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  کان ی شتهیند ریزبه
   کتبه، نووسینینجام دا تری ئه وره ی گه  کارکی دیکهفوآۆ دا 1965 و 1964 نوان سای  له

بانگی ناو ئم آارە . کان  مرۆڤییه ئارکیۆلۆجی زانسته: کان ی شتهیند  ریزبه:ی که گرنگه
 و  وه  ڕگای شیکردنه  له و کتبه ئه. سپاند واوی چه ته  جیھانی ڕۆژاوادا به  لهیفوآۆ

ر  به هیومانیزم خۆی له) تی مرۆڤایه( کۆزانی ، وه کانه یۆلۆجی زانستهی ئارک وه شاندنه وه ھهكل
  ..شن وه ده ك هه یه

  ی ستراکتووره وه مانای دۆزینه  کانی پشویدا ئارکیۆلۆجی به  کتبه ك له ر وه  ههفوآۆ
ی   چاوگه بنه  دهن و که یدا ده و په بره قۆناغکی مژوویی دیاریکراودا   له کانی زانین که شاراوه

  .کاردن به) مرجع(تدار  سه ده
   له  پك دن که  نائاگایانه و گریمان و پشچوون و پشبیاره  له  شاراوانه م ستراکتووره ئه
 دیاری  مه رده و قۆناغ و سه ی ئه وه کانی بیرو بیرکردنه مکدا سنووره رده  و سهر قۆناغ هه
س و بۆچوونی   که وستی تاکه  هه ن لهوازجیا   بئاگاو شاراوانه م ستراکتووره ئه. ن که ده

  کو جۆرکن له  به، هیچیان نین مانه ئه: ڵ  زانیی گشتی کۆمه ت نه نانه خودیاریی و ته
  .ن که مك ده رده کانی سه ه رۆشنبیرندو موو بیرمه  هه  کار له ی کهیق هبۆچوونی ع
  حاڵ بوو بیر له وا مه  ئه ردوونه ندی گه قی نوه مین چه  زه  که وه کرایه مادام وا بیرده:  بۆنموونه
ۆزانی کردنی ک ه ب گه روا به  ههelliptical orbits  وه کان بکرته ستره ی جیای ئه وه خووالنه

  .دات رهه کرا سه ده نه) ق ناعه(ق، کۆزانی  عه
  

   epistemeئیپستیم  
  

ری   ستراکتوورو سنوور دیاریکه بته  ده ی که ته قییه پشبیارو عه گریمان و  ه و کۆمه ئه: فوآۆ
  .ئیپستیم: ن مکی دیاریکراودا ناو ده رده ر سه  هه بیر له

   پك دن که فه لسه ی فه شه و به  ئه  که که ۆنانی کۆنی وشهگی ی مان ره  هه  له یه م وشه ئه
و  مینه  زه ئیپستمۆلۆجی له.  اوهرگیر  وهepistemologyیمۆلۆجی وترێ ئیپست پی ده

 consistencyی یوشرەک یه: پرنسیپی  ، بۆنموونه وه کۆته دانی زانین ده رهه رجی سه لومه هه
وشکی زانراو   ڕه به) وی زه ( چنین که ده  هه و بنچینه  ئهر سه  زانینی خۆمان له ئمه. 
ر  گه. دا  ده وه سته ده نجامکی دیاریکراو به  ئه میشه  ههو،کی دیاریکراو  هۆیه  که وه جوولته ده



م  ئه: وتبت کهتب گۆرانی   ده که م هۆیه که  یه نین که  وای داده وه دا ئه  ڕوونه مه ئه
ی  فییانه لسه  فه و پرینسیپه  له ککه چی یه  زانین که ی خۆی ناش ببتهیش یآرەوی  گریمانه

ی  و گریمان و پشبیارانه واوی ئه ئیپستیم ته فوآۆالی .  نراوهر بنیات سه زانینیان له
  .تی مکی تایبه رده تی باوی سه قییه عه: مك پك دن رده سه

 و  مه رده و سه ی زانینی ئه  ڕادده،مك رده سهزموونی  کانی ئه ندییه ئیپستیم سنوورو رۆخبه
  .کات ی دیاری دهی ڕاست ت به باره  سه مه رده و سه  ئهییشتن و تگه ت پناسه نانه ته

م   ئهفوآۆ .دات  ده وه سته ده تی به کی تایبه  زانین و زانیارییه ه تی کۆمه مکی تایبهیئیپست
  discourseئاخاوتن : ن   ناو ده هئیپستیم دیاریکراو  ی به  زانینه ه کۆمه

ن   الیه  له کان که ڕه کان و باوه یاندنه کان و ڕاگه کان و پراوه ی کۆزانه وه  خبوونه ئاخاوتن واته
  .مھنراون رهه  به وه تییه ئیپستیمکی تایبه

 historicalی مژوویی  هنشتی پشیور س)کان ی شتهیند ریزبه( یدا بۆ  که کییه  پشه  لهفوآۆ
aprioriوه کاته  ئیپستیم روون ده .  

  .وه رانی کۆنی چینی دنته وه کی زینده ئیسکلوپیدییایهی  یدا نموونه که تای کتبه ره  سه له
و  ی ئه و روشونه ئه. پۆلن و ریزکراوندا  و ئیسکلۆپیدیایه ران له به دا چۆن گیانله رنج ده سه

. رچاو  به یرو نائاسایی دته کاری دن سه ران به وه زینده بۆ پۆلنکردنی  ئیسکلۆپیدیایه
ی  وانه ی مکی ئیمپراتۆرن، ئه رانه وه و زینده ئه:  وه کاته  ئاوا جیایان ده بۆنموونه

  .کراون، هتد ی نیشانه وانه ئه. مۆکراون سته ده
 . ب ره مه یرو سه  سه وه الی ئمه ش به  ده شکردنه کردن و دابه پۆلین م جۆره  ئه  دهفوآۆ
 سیستمی  ین که کات تبگه  وامان لده شکردنه و دابه ئه) یییر سه( و ) ییجیاواز(م  به

راستی و لۆژیکی . (   پداویستی راست و لۆژیکی نییه  به،)رۆژاوایی(  خۆشمان پۆلینکردنی
    ستراوه به  هه  واته ،یه  هه وه رجی توانیبوونییه لومه هه  ی بهیند  پوه که سیستمه) بوونی

contingent .مهکی  مان به تمهو سیس  ئه  ئی ئیپستیمکی ک(  پگریمانوه خۆمانه) ییلتوور  
و  ی ئه وه  له ران گرنگتره وه ندی بایۆلۆجی زینده شن و پوه  چه وه الی ئمه به.  داناوه
،   مکی ئیمپراتۆره یوانك که  حه ستدان له ر سزای ده گه م ئه  به.هی کن  رانه وه زینده
  . وه ینه کی دی بیر بکه یه  شوه ش به وا ده  ئه، چینی کۆندا باو بوو ك له ساندن ب وه خه
 سنوورو  میشه هه) زانین(ندیی ریزکردن و پۆلینکردن   کۆبه ا کهد  نیشان ده وه  ئه یه م نموونه ئه

  . یه ندی خۆی هه رۆخبه
  

  کان  مرۆڤییه ئارکیۆلۆجی زانسته
  زانسته) ئارکیۆلۆجی ( لفوآۆکانی  نده رۆخبهی ئیپستیمی بیری خۆراوایی و  وه ۆ روونکردنهب

