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 ئافرةت و سيَكسطةرايى لة كؤمةلَطاى ئيسالميدا

 

كة  ،ة لة يةكيَك لةو كتيَبانة بكةملة ثيَشةكى ئةو كتيَبةدا هةولَدةدةم قس
ض وةك تيؤريزةكردن و ض وةك ثراكتيكى كؤمةلَيَك كارى لةخؤدا هةةلَطرتووة،  
ئةو كؤمةلَة كارةش كؤمةلَيَك نووسةرو تويَذةرى شارةزاى بوارى ئافرةتانى لة 

تويَذةرى توركى لة بوارى ذناندا بة ئامادةكردن و ( بينار ئيلكاركان)ثشتةوة و 
ردن و وةرطيَرانيان بؤ سةر زمانى توركى هةلَساوة و وةرطيَرى عةرةبى هةلَبذا

ئةافرةت و سيَكسةطةراى لةةة   )كتيَبةةى . كردوويةةة بةة عةةرةب   ( مةوع  ئيمةام  )
يةكيَكةة لةةو بةرهةمانةةى كةة بةة يارمةةتى رِيَك ةراوى        ( كؤمةلَطاى ئيسالميدا

 .ضاث طةيةنراوة بة( ئافرةت لة ثيَناو ئافرةتدا)
كةة مةافى    ،اوبراو رِيَك راويَكة ضةاو بةةو شةويَنانةدا دةطيَرِيَة     رِيَك راوى ن

ى بةدواداضةوون و  ريَطائافرةتانى تيا ثيَشيَل دةكريَ ، هةروةها ئةو كتيَبة لة 
كةة دوضةارى سةتةمى رِةطةزايةةتى بوونةة، لةة        ،تويَذينةوة لةسةر ئةو ذنانةى

رِووى ئافرةتةةان كةةة بةةة دريَةةذايى ميَةةذوو رِووبةةة ،ى ئةةةو بيَنرخكردنانةةةىريَطةةا
وة ثة  ثةةراويَز كةراوة، توانيويةةتى ثة ةة      ريَطادةكريَتةوة و ئافرةتانى لةو 

واتةة  )خباتة سةر برينةكانةوة و لةويَشةوة هةولَدةدات بة شيَوازى تايبةتيانةة  
برينانةة   ئةازارى ئةةو  ( هةةر نووسةةر و تويَةذةريَك بةة شةيَوازى تايبةةتى خةؤ        

 .بدات نيشانى مرؤظى دنيا
متان لة ثش  ئةو دةركةوتنة ضةندين نووسةر و تويَةذةرى بةوارى   وةك طو

ذنان ديَتة قسةكردن و تيؤردارِشنت، هةر لة فاتيمة ئةملةرِنيسةيةوة بةؤ لةةيال    

ئةمحةد و ئةليفةة رِةفةةةت و مريفة  و بوسةيَنة شةةعبان تةا دةطاتةة نةةوا          
ةر يةكيَك ه . هتد... ئةلسةعداوى و عائيشة دوزكان و ئامادةكارى ئةو كتيَبة،

ى دواندن و تويَذينةةوة و بةة دواداضةوونى ئةةو هةةموو سةتةم و       ريَطالةوانة لة 
بيَنرخكةةةردن و رِاوةدوونةةةةانى ئافرةتةةةةان و قسةةةةكردن لةسةةةةةر ميَةةةةذووى   
ضةوسةةانةوةى ئةةافرةت و دةسةةةَتى نيَرايةةةتى بةةة تايبةةةتى لةةة كؤمةةةلَطاى    

هةةةر ةدةن، خؤيةةان دريَةةذة ثةة  د  تويَذينةةةوةكانى رِؤذهةَتيةةدا نووسةة  و  
ى حةوكمكردن بةة   ريَطةا كة سيستمى نيَرسةاالرى لةة    ،لةويَشةوة ثيَمان دةلَيَن

سةر ئافرةتانةوة دةيةويَ  هيَزى نيَرايةتى خؤى بة سةر كؤمةلَطاو بةتايبةتى 
ى ئةو ميكانيزمةوة تةحةكوم ريَطابة مانايةكى ديكة لة . ذناندا ثراكتيزة بكات

 .ةموو شيَوةيةك دةيانضةوسيَنيَتةوةبة مافى ئافرةتانةوة دةكات و بة ه
 ،يةةى ئابوريئةوة و سةرةرِاى ئةو توندو تيذيية سياسةى و كؤمةَيةةتى و   

كة ثياو بة دذى ذنةان ثيةادةى دةكةات، ئةافرةت بؤتةة وةرةقةيةةك هةةم بةؤ         
هةلَبةتةةة ئةةةو بةكارهيَنانةةة  . و سياسةة  ئةةابورىسةةيَكو و هةةةم بةةؤ بةةوارى  

وونةةةةوةريَكى درِنةةةدة دةخاتةةةة رِوو، نامرؤييانةةة جطةةةة لةةةةوةى ثيةةاو وةك ب  
 (رِؤذهةةَتى  بةتايبةتى) لةبةرانبةريشدا ئافرةت وةك ضةوساوةترين بوونةوةر

 .نيشان دةدات
ئةطةر رِةطةزى نيَر بؤ ئةو هةةموو ضةوسةانةوة و بيَنرخكردنةة قسةةيةكى     
هةبيَ ، ئةو قسةية هةر تةنها ثةيوةندى بة قبولَنةكردنى رِةطةةزيَكى ديكةةى   

كةة   ،و عةقآلنيةتيَكةةوة هةيةة   كلتةور وة نييةة، بةةلَكو ثةيوةنةدى بةة     جياوازة
خودى نيَر بةرةو جؤريَةك لةة بريكردنةةوة ئارِاسةتة دةكةات، بة  ئةةوةى ئةةو         
هةةةموو طؤرِانكارييةةة طةورانةةةى دنيةةا، ئةةةو هةةةموو بةرةوثيَشضةةوونانةى دنيةةا  
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ةرةو طةؤرِان  ئةو ئاراستانة لةطة َ خؤيدا ب ،بتوانيَ  بة شيَوةيةك لة شيَوةكان
كةة بةةردةوام    ،بكاتةوة، ئةوةش ثةيوةندى بة بنضينةى ئةو عةقآلنيةتة دايةة 

هةموو طؤرِانكاريية مةةعريفى و   لةو كاتةداخؤى بة حةقيقةتى رِةها دةزانيَ ، 
فةلسةفى و زانستى و تةكنؤلؤذييةكان لةالى ئةو، جطة لة ليَدانى ئةو بنةما و 

ةكى دذ، شةتيَكى ديكةة نييةة، واتةة الى     ثرنسيثة، يةان جطةة لةة ئايديؤلؤذياية    
مرؤظى رِؤذهةَتى فةندةمينتالَى هةموو طؤرِانكارى و ثيَشكةوتنة مرؤييةةكانى  
سةةةةردةم لةةةة ثشةةةتييةوة جؤريَةةةك لةةةة ئايةةةديؤلؤذيا ئامادةيةةةة كةةةة نيةةةازى  

رت سةوورتر  هةموو ئةوانةش ئةو زيَة , رِةشكردنةوةى ئةوى لةخؤدا هةلَطرتووة
بةرجةسةتةكردنى   بةةلَكو دةبيَتةة رِاثؤرتيَةك بةؤ     نةةك هةةر هيَنةدةش   دةكات، 

، بة مانايةكى ديكةة هةةموو ئةةو ثيَشةكةوتنة مرؤييانةة بةةالى       حةقيقةتةكان 
 ،مرؤظى رِؤذهةَتى فةندةمينتا َ تةنها جةختكردنة لةو حةقيقةتة رِةهايانةةى 

 .كة ئةو ضةندان سالَة بانطةشةى بؤ دةكات
وثيَشضةوونةى فيكةر و فةلسةةفة و    كةواتة بةالى ئةوةوة هةموو ئةو بةرة 

تةكنؤلؤذيا و زانس  و كةشفكردنةكانى ديكة جطة لة دووبارة بةرضاو خستنى 
شتيَكى ديكة نيية، ئةو  دةزانيَ و تاك و تةنيا  خؤى بة كاملَ كة ،حةقيقةتيَك

ةو حةقيقةةتيَكى ديكةة وجةودى    جطة لواية يكة ثيَ ،حةقيقةتةش حةقيقةتيَكة
 .نيية
طةؤرِينى دنيابينيةةوة،   شويَنى  مينتالَةكانى رِؤذهةَتى لةؤرة فةندةجمبة 

طةرِانةوة بؤ رِابردوو دةهيَننة ناوةوة، طةرِانةةوةش بةؤ رِابةردوو لةة نةزيكرتين      
نةةبوونى  ثيَناسةيدا ثةيوةندى بة فةرامؤشكردنى فيكرو نةبوونى دنيةابينى و  
بةة مانةا   . جيهانبوونى هةية، وةك ضؤن ثةيوةندى بةة نةةبوونى بابةتبووندايةة   

كاتيَك فيكر دةكةويَتةة فةرامؤشةييةوة، ئةيرت تةةواوى     يةكةش (هابرماس )
ئازادى و ئامادةطى خؤى لةدةس  دةدات و ناتوانيَ  ثاريَزطارى لة خؤى 

هةر فيكريَك نةتوانيَ  ثاريَزطارى لة خؤى بكات و نةتوانيَ  ئامادةطى . بكات
وةك بكةر دةربكةويَ ،  خؤى بسةثيَنيَ ، ئةوة وةك بابةتيش لة برى ئةوةى

هةةةموو ئامادةطييةةةكى رِةمزيانةةةش دةكةويَتةةة . وةك رِةمةز ئامةةادة دةبيَةة  
مرؤظةى فةنةدةمينتا َ   ، بؤيةة  حةَلَةكانةوةسةرووى واقيع و سةرووى ثانتايية 

هيَز  برى ثةنابردن بؤ طفتوطؤى جياواز و بريوراى جياوازو دنيابينى جياواز،لة 
توندوتيةذى   يان  ،فيكرى بتوندوتيذى جا ض  ت،ثراكتيزة دةكا ء توندوتيذى
 .ى ديكةرِةفتار ئاميَز

 ،ليَرةوة رِةنطة بتوان  بلَيَ  بةشيَكى زؤرى ئةو وسبةليَكراوة ئايينيانةى
زاراوةى )كة بة كؤمةلَطاى رِؤذهةَتييةوة بةندن، وسبةليَكراوى سيَكسطةراي  

مؤديَرنةةةةةو  سيَكسةةةةطةرايى لةطةةةةة َ هاتنةةةةة ئةةةةاراى مؤديَرنةةةةة و ثؤسةةةة  
ى رِؤذئاوا كلتورهاتة ناوةوة، ئةطةرضى ئةو وشةية لة . هتد... دميوكراسيةت،

سا َ بةر لة ئيَسةتا بةةكار هيَنةراوة، بةةَم ثةيَش بةة زاراوةبةوونى        ( 022)لة 
كةلَكى ليَوةرطرياوة، بةَم دواى ئةةوة وةك  ( جنو)تةنها بؤ طذوطيا بة ماناى 

 ،و رِةفتار و كاردانةوة سيَكسييةكان دةكاتزاراوة تةعبري لة كؤمةلَيَك هةس  
بة مانايةكى ديكة ئافرةت ( ى لة ئينساندا كار دةكةنسروشتكة بةشيَوةيةكى 

كةواتةة ئةافرةت نةةك هةةر     . بة طشتى ئاي  سنوورةكانيان بؤ ديارى دةكةات 
تةنها ناتوانيَ  لة كؤمةلَطادا بة شيَوةيةكى ئةكتيظ خؤى بنويَنيَ ، بةلَكو بةة  

ةك كؤتوبةنةةد كةةراوة، يةةان بةةة شةةيَوةيةك ثةةةراويَز كةةراوة كةةة حةةةقى  شةةيَوةي
 .ئةوةشى نيية بيَتة نيَو ذيانةوة
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كاتيَةةك ئةةاي  سةةنوورةكانى ذيةةان ديةةارى دةكةةات و هةةةموو طؤرِانكارييةةة   
مرؤييةكان بة دةرضوون و ياخى و هةلَطةرِاوة دةضويَنيَ ، ئةيرت هةةموو مافةة    

تةةةوة، هةةةموو جياوازييةةةكانيش  مرؤييةةةكانيش دوضةةارى بنبةسةةتبوون دةكا 
طؤشةةةوطؤش سةةةردةبرِيَ ، ليَةةرةوة هةولَةةدةدةم بلَةةيَو هةةةموو ئةةةو طوتةةارة   
رِؤذهةةةَتى و ئايينيانةةةى كةةة بانطةشةةة بةةؤ مةةافى مةةرؤظ و مةةافى ئةةافرةت و    
جياوازييةكان دةكةن، جطة لة طةرِانةوة بؤ رِابردوو، جطةة لةة بيَنمةوودكردنى    

و طالَتةةةكردن بةةة داهيَنانةةةكانى مرؤظايةةةتى ثيَشةةكةوتنةكانى دنيةةاى مةةؤديَرن 
شتيَكى ديكةيان ث  نيية، ضةونكة وةك طومتةان لةة بنةرِةتةدا ذيةان دةخاتةة       
ئايندةيةكى دواخراوةوة، ئايندةيةك كة ديار نيية، بيَئةوةى هيض ئةرزشيَك بؤ 

ئةةوةش رِاسةتةوخؤ   . ئيَستاى ئيبداع و ئيَستاى ذيةان و جياوازيةةكان دابنيَة    
لَيَ  كؤمةلَطاى خؤرهةَتى كؤمةلَطايةكى داخراوة، ضونكة بةردةوام ثيَمان دة

لة هةولَى تةلبةندكردنى هيَز و وزةكةانى ذياندايةة، هةميشةة ترسةى مةةرطمان      
فةندةمينتالَى رِؤذهةَتى . لةنيَودا دةضيَنيَ ، تاكو ذيامنان لةبةر ضاو تا َ بيَ 
ة مةرطدؤستة، ئيرت ذيةان  ثةيرِةوى عةقلَ و بريكردنةوةيةك دةكات كة ئةوةند

. و ضيَذى ذيةان و ئيبةداعى مرؤظايةةتى وةك شةتيَكى بة  نةر  سةةير دةكةات        
هةموو ئةوانةش ئةطةر بةشةيَكى زؤرى بةؤ نووضةدان و بنبةسةتبوونى فيكةرى      
بطةرِيَتةوة، بةشيَكى بةؤ ئةةو مرؤظةة تةمبةلَةةى خؤرهةةَت دةطةرِيَتةةوة كةة        

دؤزيتةةوة، هةميشةة لةة ضةاوةرِوانى     ئةسلَةن هةستكردنى بة فةردانيةت تيا نا
 .يةكى تيَدا بةدى ناكةي جولةئارِاستةكردن داية، ئةطينا هيض 

بة مانايةكى ديكة لةبةر ئةوةى لةمرِؤى ذيان و ئيبداع و تةكنؤلؤذيادا هيض 
بةشدارييةكى جيدى نيية، بؤية بةة رِابردووةكةانى خةؤى دةنازيَة  و شةانازى      

ةميشةة سةنوورةكانى ذيةان بةةدةورى     ثيَوةدةكات، بةة ديوةكةةى ديكةةش ه   
خؤيدا تةسكرت دةكاتةوة و هةميشة لة كوشتنى جياوازييةكان ب  سلَكردنةوة 
بةردةوام دةبيَ ، بة مانايةكى ديكة هةموو ئةو هةو َ و بزاظة نويَ وازانةى كة 
بة نيازى بةشداريكردنى طفتوطؤو دنيابينى سةردةم ديَنةة نةاوةوة بةة كةافر و     

فيان دةكات و دةياخناتة دةرةوةى سةنوورةكانى خؤيةةوة و   هةلَطةرِاوة وةس
 .فتواى كوشتنيان بة سةردا دةدات

كتيَبةةى نةةاوبراو بةشةةيَك لةةة تيةةؤر و قسةةةكردن و  تويَةةذةرانىو  اننووسةةةر
دواندنةكانيان رِاستةخؤ ثةيوةندى بةو دةرهاويَشتةية داية و بة شيَوةيةك لةة  

كةة لةةذيَر سةيَبةرى ئةاي  زؤر      ،شيَوةكان ئةو سةردةمةمشان بري دةخةنةوة
نارِةواو داثلؤسيَنةرانة مامةلةيان لةطة َ ذنان كردووة، هةروةك سرتاتيذييةتى 

ى هةلَدانى مةا  و  ريَطاكة دةيانةويَ  لة  ،ئةو طوتارانةمشان بؤ شيدةكةنةوة
مةةافى ئافرةتةةان و بةةة ثةةريؤز تةماشةةاكردنيان، سياسةةةتى كةةؤنرتؤلَكردن و     

ة بكةن، تاكو لةويَوة وسبةليَكراو و بيَدةنط كردنةةكان  خستنةناوةوة ثراكتيز
 .زيرَت برةو ث  بدةن و بةرجةستةترى بكةن

نةةوا  ئةلسةةعداوى يةةكيَك لةةو ئافرةتانةة بةوو، كةة كؤمةةلَطاى ميسةرى          
بةردةوام ضةاالكيةكانى ثةةراويَز دةكةرد،     ،هةولَى زؤرى بؤ بيَدةنطكردنى دةدا

يندان و رِاوةدوونانيشةى كةردةوة، بةةَم    ضارى زونةك هةر هيَندةش بةلَكو دو
نةوا  ئازايانة هةموو ئةو كؤتوبةندةى برِى و رِؤذانيَك توانى ذان و ئازارةكةانى  

كةة ئةيرت قبولَكردنيةان بيَتةة مةةرجيَك بةؤ        ،رِةطةزى م  تا ئةو ئاستة بةةريَ  
 .بةمرؤظبوونى رِةطةزى نيَر و نيَرايةتى لة رِؤذهةَتدا
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ى ريَطةةاكةةة لةةة   ،يةةارى وةك فاتيمةةة مةرنيسةةى سةةةرةرِاى نووسةةةرانى د 
بةةةةراوردكردن و تيؤرةكانييةةةةوة توانيويةةةةتى مرؤظطةةةةرايبوونى ميَينةةةة و     

كةة بيَتةة شةويَنى     ،سيَكسطةراى بة شيَوةيةكى زانسةتى وا بةرجةسةتة بكةات   
سةر ى فيكرى مؤديَرن و ثؤس  مؤديَرنة، هةروةك كارةكانى هةةر يةةك لةة    

مريفةةةت لةةة رِووى بةدواداضةةوون و دوانةةدن و    لةةةيال ئةمحةةةد و بوسةةيَنة و   
تويَذينةوة و بةرجةستةكردنى ذانوذوارةكانى ئافرةتةان رِؤلَةى بةرضةاويان لةةو     
كتيَبةة بةردةكةةويَ  و لةةة زؤربةةى تويَذينةةوةكانيان بةةاس لةة رِةطةزايةةةتى و      

قسة لةوة دةكةةن كةة   . نيَرساالرى دامودةزطاكان و ئاي  و سياسةت دةكةن
ذوو زؤرجار باسى ئافرةتانيان هيَناوةتة ناوةوة، بةةَم كةةمرتين   ئةطةرضى ميَ

دينيةز  )، ئةوةش وةك كردووةثانتاييان بؤ قسةكردنى سيَكسطةرايى تةرخان 
نووسةر و تويَذةر بؤى دةضيَ  رِاستةخؤ ثةيوةندى بة وسبةليَكراو ( كانديوك 

ة رِؤذهةةَتى  و سيَكسطةرايى ميَينةوة هةية، هةموو ئةو ليَكؤلَينةوانةةى كةة لة   
ناوةرِاس  كراون جةخ  لةو خالَة دةكةنةوة و لةاليةك بةة ئةاي  و لةاليةةكى    
ديكةةة بةةة مةسةةةلةى كؤمةَيةةةتى و سياسةةةتةوة ثةيوةسةةتى دةكةةةن، لةةة     
حالَةتيَكدا كة بة سياسةت ثةيوةس  دةكةن، ديَنة سةر قسةكردن لة بةارةى  

نةة، بةةَم كاتيَةك بةة     سيستمى حوكمرانى رِؤذهةةَت و نيَرايةةتى ئةةو حوكمرا   
ئايينى ثةيوةس  دةكةن، ديَنة سةر ئيسةالم و ئةايينى ئيسةالمى و لةة رِووى     
كؤمةَيةتيشةوة ئةو ترسةمان نيشان دةدةن، كة هةر يةك لة نيَر و مة  لةةو   
رِووةوة دوضارى دةبنةةوة، هةلَبةتةة ئاسةتةكانى ئةةو ترسةةش بةة ناوكؤييةة        

لةة نةاوكؤيى سياسةيدا مةسةةلةكانى      سياسى و ئاينيةكانةو بةندة، بؤ منوونة
سيَكسطةرايى و ئازادى ميَينة بةدناوكردنى ئةو سيستمةى ليَدةكةويَتةةوة كةة   

حوكمرانى بةة دةسةتة، وةك ضةؤن لةةناوكؤيى كؤمةَيةتييةةوة بةةدناوكردنى       
دابونةري  و خيَزان دةطةيةنيَ ، بؤية ئاي  كة لة رِؤذهةَت ذيةان بةة هةةموو    

ةبات، بؤ مةسةلةى ذنانيش بة كؤمةلَيَك دواليزمةوة ديَتةة  شيَوةكان بةرِيَوة د
ناوةوة، يةكيَك لةوانة ئةو دواليزمةية كة لةاليةك كؤتةكانى ئةافرةت تونةدتر و   
سنوورةكانى تؤخرت دةكات، لةاليةكى ديكة ئافرةت وةك دايك بة ثريؤز سةير 
 دةكةةات و وةك هةةةلَطرى دابونةريتةةةكانى كؤمةةةلَطا تةماشةةاى دةكةةات، بةةة     
مانايةةةكى ديكةةة دةيةةةويَ  بلَيَةة  كؤمةةةلَطاى بةةاش ئةةةو كؤمةلَطايةيةةة كةةة       
ئافرةتةكانى شةرمن و ئابرِوودار و بيَ ةوشن، هةلَبةتةة ئةةوةش يةكيَكةة لةةو     
سةةرتاتيذيية سياسةةييةى كةةة ذنةةانى ثةة  لةةة خشةةتة دةبردريَةة ، لةويَشةةةوة    

ن و سياسةت دةيانةويَ  هةموو ئةو ثةيوةنديانة كؤنرتؤ َ بكةن، كة ذن بة ذيا
و مةسةةةلةكانى ديكةةة دةبةسةةتيَتةوة، سةةةرةرِاى سةةيَكو و سيَكسةةطةرايى و  

سيَكو خزمةتيَكة لة اليةةن ذنانةةوة بةة     ثيَيوايةضيَذى سيَكس ، ضونكة نيَر 
ثياوان دةبةخشريَ ، لة بنةرِةتدا بة مةبةستى دابنكردنةى دلَنيةايى و خؤشةى    

بةوونى ذنةان لةبةةر ضةاو نةاطرن،      ثياو ئة ام دةدريَ ، ليَرةدا ئةسةلَةن رِازى  
ضونكة ئةركى ذنان ئةوةية كة خؤيان خبةنة بةر خواستى ميَردةكانيان، بةَم 

كة جيَطةاى رِةزامةنةدى هةةر     ،وةك دةزان  ثةيوةندى سيَكسى تةواو ئةوةية
دوو ال لةبةر ضاو بطرييَ ، ضونكة لةبةةر ضةاو نةةطرتنى هةسة  و نيازةكةانى      

وآ خسةتنى يةةكرت و كاريطةةرى قةوولَى لةسةةر      يةكرت دةبيَتةة مايةةى ثشةتط   
 .ثةيوةندى هاوسةريَتى هةية

دةلَيَ  بة لةزةتى تةواوةوة يةكيَكة لة ( مةسةود مةعتةمةد)سيَكو وةك 
ييةكان كةة دةبيَتةة هةؤى دامركاندنةةوةى بةشةيَكى      سروشةت نيازة بنةرِةتيية 
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انى ئةارامى  زؤرى ئالَؤزى دةروونى و هةلَضوونة دةروونييةكان و بةة دةسةتهيَن  
يية ئةطةةةر بةةة سروشةةتدةروونةةى، ئةةةو دياريدةيةةة دامركيَنةةةر و ئارامبةخشةةة 

شةةةيَوةى تةةةةواو و بةةةة طةةةويَرةى ثيَويسةةة  ئةةةة ام بةةةدريَ  سةةةةالمةتى     
 ...ليَدةكةويَتةوة

لةاليةكى ديكة بزاظة نيشتيمانييةكانيش دوور ن  لةو بريكردنةوةية، يةان  
ؤر بةةة جةةوانى لةةةميانى بزاظةةة    بةةة مانايةةةكى ديكةةة رِةنطدانةةةوةى ئةةاي  ز   

سياسيةكانيشةوة رِؤلَى تايبةتى خؤى هةية، جا ض بزاظى ناسيوناىل بيَة  يةان   
ديكةة لةسةةر هةةمان شةيَوازى حةوكمرانى ئةايينى و بةة هةةمان         يئةوانضةث و 

عةقآلنيةتى نيَرساالرى جةخ  لةوة دةكةن كةة رِةفتةارى ذنةانى مةةقبو  لةة      
تنة سةةر ئافرةتةان و دانةانى مةرجةةكانى     رِووى رِؤشنبريييةوة بة فشةار خسة  

طوتارى سياسى و بة تايبةتى ناسةيوناليزم بةنةدة، بةة مانايةةكى ديكةة ذنةان       
تةنها لةذيَر ئةو طوتارةوة دةتوانن ئةكتيظبوونى خؤيان بنويَنن و ضاالكيةكانى 

 .خؤيان ثرؤسيسة بكةن
كةواتةةةة ئةةةةوة هةةةةر تةةةةنها ئةةةاي  نييةةةة ذنةةةان بةةةة هةةةةموو مانايةةةةك    

وسيَنيَتةوة، بةلَكو ئةوة بزاظى سياسيشة ثةيرِةوى لةةو ضةوسةانةوةية   دةضة
بةنةد   ئايينيةةوة دةكات، بةو ماناية ضةوسانةوةى ذنان هةةر تةةنها بةة ديةدى     

نيية، بةةلَكو تيَكةلَةيةكةة لةة نايةكسةانى ئةايينى و سياسةى و كؤمةَيةةتى و        
يةكانةوة هيَةزى  بيَدةنطكردنى ذنان لة رِووى قةدةغةكراوة رِؤشةنبريي . ئابور 

طةورةى هةذموونى كؤمةلَطاى نيَرى لة ثشةتةوةية، بؤيةة ثيَويسةتة هةميشةة     
بزاظةى ئافرةتةان خةمةة تايبةتيةةكانى خؤيةةان خبةنةة ثةيَش خةمةة ئةةايينى و        

نيشتيمانيةكانةوة، ضونكة هةتا ئافرةت لة اليةن ثياوانةة وةك مةرؤظ تةماشةا    
 .يَ نةكريَ ، ضؤن ضاالكيةكانى بة هةند هةلَدةطري

 مانينيشةةتكةواتةةة ثيَويسةةتة ئةةافرةت بةةةر لةةةوةى بةةري لةةة ئةةازادكردنى    
بكاتةوة، بري لة ئازادكردنى خودى خؤى بكاتةوة، ئةوة بة نيسبةت ثياوانيش 
هةر رِاستة، ضونكة لة رِؤذهةَت ثيةاو بةة قةةد ئةةوةى خةؤى لةةنيَو ميَطةلةدا        

 .دةبينيَتةوة، ئةوةندة وةك تاك هةس  بة بوونى خؤى ناكات
كةة   ،ليَرةوة يةكيَك لة كارة هةرة سةرةكيةكانى بزاظى ئافرةتان لةوةداية

بتوانيَ  ئازادييةكان بؤ خؤى داب  بكات، بتوانيَ  وةك مرؤظ ئةرزش بؤ خؤى 
بطيَرََِيَتةوة، بةر لةوةى ئةولةويةت بداتة مةسةةلة نيشةتمانيةكان، ئةولةويةةت    

ؤييةةكانى خةؤ ، بةةر لةةوةى     بداتة ئازاديية فةردييةكان و شوناس و مافة مر
ئةولةويةةةت بداتةةة مةسةةةلةكانى ئةةاي ، ئةولةويةةةت بداتةةة رِةتكردنةةةوةى      
القةةةكردن بةةة هةةةموو ماناكانييةةةوة، ئةولةويةةةت بداتةةة ضةةيَذ و مةسةةةلةكانى  
ديكةى تايبةت بة ذيانى تايبةتى ئافرةتانةوة، نةك ملمالنيَى سياسى و ئايينى 

شةةةمان نةضةةةيَ  زؤرجةةةاران بةةةة نةةةاوى  و ئايديؤلؤذيةةةةكانى ديكةةةة، لةةةة بريي
و ئةةةاي  و ناسةةةيوناليزم و شؤرِشةةةطيَريةتى و مةسةةةةلة    مانثةروةرىينيشةةةت

سياسيةكانى ديكة كؤمةلَيَك نيَر ديَنة نةاوةوة كةة ئةسةلَةن برِوايةان بةة مةافى       
ئةةافرةت و ئازادييةةةكانى ئافرةتةةان و سيَسكسةةطةراييةوة نييةةة، نةةةك هةةةر     

كةؤنرتؤلَكردن و بيَنرخكةردن و لةةباربردنى    هيَندةش بةلَكو هةميشةة كةار بةؤ    
ضاالكيةكانى ذنان دةكةن، بؤية بةرطريكردنى ذنان لةو مةسةالنة بةب   هةموو

كةةة هةميشةةة  ،وةدةسةةتهيَنانى ئةةازادى خؤيةةان ئةونةةدة بيَمانةةا دةكةويَتةةةوة 
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قسةكردن لةو بارةوة بةةرة و نةاكؤكى و طؤشةةطريى و ئيشةكاليةتى ديكةةى      
 .مرؤييمان دةكاتةوة
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 فةلسةفةى جةستة

 

لةةةةميانى اليةنةةةة . تةمومةةةذاوى هةيةةةة يَكىسروشةةةتبيَطومةةةان زمةةةان 
ناديارةكةى زمانيشةدا رِةطةةزدؤزى بةرجةسةتة دةبيَة ، ليَرةوةيةة زمةان       

بةة مانايةةكى ديكةة زمةان     . طةمة دةكات و ئيَمة طةمة بةة زمةان دةكةةين   
ة خةؤى  طةمةكةرى تيَداية وةك ضةؤن ضةةندين رِيَسةا و ياسةاى تايبةةت بة      
لةسةةر  . هةية، كة هةنديَكيان لةطة َ يةةكرت جيةاواز و نيَةودذ دةكةونةةوة    

ئةو بنةماية دةمةوآ بلَيَو هةةر لةة ضةاخى ناوةرِاسةتةوة بؤضةوونى نيَةر و       
ئافرةتةةان لةةةثاش ثياوانةةةوة ديَةةن، ضةةونكة وشةةةى    : نيَرسةةاالرى دةلَةة  

(Female-  مؤنةة )  لةةة وشةةةى(Male- مةةذكر )يةةان .. وةرطةةرياوة
هةةةلَهيَناراوة، واتةةاى وشةةةى   ( Femina)لةةة وشةةةى التينةةى   ضةةونكة 

(Femina) ئةةو دواليزمييةة هةةر تةةنها لةة       1.ديَ ( ًاميانأدنى إ)ةش بة
زماندا بةرجةستة نيية، هةلَبةتة مةبةستو وروذانى ثرسةيارى زمةان ثةيَش    

بةةلَكو  . بريكردنةوة دةكةوآ يان بريكردنةوة ثةيَش زمةان دةكةةوآ نييةة    
وروذاندنى دواليزمةكانةة، واتةة جطةة لةةو دابةشةكردنة       بةطشتى مةبةستو

دةبيةةن  فيكةةرى يؤنةةان و فيكةةرى سةةةدةكانى ناوةرِاسةة  و ( مةة  / نيَةر )
ئايينةكانيش، جةستةى مرؤظيان دابةشى دوو بةةش كةردووة، جةسةتة و    

                                                
جان جاك لوسيركل، عنف اللغة، ترجمة و ) بؤ زيرَت شارةزايى برِوانة - 1

، 2112 2لبنان، ط -محمد بدوي، النظمة العربية للترجمة، بيروت. د: تقديم

 .010-011 ص

بيَطومةان وةك  . رِؤح، يةكةميان هةلَطرى لةناوضوون و دووةميان نةمرييةة 
نينة بؤ جةسةتة لةة ئاسةتيَكى نزمةى بريكردنةةوةدا      دةردةكةوآ ئةو تيَرِوا

وةك ضةؤن  . خؤى دةبينيَتةوة، بة بةراورد بة تيَرِوانينى ئةمرِؤ بؤ جةستة
بكةةةةين، دةبيةةةن  لةةةة ( امةةةراة -Womina)ئةطةةةةر ئةةةةمرِؤ سةةةةيرى 

وةك ضةؤن   2.هةلَيَناراوة( الويل للرجل -Woe toman)دةستةواذةى 
سةيَنرتالَى سةةير دةكريَة ، لةةو     ئةمرِؤ ضةةمكى جةسةتة وةك ضةةمكيَكى    

بارةشةوة بزاظى ئافرةتةان رِؤلَةى سةةرةكييان لةة بآلوكردنةةوةى ئاطةايى       
بةةجمؤرة ئةطةةر دويَنة  طوتةارى     . لةبارةى تيَطةيشتنى جةستةدا طيَرِاوة

فيكرى بؤ تةماشاكردنى جةستة كةوتبيَتةة نيَةو سيسةتمى ئةخالقييةةوة،     
ة وةك شةةتيَكى مةةاددى لةةة ئةةةوة ئةةةمرِؤ قسةةة لةةةوة دةكريَةة  كةةة جةسةةت

بنةرِةتدا لة هةموو بةها ئةخالقييةكانةوة دوورة، نة ثريؤزة و نةة ثةيو،   
بةلَكو ئةوة بةهاى ئةخالقيية خؤى بة جةستةوة هةلَواسةيووة، بيَطومةان   

 .كؤمةلَطا و رِؤشنبرييى نيَرايةتى باو دةطةرِيَتةوة ىسروشتئةوةش بؤ 
لسةةةةفةى كالسةةةيكى كةواتةةةة جةسةةةتة ئةةةةو زيندانةةةة نييةةةة وةك فة 

تيَيطةيشتووة، هةر تةنها سةةرقالَى ئارةزووةكةان و شةةهوةتةكان بيَة ،     
ئةوة جةستة نيية مرؤظ دةخاتة ئاستى ئاذة َ و بةها مرؤييةكان دةخاتةة  
لةرزةوة، ئةو بؤضوونة سةلبيية بةؤ جةسةتة وةك ضةؤن مرؤظايةةتى مةرؤظ       

ان ونةةدةكات، بةةة ديوةكةةةى ديكةةةش لةةة مانةةاى حةةةقيقى ذيةةان دوورمةة    
جةسةةتة بةةؤ خةةؤى بةةة هةةةموو دةركةوتةةة و رِووخسةةارييةوة  . دةخاتةةةوة

ئةةةو زةويةيةةة كةةة بةةة ذيانةةةوة ثةيوةسةةتمان  . تةةةعبري لةةة ذيةةان دةكةةات 
                                                

 .010ل. ث. س.ه - 2
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دةكةةات، زةوى يةكةمةةة كةةة دةبةة  لةةةويَوة ثيَشةةوازى لةةة ذيةةان بكةةةين و  
جةسةتة ئةةو يةكةمةيةة كةة     . لةويَوة مامةلَةمان لةطة َ ذيان رِيَكب ةينةوة

ومنان بة ذيان رِادةطةيةنيَ ، ئةو ثردةية كة رِابردوو و ئيَسةتا  ثةيوةستبو
و داهاتوومان بةيةكةوة دةلكيَن ، جةستة شةياويَكى بة  كؤتاييةة، بؤيةة     
هةميشةةةةة لةةةةة بزاظةةةةى بةردةوامدايةةةةة، هةميشةةةةة بةةةةةدواى ئاسةةةةؤ       

 .نةبينراوةكانةوةية
 

 جةستة و دةروون 
 

  لةةو شةويَنةدا كةة    ئةطةر واى دابنيَ  كة جةستة هةر تةنها بابةت بة 
دةتوان  بيبين  و دةستى ليَبدةين و بة ميتةؤدى زانسةتييةوة دراسةةى    
بكةةةين، ئةةةوة لةةة ديةةدى فينؤمينؤلؤذيةةدا نةةاتوان  لةةة ثةيوةنةةدى نيَةةوان  
جةستة و دةروون تيَبطةين، ضونكة ئةو جةستةيةى كة بابةتة جةسةتةى  

ن ئةةو لةشةة   من نييةة، بةةلَكو جةسةتةى ئةويديكةيةة وةك دةيبيةن ، يةا      
خاوةية كةة لةة ذوورى توَيكةارى ثزيشةكى داواى توَيكةارى كةراوة، بةةَم        

( 0020-0011مةةؤريو مريلؤثةةةؤنتى  )جةسةةتةى تايبةةةتى مةةةن وةك   
دةرك ناكريَ ، وةك ضةؤن بابةتةة دةرةكييةةكان دةرك دةكةريَن،     : دةلَيَ 

 .بةلَكو من دةذيو ئيَستا لة ناوةوةدا زيندووم
جيةةاوازى ( Rene Descartes،0812-0281رينيةةة ديكةةارت )

لةنيَوان جةستة و دةروون دادةن ، هةريةةك بةة سةةربةخؤ لةة ئةويديكةة      
تةماشا دةكات، هةر يةكيَكيشيان جةوهةرى خؤى هةية كة لةة ئةويديكةة   

دةروون جةوهةةةةةرى سةةةةةربةخؤى خةةةةؤى هةيةةةةة و  . جيةةةةا دةبيَتةةةةةوة
خةةؤى  جةسةتةش جةوهةةرى تايبةةةت بةة   . ماهيةتةكةشةى بريكردنةوةيةة  

بةةؤ ئةةةو جياكردنةوةيةةةش سةة  . يةةة و ماهيةتةكةشةةى دريَذبوونةوةيةةةهة
بةلَطةى يةكةم، بةلَطةى هةنوكةييةة، لةة هيَنةانى ئةةو     : بةلَطة دةخاتة رِوو

