��، بوو� تاکى subjectifiedئ�وانیش بریتین ل� سوب�کتى ملک�چ (
ملک�چ ب� پاساوى گر�ب�ست و پ�ی�ن و یاساس�روەرى، بوونی دەس��تیک ک� پ�ویستى بوون�ک�ى 

ب�ست، گر�دراوى پاراستنى کۆم��گای�  بۆ ڕ�گ� گرتن ل� گ�ڕان�وەى دۆخى نائارامى ب�ر ل� گر�
هاوکات ڕەوای�� دەس��ت ک� ڕاست�وخۆ ل�و گر�ب�ست�وە وەریگرتووە ک� خ��ک ل�س�رى 

، ه�روەها پ�ی وای� دەس��� س�روەر، دەس��� کوژرا� تاک�کان و بوو� مافی )١(ڕ�کک�وتوون
ر�ت کوشتن� ل�دەستى ک�سی ف�رمان�ەوادا، واتا پاشا یان دەس��تدار دەتوان�ت ب�یاربدات ک�س�ک �

، ه�روەک (فۆکۆ) ل� کۆتایی�کا� )٢(یاخود بژى، ئ�و ماف�ى ه�ی� ژیان ل�ک�س�ک بست�نیت�وە یاخود نا
ب�رگى ی�ک�مى م�ژووى س�کسوا�یت�دا ب� (کۆم��گاى خو�نى) گوزارشتى ل�دەکات و پ�ی وای� ل� 

دەکات، )ى دا دەس��ت ل�میان�ى خو�نى تاک�کان�وە قس�society of blood - (کۆم��گ�ى خو�ن 
ک�سی دەس��تدار ه�میش� ستایىش ش�ڕ و کوشتار و و�رانکاریی�کانی دەکات، شانازى ب� شمش�ر و 
ج�لالد و پرۆس�کا� ئ�شک�نج�دان و کوشتن�کان�وە دەکات، واتا ب�کور� خو�ن دەب�ت ب� ڕەمز و 

دروست ، ه�روەک ل� ئا�ى زۆرب�ى ئ�و سیست�مان�ى دواى شۆڕشی رزگارى )٣(سونبوىل دەس��ت
  بوون، رەنگى سور وەک سیمبو��ک بۆئ�م� ه�ی�.

بن�مای�کى ترى دەس��� س�روەر دیدگاى بیرم�ندا� گر�ب�ندى کۆم��ی�تی(تۆماس هۆبز، جۆن 
لۆک و جان جاک رۆسۆ)ی�، ئ�و بیرم�ندان� وا و�ناى دەس��تیان کردووە ک� ل�س�ر بن�ماى 

ارا، تاوەکو مرۆڤ ل� دۆخى رسوشتى ب�ر ل� گر�ب�ند�کى ن�وان هاو�تیان خۆیان هاتووەت� ئ
دروستببو� دەو��ت بگواز�ت�وە بۆ دۆخى م�دە� ژ�ردەس��� یاسایی دەو��ت، ب��م (فۆکۆ) ئ�و 
دیدگای�ى بیرم�ندا� گر�ب�ندى کۆم��ی�� بۆ بوو� دۆخى رسوشتى و گواستن�وەى مرۆڤ بۆ دۆخى 

، پ�ی وانی� ک� دەس��ت دەرئ�نجامى )٤(وەدواى دروستبوو� دەو��ت ب�ت�واوى ڕەت دەکات�
گر�ب�ست�کى ل�و جۆرە بووب�ت و ل� س�ردەم�ک دا ه�مووان (وەک الى هۆبز) گورگ بووبن بۆ گیا� 
ی�کرت و ل� ش�ڕ و ئاژاوەى ب�ردەوام و ن�ب�اوەدا بووبن و دواتر ل� پ�ناو ڕزگاربوون ل�دۆخ�کى ل�و 

ى ماف و ئازادیی� ک�سیی�کانیان بووبن. ه�روەها چ�شن� گر�ب�ست�کیان کردب�ت و دەستب�ردار 
بیرم�ندى هاوچ�رخى ئ�مریکی(نوام چۆمسکى) هاوش�وەى بۆچون�ک�ى (فۆکۆ) بوو� دەو��ت وەک 
پاساوى ڕ�گرى ل� دۆخى (ش�ڕى ه�مووان دژى ی�کرتى) ڕەتدەکات�وە و ب�س�رنجدان ل�بۆچو� 

ە� ل� رسوشتى مرۆڤ دا ب�و جۆرەی� ک� (ئادەم سمیس و دەیڤد هیۆم) پ�ی وای� پرەنسیپی بن�ڕ 

                                                           
(1) Michel Foucault, Society Must Be Defended- Lectures At The College De France 1975-1976, 
translated by: David Macey, published by Picador. New York, 2003, p44. 
(2) ibid, p240. 
(3) Michel Foucault, the history of sexuality- vol 1, op.cit, p147. 

ماجستیر غیر منشورة التى قدمها فی ) مرزوقی قوراریة حلیمة، الجسد و السلطة فی فلسفة میشال فوکو، رسالة ٤(
  .٦٢، ص٢٠١٣ -٢٠١٢قسم فلسفة، الجزائر، سنة دراسیة  -کلیة العلوم االجت�عیة -جامعة السانیة وهران
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  . )١(پ�یوەندیی� مرۆیی�کان ب�ش�وەی�کى ئاشتیان� ب�ڕ�وە چوون
(فۆکۆ) بوو� دەس��ت ل�س�ر بن�ماى ماف�کان و پ�ویستى پاراستنى ئ�و مافان� ل�ڕ�گ�ى 

. بوو� دەس��ت ل�س�ر بن�ماى گر�ب�ست و )٢(یاساکا� سزادان و ق�دەغ�کردن ڕەتدەکات�وە
ڕ�کک�وتن و دەستب�رداربوو� تاک�کان ل�ماف و ئازادیی�کانیان و هاتن� ئاراى یاسای�ک ک� ه�مووان 
پاب�ند و ملک�چ بکات، ب�الى (فۆکۆ) وە ئ�وخواست�ی� ک� سیست�مى س�رمای�دارى و لیربالیزمى 

دیدى سیاسی ل�پ�ناو با�دەستکرد� بازاڕ و وەب�ره�نان پاساوى بۆ دەه�نن�وە، واتا ب�گشتى 
گر�ب�ندى کۆم��ی�� ک� دەرهاویشت�ى س�ردەمى دەس��� پاشای�� و هاتنى ت�وژمى س�رمای�دارى 
بوو، زیاتر پاساوى ئ�و سیست�م�بوو بۆ ب�کاره�نا� ه�موو تواناکان بۆ خزم�� وەب�ره�نان ن�وەک 

ژان�ى وەک شت�کى تر، (فۆکۆ) وەک ئاماژەی�ک بۆ دەس��� س�روەر دە��ت ئ�و دەس��ت� پ�کد
تۆڕ�ک ل�کئا�ون، یاخود ئ�و دەس��تان�ى ب�ش�وەى ڕاست�وخۆ یان ناڕاست�وخۆ ه�ژموونیان ب�س�ر 
زەویی�کاندا س�پاندووە، خاوە� چ�کن، زا�ن ب�س�ر پ�یوەندیی� کۆیالی�� و دەرەب�گیی�کان و تاک� 

ت�مى دەرەب�گای��) دا، پاشکۆکان(کۆیل� ل� سیست�مى کۆیالی�� و جوتیار یان کۆیل�ى زەوى ل� سیس
ک� توانیوی�� خۆی بچ�سپ�ن�ت و ب� ب�کاره�نا� ب�دسودان�ى ه�ندێ گری�ن�ى وەک گر�ب�ند، 
خۆی وەک دەزگا و س�رچاوەى ڕ�سا و دادگ�ری و سنورپار�زى داناوە، ه�رچ�ندە ئ�م چ�شن� 

تیی ب�خۆی دا، ب��م ل�دەس��ت ب� پاساوى بن�ماگ�ىل وەک (پرەنسیپی ماف�کان) دام�زرا و ڕەوای�
ل�ج�وه�ردا ل�گ�ڵ س� پرسی ناوەکى دا هاوت�ریب� وەک: ی�ک�م/ وەک کۆم���ی�کى ی�کگرتو و 
پت�و کاردەکات، دووەم/ ب�ناوى یاساوە ئیرادەى خۆی دەناس�ن�ت، س�ی�م/ ل�ڕ�گاى میکانیزم�کا� 

 .)٣(اتق�دەغ�کردن و سزادان(املنع و العقاب)ەوە پیادەى دەس��ت�کا� خۆی دەک
دەس��� س�روەر ل�ب�رئ�وەى پاساوى گر�ب�ندى کردووەت� بن�ماى بوون و مان�وەى، ه�ربۆی� 
ه�میش� ج�خت ل�یاسا س�روەرى و پاب�ندبوون ب� یاسا و ڕ�سا کارپ�کراوەکان دەکات�وە،(رۆسۆ) 

نیی�تی ل�پرسی دەس��� س�روەردا پ�ی وای� دام�زراند� دەس��� س�روەر پ�یوەست� ب� ویست و 
) وەک ه�و��ک بۆ پاب�ندکرد� س�رج�م تاک�کان ب�  public deliberationگشتیی�وە (

)ەوە، ئ�م�ش ب�دوو م�رج ئ�نجام دەدر�ت، ی�ک�م ناب�ت س�روەر  پاب�ندب�ت Sovereignس�روەر(
ب� خۆی�وە، واتا ناب�ت وەک تاک�کان ئ�ویش خۆی پاب�ند بکات ب�خۆی�وە، چونک� ئ�گ�ر ئ�وکارەى 

د ئ�وا ل�س�روەربوون دەک�و�ت و ئاسایی دەب�ت�وە وەک ه�ر تاک�ک، دووەم س�روەر پیرۆزیی کر 
خۆی ل� پ�ی�ن�ک�وە وەردەگر�ت، بۆی� ناب�ت دەستب�ردارى ب�ش�کى خۆی ب�ت، یان ملک�چى 

. (فۆکۆ) رشۆڤ�ى ئ�و دیدگای�ى (رۆسۆ) دەکات و دوو بۆچوون ل�ه�مب�ر ئ�و )٤(س�روەر�کى ترب�ت

                                                           
 -٦٧، ص ص٢٠١٤) نعوم تشومسکى و جون بریکمون، العقل ضد السلطة، ت: عبدالرحیم حزل، دار اآلمان، بیروت، ١(

٦٨.  
  ها.) املصدر نفسه، الصفحة نفس٢(

(3) Michel Foucault, the history of sexuality- vol 1, op.cit, pp86- 87. 
(4) Jean Jacques Rousseau, The Social Contract- Or Principles Of Political Right, Translated by G. 
D. H. Cole, public domain, 2002, pp 12- 13. 
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(رۆسۆ) بۆ دەس��� س�روەر دەردەب��ت، ی�ک�میان بریتیی� ل� ل�کچو� زۆر ل�ن�وان  بۆچونا�
دەس��� س�روەر و کا� ئابوریی�کان، وەک خۆی دە��ت ه�رئ�وەش� واى ل�بکات ئ�مجۆرە ل�تیۆرەى 
دەس��ت ناوبن�ت ئابورییگ�رایی، چونک� ل� تیۆرەى دەس��� س�روەر یان گر�ب�ست و تیۆرەى 

دەس��ت دا، دەس��ت شت�ک� دەتوانر�ت خاوەنداریى بکر�ت و بگواسرت�ت�وە و  یاسایی
بب�خرش�ت، ئ�م�ش ل�ڕ�گ�ى پ�ی�ن و ڕ�کک�وتن�وە دەب�ت، چونک� ل�م تیۆرەدا دەس��ت 

، خا�ى دووەم بریتیی� ل� کورتکردن�وەى دەس��ت ل� )١(ب�رج�ست�ی� و وەک کا� خاوەندارى دەکر�ت
چونک�  (رۆسۆ) ل� داڕشتنى تیۆرەک�ى دا ل�ه�مب�ر دەو��ت، ئ�وە نیشان  سیست�می یاسایی دا،

دەدات ک� ک�سی ف�رمان�ەوا وەک ج�ست�ى کۆم��ی�تیی�، یاخود ب�دیو�کى تردا ئ�وە دەردەخات ک� 
ت�واوى ج�ست�ى کۆم��ی�� دەخز�ت� ناو ک�سی ف�رمان�ەواوە، ئ�م�ش کات�ک دەریخست ک� 

دەستب�رداربوو� تاک�کان ل�ماف�کان و گواستن�وەى ئ�و مافان� و ف�رمان�ەوا ل�س�ر بن�ماى 
سیست�تیککردنیان ب�پ�ی یاسا ق�دەغ�کارەکان ل�دایک بوو، یاساگ�ل�ک ک� پ�ویست دەکات ل�س�ر 
ه�موو تاک�کان بیانپار�زن، ئ�م�ش ڕاست�وخۆ گوزارشت� ل�وەى ک� ل�رۆژئاوادا دواى هاتن� ئاراى ئ�م 

، )٢(ست�مى ف�رمان�ەوایی ب�جگ� ل� سیست�مى یاسایی، شت�کى تر ن�بووچ�شن�ى دەس��ت، سی
هزر�کى چ�سپاوى یاسایی ب�دەورى ک�سای�� پاشاوە دروستکرابوو ک� ت�واو خزم�� ب� ک�سای�� 
پاشا و دەس��ت�ک�ى دەکرد، واتا یاسا ڕاست�وخۆ گوزارشتبوو ل� ویستى پاشا و وەکو ئامراز�ک بۆ 

دەهات، چونک� ل�و کۆم��گایان�دا یاسا ڕاست�وخۆ بریتیبوو ل� ف�رما� پاشا، خزم�� پاشا ب�کار 
ب�واتای�کى تر ف�رما� پاشا یاسابوو، واتا بیرۆک�ى گر�ب�ست و دام�زراوەى یاسایی ل�س�ر بن�ماى 

، ه�روەها (فۆکۆ)پ�ی وای� و��ای ئ�و پ�ک�وە پ�یوەستیی�ى )٣(خواست و ب�رژەوەندى پاشا دام�زرابوو
ن یاسا و دەس��� س�روەر، ب��م ل�والوە ن�ریت�کیش ه�ی� ک� ل� دواى س�دەى ح�ڤدەوە بۆمان ن�وا

ماوەت�وە و ئ�م�ى واڕاه�ناوە ک� دەس��� ڕەهاى پاشای�� وەک دەس��ت�کى نایاسایی، نادادپ�روەر، 
ان�ى بونیادى دەست�وەردەر و س�رەڕۆ، تاک�ەو و ف��باز و ...هتد ببینین، ب��م ئ�م ن�ریت� پ�چ�و 

س�رەکى سیست�م� پاشای�تیی�کا� خۆرئاوای�، ک� خۆیان وەک سیست�م�کى یاسایی دام�زراند و دواتر 
، بۆئ�م ش�وازەى )٤(کۆی میکانیزم�کا� دەس��تیان ل�ناو سیست�مب�ندى یاسایی دا خست�کار

ب�کاره�نا� دەس��تییان�ى یاساکان، (فۆکۆ) ل� ج�گ�ی�کى تردا دە��ت ل�دواى  س�دەکا� 
ناوەڕاست�وە سیست�م� ج�گیرەکا� ڕۆژئاوا ب�رەو گ�ش�پ�دا� دەس��� پاشای�� ل�س�ر حیسابی 

روەرى ه�م ئامراز و دەس��ت� فیودال�کان ه�نگاویان نا، ل�م الی�ن�ش�وە (یاسا) یاخود تیۆرەى س�

                                                           
(1) Michel Foucault, Society Must Be Defended- Lectures At The College De France 1975-1976, 
op.cit, p13. 

  .١٨١، ص ١٣٩٠میشیل فوکو، تئاتر فلسف�، ت: نیکوس رسخوش و افشین جهاندیدە، چاپ دوم، نرش�، تهران،  )٢(
(3) Michel Foucault, Society Must Be Defended- Lectures At The College De France 1975-1976, 
op.cit, pp25-26. 

ص ص ، ١٣٩٠میشیل فوکو، ارادە ب� دانس�، ت: نیکو رسخوش و افشین جهاندیدە، نرش�، چاپ ششم، تهران،  )٤(
١٠٣ -١٠٢.  
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ه�میش چ�ک�کى گرنگى دەستى پاشاکان بوو ل�دژى دەس��ت� فیودال�کان، دام�زراوەکانیان، ن�ریت 
و ڕ�سا کۆم��ی�تیی� فیودالیی�کان، ل�م بارەوە دوو �ون� ئ�ه�ن�ت�وە، ی�ک�م ل�ماوەى (ج�نگى سی 

ایی و یاساییان ب�خۆیان�وە گر�دا ى ناوخۆیی ل� ئ�وروپا، پاشاکان ڕاست�وخۆ سیست�مى دادگ))(سا��
و دام�زراوەى پاشای�� بووە شو�ن�ک بۆ مشتوم� و چارەس�رى گرفت و ک�ش�کا� ن�وان خ��کى، 
دووەم ل�ماوەى س�دەکا� س�زدە و چواردە دا، یاساى ڕۆما� ئامراز�کى گرنگى دەستى پاشابوو 

ب�رژەوەندى فیودال�کان، ب� تاوەکو دەس��ت�ک�ى خۆی پ� پ�ناس� بکات ل� دژى دەس��ت و 
واتای�کى تر گ�ش�ى سیست�م و دام�زراوەى دەو��ت ل�ئ�وروپا ل�ڕ�گ�ى سود وەرگرتن ل�یاسا 
ب�ئاکام گ�یش�، و دەس��� پاشا و دەس��� دەو��ت ل�ه�ناوى یاسا و ڕ�ساکا� گوزارشت ل� 

، واتا پرس�ک� نایاسایی بوو� )١(دەوەگر�ب�ند هاتن� ئاراوە و ل�ناو یاساکان و دەستورەکاندا خۆیان نوان
دەس��� س�روەر نیی�، وەک ن�ریت�کا� س�دەکا� ح�ڤدە و نۆزدە ئ�م�یان ل�س�ر باره�نابوو، ب��کو 
الی�ن� ترسناک�ک�ى ئ�و دەس��ت� بریتیی� ل� یاسایی بوون�ک�ى و ب�کاره�نا� ئ�وچ�شن�ى یاسا، ک� 

وتیژ ئام�زەک�ى خۆی ب�کارى دەه�ن�ت و هیچ وەک دەمامک�ک بۆ شاردن�وەى الی�ن� توند
 دەرف�ت�ک بۆ ڕزگاربوون و ب�رەنگارى ناه���ت�وە.