ست   ده  وهە) ریناسیانس(  وه می نوبوونه رده  ئیپستیمی سه  و له وه کۆلته کان ده مرۆڤییه
  .کات پده



) کان لکچوونه( ی  ر بنچینه سه  ئیپستیمی رینایسانس له خا که ری ده  دهفوآۆ  وه  لکۆلینه به
similitudeگای وه ر له  هه سته به م مه ئه. زرابوو  دامهڕوون ) ڕی نیشانناسی باوه( سفکردنی   ر

  .ی رینایسانس بوو وه  ناسکاری جۆری بیرکردنه ڕه م باوه  ئه .وه کاته ده
  وه کانه کچوونههۆی ل کاندا به  نوان شته له affinityشنی  زدان هاوچه  یه ڕه م باوه  پی ئه به

ش وا  مه چ ئه  گون ده  روونی له به orchid  بۆ نموونه.   دیارکردووه وه کانه یان نیشانناسه
 ی رده زه  گوه شنه م چه ر به  هه .یوانی باشه خۆشی حه ری نه سه  بۆ چارهدا ک نیشان ده

celandineجیھان بریتی بوو   ه وه-ی رینایسانس ده ندی سه الی بیرمه به.  ردوویی باشه  بۆ زه 
رنج و  ك سه  گرنگی میتافۆریی، نهو و نیشانه وه لکدانه.  وه ب بخوندرته  ده  کتبك که له
  . زموونی زانستی، یاسای رۆژ بوون ئه
  ی به هی ئیپستیمی م بۆچوونه  ئهفوآۆوامی،  رده و خولیای پزیشکی پشوو و به شینهر پ به له

و دروستی زابوونی  وه کاته  پزیشکی و کیمیادا روون ده ییدانی زانست ه م کی ورد له یه شوه
  .خا رده دا ده یدانه و مه ك ئیپستیم له یه
ك  کانی رینایسانس بۆ یه هی زانستی کان و چاالکه موو زانسته  ههreductionموتکردنی کهم  به

می رینایسانس دا  رده سه له  چونکه.  زانستی تدایهنا ساکاریکردنکی گشتگرو  ئیپستیم جۆره
وی  شرهپك  ربوون وه ده  به ستیمهپو ئی  له بوون که  هه سان و چاالکی زانستی گرنگ که

سوف کامپانیالی یان  یله زان کاردانو فهماتماتیک ،Paracelsusوس سی پاراسیلیپزیشک
  .و و هارڤییلۆ برنیکۆس، گالك کۆ ی وه وره زانایانی گه

 فوآۆی  که وه م دۆزینه کاردابوون به ك ئیپستم له یه سانس دا زیاتر له ریناییم رده  سه له
ها  روه هه. ئیپستیمی باو) ب ئاگای( ی یر ربوی و کاریگه ت و به سه  بۆ نیشاندانی ده گرنگه
و  دا چۆن ئه  ده وه ندتی خۆی، گرنگی به وامی و نوه رده  به پی بۆچوونی دژ به  بهفوآۆ

  . وه ك خۆیان نامنه گۆڕین و وه  ده اوانه ب ئیپستیمه
  

  )ق می عه رده سه( می کالسیکی  رده ئیپستیمی سه
  

 جیاتی  ئستا له. روویدا) قل عه(کالسیکی می  رده ندی زانینی سه  کۆبه  له وره بازدانکی گه
 (  هدا ب ست گرنگی ده ببه) لکچوون( پی   پۆلینکردن و ریزکردن به ی بیر پشت به وه ئه

و  وه ی لکدانه کردن جگهزموون پوان و ئه. )لکجیایی( یان distinction) جیاوازی
  مادده. کان ی شته وه  هۆی لکجیاکردنه بووه) ق عه(کارهنانی  به.  وه یان گرته وه شیکردنه
  وەكك رو ڕووه وه زینده. كھاتوون توخمك پ ه  یان کۆمه توخم کان ئستا له کیمیاوییه

  . دانرا وه ته ی کۆتایی ئاستی سامانی نه  پوانه مجار به که ز بۆ یه. پۆلین کرابوون) شن چه(
نجامی  زانین ئه.  بoccultتی لکو ستکی ئه به رچوو مه  ده وه  زانین له وه مانه موو ئه  هه له
  . یه راوهس آ موو که جدانی زانستیی و بۆ ههرن سه



کارێ  ق ده  عه–ق  وری عه ندتی ده  نوه  کالسیکی بریتی بوو لهمی رده  ئیپستیمی سه وایه که
نجامکی  م ئه به.  بناس وەزموون دان و ئهرنج ی سه  رگه  له وه ره انی دهجیھ
  . وه ی فت کرده) جکتب سه (ر  وری بکه  ده  بوو که وه  ئه هم ئیپستیم کراوی ئه رنه چاوه
  وه تی لکۆینه ك بابه خۆی وه) تی مرۆڤایه ( .بینراوه ر نه دا بکه) ئیپستیمی کالسیکی ( له

  . بۆوه جگای نه
  

   ی نۆزده ده ئیپستیمی سه
  وانه  پچه وه دا دیسانه ی نۆزده ده  سه ی کالسیکی له ده ری سه النه وه) تی مرۆڤایه(ئیپستیمی 

  .کرا ر ده سه ی له وه  لکۆینهخوندراو تکی مژوویی ده ك بابه وه) تی مرۆڤایه(ئستا .  وه کرایه
بوو  یان هه بۆچوونهو   هیگل و مارکس، ئه،ك داروین ندی بۆچوون و رباز جیاواز وه زۆر بیرمه

  یه وه  بیرکردنه م جۆره ئه. وێ که  پشده وه یه) ندنی مژوویی سه ره په( رگای  تی له  مرۆڤایه که
ی یر وهه ڕۆکی گه  ناوه م ئیپستیمه کانی ئه نجامه ئه. وام بوو رده  بهی بیستیش ده تا سه

  .کرد ده) ر وهه  گه ر له بوون به( ر  سه ختی له  جه که: بوون) ر سارته(بوونیاریی 
 دروست  وه همانبوون رگای   خۆمان لهری وهه تی گه ره  خودی بنهکی دی ئم  مانایه به
ند   چه)  خوازییهمرۆڤ ( چوونهم بۆ  ئه. رکی پشدراومان نییه وهه  گه ئمه. ین که ده

  .یدا بوو ئاخاوتنکی ل په
  ).نترۆپۆلۆجی ئه(ی مرۆڤناسیی  وه تی لکۆلینه ابهتی بوو ب  بایۆلۆجی دا مرۆڤایه له
  . ز ك به پورا نه نجی مرۆڤ ده  کارو ره  ئابووریناسییدا سامان ئستا به له

تی   بابه یداکردن و بوو به قووی پهی یند  دووربه دامن و و خود،ق ن عه مرۆڤی خاوه
  .سایکۆلۆجی

ش شایانی  ته م حاه ، ئه انیان تدایهبی و یوام رده بهکان نا موو ئیپستیمه م مادام هه به
  . هیوامبوون نی رده به

  :نووس  دهفوآۆ
مرۆڤ دات،  ك ئارکیۆلۆجی بیر نیشانی ده وه. بوو م مرۆڤ بوونی نه هه ژده ی هه ده  سه ر له به"

  ". وه  کۆتایی خۆی نزیك بووبته  له نگه  ره داهنانك که..  مکی نزیکه رده داهنانکی سه
تی   مرۆڤ و مرۆڤایه ژده ی هه ده  سه ر له  به  که هی نی وه  ئهفوآۆستی  به ندێ بۆچوون مه ك هه وه

