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تا میتودیش ئاشكرا  هه. آات ده ست پ  ده وه آانی  متودیه بوونه له  مژووی گه ر زانستك له مژووی هه
نھا ڕووی  ی بانومای زانست ته آانه، ئاونه ردی وونبووی گۆمی ڕاجیاوازه انست بهبت، ز نه

  شان پراآتیك، بۆیه هنت بۆ پرسی تیۆر و پا رده و ده وه  پرسی گومانه  له  آه ی متوده قینه ڕاسته
   بۆ آورته هو ڕینه ی  بگه وه  ب ئه ناآرت ، پرسی فیمینیستی و سیاسی الی ژنی آورد بخوقنین به

  . دانی رهه  پنووسی مژووی سه ره سه
 

 زانستی سیاسی
 

و  ره ت به  سیاسه وت آه آه رده آاندا بۆمان ده یه  سیاسی وتنه  گۆڕانكاری پشكه چاو خشاندن به به
تی مكی زانس ری چه تی آۆنی یۆنانی  داهنه آرت بین شارستانیه  ده وه ، ئه تخوازی ڕۆیشتووه سته ده

ستۆ  ره فالتوون و ئه وخۆ ناوی سوآرات و ئه  آردنی زانستی سیاسیدا ڕاسته  ڕاڤه   لهویه سیاسی
 پانتایی مژوویان  فه لسه ری فه دانه  بناغه  به و سانه  ئه آه ،ی بیرمان   نو چوارچوه وته آه ده

  فه لسه ری فه  بونیادنه به. ز. پ ٣٩٩سوآرات    .شن مكی هاوبه ش دوو چه شه فه لسه زانست و فه.  گرتووه
آانی  فه لسه  فه ی تیوریه رباره  ده  زانراوه ی آه وه ، ئه نووسیوه ی نه ك ووشه ی یه وه ل ئه گه نرت له داده
ی  و مرۆڤه  ئه .ن بووۆفالت  دیارترینیان ئه ك، آه  خه شتوون به آانی گه ی قووتابیه  ڕگه نیا له ته
ی  وه شت به نگی بوو تا گه ت پ نه قیقه  حه ی له آشه آردار و پاشه رچه  په وو چۆنكه ب فه لسه هیدی فه شه
  رله  به خشی آه و هاوڕێ و خوندآارانه به آانی به فتا سایدا تیوره نی حه مه  ته م له. پ٣٩٩ سای  له
.  ج هشت رگی شاریان به مه  
   وانه ست و له  ده گاته تی ده واوه  ته آانیمان به  آاره آه  سووفه یله م فه آه  یه-ز.  پ٣٤٧- ٣٢٧فالتوون  ئه
 سیاسی و ئابووریی و  ی زانسته  تیدا زۆربه آه) گفتو گۆی یاساآان،رامیاری ، آۆمار (

مری   مردن و نه ت به باره آانی سه یه فی لسه  فه  تیوریه  له  آردووه ، جگه سته رجه آانی به یه تی یه آۆمه
ت و تیوری   سیاسه راوورد به فالتوون به آانی ئه ی تیوره وه ل ئه گه له. ق سرووشتی عهپاش مردن و 

و  ئه ،  وه گرته   ڕاستی ده ن آۆمهۆفالت  ئه ، چۆنكه وه بینته پیادا خۆی دهتو یو سیاسی ئستا زیاتر له
یی   تیوری نموونه دا به می خۆیشی رده سه ، له وه یان نابته مۆدا جگه  جیھانی سیاسی ئه ش له یانه ڕاستی
   بكات چۆنكه تدا هه آانی سیاسه  تاریكه  نو دووڕیانه یی له  نموونه حایشه ، مه ت آراوه ناوزه
. پك هنرابوون یانه م ڕاستی ر ئه  سه فالتوون له آانی ئه تیوریه  

.ته وه ری ده یكه خوازی په چاآه ) ١  
. و فر بوونه رده روه خوازیش په مای چاآه بنه) ٢  
. وایه رمانه مایی فه تی بنه ری سیفه دادوه) ٣  



.ندی تاك وه رژه  به رله ڵ به ندی آۆمه وه رژه پشكخستنی به) ٤  
  ٢.  یه زایانی ڕاهنراو هه  شاڕه  پویستی به ركه حوآم آردن هونه) ٥

ر رووداو سیاسی  رانبه رۆڤه بهویستی م موو شتكیش هه ر له هه فه عیشقه بۆ زانست وه به لسه   فه
ویسته یه آه له تیوری  و جۆره هه ست له به آان ، دیاره مه تی و سروشتیه الیه و آۆمه

یخاته ڕوو ،  ی مرۆڤی یاخی ده رباره ده" آامی "ی  وسته و هه آو ئه آراوه ، وه آاندا ڕاڤه سوفه یله فه
سینا آرایه  تی تكدانی خویی الوانی ئه مه بوو آه به تۆ و مرۆڤه وستی سوآرات ئه آو هه وه
و  وه آه ڕابكات و ڕۆحی ڕزگار بكات له مردن ، ئه آانی لی پاڕانه وه و قوتابیه ندینخانه به
هری خواردووه  واندا ژه می ئه رده ڕی ، له به یارانی بیرو باوه آرد بۆ نه شی نه آرد و به ی نه وه ئه

ی سیاسی جیاوازه له  فه لسه بۆیه فه. وه  ه ویژدانكی ڕازییهگیانی سپارده به بیروباوه خۆی ب
تی پراآتكی ، بۆیه ل سیاسه گه  
ته تیورییه آه  و سیاسه ی سیاسی ئه فه لسه ی سیاسی چونكه فه فه لسه ر فه وت بچمه سه نامه. 