دەس��� س�روەر ل� س�دەکا� ح�ڤدە و ه�ژدەه�م دا ک�وت� ب�ردەم ش�واز�کى تری 
پ�یوەندیی�کا� دەس��ت ک� چیرت وەک بن�ماکا� دەس��� س�روەرى پاشای�� و یاسایی پاشا، ل�س�ر 

اى گر�ب�ست ن�بوو و ه�روەها چیرت دەس��ت�کیش ن�بوو ب�س�ر زەوى و ب�ره�م�کاندا بن�م
، ل�جیا� )٢(پیادەبکر�ت، ب��کو ڕاست�وخۆ ڕووى ل�ج�ست�بوو و ب�س�ر ج�ست�کاندا پیادە دەکرا

ئ�وەى ب�ره�م�کا� ج�ست�ى بو�ت، ئ�و توانای�ى ناو ج�ست�ى دەویست ک� ب�رپرس� 
س��ت�ش بریتی بوو ل� دەس��� دیسیپلین و چاود�ر، دەس��ت�ک ک� ل�ب�ره�مه�نان، ئ�و دە

تاک�کان دەخات� ژ�ر چاوەد�ری ب�ردەوامى خۆی�وە و ل� ب�ش و پۆلی جیاواز جیاوازدا ڕ�کیان 
دەخات و س�رپ�رشتیان دەکات، ب��م ئ�وە ب�و مانای� نیی� ک� هیچ پ�یوەندیی�ک ل� ن�وان ه�ردوو 

یی�، یاخود دەس��� دیسیپلین ت�واوى بن�ما و ڕیش�کا� دەس��� فۆرم�ک�ى دەس��ت دا ن

                                                           

) ج�نگى سی سا�� (حرب الثالث� عاما (- Thirty Years’ War)(ی�ک�ک� ل� خو�ناویرتین ج�نگ�کا� ١٦٤٨ -١٦١٨ ،(
الی�ن� شـ�ڕک�رەکان پرسـ�کى م�زه�بـی ن�ـوان کاسـۆلیک و پرۆتسـتانت�کان بـوو، واتـا س�دەى ح�ڤدەه�م، ک�شـ�ى 

ج�نگ�ک بوو ل�ن�وان ه�ز و دەس��ت� م�سیحیی�کا� ئ�وروپا و ل�بن�مادا ج�نگ�کى ئـایینى و م�زه�بـی بـوو، دواتـر 
ی کـوژرا� ژمـارەی�کى ج�نگ�ک� ت�ش�ن�ى کردە دەرەوەى ئ�وروپاش، بۆ�ون� ئ�مریکاى باشور، ئ�م ج�نگ� بووە هـۆ 

زۆری هاو�تیا� ئ�و و�تان�ى ج�نگ�ک� تیایاندا ڕووى دا، تا ه��گیرسا� ج�نگى ی�ک�مـى جیهـا� ل�سـ�دەى بیسـت، 
  ج�نگى سی سا�� وەک کارەساتبارترین ج�نگ و�نا دەکرا. ب�وان�:

(Thirty Years’ War, history, 3\4\2019, look this link: 
).  war-years-https://www.history.com/topics/reformation/thirty  

  .١٨١ -١٨٠میشیل فوکو، تئاتر فلسف�، منبع پ�شین، ص ص ) ١(
(2) Michel Foucault, Society Must Be Defended- Lectures At The College De France 1975-1976, 
op.cit, pp35-36. 
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س�روەرى ل�ناو بردب�ت و خۆی ب�ت�واوى شو�نى گرتب�ت�وە، نا ب��کو دەس��ت ل�ن�وان پرەنسیپ�کا� 
س�روەر�تى و میکانیزم و ئامرازەتازەکا� کۆنرتۆ�کردن و دیسیپلین دا ب�ردەوام بوو، واتا سنورى ن�وان 

فۆرم�ک� تائ�ندازەی�کى زۆر ل�ی�کرت نزیکن، ب��م ئ�وەندەش جیاوازن ک� ن�توانین ه�ردوو 
، ب�م ش�وەی� ل�گ�ڵ مان�وەى ب�ش�ک ل� ش�واز و )١(فۆرم�کیان ل�فۆرم�ک�ى تردا ج�بک�ین�وە

میکانیزم�کا� س�روەر�تى و یاسایی بوو� دەس��ت دا، پ�یوەندیی�کا� دەس��ت ک�وتن� ناو فۆرمى 
  � دیسیپلین�وە وەک ل� خا�ى داهاتوو دا باسی دەک�ین.دەس��
  

  دەس��� دیسیپلین: :س�ی�م

و  )((فۆکۆ) س�رەتاکا� س�ره��دا� دەس��� دیسیپلین دەگ�ڕ�ن�ت�وە بۆ س�ردەمى کالسیک
پ�ی وای� ب�ر ل�س�ره��دا� دەس��� دیسیپلین و ل�س�ردەمى فیودا�ى دا دەس��ت ل�دەست 
ک�سای�� ف�رمان�ەوادا کۆدەبووەوە ک� ب�گشتى پاشاکان بوون و ب�س�ر خ��کى دا ج�ب�ج�دەکرا، 
 ب��م دەس��� پاشاکان زۆر ن�دەچووە ژیا� وورد و کاروبارى تایب�� خ��کیی�وە و ئ�وکات�
دەس��ت کۆنرتۆ�ى ب�س�ر ووردەکاریی�کا� ژیا� خ��کى دا ن�بوو، ب��م دەس��ت ل�س�ردەمى 
کالسیک�وە بووە خاوە� ئامرازگ�ل�ک ک� ل�ڕ�گ�یان�وە  میکانیزمى تازە و جیاوازى پیادە دەکرد، ب� 

دەکرد، پ�چ�وان�ى دەس��� س�روەرەوە ک� ب�س�ر زەوى و ک��گ�کاندا مومارەس�ى دەس��ت�ک�ى 
دەس��� نو�ی بۆرژوازى ب�س�ر ج�ست� و کردەوە و جو�� تایب�تیی�کا� مرۆڤیش دا پیادەکرا، واتا 
ئ�گ�ر پ�شرت تاک�کان ناچارکرابن ب� باج و پیتاک بۆ ج�نگ�کان و خ�رجیی�کا� ف�رمان�ەواکان، ئ�وا ل� 

م�ش وایکرد دەس��ت بیر س�ردەمى نوێ ت�واو خران� ژ�ر کۆنرتۆ�ى ب�ردەوامى دەس��ت�وە، ه�رئ�
، واتا دەس��� دیسپلینى ئ�و جۆرەى دەس��ت� ک� ل�دەست )٢(ل� دام�زراند� ب�ندیخان� بکات�وە

پاشا ترازاوە و دەرچووە و ت�ش�ن�ى کردووەت� ناو گیا� ه�موو کۆم��گا، ب� ووت�ى (فۆکۆ) س�رى 
ڵ و دیسیپلین ئیرت ت�ش�ن�ى کردووت� ناو پاشا ب�اوە و دەس��ت ل�گ�ڵ فراوانبوو� ش�وازەکا� کۆنرتۆ 

، ب�جۆر�ک ک� )٣(ه�موو پنت� وورد و درشت�کا� کۆم��گا و ژیا� مرۆیی�وە و کۆنرتۆ�ى کردوون
واتا ئ�وەى سوب�کتى  دەتوانین کۆم��گا نو�ی�کان ب� کۆم��گاى دیسیپلینى ناوزەد بک�ین،

دیسیپلینکراو و تاکى مۆد�ر� ملک�چ دروست دەکات و دونیای ناوەکى و دەروو� ڕەنگ��ژدەکات، 
بریتیی� ل� دەس��� دیسیپلین، ئ�و دەس��ت�ى ت�کنیک� دیسیپلین�کا� ل�ناو دەزگا و دام�زراوە 

�ت و ئامراز و ئامانجى خۆی مۆد�رن�کان دا ب�کاردەبات، ئ�و دەس��ت� دیسیپلین�ى تاک وەک باب

                                                           
(1) ibid, p37. 

))کۆتـایی ١٨٠٠) دەست پ�ـدەکات و ل�سـا�ى(١٦٦٠) ئ�و قۆناغ�ى (فۆکۆ) ناوى ناوە س�ردەمى کالسیک، ل� سا�ى (
د�ت، ئ�م�ش ه�مان ئ�و س�ردەم�ی� ک� ب�س�ردەمى با�دەستى ع�ق� یاخود س�ردەمى ڕۆشنگ�رى نارساوە. بـ�وان�: 

  ).١٥، ص١٣٨٩میشل فوکو: دانش و قدرت، هرمس، تهران، محمد ضیمران، (
(2) Jose Guilherme Merquior, Foucault, University of California Press, U.S.A, 1985, pp 113. 

  .٦٢ -٦١، الال ١٣٩٤ئیران،  -) ئ�ییوب ک�ریمى، ئازادى و دەس��ت، چاپ�م�� مانگ، بان�٣(
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، ڕاست�وخۆ گر�دراوى هاتن� ئاراى دام�زراوە مۆد�رن�کا� )١(دروست دەکات، تاکى ملک�چ و گو��ای�ڵ
دەو��� مۆد�رن�، وەک دەزگا دادوەریی�کان و ن�خۆشخان� و ش�تخان� و ...هتد، ب��م گرفت ئ�وەی� 

دووەمى دەزگا و دام�زراوە دەو��تیی�کانن، ک� تاک�کان ل�وە ت�ناگ�ن ک� دەزگاى دیسیپلین ماناى 
ت�نان�ت ئ�س� ئ�و ش�وازەى دیسیپلین و ب�و جۆرە وورد و چاوەد�ریی� توندەى ک� (فۆکۆ) ب�ناوى 
(میکرۆفیزیای دەس��ت) و�ناى دەکات ه�رخودى دەس��ت�، ب��م ب� ڕەنگ�کى تر، واتا ه�مان 

�مان پیادەکرد� دەس��ت� ب��م ب�ڕ�گای�کى نوێ ناوەڕۆک، ب��م ل�دەرەوە ب�ڕەنگ�کى ترەوەی�، وه
و جیاواز، ب�گشتى ئ�م فۆرم� ل�دەزگاى دەو��� مۆد�رن دا ب�رج�ست� بووە، ب�جۆر�ک ل� جۆرەکان 

، )٢(در�ژکراوەى سیست�مى فیودالیی�، ب��م ل�گ�ڵ خۆی دا (دەزگاى پۆلیس و زیندان)ى دروستکردووە
دیسیپلینک�رەکان ب�ش�ک ن�بن ل� دەو��ت و شو�نک�وت�ى ب�جۆر�ک ئ�گ�ر دەزگا و دام�زراوە 

، و ب�پ�ی ب�یار و )٣(ب�یارەکا� ن�بن، ئ�و ب�گومان پ�یوەندی تۆکم� و نزیکیان ب� دەو��ت�وە ه�ی�
ف�رمان�کا� دەو��ت و ل�ژ�ر دەس��� یاسا و دەستورى دەو��تدا ب�ردەوامى ب� ئ�رک و کارى 

  خۆیان دەدەن.
دەس��� دیسیپلینى دا س�رنج�ن بۆ ش�واز�کى زیندان ڕائ�ک�ش�ت ک� (فۆکۆ) ل� پرسی  

ل�ش�وەى گوم�ز�ک و ب�جۆر�ک دروستکراوە ک� ه�موو زیندان�کان ب� ئاسا� دەک�ون� ب�رچاوى 
چاود�ری زیندان�ک�، ئ�م زیندان� پ�یوەست� ب� سیست�مى س�رانس�ر بینى (د�ڤید ب�نتام)، ناوى 

(ب�نتام) بۆ ه�موو شتبین وەک ش�واز�کى دیسیپلینکارى بۆ دام�زراوەى  زیندان�ک� ه�ر ل�و ویست�ى

کاریگ�رى  )پانۆپتیکۆن()، )Panopticon) - چاکسازى وەرگیراوە و ناوى ناوە (پانۆپتیکۆن

                                                           
س�رەتای�ک بۆ ناسینى کارەکا� میش�ل فۆکۆ، ناوەندى ڕۆشنبیری و  -ب�رگرى م�ریوان وریا قانع، ئ�خالق و) ١(

  .٩٢، ال٢٠١٧هون�رى ئ�ند�ش�، سل���، 
  .٥١ -٥٠، ص ص ١٣٨٦) ژیل دلوز، فوکو، ت: نیکو رسخوش و افشین جهاندیدە، نرش�، تهران، ٢(

(3) Michel Foucault, the order of things- an archeology of the human sciences, translation of les 
mots et les choses, pantheon books, new york, 1971, p29. 

)پانۆپتیکۆن) (- panopticon سیسـت�مى س�رانسـ�ر بـین ل� پ�نـاو چـاود�ری وەک) ل� دیدی (ج�رمى ب�نتـام) بـۆ (
گـوم�زدا بـوو، ل� ناوەڕاسـتى بینـاک�وە  ش�واز�ک بۆ چاکسازى) وەگیراوە، پانۆپتیکۆن ب� بینای�ک دەوترا ک� ل�ش�وەى

قول�ی�کى ئ�شکگرى ب�رز بیناکرابوو، ک� ب� ئاسا� دەیتـوا� ب�سـ�ر ه�مـوو ژوورەکـا� زینـدان�کان دا ب�وان�ـت، ب�م 
جۆرە چاود�رەک� ه�موو جو�� و ه��سوک�وت�کا� زیندانیی�کا� چاود�ری دەکـرد، ب��م زینـدانیی�کان ن�یـان دەتـوا� 

رەک� ببینن، بۆی� ه�مـوو کـات واه�سـتیان دەکـرد ک� ل�ژ�ـر چـاود�ری دان، چـونک� ن�یـان دەزا� ک�ى ک�س� چاود�
چاود�رەک� ب� ئاگای� و ک�ى ب�ئاگای�، ه�روەها ک�سی چاود�ریش ل�س�رووى خۆی ل�الی�ن ک�س�کى ترەوە چـاود�ری 

 دەکرا ک� ل� قول�ی�کى ترى ل�س�روى خۆی دا بوو. ب�وان�: 
(Michel Foucault, Discipline and Punish (The Birth o f the Prison), Translated from the French by: 
Alan Sheridan, Vintage Books, New York, without date, p200). 

 ) ل�شـ�وەىA perimeter buildingوەسـفکرد� (پـانۆپتیکۆن)دا دە��ـت: چوارچ�ـوەى بینـاک�(ه�روەها (فۆکـۆ) ل� 
بازن�ی�کـدا بـوو، ل�ناوەڕاســتى بـازن�ک�دا بــورج�کى ب�رز ه�بـوو ک� چ�نـد پ�نج�رەی�کــى ه�بـوو، ب�شــی دەرەوەى 
بیناک�ش ب�س�ر چ�ند ژوور�ک دا داب�شبووبوو، ه�رژوور�ک دوو پ�نج�رەى ه�بوو، پ�نج�رەیـک ب�ڕووى نـاوەوەى 
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ڕاست�وخۆى ل�س�ر دەروون و ئاگایی تاک�کان ه�ی� ب�وەى ه�میش� ل�و بیرکردن�وەی�دابن ک� 
، چونک� بووە ب� )١(ەکر�ن، ت�نان�ت ل�وکاتان�ش ک� چاود�ری ناکر�نل�الی�ن دەس��ت�وە چاود�ری د

ب�ش�ک ل� زیهنی�ت و بیرکردن�وە و ت�نان�ت خ�یا�کردنیشیان، ب�م چ�شن�ش ه�م ئامانجى 
دەس��ت ل� ملک�چى تاک�کان د�ت�دى و ه�میش ب�ش�کى زۆرى خ�رجیی�کا� دەس��� چاوەد�ری 

، واتا ه�م دەستک�و� باشرتو ه�م ت�چو� ک�مرتە، ب�راورد ب� )٢(و کۆنرتۆڵ بۆ دەزگاکان دەگ�ڕ�ت�وە
 ش�وازەکا� ترى چاوەد�ری.