بةلَطةية ديكارت دةيةوآ بلَ  مرؤظ دةش  لة هةموو ئةو شةتانةى دةورى  
داوة هةتا ئةو جةستةيةى كة تيَيةدا نيشةتةجيَية خةؤى رِووت بكاتةةوة و     

ى دةروونةوة بلَ  هةم، ضونكة ئةةو رِووتكردنةوةيةة بةوونى    ريَطانها لة تة
ئيَمة رِةتناكاتةوة، كةواتة بوونى ئيَمةة لةة دةروونةوةيةة نةةك جةسةتةى      

بةَم ئةو جةستةيةى كةة خؤمةان ليَةدامالَى ناتوانة  دةروون     . ماددييةوة
بوونةة، ئةةوةش بةلَطةيةة بةةؤ    ( جةوهةةرى )رِةتبكاتةةوة، ضةونكة دةروون   

: بةلَطةةى دووةم . ئةوةى جةوهةةرى دةروون لةة جةسةتة جيةا بكةينةةوة     
بةلَطةةةى يةةةكتايى دةروونةةة، واتةةة دةروون قةةابيلى دابةشةةبوون نييةةة،      
دةروون بة يةةكتا دةذميَردريَة  و دابةةش نابة ، نةاتوان  دةروون بةةش       
بةش بكةةين، ئةطةرضةى دةروون هةنةدآ شةتى دةوآ وةك مةن دةمةةوآ       

هتةد، لةة ويسةتة    ... مةن دةمةةوآ ثيَبكةة    / ةومبطريو، من دةمةةوآ خبة  
كردة شيَوة جياوازةكان، بةَم هةموو ئةو ويستة كردة شةيَوة جياوازانةة   
لة ناوةرِؤكدا يةكن و بؤ تاكة دةروونيَك دةطةرِيَنةوة، خةودى دةروون بةة   
هةةةموو ئةةةو ويسةة  و كةةردة جياوازانةةة هةلَدةسةة ، ئةةةوةش هةةةرطيز       

ة تةةاكيَتى دةروون دةسةةةمليَن  و تةةةواو  دابةشةةبوون نييةةة، بةةةلَكو ئةةةو 
ثيَضةةةوانةى جةسةةتة دةكةويَةةةتةوة، ضةةونكة جةسةةتة دابةةةش دةبةة  بةةؤ   

هتد، ناش  هةةردوو دةسة    ... هةردوو دةس  هةردوو قاض، سةر و سك،



 

 

www.dengekan.com Page 13 
 

سةر بة هةردوو قاضةكان بن، وةك ضؤن ناش  سك بة هةردوو دةسةتةوة  
جيةاوازة و ناشة     ثةيوةس  بيَ ، بةجمؤرة ثةيوةستبوون بةة بةشةةكان  

بةةةؤ يةةةةك رِةطةةةةزييان بطةرِ،يَنينةةةةوة، ئةةةةوةش يةةةةكيَكى ديكةيةةةة لةةةة    
دةروون دةرك : بةلَطةةى سةيَيةم  . جياوازييةكانى نيَوان جةستة و دةروون

( مةردن )بة زانياريية سادةكان دةكات، ليَرة ديكارت مةسةلةى فةنابوون 
قةابيلى  دواى مةرط بةرجةسةتة دةكةات، جةسةتة دواى مةردن     ( نةمرى)و 

لةناوضوونة، بة ثيَضةوانةى دةروون كة بة نةمرى دةميَنيَتةوة، ئةطةرضةى  
بةلَطةةةى ئةةةو مانةوةيةةةش نةةة لةةة ثسةةثؤرى ئةودايةةة و نةةة لةةة ثسةةثؤرى    
فةلسةفةداية، بةلَكو شةتيَكة دةكةويَتةة سةةرووى عةةقلَى بةشةةرييةوة و      

ةلةية هيض بةلَطةيةكى زانستى بةدةستةوة نيية، ثةنا بردنة بةر ئةو مةسة 
بةةةَم لةطةةة َ ئةوةشةةدا  . لةةة تايبةمتةندييةةةكانى الهوتةةة نةةةك فةلسةةةفة  

مةسةةةلةى مةةردن و نةةةمرى الى ديكةةارت بةةة يةةةكيَك لةةة جياوازييةةةكانى    
كةواتةةة ئةةةوةى ديكةةارت ثيَةةى دةلَةة    . جةسةةتة و دةروون دةذميَردريَةة 

فيكةةرى رِووت يةةان سةةةربةخؤ ئةوةيةةة كةةة دةكةويَتةةة نيَةةو دةروونةةةوة،    
ئةةةوةش جةسةةتة ديةةار و لةبةرضةةاوة و دةشةة  بكةويَتةةة ذيَةةر     بةرانبةةةر 

و دةوروبةةةر، جةسةةتة دةوروبةةةر ئابلَوقةةةى داوة،    سروشةة كاريطةةةرى 
جةستة ثيَويستى بة رِاظةكردن و ليَكدانةوة نيية، ضونكة ديةارة و ناديةار   

بةيةكطةيشةتنى  . نيية، بة ثيَضةةوانةى دةروون كةة ناديةار و تةمومذاوييةة    
دةروونيش الى ديكارت شتيَكى رِوحييةة، تةا ئةةوةى لةة     نيَوان جةستة و 

 . مردندا ليَكايا دةبنةوة

جةستةى فينؤمينؤلؤذى بة هةموو مةبةس  و نيازةكانييةةوة ئةوةيةة   
كةةة جةسةةتة هةةةر تةةةنها جةسةةتة نييةةة، هةةةر تةةةنها ئةنةةداميَك نييةةة، كةةة  

 وةك. فيزيؤلؤذيةةا و زانسةةتى دةروونةةى ئةزموونطةةةرا تيَيةةدا رِةنطبداتةةةوة 
وجةةةودى هةيةةةة، بؤيةةةة لةطةةةة َ شؤرِشةةةى  كيَكىمةةةؤردةزانةةة  جةسةةةتة 

فينؤمينؤلؤذيادا تةواوى ويَناكردنةكان بةرانبةر جةستة لة رِةطةوة هاتنةة  
طؤرِان، ضونكة فينؤمينؤلؤذيا طةرِانةوةية بةؤ خةودى شةتةكان وةك ضةؤن     

ى جةسةتةوةية،  ريَطاهةن، هةلَبةتة يةكةم ئةزموونى مرؤظ لةطة َ ذيان لة 
ذان ثةؤ   . )ى جةسةتةوة مةرؤظ تةةعبري لةة خةودى خةؤى دةكةات       ريَطا لة

ى ريَطةا جةسةتة ئةةو ئاوازةيةة كةة لةة      : دةلَيَة  ( 0011-0018سارتةر 
ى خةةؤى ريَطةةاهةيض ئامرازيَكةةةوة نةاتوانرآ تةةةعبريى ليَبكريَة ، تةةةنها لةة     

  3.نةبيَ 
 ,231SPINOZA-2361) بنةةديك  ئةةؤر  بةةارو  ، سةةثينؤزا )

Baruch or Benedict )يلةسةةوفى هؤلَةنةةدى دامةزريَنةةةرى  فة
رِيَبةازى ئةنةةدازةخوازى لةةة فةلسةةفةدا، ثيَيوايةةة جةسةةتة و دةروون يةةةك   

ئةةةو بريكردنةوةيةةة لةةةويَوة هةةاتووة كةةة ثيَناسةةةى سةةثينؤزا بةةؤ  . بةةوونن
. تةواو ثيَضةوانةى ثيَناسةى ديكارت بؤ جةوهةةر دةكةويَتةةوة  ( جةوهةر)

ون لةة ئةرسةتؤ و ئةةفالتوون    ئةطةرضى ديكارت لةةبارةى جةسةتة و دةرو  
جيا دةبيَتةوة، الى ديكارت مةرؤظ دةروونةى هةيةة، جةسةتةش تةةواو لةة       
دةروون دةكات، جةوهةريَكى سةربةخؤى هةية، كةة دةجولَة ، دواتةر بةة     

                                                
فلسفة الجسد، ميشيالن مارزانو، ترجمة، نبيل ابو صعب، بيروت،  - 3

 .85، ص2100
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تةنيا لةة جةسةتةدا ضارةسةةر دةبة  و دةجولَة ، بةة ثيَةى مةادديبوونى،         
ةروون بةؤ خةؤى   د. ميكانيكى كة دةروون هيض بةشدارييةكى نيية ىجولة

مرؤظة، جةستة جةوهةرة، ثةيوةندى نيَةوان جةسةتة و   سةربةخؤ نيية ئةوة 
دةروون، ثةيوةندييةةةكى جةوهةرييةةة و جةوهةةةرى سةةيَيةم بةرهةةةم دةهيَنةة  

ئةطةةر  " بؤ خؤى سةةربةخؤ دةبيَة   "ى ئةويشةوة ريَطائةويش جةوهةرة، لة 
بكةويَةةتةوة،   ئةرسةتؤييانة " جةوهةر"ديكارت بنةماى ثيناسةكةى بؤ وشةى 

هةةموو ئةةوةب  كةة    " خةودا "واتة ئةوةى كة هؤكارة بؤ خود، لةو لؤذيكةوة 
هةية و خودا تاكة جةوهةر بيَ ، ئةوة جةوهةر ثيَكهةاتووة لةة يةةك جةوهةةر     
. ئةويش خوداية، ليَرةدا جةوهةر يةكة، بةَم حالَةتةكان فةرة و بة  كؤتةاي    

كؤتةا لةة خةسةلَةتةكان، بةةَم     بةو مانايةى ئةوةى هةية ماهيةتى ئةةوة، بة    
خةسلَةت الى سثينؤزا ئةوةية كة عةقلَ لة جةوهةرى فيكةر و دريَذبوونةةوةدا   

واتة سثينؤزا جياوازى لةنيَوان جةوهةر و وجةودى بة  مةةر     . دةركى دةكات
و دنيةةاى شةةتةكان يةةان حالَةتةةة بةة  كؤتاييةةة فةردييةةةكان و هةةةر يةةةك لةةة     

كؤتا دةتوان  دةرك بة جةوهةرى بة   عةقلَى ب  . جةستةى و فيكرى دةكات
كؤتةةا بكةةات، لةةة هةةةموو شةةيَوة و دةركةوتةكانيةةدا، بةةةَم عةةةقلَى مرؤيةةى      
كؤتائةةاميَز ناتوانةة  وةك شةةتيَكى بةة  كؤتةةايى دةرك بةةة ماهيةةةتى جةوهةةةر   

ئةةو  . بكات، تةنها لة دوو رِووخساردا نةةبيَ ، ئةةويش دريَذبوونةةوة و فيكةرة    
هةةموو خةسةلَةتيَكيش لةةةو   .  بةؤ جةوهةةر  دوو خةسةلَةتةش دوو ثيَداويسةت   

خةسةةلَةتانة ثيَكةةديَ ، مةةرؤظ تةةةنها دوو خةسةةلَةت دةرك ناكةةات، ئةةةويش       
واتةة ذمةارة   (. ليَكدان الى سةثينؤزا هةلَضةوونى جةوهةةرة   )خةسلَةتى ليَكدان 

، يةةان ليَكةةدانيَك كةةة خةسةةلَةتى    سروشةة بةة  كؤتاييةةةكان لةةة فيكةةر، لةةة    

ان ليَكدانيَكةة لةة ليَكدانةةكانى خةسةلَةتيَك كةة      دريَذبوونةوةى ليَكدانةكانةة، ية  
جةسةةتة ديةةارى دةكةةات بةةةوةى كةةة وةك خةسةةلَةتيَكى ديكةةة ليَكدانيَكةةة لةةة  
ليَكدانةكان كة مرؤظ نايناس ، مرؤظ نايناسة  بةةو مانايةةى كةة ليَكدانيَكةة لةة       
ليَكدانةةةةكانى خةسةةةلَةتى فيكةةةر و ليَكدانيَكةةةة لةةةة ليَكدانةةةةكانى خةسةةةلَةتى 

بةرانبةةةةر ئةةةةوةش دةروون دوو ليَكةةةدان ديةةةارى دةكةةةات،    . وةدريَذبوونةةةة
ليَكةةدانيَك بةرهةةةم ( واتةةة دريَذبوونةةةوة و فيكةةر)ثةيوةنةةدى ئةةةو دوو ليَكدانةةة 

مرؤظ الى سثينؤزا ئةو مةخلوقةية كةة ثةيوةسةتة بةة    . دةهيَن  ئةويش مرؤظة
 (.دةروون)و حالَةتى فيكر ( جةستة)حالَةتى دريََذبوونةوة 
سةةثينؤزا . سروشةة ويَى ئةةةو دوو حالَةتةةةدا بةشةةيَكة لةةة  مةةرؤظ لةةة دووتةة

يةكبوونى ئريادة و عةقلَ بةةرز دةكاتةةوة و ثيَيوايةة رِةفتةارى مةرؤظ بةةدواى       
ئةةو فيكةرة   . ثاريَزطاريكردنى خةود و بةرذةوةندييةة كةسةييةكاندا دةطةةرِيَ     

ميسةةاليية لةةةبارةى ئةةازادى ئةةريادة رِةتدةكاتةةةوة و ئةةريادة بةةةوة ثيَناسةةة    
هةةةمان كاتتةةدا دةلَيَةة   لةةة. ات كةةة هةميشةةة لةسةةةر ثالَنةةةر وةسةةتاوةدةكة 

. لةوانةيةةة ئةةازادى وةك رِةفتاريَةةك لةسةةةر مةعريفةةةى ثيَويسةة  وةسةةتا بيَةة  
 . هةلَبةتة ئةو رِاظةكردنة بؤ ئازادى رِاظةكردنيَكى رِووتة و ميَذوويى نيية

يةارى  د( لةة مرؤظةةوة بةؤ مةرؤظ    )سثينؤزا مرؤظ وةك طواستنةوة بةؤ مةرؤظ   
ثاريَزيكردن لةة مانةةوة، ناشة  كردةيةةكى دةروون بيَة  و بكةويَتةة       . دةكات

و دةروون لة هةةمان ئاسةتى هيَةز و     دةرةوةى جةستةوة، هةر دةب  جةستة
بةةجمؤرة سةثينؤزا بةيةكةةةوةبوونى   . كةاردابن بةؤ ثاريَزطةاريكردن لةةة مانةةوة    

ينةراوة و لةة   ئةنتؤلؤذى دةخاتة رِوو، ئةويش ئةوةية كةة دةروون جةسةتةى ب  
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دةروونةى بينةراويش خةسةلَةتى    . اليةكى ديكة خةسلَةتى بريكردنةوةى هةيةة 
 4.دريَذبوونةوةى جةستةى هةية، ئةويش بوونة

 
 جةستة و لةش

 
لةة  Edmund Husserl (0180-0091 )هؤسةرة ، ئةدمؤنةد   )

و لةةش  ( اجلسةد )جياوازى لةنيَوان جةسةتة  ( رِامانةكانى ديكارتى)كتيَبى 
ى كةةات و شةةويَن و دةرككردنةةة  ريَطةةالةةةش لةةة  . اتةةة رِوودةخ( اجلسةةو)

هؤسةرة  ثيَيوايةة   . هةستييةكانةوة طرفتةكانى خةؤى ضارةسةةر دةكةات   
بةرة دةبيَتة طرفتيَكى بةدوايةكةداهاتوو يةان خولئةاميَز     طرفتى لةش بةرة

لةويَشةةوة فةلسةةفة هةولَةدةدات تةةعبريى     ... لةش، خوازة، رِةمةز : واتة
مان بةرةو دنياى خؤى دةبات، ضونكة هةةتا هةسةتيش   ليَبكات و ئارِاستة

 .بؤ خؤى دةكةويَتة نيَو لةشةوة
 (Emmanuel Levinas  1906-1995ئيمانؤيةل ليفينةاس   )

من لةشى من نيية، هةتا بة ئةويديكةوة بةند مب، بةةر لةةوةى بةة    : دةلَيَ 
واتةة بةة رِاى ليفينةاس ئةةوة ئةويديكةيةة وا      . جةستةى خؤمةةوة بةنةد مب  

ى ريَطات من لةدايك مب، جا ئةوة ض بة بيؤلؤذياوة بةند بيَة ، يان لة دةكا
 . دةستبازى و هةوةستةبازييةوة ب 

                                                
ينوزا باروخ او بنديكت و سب. 2115/5/2، قة الوعى و الجسدعال - 4

 .برِوانة ئينتةرنيَ ، 0292-0255

ئةطةر شويَنطةى لةش ئةوةب  كة شويَن  داطري دةكات، ئةوة لةشةى  
مرؤظ ئةوةية كة تؤ ثيَكديَن  و تؤى تيَدا دةردةكةويَ ، ئةو شةويَنةى كةة   

كة ئارةزووةكانى تيَةدا دةردةكةةويَ  و    ليَى لةدايك دةبي ، ئةو شويَنةية
ئةةو ئاماذةيةة   ! دةردةكةويَ  كة ئيَمة ض جؤرة بوونةوةريَكى ئةخالق ؟

رِاسةةتةوخؤ ثةيوةنةةدى بةةة كرؤمؤسةةؤمةكانى لةشةةى مرؤظةةةوة دةكةةات،    
ضةةونكة بريكردنةوةيةةةك هةيةةة ثيَيوايةةة هةةةموو خةسةةلَةتة ئةندامييةةةكان   

، واتةة جة  و ثةرؤت  و    (N.D.A)فيزياوين و دةكةونة ذيَةر كاريطةةرى   
بةو مانايةش دةوروبةةر و ذينطةةى تايبةةت و فشةارى دةوروبةةر      . سيفةت

ى 00هةةر لةبةةةر هةنةةديَش لةةة  . هةيض لةةةو سةةيفةتانة زيةاد و كةةةم ناكةةات  
فةرِةنسةةةى ياسةةةاى ئاسايشةةةى  ( نيكةةةؤالى سةةةاركؤزى) 2119ئةةةادارى 

 .ةناوةخؤى دةركرد، كة جةخ  لةسةر ثة ةمؤرى تاوانبار دةكاتةو
وةك دةزان  كؤى ئةو بريورِا جياوازانة لةبارةى كرؤمةؤس و ذينطةة و   

ى و رِؤشةةةنبرييى و سروشةةةتفشةةةارةوة دةكةونةةةة نيَةةةو ئةةةةنرتؤثؤلؤذياى 
، بةَم سةدةى بيستةم جةختى لةسةر واقيع كةردةوة  ...كؤمةَيةتييةوة

و ثيَيواية هةةموو رِووداويَةك بةة زةرورةت كردةيةةكى كؤمةَيةتييةة، بةةو       
ايةةش لةةش بةؤ خةؤى لةرِاسةةتيدا جطةة لةة بةرهةةمَيكى ئةةو ثَيكهاتةةة         مان

كةواتةة هةةر كؤمةلَطايةةك    . رِؤشنبرييية شتيَكى ديكة نييةة -كؤمةَيةتيية
هةةر وةك  . خاوةنى لةشى خؤيةةتى وةك ضةؤن خةاوةنى زمةانى خؤيةةتى     

زمةةان دةشةة  لةةةش بكةويَتةةة ذيَةةر ئةةريادةى كؤمةَيةتييةةةوة و دةشةة      
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دةى ياسةةا و كةةةش و كاريطةةةرى دةرهاويَشةةتةكانى    بكةويَتةةة ذيَةةر ئةةريا  
 5.رِؤذانةوة، لةطة َ ئةوانةشدا لةش واقيةيَكى كةسيية

بزاظى بونيادطةرى و فؤكؤ واى دةبين  كة لةش هةةر تةةنها دةقيَكةة    
كةةة رِؤشةةنبرييى نووسةةيويةتى، بةةةو مانايةةةش لةةةش دةبيَتةةة خةةةيا َ و     

لةو بريكردنةوةيةةدا  . ئامادةكؤمةلَيَك نواندنى عةقلَى و ويَنةيةكى نةستى 
يةك بؤ رِووبةرِووبوونةوةى رِؤشنبرييى باو هةلَوةشةانةوةى ئةةو   ريَطاتاكة 

 . ى بةرهةمهيَنانى دةقيَكى ديكةوةريَطادةقةية لة 
 
 

                                                
، 01، ص12، ص20، ص85،81فلسفة الجسد، ميشيالن مارزانو، ص  - 5

08. 
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 جةستةى ئازاد
 

ئةطةرضةةى مةةرؤظ لةسةةةر زةوى دةذى، بةةةَم هةةةر لةةة سةةوكرات و       
ات، جةسةةتةيان وةك ئةفالتوونةةةوة تةةا بةةة شؤرِشةةى فينؤمينؤلؤذيةةا دةطةة 

زيندانى رِؤح و لةويَشةوة بة ئارةزووةكانيان لكاندووة، دةمةوآ بلَيَو ئةةو  
نيتشةة،  )ديدة مرؤظ لة ماناى زةوى دوور دةخاتةوة، بةةَم جةسةتة الى   

-Friedrich Wilhelm Nietzsche 4411فريةةدرض ظيلةةهيلو  
بةةة هةةةموو رِووخسةةار و دةركةوتةكانيةةةوة بةةؤ خةةؤى ذيانةةة و     (4011

رِووكارةكانى هيَز دةنويَن ، فيكرةى جةستة لةة فيكةرةى رِؤح و دةروون   
جوانرتة، جةستة زةوى يةكةمة، ثابةنةدبوومنان بةة ذيةان رِادةطةيةةنيَ ،     
بؤية ثيَويستة وةك ضؤن ثيَشوازى لة ذيان دةكةةين بةة هةةمان شةيَوةش     
جةسةةتة خبةينةةة ثيَشةةةوة، ضةةونكة جةسةةتة ثرديَكةةة لةةةنيَوان رِابةةردوو و  

ستا و داهاتوودا، شيانيَكى ب  كؤتايية، بؤية ب  وةسةتان هةميشةة لةة    ئيَ
بةةةجمؤرة  6.دايةةة و هةةةولَى كةشةةفكردنى ئاسةةؤ ناديارةكةةان دةدات جولة

 . ناتوان  بةب  جةستة قسة لة بريكردنةوة بكةين
ى جةستةوة هةيةة، ذيةانيش بةة دلَنيةايى بةةب       ريَطابيَطومان مرؤظ لة 

مةوة، كةواتة ذيةان ذيةانى جةسةتةية، ليَةرةوة     جةستة دةكةويَتة نيَو وةه
كةواتةة  (. دةروون)برِواهيَنان بة جةستة جيَطريترة لة برِواهيَنةان بةة رِؤح   

ئةطةةةر ذيةةان لةةة دةرةوةى جةسةةتة لةةة وةهةةو بكةةات، ضةةؤن دةشةة  لةةة    
                                                

فريديريك نيتشة، هكذا تكلم زرادشت، ترجمة، فلكس فارس، دار القلم،  - 6

 .99لبنان، ص -بيروت

دةرةوةى جةسةةتة قسةةة لةةة بريكردنةةةوة بكةةةين؟ ئةةةوة جةسةةتةية بةةري   
. كردنةوة لةة جةسةتة هةلَةدةقولَ    دةكاتةوة، يان بةشيَوةيةكى وردتر بري

 دروسة  لةالى نيتشةة جةسةتة كؤمةةلَيَك هيَةزة بةيةكةةوة ئةريادةى هيَةز        
دةكةن، هةر لةويَشةوة كة جةستة دةب  بة خاوةنى ويستى هيَز مةذدةى  
مرؤظةةى بةةاَ رِادةطةيةةةنرآ و شةةيانى ضةةوونة نيَةةو بازنةةةكانى زةمةةةنى       

 7.ى بؤ خؤش دةبيَ ريَطابةدوايةكداهاتوو و طةرِانةوةى ئةبةدى 

وةك دةردةكةةةويَ  نيتشةةة تيَطةيشةةتنى تةقليةةدى بةةؤ جةسةةتة و رِؤح  
بةتالَدةكاتةوة، ثيَيواية دةش  هةيض ثةيوةسةتبوونيَك لةةنيَوان جةسةتة و     
رِؤحدا بوونى نةبيَ ، واتةة دواليزمييةةتى جةسةتة و رِؤح هةيض بةهايةةكى      

 . نيية
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

                                                
  .85ل. ث.س.ه - 7
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 ثرسى جةستة

 يىلة يارييةكى بوونطةرا
 

ئةةةزموونى ئةةةدةبى و ئةةةزموونى ( 2119-0015مةةؤريو بالنشةةؤ) 
مةرط بةيةكدةضةوويَن ، هةةرطيز بةةدواى دةاللةةت و مانةاوة نييةة، وةك       
ضؤن نكؤلَى لة تاك خويَندنةوةيى دةكةات و ثيَيوايةة يةةك خويَندنةةوةيى     

زمةةةان الى بالنشةةةؤ دةبةةة  ثةيوةنةةةدى  . ناتوانةةة  رِاظةةةةكردن بسةةةازيَنى
طةةة َ شةةتةكان، لةطةةة َ ئةةةو شةةتانةى دةيةةةويَ  ناويةةان دووركةوتنةةةوة لة
بابةت رِةتدةكاتةوة، ضونكة ناونانى ئةو لةةثيَناو بةة   . ليَبن ، دامبةزريَن 

بابةبتكردنى شتةكان نيية، بةلَكو لةو سةاتةى كةة نةاو لةة بابةةت دةنة ،       
دةيةوآ حةقيقةةتى مةاددى ليَبسةيَنيَتةوة، كةواتةة ناونةانى ئةةو لةةثيَناو        

بةةو مانايةةة   8.دايةةة( مةةرط )ش نييةة، بةةةلَكو لةةثيَناو ونبةةوون   حةقيقةةتي 
دةتوان  بلَيَ  نووس  الى ئةو ثةمنانى بيَدةنطيية لةنيَو وشةةدا، بةةَم   
ثرسى ئيَمة ليَةرةدا ئةوةيةة ئايةا ثةةمنانى زمةان دةتوانة  وةك ثَيويسة         

 كردةيةكى ئيبداعى بةرجةستة بكات؟ 
ةويديكةةى لةةخؤدا هةةلَطرتووة و    زمان كؤمةلَيَك وزةى جؤراوجةؤر و ئ 

لة ناوةوةى خؤى نويَنةرايةتى ئةو هيَزانة دةكات، بةةَم ضةؤن دةتةوان     
واتةة  )جياوازييةكامنان لة ميانى بونيادى تاكة فيكريَكى دامةزراوى رِةهةا  

                                                
فى مواجهة النص، تاليف، فرانك ايفرار و اريك  روالن بارت، مغامرة - 8

 .12، ص2111 0وائل بركات، دار الينابيع، ديمشق، ط. تينه، ترجمة، د

دامبةةةزريَن ؟ ئايةةا عةةةقلَ دةتوانةة  كةةؤى ثيَكهاتةةةكانى ئةةةو تةةاك ( زمةةان
هةلَوةشيَنيَتةوة و بؤشةاييةك لةةو نيَةوةدا     اليةنيية، يان ئةو ضةشنطرييية

بكات، يان ئةوة جةستةية لة رِاكردنة بةردةوامةكانيةدا دةتوانة     دروس 
ئةو جيَطريبوونة بروخيَن ؟ لةةنيَوان زمةان وةك دامةةزراو و جةسةتة وةك     
رِاكردنةى بةةردةوام بةةةرةو ناديةار، دةطةينةةة ئةةو سةةةرةتا مةحالَةةى كةةة      

ئةةوةى  . ت، يان دةطةينة ئةةوةى كةة نايطةةين    بالنشؤ ئاماذةى بؤ دةكا
كة نايطةين  دةبيَتةة شةويَنى ليَوردبوونةةوةى بةةردةوام و بريكردنةةوة و      

 .ثرسى بةردةوام
كةواتةةة ئةةةوة بريكردنةةةوةى بةةةردةوام و ثرسةةى بةردةوامةةة دةشةة    
ناديار يان ئةوةى كة نايطةين  رِووناك بكاتةوة، ئةوة ثرسى بةةردةوام و  

يةةةة لةةةة طومةةةانى بونطةةةةرايى، خةونةةةةكامنان رِةنطيةةةنرت و   ليَوردبوونةوة
 .جياوازييةكامنان نيشان دةدات

بةَم ثرسياركردن هةر تةنها دةرئة اميَكى مةعريفى ئةةو سةةرنو و    
تيَبنيانةةةى ثَيشةةوو نييةةة، لةةةميانى ئةةةو ثةنةةد و قسةةة نةسةةتةقانةوة        

كى هةةلَناقوولَ  كةة رِؤذانةةة ثرؤسيسةةيان دةكةةةين، درةوشةانةوةى ضةةةم    
... ئاطةةايى قةيرانةةة وجودييةكةةةمان، يةةان رِاكردمنةةان بةةةرةو ناديةةار نييةةة 

ثرسةةياركردن لةسةةةر دةمةتةةةقيَى جيَبةةةجيَكردن و هةرةسةةهيَنان رِاسةة   
نابيَتةوة، بةلَكو ثرسياركردن جةستةى رِووتى ئيَمةية، جةسةتةى رِووتةى   

 بةةب  . ئيَمةش كيمايى لةدايكبوون و مردن، سنوورةكانى ديةارى دةكةات  
شةتيَكى ديكةة نييةة، بةةب       نوقيَةزةو ثرسياركردن، بوون جطة لةة يارييةةكى   
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ثرسةةياركردن، بةةوون جطةةة لةةة سةةةفةركردنيَكى زةبوونانةةة شةةتيَكى ديكةةة     
 .ناكيَش 

لةةةنيَوان رِةتكردنةةةوة و تةجاوزكردنةةدا مةسةةافةيةكى زةمةةةنى هةيةةة،      
ثرسةةةيارةكان دادةرِيَةةةذآ و بناغةةةةى ضةةةةمكةكان هةلَةةةدةنيَ ، ئةةةةزموونى    
رِةتكردنةةةةةةوة و تةةةةةةجاوزكردن تةةةةةةوةرةى هةةةةةةموو بريكردنةوةيةةةةةةكى  

طرنط ئةوة نيية بتةوان  وةَمةى يةكالكةةرةوة    . ئايندةخوازانة دادةمةزريَن 
 . خبةينة بةردةس ، طرنط ئةوةية تواناى ثرسياركردمنان هةميشة سةوزب 

لة ثةيوةنةدى  )ثرسياركردن هةر تةنها رِوخسارى تراذيدى تاكة كةسيمان 
هةلَناوةشةيَنيَتةوة، بةةلَكو لةةة ئاسةتى مةعريفيةدا ئةةةوة     ( زةمةان و مةةةرط بةة  

ى كؤمةةلَيَك مةةرجى   ريَطابونطةرايية وامان ليَدةكات لة ( context)ناوكؤيى 
بريكردنةةةوة و ليَوردبوونةةةوة بطةينةةة بؤشةةةاييةك كةةة سةةةرةتا و كؤتةةةايى      

 . حةقيقةتى خودى مرؤيى دادةمةزريَن 
ن، مةردن بةةبري خؤمةان دةهيَنينةةوة، بةةَم      كةواتة كات  ثرسيار دةكةةي 

. نةك وةك يارييةك بةؤ بيَةدةنط بةوون، بةةلَكو وةك ئاسةؤيةك بةؤ دامةزرانةدن       
ى تةجاوزكردنةوة مةيسةةر دةبة ، دامةزرانةدنيَك كةة     ريَطادامةزراندنيَك كة لة 

تةواوى زمةانى بيؤلةؤذى و فيزيكةى و ئةايينزا و كةةش و ضةارةنووس تةةجاوز        
. دنيَك كةة نويَنةرايةةتى بؤشةايية بوونطةراييةكةةمان دةكةات     دةكات، دامةزران

 9.دامةزرانيَك كة مردن دةكاتة ثةراويَزى جياوازى

                                                
: ، بِروانةفى أفق لعبة وجودية صميمية! سـؤال الـفـلسفـة، سعيد بوخليط - 9

 .طوطو سايتى 

ثرسياركردن ئاسؤيةك بؤ زمةانيَكى ديكةة دادةمةةزريَن ، رِيَضةكةيةكى     
نةةوآ دةكيَشةة ، ئةةةو رِيَضةةكة نويَيةةة بةةةدواى ميكةةانيزمى ثةيوةسةةتبوونى 

بةةجمؤرة بؤشةاييةكانى بةوون    . طةةرِيَ  نيَوان خود و ثرسيار و مردندا دة
لةنيَوان تةقليدى زمانةوانى كة وةك لؤذيكى نويَنةرايةتيكردن ماوةتةةوة،  

كةواتةة  . بةَم لةطة َ ئةوةشةدا لةطةة َ هةرةسةهيَنان و تةجاوزكردنةدايةة    
هيض مةرجيَك بؤ خود لة دةرةوةى ثرسياركردن بةوونى نييةة، ئةطةرضةى    

يَكردنى جيةةاواز و بةة  كؤتةةايى جةسةةتة  مةةردن بةةةرةو كؤمةةةلَيَك جيَبةةةح 
بةو مانايةش ئةطةر ناوكى فةلسةةفة ثرسةياركردن بة ، ئةةوة     . دةبيَتةوة

ى ثرسياركردنيشةةةوة ريَطةةابؤشةةايى ماهيةتةكةةةى ثيَكةةدةهيَن ، هةةةر لةةة 
دةطةينةةة ئةةةوةى كةةة لةطةةة َ بةةوون كؤمةةان دةكاتةةةوة، دةمةةةويَ  بلَةةيَو   

ة بيَةدةنطى شةتيَكى ديكةة    ئةوةى لةطة َ بةوون كؤماندةكاتةةوة، جطةة لة    
بؤية وةك ضؤن لة جةستةى رِووت دةترسة ، سةلَ لةة بيَةدةنطيش     . نيية

دةكةينةةةوة، لةةة رِووتةةى دةترسةةة ، ضةةونكة ذيةةان لةوثةةةرِى رِووتةةةى       
دامةزراوة، لة بيَدةنطيش دةترس ، ضونكة ماهيةتةكةةى لةة بؤشةاييةوة    

ناوكؤيى طشةتى لةة    ى زمانى دابرِاو لةريَطاجةستةى ئازاد لة . هةلَدةقولَ 
بوون نزيك دةبيَتةوة، هةةر ئةةو زمانةشةة كةة طةؤمى مةةنطى يةقينةةكان        
دةشةةلَةقيَن  و دامةةةزراوةكان دةروخيَنةة  و تةةةجاوزى بةلَطةنةويسةةتةكان 
دةكةةات، هةةةةر لةويَشةةةةوة زمةةةان بةةة ئازادييةةةةوة ثةيوةسةةة  دةبةةة  و   

ديش لةة  تةعبريةكانى فةزاى ئازادانةى داهيَنان لةخؤ دةطرآ، فةزاى ئةازا 
 .ى مرؤظى ئازادةوة نةب  مةيسةر ناب ريَطا
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ئيَمةةة : دةلَةة ( Gilles Deleuze 0022-0008ذيةةل دؤلةةؤز ) 
ناتوان  ثرسيارى فةلسةفة ضيية خبةينةة رِوو، تةةنها ئةةو كاتةة نةةبيَ ،      
كة ثَيشةوازى لةة ثةريى دةكةةين و بةة شةَيوةيةكى دةسةتليَدراو لةطةلَيةدا         

كو وةك ثيَويسةة  بةةة وردى قسةةةى  ئةةةوةش بةةؤ ئةوةيةةة تةةا  . دةدويَةة 
فةلسةةةفة )هةلَبةتةةة وةك لةةة كتيَبةةى . ليَبكةةةين، نةةةك وةك طوزةركةةةريَك

دا هةةاتووة، فةلسةةةفة داهيَنةةانى (دؤلةةؤز و طيتةةارى)لةةة نووسةةينى ( ضةةيية
كردنى دروسةةةتفةلسةةةةفة هونةةةةرى ثيَكهيَنةةةان و داهيَنةةةان و   )ضةةةةمكة 
 (. ضةمكةكانة

جةيَطري و ضةسةثاوى نييةة، بةةلَكو      ئةمرِؤ فةلسةفة رِيَسا و ياسايةكى 
.. رِةفتاريَكة بةدواى دؤزينةوة و داهيَنانى كؤمةلَيَك ضةمكدا دةخوليَتةةوة 

نةةة ليَوردبوونةيةةة و نةةة بريليَكردنةةةوة و نةةة   )دؤلةةؤز ثيَيوايةةة فةلسةةةفة  
طةيشةةةتنة، بةةةةلَكو لةةةة ضوارضةةةيَوةى داهيَنةةةانى ضةةةةمكة تايبةتةكانةةةدا   

ضةةونكة كةةةس ثيَويسةةتى بةةةوة نييةةة   بريكردنةةةوة نييةةة، ( دةخوليَتةةةوة
ليَرةوة هةس  دةكةين ئيَمةة  ... فةلسةفة لة هيض شتيَك بريى بؤ بكاتةوة

زؤر شتمان ثيَشكةش بة فةلسةفة كردووة كاتيَك دةمانةويَ  تةةنها بيَتةة   
فةلسةةفة  . هونةرى بريكردنةوة و لة هةموو شةتيَكى ديكةةى دةكةينةةوة   

اى بةؤ بةيةكطةيشةنت، لةة ثيَنةاو     ضونكة فةلسةةفة دوا ثةةن  )طةيشنت نيية 
ليَوردبوونةةوة و بريكردنةةوة و   )ثيَويسةتة بةزان  كةة    ( كؤبوونةوةدا نيية

ثانتايى مةعريفى ثيَكناهيَنن، بةلَكو لةةناو هةةموو ثانتاييةكانةدا    ( طةيشنت
  10.ئامرازى طشت  بؤ ثيَكهيَنان

فةلسةةةةفة بةةةة ثرسةةةيارةوة بةنةةةدة، فةلسةةةةفة نابةخشةةة ، بةةةةلَكو  
.. ن ، دةب  دابهيَن ، ثيَكناهيَن ، بةلَكو بؤ خؤى تيَزيَكى خودييةدادةهيَ

هةةةموو . وةك دةزانةة  داهيَنةةان و تيَةةزى خةةودى وةك يةةةك دةكةونةةةوة  
كاتيَك وةك بةهايةةكى  . داهيَنانيَك بؤ خؤى وةك ثيَويس  تيَزيَكى خوديية

