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 .ئافرەت و سێکسگەرایی لە کۆمەڵگای ئیسالمیدا
 

ۆریزەکردن و چ وەک پراکتیکی لە پێشەکی ئەو کتێبەدا ھەوڵدەدەم قسە لە یەکێک لەو کتێبانە بکەم، کە چ وەک تی
کۆمەڵێک کاری لەخۆدا ھەڵگرتووە، ئەو کۆمەڵە کارەش کۆمەڵێک نووسەرو توێژەری شارەزای بواری ئافرەتانی لە 

توێژەری تورکی لە بواری ژناندا بە ئامادەکردن و ھەڵبژاردن و وەرگێرانیان بۆ سەر ( بینار ئیلکارکان)پشتەوە و 
ئافرەت و سێکسگەرای لە )کتێبی . کردوویە بە عەرەبی( موعین ئیمام)ێری عەرەبی زمانی تورکی ھەڵساوە و وەرگ

بە چاپ ( ئافرەت لە پێناو ئافرەتدا)یەکێکە لەو بەرھەمانەی کە بە یارمەتی ڕێکخراوی ( کۆمەڵگای ئیسالمیدا
 .گەیەنراوە

تیا پێشێل دەکرێت، ھەروەھا ئەو ڕێکخراوی ناوبراو ڕێکخراوێکە چاو بەو شوێنانەدا دەگێڕێت، کە مافی ئافرەتانی 
کتێبە لە رێگای بەدواداچوون و توێژینەوە لەسەر ئەو ژنانەی، کە دوچاری ستەمی ڕەگەزایەتی بوونە، لە رێگای ئەو 
بێنرخکردنانەی، کە بە درێژایی مێژوو ڕووبەڕووی ئافرەتان دەکرێتەوە و ئافرەتانی لەو رێگاوە پآ پەراوێز کراوە، 

واتە ھەر نووسەر و )بخاتە سەر برینەکانەوە و لەوێشەوە ھەوڵدەدات بە شێوازی تایبەتیانە توانیویەتی پەنجە 
 .ئازاری ئەو برینانە نیشانی مرۆڤی دنیا بدات( توێژەرێک بە شێوازی تایبەتی خۆی

لە وەک گوتمان لە پشت ئەو دەرکەوتنە چەندین نووسەر و توێژەری بواری ژنان دێتە قسەکردن و تیۆرداڕشتن، ھەر 
فاتیمە ئەلمەڕنیسیەوە بۆ لەیال ئەحمەد و ئەلیفە ڕەفعەت و میرفت و بوسێنە شەعبان تا دەگاتە نەوال ئەلسەعداوی و 

ھەر یەکێک لەوانە لە رێگای دواندن و توێژینەوە و بە دواداچوونی .  ھتد... عائیشە دوزکان و ئامادەکاری ئەو کتێبە،
ی ئافرەتان و قسەکردن لەسەر مێژووی چەوسانەوەی ئافرەت و دەسەاڵتی ئەو ھەموو ستەم و بێنرخکردن و ڕاوەدوونان

نێرایەتی بە تایبەتی لە کۆمەڵگای ڕۆژھەاڵتیدا نووسین و توێژینەوەکانی خۆیان درێژە پآ دەدەن، ھەر لەوێشەوە 
خۆی بە سەر  پێمان دەڵێن، کە سیستمی نێرساالری لە رێگای حوکمکردن بە سەر ئافرەتانەوە دەیەوێت ھێزی نێرایەتی

بە مانایەکی دیکە لە رێگای ئەو میکانیزمەوە تەحەکوم بە مافی . کۆمەڵگاو بەتایبەتی ژناندا پراکتیزە بکات
 .ئافرەتانەوە دەکات و بە ھەموو شێوەیەک دەیانچەوسێنێتەوە

دەکات، ئافرەت  ئەوە و سەرەڕای ئەو توندو تیژییە سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ئابورییەی، کە پیاو بە دژی ژنان پیادەی
ھەڵبەتە ئەو بەکارھێنانە نامرۆییانە جگە لەوەی . بۆتە وەرەقەیەک ھەم بۆ سێکس و ھەم بۆ بواری ئابوری و سیاسی

بەتایبەتی )پیاو وەک بوونەوەرێکی دڕندە دەخاتە ڕوو، لەبەرانبەریشدا ئافرەت وەک چەوساوەترین بوونەوەر 
 .نیشان دەدات( ڕۆژھەاڵتی

بۆ ئەو ھەموو چەوسانەوە و بێنرخکردنە قسەیەکی ھەبێت، ئەو قسەیە ھەر تەنھا پەیوەندی بە ئەگەر ڕەگەزی نێر 
قبوڵنەکردنی ڕەگەزێکی دیکەی جیاوازەوە نییە، بەڵکو پەیوەندی بە کلتور و عەقاڵنیەتێکەوە ھەیە، کە خودی نێر 

گەورانەی دنیا، ئەو ھەموو  ئەوەی ئەو ھەموو گۆڕانکارییە بێبەرەو جۆرێک لە بیرکردنەوە ئاڕاستە دەکات، 
بەرەوپێشچوونانەی دنیا بتوانێت بە شێوەیەک لە شێوەکان، ئەو ئاراستانە لەگەڵ خۆیدا بەرەو گۆڕان بکاتەوە، ئەوەش 
پەیوەندی بە بنچینەی ئەو عەقاڵنیەتە دایە، کە بەردەوام خۆی بە حەقیقەتی ڕەھا دەزانێت، لەو کاتەدا ھەموو 

لسەفی و زانستی و تەکنۆلۆژییەکان لەالی ئەو، جگە لە لێدانی ئەو بنەما و پرنسیپە، یان گۆڕانکارییە مەعریفی و فە
جگە لە ئایدیۆلۆژیایەکی دژ، شتێکی دیکە نییە، واتە الی مرۆڤی ڕۆژھەاڵتی فەندەمینتاڵی ھەموو گۆڕانکاری و 

یازی ڕەشکردنەوەی ئەوی لەخۆدا پێشکەوتنە مرۆییەکانی سەردەم لە پشتییەوە جۆرێک لە ئایدیۆلۆژیا ئامادەیە کە ن
ھەموو ئەوانەش ئەو زێتر سوورتر دەکات، نەک ھەر ھێندەش بەڵکو دەبێتە ڕاپۆرتێک بۆ بەرجەستەکردنی , ھەڵگرتووە

حەقیقەتەکانی، بە مانایەکی دیکە ھەموو ئەو پێشکەوتنە مرۆییانە بەالی مرۆڤی ڕۆژھەاڵتی فەندەمینتاڵ تەنھا 
 .ھایانەی، کە ئەو چەندان ساڵە بانگەشەی بۆ دەکاتجەختکردنە لەو حەقیقەتە ڕە



کەواتە بەالی ئەوەوە ھەموو ئەو بەرەوپێشچوونەی فیکر و فەلسەفە و تەکنۆلۆژیا و زانست و کەشفکردنەکانی دیکە  
جگە لە دووبارە بەرچاو خستنی حەقیقەتێک، کە خۆی بە کامڵ و تاک و تەنیا دەزانێت شتێکی دیکە نییە، ئەو 

 .حەقیقەتێکە، کە پێیوایە جگە لەو حەقیقەتێکی دیکە وجودی نییە حەقیقەتەش
بەمجۆرە فەندەمینتاڵەکانی ڕۆژھەاڵتی لە شوێنی گۆڕینی دنیابینیەوە، گەڕانەوە بۆ ڕابردوو دەھێننە ناوەوە،  

بوونی گەڕانەوەش بۆ ڕابردوو لە نزیکترین پێناسەیدا پەیوەندی بە فەرامۆشکردنی فیکرو نەبوونی دنیابینی و نە
یەکەش کاتێک فیکر (ھابرماسی)بە مانا . جیھانبوونی ھەیە، وەک چۆن پەیوەندی بە نەبوونی بابەتبووندایە

. دەکەوێتە فەرامۆشییەوە، ئیتر تەواوی ئازادی و ئامادەگی خۆی لەدەست دەدات و ناتوانێت پارێزگاری لە خۆی بکات
ت ئامادەگی خۆی بسەپێنێت، ئەوە وەک بابەتیش لە بری ھەر فیکرێک نەتوانێت پارێزگاری لە خۆی بکات و نەتوانێ

ھەموو ئامادەگییەکی ڕەمزیانەش دەکەوێتە سەرووی واقیع و . ئەوەی وەک بکەر دەربکەوێت، وەک ڕەمز ئامادە دەبێت
سەرووی پانتاییە حەاڵڵەکانەوە، بۆیە مرۆڤی فەندەمینتاڵ لە بری پەنابردن بۆ گفتوگۆی جیاواز و بیرورای جیاوازو 

، یان توندوتیژی ڕەفتار ئامێزی بێدنیابینی جیاواز، ھێز ء توندوتیژی پراکتیزە دەکات، جا چ توندوتیژی فیکری 
 .دیکە

لێرەوە ڕەنگە بتوانین بڵێین بەشێکی زۆری ئەو وسبەلێکراوە ئایینیانەی، کە بە کۆمەڵگای ڕۆژھەاڵتییەوە بەندن، 
... ەگەڵ ھاتنە ئارای مۆدێرنە و پۆست مۆدێرنەو دیموکراسیەت،زاراوەی سێکسگەرایی ل)وسبەلێکراوی سێکسگەرایین 

ساڵ بەر لە ئێستا بەکار ھێنراوە، بەاڵم پێش ( ٢١١)ھاتە ناوەوە، ئەگەرچی ئەو وشەیە لە کلتوری ڕۆژئاوا لە . ھتد
عبیر لە کەڵکی لێوەرگیراوە، بەاڵم دوای ئەوە وەک زاراوە تە( جنس)بە زاراوەبوونی تەنھا بۆ گژوگیا بە مانای 

بە ( کۆمەڵێک ھەست و ڕەفتار و کاردانەوە سێکسییەکان دەکات، کە بەشێوەیەکی سروشتی لە ئینساندا کار دەکەن
کەواتە ئافرەت نەک ھەر تەنھا ناتوانێت لە . مانایەکی دیکە ئافرەت بە گشتی ئایین سنوورەکانیان بۆ دیاری دەکات

کو بە شێوەیەک کۆتوبەند کراوە، یان بە شێوەیەک پەراوێز کراوە کۆمەڵگادا بە شێوەیەکی ئەکتیڤ خۆی بنوێنێت، بەڵ
 .کە حەقی ئەوەشی نییە بێتە نێو ژیانەوە

کاتێک ئایین سنوورەکانی ژیان دیاری دەکات و ھەموو گۆڕانکارییە مرۆییەکان بە دەرچوون و یاخی و ھەڵگەڕاوە 
اتەوە، ھەموو جیاوازییەکانیش گۆشەوگۆش دەچوێنێت، ئیتر ھەموو مافە مرۆییەکانیش دوچاری بنبەستبوون دەک

سەردەبڕێت، لێرەوە ھەوڵدەدەم بڵێم ھەموو ئەو گوتارە ڕۆژھەاڵتی و ئایینیانەی کە بانگەشە بۆ مافی مرۆڤ و مافی 
ئافرەت و جیاوازییەکان دەکەن، جگە لە گەڕانەوە بۆ ڕابردوو، جگە لە بێنموودکردنی پێشکەوتنەکانی دنیای مۆدێرن و 

بە داھێنانەکانی مرۆڤایەتی شتێکی دیکەیان پآ نییە، چونکە وەک گوتمان لە بنەڕەتدا ژیان دەخاتە  گاڵتەکردن
ئایندەیەکی دواخراوەوە، ئایندەیەک کە دیار نییە، بێئەوەی ھیچ ئەرزشێک بۆ ئێستای ئیبداع و ئێستای ژیان و 

کۆمەڵگایەکی داخراوە، چونکە بەردەوام لە  ئەوەش ڕاستەوخۆ پێمان دەڵێت کۆمەڵگای خۆرھەاڵتی. جیاوازیەکان دابنێت
ھەوڵی تەلبەندکردنی ھێز و وزەکانی ژیاندایە، ھەمیشە ترسی مەرگمان لەنێودا دەچێنێت، تاکو ژیانمان لەبەر چاو 

فەندەمینتاڵی ڕۆژھەاڵتی پەیڕەوی عەقڵ و بیرکردنەوەیەک دەکات کە ئەوەندە مەرگدۆستە، ئیتر ژیان و . تاڵ بێت
ھەموو ئەوانەش ئەگەر بەشێکی زۆری بۆ نووچدان . ئیبداعی مرۆڤایەتی وەک شتێکی بآ نرخ سەیر دەکاتچێژی ژیان و 

و بنبەستبوونی فیکری بگەڕێتەوە، بەشێکی بۆ ئەو مرۆڤە تەمبەڵەی خۆرھەاڵت دەگەڕێتەوە کە ئەسڵەن ھەستکردنی بە 
 .ئەگینا ھیچ جولەیەکی تێدا بەدی ناکەیت فەردانیەت تیا نادۆزیتەوە، ھەمیشە لە چاوەڕوانی ئاڕاستەکردن دایە،

بە مانایەکی دیکە لەبەر ئەوەی لەمڕۆی ژیان و ئیبداع و تەکنۆلۆژیادا ھیچ بەشدارییەکی جیدی نییە، بۆیە بە 
ڕابردووەکانی خۆی دەنازێت و شانازی پێوەدەکات، بە دیوەکەی دیکەش ھەمیشە سنوورەکانی ژیان بەدەوری خۆیدا 

سڵکردنەوە بەردەوام دەبێت، بە مانایەکی دیکە ھەموو ئەو  بێھەمیشە لە کوشتنی جیاوازییەکان تەسکتر دەکاتەوە و 
ھەوڵ و بزاڤە نوێخوازانەی کە بە نیازی بەشداریکردنی گفتوگۆو دنیابینی سەردەم دێنە ناوەوە بە کافر و ھەڵگەڕاوە 

 .نیان بە سەردا دەداتوەسفیان دەکات و دەیانخاتە دەرەوەی سنوورەکانی خۆیەوە و فتوای کوشت
نووسەران و توێژەرانی کتێبی ناوبراو بەشێک لە تیۆر و قسەکردن و دواندنەکانیان ڕاستەخۆ پەیوەندی بەو 
دەرھاوێشتەیە دایە و بە شێوەیەک لە شێوەکان ئەو سەردەمەشمان بیر دەخەنەوە، کە لەژێر سێبەری ئایین زۆر ناڕەواو 



ن کردووە، ھەروەک ستراتیژییەتی ئەو گوتارانەشمان بۆ شیدەکەنەوە، کە داپلۆسێنەرانە مامەلەیان لەگەڵ ژنا
دەیانەوێت لە رێگای ھەڵدانی ماف و مافی ئافرەتان و بە پیرۆز تەماشاکردنیان، سیاسەتی کۆنترۆڵکردن و 

 .تری بکەنخستنەناوەوە پراکتیزە بکەن، تاکو لەوێوە وسبەلێکراو و بێدەنگ کردنەکان زێتر برەو پآ بدەن و بەرجەستە
نەوال ئەلسەعداوی یەکێک لەو ئافرەتانە بوو، کە کۆمەڵگای میسری ھەوڵی زۆری بۆ بێدەنگکردنی دەدا، بەردەوام 
چاالکیەکانی پەراوێز دەکرد، نەک ھەر ھێندەش بەڵکو دووچاری زیندان و ڕاوەدوونانیشی کردەوە، بەاڵم نەوال 

انی ژان و ئازارەکانی ڕەگەزی مآ تا ئەو ئاستە بەرێت، کە ئیتر ئازایانە ھەموو ئەو کۆتوبەندەی بڕی و ڕۆژانێک تو
 .قبوڵکردنیان بێتە مەرجێک بۆ بەمرۆڤبوونی ڕەگەزی نێر و نێرایەتی لە ڕۆژھەاڵتدا

سەرەڕای نووسەرانی دیاری وەک فاتیمە مەرنیسی، کە لە رێگای بەراوردکردن و تیۆرەکانییەوە توانیویەتی 
سگەرای بە شێوەیەکی زانستی وا بەرجەستە بکات، کە بێتە شوێنی سەرنجی فیکری مۆدێرن مرۆڤگەرایبوونی مێینە و سێک

و پۆست مۆدێرنە، ھەروەک کارەکانی ھەر یەک لە لەیال ئەحمەد و بوسێنە و میرفەت لە ڕووی بەدواداچوون و دواندن و 
بەردەکەوێت و لە زۆربەی  توێژینەوە و بەرجەستەکردنی ژانوژوارەکانی ئافرەتان ڕۆڵی بەرچاویان لەو کتێبە

قسە لەوە دەکەن کە . توێژینەوەکانیان باس لە ڕەگەزایەتی و نێرساالری دامودەزگاکان و ئایین و سیاسەت دەکەن
ئەگەرچی مێژوو زۆرجار باسی ئافرەتانیان ھێناوەتە ناوەوە، بەاڵم کەمترین پانتاییان بۆ قسەکردنی سێکسگەرایی 

نووسەر و توێژەر بۆی دەچێت ڕاستەخۆ پەیوەندی بە وسبەلێکراو و ( یز کاندیوکیدین)تەرخان کردووە، ئەوەش وەک 
سێکسگەرایی مێینەوە ھەیە، ھەموو ئەو لێکۆڵینەوانەی کە لە ڕۆژھەاڵتی ناوەڕاست کراون جەخت لەو خاڵە دەکەنەوە و 

ەن، لە حاڵەتێکدا کە بە لەالیەک بە ئایین و لەالیەکی دیکە بە مەسەلەی کۆمەاڵیەتی و سیاسەتەوە پەیوەستی دەک
سیاسەت پەیوەست دەکەن، دێنە سەر قسەکردن لە بارەی سیستمی حوکمرانی ڕۆژھەاڵت و نێرایەتی ئەو حوکمرانە، 
بەاڵم کاتێک بە ئایینی پەیوەست دەکەن، دێنە سەر ئیسالم و ئایینی ئیسالمی و لە ڕووی کۆمەاڵیەتیشەوە ئەو 

ێر و مآ لەو ڕووەوە دوچاری دەبنەوە، ھەڵبەتە ئاستەکانی ئەو ترسەش بە ترسەمان نیشان دەدەن، کە ھەر یەک لە ن
ناوکۆییە سیاسی و ئاینیەکانەو بەندە، بۆ نموونە لە ناوکۆیی سیاسیدا مەسەلەکانی سێکسگەرایی و ئازادی مێینە 

ەوە بەدناوکردنی بەدناوکردنی ئەو سیستمەی لێدەکەوێتەوە کە حوکمرانی بە دەستە، وەک چۆن لەناوکۆیی کۆمەاڵیەتیی
دابونەریت و خێزان دەگەیەنێت، بۆیە ئایین کە لە ڕۆژھەاڵت ژیان بە ھەموو شێوەکان بەڕێوە دەبات، بۆ مەسەلەی 
ژنانیش بە کۆمەڵێک دوالیزمەوە دێتە ناوەوە، یەکێک لەوانە ئەو دوالیزمەیە کە لەالیەک کۆتەکانی ئافرەت توندتر و 

دیکە ئافرەت وەک دایک بە پیرۆز سەیر دەکات و وەک ھەڵگری دابونەریتەکانی  سنوورەکانی تۆختر دەکات، لەالیەکی
کۆمەڵگا تەماشای دەکات، بە مانایەکی دیکە دەیەوێت بڵێت کۆمەڵگای باش ئەو کۆمەڵگایەیە کە ئافرەتەکانی شەرمن 

خشتە دەبردرێت، و ئابڕوودار و بێخەوشن، ھەڵبەتە ئەوەش یەکێکە لەو ستراتیژییە سیاسییەی کە ژنانی پآ لە 
لەوێشەوە دەیانەوێت ھەموو ئەو پەیوەندیانە کۆنترۆڵ بکەن، کە ژن بە ژیان و سیاسەت و مەسەلەکانی دیکە 
دەبەستێتەوە، سەرەڕای سێکس و سێکسگەرایی و چێژی سێکسی، چونکە نێر پێیوایە سێکس خزمەتێکە لە الیەن ژنانەوە 

دابنکردنی دڵنیایی و خۆشی پیاو ئەنجام دەدرێت، لێرەدا ئەسڵەن  بە پیاوان دەبەخشرێت، لە بنەڕەتدا بە مەبەستی
ڕازی بوونی ژنان لەبەر چاو ناگرن، چونکە ئەرکی ژنان ئەوەیە کە خۆیان بخەنە بەر خواستی مێردەکانیان، بەاڵم وەک 

لەبەر چاو  دەزانین پەیوەندی سێکسی تەواو ئەوەیە، کە جێگای ڕەزامەندی ھەر دوو ال لەبەر چاو بگیرێت، چونکە
نەگرتنی ھەست و نیازەکانی یەکتر دەبێتە مایەی پشتگوآ خستنی یەکتر و کاریگەری قووڵی لەسەر پەیوەندی 

 .ھاوسەرێتی ھەیە
دەڵێت بە لەزەتی تەواوەوە یەکێکە لە نیازە بنەڕەتییە سروشتییەکان کە دەبێتە ھۆی ( مەسعود مەعتەمەد)سێکس وەک 

زی دەروونی و ھەڵچوونە دەروونییەکان و بە دەستھێنانی ئارامی دەروونی، ئەو دامرکاندنەوەی بەشێکی زۆری ئاڵۆ
دیاریدەیە دامرکێنەر و ئارامبەخشە سروشتییە ئەگەر بە شێوەی تەواو و بە گوێرەی پێویست ئەنجام بدرێت سەالمەتی 

 ...لێدەکەوێتەوە
ان بە مانایەکی دیکە ڕەنگدانەوەی ئایین زۆر لەالیەکی دیکە بزاڤە نیشتیمانییەکانیش دوور نین لەو بیرکردنەوەیە، ی

بە جوانی لەمیانی بزاڤە سیاسیەکانیشەوە ڕۆڵی تایبەتی خۆی ھەیە، جا چ بزاڤی ناسیونالی بێت یان چەپ و 



ئەوانیدیکە لەسەر ھەمان شێوازی حوکمرانی ئایینی و بە ھەمان عەقاڵنیەتی نێرساالری جەخت لەوە دەکەن کە 
لە ڕووی ڕۆشنبیرییەوە بە فشار خستنە سەر ئافرەتان و دانانی مەرجەکانی گوتاری سیاسی و ڕەفتاری ژنانی مەقبول 

بە تایبەتی ناسیونالیزم بەندە، بە مانایەکی دیکە ژنان تەنھا لەژێر ئەو گوتارەوە دەتوانن ئەکتیڤبوونی خۆیان 
 .بنوێنن و چاالکیەکانی خۆیان پرۆسیسە بکەن

یە ژنان بە ھەموو مانایەک دەچەوسێنێتەوە، بەڵکو ئەوە بزاڤی سیاسیشە پەیڕەوی کەواتە ئەوە ھەر تەنھا ئایین نی
لەو چەوسانەوەیە دەکات، بەو مانایە چەوسانەوەی ژنان ھەر تەنھا بە دیدی ئایینیەوە بەند نییە، بەڵکو 

ەدەغەکراوە بێدەنگکردنی ژنان لە ڕووی ق. تێکەڵەیەکە لە نایەکسانی ئایینی و سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ئابوری
ڕۆشنبیرییەکانەوە ھێزی گەورەی ھەژموونی کۆمەڵگای نێری لە پشتەوەیە، بۆیە پێویستە ھەمیشە بزاڤی ئافرەتان 
خەمە تایبەتیەکانی خۆیان بخەنە پێش خەمە ئایینی و نیشتیمانیەکانەوە، چونکە ھەتا ئافرەت لە الیەن پیاوانە 

 .ەند ھەڵدەگیرێتوەک مرۆڤ تەماشا نەکرێت، چۆن چاالکیەکانی بە ھ
کەواتە پێویستە ئافرەت بەر لەوەی بیر لە ئازادکردنی نیشتیمان بکاتەوە، بیر لە ئازادکردنی خودی خۆی بکاتەوە،  

ئەوە بە نیسبەت پیاوانیش ھەر ڕاستە، چونکە لە ڕۆژھەاڵت پیاو بە قەد ئەوەی خۆی لەنێو مێگەلدا دەبینێتەوە، 
 .ناکاتئەوەندە وەک تاک ھەست بە بوونی خۆی 

لێرەوە یەکێک لە کارە ھەرە سەرەکیەکانی بزاڤی ئافرەتان لەوەدایە، کە بتوانێت ئازادییەکان بۆ خۆی دابین بکات، 
َ  بتوانێت وەک مرۆڤ ئەرزش بۆ خۆی بگێر ێتەوە، بەر لەوەی ئەولەویەت بداتە مەسەلە نیشتمانیەکان، ئەولەویەت َ 

ییەکانی خۆی، بەر لەوەی ئەولەویەت بداتە مەسەلەکانی ئایین، بداتە ئازادییە فەردییەکان و شوناس و مافە مرۆ
ئەولەویەت بداتە ڕەتکردنەوەی القەکردن بە ھەموو ماناکانییەوە، ئەولەویەت بداتە چێژ و مەسەلەکانی دیکەی 
 تایبەت بە ژیانی تایبەتی ئافرەتانەوە، نەک ملمالنێی سیاسی و ئایینی و ئایدیۆلۆژیەکانی دیکە، لە بیریشمان

نەچێت زۆرجاران بە ناوی نیشتیمانپەروەری و ئایین و ناسیونالیزم و شۆڕشگێریەتی و مەسەلە سیاسیەکانی دیکە 
کۆمەڵێک نێر دێنە ناوەوە کە ئەسڵەن بڕوایان بە مافی ئافرەت و ئازادییەکانی ئافرەتان و سێسکسگەراییەوە نییە، 

نرخکردن و لەباربردنی ھەموو چاالکیەکانی ژنان دەکەن، نەک ھەر ھێندەش بەڵکو ھەمیشە کار بۆ کۆنترۆڵکردن و بێ
وەدەستھێنانی ئازادی خۆیان ئەوندە بێمانا دەکەوێتەوە، کە ھەمیشە  بێبۆیە بەرگریکردنی ژنان لەو مەسەالنە بە

 .قسەکردن لەو بارەوە بەرە و ناکۆکی و گۆشەگیری و ئیشکالیەتی دیکەی مرۆییمان دەکاتەوە
 
 

 .فەلسەفەی جەستە
 

لەمیانی الیەنە نادیارەکەی زمانیشدا ڕەگەزدۆزی بەرجەستە دەبێت، . بێگومان زمان سروشتێکی تەمومژاوی ھەیە
بە مانایەکی دیکە زمان گەمەکەری تێدایە وەک چۆن . لێرەوەیە زمان گەمە دەکات و ئێمە گەمە بە زمان دەکەین

لەسەر ئەو . ڵ یەکتر جیاواز و نێودژ دەکەونەوەچەندین ڕێسا و یاسای تایبەت بە خۆی ھەیە، کە ھەندێکیان لەگە
ئافرەتان لەپاش پیاوانەوە دێن، : دەڵێبنەمایە دەمەوآ بڵێم ھەر لە چاخی ناوەڕاستەوە بۆچوونی نێر و نێرساالری 

 (Femina) یان چونکە لە وشەی التینی.. وەرگیراوە( مژکر -Male) لە وشەی( مۆنپ -Female) چونکە وشەی
ئەو دوالیزمییە ھەر تەنھا لە زماندا .  دێت( َ  ڕدنی إیمانا)ەش بە (Femina) تای وشەیھەڵھێنجراوە، وا

بەرجەستە نییە، ھەڵبەتە مەبەستم وروژانی پرسیاری زمان پێش بیرکردنەوە دەکەوآ یان بیرکردنەوە پێش زمان 
دەبینین فیکری ( مآ / نێر)نە بەڵکو بەگشتی مەبەستم وروژاندنی دوالیزمەکانە، واتە جگە لەو دابەشکرد. دەکەوآ نییە

یۆنان و فیکری سەدەکانی ناوەڕاست و ئایینەکانیش، جەستەی مرۆڤیان دابەشی دوو بەش کردووە، جەستە و ڕۆح، 
بێگومان وەک دەردەکەوآ ئەو تێڕوانینە بۆ جەستە لە ئاستێکی . یەکەمیان ھەڵگری لەناوچوون و دووەمیان نەمرییە

 وەک چۆن ئەگەر ئەمڕۆ سەیری. تەوە، بە بەراورد بە تێڕوانینی ئەمڕۆ بۆ جەستەنزمی بیرکردنەوەدا خۆی دەبینێ
(Womina- امراە )بکەین، دەبینین لە دەستەواژەی (Woe toman- الویل للرجل )وەک چۆن .  ھەڵێنجراوە



ن لە ئەمڕۆ چەمکی جەستە وەک چەمکێکی سێنتراڵی سەیر دەکرێت، لەو بارەشەوە بزاڤی ئافرەتان ڕۆڵی سەرەکییا
بەمجۆرە ئەگەر دوێنآ گوتاری فیکری بۆ تەماشاکردنی . باڵوکردنەوەی ئاگایی لەبارەی تێگەیشتنی جەستەدا گێڕاوە

جەستە کەوتبێتە نێو سیستمی ئەخالقییەوە، ئەوە ئەمڕۆ قسە لەوە دەکرێت کە جەستە وەک شتێکی ماددی لە بنەڕەتدا 
و نە پیس، بەڵکو ئەوە بەھای ئەخالقییە خۆی بە جەستەوە  لە ھەموو بەھا ئەخالقییەکانەوە دوورە، نە پیرۆزە

 .ھەڵواسیووە، بێگومان ئەوەش بۆ سروشتی کۆمەڵگا و ڕۆشنبیریی نێرایەتی باو دەگەڕێتەوە
کەواتە جەستە ئەو زیندانە نییە وەک فەلسەفەی کالسیکی تێیگەیشتووە، ھەر تەنھا سەرقاڵی ئارەزووەکان و 

نییە مرۆڤ دەخاتە ئاستی ئاژەڵ و بەھا مرۆییەکان دەخاتە لەرزەوە، ئەو بۆچوونە  شەھوەتەکان بێت، ئەوە جەستە
سلبییە بۆ جەستە وەک چۆن مرۆڤایەتی مرۆڤ وندەکات، بە دیوەکەی دیکەش لە مانای حەقیقی ژیان دوورمان 

یە کە بە ژیانەوە ئەو زەویە. جەستە بۆ خۆی بە ھەموو دەرکەوتە و ڕووخسارییەوە تەعبیر لە ژیان دەکات. دەخاتەوە
لەوێوە پێشوازی لە ژیان بکەین و لەوێوە مامەڵەمان لەگەڵ ژیان  بێپەیوەستمان دەکات، زەوی یەکەمە کە دە

جەستە ئەو یەکەمەیە کە پەیوەستبوونمان بە ژیان ڕادەگەیەنێت، ئەو پردەیە کە ڕابردوو و ئێستا و . ڕێکبخەینەوە
کۆتاییە، بۆیە ھەمیشە لە بزاڤی بەردەوامدایە، ھەمیشە بەدوای  بێێکی داھاتوومان بەیەکەوە دەلکێنآ، جەستە شیاو