ڵ  وازه له گهدات و جیا ت ده ت و حكومه وه ند به بارودۆخی ده آانی پابه خ به دیارده سیاسیه بایه
تی  ك ، جیاوازه له سیاسه بردن و بارودۆخی خه ریوه ری و به دیارده ئابوری و رۆشنبیری و دادوه

ك و  وایی آردن و بارودۆخی خه رمانه وه له فه گرته ی سیاسی ده پراآتیكی آه واتای پروسه
ی  رباره ده" ۆماس هۆبز ت" ی باسمان آرد  وه ، ،جگه له وانه آۆته آانیان  ده ندیه وه رژه به

باشی  آات  آه به ئاماده آانی ده رجاوه باس له زۆرداری و سه" التنینا و لفیاتان" ت دواوه  سیاسه
(   له ١٧٥٥ – ١٦٨٩مۆنتسكۆش . آانی دی  سروشتی مرۆڤ آۆتایی دت ببت به گورگ بۆ مرۆڤه

وایی آردن آه به  رمانره ت به فه هبار آات سه ی خۆی ده آه ی تیوره دا به وردی ڕاڤه) روح الشرائع
نسی بواری یاسا  له  ڕه جگه له زانایانی فه. لیكی و زۆرداری پۆلنی آردوون  آۆماری و مه

ی سروشتی ژن و  وه ره  ده  له مك و پنتانه و چه آردنی ئه ڕاڤهم  به. وتنی زانستی سیاسیدا پشكه
ی ل  م گوێ  ، به آسانی آردووه ا سوآرات داوای یهئست ر له   به ده  سه٢٥  آراوه هز و توانای نه

 سوآرات  ك آه  خه شت به  گه وه یه فالتوونی قووتابی  زمانی ئه تا له و هه گیراوه نه
 ژنیش   بكرت و ڕابھنرێ چۆنكه رده روه تی په واوه  ته آو پیاو به  ژنیش وه پویسته:"تی گووتویه

موو آاركی  ی پویستی توانای هه  پ  بكات ، به سته رجه رزش به ه توانت موسیقاو و آو پیاو ده وه
٣". یه تیادا هه  
ی  و ئاماژه آسانی آراوه  پویستی یه ، درك به وه یه و هۆشیاری فه لسه ی فه وه تای دۆزینه ره  سه واته له

م وه ، به آراوه پ وتنی تیوریه رآه  ده ت به نانه ته.  آراوه خۆ آاری بۆ نه ربه آی سه آو تیوریه  
آانی  یه  سیاسی ترین بیریاره وره  گه آك بوو له  یه ز آه.  پ١٥٦٤-١٥٠٥ستوش  ره آانی ئه یه سیاسی

آوو  آرد وه  پویستی چاالآی سیاسی نه ژن درآی به. تی تی ناسیویه یۆنان تا ئستا مرۆڤایه
  وه ته  سیاسه  مرۆڤ به یه م شوه بهستو  ره ئه. خۆ ربه تی سه سایه آردنی آه به سته شوناس و ده

. وه ستته به ده  
  ست له به مه).  ه و ئاژه ژیت مرۆڤی آوله ت ده وه ده ش ب و مرۆڤه ، ئه یه كی سیاسی مرۆڤ ئاژه(

توانت  سیاسی و  نیا مرۆڤ ده  ته  به تی چۆنكه یه ك آۆمه  نه یه ی سیڤیلی ی سیاسیش ئاژه ئاژه
ت  وه ده ، مرۆڤی ب وه ته وه  ده دات به ت گرێ ده ت و سیاسه سته ستو ده ره  ئه واته آه. سیڤل بت 



نی   خاوه بت آه تای مژووی دا نه ره سه  مرۆڤی آورد له ره م پوه زانت، به  ده ڵ و آوله  ئاژه به
. ت بكات  بواری سیاسهشداری  به  آه بووه ی نه وه  ئیتر مافی ئه تی خۆی بووه وه ری و ده روه سه

و تیوره الی  ر ئه ههستو ، ره ی ئه آه ی تیوره  پ  به ڵ بووه  ئاژه ت و آوله سه  مرۆڤی بده چۆنكه
نھا له پشتگیرآردنی  ت ته وه آرت و پئ وایه ئامانجی ده م شوه گوزارشتی ل ده سپنۆزا به ئه

ی به هاوآاری  سته وه ڕۆح و جه به ئازادییهوه ،تاآو بتوانت  بته س و آورت  ده له تاآه آه
ری خود  روه ی سه  چوارچوه و مرۆڤ له ته قیقه ش حه مه  ئه،'رده بكات  روه رانه په قكی رۆشنگه عه
آرت،  گرت، پناس ده تدا ئاقار ده وه ی ده  چوارچوه  له ڵ آه ری آۆمه روه ك تاك و پاشان سه وه
كو   به وه گرتۆته ی مرۆڤی آوردی نه ی هۆشیاری وآرده خه نیا یه  ته یه تی هامه و نه م ئه به
  ر به رامبه  به سته ربه ده آی پبشوی و ناجگیر و ب یهتا ره  گشتی سه تای مژووی سیاسی به ره سه

  آان ، توژه ژاره  هه  توژه  واته وه آانی خواره  توژی ژنان و توژه وانه مافی زۆر چین و توژ له
و   بواری سیاسی ئه بووبن جگایان له  نه و ووته كی ناتیڤی ئه ی خه وانه واتا ئه ،نامۆآان 
. وامه رده ر به تا ئستاش هه  هه  شۆڤنیههو تیور  رچی ئه  گه بووه دا نه ووته  
آردنی  و ووتك شوازی پیاده ر ناوچه نگی هه رهه تی و سیاسی وفه یه  گۆڕانی آۆمه  به  ڕاسته