مةعريفى ثرسيار تةجاوز دةكةين، دةطةينة بازنةيةك كة يةكالكردنةةوةى  
ورِس دةكةويَتةةةةوة، ئةةةةويش ثةيوةنةةةدى جةسةةةتة و ثرسةةةياركردن و قةةة

جةستة بة ثرسةيارةوة  . ثةيوةندى فةلسةفةية بةو نويَنةرايةتيكردنانةوة
دادةمةةةزرآ، وةك ضةةؤن لةةة هةةةمان كاتتةةدا هةةةلَطرى ثرسةةيارة و كةةؤى     

كةواتةةة ثرسةةيار  . ى ثرسةةيارةوة لةةةخؤ دةطريَةة  ريَطةةارِووداوةكةةان لةةة  
. ة ثرسةةياريَكة ثيَويسةةتى بةةةدياريكردن هةيةةةجةسةةتةيةكى ونةةة و جةسةةت

ى خةود و جةسةتة   سروشةت ى فةلسةفةوة بةةهاى  ريَطابةجمؤرة دةش  لة 
 .خبةينة بةرضاو

ئةطةر طؤشةطريى ضرِبوونةوةى جةسةتة لةةخؤ بطريَة ، ئةةوة مةردن       
ليَرة لةنيَوان مةردن و  . ئةو تةوةرةية كة بةدةورى جةستةدا دةخوليَتةوة

فى ئةو ثرسيارانة بكةةين كةة نكةؤلَى لةة هةةموو      طؤشةطرييدا دةش  كةش
 .ئةو بةها و بابةتانة دةكةن، كة كؤمةلَيَك مرؤظ دةيسةثيَنن

                                                
-شبكة النبأ المعلوماتية ،الفلسفي جيل دولوز والسؤال، عبيد أمل فؤاد - 10
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ى جةسةةتةوةية، ئةةةوة جةسةةتةية   ريَطةةابةيةكطةيشةةتنى يةكةةةم لةةة   
سةةاتةوةختى لةةةدايكبوون و مةةردن وةك رِيَضةةكةيةكى ئةةةنتؤلؤذى ويَنةةة     

دةتوانة  لةةنيَوان    دةكات، بةَم دةش  بثرسة  ئةةو ثيَةوةرة ضةيية كةة     
شياوى فةلسةفى و ئةويديكةةدا دابةرِان بسةازيَن ؟ لةبةةر ئةةوةى هةةموو       

ئةيرت جياوازييةة   . مرؤظيَك دةكةويَتة ذيَر هةةمان دةسةةَتى بايؤلؤذييةةوة   
كردة فةلسةفييةكان و ئةوانيديكةى كردة فيزيكيةةكان، لةة بنةرِةتةدا لةة     

جةسةةتة لةطةةة َ خةةؤ  ى بؤشةةاييةوة هةلَةةدةقولَيَن، بؤشةةاييةك كةةةسروشةةت
دةبةةات، بةةةَم نةةةك وةك بارسةةتةيةكى مةةاددى كةةة كؤمةةةلَيَك خةسةةلَةتى  

ى تةةوزيفكردنيَكى نةويَى   سروشةت ماددى لةخؤدا هةلَطرتووة، بةةلَكو وةك  
بةةايؤلؤذى، وةك بةةوونيَكى خودييانةةة، ئةةةوةش هةةةر تةةةنها مةسةةةلةيةكى  

سةتةكانةوة  ئاطاييانةى بوونطةرا نييةة، يةان هوشةيارييةك كةة لةةنيَوان هة     
بلةريَتةوة، ضونكة بةوونى خةود تةةواوى ئةوانةة تةةجاوز دةكةات، بةةَلكو        
ئةةةوة مةسةةةلةى هةلَويَسةة  و ضارةنووسةةة، نةةةك هةةةر هيَنةةدة بةةةلَكو       

هةةةيض (. لةةةةدايكبوونى بةةةايؤلؤذى)دابرِانيَكةةةى طةورةيةةةة لةطةةةة َ بةةةوون  
فةلسةفةيةك بةب  جةستة نيية، بةتايبةتى جةستةيةك، كة لةة فةلسةةفة   

 11.دةكاترِا
كردنى ثةيوةندى ئةنتؤلؤذى نيَوان دروستى دووبارة ريَطافةلسةفة لة 

جةستةو ثرسيارةوة دةشة  طرفتةةكان ضارةسةةر بكةات، بةةو مانايةةش       
خةسلَةتى مةردن لةة بريكردنةةوةى نافةلسةةفيدا بةةجؤريَك لةة جؤرةكةان        

كؤمةةةةلَيَك ( context-سةةةيا )بةنةةةدة بةةةة كؤمةةةةلَيَك كؤنتيَكسةةةتةوة   
                                                

 .ث.س .ه - 11

كةةة لةةة خةةودى خؤيةةان جيةةاوازن، كؤمةةةلَيَك كؤنتيَكسةة  كةةة  كؤنتيَكسةة  
كةواتةة ثرسةى   . بةهايةكى فرة و جياواز بة ضةةمكى ناسةنامة دةبةخشةن   

جةسةةتة ثرسةةيَكة دةكةويَتةةة دووتةةويَى لةةؤذيكى طومةةانى فةلسةةةفييةوة،  
لةسةةةةةر تةةةةةجاوزكردنى بةةةةةردةوامى دامةةةةةزراو و ضةسةةةةثاو خةةةةؤى     

مردندا كةشف دةكةات، بةةَم   دةنووسيَتةوة، هةموو شيانةكانى خؤى لة 
 .وةك داهيَنان و خةلقكردن

مةةردن كؤتةةايى نييةةة، وةك ضةةؤن دابةةرِان نييةةة لةطةةة َ بةةوون، بةةةلَكو  
ى خؤيةةوة كؤمةةةلَيَك ضةةمك بةة زةمةةان و    ريَطةا كؤنتيَكسةتى خةودة و لةةة   

مةكان دةبةخشيَ  و خؤى لة ويَناكردنى فيزياييانةة جيةا دةكاتةةوة و وا    
. اواز بةلَطةيةةكى رِيَةذةيى بةن بةؤ بةوونيَكى هةلَةة      دةكات ئةوانيديكةى جي

مةرطى فةلسةفة تيَةزى  . مردن دةاللةتى خؤى بة فرةيى رِةها دةبةخش 
مةةةرطى بيؤلةةؤذى بةةةهيَزتر دةكةةات، بةثيَضةوانةشةةةوة ثرسةةى فةلسةةةفة   

 .مةرط وةك ميكانيزميَك بؤ بوون دةخاتةوة
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 سيَوى مةعريفة

 كراوةكانى جةستة/وبازنة داخرا
 

 "جةستة، تيشكؤى مةعريفة و كانى ذيانة"
جةستة لة فيكرى هاوضةرخدا بةة يةةكيَك لةة وةسةيلة بنةرِةتييةةكانى      

ى جةسةتةوة لةة   ريَطابةو مانايةش مرؤظ لة . تةعبريكردنى خود دادةنريَ 
ى جةستةوة دةرك بةة شةتةكان   ريَطائةويديكة دةطات، وةك ضؤن هةر لة 

ةر تةنها قالب، يةان تةةن نييةة، بةةلَكو لةة هةمانكاتةدا       جةستة ه. دةكات
ة بةؤ ضةسةثاندنى خةودى خةؤى و ويَناكردنةةكانى      (مةن )خودة و ئامرازى 

خةةؤى لةةة دةرةوة، وةك ضةةؤن بةةؤ ئةةةوةى بتوانةة  رِووبةةةرِووى شةةيَوة      
جياوازةكان بيَتةوة، بة طؤرِينى مةرجةكانى واقيع و ناوكؤييةةكانى خةؤى   

ةربرِينى جةستةى مرؤ بةة رِةفتةارى خةودى ئةةو     ليَرةوةية د. هةلَدةسيَ 
بةةو مانايةةش   ! جةستة و وةزيفةكانى و جولةكانييةوة ثةيوةس  دةبيَ 

جةسةةةتة لةةةةنيَوان خةةةؤى و رِةطةةةةز و زمةةةان ثةيوةسةةةتبوونيَك بةةةةخؤى  
كةواتة جةستة نيشتمان و شويَنى لةةدايكبوونى خؤيةةتى،   . دادةمةزريَن 

يةوة لة خودى خةؤى  ريَطاكة خود لة وةك ضؤن ئامرازى ئةو دةاللةتانةية 
دةردةضيَ  و دةكةويَتة نيَو دنيايةك لة خؤى و بؤ بوونى تايبةةتى خةؤى   
دةبيَتة كؤمةلَيَك ثةيوةندى و رِةمةز، هةةر لةويَشةةوة دةبيَتةة رِةطةةزيَكى      

 .سةرةكى ثيَكهيَنانى فةلسةفةى فينؤمينؤلؤذيا

( Merleau-Ponty 0011-0020 مةةةةؤريو مريلؤثةةةةؤنتى)
. ى جةستةوة بوونى خةؤى لةة جيهةان رِادةطةيةةنيَ     ريَطاواية مرؤظ لة ثيَي

. جةستة ئامرازيَكة بؤ ئامادةطى لة جيهةان و بةوون بةة بةشةيَك لةة واقيةع      
هةروةها دةَل  جةسةتةى مةن لةبةرانبةةرم نييةة، ِرووبةةِرووى منةة، واتةة        
 بابةتيَكى وةستاو بة خؤى نيية، يان شتيَك نيية لة دةرةوةى مةن بيَة  و  

ليَرةدا دةرككردن ئةةوة  . ب  من سةربةخؤ بيَ ، بةلَكو من جةستةى منة
نييةةة كةةة كالسةةيكيةكان و قوتاخبانةةةى دةروونةةى تةقليةةدى بةةة ضةةاالكى   
فيكرى و دةروونى دايدةنيَن، بةلَكو دةرككردن ئةو ثةيوةندييةة ثتةوةيةة   
كة دةكةويَتة نيَوان جةستة و ئامةادةطى جةسةتة لةة جيهانةدا، نةةك هةةر       

. ندة، بةلَكو جةستة الى مريلؤثةؤنتى بنةةرِةتى هةةموو دةرككردنيَكةة    هيَ
ئةةةو ثيَيوايةةة ئةطةةةر   . جةسةةتة دةريضةةةيةكة شةةتةكانى ليَةةوة دةبيةةن    

. قسةكردن تةعبري لة فيكر بكات، ئةوة جةستة تةعبري لة جيهان دةكةات 
دنيا و جةستة لةنيَو بينراودان، كةواتة دةب  واز لةو حوكمانة بهيَن  كةة  

ستة دةخةنةة نيَةو جيهةان و بيةن  دةخةنةة نيَةو جةسةتةوة، يةان بةة          جة
ضونكة هةر يةك لة جيهان و جةستة بةنيَويةكداضوونة، يةةك  . ثيَضةوانةوة

بةةَم وةك دةزانة  هةةر لةة سةيَوةكةى       12.لةنيَو ئةويديكةةدا دةبينريَة   
ئادةمةةةوة، جةسةةتة دةكةويَتةةة بةةةر ئةةازار و سةةزا و ضةوسةةانةوة، لةبةةةر   

ئةةةوةى ئةةةو طوناحةةةى   ! ؟دادةنريَةة ة سةرضةةاوةى طونةةاح  ئةةةوةى بةة 
جةستةش ثاك دةكاتةوة جطة لة سزادان، دةستبةسةراطراتن و داخرانةى  

                                                
, سعاد محمد خضر .د. ت, المرئى والالمرئى , موريس ميرلو , بونتي - 12

 .022ص,  0015, بغداد , دار الشؤون الثقافية العامة 
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يةكةةةةميان رِيسةةةوابوونى جةسةةةتة نيشةةةان دةدات و دووةم  . جةسةةةتةية
ئةطةر رِيسوابوونى جةسةتة ويَرانكردنةى جةسةتة بنويَنة ،     . قةدةغةكردن

رِيسةةواكردن و . تة ويَنةةا دةكةةاتئةةةوة قةدةغةةةكردن بةة  بةةةهايى جةسةة  
قةدةغةكردنى جةستة تةعبري لة ديةديَك دةكةات، كةة ثيَيوايةة بةةختيارى      

ئةةةو ديةةدة ثيَيوايةةة بةةؤ ! بةةة بةنةةدكردن و داخسةةتنى جةسةةتةوة بةنةةدة؟
ئةةةوةى مةةرؤظ خزمةةةت بةةة مرؤظايةةةتى بطةيةةةنيَ ، ثيَويسةةتة جةسةةتة لةةة  

بةةَم  ! ثاك بكاتةوة؟ى رِيسواكردن و قةدةغةكردنةوة لة خراثةكان ريَطا
لةبةرانبةر ئةو ديدة ديديَكى ديكة رِةوايةةتى بةة خةؤى دةدات و ثيَيوايةة     
هةلَةةى يةكةةم جطةة لةةة بانطةشةةكردن بةؤ ئةةازادى شةتَيكى ديكةة نييةةة،        
ثاكبوونةوةش لة طوناح جطة لة بة  بةةهاكردنى جةسةتة، رِيسةواكردن و     

جةسةتة لةة    ئةةو ديةدة، ثاكبوونةةوةى   ! بةزينى جةستةش دةطةيةةنيَ ؟ 
 .ئازادى جةستةدا دةبينيَتةوة، نةك لة قةدةغةكردن

ديدى يةكةم بةهاى مةرؤظ لةة رِيسةوابوونى جةسةتةدا هةلَدةطريَتةةوة،      
بةَم ديدى دووةم هةموو بةهاكان هةلَدةوةشةيَنيَتةوة تةةنها ئةةوة نةةب      
كةةة بةةة جةسةةتةوة بةنةةدة، هةةةر لةةة ثةرسةةتنى جةسةةتةوةش سةةرووتيَك    

كةةم ثيَيوايةة لةبةةر ئةةوةى جةسةتة بؤطةةن دةبة ،        ديدى ية. دةسازيَن 
بؤيةةة هةةةموو شةةت  بةة  بايةةة  و بؤشةةة، بةةةَم ديةةدى دووةم دةيةةةوآ     

بةؤ   كردنيَكدروسةت لة جةستة بكات و ثيَيواية هةةموو تةطةةرة    ىثاريَزطار
بةةو مانايةةش جةسةتة    ! بؤ خودى ئةازادى  كردنةدروستجةستة، تةطةرة 

يَتةوة، بةةلَكو خةودى جةسةتة    بة ثيَش جةستةو ثاش جةسةتةوة نابةسةت  
: هةةر لةسةةر ئةةو بنةمايةةش دةلَيَة      . بة بنةماى بةختةةوةرى دادةنيَة   

جةسةةتةيةكى ئةةازادم بةةدةرآ، دةروونيَكةةى ميهرةبةةان وةرطةةرةوة، بةةةَم  
 13.جةستةى رِيسوا و بةزيوو نة ميهرى تيَداية و نة ئازادى

ى سةيَو،  كةواتة سيَوةكةى ئادةم لة دارى مةعريفةوة ضنراوة، خواردن
جطة لة مةعريفة و ذيان شتيَكى ديكة نييةة، ئةطةةر مةعريفةة هؤيةةك بة       
بةةؤ بةردةوامييةةةتى مرؤظايةةةتى، ئةةةوة ذيةةان ثانتاييةكةةة بةةؤ لةةةخؤطرتنى 

بةةةو مانايةةة . و رِيتمةةة جيةةاواز و طو اوةكةةانى مرؤظايةةةتى جولةةةهةةةموو 
طةرتن و  بؤيةة ثيَويسةتة رِيَز  ! جةستة، ذيان و مةعريفةى ليَدةكةويَةةتةوة؟ 

 .بة ثريؤزطرتنى وةك ئةركيَكى مرؤظانة سةير بكريَ 
ئةو بةهةشتةى كة ئادةم بةر لة تامكردنى مةعريفةةى جةسةتة تيَيةدا    

بؤيةة كاتيَةك مةرؤظ لةة بةهةشة  دةركةرا       . دةذيا، رِةمزى هاوسةنطى بةوو 
بوو، بؤ ئةوةى ئةو هاوسةةنطيية دووبةارة    ويَلَبةدواى ئةو هاوسةنطييةدا 

يَتةوة ويَلَ بوو، بةدواى فيكةرةى زؤر دوور كةةوت، ضةونكة    وةدةس  بهيَن
ئةةوة  .. ى طةرِانةوة بؤ هاوسةنطى لة خودى جةسةتةوداية ريَطانةيدةزانى 

ئةةةيرت ليَةةةرةوة دةبيةةةن   ! خةةةودى جةسةةةتةية هاوسةةةةنطى دةسةةةازيَن  
هاوطو انى فيكر و جةستة تةعبري لة هاوسةنطى ذيان دةكات و ب  ئةةو  

ةرطةى ذيةان بطةرين، بؤيةة جةسةتة، بةة تيشةكؤى       هاوسةنطيية ناتوان  ب
ئةطةرضى بةريورِاى جيةاواز لةةبارةى    . مةعريفة و كانى ذيان ناس دةكريَ 

داخةةران و ثةردةثؤشةةكردنى ئةندامةةة سيَكسةةييةكانى جةسةةتة لةةة ئةةارادا  
-Freud Sigmund (6581 فرؤيةةد، سةةيطمؤند )هةيةةة، بةةةَم  
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زييةةوة دةلكيَنة ،   داثؤشينى ئةندامةة سيَكسةييةكان بةة ثريؤ    14(6191
وةك ضةةؤن . بةةَم دةشة  ئةةو داثؤشةينة بةةة ثيسةييةوةش بةنةد بكةةين       
 .دةش  هةردوو هؤكار وةك هؤيةك بؤ داثؤش  تةماشا بكةين

ليَةةرة لةةةنيَوان ثيسةةى و ثاكةةذى، لةةةنيَوان هةلَةةةى يةكةةةم و سةةزادان،  
لةةةةنيَوان كةةةؤت و بةنةةةد و ئةةةازادى، سةةةيَوةكةى ئةةةادةم لةةةة كؤمةةةةلَطا    

نةوة بةةؤ ئةفسةةانةو ئةةاي  و تةةا دةطاتةةة تراذياكةةانى طريةةك   سةةةرةتاييةكا
ضةةةمكى . دريَذبؤتةةةوة و طةمةةةى جةةؤراو جةةؤرى لةبةرانبةةةردا دةكريَةة    

سيَوةكةى ئادةم بة ديديَكى ميتافيزيكييةوة بةندة، هةر لةةو ديدةشةةوة   
سيَوى ئادةم هةؤى  ! سيَوةكةى ئادةم بة رِةمزى كةوتن وةسف دةكةن؟

لة سيَوى ئادةمةوة، ئادةم و حةوا ذيانى هةةتا  . دةركردنى ئادةم و حةوا
هةةةتايى بةهةشةةتيان دؤرِانةةد، سةةيَوى ئةةادةم لةبةرانبةةةر رِؤح دةبيَتةةة       

ئةةوةى كةة دةطةوترآ    ! ئةهرميةنى فاوس  و مةعريفة ثيَشكةش دةكةات 
ئةةادةم بةختةةةوةرى نةةةمرى دؤرِانةةد، دةشةة  لةةةويَوة كةةورتى بيَنةة  كةةة    

ليَرةوة فيكرةى دووةم ئازادى بةرز  !!بنبةستبوونى نةزانيش دةدؤرِيَن 
 .دةكاتةوة و مةعريفة وةك بنةماى ثيَشكةوتن تةماشا دةكات

لةنيَوان سيَو و كةوتن، لةةنيَوان كةةوتن و نةةفرةت، نةفةةرةتى هةةتا      
سوثاسةةةطوزارى و ! هةتايةةةة، مةةةرؤظ هةةةةموو رِؤذآ سةةةيَو دةكرميَنةةة     

ن، ئةةةو تاوانةةة كورسةةى دانثيانةةا. ثاكبوونةةةوة دابةة  ناكةةات.. ثياهةلَةةدان
                                                

ثزيشةةكى دةروونةةى   Freud Sigmund (0182-0090 )فرويةةد سةةيدموند    -14
. نةمسةةاوى، بةةة بةةةناوبانطرتين زانةةاى دةروونةةى لةةة فيكةةرى نةةوآ ديَتةةة ذمةةاردن       

  (.Psychoanalysis)دامةزريَنةرى ريَبازى دةروونشيكاريية 

هةلَةةةى يةكةةةم . بؤيةةة مةةرؤظ دووضةةارى نائوميَةةدى دةبيَةة   ! ناسةةرِيَتةوة
ئةوةى مرؤظ دةب  باجةكةى بدات، هةلَةى جةستةية نةك هيض هةلَةيةةكى  

بؤية كؤمةلَطا سةرةتاييةكان، ئايينةكان، نةؤرم و تراديسةيؤنةكان،   . ديكة
ثاكبوونةةةةةوة بةسةةةةةر جةسةةةةتةدا فةةةةةرز دةكةةةةةن، تةةةةا مةةةةرؤظ نةةةةوآ  

بةَم جةستة لةناو دةضةيَ ، بيَطومةان نيطةةرانى مةردن وةك     15!يَتةوة؟ب
مةسةلةيةكى فةردى سةير دةكريَ ، هةر دةب  لةطةلَى بسازآ و بةةدواى  

 ! ضارةى طو اودا بطريَ ؟
ئؤديب ثاشا ضاوى خؤى بةةهؤى سةيَوةكةى ئادةمةةوة لةة دةسةتدا،      

لةة سةيَوةكةى   ئةو كةشيشةى كة لة تاقيكردنةوةيةكى خةةونئاميَزدا بةري   
ليَةرةوة لةة هةةموو ئةةو     ... ئادةم دةكاتةوة، ضؤن ئيمةان لةة دةسةتدةدا   

منوونانة بؤمةان دةردةكةةوآ ضةؤن هةلَةة و طونةاح دواى سوثاسةطوزارى       
بةرةو ثريؤزى دةض  و ضؤن ثريؤزييةكان بة تةنها بريكردنةوة لة سةيَوى  

 .ئادةم ويَران دةبن
بةسةةةر مرؤظايةتيةةدا   كةواتةةة كةةؤى ئةةةو كارةسةةات و تراذيديايانةةةى   

هةةةةموو رِزطاربوونيَةةةك لةةةة ... هةةةاتووة، كةةةؤى هةلَةةةة و ثاكبوونةةةةوةكان
سةةيَوةكةى ئةةادةم، ثيَويسةةتى بةةة ئةةازار و سةةزا و مةرطةةةوة هةيةةة، يةةان    

بةةةةو مانايانةةةةةش هةةةةةموو  ... دانثيانةةةان و تؤبةةةةة و ثةشةةةةيمانبوونةوة 
ئةفسةةةانةكان و ئايينةةةةكان و تراديسةةةيؤنة سةةةةرةتاييةكان، مةةةرؤظ وةك  

امةةداريَك سةةةير دةكةةةن، كةةة هةولَةةدةدات بةلَطةةة بةةؤ تاوانةةةكانى خةةؤى    و
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بهيَنيَتةوة، بةَم ليَرة ضؤن دةش  رِوويةكى ديكةى ئةو تيَرِوانينانة ويَنةا  
لةة  . بكةين، ضؤن دةش  خويَندنةوةيةكى ديكةيان بؤ بةئة ام بطةيةن 

كةةؤى ئةةةو كارةسةةات و تراذيديايةةة، ضةةؤن كةةؤى ئةةةو بةةةتاوانباركردن و     
رِيسوايى و ب  نرخكردنانة، كةؤى طوناحةةكان وةك بةخشةندةيى و نةاز و     

ضةةؤن لةطةةة َ جةسةةتة، لةطةةة َ    !! خؤشةةى و ضةةاكةكردن خبويَنينةةةوة  
لةبرى ئةوةى مرؤظ خبةينة نيَةو ئةازار   ! سيَوةكةى ئادةم ئاش  ببينةوة؟

دةشةة  .. و بةختةةةوةرى بكةةةين  دلشةةاددةشةة  ... و سةةزا و ذانةةوذوار 
يةك بؤ ثاراسةتنى  ريَطاضاكةكارى و بةخشندةيى و  سيَوةكةى ئادةم وةك

مرؤظايةةةتى، وةك وةسةةيلةيةك بةةؤ طةيشةةنت بةةة مرؤظةةى حةةةقيقى سةةةير    
هةر لةويَشةوة دةش  سيَوةكةى ئةادةم وةك سةرووتيَك بةؤ بةة     ! بكةين؟

واتةة دةشة    ! ثريؤزرِاطرتنى جةستة و رِيَزطرتنى جةستة تةماشا بكةين؟
ةية بةة بةخشةندةيى و نةاز و خؤشةى     كؤى ئةو تةماشةاكردنة سةةرةتاييان  

جةسةتة وةك ذيةان ببيةةن  و ذيةانيش لةة مةعريفةة و رِؤحةةدا      . بطؤرِينةةوة 
 .دريَذ بكةينةوة

جةستة، بة كوآ دةطات؟ لةثاش فةلسةفةى جةستة ضى وةسةتاوة؟  
وةك دةزان  هةرطيز كةسيَتى مرؤظ ئةو كةسيَتيية هاوطو اوة نيية، كةة  

وة، بةةةلَكو كةسةةيَتى مةةرؤظ بارسةةتاييةكة لةطةةة َ خةةودى مةةرؤظ تةةةبا بيَتةةة
لةنيَودذى و خاوةنةكةى هةميشة هةةولَى بةيةكطةيشةتنى ئةةو نيَودذيانةة     

هةنديَكاار كةسيَتى بة دذى خؤى رِادةبيَتةوة و الملةى دةكةات و   . دةدات
سوورة لةسةر ناتةبايى، بةَم مةر  نيية ئةةو نةةطو ان و ناتةباييةة لةة     

لةة زؤربةةةى جةاردا بةة ئاطاييةةوة بةة ئةةة امى       نائاطاييةةوة بيَة ، بةةلَكو   

بؤ منوونةة زؤرجةار ثةنةدياريَك، بانطةشةةى بؤشةى جةسةتة       . دةطةيةنريَ 
! كةضى لة ناخةوة ب  سنوور باية  بة جةسةتةى خةؤى دةدات  .. دةكات

يان سةير دةكةين يةكيَك لة رِووكاردا زؤر دلَ ؤش خؤى دةنةويَنى، بةةَم   
بةة كةةورتى لةثشة  ئةةةو   ... غةةمبارة كةة دةضةيتة نةةاخى دةبينةى ضةةةند    

ناهاوسةةةةنطييةى نةةةاوةوةى جةسةةةتة مةةةةرط وةسةةةتاوة، وةك ضةةةؤن      
ئةةو هةةموو بايةخدانةة    ! فةلسةفةى جةستة لة مةرطدا خؤى دةدؤزيَتةوة
كةواتةةة بةةؤ ئةةةوةى بةةة    . بةةة جةسةةتة، ترسةةى مةةةرطى لةةة ثشةةتةوةية    

فةلسةةةةفةى جةسةةةتة بطةةةةين، دةبةةة  فةلسةةةةفةى ئةةةازادى جةسةةةتة      
بؤ ئةوةى بة ئازادى جةستة بطةين، ثيَويسةتمان بةة   . ان بكاترِابةرايةتيم

هةةموو هاوسةةنطييةكى نيَةوان    . هاوسةنطى نيَوان جةستة و ئاطايى هةيةة 
جةسةةةتة و ئاطةةةايى، دةاللةةةةتى ئةةةارامى و دلَنيةةةايى و هيَمنةةةى جةسةةةتة  

ى ئارامى و هيَمنى و دلَنيايشةوة جةستة دةتوانة   ريَطاهةر لة . دةنويَن 
ى هةسةتى رِاسةتطؤيانةى جةسةتةوة فيكةر     ريَطةا واتة لةة  . تثيَشبينى بكا

دةتوانةة  ئاطةةايى بدؤزيَتةةةوة، هةةةر بةةةو مانايةشةةةوة فيكةةر جةسةةتةيى     
كةواتة فيكر بةب  جةستة هةةرطيز ناتوانة  بةة ئةركةةكانى     . دةكةويَتةوة

ئةطةةر بيَتةو جةسةتة فةةرامؤش بكةةين، ئةةوة بَيطومةان        . خؤى رِابيَتةةوة 
ى جةسةتةوة،  ريَطةا دواجار هةر لة . رامؤش كردووةعةقلَ و ئاطايشمان فة

 .دةش  دةس  بؤ ئارِاستةكانى بةختيارى دريَذ بكةين
لةةة سةةةدةى رِينيسةةانو و سةةةد سةةالَى يةكةميةةدا جةسةةتةى رِووت      
دةكةوَيتة نيَو هونةرةوة، ئةوةش بؤ خؤى كرانةوةيةةكى ديكةة بةوو، بةؤ     

ى ضةةةاخى رِاظةةةةكردن و شةةةيكردنةوةى نةةةؤرم و تراديسةةةيؤنة كؤنةةةةكان   
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ناوةرِاسة ، ضةونكة ئةةةو كةات قسةةةيةكى جيةدى لةسةةةر جةسةتة بةةوونى      
ى هونةةةرةوة، نةةةبينراو و ناديارةكةةانى   ريَطةةابةةةَم دواتةةر لةةة   . نةةةبوو

تةةابلؤى لةةة خاضةةدانى مةسةةي ، : )جةسةةتةمان بةةؤ دةركةةةوت، بةةؤ منوونةةة
بةةةَم جةسةةتةى رِووت هةةةر تةةةنها لةةة ضوارضةةيَوةى  (... مايكةةل ئةةة يلؤ

دةركةةوت،   رِووتبوونةوةيةة ى ئةةو  ريَطةا يةوة، بةلَكو هةر لة هونةردا نةما
كة جةستةى مرؤظ زياد لةة ثيَويسة  شةيَوةيةكى جةوان و تةةواوى لةةخؤ       
طرتةةووة، بةةةو مانايةةةش جةسةةتةى رِووت مةةةزنرتين منوونةةةى طةةؤرِينى     

كةواتةةة هةةةرطيز ناشةة  جةةاريَكى ديكةةة نكةةؤلَى لةةة  ! مادةيةةة بةةؤ شةةيَوة؟
ضاخى ناوةرِاس  ئايينطةةراييانى مةسةي ى    جةستة بكةين، وةك ضؤن لة

بةةةجمؤرة وةك حةقيقةةةتيَك كةةة بةةة دريَةةذايى ذيةةان    . نكؤلَيةةان ليَةةدةكرد 
 .خاوةنداريَتيمان دةكات، لةطة َ جةستة ئاشتبوونةوةمان رِاطةياند

بيَطومةان ميَةةذووى مرؤظايةةةتى لةةة طةةةرِان بةةةدواى ناديةةار بةردةوامةةة،  
ة بةةةدواى نةةةبينراو ناديةةار، ميَةةذووى ميَةةذووى مرؤظايةةةتى ميَةةذووى طةرِانةة

مرؤظايةةةتى هةةةر لةةة   . دؤزينةةةوة و داهيَنةةان و بةخشةةينى جؤراوجةةؤرة   
سةرةتاى بوونةوة هةتا ئيَستا بةردةوام هةولَدةدا دةرطةا لةة ناديارةكةان    

، ناديةةةارى كؤمةةةةلَطا، ناديةةةارى بةةةوون و  سروشةةة بكاتةةةةوة، ناديةةةارى 
طةةرِانى زاناكةان   .. ذيانةدا  سةفةرى طلطاميَش بةةدواى نهيَنةى  ... طةردوون

يةان مادةيةةك كةة هةلَوةشةانةوةى     .. بةدواى مادةيةك كة ش  بكاتة زيَرِ
، بةةةَم ويَةةرِاى ئةةةو هةةةموو  ...جةسةةتة رِابطةةرآ و مةةردن دوور خباتةةةوة 

دؤزينةوة و داهيَنانة جؤراوجؤرانة كةضى ناديارةكةان ئةوةنةدة زؤرن كةة    
بةؤ منوونةة ضةؤن    . يَةرت نييةة  ديار لة ضاو ناديةار لةة دورطةيةةكى بضةووك ز    

دوذمنةكةى دةناسيَتةوة، كةام ئةنةدامى جةسةتة بةةو     ( عةنبةر)نةهةنطى 
كارة هةلَدةستيَ ؟ بالَنةدةكان ضةؤن دواى سةةفةرطةىل دوورودريَةذ، دواى     

بة النةكانى خؤيةان شةاد   .. برِينى ئةو هةموو ضيا و دةريا و دار و دةشتة
دةكةةات و ضةةؤن دذى  دةبنةةةوة؟ طةةذوطيا ضةةؤن هةسةة  بةةة دوذمنةكةةةى 

 دوذمنةكانيان دةجةنطن و دوذمنةكةيان دةخةنة تؤرِةوة؟
هةميشةةةة مةعريفةةةةى جةسةةةتة دةاللةةةةتى دووبةةةارةبوونى لةةةةخؤدا    
هةلَطرتووة، بؤية ثيَويستة لةثا َ ئةو هةموو ناديارانةةوة مةرؤظ بةةردةوام    
هةولَى هاوطو ان بدات، بةردةوام ئاطايى و جةستة بة ئةةركى سةةرةكى   

بةةؤ . يةكةةة بةؤ طةرِانةةةوة ريَطا، ضةونكة جةسةةتة بةةؤ خةؤى   ...زانةة خةؤى ب 
 سروشة  بكةةين، دةبيةن    ( ئةدؤنيو)ئةطةر سةيرى ئةفسانةى : منوونة

. تةنها بة مةرطى جةستةى ئةةدؤنيو لةةناو دةضة  و ثةةذموردة دةبيَة      
واتةةةة ذيةةةانى جةسةةةتةى . سروشةةة ليَةةرةدا ئةةةةدؤنيو دةبيَتةةةة رِؤحةةةى  

. دةطةيةةنيَ   سروشة  رِؤحةى زينةدووى    مةةرطى  -لة كؤتاييدا-ئةدؤنيو
هةةتا  ( واتة مةالَى مةردووان   -هاديو)ئةدؤنيو لة دواى كوشتنى دةبيَتة 

بة مردووى دةميَنيَتةةوة، كاتة     سروش ئةدؤنيو لةو مالَةدا مبيَنيَتةوة، 
دا سروشةت جةستةش لةنيَوان مردووان هةلَدةسةيَتةوة، دووبةارة ذيةان لةة     

و ئةفسانةية دةبين  رِؤح لةة دوا ليَكدانةةوة   لة دووتويَى ئة. دةبوذيَةتةوة
تا ماوةيةك رِؤح جةستة بةجيَةدةهيَلَ  و  . تةنها رِةمزى ضاالكى جةستةية

 !ثاشان بؤى دةطةرِيَتةوة
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 سيَوى مةعريفة

 لةنيَوان يةكسانى و جياوازى
 

 " لة ديدى من ئافرةت تيَكةلَةيةكة لة شيَوة و رِةنط"
 (بيكاسؤ)

 
رِةمزى ذيان و مةعريفةة بة ، لةةويَوة دةاللةتةةكانى ذيةان       ئةطةر سيَو

ى جةستةوة مةعريفةة بةدةسة  دةهيَنة ، ئةطةةر     ريَطالةخؤ بطرآ كة لة 
سيَو تةعبري لة جةستة بكات، لةويَوة كةة رِةمةزى خؤشةويسةتيية، ئةةوة     

ى جةسةةتةوة بةةوونى خةةؤى لةةة جيهةةان    ريَطةةادةشةة  بلَةةيَ  مةةرؤظ لةةة    
ى ريَطةةاجةسةةتةوة بةةة مةعريفةةة دةطةةات، لةةة   ىريَطةةارِادةطةيةةةنيَ ، لةةة 

... دةكاتةةةوة دروسةة جةسةةتةوة ثةيوةنةةدى خةةؤى لةطةةة َ ئةويديكةةةى  
كةواتة جةستة هةر تةنها ئامرازيَك نيية بةؤ ناسة ، بةةلَكو ئامرازيَكةة لةة      

يةوة مةعريفة نةاس دةكةةين، ئامرازَيكةة بةؤ ئامةادةطى لةة جيهةان و        ريَطا
و ( مةةؤريو مريلؤثةةؤنتى)ةدا ئةةةوةى ليَةةر.. بةةوون بةةة بةشةةيَك لةةة واقيةةع 

فينؤمينؤلؤذييةكان دةخيةنة رِوو هةر تةةنها ثرسةيَكى بوونطةةرايى نييةة،     
ى ذيانيشةةوة  ريَطابةلَكو ثرسطةليََكة تةواوى ذيان لةخؤ دةطريَ ، هةر لة 

 .دةش  جةستة وةك سيَوى مةعريفة ناس بكةين
تة بةة مانةا   ليَرةدا قسة لة ئةازادكردنى جةسةتة و رِيسةوابوونى جةسة     

طشتييةكةى ناكةةين، بةةَلكو هةولَةدةدةين لةةنَيوان رِةطةةزى نيَةر و مة ،        

ئةو خويَندنةوةيةش رِاستةوخؤ بة رِةهةندة جيةاواز  . جةستة خبويَنينةوة
و يةكسةةانةكانى جةسةةتةوة بةنةةد دةكةةةين، بةةةو مانايةةةش هةولَةةدةدةين   

. ةسةةيَوى مةعريفةةة وةك ناسةةنامةى جيةةاوازى و يةكسةةانى خبويَنينةةةو     
ئاشكراية نيَرايةتى و ميَيايةتى دوو رِووى جةوهةرى بةوونى مرؤيةى لةةخؤ    
دةطرن، هةر يةكةيان تايبةمتةنةدى و خةسةلَةت و رِؤلَةى خةؤى هةيةة، بةة       

 .هةردووكيشيان تةواوى اليةنةكانى ذيارى مرؤظايةتى ثيَكدةهيَنن

 
 ثيَناسةى فيَمينيزم

 
اهةاتن لةطةة َ طريةان    كؤياليةتى، ملكةضكردن، ثةسةندكردن، جنيَو، رِ
هتةد، تةةواوى ئةةو    ... و درؤزنى، نةبوونى بانطةشةة، خؤثيَشكيَشةكردنء  

رِةفتار و رِاوةستانةى ئةةخالقى ئةازادى ثةسةةنديان ناكةات، بةة ثيشةةى       
لةةةةو اليةنةةةةوة ذن زةمينةيةةةةكى كؤمةَيةةةةتى . ئةةةافرةت دةناسةةةريَتةوة