ل�ژ�ر چاود�ری سیست�مى س�رانس�ربین دا چاو دەب�ت� بن�ماى ح�قیق�ت، چاو وەک زمان�ک 
ب�ب� ووش�، زمان�ک ک� ح�قیق�� ویسرتاوى خۆی ن�ک ل� گوتارەوە، ن�ک ل� وش�وە، ب��کو ل� 

وەردەگر�ت، ل�م سیست�م�دا ح�قیق�� چاو ت�واوى ح�قیق�ت�کا� تر دەشار�ت�وە و دواتر  بینین�وە
ب�دەنگ و چ�وساوە دەکات، پانۆپتیکۆن وورد وورد دەس��� چاو و بینین دەس�پ�ن�ت و ج�گیرى 

، )٣(دەکات، ئیرت چاو ن�ک ه�ر ئ�رکى بینین، ب��کو ب�یاردان و ف�رمان�ەواییش ل�ئ�ستۆ دەگر�ت
موو کونج و پنت�کى ژیا� تاک�کان دەت�ن�ت،  دەس��ت ل� ڕوانگ�ى تاک�کان�وە دەب�ت ب� س�ب�ر وه�

و تارمایی و واه�ستئ�ک�ن ک� چاو و گو�ی دەس��ت ل�ه�موو شو�ن و کات�ک ئامادەی� و ت�نان�ت 
دزەى کردووەت� ناو خ�یاڵ و بیرکردن�وەشیان، ئ�م�ش تاک�کان دەخات� ترس�ک�وە ک� ه�میش� 

اود�ری کراون، ت�نان�ت ئ�گ�ر چاود�ریکرد� دەس��تیش ئامادە ن�بووای�، ئ�وا خۆیان دەبوون ب� چ
چاود�ر ب�س�ر خۆیان�وە، دواجار ل�ژ�ر سای�ى ئ�م سیست�م� تاک�کان وەک میکرۆب و ڤایرۆسی ژ�ر 
 میکرۆسکۆب،  دەخر�ن� ژ�رچاود�ری ه�میش�یی و ب�ردەوام�وە، ئیرت مرۆڤ وەک بوک���، وەک

، )٤(ڕۆبۆت ب� ڕوخسار�کى مرۆڤان�وە و ب� ناوەڕۆک�کى پرۆگرامکراوى ویستى دەس��ت دەجو��ت
ه�رکات�کیش دەس��ت خواستى زیادکرد� چاود�ریی�ک�ى ه�بوو ئ�وا دەیخات� زیندان و باشرت 
ملک�چ و دەست�مۆی دەکات. دەس��� دیسیپلین ب�جۆر�ک ل�ناوەوە، ل�دەروون و ع�ق� و بونیادى 

وەکیی�وە تاک�کان کۆنرتۆڵ و ڕاه��او دەک�ن ک� خۆیان ب�باوەڕى ت�واوەوە ڕەزام�ند ب�و ت�سلیم نا
بوون� ب�، وەک ئ�وەى (گرامشی) باسی ئ�و دۆخ�مان بۆدەکات و دە��ت: دەس��ت ل�ڕ�گ�ى 

ند و ب�ره�مه�نان و پ�رەپ�دا� جۆرە دونیابینی�ک�وە وائ�کات ت�نان�ت ئ�وان�شی ک� ئینسا� ئاگام�
هۆشیارن پار�زگارى ل� واقعی�� دۆخ�ک� دەک�ن و باوەڕ ب� شایست�بوون ب� ژ�ردەست� بوونیان 
                                                                                                                                               

نج�رەی�کـیش ب�ڕووى دەرەوەدابـوو ک� تیشـکى بیناک�دابوو ک� دەرف�� دەدا ژوورەک� ل� بـورج�ک�وە ببینـدر�ت، پ�
  ب�وان�: ڕوناکى ل�وەى دەهات� ژوورک�وە، ب�م ش�وەی� ه�موو ژوورەکان ل�بورج�ک�وە ئاشکرا و بی�اوبوون.

(Michel Foucault Power and Knowledge- Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, 
Translated by: Colin Gordon, Leo Marshall John Mepham and Kate Soper, Pantheon Books, New 
York, 1980,  p147) 
(1) Michel Foucault, Discipline and Punish (The Birth o f the Prison), op.cit, p201. 
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دەه�نن و ئ�و دۆخ� ب� ئاسایی و نۆرماڵ وەرئ�گرن و پ�یان وای� ک� شیاو و گونجاو و 
دادپ�روەران�ی�، ب�م چ�شن� دەس��ت کۆم��گا ه��دەلوش�ت� ناو دۆخى دیسیپلین و 

  .)١(کۆنرتۆ�کردن�وە
(فۆکۆ) پ�ی وای� دەس��� مۆد�رن ئ�م سیست�م� ب�ناو ج�ست�ى کۆم��ی�� کۆم��گا و 
س�رج�م دەزگا و دام�زراوەکا� تردا ب�و دەکات�وە و ج�ب�ج�ى دەکات، واتا ه�مان ئ�م و�نای�ى 

ەک زیندان ل�ناو ن�خۆشخان� و خو�ندنگ� و کارگ� و چارەس�رگ�ى دەروو� و...هتد پیادە دەکات، و 
ئ�وەى ب�نتام پ�ی وابوو ب�ب� ب�کاره�نا� ه�ز، دەتوانیت وابک�یت ش�ت�کان ئاسانرت چارەس�ر 
وەربگرن، کر�کارى کارگ�کان باشرت کاربک�ن، خو�نداکاران پاب�ندتر بن، ن�خۆش�کان زیاتر ت�بینى و 

) bars -لقضبانس�رنجیان ل�س�ر ڕ�ن�یی�کان ه�ب�ت و ...هتد، چیرت پ�ویست�ن ب�و ه�موو چاوان�(ا
)مان ناو�ت، ئیرت بوو� ئ�و قوف�� قوڕسان� (أقفال chains - ناب�ت، چیرت ئ�و ه�موو زنجیران�(السالسل

، ب� )٢() مان گ�رەک نین، ه�موو ئ�وەى پ�ویست�ن� بوو� چاود�ری ب�ردەوام�heavy locks - ثقيلة
  ین.جۆر�ک ل�ناو دەروو� تاک ب�تاکى ئ�نداما� کۆم��گ�دا بیچ�سپ�ن

ه�رچ�ندە (فۆکۆ) ل�باسکرد� دەس��� دیسیپلین دا، هاوکات باس ل� کۆنرتۆ�کرد� تاکیش دا 
دەکات، ب��م (ژیل دۆلۆز) ف�یل�سوفی هاوچ�رخى ف�رەنسی، پ�ی وای� کۆنرتۆڵ قۆناغ�ک دواى 

ووە، دیسیپلین�، بۆ�ون� دە��ت ک� ل� کۆم��گاى دیسیپلین دا تاک ه�میش� ل�س�رەتاوە دەستیپ�کرد
ل� خو�ندنگ�وە بۆ س�ربازگ�کان و پاشان بۆ کارگ�، ب��م ل� کۆم��گاى کۆنرتۆڵ دا تاک ناتوان�ت ل� 

، ه�مان ش�وازى کۆنرتۆڵ وەکو ی�ک ل�ناو سوپا و خو�ندنگ� و )٣(شت�ک�وە بۆ شت�کى تر بگۆڕ�ت
وەیی جیاوازەوە خ�زان و ...هتد ج�ب�ج�دەکر�ت، واتا تاک ناتوان�ت ل� شو�ن و سیست�م�کى دام�زرا

بۆ سیست�م�کى تری دام�زراوەیی بچ�ت، ب��کو س�رج�م کۆم��گا ل�ی�ک سیست�مى س�راپاگیرەوە 
  دەئا��ت ک� ه�موو شت�کى ل�ناو خۆیدا گر�داوە و کۆنرتۆ�کردووە.

  

  بایۆ دەس��ت: :چوارەم
پار�زەرى بایۆ دەس��ت واتا ئ�و دەس��ت�ى ب�س�ر ژیاندا دەڕوان�ت و خۆی وەک غ�مخۆر و 

ژیا� تاک�کان دەبین�ت و ل�ت�ک کارکردن ل�س�ر م�رگ و سزا، هاوکات کار ل�س�ر ژیان و 
  ت�ندروستى و ت�م�ندر�ژى تاک�کانیش دەکات و دەیان پار�ز�ت.

(فۆکۆ) دە��ت بۆ ماوەی�کى در�ژ، مافی ژیان و مردن ی�ک�ک بووە ل� ئیمتیازە گرنگ�کا� 
یان و مرد� تاک�کان�وە ه�بووە، ئ�م�ش دەگ�ڕ�ت�وە بۆ دەس��ت، ک� مافی ڕەهاى ب�س�ر ژ

دەس��� باوکای��(السلطة األبویة)کۆن، بۆ�ون� ل� ڕۆما� کۆن دا باوک خاوەن مافی پ�دا� ژیا� 

                                                           
(1) carl boggs, the tow revolutions(Gramsci and the dilemmas of western Marxism), south end 
press, U.S.A, 1984, p199.  
(2) Michel Foucault, Discipline and Punish (The Birth o f the Prison), op.cit, p202. 

کۆم���ک نوس�ر، جیها� میش�ل فۆکۆ، و. ئاوات ) ژیل دۆلۆز، "پ�راو�ز�ک ل�بارەى کۆم��گ�ى کۆنرتۆ��وە"، ل�:  ٣(
  .٣٢٦، ال٢٠١٧أحمد سو�تان، ناوەندى رۆشنبیری ئ�ند�ش�، چاپی دووەم، سل���، 
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مندا��کان و کۆیل�کا� ه�بوو، هاوکات دەیشیتوا� ئ�وماف�یان ل�وەربگر�ت�وە، ه�مان ئ�و مافی 
ۆرەکان بۆ دەس��� نو�ش س�ردەما� دواى ڕۆمانیش دەگوازر�ت�وە، م�رگ و ژیان� ب�جۆر�ک ل�ج

بۆ�ون� ئ�گ�ر ل�الی�ن ه�ز�کى دەرەکیی�وە ه�رش بکرای�ت� س�ر دەس��تداران و ه�و�ى ڕوخاند� 
یان پ�ش�لکرد� ماىف دەس��تدارەک�یان بدای�، ئ�وا ک�سی دەس��تدار ب�پ�ی یاساکا� و�ت�ک�ى 

ادەگ�یاند و داواى ل� تاک�کان دەکرد ب�رگرى بک�ن و ب�پ�ی یاسا پ�ویستبوو ه��گیرسا� ج�نگى ڕ 
ژیانیان بخ�ن� ب�ردەم م�ترسی م�رگ ل�پ�ناو و�ت و ک�سی ف�رمان�ەوادا، ب��م ئ�گ�ر ه�رتاک�ک 
ئامادەن�بووای� ب�رگرى بکات و قوربا� ب�ژیا� خۆی بدات، ئ�وا ک�سی ف�رمان�ەوا مافی سزادا� 

، واتا ل�ه�ردوو دۆخ�ک�دا مافی ژیان و مردن ڕاست�وخۆ ب� )١(ئ�شک�نج�دا� یان کوشتنىه�بوو ب� 
ویست و ئیرادەى ک�سی ف�رمان�ەواوە گر�درابوو و پ�یوەستبوو ب� ب�رگری کردن ل� ف�رمان�ەوا و 

، ل�گ�ڵ مان�وەى ئ�م ڕەه�ندەى مافی ژیان و مردن، ب��م دەس��ت ل�س�ردەمى )(دەس��ت�ک�ی�وە
وێ دا چیرت ج�ست�کان ئ�شک�نج� نادات و ل�ناویان نابات، چیرت کار ل�س�ر م�رگ ناکات ب��کو کار ن

ل�س�ر ژیان و زیندوو ه�شتن�وەى ج�ست�کان دەکات، دەس��ت ل�س�ر مان�وە و زیندو�تى 
 - ج�ست�کان و ساخ��می و ت�ندروستیان دەژیت، ئ�م جۆرەى دەس��ت (فۆکۆ) ناوى دەن�ت (بایۆ

ت)، س�ره��دا� ئ�م فۆرم�ى دەس��ت ل�ناو تۆڕ�کى تازەى پ�یوەندى و ب�ڕ�وەبردندا دەس�� 
 سیاس�ت)ە.  -س�ره��دەدات ک� بریتیی� ل� وەرگۆڕا� پ�یوەندیی�کان بۆ ژیان، ئ�ویش (بایۆ

س�ره��دا� بایۆ دەس��ت دەگ�ڕ�ت�وە بۆ دواى نیوەى دووەمى س�دەى ه�ژدە، ل�دواى 
ی�کى تازەى دەس��ت س�رى ه��دا ک� چیرت ت�نیا کۆنرتۆڵ و دیسیپلینسازنیی�، ئ�وکات�وە ت�کن�لۆژیا

ه�رچ�ندە ئ�م فۆرم�ى دەس��ت میکانیزم� دیسیپلینک�رەکا� پ�شوو ڕەتناکات�وە، ب��کو ت�ک�ڵ ب� 
سرتاتیژەکا� خۆیا� دەکات و ب� ک�م�ک گۆڕانکاریی�وە دەیانخات� خزم�ت ت�کنیک و میکانیزم�کا� 

، ب��م ل�جیا� ئ�وەى ئاڕاست�ى خودى تاکى بکات، ئاڕاست�ى کۆم��گای دەکات وەک )٢(خۆی�وە
گشت�ک، ه�روەها ل�جیا� کوش� یان سزادا� ج�ست�کان، بۆ پ�رەوەردە و پاراستنى ژیان و 
ت�ندروستى کۆم��گا و دەست�ب�رى پ�داویستیی�کا� ئاڕاست�ى دەکات، بایۆ دەس��ت ب�پ�چ�وان�ى 

دیسیپلین�وە ناخواز�ت ب�و چ�شن� تاکیی� مام��� بکات و فرەیی�کان داب�شبکات و ل�ناو دەس��� 

                                                           
(1) Michel Foucault, the history of sexuality- vol 1, op.cit, p135. 

) (فۆکۆ) زۆر ج�خت ل�س�ر ئ�وە دەکـات�وە ک� دەسـ��ت ه�میشـ� دەخوزا�ـت دواالی�ن و تـاک� الی�� خـاوەن (
مافی ژیان و مردن، ه�رخۆی ب�ت، بۆ�ون� دە��ت: ه�ز و دەسـ��ت ب�رل�ه�رشـت�ک، ه�و�ـدەدەن بـۆ دەسـت�ب�رى 
ماىف وەرگرتن، وەرگرتنى شت�کان، کات، ج�ست�کان، دواتر کۆی ژیان، واتا لوتک�ى دەس��ت بـریتیی� ل� ب�دەسـته�نا� 

). ١١٣، ص٢٠٠٤میشیل فوکو، إرادة العرفـان، ت: محمـد هشـام، الـدار البیضـاء، املغـرب، ژیان بۆ س�ین�وەى. ب�وان�: (
گ�کـا� دواى سـ�دەى نـۆزدە پ�کوشـتار و خو�ن�شـ� ن�بـوون، ه�روەها دە��ت: ه�رگیز ج�نگ�کان ب� ئ�ندازەى ج�ن

ه�رگیز دەس��ت�کان پ�شرت ب�م ئ�ندازە و ئاسـت� هاو�تییـا� خۆیـان کۆم��کـوژ ن�کـردووە. بـ�وان�: (املصـدر نفسـه، 
  الصفحة نفسها).

(2) Michel Foucault, Society Must Be Defended- Lectures At The College De France 1975-1976, 
op.cit, p242. 
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بونیادە تاکگ�رایی�کاندا بیانتو�ن�ت�وە و ئ�گ�ر پاب�ندى ئ�و سیست�م� تاکسازیی� دیسیپلینکارەش 
انج ن�بوون سزایان بدات، ب��کو ل�جیا� ئ�وە، کۆم��گا وەک گشت�ک و ب� فرەیی�ک�ى خۆی�وە ب� ئام

دەگر�ت و کار ل�س�ر پرۆس�کا� ژیان و مردن و ل�دایکبوون و ت�ندروستى و پ�روەردە و ...هتد 
، ئ�م فۆرم�ى دەس��ت چیرت دەس��ت�ک نیی� ت�نیا بۆ کۆنرتۆڵ و کوش�، ب��کو هاوکات )١(دەکات

تایب�ت دا کار ل�س�ر ژیان و زیندوو مان�وەش دەکات، واتا بایۆ دەس��ت ل�ناو دۆخ و بار�کى 
) گوزارشت بک�ین، ئ�م دۆخ� biopoliticsس�رى ه��دا ک� دەش�ت ئ�و دۆخ� ب� بایۆ سیاس�ت(

ڕووى ل� کۆی دانیشتوان� وەک گشت�ک ک� ل�ه�مان کاتدا ه�م وەک پرس�کى سیاسی و ه�میش 
، پرس�کى سیاسیی� چونک� ئ�و دانیشتوان�ی� ک� ئاڕاست�ى )٢(وەک پرس�کى زانستى ل�ی دەڕوان�ت

یاس�� دەس��ت و ف�رمان�ەوایی و ه�زو تواناک�ى دیاریدەکات، ه�روەها پرس�کی زانستیش� س
چونک� تاوەکو گرنگى ب� ژیان و ت�ندروستى و پ�داویستیی�کا� دانیشتوان ن�در�ت ئ�وا ناتوانر�ت 

  وەکو ئ�و س�رچاوە زیندووەی مان�وەى دەس��ت پشتى پ� بب�سرت�ت.
�ى ئ�و دیدگا و بۆچونان�وەی� ک� ژیان وەک بن�ما و بناغ�ى ه�رچ�ندە (فۆکۆ) ب�پ�چ�وان

سیاس�ت دەزانن، ت�نان�ت ل� م�وداى کارى ڕەخن�سازیش دا خۆی دەبو�ر�ت ل�و تیۆرە و ت�زان�ى 
ک� ژیان وەک ئۆب�کت�ک ل�ه�مب�ر سوب�کتى سیاس�ت دادەن�ن، ب��م ل� بن�مادا ژیان ن�ک ه�ر 

یارەکا� کاریگ�رە و پ�یوەندى دەرەکى ل�گ��ى دا ه�ی�، ب��کو ت�نیا ئۆب�کتى سیاس�ت� و ل�س�ر ب�
ل�س�ر ناوکى سیاس�ت کاریگ�رى ه�ی� و ه��گرى پ�یوەندیی�کى ناوەکیی�، واتا سوب�کتى سیاسی ک� 

سیاس�ت� دەرب�ى ویست و ئیرادەى ف�رمان�ەوا نیی�، ب��کو خواستى سیست�تیک کردن و  -بایۆ
رۆس� و کردەکانی��، واتا پیادەکرد� دەس��ت ب�س�ر تاک�کاندا ئیدارەدا� ژیا� ج�ماوەر و پ

ب�جۆر�ک ب�ت ک� تاک�کان وەک بوون�وەرى بایۆلۆژى ل�ب�رچاوبگر�ت و دەس��ت وەک دەزگای�ک 
ب�ت بۆ دروستکردن و زیندوو ه�شتن�وەى ج�ماوەر تاوەکو بتوانر�ت سودیان ل�وەربگر�ت بۆ 

، ئ�م دیدگای�ش بینینى دەس��ت� ب�وچ�شن�ى ک� )٣(و تاک�کا� ترب�ره�م ه�نا� دارایی�کان، سامان 
ب�ش�وەى ئ�ر�نى ب�س�ر ژیاندا دەڕوان�ت و ه�و�دەدات کار بۆ ب�ڕ�وەبردن و چاککرد� ژیان بکات، 
و ل�والوەش دیسیپلین�کى وورد و سیست�م�کى ڕ�کخستنى پت�وى ب�س�ردا دەس�پ�ن�ت، کۆی 