تی ئاخاوتن  بهك با رۆڤ وه م یه وه  ئهفوآۆستی  به مه. تی زانین  بابه بوونه و نه کراوه باسیان نه
  وه ر له کانی مرۆڤ به یشتنه تگه. بوو  نه ژده ی هه ده  سه ر له به) زانستی(ی  وه و لکۆینه

ری بیرو   داهنهمرۆڤ وەك بكری مژوویی و.  رەوشتیی و رۆمانتیكیی بوونکۆزانی ئاینی و
  .بوو نهی زانستی  وه تی لکۆینه  بابه،قی تاك ك خودو عه  وه،سامان
ك ئاخاوتنکی   مرۆڤ وه–کات   ئارکیۆلۆجی بیرو زانستدا باس ده  شونی مرۆڤ لهفوآۆ

  .ئارکیۆلۆجی



م   ئه نگه زانستی و تکنۆلۆجی رهوتنی   پشکه  پشبینی کردووهفوآۆك  ش وه ی ئاینده رباره ده
  . وه شنته وه ر هه به ر له تی سه ی مرۆڤایه  باوه یشتنه تگه

 ئاین و   که  نییه وام و پیرۆزه رده ی و بهیند زن و تاك و نوه  مه و هزه ۆڤ ئهئستا مر
  .  مرۆڤ ئاخاوتناندوویانهیکان زانینه
کنۆلۆجی  وسا ته  و ئه یدابوونی زانست پهو   DNAر  مه کانی زانستی له وتنه پشکه

 پشھات   له تکه نیا رواه ش ته مرۆڤی  کهخا رده  ده وه  ئهcloning) کردن هنکلۆ (  وه رگرتنه به له
ردوونی  ی گه کی دیکه یه موو دیارده ك هه  ڕۆژی وه کانی سروشت و ژیان و پاشه وتنه و رکه

   خراکان له  گۆرانه.وه ته ستراوه ی خۆی به وه ره ردوونی ده رجی سروشتی و گه مهلو هه به
ی و یند بهوت ی و ڕکهیک ناس،ستمندی ئیکۆسی نبهندی ژی رو کۆبه وروبه سروشت و ده

  .ن خه رده  دهی زانست و شارستانی مرۆڤیوام رده نابه
  

  دایم ره ئیپستیم و په
مریکاش مژوونوس   ئه دا، له  پده ره په) ی  زانگه-ئیپستیم (  ئایدیای فوآۆ  دا که و کاته له

   که وه  دۆزییهی) دایم ره په - نموونزا ( ئایدیای Thomas S. Kuhnکوون . س. زانست تۆماس
ی  وه  ڕگای لکۆینه  ئایدیای ئیپستیمی لهفوآۆ کاتکدا  له. چ  ئایدیای ئیپستیم ده زۆر له

ی  وه  و شیکردنه وه  رگای لکۆلینه ، کوون له وه کان دۆزییه  مرۆڤییه کیۆلۆجی زانستهئار
  هیوامی تدا نی رده ه مژووی زانست ب ی که نجامه و ئه  ئه یشته  گه وه مژووی زانست خۆیه

  به یان ئیپستیمی ،)  یانهدایمی ره په (  نموونزایی یانازدانیبك   کۆمه  له یهیکو بریت به
ك   نه ،وه نه دەەکانی زانست لکد رنجراکشه زن و سه  مه وتنه  پشکه  که،فوآۆی  زاراوه
  .ییھآ وامی یه رده ی به ره به ره  بهوتنکی پشکه
    نیشتاین   و ئهNewton نیوتن و  Copernicus ۆسکانی کۆپیرنیک زنه  مه نانهداهدوای 

Einstein ، مه روانگهوه  بۆ ژیان و جیھان به ی ئواو فت   ڕابردووی زانستی ته ك گۆڕا که یه  ش
   که ی داهنانه وه هکی نوی بیرکردن  ڕگایه دامزرنری ندانه و بیرمه  لهک ر یه هه.  وهەکرد

   .کانی داهاتوو  زانسته وه بۆ لکۆلینه)  نموونه/ مۆدل ( بوون به
موو   هه مانه ئه.  وه مانه ها نه ك بیرکی ره ، وه ، وزه  مادده، شون،نشتاین بیری کات دوای ئه
  .یی  شتکی رژه بوونه

ی ی راست واته، زانست   که یه وه و کوون ئه فوآۆی  که ردوو بۆ چوونه ئاکامکی ترسناکی هه
ك   موو راستییه هه. یی راست ینه  بگه یهی ن وە رگیز توانبووی ئه و هه یی یه ه شتکی رژ،خۆی
وانی دی   ئه  سوودتر له  به و باشتر دایم به ره  یان پهمکدا ئیپستیم رده  سه له.  یی یه ڕژه
ی  شکی ونه  به،ن ده ده روو  نن که یه گه  ده و شتانه ی ئه شکی ونه  به وانه  ئه،نرێ داده
  .کان انهڕکان و گۆ ی رووداوهیراست



تآان بن، دیارە ئو ئامراز شراستی  ی وه ی زانستی رگای دۆزینه ئامرازو ڕوانگهر زانست  گه
وتوویی گشتگرییان تدا  رکه ی و سهیهایی راست  خۆشیان ره،ندن  سنوور بهو روانگان خۆشیان

  . نییه
  وه قه زموون و عه  رگای ئه  لی که  زانستییانه و پكارەو ئامراز هکانمان، چ ئ سته چ هه
 زانین و   ییمیش  هه و راست و درووست زانگی یاننموونزا ین ناتوانن  که تیان دهدروس

  .ن یمان بدهیپۆلینکردن و بیاردانی زانست
  
   تونس  لهفوآۆ: 1964  
  
 .. وه ربازیی هاته تی سه  ناوی بۆ خزمهDefert ت دیفرفوآۆی  که  دا هاوخانه1964 سای  له
  وێ وانه بژارد و ناردرا بۆ تونس تا له هه) ری ڤۆلنته(خشیی  ربازی کاری خۆبه  جیاتی سه له

یدا   زانکۆی تونس په کی پرۆفیسۆریی له یه زیفه ش وهفوآۆو   دوای ئه دوای به... بژی بکات
  .وت بۆ تونس دوای دیفرت که کرد و به

ش کردن و زیاتر بیری  پشکه Nietzsche  ی  نیچه رباره  زانکۆی تونس سیمیناری ده له
  .پدا ره  په وه یهینی کوولتوور الیه می لهیپستیئ
  
یان  )میستپئی(نا و بیری  کی نوێ داده )کانت ( یان به )فوآۆ(گر  خنه ندێ ڕه دا هه مه م ده له
  .کرد راورد ده انت به   آSynthetic aprioriی  ) ی لکدراو پشینه(ڵ بیری  گه له

کرد   ده وه ر ئه سه ختی له و جه ئه. ش کرد دا پشکه ژده ی هه ده  کۆتایی سه ی له م بیره کانت ئه
یری   سه وه ه) شون-کات(ی   چاویلکه ك له  دنیا ببینین وه یه و شوه توانین به نیا ده  ته که
  .ین بکه
  .گیرا ڕز ده وتی به  دووره لهناوبانگ  سوفکی به یله ك فه  وهفوآۆو،  تونس بو ی له یه و ماوه ئه
  