 .ئاسۆ نەبینراوەکانەوەیە
 

  .جەستە و دەروون
 

لەو شوێنەدا کە دەتوانین بیبینین و دەستی لێبدەین و بە میتۆدی  بێئەگەر وای دابنێین کە جەستە ھەر تەنھا بابەت 
ینۆلۆژیدا ناتوانین لە پەیوەندی نێوان جەستە و دەروون تێبگەین، زانستییەوە دراسەی بکەین، ئەوە لە دیدی فینۆم

چونکە ئەو جەستەیەی کە بابەتە جەستەی من نییە، بەڵکو جەستەی ئەویدیکەیە وەک دەیبینین، یان ئەو لەشە 
ی مۆریس میرلۆپۆنت)خاوەیە کە لە ژووری توێکاری پزیشکی داوای توێکاری کراوە، بەاڵم جەستەی تایبەتی من وەک 

دەرک ناکرێت، وەک چۆن بابەتە دەرەکییەکان دەرک دەکرێن، بەڵکو من دەژیم ئێستا لە ناوەوەدا : دەڵێت( ٠٠٩٠-٠٠١١
 .زیندووم

جیاوازی لەنێوان جەستە و دەروون دادەنآ، ھەریەک بە  (٠٩٨١-٠٨١٩،Rene Descartes رینیە دیکارت)
دەروون . ھەری خۆی ھەیە کە لە ئەویدیکە جیا دەبێتەوەسەربەخۆ لە ئەویدیکە تەماشا دەکات، ھەر یەکێکیشیان جەو

جەستەش جەوھەری تایبەت بە خۆی ھەیە و . جەوھەری سەربەخۆی خۆی ھەیە و ماھیەتەکەشی بیرکردنەوەیە
بەڵگەی یەکەم، بەڵگەی ھەنوکەییە، : بۆ ئەو جیاکردنەوەیەش سآ بەڵگە دەخاتە ڕوو. ماھیەتەکەشی درێژبوونەوەیە

ەڵگەیە دیکارت دەیەوآ بڵآ مرۆڤ دەشآ لە ھەموو ئەو شتانەی دەوری داوە ھەتا ئەو جەستەیەی کە لە ھێنانی ئەو ب
تێیدا نیشتەجێیە خۆی ڕووت بکاتەوە و تەنھا لە رێگای دەروونەوە بڵآ ھەم، چونکە ئەو ڕووتکردنەوەیە بوونی ئێمە 

بەاڵم ئەو جەستەیەی کە خۆمان لێداماڵی . ەڕەتناکاتەوە، کەواتە بوونی ئێمە لە دەروونەوەیە نەک جەستەی ماددییەو
بوونە، ئەوەش بەڵگەیە بۆ ئەوەی جەوھەری دەروون لە ( جەوھەری)ناتوانآ دەروون ڕەتبکاتەوە، چونکە دەروون 

بەڵگەی یەکتایی دەروونە، واتە دەروون قابیلی دابەشبوون نییە، دەروون بە : بەڵگەی دووەم. جەستە جیا بکەینەوە
، ناتوانین دەروون بەش بەش بکەین، ئەگەرچی دەروون ھەندآ شتی دەوآ وەک من بێت و دابەش نایەکتا دەژمێردرێ

ھتد، لە ویستە کردە شێوە جیاوازەکان، بەاڵم ھەموو ئەو ... من دەمەوآ پێبکەنم/ دەمەوآ بگریم، من دەمەوآ بخەوم
ێنەوە، خودی دەروون بە ھەموو ئەو ویست و ویستە کردە شێوە جیاوازانە لە ناوەڕۆکدا یەکن و بۆ تاکە دەروونێک دەگەڕ

کردە جیاوازانە ھەڵدەسآ، ئەوەش ھەرگیز دابەشبوون نییە، بەڵکو ئەوە تاکێتی دەروون دەسەلمێنآ و تەواو پێچەوانەی 
ھتد، ناشآ ھەردوو ... بۆ ھەردوو دەست ھەردوو قاچ، سەر و سک، بێجەستە دەکەوێـتەوە، چونکە جەستە دابەش دە

ھەردوو قاچەکان بن، وەک چۆن ناشآ سک بە ھەردوو دەستەوە پەیوەست بێت، بەمجۆرە پەیوەستبوون بە دەست سەر بە 
ێنینەوە، ئەوەش یەکێکی دیکەیە لە جیاوازییەکانی نێوان جەستە و َ  بەشەکان جیاوازە و ناشآ بۆ یەک ڕەگەزییان بگەڕ

و ( مردن)لێرە دیکارت مەسەلەی فەنابوون دەروون دەرک بە زانیارییە سادەکان دەکات، : بەڵگەی سێیەم. دەروون



دوای مەرگ بەرجەستە دەکات، جەستە دوای مردن قابیلی لەناوچوونە، بە پێچەوانەی دەروون کە بە نەمری ( نەمری)
دەمێنێتەوە، ئەگەرچی بەڵگەی ئەو مانەوەیەش نە لە پسپۆری ئەودایە و نە لە پسپۆری فەلسەفەدایە، بەڵکو شتێکە 

عەقڵی بەشەرییەوە و ھیچ بەڵگەیەکی زانستی بەدەستەوە نییە، پەنا بردنە بەر ئەو مەسەلەیە لە  دەکەوێتە سەرووی
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا مەسەلەی مردن و نەمری الی دیکارت بە یەکێک لە . تایبەتمەندییەکانی الھوتە نەک فەلسەفە

فیکری ڕووت یان سەربەخۆ ئەوەیە کە  دەڵێکەواتە ئەوەی دیکارت پێی . جیاوازییەکانی جەستە و دەروون دەژمێردرێت
دەکەوێتە نێو دەروونەوە، بەرانبەر ئەوەش جەستە دیار و لەبەرچاوە و دەشآ بکەوێتە ژێر کاریگەری سروشت و 
دەوروبەر، جەستە دەوروبەر ئابڵوقەی داوە، جەستە پێویستی بە ڕاڤەکردن و لێکدانەوە نییە، چونکە دیارە و نادیار 

بەیەکگەیشتنی نێوان جەستە و دەروونیش الی دیکارت شتێکی . ەی دەروون کە نادیار و تەمومژاوییەنییە، بە پێچەوان
  .ڕوحییە، تا ئەوەی لە مردندا لێکجیا دەبنەوە

جەستەی فینۆمینۆلۆژی بە ھەموو مەبەست و نیازەکانییەوە ئەوەیە کە جەستە ھەر تەنھا جەستە نییە، ھەر تەنھا 
وەک دەزانین جەستە مۆرکێکی . ۆژیا و زانستی دەروونی ئەزموونگەرا تێیدا ڕەنگبداتەوەئەندامێک نییە، کە فیزیۆل

وجودی ھەیە، بۆیە لەگەڵ شۆڕشی فینۆمینۆلۆژیادا تەواوی وێناکردنەکان بەرانبەر جەستە لە ڕەگەوە ھاتنە گۆڕان، 
ەزموونی مرۆڤ لەگەڵ ژیان لە چونکە فینۆمینۆلۆژیا گەڕانەوەیە بۆ خودی شتەکان وەک چۆن ھەن، ھەڵبەتە یەکەم ئ

: دەڵێت( ٠٠١١-٠٠١٨ژان پۆل سارتەر . )رێگای جەستەوەیە، لە رێگای جەستەوە مرۆڤ تەعبیر لە خودی خۆی دەکات
   .جەستە ئەو ئاوازەیە کە لە رێگای ھیچ ئامرازێکەوە ناتوانرآ تەعبیری لێبکرێت، تەنھا لە رێگای خۆی نەبێت

فەیلەسوفی ھۆڵەندی  (٠٩١SPINOZA, Baruch or Benedict-٠٩٢٢)سپینۆزا، باروخ ئۆر بندیک )
ئەو بیرکردنەوەیە لەوێوە . دامەزرێنەری ڕێبازی ئەندازەخوازی لە فەلسەفەدا، پێیوایە جەستە و دەروون یەک بوونن

ئەگەرچی . تەواو پێچەوانەی پێناسەی دیکارت بۆ جەوھەر دەکەوێتەوە( جەوھەر)ھاتووە کە پێناسەی سپینۆزا بۆ 
دیکارت لەبارەی جەستە و دەروون لە ئەرستۆ و ئەفالتوون جیا دەبێتەوە، الی دیکارت مرۆڤ دەروونی ھەیە، جەستەش 

و  بێتەواو لە دەروون دەکات، جەوھەرێکی سەربەخۆی ھەیە، کە دەجوڵآ، دواتر بە تەنیا لە جەستەدا چارەسەر دە
دەروون بۆ خۆی سەربەخۆ نییە . یچ بەشدارییەکی نییەدەجوڵآ، بە پێی ماددیبوونی، جولەی میکانیکی کە دەروون ھ

ئەوە مرۆڤە، جەستە جەوھەرە، پەیوەندی نێوان جەستە و دەروون، پەیوەندییەکی جەوھەرییە و جەوھەری سێیەم 
ئەگەر دیکارت بنەمای پیناسەکەی بۆ " بۆ خۆی سەربەخۆ دەبێت"بەرھەم دەھێنآ ئەویش جەوھەرە، لە رێگای ئەویشەوە 

کە  بێھەموو ئەوە" خودا"ئەرستۆییانە بکەوێـتەوە، واتە ئەوەی کە ھۆکارە بۆ خود، لەو لۆژیکەوە " وھەرجە"وشەی 
ھەیە و خودا تاکە جەوھەر بێت، ئەوە جەوھەر پێکھاتووە لە یەک جەوھەر ئەویش خودایە، لێرەدا جەوھەر یەکە، 

کۆتا لە خەسڵەتەکان، بەاڵم  بێتی ئەوە، بەو مانایەی ئەوەی ھەیە ماھیە. کۆتایین بێبەاڵم حاڵەتەکان فرە و 
واتە سپینۆزا جیاوازی . خەسڵەت الی سپینۆزا ئەوەیە کە عەقڵ لە جەوھەری فیکر و درێژبوونەوەدا دەرکی دەکات

کۆتاییە فەردییەکان و ھەر یەک لە جەستەی و  بێمەرج و دنیای شتەکان یان حاڵەتە  بێلەنێوان جەوھەر و وجودی 
کۆتا بکات، لە ھەموو شێوە و دەرکەوتەکانیدا، بەاڵم  بێکۆتا دەتوانآ دەرک بە جەوھەری  بێی عەقڵ. فیکری دەکات

کۆتایی دەرک بە ماھیەتی جەوھەر بکات، تەنھا لە دوو ڕووخساردا  بێعەقڵی مرۆیی کۆتائامێز ناتوانآ وەک شتێکی 
ھەموو خەسڵەتێکیش لەو . جەوھەر ئەو دوو خەسڵەتەش دوو پێداویستین بۆ. نەبێت، ئەویش درێژبوونەوە و فیکرە

لێکدان الی سپینۆزا )خەسڵەتانە پێکدێت، مرۆڤ تەنھا دوو خەسڵەت دەرک ناکات، ئەویش خەسڵەتی لێکدان 
کۆتاییەکان لە فیکر، لە سروشت، یان لێکدانێک کە خەسڵەتی درێژبوونەوەی  بێواتە ژمارە (. ھەڵچوونی جەوھەرە

دانەکانی خەسڵەتێک کە جەستە دیاری دەکات بەوەی کە وەک خەسڵەتێکی دیکە لێکدانەکانە، یان لێکدانێکە لە لێک
لێکدانێکە لە لێکدانەکان کە مرۆڤ نایناسآ، مرۆڤ نایناسآ بەو مانایەی کە لێکدانێکە لە لێکدانەکانی خەسڵەتی فیکر 

یاری دەکات، پەیوەندی بەرانبەر ئەوەش دەروون دوو لێکدان د. و لێکدانێکە لە لێکدانەکانی خەسڵەتی درێژبوونەوە
مرۆڤ الی سپینۆزا ئەو . لێکدانێک بەرھەم دەھێنآ ئەویش مرۆڤە( واتە درێژبوونەوە و فیکر)ئەو دوو لێکدانە 

 .(دەروون)و حاڵەتی فیکر ( جەستە)ژبوونەوە َ  مەخلوقەیە کە پەیوەستە بە حاڵەتی درێ



ەکبوونی ئیرادە و عەقڵ بەرز دەکاتەوە و پێیوایە سپینۆزا ی. مرۆڤ لە دووتوێی ئەو دوو حاڵەتەدا بەشێکە لە سروشت
ئەو فیکرە میسالییە لەبارەی . ڕەفتاری مرۆڤ بەدوای پارێزگاریکردنی خود و بەرژەوەندییە کەسییەکاندا دەگەڕێت

لە ھەمان کاتتدا دەڵێت . ئازادی ئیرادە ڕەتدەکاتەوە و ئیرادە بەوە پێناسە دەکات کە ھەمیشە لەسەر پاڵنەر وەستاوە
ھەڵبەتە ئەو ڕاڤەکردنە بۆ ئازادی . ەوانەیە ئازادی وەک ڕەفتارێک لەسەر مەعریفەی پێویست وەستا بێتل

  .ڕاڤەکردنێکی ڕووتە و مێژوویی نییە
پارێزیکردن لە مانەوە، ناشآ کردەیەکی . دیاری دەکات( لە مرۆڤەوە بۆ مرۆڤ)سپینۆزا مرۆڤ وەک گواستنەوە بۆ مرۆڤ 

جەستە و دەروون لە ھەمان ئاستی ھێز و کاردابن بۆ  بێرەوەی جەستەوە، ھەر دەدەروون بێت و بکەوێتە دە
بەمجۆرە سپینۆزا بەیەکەوەبوونی ئەنتۆلۆژی دەخاتە ڕوو، ئەویش ئەوەیە کە دەروون . پارێزگاریکردن لە مانەوە

ێژبوونەوەی دەروونی بینراویش خەسڵەتی در. جەستەی بینراوە و لە الیەکی دیکە خەسڵەتی بیرکردنەوەی ھەیە
  .جەستەی ھەیە، ئەویش بوونە

 
 .جەستە و لەش

 
جیاوازی لەنێوان جەستە ( ڕامانەکانی دیکارتی)لە کتێبی  (٠٠٢١-٠١٨٠) Edmund Husserl ھۆسرەل، ئەدمۆند)
لەش لە رێگای کات و شوێن و دەرککردنە ھەستییەکانەوە گرفتەکانی خۆی . دەخاتە ڕوو( الجسم)و لەش ( الجسد)

لەش، : ھۆسرەل پێیوایە گرفتی لەش بەرە بەرە دەبێتە گرفتێکی بەدوایەکداھاتوو یان خولئامێز واتە. کاتچارەسەر دە
لەوێشەوە فەلسەفە ھەوڵدەدات تەعبیری لێبکات و ئاڕاستەمان بەرەو دنیای خۆی دەبات، چونکە ھەتا ... خوازە، ڕەمز

 .ھەستیش بۆ خۆی دەکەوێتە نێو لەشەوە
من لەشی من نییە، ھەتا بە ئەویدیکەوە بەند : دەڵێت( ٠٠٠٨-٠٠١٩  Emmanuel Levinas ئیمانۆیل لیفیناس)

واتە بە ڕای لیفیناس ئەوە ئەویدیکەیە وا دەکات من لەدایک بم، جا . بم، بەر لەوەی بە جەستەی خۆمەوە بەند بم
  .بێئەوە چ بە بیۆلۆژیاوە بەند بێـت، یان لە رێگای دەستبازی و ھەوەستەبازییەوە 

کە شوێنآ داگیر دەکات، ئەوە لەشی مرۆڤ ئەوەیە کە تۆ پێکدێنآ و تۆی تێدا  بێر شوێنگەی لەش ئەوەئەگە
دەردەکەوێت، ئەو شوێنەی کە لێی لەدایک دەبیت، ئەو شوێنەیە کە ئارەزووەکانی تێدا دەردەکەوێت و دەردەکەوێت کە 

ندی بە کرۆمۆسۆمەکانی لەشی مرۆڤەوە دەکات، ئەو ئاماژەیە ڕاستەوخۆ پەیوە! ئێمە چ جۆرە بوونەوەرێکی ئەخالقین؟
، (A.D.N) چونکە بیرکردنەوەیەک ھەیە پێیوایە ھەموو خەسڵەتە ئەندامییەکان فیزیاوین و دەکەونە ژێر کاریگەری

بەو مانایەش دەوروبەر و ژینگەی تایبەت و فشاری دەوروبەر ھیچ لەو سیفەتانە زیاد . واتە جین و پرۆتین و سیفەت
فەڕەنسی یاسای ئاسایشی ناوەخۆی ( نیکۆالی سارکۆزی) ٢١١٢ی ئاداری ٠٠ھەر لەبەر ھەندێش لە . و کەم ناکات

 .دەرکرد، کە جەخت لەسەر پەنجەمۆری تاوانبار دەکاتەوە
وەک دەزانین کۆی ئەو بیروڕا جیاوازانە لەبارەی کرۆمۆس و ژینگە و فشارەوە دەکەونە نێو ئەنترۆپۆلۆژیای سروشتی و 

، بەاڵم سەدەی بیستەم جەختی لەسەر واقیع کردەوە و پێیوایە ھەموو ڕووداوێک بە ...ۆمەاڵیەتییەوەڕۆشنبیریی و ک
زەرورەت کردەیەکی کۆمەاڵیەتییە، بەو مانایەش لەش بۆ خۆی لەڕاستیدا جگە لە بەرھەمێکی ئەو پێکھاتە 

ی خۆیەتی وەک چۆن خاوەنی زمانی کەواتە ھەر کۆمەڵگایەک خاوەنی لەش. ڕۆشنبیرییە شتێکی دیکە نییە-کۆمەاڵیەتییە
ھەر وەک زمان دەشآ لەش بکەوێتە ژێر ئیرادەی کۆمەاڵیەتییەوە و دەشآ بکەوێتە ژێر ئیرادەی یاسا و کەش و . خۆیەتی

  .کاریگەری دەرھاوێشتەکانی ڕۆژانەوە، لەگەڵ ئەوانەشدا لەش واقیعێکی کەسییە
نھا دەقێکە کە ڕۆشنبیریی نووسیویەتی، بەو مانایەش لەش بزاڤی بونیادگەری و فۆکۆ وای دەبینین کە لەش ھەر تە

لەو بیرکردنەوەیەدا تاکە رێگایەک بۆ . دەبێتە خەیاڵ و کۆمەڵێک نواندنی عەقڵی و وێنەیەکی نەستی ئامادە
  .ڕووبەڕووبوونەوەی ڕۆشنبیریی باو ھەڵوەشانەوەی ئەو دەقەیە لە رێگای بەرھەمھێنانی دەقێکی دیکەوە

 
 



 .ادجەستەی ئاز
 

ئەگەرچی مرۆڤ لەسەر زەوی دەژی، بەاڵم ھەر لە سوکرات و ئەفالتوونەوە تا بە شۆڕشی فینۆمینۆلۆژیا دەگات، 
جەستەیان وەک زیندانی ڕۆح و لەوێشەوە بە ئارەزووەکانیان لکاندووە، دەمەوآ بڵێم ئەو دیدە مرۆڤ لە مانای زەوی 

 (٠٠١١-٠١١١ Friedrich Wilhelm Nietzsche یلمنیتشە، فریدرچ ڤیلھ)دوور دەخاتەوە، بەاڵم جەستە الی 
بە ھەموو ڕووخسار و دەرکەوتەکانیەوە بۆ خۆی ژیانە و ڕووکارەکانی ھێز دەنوێنآ، فیکرەی جەستە لە فیکرەی ڕۆح و 
دەروون جوانترە، جەستە زەوی یەکەمە، پابەندبوونمان بە ژیان ڕادەگەیەنێت، بۆیە پێویستە وەک چۆن پێشوازی لە 

کەین بە ھەمان شێوەش جەستە بخەینە پێشەوە، چونکە جەستە پردێکە لەنێوان ڕابردوو و ئێستا و داھاتوودا، ژیان دە
بەمجۆرە .  وەستان ھەمیشە لە جولەدایە و ھەوڵی کەشفکردنی ئاسۆ نادیارەکان دەدات بێکۆتاییە، بۆیە  بێشیانێکی 

  .جەستە قسە لە بیرکردنەوە بکەین بێناتوانین بە
جەستە دەکەوێتە نێو وەھمەوە، کەواتە ژیان ژیانی  بێرۆڤ لە رێگای جەستەوە ھەیە، ژیانیش بە دڵنیایی بەبێگومان م

کەواتە ئەگەر ژیان لە دەرەوەی (. دەروون)جەستەیە، لێرەوە بڕواھێنان بە جەستە جێگیرترە لە بڕواھێنان بە ڕۆح 
ردنەوە بکەین؟ ئەوە جەستەیە بیر دەکاتەوە، یان جەستە لە وەھم بکات، چۆن دەشآ لە دەرەوەی جەستە قسە لە بیرک

لەالی نیتشە جەستە کۆمەڵێک ھێزە بەیەکەوە ئیرادەی ھێز . بەشێوەیەکی وردتر بیرکردنەوە لە جەستە ھەڵدەقوڵآ
بە خاوەنی ویستی ھێز مژدەی مرۆڤی بااڵ ڕادەگەیەنرآ و شیانی چوونە  بێدروست دەکەن، ھەر لەوێشەوە کە جەستە دە

  .ەکانی زەمەنی بەدوایەکداھاتوو و گەڕانەوەی ئەبەدی رێگای بۆ خۆش دەبێتنێو بازن
وەک دەردەکەوێت نیتشە تێگەیشتنی تەقلیدی بۆ جەستە و ڕۆح بەتاڵدەکاتەوە، پێیوایە دەشآ ھیچ پەیوەستبوونێک 

  .ەتی جەستە و ڕۆح ھیچ بەھایەکی نییلەنێوان جەستە و ڕۆحدا بوونی نەبێت، واتە دوالیزمییە
 

 
 .پرسی جەستە

 .لە یارییەکی بوونگەرایی
 
ئەزموونی ئەدەبی و ئەزموونی مەرگ بەیەکدەچووێنآ، ھەرگیز بەدوای دەاللەت و ماناوە ( ٢١١٢-٠٠١١مۆریس بالنشۆ) 

زمان . نییە، وەک چۆن نکۆڵی لە تاک خوێندنەوەیی دەکات و پێیوایە یەک خوێندنەوەیی ناتوانآ ڕاڤەکردن بسازێنی
. پەیوەندی دوورکەوتنەوە لەگەڵ شتەکان، لەگەڵ ئەو شتانەی دەیەوێت ناویان لێبنآ، دابمەزرێنآ بێالنشۆ دەالی ب

بابەت ڕەتدەکاتەوە، چونکە ناونانی ئەو لەپێناو بە بابەبتکردنی شتەکان نییە، بەڵکو لەو ساتەی کە ناو لە بابەت 
نی ئەو لەپێناو حەقیقەتیش نییە، بەڵکو لەپێناو ونبوون دەنآ، دەیەوآ حەقیقەتی ماددی لێبسێنێتەوە، کەواتە ناونا

بەو مانایە دەتوانین بڵێین نووسین الی ئەو پەنمانی بێدەنگییە لەنێو وشەدا، بەاڵم پرسی ئێمە لێرەدا .  دایە( مەرگ)
  ئەوەیە ئایا پەنمانی زمان دەتوانآ وەک پێویست کردەیەکی ئیبداعی بەرجەستە بکات؟

جۆراوجۆر و ئەویدیکەی لەخۆدا ھەڵگرتووە و لە ناوەوەی خۆی نوێنەرایەتی ئەو ھێزانە دەکات، زمان کۆمەڵێک وزەی 
دابمەزرێنین؟ ئایا ( واتە زمان)بەاڵم چۆن دەتوانین جیاوازییەکانمان لە میانی بونیادی تاکە فیکرێکی دامەزراوی ڕەھا 

رییە ھەڵوەشێنێتەوە و بۆشاییەک لەو نێوەدا عەقڵ دەتوانآ کۆی پێکھاتەکانی ئەو تاک الیەنییە، یان ئەو چەشنگی
دروست بکات، یان ئەوە جەستەیە لە ڕاکردنە بەردەوامەکانیدا دەتوانآ ئەو جێگیربوونە بروخێنآ؟ لەنێوان زمان وەک 
دامەزراو و جەستە وەک ڕاکردنی بەردەوام بەرەو نادیار، دەگەینە ئەو سەرەتا مەحاڵەی کە بالنشۆ ئاماژەی بۆ دەکات، 

ئەوەی کە نایگەینآ دەبێتە شوێنی لێوردبوونەوەی بەردەوام و بیرکردنەوە و پرسی . دەگەینە ئەوەی کە نایگەینآ یان
 .بەردەوام

کەواتە ئەوە بیرکردنەوەی بەردەوام و پرسی بەردەوامە دەشآ نادیار یان ئەوەی کە نایگەینآ ڕووناک بکاتەوە، ئەوە 
 .ی بونگەرایی، خەونەکانمان ڕەنگینتر و جیاوازییەکانمان نیشان دەداتپرسی بەردەوام و لێوردبوونەوەیە لە گومان



بەاڵم پرسیارکردن ھەر تەنھا دەرئەنجامێکی مەعریفی ئەو سەرنج و تێبنیانەی پێشوو نییە، لەمیانی ئەو پەند و  
وجودییەکەمان، قسە نەستەقانەوە ھەڵناقووڵآ کە ڕۆژانە پرۆسیسەیان دەکەین، درەوشانەوەی چەمکی ئاگایی قەیرانە 

پرسیارکردن لەسەر دەمەتەقێی جێبەجێکردن و ھەرەسھێنان ڕاست نابێتەوە، ... یان ڕاکردنمان بەرەو نادیار نییە
بەڵکو پرسیارکردن جەستەی ڕووتی ئێمەیە، جەستەی ڕووتی ئێمەش کیمایی لەدایکبوون و مردن، سنوورەکانی دیاری 

پرسیارکردن، بوون جگە لە  بێەکی قێزەوون شتێکی دیکە نییە، بەپرسیارکردن، بوون جگە لە یاریی بێبە. دەکات
 .سەفەرکردنێکی زەبوونانە شتێکی دیکە ناکێشآ

لەنێوان ڕەتکردنەوە و تەجاوزکردندا مەسافەیەکی زەمەنی ھەیە، پرسیارەکان دادەڕێژآ و بناغەی چەمکەکان 
گرنگ . کردنەوەیەکی ئایندەخوازانە دادەمەزرێنآھەڵدەنێت، ئەزموونی ڕەتکردنەوە و تەجاوزکردن تەوەرەی ھەموو بیر

  .بێئەوە نییە بتوانین وەاڵمی یەکالکەرەوە بخەینە بەردەست، گرنگ ئەوەیە توانای پرسیارکردنمان ھەمیشە سەوز
ھەڵناوەشێنێتەوە، بەڵکو ( لە پەیوەندی بە زەمان و مەرگ)پرسیارکردن ھەر تەنھا ڕوخساری تراژیدی تاکە کەسیمان 

بونگەراییە وامان لێدەکات لە رێگای کۆمەڵێک مەرجی بیرکردنەوە و  (context) ی مەعریفیدا ئەوە ناوکۆییلە ئاست
  .لێوردبوونەوە بگەینە بۆشاییەک کە سەرەتا و کۆتایی حەقیقەتی خودی مرۆیی دادەمەزرێنآ
بۆ بێدەنگ بوون، بەڵکو وەک کەواتە کاتآ پرسیار دەکەین، مردن بەبیر خۆمان دەھێنینەوە، بەاڵم نەک وەک یارییەک 

، دامەزراندنێک کە تەواوی زمانی بێدامەزراندنێک کە لە رێگای تەجاوزکردنەوە مەیسەر دە. ئاسۆیەک بۆ دامەزراندن
بیۆلۆژی و فیزیکی و ئایینزا و کەش و چارەنووس تەجاوز دەکات، دامەزراندنێک کە نوێنەرایەتی بۆشاییە 

  .ێک کە مردن دەکاتە پەراوێزی جیاوازیدامەزران. بوونگەراییەکەمان دەکات
پرسیارکردن ئاسۆیەک بۆ زمانێکی دیکە دادەمەزرێنآ، ڕێچکەیەکی نوآ دەکێشآ، ئەو ڕێچکە نوێیە بەدوای میکانیزمی 

بەمجۆرە بۆشاییەکانی بوون لەنێوان تەقلیدی زمانەوانی کە . پەیوەستبوونی نێوان خود و پرسیار و مردندا دەگەڕێت
کەواتە ھیچ . وێنەرایەتیکردن ماوەتەوە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا لەگەڵ ھەرەسھێنان و تەجاوزکردنەدایەوەک لۆژیکی ن

 بێمەرجێک بۆ خود لە دەرەوەی پرسیارکردن بوونی نییە، ئەگەرچی مردن بەرەو کۆمەڵێک جێبەحێکردنی جیاواز و 
، ئەوە بۆشایی ماھیەتەکەی بێ بەو مانایەش ئەگەر ناوکی فەلسەفە پرسیارکردن. کۆتایی جەستە دەبێتەوە

پێکدەھێنآ، ھەر لە رێگای پرسیارکردنیشەوە دەگەینە ئەوەی کە لەگەڵ بوون کۆمان دەکاتەوە، دەمەوێت بڵێم ئەوەی 
بۆیە وەک چۆن لە جەستەی ڕووت دەترسین، سڵ لە . لەگەڵ بوون کۆماندەکاتەوە، جگە لە بێدەنگی شتێکی دیکە نییە

ووتی دەترسین، چونکە ژیان لەوپەڕی ڕووتی دامەزراوە، لە بێدەنگیش دەترسین، چونکە بێدەنگیش دەکەینەوە، لە ڕ
جەستەی ئازاد لە رێگای زمانی دابڕاو لە ناوکۆیی گشتی لە بوون نزیک . ماھیەتەکەی لە بۆشاییەوە ھەڵدەقوڵآ

ێنآ و تەجاوزی دەبێتەوە، ھەر ئەو زمانەشە کە گۆمی مەنگی یەقینەکان دەشڵەقێنآ و دامەزراوەکان دەروخ
و تەعبیرەکانی فەزای ئازادانەی داھێنان  بێبەڵگەنەویستەکان دەکات، ھەر لەوێشەوە زمان بە ئازادییەوە پەیوەست دە

 .بێمەیسەر نا بێلەخۆ دەگرآ، فەزای ئازادیش لە رێگای مرۆڤی ئازادەوە نە
لسەفە چییە بخەینە ڕوو، تەنھا ئێمە ناتوانین پرسیاری فە: دەڵێ (٠٠٠٨-٠٠٢٩ Gilles Deleuze ژیل دۆلۆز) 

ئەوەش بۆ ئەوەیە تاکو . ئەو کاتە نەبێت، کە پێشوازی لە پیری دەکەین و بە شێوەیەکی دەستلێدراو لەگەڵیدا دەدوێین
لە نووسینی ( فەلسەفە چییە)ھەڵبەتە وەک لە کتێبی . وەک پێویست بە وردی قسەی لێبکەین، نەک وەک گوزەرکەرێک

فەلسەفە ھونەری پێکھێنان و داھێنان و دروستکردنی )تووە، فەلسەفە داھێنانی چەمکە دا ھا(دۆلۆز و گیتاری)
  .(چەمکەکانە