سودب�خش بۆ دەس��ت ل�دەورى خۆی کۆدەکات�وە و ت�نان�ت  تاک�کان وەک بوون�وەرى زیندووى
ه��گیرسا� ش�ڕەکانیش ب�ناوى دەس��ت�ک�وە ڕاناگ�ی�ن�ت ک� دەب�ت ب�رگری ل�بکر�ت، ب��کو 
ب�رگ�کى گشتى ب�ب�ردا دەکات و ب�ناوى بوونی�ت و ئازادى ه�مووان و پار�زگارى ل� ه�مووان�وە 

س�رج�م تاک�کان بانگه�شتى ج�نگ دەکات ب�ناوى پار�زگارى ب�یاری ج�نگ دەدات، واتا دەس��ت 
ل� ژیانیان، داوایان ل�دەکات ی�کرتى بکوژن، ئ�وى تر بکوژن، خۆیان بخ�ن� ب�ردەم ه�ڕەش�ى 
کوژران، ب�ناوى پار�زگارى ل� زیندوو مان�وەیان، دەس��ت س�رج�م کوشت و کوشتار و ج�نگ�کان 

                                                           
(1) ibid, pp242-243. 
(2) ibid, p245. 
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  .)١(یرس�ن�تب� پاساوى پار�زگارى ل�ژیان ه��دەگ
دەس��ت ب�جۆر�ک دەستى خستووەت� ناوەڕۆک و قو�یی ژیا�  - (فۆکۆ) پ�ی وای� بایۆ

تاک�کان�وە ک� ناتوانر�ت کاریگ�رى و ه�ژموون�ک�ى ب�تا�بکر�ت�وە و ت�نان�ت ه�موو ئ�و ئایدیا و 
ون� خواستى باوەڕان�ش ک� بانگ�ش�ى کارى ل�و جۆرە دەک�ن ئ�وا ناتوانن ب�و خواست�یان بگ�ن، بۆ�

لیربال�کان بۆ جیاکردن�وەى پرس� گشتیی�کان ل� پرس� تایب�تیی�کان زیاتر ل�خ�ون دەچ�ت ن�وەک 
ح�قیق�ت، چونک� چاوەکا� دەس��ت ل�ه�موو شو�ن�کان و ل�ناو ه�موو کای�کا� ژیا� کۆم��ی�� 

دەس��ت  -، ه�روەها بایۆ)٢(دا ئامادەن و ئاگادارى ووردترین و تایب�ترتین شتى ژیانن ل� کۆم��گادا
ت�واو ل�ناو پرۆس�کا� پ�روەردە و ژیا� گشتى دا تواوەت�وە و ت�ک��بووە و ڕەگى داکوتاوە. (فۆکۆ) 

دەس��� گر�داوە ب� هاتن�ئاراى سیست�مى س�رمای�داریی�وە،  -هاتن�ئارا و دواتر گ�ش�س�ند� بایۆ
�ره��دان و فراوانبوو� سیست�مى دەس��ت ڕەگ�ز�کى گرنگى س -ه�روەها پ�ی وای� بایۆ

س�رمای�داریی�، چونک� س�رمای�دارى ب�ب� باره�نا� ج�ست�ى کۆنرتۆ�کراو و ڕ�کخراو ل�گ�ڵ 
دەزگاکا� ب�ره�مه�نان و سیست�تیککرد� ئاپۆرای ج�ماوەرى و پرۆس�ئابوریی�کان، و��ای ئ�م�ش 

ست�کان و فراوانرتبوو� ئاپۆرای سیست�مى س�رمای�دارى ویستى زیاترى ه�بوو ل� زیادکرد� ج�
ح�شامات، ه�روەها ب�ه�زترکردنیان و دەست�مۆترکردنیان ب�جۆر�ک ک� زیاتر سود و ک��کیان بۆ 

دەس��ت ب�ڕیگ�ى ت�کنیک گ�ل�ک ل�س�ر ج�ست�ى  - سیست�م�ک� ه�ب�ت، ل�م پ�ناوەشدا بایۆ
ا، خو�ندنگ� و دەزگاى کۆم��ی�� و ل�ڕ�گ�ى دام�زراوە ه�م�چ�شن�کا� وەک (خ�زان و سوپ

پۆلیس، پزیشکى تایب�� و ب�ڕ�وەبرد� ب�کۆم��ى ج�ست�کان)، ل�پ�ناو پرۆس� ئابوریی�کان دا خرای� 
واتا ئامانجى سیست�م�ک�ش دەست�ب�رى ئازادى ن�بوو وەک ئ�وەى بیرم�ندا� لیرباڵ  ،)٣(گ�ڕ

یاتر بوو ن�وەک ئازادبوون، بانگ�ش�ى بۆ دەک�ن، ب��کو وەک ئ�وەى (فۆکۆ) دە��ت بۆ زا�بوو� ز
  .)٤(ه�رل�و پ�ناوەش دا میکانیزم�کان ووردتر و ست�مکاران�تر بوون

ب�گشتى ئ�وەى ل�م ت�وەرەی�دا خست�ن� ڕوو دەربارەى ڕوانگ�ى (فۆکۆ) بۆ ماهی�ت و 
فۆرم�کا� دەس��ت، گر�دراوى رشۆڤ�کاریی�کا� (فۆکۆ)ی� بۆ پ�یوەندیی�کا� دەس��ت ل�ناو 

� ژیانکردن و کاریگ�رى دانان دا، ه�ر فۆرم�کى دەس��ت ه��گرى ش�واز�کى دیاریکراوى پرۆس�کا 
پ�یوەندیی� ک� ل� فۆرم�کا� تری دەس��ت و ش�وازەکا� ترى پ�یوەندى جیای دەکات�وە، ب��م 
ه�ند�کجار و بۆ ه�ند�ک حا��ت، بوو� دوو فۆرم یان زیاترى دەس��ت ل�ناو ه�مان کای�ى ژیان و 

مان پیادەکارى دەس��ت دا دەتوانر�ت بس�مل�ندر�ت، واتا ئ�و فۆرمان�ى دەس��ت ل�کداب�اوى و ه�
پچ�ا� ت�واوە� ل�ن�وانیان دا نیی�، ب��کو ه�ند�ک کات ه�مان شو�نکاریان ه�ی� و جۆر�ک ل� 

   ت�کئا�ن و پ�کداچوونیش ل�ن�وانیان دا ه�ی�.
                                                           

(1) Michel Foucault, the history of sexuality- vol 1, op.cit, p136. 
  .٦٢) ئ�ییوب ک�ریمى، س�رچاوەى پ�شوو، ال٢(

(3) Michel Foucault, the history of sexuality- vol 1, op.cit, pp140- 141. 
(4) Lisa Downing, The Cambridge Introduction to Michel Foucault, CAMBRIDGE UNIVERSITY 
PRESS, New York, 2008, p76. 
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  ڕەھندە جۆرییکانى دەست: :توەرەى دووەم
ل�م ت�وەرەی�دا باس ل� ڕەه�ندە جۆریی�کا� دەس��ت و بوو� ب�رگرى ل�ه�مب�ر دەس��ت 
دەک�ین، وەک ل� خوارەوەدا باس�ن کردووە، دەس��ت ل� چ�ند جۆر�ک دا دەردەک�و�ت وەک 

م جۆران� ل�ناو خۆیاندا (دەس��� شوانکارەیی) و (دەس��� مۆد�رن و دەو���)، ک�ه�ری�ک�ک ل�
کۆم���ک ڕەه�ندى جۆرب�جۆریان ه��گرتووە، دواتر وەک ڕوو�ان کردووەت�وە دەس��ت ب� جۆرە 
جیاوازیی�کانی�وە، ل�ناوخۆی دا ه�میش� پنت�کا� ب�رگرى ه��گرتووە، واتا ل�ه�رکوێ دەس��ت 

و ڕەتکردن�وە و ب�رگرى  ه�ب�ت، ئ�وا بی�و�ت یان نا، ل�ناو خۆی دا درز و دەرەچ�ی�کى ڕزگارى
  ل�ه�مب�ر دەس��� ه��گرتووە.

 

  دەس��� شوانکارەیی: :ی�ک�م
دەس��� شوانکارەیی ب� واتای�کى تر گوزارشتکرد� ک�سی ف�رمان�ەوا ب� شوان و هاو�تیان ب� 

شیعرەکا� م�گ�ل، م�ژووی�کى د�رینى ه�ی� و بۆ سا�� ب�ر ل� ل�دایکبوو� م�سیح دەگ�ڕ�ت�وە، ل� 
(هۆمیرۆس) دا وەک ئاماژەدان ب� ک�سای�� پاشا، ووش�ى شوان ب�کارهاتووە، ه�روەها ل� (ئیلیادە و 
ئۆدیس�)شدا چ�ندان ئاماژە دەبیندر�ت ک� تیایاندا پاشا وەک شوان و ڕاب�رى م�گ�ل و�ناکراوە، و 

)، nemiozیاخود  nomioz(زیۆس) ک� بریتی بوو ل� خواى خواوەندەکا� یۆنان، ناوزەد دەکرا ب� (
، )١(ل�ب�رئ�وەى خواردن ب�م�ڕ و م�گ�ل�ک�ى دەدات و غ�مخۆری و گ�رموگوڕی شوانان�ى تیادای�

ه�روەها ل� ئ�دەبییا� کۆ� هیند و ئ�وروپیی�کان و شیعرە ح�ماسی و دەق�نورساوەکا� 
ى کۆنیش دا ، ل� میرس )٢(ئاشوریی�کانیش دا گوزارشتکرد� پاشا وەکو شوان ب�رچاودەک�و�ت

(فیرع�ون) وەک شوان�ک ئاماژەى بۆدەکرا و ت�نان�ت ل� م�راسیم�کان و ڕۆژى تاج ل�س�رنا� دا 
گۆچان(دار�کى چ�ماوە)ى شوانان�ى ب�دەست�وە دەبوو، ک�ئاماژەبوو بۆ بوو� ب� شوا� خ��کى 

وا� میرس، ه�روەها پاشای بابلیی�کان چ�ند نازناو�کى ه�بوو، ی�ک�ک ل� نازناوەکان (ش
مرۆڤ�کان)بوو، و��ای پاشاک�یان، بابلیی�کان ل� ئاین�ک�یاندا (خوا)شیان وەک شوان ئاماژەپ�دابوو، ک� 
تاک�کان ب�رەو ل�وەڕگاى باش و ب�پیت ئاڕاست� و ڕ�نو�نى دەکات، ل� ی�ک�ک ل� رسوت� 

ۆ ئاگادار و ئاینیی�کانیشیاندا دەیانگوت: ئ�ى خودا، ئ�ى ئ�وشوان�ى ل�کا� خ�وتنى م�گ�ل�ک�ت، ت
ب�خ�ب�ریت، ئ�ى خوا، ئ�ى ئ�و شوان�ى ت�نیا ئ�وشتان�ت دەو�ت ک� بۆ م�گ�ل�ک�ت باش و 

)یش ل� س�دەکا� ناوەڕاست�وە س�ره��دەدات و )(. دەس��� (شوانکارەیی م�سیحى)٣(ب�سودە

                                                           
  .٢٣-٢٢) ج�بار أحمد، س�رچاوەى پ�شوو، الال١(
ش�رەفی، س�نت�رى ل�کۆ�ین�وەى ئ�دەبی و فیکرى ) کۆم���ک بیرم�ند، دەس��ت و ح�قیق�ت، و: ئیدریس ش�خ ٢(

  .١١٢-١١١، الال �٢٠٠٤ا، ه�ول�ر، 
  .١٠٧) ه�مان س�رچاوە، ال٣(

) ڕۆ�ى ئایینى م�سیحى و دەزگاى ک��سا و پرۆس�کا� چاود�ری و دانپ�دانان، ل�س�ر گ�ش�ى دەس��� شوانکارەیی (
ت تاک� ئـایین� ک� ل� چوارچ�ـوەى دەزگـای�کى وەک ک��سـادا ب�ت�واوى دیار و ب�رچاوە، (فۆکۆ) پ�ی وای�ى م�سیحیی�



  ماهی�ت و ڕەه�ندە جۆریی�کا� دەس��ت ل� هزرى ڕامیارى (میش�ل فۆکۆ)دا

١٨٢ 
  

کاتدا ه�و�ى ڕ�ساب�ندکرد� شت�کان، پرۆس�کان و کۆی ژیان دەدات، شوانکارەیی م�سیحى ل�ه�مان 
ه�و�ى کۆنرتۆ�کرد� تاک�کان وەک تاک و ه�میش کۆنرتۆ�ى ج�ماوەر وەک گشت دەدات، و ک�سی 
(شوان) تواناى ناسینى تاک ب�تاکى م�گ�ل�ک�ى ه�ی� و ل� ت�واوى خواست� تایب�تیی�کانیان ئاگادارە و 

روباریان�، و ناب�ت ه�م پ�داویستیی� وورد و تایب�ت�کانیشیان دەزان�ت و ئاگاى ل�بچوکرتین جو�� و کا
هیچ شت�کى شاراوە و نه�نى ه�ب�ت ک� شوان ل�ی ئاگادار ن�ب�ت؛ شوان بۆ م�گ�ل�ک�ى، ل� خودى 
ئ�نداما� م�گ�ل�ک� ه�م نزیکرت و ئاگادارترە، ه�میش غ�مخۆرتر و میهرەبانرتە، دەب�ت شوان بچ�ت� 

، (فۆکۆ) )١(��ی�کیان بدۆز�ت�وەناو ووردترین جو��ى م�گ�ل�ک�وە، ه�موو ڕەفتار و شو�ن تاوان و ه�
پ�ی وای� دەس��� شوانکارەیی ب�و تایب���ندییان�ی�وە ک� باس�نکردن، تاقو�یی�کى ترسناک 
ڕۆچووەت� ناو ڕۆحى مۆد�رن�وە و ئامراز�کى گرنگى ب�ره�مه�نا� پ�یوەندیی� نو�ی�کا� دەس��ت�، 

مۆد�رن ل� خۆرئاوا ک� ل� ش�وەی�کى سیاسی وەک دە��ت پ�ویست� ئ�و ح�قیق�ت� بزانین ک� دەو��� 
نو�دا خۆی دەرخستووە، ب��م ناوەڕۆک و ت�کنی�ک�کا� ک� ب�کاریان دەه�ن�ت، ل�دەزگاى 

، و شوان )٢(م�سیحیی�ت�وە وەریگرتوون، ئ�وانیش ئ�و ت�کنیکان�ن ک� دەس��� شوانکارەیی دەنو�ینن
وان�ت بچوکرتین جو�� و وەسوەس�ى تاک ب�ب� ل� دەس��� مۆد�رن دا ل� شو�ن�ک وەستاوە ک� دەت

هیچ پ�ردە و ل��یی�ک ببین�ت، و دەتوان�ت تاکى مۆد�رن ل�ه�موو پ�ردەی�ک دەربه�ن�ت و 
، و ل�خۆڕوانین و )٣(ب�جۆر�ک بیخات� ب�ر ڕوناکى بی�او ک� تاک ب�ت�واوى ب�رەو ڕووى خۆیبکات�وە

ات ه�ست ب� بوو� شوان�کى چاود�ر ل�ناو ناخ خۆبینینى تاک بکات� چاوى دەس��ت و تاک ناچار بک
و دەروو� دا بکات، واتا پ�ی وای� دەس��� مۆد�رن ل�ڕ�گ�ى ڕ�سام�ندى دەس��� شوانکارەیی�وە 
ن�ک ه�ر ب�س�ر ق���م�ەویی�کى ن�گۆڕدا پیادە دەب�ت، ب��کو با�یی خۆی ب�س�ر ج�ماوەر�ک دا 

، ک� ئامانج�ک�ش ت�نیا ل� چوارچ�وەى )٤(ڕایسپاردوون پیادە دەکات ک� وەک م�گ�ل ب�رەو ئامانج�ک
خزم�� دەس��ت دا ج�کراوەت�وە، واتا ئ�گ�ر مان�وە و زیندوو�تى میگ�ل�ک� ب�سوودى دەس��تبوو، 
ئ�وا پ�ویست� مان�وەى م�گ�ل�ک� پار�زراو و گرەنتى کراو ب�ت، ئ�گ�ریش دەس��ت پ�ویستى 

پ�ویست� قوربا� پ�شک�شبکات، وەک ئ�وەى (گرۆسیۆس)  ب�قوربا� بوو، ئ�وا ل�س�ر م�گ�ل�ک�
) دەبن، ه�ر herds of cattleئاماژەى پ�دەکات ک� چ�شنى مرۆڤ�کان داب�شی چ�ند م�گ�ل�ک (

م�گ�ل�کیش ل�الی�ن ف�رمان�ەوای�ک�وە ب�ڕ�وەدەبر�ن، ک� پار�زگارییان ل�دەکات بۆئ�وەى ل�کۆتایی 

                                                                                                                                               
خۆی ڕ�کخستووە و ئ�م دەزگایی بوون� ل� الی�ک و ل�الی�کى تریش�وە ئ�و بن�ڕەت�ى م�سیحیی�� ل�س�ر دروستبووە 
ک� پ�ی وای� تاک�کان دەتوانن ل�ڕ�گ�ى باوەڕەکا� خۆیان�وە خزم�ت بک�ن ب�بـ� پ�ویسـتبوون ب�پـ�گ�ى وەک پاشـا، 

�رمان�ەوا، پ�غ�مب�ر، خ�ۆرخواز و پ�روەردەکار، ب��کو وەک شوان. بوون� هـۆی ئ�وەى ب�ت�واوى شـوانکارەیی ل�نـاو ف
وان� وتـارى ئ�نجـوم�� ف�رەنسـی   -م�سیحیی�ت دا ڕەگى خـۆی بچ�ق�ن�ـت، بـ�وان�: (میشـ�ل فۆکـۆ، ڕەخـن� چیـی� 

  ).٢٣، ال٢٠١٤ف�لس�ف�، و: فاتح س�عیدی، چاپخان�ى یاد، سل���، 
  .٢٩٧) عارف دانیالی، س�رچاوەى پ�شوو ، ال١(