زةمينةةةى  رِوخيَنةةراوة، زةمينةةةى رِاسةةتةقينةى كؤياليةتييةةة، كةةؤنرتين   
دةزطايية كة تةواوى كؤياليةتى و رِةفتارة ب  ئةخالقييةكان لةسةةر ئةةو   

لةةةةو سةةةؤنطةيةوة بةةةة دريَةةةذايى ميَةةةذوو هةةةيض  .. دةسةةة  بةةةةكار دةبةةةن
كؤياليةتييةةةةك هيَنةةةدةى كؤياليةةةةتى ذن هةةةةرس نةةةةكراوة و رِةوايةةةةتى  

هةلَبةتةةة ئةةافرةت وةك كؤيلةةة و . ثيَنةةةدراوة و دريَةةذةى بةةةخؤى نةةةداوة 
ةت وةك بوونةوةريَكى رِوخيَنراو، يان بةة مانايةةكى ديكةة ثيَكهاتةةى     ئافر

: ذن لةةة كؤمةةةلَطادا دوو جةةؤر كاريطةةةرى ويَرانكةرانةةةى هةيةةة، يةكةةةميان 
بةةةرِيَوةبردنى : دووةميةةان. كرانةةةوةى كؤمةلَطايةةة بةةة رِووى كؤياليةتيةةدا 
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 16.تةواوى كؤيلةكان، يان كؤياليةتييةكانة لةسةر بنةماى بة ذن كردنيةان 
 -دةولَةةت )كؤمةلَطا وةكو ذن دةبين  كة ئةسثى ( هيتلةر)لةو خالَةوةية 

 . ليَى سوار دةبيَ ( نةتةوة
بةكورتى هةر لة ئةفالتون و ئةرسةتؤوة تةا هةؤبز و رِؤسةؤ، جيةاوازى      

بريكردنةةةوةى فيةةوداىل نيَريينةةة بةةة  .. دةخةنةةة نيَةةوان ذنةةان و ثياوانةةةوة 
، بريكردنةةوةى كؤمةارخيوازى   نويَنةريكردنى دةسةَتى سياسةى دادةنة   

ئافرةت لة مافى دةنطدان بيَبةش دةكات، بريكردنةةوةى دميوكراسةى لةة    
كةواتةةة وةك ديةةارة ميَةةذووى كؤمةةةلَطاى  . مةةافى هاوَتيبوونيةةان دةكةةات

مرؤظايةتى هةلَطرى بنةمايةكى ديار و شاراوةى نيَرساالريية، ئةةوةش بةة   
" ثياوان"رطرتن لة وشةى سوود وة: ثشتبةسنت بة ويل دوران  كة دةلَ 

بؤ دياريكردنى تةواوى جؤرى بةشةر بريتييةة لةة دةمةارطرذى سةةردةمى     
بةَم ئةطةر ئةةمرِؤ زاراوةى ثياوسةاالرى وةك كيَشةةيةكى     17.باوكساالرى

خيَزانى ضاو ليَبكةين، ئةطةر ياسا و سياسةتة طشتييةكان بة شةيَوةيةكى  
ة بكةةةن، ئةطةةةر مافةةة يةكسةةان لةطةةة َ ذنةةان و ثيةةاوان وةك يةةةك مامةلَةة 

مةدةنى و سياسى و كؤمةَيةتييةكان بؤ نيَر و م  وةك يةك بكةويَتةةوة،  
 . ئةوة دةتوان  بةسةر ثياوساالريدا زا َ ب 

                                                
، عةبدولَآل ئؤ  ئاالن، و، لوقمان 0مانيفستؤى شارستانيَتى دميوكراتى،  - 16

 .212،  2110عةبدولَآل، ضاثى يةكةم،
النكةى شارستانيةتةكاندا، ويل دوران ،  ذن، ثياو، ئاكارى سيَكسى لة - 17

دلشاد خؤشناو، لة ز رية بآلوكردنةوةكانى يةكيَتى : وةرطيَرانى لة فارسييةوة
 .040،  2110ذنانى كوردستان، 

كةواتةةة . ليَةةرة لةةةو بةةة ثةراويَزكردنانةةةدا، ذنطةةةراريى سةةةريهةلَدا      
دةشةة  هةةةموو ئةةةو كؤششةةة  ( Feminism)ذنطةةةرايى يةةان فيَمينيةةزم 

راكتيكيية بطريَتةوة، كة ئاما ى خؤى لةة ضاوثيَداخشةانةوة و   تيؤرى و ث
وةَمدانةةةوة، يةةان رِةخنةةةطرتن و ضةةاككارى بنةةةما كؤمةَيةتييةةةكانى     
سيسةةتمى بةةاودا هةلَدةطريَتةةةوة، ئةةوز سيسةةتمةى كةةة ثيةةاو بةةة سةةيَنتةر   
دادةن  و ئافرةت بةة رِةطةةزى دووةم يةان ئةويديكةة نةزمرت لةة ثيةاو لةة         

كؤمةلَةة تيةؤريَكى    ئافرةتطةةرايى ان بةة مانايةةكى ديكةة    ية . قةلَةم دةدات
كؤمةَيةةةةتى جؤراوجةةةؤرى بزاظةةةى سياسةةةى و فةلسةةةةفى و ئةةةةخالقى    
دةطريَتةةةوة كةةة ثةيوةسةةنت بةةة مةسةةةلةى ئافرةتانةةةوة، دوا ئاما يةةان   
بنربِكردنةةى فؤرمةةةكانى دةستبةسةةةراطرتنى رِةطةةةزى ميَيةةة، بةةؤ ئةةةوةى  

بةشةدارى لةبةرةوثيَشةربدنى كؤمةةلَطا و    بتوانن لةطة َ ثياوان بة ئةازادى  
 18.بةرةوثيَشربدنى ذياندا بكةن

ى ريَطةا بزاظى ئافرةتان لة فيكرى خؤرئاوادا لة سةةدةى نةؤزدةوة لةة    
 0108زاراوةى فيَمينيزمةوة فؤرِمةلةة كةراوة و بةؤ يةكةةجمار لةة سةالَى       

ئةو زاراوةية تةةعبريى لةة شةةثؤليَك دةكةرد كةة كؤمةةلَيَك رِيَبةازى لةةخؤ         

                                                
زؤربةى زؤرى ذنطةراكان ثيَيانواية فيَمينيزمطةرايى بزاظيَكى شةعبية ئاما ى - 18

تاوثشتطةرى و ثلةوثايةى كؤمةَيةتى البردنى ئةو تةطةرانةية كة لةسةر بنةماى ثش
ئةو بابةتانةى كة فيَمينيزم لة كؤمةلَطةى . و رؤشنبرييى و ئايينى جيَطري كراون

واتة )ثةترياكيدا بة ناوةرِؤكى خؤى دةزان  بةشتبوون و بةشتبوونى سيَكسيية 
ا، ويكيبيدي: بؤ زيرَت شارةزايى برِوانة... و ضةوسانةوة( كردنى ذن بة كاَى سيَكسى

 .2101الموسوعة الحرة، انثوية، مارس 
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نيةةازى سةةةرةكى ئةةةو بزاظةةة   . دةطةةرت و ضةةةندين لقةةى ليَايةةا دةبةةؤوة  
بةدةستهيَنانى مافطةليَك بوو، كة ثياوان بةة خؤيةان رِةوا دةبينةى، بةةَم     
ئافرةتانيان ىلَ بيَبةش كردبوو، ئةو بزاظة بةؤ وةدةسةتهيَنانى ئةةو مافانةة     
جةةةختيان لةسةةةر يةكسةةانى نيَةةوان ذنةةان و ثيةةاوان دةكةةردةوة، بةةةَم     

ؤىل دووةمى ئةو بزاظة فيَمينيزميية لةة شةسةتةكان و بةة تايبةةت لةة      شةث
ئةمريكا بةدةركةوت و بة ثرنسةيبة كؤمةَيةةتى و سياسةييةكانةوة بةنةد     

نةاونرابوو، لةة رِووى   ( فيَمينيزمةى نةوآ   )ئةو بزاظة ئةمريكيية كة بة . بوو
و  فيكرييةةةوة ثيَطةةةييوو بةةوو، هةةةولَى دةدا لةةة رِووى تيؤرييةةةوة قةةوولَرت 

بةرفرةوانرت خؤى بنويَن  و هةر تةنها لة داواى يةكسانى نيَةوان ثيةاوان و   
ذناندا خؤى قةتيو نةةكات، بةةلَكو كةشةفكردنى دووبةارةى ذنبةوونى لةة       

ى ذنةةةوة بةةة هةنةةد هةلَةةدةطرت و دواتةةر ناسةةنامةى ذنايةةةتى، واتةةة   ريَطةةا
ى تيةةؤرةوة فؤمةلةةة كةةرد و تةةوانى بةةةهؤى طةشةةةى ريَطةةافيَمينيزمةةى لةةة 

ةعريفييةوة كؤمةلَيَك طؤرِانكارى بةدةستبهيَن  و كؤمةةلَيَك تويَذينةةوةى   م
لة ثش  ئةةو شةةثؤلة طةةورةترين    . ئةكادميى بةرز لةو بارةوة خباتة رِوو

( 0048رِةطةةزى دووةم  )دايكى فةلسةفةى ذنايةتى هاوضةر  بة كتيَبى 
بوو، كةة   (1986-1908سيمون دوبؤظوار)هاتة قسة، ئةو نووسةرةش 

بيَطومةان  . مرؤظ وةك ذن لةدايك نابيَ ، بةةلَكو بةؤ ذن دةطؤرِيَة    "تى طوو
فيَمينيزم لةويَوة لة فةلسةفةى بوونطةرايى جيا دةبيَتةوة كة هةةر تةةنها   
باية  بة شارةزايى زيندووى هاوذيانى خودى فةةرد نةادات، بةةلَكو بايةة      
و  بةةة تيؤرطةةةىل طةةةورة دةدات، كةةة رِؤذ دواى رِؤذ لةبةةةرفرةوان بةةوون     

ئةةوةى كةة شةةثؤىل    . قوولَبوونى لقة مةعريفييةكانيدا خةؤى دةبينيَتةةوة  

فيَمينيزمى نوآ جيا دةكاتةوة ئيشةكردنة لةسةةر ثةارادميى عةقآلنيةةتى     
نيَرساالرى مرؤظ، وةك سةيَنتةرى ذيةارى خؤرئةاوايى، كةة دةشة  مةاوةى       
كؤلَؤنيةةالَى وةك منوونةيةةةكى هاوضةةةر  و طشةةتطريى ئةةةو عةقآلنييةتةةة    

هةلَبةتة ئةو شةثؤلة لةطةة َ شةةثؤىل يةكةةم    . ساالريية تةماشا بكةيننيَر
جياواز و هاودذ دةكةونةوة لة جةختكردنيان لةسةر جيةاوازى ذن و ثيةاو   

هةر لةويَشةوة وةك كةشفكةر و طةَلَةكةرى ذنايةتى خؤى نيشةان  . و كار
 .دةدات

كة ليَرةدا من نةمويستووة قسة لة ثرسى فيَمنيزم ضةيية بكةةم، ضةون   
فةرشةةيد )نووسةةيويةتى و ( جيةةةن فريدمةةةن)كةةة ( فيَمينيةةزم)لةةة كتيَبةةى 

لة فارسييةوة كردوويةة بةة كةوردى، زؤر بةة جةوانى ئةةو باسةة        ( شةريفى
خراوةتة رِوو، لةوآ دةردةكةوآ كة فيَمينيةزم بةة تةةنها ضةةمكيَك نييةة،      

ووة، بةلَكو لة كؤمةلَيَك بريورِا و كردةى جؤراوجؤر و فرة رِةهةند ثيَكهةات 
ى ريَطةا هةر ضةندة هةولَى زؤر دراوة وةَمةى ثرسةى فيَمينيةزم ضةيية لةة      

كؤمةلَيَك ديد و بؤضوون بدريَتةوة، كة تةواوى ديدة فيمينيستةكان لةةخؤ  
بطرَي ، بةةَم ئةةو كةارة بؤتةة كةارَيكى ئةسةتةم، ضةونكة فينيميةزم زؤر         

ش بةة  جؤرى جياواز لةةخؤ دةطريَة ، سةةرةرِاى جياوازييةان هةنةديَكااري     
بؤية ناتوان  بلَيَ  فيَمينيزم ضيية، بةةَم  . تةواوى دذ بةيةك دةكةونةوة

دةتوان  جةخ  لةوة بكةين كة هةؤى سةةرهةلَدانى بزاظةى فيَمينيةزم بةؤ      
  19.بارودؤخى نالةبارى ئافرةتان لة كؤمةلَطاكان دةطةرِيَتةوة

                                                
فيمينيزم، جيةن فريدمةن، وةرطيَرِانى، فةرشيد شةريفى، وةزارةتى  - 19

 .02-08، 5رؤشنبرييى، بةريَوةبةرايةتى خانةى وةرطيَرِان، ضاث انةى كارؤ،  
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كةواتةةة دةشةة  فيَمينيةةزم بةةةثيَى رِيَبةةازة تيؤرييةةة جؤراوجؤرةكةةان    
ثؤلينبةندى بكةين، يةكيَك لةة طةرنطرتين ئةةو ثؤلينبةندييانةة فيَمينيزمةى      
ليرباىل و ماركسى و رِاديكالَيية، بةَم جطةة لةةو ثؤلينبةندييةة تويَذينةةوة     
تازةكان فيَمينيزمةى دةروونشةيكارى، ثؤسةتمؤديَرن، ثؤسةتبونيادطةرى،     

 20.رِةش، هةندآ شتى ديكةشيان ثيَوة زياد كردووة
 

 نيَوان ستايش و نكؤلَيكردنداجياوازى لة
 

واتة بةر لة رِاطةيانةدنى ثةمياننامةة نيَةو دةولَةةتى     ( 0042)لة سالَى 
مافى مرؤظ بة دوو سةاَ  لَيذنةةى ناوةنةدى بةؤ بةةرطريكردن لةة ئافرةتةان        
دامةزرا و دواتر ضةندين دةسةتة و ليَذنةة و كؤمةلَةة و ناوةنةدى ديكةة لةة       

لةة  . مافةةكانى ذنةان هاتةة ئةاراوة     سةرانسةرى جيهان بؤ بةرطريكردن لةة 
كؤمةلَةةى طشةةتى وَتةة يةةةكطرتووةكان لةة هاورِاييةكةةدا    ( 0082)سةالَى  

( 0025)برِيارييان لةسةر مافى سياسةى ئافرةتةان رِاطةيانةد، لةة سةالَى      
بانطةشةةةى لةةةناوبردنى هةةةموو جةةؤرة جياكارييةةةك بآلوبةةؤوة، لةةة سةةالَى  

ان برِيةارى لةسةةر درا، سةالَى    رِاطرتنى توندوتيذى دذ بة ئافرةت( 0009)

                                                
فيَمينيزمى راديكالَى، ليربالَى، : ئايديؤلؤذياو بزاظة فيَمينيزمةكان ضةندان جؤرن- 20
لة .. اشورى، ذينطةيى، ئةفسانةيى، تووندطةرا، يةهودى، مةسي ى، ئيسالمىب

جون ستيوارت مل، سيمون دى بوفوار، جريم  : تيؤريسنةكانيشيان بؤ منوونة
ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، : بؤ زيرَت شارةزايى برِوانة.. غرير، قاسو ام 

 .2101انثوية، مارس 

لة كؤنطرةى لوتكةةى زةوى كةة تايبةةت بةوو بةة ئافرةتةان لةة        ( 0008)
جةةار ( 284)وشةةةى جيَنةةدةر لةةة بةةةيانى كؤتةةايى كةةؤنطرةدا    ( ثةةةك )

بةةةةكارهيَنرا، وةك ضةةةةؤن هةةةةةر لةةةةو كؤنطرةيةةةةةدا قسةةةةةيان لةسةةةةةر   
( كةةثلَ )رِةتكردنةوةى وشةى هاوسةرطريى داو لة جيَطةةى ئةةو، وشةةى    

ئةطةرضةى مةبةسةتو   ... بة ماناى دووانيى، يان ثيَكةوةذيان بةرز كردةوة
نيية تةواوى ئةو كةؤنطرة و برِيارانةة خبةمةة ِروو كةة لةة ثيَنةاو مافةةكانى        
ذنةةان خراوةتةةة رِوو، بةةةَم دةمةةةوآ بلَةةيَو ئةطةرضةةى كيَشةةةى ئافرةتةةان  
و هةةةنطاويَكى باشةةى لةةة بةرةوثيَشضةةوونى جياكارينةةةكردن و يةكسةةانى   

مةةافى سياسةةى و مةةافى هةةاوَتيبوون و بةةارودؤخى ئةةابورى و رِاطرتنةةى     
توندوتيذى ناوة، كةضى هيَشتا كؤمةلَيَك ئيشكالييةتى جؤراوجؤرى ديكةة  

وةك دةزان  بزوتنةةوة  ! ماوة و نةيتوانييوة ضارةسةرييان بؤ بدؤزيَتةوة
فيَمينيزمةةةكان وةك يةةةك تةماشةةاى ئةةةو كيَشةةانة ناكةةةن و لةةة كؤمةةةلَيَك   

نةةةك هةةةر جيةةاوازن، بةةةلَكو دذ بةيةةةك    .. ثرنسةةيب و درووشةةو و بنةةةما 
ئةوةى لة كؤى ئةو كيَشانةوة دةمةوآ قسةى ليَبكةم مةافى  . دةكةونةوة

ئةةازادى سيَكسةةى و سيَكسةةكردن لةطةةة َ مةحرةمةةةكان نييةةة، وةك ضةةؤن 
هةولَيش نادةم لةميانى سرِينةوةى جياكارييةةكانى دذ بةة ذنةان قسةة لةة      

واتةة  )هةروةها ثيَمواية تاكطةرايى ئافرةتان ! بكةم؟ 21كانهؤمؤسيكوالَة

                                                
اتفاقية القضاء على كافة اشكال ) لةذيَر ناوىمةسةلةى هؤمؤسيَكسوالَةكان  - 21

نيكؤالس )جيَطاى بؤ كراوةتةوة، ئةوةش دواى ئةوة هات كة  (التمييز ضد النساء
دةولَةتى مافى مرؤظ وا َ رةخنةى لة ثةمياننامةى نيَوى ئوسرتاىل هؤمؤسيَكس(تؤنون
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تةماشةةةةةاكردنى ئةةةةةافرةت وةك تةةةةةاك لةةةةةة دةرةوةى ثةيوةندييةةةةةة     
يةكيَكة لةة مافةةكان، بةةَم    ...( كؤمةَيةتييةكان، دايك، خوشك، ذن، كض

 !دةش  كؤمةلَيَك ئيشكاىل سؤزطةرايى لة خؤدا كؤبكاتةوة
م باسةيَكى يةةكاار ئةالؤز و    بةكورتى ئةوةى دةمةوآ ئاماذةى بؤ بكة

هةنةةةةدآ لةةةةة ! دذوارة، ئةةةةةويش دواليزمةةةةى يةكسةةةةانى و جياوازييةةةةة 
فيَمينيزمةكان لةويَوة بةرطرى لة يةكسانى نيَوان ثياوان و ذنةان دةكةةن،   
كةةة جيةةاوازى وةك هؤيةةةك بةةؤ تةماشةةاكردنى ذنةةان بةةة ثلةةة دوو دةدةنةةة  

ازى دةكةةن، كةة   ، بةَم هةنديَكى ديكة لةويَوة بةةرطرى لةة جيةاو   !قةلَةم
! دةكةويَتة نيَو تايبةمتةندييةكانةوة بؤية بة ثيَويسةتى دةزانةن بيثةاريَزن   

بةةةَم لةبةةةر ئةةةوةى ماناكةةانى يةكسةةانى و جيةةاوازى قسةوباسةةى زؤر      
ى سةةةيَيةم، وةك هاوطو انةةة  خةةةؤى رِاسةةة   ريَطةةةادةورِوذيَنةةة ، بؤيةةةة 

، وةرِةداندةكاتةوة، بة مانايةكى ديكة هةندآ لةة فيَمينيزمةةكان لةةو بةا    
دابةشكردن بةسةر يةكسانى و جياوازى، دابةشكردنيَكة سةبارةت بةة  كة 

بةةارودؤخى ئافرةتةةان هةةةر وةك خةةؤى ماوةتةةةوة، ليَةةرةدا قسةةة ئةوةيةةة  
كةضى بكةن تاكو ئةو جياوازيية نةبيَتة هؤيةةك بةؤ سةةيركردنى ذنةان لةة      

 ثلةيةكى نزمرت؟ 
ووبةةةرِووى جيةةاوازى ذنةةان رِ، كةةة كةواتةةة يةةةكيَك لةةةو نكؤلَيكردنانةةةى

ئةافرةت بةةهؤى دؤخةةى   ، كةةة ثيةاوان ثيَيانوايةة  ، كةةة دةكةنةةوة، ئةوةيةة  
فيسيؤلؤذى و رِؤلَى كؤمةَيةتييةوة بة ثلة دوو سةير دةكةرآ، واتةة هةةر    
                                                                                           

ى مافى طرت، كة هيض ثاراستنيَكى مافى ئةوانى تيَدا نيية و داواى جيَكردنةوة
 .هؤمؤسيَكسوالَةكانى لة نيَو مافى مرؤظ كرد

شةةيَرى ئةةؤرتينيَز . )تةةةنها دةتوانةة  كاروبةةارى نيَةةو مةةا َ بةةةرِيَوة بةةةريَ   
Sherry Ortenes ) َةم بوونى ذنةان لةة   ثلة دووةه: "لةو بارةوة دةل

كؤمةةةةلَطادا رِيَسةةةايةكى طشةةةتى جيهانييةةةة، واقيةيَكةةةة ثةيوةنةةةدى بةةةة   
، بةَم ئايا ثيَويستة ئافرةتان نكةؤلَى لةة جيةاوازى    "كةلتورةكانةوة هةية

 hesterهيستيَر ئيزنستاين )رِةطةزى بكةن، بؤ ئةوةى لة ثياوان بضن؟ 

Eiesentein )   ( 0015، ئاينةةدةى جيةةاواز )لةةة ثيَشةةةكى كتيَبةكةةةى
ناتوانيَة  بةري لةة    ، كةة  ى خؤرئاوايى ئةةوةى سةةملاندووة،  كلتور: "دةلَ 

بكاتةوة، مةطةةر ئةةوةى بةهايةكةة ثؤزةتيةف بةة اليةةنيَك       " نايةكسانى"
 22"ببةخش  و بةهاى نيَطةتيفيش بة اليةنيَكى ديكة

لةةةذيَر طوشةةارى بةةايؤلؤذى و مةةةيلى ، كةةة بةةةجمؤرة لةةةنيَوان ئةوانةةةى
ى بةةة هةنةةد  ريَطةةااوازى دةكةةةن و ئةوانةةةى لةةة  سيَكسةةى ستايشةةى جيةة 

ييةةكان نكةؤلَى لةة    كلتورهةلَنةطرتنى بايؤلؤذى و ثيَةداطرتن لةسةةر رِيَسةا    
ئةافرةت بةرِاسةتى   ، كةة  جياوازى دةكةن، طروثةى سةيَيةم لةةو برِوايةدايةة    

جياوازة، ئةو جياوازييةة واى كةردووة لةة ثيةاوان باشةرت بةن، بةؤ منوونةة         
رِيَكوثيَكرت لة ثيةاوان كارةكانيةان بةةرِيَوة بةةرن،      ئافرةت وةك بةخيَوكةر

ى رِةطةةةةزةوة ريَطةةا بةةةَم ثيَويسةةتيان بةةةة شوناسةةيَك هةيةةة، كةةةة لةةة      
ئيرت ليَرةوة دواليزمى يةكسانى و جياوازى لةميانى ! دةستنيشان نةكرآ

                                                
فيمينيةةزم، جيةةةن فريدمةةةن،   : بةةؤ زيَةةرت شةةارةزايى و بةدواداضةةوون برِوانةةة     - 22

 .24،92 . ث .س. ه. وةرطيَرِانى، فةرشيد شةريفى
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رِوونةةرت خةةؤى دةنويَنةة ، بةةةو مانايةةة    23(Ganderجيَنةةدةر )ضةةةمكى 
بةة طروثيَكةى بايؤلؤذييةة و ئةافرةت سةةر بةةو       ميَينة، يان ميَيايةتى سةر 

بةة  . طروثةية، بةَم رِةفتار و رِؤلَى ئافرةتان ثيَكهاتةيةةكى كؤمةَيةتييةة  
مانايةةكى ديكةةة رِةطةةةز وشةةةيةكة ئامةةاذة بةةة جياوازييةةة بايؤلؤذييةةةكانى  
نيَوان ذنان و ثياوان دةكات، جياوازى ئاشكرا لة ئةندامةة سيَكسةييةكان،   

ثيَناسةةةى " ى جيهةةانىدروسةةتتةن"و زاوزيَكةةردن، بةةةَم  لةةة منةةدالَبوون  
زاراوةيةكة بةكاردةهيَنرآ بؤ وةسةفى ئةةو   ، كة ى بةوةكردووة"جيَندةر"

ثياوان و ئافرةتان هةيانة، ثةيوةندى بةة جيةاوازى    كة ،تايبةمتةندييانةى
ثيَناسةةةةى " رِيَك ةةةراوى كةةارى نيَودةولَةةةةتى . "ئةندامةكانيانةةةوة نييةةةة 

ارى ثةيوةنةدى و جياوازييةةكانى ذن و ثيةاودا لةة بةوارى      جيَندةرى لة بةو 
كةار و وةسةةف كةةردووة، بةوثيَيةةةى لةةنيَوان كؤمةلَطاكانةةدا ئةةةم مةسةةةلة   

                                                
لة رؤشنبرييى ئينطليزى هاتؤتة بةرهةم، ئةو وشةةية ئةسةلَى    Gander جيَندةر -23

ريَك ةةراوى . ى بةةؤ بةةةكاردةهيَنن(اجلنوسةةة)رةبى وشةةةى عةةةالتينييةةة، لةةة زمةةانى  
ثيَناسةى جيَندةر بةوة كراوة كة زاراوةيةكةة بةؤ وةسةفكردنى    " جيهان ىتةندروست"

تايبةمتةندييةةةةكانى ثيةةةاوان ئافرةتةةةان بةةةةكار ديَةةة ، ثةيوةنةةةدى بةةةة جيةةةاوازى     
نةدةردا  مةوسوعةى بةريتانى لةةماددةى جيَ  ديكةوةئةندامةكانيانةوة نيية، لةاليةكى 

ثيَناسةى وشةكةى كردووة بةوةى هةستى مرؤظ بةوةى نيَرة يان م  ناطةرِيَتةةوة بةؤ   
بةةلَكو ناسةةنامةى جيَنةدةريى لةةةكاتى    ،ينةة ى ئةنةدامى نيَرينةةةى هةيةة يةةان ميَ  ئةةوة 

ديارى ناكرآ بة نيَرينة و ميَينة بةةلَكو اليةةنى نةفسةى و كؤمةَيةةتى      دايكبوونةوةلة
طةشةةة  مندالَييةةةوة لةةةامةى جيَنةةدةرى ئةةةو كةسةة كاتيَةةك  دةبنةة ثيَكهيَنةةةرى ناسةةن 

 .دةكات
 

وة ، كةة ى جياوازى زؤرى تيَدايةة و لةة كؤمةلَطايةة   يبةثيَى ئاستى رِؤشنبري
ثةيوةنةةدى ذن و ثيةةاو جيةةاوازى زؤرى   كةةار و، ديكةةةبةةؤ كؤمةلَطايةةةكى  

: ة يةكسانى جيَندةردا ئةةم جياوازيانةة بةةجمؤرةى ليَةديَ     تيَداية، بةَم ل
يةكسةةانى جيَنةةدةر ثشةة  نابةسةةتى بةةة رِةطةةةز و بةرثرسةةياريَتى و مةةا   

مة ، بةةلَكو    ئةويديكةة لةنيَوان نيَر و ميَدا بةثيَى ئةوةى يةكيَكيان نيَرة و 
دةكةويَتةةةةوة سةةةةر  ورييةةةدائابيةكسةةةانى لةةةة دابةشةةةكردنى بةرهةةةةمى  

سانى فرسةتى كار و توانا و كاريطةريى كؤمةَيةتى نةك دابةشكردنى يةك
 24.نيَريى و ميَيى

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
سؤران عومةر، برِوانة : ئامادةكردنى" جيَندةر"ليَكؤلَينةوةيةكى خيَرا لةسةر  - 24

 .سايتى مالَيَك لة ئامسان



 

 

www.dengekan.com Page 35 
 

 
 
 

 
 



 

 

www.dengekan.com Page 36 
 

 ئافرةت لةنيَوان رِؤشنبرييى نيَر و ئابلَوقةى زماندا
 

ئافرةت وةك سيَبةرة، دواى بكةوى ليَ  رِادةكةا، ليَةى رِابكةةي  دوات    
  .دةكةوآ

 (ثةنديَكى ئيسثانيية)
 

و نةةةاو و نةةةاتؤرة و قسةةةةى سةةةووك وةك   بةدريَةةةذايى ميَةةةذوو جنيَةةةو
توندوتيذييةةةكى زاراوةيةةى بةةة تايبةةةتى لةةة ميةةانى ذيةةانى خيَزانيةةدا و لةةة   

بةةة  جةةار هةنةةديَككؤمةةةلَطا دواكةةةوتووةكان بةةةرةو رِووى ئةةافرةت، يةةان  
. شةةيَوةيةكى نارِاسةةتةوخؤ لةبةرانبةةةر خةةودى ئةةافرةت بةةةكار دةهيَنةةرآ  

ى ثياوة دذ بة ذن و لةة هةةموو   تسروشتوندوتيذى زاراوةيى رِةفتاريَكى نا
دنيادا دةستةواذة و فةزاى زمانى تايبةت بةخؤى هةية و لة بوارة جةؤراو  
جؤرةكانى زمانةوانيةدا بةرهةةم دةهيَنريَتةةوة و دريَةذ دةبيَتةةوة بةؤ نيَةو        
ئةةةدةو و هونةةةرةكانى ديكةةةى رِاطةيانةةدنى بينةةراو بيسةةرتاو، وةك ضةةؤن  

ى هاتنةطؤى زمانةةوة  ريَطاةر  نيية لة هةنديَاار سازكردنى ئةو فةزاية، م
 .بيَ ، بةلَكو دةش  سي رى بيَدةنطيش ئةو فةزاية بةريَوة بةريَ 

 
 جياكردنةوةى نيَر و م  

 
جياكردنةوةى نيَر و م  لة نيَو خيَزان بة رِةطةزى ثيَكهيَنةرى هةةموو  
خَيزانيَةك دادةنريَة ، نةةك هةةر هيَنةدة بةةَلكو بةة بنةمايةةكى قبةوَلكراوى          

ئةةةةو جياكردنةوةيةةةة لةةةة هةةةةموو ئاسةةةتة  . ؤمةةةةلَطاش ديَتةةةة ذمةةةاردنك
. جياوازةكانى ذيانى طشةتيدا دةبيَتةة رَِيطريَةك لةة تَيكةةلَبوونى نيَةر و مة        

شةةةيكردنةوةيةكى تيَروتةسةةةةىل  25(2112-0391ثييَةةةر بؤرديةةةؤ)
، لةبارةى نيَو مالَى ترية و هؤزةكان كردووة و لةويَوة بةؤى دةركةةوتووة  

هةةةروةها  ( مةة  /نيَةةر)َيةةةتى لةسةةةر بةرانبةريةةةكى   دنيةةاى كؤمةكةةة 
دةبةة  . خةةؤى جةةيَطري دةكةةات ( تايبةةةتى/طشةةتى)و ( نةةاوةوة/دةرةوة)

ئامةةةاذةكردن بةةةة بةرانبةريةةةةكبوون، سةةةةرةرِاى ئةةةةوةى   ، كةةةة بةةةزان 
جيَطريبةةةوونى بةةةاوك لةةةة نةةةاوةوة دةسةةةةثيَن ، بةديوةكةةةةى ديكةةةةش    

زان نيشةةان دةدات و ثةيوةندييةةةكى نايةكسةةان، لةةةنيَوان تاكةةةكانى خيَةة  
. لةويَشةوة زالَبوونى نيَةر بةة شةيَوةيةكى بةةرفرةوان بةرجةسةتة دةكةات      

هةلَبةتة بةشيَكى بةرفرةوانى ئةةو شةيَوة ثرؤسيسةةكردنةش رِاسةتةوخؤ     
 . بة رِؤشنبرييى تةقليدى و ئايينةوة دةلك 

م  مةسةلةيةكى ديكةة خةؤى دةخاتةة رِوو، ئةةويش      -لةبةرانبةر نيَر
فة و ئةةةو مةسةةةلةيةش رِاسةةتةوخؤ ثيةةاو دةطريَتةةةوة،  مةسةةةلةى شةةةرة

خاَلى الوازى ئةو مةسةةلةيةش بةة ئافرةتةةوة بةنةدة، يةان بةة مانايةةكى        
ثيةةاوان سةةنوورى شةةةرةفييان لةةة  . ديكةةة دةكةويَتةةة بةةوارى سيَكسةةةوة 

ليَةةرة مةسةةةلةى شةةةرة  . حةةوكمكردن بةسةةةر ذنانةةةوة ديةةارى دةكةةةن
دةبة  كؤمةةلَيَك ثيةاو دان    ، كة يةلةسةر بنةمايةك ضةسثاوة ئةويش ئةوة

                                                
: ترجمة، األب المقلوب واللغـة الممنـوعة ،جلبير غرانغيوم: برِوانة - 25

؟؟؟، . ة بمجلة الفكر العربى المعاصر، عصدرت هذه الترجم، محمد أسليـم

0001. 
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بة ثياوةتى يةان نَيرايةةتى ئةةو ثيةاوة دابنةَين، كةة بانطةشةةى شةةرة          
شةةةرةفى ذنةةيش لةةةو   . لةةةنيَو كؤمةةةلَ  ثيةةاوى ديكةةة بةةةرز دةكاتةةةوة    

بةختى ئةو ذنة لةنيَو ذنانى دى ديةارى دةكةات، بةةَم ئةةو     ، كة شويَنةية
ثياو لة دةرةوة، بةةختى  ، كة شويَنة لة بنةرِةتدا دواى ئةو شةرةفة ديَ 

لةبةر ئةوةى شةرة  لةطة َ نيَرايةتى وةكيةةك و  . خؤى لةسةر هةلَدةن 
هاوشان ديَتةوة، بؤية دةش  بلَيَ  ذن بة ئةندازةى دانثيانةانى كؤمةةلَيَك   

نةريتى رِؤشةنبرييى لةة   . ثياوةوة نةب ، دان بة ثياوةتى ميَردةكةيدا نان 
شةةةرةفى ثيةاو ثيَداويسةتييةكى ذنانةيةةة،   بةارةى شةةرةفةوة ثيَمانةدةلَ     

ضةةونكة ئةةةوة ثيةةاوة سةةنوورى دانثيةةانى ذن بةةة نيَرايةةةتى خةةؤى ديةةارى   
دةكات و هةموو ذنيَكيش لة ونبوونى ميَردةكةيةوة هةس  بة كةموكورِى 

بةطشةةتى داننةةان بةةة شةةةرة  لةةة يةككاتةةدا لةةة    . و بةة  نرخةةى دةكةةات 
فتةى ئةةو مةسةةلةية هةةر     لةاليةكى ديكةة طر . بةرذةوةندى ذن و ثياوداية

تةنها ثةيوةندى بة نيَرايةتى ميَردةوة نيية بةلَكو بة ميَيايةةتى ذنيشةةوة   
 . دةلك 

دةشةة  بةشةةيَكى ديكةةةى رِؤشةةنبرييى نيَرايةةةتى بةةة دةسةةتةواذةى      
توندوتيذى ثياوانةةوة، يةان رِؤشةنبرييى شةةعبييةوة ثةيوةسة  بكةةين،       

طةةةرايى نيَةةرةوة   ئةةةو رِؤشةةنبرييية بةشةةى هةةةر طةةةورةى لةةة هةذموون     
سةرضاوةى طرتووة، بة تايبةتى لة زؤر بةوارى ديكةةى ذيةانى رِؤشةنبريى     

ى شةةعبى مةغريبيةدا   كلتةور لة كؤمةلَطا خؤرهةَتييةكان، بؤ منوونةة لةة   

تيَطةيشةةتنى ئيسةةالم لةةةبارةى  )لةةة وتةةارى   26(مةرنيسةةىفاتيمةةة )وةك 
س لة ميَيينةة  تر: دةخياتة رِوو، دةلَيَ ( سيَكسطةرايى ئةكتيظى ميَيينةوة

ى بريوباوةرِيَكةوةيةةةوة، كةةة ثيَيوايةةة جنؤكةيةةةكى بيَةةزراو لةةة    ريَطةةالةةة 
خةؤى دةردةخةات، بةة    " عايشةةى قةنةديش  "شيَوةى ئافرةتيَك بة نةاوى  

رِاستى ئةو ذنة ترسناكة، ضونكة شةهوانى و ئالَوش و داويَن ثيسةة، بةةو   
نة ى تاريةةك و شةةويَ ريَطةةامةمكةةة بةرجةسةةتة و ليَةةوة شةةةهوانيةى بةةة     

تاريكةكانةةدا دةخوليَتةةةوة، ثيةةاوان دةخاتةةة داوى خؤيةةةوة، طةةةورةترين  
كردةى سيَكسةييان لةطةة َ ئةة ام بةدات، تةاكو      ، كة ئارةزووشى ئةوةية

ئيَةةوة "ئيناةةا ثيَيانةةدةلَيَ  .هةةةتا هةتايةةة لةةةنيَو جةسةةتةياندا مبيَنيَتةةةوة 
 ترسةةان لةةة عايشةةةى قةنةةديش لةةة ذيةةانى رِؤذانةةةى". دانيشةتووى ئيَةةرةن 

هةلَبةتةة بةة كةةم سةةيركردنى     .. مرؤظى مةغريبى ئامادةطى تةواوى هةية
ى رِؤشةةنبريييةكةوة ريَطةةاميَيينةةة لةةة زؤربةةةى كؤمةةةلَطاكانى دنيةةادا لةةة    