ئەمڕۆ فەلسەفە ڕێسا و یاسایەکی جێگیر و چەسپاوی نییە، بەڵکو ڕەفتارێکە بەدوای دۆزینەوە و داھێنانی کۆمەڵێک  
ە بیرلێکردنەوە و نە گەیشتنە، بەڵکو لە نە لێوردبوونەیە و ن)دۆلۆز پێیوایە فەلسەفە .. چەمکدا دەخولێتەوە

بیرکردنەوە نییە، چونکە کەس پێویستی بەوە نییە فەلسەفە ( چوارچێوەی داھێنانی چەمکە تایبەتەکاندا دەخولێتەوە
لێرەوە ھەست دەکەین ئێمە زۆر شتمان پێشکەش بە فەلسەفە کردووە کاتێک ... لە ھیچ شتێک بیری بۆ بکاتەوە

چونکە )فەلسەفە گەیشتن نییە . ە ھونەری بیرکردنەوە و لە ھەموو شتێکی دیکەی دەکەینەوەدەمانەوێت تەنھا بێت



لێوردبوونەوە و بیرکردنەوە و )پێویستە بزانین کە ( فەلسەفە دوا پەنای بۆ بەیەکگەیشتن، لە پێناو کۆبوونەوەدا نییە
   .ئامرازی گشتین بۆ پێکھێنانپانتایی مەعریفی پێکناھێنن، بەڵکو لەناو ھەموو پانتاییەکاندا ( گەیشتن

دابھێنآ، پێکناھێنآ، بەڵکو بۆ خۆی تێزێکی  بێفەلسەفە بە پرسیارەوە بەندە، فەلسەفە نابەخشآ، بەڵکو دادەھێنآ، دە
ھەموو داھێنانێک بۆ خۆی وەک پێویست تێزێکی . وەک دەزانین داھێنان و تێزی خودی وەک یەک دەکەونەوە.. خودییە
ھایەکی مەعریفی پرسیار تەجاوز دەکەین، دەگەینە بازنەیەک کە یەکالکردنەوەی قوڕس کاتێک وەک بە. خودییە

جەستە بە . دەکەوێتەوە، ئەویش پەیوەندی جەستە و پرسیارکردن و پەیوەندی فەلسەفەیە بەو نوێنەرایەتیکردنانەوە
ە رێگای پرسیارەوە لەخۆ پرسیارەوە دادەمەزرآ، وەک چۆن لە ھەمان کاتتدا ھەڵگری پرسیارە و کۆی ڕووداوەکان ل

بەمجۆرە دەشآ لە رێگای . کەواتە پرسیار جەستەیەکی ونە و جەستە پرسیارێکە پێویستی بەدیاریکردن ھەیە. دەگرێت
 .فەلسەفەوە بەھای سروشتی خود و جەستە بخەینە بەرچاو

لێرە . ستەدا دەخولێتەوەئەگەر گۆشەگیری چڕبوونەوەی جەستە لەخۆ بگرێت، ئەوە مردن ئەو تەوەرەیە کە بەدەوری جە 
لەنێوان مردن و گۆشەگیریدا دەشآ کەشفی ئەو پرسیارانە بکەین کە نکۆڵی لە ھەموو ئەو بەھا و بابەتانە دەکەن، کە 

 .کۆمەڵێک مرۆڤ دەیسەپێنن
بەیەکگەیشتنی یەکەم لە رێگای جەستەوەیە، ئەوە جەستەیە ساتەوەختی لەدایکبوون و مردن وەک ڕێچکەیەکی 

وێنە دەکات، بەاڵم دەشآ بپرسین ئەو پێوەرە چییە کە دەتوانآ لەنێوان شیاوی فەلسەفی و ئەویدیکەدا ئەنتۆلۆژی 
ئیتر جیاوازییە کردە . دابڕان بسازێنآ؟ لەبەر ئەوەی ھەموو مرۆڤێک دەکەوێتە ژێر ھەمان دەسەاڵتی بایۆلۆژییەوە

وشتی بۆشاییەوە ھەڵدەقوڵێن، بۆشاییەک کە فەلسەفییەکان و ئەوانیدیکەی کردە فیزیکیەکان، لە بنەڕەتدا لە سر
جەستە لەگەڵ خۆ دەبات، بەاڵم نەک وەک بارستەیەکی ماددی کە کۆمەڵێک خەسڵەتی ماددی لەخۆدا ھەڵگرتووە، 
بەڵکو وەک سروشتی تەوزیفکردنێکی نوێی بایۆلۆژی، وەک بوونێکی خودییانە، ئەوەش ھەر تەنھا مەسەلەیەکی 

یان ھوشیارییەک کە لەنێوان ھەستەکانەوە بلەرێتەوە، چونکە بوونی خود تەواوی ئەوانە ئاگاییانەی بوونگەرا نییە، 
تەجاوز دەکات، بەڵکو ئەوە مەسەلەی ھەڵوێست و چارەنووسە، نەک ھەر ھێندە بەڵکو دابڕانێکی گەورەیە لەگەڵ بوون 

  .، کە لە فەلسەفە ڕادەکاتجەستە نییە، بەتایبەتی جەستەیەک بێھیچ فەلسەفەیەک بە(. لەدایکبوونی بایۆلۆژی)
فەلسەفە لە رێگای دووبارە دروستکردنی پەیوەندی ئەنتۆلۆژی نێوان جەستەو پرسیارەوە دەشآ گرفتەکان چارەسەر 
بکات، بەو مانایەش خەسڵەتی مردن لە بیرکردنەوەی نافەلسەفیدا بەجۆرێک لە جۆرەکان بەندە بە کۆمەڵێک 

ۆنتێکست کە لە خودی خۆیان جیاوازن، کۆمەڵێک کۆنتێکست کە بەھایەکی کۆمەڵێک ک (context-سیاق)کۆنتێکستەوە 
کەواتە پرسی جەستە پرسێکە دەکەوێتە دووتوێی لۆژیکی گومانی . فرە و جیاواز بە چەمکی ناسنامە دەبەخشن

 فەلسەفییەوە، لەسەر تەجاوزکردنی بەردەوامی دامەزراو و چەسپاو خۆی دەنووسێتەوە، ھەموو شیانەکانی خۆی لە
 .مردندا کەشف دەکات، بەاڵم وەک داھێنان و خەلقکردن

مردن کۆتایی نییە، وەک چۆن دابڕان نییە لەگەڵ بوون، بەڵکو کۆنتێکستی خودە و لە رێگای خۆیەوە کۆمەڵێک چەمک  
بە زەمان و مەکان دەبەخشێت و خۆی لە وێناکردنی فیزیاییانە جیا دەکاتەوە و وا دەکات ئەوانیدیکەی جیاواز 

مەرگی فەلسەفە تێزی مەرگی . مردن دەاللەتی خۆی بە فرەیی ڕەھا دەبەخشآ. ەیەکی ڕێژەیی بن بۆ بوونێکی ھەڵەبەڵگ
 .بیۆلۆژی بەھێزتر دەکات، بەپێچەوانەشەوە پرسی فەلسەفە مەرگ وەک میکانیزمێک بۆ بوون دەخاتەوە

 
 

 .سێوی مەعریفە
 .کراوەکانی جەستە/بازنە داخراو
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بەو مانایەش مرۆڤ . جەستە لە فیکری ھاوچەرخدا بە یەکێک لە وەسیلە بنەڕەتییەکانی تەعبیرکردنی خود دادەنرێت
جەستە ھەر . لە رێگای جەستەوە لە ئەویدیکە دەگات، وەک چۆن ھەر لە رێگای جەستەوە دەرک بە شتەکان دەکات

ە بۆ چەسپاندنی خودی خۆی و (من)ییە، بەڵکو لە ھەمانکاتدا خودە و ئامرازی تەنھا قالب، یان تەن ن
وێناکردنەکانی خۆی لە دەرەوە، وەک چۆن بۆ ئەوەی بتوانآ ڕووبەڕووی شێوە جیاوازەکان بێتەوە، بە گۆڕینی مەرجەکانی 

ئەو جەستە و وەزیفەکانی  لێرەوەیە دەربڕینی جەستەی مرۆ بە ڕەفتاری خودی. واقیع و ناوکۆییەکانی خۆی ھەڵدەسێت
بەو مانایەش جەستە لەنێوان خۆی و ڕەگەز و زمان پەیوەستبوونێک بەخۆی ! و جولەکانییەوە پەیوەست دەبێت

کەواتە جەستە نیشتمان و شوێنی لەدایکبوونی خۆیەتی، وەک چۆن ئامرازی ئەو دەاللەتانەیە کە خود لە . دادەمەزرێنآ
دەکەوێتە نێو دنیایەک لە خۆی و بۆ بوونی تایبەتی خۆی دەبێتە کۆمەڵێک رێگایەوە لە خودی خۆی دەردەچێت و 

 .پەیوەندی و ڕەمز، ھەر لەوێشەوە دەبێتە ڕەگەزێکی سەرەکی پێکھێنانی فەلسەفەی فینۆمینۆلۆژیا
پێیوایە مرۆڤ لە رێگای جەستەوە بوونی خۆی لە جیھان  (٠٠٩٠-٠٠١١ Merleau-Ponty مۆریس میرلۆپۆنتی)

جەستەی من  دەڵێھەروەھا . جەستە ئامرازێکە بۆ ئامادەگی لە جیھان و بوون بە بەشێک لە واقیع. ڕادەگەیەنێت
 بێلەبەرانبەرم نییە، ڕووبەڕووی منە، واتە بابەتێکی وەستاو بە خۆی نییە، یان شتێک نییە لە دەرەوەی من بێت و 

ە کالسیکیەکان و قوتابخانەی دەروونی لێرەدا دەرککردن ئەوە نییە ک. من سەربەخۆ بێت، بەڵکو من جەستەی منە
تەقلیدی بە چاالکی فیکری و دەروونی دایدەنێن، بەڵکو دەرککردن ئەو پەیوەندییە پتەوەیە کە دەکەوێتە نێوان جەستە 
. و ئامادەگی جەستە لە جیھاندا، نەک ھەر ھێندە، بەڵکو جەستە الی میرلۆپۆنتی بنەڕەتی ھەموو دەرککردنێکە

ئەو پێیوایە ئەگەر قسەکردن تەعبیر لە فیکر بکات، ئەوە جەستە تەعبیر . شتەکانی لێوە دەبینینجەستە دەریچەیەکە 
واز لەو حوکمانە بھێنین کە جەستە دەخەنە نێو  بێدنیا و جەستە لەنێو بینراودان، کەواتە دە. لە جیھان دەکات

ە جیھان و جەستە بەنێویەکداچوونە، چونکە ھەر یەک ل. جیھان و بینین دەخەنە نێو جەستەوە، یان بە پێچەوانەوە
بەاڵم وەک دەزانین ھەر لە سێوەکەی ئادەمەوە، جەستە دەکەوێتە بەر ئازار و سزا و .  یەک لەنێو ئەویدیکەدا دەبینرێت

ئەوەی ئەو گوناحەی جەستەش پاک دەکاتەوە جگە لە ! چەوسانەوە، لەبەر ئەوەی بە سەرچاوەی گوناح دادەنرێت؟
. یەکەمیان ڕیسوابوونی جەستە نیشان دەدات و دووەم قەدەغەکردن. گراتن و داخرانی جەستەیەسزادان، دەستبەسەرا

ڕیسواکردن و . بەھایی جەستە وێنا دەکات بێئەگەر ڕیسوابوونی جەستە وێرانکردنی جەستە بنوێنآ، ئەوە قەدەغەکردن 
! ردن و داخستنی جەستەوە بەندە؟قەدەغەکردنی جەستە تەعبیر لە دیدێک دەکات، کە پێیوایە بەختیاری بە بەندک

ئەو دیدە پێیوایە بۆ ئەوەی مرۆڤ خزمەت بە مرۆڤایەتی بگەیەنێت، پێویستە جەستە لە رێگای ڕیسواکردن و 
بەاڵم لەبەرانبەر ئەو دیدە دیدێکی دیکە ڕەوایەتی بە خۆی دەدات و ! قەدەغەکردنەوە لە خراپەکان پاک بکاتەوە؟

 بێنگەشەکردن بۆ ئازادی شتێکی دیکە نییە، پاکبوونەوەش لە گوناح جگە لە پێیوایە ھەڵەی یەکەم جگە لە با
ئەو دیدە، پاکبوونەوەی جەستە لە ئازادی جەستەدا ! بەھاکردنی جەستە، ڕیسواکردن و بەزینی جەستەش دەگەیەنێت؟

 .دەبینێتەوە، نەک لە قەدەغەکردن
، بەاڵم دیدی دووەم ھەموو بەھاکان دیدی یەکەم بەھای مرۆڤ لە ڕیسوابوونی جەستەدا ھەڵدەگرێتەوە

دیدی . کە بە جەستەوە بەندە، ھەر لە پەرستنی جەستەوەش سرووتێک دەسازێنآ بێھەڵدەوەشێنێتەوە تەنھا ئەوە نە
بایەخ و بۆشە، بەاڵم دیدی دووەم دەیەوآ  بێ، بۆیە ھەموو شتآ بێیەکەم پێیوایە لەبەر ئەوەی جەستە بۆگەن دە

! و پێیوایە ھەموو تەگەرە دروستکردنێک بۆ جەستە، تەگەرە دروستکردنە بۆ خودی ئازادی پارێزگاری لە جەستە بکات
بەو مانایەش جەستە بە پێش جەستەو پاش جەستەوە نابەستێتەوە، بەڵکو خودی جەستە بە بنەمای بەختەوەری 

وەرگرەوە، بەاڵم جەستەی جەستەیەکی ئازادم بدەرآ، دەروونێکی میھرەبان : ھەر لەسەر ئەو بنەمایەش دەڵێت. دادەنێت
  .ڕیسوا و بەزیوو نە میھری تێدایە و نە ئازادی

کەواتە سێوەکەی ئادەم لە داری مەعریفەوە چنراوە، خواردنی سێو، جگە لە مەعریفە و ژیان شتێکی دیکە نییە، ئەگەر 
و جولە و ڕیتمە جیاواز بۆ بەردەوامییەتی مرۆڤایەتی، ئەوە ژیان پانتاییەکە بۆ لەخۆگرتنی ھەمو بێمەعریفە ھۆیەک 

بۆیە پێویستە ڕێزگرتن و بە ! بەو مانایە جەستە، ژیان و مەعریفەی لێدەکەوێـتەوە؟. و گونجاوەکانی مرۆڤایەتی
 .پیرۆزگرتنی وەک ئەرکێکی مرۆڤانە سەیر بکرێت



کاتێک مرۆڤ  بۆیە. ئەو بەھەشتەی کە ئادەم بەر لە تامکردنی مەعریفەی جەستە تێیدا دەژیا، ڕەمزی ھاوسەنگی بوو
لە بەھەشت دەرکرا بەدوای ئەو ھاوسەنگییەدا وێڵ بوو، بۆ ئەوەی ئەو ھاوسەنگییە دووبارە وەدەست بھێنێتەوە وێڵ 

ئەوە .. بوو، بەدوای فیکرەی زۆر دوور کەوت، چونکە نەیدەزانی رێگای گەڕانەوە بۆ ھاوسەنگی لە خودی جەستەودایە
ێرەوە دەبینین ھاوگونجانی فیکر و جەستە تەعبیر لە ھاوسەنگی ژیان ئیتر ل! خودی جەستەیە ھاوسەنگی دەسازێنآ

ئەو ھاوسەنگییە ناتوانین بەرگەی ژیان بگرین، بۆیە جەستە، بە تیشکۆی مەعریفە و کانی ژیان ناس  بێدەکات و 
ادا ھەیە، ئەگەرچی بیروڕای جیاواز لەبارەی داخران و پەردەپۆشکردنی ئەندامە سێکسییەکانی جەستە لە ئار. دەکرێت
داپۆشینی ئەندامە سێکسییەکان بە پیرۆزییەوە   (٠٠٢٠-٠١٨٩) Freud Sigmund فرۆید، سیگمۆند)بەاڵم 

وەک چۆن دەشآ ھەردوو ھۆکار وەک ھۆیەک بۆ . دەلکێنآ، بەاڵم دەشآ ئەو داپۆشینە بە پیسییەوەش بەند بکەین
 .داپۆشین تەماشا بکەین

ەڵەی یەکەم و سزادان، لەنێوان کۆت و بەند و ئازادی، سێوەکەی ئادەم لە لێرە لەنێوان پیسی و پاکژی، لەنێوان ھ
کۆمەڵگا سەرەتاییەکانەوە بۆ ئەفسانەو ئایین و تا دەگاتە تراژیاکانی گریک درێژبۆتەوە و گەمەی جۆراو جۆری 

سێوەکەی ئادەم بە  چەمکی سێوەکەی ئادەم بە دیدێکی میتافیزیکییەوە بەندە، ھەر لەو دیدەشەوە. لەبەرانبەردا دەکرێت
لە سێوی ئادەمەوە، ئادەم و حەوا ژیانی ھەتا . سێوی ئادەم ھۆی دەرکردنی ئادەم و حەوا! ڕەمزی کەوتن وەسف دەکەن؟

! ھەتایی بەھەشتیان دۆڕاند، سێوی ئادەم لەبەرانبەر ڕۆح دەبێتە ئەھریمەنی فاوست و مەعریفە پێشکەش دەکات
!! مری دۆڕاند، دەشآ لەوێوە کورتی بێنآ کە بنبەستبوونی نەزانیش دەدۆڕێنآئەوەی کە دەگوترآ ئادەم بەختەوەری نە

 .لێرەوە فیکرەی دووەم ئازادی بەرز دەکاتەوە و مەعریفە وەک بنەمای پێشکەوتن تەماشا دەکات
! لەنێوان سێو و کەوتن، لەنێوان کەوتن و نەفرەت، نەفەرەتی ھەتا ھەتایە، مرۆڤ ھەموو ڕۆژآ سێو دەکرمێنآ

بۆیە مرۆڤ دووچاری ! کورسی دانپیانان، ئەو تاوانە ناسڕێتەوە. پاکبوونەوە دابین ناکات.. گوزاری و پیاھەڵدانسوپاس
بۆیە . باجەکەی بدات، ھەڵەی جەستەیە نەک ھیچ ھەڵەیەکی دیکە بێھەڵەی یەکەم ئەوەی مرۆڤ دە. نائومێدی دەبێت

پاکبوونەوە بەسەر جەستەدا فەرز دەکەن، تا مرۆڤ نوآ  کۆمەڵگا سەرەتاییەکان، ئایینەکان، نۆرم و ترادیسیۆنەکان،
 بێبەاڵم جەستە لەناو دەچێت، بێگومان نیگەرانی مردن وەک مەسەلەیەکی فەردی سەیر دەکرێت، ھەر دە! بێتەوە؟

  !لەگەڵی بسازآ و بەدوای چارەی گونجاودا بگرێت؟
یشەی کە لە تاقیکردنەوەیەکی خەونئامێزدا بیر ئۆدیب پاشا چاوی خۆی بەھۆی سێوەکەی ئادەمەوە لە دەستدا، ئەو کەش

لێرەوە لە ھەموو ئەو نموونانە بۆمان دەردەکەوآ چۆن ھەڵە و ... لە سێوەکەی ئادەم دەکاتەوە، چۆن ئیمان لە دەستدەدا
 .گوناح دوای سوپاسگوزاری بەرەو پیرۆزی دەچآ و چۆن پیرۆزییەکان بە تەنھا بیرکردنەوە لە سێوی ئادەم وێران دەبن

ھەموو ... کەواتە کۆی ئەو کارەسات و تراژیدیایانەی بەسەر مرۆڤایەتیدا ھاتووە، کۆی ھەڵە و پاکبوونەوەکان
ڕزگاربوونێک لە سێوەکەی ئادەم، پێویستی بە ئازار و سزا و مەرگەوە ھەیە، یان دانپیانان و تۆبە و 

ادیسیۆنە سەرەتاییەکان، مرۆڤ وەک وامدارێک بەو مانایانەش ھەموو ئەفسانەکان و ئایینەکان و تر... پەشیمانبوونەوە
سەیر دەکەن، کە ھەوڵدەدات بەڵگە بۆ تاوانەکانی خۆی بھێنێتەوە، بەاڵم لێرە چۆن دەشآ ڕوویەکی دیکەی ئەو 

لە کۆی ئەو کارەسات و . تێڕوانینانە وێنا بکەین، چۆن دەشآ خوێندنەوەیەکی دیکەیان بۆ بەئەنجام بگەیەنین
نرخکردنانە، کۆی گوناحەکان وەک بەخشندەیی و ناز و  بێئەو بەتاوانبارکردن و ڕیسوایی و  تراژیدیایە، چۆن کۆی

لەبری ئەوەی مرۆڤ ! چۆن لەگەڵ جەستە، لەگەڵ سێوەکەی ئادەم ئاشت ببینەوە؟!! خۆشی و چاکەکردن بخوێنینەوە
وەکەی ئادەم وەک چاکەکاری و دەشآ سێ.. دەشآ دلشاد و بەختەوەری بکەین... بخەینە نێو ئازار و سزا و ژانوژوار

ھەر ! بەخشندەیی و رێگایەک بۆ پاراستنی مرۆڤایەتی، وەک وەسیلەیەک بۆ گەیشتن بە مرۆڤی حەقیقی سەیر بکەین؟
واتە ! لەوێشەوە دەشآ سێوەکەی ئادەم وەک سرووتێک بۆ بە پیرۆزڕاگرتنی جەستە و ڕێزگرتنی جەستە تەماشا بکەین؟

جەستە وەک ژیان ببینین و . رەتاییانەیە بە بەخشندەیی و ناز و خۆشی بگۆڕینەوەدەشآ کۆی ئەو تەماشاکردنە سە
 .ژیانیش لە مەعریفە و ڕۆحدا درێژ بکەینەوە

جەستە، بە کوآ دەگات؟ لەپاش فەلسەفەی جەستە چی وەستاوە؟ وەک دەزانین ھەرگیز کەسێتی مرۆڤ ئەو کەسێتییە 
ەوە، بەڵکو کەسێتی مرۆڤ بارستاییەکە لەنێودژی و خاوەنەکەی ھاوگونجاوە نییە، کە لەگەڵ خودی مرۆڤ تەبا بێت



ھەندێکجار کەسێتی بە دژی خۆی ڕادەبێتەوە و الملی دەکات و . ھەمیشە ھەوڵی بەیەکگەیشتنی ئەو نێودژیانە دەدات
جاردا بە  سوورە لەسەر ناتەبایی، بەاڵم مەرج نییە ئەو نەگونجان و ناتەباییە لە نائاگاییەوە بێت، بەڵکو لە زۆربەی

کەچی لە ناخەوە .. بۆ نموونە زۆرجار پەندیارێک، بانگەشەی بۆشی جەستە دەکات. ئاگاییەوە بە ئەنجامی دەگەیەنرێت
یان سەیر دەکەین یەکێک لە ڕووکاردا زۆر دڵخۆش خۆی دەنوێنی، بەاڵم کە ! سنوور بایەخ بە جەستەی خۆی دەدات بێ

رتی لەپشت ئەو ناھاوسەنگییەی ناوەوەی جەستە مەرگ وەستاوە، وەک بە کو... دەچیتە ناخی دەبینی چەند غەمبارە
. ئەو ھەموو بایەخدانە بە جەستە، ترسی مەرگی لە پشتەوەیە! چۆن فەلسەفەی جەستە لە مەرگدا خۆی دەدۆزێتەوە
بە بۆ ئەوەی . فەلسەفەی ئازادی جەستە ڕابەرایەتیمان بکات بێکەواتە بۆ ئەوەی بە فەلسەفەی جەستە بگەین، دە

ھەموو ھاوسەنگییەکی نێوان جەستە و . ئازادی جەستە بگەین، پێویستمان بە ھاوسەنگی نێوان جەستە و ئاگایی ھەیە
ھەر لە رێگای ئارامی و ھێمنی و دڵنیایشەوە جەستە . ئاگایی، دەاللەتی ئارامی و دڵنیایی و ھێمنی جەستە دەنوێنآ

ۆیانەی جەستەوە فیکر دەتوانآ ئاگایی بدۆزێتەوە، ھەر بەو واتە لە رێگای ھەستی ڕاستگ. دەتوانآ پێشبینی بکات
. جەستە ھەرگیز ناتوانآ بە ئەرکەکانی خۆی ڕابێتەوە بێکەواتە فیکر بە. مانایەشەوە فیکر جەستەیی دەکەوێتەوە

دواجار ھەر لە رێگای . ئەگەر بێتو جەستە فەرامۆش بکەین، ئەوە بێگومان عەقڵ و ئاگایشمان فەرامۆش کردووە
 .تەوە، دەشآ دەست بۆ ئاڕاستەکانی بەختیاری درێژ بکەینجەس

لە سەدەی ڕینیسانس و سەد ساڵی یەکەمیدا جەستەی ڕووت دەکەۆیتە نێو ھونەرەوە، ئەوەش بۆ خۆی کرانەوەیەکی 
دیکە بوو، بۆ ڕاڤەکردن و شیکردنەوەی نۆرم و ترادیسیۆنە کۆنەکانی چاخی ناوەڕاست، چونکە ئەو کات قسەیەکی 

بەاڵم دواتر لە رێگای ھونەرەوە، نەبینراو و نادیارەکانی جەستەمان بۆ دەرکەوت، . سەر جەستە بوونی نەبووجیدی لە
بەاڵم جەستەی ڕووت ھەر تەنھا لە چوارچێوەی ھونەردا (... تابلۆی لە خاچدانی مەسیح، مایکل ئەنجیلۆ: )بۆ نموونە

، کە جەستەی مرۆڤ زیاد لە پێویست شێوەیەکی جوان و نەمایەوە، بەڵکو ھەر لە رێگای ئەو ڕووتبوونەوەیە دەرکەوت
کەواتە ھەرگیز ناشآ ! تەواوی لەخۆ گرتووە، بەو مانایەش جەستەی ڕووت مەزنترین نموونەی گۆڕینی مادەیە بۆ شێوە؟

. جارێکی دیکە نکۆڵی لە جەستە بکەین، وەک چۆن لە چاخی ناوەڕاست ئایینگەراییانی مەسیحی نکۆڵیان لێدەکرد
 .ە وەک حەقیقەتێک کە بە درێژایی ژیان خاوەندارێتیمان دەکات، لەگەڵ جەستە ئاشتبوونەوەمان ڕاگەیاندبەمجۆر

بێگومان مێژووی مرۆڤایەتی لە گەڕان بەدوای نادیار بەردەوامە، مێژووی مرۆڤایەتی مێژووی گەڕانە بەدوای نەبینراو 
رۆڤایەتی ھەر لە سەرەتای بوونەوە ھەتا ئێستا م. نادیار، مێژووی دۆزینەوە و داھێنان و بەخشینی جۆراوجۆرە

... بەردەوام ھەوڵدەدا دەرگا لە نادیارەکان بکاتەوە، نادیاری سروشت، نادیاری کۆمەڵگا، نادیاری بوون و گەردوون
یان مادەیەک کە .. گەڕانی زاناکان بەدوای مادەیەک کە شت بکاتە زێڕ.. سەفەری گلگامێش بەدوای نھێنی ژیاندا

، بەاڵم وێڕای ئەو ھەموو دۆزینەوە و داھێنانە جۆراوجۆرانە ...ەوەی جەستە ڕابگرآ و مردن دوور بخاتەوەھەڵوەشان
بۆ نموونە چۆن نەھەنگی . کەچی نادیارەکان ئەوەندە زۆرن کە دیار لە چاو نادیار لە دورگەیەکی بچووک زێتر نییە

ھەڵدەستێت؟ باڵندەکان چۆن دوای سەفەرگەلی  دوژمنەکەی دەناسێتەوە، کام ئەندامی جەستە بەو کارە( عەنبەر)
بە النەکانی خۆیان شاد دەبنەوە؟ گژوگیا چۆن ھەست .. دوورودرێژ، دوای بڕینی ئەو ھەموو چیا و دەریا و دار و دەشتە

 بە دوژمنەکەی دەکات و چۆن دژی دوژمنەکانیان دەجەنگن و دوژمنەکەیان دەخەنە تۆڕەوە؟
ی دووبارەبوونی لەخۆدا ھەڵگرتووە، بۆیە پێویستە لەپاڵ ئەو ھەموو نادیارانەوە ھەمیشە مەعریفەی جەستە دەاللەت

، چونکە جەستە ...مرۆڤ بەردەوام ھەوڵی ھاوگونجان بدات، بەردەوام ئاگایی و جەستە بە ئەرکی سەرەکی خۆی بزانآ
بینین سروشت تەنھا بە بکەین، دە( ئەدۆنیس)ئەگەر سەیری ئەفسانەی : بۆ نموونە. بۆ خۆی رێگایەکە بۆ گەڕانەوە

واتە ژیانی جەستەی . لێرەدا ئەدۆنیس دەبێتە ڕۆحی سروشت. مەرگی جەستەی ئەدۆنیس لەناو دەچآ و پەژموردە دەبێت
واتە  -ھادیس)ئەدۆنیس لە دوای کوشتنی دەبێتە . مەرگی ڕۆحی زیندووی سروشت دەگەیەنێت -لە کۆتاییدا-ئەدۆنیس

ڵەدا بمێنێتەوە، سروشت بە مردووی دەمێنێتەوە، کاتآ جەستەش لەنێوان مردووان ھەتا ئەدۆنیس لەو ما( ماڵی مردووان
لە دووتوێی ئەو ئەفسانەیە دەبینین ڕۆح لە دوا لێکدانەوە . ھەڵدەسێتەوە، دووبارە ژیان لە سروشتدا دەبوژێـتەوە

 !وەتا ماوەیەک ڕۆح جەستە بەجێدەھێڵآ و پاشان بۆی دەگەڕێتە. تەنھا ڕەمزی چاالکی جەستەیە
  



 
 .سێوی مەعریفە

 .لەنێوان یەکسانی و جیاوازی
 

  "لە دیدی من ئافرەت تێکەڵەیەکە لە شێوە و ڕەنگ"
 (بیکاسۆ)

 
، لەوێوە دەاللەتەکانی ژیان لەخۆ بگرآ کە لە رێگای جەستەوە مەعریفە بەدەست بێئەگەر سێو ڕەمزی ژیان و مەعریفە 

لەوێوە کە ڕەمزی خۆشەویستییە، ئەوە دەشآ بڵێین مرۆڤ لە رێگای دەھێنآ، ئەگەر سێو تەعبیر لە جەستە بکات، 
جەستەوە بوونی خۆی لە جیھان ڕادەگەیەنێت، لە رێگای جەستەوە بە مەعریفە دەگات، لە رێگای جەستەوە پەیوەندی 

زێکە لە کەواتە جەستە ھەر تەنھا ئامرازێک نییە بۆ ناسین، بەڵکو ئامرا... خۆی لەگەڵ ئەویدیکەی دروست دەکاتەوە
لێرەدا ئەوەی .. رێگایەوە مەعریفە ناس دەکەین، ئامرازێکە بۆ ئامادەگی لە جیھان و بوون بە بەشێک لە واقیع

کە َ  و فینۆمینۆلۆژییەکان دەیخەنە ڕوو ھەر تەنھا پرسێکی بوونگەرایی نییە، بەڵکو پرسگەلێ( مۆریس میرلۆپۆنتی)
 .ە دەشآ جەستە وەک سێوی مەعریفە ناس بکەینتەواوی ژیان لەخۆ دەگرێت، ھەر لە رێگای ژیانیشەو