   توانای ژن آردووه ك تیوری باسی له نھا وه  میتودی  سیاسی ته میشه م هه ، به ت گۆڕاوه سته ده
 آاتكدا  بژاردووه، له ی مژووی خۆی هه وه ره دانی ژنی بۆ ده وام تووڕهه رده آو پراآتیك به و وه
 ڕۆشنبیری آالسیكی   به ی زانستی سیاسی آه وه  دۆزینه ر له  به منن آه سه  ده وه آان ئه رچاوه  سه آه

،  عریفه  مه  به یه  ئاماژه  آه وه ته  مژووی نووسین دۆزراوه وه ر له  به ده  سه٢٥   به یۆنان ناسراوه
ل  گه آان له تیڤه ی پۆزیتیڤ و نگه  چوارچوه بوونی هۆشیاری و درك آردن به ش واتا هه عریفه مه
ت  زانین و تاریكی ناوزه می نه رده سه  بهتی ژنان وایه رمانه فهوایی ژن و  نهرما می فه رده شدا سه وه ئه

٤  آراوه  
ی   بازنه هز و توانا دته آی به وایه رمانه آو فه نیا ناوی آیلوپاترا وه  مژووی آۆندا ته له

ستی  دهژموونی با دانی هه رهه تی ژن و سه سه س هنانی مژوو ده ره ئیتر پاش هه.مژوو
م جار خاتوو  آه تا بۆ یه رز ، هه تی به سه چووه ئاستی ده سیستمی باوك ساالری هیچ ژنك نه

٥.وه  یدا مایه آه  له پۆسته١٩١٨تا سای  زیری ژن له جیھاندا و هه م وه آه بوو به یه) آۆۆنتای(  
 

  ؟ یه ت چی سیاسه
 

:دوێ ت ده ی سیاسه رباره  ده یه م شوه ز به.  ی١٨٧٠ سای   لهترهنگی ل رهه فه  
ت زانستی حوآم  سیاسه: ( یت   ئه١٩٦٣نگی دوبیریش   رهه فه).  زانستی سیاسی زانستی حوآم آردنه(

  ر بۆیه  هه یه رۆآی هه ك واتا و ناوه ش  یه یه م دوو پناسه ئه).  آانه یه ه مرۆیی آردنی آۆمه
و دوو  نزیكی ئه: (بت رده  ڕای خۆی ده یه م شوه هدا ب یه م دوو پناسه  نوان ئه له)  دوفرجیه(

ت و  وه تی  ده وایه رمانه م پناسی نوێ فه ، به  شتكی گرنگه ك نوانیانه یه ده  سه  آه یه پناسه
موو گروپ   نو هه  له ی حوآمیش واته ،  ووشه وه گرته آانی دیش ده یه گا مرۆیی تی آۆمه وایه رمانه فه



).  یه نان ههتی و زۆر بۆ ه رآردایه زگا و سه دام و ده ،  آراو یزهاتم تكی سیسته سه آان ده وپهله  گر
). مدخل الی علم السیاسه(  
 خشین و  ڕو ئاشتی، به  شه  له كه بردنی خه ڕوه ت چونتی به سیاسه: (ت  ق شیرازیش دهدسا
).آاندا هی تی یه  آۆمه یه وایی رگرتن و دژواری و نه لوه  

دانی آۆن و  رهه آانی مژووی سه م دیدو بۆچوونه رجه سه داو له آه ر چوار پناسه  هه له       
نھا  ت ته  سیاسه ست له به  مه  آۆآن آه وه ر ئه سه لهمووان  و ههن  خه رده  ده و ڕاستیه نودا  ئه

 ئامۆژگاری  كو پویسته  ، به دی نیه كی ك بۆ آاروباری آۆمه بردنی آۆمه ڕوه بردنی خود و به ڕوه به
آار بھنت،  قیقی به تی حه سه آانی ده ی ئامرازه وه رله وی بت به عنه تی مه سه یی ژیان و ده و ئاماده

خوازی و  تی آردن بۆ چاآه رآردایه ی سه ند بۆ پرۆسه سه قلكی په  و عه عریفه بوونی مه  هه  له جگه
.تخوازی  تخوازی و سیاسه سه آردنی ده نگاو نان بۆ پراآتیزه  هه رله پشخستن به  

وه هاتووه )السیس (   ت له  ی سیاسه ك بۆ زانستی سیاسیدا وا هاتووه آه ووشه یه روازه له ده
آانی دی زیاتر من  م پناسه جه یه له سه م پناسه آات ،ئه سپ ده آه واتای مای آردن و ڕام آردنی ئه

ی ڕامیاریش آه له آوردیدا به  چـم آه ووشه تی و وای بۆ ده ڕم پیه  و زیاتر باوهآات من رازی ده
وه هاتووه و ڕامیاری نوش به  ی ڕامكردنه وه هاتبت ،واته له ووشه یه و وشه ر له هنرت هه آارده
. آات  ی مرۆڤ دا تۆمار ده وه ڕامكردنی له زاآیره آانیه ت وآۆده سه موو خه هه  