دةشة  بلَةيَ    . كة بةة رِؤشةنبرييى ثيةاو نةاو دةنريَة       ،دةخريتة بةر ضاو
واوى ى زالَبوون و هةذموونى نيَرايةتييةةوة تةة  ريَطارِؤشنبرييى شةعبى لة 

مرؤظايةتى دوضارى جؤريَك لة شؤك و سةرسامى دةكات، هةلَبةتةة ئةةوة   
هةةةةر تةةةةنها رِؤذهةةةةَت ناطريَتةةةةوة، بةةةةلَكو لةةةة خؤرئةةةاوا و تةةةةواوى     

تةواو بةرجةسةتةية، بةؤ منوونةة     نيَرينةيةكؤمةلَطاكانةوة ئةو رِؤشنبرييية 
ان لةة  ية . ثةميانةكانى ذن لةسةر ئاو دةنووسرآ: ثةنديَكى يؤنانى دةلَيَ 

نةةة بةرِوا بةة رِؤذى زسةتان بكةةة نةة بةة دلَةةى      : ثةنةديَكى بولطاريةدا دةلَيَة    
                                                

تى مةغريبى عةرةبى لة شارى َتويَذةر و برييارى عةرةبى لة و مةرنيسىفاتيمة  - 26
 .لةدايكبووة 0041لة سالَى " فاس"
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ئةةافرةت وةك سةةيَبةرة دواى : يةةان ثةنةةديَكى ئيسةةثانى دةلَيَةة . ئةةافرةت
ئةطةرضةى مةبةسة    ... بكةوى ليَ  رِادةكا ليَةى رِابكةةي  دوات دةكةةوآ   

لةةةةةو نووسةةةةينة خويَندنةةةةةوةى ئةةةةةو دةسةةةةتةواذة و زاراوة و ثةنةةةةدة  
نيَرطةةرايى بةة دريَةذايى ميَةذوو بةرهةةمى هيَنةاوة،        كة، اوجؤرانة نييةجؤر

ئافرةت لةنيَوان رِؤشنبرييى نيَرايةةتى و ئابلَوقةةى    بةَم كاتيَك قسة لة
دةكةين، ناتوان  ثة ةة بةؤ ئةةو دةسةتةواذة و زاراوة و ثةندانةة      زماندا 

انيةدا رِانةكيَش ، بة ديوةكةى ديكةش فيكر و فةلسةةفةش لةةو نايةكسة   
رِؤلَةةى يةةةكاار طةةةورةى بينيةةووة و بةة  ثةةةروا ثةةةيرِةوى هةةةذموون و       

دةش  بلَيَ  بة دريَذايى ميَذوو توندوتيذى  كةواتة .دةسةَتى باو دةكات
 .جيَطري كردووة زاراوةيى دذ بة ئافرةت، وةك دابيَكى كؤمةَيةتى خؤى

 
 دةسةَتى باوكايةتى

 
تاكةة   كةة  ،ميانى ئةو هيَلكارييةى شويَنى باوك لةنيَو خيَزاندا دةضيَتة

نيَرةكانى بنةضةى لةسةر وةستاوة، هةلَبةتة ئةو هيَلكاريية بةة هيَلكةارى   
لةةة زؤربةةةى جةةار ئةةةو مةسةةةلةية هةةةر تةةةنها لةةة    . نيَرانةةة نةةاو دةنريَةة  

ضوارضةةةيَوة خيَزانةةةدا ناخوليَتةةةةوة، بةةةةلَكو بةةةة خةةةزم كةسوكاريشةةةةوة  
تةةةة دةرةوةى ثةيوةنةةةدى ثةيوةسةة  دةبيَةةة  و هةنةةديَكااريش دةكةويَ  

ى باوكةةوة ديةارى دةكريَة ، نةةك     ريَطةا خزمايةتييةوة، كةواتة بنةضة لةة  
 .دايك

لةةة  27(0018)ألةةدو نةةاعورى  دا دكتةةؤر (شةةويَنى بةةاوك )لةةة كتيَبةةى  
لةة برِطةيةةك لةة برِطةةكان      دووتويَى دةرئة امى نيَةوان طةوتن و بةريورِادا   

ئةةوة بةاوك داواكةراوة،     ئةطةةر دايةك وةرطةرياو بيَة ،     كة ،دةطاتة ئةوةى
ى بيَة ، ئةةوة بةاوك ثيَويسةتة بةةردةوام      سروشةت ئةطةر دايك ثيَةدراويَكى  

جةختى ىَل بكريَتةوة، ئةةوةش مةيسةةر نابة  تةةنها بةة دانثيانةانى دايةك        
 .بة مانايةكى ديكة باوك باوك نيية، ئةطةر دايك دانى ثيادانةنيَ . نةبيَ 

ةسةةةةَتى باوكايةةةةتى، وةك دةزانةةة  يةةةةكيَك لةةةة خةسةةةلَةتةكانى د 
خةسلَةتى كةم قسةكردنى نيَوان تاكةكانى خيَزانة، جا ض ئةو قسةةكردنة  

بةةو مانايةةش وةك   ... رِووبةرووى باوك لةاليةن ذنةوة بيَ  يان مندالَةكان
رَِيزطرتنةى بةاوك بةةر لةة هةةموو شةتيَك لةةو        : دةلَيَة   28(نفيسة زردوم )

ةسةةةر تةةةواوى خيَزانةةدا  بيَدةنطييةةةدا خةةؤى دةبينيَتةةةوة، كةةة دةسةة  ب  
بَيطومةان هؤيةكةشةى بةؤ ئةةوة دةطةرِيَتةةوة، كةة وشةة تةةنها         . دةطريَة  

لةنيَوان هاوشاناندا نةب ، قسةى ثيَناكريَ ، ئةوةش بة مانةاى ئةالَوطؤرِى   
بةةجمؤرة لةة ميةانى ِرؤشةنبرييى تةقليديةدا كاتيَةك يةةكيَك لةة         . وشة ديَ 

رِووبةرووى ميَةرد دةوةسةت ،    ى وشةوةريَطاتاكةكانى خيَزان، يان ذن لة 
هةس  بة وشةة ناكةات، تةةنها وةك نكةؤلَيكردنى دةسةةَت نةةبَي ، بةةو        
مانايةش دواندنى باوك وةك جؤريَك لة نكؤلَيكردنى دةسةَتى باوك ديَتةة  
ذماردن، بةَم ئةو نةريتةى نيَو خيَزان، واتة دانانى ماوةيةكى جةسةتةيى  

ى دةنطةةوة  ريَطةا نةةبادة لةة   ، كة ةيةلةنيَوان قسةكةراندا، ئاما يش ئةو
                                                

 ..األب المقلوب ،جلبير غرانغيوم -27
 .ث.س. ه - 28
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ى نائاطاييةةوة جؤريَةةك لةةة  ريَطةةائةاذاوة و سةةي ريَك بيَتةة ئةةاراوة، يةةان لةة    
 .ورِوذان و تيَكضوون و شلَةذان بكةويَتةوة

يةةةكيَكى ديكةةة لةةة خةسةةلَةتةكانى دةسةةةَتى باوكايةةةتى كةةة بشةة     
ئامةةةاذةى بةةةؤ بكةةةةين خةةةؤى لةةةة نوانةةةدنى توندوتيذييةةةةكى جيةةةاوازدا    

ةطريَتةةةوة، ئةةةويش توندوتيةةذى بيَدةنطييةةة، جطةةة لةةة توندوتيةةذى    هةلَد
جةستة، كؤى ئةو توندوتيذييانةش لةة تةةواوى بوارةكانةدا دةركةةوتنيان     
زؤر بة جةوانى ديةارة، ئةطةةر لةة خَيزانةدا ئةةو توندوتيذييةةش لةة ئةارادا          
نةةةبيَ ، ئةةةوة ثيةةاوى ئةةةو خيَزانةةة بةةة ثيةةاويَكى كةةةم و بةة  شةةةرة       

هةلَبةتة لةة ثشة  ونبةوونى وشةة و ئامةادةطى توندوتيةذى       . دةذميَردريَ 
ثةيوةندييةكى ثتةو هةية، بة ديوةكةى ديكةش دةش  بيَدةنطى جؤريَةك  

ناشة  جطةة لةةو شةيَوةية، شةيَوةيةكى      ، كةة  بيَ  لة قسةكردنى نةاوةكى 
وةك دةزانةة  دةاللةةةتى  . ديكةةة لةةة دةركةةةوتن لةةةو جةةؤرةوة هةةةبيَ     

ممارةسةةةى ، كةةة بةرتةسةةكة و ئةةةوةى توندوتيةةذى لةةةو ناوكؤييةةةدا زؤر 
توندوتيذى لةةو مةجالةبةرتةسةكة دةكةات، هةميشةة دوضةارى تةطةةرةى       

بةةجمؤرة لةة رِؤشةةنبرييى   . خةودى يةان تةطةةرةى رِؤشةنبرييى دةبيَتةةوة     
تةقليديةةدا تةةرس كليلةةى وشةةة و تيَطةيشةةنت لةةة رِيَزطرتنةةى لةةةنيَو خؤيةةدا   

ةردةى تةقليدى شةعبى، هةلَطرتووة، ترس يةكيَكة لة جيَطريةكانى ثةرو
بؤ ئةوةى باوك شكؤى خؤى بثاريَزآ، ثيَويستة ويَنةى ثياويَكى بةة شةكؤ   

جياوازى مندالَةكانيش لةةالى بةاوك لةة تةرجةمةةكردنى     . و بةريَزى هةبيَ 
 .دةكةويَتة نيَوان مندا َ و باوكةوة، كة رِيَزليَطرتن و ئةو مةسافةيةداية

تيذييةةة، واتةةة توندوتيةةذى    بةةةَم وةك دةزانةة  ئةةةو جةةؤرة توندو    
بيَدةنطى لةطةَ  بةةرفرةوانبوونى خيَةزان بةةرة بةةرة كةةم دةبيَتةة، واتةة        
هةر ضةندة خيَزان بةرفرةوانرت بيَ ، ئةوةندة ئةةو جةؤرة لةة توندوتيةذى     

 .سنورى تةسك دةبيَتةوة
 

 طؤرِينى دةسةَتى باوك بة دةسةَتى دةولَةت
 

و بةةةة تايبةةةةةتى دواى  بونيادنةةةانى دةولَةةةةت لةةةة قؤنةةةاغى نويَةةةدا      
بةاوك لةة   ، كة سةربةخؤبوون، بووة هؤى كةمكردنةوةى ئةو ثاية بةرزةى

دةشة  طةةورةترين ئةةو    . خيَزاندا بة جؤرى جيا جيةا بةدةسةتى هيَنةابوو   
( بةاوكى كةؤ  )كاريطةرييانةى كةمكردنةى ثايةى باوك لةة هةلَوةشةانةوةى   

كارفرمةاى   يان سيسةتمى باوكسةاالريدا بةرجةسةتة بكةةين، وةك دةزانة      
باوك لة رِابردوودا لة ثرؤسيسةكردنيَكى نيمضة كؤدا خؤى هةلَدةطرتةةوة،  
واتة لةاليةن كؤمةلَيَك بةاوك، مةام، خةا َ، كةورِى مةام و خةاَ  هةةتا نيَةرى         

داطريكةةر لةة   ، كةة  دراوسيَش، جيَبةج  دةكرا، بةةَم ئةةو ثيَشةكةوتنةى   
بةةة رِةتانةةدن و ى دةستبةسةةةراطرتنةوة بةدةسةةتى هيَنةا و طةيشةةنت  ريَطةا 

باوكةان كارفرماكةانى خؤيةان زيَةرت وةك تةاك      ، كةة  كؤضثيَكردن، واى كةرد 
يةةوة  ريَطاوةك ضؤن ئةو مينيتاليةتةة كؤنةةش هةةر لةةو     . جيَبةج  بكةن

كؤمةةةةلَيَك طؤرِانكةةةارى فرةضةشةةةنى بةسةةةةرداهات، ئيةةةدى عةقلَيةةةةتى    
باوكسةةاالرى شةةيَوةيةكى ديكةةةى لةةة دةسةةةَت هيَنايةةة ئةةاراوة، كةةة لةةة    
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مامؤستاى قوتاخبانة و دةمودةزطاكانى ديكةى كةار و فةرمانطةةدا خةؤى    
 .هةلَدةطريَتةوة

لةاليةةةكى ديكةةةش ئةةةمرِؤى مؤديَرنةةة رِاسةةتةوخؤ نكةةؤلَى لةةةو بةةةها     
تةقليدييانةةةى بؤمةةاوة دةكةةات، هةةةر لةويَشةةةوة وةك دةبيةةن  بةةةهاى     
سامان شويَنى بةةهاى شةةرة  دةطريَتةةوة، ئةيرت ثيةاوةتى ضةيديكة لةة        

لة باو و باثريانةةوة بةؤى ماوةتةةوة، يةان     ، كة ى ئةو بؤ بؤماوةيةىيَطار
ى كةةردارى ضةةاكة و ثاراسةةتنى ثيةةاوةتى و دةسةبةسةةةراطرتنى   ريَطةةالةةة 

ئافرةت وةك شةرةفى بنةضةة ثايةةى خةؤى بةةرز رِاناطريَة ، بةةلَكو وةك       
تاكيَةةةك و بةرهةةةةمهيَنانى شايسةةةتة و وةبةةةةرهيَنان و سةةةةرماية ض وةك    

ى بةختةةوة ثايةةكانى خةؤى    ريَطةا ى كارةوة يان لة ريَطاان لة بةدةستهيَن
لةةنيَو كؤمةةلَطادا دةسةةثيَن ، ئةةو ئالَوطؤرِييةة سيسةتمى تةقليةةدى وةك       

 . بزويَنةريَكى بنةرِةتى و ديناميكى، دةخاتة دواوة
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 سيَنرتاليزمى نيَرايةتى

 لةنيَوان كةلتور و حةقيقةتى بايؤلؤذى
 

" ى سيَكسى لة النكةى شارسةتانيةتةكاندا ذن، ثياو، ئاكار"لة كتيَبى 
دلشةةاد "وةرطيَةةرى كةةوردى " 0010-0118ويةةل دورانةة  "نووسةةينى 
لة ثيَشةكيةكى كورتدا بريورِايةةك لةة رِسةتةيةك دةئاخنة  و      29"خؤشناو
بةةة يةكطةيشةةنت و  ، كةةة ذن و ثيةةاو ئةةةو دوو نيةةوة ناتةةةواوةن  : دةلَيَةة 

بيَطومةةان تيَطةيشةةنت لةةةو . ئاويَتةةةبوون، يةةةك مرؤظةةى كامةةلَ ثيَكةةدةهيَنن
خؤى ناخاتةة   قورسايىرِستةية و مانا ضةثيَنراو و ثةنهانةكانى هةر تةنها 

سةةةر دوو بوونةةةوةرى ناتةةةواو، بةةةلَكو لةةة ثةيوةنةةدى نيَةةوان ئةةةو دوو      
مةةن ليَةةرةدا  . بوونةةةوةرة لةةة كؤمةلَطايةةةكى ديةةاريكراو دريَةةذ دةبيَتةةةوة   

لةة دووتةويَى ثرسةةيَكى   هةولَةدةدةم ثرسةى سةةرةكى ئةةةو بةدواداضةوونة     
هةةةةذموونى "لةةةة كتيَبةةةى  30"ثييَةةةر بؤرديةةةؤ"، كةةةة سةةةرةكى ديكةةةةوة 

                                                
ل دوران ، ذن، ثياو، ئاكارى سيَكسى لة النكةى شارستانيةتةكاندا، وي - 29

دلشاد خؤشناو، لة ز رية بآلوكردنةوةكانى يةكيَتى : وةرطيَرانى لة فارسييةوة
 .00،  29  2110ذنانى كوردستان، 

يةكيَكة لة طةورةترين رؤشبريانى فةرةنسى كؤتاييةكانى سةدةى بيستةم، لة  - 30
بة بؤرديؤ . سالَيدا كؤضى دواى كردووة 52لة تةمةنى  2112ى يةنايةرى سالَى 22

 .سياسةتةوة ثةيوةس  بوو، وةك ضؤن بة قوولَى ضووبووة نيو فيكر و مةعريفةوة

لةةبارةى  " بؤرديةؤ "ثرسةيارى  . دةخياتة رِوو، ورد بكةمةوة 31"نيَرايةتى
ميَذووى ثياو و ميَذووى ئافرةت لةة بونيةادى كؤمةَيةةتى و رِؤشةنبريييدا     

مةةةعريفى خةةؤى رِوون دةكاتةةةوة، هةةةر لةويَشةةةوة هةةةولَى شؤرِشةةيَكى    
دةدات، بةؤ ئةةةوةى هاوسةةنطى نيَةةوان ئةةو دوو رِةطةةةزة بةة شةةيَوةيةكى     
ديكة بةرجةستة بكاتةوة و ضاويَكى ديكة بؤ سةيركردنى ثةيوةندييةةكان  

وةك ضؤن ثرسةيار لةةو ميكانيزمةة ميَذووييةةش دةكةات، كةة       . خباتة رِوو
 بةةةو. لةبةرانبةةةر هةةةتا هةةةتابوونى دابةشةةكردنى ذن و ثيةةاو كةةار دةكةةات 

مانايةةة ثرسةةى بؤرديةةؤ خسةةتنةروو و بةدواداضةةوونى ئةةةو بريكردنةةةوة       
. طوتةةزا فيكرييةة جياوازةكةانى لةةخؤدا ون كةردووة     ، كةة  ةيةترانسندنتال

دةلَةة  ( 0005-0181ئةةةميل دؤركةةايو  )ليَةةرةدا ثرسةةى بؤرديةةؤ وةك  
طةرِانة بةدواى شيَوةطةلةكانى ثةؤلينكردن، ئةةو شةيَوةطةلةى كةة دنيةاى      

م  دةكيَش ، بةَم شيَوة تيَرِوانينى وةرِطيَرى كوردى ثش  نيَر و دنياى 
مةن  . دةبةسةت  ( لةسةر ثرنسيبى ليَكبةوردن )بة بريكردنةوةيةكى ئايينى 
هةولَدةدةم ئةو ( 2118-0009ثؤ  رِيكؤر)لةو نووسينةدا بة هاوكارى 

ى ناوكى ئةفسانة و دواتر ميَةذوو و لةاليةةكى ديكةة    ريَطاثرسة لةاليةك لة 
 .ى رِووة بايؤلؤذييةكةيةوة خبويَنمةوةاريَطلة 

 
 بونيادى مةعريفى/ بونيادى كؤمةَيةتى

 

                                                
سلمان قعفراني، مركز . د: بيار بورديو، الهيمنة الذكورية، ترجمة - 31

 .2110بيروت، ط  -دراسات الوحدة العربية، الحمراء
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لةة دواى  ، كة لة كتيَبى ناوبراودا ئةوة رِوون دةكاتةوة" ويل دوران "
قؤناغى دايكساالرى، دةركةوتنى قؤناغى باوكساالرى طورزيَكى توند بةوو  

ايبةةت هاتةة نةاو    خاوةنةداريَتى ت ، كة لة دةسةَتى ئافرةت درا، دواتريش
رِةوتى ذيانةوة، ئيرت ئةو طؤرِانكاريية هةر تةنها تةماشةاى ئةافرةتى وةك   
كةلوثة  بؤ خؤشى وةرطرتن، نةةدةكرد، بةةلَكو خاوةندارييةكةة طةيشةتة     
ماوةى ثيَش هاوسةرطريى و ثةردةى كضيَنيشى طرتةوة، بؤية نرخةى كةض   

ةنيَوان زؤربةةى  لة ، كةة  دواتةريش ئةةوة دةدركيَنة    . لة نرخى ذن زيَرت بوو
 32.هؤزةكان بارودؤخى ئافرةت جياوازييةكى واى لةطة َ كؤيلةدا نةةبووة 

بةتايبةةتى لةة دواى قؤنةاغى    )ليَرةدا دةمةويَ  ئةو تيَرِوانينة بؤ ئةافرةت  
مانةةوةى  ، كةة  بة ئةفسانةكانةوة بةند بكةةم، بةةو مانايةةى   ( دايكساالرى

بةةؤى دةضةة   " رثةةؤ  رِيكةةؤ "ئةفسةةانة و دووبةةارة تةةةئويلكردنى وةك   
كةواتةة بةةثيَى بةريورِاى رِيكةؤر      33.شيَوةيةكى تازة بة عةقلَ دةبةخشة  

كؤمةةةلَطاكان بةةة طةةويَرةى ئةفسةةانةكان جيَطريبوونةةة و ئةفسةةانةكانيش    
ميَذووى تايبةت بة خؤيان هةيةة، بةةو مانايةة لةبةةر ئةةوةى كؤمةةلَطاكان       

يكرؤنييةة و  هةم بونيادي  و هةم ميَةذوويى، ئةيرت ثةرةسةةندنيان هةةم دا    
هةم سايكرؤنى، بةةجمؤرة لةة هةةر كؤمةلَطايةةكى تايبةتةدا دابةشةكردنى       

 .وةزيفةكان رِةهةنديَكى ميَذوويى دياريكراوى خؤيان هةية

                                                
 .42، 48، 00ذن، ثياو، ئاكارى سيَكسى، ل  - 32
-05اى منت، ترمجة، بابك امحدى، ضاث ضهارم، ص ثول ريكور، زندطى در دني - 33

  .ف شوانـىـا لةتيـدان: و. 000

ليَةةرةوة هةلَوةسةةتة لةسةةةر بةةة مولَكبةةوونى ئةةافرةت دةكةةةم، وةك     
قسةةةى لةةةبارةوة دةكةةات، لةةة هةةةمان كاتيشةةدا " ويةةل دورانةة "ئةةةوةى 

 34"بؤرديةةؤ"ى "هةذموونطةةةرايى نيَرايةةةتى"كتيَبةةى  هةلَوةسةةتة لةسةةةر

                                                
ثييَر  -كتيَبى هةذموونطةرايى نيَرايةتى)طلبةر طرانطيؤم،طفتوطؤ لة بارةى  - 34

 .دةكات( بؤرديؤ
 ضؤن ئافرةت ئازاد دةكةين

يان  هةذموونطةرايى نيَرايةتى جةخت لة ضى دةكاتةوة؟ ئايا ثيَدراويَكى سروشتيية
بونياديَكى ميَذوويى هةية؟ ئةوة ئةو ثرسيارةية كة بؤرديؤ لة رِيَطةى ئةو كتيَبةوة 
دةخياتة روو، هةَلبةتة ئةو ثرسيارة ثرسياريَكى بنةرِةتيية و دةشآ ثرسيارى ديكةى ىلَ 

ئايا رِِِيَطة بةوة دةدرآ دةسةآلتى بريكردنةوة لة ثيَطةى ميَيايةتى نزيك : زياد بكةين
 بكةينةوة؟

بؤ ضوونة نيَو ئةو ليَكؤَلينةوةية، ثيَويستة خويَنةر تةجاوزى هةموو ئةو ئاَلؤزييانة 
كةواتة بؤ ...بكات، كة بؤرديؤ لة ريَطةى شيَواز و سةرضاوةطةرييةوة لةسةرى رِاهاتووة

سوسيولؤذياى "ئةوةى خويَنةر بةشيَوةيةكى زؤر ورِوذاو لة رِيَطةى ئيتنؤلؤذياوة، بة 
ضونكة . هةَلبسآ، دةبآ واز لةو تيَكةوليَكة ئاويَتة ئاميَزة بهيَنآ" شيكارى حةقيقةت

بؤرديؤ لةو هةوَلةى كة بؤ الدانى ثةردةى نةستى ميَذوو دةيدا، بةرةو كؤمةَلطةى هؤز 
دةبيَتةوة، بة مانايةك لة ماناكان لة رِيَطةى ( كؤمةَلطةى هةستى زانستى)

َلبذيَردراوانةى كةنارى ئةتَلةسييةوة وةك ليَوردبوونةوة و ليَكؤَلينةوةى ئةو حاَلةتة هة
طةشتياريَك خؤى دةخويَنيَتةوة بؤ ئةوةى هاوشانةكٍةى لة كؤمةَلطةى هاوضةرخى 
خؤرئاوايى بدؤزيَتةوة، رةنطة كورتكردنةوةى بةرهةميَك بةو هةموو وةزنة، كة لة 

يَتة هيَلى بةرانبةردا خؤى لة مشتومرِيَكى طةورةدا دةبينيَتةوة، مشتومرِيَك كة دةكةو
 .ةوة هيَندة ئاسان نةبآ(دو فرانس)رِاستى كارة كؤمةآليةتييةكانى كؤليذى 

 هةذموونطةرايى سروشت
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هةذموونى نيَرايةتى كة ثرؤسيسةكردنى لةسةر ئاستى طةردوونى شيَوةيةكى بةربآلوى 
لةخؤ طرتووة، خؤى وةك دياردةيةكى سروشتى ثيَشكةش دةكات و ريشةكةشى بؤ 

نيَر و رةطةزى مآ دةطةرِيَتةوة، بةآلم ئةو هةذموونة لة راستيدا  جياوازى رةطةزى
ةوة (رةطةزطةليَكى هاوشيَوة)دةرئةجنامى بونيادى ميَذوويَيكة كة ثيَطةكةى لة 

لةسةر ئةو بنةماية بري لة هةذموونطةرايى طوتةزاكانى فيكر دةكةينةوة، . هةَلقوآلوة
ةطةر لةسةر رِيَساى جياوازى ئ. كة خؤى بة دةرئةجنامى ئةو هةذموونة دةزانآ

فيسؤلؤذى سةرنج بدةين، دةبينني سيستةميَك لة ثؤلينكردنى طةردوونى لةنيَوان 
خاو، /طةرم، ضاالك/خواروو، سارد/هةموو بوارةكاندا جياوازى لة نيَوان سةروو

 (ئةركؤلؤذيا بابةتطةرايةى نةستمان)دةكات، بؤ بونيادنانى ئةو ... بيَهيَز/ بةهيَز
بؤضوونيَكى )دةهيَنآ، ئةو تةقليدةش لة ةقليدى هؤزطةرايى بةكاربؤرديؤ ت

ى هاوبةشى نيَوان هةموو (كؤزمؤلؤذى ئةندرؤى سيَنتةرطةرا( )فالؤنةرطسى
ئينجا بة وردى دةردةكةوآ كة ئةو . كؤمةَلطةكانى دةرياى سثى ناوةرِاست دةضآ

يَدةكات، لة مآ كارث -لة بةرانبةر نيَر( شةرةف)كؤمةَلطةيةى سةرمايةى رةمزى 
دةسةآلتى . رِيَطةى راظةكردنى ثيَدراوةكانى ذيانى كؤمةآليةتى و رةمزى ضؤن دةكةوآ

بةَلطةشيان ئةوةية كة . ثياو و شةرةف بة ثيَويستى دةزانن كة ذن لة ماَلةوة كار بكات
بة دَلنياييةوة سروشت : ذنان الوازن و تواناى بةرةنطاربوونةوةى دوذمنيان نيية

سةرةوذيَركردنى "ليَرةدا ئةساَلةتى بؤرديؤ لة خستنةرووى .. ةكانةدرووستكةرى شت
كة ئةو بونيادة كؤمةآليةتيية وةك مةسةلةيةكى " ثةيوةندى نيَوان هؤ و ئامانج

هةروةها جياوازى بينراو لةنيَوان جةستةى ... سروشتى ثيَشكةش دةكات، دةردةكةوآ
كردانةى كة خؤيان دةخةنة نيَر و جةستةى مآ دةبيَتة دابينكةرى ئةو بةها دةست

هةتا نةتوانني ئةو بونيادة كؤمةآليةتيية بة مؤرِككراوةى كة . دةرةوةى دةمةتةقيَوة
راظة "ثةيوةندى هةذموونطةرايى وةك تؤماريَكى سروشتى بايؤلؤذى تةماشا دةكات، 

 . لة ويَناكردنة ترسيَنةرةكة رزطارمان نابيَت" بكةين
 هةذموونطةرايى هاوبةش

                                                                                           

دةكات، ذن و ثياو وةك يةك " كارةى كة جةخت لةبارةى رةمزييةتةوة"دا ئةو لة رِاستي
. تةماشا دةكات و بةكارهيَنانى توندوتيذى رةمزى لة توندتيذى سروشتيدا دةبينيَتةوة

ئةوة هةمان ئةجمؤرةى قسةكردنة كة ذن لةبارةى خؤيانةوةى دةكةن و بةو مانايةش 
ةذمووندار دةبةسنت و خؤيان لة مةسةلةكان ثشت بة ثيَوانةى ئايديؤلؤذى نيَرانةى ه

ثيري بؤرديؤ بةثشت بةسنت بة سةرذميَرةكان، بؤى دةردةكةوآ كة زؤربةى . بةدوور دةطرن
ذنان تا ض رِادةيةك لة ثيَوانةكردنى رةفتارةكانياندا خؤيان لةسةر ديدى ثياوان 

اشكاوى سآيةكى بةجمؤرة زؤر بة رِ. هةَلدةنيَن و بةطشتى ضؤن نةستيان بةكار دةهيَنن
ذنانى فةرةنسى نكؤَلى لة نزيكبوونةوةى ئةو ثياوانة دةكةن كة بة تةمةن لةوان 

 هةَلبةت ئةو تيَرِوانينة بة نيشانةكانى ثةروةردةى سيَكسييةوة ثةيوةستة. بضووكرتن
 ذن وةك بابةتى ئاَلوطؤرِكردن

" ةطؤرِنةوةثياوان ذنانيان د"دةيطوت ( كلؤد ليظى سرتاوس)لة كؤندا، كة تيؤرى 
كةضى ئةو ئةنسرؤثؤلؤذيستة بة ناوبانطة مةبةستيَكى ... هاوارى ذنانى دةورٍِوذان

خراثى لةوةدا نةبوو، ئةو دةيديت كة ثياوان ذنانيان دةطؤرِييةوة، بةآلم ئةو طؤرِينةوةية 
لة ريَطةى طؤرِينةوةى نيشانةكانةوة بوو، ئةو نيشانانةش ثيَداويستييةكانى خؤيان لة 

وة ناوةندطةراكانى مرؤييةوة وةردةطرت بؤ ئةوةى لةنيَو ئافرةتانى مالَ دامةزرا
هةندآ لة نووسةرانى ديكة ئةو . داويَنثيسى ريَطةى ثآ نةدريَت( مةحرةمةكان)

ئاَلوطؤرِيية لة طؤشةيةكى زؤر مادييانةوة تةماشا دةكةن، تا ئةو ثلةيةى كة لة 
 -ثى بؤ خودى بابةت، واتة دةبووة بكةردةبووة كؤ( مآ  -نيَر)رِاستيدا ثارادميى طشتى 

لةنيَوان ئةو دوو ديدة بؤ ئاَلوطؤرِى ذنان وةك ئةوةى كة ذنان نيشانة يان كاآل . ئامراز
خاوةنداريَتى رةمزى بة مؤرِك  ئابورىتةمومذى بنةرِةتى كة "بن، ثيري بؤرديؤ بة 

ثيَش هةمووشيان  ئامرازى جؤراوجؤرى خاو، لة"ئةو ئابوريية : ديَتة ناوةوة" دادةنآ 
واتة بؤ نيشانةى بةيةكطةيشنت دةطؤرِآ، ( نةك بةرهةمهيَنراو)بؤ ثيَبةخشراو ... ذنان

لة طةمةى ". ئةو نيشانةيةى كة ناشآ لة ئامرازى هةذموونطةرايى جياى بكةينةوة
ئةو ئاَلوطؤرِييةى زؤرانبازيية بة طشتكراوةدا، ئةوةى كة هةوَلدةدا نويَنةرايةتى ئةو 
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نيَرانةية بؤ شةرةف و دةسةآلت بةدةست بهيَنى، ئةوانةن كة ذنان وةك كاآليةك  سرتاتيذة
بؤ ئاَلوطؤرِى دةبينن، هةر لةويَشةوة ثياوان بة تايبةتى داوا لة ذنان دةكةن كة خؤيان 

 ...(بؤ ئةوةى كة بة روونى دةربكةوآ كة توانايان هةر ئةوةندةية)وةك بكةر نةخةنة روو 
ةى ئةو تيَنوويةتيية بؤ هةذموونطةرايى ئاسودةيى تةواومان بة دَلنياييةوة منوون

ئةطةر تووندوتيذييةك لةبةرانبةر ذنان ثرؤسيسة بكرآ، ئةوة لة نيَو ... ثيَنابةخشآ
جياكارى نيَرانة كة ئةويش بؤخؤى تةَلةيةكةو لة "ثياوانيشدا تووندوتيذى هةية 

تا ثووضطةرايى ثالَ بة ثياوانةوة بةرانبةريدا طرذى و ملمالنيَى بةردةوام و هةنديَكجار 
ئةركة ثياو ثياوةتى خؤى "هةروةها . خؤى بةسةر هةموو ثياويَكدا دةسةثيَنآ" دةنآ 

لة دةستة : ثياوةتى ثيَطةيةكة بة ترس دةوردراوة". لة هةموو بؤنةيةكدا بسةثيَنآ 
هيَزةكان بة"رِاست دةبآ رِووبةرِووى ثياو بيتةوة، لة باكور دةبآ طومان لة ذنان بكات 

ئةوةش هيض طومانى تيَدا نيية، بةآلم . بة ئةفسوونن": بة هةموو ضةكة بيَهيَزةكانيانةوة
 .بة تايبةتى بةو ترسةى كة ناديار دةيوروذيَنآ، نةك كتيَب

ى لةخؤدا هةَلطرتووة، دانةر "ثيَشينةى ضةسثاوة ناديارةكان"بةشى دووةم، ناونيشانى 
ة جؤراوجؤرانة بردووة كة دةشآ لة رِيَطةى ديدى لةويَدا دةستى بؤ هةموو ئةو كردار

نيَرايةتيةوة نةستى تاك و نةستى كؤ لة ريَطةى دةستةمؤكردنى جةستةكانةوة بربِآ، بؤ 
، ضةسثاندنى (جواميَرييية)ضةسثاندنى نيَرايةتى وةك ئةوةى كة خانةدانيية : منوونة

بؤ دووبارة دةستربدن بؤ . آبوونةوةرى ميَينة وةك ئةوةى كة لةاليةن ثياوةوة دةرك دةكر
ديدى "بةو ناونيشانة ( فرجينيا وولف)ئةو مةسةلةيةش لة رِيَطةى رِؤماننووس 

 .هاتؤتة ناوةوة" ميَيانة بؤ ديدى نيَر
بةآلم لة بةشى سيَيةم، بؤرديؤ دراسةى فاكتةرةكانى بةردةواميَيةتى و فاكتةرةكانى 

نيَرايةتى خؤى لة كؤمةَليَك بارودؤخى دووبارة بةرهةمهيَنانةوةى بةهاى . طؤرِان دةكات
بة : ميَذووييدا دريَذة ثيَدةدات و ثشت بة دامةزراوة ثةروةردةييةكان دةبةستآ

: دَلنياييةوة يةكيَك لةوانةش خيَزانة، دةوَلةتة، كةنيسةية، ثاشان دامةزراوةكانى ديكة
 .نكة لة رووبةرووبوونةوةى تيَكؤشانى ئافرةتان بوارى بةرفرةوان و كراوة

                                                                                           

 هةميشة ئيشكاىل سروشتني: جياوازى هةردوو رِةطةز
ناشآ ئةو كتيَبةى بةر دةستمان خبةينة دةرةوةى سةختى ئةو بونيادة عةقآلنييةى كة 

دةكات، ئةوةى كة بؤرديؤ لة ئةويديكة  (The race theory)تةجاوزى ئةبسرتاكيانةى 
لة سؤسيؤلؤذياى  بةدةستى دةهيَنآ، بةآلم لةطةلَ ئةوةشدا ناشآ بةشدارييةكانى

شيكارى بة هةند هةَلنةطرين، لةبةر ئةوةى كة هيَلكارييةكانى زؤر ريَذطةرايني و بة 
هةمان ئةندازةش زؤر سةركوتكةرن، بةآلم لةطةلَ ئةوةشدا ثرسياريَك لةنيَوامناندا 

بة  كاتدا هةماندةميَنيَتةوة، ئةو ثرسيارة دةماخناتة نيَو قةناعةتى ئةو بونيادنانة و لة 
ئةويش ئةوةية ئايا ئةو كتيَبة بة قووَلى : شتى رِيَطةمان ليَدةطرآ بضينة ناوييةوةط

ئايا ئةو تيَزةى بؤرديؤ رِيَطةى ئةوة بؤ ذن خؤش : ضارةسةرى ئةو ثرسةى كردووة، واتة
دةكات، كة بتوانآ ثيَطةى خؤى بدؤزيَتةوة؟ ئايا ئةو نةستة ضيية كة ثيري بؤرديؤ لةذيَر 

 كةشفى دةكات؟ثةردةوة بؤ ئيَمة 
ئةطةر بةدواى ئةو هيَلة لة شيكاركردندا بضني كة نووسةر هةَليبذاردووة، ئةوة كامة 
تيَرِوانني رِيَطةى خؤى بؤ ئافرةتان دةكاتةوة؟ ئايا دةشآ بة ثيَى يةكسانى لةو 
ثيَشربِكيَيةدا بةشداريكردن لة دةسةآلتيَك بكةين، كة ضارةنووسى مرؤكانى لةسةر 

ةطةر ئةو بونيادة كؤمةآليةتيية وةك كورتكردنةوة منايان بكةين، ئايا بونياد دةنرآ؟ ئ
ئافرةت دةبآ بة ثياو؟ خويَنةر لةو ئاستةدا لةثرِ بة تةواوى تيَدةطات كة سياقى 
: هةذموونطةرايى و دةسةآلت بة جياوازى هةردوو رِةطةز بؤ خؤى بينينيَكى نيَرانةية

ضيية؟ ئايا ميَيايةتى " مآ"م ئةويديكة ، بةآل(ثياو خانةدانرتة)ئةوة دةطةيةنآ كة 
نةبوونى نيَرايةتى دةطةيةنآ؟ بة دَلنياييةوة ثيري بؤرديؤ كاتآ ئةو نيَرايةتيية ثيَناسة 

لة رِيَطةى تةبةنيكردنى تيَزةكانى فرؤيد و ذمارةيةكى زؤر لة شيكاركارانى  -دةكات
بةش كراون، خؤى ثشت بيَ( phallus -كري)ئةوةى كة لة ضووك  -دةروونى ئةمرِؤى نيَر