 فوآۆتاندنی  سیاسه
  
  . دا تکچوو1966 سای   تونس له  لهفوآۆی ژیانی  ته زه له  همن و به م ماوه ئه
  بورقیبهری  گه دا خوندکارانی تونس دژی ڕژمی ستمه و ساه ری ئه مبه  دیسه له

 پشتگیری خۆی بۆ خوندکاران فوآۆ ،ی دفرت که  هاندانی هاوخانه به.  کردخۆپیشاندانیان
جارك .  گالند وه ته  سیاسه وخۆ له کی ڕاسته یه شوه ی بهفوآۆم جار  که  بۆ یه مه ئه. ربی ده

  ی خوندکاره یدا داده که  فالته ندێ جار له هه. ستی پۆلیس خوارد  ده  لدانی بهفوآۆ
 گرنگترین ڕووداوی   لهفوآۆ بوو  وه  تونس مانای ئه ی له وه م مانه به. دا نی دهکا خۆشاردووه

 مانگی  له. ش بوو  ببه1968ی خوندکارانی  وه  بزووتنه واتیینجت سیاسی ژیانی گه
ختی   پایتهیان داگیر کرد و)لیفت بانك(واوی  دا خوندکارانی پاریس ته و ساه مایسی ئه



سووفانی لفت بانك وتاریان بۆ  یله  چاالککاران و فه. ستان  وه ایهنسایان هن ره فه
ڕینی خوندکاران  ڕاپه. کران ڕزان پشوازی ده په واز و چه  بانگه دا و به خوندکاران ده

 نھنی بۆ  ردا و به ی به ك، وره یه خۆی، ماوه) دیگول(ت  نانه  ته کهر بوو   کاریگه هند وه ئه
چوو تا پۆلیس کی پ یه فته ند حه چه. ھات  ههیامان  ئه نسی له ره فهازی رب کی سه یه بنکه

  فوون ڕۆژانه له  ته به.  پاریس بوو وسا له وت دیفرس ئه ڕکه به.  وه ستنتهبتوانی لیفت بانك 
  .کرد کان ئاگادار ده وهوودار  ی لهفوآۆ

  
  ت ی سیاسه فه لسه  و فه   فه لسه تی فه سیاسه

کانی پاریس و مانای مژوویی   ڕووداوه  دوور بوو، له وه  پاریسه زار میل له  هه  بهۆفوآرچی  گه
  .بوو کان دوور نه فی ڕووداوه لسه و فه

کان بدا، نوانکی جوگرافی و  رنجی ڕووداوه  سه وه  دووره  پاریس بۆی لواند له دووری له
  .. وه یی و ڕوونی بیریان ل بکاته شنه  و به وه کاندا بھته نو خۆی و ڕووداوه ی لهیروون ده

تك  سیاسه..   درووست بوون دایه ت له  جۆرکی نوی سیاسه یشت که  گه نجامه و ئه  بهفوآۆ
م  ی ئه  پرۆسه له. خش نوی پ ببهتکی  واه رڵ بگۆڕێ و ئاقار و  کارێ کۆمه  ده که

  .ب ان ههوری ب ده سووف ده یله ، فه فه لسه شدا بیر، فه گۆڕانه
ی ال  ڕه و باوه ر و ئه  به ی گرتهییاندن و چاالکی سیاس  ڕبازی خۆتگهفوآۆ  وه حزه م له له

ڵ و   ئامرازکی سیاسی، ئامرازی گۆڕینی کۆمه و بکرته ی ئه که) فه لسه فه ( درووست بوو که
  . بوون هاته باردا  رجکی له لومه  هه  لهفوآۆی  م بیره ئه. ت سه ستکردنی ده رهه به
موو ستراکتوور و  هه... ڕین و گۆڕینی ڕادیکالی می ڕاپه رده سه: کان بوو سته می شه رده سه

هیچ .  هیچ شت پیرۆز نییه.  وه  ژر پرسیاره ت خرانه سه  بیر و دهکانی  کۆنه ته ڕواه
.   نییه وه ه  کۆمهرووی مژوو و  سه ڕێ له ت، بیرێ، باوه هیچ ڕواه.  دی نییه به ت ئه سه ده

بیر و هز و : تی خواستی دینامیکی مژوو تایبه خواستی مرۆڤ، به.  حاڵ نییه هیچ شت مه
  له..  باو بكات حاكیحاك موو مه  ڕاستی، هه  بکاتهون موو خه ش هه ی الوان ده وزه

ئازادی بیر، : ست به  ئامراز و مه  ئاستی کردار دا، گۆڕان بوو به ئاستی ئایدۆلۆجی و له
  .س که ی تاکه رخواست و ئازادانه بژاردنی به ئازادی ڕکخستن، ئازادی سکس، ئازادی هه

  .کان  چاالکه  الوه ووی کردهر فوآۆ
 ناونرا بوو، فوآۆك  وه)  کانتی تازه ( ادیکال، کهری  فه لسه  دوا فه وانیش ڕوویان کرده ئه

  .کردن شی ده پشکه
  ی زمانه کانی بۆ زۆربه کاره.  فراوانتر و فراوانتر بووفوآۆری  اوهم  جه  دواوه  به لره

  .کانی جیھانیان پ کرد ی کتبخانه فه ر ره کانی سه کتبه. گان رده کانی دنیا وه زیندووه
  ڕاند بوو، پیری پوه  چلی تپه نی له مه ئستا ته.  پاریس وه ڕایه  گهفوآۆ دا 1968 سای  له

  . وه ڕووتایه ی دهر دیار بوو، سه



 Corduroyی ر و قاتکی کاردو)پۆو(داری  خه بلوزکی سپی یه. ری سفر کات بیاری دا سه
  ر ڕووتاوه  چاوی سه  له لکهسووفی چاو یله ی فه  ونه وه لره. وێ  ئوتووی نه کرد که ر ده به له

  !رگرت فیزیکیان وه) ساکی فه (فوآۆکانی  بیره. درووست بوو
ك  نه ( فه لسه شی فه رۆکی به  سه م جار بوو به که  یهفوآۆی بۆ پاریس،  وه ڕانه هدوای گ

یدانی پکدادانی   و مه- کی رادیکال بوو یه زانكۆآ Vincennes   ی  زانستگا له) پرۆفیسۆر
      )  رانسه کۆلیژی فه( بۆ فوآۆدوایی . کان بوو په  چه ی گرۆیهبیر و ئایدۆلۆژیا جیاجیاکان

College De Franceردرا     هگه سه  له ی که و نیازه بهلبژر  ی سارته ر ئاستی جیھانیدا ج
  . کزی بوو ی ڕوو له که هی و بوونیاری- وسا پیر ببوو  ئه  که وه بگرته

ی خۆی  که  بۆخۆی ناونیشانی پۆسته ی درا که درا، ڕگه  دهفوآۆ  ی به  زۆره خه و بایه ر ئه به له
  .بژارد ی هه )ندی بیر پرۆفیسۆری کۆبه(ویش  ئه.  بژرێ هه
  

  .ت سه ندی نوان زانین و ده  یان پوه:میتۆدی جینۆلۆجیNietzsche   کانی نیچه بیره
  
  له.  کانی نیچه ییه  بنچینه ر بیره  سه وه ڕایه  گهفوآۆیدا، ) رانسه کۆلیژی فه(کانی  بژییه وانه له

تاکانیان  ره م بۆ سه رده ی سهکان یهیوشت هر  ون پی بیره ش دا نیچه)وشت جینۆلۆجی ڕه(کتبی 
ك  ت وه هیسیحی کانی مه تاییه ره  سه دا چۆن بیره  نیشانی ده  نیچه بۆ نموونه. گرێ ده هه