نتیسكیو ، دیكارت  و جاركی دیش سوآرات و  ستو مه ره آانی هیگل و سپینوزا و ئه ر ڕایه  سه ناچمه
تی  ی سیاسه  بۆته ت له  سیاسه ت به باره آانی جیھان سه م پناسه رجه  سه  ، چونكهفالتۆن  و ئهستو  ره ئه
تی ڕامكردنی  بووه به سیاسهنھا  م بۆ آرد ته آو ئاماژه ه و ، وه ته دا تواونه مه رده م سه ی ئه نگه جه

رتاپای   سه دا  له یه  له سه و مه تیڤ له یی نیگه  گۆڕانی ڕیشه وه  سای ڕابردووه٣٥   لهآان  ، مرۆڤه
ندێ   هه ی له وه وایی آردن بت تاآو ئه رمانه  ئاستی ڕژمی سیاسی و سیستمی فه جیھان ڕووی دا چ له

ر  مان آاتدا هه  هه ك و له  یه وه آان چوونه و ئایینی و دیكتاتۆرهتدار و سیاسی  سه  ده گا ڕژمه آۆمه
ی  شه  ژر گه  ژر بهفسوناوی  ئهستكی  ده آردبوو به ی نه شه  گه ندێ شونی دی آه  هه مان سیستم له هه

ا ت آرت ، هه ت ده  جیھاندا بۆ دیموآراسیه مۆ له ی ئه وره  گه شه و بانگه ئهچ له ئاستی .پ آردن 
 تدا وتنیان  رآه ت سه  واتای دیموآراسیه  دی و به ته وهك هات یه ری تا ڕاده وه ك ته نیا یه ئستا ته

 subject(    ه ت عیه  ڕهتی   بابهیش گۆڕینی   و تی ئه  ڕۆژهه مرۆڤی ر به رامبه  به ست هناوه ده به
(  
  ڵ له  آۆمه  لۆژیكی خوندنی به بهندبوونیان   پابه  له ، جگه٦  )  citizens( هاووتیۆ ب  

تدا له  ژهه  رۆ ی گۆڕان له ر پرۆسه  سه ری آرده ش آاریگه رانه و فاآته دا، ئه ندی گشتی وه رژه پناوی به
 ناشیرن آردن و تاوانبارآردنیان الی  به:  ك یه  ،تداران دروست آرد سه  الی ده تر ترسی له آی الیه

ش   آارانه و جۆره  ئه میشه هه. كی زۆر هاووتی ستدانی آۆمه  ده  له به:  دوو .  وه ره  ده وڕای گشتی
تی  ت سیاسه  تایبه  به ی نیه  ئاراستهك  یهموو آاتك م هه شداری ژن به ر پشت بۆ به  سه خاته رگا ده ده
  وه رگرته ی دا ل ی وهتی سیاس یبه  هه یبوو له ی ژن هه و نرخه  ئستادا ئه له.ی دوایی  ند ساه م چه ئه
وه بۆ  ڕمه  بگه  نویه و پۆلن و پناسه توانم هۆآاریش بۆ ئه ده.  خۆی بكات ست به ی هه وه ئه  ب به
دان و   آردن و پیاهه  زانستی ڕاڤه مۆ زانستی سیاسی خۆی تدا پشنیار آردووه آه  ئه ی آه وه ئه



مای  ر بنه سه ش له و زانسته و ئه رانه و فاآته  ئه دیاره ه ت آ سه ت و ده وه  بۆ ده نی و سازشه دیده
نی  ی خاوه وه ین ئه  ده وه وی واقیعی سیاسی تاڵ، لره  زه قنته چه ی خۆی ده آه فراوانی زانستی آۆه

قلی و زانستی و  ژار فیكرو و عه  بۆ ووته هه  دیاره هنت ، آه ست ده ده ت وه سه زانیاری بت ده
.ستی سفره  ده ك وگرتنه ست چوونی یه ده ی له آان مایه یه نیاریزا  
  وره  گه وروپاو له  ئه  ژن له شه وای آرد   زانیاریانه یه و ڕاستی ر ئه  هه م آه  بكه نده زه توانم وای مه ده

ت   تایبه ت و به آانی سیاسه  نو بواره چتهبتوانت  ی پویست نه  پ مریكاش دا به آو ئه زلھزكی وه
جكاری   ج بهتی ئامرازی رآردایه  سه شتوون به دان و گه ره نگه و سه ش له وانه ری بیاردان ئه نته سه
نیا  ووترت ته چر دهت مارگرت تا  به  آه وانه یان پ بكرت له تی نرانه  نر بوون و سووآایهرمانی فه

ماستی جۆرج بووشیش   ڕایسی ده ، به آه بازوو ئاسنینه  ووترا نره  ئۆلبرایت ده به، ت  ی حوآمه آه پیاوه
 بۆ خۆی ئاشكرا آردنی بنرخی  تانه و سیفه ك له ر یه  پۆلیسی پیاو، هه ن  واته ووترت پۆلیس مه ده

نیا    ته نابن  چونكه یان ل و ناوانه آرت ژنان ئه آیش ده  الیه  له ،  دووتوی گرتووه آاری ژن له
آاری خواست و فه  به ئامرازی ج ت بوون و هیچ گۆڕانكاری و  سه آانی پیاوانی ده رمانه  ج

.بووه  بۆ ژنانی ووتانی خۆیان نهانخركی  
شدا  و شونانه ت له نانه ته. واردوو تی خۆیدا ژنی هه رآردایه آانی سه  ناو ڕیزه تی آوردیش له سیاسه
آو  تی آوردیدا ژن وه سه  ناو ده   له یه وه مانای ئهش  وه آانی حیزبی خۆین، ئه ته عیه ن ڕه  هه آه
بوو ژنان   ده  آاتكدا نه سمی له تی ڕه آاری سیاسه ك ڕاڤه شدار بت نه تی به تی سیاسی توانیویه عیه ره
  یه ندی یوه آو په  وه رباری آاری سیاسی آرانایه تی سه یه ندێ باری آۆمه ر حیسابی هه  سه له