لێرەدا قسە لە ئازادکردنی جەستە و ڕیسوابوونی جەستە بە مانا گشتییەکەی ناکەین، بەڵکو ھەوڵدەدەین لەنێوان  
ئەو خوێندنەوەیەش ڕاستەوخۆ بە ڕەھەندە جیاواز و یەکسانەکانی جەستەوە . ڕەگەزی نێر و مآ، جەستە بخوێنینەوە

ئاشکرایە . بەو مانایەش ھەوڵدەدەین سێوی مەعریفە وەک ناسنامەی جیاوازی و یەکسانی بخوێنینەوە بەند دەکەین،
نێرایەتی و مێیایەتی دوو ڕووی جەوھەری بوونی مرۆیی لەخۆ دەگرن، ھەر یەکەیان تایبەتمەندی و خەسڵەت و ڕۆڵی 

 .ێننخۆی ھەیە، بە ھەردووکیشیان تەواوی الیەنەکانی ژیاری مرۆڤایەتی پێکدەھ
 

 .پێناسەی فێمینیزم
 

... کۆیالیەتی، ملکەچکردن، پەسەندکردن، جنێو، ڕاھاتن لەگەڵ گریان و درۆزنی، نەبوونی بانگەشە، خۆپێشکێشکردنء
لەو . ھتد، تەواوی ئەو ڕەفتار و ڕاوەستانەی ئەخالقی ئازادی پەسەندیان ناکات، بە پیشەی ئافرەت دەناسرێتەوە

یەتی ڕوخێنراوە، زەمینەی ڕاستەقینەی کۆیالیەتییە، کۆنترین زەمینەی دەزگاییە کە الیەنەوە ژن زەمینەیەکی کۆمەاڵ
لەو سۆنگەیەوە بە درێژایی مێژوو ھیچ .. ئەخالقییەکان لەسەر ئەو دەست بەکار دەبن بێتەواوی کۆیالیەتی و ڕەفتارە 

ھەڵبەتە ئافرەت . ەی بەخۆی نەداوەکۆیالیەتییەک ھێندەی کۆیالیەتی ژن ھەرس نەکراوە و ڕەوایەتی پێنەدراوە و درێژ
وەک کۆیلە و ئافرەت وەک بوونەوەرێکی ڕوخێنراو، یان بە مانایەکی دیکە پێکھاتەی ژن لە کۆمەڵگادا دوو جۆر 

بەڕێوەبردنی تەواوی : دووەمیان. کرانەوەی کۆمەڵگایە بە ڕووی کۆیالیەتیدا: کاریگەری وێرانکەرانەی ھەیە، یەکەمیان
کۆمەڵگا وەکو ژن دەبینآ کە ( ھیتلەر)لەو خاڵەوەیە .  یەتییەکانە لەسەر بنەمای بە ژن کردنیانکۆیلەکان، یان کۆیال

  .لێی سوار دەبێت( نەتەوە -دەوڵەت)ئەسپی 
بیرکردنەوەی .. بەکورتی ھەر لە ئەفالتون و ئەرستۆوە تا ھۆبز و ڕۆسۆ، جیاوازی دەخەنە نێوان ژنان و پیاوانەوە

ریکردنی دەسەاڵتی سیاسی دادەنآ، بیرکردنەوەی کۆماریخوازی ئافرەت لە مافی دەنگدان فیودالی نێریینە بە نوێنە
کەواتە وەک دیارە مێژووی کۆمەڵگای . بێبەش دەکات، بیرکردنەوەی دیموکراسی لە مافی ھاواڵتیبوونیان دەکات

سوود : دەڵێدورانت کە مرۆڤایەتی ھەڵگری بنەمایەکی دیار و شاراوەی نێرساالرییە، ئەوەش بە پشتبەستن بە ویل 
بەاڵم .  بۆ دیاریکردنی تەواوی جۆری بەشەر بریتییە لە دەمارگرژی سەردەمی باوکساالری" پیاوان"وەرگرتن لە وشەی 

ئەگەر ئەمڕۆ زاراوەی پیاوساالری وەک کێشەیەکی خێزانی چاو لێبکەین، ئەگەر یاسا و سیاسەتە گشتییەکان بە 
وان وەک یەک مامەڵە بکەن، ئەگەر مافە مەدەنی و سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکان بۆ شێوەیەکی یەکسان لەگەڵ ژنان و پیا

  .نێر و مآ وەک یەک بکەوێتەوە، ئەوە دەتوانین بەسەر پیاوساالریدا زاڵ بین



دەشآ ھەموو  (Feminism) کەواتە ژنگەرایی یان فێمینیزم. لێرە لەو بە پەراوێزکردنانەدا، ژنگەراریی سەریھەڵدا 
تیۆری و پراکتیکییە بگرێتەوە، کە ئامانجی خۆی لە چاوپێداخشانەوە و وەاڵمدانەوە، یان ڕەخنەگرتن و ئەو کۆششە 

چاککاری بنەما کۆمەاڵیەتییەکانی سیستمی باودا ھەڵدەگرێتەوە، ئوز سیستمەی کە پیاو بە سێنتەر دادەنآ و ئافرەت بە 
یان بە مانایەکی دیکە ئافرەتگەرایی کۆمەڵە تیۆرێکی . ڕەگەزی دووەم یان ئەویدیکە نزمتر لە پیاو لە قەڵەم دەدات

کۆمەاڵیەتی جۆراوجۆری بزاڤی سیاسی و فەلسەفی و ئەخالقی دەگرێتەوە کە پەیوەستن بە مەسەلەی ئافرەتانەوە، دوا 
ی ئامانجیان بنبڕکردنی فۆرمەکانی دەستبەسەراگرتنی ڕەگەزی مێیە، بۆ ئەوەی بتوانن لەگەڵ پیاوان بە ئازادی بەشدار

  .لەبەرەوپێشبردنی کۆمەڵگا و بەرەوپێشبردنی ژیاندا بکەن
بزاڤی ئافرەتان لە فیکری خۆرئاوادا لە سەدەی نۆزدەوە لە رێگای زاراوەی فێمینیزمەوە فۆڕمەلە کراوە و بۆ یەکەمجار 

لێجیا  ئەو زاراوەیە تەعبیری لە شەپۆلێک دەکرد کە کۆمەڵێک ڕێبازی لەخۆ دەگرت و چەندین لقی ٠١٠٨لە ساڵی 
نیازی سەرەکی ئەو بزاڤە بەدەستھێنانی مافگەلێک بوو، کە پیاوان بە خۆیان ڕەوا دەبینی، بەاڵم ئافرەتانیان . دەبۆوە

لێ بێبەش کردبوو، ئەو بزاڤە بۆ وەدەستھێنانی ئەو مافانە جەختیان لەسەر یەکسانی نێوان ژنان و پیاوان دەکردەوە، 
یزمییە لە شەستەکان و بە تایبەت لە ئەمریکا بەدەرکەوت و بە پرنسیبە بەاڵم شەپۆلی دووەمی ئەو بزاڤە فێمین
ناونرابوو، لە ڕووی فیکرییەوە ( فێمینیزمی نوآ )ئەو بزاڤە ئەمریکییە کە بە . کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکانەوە بەند بوو

ەنھا لە داوای یەکسانی پێگەییوو بوو، ھەوڵی دەدا لە ڕووی تیۆرییەوە قووڵتر و بەرفرەوانتر خۆی بنوێنآ و ھەر ت
نێوان پیاوان و ژناندا خۆی قەتیس نەکات، بەڵکو کەشفکردنی دووبارەی ژنبوونی لە رێگای ژنەوە بە ھەند ھەڵدەگرت 
و دواتر ناسنامەی ژنایەتی، واتە فێمینیزمی لە رێگای تیۆرەوە فۆمەلە کرد و توانی بەھۆی گەشەی مەعریفییەوە 

لە پشت ئەو شەپۆلە . و کۆمەڵێک توێژینەوەی ئەکادیمی بەرز لەو بارەوە بخاتە ڕوو کۆمەڵێک گۆڕانکاری بەدەستبھێنآ
سیمون )ھاتە قسە، ئەو نووسەرەش ( ٠٠١٨ڕەگەزی دووەم )گەورەترین دایکی فەلسەفەی ژنایەتی ھاوچەرخ بە کتێبی 

بێگومان فێمینیزم لەوێوە  .مرۆڤ وەک ژن لەدایک نابێت، بەڵکو بۆ ژن دەگۆڕێت"بوو، کە گووتی ( ٠٠١٩-٠٠١١دوبۆڤوار
لە فەلسەفەی بوونگەرایی جیا دەبێتەوە کە ھەر تەنھا بایەخ بە شارەزایی زیندووی ھاوژیانی خودی فەرد نادات، 
بەڵکو بایەخ بە تیۆرگەلی گەورە دەدات، کە ڕۆژ دوای ڕۆژ لەبەرفرەوان بوون و قووڵبوونی لقە مەعریفییەکانیدا خۆی 

ۆلی فێمینیزمی نوآ جیا دەکاتەوە ئیشکردنە لەسەر پارادیمی عەقاڵنیەتی نێرساالری مرۆڤ، ئەوەی کە شەپ. دەبینێتەوە
وەک سێنتەری ژیاری خۆرئاوایی، کە دەشآ ماوەی کۆڵۆنیاڵی وەک نموونەیەکی ھاوچەرخ و گشتگیری ئەو عەقاڵنییەتە 

ھاودژ دەکەونەوە لە جەختکردنیان  ھەڵبەتە ئەو شەپۆلە لەگەڵ شەپۆلی یەکەم جیاواز و. نێرساالرییە تەماشا بکەین
 .ھەر لەوێشەوە وەک کەشفکەر و گەاڵڵەکەری ژنایەتی خۆی نیشان دەدات. لەسەر جیاوازی ژن و پیاو و کار

( جیەن فریدمەن)کە ( فێمینیزم)لێرەدا من نەمویستووە قسە لە پرسی فێمنیزم چییە بکەم، چونکە لە کتێبی 
رسییەوە کردوویە بە کوردی، زۆر بە جوانی ئەو باسە خراوەتە ڕوو، لەوآ لە فا( فەرشید شەریفی)نووسیویەتی و 

دەردەکەوآ کە فێمینیزم بە تەنھا چەمکێک نییە، بەڵکو لە کۆمەڵێک بیروڕا و کردەی جۆراوجۆر و فرە ڕەھەند 
بدرێتەوە،  پێکھاتووە، ھەر چەندە ھەوڵی زۆر دراوە وەاڵمی پرسی فێمینیزم چییە لە رێگای کۆمەڵێک دید و بۆچوون

کە تەواوی دیدە فیمینیستەکان لەخۆ بگرێت، بەاڵم ئەو کارە بۆتە کارێکی ئەستەم، چونکە فینیمیزم زۆر جۆری جیاواز 
بۆیە ناتوانین بڵێین فێمینیزم . لەخۆ دەگرێت، سەرەڕای جیاوازییان ھەندێکجاریش بە تەواوی دژ بەیەک دەکەونەوە

کە ھۆی سەرھەڵدانی بزاڤی فێمینیزم بۆ بارودۆخی نالەباری ئافرەتان لە  چییە، بەاڵم دەتوانین جەخت لەوە بکەین
   .کۆمەڵگاکان دەگەڕێتەوە

کەواتە دەشآ فێمینیزم بەپێی ڕێبازە تیۆرییە جۆراوجۆرەکان پۆلینبەندی بکەین، یەکێک لە گرنگترین ئەو 
پۆلینبەندییە توێژینەوە تازەکان  پۆلینبەندییانە فێمینیزمی لیبرالی و مارکسی و ڕادیکاڵییە، بەاڵم جگە لەو

  .فێمینیزمی دەروونشیکاری، پۆستمۆدێرن، پۆستبونیادگەری، ڕەش، ھەندآ شتی دیکەشیان پێوە زیاد کردووە
 

 .جیاوازی لەنێوان ستایش و نکۆڵیکردندا
 



وەندی بۆ واتە بەر لە ڕاگەیاندنی پەیماننامە نێو دەوڵەتی مافی مرۆڤ بە دوو ساڵ لێژنەی نا( ٠٠١٩)لە ساڵی 
بەرگریکردن لە ئافرەتان دامەزرا و دواتر چەندین دەستە و لێژنە و کۆمەڵە و ناوەندی دیکە لە سەرانسەری جیھان بۆ 

کۆمەڵەی گشتی واڵتە یەکگرتووەکان لە ھاوڕاییەکدا ( ٠٠٨٢)لە ساڵی . بەرگریکردن لە مافەکانی ژنان ھاتە ئاراوە
بانگەشەی لەناوبردنی ھەموو جۆرە جیاکارییەک ( ٠٠٩١)گەیاند، لە ساڵی بڕیارییان لەسەر مافی سیاسی ئافرەتان ڕا

لە کۆنگرەی ( ٠٠٠٨)ڕاگرتنی توندوتیژی دژ بە ئافرەتان بڕیاری لەسەر درا، ساڵی ( ٠٠٠٢)باڵوبۆوە، لە ساڵی 
جار  (٢٨١)وشەی جێندەر لە بەیانی کۆتایی کۆنگرەدا ( پەکین)لوتکەی زەوی کە تایبەت بوو بە ئافرەتان لە 

بەکارھێنرا، وەک چۆن ھەر لەو کۆنگرەیەدا قسەیان لەسەر ڕەتکردنەوەی وشەی ھاوسەرگیری داو لە جێگەی ئەو، 
ئەگەرچی مەبەستم نییە تەواوی ئەو کۆنگرە و ... بە مانای دووانیی، یان پێکەوەژیان بەرز کردەوە( کەپڵ)وشەی 

ڕوو، بەاڵم دەمەوآ بڵێم ئەگەرچی کێشەی ئافرەتان  بڕیارانە بخەمە ڕوو کە لە پێناو مافەکانی ژنان خراوەتە
ھەنگاوێکی باشی لە بەرەوپێشچوونی جیاکارینەکردن و یەکسانی و مافی سیاسی و مافی ھاواڵتیبوون و بارودۆخی 
ئابوری و ڕاگرتنی توندوتیژی ناوە، کەچی ھێشتا کۆمەڵێک ئیشکالییەتی جۆراوجۆری دیکە ماوە و نەیتوانییوە 

وەک دەزانین بزوتنەوە فێمینیزمەکان وەک یەک تەماشای ئەو کێشانە ناکەن و لە ! بۆ بدۆزێتەوەچارەسەرییان 
ئەوەی لە کۆی ئەو کێشانەوە . نەک ھەر جیاوازن، بەڵکو دژ بەیەک دەکەونەوە.. کۆمەڵێک پرنسیب و درووشم و بنەما

یە، وەک چۆن ھەوڵیش نادەم لەمیانی دەمەوآ قسەی لێبکەم مافی ئازادی سێکسی و سێکسکردن لەگەڵ مەحرەمەکان نی
واتە )ھەروەھا پێموایە تاکگەرایی ئافرەتان ! سڕینەوەی جیاکارییەکانی دژ بە ژنان قسە لە ھۆمۆسیکواڵەکان  بکەم؟

یەکێکە لە ...( تەماشاکردنی ئافرەت وەک تاک لە دەرەوەی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان، دایک، خوشک، ژن، کچ
 !کۆمەڵێک ئیشکالی سۆزگەرایی لە خۆدا کۆبکاتەوە مافەکان، بەاڵم دەشآ

! بەکورتی ئەوەی دەمەوآ ئاماژەی بۆ بکەم باسێکی یەکجار ئالۆز و دژوارە، ئەویش دوالیزمی یەکسانی و جیاوازییە
ھەندآ لە فێمینیزمەکان لەوێوە بەرگری لە یەکسانی نێوان پیاوان و ژنان دەکەن، کە جیاوازی وەک ھۆیەک بۆ 

، بەاڵم ھەندێکی دیکە لەوێوە بەرگری لە جیاوازی دەکەن، کە دەکەوێتە !نی ژنان بە پلە دوو دەدەنە قەڵەمتەماشاکرد
بەاڵم لەبەر ئەوەی ماناکانی یەکسانی و جیاوازی ! نێو تایبەتمەندییەکانەوە بۆیە بە پێویستی دەزانن بیپارێزن

خۆی ڕاست دەکاتەوە، بە مانایەکی دیکە ھەندآ لە قسەوباسی زۆر دەوڕوژێنآ، بۆیە رێگای سێیەم، وەک ھاوگونجانآ 
فێمینیزمەکان لەو باوەڕەدان، کە دابەشکردن بەسەر یەکسانی و جیاوازی، دابەشکردنێکە سەبارەت بە بارودۆخی 
ئافرەتان ھەر وەک خۆی ماوەتەوە، لێرەدا قسە ئەوەیە کەچی بکەن تاکو ئەو جیاوازییە نەبێتە ھۆیەک بۆ سەیرکردنی 

  پلەیەکی نزمتر؟ژنان لە 
کەواتە یەکێک لەو نکۆڵیکردنانەی، کە ژنان ڕووبەڕووی جیاوازی دەکەنەوە، ئەوەیە، کە پیاوان پێیانوایە، کە ئافرەت 
بەھۆی دۆخی فیسیۆلۆژی و ڕۆڵی کۆمەاڵیەتییەوە بە پلە دوو سەیر دەکرآ، واتە ھەر تەنھا دەتوانآ کاروباری نێو ماڵ 

پلە دووەھەم بوونی ژنان لە کۆمەڵگادا : "دەڵێلەو بارەوە  (Sherry Ortenes زشێری ئۆرتینێ. )بەڕێوە بەرێت
، بەاڵم ئایا پێویستە ئافرەتان نکۆڵی لە "ڕێسایەکی گشتی جیھانییە، واقیعێکە پەیوەندی بە کەلتورەکانەوە ھەیە

لە پێشەکی  (hester Eiesentein ھیستێر ئیزنستاین)جیاوازی ڕەگەزی بکەن، بۆ ئەوەی لە پیاوان بچن؟ 
" نایەکسانی"کلتوری خۆرئاوایی ئەوەی سەلماندووە،، کە ناتوانێت بیر لە : "دەڵێ( ٠٠١١ئایندەی جیاواز، )کتێبەکەی 

  "بکاتەوە، مەگەر ئەوەی بەھایەکە پۆزەتیف بە الیەنێک ببەخشآ و بەھای نێگەتیفیش بە الیەنێکی دیکە
ۆژی و مەیلی سێکسی ستایشی جیاوازی دەکەن و ئەوانەی لە رێگای بەمجۆرە لەنێوان ئەوانەی، کە لەژێر گوشاری بایۆل

بە ھەند ھەڵنەگرتنی بایۆلۆژی و پێداگرتن لەسەر ڕێسا کلتورییەکان نکۆڵی لە جیاوازی دەکەن، گروپی سێیەم لەو 
فرەت وەک بڕوایەدایە، کە ئافرەت بەڕاستی جیاوازە، ئەو جیاوازییە وای کردووە لە پیاوان باشتر بن، بۆ نموونە ئا

بەخێوکەر ڕێکوپێکتر لە پیاوان کارەکانیان بەڕێوە بەرن، بەاڵم پێویستیان بە شوناسێک ھەیە، کە لە رێگای ڕەگەزەوە 
ڕوونتر خۆی   (Gander جێندەر)ئیتر لێرەوە دوالیزمی یەکسانی و جیاوازی لەمیانی چەمکی ! دەستنیشان نەکرآ

ر بە گروپێکی بایۆلۆژییە و ئافرەت سەر بەو گروپەیە، بەاڵم ڕەفتار و دەنوێنآ، بەو مانایە مێینە، یان مێیایەتی سە
بە مانایەکی دیکە ڕەگەز وشەیەکە ئاماژە بە جیاوازییە بایۆلۆژییەکانی . ڕۆڵی ئافرەتان پێکھاتەیەکی کۆمەاڵیەتییە



تەندروستی "کردن، بەاڵم نێوان ژنان و پیاوان دەکات، جیاوازی ئاشکرا لە ئەندامە سێکسییەکان، لە منداڵبوون و زاوزێ
ی بەوەکردووە، کە زاراوەیەکە بەکاردەھێنرآ بۆ وەسفی ئەو تایبەتمەندییانەی، کە پیاوان "جێندەر"پێناسەی " جیھانی

پێناسەی جێندەری " ڕێکخراوی کاری نێودەوڵەتی. "و ئافرەتان ھەیانە، پەیوەندی بە جیاوازی ئەندامەکانیانەوە نییە
اوازییەکانی ژن و پیاودا لە بواری کار و وەسف کردووە، بەوپێیەی لەنێوان کۆمەڵگاکاندا لە بواری پەیوەندی و جی

ئەم مەسەلە بەپێی ئاستی ڕۆشنبیریی جیاوازی زۆری تێدایە و لە کۆمەڵگایە، کەوە بۆ کۆمەڵگایەکی دیکە، کار و 
یەکسانی : وازیانە بەمجۆرەی لێدێتپەیوەندی ژن و پیاو جیاوازی زۆری تێدایە، بەاڵم لە یەکسانی جێندەردا ئەم جیا

جێندەر پشت نابەستی بە ڕەگەز و بەرپرسیارێتی و ماف لەنێوان نێر و مێدا بەپێی ئەوەی یەکێکیان نێرە و ئەویدیکە 
مآ، بەڵکو یەکسانی لە دابەشکردنی بەرھەمی ئابورییدا دەکەوێتەوە سەر دابەشکردنی یەکسانی فرسەتی کار و توانا و 

 .اڵیەتی نەک نێریی و مێییکاریگەریی کۆمە
  

 .ئافرەت لەنێوان ڕۆشنبیریی نێر و ئابڵوقەی زماندا
 

  .ێئافرەت وەک سێبەرە، دوای بکەوی لێت ڕادەکا، لێی ڕابکەیت دوات دەکەو
 (پەندێکی ئیسپانییە)

 
بە تایبەتی لە میانی ژیانی  بەدرێژایی مێژوو جنێو و ناو و ناتۆرە و قسەی سووک وەک توندوتیژییەکی زاراوەیی

خێزانیدا و لە کۆمەڵگا دواکەوتووەکان بەرەو ڕووی ئافرەت، یان ھەندێک جار بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ لەبەرانبەر 
توندوتیژی زاراوەیی ڕەفتارێکی ناسروشتی پیاوە دژ بە ژن و لە ھەموو دنیادا دەستەواژە . خودی ئافرەت بەکار دەھێنرآ

بەت بەخۆی ھەیە و لە بوارە جۆراو جۆرەکانی زمانەوانیدا بەرھەم دەھێنرێتەوە و درێژ دەبێتەوە بۆ و فەزای زمانی تای
نێو ئەدەب و ھونەرەکانی دیکەی ڕاگەیاندنی بینراو بیستراو، وەک چۆن ھەندێجار سازکردنی ئەو فەزایە، مەرج نییە 

 .فەزایە بەرێوە بەرێتلە رێگای ھاتنەگۆی زمانەوە بێت، بەڵکو دەشآ سیحری بێدەنگیش ئەو 
 

  .مێجیاکردنەوەی نێر و 
 

جیاکردنەوەی نێر و مآ لە نێو خێزان بە ڕەگەزی پێکھێنەری ھەموو خێزانێک دادەنرێت، نەک ھەر ھێندە بەڵکو بە 
ئەو جیاکردنەوەیە لە ھەموو ئاستە جیاوازەکانی ژیانی گشتیدا دەبێتە . بنەمایەکی قبوڵکراوی کۆمەڵگاش دێتە ژماردن

شیکردنەوەیەکی تێروتەسەلی لەبارەی نێو ماڵی تیرە و (  ٢١١٢-٠٠٢١پیێر بۆردیۆ. )ێک لە تێکەڵبوونی نێر و مآڕێگر
ھەروەھا ( مآ /نێر)ھۆزەکان کردووە و لەوێوە بۆی دەرکەوتووە، کە دنیای کۆمەاڵیەتی لەسەر بەرانبەریەکی 

ین، کە ئاماژەکردن بە بەرانبەریەکبوون، سەرەڕای دەبآ بزان. خۆی جێگیر دەکات( تایبەتی/گشتی)و ( ناوەوە/دەرەوە)
ئەوەی جێگیربوونی باوک لە ناوەوە دەسەپێنآ، بەدیوەکەی دیکەش پەیوەندییەکی نایەکسان، لەنێوان تاکەکانی خێزان 

ھەڵبەتە بەشێکی بەرفرەوانی ئەو . نیشان دەدات و لەوێشەوە زاڵبوونی نێر بە شێوەیەکی بەرفرەوان بەرجەستە دەکات
  .وە پرۆسیسەکردنەش ڕاستەوخۆ بە ڕۆشنبیریی تەقلیدی و ئایینەوە دەلکآشێ

مآ مەسەلەیەکی دیکە خۆی دەخاتە ڕوو، ئەویش مەسەلەی شەرەفە و ئەو مەسەلەیەش ڕاستەوخۆ پیاو  -لەبەرانبەر نێر
. واری سێکسەوەدەگرێتەوە، خاڵی الوازی ئەو مەسەلەیەش بە ئافرەتەوە بەندە، یان بە مانایەکی دیکە دەکەوێتە ب

لێرە مەسەلەی شەرەف لەسەر بنەمایەک . پیاوان سنووری شەرەفییان لە حوکمکردن بەسەر ژنانەوە دیاری دەکەن
چەسپاوە ئەویش ئەوەیە، کە دەبآ کۆمەڵێک پیاو دان بە پیاوەتی یان نێرایەتی ئەو پیاوە دابنێن، کە بانگەشەی 

شەرەفی ژنیش لەو شوێنەیە، کە بەختی ئەو ژنە لەنێو ژنانی دی  .شەرەف لەنێو کۆمەڵآ پیاوی دیکە بەرز دەکاتەوە
دیاری دەکات، بەاڵم ئەو شوێنە لە بنەڕەتدا دوای ئەو شەرەفە دێت، کە پیاو لە دەرەوە، بەختی خۆی لەسەر 

لەبەر ئەوەی شەرەف لەگەڵ نێرایەتی وەکیەک و ھاوشان دێتەوە، بۆیە دەشآ بڵێین ژن بە ئەندازەی . ھەڵدەنآ



نەریتی ڕۆشنبیریی لە بارەی شەرەفەوە . یانانی کۆمەڵێک پیاوەوە نەبآ، دان بە پیاوەتی مێردەکەیدا نانآدانپ
شەرەفی پیاو پێداویستییەکی ژنانەیە، چونکە ئەوە پیاوە سنووری دانپیانی ژن بە نێرایەتی خۆی دیاری  دەڵێپێمان

بەگشتی داننان بە شەرەف لە . وڕی و بآ نرخی دەکاتدەکات و ھەموو ژنێکیش لە ونبوونی مێردەکەیەوە ھەست بە کەموک
لەالیەکی دیکە گرفتی ئەو مەسەلەیە ھەر تەنھا پەیوەندی بە نێرایەتی . یەککاتدا لە بەرژەوەندی ژن و پیاودایە

  .مێردەوە نییە بەڵکو بە مێیایەتی ژنیشەوە دەلکآ
پیاوانەوە، یان ڕۆشنبیریی شەعبییەوە پەیوەست  دەشآ بەشێکی دیکەی ڕۆشنبیریی نێرایەتی بە دەستەواژەی توندوتیژی

بکەین، ئەو ڕۆشنبیرییە بەشی ھەر گەورەی لە ھەژموونگەرایی نێرەوە سەرچاوەی گرتووە، بە تایبەتی لە زۆر بواری 
(  فاتیمە مەرنیسی)دیکەی ژیانی ڕۆشنبیری لە کۆمەڵگا خۆرھەاڵتییەکان، بۆ نموونە لە کلتوری شەعبی مەغریبیدا وەک 

ترس لە مێیینە لە : دەیخاتە ڕوو، دەڵێت( تێگەیشتنی ئیسالم لەبارەی سێکسگەرایی ئەکتیڤی مێیینەوە)وتاری لە 
خۆی " عایشەی قەندیش"رێگای بیروباوەڕێکەوەیەوە، کە پێیوایە جنۆکەیەکی بێزراو لە شێوەی ئافرەتێک بە ناوی 

و داوێن پیسە، بەو مەمکە بەرجەستە و لێوە دەردەخات، بە ڕاستی ئەو ژنە ترسناکە، چونکە شەھوانی و ئاڵوش 
شەھوانیەی بە رێگای تاریک و شوێنە تاریکەکاندا دەخولێتەوە، پیاوان دەخاتە داوی خۆیەوە، گەورەترین ئارەزووشی 

ئینجا .ئەوەیە، کە کردەی سێکسییان لەگەڵ ئەنجام بدات، تاکو ھەتا ھەتایە لەنێو جەستەیاندا بمێنێتەوە
ترسان لە عایشەی قەندیش لە ژیانی ڕۆژانەی مرۆڤی مەغریبی ئامادەگی تەواوی ". دانیشتووی ئێرەنئێوە "پێیاندەڵێت 

ھەڵبەتە بە کەم سەیرکردنی مێیینە لە زۆربەی کۆمەڵگاکانی دنیادا لە رێگای ڕۆشنبیرییەکەوە دەخریتە بەر .. ھەیە
لە رێگای زاڵبوون و ھەژموونی نێرایەتییەوە  دەشآ بڵێین ڕۆشنبیریی شەعبی. چاو، کە بە ڕۆشنبیریی پیاو ناو دەنرێت

تەواوی مرۆڤایەتی دوچاری جۆرێک لە شۆک و سەرسامی دەکات، ھەڵبەتە ئەوە ھەر تەنھا ڕۆژھەاڵت ناگرێتەوە، 
بەڵکو لە خۆرئاوا و تەواوی کۆمەڵگاکانەوە ئەو ڕۆشنبیرییە نێرینەیە تەواو بەرجەستەیە، بۆ نموونە پەندێکی یۆنانی 

نە بڕوا بە ڕۆژی زستان بکە نە بە : یان لە پەندێکی بولگاریدا دەڵێت. مانەکانی ژن لەسەر ئاو دەنووسرآپەی: دەڵێت
... ئافرەت وەک سێبەرە دوای بکەوی لێت ڕادەکا لێی ڕابکەیت دوات دەکەوآ: یان پەندێکی ئیسپانی دەڵێت. دڵی ئافرەت

و زاراوە و پەندە جۆراوجۆرانە نییە، کە نێرگەرایی بە  ئەگەرچی مەبەست لەو نووسینە خوێندنەوەی ئەو دەستەواژە
درێژایی مێژوو بەرھەمی ھێناوە، بەاڵم کاتێک قسە لە ئافرەت لەنێوان ڕۆشنبیریی نێرایەتی و ئابڵوقەی زماندا 
دەکەین، ناتوانین پەنجە بۆ ئەو دەستەواژە و زاراوە و پەندانە ڕانەکێشین، بە دیوەکەی دیکەش فیکر و فەلسەفەش 

کەواتە دەشآ . لەو نایەکسانیەدا ڕۆڵی یەکجار گەورەی بینیووە و بآ پەروا پەیڕەوی ھەژموون و دەسەاڵتی باو دەکات
 .بڵێین بە درێژایی مێژوو توندوتیژی زاراوەیی دژ بە ئافرەت، وەک دابێکی کۆمەاڵیەتی خۆی جێگیر کردووە