ت کردنی خ جه(ی یۆمانر تی  بۆ دوا قۆناغی ئیمپراتۆریه وه ڕنه گه ، ده دینکی کۆیله
ر  موچاوت گه ی دی ده که شکردنی الیه کهشحم و پ  ڕهی و سۆز ور بفیزی سه ت له سیحیه مه

تان  سه  ب ده وه  هۆیانه  به  بوون که و ناسکارانه مووی ئه  هه مانه ئه) یان لدای زلله
  .کرد ر ده ی خۆیان مسۆگه وه مانه
ندنی  سه ره رنجدان و پشکنینی په  سه  له. وه  کایه  میتۆدی جینۆلۆجی هنایهفوآۆ -  وه  نیچه له

 دوای مژووی  ، جینۆلۆجی بهیی تا پزیشک وه به ده  ئه  له دا  یان زانگهdiscipline زۆر پچزان
  .ڕێ گه بردوودا، ده ئستادا، ڕانه

   )ئاخاوتن(و زیاتر باسی  ئه. کا دا ده )ئیپستیم( ئایدیای   گۆڕانك لهفوآۆ   دواوه  به لره
discourse    ك ده ر جۆره ههیکا  زانین..  

ال   وه، یان  وه کاته ت ده  ڕه وه  ئه و خواسته م ئه به.  هیستھنانی ڕاستی ده ئاخاوتن خواستی به
 ئامانج و  میشه زانین هه.  که گا ب که ی تی نه وه  ئه چ؟ چونکهبۆ.  تی ناگات ن، که ده
  . یه  ههیهی خۆ کردن  گرتن و بهردا سه ستبه  ناسکاری خواستی ده میشه هه.  یه ستکی هه به مه

کارهنانی  ستی به به زانست بۆ مه.  هین نی بستراکت و بالیه ووت و ئهرکی  بوویه زانین هه
 لك جیا ،ستی دیاریکراو به کارهنانی زانین بۆ مه زانین و به. کرێ خواسترێ و کاری بۆ ده ده

  . وه ناکرنه
  . سپاوه چه  و نه وره زانین هزکی گه



ش  ی پشکه )یان هز(ت  سه باوی نوانی زانین و ده ی لکدانهیند  کۆزانی پوهآۆفو  وه مه له
  .کرد

  . ستھنانی هزه ده ت، به سه  ده  به یشتنه  ڕاستی، خواستی گه یشتن به یی گه خواستی نیچه
  و ئفوآۆ، میتۆدی جینۆلۆجی  وه لره.  تایی هزی مرۆڤه ره یی سه ریزه رکی غه ش پانه مه ئه
ی، یئابوور( زانینکی دیاریکراو  ر جۆره  هه وت سه ندی نوان ده  پوه  که یه  ههی سته به مه
  .کار بکاتیش) ی، یاسایب، پزیشک ده ئه
کی رادیکالی  و جیاوازییه ئه. گرت رنه ك خۆی وه ی وه ی نیچه که  بیروبۆچوونهفوآۆم  به
  :کجار گرنگی تدا دروست کرد یه

رێ  دێ، ناپلیۆن، هیتله حمه  محه. ساندایه که  تاکه لهت و هز  سه  خواستی ده الی نیچه
 بیری  مه ئه. هز  به ت و زابوونه سه و خواستی ده ربی ئه ر و ده  و نونه  نموونه بنه ده

  .ت سه ده زن و به رز و مه  به ره ، مرۆڤی هه رمانه سوپه
  ندییه  پوه کو له ، به یهیان رمان د سی سوپه که اکه خواستی ت له) ت سه ده (فوآۆالی 
ی   و ڕکخراوانهزگا  و ده و شون و بنکانه زگاکان، له ده دامو ، له دایه  کانی تییه یه کۆمه

ستبوون  ندی زابوون و ژرده دا پوه و شونانه موو ئه  هه له. م دت رهه یان تدا به )زانین(
  .رمان رماندار و ژرفه زمان، فه سته  ڕۆیشتوو و به ر و ب هز، قسه هزداندی ، پوه یه هه
 بۆشگاکانی   که دایه و بوارانه ت له سه کردنی ده رجی پراوه لومه کردن و هه کار له

موو بیر  ست دێ و ڕاستی هه ده  به وه وانه ی له و زانینه ئه. بن دروستبوونی ئاخاوتن دروست ده
 ە پناسی راستیی و ناڕاستییش لو و ر ئه به  له. Contingentندن هرجب کان، مه و تیۆرییه
  .نین ها ندن و ره رجبه  مه وه دا دیسانه زانینانه

 ڕاست  ی)زانین ( ت که سه ی ده رجانه لومه و هه  به نده ڕاستی به.  هینی ها  ڕاستی ره وایه که
ی  رباره  ده یهیك، ڕاست ر ڕاستییه هه. کا دیاری ده) ڕاست و دروست(ی   پناسه کا، که دروست ده

. کات کانی ده تی ئامانجه خزمه) ییاستر(ی  یشتنه  بیر و تگه و جۆره ی ئه ته سه و هز و ده ئه
   به کاره ی تیدا به  مژوویه و ماوه وا بۆ ئه  ئهست ب، ده ی له ته و خزمه  ئه هیاستیرو  تا ئه

ما،   نه ی پوه )ت سه ده(کی    که که  زانینه  که .ژمردرێ ه یان د وه نتهمەدوست  ڕاست و در
  .ب یدا ده دا په که ی زانینهیاستر   وسا ترازان له ئه

ی  رباره  دهPtolemaic  وه ه- تلیمۆس یشتنی به  تگه له.  مژوودا زۆرن  له مانه ی ئه نموونه
  .درژی تری کیمیازار سای خایاند، تا مژووی دوور و   هه کان که ئاسمانه

کدا  ك یه  ته ش له ی دهیاسترکی زانست و  یه یه بتنی ناکۆك و دژشی تگهت دوو  نانه ته
ن  ت بکه سه تی ده نن و خزمهبم رهه  زانین به یه یان هه و هزه ردووکیان ئه بن مادام هه هه

 کالسیکی میکانیکی و Quantum Physics ناکۆکی نوان فیزیای کوانتۆم  بو نموونه
Classical mechanics.  