ی  شه رچی بانگه آاندا گه یه  آوردی ته سه  ناو ده مۆ له  ئه آان  آه یه تی و چینایهتی  یه آۆمه
ش  و ژنانه  ئه مان شوه  هه به. ن تووه  دواآه ریته و نه آاری ئه رو پراآتیزه پده ره ن په آه ت ده دیموآراسیه

. نین  نی گوتاری ژنانه خاوه  
ك گوتاری  یه ٧  )Rationalism(  ریشالیزمیانه هوش و بیر و توانای خۆیان، تا ژنان به هه
  و گوتاری ژنانه رفراوانكردنی ڕیسای ژنانه وی به  هه  له وه وشه بن له سمی نه وی آاری سیاسی ڕه تكه
آانی  ره نته نو سه  ر بچینه گه ت ئه نانه  ته  ئستا باشتر نابت چونكه بن بارودۆخی ژن له نه

 ژنانی ،و ژنناس ژن ك ژنی  بن نه ده)پیاو   ژنه(نھا  ته رانه و فاآته بوونی ئه  ب هه  به وه بیاردانیشه
آی ترین  ره  سه  له آكه تا ئستاش داوای سیاسی ژن یه ش هه ر بۆیه یان آرد هه ه مان هه رۆژئاواش هه
ی  و داوایانه  له آكه ی یه وه  به تبینی ئه آراوه  ج نه  ج بهشدا تا ئستاش وه ل ئه گه داواآانی و  له

..گرت ر داده سه ی له آی دی زیاتر پ موو داوایه  هه آان له آگرتووه وه یه ته  نه آه  
 

. مژووی نودا زانستی سیاسی له  
 

انای سیاسی ئیتای ن ز  الیه  له  نووسراوه١٥١٣ سای   له آه) میر  ئه(رتووآی  توانین بین په ده
. تی نوی جیھان  آانی سیاسه رگیراوه ڕپھنراو و سوودلوه  باوه ره  ژده  له آكه میكیاڤیلی نیكۆۆ یه

آی زبر و لۆژیككی توند و  یه  شوه تی به ت و سیاسه سه آانی ده یرانه و قه مه ه نگ و چه میكاڤیلی ته



آارهنانی هز  ۆڤ فری ڕۆشنبیری سیاسی و توندوتیژی و بهتی میكیاڤیلی مر سیاسه...  ڕوو تیژ خسته
ت  وه یاندنی ده  گه  لوتكه و به عریفه  مه بهخوازی  چاآه فالتوون آه آانی ئه ی ئاراسته وانه آات پچه ده
.نا داده  
نی روو  ناواخنكردنی زانستی ده ووروژن به  میكیاڤیلی بونیادی زانستی سیاسی نوێ ده یه و شوه به
ی   پ ی زام و توند و تیژ آه)میر ئه( پاپشتی  آات به ش ده رانه و فاآته رئه  ، هه رده روه په و 
مكی  ردوو چه ویش واتای نووچدانی هه ئه"  ئامانج شتن به  بۆ گه وایه ك ڕه یه موو ڕگه هه "  وایه
یمانی  ش واتای لكترازانی په همك و دوو چه نت، نووچدانی ئه یه گه ت ده  و شارستانیهتی  یه آۆمه
تیدا  یه یمانی آۆمه  په آرێ له  ده آه) اتذال(دیھنانی خوددا   پناوی به آات له دهتی  یه آۆمه
.ری  سه وه ڕمه بگه  

ردی  به، ش  مه رده و سه آانی ئه  سیاسیههآانی میكیاڤیلی و وروژاندن وتنی تیوریه رآه ده به        
   ه دیار دیارد ساوی به په  حه ی به جو و هنده ی خۆی نه  ج  بواری  ڕامیاریدا له نگینی ژن له سه

 و ١٤ی  ده  سه مادا له  بنه  له ما ، چۆنكه  بارودۆخی خۆی ڕانه  له  ، هنده وه  مایه وه آانه نویه
و   ئه مه رده و سه نی ئهآا ی نوان آسا و حاآمهنجامی ملمالن رئه شی ده ی پازده ده تایی سه ره تاسه هه
  ی من پم وایه وه له جگه.  وه سھنان بووه ره ڕووی هه ست هنا بوو ڕووبه ده ش ژن پشتر به ته سته ده

م چین و  رجه رآی سه چاوی ماف و ئه  تیوركی مرۆیی نین تاآوو ڕه آانی میكاڤیلی هنده تیوره
  وه ره  سه ته رایهشبر چی ب گه چوو ئه ر ده ی سیزه آه رده  به  ژن له ت به باره  سه بۆیه. آان بكات توژه
ی ٣ له  و١٧ی  ده تا آۆتایی سه ش هه ستووه ق به  چه و بارودۆخه  ،ئه وه  بۆ خواره بووه خلۆر ده

م ژنه  آه یه. )Wollstone Mary(  فیمینست ماری وستون م ژنه آه وتنی یه رآه  دهری نیوه جه
ڕاستی فكری  ی به وانه آك بوو له رگری له مافی ژن آردوه ،یه ردوه و بهباسی له تیوری فیمنست آ