بةجمؤرة ئيرت لةويَوة بة شيَوةيةكى سروشتى ريَطة لة مآ دةطرآ، وةك . رِاست دةكاتةوة
ئةوةى كة رووداويَك بآ، كودةتايةكى سةرسوورِهيَنةرى شتةكان بآ، تةَلةيةكى 
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لةو حاَلةتةدا طومانيَك دةورمان دةطرآ، طومانى ئةوةى كة بشآ . ئايديؤلؤذى بآ
 .يؤلؤذياى ثياو دوور خبةيتةوةئافرةت لة سؤس

وةآلمى ثرسياريَك لة ثرسيارانى ثيَشوو، يةكيَك لة شيكاكةرانى دةروونى ثيَشكةمشان 
ة كة دووبارة بة بآلوكردنةوةى بةشيَك لة بةرهةمةكانى (فرانسؤ دولتؤ)دةكات ئةويش 

لة ثةرضةكردارى دذ بة فرؤيد، . هةَلساوة( مؤريل دجرييبى)شيكةرةوةى دةروونى 
( خاوةن ضووك نيية)و ئافرةت كة ( ضووكة)فرانسؤ دولتؤ ئةو نيَوانةى ثياو كة خاوةن 

بؤ ئةو كارةش ثشت بة ثيَوانةى تيؤرى نابةستآ، بةَلكو طوآ لة . وةك يةك ليَدةكات
سيَكس الى  (représentation)بؤ ئةو شَلةقاندنةش لة. ئافرةتة نةخؤشةكانى دةطرآ

بةو مانايةش لة بةرانبةر ضووكى مناَلى . كاتة بنةمامنداَلى نيَر و منداَلى مآ دة
بةجمؤرة ئيَمة لة (: كونيلة و طؤثكةية)نيَر، ئةوة منداَلى مآ شتيَكى هةية ئةويش 

لةوةش زيَرت، ئةو جياكارى . رزطار دةبني( بيَخاوةندارى/خاوةندارى)ئةلتةرناتيظى 
ضووكى "نداَلى مآ ضووكى منداَلى نيَر و ضووكى م)لةنيَوان ضووكى دةركةوتوو 

بة ثيَضةوانةى ئةوةى . دةكات( ئةوةى كة دةشآ منداَلى مآ بيَتة خاوةنى" دةرنةكةوتوو
ضووكى دةركةوتوو دواتر بة خيَرايى تيَثةرِاندنى بة كؤتا ... فرؤيد برِواى ثيَيةتى

هةروةها لة حاَلةتةكانى تةندروستى ويذدانى، ئةوةى ئاشكراية ئةوةية كة ... دةطات
لةسةر هةستى شانازى ثيَوةكردن ناكرآ، بةوةى كة كضان لةبةر ئةوةى  مشتومرِ

دةكات، ئيرت " طؤثكة-كوون"نن كة شيَوةى لة (ئةندامى زاوزيَى ذن)خاوةنى زآ 
 .نيطةرانييةك دةورى داون

ليَرةدا الى هةر يةكيَك لةو دوو رةطةزة ميكانيزميَك بؤ تةواوكردن هةية، بةآلم  
رةطةز لةو ثةيوةستبوونةو بةو ثشت بة نةست بةستنة، بؤ منوونة الى هةردوو : واقيعيية

( attractive-كيَشكردن)ئةطةر تةماشا بكةين دةبينني لة زمانى فةرةنسيدا، كردةى 
بة نسبةت منداَلى نيَر واتة . ماناى جؤراوجؤر بةثيَى رةطةزةكان لةخؤ دةطرآ

ى كض هةية بة وشةى ليَرةدا ميكانيزمييةتى كيَشكردن ال(... draft-راكيَشان)
رِاكيَشانةوة بةندة، هةروةها ديناميكيةتى ثشتبةستوو الى منداَلى كورِ هةية، كة بة 

                                                                                           

شيكةرةوانى دةرووونى نكؤَلى لةو جياوازييةى نيَوان ئةو دوو . هةمان وشةوة بةندة
كةواتة هؤشياربوون بة . رةطةزة ناكةن و لة قؤناغى ئامادةيى ئةو شتانة دةخويَنريَت

رةهاية و شيَتيةتى -ازى ثاشان بةو رادةية ريَطة دةدا، كة لة وةهمى ئةو هيَزةجياو
بةو مانايةش ئةو ناوةرِؤكة ثؤزةتيفةى نةست ناتوانآ كرانةوة . دةسةآلت دوور بكةوينةوة

واتة نة بة كورتكردنةوة و نة بة يةكسانى نيَوان  -بسازيَنآ تةنها بة تةواوبوون نةبآ 
ليَرةدا بة دَلنياييةوة جؤريَك لة حةزكردنى نيَرانة بؤ . ذن و ثياو مةيسةر دةبآ

حةزكردن بؤ ئةوةى لة شويَنى . تةجاوزكردنى ذنانةش هةية( قسةليَكردنى ريشةيى)
 .ذنان مندالَ بنيَنةوة، وةك ئةوةى ثيري بؤرديؤ ئاماذةى بؤ دةكات

كى وا بة دةست بةآلم لةطةلَ هةموو ئةوانةشدا ئافرةت لة كردةى منداَلبوون، دَلنيايية
ئافرةت هةميشة لة دايكايةتى خؤى رِازيية، بؤية بة : دةهيَنآ كة ثياوان ليَى بيَبةشن

ثيَويستيشى نازانآ كة مندالَ خباتة سةر ناوى خؤى، ئةوةش بة ثيَضةوانةى ثياو كة 
ئةو مةسةلةيةش الى منداَلى . باوكايةتى تةنها لة زارى ذنةكةيةوة نةبآ ناس ناكات

ئةويش نازانآ كآ دايكيةتى، بةآلم لةسةر زارى : مان شيَوة دةكةويَتةوةكورِ بة هة
بؤ ئةوةى ئافرةت ذن بآ، ثيَويست بةوة ناكات . دايكى دةزانآ كآ باوكييةتى

ئةوة تةنها شتيَك دةردةخات كة ئةويش . ئةوانيديكة بةردةوام ثيَيبَليَن تؤ ذنى
. كة لة ديدى نيَردا رةنطى داوةتةوة بةرةوثيَشضوونى بارانؤياى ئةو دةسةآلتة ضةسثاوةية

بةجمؤرة ئازادكردنى ئافرةت بة جيدى تةنها لة رِيَطة داننثيَانى هةردوو رةطةزةوة نةبآ، 
 . جيَبةجآ نابيَت

ونشرت فى جريدة  ترجمة الى اللغة العربية الناقد المغربى محمد اسليم  : ذيَدةر0

 0001 نونبر 00األحداث المغربية، يوم الخميس 
 : رضاوةكانسة
 بيار بيرنبوم، معجم علم السياسة والمؤسسات السياسية  -0
فى الحاجة إلى السؤال : العطرى عبد الرحيم العلوم االجتماعية و التحوالت السياسية. د. 2

 “السوسيولوجي

  2112شباط  1النهار، الجمعة : جريدةعن / على سالم -9

  .عن انترنيتصبحى درويش كاتب سورى  -4

 0421/ربيع الثاني/5- 2115/نيسان 24الثالثاء  -ة النبأ المعلوماتيةشبك -8



 

 

www.dengekan.com Page 46 
 

زؤر بة جوانى قسة لةة بةة كةلوثةةلكردنى ئةافرةت لةة اليةةن       ، كة دةكةم
ثياوةوة دةكات بؤ خؤشى وةرطرتن، دواتريش هةولَدةدةم وةك ميَةذووى  

بةَم ئايا دةب  لةة كؤمةةلَطاى   ! رِؤشنبرييى كؤمةلَطا، قسة لة ئاكار بكةم
ة ض شةةيَوةيةك ثيَوانةةة بكةةرآ؟ كامةيةةة ئةةةوةى     باوكسةةاالرى ئاكةةار بةة  

 كؤمةلَطاى باوكساالرى بة خيَر و كاملَبوونى خؤى دةزان ؟
وةك دةركةوتووة ميَذووى كؤمةلَطاى مرؤظايةتى هةةلَطرى بنةمايةةكى   
، ديار و شاراوةى نيَرساالريية، ئةوةش بة ثش  بةسةنت بةة ويةل دورانة     

بةؤ ديةاريكردنى تةةواوى     "ثيةاوان "سةوودوةرطرتن لةة وشةةى    : دةلَ كة 
لةةة  35.جةةؤرى بةشةةةر بريتييةةة لةةة دةمةةارطرذى سةةةردةمى باوكسةةاالرى  

هيَنانةةةوةى ئةةةو تيَطةيشةةتنةوة دةمةةةةوآ مانةةا شةةاراوةكانى رِسةةةتةى      
وةرطيَةةةةةرِى كةةةةةوردى خبويَنمةةةةةةوة و رِةوتطةةةةةةرايى و ئارِاسةةةةةتةكانى   

هةةةر لةويَشةةةوة بةةة خويَنةةةران بلَةةيَو مةبةسةةتى ئةةةو      . هةلَوةشةةيَنمةوة
ئةةةو دوو بوونةةةوةرة هاوشةةان دةكةةات و دةيانكةةات بةةة  ، كةةة رِوانينةةةىتيَ

مرؤظيَكةةى كامةةلَ جطةةة لةةة سيَكسةةكردن و بةةةكارهيَنانى ئةةافرةت وةك       
نيةةازى ئةةةو   . كةلوثةةةليَك بةةؤ خؤشةةى وةرطةةرتن شةةتيَكى ديكةةة نييةةة      

تيَرِوانينةى ئةو دوو بوونةوةرة وةك يةك دةبين  تةنها لة بةةخاوةنبوونى  
بةةةو مانايةةةش ئةةةو . يَنان و ئارِاسةةتةكردنيدا وةسةةتاوةئةةافرةت و بةةةكاره

ِرستةيةى وةرطيَةرى كةوردى ئةطةةر وةك ِرسةتةيةكى بة  كةردة بكةويَتةة        
ميانى ضةمكى ليَكبوردنةوة، ئةوة ليَكبوردنى ثياو لة ئةافرةت نةةك هةةر    
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. ناكات، بةلَكو لة هيَزةوة خةؤى دةنووسةيَتةوة   دروس تةنها هاوسةنطى 
رِستةية ماناكانى هةذموونى نيَرايةتى بة شةيَوةيةكى   كةواتة لة ثش  ئةو

 .رِةمزى خؤى دةنويَن 
توندوتيةةذى رِةمةةزى توندوتيذييةةةكى نةةةرم و بةةةزؤريش شةةاراوة و       

ختوازانةية، لة ثةيوةنديطةىل بةرهةمهيَنانةدا ض وةك مةسةةلةيةكى   دةسةَ
مةةةا َ، كيَلَطةةةة، )القةةةةكردن، يةةةان كؤمةَيةةةةتى : بةةايؤلؤذى بةةةؤ منوونةةةة 

هةذموونى نيَرايةتى شيَوةيةكى بةةرزى  . دةردةكةويَ ( قوتاخبانة، كارطة
تيَطةيشنت لةو شيَوة ثةيوةندييةى نيَةوان نيَةر و   . شيَوةطةىل توندوتيذيية

م ، دةكرآ وةك دةروازةيةةك بةؤ تيَطةيشةنت لةة ثةيوةندييةة سياسةى و       
كؤمةَيةتييةةكانى نيَةو كؤمةةلَطا تةماشةةاى بكةةين، لةوانةةش ثةيوةنةةدى      

، بةةَم توندوتيةذى   ...نيَوان دةسةَت و رِؤشةنبري، خةاوة كةار و كريَكةار    
رِةمزى بةثيَى طوزارشتى بؤرديؤ هةتا بة نسبةت قوربانييةكانيش نةةرم و  

 . ةستثيَنةكراو و نةبينراوةه
بؤرديةةؤ هةةةذموونى نيَرايةةةتى بةةة ثيَةةدراويَكى ئةنسةةؤثؤلؤذى دادةنةة   

لةةنيَو  " كلةؤد ليظةى سةرتاوس   "، كةة  ى بونيةادى نةسةتى  ريَطةا ئةويش لةة  
كؤمةةةلَطا ديَرينةةةكان هةةةذموونى : ئةدةبياتةةدا قسةةةى ليَكةةردووة و دةلَةة 
مةوآ بلَيَو لةبةةر ئةةوةى   ليَرةدا دة. ثياوى وةك تةبةنيكردن هةلَبذاردووة

هةةةذموونى نيَرايةةةتى لةةة تةةةواوى كؤمةةةلَطاى مرؤظايةتيةةدا دةركةوتةةة و     
شويَنكةوتةى جيا جيا و بةفرةوانى هةية، بؤية ناش  قسةة لةة ثرنسةيبى    
هاوشان بوون و هاوتابوونى ئةو دوو رِةطةزة لة دةرةوةى قةلَةةمرِةوى و  

لةةة كؤمةةةلَطاكان ورد  ئةطةةةر هةةةر لةةةو بارةشةةةوة . ملكةضةةبووندا بكةةةين
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ى رِيشةةى خةؤى   سروشتبينةوة دةبين  ئةو هةذموونة وةك دياردةيةكى 
لةةة جيةةاوازى نيَةةر و ميَةةدا هةلَدةطريَتةةةوة و لةسةةةر ئاسةةتى طةةةردوونى      

لة رِاستيدا ئةو هةذموونةة وةك دةرئةة امى بونيةادى    . ثرؤسيسة دةكرآ
و هةةر بةةجمؤرة   ميَذوويى لة كؤى رِةطةزة هاوشيَوةكانةوة بةرجةسةتةية  

بري لة هةذموونى طوتةزا فيكرييةكان دةكةينةوة و بة بناغةةى جياوازييةة   
فسةةيؤلؤذييةكانةوة بةنةةدى دةكةةةين، ئةةةوةش بةةؤ خةةؤى بةةة جؤريَةةك لةةة   

يةان  .. كردن و بةرزكردنةةوة جولةة : ثولينكردنى طةردوونى ديَتةة ذمةاردن  
ةرةنطارى دابةشكردنى شتةكان و ضاالكييةكان و هةموو ئةوانةى بةثيَى ب

لةةةذيَر،  /لةسةةةر : )نيَةةوان نيَةةر و مةة  دةركةوتنةةةكانيان دةبينةةرآ وةك    
يةان بةازارِ بةؤ ثيةاو و مةا َ بةؤ       ... شةل /تةةرِ، رِة  /لةةثاش، وشةك  /لةثيَش

لةسةر ئةةو بنةمايةة   "... زيهن"زالَة، ثياو لة " ضاو"ئافرةت، ئافرةت لة 
ى سيَكسةى  دةتوان  بلَيَ  تةةواوى كؤمةةلَطاى مرؤظايةةتى لةسةةر واقيةة     

ى ثرنسيب و بؤضوون و ديدى سيَكسى كؤى ريَطاخؤى بونياد دةنيَ ، لة 
ييةكةةى  "بؤرديةؤ "دةكةةن، يةان بةة مانةا      جولةبةرنامة كؤمةَيةتييةكان 

ئةةو بةة سةيَككردنة بةة ثلةةى يةكةةم       . تةواوى طةردوون بةة سيَكسةكراوة  
ى لةسةر خودى جةسةتة وةك واقيةيَكةى بةايؤلؤذى و لةسةةر ميَذووطةةريَت     

كةواتةةة كةةؤى بةرنامةةة   . وةك بنةمايةةةكى رِؤشةةنبرييى خةةؤى دةنويَنةة    
كؤمةَيةتيةةةكانى ذيةةان ثشةة  بةةة بنةةةماى بةةايؤلؤذى و رِؤشةةنبرييى و       
ميَذوويى دةبةست ، دواجار دةش  كؤى ئةو ثشة  ثيَبةسةتنة لةة نةاوكى     

 .ئةفسانة جيهانيةكان بدؤزينةوة

ة ثةيوةنةدى بةة   كةواتة ئةطةر بةشيَكى ئةو دابةشةكردن و ثؤلينكردنة  
تويَكةةارى جةسةةتةوة هةةةب ، ئةةةوة وةك حةقيقةةةتيَكى كؤمةَيةةةتى لةةة     

واتة ئةو نةخشةسةازيية مةعريفييةةى   . دابةشكردنى كاردا خؤى دةنويَن 
نيَوان ثياو و ذن لةسةر دابةشكردنى رِةطةزى بؤ كار و تويَكةارى جةسةتة   
و  وةك بنةمايةةكى بةةايؤلؤذى ئةةيش دةكةةات، نةةةك لةسةةةر هاوشةةان بةةوون 

بةو مانايةش نةخشةيةكى ميَذوويى و مةعريفى نيية ئةو دوو . هاوتا بوون
بةة قةةد ئةةوةى ميَذووييةةكى     . بوونةوةرة ناتةواوة، كامل و تةةواو بكةات  

دوور و دريَةةذ هةيةةة هةةةذموونى نيَرايةةةتى و بةةةكارهيَنانى ميَيينةةة، لةةة       
 .شيَوةيةكى بازنةييدا دريَذ دةكاتةوة

لَةتة ئيتيكيةكةى خؤى وةك ماهيةتى هيَةز و  بةجمؤرة ثياوةتى بة رِوا
نيشةةان دةدات، ئةةةةوةش وةك  ... ثةيوةسةة  بةةةة شةةةرة  و بةةةةرزيَتى  

ناوةِرؤك لةة ثيةاوةتى جةسةتةيى دةاللةتةةكانى هيَةزى سَيكسةييدا خةؤى        
كةةةونكردنى ثةةةةردةى كضةةةيَنى، ثيتانةةةدن، ئامةةةادةطى و   : دةدؤزيَتةةةةوة

ئامةادةيى و قةلَةةمرِةوى   كةواتةة ئةطةةر   ... رِةثبوونى ئةنةدامى نيَريينةةو  
ثيةةاو و ئةةةو شةةويَنةى ثيةةاوى ليَيةةة بةةة ئاسةةايى دابنةةرآ، لؤذيكيانةةة          
بكةويَتةةةوة، ئةةةوة ملكةضةةبوونى ئةةافرةت و بةةةكارهيَنانى و ئةندامةةةكانى  
زاوزيَةةى ئةةافرةت جيَطةةةى رِةشةةبينيية، ئةةةو خةسةةلَةتة شةةةيتانيةية، ئةةةو  

اييةوة، بةةَم لةطةة َ   بريكردنةوة تيَيةدا دةكةويَتةة بؤشة   ، كة شويَنطةيةية
ئةوةشةةدا دةشةة  وةك كودةتايةةةك بةسةةةر ئةنةةدامى نيَرينةةة تةماشةةاى     

 .بكةين
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 ئةفسانةى نيَرينةى هةميشةيى و ميَينةى هةميشةيى
 

ذنايةتى و ثيةاوةتى، نيَةر و مة ، بةة شةَيوةيةكى طشةتى بةة ضةةمكى         
جةندةر ضةمكيَكة لة لةسةةر  . ةوة دةلكيَن"Gender-جةندةر/رِةطةز"

بة مانايةةكى ديكةة   . رِةطةز، جياكارى لةنيَوان ثياو و ذندا دةكات بنةماى
دةشة  جةنةدةر هةَلوَيسةتَيكى ديةار لةةخؤ بطةرآ يةان رِةفتةارى كةسةيَك          

بةة شةَيوةيةكى ِروونةرت جةنةدةر كردةطةةلَيكى جيةاوازى رِةطةزَيكةة        . بيَ 
لةسةةةر حيسةةابى رِةطةةةزَيكى ديكةةة، بةةة شةةَيوة تةقليدييةكةةةش ئةةةو        

بةةَم   36.رِةطةزى نيَر لة رِةطةزى مة  جيةا دةكاتةةوة   ، كة ةشيَوازطرييةي
هةميشةةيى و  ، كةة  بة هةتا هةةتايى كردنةى هةةذموونى نيَرايةةتى بةةوةى     

جةةيَطرية، ترسةةةكةى تةةةنها بةسةةةر ميَينةةةدا نييةةة، بةةةلَكو ترسةةةكة لةةة    
 .توندوتيذى ئةفسانةى ميَذووييةوةية

كى بةرضةاويان  ئةطةر سةيرى جةستةيى ذن و ثياو بكةةين جياوازييةة   
هةية، ئةو جياوازيية بؤ خؤى دةبيَتة بةهايةكى دةسةتكرد، كاتة  قبةولَى    

كةواتةة ئةطةةر بونيةادى هةةذموونى نيَرايةةتى بونيةاديَكى       . طفتوطؤ ناكات
ميَذوويى ب  و بةشيَكى زؤرى ئةو بونيةادة ميَذووييةة بةرهةةمى كةار بة ،      

وةتةةوة و نةةيتوانيوة   ئةوة بةرهةميَكة كة ميَذوو بةردةوام بةرهةمى هيَنا
 . نيَرايةتى رِاظةى بكاتةوة دةرةوةىبة شيَوةيةكى ديكة لة 

                                                
لميس كنجي، : ادب االطفال، ترجمة يالمجتمع و ف يف التنمط الجنسي - 36

 يف 192سليمان حسين، جريدة االسبوع االدبي، العدد : مراجعة

0/00/2112. 

بةجمؤرة جيَطريبوونى كؤمةلَطا بة طويَرةى ئةفسانةكانى نيَرساالرى و 
خةسلَةتى رِةمزى و خةسلَةتى : بايؤلؤذييةوة، دوو خةسلَةت لةخؤ دةطرآ

فسةةانةكانةوة ى شةةيكردنةوةى بونيةةادى ئةريَطةةايةكةةةميان لةةة . ميَةذوويى 
. ى كةردةى دووبةارة رِاظةكردنةةوةى ميَةذوو    ريَطةا دووةم لةة  . دةردةكةوآ

ئةطةرضى ئةفسانةكان ميَةذووى تايبةةت بةةخؤيان هةيةة، بةةَم بونيةادى       
ئةفسانةى هةميشة نيَر و هةميشة م  لة كؤى ئةفسانةكاندا هاوبةشييةكى 

يَ  ئةفسانةكانى تةواو ليَكنزيكيان هةية، هةر لةو رِووةشةوة دةتوان  بلَ
بةةجمؤرة  . هةميشة نيَر و هةميشة م ، هةةم بونيةادي  و هةةم ميَةذوويى    

ى هةلومةةةرجى ريَطةةالةةة  ثةةؤزةتيظتةةاكى ميَةةى نيَطةةةتيظ و تةةاكى نيَةةرى 
كةواتة هةذموونى . دياريكراوى رِةمزى و ميَذووييةوة ئةزموون دةكريَتةوة

ئةفسةانةكانةوة رِؤلَةى   ى ريَطةا نيَرايةتى لةاليةك بة شيَوةيةكى رِةمزى لةة  
خؤى دةطيَرِآ، ئةطةر كؤمةلَطا ليَى بةئاطا ب  يان ب  ئاطا، لةاليةكى ديكة 

ى قةلَةمرِةوى عةقلَى نيَرينةةوة دةسة  بةسةةر ميَةذوو و دووبةارة      ريَطالة 
 .رِاظةكردنى ميَذوودا دةطرآ و خؤى بةرهةم دةهيَنيَتةوة

-جةنةدةر /رِةطةز"ةى بةَم هةندآ لة نووسةران بريورِاى ديكة لة بار
Gender "   دةخةنةةةة رِوو و جياكارييةةةةك دةخةنةةةة نيَةةةوان مةسةةةةلةى

ى ريَطةا بايؤلؤذى و رِؤشنبريييةوة، بة برِواى ئةوان ضةمكى نيَةر و مة  لةة    
ة كلتورجةستةوة وةك مةسةلةيةكى بايؤلؤذى ديارى ناكرآ، بةلَكو ئةوة 

يَةر و مة  ديةارى    ئةو مةسةلةية يةكال دةكاتةوة و لةويَوة نر  و بةةهاى ن 
مةسةةةلةى " Female-مةة  "دةكةةات، واتةةة دةيانةةةوآ بلَةةيَن رِاسةةتة    

. مةسةةلةيةكى رِؤشةنبرييية  " Femininty-ميَيايةةتى "رِةطةزة، بةةَم  
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هةةةر لةسةةةر ئةةةو بنةمايةةةش هةنةةدآ لةةة ئافرةتةةان رِووبةةةرِووى مةسةةةلة  
ئارِاسةةتةكانى مةة  ديةةارى ، كةةة بايؤلؤذييةةةكان دةوةسةةنت، وةك توانايةةةك

وةك ضؤن هةنديَكى ديكة لة رِؤشنبريان حةقيقةتى بايؤلؤذى م  . كاتدة
بة بةشيَكى جياوازى ذنانة دةذميَرن و ... سكثرِى، شريدان، بيَنويَذى: وةك

هةةانى ئافرةتةةان دةدةن ئةةةو جياكارييةةةى خؤيةةان بةةة هةنةةد هةةةلَطرن و    
 .نةيشيَويَنن
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 رِاظةكردن/ئةفسانة
 

ذوو، ثيَويستة قسةةكردن بة ، لةة    قسةكردن لة دووبارة رِاظةكردنى ميَ
ضةةمكةكان و  ، كةة  هةلَوةشانةوةى كؤى ئةو تيَزة تةقليةدى و دؤطمايةةى  

بة مانايةكى ديكة دةمةةوآ بلَةيَو   . ضةمكى نيَر و ميَى لةسةر بونياد نراوة
كؤمةلَطاكان بة طويَرةى ئةفسانةكان "دةلَ  ، كة "ريكؤر"ئةو طوتةزايةى 
بن يان بة  ئاطةا بةن، ئةفسةانةكان      ئاطابة  كؤمةلَطاكان"و " جيَطري بوونة

، كةة  لةويَوة بةشيَك لة كؤنةثاريَزى دةنويَن " رِؤلَى خؤيانى تيَدا دةطيَرِن
ناتوان  بة شيَوةيةكى ديكةى مؤديَرن و جياواز دريَذة بة خؤى بدات، وةك 
ضؤن لة عةقلَييةتيَكى ضاالك و زيندووةوة دةتوان  رِاظةى سةردةمييانة بؤ 

ةو ئةفسةانانة بكةةات و بةة ئيقةةاعى سةةردةم و ثرسةةى سةةةردةم    نةاوكى ئةة 
" ريكةؤر "، كة كةواتة مانةوةى ئةفسانةكان بةو شيَوةيةى. بارييان بكات

، باسى دةكات، ثيَويستى بة دووبارة تةئويلكردنةوة هةية، بةةو مانايةةى  
 .دووبارة تةئويلكردن دةقيَكى ديكةى جياوازةكة 

كى نويَى جياواز ب ، كةواتةة كرؤكةى   ئةطةر دووبارة تةئويلكردن دةقيَ
مانةةةةوةى شةةةيَوة تةقليدييةكةةةةى ضةةةةمكى نيَةةةر لةةةةنيَو كؤمةلَطاكانةةةدا   

هةميشة وةك كؤنةةثاريَزيَك خةؤى   ، كة رِاستةوخؤ بةو عةقلَييةتةوة بةندة
دووبارة كؤثى دةكاتةوة، نةك وةك تيَرِوان  و دةقيَكى ديكةةى جيةاواز،   

ضةونكة عةةقلَى كؤنةةخواز    . دةمنةك وةك ئيقاعى سةردةم و ثرسى سةةر 
لةطةة َ ثرسةى سةةردةم و ئيقةاعى سةةردةم      ، كةة  ئةو توانايةى تيَدا نيية

 . بيَتةوة

ليَةةةةرةدا عةقلَييةةةةةتى نيَرسةةةةاالرى هةميشةةةةة رِةطةةةةةزى مةةةة  وةك   
بوونةوةريَكى كةم دةبينة  و ثيَيوايةة تةةواوبوون و كةاملَبوونى مة  هةةر       

مةيسةةر نابة ، ئةةو فيكرةيةة     ى ئةويديكةةى نيَةرةوة نةةب     ريَطاتةنها لة 
بةشةةةيَكى زؤرى لةةةة كؤنةةةةخوازى لةةةةخؤدا هةةةةلَطرتووة، بؤيةةةة دآ لةةةة   

ثيَيوايةة توانيويةةتى هاوسةةنطى لةةو     ، كةة  رِستةيةكى رِةمزى و لة هيَزيَك
خةؤى بةة ليَبوردةخةواز    ، كةة  لة هةذموونيَكةةوة ,,, بكات دروس نيَوانةدا 

" ذن و ثيةاو "نيوة ناتةةواو   دادةن ، كاملَبوونى مرؤظ لة ئاويَتةبوونى دوو
، كةةةة ئايةةةا هةةةةر ئةةةةو عةقلَييةتةةةة كؤنةةةةخوازة نييةةةة     . دةبينيَتةةةةوة

بة هةؤى  ..." بيَنويَذى مانطانة، سكثرِى، شريدان"جياوازييةكانى ئافرةت 
 ! الوازى ذن دادةن ؟

ذنةى وةفةادار دةبة  بةة شةيَوةيةك خزمةةتى       : ى هيندى دةلَ "مانؤ"
، كةةة خوايةةة، هةةةرطيز كاريَةةك نةةةكاتسةةةروةرةكةى بكةةا وةك بلَيَةةى ئةةةو 

ئازاريَك لةوةوة بة ميَردةكةى بطات، بارى كؤمةَيةتى ثيةاو و هةةبوون و   
نةةةةبوونى باشةةةى زؤر كاريطةةةةرى زؤرى لةسةةةةر ئةةةةو مةسةةةةلةية نييةةةة،  
هاوسةنطى ئةطةةر السةارى لةة ملكةضةى مَيردةكةةى بكةات لةة دؤنةادؤنى         

ةو عةقلَييةتةة بةةو هةةموو    ثرسيار ئةوةية ئايا ئة  37.دواتر دةبيَتة ضةقة َ
مةزنايةتييةةةى خؤيةةةوة دةتوانةة  بةةة شةةيَوةيةكى ديكةةةى جيةةاواز خةةؤى  

ئايةةا هةةةر ئةةةو عةقلَييةتةةة نييةةة لةةة كؤمةةةلَطا       ... تةرجةمةةة بكاتةةةوة 
                                                

ة النكةى شارستانيةتةكاندا، ويل دوران ، ذن، ثياو، ئاكارى سيَكسى ل - 37
خؤشناو، لة ز رية بآلوكردنةوةكانى يةكيَتى  شاددل: وةرطيَرانى لة فارسييةوة

 .002ذنانى كوردستان،  
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تةقليدييةكان جةا ض بةة ئاطةابن يةان بة  ئاكةا دووبةارة خةؤى بةة هةةمان           
مةوآ بلَيَو لةةو  دواجار دة.... شيَوةى كؤن و ثيَشوو بةرهةم دةهيَنيَتةوة

ذن و ثيةاو ئةةو   : "نيَرساالريية ثرِ شكؤيةدا ك  باوةرِ بة رِسةتةى وةرطيَةرِ  
بةيةكطةيشنت و ئاويَتةةبوون يةةك مرؤظةى كامةلَ     ، كة دوو نيوة ناتةواوةن

كةواتة لة كؤى ئةةو دذ بةيةكبوونةة طةةردوونى و    ! دةكات؟" ثيَكدةهيَن 
، يَر و م  بؤمان دةردةكةةوآ رِؤشنبرييية دياريكراوةى ثةيوةندى نيَوان ن

عةقلَييةةةةتى كؤنةةةةخواز و رِؤشةةةنبرييى شةةةةعبى كؤمةةةةلَطاكان وةك  كةةةة 
ثيَويسةة  نةةاتوانن عةةةقلَ و بريكردنةةةوةيان بةةة ئيقةةاع و ثرسةةى سةةةردةم  
بارطاوى بكةن، بؤية هةتا ئيَسةتاش شةكؤى خؤيةان لةة هةةذموونى نيَةردا       

ةط داكوتةاو  ى رِسروشةت دةبينن و كؤى ئةو هةذموونةش بة دياردةيةةكى  
سةير دةكةن، هةرطيز بري لةة تةرجةمةةكردنيَكى ديكةة و تةةئويلكردنيَكى     
ديكةةةى جيةةاواز ناكةنةةةوة، بةةةو مانايةةةش لةةةنيَو كؤمةةةلَطاى كؤنةةةخواز و 
ئارِاستةكراو بة رِؤشنبرييى شةعبى، دةسةَتى نيَر رِةهةنةديَكى ميَةذوويى   

دؤطمةكة، خؤى لةة  دياريكراو لةخؤ دةطرآ و بة هةمان شيَوة تةقليدى و 
خيَزان، دةولَةت، مزطةوت، كةنيسةة،  : ى دامةزراوة ثةروةردةييةكانريَطا

ى ريَطةا دةمةوآ بلَةيَو لةة   . هةروةها دامةزراوةكانى ديكة كؤثى دةكاتةوة
ئةو كؤثى كردنةوةيةدا دووبارة دةركةوتنى ئةفسةانة سةةرةتاييةكان بةة    

لَييةةتى بنبةسةتوو   ى عةقريَطةا لةة  ، كةة  هةمان شةيَوةى ثيَشةوو دةبيةن    
دةسةةةَت دةطريَتةةة دةسةة ، بةةة ديوةكةةةى ديكةةةش بةةة عةةةقلَكردنى       
ئةفسةةانةى هةةةذموونى نيَرايةةةتى، خةةؤى ضةشةةنيَكة لةةة زيندووبوونةةةوةى  

نيَرايةةتى  : دةلَة  " بؤرديؤ"كةواتة وةك . شيَوة كؤنةخوازةكةى ئةفسانة

ثيَنةاو   وةك ئةوةى دةيبين  طوتةزايةكى عةقآلنيية تا رِادةيةكى توند لةة 
ثياو و دذ بة ئافرةت لةة رِووبةرووبوونةوةدايةة، ئةةوةش هةةر ترسةان لةة       
ئافرةت ناطةيةةن ، بةةَلكو يةكةةجمار ئةةو ترسةة لةة خةودى ئافرةتيشةدا         

 38.بوونى هةية
 
 

 هةذموونى رِةمزى
 

هيَزى رِةمزى شيَوةيةكة لةة شةيَوةكانى دةسةةَت و لةسةةر جةسةتة      
تةةةة دةرةوةى رِقليَبوونةةةةوةى ثراكتيةةةزة دةكةةةرآ و رِاسةةةتةوخؤ دةكةويَ

جةسةةتةيى و ثشةة  بةةة بزويَنةةةرة هةسةةتييةكان دةبةسةةت  و دةكةويَتةةة   
هيَةةزى رِةمةةزى هةسةةتى نةةاوةوةى  . نةةاوةوة، واتةةة قوَييةةةكانى جةسةةتة 
يةان  ... عةيبةة، شةةرم، نيطةةرانى   : جةستة كؤنرتؤ َ دةكةات، بةؤ منوونةة   

... تنسةرسةةةامبوون، رِيَزطةةةر: شةةةيَوةكانى سةةةؤز و خؤشةويسةةةتى وةك 
هةلَبةتةةة ئةةةوةى دووةم هةسةةتيَكى زيةةاد لةةة ثيَويسةة  ئةةازاردةرة هةةةر    

تيَةةدا ... بؤيةشةةة سةةووربوونةوة و بةةةدحالَيبوون و لةةةرزين و تةةوورِةيى   
وةك دةزانةةة  هةةةةموو ئةوانةةةةش شةةةيَوازى جيةةةاوازن بةةةؤ    . دةبينةةةرآ

ى "مةن "ملكةضكردنى م  و جؤريَك لة ملمالنيَةى نةاوةوة و دوولةةتبوونى    
و كةوتنةةة بؤشةةايى و شكسةة  و خةةاوبوونى مةة  نيشةةان    يندابةةةزمةة  و 
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دةدةن، لةبةرانبةر ئةوةشدا دةاللةت لة طةيشنت بة ثلةى ضةيَذى ثياوانةة   
 .دةكةن، ئةو ضيَذةى كة ثياو بة نيشانةى ثياوةتى خؤى ناسى دةكات

كةواتة ئةطةر ثةيوةندى كؤمةَيةةتى لةسةةر هةةذموون وةسةتا بة  و      
ابةشةكردنى جةوهةرييانةةى نيَةوان نيَةرى     هةذموونيش لةسةر ثرنسةيبى د 

ضاالك و ميَى خاو بونياد نراب ، ئةوة ئةو ثرنسيب و رِيَك ستنة تةعبري و 
ئارِاسةةتةى ئةةارةزووى نيَةةر لةةة بةخاوةنبوونةةدا دةبينةة  و هةةةر لةويَشةةةوة  

هةنطاو دةنة ، وةك ضةؤن بةة ديوةكةةى     ( ئريؤتيزم)بةرةوة شةبةقييةت 
ى هةذموونى ثياو و ملكةضةبوونى مة    يَطارديكةش ئارةزووى ميَينةش لة 

بيَطومةان هةةموو ئةةو ديةد و تيَرِوانينانةةش لةة       . رِوو لة ئريؤتيزم دةكةات 
عةقلَيةتيَكةوة سةرضاوة دةطرآ، كة نيَر رِابةرايةةتى دةكةات، بةةَم وةك    
دةزانةةة  بنةةةةماى ئةةةةو تيَرِوانينةةةة لةسةةةةر فيكةةةرةى ثيَناسةةةةكردنى      

بووة، بةةةلَكو بةةةثيَى جؤرةكةةانى   نةةة دروسةة كؤمةَيةتيانةةةى جةسةةتة  
كةواتةة ض نيَةر ض مة ، دةتةةوانن    . ثةيوةنةدى نيَةوان نيَةر و مة  رِيَك ةراوة     

كردنى ئةةو جةؤرة   دروسترِةمزى نيَرايةتى بة شيَوةى جياواز دامبةزريَنن، 
كةشةةة لةةة رِةمةةز زؤرجةةار ثيَويسةةتى بةةة ئامةةادةطى ثيةةاوةوة نييةةة، بةةؤ     

ك ئاشةةكراية دةتةةوان   بةةة ديوةكةةةى ديكةةةش وة  . دذةكةةةش هةروايةةة 
كةواتةةة . جياوازييةةةكانى جةسةةتة لةةة رِووى بايؤلؤذييةةةوة نيشةةان بةةدةين 