رك  هیچ نووسه.  خۆی ناگرته) ییڕاست(، فوآۆالی ) ر ر یان نووسه دانه(ت کۆزانی  نانه ته
ون  ی ئه وه ره  ده  له  هۆکارکی دی که ه کو کۆمه ، به ی نییه که ی یان کتبه که ته ری بابه نووسه



ی  که سینهوت دان، نو سه  نوان زانین و دهۆی گرێ و گ و بهوکرا ندی تکه  دنیای پوه و له
ی  وه  شیکردنه  درژی له  به و باسه ئه. ( یه راوزیی هه ورکی په ن ده ر ته بکه. م دنن رهه به

  ). وه ینه که دا شی ده رکیۆلۆجی زانین کتبی ئه
  

  ئارکیۆلۆجی زانین
  
ركی بیری  سوف و ڕبه یله ك فه ی وهفوآۆ و شونی  وه کرایه دا بو1969 سای   له م کتبه ئه
نسادا  ره  ناو فه رمی پشوازی کرا، له گه نسا دا به ره ی فه وه ره  ده  و له لماند کار سهیریۆتی
  .نسی ل هاروژاند ره رانی فه ند و نووسه ت و ترسی بیرمه ساده حه
ر   سه همگ رده مووی وه  هه بهم کت ئه.  یه فوآۆی یف لسه ی و فهیی تیۆر یاننامه  به و کتبه ئه

  .ری ناڕۆم سه دا زیاتر له  لره  بۆیه ،وه هم که  شی ده  پارچه  به ی و پارچهیکورد
  
  مژووی زیندان:   زاب ھنانی مژووی عهنگ ده به
  
 State Anniversary New تی نیویۆرك  وه  زانکۆی ده  لهفوآۆ دا 1972 زستانی سای  له

York ۆ فال  به لهBuffaloژ بووه  وانهکانی نیویۆرك دا یهینھۆمیان   ده نایهی و ب-  خانوو له.   ب  
 حوکمی   به دیاره.. لووشی ده موو شتکی هه  هه ینی کهب لۆجیای نویۆکن  جیھانی تهفوآۆ

 زیندانی(ردانی   داوای کرد سهفوآۆ ،تدا سه کانی ده زراوه زگا و دامه  ده ی خۆی له پشینه
  . بکاتAttica state Prison) تیکا تی ئه هو ده
کانی   زیندانه ی خۆی بینی، شتکی جیا لهیرۆیتزموونی   ئه واو جیای له ودا شتکی ته له
ر،  شنه یی، داوه دهڕنی، دیست ، دهووتکی ر یه  شوه قی و سزا به ودا دره  له نسا، که ره فه
  :  دهفوآۆکادا تی  زیندانی ئه له. نونران ران و دهبین ده
  ی دیزیالند که کی ساخته یه ك قه ی بوو، وه که روازه م دهراآشارنجی  مجار سه که ی یه وهئ"

و   پشت ئه له. ند داپۆشرابوون کانی نوه ده  سهقآانیك  کانی چاودری وه تیدا ستوونه
   کهی رنج بده توانی سه ، ده بۆوه ریدا بچووك ده رامبه  به موو شتك له  هه  که وه  ساخته ته واهر

. بوو  هیچی دی نه والوه ناوبردن به الحی له به کی زل و زه یه کینه  مه مووی له  هه که شونه
ش  ،و ده  هه  کهProdigious ی ب بن  زەبالح)Stomach(کی  یه ده  گه جۆرك بوو له

 ناو   له وه ی زیاتر ئه وه ش بۆ ئه و دەو  هه که.. ڕن په ری ده یی دهکات و دوا خوا، ورد ده ده
  "".  ناوی داوه  له وه  کرده ڵ به  کۆمهرێ آب
  
  ل دایكبوونی زیندان: پچوە و سزابدەب
  



:  وه  کۆبوونهفوآۆزموونی ڕابردوو و بۆچوونی تیۆریی  موو ئه دا، هه رنجانه م سه له
موو ئاستکی بیر و   هه ت، له سه  و دهی زانین فه لسه ندی سزادان، فه یزم، کۆبهشسادۆماسۆ

:   و سزا بده وه ره بپچه:  وه ك کتبدا شونی خۆیان کرده  یه  له مانه موو ئه ئاخری هه.. ژیاندا
زراو و  موو دامه  هه که بهت، ک ه )زیندان ( که رچی ناونیشانه گه. دایك بوونی زیندان له

کان  خانه سته ت خه نانه کان، و ته کان، کارگه ن، خوندنگهکا زیندانه:  وه گرته زگاکان ده داموده
 ئاخاوتن و ییند  و پوهانزراو و دامه ی ئه وه رنجدان و شیکردنه نجامی سه  ئه  لهفوآۆ
ی  و بۆشگایانه له..  وه کاته کا و قووتر شی ده ت فراوانتر ده سه کۆزانی دهت تیاندا،  سه ده
  کو کار له به.  هیی دی نی وی ئ وه وساندنه هچ ئازاردان و نیا ، هز تهتدا سه ده
ن،  که تدا کار ده سه سیستمی هز و ده ناو  ی له وانه موو ئه هه. کات ش ده وه ره وسنه چه

ی  یانهیند م پوه  ئهفوآۆ..  وه هتست به  ده وه انهیت پک سه ندی ده  گرێ و گوی پوه تۆڕکی به
زانراو،  ، جیاواز، نه کی تازه  مژوویهفوآۆشدا  م کتبه  له.)ت سه ۆفیزیکی دهمایکر(ناونان 

ت،  سه کانی ده مژووی قوربانییه.  وه نووسته  و ده وه دۆزته نگ کراو ده ی کراو، بدهیک الوه
  . وساوه او و زیندانی کراو و چهدررب کانی سزا، مرۆڤانی سه ته بابه
،  وه ژده ی هه ده  سهی کی هاوکات یه نامه گه  به لسفك  وهفوآۆدا کی ی پشه ڕه  الپه له
  سفه م وه  ئه یه سك هه چ که.  وه نووسته دانك، ده سداره نجامدانی له  ئه ی رباره ده

  !ت؟ یه شیدا نه  له ك به و مووچ وه بخونته
   له ۆ کوشتنی لویسی پازدهودانیدا ب  هه یمینز له رت ده  ناوی رۆبه فاناتیك به سکی که"

ی  نیسه که(می  رده به کرێ له داوای لده. وتوو ناب رکه  دا سه1757 ی مارتی 2  ڤرسای له
  .ی بدات که ی کاره ندانه فمه ره های شه بریبه) پاریس

  : بوو که ی زیندانیه  ڕچواه م جۆره  ئه ت ساکاره واه ر  به م ڕسته ئه
   به  پارچه ی پارچه انی، ناوگهرکانی،  مکی، قۆه رمه ست، گۆشتی سه وه ك ده کۆیه ر سه سه له

 ی بۆ تاوانی کوشتن قۆکه چه   گوایه ستی ڕاستی که ، ده وه کرته ، لده شیشی سوورکراوه
، مسی مادرێ ی ل داده که  گۆشته ش که و شونانه ، لهسوتندرێ ر دهۆ سلف ، به پگرتووه

وسا  کرن، ئه دهی رۆ  تکه  و مۆم و سلفۆر، به تنرسینی سو کوڵ، ره هیتی ل ی داخ، زه تواوه
، و قۆڵ و  وه  چوارپارچه کرێ به کشرێ و ده  ڕاده وه  الی جیاوازه چوار هلسپ   چوار ئه شی به له

  "".م با  ده درته  دهیش که خۆه خۆڵ و  ب به شی ده ئاخری له.. شلوو یان ده قاچی ئاگر هه
 ئازاردانی  ی کوشتن به سفانه  وه م جۆره رگرتنی ئه  وه  بریتین له که ی کتبه ڕه الپهچوار 

ت کردن، هاوار و ت و کو بین و داخ و سووتان و لهی گۆشت  م ریچوانه ڵ ئه گه له.  یه سادیانه
 ناوی  هکش ک ش ڕاده که الده سفی جه رنج بۆ وه  سهفوآۆ.  کان، تۆمار کراوه ی قوربانییه چریکه

ر ئسقانی  سه  له که موو گۆشته  ههبۆی دەآرێ ت حمه  زه و به  ئه.  بووه Samsonسامسۆن
  شه، شی وه کاته  ده ی دووباره که وه ند جار هه  وردی چه  به  داما، بۆیهیست و پ و سنگ ده