 
 .دەسەاڵتی باوکایەتی

 
انی ئەو ھێلکارییەی، کە تاکە نێرەکانی بنەچەی لەسەر وەستاوە، ھەڵبەتە ئەو شوێنی باوک لەنێو خێزاندا دەچێتە می

لە زۆربەی جار ئەو مەسەلەیە ھەر تەنھا لە چوارچێوە خێزاندا . ھێلکارییە بە ھێلکاری نێرانە ناو دەنرێت
ندی ناخولێتەوە، بەڵکو بە خزم کەسوکاریشەوە پەیوەست دەبێت و ھەندێکجاریش دەکەوێتە دەرەوەی پەیوە

 .خزمایەتییەوە، کەواتە بنەچە لە رێگای باوکەوە دیاری دەکرێت، نەک دایک
لە دووتوێی دەرئەنجامی نێوان گوتن و بیروڕادا لە بڕگەیەک (  ٠٠١٨)دا دکتۆر ڕلدو ناعوری (شوێنی باوک)لە کتێبی 

دایک پێدراوێکی سروشتی  لە بڕگەکان دەگاتە ئەوەی، کە ئەگەر دایک وەرگیراو بێت، ئەوە باوک داواکراوە، ئەگەر
بە . بێت، ئەوە باوک پێویستە بەردەوام جەختی لێ بکرێتەوە، ئەوەش مەیسەر نابآ تەنھا بە دانپیانانی دایک نەبێت

 .مانایەکی دیکە باوک باوک نییە، ئەگەر دایک دانی پیادانەنێت
نی نێوان تاکەکانی خێزانە، جا وەک دەزانین یەکێک لە خەسڵەتەکانی دەسەاڵتی باوکایەتی، خەسڵەتی کەم قسەکرد

: دەڵێت(  نفیسە زردومی)بەو مانایەش وەک ... چ ئەو قسەکردنە ڕووبەرووی باوک لەالیەن ژنەوە بێت یان منداڵەکان
. ڕێزگرتنی باوک بەر لە ھەموو شتێک لەو بێدەنگییەدا خۆی دەبینێتەوە، کە دەست بەسەر تەواوی خێزاندا دەگرێت



وە دەگەڕێتەوە، کە وشە تەنھا لەنێوان ھاوشاناندا نەبآ، قسەی پێناکرێت، ئەوەش بە مانای بێگومان ھۆیەکەشی بۆ ئە
بەمجۆرە لە میانی ڕۆشنبیریی تەقلیدیدا کاتێک یەکێک لە تاکەکانی خێزان، یان ژن لە رێگای . ئاڵوگۆڕی وشە دێت

ەسەاڵت نەبێت، بەو مانایەش وشەوە ڕووبەرووی مێرد دەوەستآ، ھەست بە وشە ناکات، تەنھا وەک نکۆڵیکردنی د
دواندنی باوک وەک جۆرێک لە نکۆڵیکردنی دەسەاڵتی باوک دێتە ژماردن، بەاڵم ئەو نەریتەی نێو خێزان، واتە دانانی 
ماوەیەکی جەستەیی لەنێوان قسەکەراندا، ئامانجیش ئەوەیە، کە نەبادە لە رێگای دەنگەوە ئاژاوە و سیحرێک بێتە 

 .ئاگاییەوە جۆرێک لە وڕوژان و تێکچوون و شڵەژان بکەوێتەوەئاراوە، یان لە رێگای نا
یەکێکی دیکە لە خەسڵەتەکانی دەسەاڵتی باوکایەتی کە بشآ ئاماژەی بۆ بکەین خۆی لە نواندنی توندوتیژییەکی 
جیاوازدا ھەڵدەگرێتەوە، ئەویش توندوتیژی بێدەنگییە، جگە لە توندوتیژی جەستە، کۆی ئەو توندوتیژییانەش لە 

ەواوی بوارەکاندا دەرکەوتنیان زۆر بە جوانی دیارە، ئەگەر لە خێزاندا ئەو توندوتیژییەش لە ئارادا نەبێت، ئەوە ت
ھەڵبەتە لە پشت ونبوونی وشە و ئامادەگی توندوتیژی . پیاوی ئەو خێزانە بە پیاوێکی کەم و بآ شەرەف دەژمێردرێت

دەنگی جۆرێک بێت لە قسەکردنی ناوەکی، کە ناشآ جگە لەو پەیوەندییەکی پتەو ھەیە، بە دیوەکەی دیکەش دەشآ بێ
وەک دەزانین دەاللەتی توندوتیژی لەو ناوکۆییەدا زۆر . شێوەیە، شێوەیەکی دیکە لە دەرکەوتن لەو جۆرەوە ھەبێت

بەرتەسکە و ئەوەی، کە ممارەسەی توندوتیژی لەو مەجالەبەرتەسکە دەکات، ھەمیشە دوچاری تەگەرەی خودی یان 
بەمجۆرە لە ڕۆشنبیریی تەقلیدیدا ترس کلیلی وشە و تێگەیشتن لە ڕێزگرتنی لەنێو . ەی ڕۆشنبیریی دەبێتەوەتەگەر

خۆیدا ھەڵگرتووە، ترس یەکێکە لە جێگیرەکانی پەروەردەی تەقلیدی شەعبی، بۆ ئەوەی باوک شکۆی خۆی بپارێزآ، 
انیش لەالی باوک لە تەرجەمەکردنی ڕێزلێگرتن جیاوازی منداڵەک. پێویستە وێنەی پیاوێکی بە شکۆ و بەرێزی ھەبێت

 .و ئەو مەسافەیەدایە، کە دەکەوێتە نێوان منداڵ و باوکەوە
بەاڵم وەک دەزانین ئەو جۆرە توندوتیژییە، واتە توندوتیژی بێدەنگی لەگەڵ بەرفرەوانبوونی خێزان بەرە بەرە کەم  

 .ئەو جۆرە لە توندوتیژی سنوری تەسک دەبێتەوەدەبێتە، واتە ھەر چەندە خێزان بەرفرەوانتر بێت، ئەوەندە 
 

 .گۆڕینی دەسەاڵتی باوک بە دەسەاڵتی دەوڵەت
 

بونیادنانی دەوڵەت لە قۆناغی نوێدا و بە تایبەتی دوای سەربەخۆبوون، بووە ھۆی کەمکردنەوەی ئەو پایە بەرزەی، 
ەو کاریگەرییانەی کەمکردنەی پایەی دەشآ گەورەترین ئ. کە باوک لە خێزاندا بە جۆری جیا جیا بەدەستی ھێنابوو

یان سیستمی باوکساالریدا بەرجەستە بکەین، وەک دەزانین کارفرمای باوک لە ( باوکی کۆ)باوک لە ھەڵوەشانەوەی 
ڕابردوودا لە پرۆسیسەکردنێکی نیمچە کۆدا خۆی ھەڵدەگرتەوە، واتە لەالیەن کۆمەڵێک باوک، مام، خاڵ، کوڕی مام و 

سێش، جێبەجآ دەکرا، بەاڵم ئەو پێشکەوتنەی، کە داگیرکەر لە رێگای دەستبەسەراگرتنەوە خاڵ ھەتا نێری دراو
بەدەستی ھێنا و گەیشتن بە ڕەتاندن و کۆچپێکردن، وای کرد، کە باوکان کارفرماکانی خۆیان زێتر وەک تاک جێبەجآ 

ەچەشنی بەسەرداھات، ئیدی وەک چۆن ئەو مینیتالیەتە کۆنەش ھەر لەو رێگایەوە کۆمەڵێک گۆڕانکاری فر. بکەن
عەقڵیەتی باوکساالری شێوەیەکی دیکەی لە دەسەاڵت ھێنایە ئاراوە، کە لە مامۆستای قوتابخانە و دەمودەزگاکانی 

 .دیکەی کار و فەرمانگەدا خۆی ھەڵدەگرێتەوە
شەوە وەک لەالیەکی دیکەش ئەمڕۆی مۆدێرنە ڕاستەوخۆ نکۆڵی لەو بەھا تەقلیدییانەی بۆماوە دەکات، ھەر لەوێ

دەبینین بەھای سامان شوێنی بەھای شەرەف دەگرێتەوە، ئیتر پیاوەتی چیدیکە لە رێگای ئەو بۆ بۆماوەیەی، کە لە 
باب و باپیرانەوە بۆی ماوەتەوە، یان لە رێگای کرداری چاکە و پاراستنی پیاوەتی و دەسەبەسەراگرتنی ئافرەت وەک 

کو وەک تاکێک و بەرھەمھێنانی شایستە و وەبەرھێنان و سەرمایە چ شەرەفی بنەچە پایەی خۆی بەرز ڕاناگرێت، بەڵ
وەک بەدەستھێنان لە رێگای کارەوە یان لە رێگای بەختەوە پایەکانی خۆی لەنێو کۆمەڵگادا دەسەپێنآ، ئەو ئاڵوگۆڕییە 

  .سیستمی تەقلیدی وەک بزوێنەرێکی بنەڕەتی و دینامیکی، دەخاتە دواوە
  

 .سێنترالیزمی نێرایەتی



 .ەنێوان کەلتور و حەقیقەتی بایۆلۆژیل
 

وەرگێری کوردی " ٠٠١٠-٠١١٨ویل دورانت "نووسینی " ژن، پیاو، ئاکاری سێکسی لە النکەی شارستانیەتەکاندا"لە کتێبی 
ژن و پیاو ئەو دوو نیوە : لە پێشەکیەکی کورتدا بیروڕایەک لە ڕستەیەک دەئاخنآ و دەڵێت"  دلشاد خۆشناو"

بێگومان تێگەیشتن لەو ڕستەیە و مانا . ەکگەیشتن و ئاوێتەبوون، یەک مرۆڤی کامڵ پێکدەھێننناتەواوەن، کە بە ی
چەپێنراو و پەنھانەکانی ھەر تەنھا قورسایی خۆی ناخاتە سەر دوو بوونەوەری ناتەواو، بەڵکو لە پەیوەندی نێوان 

ەوڵدەدەم پرسی سەرەکی ئەو بەدواداچوونە من لێرەدا ھ. ئەو دوو بوونەوەرە لە کۆمەڵگایەکی دیاریکراو درێژ دەبێتەوە
. دەیخاتە ڕوو، ورد بکەمەوە"  ھەژموونی نێرایەتی"لە کتێبی "  پیێر بۆردیۆ"لە دووتوێی پرسێکی سەرەکی دیکەوە، کە 

لەبارەی مێژووی پیاو و مێژووی ئافرەت لە بونیادی کۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیرییدا خۆی ڕوون " بۆردیۆ"پرسیاری 
لەوێشەوە ھەوڵی شۆڕشێکی مەعریفی دەدات، بۆ ئەوەی ھاوسەنگی نێوان ئەو دوو ڕەگەزە بە شێوەیەکی  دەکاتەوە، ھەر

وەک چۆن پرسیار لەو میکانیزمە . دیکە بەرجەستە بکاتەوە و چاوێکی دیکە بۆ سەیرکردنی پەیوەندییەکان بخاتە ڕوو
بەو مانایە پرسی بۆردیۆ . یاو کار دەکاتمێژووییەش دەکات، کە لەبەرانبەر ھەتا ھەتابوونی دابەشکردنی ژن و پ

. خستنەروو و بەدواداچوونی ئەو بیرکردنەوە ترانسندنتالەیە، کە گوتەزا فیکرییە جیاوازەکانی لەخۆدا ون کردووە
گەڕانە بەدوای شێوەگەلەکانی پۆلینکردن، ئەو  دەڵێ( ٠٠٠١-٠١٨١ئەمیل دۆرکایم )لێرەدا پرسی بۆردیۆ وەک 

نێر و دنیای مآ دەکێشآ، بەاڵم شێوە تێڕوانینی وەڕگێری کوردی پشت بە بیرکردنەوەیەکی ئایینی شێوەگەلەی کە دنیای 
ھەوڵدەدەم ئەو پرسە ( ٢١١٨-٠٠٠٢پۆل ڕیکۆر)من لەو نووسینەدا بە ھاوکاری . دەبەستآ( لەسەر پرنسیبی لێکبوردن)

 .ای ڕووە بایۆلۆژییەکەیەوە بخوێنمەوەلەالیەک لە رێگای ناوکی ئەفسانە و دواتر مێژوو و لەالیەکی دیکە لە رێگ
 

 .بونیادی مەعریفی/ بونیادی کۆمەاڵیەتی
 

لە کتێبی ناوبراودا ئەوە ڕوون دەکاتەوە، کە لە دوای قۆناغی دایکساالری، دەرکەوتنی قۆناغی " ویل دورانت"
ھاتە ناو ڕەوتی باوکساالری گورزێکی توند بوو لە دەسەاڵتی ئافرەت درا، دواتریش، کە خاوەندارێتی تایبەت 

ژیانەوە، ئیتر ئەو گۆڕانکارییە ھەر تەنھا تەماشای ئافرەتی وەک کەلوپەل بۆ خۆشی وەرگرتن، نەدەکرد، بەڵکو 
. خاوەندارییەکە گەیشتە ماوەی پێش ھاوسەرگیری و پەردەی کچێنیشی گرتەوە، بۆیە نرخی کچ لە نرخی ژن زێتر بوو

.  ھۆزەکان بارودۆخی ئافرەت جیاوازییەکی وای لەگەڵ کۆیلەدا نەبووە دواتریش ئەوە دەدرکێنآ، کە لەنێوان زۆربەی
بە ئەفسانەکانەوە بەند بکەم، ( بەتایبەتی لە دوای قۆناغی دایکساالری)لێرەدا دەمەوێت ئەو تێڕوانینە بۆ ئافرەت 

تازە بە عەقڵ  بۆی دەچآ شێوەیەکی" پۆل ڕیکۆر"بەو مانایەی، کە مانەوەی ئەفسانە و دووبارە تەئویلکردنی وەک 
کەواتە بەپێی بیروڕای ڕیکۆر کۆمەڵگاکان بە گوێرەی ئەفسانەکان جێگیربوونە و ئەفسانەکانیش مێژووی .  دەبەخشآ

تایبەت بە خۆیان ھەیە، بەو مانایە لەبەر ئەوەی کۆمەڵگاکان ھەم بونیادیین و ھەم مێژوویی، ئیتر پەرەسەندنیان 
ە لە ھەر کۆمەڵگایەکی تایبەتدا دابەشکردنی وەزیفەکان ڕەھەندێکی ھەم دایکرۆنییە و ھەم سایکرۆنی، بەمجۆر

 .مێژوویی دیاریکراوی خۆیان ھەیە
قسەی لەبارەوە دەکات، لە ھەمان " ویل دورانت"لێرەوە ھەڵوەستە لەسەر بە موڵکبوونی ئافرەت دەکەم، وەک ئەوەی  

دەکەم، کە زۆر بە جوانی قسە لە بە "  ۆبۆردی"ی "ھەژموونگەرایی نێرایەتی"کاتیشدا ھەڵوەستە لەسەر کتێبی 
کەلوپەلکردنی ئافرەت لە الیەن پیاوەوە دەکات بۆ خۆشی وەرگرتن، دواتریش ھەوڵدەدەم وەک مێژووی ڕۆشنبیریی 

بەاڵم ئایا دەبآ لە کۆمەڵگای باوکساالری ئاکار بە چ شێوەیەک پێوانە بکرآ؟ کامەیە ! کۆمەڵگا، قسە لە ئاکار بکەم
 باوکساالری بە خێر و کامڵبوونی خۆی دەزانآ؟ ئەوەی کۆمەڵگای

وەک دەرکەوتووە مێژووی کۆمەڵگای مرۆڤایەتی ھەڵگری بنەمایەکی دیار و شاراوەی نێرساالرییە، ئەوەش بە پشت 
بۆ دیاریکردنی تەواوی جۆری بەشەر بریتییە لە " پیاوان"سوودوەرگرتن لە وشەی : دەڵێبەستن بە ویل دورانت، کە 

لە ھێنانەوەی ئەو تێگەیشتنەوە دەمەوآ مانا شاراوەکانی ڕستەی وەرگێڕی کوردی .  ردەمی باوکساالریدەمارگرژی سە



ھەر لەوێشەوە بە خوێنەران بڵێم مەبەستی ئەو تێڕوانینەی، . بخوێنمەوە و ڕەوتگەرایی و ئاڕاستەکانی ھەڵوەشێنمەوە
جگە لە سێکسکردن و بەکارھێنانی ئافرەت وەک  کە ئەو دوو بوونەوەرە ھاوشان دەکات و دەیانکات بە مرۆڤێکی کامڵ

نیازی ئەو تێڕوانینەی ئەو دوو بوونەوەرە وەک یەک دەبینآ تەنھا . کەلوپەلێک بۆ خۆشی وەرگرتن شتێکی دیکە نییە
بەو مانایەش ئەو ڕستەیەی وەرگێری کوردی ئەگەر . لە بەخاوەنبوونی ئافرەت و بەکارھێنان و ئاڕاستەکردنیدا وەستاوە

ستەیەکی بآ کردە بکەوێتە میانی چەمکی لێکبوردنەوە، ئەوە لێکبوردنی پیاو لە ئافرەت نەک ھەر تەنھا وەک ڕ
کەواتە لە پشت ئەو ڕستەیە ماناکانی ھەژموونی . ھاوسەنگی دروست ناکات، بەڵکو لە ھێزەوە خۆی دەنووسێتەوە

 .نێرایەتی بە شێوەیەکی ڕەمزی خۆی دەنوێنآ
ییەکی نەرم و بەزۆریش شاراوە و دەسەاڵتخوازانەیە، لە پەیوەندیگەلی بەرھەمھێناندا چ توندوتیژی ڕەمزی توندوتیژ 

. دەردەکەوێت( ماڵ، کێڵگە، قوتابخانە، کارگە)القەکردن، یان کۆمەاڵیەتی : وەک مەسەلەیەکی بایۆلۆژی بۆ نموونە
پەیوەندییەی نێوان نێر و مآ، تێگەیشتن لەو شێوە . ھەژموونی نێرایەتی شێوەیەکی بەرزی شێوەگەلی توندوتیژییە

دەکرآ وەک دەروازەیەک بۆ تێگەیشتن لە پەیوەندییە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکانی نێو کۆمەڵگا تەماشای بکەین، 
، بەاڵم توندوتیژی ڕەمزی بەپێی گوزارشتی ...لەوانەش پەیوەندی نێوان دەسەاڵت و ڕۆشنبیر، خاوە کار و کرێکار

  .یەکانیش نەرم و ھەستپێنەکراو و نەبینراوەبۆردیۆ ھەتا بە نسبەت قوربانی
کلۆد لیڤی "بۆردیۆ ھەژموونی نێرایەتی بە پێدراوێکی ئەنسۆپۆلۆژی دادەنآ ئەویش لە رێگای بونیادی نەستی، کە 

کۆمەڵگا دێرینەکان ھەژموونی پیاوی وەک تەبەنیکردن : دەڵێلەنێو ئەدەبیاتدا قسەی لێکردووە و " ستراوس
ا دەمەوآ بڵێم لەبەر ئەوەی ھەژموونی نێرایەتی لە تەواوی کۆمەڵگای مرۆڤایەتیدا دەرکەوتە و لێرەد. ھەڵبژاردووە

شوێنکەوتەی جیا جیا و بەفرەوانی ھەیە، بۆیە ناشآ قسە لە پرنسیبی ھاوشان بوون و ھاوتابوونی ئەو دوو ڕەگەزە لە 
کۆمەڵگاکان ورد بینەوە دەبینین ئەو ئەگەر ھەر لەو بارەشەوە لە . دەرەوەی قەڵەمڕەوی و ملکەچبووندا بکەین

ھەژموونە وەک دیاردەیەکی سروشتی ڕیشەی خۆی لە جیاوازی نێر و مێدا ھەڵدەگرێتەوە و لەسەر ئاستی گەردوونی 
لە ڕاستیدا ئەو ھەژموونە وەک دەرئەنجامی بونیادی مێژوویی لە کۆی ڕەگەزە ھاوشێوەکانەوە . پرۆسیسە دەکرآ

بیر لە ھەژموونی گوتەزا فیکرییەکان دەکەینەوە و بە بناغەی جیاوازییە بەرجەستەیە و ھەر بەمجۆرە 
جولەکردن و : فسیۆلۆژییەکانەوە بەندی دەکەین، ئەوەش بۆ خۆی بە جۆرێک لە پولینکردنی گەردوونی دێتە ژماردن

ر و مآ یان دابەشکردنی شتەکان و چاالکییەکان و ھەموو ئەوانەی بەپێی بەرەنگاری نێوان نێ.. بەرزکردنەوە
یان بازاڕ بۆ پیاو و ماڵ بۆ ... شل/تەڕ، ڕەق/لەپاش، وشک/لەژێر، لەپێش/لەسەر: )دەرکەوتنەکانیان دەبینرآ وەک

لەسەر ئەو بنەمایە دەتوانین بڵێین تەواوی کۆمەڵگای مرۆڤایەتی "... زیھن"زاڵە، پیاو لە " چاو"ئافرەت، ئافرەت لە 
رێگای پرنسیب و بۆچوون و دیدی سێکسی کۆی بەرنامە کۆمەاڵیەتییەکان لەسەر واقیعی سێکسی خۆی بونیاد دەنێت، لە 

ئەو بە سێککردنە بە پلەی یەکەم لەسەر . ییەکەی تەواوی گەردوون بە سێکسکراوە"بۆردیۆ"جولە دەکەن، یان بە مانا 
کەواتە کۆی  .خودی جەستە وەک واقیعێکی بایۆلۆژی و لەسەر مێژووگەرێتی وەک بنەمایەکی ڕۆشنبیریی خۆی دەنوێنآ

بەرنامە کۆمەاڵیەتیەکانی ژیان پشت بە بنەمای بایۆلۆژی و ڕۆشنبیریی و مێژوویی دەبەستآ، دواجار دەشآ کۆی ئەو 
 .پشت پێبەستنە لە ناوکی ئەفسانە جیھانیەکان بدۆزینەوە

حەقیقەتێکی  کەواتە ئەگەر بەشێکی ئەو دابەشکردن و پۆلینکردنە پەیوەندی بە توێکاری جەستەوە ھەبآ، ئەوە وەک
واتە ئەو نەخشەسازییە مەعریفییەی نێوان پیاو و ژن لەسەر . کۆمەاڵیەتی لە دابەشکردنی کاردا خۆی دەنوێنآ

دابەشکردنی ڕەگەزی بۆ کار و توێکاری جەستە وەک بنەمایەکی بایۆلۆژی ئیش دەکات، نەک لەسەر ھاوشان بوون و 
. ریفی نییە ئەو دوو بوونەوەرە ناتەواوە، کامل و تەواو بکاتبەو مانایەش نەخشەیەکی مێژوویی و مەع. ھاوتا بوون

بە قەد ئەوەی مێژووییەکی دوور و درێژ ھەیە ھەژموونی نێرایەتی و بەکارھێنانی مێیینە، لە شێوەیەکی بازنەییدا 
 .درێژ دەکاتەوە

نیشان دەدات، ... رزێتیبەمجۆرە پیاوەتی بە ڕواڵەتە ئیتیکیەکەی خۆی وەک ماھیەتی ھێز و پەیوەست بە شەرەف و بە
کونکردنی پەردەی : ئەوەش وەک ناوەڕۆک لە پیاوەتی جەستەیی دەاللەتەکانی ھێزی سێکسییدا خۆی دەدۆزێتەوە

کەواتە ئەگەر ئامادەیی و قەڵەمڕەوی پیاو و ئەو ... کچێنی، پیتاندن، ئامادەگی و ڕەپبوونی ئەندامی نێریینەو



ۆژیکیانە بکەوێتەوە، ئەوە ملکەچبوونی ئافرەت و بەکارھێنانی و ئەندامەکانی شوێنەی پیاوی لێیە بە ئاسایی دابنرآ، ل
زاوزێی ئافرەت جێگەی ڕەشبینییە، ئەو خەسڵەتە شەیتانیەیە، ئەو شوێنگەیەیە، کە بیرکردنەوە تێیدا دەکەوێتە 

 .بۆشاییەوە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا دەشآ وەک کودەتایەک بەسەر ئەندامی نێرینە تەماشای بکەین
 

 .ئەفسانەی نێرینەی ھەمیشەیی و مێینەی ھەمیشەیی
 

جەندەر . ەوە دەلکێن"Gender-جەندەر/ڕەگەز"ژنایەتی و پیاوەتی، نێر و مآ، بە شێوەیەکی گشتی بە چەمکی 
بە مانایەکی دیکە دەشآ جەندەر ھەڵوێستێکی . چەمکێکە لە لەسەر بنەمای ڕەگەز، جیاکاری لەنێوان پیاو و ژندا دەکات

بە شێوەیەکی ڕوونتر جەندەر کردەگەلێکی جیاوازی ڕەگەزێکە لەسەر حیسابی . ۆ بگرآ یان ڕەفتاری کەسێک بێتدیار لەخ
بەاڵم بە .  ڕەگەزێکی دیکە، بە شێوە تەقلیدییەکەش ئەو شێوازگیریەیە، کە ڕەگەزی نێر لە ڕەگەزی مآ جیا دەکاتەوە

و جێگیرە، ترسەکەی تەنھا بەسەر مێینەدا نییە،  ھەتا ھەتایی کردنی ھەژموونی نێرایەتی بەوەی، کە ھەمیشەیی
 .بەڵکو ترسەکە لە توندوتیژی ئەفسانەی مێژووییەوەیە

ئەگەر سەیری جەستەیی ژن و پیاو بکەین جیاوازییەکی بەرچاویان ھەیە، ئەو جیاوازییە بۆ خۆی دەبێتە بەھایەکی  
ونی نێرایەتی بونیادێکی مێژوویی بآ و بەشێکی کەواتە ئەگەر بونیادی ھەژمو. دەستکرد، کاتآ قبوڵی گفتوگۆ ناکات

زۆری ئەو بونیادە مێژووییە بەرھەمی کار بآ، ئەوە بەرھەمێکە کە مێژوو بەردەوام بەرھەمی ھێناوەتەوە و نەیتوانیوە 
  .بە شێوەیەکی دیکە لە دەرەوەی نێرایەتی ڕاڤەی بکاتەوە

: االری و بایۆلۆژییەوە، دوو خەسڵەت لەخۆ دەگرآبەمجۆرە جێگیربوونی کۆمەڵگا بە گوێرەی ئەفسانەکانی نێرس
دووەم لە . یەکەمیان لە رێگای شیکردنەوەی بونیادی ئەفسانەکانەوە دەردەکەوآ. خەسڵەتی ڕەمزی و خەسڵەتی مێژوویی

ئەگەرچی ئەفسانەکان مێژووی تایبەت بەخۆیان ھەیە، بەاڵم بونیادی . رێگای کردەی دووبارە ڕاڤەکردنەوەی مێژوو
ەی ھەمیشە نێر و ھەمیشە مآ لە کۆی ئەفسانەکاندا ھاوبەشییەکی تەواو لێکنزیکیان ھەیە، ھەر لەو ڕووەشەوە ئەفسان

بەمجۆرە تاکی مێی نێگەتیڤ . دەتوانین بڵێین ئەفسانەکانی ھەمیشە نێر و ھەمیشە مآ، ھەم بونیادیین و ھەم مێژوویی
کەواتە ھەژموونی . زی و مێژووییەوە ئەزموون دەکرێتەوەو تاکی نێری پۆزەتیڤ لە رێگای ھەلومەرجی دیاریکراوی ڕەم

نێرایەتی لەالیەک بە شێوەیەکی ڕەمزی لە رێگای ئەفسانەکانەوە ڕۆڵی خۆی دەگێڕآ، ئەگەر کۆمەڵگا لێی بەئاگا بآ 
ودا یان بآ ئاگا، لەالیەکی دیکە لە رێگای قەڵەمڕەوی عەقڵی نێرینەوە دەست بەسەر مێژوو و دووبارە ڕاڤەکردنی مێژو

 .دەگرآ و خۆی بەرھەم دەھێنێتەوە
دەخەنە ڕوو و جیاکارییەک دەخەنە  "Gender-جەندەر/ڕەگەز"بەاڵم ھەندآ لە نووسەران بیروڕای دیکە لە بارەی 

نێوان مەسەلەی بایۆلۆژی و ڕۆشنبیرییەوە، بە بڕوای ئەوان چەمکی نێر و مآ لە رێگای جەستەوە وەک مەسەلەیەکی 
بەڵکو ئەوە کلتورە ئەو مەسەلەیە یەکال دەکاتەوە و لەوێوە نرخ و بەھای نێر و مآ دیاری  بایۆلۆژی دیاری ناکرآ،

مەسەلەیەکی  "Femininty-مێیایەتی"مەسەلەی ڕەگەزە، بەاڵم  "Female- مآ"دەکات، واتە دەیانەوآ بڵێن ڕاستە 
لۆژییەکان دەوەستن، وەک ھەر لەسەر ئەو بنەمایەش ھەندآ لە ئافرەتان ڕووبەڕووی مەسەلە بایۆ. ڕۆشنبیرییە

: وەک چۆن ھەندێکی دیکە لە ڕۆشنبیران حەقیقەتی بایۆلۆژی مآ وەک. توانایەک، کە ئاڕاستەکانی مآ دیاری دەکات
بە بەشێکی جیاوازی ژنانە دەژمێرن و ھانی ئافرەتان دەدەن ئەو جیاکارییەی خۆیان بە ... سکپڕی، شیردان، بێنوێژی

 .ھەند ھەڵگرن و نەیشێوێنن
  
 .ڕاڤەکردن/ەفسانەئ

 
قسەکردن لە دووبارە ڕاڤەکردنی مێژوو، پێویستە قسەکردن بآ، لە ھەڵوەشانەوەی کۆی ئەو تێزە تەقلیدی و 

بە مانایەکی دیکە دەمەوآ بڵێم ئەو گوتەزایەی . دۆگمایەی، کە چەمکەکان و چەمکی نێر و مێی لەسەر بونیاد نراوە
کۆمەڵگاکان بە ئاگا بن یان بآ ئاگا بن، "و " فسانەکان جێگیر بوونەکۆمەڵگاکان بە گوێرەی ئە" دەڵێ، کە "ریکۆر"



لەوێوە بەشێک لە کۆنەپارێزی دەنوێنآ، کە ناتوانآ بە شێوەیەکی دیکەی " ئەفسانەکان ڕۆڵی خۆیانی تێدا دەگێڕن
ردەمییانە بۆ مۆدێرن و جیاواز درێژە بە خۆی بدات، وەک چۆن لە عەقڵییەتێکی چاالک و زیندووەوە دەتوانآ ڕاڤەی سە

کەواتە مانەوەی ئەفسانەکان بەو . ناوکی ئەو ئەفسانانە بکات و بە ئیقاعی سەردەم و پرسی سەردەم بارییان بکات
باسی دەکات، پێویستی بە دووبارە تەئویلکردنەوە ھەیە، بەو مانایەی، کە دووبارە تەئویلکردن " ریکۆر"شێوەیەی، کە 

 .دەقێکی دیکەی جیاوازە
تەئویلکردن دەقێکی نوێی جیاواز بآ، کەواتە کرۆکی مانەوەی شێوە تەقلیدییەکەی چەمکی نێر لەنێو  ئەگەر دووبارە