٨.وه  و لدوان چ به آرده وه فینستی آۆنترۆڵ آردبوو ، چ به ەو آردنه  
 

شتى مافى ژنى  بانگھ١٨٤٩م ژن بوو ساى  آه دۆران یه، كرد ستى پ  ده٩)جان دۆران( ویش پاش ئه
و  م ئه ، به تى نا یاساییه ى ناویه نگاوه و هه یزانى ئه كدا ده آات لهبژاردن  آردو خۆى پاوت بۆ هه

  وه تهكى باش بیقۆزل آو هه دا وه  ئینتخابیه وه و آۆبونه ى له وه  بۆ ئه آى گونجاوه یه  بۆنه بینى آه واى ده
ى ژنانى  كا نامهویش س ر ئه ، هه وه تهندا بخوآانى ژن ت  مافه ت به باره كى سهى وتار وه بۆ ئه

  . مه رده و سه آانى ئه ته نووسى بۆ حكومه
   له فمینیسته آكبوو  یه) ١٩٠٦ -١٨٢٠ ( )ythonAn .B   Susan (   ١٠تۆنیشن سۆزان ئه
نگ دانی ژنان  ستھنانی ده ده تی بۆ مافی وه دا وراویه مه رده و سه  له آان  آه یه مریكی  ئه لھاتووه

جگهبت ، م فمینیسته آه  یه م خاتوونه  ، ئه آۆیله تی و ئازادی  بات آردنی دژی آویالیه  خه  له كۆش  
ی  آه وره  گه ونه ی خه وه رله م به مریكی پاش مردنی ، به ر دوالری ئه  سه ی خرایه آو ڕز لنان ونه وه
 ڕۆحی ١٩٠٦ مارسی ١٣ ڕۆژی  ه ل و ونه و خه دیھنانی ئه ر وه وت ڕۆژ به  حه نگدانی ژن بوو به  مافی ده آه
   )(rst khuPan eelinEmm( ١١لین پارخۆست ئیمه. خشی مری به  نه خاك و ناوی به به

باتی   خه ستی آرد به  بریتانیا ده  له نتونی آه  هاوڕیانی سۆزان ئه آك بوو له  یه)١٩٢٨ – ١٨٥٨
آانی ناو  وه قینه آان وته برسیه چاآسازانی شۆڕشی ژنان و مانگرتنی  آك بوو له فمینیستی و یه



ند ساك  چه  به آه زراندنی ڕكخراوه زراند پاش دامه  دامه١٩٨٩ سای  ی ژنانی له ه بریتانیا ،آۆمه
آانی   پناوی ئامانجه و له ندین جار گیراوه ر بكات، چه نگدان بۆ ژنانی بریتانیا مسۆگه توانی مافی ده
آانی  مان سادا یادداشته  هه  له ستاوه ڕی جیھانی وه نگی شه  جه دژی١٩١٤ سای   ، له مانی گرتووه

و  رگ له  مه١٩٢٨ ی جوونی ١٤تا ڕۆژی   هه یه یی وستی مژوو ندین هه نی چه خاوه.  وه خۆی بو آردۆته
 نوان هیندوستان  و له یه ركی هیندی  نووسه١٩٤٩ -١٩٧٩    ١٢پاشان ساروژینی ئاید. دابی ی باته خه
آانی خۆی  یه  خودی یه دیا ئاز  آه خیزانكی بورژوازی بووه ی له وه ل ئه گه ئاید له.  ریتانیا دا ژیاوه ه بو

یی  سته وژرده وه وساندنه چه  درك به  بووه وه ری ئه ی پانه آه یه م هۆشیاری  به، بوو  هنام راهه تدا فه
  آك بوو له ی فمینیستی یه وه  توانای بزووتنه ی بهآ یه رآرده  سه ی خۆی بكات و ببت به آه زه گه ڕه

   بوو به١٩٢٠ك له سای  یه  ڕاده به. بوو آانی گاندی هه ر بیاره سه ی لهیڤت هری پۆز ی آاریگه وانه
.آان آگرتووه  یه وه ته  نه ری گاندی له نونه  
بژردرا  سی هیندوستان ههرۆآی آۆنگری آو سه  وه١٩٢٥ هندی سای  م ژنه آه آو یه  وه م ژنه ئه
داو  یه  ده وسه  بواری سیاسی له ی هاتنه و ژنانه  تواناترین ئه  به  له آك بووه توانم بم ئاید یه ،ده

آرت   ده یی آه زموونكی نموونه  ئه ج هشت و بوو به ر ژنان به سه ی به وره ری پراآتیكی گه آاریگه
آرد  وایی پده رمانه  گاندی فه ی آه ته قنیه ت وعه و حیكمه ۆ ئهب وه ڕته ی بگه و توانایه زۆرك له

  )١٩٤٠-١٨٦٩ ( )Emma Goldman( ١٣ن ویش خاتوو ئما گۆلدمه پاش ئه. دا مه رده و سه له
 بوو ١٨٨٥ سای   له گ ناسرابوو آه  ئاژاوه واته) یوضوالف(نارآیسم  ئه ی به تانه و ئافره آك له یه
گیرت و  گی ده تی ئاژاوه  تۆمه ندین جار به آان و چه نارآیسمه ی ئه وه ی بزووتنه رآرده  سه به

. آات رده     ده"ند   مادر له" ناوی  ست به به مان مه ك بۆ هه یه ها ڕۆژنامه روه آرت هه ئازاد ده
  هدالیای جوانی ڕووی خاتوونی ب م مه آه نگی جیھانی یه ی دژی جه وستی ئاشتیخوازانه هه