دةكةوينة بةرانبةر دوو جؤر لة ديةدى كؤمةَيةةتى يةةكيَكيان ثةيوةنةدى     
هةيةة، ئةويديكةة    ةوةكلتةور بة كؤثيكردنى كؤنةخوازانةى ئةفسةانةكان و  
كةةميان بشة  لةة    ئةطةةر ية . لةسةر بنةماى بايؤلؤذى بةرجةسةتة دةبيَة   

ى عةقلَيةتيَكى مؤديَرنةوة قابيلى دووبارة رِاظةكردن بيَ  و دةقيَكةى  ريَطا

جيةةاواز خباتةةةوة، ئةةةوة دووةميةةان دةشةة  وةك دةركةةةوتى جيةةاواز و     
 .تايبةت تةماشا بكرآ

و ثرؤسيسةةةةكردن و  كلتةةةوربةةةةكورتى كةةةؤثيكردنى كؤنةخوازانةةةةى 
و سةةيماى كؤمةةةلَطا   سروشةةدريَةةذةدان بةةة شةةيَوةى رِةمزييانةةة، بؤتةةة   

كؤنةةةخوازةكان و لةويَشةةةوة وةك جؤريَةةك لةةة توندوتيةةذى رِةمةةزى خةةؤى  
دةنويَنةةة ، بةةةةو مانايةةةة توندوتيةةةذى رِةمةةةزى جةةةةخ  لةةةة عةقلَييةةةةتى  
. كؤنةخوازانةةة دةكةةات و ثة ةةة لةسةةةر قوربانييةةةكانى تونةةد دةكاتةةةوة 

ةسةةَتى  ليَرةدا عةقلَييةتى كؤنةخواز وةك كردةيةةك، رِيَطةا بةة هيَةز و د    
خةةةوتووى نةةاوكى ئةفسةةانةكان دةدات و تةةةواوى ئامةةاذة و نيشةةانة و      
هةرِةشةةةةةة و ورِوذن و فةرمانةةةةةةكانى رِيَكدةخاتةةةةةةوة و دريَةةةةةذة بةةةةةة  

 .ثراكتيزةكردنى بداتةوة
 

 و ضيَذى رِةمزى ئابورىئافرةت لةنيَوان 
 

بةةازارِى ذن و ميَردايةةةتى دةكةويَتةةة ميةةانى مامةلَةةةكردن و ئةةالَوطؤرِى  
. ى و ثانتايى ثةيوةندييةكانى بةرهةمهيَنانى سةةرمايةى رِةمزييةةوة  رِةمز

بة شيَوةيةكى طشتى لةو سيستمة كؤمةَيةتيةدا ئافرةت وةك شة  يةان   
باشرت بلَيَ  وةك رِةمز سةةير دةكةرآ و بةةجمؤرةش مانةاى ئةافرةتبوون      

بةةة ئةةافرةت نةةاوزةد كةةراوة و   ، كةةة دةكةويَتةةة دةرةوةى ئةةةو خةةودةى 
دووتويَى بةشداريكردن و زيادكردنى سةةرمايةى رِةمةزى    وةزيفةكةشى لة

كةواتةة ديةاريكردنى حةقيقةةتى ئةافرةت و     . ثياودا خةؤى هةلَدةطريَتةةوة  
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ثيَدانى لة دذةكةيةوة كةشف دةكرآ، بةؤ منوونةة لةةويَوة    ريَطاشويَنطةى 
كةة بةةرةو مالَةة ميَةرد دةيطوازنةةوة،       ،ئافرةت وةك ش  تةماشا دةكةرآ 

ة وةزيفة سةرةكييةكانى ذن منةدا َ لةسةك هةةلَطرتن و    وةك ضؤن يةكيَك ل
بةخيَوكردنةةة، بةةةو مانايةةةش ئةةافرةت وةك شةة  و ئةةالَوطؤرِى ثيَويسةةتة    

 .بةردةوام لةبةرذةوةندى ثياودا ب  و سةرمايةى ثياو زياد بكات
كةواتة خويَندنةوةى ثةيوةندى نيَوان ذن و ميَرد خؤى لة ثةيوةنةدى   

وة و تةةةواوى ئاما ةكانيشةةى ثيَويسةةتة لةةة   هيَةةزى رِةمزييةةدا دةبينيَتةةة 
، كةة  رِووت ئةابورى زيادكردنى هيَزى ثيةاودا بيَة ، سةةرةرِاى رِاظةةكردنى     

شةةيَوازى بةرهةةةمهيَنانى رِةمةةزى لةطةةة َ شةةيَوازى بةرهةةةمهيَنانى ئةةابورى  
نيَكةة َ بةيةةكرت دةكةةن و وا مامةلَةةة لةطةة َ ذنةان دةكةةن، وةك ئةةةوةى       

ضةيَذى رِةمزييةدا هةةب ،     ئةابورى كى بنةرِةتى لة كاَيةك بيَ  و بةشدارية
يان بة مانايةكى ديكةة لةةو ئاَلوطؤرِييةةدا وةك كاَيةةك ثيةاو بيكاتةة هةى        

بةةةجمؤرة لةةةويَوة ثيةةاو،  . خةةؤى و ضةةيَذى ليَةةوةرطرآ و بةةةكارى بهيَنةة   
وةك كاَيةك خاوةنداريَتى دةكةات  ، كة ئافرةت بة شةرةفى خؤى دةزان 

كةواتةة ئةافرةت لةةنيَوان    . رِةمزى خةؤى دادةنة    ئابورىو بة سةرمايةى 
ثياوانةةدا بابةةةتى ئالَوطؤرِييةةة، ثيةةاويش بةةةردةوام خةةؤى بةةة ليَثرسةةراو و   

 .بةرهةمهيَن و دووبارة بةرهةمهيَنانةوةى دادةن 
ئةةافرةت بةةةردةوام بةةؤ كةةارى ئةةالَوطؤرِى لةاليةةةن ثياوانةةةوة بةرهةةةم   

و سةةرمايةى كؤمةَيةةتى   ئافرةت وةك سةرمايةى رِةمزى . دةهيَنريَتةوة
لةاليةن ثياوانةوة دةسةتى بةسةةردا طةرياوة و قةؤر  دةكةرآ، لةاليةةكى       

ضيَذى رِةمزى دةاللةةت لةة ئامةادةطى ذنانةة دةكةات، ئةةوة        ئابورىديكة 

واتةة ئةافرةت وةك   )بؤ شةتةكان   ئابورىتيَرِوانينى ، كة ئامادةطى ذنانةية
لةة ئارِاسةتةكردنى ئةةو     دةطؤرِآ، ئةوة ئامادةطى ذنانةية بةشةدارى ( ش 

تيَرِوانينةةة دةكةةات و بةةؤ ئةةةو بةشةةدارييةش دةشةة  مةةةرجى ديةةاريكراوى  
 .هةب ، هةر لةويَشةوة دةش  ئالَوطؤرِى ذن و ميَردى لةسةر رِيَك خبات

بةةةَم وةك دةزانةة  ئةطةةةر ئافرةتةةان بةةؤ كةةارى كؤمةَيةةةتى ملكةةةض  
ةتوانن فةزيلةةةتى بكةةريَن و بةةة بضةةووك دابنةةريَن و نكؤلَييةةان ليَبكةةرآ و نةة 
دةكةونةة  " بؤرديةؤ "خؤيان ثرؤسيسة بكةن، ئةةوة ثيةاوانيش بةة بةرِواى     

نيَةةو هةةةمان زينةةدان و دةبنةةة قوربةةانى، نةةةك لةبةةةر ئةةةوةى هةةةذموونيان 
بةسةر ذنانةوة هةية، بةلَكو لةبةر ئةوةى داواكةراون هةةذموونيان هةةب ،    

ةواتةة لةةنيَوان   ك 39.لةبةر ئةوةى بوونى خؤيان لةو ئةركةةدا دةبينيَتةةوة  
ذن ثيَةةى ، كةةة فةزيلةةةتى ثيةةاو و رِةزيلةةةتى ذنةةدا هةةةموو ئةةةو كارانةةةى   

هةلَدةسةة  بةهةنةةد هةةةلَناطريآ، بةةةَم هةةةموو ئةةةو كارانةةةى ثيةةاو ثيَةةى    
هةلَدةسةةة  بةةةة طةةةرنط سةةةةير دةكةةةرآ، هةةةةتا ئةطةةةةر ضيَشةةةتليَنان و    

ذنةةةةانى ، كةةةةة بةةةةةجمؤرة ئةةةةةو ثيَوانةيةةةةةى . بةرطةةةةدوورينيش بيَةةةة  
طيَنرآ طةردوونى ناكةويَتةوة، بةَم ذنان لة بزاظى ذنانةيانةدا  ثيَهةلَدةسةن

بةةة طةةةردوونى لةةة قةلَةةةمى دةدةن، بةة  ئةةةوةى بةةري لةةةو هةذموونةةة        
 . كاريطةرييةى ثياوان بكةنةوة

ليَرةدا ئامةا ى هةذموونةدارى نيَرينةةيى هةميشةة ذن وةك بابةةتيَكى      
تةماشةةاكردنى رِةمةةزى دةخاتةةة رِوو، وةك ئةةةوةى بةةوونى ذن لةةة ثيَنةةاو   

ثياوانةةةداب ، بؤيةةةة بةةةةردةوام ئةةةةوة ئةةةافرةتى نةةةةرم نيةةةان و جةةةوان و  
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سةةةةةر رِاكيَش و دةم بةةةةة خةنةةةةدة و ملكةضةةةةة تةةةةةواوى خةسةةةةلَةتة   
تايبةتييةكانى رِةطةزى ميَى تيَدا بةرجةستةية و قابيلى ئالَوطؤرِى زيَةرتى  

ثيةاوان  ثياوانن، بةَم ئةطةر ثيَضةوانةى ئةو خةسلَةتانة بكةونةوة، ئةوة 
كةواتةةة . بكةةةن دروسةة نةةاتوانن وةك ثيَويسةة  هاوطو انيةةان لةطةلَةةدا  

ئةطةر ذنان نةتوانن وةك ثيَويس  خؤيان بؤ تةماشكردنى ثياوان ئامةادة  
و ملكةةةض بكةةةن، ئةةةوة تةطةةةرةيان هةيةةة و وةك مةسةةةلةيةكى بونيةةادى  

 وةك دةزانة  . ناتوانن وةك ش  بؤ بازارى ضيَذى رِةمزى خؤيةان بنةويَنن  
ثةةرةى  " سةرتاوس "و " فرؤيةد "فيكرةى ئالَوطؤرِى ذنان لةسةر دةسةتى  

ذنةان دةشة  بةؤ بةةهيَزكردنى     ، كةة  سةندووة و ئةةو تيةؤرة واى دةبينة    
 .ثةيوةندى نيَوان ثياوان بةكار بهيَنرآ

بةةةةَم لةةةةمرِؤى مؤديَرنةةةةدا ئةةةةوة هةةةةولَى فيكةةةرى و مةةةةعريفى و    
ازييةة رِةطةزييةةكان بةة    ئايديؤلؤذى بزاظى ذنانة، كةة دةيةةوآ كةؤى جياو   

ى بةةذميَريَ  و ضواضةةيَوةكان و ثؤلينكردنةةةكان بةةة دةسةةتكردى سروشةةتنا
نيَرسةةةاالرى بداتةةةة قةلَةةةةةم و لةةةة جيةةةةاوازى رِؤشةةةنبرييى و ذيارييةةةةدا     
هةلَيطريَنةوة، هةةروةها هةةموو ئةةوانى ديكةةى وةك ثريؤزيةى و ثيسةى،       

بةةة ئةةاذاوةى  وةال دةنةةيَن و ... طشةةتى و تايبةةةتى، ئةسةةلَى و بيَطانةةةيى  
 . سيستمى ناوى دةبةن

جيةاوازى  40"رِةطةةزى يةكةةم   "لة كتيَبيَكى بة ناوى " إليريك زميور "
لةةةنيَوان دوو جةةؤر لةةة دينامكيةةةتى بزاظةةى ذنانةةة لةةة خؤرئةةاودا دةكةةات و  

ذنةةان لةةة نيةةوةى دووةمةةى ضةةةرخى رِابةةردوو     : بةةةجمؤرة دةخياتةةة رِوو 
ان لةةو دةرفةتةةدا بةدةسة     هةولَياندا ببنة ثياو، بةَم كات  سةركةوتني

لةةة قؤنةةاغى يةكةةةمى  ! كةةة ببنةةة ذن ،نةةةهيَنا، طوتييةةان لةسةةةر ثياوانةةة 
هةلَسانةوةى ئافرةتاندا، ئافرةتةان توانيةان مةافى هةلَبةذاردن و تةةَ  و      
لةةةباربردن و هؤيةةةكانى سةةكثرِنةبوون و ئةةازادى سيَكسةةييان بةدةسةة      

" 10"وونى نةةوةى  بةَم هةةموو ئةةو بةخششةانة دواجةار كثبة     ... بهيَنن
ليَكةوتةوة، ئيرت دايكان بة تةنها لةطة َ مندالَة بة  باوكةةكانيان مانةةوة،    
ضيَذى سيَكسى لة ئاستيَكى نزمى يانةكان ثرؤسيسةة دةكةرا، كؤمةةلَيَكى    

هةنةدآ لةة ذنةانيش    ... زؤر وةك هؤمؤ بة دلَتةنطى ذيانيان بةسةر دةبةرد 
يةتى و ثيشةيى و سياسةى  دةيانةويس  بطةنة ناوةند و شويَنطةى كؤمةَ

بةرز بةدةس  بهيَنن و رِيَز بؤ خؤيان بطيَرِنةةوة و هةولَيانةدةدا سيسةتمى    
دايكساالرييان بةسةر سيستمى باوكسةاالريدا بسةةثيَنن، بؤيةة دةكةوتنةة     

لةاليةكى ديكةة  ... ثياوان بة كارى نيَو ما َ هةلَسن، كة مشتومرِى ئةوةى
سيَكسةكردن و دواجةار واى ليَهةات     طرفتة جةوهةرييةكة كةوتة نيَو كةارى 

ذنان هةتا رِووخسارى دةرةوةشيان وةك ثياوان ليَةدةكرد، طرنطييةان بةة    

                                                
رودولف  ،لم تترجل المرأة فتأنث الرجل: إليريك زيمور ،الجنس األول - 40

بة ناوى هةَلبةتة ئةو ناونيشانة لة ناونيشانى كتيَبةكةى سيمؤن دؤبؤظوار  ،ضاهر
 .برِوانة سايتى طؤطلَ لة ئينتةرنيَ , رِةطةزى دووةم وةرطرياوة
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جةةوانى خؤيةةان نةةةدةدا، بةةؤ ئةةةوة ئةةارةزووى ثيةةاوان لةةةخؤيان دوور        
 .بكةنةوة

ئةمرِؤ خؤرئاوا ثراكتيزةى دةكةات، قؤنةاغى   ، كة بةَم قؤناغى دووةم
طةة َ هةرةسةهيَنانى قؤنةاغى يةكةةم،     بة ذنبوونى ثياوانة، ئةةو قؤناغةة لة  

، ذن دانى بةةوةدانا ، كة واتة بة ثياوبوونى ذن دةستى ثيَكرد، ئةو كاتةى
وةك رِةطةزَيكى بنةرِةتى لةة ذيانيةدا ثَيويسةتى بةة ثيةاو هةيةة، بةةَم        كة 

وةك ضةةؤن ! نةةةك وةك ئةةةوةى وةرطيَةةرِى كةةوردى بةةريى ليَدةكاتةةةوة     
 و دؤن جةوان  (Casanova)انؤ  ئافرةتى ئةمرِؤ ثياوى نيَرى وةك كةاز 

(Don Juan) وةك ، كةة  ئافرةتى ئةمرِؤ ثيةاويَكى دةوآ . رِةتدةكاتةوة
 .ثيَويس  بة خؤشةويستى و وةفاوة بةشدارى لة ذيانيدا بكات
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 ضةمكى توندوتيذى لةنيَوان فيكر و زانستدا

 
 :ثيَشةكى

ذةرانى بة طشتى توندوتيذى بؤتةة جيَطةةى بايةةخى كؤمةةلَيَك لةة تويَة      
كؤمةَيةةتى و سياسةى و دةروونةةى، ئةةوةش بةشةيَكى زؤرى رِاسةةتةوخؤ     
ثةيوةنةةدى بةةة رِةنطدانةةةوةى فيكةةرى ئةةةوروثى و رِابوونةةةوةى فيكةةرى     

هةلَبةتة فيكةرى ئةةوروثى دةسةتى بةسةةر ئةةو سة        . ئوسولَييةوة هةية
ى مرؤيةى و  سروشةت سةدةيةى دواييدا طرتووة و هةر لةويَشةوة باية  بةة  

بيَطومةةةةةةان ئةةةةةةةو . دةدةن... ى تةةةةةةاك بةةةةةةة دةولَةةةةةةةت ثةيوةنةةةةةةد
دةستبةسةرداطرتنةش بؤ خؤى كؤمةلَيَك طرفتى جؤراو جةؤرى هيَناوةتةة   

 ..بةرهةم
( ناتوندوتيةذى )تيةؤرى  ، كةة  ى زانةا، ئاشةكراى كةرد   (فريدريك ئينطلز)

و  ئةابورى بةؤ مةسةةلة   ، كة لةميانى كؤى ئةو رِاظةكردنانةوة دةركةوتووة
، كةةة بةةةجمؤرة دةشة  ئةةةو توندوتيذييةةى  .. وةسياسةييةكان تةةرخانكرا  

تةةاكو ئيَسةةتاش لةةة دةزطاكةةان وةك شةةتيَكى بةةاو ماوةتةةةوة و بةةةكارى      
سةرةتاييةكان هةلَدةسةيَ ، دووبةارة وةك دياردةيةةكى    ( دوورخستنةوة)

 . سياسى رِاظةى بكةينةوة ئابورى
لةذيَر بةارى بيَبةشةكردن لةة ذيةان دةنةالَيَنن      ، كة ليَرةوة ئةو طةالنةى

بةةو ذيانةة ناضةار    ، كةة  توندوتيذى زيَرت قبو َ دةكةن لةبةرانبةةر ئةوانةةى  
ثسةثؤران بةؤ   . نةكراون، يان لةثةناى سؤز و خؤشيدا ذيان بةسةر دةبةن

ى مرؤيةةى دةكةنةةةوة سروشةةتبةرثةرضةةدانةوةى توندوتيةةذى جةةةخ  لةةة  
 : ئةويش دةبةستنةوة بة

 (ى مرؤيى شةرِخوازسروشتى مرؤيى ضاكةخواز، سروشت) 
ى بةةةةناوبانط، توندوتيةةةذى وةك  (0412-0992ئةةةية خةلةةةدون  )

زولَةةو و دوذمنكةةارى لةةة  )ى خةةودى مةةرؤظ دةبينيَةة   سروشةةتبةشةةيَك لةةة 
هةةةةروةها فةيلةسةةةو  ئينطليةةةزى (. رِةفتارةكةةةانى مةةةرؤظ دةذميَردريَةةة 

ى مةةةرؤظ ثةةةرِ لةةةة  سروشةةةتثيَيوايةةةة ( 0250-0811تؤمةةةاس هةةةؤبز )
ؤظ بةةةرةو شةةةرِى هةةةمووان توندوتيذييةةة، نائاسةةودةيى رِقةبةرايةةةتى مةةر 

 .بةدذى هةمووان دةكاتةوة
 

 : ضةمكى توندوتيذى
 

توندوتيذى رِةفتاريَكة يان كردةيةةكى دوذمنكارييةة تةاك يةان كؤمةة َ      
يةةان ضةةينيَكى كؤمةَيةةةتى يةةان دةولَةةةتيَك لةةة ضوارضةةيَوةى هيَزيَكةةى       

لةبةرانبةر تاك يةان  ... ، سياسى، كؤمةَيةتى، دةروونىئابورىناهاوتاى 
كؤمة َ يان ضينيَكى كؤمةَيةتى يان دةولَةةتيَكى ديكةة ثيَةى هةلَدةسة ،     

 .بؤ ئةوةى دةستى بةسةردا بطريَ 
 

 : ضةمكى زمانةوانى توندوتيذى
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توندوتيذى لة زمانى عةرةبيدا واتة جياوازى لة فرمان، كةمى لة سةؤز  
ؤز توندوتيذى سؤز و ميهرةبانى تيَدا نيية، دةكةويَتة بةرانبةر سة . و ميهر

و ميهر، يان بةسةر سؤز و ميهةردا دةكريَة ، تةةعبري لةة مامةلَةةكردنيَكى      
توندوتيةذى ماناكةانى لةة سةرزةنشةتكردن، زةبةر، سةةختى       . بةد دةكات
بةجمؤرة توندوتيذى بؤ ئةو كؤمةلَةة  ... سةختى تا ئةوثةرِى. وةرطرتووة

ك مانةاى  ليَرة ئاماذة ثيَكراوة، هةروةها كؤمةةلَيَ ، كة كردةية دةطةرِيَتةوة
 ...زيَرتيش لةخؤ دةطريَ 

لةةةذيَر ئةةةو رِؤشةةنايية دةتةةوان  بلَةةيَ  توندوتيةةذى لةطةةة َ مرؤظةةدا      
لةدايكبووة، لة ميانى ئةو ميَذووة دوور و دريَذةيشةوة كؤمةلَيَك شةيَوةى  

ئيسةةكؤثيدياى )بةةةثيَى ثيَناسةةةكردنى . جؤراوجةةؤرى لةخؤداهةةةلَطرتووة
لةةميانى نةاوكؤيى   ، كةة  توندوتيةذى  مةبةس  لةة ( زانستة كؤمةَيةتيةكان

كؤمةَيةتيةدا خةةؤى لةةة بةةةكارهيَنانيَكى ناياسةةاييانة يةةان نةةارِةوايى هؤيةةة  
ناثةسةندة مادييةكاندا هةلَدةطريَتةوة ض لةثيَناو مةبةسةتى تاكةة كةسةى    

 .يان مةبةستى كؤ بيَ 
ضةةةمكى ، كةةة ئامةةاذة بةةةوة دةكةةات  ( مةوسةةوعةى زانسةةتى )بةةةَم 

اك يةان كؤمةةَ  بةة دذى تةاك يةان كؤمةةلََيكى ديكةة        توندوتيذى لةاليةن ت
دةكريَتةةوة، جةةا ض وةك قسةةة ثيَطةوتن بيَةة  يةةان بةة بةةةجيَهيَنانى كةةردة    

بةجمؤرة توندوتيذى كردةيةكة لةبةرجةستةكردنى هيَزةوة ديَتةة  . بكريَ 
 .بةرهةم، جا ئةو هيَزة فيزيكى بيَ  يان رِةمزى

يَكى جةسةةتةيية يةةان  توندوتيةةذى فشةةار ، كةةة واى دةبينةة ( بريفيةةؤ)
يَكى تاك وازانةةة يةةان كؤمةلَ وازانةةةى هةيةةة، لةةة    سروشةةتمةعنةوييةةة و 

و ( طراهةام )بةَم هةردوو زاناى كؤمةلَناسى ئةمريكى . مرؤظةوة بؤ مرؤظة
بلَةةيَن توندوتيةةذى رِةفتاريَكةةة بةةةرةو   ، كةةة دةطةنةةة ئةةةوةى ( جةةري. ت)

ولَةك دةبيَتةةوة،   ئازاردانى جةستةى كةس يان زيان طةيانةدن بةة مةا َ و م   
 .يَكى تاك وازانة يان كؤمةلَ وازانة لةخؤ بطريَ سروشتجا ض 

، كةة  ثيَناسةى توندوتيذى وةك فشاريَك دةكةات ( فيولي  داطر)دكتؤر 
مرؤظ ناتوانيَ  خؤى لةبةرانبةرى رِابطريَ ، ئةو فشارةش لةة دذى ئةازادى   

كةة  ، هةةموو ئةوانةةش تةةعبري لةةوة دةكةةن     . كةسى جيَبةةج  دةكريَة   
توندوتيذى لة ثيَنةاو سةرثيَشةؤرِكردنى اليةةنيَك لةاليةةن اليةةنيَكى ديكةة       

بةةو مانايةةش توندوتيةذى دةكةويَتةة نيَةو ثةيوةنةدى       . ممارةسة دةكةرآ 
جةةا ئةةةو ... يةةان كؤمةَيةتييةةةوة ئةةابورىهيَةةزى ناهاوتةةاى سياسةةى يةةان 

جياوازييةةة لةسةةةر بنةةةرِةتى سَيكسةةى بيَةة  يةةان بنةضةةة و تةمةةةن و        
وةك ضةةؤن بةةةر كةسةةيَتى مةةرؤظ دةكةةةويَ  دواتةةريش . يكةةةوة بيَةة ئةواند

 ...دةبيَتة تةطةرةى طةشةكردنى كةسيَتى و ئازادييةكانى
بةة شةيَوةيةكى طشةتى ثيَناسةةى     ( لةيال عةبدولوةهاو)بةَم دكتؤرة 

توندوتيةةةذى رِةفتةةةار يةةةان كردةيةةةةكى : توندوتيةةةذى بةةةةجمؤرة دةكةةةات
 .نيَكى ديكة ئة امى دةداتدوذمنكارانةية اليةنيَك بة دذى الية

 
 : ثيَناسةى بايؤلؤذى بؤ توندوتيذى

 

ى خانةة زينةدووة ئالَؤزةكةانى    ريَطاوةك دةزانرآ كاريطةرى بؤماوة لة 
كرؤمؤسؤمةوة بة ئة ام دةطات، ئةةو كاريطةرييةةش وةك ضةؤن لةسةةر     
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. ئاستى بايؤلؤذى دةردةكةويَ ، لةسةةر ئاسةتى زهةن و دةروونيشةةوةية    
لةسةةةةر ئةةةةو كاريطةرييانةةةة   ( كةةةرؤك )ان لةوانةةةةش زؤربةةةةى ثسةةةثؤر 

. رِيَككةوتوون، بةَم كاريطةرى طؤرِانكارييةة سيَكسةيةكان رِةتدةكةنةةوة   
بةجمؤرة كردةى دوذمنكارى لةةذيَر كاريطةةرى منوونةيةةك لةة دنةدانةةوة      
لةةةدايك دةبيَةة ، بةةةَم ئةةةو دنةدانةةة وةك خةسةةلَةتيَكى بؤمةةاوةيى خةةؤى 

ثةرضةكردار، : لة فاكتةرى خؤرسكى بؤ منوونةدةنويَن  يان وةك هةندآ 
كةة  ... هةلَضوونة دةروونييةكان و هيَزى فيزيكى و ضاالكية هؤرِمؤنييةكان

 .ئاراستةيان بةرةو رِيَرِةوى دوذمنكارانة دةضيَ 
، كةةةة رِايانطةيانةةةد( 0001)تويَةةةذةران لةةةة نيويةةةؤرك لةةةة سةةةالَى     

بةةة توندوتيةةذى و  ثةيوةنةةدييان، كةةة طةيشةتوونةتة كؤمةةةلَيَك كرؤمؤسةةؤم 
دوذمنكةةارى و تاوانةةةوة هةيةةة، بةةةجمؤرة توندوتيةةذى بيؤلةةؤذى، لةةةو       
نةخؤشانةدا دةردةكةويَ ، كة سكاَ لة نؤرة تةقينةوةى توندوتيذى يان 

هؤى سةةرةكى توندوتيةذى بةايؤلَؤذى    . هيَرشئاميَز، يان كاولكارى دةكةن
ن ثيَكةةران و بةةة ثيَكةةران يةةان برينةةداركردنى دةمةةار لةةة كةةاتى رِووداو، يةةا 

 .برينداربوونى دةمار لة كاتى لةدايكبوون وةسف دةكريَ 
 

 : ثيَناسةى هؤيةكانى رِاطةياندن بؤ توندوتيذى
 

هةلَبةتة اليةنى هؤيةكانى رِاطةياندن لةنيَو تةواوى اليةنةكانى ديكةةدا  
. بةطشتى اليةنيَكى ديارة، و ثيَناسةى تايبةتى خؤى بؤ توندوتيذى هةيةة 

بةةةجمؤرة ( لةةة ذيةةانى رِؤذانةةةدا  تلفزيةةؤن)لةةة كتيَبةةى  ( شلةةؤنيز و فةةيل )

كردةيةكة بة ثيَكران يةان برينةداركردن   ، كة ثيَناسةى توندوتيذى كردووة
 .يان مةرطى كةسى ئةويديكة ديَتة ذماردن

هةةر  : ثيَناسةى توندوتيذى ميديايى بةةجمؤرة دةكةات  ( ئاما  كةما )
ى جةستةيى يةان كةردةوة   هةرِةشةيةكى ئاشكرا بةهؤى بةكارهيَنانى هيَز

بة ئة ام بطات و ئاما ى ئازارطةياندن بيَة  بةة جةسةتةى هةةر كةسة       
يةةان كؤمةةةَل ، ئةةةو ئازارطةياندنةةة خبريَتةةة ِروو يةةان شةةاراوة بيَةة  بةةة        

هةةةةروةها توندوتيةةةذى هةنةةةدآ لةةةة    . توندوتيةةةذى نةةةاوزةد دةكريَةةة   
ةوة رِوو لةة ويَنةاكردنى ئة امةدانى ئةازار    ، كةة  دميةنةكانيش دةطريَتةةوة 

دةدات، بةو مانايةش توندوتيةذى كةؤى ئةةو هةرِةشةةو رِةفتةارة توندانةة       
ئةطةرضى لةسةر شاشة دةرناكةون، بةَم لةبةةر ئةةوةى   ، كة دةطريَتةوة

 .دةرئة امى زيانبةخشيان هةية دةضنة ميانى توندوتيذى ميدياييةوة
 

 : بؤ توندوتيذى ئابورىثيَناسةى 
 

بةؤ توندوتيةذى لةة هةةموو ثيَناسةةكانى       ئةابورى ديارة ثيَناسةكردنى 
توندوتيةذى دةرئةة امى   : ديكة جياوازترة و بةةجمؤرة ثيَناسةة دةكريَة    

دةكةويَتة نيَةوان ثيَداويسةتييةكانى خةةلَك و    ، كة ئةو بؤشايية نةشياوةية
دةسةتيان دةكةةةويَ ، يةان بةةة مانايةةكى ديكةةة    ، كةةة رِازيبوونيةان بةةوةى  

لةة  ، كةة  دةكةويَتة نيَوان واقيةع و ئةةوةى  ، كة توندوتيذى ئةو جياوازيةية
 .يةوة بةدةس  ديَ ئابوريرِووى 
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: بةةةو جةةؤرة ثيَناسةةة دةكةةات  ئةةابورىتوندوتيةةذى ( سةةامية قةةةدر )
بةكارهيَنانى هيَزى فيزيكيية بة مةبةستى ئازاردان و زيان ثيَطةياندن، بةة  
بيَبةشةةبوون لةةة مافةكانةةةوة بةنةةدة و دةضةةيَتة خانةةةى بةةةةكارهيَنانى       

ةَتيَكى ناثةسةند، لة ثا َ ئةوةشةدا كؤمةةلَيَك مانةاى ديكةةى لةةخؤ      دةس
طرتووة، هةموو ماناكانيش لةة هيَرشةكردن و دوذمنكةارى و نوانةدنى هيَةز      

 .بةسةر جةستةو رِةتكردنةوةى ئةويديكةدا خؤى هةلَدةطريَتةوة
 

 : توندوتيذى خيَزانى
 

ة لةةةة توندوتيةةةذى خيَزانةةةى رِةفتةةةار يةةةان كردةيةةةةكى دوذمنكارانةيةةة 
اليةنيَكةوة بؤ اليةنةكةى ديكة بة ئة ام دةطةات، هةةروةك دةشة  تةاك     
يةان كةؤ يةان ضةةينى كؤمةَيةةتى يةان دةولَةةةت بةة ئةة امى بطةيةةةنَي ،        

يةةةان  ئةةةابورىئةةةةوةش دةكةويَتةةةة ضوارضةةةيَوةى هيَزيَكةةةى ناهاوتةةةاى    
كؤمةَيةتى يان سياسى لةة ثيَنةاو دةستةبةسةةراطرتن و ملثيَكةضةكردنى     

ى ديكة لة ئاكاميشدا ئةو اليةنة ناضار بة زيانى مةادى مةعنةةوى   اليةنةكة
 .و دةروونى دةكريَ 

توندوتيذى خيَزان شيَوةيةكة لة شيَوةكانى بةكارهيَنانى نارِةوايانةةى  
هيَز لة اليةن يةكيَك يان زياتر لة ئةندامةكانى خيَزان دذ بة ئةويديكة يةان  

ملثيَكةضةكردن و رِاونةان، بةة     ئةوانيديكة، بة مةبةستى ئازارثيَطةيانةدن و 
 .لةطة َ ئازادى و ويستى تاكة كةسى يةكناطريَتةوة، كة شيَوةيةك

توندوتيذى خيَزانى رِةفتاريَكة يةكيَك لة ئةندامةكانى خيَةزان بةرانبةةر   
يةةكيَكى ديكةةةى ئةنةةدامى خيَزانةكةةة ئةةة امى دةدات، بةة  ئةةةوةى هةةيض  

كراوى زيانطةياندنةةة و ئةةةوةش بةةةدياري . بةلَطةيةةةكى بةدةسةةتةوة بيَةة   
هةموو جؤرةكانى بيَبةشةكردنى ثيَداويسةتيية بنةرِةتييةةكان و ئةازادى و     

واتة كةسيَك ناضار بكريَ  ب  حةزى خؤى كردةيةةك ئةة ام   )ناضاركردن 
هةةةروةها جنيَةةودان و القةةةكردن و برينةةداركردنى جةسةةتةيى و      ( بةةدات

 . دةروونى دةطريَتةوة
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 وتيذى رِةمزىتيؤرى توند

 الى ثييَر بؤرديؤ
 

، ضةمكى توندوتيذى وةك مةسةلةيةكى ميَذوويى بةةو هيَةزةوة بةنةدة   
لةة وشةةى   ( violence)، يةان خواوةندةوةيةة، وشةةى    سروشة  لةة  كة 

. وةرطةةةرياوة و مانةةةاى توندوتيةةةذى دةطةيةةةةنيَ ( violentia)التينةةةى 
ةلَيَناراوة و هة ( vis)وشةى ناوبراو لة فؤرِمة فيزيكيةكةيةةوة لةة وشةةى    

ئةةةةو مانايةةةةش لةةةة زؤربةةةةى فةرهةنطةةةة   . تةةةةعبري لةةةة هيَةةةز دةكةةةات  
جؤراوجؤرةكةةةانى زمةةةان بةةةة ئةسةةةلَى وشةةةةى يةكةمةةةةوة بةنةةةدة، وةك  

ئةةةةةو فةرهةنطةةةةة توندوتيةةةةذى وةك ( Larousseالروس )فةرهةةةةةنطى 
بةةةهيَز و تونةةديى ثةةةرطري َِو  ، كةةة خةسةةلَةتيَك بةةؤ هةةةموو ئةةةو كارانةةةى  

خاتة رِوو، بة خةسلَةتيَكى دوذمنكارانةى دادةنيَ ، درِندةييةوة بةندة دة
تةعبري لةوثةةرِى تونةدى دةكةات و بةة زاراوة و رِةفتةاردا      ، كة خةسلَةتيَك

مةوسةةوعةى . طةةوزةر دةكةةات و لةةة بةةةكارهيَنانى هيَةةزدا رِةنطدةداتةةةوة  
(Universalis )    فةرهةةةنطى، توندوتيةةذى لةةة كردةيةةةكى ديةةاريكراودا

قسة يان كردار، كة لةاليةةن تاكيَةك لةبةرانبةةر     دةيبين  كردةيةك ض وةك
تةةاكيَكى ديكةةة، يةةان ضةةةند تاكيَةةك و اليةةةنيَك لةبةرانبةةةر ضةةةند تاكيَةةك و  

ئةو كةردة تونةدة خةؤى لةة هيَةزدا      ... اليةنيَكى ديكة ثرؤسيسةى دةكةن
 .هةلَدةطريَتةوة جا ض فيزيكى ب ، يان رِةمزى

 

 
 توندوتيذى رِةمزى

 

توندوتيذييةةةةكى لةسةةةةرةخؤى ( بؤرديةةةؤ) توندوتيةةةذى رِةمةةةزى الى
رِازيكةر و شةاراوة و نةةبينراوة، خةؤى وةك رِيَك سةتنيَك لةة دةرككردنةى       

بؤرديةةؤ ... رِةوا و ضةيَذى هونةةةرى و بنضةينةكانى ئةةةدةو هةلَدةطريَتةةوة   
ئةو ثيَناسةية وةك ئةزموونيَكى خةودى و ذانةوذوارى تةاك نيشةان نةادات،      

سياسى بةرجةستةى دةكات، هةةر لةسةةر    بةلَكو وةك كؤمةلَيَك دياردةى
ئةةةةو بنةمايةةةةش بايةةةةخى توندوتيةةةذى رِةمةةةزى سةةةةر مان بةةةؤ خةةةؤى 

طوتةارى دذ بةة   : بؤ منوونة توندوتيذى رِةمزى رِادةكيَش ، لة شيَوةكانى
بيَطانةةة و رِةطةزثةرسةةتى و لووتبةةةرزى ئةرسةةتؤكراتى، ئايديؤلؤذييةةةتى   

 ....طةرايى نيَرانةشةعبى هةلَبذاردة، يان ضينى حاكو، هةذموون
 

 ثيَناسةى توندوتيذى رِةمزى
 

بؤرديؤ لة بارةى توندوتيذى رِةمزى وةك توندوتيذييةةكى نةا فيزيكةى    
قسة دةكات و ثيَيواية هةةر لةة بنةرِةتةةوة دةشة  ئةةو توندوتيذييةة لةة        

ى ثةةةروةردة و فيَركردنةةى مةعريفةةة و ئايديؤلؤذييةةةوة ثرؤسيسةةة    ريَطةةا
وةيةكى نةرم وةردةطرآ و هةستى ثيَنةاكرآ،  بكرآ، ئةو توندوتيذيية شيَ