(2) Michel Foucault, critical inquiry- vol 8 - subject and power, op.cit, pp782-783. 
  .٣٠٨) عارف دانیالی، س�رچاوەى پ�شوو، ال٣(
  .٢٩٥ - ٢٩٤، ٢٩٢) ه�مان س�رچاوە، الال٤(
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� مۆد�رن گرنگى ب� پ�داویستى و ئارەزووى تاک�کان دەدا، ، وەک ئ�وەى دەس��)١(دا خۆی بیانخوات
ب��م ه�رکات پ�ویستى ب� قوربانیدان ه�بوو ئ�وا ب�ل�شاو ب�رەو م�رگ ب�ڕ�یان دەکات و ب�پاساوى 
ب�رژەوەندى ن�ت�وەیی و نیشت�� و ئایینى و ..هتد، دەیانخات� ناوج�نگ�کان و ژیانیان وەکو 

  ن�ت.س�روە� ج�نگیی بۆخۆی دەبی
واب�ست�یی م�گ�ل ب� ک�سی شوان�وە ب� توندى ل�ناو دەروون و بیرکردن�وەى تاک ب�تاکى 
م�گ�ل�ک�دا دەچ�سپ�ت، م�ڕى ناو م�گ�ل ن�ک ه�ر ل�کا� ت�نگان� و ناخۆشیدا ڕ�گ� دەدات 
ل�الی�ن شوان�وە ڕ�ب�رى بکر�ت، ب��کو ل�ه�موو کات�کدا ئامادەیی ملک�چبوو� ت�دای� و 

ب� ڕ�ن�یی شوان�ک�وە، ل�الى دەب�ت ب� ن�ریت�ک و رسوشتى دووەمى، ت�نان�ت  پاب�ندبوون
ه�رکات�ک ئ�گ�ر ڕ�ن�یی�کان پشتگو�بخات، ئ�وا ه�ست ب� تاوان و گوم�ایی دەکات، و باوەڕى وای� 

، )٢(ئ�گ�ر شوان ن�ب�ت ئ�وا ت�واوى م�گ�ل�ک� پ�ڕاگ�ندە و پ�رت�وازە دەب�ت و ل�ناو دەچ�ت
 خۆیان ب� بوو� شوان�ک�وە دەبینن و ناتوانن ب�ب� بوو� شوان ئ�وانیش ه�بن، و ه�ربۆی� بوو�

شوانیش ت�نیا پار�زگار و پشتیوا� ئ�و م�گ�ل� یان ئ�و تاک�ى ناو م�گ�ل� ک� واب�ست� و پاب�ندى 
ت�واوى ب� گو��ای��بوون و ملک�چیی�وە ه�ی�، و ئ�گ�ر م�گ�ل�ک گو��ای�ڵ ن�ب�ت، چیرت م�گ�ل نیی� 
و الى شوان ب�هاى نیی�، م�گ�ل خۆی ناتوان�ت ب�ها بۆخۆی بخو�ق�ن�ت و دەستب�ردراى شوان ب�ت 
و ه�و�ى س�رب�خۆبوون و ڕزگاربوون بدات، شوانیش ه�میش� ل�پ�ناو پار�زگارى ل� با�دەستى 

ر خۆیی و مان�وەى ف�رمان�ەوایی�ک�ى و زیاتر ملک�چکرد� م�گ�ل�ک�، ئ�نداما� م�گ�ل ب�جۆر�ک ف�
، و ب� چ�شن�ک پ�روەردە و ڕاه�ندراویان دەکات ک� چ�ژ ل� )٣(دەکات ک� دژى س�رب�خۆبوون ب�

  ملک�چی ببینن.
 

  دەس��� دەو��ت: :دووەم
دەس��ت دیاردەی�ک� ل�ه�موو کۆم��گای�کدا و ل�ناو ه�موو کۆم���ی�ک دا ئامادەیی ه�ی�، 

ن�ریتیى، ب��م جیاوازى ه�ی� ل�ن�وان گ�ورەب�ت یان بچوک، پ�شک�وتوو ب�ت یان خ���کى و 
دەس��� دەو��ت و دەس��ت ل�ناو دام�زراوە کۆم��ی�تیی�کا� ترى وەک خ�زان، س�ندیکاکان، 
پارت، خ��...هتد، ب��م جیاوازى ن�وان دەس��� دەو��ت و دەس��� ناو ئ�و دام�زراوان�ى تر 

، چونک� رسوشتى )٤(ت ن�وەک رسوشت�ک�ىبریتیی� ل� ئاستى ڕ�کخراوبوون و سیست�کی دەس�� 
دەس��ت ه�موو کات ه�مان شت�. و��اى بوو� دیدگا گ�ل�کى زۆر بۆ ڕۆڵ و پ�گ� و کارگ�رى 
دەو��ت، ک� ئایا دەو��ت کاریگ�رى ئ�ر�نى یاخود ن�ر�نى ل�س�ر ژیان و ئازادى تاک�کان و کۆم�لگا 

وانگ�ى بیرم�ندە لیربا��کان و بیرم�ندە ه�ی�، ب��م ب�گشتى دوو باوترین دیدگا، بریتین ل� ڕ 

                                                           
(1) Jean Jacques Rousseau, op.cit, p3. 

  .٣١١ -٣٠٩عارف دانیالی، س�رچاوەى پ�شوو،الال ) ٢(
  .٣٠٩ -٣٠٨) ه�مان س�رچاوە، الال٣(
  .٥١، ص٢٠١٢،  بغداد، ٢ذر الشاوي، فلسفة الدولة، الذاكرة للنرش و التوزيع، ط) من٤(
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مارکسیست�کان، بۆچو� (فۆکۆ) وەک ل� رشۆڤ�ى ڕەخن�گرا� دا دەردەک�و�ت، ه�ند�ک ه��ى 
دەچ�ت�وە س�ر بۆچوو� بیرم�ندە لیربا��کان، ب�تایب�ت ڕەخن�گرە مارکسیست�کا� وەک(پۆالنزاس)، 

ى دەبینن، ب��م (فۆکۆ) خۆی ناخات� ناو ئ�و بۆچوو� (فۆکۆ) وەک پشتگیر و خزم�تکارى هزرى لیربا�
ملمالن� ئایدۆلۆژیی�وە و س�رنجى ل�س�ر دەو��ت ل�ڕ�گ�ى باسکرد�  فۆرم�کا� دەس��ت و 
کاریگ�رى دام�زراوە دەو��تیی�کا� وەک ن�خۆشخان� و پۆلیس و زانکۆ و ...هتد، و بوو� 

وەک س�کس و ن�خۆشیی و ...هتد، کاریگ�ریی�کا� ل�س�ر ج�ست� و هۆش و پرس� ک�سیی�کا� 
  دەخات� ڕوو.

ه�ند�ک ل� بیرم�ندان دەو��ت وەک ب�� بۆس�ر ژیا� مرۆیی دەبینن و پ�یان وای� بوو�  
دەو��ت بۆ ڕ�کخستنى دەس��ت نیی�، ب��کو بۆ س�پاندن و پاراستنی��، بۆ�ون� دروستبوو� 

ب�کاره�نا� دەس��ت بۆ وەرگرتنى س�ران�، وە ەوە پ�یوەست� ب� )(دەو��ت ل�ڕوانگ�ى (پیار کالست�ر)
دە��ت:  ی�ک�م بن�ماى دەو��ت وەرگرتنى س�ران�ی�، کات�ک تۆ هاتیت و وتت من خاوەن دەس��تم 
و دەب�ت ئ�وەش ملک�چ بن، ئامانجى منیش ت�نیا بریتیی� ل� س�ملاند� با�دەستى خۆم ب�س�ر تۆدا، 

م ل� ملک�چی تۆ، ناچارتدەک�م س�ران�م پ�بدەیت، ئ�م�ش بۆ ب�دیه�نا� ئ�و ئامانج� و د�نیابوون
ب�واتای داگیرکرد� ب�ش�ک ل� ب�رژەوەندى و ت�کۆشان و ماندووبوو� تۆ، ئیرت ل�رەوە خاوەن 
دەس��ت ل�ه�مان کاتدا دەب�ت� ست�مکار و چ�وس�ن�رى ئ�وا� تریش، ئیرت دەو��تیش ه�مان شت�، 

، )١(� س�ند� (س�ران�)ى ن�ب�ت، ئیرت ل�ژ�ر ه�ر ناو�کدا ب�تهیچ دەو��ت�ک نیی� دەزگاى تایب�ت ب
ه�روەها (فردریک نیچ�)ى ف�یل�سوف پ�ی وای� مرۆڤای�� ل�ب�ردەم دوو بتى گ�ورە و 
م�ترسیداردای� ک� پ�ویستى بیان شک�ن�ت و ل�دەستیان ڕزگارى ب�ت، ئ�وانیش بریتین ل� (زانست) ک� 

، (کارل مارکس)یش ڕەخن�ى )٢(ت) ک� شو�نى خواى گرتووەت�وەشو�نى ئایینى گرتووەت�وە، و (دەو��
دەو��ت دەکات و وەک ئامرازى دەستى س�رمای�دارى دەیبین�ت ک� بۆ چ�وسان�وەى زیاتری 
کر�کاران سودى ل�وەردەگر�ت، (مارکس) ب� ئاشکرا ئ�وەى ڕاگ�یاندووە ک� دەو��ت دام�زراوەی�کى 

، واتا )٣(�گ�ڵ گروپ� ئ�نتاگۆنیست�کان ب�ه�مان ش�واز ناکاتسیاسی ب�الی�ن نیی� و مام���ى ی�کسان ل
ل� پشت ب�الی�� ڕووک�شیان�ى دەو��ت�وە الی�ندارى و ب�رگرى ل� الی�ن�کى دیاریکراو ب� ش�وەی�کى 

، دەکر�ت ب��ین دام�زراوەى دەو��ت ل� دیدگای )٤(ست�مگ�ران� خۆی م��سداوەو شاردراوەت�وە
ئیش دەکات ک� (رۆسۆ)ل� کت�بی(وتار�ک دەربارەى نای�کسا�)دا باسی (مارکس)ەوە  ڕ�ک ب�و جۆرە 

دەکات: چ�ندان کۆت و زنجیری نو�ی ئا�ندە پ�ی ه�ژاران�وە، ژمارەی�ک دەس��� زیاتر و س�ربارى 

                                                           

))پیار کالست�ر (Pierre Clastres) ب� بۆچون�کا� ١٩٧٧ -١٩٣٤) ئ�نرتۆپۆلۆژیست و ئیتنۆلۆژیستى ف�رەنسی (
  �ه�مب�ر ڕەخن�کرد� دەو��ت ب�ناو بانگ�.ل
، ٣) بیار کالسرت، مجتمع الالدولة، ت: محمد حسین دکروب، املؤسسة الجامعية للدراسات و النرش و التوزيع، ط١(

  .٢٠٠، ص١٩٩١بیروت، 
  .٤٠) فرانسوا دۆس، "جیها� فۆکۆ"، ل�: کۆم���ک نوس�ر، جیها� میش�ل فۆکۆ، س�رچاوەى پ�شوو، ال٢(

(3  ) Terry Eagleton, Why Marx Was Right, Yale University, London, 2011, p197. 
(4) ibid, p199. 
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ب� دەو��م�ندان ب�خشی، یاسا و ڕ�ساکا� خاوەنداربوو� دەو��م�ندان و چ�سپاند� نادادى و 
چ�سپاند و پار�زراوکرد، ب�م ش�وازە ک�مین�ى دەس��تدار ب�ش�وەی�کى  نای�کسا� بۆ ه�میش�

. )١(چاوچنۆکان� و دڕندان� ت�واوى مرۆڤای�تییان خست� دۆخى کۆیل�یی و ژ�ردەست�یی�کى تاه�تایی�وە
) دەکات و پ�ی وای� (شت�رنر) ل� stirner-ه�رل�س�ر ئ�و بن�مای� (مارکس) ڕەخن�ى (شت�رنر

کى ه���ى (هیگ�) دا دە��ت ک� پ�ویست� ل�گ�ڕ�ین ه�ژمون ب�یار ل�س�ر ژ�رکاریگ�رى بۆچون�
، ئ�م� ل� کات�کدا )٢(دەستور و یاساکا� دەو��ت بدات و پ�یوەندى ن�وان مرۆڤ�کان دروستبکات

(مارکس) خۆی پ�ی وای� دەو��ت پ�یوەندى دروست ناکات و ئ�و خ�یا��شی ک� گوای� کۆم��گا 
ست نیی�، چونک� دەو��ت خۆی زادەى کۆم��گای� و ه�رچ�ندە ل� ل�س�رەوە بونیاد دەن�ت، ڕا

ه�ناوى کۆم��گ�وە هاتۆت�دەر ب��م وەک خۆرە ب�ربووەت� گیا� کۆم��گا و خ�ریکى و�ران 
، ه�روەها بیرم�ندى مارکسیستى هاوچ�رخ (ئ�نتۆنیۆ گرامشی) ل�س�ر ه�مان دیدگاى )٣(کردنی��

اى گشتى چاالکیی� هزریی�کان و مومارەس� کردەیی�کان و ل� (مارکس) پ�ی وای� دەو��ت ل�س�ر بن�م
پ�ناو دەست�ب�ر و پار�زگارى ل� ب�رژەوەندى چینى با�دەست دام�زراوە، و پ�ی وای� ک� هیچ 

، ب��م  (ئ�نتۆنیۆ گیدنز) )٤(پاساو�کیش بۆ پار�زگارى ل�و ه�ژموون�ى چینى با�دەست ل� ئارادا نیی�
�ریتا� ڕەخن� ل�و بۆچون�ى (مارکس) دەگر�ت و پ�ی وای� ه�رچ�ندە کۆم��ناس و ئابورى ناسی ب

(مارکس) وتوی�� ک� دەو��ت هۆکارى داب�شبوو� چینای�تیی� و خۆیشی پار�زەرى ب�ردەوامى ئ�و 
داب�شبوون�ی� ل�ڕ�گاى پاراستنى ب�رژەوەندى چینی با�دەست دژ ب� چین�کا� تر، ب��م ڕاستی�ک�ى 

�� ج�بای�خ و ل�کۆ�ین�وەکا� (مارکس)، مارکسیست�کانیش ئ�وەندەى ج�خت دەو��ت ن�بووەت� باب
ل�س�ر کاریگ�رى و چاالکیی�کا� دەو��ت دەک�ن�وە، ئ�وەندە گرنگى ب� خودى دەو��ت نادەن، و 
(مارکس) خۆیشی ب�جگ� ل� ه�ندێ کورت� نوسین و دەستنوسی پ�رش و ب�و و ت�ک�ڵ، هیچی ترى 

  ).٥(ل�س�ر دەو��ت ن�نوسیوە

ڕەخن�ى (مارکس) و بیرم�ندە مارکسیست�کان ل�دەو��ت ل�و ڕوانگ�وەی� ک� گوای� دەو��ت 
ب�ماف و ب�رژەوەندیی�کا� کر�کاران�، و دەزگای�کى  ئامرازى دەستى چینى س�رمای�داریی� و دژ

س�رکوتکارە، دەزگای�ک� ل�ڕ�گاى زەبری ڕاست�وخۆ و مۆنۆپۆ�کرد� ک�رەست�کا� ترساندن و 
، ب��م بیرم�ندانی لیرباڵ )٦(ن�وە، ب��دەستى چین�ک ب�س�ر ت�واوى کۆم��گاوە دەس�پ�ن�تسزادا

                                                           
(1) ibid, p199. 
(2) Karl Marx and Frederick Engels, collected works- volume 5, translated by: W. Lough and C. P. 
Magill, published by Lawrence & Wishart, London, 1938, p173. 
(3) Terry Eagleton, op.cit, pp201-202. 

  .٢١٣، ص١٩٩٧ليبيا،  -نظريات الدولة، ت: مالك أبوشهيوة و محمود خلف، دار الرواد، طرابلس) أندرو فنسنت، ٤(
(5) Anthony Giddens, sociology- a brief but critical introduction, published by Macmillan 
education LTD, Second edition, London, 1986, pp72-73. 