  ..دا  و بایان ده وه کاته دا شۆڕده که  ناو گۆشته کان به داخه



  که.  که سپه  هزی چوار ئه  به که  کردنی زیندانییه  چوار پارچهی ر پرۆسه  سه ه دتفوآۆوسا  ئه
سپ، هشتا  ش ئه  شه ن به یان که نجام نادرێ، ده یان پ ئه و کاره  ئه سپه و چوار ئه ئه
  بۆیه. ن  ڕاکش که که شی زیندانییه ت کراوی له ی له ر ناتوانن چوار پارچه کان هه سپه ئه

 چوار  کا به  ده که شه ی تیژ له وره کی گه قۆیه  چه به: کا ش ده و کاره مسۆن ئهئاخری سا
  ! وه پارچه
  !؟ وه گته  ده م سزادانه ورد و درشتی ئهکی گرافیکی  یه  شوه بێ بۆچی ئاوا به دهیر  دهفوآۆ
.  یهفوآۆستی  به  مه مه م ئه به. دا ژن و میزاجمان تك ده شه ستمان ده  هه مه  ئه دیاره
  . یه ی جیای هه لتوورکی دیکهئستا ک.. بوو ی هه لتوورکی دیکهک) سزادان(وسا  ئه
ندی  سپاندنی هز و کۆبه پاندن و چه نجامی سزادان سه ست و ئه به تدا مه ردوو حاه  هه له
  . ته سه ده
، 1837سای :  ڕوو خاته  ده کی دیکه یه  نموونهفوآۆ.   گۆڕاوه که ی پراکتیکه م ئستا شوه به

ی  ده سپکی سه ری ده وروبه  ده زیندان لهدایك بوونی   له  که وه کاته  ڕوونی ده مه  بهفوآۆ
ان جگایان بۆ گرتن و زیندانی د نجه شکه یرانیی و ئه دانی سه  سداره  ڕوویدا کاتك له ژده هه

  .کردن خۆش کرد
ردا  سه ستی به  ده،کرد) کۆنترۆی کرد(ڵ  رێ، کۆمه وبهنا ی تاوانبار لهش ی له وه جیاتی ئه له

  .گرت
  لماندن و به دا بۆ سه  کۆمه  له  گۆڕانی دیکه.ت سه تی ده  بابه  به بووه) ش له ( وه و کاته له

ند و تۆڵ شقی تو  ناو سووپادا مه له. گۆڕێ  هاتنه) ش له(تکردنی  سه کاربردنی ژر ده
   هزکی کاری ڕکخراوه  بهسازی پویستیان  پیشهیمی شۆڕش رده  سهکانی کارخانه. زرا دامه

  .نان نسای نوی داده ره  فهکانی ن بناغهۆ ناپلی  بوو که خته  وه و ساته  ئه مه ئه.   بووه و پچراوه
ش  ڵ پشکه فراوانتر بۆ کۆنترۆڵ کردنی کۆمهدا، گۆڕانی   دیسیپلینکارانه م گۆڕانه ڵ ئه گه له

  :کران
ودان  تی، هه یه کخستن، کاروباری کۆمهر بۆ  ی نوێ، یاسا و ڕسای تازهیر ستمکی دادوهسی

ی الدێ جگایان  ڕه  و به  ژیانی ساده شوه. ك نی ژیانی خه رداگرتنی زۆر الیه سه سبه بۆ ده
 .ندکراو چۆڵ کرد بۆ ژیانکی شاری ستراکتوور کراو و ڕکبه

زگای سزادان   ده.دات رنج ده دایکبوونی زیندان سه کۆزمی لهرۆڵ مایک گه  له یه م پرۆسه  ئهفوآۆ
Penal institutionوان  ی ئه وه ر ئه به  له وی چاکسازانیی و سۆزداریستی مرۆڤخواز ر هه به  له

نجامکی  کو ئه به. بوو  کرد، درووست نهریدا یاسای تاوانکا یان له دۆستانهگۆڕانی مرۆڤ
  .دا ده ری هه بوو سهریك   خه  بوو که کراو و پچراوهند  رکبه ه و کۆمه یی ئهتشسرو
  کرد، ئستا به تی ده ت و په هاڕی و له ی دهش بینرا و له قی ده  زه  پشتر به ی که  زبره و هزه ئه

  .اندلم سه شدا ده ر له سه تی خۆی به سه ئستا ده: بێ رده جۆرکی دی خۆی ده
رمانی   ژر فه ش خرایه  سووپادا، له کاندا، له  کارگه خوندنگاکاندا، له  کاندا، له  زیندانه له

  . وه و چاودرییه) دیسیپلن ( وه پچانه



ندی   نوه رنجدان، بوو به وتن و سه دواکه ماشا کردن و چاودری کردن و پشکنین و به چاوی ته
می یرج Panopticonی )یکۆنپانۆپس(ی کالسیکی  دا نموونه  لرهفوآۆ. ت سه کردنی ده پراوه

 -ۆنكپانۆپتیمانای .  وه نته د  نموونه کان به  بۆ زیندانهJeremy Benthamبنثام 
دی  ژر ناوقه  له ز، که  گومبه کی شوه  بینایه ۆن بریتی بوو لهكپانۆپتی..  ە)ینبموو هه(

ندی   چاودرکی نوه، وه کۆیه م سه له.  رزکرابۆوه کی چاودریکردن به کۆیه  سه وه بیناکه
ر   هه بۆیه.  بکات وه  خواره  له که کانی زیندانه خانه جم و جۆی  یتوانی چاو له  ده که زیندانه

ژر  کانی له کدا جم و جۆه یه هلحزر  هه  له  ئاگا بوو که  به وه کان له  زیندانییه ك له یه
  .دان ییچاودر

. ی نوێ بوو کۆمه) ی  نموونهسر(ی   نموونه ئارکه)  نهموو بی  هه کۆیه سه(و   ئه وهفوآۆالی  به
  .زرابوو ت و زانین دامه سه ی نوان دهیندام ندی ئه ی پوه ر بنچینه سه  له ك که کۆمه
و  زگایی بکرێ، ئه ش ده بوو له شدا زامن بکرێ، ده ر له سه واو به تی ته سه ی ده وه بۆ ئه

 ژر  ی مرۆڤه رباره  دهوام رده  بهیبوو زانین ده)  ، کارخانه انهخ سته زیندان، خه(ش  زگایانه ده
  و زانینه ی ئه رچاوه قی چاودر سه  زینداندا چاوی زه له. ست بنن  ده کان به راوهكت سه ده
  .بوو
  ت سه  دهیجۆلۆکن ته
  .ردا دت سه تی به ڕه ت خۆی گۆڕانکی بنه سه دا ده لرهم   به
ك  وه) س ك که یه (  که ها نییه تکی ڕه سه ده.   نییه سته رجه ی تر شتکی بهت هیچ سه ده

  .یبت  هه نسا لویسی چوارده ره پادشای فه
ڵ بۆ   کۆمه ك، که ارییهرک کنیکك، هونه  ته واته): کنۆلۆجی ته ( ت بوو به سه ئستا هز، ده

موو یاسا و  و هه  ئهنو   نوێ لهیس که تاکه. هن کاری ده کانی به ندامه کردنی ئهند ڕکبه
دا )داندی(، )ی نموونهسر(ی پرکیتای  ئه ش له  ده مه ئه.  درووست کرا ندانانه ڕسا و ڕکبه