کۆمەڵگاکاندا ڕاستەوخۆ بەو عەقڵییەتەوە بەندە، کە ھەمیشە وەک کۆنەپارێزێک خۆی دووبارە کۆپی دەکاتەوە، نەک 
چونکە عەقڵی کۆنەخواز ئەو . سەردەم وەک تێڕوانین و دەقێکی دیکەی جیاواز، نەک وەک ئیقاعی سەردەم و پرسی

  .توانایەی تێدا نییە، کە لەگەڵ پرسی سەردەم و ئیقاعی سەردەم بێتەوە
لێرەدا عەقڵییەتی نێرساالری ھەمیشە ڕەگەزی مآ وەک بوونەوەرێکی کەم دەبینآ و پێیوایە تەواوبوون و کامڵبوونی مآ 

بآ، ئەو فیکرەیە بەشێکی زۆری لە کۆنەخوازی لەخۆدا ھەر تەنھا لە رێگای ئەویدیکەی نێرەوە نەبآ مەیسەر نا
ھەڵگرتووە، بۆیە دآ لە ڕستەیەکی ڕەمزی و لە ھێزێک، کە پێیوایە توانیویەتی ھاوسەنگی لەو نێوانەدا دروست 

ژن و "لە ھەژموونێکەوە، کە خۆی بە لێبوردەخواز دادەنآ، کامڵبوونی مرۆڤ لە ئاوێتەبوونی دوو نیوە ناتەواو ,,, بکات
بێنوێژی مانگانە، سکپڕی، "ئایا ھەر ئەو عەقڵییەتە کۆنەخوازە نییە، کە جیاوازییەکانی ئافرەت . دەبینێتەوە" یاوپ

  !بە ھۆی الوازی ژن دادەنآ؟..." شیردان
ژنی وەفادار دەبآ بە شێوەیەک خزمەتی سەروەرەکەی بکا وەک بڵێی ئەو خوایە، ھەرگیز کارێک : دەڵێی ھیندی "مانۆ"

ئازارێک لەوەوە بە مێردەکەی بگات، باری کۆمەاڵیەتی پیاو و ھەبوون و نەبوونی باشی زۆر کاریگەری نەکات، کە 
زۆری لەسەر ئەو مەسەلەیە نییە، ھاوسەنگی ئەگەر الساری لە ملکەچی مێردەکەی بکات لە دۆنادۆنی دواتر دەبێتە 

خۆیەوە دەتوانآ بە شێوەیەکی دیکەی جیاواز پرسیار ئەوەیە ئایا ئەو عەقڵییەتە بەو ھەموو مەزنایەتییەی .  چەقەڵ
ئایا ھەر ئەو عەقڵییەتە نییە لە کۆمەڵگا تەقلیدییەکان جا چ بە ئاگابن یان بآ ئاکا ... خۆی تەرجەمە بکاتەوە

دواجار دەمەوآ بڵێم لەو نێرساالرییە پڕ شکۆیەدا .... دووبارە خۆی بە ھەمان شێوەی کۆن و پێشوو بەرھەم دەھێنێتەوە
ژن و پیاو ئەو دوو نیوە ناتەواوەن، کە بەیەکگەیشتن و ئاوێتەبوون یەک مرۆڤی کامڵ : "ڕ بە ڕستەی وەرگێڕکآ باوە

کەواتە لە کۆی ئەو دژ بەیەکبوونە گەردوونی و ڕۆشنبیرییە دیاریکراوەی پەیوەندی نێوان نێر و مآ ! دەکات؟" پێکدەھێنآ
شەعبی کۆمەڵگاکان وەک پێویست ناتوانن عەقڵ و  بۆمان دەردەکەوآ، کە عەقڵییەتی کۆنەخواز و ڕۆشنبیریی

بیرکردنەوەیان بە ئیقاع و پرسی سەردەم بارگاوی بکەن، بۆیە ھەتا ئێستاش شکۆی خۆیان لە ھەژموونی نێردا دەبینن 
و کۆی ئەو ھەژموونەش بە دیاردەیەکی سروشتی ڕەگ داکوتاو سەیر دەکەن، ھەرگیز بیر لە تەرجەمەکردنێکی دیکە و 

ردنێکی دیکەی جیاواز ناکەنەوە، بەو مانایەش لەنێو کۆمەڵگای کۆنەخواز و ئاڕاستەکراو بە ڕۆشنبیریی تەئویلک
شەعبی، دەسەاڵتی نێر ڕەھەندێکی مێژوویی دیاریکراو لەخۆ دەگرآ و بە ھەمان شێوە تەقلیدی و دۆگمەکە، خۆی لە 

. ھەروەھا دامەزراوەکانی دیکە کۆپی دەکاتەوە خێزان، دەوڵەت، مزگەوت، کەنیسە،: رێگای دامەزراوە پەروەردەییەکان
دەمەوآ بڵێم لە رێگای ئەو کۆپی کردنەوەیەدا دووبارە دەرکەوتنی ئەفسانە سەرەتاییەکان بە ھەمان شێوەی پێشوو 
دەبینین، کە لە رێگای عەقڵییەتی بنبەستوو دەسەاڵت دەگرێتە دەست، بە دیوەکەی دیکەش بە عەقڵکردنی ئەفسانەی 

: دەڵێ" بۆردیۆ"کەواتە وەک . ێرایەتی، خۆی چەشنێکە لە زیندووبوونەوەی شێوە کۆنەخوازەکەی ئەفسانەھەژموونی ن
نێرایەتی وەک ئەوەی دەیبینین گوتەزایەکی عەقاڵنییە تا ڕادەیەکی توند لە پێناو پیاو و دژ بە ئافرەت لە 

ەمجار ئەو ترسە لە خودی ئافرەتیشدا ڕووبەرووبوونەوەدایە، ئەوەش ھەر ترسان لە ئافرەت ناگەیەنآ، بەڵکو یەک
 .بوونی ھەیە

 
 .ھەژموونی ڕەمزی

 



ھێزی ڕەمزی شێوەیەکە لە شێوەکانی دەسەاڵت و لەسەر جەستە پراکتیزە دەکرآ و ڕاستەوخۆ دەکەوێتە دەرەوەی 
. جەستەڕقلێبوونەوەی جەستەیی و پشت بە بزوێنەرە ھەستییەکان دەبەستآ و دەکەوێتە ناوەوە، واتە قواڵییەکانی 

یان شێوەکانی سۆز و ... عەیبە، شەرم، نیگەرانی: ھێزی ڕەمزی ھەستی ناوەوەی جەستە کۆنترۆڵ دەکات، بۆ نموونە
ھەڵبەتە ئەوەی دووەم ھەستێکی زیاد لە پێویست ئازاردەرە ھەر بۆیەشە ... سەرسامبوون، ڕێزگرتن: خۆشەویستی وەک

وەک دەزانین ھەموو ئەوانەش شێوازی جیاوازن بۆ . تێدا دەبینرآ. ..سووربوونەوە و بەدحاڵیبوون و لەرزین و تووڕەیی
ی مآ و دابەزین و کەوتنە بۆشایی و شکست و "من"ملکەچکردنی مآ و جۆرێک لە ملمالنێی ناوەوە و دوولەتبوونی 

ەی کە خاوبوونی مآ نیشان دەدەن، لەبەرانبەر ئەوەشدا دەاللەت لە گەیشتن بە پلەی چێژی پیاوانە دەکەن، ئەو چێژ
 .پیاو بە نیشانەی پیاوەتی خۆی ناسی دەکات

کەواتە ئەگەر پەیوەندی کۆمەاڵیەتی لەسەر ھەژموون وەستا بآ و ھەژموونیش لەسەر پرنسیبی دابەشکردنی 
جەوھەرییانەی نێوان نێری چاالک و مێی خاو بونیاد نرابآ، ئەوە ئەو پرنسیب و ڕێکخستنە تەعبیر و ئاڕاستەی 

ھەنگاو دەنآ، وەک چۆن بە ( ئیرۆتیزم)خاوەنبووندا دەبینآ و ھەر لەوێشەوە بەرەوە شەبەقییەت ئارەزووی نێر لە بە
بێگومان ھەموو . دیوەکەی دیکەش ئارەزووی مێینەش لە رێگای ھەژموونی پیاو و ملکەچبوونی مآ ڕوو لە ئیرۆتیزم دەکات

ەرایەتی دەکات، بەاڵم وەک دەزانین بنەمای ئەو دید و تێڕوانینانەش لە عەقڵیەتێکەوە سەرچاوە دەگرآ، کە نێر ڕاب
ئەو تێڕوانینە لەسەر فیکرەی پێناسەکردنی کۆمەاڵیەتیانەی جەستە دروست نەبووە، بەڵکو بەپێی جۆرەکانی پەیوەندی 

کەواتە چ نێر چ مآ، دەتوانن ڕەمزی نێرایەتی بە شێوەی جیاواز دابمەزرێنن، دروستکردنی . نێوان نێر و مآ ڕێکخراوە
بە دیوەکەی دیکەش وەک . رە کەشە لە ڕەمز زۆرجار پێویستی بە ئامادەگی پیاوەوە نییە، بۆ دژەکەش ھەروایەئەو جۆ

کەواتە دەکەوینە بەرانبەر دوو جۆر لە . ئاشکرایە دەتوانین جیاوازییەکانی جەستە لە ڕووی بایۆلۆژییەوە نیشان بدەین
خوازانەی ئەفسانەکان و کلتورەوە ھەیە، ئەویدیکە لەسەر دیدی کۆمەاڵیەتی یەکێکیان پەیوەندی بە کۆپیکردنی کۆنە

ئەگەر یەکەمیان بشآ لە رێگای عەقڵیەتێکی مۆدێرنەوە قابیلی دووبارە ڕاڤەکردن . بنەمای بایۆلۆژی بەرجەستە دەبێت
 .بێت و دەقێکی جیاواز بخاتەوە، ئەوە دووەمیان دەشآ وەک دەرکەوتی جیاواز و تایبەت تەماشا بکرآ

ۆپیکردنی کۆنەخوازانەی کلتور و پرۆسیسەکردن و درێژەدان بە شێوەی ڕەمزییانە، بۆتە سروشت و سیمای بەکورتی ک
کۆمەڵگا کۆنەخوازەکان و لەوێشەوە وەک جۆرێک لە توندوتیژی ڕەمزی خۆی دەنوێنآ، بەو مانایە توندوتیژی ڕەمزی 

لێرەدا عەقڵییەتی . توند دەکاتەوە جەخت لە عەقڵییەتی کۆنەخوازانە دەکات و پەنجە لەسەر قوربانییەکانی
کۆنەخواز وەک کردەیەک، ڕێگا بە ھێز و دەسەاڵتی خەوتووی ناوکی ئەفسانەکان دەدات و تەواوی ئاماژە و نیشانە و 

 .ھەڕەشە و وڕوژن و فەرمانەکانی ڕێکدەخاتەوە و درێژە بە پراکتیزەکردنی بداتەوە
 

 .ئافرەت لەنێوان ئابوری و چێژی ڕەمزی
 

ن و مێردایەتی دەکەوێتە میانی مامەڵەکردن و ئاڵوگۆڕی ڕەمزی و پانتایی پەیوەندییەکانی بەرھەمھێنانی بازاڕی ژ
بە شێوەیەکی گشتی لەو سیستمە کۆمەاڵیەتیەدا ئافرەت وەک شت یان باشتر بڵێین وەک ڕەمز . سەرمایەی ڕەمزییەوە

خودەی، کە بە ئافرەت ناوزەد کراوە و وەزیفەکەشی سەیر دەکرآ و بەمجۆرەش مانای ئافرەتبوون دەکەوێتە دەرەوەی ئەو 
کەواتە دیاریکردنی حەقیقەتی . لە دووتوێی بەشداریکردن و زیادکردنی سەرمایەی ڕەمزی پیاودا خۆی ھەڵدەگرێتەوە

ئافرەت و شوێنگەی رێگاپێدانی لە دژەکەیەوە کەشف دەکرآ، بۆ نموونە لەوێوە ئافرەت وەک شت تەماشا دەکرآ، کە 
اڵە مێرد دەیگوازنەوە، وەک چۆن یەکێک لە وەزیفە سەرەکییەکانی ژن منداڵ لەسک ھەڵگرتن و بەخێوکردنە، بەرەو م

 .و سەرمایەی پیاو زیاد بکات بێبەو مانایەش ئافرەت وەک شت و ئاڵوگۆڕی پێویستە بەردەوام لەبەرژەوەندی پیاودا 
دی ھێزی ڕەمزییدا دەبینێتەوە و تەواوی کەواتە خوێندنەوەی پەیوەندی نێوان ژن و مێرد خۆی لە پەیوەن 

ئامانجەکانیشی پێویستە لە زیادکردنی ھێزی پیاودا بێت، سەرەڕای ڕاڤەکردنی ئابوری ڕووت، کە شێوازی 
بەرھەمھێنانی ڕەمزی لەگەڵ شێوازی بەرھەمھێنانی ئابوری نێکەڵ بەیەکتر دەکەن و وا مامەڵە لەگەڵ ژنان دەکەن، 

، یان بە مانایەکی دیکە لەو بێبەشداریەکی بنەڕەتی لە ئابوری چێژی ڕەمزییدا ھەوەک ئەوەی کااڵیەک بێت و 



بەمجۆرە لەوێوە پیاو، ئافرەت بە . ئاڵوگۆڕییەدا وەک کااڵیەک پیاو بیکاتە ھی خۆی و چێژی لێوەرگرآ و بەکاری بھێنآ
کەواتە ئافرەت . مزی خۆی دادەنآشەرەفی خۆی دەزانآ، کە وەک کااڵیەک خاوەندارێتی دەکات و بە سەرمایەی ئابوری ڕە

لەنێوان پیاواندا بابەتی ئاڵوگۆڕییە، پیاویش بەردەوام خۆی بە لێپرسراو و بەرھەمھێن و دووبارە بەرھەمھێنانەوەی 
 .دادەنآ

ئافرەت وەک سەرمایەی ڕەمزی و . ئافرەت بەردەوام بۆ کاری ئاڵوگۆڕی لەالیەن پیاوانەوە بەرھەم دەھێنرێتەوە 
ەاڵیەتی لەالیەن پیاوانەوە دەستی بەسەردا گیراوە و قۆرخ دەکرآ، لەالیەکی دیکە ئابوری چێژی ڕەمزی سەرمایەی کۆم

( واتە ئافرەت وەک شت)دەاللەت لە ئامادەگی ژنانە دەکات، ئەوە ئامادەگی ژنانەیە، کە تێڕوانینی ئابوری بۆ شتەکان 
و تێڕوانینە دەکات و بۆ ئەو بەشدارییەش دەشآ مەرجی دەگۆڕآ، ئەوە ئامادەگی ژنانەیە بەشداری لە ئاڕاستەکردنی ئە

 .، ھەر لەوێشەوە دەشآ ئاڵوگۆڕی ژن و مێردی لەسەر ڕێک بخاتبێدیاریکراوی ھە
بەاڵم وەک دەزانین ئەگەر ئافرەتان بۆ کاری کۆمەاڵیەتی ملکەچ بکرێن و بە بچووک دابنرێن و نکۆڵییان لێبکرآ و 

دەکەونە نێو ھەمان زیندان و دەبنە " بۆردیۆ"ەن، ئەوە پیاوانیش بە بڕوای نەتوانن فەزیلەتی خۆیان پرۆسیسە بک
، بێقوربانی، نەک لەبەر ئەوەی ھەژموونیان بەسەر ژنانەوە ھەیە، بەڵکو لەبەر ئەوەی داواکراون ھەژموونیان ھە

تی ژندا ھەموو ئەو کەواتە لەنێوان فەزیلەتی پیاو و ڕەزیلە.  لەبەر ئەوەی بوونی خۆیان لەو ئەرکەدا دەبینێتەوە
کارانەی، کە ژن پێی ھەڵدەسآ بەھەند ھەڵناگیرآ، بەاڵم ھەموو ئەو کارانەی پیاو پێی ھەڵدەسآ بە گرنگ سەیر 

بەمجۆرە ئەو پێوانەیەی، کە ژنانی پێھەڵدەسەنگێنرآ گەردوونی . دەکرآ، ھەتا ئەگەر چێشتلێنان و بەرگدوورینیش بێت
ئەوەی بیر لەو ھەژموونە  بێانەیاندا بە گەردوونی لە قەڵەمی دەدەن، ناکەوێتەوە، بەاڵم ژنان لە بزاڤی ژن

  .کاریگەرییەی پیاوان بکەنەوە
لێرەدا ئامانجی ھەژموونداری نێرینەیی ھەمیشە ژن وەک بابەتێکی ڕەمزی دەخاتە ڕوو، وەک ئەوەی بوونی ژن لە پێناو 

ان و جوان و سەرنجڕاکێش و دەم بە خەندە و ملکەچە ، بۆیە بەردەوام ئەوە ئافرەتی نەرم نیبێتەماشاکردنی پیاواندا
تەواوی خەسڵەتە تایبەتییەکانی ڕەگەزی مێی تێدا بەرجەستەیە و قابیلی ئاڵوگۆڕی زێتری پیاوانن، بەاڵم ئەگەر 
. پێچەوانەی ئەو خەسڵەتانە بکەونەوە، ئەوە پیاوان ناتوانن وەک پێویست ھاوگونجانیان لەگەڵدا دروست بکەن

ەر ژنان نەتوانن وەک پێویست خۆیان بۆ تەماشکردنی پیاوان ئامادە و ملکەچ بکەن، ئەوە تەگەرەیان ھەیە کەواتە ئەگ
وەک دەزانین فیکرەی ئاڵوگۆڕی . و وەک مەسەلەیەکی بونیادی ناتوانن وەک شت بۆ بازاری چێژی ڕەمزی خۆیان بنوێنن

ۆرە وای دەبینآ، کە ژنان دەشآ بۆ بەھێزکردنی پەرەی سەندووە و ئەو تی" ستراوس"و " فرۆید"ژنان لەسەر دەستی 
 .پەیوەندی نێوان پیاوان بەکار بھێنرآ

بەاڵم لەمڕۆی مۆدێرنەدا ئەوە ھەوڵی فیکری و مەعریفی و ئایدیۆلۆژی بزاڤی ژنانە، کە دەیەوآ کۆی جیاوازییە 
االری بداتە قەڵەم و لە ڕەگەزییەکان بە ناسروشتی بژمێرێت و چواچێوەکان و پۆلینکردنەکان بە دەستکردی نێرس

جیاوازی ڕۆشنبیریی و ژیارییدا ھەڵیگرێنەوە، ھەروەھا ھەموو ئەوانی دیکەی وەک پیرۆزیی و پیسی، گشتی و 
  .وەال دەنێن و بە ئاژاوەی سیستمی ناوی دەبەن... تایبەتی، ئەسڵی و بێگانەیی

ان دوو جۆر لە دینامکیەتی بزاڤی ژنانە لە جیاوازی لەنێو" ڕەگەزی یەکەم "لە کتێبێکی بە ناوی " إلیریک زیمور "
ژنان لە نیوەی دووەمی چەرخی ڕابردوو ھەوڵیاندا ببنە پیاو، بەاڵم کاتآ : خۆرئاودا دەکات و بەمجۆرە دەیخاتە ڕوو

لە قۆناغی یەکەمی ھەڵسانەوەی ! سەرکەوتنیان لەو دەرفەتەدا بەدەست نەھێنا، گوتییان لەسەر پیاوانە، کە ببنە ژن
ندا، ئافرەتان توانیان مافی ھەڵبژاردن و تەاڵق و لەباربردن و ھۆیەکانی سکپڕنەبوون و ئازادی سێکسییان ئافرەتا

لێکەوتەوە، ئیتر دایکان بە تەنھا لەگەڵ " ١٠"بەاڵم ھەموو ئەو بەخششانە دواجار کپبوونی نەوەی ... بەدەست بھێنن
می یانەکان پرۆسیسە دەکرا، کۆمەڵێکی زۆر وەک ھۆمۆ باوکەکانیان مانەوە، چێژی سێکسی لە ئاستێکی نز بێمنداڵە 

ھەندآ لە ژنانیش دەیانەویست بگەنە ناوەند و شوێنگەی کۆمەاڵیەتی و پیشەیی و ... بە دڵتەنگی ژیانیان بەسەر دەبرد
سیاسی بەرز بەدەست بھێنن و ڕێز بۆ خۆیان بگێڕنەوە و ھەوڵیاندەدا سیستمی دایکساالرییان بەسەر سیستمی 

لەالیەکی دیکە گرفتە ... الریدا بسەپێنن، بۆیە دەکەوتنە مشتومڕی ئەوەی، کە پیاوان بە کاری نێو ماڵ ھەڵسنباوکسا



جەوھەرییەکە کەوتە نێو کاری سێکسکردن و دواجار وای لێھات ژنان ھەتا ڕووخساری دەرەوەشیان وەک پیاوان 
 .اوان لەخۆیان دوور بکەنەوەلێدەکرد، گرنگییان بە جوانی خۆیان نەدەدا، بۆ ئەوە ئارەزووی پی

بەاڵم قۆناغی دووەم، کە ئەمڕۆ خۆرئاوا پراکتیزەی دەکات، قۆناغی بە ژنبوونی پیاوانە، ئەو قۆناغە لەگەڵ 
ھەرەسھێنانی قۆناغی یەکەم، واتە بە پیاوبوونی ژن دەستی پێکرد، ئەو کاتەی، کە ژن دانی بەوەدانا، کە وەک 

وەک ! ستی بە پیاو ھەیە، بەاڵم نەک وەک ئەوەی وەرگێڕی کوردی بیری لێدەکاتەوەڕەگەزێکی بنەڕەتی لە ژیانیدا پێوی
. ڕەتدەکاتەوە (Don Juan) و دۆن جوان (Casanova) چۆن ئافرەتی ئەمڕۆ پیاوی نێری وەک کازانۆف

 .ئافرەتی ئەمڕۆ پیاوێکی دەوآ، کە وەک پێویست بە خۆشەویستی و وەفاوە بەشداری لە ژیانیدا بکات
 

 
 .چەمکی توندوتیژی لەنێوان فیکر و زانستدا

 
 :پێشەکی

 
بە گشتی توندوتیژی بۆتە جێگەی بایەخی کۆمەڵێک لە توێژەرانی کۆمەاڵیەتی و سیاسی و دەروونی، ئەوەش بەشێکی 

ھەڵبەتە فیکری . زۆری ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە ڕەنگدانەوەی فیکری ئەوروپی و ڕابوونەوەی فیکری ئوسوڵییەوە ھەیە
روپی دەستی بەسەر ئەو سآ سەدەیەی دواییدا گرتووە و ھەر لەوێشەوە بایەخ بە سروشتی مرۆیی و پەیوەندی تاک ئەو

 ..بێگومان ئەو دەستبەسەرداگرتنەش بۆ خۆی کۆمەڵێک گرفتی جۆراو جۆری ھێناوەتە بەرھەم. دەدەن... بە دەوڵەت
لەمیانی کۆی ئەو ڕاڤەکردنانەوە دەرکەوتووە، کە ( یناتوندوتیژ)ی زانا، ئاشکرای کرد، کە تیۆری (فریدریک ئینگلز)

بەمجۆرە دەشآ ئەو توندوتیژییەی، کە تاکو ئێستاش لە دەزگاکان .. بۆ مەسەلە ئابوری و سیاسییەکان تەرخانکراوە
سەرەتاییەکان ھەڵدەسێت، دووبارە وەک دیاردەیەکی ئابوری ( دوورخستنەوە)وەک شتێکی باو ماوەتەوە و بەکاری 

  .اڤەی بکەینەوەسیاسی ڕ
لێرەوە ئەو گەالنەی، کە لەژێر باری بێبەشکردن لە ژیان دەناڵێنن توندوتیژی زێتر قبوڵ دەکەن لەبەرانبەر ئەوانەی، 

پسپۆران بۆ بەرپەرچدانەوەی . کە بەو ژیانە ناچار نەکراون، یان لەپەنای سۆز و خۆشیدا ژیان بەسەر دەبەن
  :ەوە ئەویش دەبەستنەوە بەتوندوتیژی جەخت لە سروشتی مرۆیی دەکەن

 (سروشتی مرۆیی چاکەخواز، سروشتی مرۆیی شەڕخواز)
زوڵم و )ی بەناوبانگ، توندوتیژی وەک بەشێک لە سروشتی خودی مرۆڤ دەبینێت (٠١١٩-٠٢٢٢ئیبن خەلدون )

پێیوایە  (٠٩١٠-٠٨١١تۆماس ھۆبز )ھەروەھا فەیلەسوف ئینگلیزی (. دوژمنکاری لە ڕەفتارەکانی مرۆڤ دەژمێردرێت
 .سروشتی مرۆڤ پڕ لە توندوتیژییە، نائاسودەیی ڕقەبەرایەتی مرۆڤ بەرەو شەڕی ھەمووان بەدژی ھەمووان دەکاتەوە

 
 :چەمکی توندوتیژی

 
توندوتیژی ڕەفتارێکە یان کردەیەکی دوژمنکارییە تاک یان کۆمەڵ یان چینێکی کۆمەاڵیەتی یان دەوڵەتێک لە 

لەبەرانبەر تاک یان کۆمەڵ یان چینێکی ... بوری، سیاسی، کۆمەاڵیەتی، دەروونیچوارچێوەی ھێزێکی ناھاوتای ئا
 .کۆمەاڵیەتی یان دەوڵەتێکی دیکە پێی ھەڵدەسآ، بۆ ئەوەی دەستی بەسەردا بگرێت

 
 :چەمکی زمانەوانی توندوتیژی

 
سۆز و میھرەبانی تێدا توندوتیژی . توندوتیژی لە زمانی عەرەبیدا واتە جیاوازی لە فرمان، کەمی لە سۆز و میھر

. نییە، دەکەوێتە بەرانبەر سۆز و میھر، یان بەسەر سۆز و میھردا دەکرێت، تەعبیر لە مامەڵەکردنێکی بەد دەکات



بەمجۆرە توندوتیژی بۆ ئەو ... سەختی تا ئەوپەڕی. توندوتیژی ماناکانی لە سەرزەنشتکردن، زەبر، سەختی وەرگرتووە
 ...لێرە ئاماژە پێکراوە، ھەروەھا کۆمەڵێک مانای زێتریش لەخۆ دەگرێتکۆمەڵە کردەیە دەگەڕێتەوە، کە 

لەژێر ئەو ڕۆشناییە دەتوانین بڵێین توندوتیژی لەگەڵ مرۆڤدا لەدایکبووە، لە میانی ئەو مێژووە دوور و درێژەیشەوە 
مەبەست ( یەتیەکانئیسکۆپیدیای زانستە کۆمەاڵ)بەپێی پێناسەکردنی . کۆمەڵێک شێوەی جۆراوجۆری لەخۆداھەڵگرتووە

لە توندوتیژی، کە لەمیانی ناوکۆیی کۆمەاڵیەتیدا خۆی لە بەکارھێنانێکی نایاساییانە یان ناڕەوایی ھۆیە ناپەسەندە 
 .مادییەکاندا ھەڵدەگرێتەوە چ لەپێناو مەبەستی تاکە کەسی یان مەبەستی کۆ بێت

یژی لەالیەن تاک یان کۆمەڵ بە دژی تاک یان ئاماژە بەوە دەکات، کە چەمکی توندوت( مەوسوعەی زانستی)بەاڵم 
بەمجۆرە توندوتیژی . کۆمەڵێکی دیکە دەکرێتەوە، جا چ وەک قسە پێگوتن بێت یان بە بەجێھێنانی کردە بکرێت

 .کردەیەکە لەبەرجەستەکردنی ھێزەوە دێتە بەرھەم، جا ئەو ھێزە فیزیکی بێت یان ڕەمزی
کی جەستەییە یان مەعنەوییە و سروشتێکی تاکخوازانە یان کۆمەڵخوازانەی وای دەبینآ، کە توندوتیژی فشارێ( بیرفیۆ)

دەگەنە ئەوەی، کە بڵێن ( جیر. ت)و ( گراھام)بەاڵم ھەردوو زانای کۆمەڵناسی ئەمریکی . ھەیە، لە مرۆڤەوە بۆ مرۆڤە
وە، جا چ سروشتێکی توندوتیژی ڕەفتارێکە بەرەو ئازاردانی جەستەی کەس یان زیان گەیاندن بە ماڵ و موڵک دەبێتە

 .تاکخوازانە یان کۆمەڵخوازانە لەخۆ بگرێت
پێناسەی توندوتیژی وەک فشارێک دەکات، کە مرۆڤ ناتوانێت خۆی لەبەرانبەری ڕابگرێت، ئەو ( فیولیت داگر)دکتۆر 

ھەموو ئەوانەش تەعبیر لەوە دەکەن، کە توندوتیژی لە پێناو . فشارەش لە دژی ئازادی کەسی جێبەجآ دەکرێت
بەو مانایەش توندوتیژی دەکەوێتە نێو پەیوەندی . سەرپێشۆڕکردنی الیەنێک لەالیەن الیەنێکی دیکە ممارەسە دەکرآ

جا ئەو جیاوازییە لەسەر بنەڕەتی سێکسی بێت یان بنەچە ... ھێزی ناھاوتای سیاسی یان ئابوری یان کۆمەاڵیەتییەوە
ڤ دەکەوێت دواتریش دەبێتە تەگەرەی گەشەکردنی کەسێتی و وەک چۆن بەر کەسێتی مرۆ. و تەمەن و ئەواندیکەوە بێت

 ...ئازادییەکانی
توندوتیژی ڕەفتار یان : بە شێوەیەکی گشتی پێناسەی توندوتیژی بەمجۆرە دەکات( لەیال عەبدولوەھاب)بەاڵم دکتۆرە 

 .کردەیەکی دوژمنکارانەیە الیەنێک بە دژی الیەنێکی دیکە ئەنجامی دەدات
 

 :بۆ توندوتیژی پێناسەی بایۆلۆژی
 

وەک دەزانرآ کاریگەری بۆماوە لە رێگای خانە زیندووە ئاڵۆزەکانی کرۆمۆسۆمەوە بە ئەنجام دەگات، ئەو کاریگەرییەش 
زۆربەی پسپۆران لەوانەش . وەک چۆن لەسەر ئاستی بایۆلۆژی دەردەکەوێت، لەسەر ئاستی زھن و دەروونیشەوەیە

بەمجۆرە کردەی . توون، بەاڵم کاریگەری گۆڕانکارییە سێکسیەکان ڕەتدەکەنەوەلەسەر ئەو کاریگەرییانە ڕێککەو( کرۆک)
دوژمنکاری لەژێر کاریگەری نموونەیەک لە دنەدانەوە لەدایک دەبێت، بەاڵم ئەو دنەدانە وەک خەسڵەتێکی بۆماوەیی 

یەکان و ھێزی فیزیکی پەرچەکردار، ھەڵچوونە دەروونی: خۆی دەنوێنآ یان وەک ھەندآ لە فاکتەری خۆرسکی بۆ نموونە
 .کە ئاراستەیان بەرەو ڕێڕەوی دوژمنکارانە دەچێت... و چاالکیە ھۆڕمۆنییەکان