کۆم���ک نوس�ر، ک�ش�ى سوب�کت، دەزگاى چاپ و پ�خشی س�ردەم، ) ب�ختیار عىل، "سوب�کتى ملک�چ"، ل�: ٦(
  .١٥٣، ال٢٠١٤سل���، 
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پ�یان وانیی� ک� دەو��ت ئامرازى دەستى چین�ک ل� دژى چین�ک�ى ترب�ت، ب��کو پ�یان وای� دەو��ت 
ان�ت ب�رب�ستى ب�ردەم ئازادیی�کا� بازاڕە و پ�ویست� دەس��ت�کا� کورتبکر�ن�وە ب�جۆر�ک ن�تو 

دەستوەربدات� سیست�مى بازاڕەوە، (فردریک فۆن هایک) ئابوریناس و بیرم�ندى لیرباڵ ج�خت 
ل�س�ر کورتکردن�وەى دەس��ت�کا� دەو��ت دەکات�وە، ل� ک�ب�ک�ى دا(ڕ�گا ب�رەو کۆیالی��) 
دە��ت ه�رکات دەس��� دەو��ت دەستى خست� بازاڕەوە ئ�وا ب�ئامانجى قۆرخکاریی� و دواجار 

، و پ�ی وای� ئ�م قۆرخکارى و دیکتاتۆری�ت� تاک�کان بۆ بوون ب� کۆیل� )١(ڕۆیشتن� ب�رەو دیکتاتۆرى
ئاڕاست� دەکات، بۆی� ناب�ت ڕ�گ� بدر�ت دەو��ت دەست ل�سیست�مى بازاڕ وەربدات، دواجار 
دەس��� دیکتاتۆری ت�نیا س�رنجى ل�س�ر کۆکردن�وەى دەس��ت� ل� دەستى تاک� ک�س�ک دا و 
ه�موو جۆرە ئازادیی�کى تاک ڕەت دەکات�وە و ب�جۆر�ک ل� تاک�کان دەڕوان�ت ک� جگ� ل� 

، ل�م ڕووەش�وە ڕەخن�ى دیدگاى مارکسی )٢(خزم�تکارى دەس��ت و ف�رمان�ەواکان زیاتر نین
دەکر�ت ک� ئازادیی� ک�سیی�کان پ�ش�ل دەکات، و ل�گ�ڵ ڕەتکردن�وەى تاکگ�رایی لیربا�ی، ماف و 

تاکیی�کانیش دەکات� قوربا� دیدگا کۆم��یی�ک�ى، ئ�م�ش وەک ڕ�گرتن� ل� مرۆڤ ک�  ئازادیی�
ب�ش�وەى رسوشتى مرۆییان�ى خۆی مام��� بکات و جۆر�ک ل� ب�ندای�� و دەستب�س�رى ب�ناوى 

، ب��م  ب� پ�چ�وان�ى (فۆن )٣(ب�رژەوەندى چینى کر�کاران�وە ب�س�ر تاک�کاندا دەس�پ�ن�ت
�ر بن�ماى ب�رگرى ل� ئازادى بازاڕ و ئا�وو�ر ڕەخن� ل� دەست�وەردا� دەو��ت هایک)ەوە ک� ل�س

دەگر�ت، ئ�وا بیرم�ندى مارکسی (پۆالنزاس) ل� ڕوانگ�ی�کى مارکسی�وە ڕەخن�ى دیدى (فۆکۆ) بۆ 
دەو��ت دەکات، ب�و پ�ی�ى (فۆکۆ) دیدگای�کى س�رمای�دارییان�ى بۆ دەو��ت ه�ی�، (پۆالنزاس) پ�ی 

ۆ) ل�و ڕوانگ�وە س�رنج ل� دەو��� مۆد�رن دەدات ک� ج�ست�ى کۆم��ی�� کۆم��گا ب� وای� (فۆک
پرۆس�ی�کى ب�تاککردن (سوبژ�کتیڤیت�)دا دەبات و ل�م ڕیگ�ی�وە پیادەى با�یی خۆی ب�س�ر 
تاک�کاندا دەکات، و (فۆکۆ) ئ�و ج�وه�رە بنچین�یی�ى دەو��ت نادیدە دەگر�ت ک� ل�س�ر بن�ماى 

، و چ�وسان�وەى چینای�� )٤(س�رمای�داریی�کا� وەب�ره�نان و ملمالن�ى چینای�� پ�یوەندیی�
دام�زراوە و ئامراز�ک� ب� دەستى چینى س�رمای�داریی�وە بۆ پاراستنى دەس��ت و 
ب�رژەوەندیی�کانیان و ب�ردەوامى دەس��تیان ب�س�ر چینى پرۆلیتاریا دا و زیادکردن و ک���ک�کرد� 

ل�س�ر حیسا� ڕەنج و ماندوو بوو� کر�کاران، ه�روەها (پۆالنزاس) پ�ی وای� ک�  س�رمای�ى زیاتر
(فۆکۆ) ڕۆ��کى تایب�ت ب� دەو��ت دەدات کات�ک دەو��ت وەک دەزگای ب� یاساییکرد� کۆی 
پ�یوەندیی�کا� دەس��ت دەبین�ت، ل� کات�ک دا دەو��ت  دام�زراوەی�ک� ل� ه�ناوى دا ه�ژموون و 

                                                           
(1) F.A.Hayek, The Road To Serfdom, Rutledge, London and New York, 2006, pp92-93. 

  .٣٣١، ص١٩٧١الدولة و الحكومة، دار الفكر العر�، مرص،  -ظم السياسةالن) محمد کامل لیىل، ٢(
بحث فلسفی فی مسألة السلطة الکلیة، دار املنتخب  -) دولة خرض خنافر، فی الطغیان و االستبداد و الدکتاتوریة٣(

  .٢٤٤، ص١٩٩٥العربی للدراسات و النرش و التوزیع، بیروت، 
، ٢٠١١ت: حسن الحاج، املؤسسة الجامعیة للدراسات و النرش و التوزیع، بیروت، ) مجموعة مؤلفین، مارکس و فوکو، ٤(

  .٩٦ص
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، )١(�تافیزیکى و با�دەستى پ�ست�مى چینای�� ئامادە و ل� زیادبوون و فراوانبوون دای�دەس��ت�کى م
و (پۆالنزاس)ل� س�رنج�کا� ل� ه�مب�ر (فۆکۆ)دا ڕەخن�کا� ل�س�ر دەو��ت زیاتر دەکات و پ�ی وای� 
 دەو��ت ب�ت�واوى توندوتیژى فیزیکى و ج�ست�یی بۆخۆی پاوان و قۆرخ کردووە و ب�ردەوام وەک
میکانیزمى با�دەستى ب�کارى ه�ناوە، واتا ئ�م توندوتیژیی�ى وەک هون�رى دیسیپلینکردن 

، ت�نان�ت ل�و کاتان�ش ک� ب�ش�وەى ڕاست�وخۆ توندو تیژى ئ�نجام نادات، ئ�وا ه�ر )٢(پاوانکردووە
واوى وەک ئامراز�کى دەستى دەس��ت ئامادە و ب�ردەست� و خاوەن کاریگ�ریی�، ب��م (فۆکۆ) ک� ت�

تیۆرە و دیدگاکا� ل�ه�مب�ر دەس��ت ب�و چ�شن� داڕشتووە ک� دەس��ت ش�واز�کى نا س�نت�ریى و 
پ�رش و ب�وى ه�ی� و ل�شو�ن�ک و دەزگای�ک و ل�دەستى ک�س�ک یان چ�ند ک�س�ک دا کۆناب�ت�وە، 

یکات� ئ�م�ش وائ�کات ک� (فۆکۆ) ئ�و ڕۆ�� م�زن� ب�دەو��ت ن�دات وەک ئ�وەى (پۆالنزاس) دە
  بن�ماى ڕەخن�گرتنى ل� (فۆکۆ).

(فۆکۆ) س�رەتاى تو�ژین�وەى ل�ه�مب�ر دەو��ت ب� ڕەتکردن�وە و پ�چ�وان� کردن�وەى 
دەس��� ڕوو ل�خوارەوە (واتا س�پاند� دەس��ت ب�ش�وەى ل� س�رەوە بۆ خوارەوە)، دەستیپ�کرد، 

��� دەو��ت ن�ک ل� س�رەوە الى (فۆکۆ) دەس��ت پرۆس�ی�کى ئاسۆیی و ب�رب�وە، بۆی� دەس
ب�ش�وەى ستو� داناب�ز�ت� ناو کۆم��گا و ب�س�ر تاک�کان دا پیادەناکر�ت، ب��کو دەو��ت و 
دام�زراوە دەو��تیی�کانیش ب�ش�کن ل� پ�یوەندیی�کا� دەس��ت و ب�راورد ب� جۆری ترى 

پ�یوەندییان� ئ�ژمار پ�یوەندیی�کا� دەس��ت ل�ناو کۆم��گادا، دەو��ت ل�پل�ى دووەمى ئ�و 
، واتا دەو��ت ڕەنگدان�وەى ڕاست�وخۆی پ�یوەندیی� ئامادەکا� ن�وان تاک�کان� و ه�مان )٣(دەکات

ئ�و ئ�نجامان� دەنو�ن�ت�وە ک� ل�و پ�یوەندییان�دا ه�ی� و ناتوان�ت ب�ش�ک ن�ب�ت ل�و پ�یوەندییان� 
دەس��تدا خۆی پیادەبکات�وە و یاخود ل�دەرەوەى تۆڕی پ�یوەندیی� ئاسۆیی و ب�رب�وەکا� 

دەس��ت�ک�ى ل�س�رەوە بۆ خوارەوە بس�پ�ن�ت، ب��م ل�کۆتایی�کا� ژیا� دا و ل�دەرسگوتارەکا� دا 
ئ�وەى خست�ڕوو ک� دەو��� مۆد�رن خۆی خستووەت� پ�گ�ى شوان و دەخواز�ت ڕ�نیشاندەرى 

ان و ئابورى و پ�داویستیی�کان و ، و کۆم��گا وەک م�گ�ل�ک ب�خۆی�وە گر�بدات، ژی)٤(خ��ک ب�ت
ئارامى و مان�وەى تاک�کان ت�واو ب� خۆی�وە گر�بدات و تاک�کان ن�توانن ب�ب� بوو� دەو��ت بوون 

  و ژیان و مان�وەیان مسۆگ�رب�ت.
  
  
  

                                                           
  .١٠٩ص املصدر نفسه،) ١(
دەس��ت�کى ڕ�کخراوى کۆم��ی��، و: کۆم���ک وەرگ��، دەزگاى چاپ و پ�خشی  –) کۆم���ک نوس�ر، دەو��ت ٢(

  .١١٢-١١١، الال٢٠١٧س�ردەم، سل���، 
  .١٠٩ال) ه�مان س�رچاوە، ٣(
ف�یل�سوفی هۆ�ى ه�شت�م، و: کۆم���ک وەرگ��، دەزگاى چاپ و پ�خشی س�ردەم،  –) کۆم���ک نوس�ر، فۆکۆ ٤(

  .٢٠٤، ال٢٠١٦سل���، 
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 ب�رگرى ل�ه�مب�ر دەس��ت: :س�ی�م

یاخیبوون بریتیی� ، (فۆکۆ) ج�خت دەکات�وە ل�وەى ک� )(ل�میان�ى نوسین�کا� ل�ه�مب�ر ئ�ران
ل� دەستپ�شخ�ریی�کى زیندوو س�بارەت ب�و ک�س�ى ژیا� خۆی دەخات� ناو یاریی�ک�وە ل�پ�ناو 
ژیان�کى باشرت، ئ�و بزوتن�وە و بزاڤ�ى ل�ڕ�گ�ی�وە تاک� ک�س�ک، کۆم���ک، ک�مین�ی�ک یاخود 

ردەم م�ترسی ل�ه�مب�ر ت�واوى گ�ل دە��ت ل� ئ�م�ۆوە چیرت ملک�چ نابم، و ئامادەی� ژیا� بخات� ب�
دەس��ت�ک ک� ب� ست�مکارى دەزان�ت، ئ�وا ئ�و جو�ن�وە و یاخیبون� الى من زیاترە ل�وەى ب� 
کار�کى ک�مى بزانم، و د�نیام کات�ک ژیان دەک�و�ت� ب�ردەم م�ترسی ئ�وە ڕاست�وخۆ دەب�ت� ووزەى 

(فۆکۆ) ت�واو گر�دراوى ، ب�رگرى وەک ڕەه�ندى دووەمى دەس��ت، چ�مک�ک� الى )١(یاخیبوون
دەس��ت� و ل�ی جیا ناب�ت�وە، ل� کوێ دەس��ت ئامادەب�ت، ب�رگریش ل�ه�مان شو�ن و کات 

، هیچ دەس��ت�ک ب�ب� ب�رگری و هیچ پنت�کى دەس��ت ب�ب� بوو� ب�رەنگارى نیی�، )٢(ئامادەی�
ش ه�ی�، واتا وەک (فۆکۆ) دە��ت: ل�ه�ر شو�ن�ک دەس��ت ه�ب�ت، ل�ه�مان شو�ن ب�رگری

، و ه�مان ئ�و بن�مای�ى )٣(ب�رگرى ه�رگیز ل� دۆخ�کى دەرەکى دا نیی� س�بارەت ب� دەس��ت
دەس��� ل�س�ر دروست دەب�ت، بن�ماى دروستبوو� ب�رگریش�، پنت�کا� ب�رگرى ل� ه�موو 

تى، گری�ن شو�ن�کا� تۆڕى دەس��ت دا بوو� ه�ی�، ئ�و ب�رگریی�ش ل�وان�ی� ل�س�ر بن�ماى پ�ویس
، )٤(ن�کراو، ل�خۆوەکى، دڕندان�، الب�ال و الت�ریک(املنعزلة)، توندوتیژ ئام�ز، پ�کدادەر...هتد ب�ت

ه�روەها (فۆکۆ) پ�چ�وان�ى ئ�و بۆچون�ش� ک� ب�رگری ت�نیا ل�ه�مب�ر دەس��� دەو��ت و 
ب�ر ه�موو ش�وەکا� دام�زراوە گ�ورە کۆم��ی�تیی�کاندا ب� پ�ویست دەزانن، ئ�م� دەب�ت ل�ب�رام

دەس��ت بووەستین، ن�وەک دەس��ت ب� واتا ب�رب�وەک�ى ووش�ک�، ک� گوزارشت� ل� دەس��� 
حکوم�ت یان ه�ندێ گروپی کۆم��ی�� تر، ئ�مان� ت�نیا �ون�ی�کى ک�مى دەس��ت نیشان 

                                                           

)) ى ئ�ران، هاتووەت� ئ�و وو�ت� و وەک پ�یامن�ر و ڕۆژنام�وان ١٩٧٩) و (١٩٧٨) (فۆکۆ) ل� خۆپیشاندان�کا� سا��(
� خۆپیشاندان وەک ب�رگـرى کـار ل� خۆپیشـاندەران دەرک�وتـووە، و زۆر س�رسـام بـووە ب� کارى کردووە، ل�س�رەتاکا

جۆش و خرۆشی خ��کى تاران و شارەکا� تر، ب��م دواى هاتن� س�رکارى ڕژ�مى کۆمارى ئیسالمى و بینینى ئ�و ست�م 
دەب�ـت�وە، کۆم���ـک ل�و و س�رکوت�ى دەس��ت پیادەى کـرد، ئیـرت (فۆکـۆ)ش ل� ه��و�سـت�کا� پ�شـووى پ�شـی�ن 

نوسینان�ى فۆکۆ دەربارەى ئ�ـران نوسـیوی�� ل� ژ�رنـاوى (ئ�رانی�کـان چـۆن بیـردەک�ن�وە؟)دا کـۆکراون�ت�وە و چـاپ 
کراون، ب�وان�: (میش�ل فۆکۆ، ئ�رانی�کان چۆن بیر دەک�ن�وە، و: ه�ژار م�جیـد، چـاپی دووەم، ناوەنـدى ڕۆشـنبیری و 

)، ل�و کت�ب�دا ب� ڕوو� دە��ت کات�ـک ئ�رانیی�کـان بـاس ل� حکـوم�ت�کى ئیسـالمى ٢٠١٧هون�رى ئ�ند�ش�، سل���، 
دەک�ن و وەکـو دروشـم دەی��ـن�وە، ل�وان�ی� ب�م کارەیـان ح�مــام�کى خـو�ن ڕووب�ڕووى خۆیـان بـک�ن�وە. بــ�وان�: 

  ).٤٩(ه�مان س�رچاوە، ال
  .٦٢) مجموعة مؤلفین، مارکس و فوکو، املصدر السابق، ص١(
  .١٢٧هندس، املصدر السابق، ص ) باری٢(
  .١١١میشیل فوکو، ارادە ب� دانس�، منبع پ�شین، ص) ٣(
املعرفة و السلطة، املؤسسة الجامعیة للدراسات و النرش و التوزیع، بیروت،  –عبدالعزیز العیادی، میشال فوکو ) ٤(

  .٦٧، ص١٩٩٤
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ۆک� ت�واوى ، ب��کوپ�ویست� ل�ب�رامب�ر ت�واوى تۆڕی دەس��ت ک� وەک ت�و� جا�جا�)١(دەدەن
 ج�ست�ى کۆم��ی�� کۆم��گاى ت�نیوە، ب�رگرى ب�ه�ند وەربگرین.

بوو� ب�رگرى ل�گ�ڵ دەس��ت و پ�یوەستبوو� ب� دەس��ت�وە ب�و مانای� نیی� ک� ه�مان ئ�رک 
و ماهی�� دەس��� ه�ی�، ب��کو ب�رگری ناودژ�کى دەس��ت� و ل�ب�ردەم و ل�ه�ناوى دای�، 

ت و چی ن�ی�و�ت، ل�ناو خۆی دا، ل� ه�ناوى خۆیدا بوو� ب�رگریشی دەس��ت چى بی�و�
ه��گرتووە و ب�رپ�رچى دۆخى ملک�چبوون دەدات�وە، دژای�� ئ�و دۆخ� دەکات ک� دەس��ت 
سازاندووی�� و تیایدا پرۆس�کا� دروستکرد� تاکى ملک�چ ب�ڕ�وە دەبات، (فۆکۆ) ل� وتارى 

دەربارەى پرسی ڕۆشنگ�ریى الى (ئی�نو�� کانت) دەدو�ت،  (ڕۆشنگ�رى چیی�)دا، ک� وتار�ک� و
باسی ڕەه�ندى ع�ق�نی�� ب�رگرى ل�ه�مب�ر ملک�چبوون کردووە، ئ�م س�رنجان�ى (فۆکۆ) جیاوازن 
ل� دیدگاکا� پ�شووى ک� دژای�� و ب�رەنگارى ڕاست�وخۆی ع�ق� و ع�ق�نی�تن، ل�م وتارەى دا ل� 

دە��: مرۆڤ بۆئ�وەى بتوان�ت ل�و نات�واوى و ک�موکوڕییان�ى ک� ڕ�گ�ى بۆچون�کا� (کانت)ەوە 

، ئ�م دوو م�رج� ه�م ڕۆحى و )(ه�ی�� دەربازى ب�ت، پ�ویست� دوو م�رج ل�خۆیدا ج�بکات�وە

 ethical andو سیاسیی ()()ن، ه�میش ئاکارییspiritual and institutionalدام�زراوەیی(
politicalل� دەستنیشان کرد� ئ�و شت و دۆخان�ى ب�ش�کن ل� ملک�چى، )ن، م�رجى ی�ک�م بریتیی �

ه�روەها دەستنیشان کرد� بونیادى ع�ق�� و ب�کاره�نا� ع�ق� ب� ش�وەی�کى ڕوون و ئاشکرا، 
(کانت) ل�پ�یوەست ب�و م�رج� س�رنج�ن بۆ بانگ�ش�کا� دەس��� سیاسی و دەس��� ئایینى و 

 don’t -ک� دە��ن "بیر م�ک�وە، ت�نیا شو�ن سیست�م�کان بک�وە دام�زراوەى س�ربازى ڕادەک�ش�ت
think, just follow orders و پ�ی وای� تاک تائ�وکات�ى ل�س�ر ئ�و بن�مای� ملک�چ ب�ت، ئ�وا ،"

ملک�چب�، و  ناتوان�ت بب�ت ب� ک�س�کى ئاگام�ند و پ�گ�یشتوو، ب��م کات�ک ب�تاک بگوتر�ت"
 obey, and you will be able to reason as much as you -ب�ئ�وەندەى دەتوانیت ع�ق�� 

                                                           
(1) Michel Foucault, Power- Moral Values- and the Intellectual (Interview with Michel Foucault), 
op.cit. 