  ستی به ست بدا، هه ده ی له که تییه بدا تاک ی ڕگه وه  بری ئه  داندی له.Dandyرخات  خۆی ده
ك  یه شوه رببێ به  ده داەق و دیار و ڕازاو  زۆر زهکی یه  شوه  خۆی له  کرد که وه پویستی ئه

  .کان بشکن  یاسا و ڕسا زۆربووه که
  
    زیندانیبووندایك  و لهکان دایك بوونی زانسته له
  
  وانه له: کان ییه  کۆمه  زانسته بوونی زۆر لهدایك ڵ له گه ندان هاوکات بوو لهبوونی زیدایك له

 .)ییروونناس ده( و سایکۆلۆجی ییناس کۆمه) Criminologyکریمینۆلۆجی  (یتاوانناس
و )  وه یهیزانست(ی  وه  ژر پشکنین و لکۆینه کرا بخرنه  دهندی سزادان کانی کۆبه زیندانییه
ی یق و ژیر کانی عه ی، زاراوهیدانی کۆزانی شت رهه ڵ سه گه ك چۆن له روه  بکرن، هه پناسه

  . هو  کایه و ئاسایی بوون، هاتنه



،  ییئابوور: ند ی سه ره وتنی زانستی نوێ په رکه ده کانیدا به ر گیراوه سه ڵ به تی کۆمه سه ده
ندی  پوه. رگرت ان وهیت و ناسکاریی زانستی ڕواهردا یه و ماوه موو له مژوو، جوگرافیا و هه

ڵ،   خۆی و کۆمهی رباره یشتنی مرۆڤ ده  هۆی زیاتر بوونی تگه ت بووه سه نوان زانین و ده
  .دا ر مرۆڤ و کۆمه سه ۆڵ به هۆی زیاد بوونی کۆنتر دا بووه و کاته ر له هه
  

  کارتکردنی دیرکھایم
  
ری سۆسیۆلۆجی نوێ  زرنه  کارتکردنی دامه ، که وه ، وا لکدرانهفوآۆی  م بیرانه ئه
  وه ره سه به Emile Durkheim نسی ئیمیل دیرکھایم یان ره سوفی فه یله فه) ی نوێیناس کۆمه(

هیریتانی به/مریکی ئه  و بیره ی دژی ئه که  دیرکھایم ئاخاوتنه.ب اك و ت مرۆڤی   که ی
  کی ساخته یایهینیا ئاید ڵ خۆی تهمڵ پك دنن و کۆ ی کۆمه کانی بناغه  تاکه ندییه وه رژه به

  . و بۆشه
ختی  و جه ئه. س کرد که  تاکه سر ڵ و کارکردنی له  کۆمهییر پشگرنگ سه ختی له دیرکھایم جه

هز   و به ش سازنده ڕی مۆرای هاوبه  بیر و باوه ڵ به ی کۆمه  پکھاته  کرد که وه ر ئه سه له
کانی  کردنی هۆکارهستنیشان یدا بۆ دهتی یه ۆی کۆمه دوای هه  به وی دا که و هه. بت ده

  .ڕێ  بگهییت یه ی کۆمهیی و ناکۆکیناڕک
  

  زداریی حهمژووی 
  
 University of California برکلی   زانستگای کالیفۆرنیا له وه ڕایه  گهفوآۆ دا1975  سای  له
 Herbert Marcuseی مارکسی )رت مارکۆز هیربه( سان دیگۆ  و زانستگا و له وسا نزیك له ئه

 -ك ا یهد و کتبه ، له  بو کردبۆوهOne Dimensional man) یدامنیآ مرۆڤی یه(کتبی 
بۆچوون و ی بیر و  رگه کالیفۆرنیاش ناوجه.  وه شنته وه ده نی مرۆڤی ڕۆژاوایی ههای ژیین الیه

   لهفتاکان ی حهییۆرتکان، شۆڕشی  سته  شهآۆمیتیدوای شۆڕشی  دوابه.  بوو ئایدیای تازه
رنجدان و   سهموو شت شایانی ، ههدا رجه لومه و هه پا بوو، لهر یدانی زانیندا به زۆر مه

 هۆمۆسکچوایتی و  ی بهینگکی تیۆر هر توانی فوآۆ.. رگرتن بوو  گرنگ وه یدان و بهوپگ
یا ) زداریی حه( بیاری دا مژووی فوآۆ. تدا بدات زه  دوای له ڕان به ز و گه حه
  .رگدا بنووس  س به  لهSexualityزکاریی حه
  :م که رگی یه به
م  له An introduction to sexualityزکاریی  ك بۆ حه یه یک پشه:  ناوی رگی به م به که یه

 فوآۆ.  وه کۆته وروپاییدا ده ئه بیری  زکاریی له ندنی ئایدیای حه سه ره  په  لهفوآۆدا  کتبه
  هزه ی بهیزدار حه) سانزرینای ( وه ستانه می هه رده وای سه د  له چ که وای بۆ ده

 پزیشکی و ،Internaliseیی کرا  وه  یان ناوه وه )خۆ( ناو  خزاندرایهڵ  کانی کۆمه کارهوترک سه



 ژر کۆنترۆی  زی سکسی خرایه نواند و حه دا ده) ش له(ر  سه تیان به سه رمان ده ده
  . وه تییه یه کۆمه

.  
  :م رگی دووه به
م  ئه. ی یۆناندام رده  سه ی لهیزدار  بۆ مژووی حه وه ڕته گه  دهفوآۆمدا  رگی دووه  به له
  وه ی دا ئه که وه  لکۆینه  لهفوآۆ. ودا بوون  بره سکاریی له وه ی و ههیزدار  حه مه رده سه
  .ند کرا  به وه تییه یه وشتی کۆمه  کۆدی ڕه زداریی به شدا حه مه ده و سه  له خا که رده ده
  :م رگی سیه به
می  رده  سه نته یه گه ی دهیزدار ی حه رباره ی ده که  مژووه وه  لکۆینهفوآۆدا  شه م به له

دا   نیشان ده وه کا و ئه ستنیشان ده ده) کلتووری خود(دانی  رهه  سهفوآۆدا  لره... کان ڕۆمه
 و   پرۆسه کهتی،  یه فتاری کۆمه  ڕه  جۆرك له وستك، به  هه بوو به) خۆیی بوون(چۆن 

ی  م شوه به. کران درا و فر ده یان پده شه درا و گه رنجیان ده ان بۆ داندرا و سهیڕوشونی
سانی دیاری  ندی نوان که تی و پوه یه ی کۆمه ەو کی کرده پراکتیس خۆیی بوون بوو به

تیدا خۆیان  یه ی کۆمه زراوه  دروستبوونی دامه ندێ جار له  هه انهیندی  پوه م جۆره ئه. کرد ده
  .خست رده ده
 دوای  فته دوو حه. مھنا رهه  بهدا1982 مایسی له یی رزدا می مژووی حه سیهرگی   بهفوآۆدا 
ی  که یهیخۆش  نه. وه خانه سته  خه خرایهوت و  کهخۆش   دا، نه1984یرانی   حوزه ی2    له وه ئه

 فوآۆ  وت که رکه دوایی ده. بوو ھزتر دههات الواز و ب ی دوو سای خایاند و تا ده ماوه
 زۆری  س به دان که سه.  مردفوآۆیراندا   حوزه ی25  له .بوو  ههAidsیدزی  هخۆشی ئ نه

  .شداریان کرد یدا به که رمه ته ناشتنی  ، له وره ڕۆشنبیران و بیرکارانی گه
  
  

 