تی   تۆمه  به١٩١٧تا سای   ه هه و ته  ماوه  آارآردنه وشوه ر ئه سه له ، د آراوه گ ناوزه ئاژاوه
نرت  ه رد ده مریكا وه  ئه آرت و له پاش دوو ساڵ ئازاد ده. آرت تی آردنی یاسا زیندانی ده دژایه
ست  بت ده ی ژنی ال ئاشكرا دهآان ی مافه آان و شوه  ی حوآمانیه وش شوه له. ت و سۆڤیه ره به
   بریتانیا له گاته  ڕوو ده ن و بۆیه آه ری ده وانیش دیسان ده تیش ئه  سۆڤیه گرتن له خنه  ڕه آات به ده

و بیرو  رگ له   مه١٩٤٠تا سای  دات هه ڕی خۆی ده  بیر و باوه  به  درژه مان شوه  هه وێ به
.آات ی ده ڕه باوه  

ی  ده ڕاستی سه تا ناوه  هه نان و نووشستیدا بووهز  هه آانی ژنان له وه بارودۆخی سیاسی و هه
تای  ره  سه آان و له  آۆتایی چله تری پۆشی جاركی دی له رگكی نوێ  زانستی سیاسی به  آه نۆزده
ری  تر درا، پانه تكی نوێ  دایك بوونی سیاسه م مژووی له ری جیھانی دووه نجاآان و پاش شه په
رو   هانده زرابوون ببن به  دامه سته به و مه  بۆ ئه زگاآانی یونسكۆ بوون آه ش ده  نوه مكه  چهو  ئه

تی بۆ  وله ی نوده ه آۆمه" زراندنی   هۆی دامه وانیش بوون به ر ئه  ، هه و زانسته ری ئه پشخه
.ست  دا به١٩٤٩ سای  ی خۆیان  له م  آۆنگره آه  یه آه" زانستی سیاسی  

 نو متوودی خوندن و   چووه یه ه و آۆمه وی یونسكۆ و ئه  هه  زانستی سیاسی به وه لره
وروپادا تا  مریكا و ئه  زانكۆآانی ئه  له و زانسته ت به ت و تیوری تایبه شی تایبه زراندن به دامه
  وه شانه و به لهتی  لھاوتووانی بواری  زانستی سیاسی و مرۆڤایهبیریار وزاران   هه ی به وه تن بهش گه



و  و بواره  ئه ی دی ڕووی آرده آه زه گه آو ڕه  ژنانیش وه وه ست هنا بوو، لره ده رزیان به ی به بوانامه
و  ر له ، هه وه ری بیاردانی سیاسیه نته رز و چوونه سه ی به نی بوانامه  خاوه دانیان بوون به  سه

و بیری خۆیان ئاشكرا  یه  هۆش و بیری جیاواز  په هی فیمینیستی ب وه  بزووتنه دا بوو آه سانه
  ت به باره و پش چوو سه ره دار و به شه آی گه یه ده  دایك بوونی سه  سمبۆل بۆ له آرد و بوون به

ردوونی مافی مرۆڤ   جاڕی گه و آاته ر ئه  هه ت آه  تایبه  بهیان ،آان یهی مرۆ آانی ژنان و مافه مافه
م  رجه چاوی سه و ڕه آانی ژنان و منان آراوه ی مافه آانیشدا باسی زۆرینه نده به  ه ببوو له  گه
ندین ژن   چه ركی باش آه  هانده ش بوو به مه ئه.  گشتی آرابوو آانی مرۆڤ به  ساسی و سیڤیله مافه
  ویان بهمو  ناتوانین هه  چۆنكه ندكیشیان فیمینیستانه و هه تانه باتی ئافره ی خه  چوارچوه بچنه

  یه تی هه مای تایبه ی فیمنستی و فیمنست خواز ڕیسا و بنه وه ر ئه به ین له د بكه فیمینسیت ناوزه
 ژنه فیمنستی باتی  خه  خۆی له یتوانیوه م مژووی نه به، مان آردآانی دیدا باس شه  به آو له وه

آانی   بۆ تۆمار   فمینیسته اتهب  بوری و آۆشش و خه) سیمۆن دی بۆڤوار( نسی ڕه ی فه قینه راسته
  آك له ی یه وه له آات و جگه دی نه  فمینیست ناوزه  لھاتووترین ژنه آك  به  یه،آات  نه

ندین ژنی  ی سیمون بۆڤوار چه وه بانه باتی ب  بوونگرایی خه فی لسه مكی فه رانی چه داهنه
آانی  یه  سیاسی ست هنانی مافه ده دان بۆ وهو  هه وتنه ی فیكری بوڤوار آرد  آه لكشی نو بازنه په

.خۆیان  
آی زۆری   یه تای ڕژه ره  سه  بۆڤوار له ی آه وه یه و سۆنگه نسی له ڕه مریكی و فه ت ژنانی ئه تایبه به
  ، یا ر بردووه سه مریكا به  ئه باتی فكری و فیمینستی الوتی له  خه ستكردن به تای ده ره سه
آو یاساناس و   وه )١٩٧٢ -١٨٨٠ (  )Janet  ،ankenR(  ١٤يننك  ره  جانت ش وانه له

نی  نجومه ندامی ئه  ئه١٩١٧آه مژوو له سای  یه ریكی مه داری ئه تمه  سیاسه م ژنه آه فیمینیست یه
  نگی داوه  ده بوو آه  ی هه ریه و آاریگه شیدا ئه آه  آاره  له ، بۆ تۆمار آردریكای مه تی ئه رایه نونه

.   آردووه ی ئاشتیخوازانه  ئاشتی وپرۆسه مانیا و پشتگیری له  ئه ڕ دژ به گیرسانی شه دژی هه
  مان شوه  هه  به١٥ویش   ئه١٩٢٤ )Sherley Chisholm(   شرل چشۆلم  ،پاش جانت