) ه�رچ�ندە ل�و وتارەدا (فۆکۆ) باس ل� دوو م�رج دەکات، ب��م ل� ناوەڕۆکى وتارەک� ت�نیا د�ت� س�ر ی�ک م�رج (
ر پرسی ع�ق�نی�� (کانت) و چۆنی�� کام� بوو� مرۆڤ ل� و م�رجى دووەم باسناکات�وە، ب��کو ب�ووردى د�ت� س�

  پرۆس�کا� ب� ع�ق�� بوون دا. ب�وان�:
 (Michel Foucault, readers, edited by: paul rabinow, pantheom books, new york,1984, pp35-50).  

) (ب�هـا و ڕ�سـاى کـردارى، بـۆ تـاک و  (فۆکۆ) پ�ی وای� م�ب�ست ل� چ�مکى ئاکار(األخالق) بریتیی� ل� کۆم���ک
ــا  ــزان و دەزگ ــان�وە، وەک دام�زراوەى خ� ــا و دام�زراوە جۆرب�جۆرەک ــاى دەزگ ــر�ن� ڕوو، ل� ڕ�گ ــان دەخ کۆم���ک
ــریتیی� ل� ه��ســوک�و� ڕاســت�قین�ى  ــایننی�)، ه�روەهــا ب پ�روەردەیی�کــان و ک�نیس�(ک�م�ب�ســتى ل� دام�زراوەى ئ

ذات، ت: جورج میشیل فوکو، استع�ل اللا و ب�هایان�ى خراوەت� ب�ردەمیان. ب�وان�: (تاک�کان ل� پ�یوەندییان ب�و ڕ�س
)، ه�روەهــا ئاکــار وەکــو ه��ســوک�وت ل�بــوارى چ�ژەکــان و ٢١، ص١٩٩١أ� صــالح، مركــز اال�ــاء القــومي، بــ�وت، 

صـدر نفسـه، ص ص املس�کسوا�یت�دا ب�ج�نگ�ک بۆ دەستخس� و دەست�ب�رکرد� دەس��ت وەسف دەکات. ب�وان�: (
٤٨ -٤٧.(  
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like")ئ�وا جۆر�ک ل� ئ�گ�ر و گری�ن�ى ب�رگری ل�ناو خۆیدا ه��دەگر�ت و تایب���ندى )١ ،
ئازادبوون ب� تاک�ک� دەب�خش�ت، ب��م ه�شتا س�رنج�کا� (فۆکۆ) پ�یوەست ب� ب�رگرى و 

ڕەخن�گران�وە شایا� ڕەخن�کردن و ت�نان�ت ڕەتکردن�وەیش� ع�ق�نی�ت و ئازادبوون، ب�الى 
ب�تایب�ت مام���ى (فۆکۆ) ل�گ�ڵ چ�مکى ب�رگرى وەک پ�رچ�کردار و شت�کى دان�ب�او ل� دەس��ت، 
ب��ون� (پۆالنزاس) ڕەخن�ى س�رنجى (فۆکۆ) ل� پ�یوەست ب� ب�رگرى دەکات و پ�ی وای (فۆکۆ) 

ین�ت و زیاتر م�وداى تو�ژین�وەکا� دەربارەى دەس��ت� ب�رگرى وەک ب�ش�ک ل� دەس��ت دەب
ل�س�ر حیسا� ب�رگرى، ه�روەها پ�ی وای� دەس��ت الى (فۆکۆ) پرس�کى ج�وه�ریی� و بن�مای� بۆ 
ب�رگرى، ب�رگریش هیچ نیی� ب�جگ� ل� پ�رچ�کردار�کى الوەکى بۆ دەس��ت، ل� ڕوانگ�ى 

دى رشۆڤ�ى پرسی ب�رگرى بکات و ل� باشرتین دۆخ دا وەک (پۆالنزاس)ەوە، (فۆکۆ) ن�یتوانیوە ب� وور 
ڕۆحى ب�رەنگارى کو�ران� و رسوشتى و س�رەتایی و�ناى دەکات ک� دەخواز�ت پ�یوەندیی�کا� 

، )٢(دەس��ت ت�پ�ڕ�ن�ت، ب��م ه�میش� ب�و جۆرە دەم�ن�ت�وە ک� شیاوى ت�ک��بوون�وە ب� دەس��ت�
رتاپاگیریی و پانتایی� فراوان�ى دەس��ت وایانکردووە ک� ڕوو ه�روەها دیدگاکا� ل�ه�مب�ر ئ�و س�

ب�ڕوو بوون�وە و ب�رگرى دژى دەس��ت دواجار ه�ر بب�ت�وە ب� ب�ش�ک ل� خودى دەس��ت، واتا 
ه�مان ئ�وکاتان�ى ئ�م� ب�رگرى دەک�ین، ئ�وا ه�مان کات دەس��ت ب�ره�م دەه�نین�وە، ه�موو 

��ت بریتیی� ل� پراکتیککردن�وەى دەس��ت، ه�موو دژای�� و ب�رگری کردن�ک ل�ب�رامب�ر دەس
، واتا دژای�� دەس��ت )٣(ب�رەنگاریی�کى دەس��ت دواجار دەک�و�ت�وە ناو باوەشی دەس��ت خۆی

ل�دەرەوەى دەس��ت و پ�یوەندیی�کا� ئیمکا� بوو� نیی� و هیچ ب�رەنگاریی�ک بۆدەس��ت 
تۆڕەکا� خۆی، ئ�م�ش بۆچون�ک� ڕۆحى ب�رەنگارى دەکوژ�ت و  دەرەکى نیی�، ب��کو ب�ش�ک� ل�

  زیاتر ل� میکانیزم�کا� دەس��ت، مرۆڤ ملک�چ و ڕام دەکات بۆ دەس��ت.
ڕوانگ�ى (فۆکۆ) ل�ه�مب�ر ماهی�ت و ڕەه�ندە جۆریی�کا� دەس��ت، ڕەنگدان�وەى دیدگا 

کان و ف�لس�ف�ى بونیادگ�رى، هزرى ڕەخن�یی�کانیی�� دەربارەى ع�ق�نی�ت و دام�زراوە مۆد�رن�
مۆد�رنیست ل�س�ر بن�ماى  - سرتاکچ�رالیست و پۆست - سیاسی (فۆکۆ) وەک هزر�کى پۆست

ڕەخن�کرد� دۆخى با�ى س�ردەمى مۆد�رن�ت� گ�ش�ى ب�خۆی دەدا، ه�ر ل�س�ر ئ�و بن�مای�ش 
جۆریی�کا�  رشۆڤ�ى دەس��ت و فۆرم�کا� و سرتاتیژو پ�یوەندیی�کا� دەکرد و ڕەه�ندە

ئاشکرادەکرد. ه�ندێ ل� ڕەخن�گران پ�یان وای� ئ�و دژای�تیی� توندو ب�رەح�ن�ى (فۆکۆ) بۆ مۆد�رن�، 
زۆرکات بۆچون�کا� ئ�میان ب�رەو ه���و ب�رگری ل� ست�مکارى بردووە، ل� کات�کدا ئ�و خۆی وەک 

ون�ش بۆ بۆچون�کا� ب�رەنگار ل�ه�مب�ر دەس��� س�رکوت و ست�مگ�ر دەردەخات، دیارترین �
)، ه�رچ�ندە دواى بینینى ست�مى دەس��� ١٩٧٩-١٩٧٨دەربارەى شۆڕشی ئ�ران ل� سا�� (

ئیسالمى، (فۆکۆ) ل�بۆچون�کا� ل�ه�مب�ر ئ�ران پاشگ�زبووە وە، ب��م ل�س�رەتاکا� خۆپیشاندان�کان 
ۆپیشاندەران و دژای�� شا ک� وەک ڕۆژنام�نوس و ڕاپۆرتنوس ل� ئیران بوو، الی�نگیری زۆرى بۆ خ

                                                           
(1  ) Michel Foucault, readers, op.cit,pp35-36. 

  .٩٨) مجموعة مؤلفین، مارکس و فوکو، املصدر نفسه، ص٢(
  .٤٥، ال٢٠١٤) ب�ختیار عىل، س�وى س�ه�م، ناوەندى ڕۆشنبیری و هون�رى ئ�ند�ش�، چاپی س�ه�م، سل���، ٣(
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 Janet Afary and -پ�وە دیاربوو، دوو ڕەخن�گر ب�ناوەکا� (ژان�ت ئافارى و ک�ڤین ئاندەرسۆن
Kevin B. Andersonج�ندەر و فریودا�  -) ل� کت�ب�کى هاوب�شیاندا ب�ناوى (فۆکۆ و شۆڕشی ئ�ران

 Foucault and the Iranian Revolution- Gender and the Seductions of -ئیسالمى
Islamism ڕەخن�ى ئ�وە ل� (فۆکۆ) دەگرن ک� ڕقی ل� مۆد�رن�ت� وایکردووە پشتگیری ل� ه�زە ،(

ئیسالمیی�کا� ئ�و و�ت� بکات، پ�شیان وای� نزیکای�� (فۆکۆ)و ئیسالمیی�کا� ئ�ران بۆ چ�ند 
اتن�ئاراى فۆرم�کى ڕۆحا� هۆکار�ک دەگ�ڕ�ت�وە ل�وان�: ه�ردووال (فۆکۆ و ئیسالمیی�کان) ه�و�ى ه

سیاسییان دا دژ ب� گوتارى با�دەستى ماتریا�ی و کا�گ�رى ڕوو� س�رمای�دارى، ه�ردووال باوەڕى 
ت�واویان ب� ئایدیا کۆم��ی�تیی�کا� پ�ش مۆد�رن� ه�بوو، سیست�مى دادوەریی و یاسایی لیرباىل 

ڕ�ز ل�ن�گرتن وپشتگو�خس� س�ردەمى ع�ق�نی�ت و مۆد�رن� ب�الى ه�ردوو الوە ج�گ�ى 
)ignore بوو، ه�ردووال س�رسامى ئ�و ک�سان�بوون ک� ئامادەبوون ژیانیان بخ�ن� م�ترسیی�وە(

، ئیسالمیی�کان ب�و جۆرە ک�سان�یان دەگوت (مجاهید)، ئ�گ�رچى ک�م�ک )١(ل�پ�ناو گ�یش� ب� باشرت

) ل�ناو باس�کا� دا )(ک�سی پاریسیال�ک�سی موجاهید جیاوازە، ب��م (فۆکۆ)یش پ���وان�ک ب�ناوى (
ئامادەی�، ت�نان�ت ئ�و دوو ڕەخن�گرە ب� ت�نزەوە دە��ن: پ�دەچوو (فۆکۆ) ب�و چاوە س�یری 

 will to - خوم�ینى (ڕاب�رى خۆپیشان�دەرە ئیسالمیی�کان)ى کردب�ت وەک ئ�وەى (ویستى دەس��ت
powerب��م فۆکۆ و��ای پاشگ�زبوون�وەى ل� پشتیوانیکرد� کۆمارى ئیسالمى، )٢() ى (نیچ�)ب�ت ،

                                                           
(1) Janet Afary and Kevin B. Anderson, Foucault and the Iranian Revolution- Gender and the 
Seductions of Islamism, The University of Chicago Press, Chicago and London, 2005, p13. 

)) ــۆ) ل�ســا�ى ــارەى ک�ســی پاری١٩٨٣) (فۆک ــک وان� و ســیمینارى دەرب ــرد�، کۆم��� ــا ســا��ک ب�ر ل�م ســیا )، وات
 The Government of Self and Others- Lecturesپ�شک�شکرد، ب�ش�ک ل� وان�گوتارەکا� ئ�و سا��ى ل�ژ�ر ناوى (

at the College De France 1982–1983( ) 12کراون ب� زما� ئینگلیزى و ب�وکـراون�ت�وە، بۆ�ـون� ل� وان� گوتـارى 
January 1983: First hourنا بنچین�یی�کا� ووش�ى پاریسیا ل� زما� یۆنا� کۆندا واتاى ئ�و ) دا دە��ت: ی�ک�ک ل�ما

ک�س�ی� ک� ه�موو شت�ک دە��ت، ب��م دواتر وا وەرگ�ـردراوەت� سـ�ر زمان�کـا� تـر ک� ب�مانـاى ئ�وک�سـ� د�ـت ک� 
پاریسـیا ب�و  )، ک�سـیvirtueئازادى وتن و ئازادى بیرکردن�وەى ه�ی� ، ب�واتای�کى تر بریتیی� ل� ف�زیـل�ت و چـاک� (

ک�س� دەوتر�ت ک� ه�سـت�کى ڕۆحـى پـ� ل� هاوکـارى ه�ی� و ه�و�ـى یـارم�� دا� ئ�وا� تـر دەدات ب�بـ� ئ�وەى 
  چاوەڕ�ی پاداشت بکات. ب�وان�:

(Michel Foucault, The Government of Self and Others- Lectures at the College De France 1982–
1983, Translated By Graham Burchell, Palgrave Macmillan, U.K, 2010, p43). 
(فۆکۆ) خۆیشی ل�ب�کاره�نا� چ�مکى پاریسیا م�ب�ستى گوزارشت کردن� ل�و ک�سان�ى ک� ح�قیق�ت دە��ن، پ�ی 
وای� ک�سی پاریسیایی س� ل� ترس ناکات�وە، و ت�نان�ت م�رج� ک�سی قس�ک�ر ه�ڕەش� و م�ترسی ب�هۆی 

ت�بکات، ئینجا دەب�ت ب� ک�س�کى پاریسیایی، چونک� ئ�وەى پاریسیا دەی��ت م�ترسی دارە و قس�کانیی�وە ڕووى 
خ��کى تر ناو�رن ئ�وجۆرە قسان� بک�ن، زۆرجاریش ک�سی پاریسیایی ب�پ�چ�وان�ى ڕای گشتى زۆرین�وە قس�دەکات، 

س�رەتای�ک بۆ ناسینى کارەکا�  - ىب��م ب�پ�چ�وان�ى ح�قیق�ت نیی�. ب�وان�: (م�ریوان وریا قانع، ئ�خالق و ب�رگر 
 ).٢٩١،٢٩٣میش�ل فۆکۆ، س�رچاوەى پ�شوو، الال

(2) Janet Afary and Kevin B. Anderson, op.cit, p14. 
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هاوکات ئ�و بۆچون�شی س�ربارخست ک� ه�رگیز شۆڕش و گۆڕانکارى شۆڕشگ��ى واتاى پ�شک�وتن 
و ب�رەو پ�شچوون نیی�، ل�ب�ر دوو هۆکار، ی�ک�م شۆڕش ت�نیا واقیعی ئ�ستاى شت�کان و دۆخى 

ن�وەک شت�کى تازە و نوێ بۆ ڕزگارى و ئازادبوون به�ن�ت� ئاراوە، دووەم  ئامادە ئاوەژوو دەکات�وە،
ه�مان ئ�وک�سان�ى شۆڕشیان ئ�نجامداوە، ئ�گ�ر دەرف�تی ه��گیرسا� شۆڕش و نو�گ�رى ه�ب�ت 

، و ت�نان�ت )١(ب�س�ر ئ�و دۆخ�ى دەیه�نن� ئاراوە، ئ�وا ئامادە نین جار�کى تر شۆڕش بک�ن�وە
�ش دەک�ن ک� شۆڕش دەک�ن، واتا تا ئ�و شو�ن�ى خۆیان د�ن� دەس��ت، دژای�� توندى ئ�وان

ڕەوای�� ب� شۆڕش دەدەن، ب��م دواى س�رک�وتنى خۆیان ئیرت ه�موو جۆرە شۆڕش�ک ک� 
  ل�ب�رژەوەندى خۆیاندا ن�ب�ت ڕەتدەک�ن�وە، ت�نان�ت ئ�گ�ر ب�ناو و ب�پاساوى پ�شک�وتنیش ب�ت.

هی�ت و ڕەه�ندە جۆریی�کا� دەس��ت ل� ڕوانگ�ى (فۆکۆ)وە ئ�وەى ل�م باس� دا دەربارەى ما
خست�ن� ڕوو، دەرخ�رى ئ�وەی� ک� دەس��ت ئ�گ�رچى ه�مان رسوشت و ناوەڕۆکى ه�ی� ب��م 
ب�پ�ی جیاوازى پیادەکاریی�ک�ى، فۆڕمى دەس��ت�ک�ش دەگۆڕ�ت، واتا ه�رچ�ندە دەس��ت 

و ڕامکردنیاندا دەگ�ڕ�ت و کار ل�س�ر  ل�ه�موو فۆرم�کا� دا ب�دواى ملک�چکرد� تاک
دەست�مۆکرد� کۆم��گا دەکات، ب��م بۆ گ�یش� ب�و ئامانج�ى دەس��ت چ�ند ش�واز و ڕ�گای�ک 
ه�ی�، ک� ه�ر ئ�م ش�واز و ڕ�گا جیاوازان�ش دەبن� هۆی دەرک�وتنى فۆڕم� جیاوازەکا� دەس��ت. 