ڕایانگەیاند، کە گەیشتوونەتە کۆمەڵێک کرۆمۆسۆم، کە پەیوەندییان بە ( ٠٠٠١)توێژەران لە نیویۆرک لە ساڵی 
لەو نەخۆشانەدا دەردەکەوێت، کە سکااڵ لە  توندوتیژی و دوژمنکاری و تاوانەوە ھەیە، بەمجۆرە توندوتیژی بیۆلۆژی،

ھۆی سەرەکی توندوتیژی بایۆڵۆژی بە پێکران یان . نۆرە تەقینەوەی توندوتیژی یان ھێرشئامێز، یان کاولکاری دەکەن
 .بریندارکردنی دەماغ لە کاتی ڕووداو، یان پێکران و برینداربوونی دەماغ لە کاتی لەدایکبوون وەسف دەکرێت

 
 :کانی ڕاگەیاندن بۆ توندوتیژیپێناسەی ھۆیە

 



ھەڵبەتە الیەنی ھۆیەکانی ڕاگەیاندن لەنێو تەواوی الیەنەکانی دیکەدا بەگشتی الیەنێکی دیارە، و پێناسەی تایبەتی 
بەمجۆرە پێناسەی توندوتیژی ( تلفزیۆن لە ژیانی ڕۆژانەدا)لە کتێبی ( لۆنیز و فیلش. )خۆی بۆ توندوتیژی ھەیە

 .ە بە پێکران یان بریندارکردن یان مەرگی کەسی ئەویدیکە دێتە ژماردنکردووە، کە کردەیەک
ھەر ھەڕەشەیەکی ئاشکرا بەھۆی بەکارھێنانی ھێزی : پێناسەی توندوتیژی میدیایی بەمجۆرە دەکات( ئامال کەمال)

ئەو  جەستەیی یان کردەوە بە ئەنجام بگات و ئامانجی ئازارگەیاندن بێت بە جەستەی ھەر کەسآ یان کۆمەڵآ،
ھەروەھا توندوتیژی ھەندآ لە . ئازارگەیاندنە بخرێتە ڕوو یان شاراوە بێت بە توندوتیژی ناوزەد دەکرێت

دیمەنەکانیش دەگرێتەوە، کە لە وێناکردنی ئەنجامدانی ئازارەوە ڕوو دەدات، بەو مانایەش توندوتیژی کۆی ئەو 
دەرناکەون، بەاڵم لەبەر ئەوەی دەرئەنجامی  ھەڕەشەو ڕەفتارە توندانە دەگرێتەوە، کە ئەگەرچی لەسەر شاشە

 .زیانبەخشیان ھەیە دەچنە میانی توندوتیژی میدیاییەوە
 

 :پێناسەی ئابوری بۆ توندوتیژی
 

: دیارە پێناسەکردنی ئابوری بۆ توندوتیژی لە ھەموو پێناسەکانی دیکە جیاوازترە و بەمجۆرە پێناسە دەکرێت
ەشیاوەیە، کە دەکەوێتە نێوان پێداویستییەکانی خەڵک و ڕازیبوونیان بەوەی، توندوتیژی دەرئەنجامی ئەو بۆشاییە ن

کە دەستیان دەکەوێت، یان بە مانایەکی دیکە توندوتیژی ئەو جیاوازیەیە، کە دەکەوێتە نێوان واقیع و ئەوەی، کە لە 
 .ڕووی ئابورییەوە بەدەست دێت

بەکارھێنانی ھێزی فیزیکییە بە مەبەستی ئازاردان و : توندوتیژی ئابوری بەو جۆرە پێناسە دەکات( سامیە قەدری)
زیان پێگەیاندن، بە بێبەشبوون لە مافەکانەوە بەندە و دەچێتە خانەی بەکارھێنانی دەسەاڵتێکی ناپەسەند، لە پاڵ 
ئەوەشدا کۆمەڵێک مانای دیکەی لەخۆ گرتووە، ھەموو ماناکانیش لە ھێرشکردن و دوژمنکاری و نواندنی ھێز بەسەر 

 .ەستەو ڕەتکردنەوەی ئەویدیکەدا خۆی ھەڵدەگرێتەوەج
 

 :توندوتیژی خێزانی
 

توندوتیژی خێزانی ڕەفتار یان کردەیەکی دوژمنکارانەیە لە الیەنێکەوە بۆ الیەنەکەی دیکە بە ئەنجام دەگات، ھەروەک 
ە چوارچێوەی ھێزێکی دەشآ تاک یان کۆ یان چینی کۆمەاڵیەتی یان دەوڵەت بە ئەنجامی بگەیەنێت، ئەوەش دەکەوێت

ناھاوتای ئابوری یان کۆمەاڵیەتی یان سیاسی لە پێناو دەستەبەسەراگرتن و ملپێکەچکردنی الیەنەکەی دیکە لە 
 .ئاکامیشدا ئەو الیەنە ناچار بە زیانی مادی مەعنەوی و دەروونی دەکرێت

ەن یەکێک یان زیاتر لە ئەندامەکانی توندوتیژی خێزان شێوەیەکە لە شێوەکانی بەکارھێنانی ناڕەوایانەی ھێز لە الی
خێزان دژ بە ئەویدیکە یان ئەوانیدیکە، بە مەبەستی ئازارپێگەیاندن و ملپێکەچکردن و ڕاونان، بە شێوەیەک، کە 

 .لەگەڵ ئازادی و ویستی تاکە کەسی یەکناگرێتەوە
ئەندامی خێزانەکە ئەنجامی  توندوتیژی خێزانی ڕەفتارێکە یەکێک لە ئەندامەکانی خێزان بەرانبەر یەکێکی دیکەی

ئەوەش بەدیاریکراوی زیانگەیاندنە و ھەموو جۆرەکانی . ئەوەی ھیچ بەڵگەیەکی بەدەستەوە بێت بێدەدات، 
حەزی خۆی کردەیەک  بێواتە کەسێک ناچار بکرێت )بێبەشکردنی پێداویستییە بنەڕەتییەکان و ئازادی و ناچارکردن 

  .کردن و بریندارکردنی جەستەیی و دەروونی دەگرێتەوەھەروەھا جنێودان و القە( ئەنجام بدات
 
 
 

 .تیۆری توندوتیژی ڕەمزی
 الی پیێر بۆردیۆ



 
 چەمکی توندوتیژی وەک مەسەلەیەکی مێژوویی بەو ھێزەوە بەندە، کە لە سروشت، یان خواوەندەوەیە، وشەی

(violence) لە وشەی التینی (violentia)  وشەی ناوبراو لە فۆڕمە . توندوتیژی دەگەیەنێتوەرگیراوە و مانای
ئەو مانایەش لە زۆربەی فەرھەنگە . ھەڵێنجراوە و تەعبیر لە ھێز دەکات (vis) فیزیکیەکەیەوە لە وشەی

ئەو فەرھەنگە  (Larousse الروس)جۆراوجۆرەکانی زمان بە ئەسڵی وشەی یەکەمەوە بەندە، وەک فەرھەنگی 
و دڕندەییەوە بەندە دەخاتە ڕوو، َ  موو ئەو کارانەی، کە بەھێز و توندیی پەرگیر توندوتیژی وەک خەسڵەتێک بۆ ھە

بە خەسڵەتێکی دوژمنکارانەی دادەنێت، خەسڵەتێک، کە تەعبیر لەوپەڕی توندی دەکات و بە زاراوە و ڕەفتاردا گوزەر 
ندوتیژی لە کردەیەکی فەرھەنگی، تو (Universalis) مەوسوعەی. دەکات و لە بەکارھێنانی ھێزدا ڕەنگدەداتەوە

دیاریکراودا دەیبینآ کردەیەک چ وەک قسە یان کردار، کە لەالیەن تاکێک لەبەرانبەر تاکێکی دیکە، یان چەند تاکێک 
ئەو کردە توندە خۆی لە ھێزدا ... و الیەنێک لەبەرانبەر چەند تاکێک و الیەنێکی دیکە پرۆسیسەی دەکەن

 .ی، یان ڕەمزبێھەڵدەگرێتەوە جا چ فیزیکی 
 
 

 .توندوتیژی ڕەمزی
 

توندوتیژییەکی لەسەرەخۆی ڕازیکەر و شاراوە و نەبینراوە، خۆی وەک ڕێکخستنێک لە ( بۆردیۆ)توندوتیژی ڕەمزی الی 
بۆردیۆ ئەو پێناسەیە وەک ئەزموونێکی خودی ... دەرککردنی ڕەوا و چێژی ھونەری و بنچینەکانی ئەدەب ھەڵدەگرێتەوە

ت، بەڵکو وەک کۆمەڵێک دیاردەی سیاسی بەرجەستەی دەکات، ھەر لەسەر ئەو بنەمایەش و ژانوژواری تاک نیشان نادا
گوتاری دژ بە : بایەخی توندوتیژی ڕەمزی سەرنجمان بۆ خۆی ڕادەکێشآ، لە شێوەکانی توندوتیژی ڕەمزی بۆ نموونە
ن چینی حاکم، بێگانە و ڕەگەزپەرستی و لووتبەرزی ئەرستۆکراتی، ئایدیۆلۆژییەتی شەعبی ھەڵبژاردە، یا

 ....ھەژموونگەرایی نێرانە
 

 .پێناسەی توندوتیژی ڕەمزی
 

بۆردیۆ لە بارەی توندوتیژی ڕەمزی وەک توندوتیژییەکی نا فیزیکی قسە دەکات و پێیوایە ھەر لە بنەڕەتەوە دەشآ ئەو 
ندوتیژییە شێوەیەکی توندوتیژییە لە رێگای پەروەردە و فێرکردنی مەعریفە و ئایدیۆلۆژییەوە پرۆسیسە بکرآ، ئەو تو

بۆردیۆ ڕەخنە لە . نەرم وەردەگرآ و ھەستی پێناکرآ، وەک چۆن بە نسبەت قوربانییەکانیش بە نەبینراوی دەمێنێتەوە
فیکری مارکسی دەگرآ، چونکە بە ڕای بۆردیۆ فیکری مارکسی بایەخی بە شێوە جۆراوجۆرەکانی توندوتیژی ڕەمزی نەداوە 

چونکە بۆردیۆ پێیوایە توندوتیژی ڕەمزی بە شێوە . دی و ئابوری بە ھەند ھەڵدەگرآو زێتر شێوەکانی توندوتیژی ما
 .جۆراوجۆرەکانییەوە کاریگەری لە بواری ئابوریشدا ھەیە

وەک دەزانین توندوتیژی ڕەمزی لەسەر دوو بکەری کۆمەاڵیەتی و بە ڕەزامەندییەوە پرۆسیسە دەکرآ، بۆیە ئەو 
تەنھا وەک مەسەلەیەکی بەڵگەنەویست تەماشا دەکرآ و دەکەوێتە نێو ھۆیەکانی توندوتیژییە دانپێنەنراوە و ھەر 

لەو ڕوانگەیەوە دەشآ وەک بۆردیۆ لەو . پەروەردە و نماکردنە کۆمەاڵیەتی و شێوەکانی پەیوەندیکردنی نێو کۆمەڵگاوە
ون دروستکردن پشتی بنەڕەتە حەقیقییە بگەین، کە دەسەاڵتی سیاسی یان ھێزی زاڵ بۆ دەستبەسەراگرتن و ھەژمو

پێدەبەستآ، ھەڵبەتە پشت بەستن بەو میکانیزمەی، کە لە میانی توندوتیژی ڕەمزییەوە خۆی ھەڵدەگرێتەوە بە 
ئاسانترین شێوە پراکتیزە دەکرآ، بە تایبەتی وەک دەزانین ھەمیشە ھاوگونجانێک لەنێوان بونیادە بابەتگەرایە 

 .کە لە ئاستی فیکردا بەدەست دێتباوەکان و ئەو بونیادە عەقڵییانەوە ھەیە، 
دووەم . بەمجۆرە دەبینین توندوتیژی دوو شێوەی سەرەکی ھەیە، یەکەم توندوتیژی مادی، بە دیاردە جۆراوجۆرەکانی

توندوتیژی ڕەمزی، کە بۆردیۆ لە میانی ھەندآ ھۆکار و بواری چاالکییەکاندا ڕوونی دەکاتەوە و پێیوایە دەوڵەت و 



بەو مانایەش مەحاڵە قسە لە کۆمەڵگایەکی . ۆنترۆڵکردن و ھەژموونگەرایی پشتی پێدەبەستآدەسەاڵتی سیاسی بۆ ک
 .مرۆیی بکەین، کە خاڵیی بێت لە توندوتیژی ئەوەش دیاردەیەکە لە دیاردەکانی مێژووی کۆمەڵگای مرۆیی

 
 

 .توندوتیژی ڕەمزی دامەزراوە فێرکارییەکان
 

دنی بە دەوڵەتەوە واتای ئەو پاڵەپەستۆ، یان سەپاندن یان توندوتیژی ڕەمزی لە نمایانکردن و پێناسەکر
ئەوەش . کاریگەرییە، کە دەوڵەت بە شێوەی فەرمانی ناڕاستەوخۆ بەسەر تاکەکان و گروپەکانیدا پرۆسیسەی دەکات

ڕە زۆر بە جوانی لە پەروەردە و فێرکردن بەرجەستەیە، بەو مانایەش دەشآ بڵێین سیستمی خوێندن تەعبیر لە بیروباوە
یان خستنە نێوەوەی پەیوەندی دەسەاڵتە بۆ نێو دەروونی تاکەکان، وەک . بەڵگەنەویستەکانی سیستمی سیاسی دەکات

  .ئەوەی ھەر لە بنەڕەتەوە ئەو پەیوەندییە پەیوەندییەکی سروشتی نێوان ئەو دوو الیەنە بێت
بەپێی بیروباوەڕی ئەو ئیتر . ن دەبێتەوەھەڵبەتە بۆردیۆ بەردەوام دژی سیستمی پەروەردەو فێرکردن و میتۆدی خوێند

قوتابخانە لە . دەوڵەت با واز لە فێرکردنی فێرکردن و ڕاھێنانی خەڵک بۆ بەدەستھێنانی زانیاری و مەعریفە بھێنآ
ھەموو کۆمەڵگاکاندا وەک یەکێک لە دامەزراوە بنەڕەتییەکانی کۆمەڵگای مەدەنی خۆی دەنوێنآ، کە بەردەوام لە 

او گشتگیر لە کۆمەڵگادا بەپێی ڕێسایەکی دیاریکراو خۆی ڕێکدەخاتەوە و تایبەتمەندی قوتابخانەش ناوکۆییەکی تەو
بەشێوە مێژووییەکەی دەکەوێتە کایەی پرۆسیسەکردن و فێرکاری و ڕۆشنبیرییەوە، بەمجۆرە قوتابخانە لە بواری 

کەواتە قوتابخانە . ە ئەنجام دەگەیەنێتنماکردنی کۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیریی لەگەڵ دامەزراوی خێزان کارفرمای خۆی ب
بەو مانایەش . لە کۆمەڵگای مرۆییدا شێوەیەکە لە شێوەکانی دەوڵەت و وەک ئەلتەرناتیڤی خێزان خۆی ڕادەگەیەنێت

فیکرە : مارکس دەڵێت. فوتابخانە لە بواری کردەی فێرکارییەوە یەکێکە لە پیداویستییە ئایدیۆلۆژییەکانی دەوڵەت
ئەو خەسڵەتە باو و ستەمگەرانەی، کە دەست . چینە باوەکانە، ھەر ئەوانیشن، کە ھەژموونیان ھەیەباوەکان فیکری 

بەسەر دامەزراوە فێرکارییەکاندا دەگرن، ئەو خەسڵەتە ستەمگەرایەیە، کە لە سیستمی فێرکاری تەقلیدی ماوەتەوە و 
ەروەردە و فێرکردن لەسەر ئاستی بەمجۆرە سیستمی پ. بورژوازییەت لەدوای سەربەخۆبوونی درێژەی پێدەدات

مۆبیلیزەکردن و ئاراستەکردندا وەک پاشکۆی سێنتەری کۆلۆنی بە پارچە پارچەیی ماوەتەوە، بەدیوەکەی دیکەش چینی 
دەسەاڵتدار بە شێوەیەکی بەرفرەوان بۆ بەدەستھێنانی ئەو ڕیکوپێکییە بەردەوام لە رێگای ئەو دامەزراوەوە دەسەاڵتی 

 .ە و ھەر لەوێشەوە سانسۆری خۆی پیادە دەکاتخۆی درێژ دەکاتەو
کەواتە ئەمڕۆ قوتابخانە ڕۆڵێکی بنەڕەتی لە دووبارە بەرھەمھێنانی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییە باوەکانی نێو کۆمەڵگا 
دەگێڕآ، لە رێگای ھەژموون و ھێزی دەوڵەت و دەسەاڵتەوە و ئەوەش ھەمیشە شێوەی ڕازیکردن و قبوڵکردن لەخۆ دەگرآ 

یان لە رێگای توندوتیژی و زۆرلێکردن بەشێوە ڕەمزییەکەیەوە، وەک . دەڵێ(  ٠٠٢٢-٠١٠٠ئەنتۆتیۆ گرامشی ) وەک
 .بۆردیۆ قسەی لێدەکات

 
 .توندوتیژی و جیاکاری

 
وەک دەزانین لە بنەڕەتدا ئەو جیاکارییە . ھەموو توندوتیژییەکی دژ بە ئافرەت وەک پێویست جۆرێکە لە جیاکاری

. ز دەکات، یان ئەو توندوتیژیەیە دەگەیەنێت، کە ڕەگەزی نێر بەرانبەر بە ڕەگەزی مآ پیادەی دەکاتدەاللەت لە ڕەگە
کەواتە ئافرەت لەبەر ئەوەی وەک ڕەگەز جیا دەکەوێتەوە و جۆرێکی دیکەی تایبەتە، بۆیە ئەویدیکەی نێر وەک 

وەندییەکی بنەڕەتی ھەیە، ئەو کەواتە لە نێوان جیاکاری و توندوتیژی پەی. سەرچاوەی فیتنە سەیری دەکات
  :پەیوەندییەش خۆی لەو خااڵنەی خوارەوەدا دەدۆزێتەوە

 .کردەی توندوتیژی دژ بە ژنان وەک جیاکارییەک خۆی لە بێنرخکردنی ژناندا دەبینێتەوە -



بۆ پیاو  پرنسیبی ملکەچبوونی ژن بۆ مێردەکەی دەرفەتێکی بەرفرەوان... ھەموو جیاکارییەک بەرەو توندوتیژی دەچآ -
دەکاتەوە تاکو لەوێدا بە شێوەیەک لە شێوەکان ئازار بە ژنەکەی بگەیەنێت، ئەو ئازاردان و توندوتیژییەش لە بواری 

ەوە، ئەوەش وەک بەڵگەیەک "تاوانی شەرەف"یاسای تاوان بە تایبەتی لە سیستمە باوکساالرییەکاندا دەکەوێتە میانی 
 .پیاوان بۆ نواندنی توندوتیژی دژ بە ڕەگەزی مێبنە خۆی دەنوێنآ بۆ توندوتیژی دژ بە ئافرەتان و ھاندانی

توندوتیژی دەبێتە پشت و پەنای جیاکاری، زۆربەی پیاوان ئەو توندوتیژییە جەستەییە وەک ئامرازێکی تەقلیدی و  -
 .شێوازێک لە شێوازەکانی تەمێکردنی ژنان بەکار دەھێنن

 
 .توندوتیژی ڕەمزی تلفزیۆن

 
لفزیۆن ڕۆڵێکی بنەڕەتی گرنگ لە ژیانی ڕۆژانەماندا دەگێڕآ، ئەویش لە رێگای بەدواداچوونی ڕۆژانە ھەڵبەتە ئەمڕۆ ت

بۆیە ئەو ئامێرە بە ... و سەیرکردنی بەرنامەکان و ھەواڵ و یان بە مانایەکی دیکە تەماشاکردنی بەپێی ئارەزوو
لفزیۆن بەشدارییەکی ئەکتیفانەی ڕاستەوخۆ و بێگومان زیادەڕۆی نییە ئەگەر بڵێین ت. ناو دەبرێت" میوانی ناچاری"

ناراستەوخۆی لە پەروەردەکردن و ئاراستەکردن و دواڕۆژی منداڵەکانماندا ھەیە، لەالیەکی دیکەش دەشآ ئاماژە بە 
زنجیرەیەک میکانیزم بکەین، کە دەیسەلمێنن تلفزیۆن دەستی لە جۆرێک لە جۆرەکانی توندوتیژی ڕەمزی ئازار بەخش 

دا دەبینآ، یەکێک لەو دیاردانەی ئەو توندوتیژییە ڕەمزییەی، کە تلفزیۆن ڕۆڵی تێدا دەبینآ ئەوەیە، کە و خراپەکار
کاتەکان بە کۆمەڵێک شت پڕ دەکاتەوە، کە نە ھیچ بایەخێکیان ھەیە و نە ھیچ سوودێک و نە وەک پێداویستییەکی 

نرخ ئیستھالک دەکەن، بەو  بێێمە بە شتی ژیانیش تەماشا دەکرێن، بەڵکو ھەموو ھەر تەنھا کاتێکی بە نرخی ئ
مانایەش تلفزیۆن دەستی لە وێرانکردنی ئاگایی و ھوشیاریدا ھەیە و لە ھەمانکاتیشدا ئاگاییەکی درۆزنانەمان 

" یاریی شاردنەوە بە ھۆی نمایشکردن"پێدەبەخشآ، یان کۆمەڵێک زانیاری لەژێر پەرەدەی یارییەک دەشارێتەوە، کە بە 
 .ناو دەبرێت

ەندێجار کۆمەڵێک شت لە تلفزیۆن دەبینین، بەاڵم ئەو شتانە ھیچ ڕوون نین، یان بە شێوەیەک نمایان دەکرێن، کە ھ
ھەست بە شاردنەوە و پەناکردن و پێچاوپێچییان دەکرآ، ھەڵبەتە ھەموو ئەو مەسەالنە لە رێگای وشەی گەورە و 

ی خەڵک بۆ خۆی ڕابکێشآ، بەمجۆرە وشە و وێنە وێنەی سەرنجڕاکێشدا، وێنە و وشەیەک، کە بشآ زۆرترین سەرنج
بەکارھێنانی جولە بتوانآ ڕاڤە و  بێھەژموونی خۆی بەسەر بینەردا دەسەپێنآ، ھیچ وێنە و وشەیەک نییە بە

لێکدانەوەی پێویست و خوێندنەوەی پێویست ھەڵگرآ، کەواتە تلفزیۆن ھەمیشە بە جولەکانی بەرەو خۆی کێشمان 
 .دەکات

ئەوەش وەک دەزانین بەپێی ئاستی ڕۆشنبیریی لە . تلفزیۆن ئامرازێکە بۆ سەرکوتکردنی ڕەمزی بۆردیۆ پێیوایە
بۆ  بێبەاڵم ئایا دەشآ وەک ئامرێکی دیموکراسی ڕاستەوخۆ ھێزێک ... سەیرکەرێکەوە بۆ سەیرکەرێکی دیکە دەگۆڕآ

گومان ھەموو ئەو مەسەالنە ڕاستەوخۆ سەربەخۆیی و ھەر لەوێشەوە ئاستی مەعریفەی زانستی بینەران بەرز بکاتەوە؟ بێ
پەیوەندی بەو دیوو بینینەوە ھەیە، واتە دەکەوێتە پشت تلفزیۆنەوە و پێویستی بە بەرنامە داڕشتن و کەسانی پسپۆر 
و شارەزای بوارە جیا جیاکانی کایەکانی مەعریفە و ڕۆشنبیرییەوە ھەیە، بە مانایەکی دیکە دەکەوێتە دووتوێی ئەو 

کەواتە ئەوەی لە پشت . ە نەبینراوەی، کە تلفزیۆن لە رێگایەوە دەجوڵێتەوە، دەبێتە بینین بۆ بینەرانسیستمە ڕەمزیی
تلفزیۆن ڕاستەوخۆ ئامادەیی دەنوێنآ ئەو بیروباوەڕ و شێواز و نۆرمەیە، کە دەسەاڵتەکان ھەر یەک بەپێی 

لفزیۆن سیستمی سیاسی و کۆمەاڵیەتی جیاوازییەکانی خۆی پراکتیزەی دەکات، بەو مانایەش دەشآ بڵێین لە پشت ت
لێرەوە دەگەینە ئەوەی، کە تلفزیۆن ھەر تەنھا ئامرێک نییە بۆ تۆمارکردنی واقیع، . ڕۆڵی سەرەکی پیادە دەکات

تلفزیۆن ھەر تەنھا ئامرێک نییە بۆ نیشاندانی حەقیقەت و دروستکردنی حەقیقەت و تەحەکومکردنی مەسەلە 
... تەنھا ئامرێک نییە بۆ گەیاندنی بیرکردنەوەی خێرا و خۆراکی ڕۆشنبیریی خێرا کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکان، ھەر

بەڵکو لە زۆربەی کاتەکاندا دەسەاڵتی سیاسی ئەو ئامێرە بۆ بەرژەوەندییە سیاسی و ئایدیۆلۆژییەکانی خۆی بەکاری 
ەنگ و دەنگی جیاواز نیشان دەھێنآ و ھەمیشە لە رێگای ئەو ئامێرەوە جوانییەکان و بەخششەکانی خۆی بە چەندان ڕ



دەداتەوە و ئەگەر پێویستیش بکات ڕاستییەکان بە شێوەیەک دەشێوێنی، کە زۆرانێک بە ھەڵە بڵێین ڕاستی و بە ڕاستی 
بڵێن ھەڵە، تلفزیۆن لە زۆربەی کاتەکاندا پرۆژەی ئەو ھێزە زاڵەیە، کە دەستی بەسەر کۆی کەناڵەکانی ژیاندا 

 .ھێنێەڵکی ئاڕاستە دەکات و بە ئارەزووی خۆی ڕایدەگرتووە و بە ئارەزووی خۆی خ
یەکێک لەو کێشە گەورانەی، کە تلفزیۆن : دەڵێ( تلفزیۆن، میکانیزمێک بۆ گەمەکردن بە عەقڵ)بۆردیۆ لە کتێبی 

ئەو دەپرسآ ئایا دەشآ لە ھەڵپەکردندا بیر بکەینەوە؟ وەک . دەیخاتە ڕوو، پەیوەندی نێوان بیرکردنەوە و خێراییە
نین لە زۆربەی جاران بەرنامەکانی تلفزیۆن داوامان لێدەکات بە خێرایی بیر بکەینەوە، واتە دەرفەتێک کورتمان دەبی

پێدەدا بۆ بیرکردنەوە و وامان لێدەکات لەو ماوە کورتەدا بیر بکەینەوە، بەاڵم ئەوە نەک ھەر کوشتنی بیرکردنەوەیە، 
ەشەوە دەیانەوآ بیرکردنەوە و بیرکەرەوە بخەنە نێو چوارچێوەیەکی بەڵکو ستەمێکە لە بیریاران دەکرآ، ھەر لەو رێگای

 .دیاریکراوەوە، یان بە مانایەکی دیکە دەیانەوآ بیرکردنەوەکان بە ئارەزووی خۆیان دەستکاری بکەن و بچووک بکەنەوە
 

 پرۆسیسەکردن/ ھاپیتوس/بونیاد
 الی پیێر بۆردیۆ

 
 "بێبەڵکو دەتوانآ ئازاد  ،بێمرۆڤ بە ئازادی لە دایک نا"

 سپینۆزا  
 

بێگومان زمان لە کۆیی پەیوەندییە جیاوازەکانیدا زۆربەی جاران بەکارھێنەرانی دوچاری جۆرێک لە دووبارەکردنەوە و 
گواستنەوە دەکات، ھەندێکجار ئەو بنبەستبوون و گواستنەوەیە لە رێگای پالن و ڕێتم و بەرجەستەکردنی نیازی 

ن خەفەکردن و چەپاندنی جیاوازەوە کۆمەڵێک گۆڕانکاری بەسەر شێوەی دەربڕینی زماندا دەھێنێت، بەو دیاریکراو، یا
زمان وەک وەسیلەیەک بۆ ئیلتیزامبوون ( سارتەر)مانایە زمان بەوە دەناسرێت، کە ئێمە ناچار بە گوتنی دەکەین، بۆیە 

ار پێکدێنآ و مرۆڤ والێدەکات لەالیەک بەدوای کەواتە زمان وەک بەھا، ئایدیۆلۆژیەتێکی ھەژمووند. دەخاتە ڕوو
 .بکەوێت و لەالیەکی دیکەش لە دووتوێیدا دابخرێت

زمان تەنھا وەک رێگایەک بۆ پەیوەندیکردن سەیر ناکات، بەڵکو وەک میکانیزمێک بۆ ( ٢١١٢-٠٠٢١پیێر بۆردیۆ ) 
ی جێکەوتەی زمان لەنێو پەیوەندییە بەو مانایەش بەکارھێنانەکانی زمان بەھۆ. دەستبەسەراگرتن، قسەی لێدەکات

 .جیاوازەکانەوە دیاری دەکرێن
 

٠ 
 

لە گەڕانەوەی ئەرزش بۆ کارای کۆمەاڵیەتی خۆی ھەڵدەگرێتەوە، گەڕانەوەی ئەو  (practice)تیۆری پرۆسیسەکردن
خود وەک ئەرزشەش ڕاستەوخۆ وەک پەرچەکردارێک لەبەرانبەر تیۆری بونیادگەریدا وەستاوە، چونکە بونیادگەری 

ھەر لەوێشەوە بونیادگەری بونیاد بە ھێزی . بەرھەمی بیرکردنەوەیەکی ڕووت سەیر دەکات، نەک وەک دەربڕی واقیع
بڕیاردەر دادەنێت و مرۆڤ پشتگوآ دەخات و ملکەچی بونیادی کۆمەاڵیەتی دەکات و وەک بەرھەمێکی ئەو بونیادە 

ان بۆ ئەوەیە، کە ھەڵسوکەوتی تاکەکان لەبەر ڕۆشنایی تەماشای دەکات، بە مانایەکی دیکە ھەموو ھەوڵدانێکی
بونیادە دەرەکییەکان ڕاڤە بکەنەوە، وەک ئەوەی بونیاد بتوانآ بە شێوەیەکی میکانیکی کار بکات و بتوانآ تەجاوزی 

 .ئیرادە و ڕۆحی تاک بکات
یەوە دەکات، ئەو چەمکی پرۆسیسەکردن الی بۆردیۆ جەخت لە پەیوەندی تاکی کارا بە بونیادی کۆمەاڵیەتی

لەالیەکی . پەیوەندییەش لە دووبارە بەرھەمھێنانەوەی ئەو بونیادەوە خۆی دەبینێتەوە، کە تاکی کارا پێی ھەڵدەستێت
دیکەش بۆردیۆ ھەرگیز توانای تاکی کارا لە گۆڕین و گواستنەوە بەدوور نابینآ، بەاڵم پێیوایە گۆڕان پێویستییەکی 

واتە سەرەڕای ئەوەی، کە تاک لە بەرھەمی بونیادی ناوبراودا کاران، بەاڵم دەشآ  .زۆری بە مەرجی بونیادەوە ھەیە