  شپست بووه ه  ڕ مین ژنه آه  یه آان آردووه شپسته  مافی ڕه مریكی بوو داوای له یاسانسكی ئه
بژارد   خۆی هه١٩٧٢ سای  مریكا، له آانی ئه آگرتووه  یه ته  بۆ آۆنگریسی ویالیه بژردراوه هه

   تا ئستا له م خاتوونه ئه. هنا ست نه ده وتنی به رآه م سه مریكا به رۆك آۆماری ئه  سه ببت به
.   آرت  دهی ژنان پ ر آشه سه تی له یه  و ڕای سیاسی و آۆمه  و پرس ژیاندایه  
        )  Gloria Steinem (ستا  ته  هاتووه١٩٣٤   له  آه١٦م ینه   گلۆریا ستهدنیاو تا ئ 

وآارانی ا ه آك بوو له  یه یه باتگكی فمیینیستی مریكی و خه نووسكی ئه  ، ڕۆژنامه  ژیاندایه له
 و  ندین رۆژنامه  چه  ، له دووهیی سیاسی ژنانی آر وه  ته ی نه ستنی آۆنگره شارلی و هاریكاری به

ندینی  و چه مانه بژاردن ، ئه رانی ژنان بۆ خۆهه  هانده  له آكه  و یه دا آاری آردووه گۆڤاری سیاسی
ن  گمه ده ی ئستابه وانه م ئه  به وه یه وروپی مریكی و ئه تی ئه  نو سیاسه ته  ئستاداهاتوونه دی له
چر و تآو تا ندكیان وه كو هه  به وه نه آه آانی ژنان ده  ئازادیه یر لهباتی فمینیستی و ب  خه باس له
تیو  ژن خستنی ژن و هه آوژی و بوه شه  پالنی ڕه مریكا له  رایس ڕاوژآاری ئاسایشی ئه لیسه آۆنده

ن آه ووتكی  زاریه رمه و شه مه له آاتكدا ئاگاداری ئه  ئه.ن آه شداری ده آردنی منانیشدا به



آانی ژن نیه ،وه زۆر  م جیاوازیه رجه ی بنبآردنی سه یمان نامه ندی په ریكا پابه مه آو ئه زلھزی وه
بژاردندا و وتوون له مافی هه له وتانیش پشی آه  

و   ژنان دا، ئه بژاردنی به  مافی هه  جیھاندا آه م ووت له آه  یه ندا بوو به  نیوزیله١٨٩٢له سای 
.آرد آانیان  ده رگرتنی ژماره ه  پاشان پشبآی و ش آهی دی ووالتانه  

 
.یاند بژاردنی ژنانی ڕاگه   مافی هه١٩٠٦   ندا    فینله-١  
.یاند بژاردنی ژنانی ڕاگه  مافی هه١٩٢٠  بانیا    ئه-٢  
.یاند بژاردنی ژنانی ڕاگه  مافی هه  ١٩٢٤   نگولیا   مه-٣  
.یاند ژاردنی ژنانی ڕاگهب  مافی هه١٩٢٩آوارد        ئه-٤  
.یاند بژاردنی ژنانی ڕاگه  مافی هه  ١٩٢٠      تورآیا -٥  
.یاند بژاردنی ژنانی ڕاگه  مافی هه١٩٢١    سریالنكا -٦  
  آانی زانستی سیاسی له شه ی به وه ی  آردنه وه  و پاش نوكردنه و دوایه  به ندك ووتی دی آه هه
آانی مافی مرۆڤدا مافی  نده  به آانی ژندا له  سیاسی و سیڤیلیه  مافهن یونیسف و دان پدانانی الیه
خشی  ژن به بژاردنی به هه  

١٩٨٠عراق سای   
١٩٨٩نامیبیا   

١٩٩٤آازاخستان   
، ژن  ناوه آانی ژندا نه  سیاسیه  مافه ندێ ووت دانی به یشدا هشتا  هه) ٢١(ی    ده و سه م له  به

:ش و ووتانه له  بژاردنی نیه مافی هه  
ی  و ووتانه  له بی  وه ره  ئیماراتی عه-٥   سعودیه– ٤ آوت – ٣مان    عه– ٢برۆنای دارالسالم ) ١
 ژنان   سی ئی یو  آانی دژ به م جیاوازیه رجه تی بۆ بنب آردنی سه ه ی نوده یماننامه ر په سه  له آه
 -٢ر  ته  قه-١    وانه بین له ره وتووی عه كی دواآهند ووت  و چه آردووه بلیو   مۆری   نه ی ده ئه

بی ره  ئیماراتی عه-٤مان   عه– ٣  سعودیه  
    یه یماننامه و په آردنی ئه  مۆر نه  به سازی زلھز آه نھا ووتكی پشه  ته وه

 CEDAW . مریكایه آانی ئه آگرتووه یه ووته  
ك ساڵ پاش  مھا یه  وه و ته١٩٩٢دیشدا له سای ی آورد وه ته  ئاشكرایه له ناو آوردستان و نه

ك  ماندا نه ڕله نھا له ئاستی په بژاردن به ژنی آورد دراوه ته خۆی آورد مافی هه ربه ڕین و سه ڕاپه
وه  ته گرتووه ی نه^ خۆ و دوور له سیاسه ربه كانی سه ێ خه وه ش جگه له م مافه تی ، ئه رآردایه سه

.ك  ی له س له یه شتووه به ڕاده دا نهی ژنان ت ،تا ئستا رژه  
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