ڕەه�ند گ�ل�کى جیاوازیشن، واتا دەس��ت ل� فۆڕم� جیاوازەکا� دەس��ت ل�ناوخۆیاندا ه��گرى 
پیادەکاریی�کا� دا، ل�و ن�خشاندن�ى بۆ تاک�کان یاخود کۆم��گاى دەکات، دەخواز�ت رسوشتى خۆی 
ل�و ن�خشاندن� دا بس�پ�ن�ت، بۆی� دەس��ت چى وەک دەس��� شوانکارەیی یاخود دەس��� 

ژکرد� ک�لتور و ب�هاکا� کۆم��گا ل�الی�ک و مۆد�رن و دەو��تیی، ه�مان ویستى ه�ی� ل� ڕەنگ��
دەروو� تاک ل�الی�کى ترەوە، دەخواز�ت ئ�و ڕەه�ند و ش�وازى کار و بیرکردن�وان� بس�پ�ن�ت ک� ب� 
هی خۆی دەزان�ت و دواتر پ�یوەستى تاک�کان ب� دەس��ت�وە پت�و و گرەنتى دەک�ن، ه�روەها 

ڕەه�ندى جۆری و رسوشتى ن�خشاندن�کا�،  دەس��ت چ وەک ماهی�ت و فۆڕم�کا�، چ وەک
ناتوان�ت ل�گ�ڵ ب�رگرى و ب�رخورد ل�ی�کرت نامۆ و دەرەکى ب�ت، دەس��ت ه�ر فۆڕم�کى ه�ب�ت، 
ه�رش�واز�کى پیادەکارى ه�ب�ت، شوانکارەیی ب�ت یاخود مۆد�رن، ب�جۆر�ک ل�جۆرەکان، ل�ه�ناوى 

ە، ل�ه�موو ئ�و پنتان�ى دەس��ت ئامادەی�، خۆی دا، ب�رەنگارى ل� دژى دەس��ت خۆی، ه��گرتوو 
  ئ�وا ل�هان ئ�و پنتان�ش ب�رگرى و ب�رەنگارى کردن ل� دژى دەس��ت ئامادەیی�کى ح��ى ه�ی�.

  

   

                                                           
  .٦٤، ال٢٠١٨) میش�ل فۆکۆ، ڕۆشنگ�رى و شۆڕش الى کانت، و: ڕ�بین رسول ئیس�عیل، ناوەندى ف�ربوون، ه�ول�ر، ١(
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  کۆتایی و دەرئنجام
ل� کۆتایی تو�ژین�وەک�دا ب�و ئاکام� گ�یشتین ک� فۆرم�کا� دەس��ت ل�گ�ڵ گۆڕان و گ�ش�ى 

ب�پ�ی جیاوازى پ�یوەندیی�کا� ناو کۆم��گا، دەگۆڕ�ن، کات�ک پ�یوەندیی� ژیان و پ�یوەندیی�کا�، 
با�کان ل�س�ر بن�ماى ناچارکردن و ست�مکردن و ئ�شک�نج� وەستابوون، ئ�وا دەبن� بن�ماى 
س�ره��دا� دەس��� ست�مگ�ر و س�رکوتکار، ه�روەها دەس��� س�روەر ک� پ�یوەست� ب� 

�رایی) دەس��� پاشا، و ب�پاساوى دەست�ب�رى ئارامیی و ن�گ�ڕان�وە س�ره��دا� فۆڕمى (گر�ب�ندگ
بۆ دۆخى رسوشتى پ� ش�ڕانگ�زى، مافی ژیان و مرد� تاک�کان دەخات� ناو دەستى پاشاوە، ئ�وا در�ژە 
ب� ست�مگ�رى دەدات و تاک�کان ل�ڕ�گ�ى ئ�شک�نج� و سزادان�وە ناچار ب� دەست�مۆبوون دەکات، 

�روەرى پاشا ب�س�ر خاک و کۆم��گا پیادەکراب�ت، ئ�وا فۆڕمى دەس��� ئ�گ�ر دەس��� س
دیسیپلین ڕاست�وخۆ ڕووى ل� تاک� و ب�س�ر ج�ست� و دەروو� تاک�کاندا پیادە دەکر�ت و ل� ناوەوە، 
ل� دەروون و بیرکردن�وەوە تاک�کان وەکو سوب�کتى ملک�چکراو و دەست�مۆ باردەه�ن�ت، دوا فۆڕمى 

بریتیی� ل� بایۆ دەس��ت، کۆم��گا وەک گشت�ک دەخات� ژ�ر چاوەد�ری و ل�ڕ�گ�ى  دەس��تیش ک�
گرتن� ئ�ستۆی ژیان و مردن و ت�ندروستى تاک�کان و دەست�ب�رى شو�نى نیشت�ج�بوون و 

  پ�داویستیی�کانیان�وە تاک�کان ب� تۆڕ و داوەکا� دەس��ت�وە گر�دەدات.
ى جۆریی� ک� کاریگ�رى ل�س�ر ش�وازى ه�روەها دەس��ت ه��گرى ه�ند�ک ڕەه�ند 

پیادەکارى دەس��ت دادەن�ن، دەس��� شوانکارەیی ل�ڕ�گ�ى گرنگیدان ب� خواردن و ت�ندروستى 
تاک�کان وەک تاک و کۆم��گاش وەک م�گ�ل، دەخواز�ت خۆی وەک شوان و ڕاب�ر بناس�ن�ت، ک� 

ستى ب� قوربا� ه�بوو، ئ�وا ئ�رکى ل�جیا� تاک�کان بیردەکات�وە و ب�یار دەدات و ه�رکات پ�وی
س�رشا� تاک�کان� وەکو م�ڕ ئ�و قوربانیدان� ل� ئ�ستۆ بگرن و داخوازى دەس��ت و دەس��تداران 
ب�ج�بگ�ی�نن، ه�روەها دەس��ت ل�س�ردەمى مۆد�رن�ش دا ک� خۆی ل�ناو دام�زراوەى دەو��تدا 

�وە دەبات، ل�الی�ک�وە خۆی وەک غ�مخۆر ڕ�کخستووە، ه�مان ش�واز ل� پیادەکارى شوانکارەیی ب�ڕ 
و دەست�ب�رکارى داوا و داخوازى تاک�کان و�نا دەکات، ل�الی�کى تریش�وە داواى قوربانیدانیان 
ل�دەکات و دەیانخات� ناو کوشتارى ج�نگ�کانیی�وە، یاخود ب�پاساوى تاوانکارى و ت�کدا� ئارامى و 

�� س�دارە و ژیانیان ل�دەست�ن�ت�وە، ب��م ل�دەس��� ئاسایشی گشتى و هاو�تیان، دەیانخات� ب�ر پ
مۆد�رن دا داواکرد� قوربانیدان ب�ناوى پاشا و بۆ پاشا و ف�رمان�ەوا نیی�، ب��کو ب� ناوى ب�رژەوەندى 
گشتى و خزم�تکرد� کۆم��گ� و دەو��ت یاخود ن�ت�وە و پرس� گشتیی�کان�وەی�. و��اى ئ�مان�ى 

  تو�ژین�وەک�دا گ�یشتین ب� چ�ند دەرئ�نجام�ک ک� گرنگرتینیان بریتین ل�: باس�نکردن، ل�کۆتایی 
/ ه�میش� دەس��ت، ل�ه�ر فۆرم�کى کارکردنیدا ب�ت، ب�دواى دەست�ب�رکرد� خواست�کا� ل� ١

  ملک�چکرد� تاک�کاندا دەگ�ڕ�ت.
و / دەس��ت ت�نان�ت ل� فۆرم� مرۆڤدۆستی�ک�شیدا ئ�گ�ر ن�یتوا� ل�ڕ�گ�ى ن�رم ٢

  باوەڕپ�ه�نان�وە تاک�کان ڕامبکات، ئ�وا پ�نا دەبات� ب�ر ئامرازى توندو تیژى.
/ دەس��ت ل� فۆڕمى س�رکوت و س�روەردا ت�نیا پاوا� مرد� کردبوو، ب��م دەس��� ٣
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  دیسیپلین و تایب�ترت بایۆ دەس��ت پاوا� ژیان و مردنیشیان ب�ی�ک�وە کردووە.
بن�ما گرنگ و ناوەڕۆک� کۆنرتۆ�کارەک�ی�وە گواسرتاوەت�وە بۆناو / دەس��� شوانکارەیی ب� ٤

ژیا� مۆد�رن و دەو��ت ل�ش�وەى شوان، ل�س�ردەمى نو�دا تۆڕەکا� کۆنرتۆ�کردن و دەست�مۆکرد� 
  تاک ب�ڕ�وەدەبات. 

/ و��اى ئ�و رسوشت� س�رکوتگ�ر و کۆنرتۆ�سازەى دەس��ت، ب��م ه�میش� دەس��ت ل�گ�ڵ ٥
ب�رگرى دەرگیرە، ل�ه�کوێ دەس��ت ه�ب�ت، ئ�وا ه�ر ل�و شو�ن�ش ب�رگرى ئامادەی�، پنت�کا� 

  ه�رگیز هیچ دەس��ت�ک ب�ب� بوو� ب�رگرى، بوو� نیی�.
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  لیستى سرچاوەکان:
  

  ی�ک�م/ کت�ب
 کت�بی کوردى:

 .١٣٩٤ئیران،  -ئ�ییوب ک�ریمى، ئازادى و دەس��ت، چاپ�م�� مانگ، بان� .١
س�وى س�ه�م، ناوەندى ڕۆشـنبیری و هـون�رى ئ�ند�شـ�، چـاپی سـ�ه�م، سـل���، ب�ختیار عىل،  .٢

٢٠١٤.  
  .٢٠١٤ب�ختیار عىل، ئاوڕەک�ى ئۆرفیۆس، ناوەندى رۆشنبیری و هون�رى ئ�ند�ش�، سل���،  .٣
  .٢٠١٥ج�بار أحمد، ئاشنابوون ب�فۆکۆ، دەزگاى ئایدیا بۆ فیکر و ل�کۆ�ین�وە، سل���،  .٤
  .٢٠٠٦اتی�کان، ب�رگى ی�ک�م، چاپخان�ى ڕەنج، سل���، فاروق رەفیق، غ�م� جڤ .٥
 .٢٠١٤کۆم���ک نوس�ر، ک�ش�ى سوب�کت، دەزگاى چاپ و پ�خشی س�ردەم، سل���،  .٦
م�ریوان وریا قانع، دەربارەى ف�لس�ف� و ئیسالم و ڕۆشنگ�رى، ن�وەندى ڕەه�ند بۆ ل�کۆ�ین�وەى  .٧

  .٢٠٠٢کوردى، سل���، 
س�رەتای�ک بۆ ناسینى کارەکـا� میشـ�ل فۆکـۆ، ناوەنـدى  -ق و ب�رگرىم�ریوان وریا قانع، ئ�خال  .٨

  .٢٠١٧ڕۆشنبیری و هون�رى ئ�ند�ش�، سل���، 
 

 کت�بی وەرگ��دراو بۆ کوردى:
عارف دانیالی، میش�ل فۆکۆ، و: س�روان ئ�حم�د، ناوەندى غ�زەلنـوس بـۆ چـاپ و ب�وکـردن�وە،  .٩

 .٢٠١٨سل���، 
ح�قیق�ت، و: ئیدریس شـ�خ شـ�رەفی، سـ�نت�رى ل�کـۆ�ین�وەى کۆم���ک بیرم�ند، دەس��ت و  .١٠

  .٢٠٠٤ئ�دەبی و فیکرى �ا، ه�ول�ر، 
کۆم���ک نوس�ر، جیها� میش�ل فۆکۆ، و. ئاوات أحمـد سـو�تان، ناوەنـدى رۆشـنبیری ئ�ند�شـ�،  .١١

  .٢٠١٧چاپی دووەم، سل���، 
، دەزگـاى چـاپ و ف�یل�سوفی هـۆ�ى ه�شـت�م، و: کۆم���ـک وەرگ�ـ� –کۆم���ک نوس�ر، فۆکۆ  .١٢

  .٢٠١٦پ�خشی س�ردەم، سل���، 
دەس��ت�کى ڕ�کخراوى کۆم��ی��، و: کۆم���ک وەرگ�ـ�، دەزگـاى  –کۆم���ک نوس�ر، دەو��ت  .١٣

 .٢٠١٧چاپ و پ�خشی س�ردەم، سل���، 
میش�ل فۆکۆ، ڕۆشنگ�رى و شـۆڕش الى کانـت، و: ڕ�بـین رسـول ئیسـ�عیل، ناوەنـدى ف�ربـوون،  .١٤

 .٢٠١٨ه�ول�ر، 
وان� وتـارى ئ�نجـوم�� ف�رەنسـی ف�لسـ�ف�، و: فـاتح سـ�عیدی،   -ش�ل فۆکۆ، ڕەخـن� چیـی� می .١٥

  .٢٠١٤چاپخان�ى یاد، سل���، 
میش�ل فۆکۆ، ئ�رانی�کان چۆن بیر دەک�ن�وە، و: ه�ژار م�جید، چاپی دووەم، ناوەندى ڕۆشنبیری  .١٦
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 .٢٠١٧و هون�رى ئ�ند�ش�، سل���، 
  

 کت�بی ع�رەبی:
بحث فلسفی فی مسألة السلطة الکلیة،  -فی الطغیان و االستبداد و الدکتاتوریة دولة خرض خنافر، .١٧

 .١٩٩٥دار املنتخب العربی للدراسات و النرش و التوزیع، بیروت، 
املعرفـة و السـلطة، املؤسسـة الجامعیـة للدراسـات و النرشـ و  –عبدالعزیز العیادی، میشال فوکو  .١٨

  .١٩٩٤التوزیع، بیروت، 
إعــادة فــتح امللــف اإلیرانــی، مکتبــة  -ک مفهــوم القــوة عنــد میشــیل فوکــومحمــد صــفار، تفکیــ .١٩

  .٢٠١٧مرص،  -االسکندریة، االسکندریة
  .١٩٧١الدولة و الحكومة، دار الفكر العر�، مرص،  -محمد کامل لیىل، النظم السياسة .٢٠
  .٢٠١٢،  بغداد، ٢منذر الشاوي، فلسفة الدولة، الذاكرة للنرش و التوزيع، ط .٢١
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ليبيـا،  -أندرو فنسنت، نظريات الدولة، ت: مالك أبوشهيوة و محمود خلـف، دار الـرواد، طـرابلس .٢٢
١٩٩٧. 

بیار کالسرت، مجتمع الالدولة، ت: محمد حسین دکروب، املؤسسة الجامعيـة للدراسـات و النرشـ و  .٢٣
  .١٩٩١، بیروت، ٣التوزيع، ط

الحـاج، املؤسسـة الجامعیـة للدراسـات و النرشـ و مجموعة مؤلفین، مـارکس و فوکـو، ت: حسـن  .٢٤
  .٢٠١١التوزیع، بیروت، 

  .٢٠٠٤میشیل فوکو، إرادة العرفان، ت: محمد هشام، الدار البیضاء، املغرب،  .٢٥
  .١٩٩١میشیل فوکو، استع�ل اللذات، ت: جورج أ� صالح، مركز اال�اء القومي، ب�وت،  .٢٦
طة، ت: عبدالرحیم حزل، دار اآلمـان، بیـروت، نعوم تشومسکى و جون بریکمون، العقل ضد السل .٢٧

٢٠١٤.  
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 .١٣٨٩محمد ضیمران، میشل فوکو: دانش و قدرت، هرمس، تهران،  .٢٨

 
 کت�بی وەرگ��دراو بۆ فارسی:

  .١٣٨٦ژیل دلوز، فوکو، ت: نیکو رسخوش و افشین جهاندیدە، نرش�، تهران،  .٢٩
افشـین جهاندیـدە، چـاپ دوم، نرشـ�، تهـران، میشیل فوکو، تئاتر فلسف�، ت: نیکوس رسخوش و  .٣٠

١٣٩٠.  
میشیل فوکو، ارادە ب� دانس�، ت: نیکو رسخوش و افشین جهاندیدە، نرش�، چاپ ششـم، تهـران،  .٣١

١٣٩٠.  
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36. Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow, Michel Foucault: beyond structuralism and 

hermeneutics, The University of Chicago, Chicago, 1983. 
37. Janet Afary and Kevin B. Anderson, Foucault and the Iranian Revolution- 

Gender and the Seductions of Islamism, The University of Chicago Press, 
Chicago and London, 2005. 

38. Jose Guilherme Merquior, Foucault, University of California Press, U.S.A, 1985. 
39. Lisa Downing, The Cambridge Introduction to Michel Foucault, CAMBRIDGE 

UNIVERSITY PRESS, New York, 2008. 
40. Michel Foucault and Noam Chomsky, The Chomsky-Foucault Debate On 

Human Nature, The New Press, New York , 2006. 
41.  Michel Foucault, readers, edited by: paul rabinow, pantheom books, new 

york,1984. 
42.  Terry Eagleton, Why Marx Was Right, Yale University, London, 2011. 
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43. Jean Jacques Rousseau, The Social Contract- Or Principles Of Political Right, 
Translated by G. D. H. Cole, public domain, 2002. 

44. Karl Marx and Frederick Engels, collected works- volume 5, translated by: W. 
Lough and C. P. Magill, published by Lawrence & Wishart, London, 1938. 

45. Michel Foucault Power and Knowledge- Selected Interviews and Other Writings 
1972-1977, Translated by: Colin Gordon, Leo Marshall John Mepham and Kate 
Soper, Pantheon Books, New York, 1980. 

46. Michel Foucault, critical inquiry- vol 8 - subject and power, translated from the 
French by: Leslie Sawyer, The University of Chicago Press, Chicago, 1982. 

47. Michel Foucault, Discipline and Punish (The Birth o f the Prison), Translated 
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from the French by: Alan Sheridan, Vintage Books, New York, without date. 
48. Michel Foucault, Society Must Be Defended- Lectures At The College De France 

1975-1976, translated by: David Macey, published by Picador. New York, 2003. 
49. Michel Foucault, The Government of Self and Others- Lectures at the College De 

France 1982–1983, Translated By Graham Burchell, Palgrave Macmillan, U.K, 
2010. 

50. Michel Foucault, the history of sexuality- vol 1, translated by: Robert Hurly, 
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translation of les mots et les choses, pantheon books, new york, 1971. 

 
 دووەم/ تو�ژین�وەى ئاکادیمى:

مرزوقی قوراریة حلیمة، الجسد و السلطة فی فلسفة میشال فوکو، رسالة ماجستیر غیـر منشـورة  .٥٢
قسم فلسفة، الجزائر، سنة دراسیة  -کلیة العلوم االجت�عیة -التى قدمها فی جامعة السانیة وهران

٢٠١٣ -٢٠١٢. 
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