دوور بکەوێتەوە و ھەم لە بەرژەوەندی بونیادیش ( باو)ھەم لە کلتوری فەلسەفەی ئاگایی ( واتە خودی کارا)ئەو خودە 
ۆ پرۆسیسەکردنی تاکی کارا لە ھەر بۆیە بۆردی( واتە لەبەرژەوەندی بونیادێکی دیکەی بەرھەمھێنراودا بێت)دابێت 

بەرھەمھێنانی بونیاد لەنێو کایە کۆمەاڵیەتییەکان بەھەند ھەڵدەگرێت و پێیوایە ئەوە تاکە کاراکانن، کە بەردەوام 
 .بونیادی کۆمەاڵیەتی بەرھەم دەھێننەوە و دروستی دەکەن و دەیگۆڕن

یکانیکانە دوور دەکەوێتەوە و زێتر دەکەوێتە سەر بەمجۆرە کردەی بەرھەمھێنانەوەی بونیاد، لەبەرھەمھێنانەوەیەکی م
دا (Habitu ھاپیتوس)ھاوکاریکردنی تاکە کارەکان، ئەو تاکە کارایانەی، کە بونیادی بەرھەمھێنانەوە لە فۆڕمی 

. بەو مانایە ھاپیتوس سیستمێکە تاکەکان لە رێگایەوە ھەم لە جیھانی دەرەوە دەگەن، ھەم ھەڵیدەسەنگێنن.  دەبینن
یەکەمیان کایە کۆمەاڵیەتییەکانن، کە : ۆردیۆ واقیعی ژیانی کۆمەڵگا دوو ئاستی ھەیە، یان دوو بوون دەژیالی ب

ئاستی دووەم بریتییە لە واقیعی کۆمەڵگا لە . دەکەونە دەرەوەی تاکەکانەوە و بونیادی سەرەبەخۆی خۆیانیان ھەیە
   .یعی کۆمەڵگا و کایەکانە لە جەستەی تاکداژیانی تاکەکاندا بەو شێوەیەش ھاپیتوش لەیەککاتدا بوونی واق

کۆمەاڵیەتییەش داگیر دەکات  (Field) کەواتە بکەری کۆمەاڵیەتی نەک ھەر فەزای کۆمەاڵیەتی، بەڵکو ئەو کایە
 -ھاپیتوس=)پرۆسیسەکردن : کەپرۆسیسەکانی خۆی تێدا دەنوێنآ، ئەوەش الی بۆردیۆ بەو شێوە دەخرێتە ڕوو

ۆرە پەیوەندی دیالۆگئامێزی نێوان بونیاد و پرۆسیسەکردن بەرجەستە دەبێت، ئەو کایە، بەمج(  +سەرمایە
  :پەیوەندییەش لە رێگای ھاپیتوسی بکەرە کۆمەاڵیەتییەکان بە ئەنجام دەگات

 بونیاد ھاپیتوس پرۆسیسەکردن
ەقڵی ھاپیتوسەوە ھەمەڕەنگی ئەو پرۆسیسەکردنەش بە ھەمەڕەنگی بونیادە کۆمەاڵیەتییەکان و ھەمەڕەنگی بونیادی ع

ھەڵبەتە لە کۆمەڵگا کۆنەکاندا ئەو ھەمەڕەنگییە کەمتر بەرچاو دەکەوێت و زێتر ھاوگونجان قەڵەمڕەوی . بەندە
 .دەکات، بەاڵم لە کۆمەڵگا پیشەسازییەکان ھەمەڕەنگی زێتر دەبینرێت

 
٢ 

 
ڕۆشنبیریی، پەروەردەیی، سیاسی، ئابوری، )کۆمەڵگای ھاوچەرخ الی بۆردیۆ لە چەندین کایەی ھەمەڕەنگ 

سنوورانە، یان سەربەخۆ و نیمچە سەربەخۆیانە سەر بە یاسا و  بێپێکھاتووە، کۆی ئەو کایە سنوردار و ...( ئەکادیمی
ھەر یەک لەو کایە جۆراوجۆرانە بکەری تایبەت بەخۆی . شێواز و گەمەی تایبەت و بەرژەوەندی بابەتیانەی خۆیانن

کارەکانیان بەپێی کایەکان دەگۆڕێت، وەک چۆن ھەندێجاران تێکەڵ بەیەکتریش دەبن، ھەیە، ئەو بکەرانەش سروشتی 
 بەاڵم ئەوەی چەمکی کایەکان قووڵتر دەکاتەوە چەمکی جیاوازییە و ئەو چەمکەش لە رێگای چەمکی ستراتیژییەتەوە

(Strategy) ە کاراکان ناکەوێتە بەو مانایەش بۆردیۆ دەیەوآ بڵێت پرۆسیسەکردنی بکەر. زێتر بەرجەستە دەبێت
واتە پالن و ستراتیژییەت نە بە . بەرانبەر یاسای دیاریکراو و سەپێنراوەوە، بەڵکو بە پالن و ستراتیژییەتەوە بەندە

 بێستراتیژییەت لەالیەن بکەرەکانەوە ئاڕاستەکردنێکی ... ئاڕاستەکردنەوە بەندە، نە بە شێوە میکانیکییەکانەوە
 .رێتھۆ لەخۆ دەگ بێمەبەستانە و 

. ستراتیژییەتی دووبارە بەرھەمھێنانەوە و ستراتیژییەتی گوازتنەوە: بۆردیۆ ستراتیژییەت لە دوو شێوازدا دەبینآ
یەکەمیان ئامانجی پارێزگاریکردنی بارودۆخی کۆمەاڵیەتی و باشکردنییەتی، پشت بە قەبارەی سەرمایە و حاڵەتی 

حاڵەتی .. یاساکانی بۆماوە، بازاڕی کارکردن، سیستمی فێرکردنوەک : میکانیزمی دووبارە بەرھەمھێنانەوە دەبەستێت
بەاڵم ڕەھەندی دووەمی ستراتیژییەت . ئەو میکانیزمەش بە حاڵەتی پەیوەندی ھێز، لەنێوان چینەکانەوە دەلکآ

یەی دووبارە گواستنەوەی سەرمایەی ئابوری بۆ سەرما: لێپرسراوی بزاڤە ناوەکییەکانی فەزای کۆمەاڵیەتییە، لەوانەش
سەرمایەی فێرکردن کۆی ئەو سااڵنە دەگرێتەوە، کە فێرکار لە سیستمی فێرکردندا بەسەری دەبات، ئەوەش )فێرکردن 

گواستنەوەی ناوبراو کردارێکە زێتر دەوڵەمەندەکان بۆ ( بەرە بەرە لە قۆناغێکەوە بۆ قۆناغێکی دیکە زیاد دەبێت
خی پێدەدەن جا چ بەشێوە ڕەواکەی یان بەشێوەی جۆراوجۆری پارێزگاریکردن لەبەرژەوەندییە جیاکارەکانیان بایە



مەبەستی بۆردیۆ لە بەرژەوەندی ھەر تەنھا بەرژەوەندی ئابوری نییە، بەڵکو بە شێوەیەکی بەرفرەوانتر لەو . ناڕەوا
   .چەمکە دەڕوانآ و دەیخاتە دووتوێی بەرژەوەندی ڕەمزی و قازانکردنی ڕەمزییەوە

 
٢ 

 
ارودۆخی کۆمەاڵیەتی خۆی ھەیە و پەیوەندی بە بارودۆخەکانی دەوروبەرەوە دەکات، ئەوەش بە ھەموو کۆمەڵەیەک ب

کایەکانی فەزا دەچوێنآ، بۆیە کۆمەڵگا بە زاراوەی فەزای کۆمەاڵیەتی ناو دەنآ، بارودۆخی ڕێژەیی لەنێو ئەو فەزایەدا 
کەواتە زاراوەی کایە الی بۆردیۆ . نەوەدەبێتە دیاریکەری ناسنامەی بکەر و کۆمەڵی کۆمەاڵیەتییە جۆراوجۆرەکا

دەکەوێتە سەر حاڵەتی ملمالنێی نێوان دوو بکەری کارای نایەکسان لە ھێز بەسەر سەرمایەدا، جا ئەو سەرمایەیە ھەر 
جۆرێک بێت، بۆیە کۆمەڵگا لە پەیوەندی ھێزدا دەبینێتەوە ھێزێک، کە دەکەوێتە نێوان چینەکانی کۆمەڵگاوە، ملمالنآ 

تھێنانی ئەو ھێزەش لەپێناو جیاکاری ئابوری و ڕۆشنبیریی زاراوەی کایەی کۆمەاڵیەتی گشتییە، ئەو کایە بۆ بەدەس
گشتییانەش بەرەو کایەی فەرعی دابەش دەبن، وەک کایەی فێرکردن، ئابوری، کایەی بەرھەمھێنانی ڕۆشنبیریی، 

  ...کایەی ئایین
یەکەم، پێویستە ئاستی کایەکە لە بەرژەوەندی بە : ەخاتە ڕووبۆردیۆ سآ قۆناغ بۆ شیکردنەوەی کایەی کۆمەاڵیەتی د

کایەی بڕیاردەر، کە کایەی سیاسییە دەستنیشان بکەین، چونکە ئەو کارە ڕوونی دەکاتەوە، کە ئەو کایەیە چ مانا و 
دووەم، پێویستە لەپاش ئەوە وێنەیەکمان لەسەر پەیوەندییە . بایەخێکی لەبەرانبەر کایەکانی دیکەدا ھەیە

واتە پێویستە بزانین شەڕە . بابەتییەکانی نێوان پێگە جیاوازەکان لەبەر چاو بێت، کە لە کایەیەکدا ھەن
واتە پێویستە . سێیەم، دەبێت لە ھاپیتوسی بکەرە کۆمەاڵیەتیەکان بکۆڵینەوە. ڕەمزییەکانی ناو کایەکە لەسەر چین

  .ستنیشانکردنی جۆرەکانی سەرمایەی ناو کایەکەی ھەیەبزانین چ ھەڵوێستێک لە ناو کایەکەدا بڕیاردەرە و توانای دە
 

١ 
 

زۆر بەرفرەوانترە لەوەی، کە لە ئابوریناسی مارکسیدا  (Cabital) ھەڵبەتە تێڕوانینی بۆردیۆ بۆ سەرمایە
دەبینرێت، چونکە چەمکی سەرمایە وەک بەدیھێنەری پەیوەندی و ئاڵوێری و سەودا تەماشا دەکات، ئەو تێروانینەی 

بۆردیۆ پێیوایە ھەموو ئەو ھێزەی، . یۆ بۆ سەرمایە بۆ تێگەیشتن لە دنیای کۆمەاڵیەتی زۆر بە سوودتر دەکەوێتەوەبۆرد
بۆیە چەمکی سەرمایە . کە وەک میکانیزم لە پرۆسەی ملمالنێی کۆمەاڵیەتی بەکار دەھێنرێت بۆ سەرمایە دەگەڕێتەوە

بۆردیۆ جگە لەسەرمایەی ئابوری قسە .  پرۆسیسەی دەکەنھەموو جۆرە خاوەندارییەک لەخۆ دەگرێت، کە بکەرەکان 
لەسەر شێوەی جۆراوجۆری سەرمایە دەکات لەوانەش سەرمایەی ڕۆشنبیریی، ئەو سەرمایەیەش دابەشی دوو جۆر دەکات، 
یەکێکیان بۆماوەیە و ھەموو ئەوانە دەگرێتەوە، کە تاک لەمیانی گەشەکردنی کۆمەاڵیەتییەوە بەدەستی دەھێنێت، وەک 

ئەویدیکەشیان وەرگیراوە و ھەموو ئەوانە دەگرێتەوە، کە تاک . ڕەگەزەکانی بونیادی عەقڵی و دەستەواژەی زمانەوانی
 .لە رێگای توانا و بەھا و فێربوونەوە بەدەستی دەھێنێت

ی ھەڵبەتە بۆردیۆ پێماندەڵێت چۆن سەیری سەرمایەی ئابوری دەکەین، بە ھەمان شێوەش سەیری سەرمایەی ڕۆشنبیری 
بەو مانایەش دەیەوآ بڵآ سیستمی ئابوری لەپشت . بکەین، بە تایبەتی ئەوەی، کە پەیوەندی بە کەڵەکردنەوە ھەیە

سەرمایەی ڕۆشنبیرییەوەیە، بەاڵم سەرمایەی کۆمەاڵیەتی کۆی بەیەکەوە بەندبوون و پەیوەندی کۆمەاڵیەتی بکەرەکان 
وانیدیکەوە بریتییە لە تۆڕێکی کۆمەاڵیەتی، کە بەھۆی ئەو پەیوەندییە بەرانبەرانەی تاک بە ئە. لەخۆدەگرێت

سەرمایەی گشتییەوە پشتیوانی لە تاکەکان دەکات، بنەمای ئەو ڕەوایەتی و پشتیوانییەش بۆ بیروباوەڕ و بڕوابوون 
ھەڵبەتە لەو بارەدا ھەموو جیاوازییە چینایەتییەکان و جیاوازییەکانی دیکەش وەک سەرمایەی ڕەمزی . دەگەڕێتەوە

بەاڵم سەرمایەی سیاسی، کە وەک یەکێک .  ەماشا دەکرێت و مافی جیاکاری خۆی لە پەیوەندی و بڕوابوون دەخەمڵێنآت
لە سەرمایە ڕەمزییەکان تەماشا دەکرێت، جگە لە سەرمایەی ئابوری، کۆمەاڵیەتی، ڕۆشنبیریی شتێکی دیکە نییە، واتە 



بە مانایەکی دیکە . بە فەرمی دەناسرێت و دانی پێدادەنرێت ئەو جۆرە سەرمایەیە بەپێی شێوازیکی تایبەتی وەرگرتن
. ھەر جۆرێکی سەرمایەی ئابوری و ڕۆشنبیریی و کۆمەاڵیەتی بە پلەی جیاواز وەکو سەرمایەی ڕەمزیش بەرجەستە دەبن

 .بایەخی سەرمایەی ڕەمزی لە شیکردنەوەی کۆمەڵگادا جوانتر دەردەکەوێت
 

 :سەرچاوە و پەراوێزەکان
 

 ..لبنان -، بیروتترجمةلل العربیة لنظمةمحمد بدوی، ا. د: و تقدیم ترجمة، اللغةجان جاک لوسیرکل، عنف   -٠
 .، نبیل ابو ێعب، بیروتترجمةالجسد، میشیالن مارزانو،  ةفلسف  -٢
  .، بروانە ئینتەرنێت٠٩١١-٠٩٢٢و سبینوزا باروخ او بندیکت . ٢١١١/١/٢عالقە الوعی و الجسد،  - ٢
 ...الجسد، میشیالن مارزانو ةففلس  -١
 .لبنان -، فلکس فارس، دار القلم، بیروتترجمةا تکلم زرادشت، ذفریدیریک نیتشە، ھک  -٨
وائل برکات، دار . ، دترجمة، تالیف، فرانک ایفرار و اریک تینە، لنصفی مواجھە اة روالن بارت، مغامر  -٩

 .٠طالینابیع، دیمشق، 
 .سایتی گوگڵ: میمیە، بروانەص ةوجودی ةفق لعبافی  !ة، سۆال الفلسفطسعید بوخلی  -١
ژی /  ٠٩- ٢١١٩/کانون الڕول / ١ ةالجمع -ةالمعلوماتی اولوز والسۆال الفلسفی، شبکە النبمل فۆاد عبید، جیل دا  -١

 .٠١٢١/ ةالقعد
 .بغداد, ةمالعا ةقافیثدار الشۆون ال, رضسعاد محمد خ. د. ت, المرئی والالمرئی , موریس میرلو , بونتی  -٠
 .بیروت -ةلورانس، دار المسیر. ە.عند د ةالفلسفی ةریظادم، دراسە فی الن ةحنا عبود، تفاح  -٠١
پزیشکی دەروونی نەمساوی، بە بەناوبانگترین زانای  ٠٠٢٠ -٠١٨٩ Freud Sigmund فروید سیغموند  -٠٠

 .(Psychoanalysis) ییەدامەزرێنەری ڕێبازی دەروونشیکار. دەروونی لە فیکری نوآ دێتە ژماردن
 .بیروت -ةلورانس، دار المسیر. ە.عند د ةالفلسفی ةریظادم، دراسە فی الن ةحنا عبود، تفاح  -٠٢
 .٢١٩، ل٢١١٠لوقمان عەبدوڵاڵ، چاپی یەکەم،: ، عەبدوڵاڵ ئۆج ئاالن، و٠انیفستۆی شارستانێتی دیموکراتی،  م -٠٢
دلشاد خۆشناو، : یەتەکاندا، ویل دورانت، وەرگێرانی لە فارسییەوەژن، پیاو، ئاکاری سێکسی لە النکەی شارستان  -٠١

 .٢١١٠لە زنجیرە باڵوکردنەوەکانی یەکێتی ژنانی کوردستان، 
زۆربەی زۆری ژنگەراکان پێیانوایە فێمینیزمگەرایی بزاڤێکی شەعبیە ئامانجی البردنی ئەو تەگەرانەیە کە لەسەر   -٠٨

ئەو بابەتانەی کە فێمینیزم لە . مەاڵیەتی و ڕۆشنبیریی و ئایینی جێگیر کراونبنەمای پشتاوپشتگەری و پلەوپایەی کۆ
و ( واتە کردنی ژن بە کااڵی سێکسی)کۆمەڵگای پەتریاکیدا بە ناوەڕۆکی خۆی دەزانآ بەشتبوون و بەشتبوونی سێکسییە 

 .٢١٠١ویکیبیدیا، الموسوعە الحرە، انپویە، مارس : بۆ زێتر شارەزایی بڕوانە... چەوسانەوە
فیمینیزم، جیەن فریدمەن، وەرگێڕانی، فەرشید شەریفی، وەزارەتی ڕۆشنبیریی، بەرێوەبەرایەتی خانەی   -٠٩

 .وەرگێڕان، چاپخانەی کارۆ
فێمینیزمی ڕادیکاڵی، لیبراڵی، باشوری، ژینگەیی، : ئایدیۆلۆژیا و بزاڤە فێمینیزمەکان چەندان جۆرن  -٠١

جون ستیوارت مل، سیمون دی : لە تیۆریسنەکانیشیان بۆ نموونە.. ، ئیسالمیئەفسانەیی، توندگەرا، یەھودی، مەسیحی
 .٢١٠١ویکیبیدیا، الموسوعە الحرە، انپویە، مارس : بۆ زێتر شارەزایی بڕوانە.. بوفوار، جیرمین غریر، قاسم امین

جێگای بۆ ( نساءد الضاشکال التمییز  ةاء علی کافضالق ةاتفاقی)مەسەلەی ھۆمۆسێکسواڵەکان لە ژێر ناوی   -٠١
ی ئوسترالی ھۆمۆسێکسواڵ ڕەخنەی لە پەیماننامەی نێو (نیکۆالس تۆنون)کراوەتەوە، ئەوەش دوای ئەوە ھات کە 

دەوڵەتی مافی مرۆڤ گرت، کە ھیچ پاراستنێکی مافی ئەوانی تێدا نییە و داوای جێکردنەوەی مافی ھۆمۆسێکسواڵەکانی 
 .لەنێو مافی مرۆڤ کرد

. پ. س. ە. فیمینیزم، جیەن فریدمەن، وەرگێڕانی، فەرشید شەریفی: یی و بەدواداچوون بڕوانەبۆ زێتر شارەزا  -٠٠
 . ٢١،٢٩ل



لە ڕۆشنبیریی ئینگلیزی ھاتۆتە بەرھەم، ئەو وشەیە ئەسڵی التینییە، لە زمانی عەرەبی  Gander جێندەر  -٢١
ی جێندەر بەوە کراوە کە زاراوەیەکە بۆ پێناسە" تەندروستی جیھان"ڕێکخراوی . ی بۆ بەکار دەھێنن(الجنوسە)وشەی 

وەسفکردنی تایبەتمەندییەکانی پیاوان ئافرەتان بەکار دێت، پەیوەندی بە جیاوازی ئەندامەکانیانەوە نییە، لەالیەکی 
ترەوە مەوسوعەی بەریتانی لەماددەی جێندەردا پێناسەی وشەکەی کردووە بەوەی ھەستی مرۆڤ بەوەی نێرە یان مآ 

ئەوەی ئەندامی نێرینەی ھەیە یان مێیینە بەڵکو ناسنامەی جێندەریی لەکاتی لەدایکبوونەوە دیاری  ناگەڕێتەوە بۆ
بە نێرینە و مێینە بەڵکو الیەنی نەفسی و کۆمەاڵیەتی دەبنە پێکھێنەری ناسنامەی جێندەری ئەو کەسە کاتێک  ێناکر

 .لەمنداڵیەوە گەشە دەکات
ێرنەیی و مێینەیی پەیوەندی بەالیەنی ئەندامیی نێرنە و مێنەوە نییە ن: بەپێی ئەو پێناسەی مەوسوعەی بەریتانی

بەڵکو مەسەلەیەکی کۆمەاڵیەتییە، ناسنامەی ئەندامیی بۆ تاک ھاوتەریبە لەگەڵ ئەوەی کە ھەست بکات نێرە یان 
ێتر شارەزایی بۆ ز. می، بەاڵم ئەم ناسنامە ئەندامییە لەگەڵ سروشتی الیەنی نەفسی ڕۆڵی کۆمەاڵیەتی ھاوتەرب نییە

  :بڕوانە ئەو سەرچاوەیەی خوارەوە
 .سۆران عومەر، بڕوانە سایتی ماڵێک لە ئاسمان: ئامادەکردنی" جێندەر"لێکۆڵینەوەیەکی خێرا لەسەر   -٢٠
الفکر  ةبمجل ترجمةە الذدرت ھصسلیـم، امحمد : ترجمةالممنوعە،  اللغةجلبیر غرانغیوم، الڕب المقلوب و  -٢٢

 .رصالعربی المعا
دلشاد خۆشناو، : ژن، پیاو، ئاکاری سێکسی لە النکەی شارستانیەتەکاندا، ویل دورانت، وەرگێرانی لە فارسییەوە  -٢٢

 .٢١١٠لە زنجیرە باڵوکردنەوەکانی یەکێتی ژنانی کوردستان، 
لە  ٢١١٢ی یەنایەری ساڵی ٢٢یەکێکە لە گەورەترین ڕۆشبیرانی فەرەنسی کۆتاییەکانی سەدەی بیستەم، لە   -٢١

بۆردیۆ بە سیاسەتەوە پەیوەست بوو، وەک چۆن بە قووڵی چووبووە نیو فیکر . ساڵیدا کۆچی دوای کردووە ١٢تەمەنی 
 .و مەعریفەوە

بیروت،  -، الحمراءالعربیة ةسلمان قعفرانی، مرکز دراسات الوحد. د: ترجمةبیار بوردیو، الھیمنە الژکوریە،   -٢٨
  .٢١١٠ ط
  .دانا لەتیـف شوانـی: و. ٠٠٠-٠١، بابک احمدی، چاپ چھارم، ێ ترجمةی متن، پول ریکور، زندگی در دنیا  -٢٩
االسبوع  ةسلیمان حسین، جرید: ةلمیس کنجی، مراجع: ترجمةفال، طالجنسی فی المجتمع و فی ادب اال طالتنم  -٢١

 .٠/٠٠/٢١١٢فی  ١٢٢االدبی، العدد 
دلشاد : ا، ویل دورانت، وەڕگێرانی لە فارسییەوەژن، پیاو، ئاکاری سێکسی لە النکەی شارستانیەتەکاند  -٢١ 

 .خۆشناو، لە زنجیرە باڵوکردنەوەکانی یەکێتی ژنانی کوردستان
 .٢١١٢ینایر /٢١، موقع محمد اسلیم، ةقافیث -سوسیو ةکبنی ةکوریذال ةیوسف المحسن، الھیمن  -٢٠
 .سلمان قعفرانی. د: ترجمة، ةکوریذال ةبیار بوردیو، الھیمن  -٢١
اھر، ھەڵبەتە ئەو ناونیشانە لە ضالرجل، رودولف  ثناە فتالم تترجل المر: زیمورإلیریک / ولنس االالج  -٢٠

 .بڕوانە سایتی گۆگڵ لە ئینتەرنێت, ناونیشانی کتێبەکەی سیمۆن دۆبۆڤوار بە ناوی ڕەگەزی دووەم وەرگیراوە
  .ةسسات السیاسیووالم ةبیار بیرنبوم، معجم علم السیاس  -٢٢
 “ال السوسیولوجیوإلی الس ةفی الحاج: ةو التحوالت السیاسی ةری عبد الرحیم العلوم االجتماعیطالع. د  -٢٢
  .٢١١٢ طشبا ١ ةالنھار، الجمع: ةعن جرید/ علی سالم  -٢١
  .بحی درویش کاتب سوری عن انترنیتص  -
 .٠١٢١/انیثربیع ال/١- ٢١١١/نیسان ٢١اء ثالثال -ةالمعلوماتی اشبکە النب  -٢٨
 - ٢١٢: ص. ٠٠٩٩بع والنشر، طلل ةالدار الجماھیری: رابلسط، ثنور مغیا: ، تةسباب عملیایو، بییر، بورد  -٢٩
ھەڵبەتە چەمکی ھاپیتوس لەالیەن بۆردیۆ دانەھێنراوە بەڵکو بەرفرەوانکراوە، چونکە ئەو چەمکە لە کارەکانی . ٢١٢

 .Edmund Husserl رەل، ماکس فیبێر، ئەدمۆند ھۆسNorbert Elias ئەرستۆ، نۆربێرت ئەلیاس



 ٢١٠١پییەر بۆردیۆ و کۆمەڵناسی فەلسەفی، ڕێبوار سیوەیلی، دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی، چ   -٢١
 .ھەولێر

 .بۆردیۆ پێیوایە ھەموو جۆرێک لە سەرمایە دەبێتە شوێنی ملمالنێی لە کایەکەی خۆیدا  -٢١
 .قافی العربیثز الالمرک: ، بیروت٠طفریفر،  ةنخل: ، ترەصالمعا ةار، بیار، العلوم االجتماعیصنا  -٢٠
 .٠٠٠١دار توبقال، : اءض، الدار البی٢طعبد السالم بنعبد العالی، : ، تةطبوردیو، بییر، الرمز والسل  -١١

 
 شاعیر و ڕەخنەگر و وەرگێڕ

 :لە بەرھەمە چاپکراوەکانی نووسەر
 

 .٠٠٠٨/ ەولێرکۆمەڵە شیعر، ھ -سێبەری ئاو  -  
 .٠٠٠٩/قەسیدە، ھەولێر -بازەمەنێک لە تەماشاکردنی ئاو بەڕۆژوءبین -  
 .٠٠٠٠/لە باڵوکراوەکانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم، سلێمانی -لێکۆڵینەوە -ئاگایی زمان زمانی ئاگایی  - 

دەبی و ڕووناکبیریی لە باڵوکراوەکانی بنکەی ئە -دەقی شانۆیی وەرگێردراو لە عەرەبییەوە سێ -تەنیا مەرگ  -  
 .٠٠٠٠/گەالوێژ

لە باڵوکراوەکانی بنکەی ئەدەبی و ڕووناکبیریی  -کۆمەڵە شیعر، لە عەرەبییەوە -تەنیا ئاو تەنیا باران  -
 .٢١١٠/گەالوێژ

لە باڵوکراوەکانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم،  -لێکۆڵینەوە -پەیبردن بەشیعر بوون, پەیبردن بە ژیان  -
 .٢١١٠/سلێمانی

وەرگێرانی لە عەرەبییەوە، لە باڵوکراوەکانی بنکەی ئەدەبی و ڕووناکبیریی گەالوێژ،  -ئەدۆنیس -شیعریەتی دەق  - 
 ٢١١٢/سلێمانی

 .٢١١٢/دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم، سلێمانی -وەرگێرانی لە عەرەبییەوە-مرۆڤ لە ڕوانگەی فرۆید  - 
 .٢١١١/چاپ و پەخشی سەردەم، سلێمانیلێکۆڵینەوە، لە باڵوکراوەکانی دەزگای  -خەیاڵی زمان   -
لە باڵوکراوەکانی سەنتەری لێکۆڵینەوەی فیکریو  -شوێنکاتی یەکەم لە دووەم ء ئێستای سەرگوڕە، لێکۆڵینەوە  -

 .٢١١١/ئەدەبی نما، ھەولێر
ەوەی لە باڵوکراوەکانی سەنتەری لێکۆڵین -وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە -دوو گفتوگۆی فیکریء ئەدەبییە -ئەدۆنیس  -

 .٢١١٨/فیکری و ئەدەبی نما، ھەولێر
لە  -لێکۆڵینەوە -نومایشکردنی فیکری سەردەم لە چەند پەراوێزآ -پەراوێزی خوێندنەوە, خوێندنەوەی پەراوێز  -

 .٢١١٨/باڵوکراوەکانی بەڕێوەبەرایەتی چاپ و باڵوکردنەوە، سلێمانی،
لە باڵوکراوەکانی دەزگای چاپ و پەخشی  -ەبییەوەوەرگێڕانی لە عەر -رەخنە لە سێنترالیزمی خۆرئاوایی-درید  -

  .٢١١٨/سەردەم، سلێمانی
 نووسین خۆکوژییەکی تەواو نەکراو،  -

لە باڵوکراوەکانی سەنتەری لێکۆڵینەوەی فیکری  -وەرگێرانی لە عەرەبییەوە -کۆمەڵێک وتارو گفتوگۆی ئەدەبیء فیکرییە
 .٢١١٩/و ئەدەبی نما، ھەولێر

وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە، لە  -اری وشەکان، کۆمەڵێک گفتوگۆی ئەدەبی و فیکرییەئەفسوونک.. ئەدۆنیس  -
 .٢١١١/باڵوکراوەکانی دەزگای وەرگێران، ھەولێر

، وەزارەتی ڕۆشنبیریی و الوان، بەرێوەبرایەتی ١٠گێڕانەوە، کۆدی دافنشی، لێکۆڵینەوە، کتێبی گیرفان ژمارە /زمان  -
 .ھەولێر. ٢١٠١انەی ڕۆشنبیریی،چاپ و باڵوکردنەوەی ھەولێر، چاپخ

 .٢١٠١شەڕی زمان، لەپێناو تەئویلکردنی دەق، لێکۆڵینەوە، بەرێوەیەرایەتی چاپ و باڵوکردنەوە، سلێمانی،   -
  .٢١٠١میوانی ئاو، کۆمەڵە شیعر، لە باڵوکراوەکانی سەنتەری لێکۆڵینەوەی فیکری و ئەدەبی نما، ھەولێر،   -



دەزگای توێژینەوە ( خوێندنەوەیەک بۆ ئەزموون و تایبەتمەندی شیعری ھاشم سەراج)شیعر، لێکۆڵینەوە /بوون/زمان  -
 .٢١٠١و باڵوکردنەوەی موکریانی، ھەولێر 

 
  :ئەو بەرھەمانەی ئامادەی چاپکردنن

 
 .قەسیدەی وێنەیی، شیعری خەزعەل ئەلماجدی، وەرگێڕان -
 .شیعرییەتی عەرەبی، ئەدۆنیس، وەرگێڕان -
 .ە شیعرلەبەر باران، کۆمەڵ -
 .خەیاڵی رەوانبێژی، دەق و پراکتیزەکانی وەرگر، لێکۆڵینەوە -

 
 
 
 
 
 
 