بؤرديةؤ  . وةك ضؤن بة نسبةت قوربانييةكانيش بة نةبينراوى دةميَنيَتةوة
رِةخنةةة لةةة فيكةةرى ماركسةةى دةطةةرآ، ضةةونكة بةةة رِاى بؤرديةةؤ فيكةةرى    
ماركسى بايةخى بة شيَوة جؤراوجؤرةكانى توندوتيذى رِةمةزى نةةداوة و   
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ضةونكة  . و ئابورى بة هةنةد هةلَةدةطرآ   زيَرت شيَوةكانى توندوتيذى مادى
بؤرديةةؤ ثيَيوايةةة توندوتيةةذى رِةمةةزى بةةة شةةيَوة جؤراوجؤرةكانييةةةوة      

 .هةية شدائابوريكاريطةرى لة بوارى 
وةك دةزان  توندوتيذى رِةمزى لةسةر دوو بكةرى كؤمةَيةةتى و بةة   
 رِةزامةندييةوة ثرؤسيسة دةكرآ، بؤية ئةةو توندوتيذييةة دانثيَنةةنراوة و   
هةر تةنها وةك مةسةلةيةكى بةلَطةنةويس  تةماشةا دةكةرآ و دةكةويَتةة    
نيَةةةو هؤيةةةةكانى ثةةةةروةردة و مناكردنةةةة كؤمةَيةةةةتى و شةةةيَوةكانى      

لةو رِوانطةيةوة دةش  وةك بؤرديةؤ لةةو   . ثةيوةنديكردنى نيَو كؤمةلَطاوة
دةسةةةَتى سياسةةى يةةان هيَةةزى زا َ بةةؤ ، كةةة بنةرِةتةةة حةقيقييةةة بطةةةين

كردن ثشتى ثيَدةبةسةت ، هةلَبةتةة   دروستةراطرتن و هةذموون دةستبةس
لة ميانى توندوتيذى رِةمزييةوة خةؤى  ، كة ثش  بةسنت بةو ميكانيزمةى

هةلَدةطريَتةوة بة ئاسانرتين شةيَوة ثراكتيةزة دةكةرآ، بةة تايبةةتى وةك      
دةزان  هةميشة هاوطو انيَةك لةةنيَوان بونيةادة بابةتطةرايةة باوةكةان و      

 .لة ئاستى فيكردا بةدةس  ديَ ، كة يادة عةقلَييانةوة هةيةئةو بون
بةجمؤرة دةبيةن  توندوتيةذى دوو شةيَوةى سةةرةكى هةيةة، يةكةةم       

دووةم توندوتيةةةذى . توندوتيةةذى مةةادى، بةةة ديةةاردة جؤراوجؤرةكةةانى     
بؤرديؤ لة ميانى هةندآ هؤكار و بوارى ضةاالكييةكاندا رِوونةى   ، كة رِةمزى

دةولَةةت و دةسةةَتى سياسةى بةؤ كةؤنرتؤلَكردن و       دةكاتةوة و ثيَيوايةة 
بةةةو مانايةةةش مةحالَةةة قسةةة لةةة   . هةذموونطةةةرايى ثشةةتى ثيَدةبةسةةت  

كؤمةلَطايةةةكى مرؤيةةى بكةةةين، كةةة خةةالَيى بيَةة  لةةة توندوتيةةذى ئةةةوةش  
 .دياردةيةكة لة دياردةكانى ميَذووى كؤمةلَطاى مرؤيى

 
 

 توندوتيذى رِةمزى دامةزراوة فيَركارييةكان
 

توندوتيةةذى رِةمةةزى لةةة منايةةانكردن و ثيَناسةةةكردنى بةةة دةولَةتةةةوة  
دةولَةةت بةة   ، كةة  واتاى ئةو ثالَةثةستؤ، يةان سةةثاندن يةان كاريطةرييةة    

شيَوةى فةرمانى نارِاستةوخؤ بةسةر تاكةكان و طروثةكانيدا ثرؤسيسةةى  
ئةوةش زؤر بة جةوانى لةة ثةةروةردة و فيَركةردن بةرجةسةتةية،      . دةكات
ايةةةش دةشةة  بلَةةيَ  سيسةةتمى خويَنةةدن تةةةعبري لةةة بريوبةةاوةرِة بةةةو مان

يةةان خسةةتنة نيَةةوةوةى . بةلَطةنةويسةةتةكانى سيسةةتمى سياسةةى دةكةةات
ثةيوةنةدى دةسةةَتة بةؤ نيَةو دةروونةى تاكةةكان، وةك ئةةوةى هةةر لةة          

ى نيَةةوان ئةةةو دوو سروشةةتبنةرِةتةةةوة ئةةةو ثةيوةندييةةة ثةيوةندييةةةكى  
 . اليةنة بيَ 

بؤرديةةؤ بةةةردةوام دذى سيسةةتمى ثةةةروةردةو فيَركةةردن و   هةلَبةتةةة 
بةثيَى بريوباوةرِى ئةةو ئةيرت دةولَةةت بةا واز     . ميتؤدى خويَندن دةبيَتةوة

لة فَيركردنةى فَيركةردن و رِاهيَنةانى خةةلَك بةؤ بةدةسةتهيَنانى زانيةارى و        
قوتاخبانةةة لةةة هةةةموو كؤمةلَطاكانةةدا وةك يةةةكيَك لةةة    . مةعريفةةة بهيَنةة  

ة بنةرِةتييةةةكانى كؤمةةةلَطاى مةةةدةنى خةةؤى دةنويَنةة ، كةةة      دامةةةزراو
بةردةوام لة ناوكؤييةكى تةواو طشتطري لةة كؤمةةلَطادا بةةثيَى رِيَسةايةكى     
ديةةاريكراو خةةؤى رِيَكدةخاتةةةوة و تايبةمتةنةةدى قوتاخبانةةةش بةشةةيَوة     
ميَذووييةكةةةةةى دةكةويَتةةةةة كايةةةةةى ثرؤسيسةةةةةكردن و فيَركةةةةارى و      
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قوتاخبانةة لةة بةوارى منةاكردنى كؤمةَيةةتى و       رِؤشنبريييةوة، بةةجمؤرة 
ِرؤشةةنبرييى لةطةةةَ  دامةةةزراوى خيَةةزان كارفرمةةاى خةةؤى بةةة ئةةة ام        

كةواتةةة قوتاخبانةةة لةةة كؤمةةةلَطاى مرؤييةةدا شةةيَوةيةكة لةةة   . دةطةيةةةنيَ 
بةةو  . خيَزان خؤى رِادةطةيةةنيَ   ئةلتةرناتيظىشيَوةكانى دةولَةت و وةك 

كةةةردةى فيَركارييةةةةوة يةكيَكةةةة لةةةة   مانايةةةةش فوتاخبانةةةة لةةةة بةةةوارى 
فيكةرة باوةكةان   : ماركو دةلَيَ . ثيداويستيية ئايديؤلؤذييةكانى دةولَةت

ئةةةو . هةةةذموونيان هةيةةة، كةةة فيكةةرى ضةةينة باوةكانةةة، هةةةر ئةوانيشةةن 
دةسةةة  بةسةةةةر دامةةةةزراوة   ، كةةةة خةسةةةلَةتة بةةةاو و سةةةتةمطةرانةى  

لةة سيسةتمى   ، كةة  ةفيَركارييةكاندا دةطرن، ئةو خةسةلَةتة سةتةمطةرايةي  
فيَركةةارى تةقليةةدى ماوةتةةةوة و بورذوازييةةةت لةةةدواى سةةةربةخؤبوونى    

بةةةجمؤرة سيسةةتمى ثةةةروةردة و فيَركةةردن لةسةةةر  . دريَةةذةى ثيَةةدةدات
ئاستى مؤبيليزةكردن و ئاراستةكردندا وةك ثاشةكؤى سةيَنتةرى كؤلةؤنى    

بةة  بة ثارضة ثارضةيى ماوةتةوة، بةديوةكةى ديكةش ضينى دةسةَتدار 
شيَوةيةكى بةرفرةوان بؤ بةدةسةتهيَنانى ئةةو رِيكوثيَكييةة بةةردةوام لةة      

ى ئةةةو دامةةةزراوةوة دةسةةةَتى خةةؤى دريَةةذ دةكاتةةةوة و هةةةر       ريَطةةا
 .لةويَشةوة سانسؤرى خؤى ثيادة دةكات

كةواتة ئةمرِؤ قوتاخبانة رِؤلَيَكى بنةةرِةتى لةة دووبةارة بةرهةةمهيَنانى     
ى ريَطةةاةكةةانى نيَةةو كؤمةةةلَطا دةطيَةةرِآ، لةةة ثةيوةندييةة كؤمةَيةتييةةة باو 

هةذموون و هيَةزى دةولَةةت و دةسةةَتةوة و ئةةوةش هةميشةة شةيَوةى       
-0100ئةةنتؤتيؤ طرامشةى   )رِازيكردن و قبولَكردن لةةخؤ دةطةرآ وةك   

ى توندوتيةةذى و زؤرليَكةةردن بةشةةيَوة   ريَطةةايةةان لةةة  . دةلَةة  41(0029
 .ترِةمزييةكةيةوة، وةك بؤرديؤ قسةى ليَدةكا

 
 توندوتيذى و جياكارى

 

هةةةموو توندوتيذييةةةكى دذ بةةة ئةةافرةت وةك ثيَويسةة  جؤريَكةةة لةةة    
وةك دةزان  لة بنةرِةتةدا ئةةو جياكارييةة دةاللةةت لةة رِةطةةز       . جياكارى

رِةطةزى نيَةر بةرانبةةر بةة    ، كة دةكات، يان ئةو توندوتيذيةية دةطةيةنيَ 
بةةر ئةةوةى وةك رِةطةةز    كةواتة ئةافرةت لة . رِةطةزى م  ثيادةى دةكات

جيا دةكةويَتةوة و جؤريَكى ديكةى تايبةتةة، بؤيةة ئةويديكةةى نيَةر وةك     
كةواتةةة لةةة نيَةةوان جياكةةارى و     . سةرضةةاوةى فيتنةةة سةةةيرى دةكةةات    

توندوتيذى ثةيوةندييةكى بنةرِةتى هةية، ئةةو ثةيوةندييةةش خةؤى لةةو     
 : خاَنةى خوارةوةدا دةدؤزيَتةوة

بةةةة ذنةةةان وةك جياكارييةةةةك خةةةؤى لةةةة  كةةةردةى توندوتيةةةذى دذ  -
 .بيَنرخكردنى ذناندا دةبينيَتةوة

ثرنسةةةيبى ... هةةةةموو جياكارييةةةةك بةةةةرةو توندوتيةةةذى دةضةةة    -
ملكةضبوونى ذن بؤ ميَردةكةى دةرفةتيَكى بةرفرةوان بؤ ثياو دةكاتةةوة  

                                                
لة دورطةى  0100ى ماركسى ئيتالَى لة سالَى فةيلةسو  و خةباتطيَر - 41
لة زيندان لةذيَر ئازار  0095ئةثريلى  22ى ئيتالَى لةدايكبووة، لة " ساردينيا"

دةفتةرةكانى "طيانى لةدةستداوة بة تةواوى لة ستال  جيابؤتةوة و هةر لة زيندان 
 .ى نووسيووة"زيندان
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تاكو لةويَدا بة شيَوةيةك لة شيَوةكان ئةازار بةة ذنةكةةى بطةيةةنيَ ، ئةةو      
توندوتيذييةش لة بوارى ياساى تاوان بة تايبةتى لةة سيسةتمة    ئازاردان و

ةوة، ئةةوةش وةك  "تاوانى شةةرة  "باوكساالرييةكاندا دةكةويَتة ميانى 
بةلَطةيةك بؤ توندوتيذى دذ بةة ئافرةتةان و هانةدانى ثيةاوان بةؤ نوانةدنى       

 .توندوتيذى دذ بة رِةطةزى ميَبنة خؤى دةنويَن 
ثةةناى جياكةارى، زؤربةةى ثيةاوان ئةةو      توندوتيذى دةبيَتة ثش  و  -

توندوتيذييةةةة جةسةةةتةيية وةك ئةةةامرازيَكى تةقليةةةدى و شةةةيَوازيَك لةةةة     
 .شيَوازةكانى تةميَكردنى ذنان بةكار دةهيَنن

 
 فزيؤنتلتوندوتيذى رِةمزى 

 

رِؤلَيَكى بنةرِةتى طرنط لةة ذيةانى رِؤذانةمانةدا     تلفزيؤنهةلَبةتة ئةمرِؤ 
ى بةدواداضةةةوونى رِؤذانةةةة و سةةةةيركردنى ريَطةةةادةطيَةةةرِآ، ئةةةةويش لةةةة 

بةرنامةةةكان و هةةةوا َ و يةةان بةةة مانايةةةكى ديكةةة تةماشةةاكردنى بةةةثيَى    
بيَطومةان  . نةاو دةبريَة   " ميوانى ناضارى"بؤية ئةو ئاميَرة بة ... ئارةزوو

بةشةةةدارييةكى ئةكتيفانةةةةى  تلفزيةةةؤنزيةةةادةرِؤى نييةةةة ئةطةةةةر بلَةةةيَ   
وةردةكردن و ئاراسةتةكردن و دوارِؤذى  رِاستةوخؤ و ناراستةوخؤى لة ثةر

مندالَةكامنانةةدا هةيةةة، لةاليةةةكى ديكةةةش دةشةة  ئامةةاذة بةةة ز ريةيةةةك  
دةسةةتى لةةة جؤريَةةك لةةة    تلفزيةةؤنميكةةانيزم بكةةةين، كةةة دةيسةةةمليَنن   

جؤرةكانى توندوتيذى رِةمزى ئازار بةخش و خراثةكاردا دةبين ، يةةكيَك  
رِؤلَةةى تيَةةدا  تلفزيةةؤن، كةةة يةةةىلةةةو دياردانةةةى ئةةةو توندوتيذييةةة رِةمزي 

نةة هةيض    كةكاتةكان بة كؤمةلَيَك ش  ثرِ دةكاتةوة، ، كة دةبين  ئةوةية
بايةخيَكيان هةية و نة هيض سةووديَك و نةة وةك ثيَداويسةتييةكى ذيةانيش     
تةماشا دةكريَن، بةلَكو هةموو هةر تةنها كاتيَكى بة نرخى ئيَمة بة شةتى  

دةسةتى لةة ويَرانكردنةى     تلفزيؤنانايةش ب  نر  ئيستهالك دةكةن، بةو م
ئاطةةايى و هوشةةياريدا هةيةةة و لةةة هةمانكاتيشةةدا ئاطاييةةةكى درؤزنانةةةمان 
ثيَدةبةخشةةة ، يةةةان كؤمةةةةلَيَك زانيةةةارى لةةةةذيَر ثةةةةرةدةى يارييةةةةك      

نةةاو " شةةاردنةوة بةةة هةةؤى منايشةةكردن   ىييةةار"دةشةةاريَتةوة، كةةة بةةة  
 .دةبريَ 

دةبيةن ، بةةَم ئةةو شةتانة هةيض       هةنديَاار كؤمةلَيَك ش  لة تلفزيؤن
هةسة  بةة شةاردنةوة و    ، كة رِوون ن ، يان بة شيَوةيةك منايان دةكريَن

ثةناكردن و ثَيضاوثَيضةييان دةكةرآ، هةلَبةتةة هةةموو ئةةو مةسةةالنة لةة        
بشة   ، كةة  ى وشةى طةورة و ويَنةى سةر رِاكيَشدا، ويَنة و وشةيةكريَطا

بكيَشةة ، بةةةجمؤرة وشةةة و ويَنةةة  زؤرتةةرين سةةةر ى خةةةلَك بةةؤ خةةؤى رِا 
هةذموونى خؤى بةسةر بينةردا دةسةةثيَن ، هةيض ويَنةة و وشةةيةك نييةة      

بتوانةةة  رِاظةةةة و ليَكدانةةةةوةى ثيَويسةةة  و   جولةةةةبةةةةب  بةةةةكارهيَنانى 
كانى جولةة هةميشةة بةة    تلفزيةؤن خويَندنةوةى ثيَويس  هةلَطرآ، كةواتة 

 .بةرةو خؤى كيَشمان دةكات
ئةةوةش  . ئامرازيَكة بؤ سةركوتكردنى رِةمزى فزيؤنتلبؤرديؤ ثيَيواية 

وةك دةزانةةة  بةةةةثيَى ئاسةةةتى رِؤشةةةنبرييى لةةةة سةةةةيركةريَكةوة بةةةؤ     
بةةةةَم ئايةةةا دةشةةة  وةك ئةةةامريَكى  ... سةةةةيركةريَكى ديكةةةة دةطةةةؤرِآ

دميوكراسةةى رِاسةةتةوخؤ هيَزيَةةك بةة  بةةؤ سةةةربةخؤيى و هةةةر لةويَشةةةوة   
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اتةةوة؟ بيَطومةان هةةموو ئةةو     ئاستى مةعريفةى زانستى بينةران بةةرز بك 
مةسةالنة رِاستةوخؤ ثةيوةندى بةو ديوو بينينةوة هةية، واتةة دةكةويَتةة   

ةوة و ثيَويسةتى بةة بةرنامةة دارِشةنت و كةسةانى ثسةثؤر و       تلفزيؤنثش  
شارةزاى بوارة جيا جياكانى كايةكانى مةعريفةة و رِؤشةنبريييةوة هةيةة،    

، ئةو سيستمة رِةمزيية نةةبينراوةى بة مانايةكى ديكة دةكةويَتة دووتويَى 
كةواتةة  . يةوة دةجولَيَتةوة، دةبيَتة بين  بؤ بينةةران ريَطالة  تلفزيؤنكة 

ئةوةى لة ثش  تلفزيؤن رِاستةوخؤ ئامادةيى دةنويَنة  ئةةو بريوبةاوةرِ و    
دةسةَتةكان هةر يةك بةثيَى جياوازييةكانى خةؤى  ، كة شيَواز و نؤرمةية

مانايةةةش دةشةة  بلَةةيَ  لةةة ثشةة  تلفزيةةؤن    ثراكتيةةزةى دةكةةات، بةةةو  
ليَةرةوة  . سيستمى سياسى و كؤمةَيةتى رِؤلَى سةةرةكى ثيةادة دةكةات   

هةةر تةةنها ئامريَةك نييةة بةؤ تؤمةاركردنى        تلفزيةؤن ، كةة  دةطةينة ئةوةى
هةةةر تةةةنها ئامريَةةك نييةةة بةةؤ نيشةةاندانى حةقيقةةةت و     تلفزيةةؤنواقيةةع، 
ةسةةةةلة كؤمةَيةةةةتى و  كردنى حةقيقةةةةت و تةحةةةةكومكردنى م دروسةةةت

سياسييةكان، هةر تةنها ئامريَك نيية بؤ طةيانةدنى بريكردنةةوةى خيَةرا و    
بةةةلَكو لةةة زؤربةةةى كاتةكانةةدا دةسةةةَتى  ... خةةؤراكى رِؤشةةنبرييى خيَةةرا

سياسى ئةو ئاميَرة بؤ بةرذةوةندييةة سياسةى و ئايديؤلؤذييةةكانى خةؤى     
ةوة جوانييةةةكان و ى ئةةةو ئةةاميَرريَطةةابةةةكارى دةهيَنةة  و هةميشةةة لةةة  

بةخششةكانى خؤى بة ضةندان رِةنط و دةنطى جياواز نيشةان دةداتةةوة   
، كةةة و ئةطةةر ثيَويسةةتيش بكةةات رِاسةةتييةكان بةة شةةيَوةيةك دةشةةيَويَنى  

لة زؤربةةى   تلفزيؤنزؤرانيَك بة هةلَة بلَيَ  رِاستى و بة رِاستى بلَيَن هةلَة، 
دةستى بةسةر كةؤى كةنالَةةكانى   ، كة كاتةكاندا ثرؤذةى ئةو هيَزة زالَةية

ذيانةةدا طرتةةووة و بةةة ئةةارةزووى خةةؤى خةةةلَكى ئارِاسةةتة دةكةةات و بةةة     
 .ئارةزووى خؤى رِايدةهيَن 

( ، ميكانيزميَةك بةؤ طةمةةكردن بةة عةةقلَ     تلفزيةؤن )بؤرديؤ لةة كتيَبةى   
تلفزيؤن دةخياتةة رِوو، ثةيوةنةدى   ، كة يةكيَك لةو كيَشة طةورانةى: دةلَ 

ئةو دةثرس  ئايةا دةشة  لةة هةلَثةكردنةدا     . ةوة و خيَراييةنيَوان بريكردن
 تلفزيةةؤنبةري بكةينةةةوة؟ وةك دةبيةن  لةةة زؤربةةى جةةاران بةرنامةةكانى     

داوامةان ليَةدةكات بةةة خيَرايةى بةري بكةينةةةوة، واتةة دةرفةةتيَك كورمتةةان       
ثيَدةدا بؤ بريكردنةوة و وامان ليَدةكات لةو ماوة كورتةدا بري بكةينةةوة،  

ئةوة نةك هةر كوشتنى بريكردنةوةية، بةلَكو ستةميَكة لة برييةاران  بةَم 
يةشةوة دةيانةوآ بريكردنةوة و بريكةةرةوة خبةنةة   ريَطادةكرآ، هةر لةو 

نيَةو ضوارضةةيَوةيةكى ديةةاريكراوةوة، يةةان بةةة مانايةةةكى ديكةةة دةيانةةةوآ  
 .بريكردنةوةكان بة ئارةزووى خؤيان دةستكارى بكةن و بضووك بكةنةوة
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 ثرؤسيسةكردن/ هاثيتوس/بونياد

 ثييَر بؤرديؤالى 
 
 "مرؤظ بة ئازادى لة دايك ناب ، بةلَكو دةتوان  ئازاد ب "
 (سثينؤزا)  
 

بَيطومان زمةان لةة كةؤيى ثةيوةندييةة جياوازةكانيةدا زؤربةةى جةاران        
بةكارهيَنةرانى دوضارى جؤريَك لة دووبارةكردنةوة و طواستنةوة دةكات، 

ى ثةالن و رِيَةةتو و  ريَطةا كاار ئةةو بنبةسةتبوون و طواسةتنةوةية لةة     هةنةديَ 
بةرجةسةةةتةكردنى نيةةةازى ديةةةاريكراو، يةةةان خةفةةةةكردن و ضةةةةثاندنى    
جيةةاوازةوة كؤمةةةلَيَك طؤرِانكةةارى بةسةةةةر شةةيَوةى دةربرِينةةى زمانةةةدا      
دةهيَنيَ ، بةو ماناية زمان بةوة دةناسريَ ، كةة ئيَمةة ناضةار بةة طةوتنى      

زمان وةك وةسيلةيةك بؤ ئيلتيزامبةوون دةخاتةة   ( سارتةر)دةكةين، بؤية 
كةواتةة زمةان وةك بةةها، ئايديؤلؤذيةةتيَكى هةذموونةدار ثيَكةديَن  و       . رِوو

مةةرؤظ واليَةةدةكات لةاليةةةك بةةةدواى بكةةةوَي  و لةاليةةةكى ديكةةةش لةةة        
 .دووتويَيدا داخبريَ 

يةةةك بةةؤ  ريَطازمةةان تةةةنها وةك  ( 1221-2362بؤرديةةؤ ثييَةةر ) 
ةنةةةةةديكردن سةةةةةةير ناكةةةةةات، بةةةةةةلَكو وةك ميكانيزميَةةةةةك بةةةةةؤ   ثةيو

بةو مانايةش بةكارهيَنانةكانى زمةان  . دةستبةسةراطرتن، قسةى ليَدةكات

بةةةهؤى جيَكةوتةةةى زمةةان لةةةنيَو ثةيوةندييةةة جياوازةكانةةةوة ديةةارى       
 .دةكريَن

 
(2) 

 
لة طةرِانةوةى ئةرزش بةؤ كةاراى   ( practice)تيؤرى ثرؤسيسةكردن

ى هةلَدةطريَتةوة، طةرِانةوةى ئةةو ئةرزشةةش رِاسةتةوخؤ    كؤمةَيةتى خؤ
وةك ثةرضةةةكرداريَك لةبةرانبةةةر تيةةؤرى بونيادطةريةةدا وةسةةتاوة، ضةةونكة 
بونيادطةرى خةود وةك بةرهةةمى بريكردنةوةيةةكى رِووت سةةير دةكةات،      

هةةر لةويَشةةوة بونيادطةةرى بونيةاد بةة هيَةزى       . نةك وةك دةربرِى واقيةع 
و مةةةرؤظ ثشةةةتطوآ دةخةةةات و ملكةضةةةى بونيةةةادى  برِيةةةاردةر دادةنيَةةة 

كؤمةَيةتى دةكات و وةك بةرهةميَكى ئةو بونيادة تةماشاى دةكات، بةة  
هةلَسةةوكةوتى ، كةةة مانايةةةكى ديكةةة هةةةموو هةولَةةدانيَكيان بةةؤ ئةوةيةةة   

تاكةةةكان لةبةةةر رِؤشةةنايى بونيةةادة دةرةكييةةةكان رِاظةةة بكةنةةةوة، وةك   
ى ميكةةانيكى كةةار بكةةات و بتوانةة   ئةةةوةى بونيةةاد بتوانةة  بةةة شةةيَوةيةك 

 .تةجاوزى ئريادة و رِؤحى تاك بكات
ضةمكى ثرؤسيسةكردن الى بؤرديؤ جةخ  لة ثةيوةنةدى تةاكى كةارا    
بةةة بونيةةادى كؤمةَيةتييةةةوة دةكةةات، ئةةةو ثةيوةندييةةةش لةةة دووبةةارة   
بةرهةمهيَنانةوةى ئةو بونيادةوة خؤى دةبينيَتةوة، كةة تةاكى كةارا ثيَةى     

لةاليةةكى ديكةةةش بؤرديةؤ هةةرطيز توانةةاى تةاكى كةارا لةةة       .هةلَدةسةتيَ  
طؤرِين و طواستنةوة بةدوور نابين ، بةَم ثيَيوايةة طةؤرِان ثيَويسةتييةكى    
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تةاك لةة   ، كةة  واتةة سةةرةرِاى ئةةوةى   . زؤرى بة مةرجى بونيادةوة هةيةة 
واتةة خةودى   )بةرهةمى بونيادى ناوبراودا كاران، بةَم دةش  ئةو خةودة  

دوور بكةويَتةوة و هةةم لةة   ( باو)ى فةلسةفةى ئاطايى كلتور هةم لة( كارا
واتةة لةبةرذةوةنةدى بونيةاديَكى ديكةةى     )بةرذةوةندى بونيةاديش دابيَة    

هةةر بؤيةة بؤرديةؤ ثرؤسيسةةكردنى تةاكى كةارا لةة        ( بةرهةمهيَنراودا بيَة  
بةرهةمهيَنانى بونياد لةنيَو كاية كؤمةَيةتييةةكان بةهةنةد هةلَةدةطريَ  و    

بةةردةوام بونيةادى كؤمةَيةةتى بةرهةةم     ، كة واية ئةوة تاكة كاراكاننثيَي
 .ى دةكةن و دةيطؤرِندروستدةهيَننةوة و 

بةجمؤرة كةردةى بةرهةمهيَنانةةوةى بونيةاد، لةبةرهةمهيَنانةوةيةةكى     
ميكانيكانة دوور دةكةويَتةوة و زيَرت دةكةويَتة سةر هاوكةاريكردنى تاكةة   

بونيةادى بةرهةمهيَنانةةوة لةة فةؤرِمى     ، كةة  ىكارةكان، ئةو تاكة كارايانةة 
هةاثيتوس سيسةتميَكة   بةةو مانايةة    42.دا دةبيةنن (Habituهةاثيتوس  )

يةةةةوة هةةةةم لةةةة جيهةةةانى دةرةوة دةطةةةةن، هةةةةم    ريَطاتاكةةةةكان لةةةة  
الى بؤرديؤ واقيةى ذيةانى كؤمةةلَطا دوو ئاسةتى هةيةة،      .هةلَيدةسةنطيَنن

ةتييةةةكانن، كةةة دةكةونةةة يةكةةةميان كايةة كؤمةَي : يةان دوو بةةوون دةذى 
ئاسةتى  . دةرةوةى تاكةكانةوة و بونيادى سةةرةبةخؤى خؤيانيةان هةيةة   

                                                
الدار : طرابلسأنور مغيث، : بيير، أسباب عملية، ت بورديو، - 42

هةلَبةتة ضةمكى  .219 – 212: ص. 0022الجماهيرية للطبع والنشر، 
هاثيتوس لةاليةن بؤرديؤ دانةهيَنراوة بةلَكو بةرفرةوانكراوة، ضونكة ئةو ضةمكة لة 

ماكو فيبيَر، ئةدمؤند  ،Norbert Eliasكارةكانى ئةرستؤ، نؤربيَرت ئةلياس 
 .Edmund Husserlهؤسرة  

دووةم بريتيية لة واقيةةى كؤمةةَلطا لةة ذيةانى تاكةكانةدا بةةو شةَيوةيةش        
لةيةككاتةدا بةوونى واقيةةى كؤمةةَلطا و كايةكانةة لةة جةسةتةى         هاثيتوش

  43.تاكدا
كؤمةَيةةتى، بةةلَكو ئةةو    كةواتة بكةرى كؤمةَيةتى نةك هةةر فةةزاى   

كؤمةَيةتييةةةش داطةةري دةكةةات كةثرؤسيسةةةكانى خةةؤى ( Field)كايةةة 
: تيَةةةدا دةنويَنةةة ، ئةةةةوةش الى بؤرديةةةؤ بةةةةو شةةةيَوة دةخريَتةةةة رِوو     

كايةة، بةةجمؤرة ثةيوةنةدى    + 44(سةرماية -هاثيتوس=)ثرؤسيسةكردن 
و ديالؤطئةاميَزى نيَةةوان بونيةاد و ثرؤسيسةةةكردن بةرجةسةتة دةبيَةة ، ئةةة   

ى هاثيتوسى بكةةرة كؤمةَيةتييةةكان بةة ئةة ام     ريَطاثةيوةندييةش لة 
 : دةطات

 ثرؤسيسةكردن هاثيتوس بونياد
هةمةةةةرِةنطى ئةةةةو ثرؤسيسةةةةكردنةش بةةةة هةمةةةةرِةنطى بونيةةةادة    
. كؤمةَيةتييةةةكان و هةمةةةرِةنطى بونيةةادى عةةةقلَى هاثيتوسةةةوة بةنةةدة 

طيية كةمرت بةرضاو دةكةةويَ   هةلَبةتة لة كؤمةلَطا كؤنةكاندا ئةو هةمةرِةن
و زيَرت هاوطو ان قةلَةمرِةوى دةكات، بةَم لة كؤمةلَطا ثيشةسازييةكان 

 .هةمةرِةنطى زيَرت دةبينريَ 
 

                                                
يَبوار سيوةيلى، دةزطاى ثييةر بؤرديؤ و كؤمةلَناسى فةلسةفى، رِ :برِوانة - 43

 .25  هةوليَر 1222تويَذينةوة و بآلوكردنةوةى موكريانى، ض 
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كؤمةةةلَطاى هاوضةةةر  الى بؤرديةةؤ لةةة ضةةةندين كايةةةى هةمةةةرِةنط      
ثيَكهةاتووة،  ...( ، رِؤشنبرييى، ثةروةردةيى، ئةكادميىئابورىسياسى، )

ئةةةو كايةةة سةةنوردار و بةة  سةةنوورانة، يةةان سةةةربةخؤ و نيمضةةة      كةةؤى 
سةربةخؤيانة سةةر بةة ياسةا و شةَيواز و طةمةةى تايبةةت و بةرذةوةنةدى        

هةةةر يةةةك لةةةو كايةةة جؤراوجؤرانةةة بكةةةرى تايبةةةت . بابةتيانةةةى خؤيةةانن
ى كارةكانيةةان بةةةثيَى كايةةةكان  سروشةةتبةةةخؤى هةيةةة، ئةةةو بكةرانةةةش  

ااران تيَكة َ بةيةكرتيش دةبن، بةَم ئةةوةى  دةطؤرِيَ ، وةك ضؤن هةنديَ
ضةمكى كايةكان قوولَرت دةكاتةوة ضةمكى جياوازيية و ئةو ضةمكةش لةة  

. زيَةرت بةرجةسةتة دةبيَة    ( Strategy)ى ضةمكى سةرتاتيذييةتةوة  ريَطا
بةةةو مانايةةةش بؤرديةةؤ دةيةةةوآ بلَيَةة  ثرؤسيسةةةكردنى بكةةةرة كاراكةةان   

ريكراو و سةةثيَنراوةوة، بةةلَكو بةة ثةالن و     ناكةويَتة بةرانبةةر ياسةاى ديةا   
واتة ثالن و سرتاتيذييةت نة بةة ئارِاسةتةكردنةوة   . سرتاتيذييةتةوة بةندة

سةةةرتاتيذييةت لةاليةةةةن ... بةنةةةدة، نةةةة بةةةة شةةةيَوة ميكانيكييةكانةةةةوة 
 .بكةرةكانةوة ئارِاستةكردنيَكى ب  مةبةستانة و ب  هؤ لةخؤ دةطريَ 

سرتاتيذييةتى دووبةارة  : شيَوازدا دةبين  بؤرديؤ سرتاتيذييةت لة دوو
يةكةةةةميان ئامةةةا ى   . بةرهةمهيَنانةةةةوة و سةةةرتاتيذييةتى طوازتنةةةةوة  

ثاريَزطةةاريكردنى بةةارودؤخى كؤمةَيةةةتى و باشةةكردنييةتى، ثشةة  بةةة     

قةةةةبارةى سةةةةرماية و حالَةةةةتى ميكةةةانيزمى دووبةةةارة بةرهةمهيَنانةةةةوة  
كةةةاركردن، سيسةةةتمى   وةك ياسةةةاكانى بؤمةةةاوة، بةةةازارِى : دةبةسةةةتيَ 

حالَةتى ئةو ميكانيزمةش بة حالَةتى ثةيوةندى هيَز، لةةنيَوان  .. فيَركردن
بةَم رِةهةنةدى دووةمةى سةرتاتيذييةت ليَثرسةراوى     . ضينةكانةوة دةلك 

دووبةةةةارة : بزاظةةةةة ناوةكييةةةةةكانى فةةةةةزاى كؤمةَيةتييةةةةة، لةوانةةةةةش 
رمايةى سةةة)بةةؤ سةةةرمايةى فيَركةةردن  ئةةابورىطواسةةتنةوةى سةةةرمايةى 

فيَركار لة سيستمى فيَركردنةدا  ، كة فيَركردن كؤى ئةو ساَنة دةطريَتةوة
بةسةرى دةبات، ئةوةش بةرة بةرة لة قؤناغيَكةةوة بةؤ قؤنةاغيَكى ديكةة     

طواسةتنةوةى نةةاوبراو كرداريَكةةة زيَةرت دةولَةمةنةةدةكان بةةؤ   ( زيةاد دةبيَةة  
يَةدةدةن جةا ض   ثاريَزطاريكردن لةبةرذةوةنديية جياكارةكانيةان بايةةخى ث  

مةبةسةتى بؤرديةؤ   . بةشيَوة رِةواكةى يان بةشيَوةى جؤراوجةؤرى نةارِةوا  
نييةةة، بةةةلَكو بةةة    ئةةابورىلةةة بةرذةوةنةةدى هةةةر تةةةنها بةرذةوةنةةدى     

شةةيَوةيةكى بةةةرفرةوانرت لةةةو ضةةةمكة دةرِوانةة  و دةخياتةةة دووتةةويَى      
  45.بةرذةوةندى رِةمزى و قازانكردنى رِةمزييةوة

 
(6) 

 
لَةيةك بارودؤخى كؤمةَيةتى خؤى هةية و ثةيوةنةدى بةة   هةموو كؤمة

بارودؤخةةةةكانى دةوروبةةةةرةوة دةكةةةات، ئةةةةوةش بةةةة كايةةةةكانى فةةةةزا  
دةضةةويَن ، بؤيةةة كؤمةةةلَطا بةةة زاراوةى فةةةزاى كؤمةَيةةةتى نةةاو دةنةة ،   
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بارودؤخى رِيَذةيى لةنيَو ئةو فةزايةدا دةبيَتة دياريكةرى ناسنامةى بكةةر  
كةواتةةة زاراوةى كايةةة الى . ييةةة جؤراوجؤرةكانةةةوةو كؤمةةةلَى كؤمةَيةت

بؤرديةةؤ دةكةويَتةةة سةةةر حالَةةةتى ملمالنيَةةى نيَةةوان دوو بكةةةرى كةةاراى     
نايةكسان لةة هيَةز بةسةةر سةةرمايةدا، جةا ئةةو سةةرمايةية هةةر جؤريَةك          

، كةةة بيَةة ، بؤيةةة كؤمةةةلَطا لةةة ثةيوةنةةدى هيَةةزدا دةبينيَتةةةوة هيَزيَةةك      
ى كؤمةةلَطاوة، ملمالنة  بةؤ بةدةسةتهيَنانى ئةةو      دةكةويَتة نيَوان ضينةكان

و رِؤشةةةنبرييى زاراوةى كايةةةةى   ئةةةابورىهيَةةةزةش لةةةةثيَناو جياكةةةارى   
، ئةو كاية طشتييانةش بةرةو كايةى فةةرعى دابةةش   طشتييةكؤمةَيةتى 

دةبن، وةك كايةى فيَركردن، ئابورى، كايةى بةرهةةمهيَنانى رِؤشةنبرييى،   
 ... كايةى ئاي 

: ؤنار بؤ شيكردنةوةى كايةى كؤمةَيةةتى دةخاتةة رِوو  بؤرديؤ س  ق
يةكةم، ثيَويستة ئاستى كايةكة لة بةرذةوةندى بة كايةةى برِيةاردةر، كةة    
، كايةى سياسيية دةستنيشان بكةين، ضونكة ئةو كارة رِوونى دةكاتةةوة 

. ئةو كايةيةة ض مانةا و بايةةخَيكى لةبةرانبةةر كايةةكانى ديكةةدا هةيةة       كة 
سةةةتة لةةةةثاش ئةةةةوة ويَنةيةةةةكمان لةسةةةةر ثةيوةندييةةةة      دووةم، ثيَوي

بابةتييةكانى نيَوان ثيَطة جياوازةكان لةبةر ضاو بيَة ، كةة لةة كايةيةكةدا     
. واتة ثيَويستة بزان  شةرِة رِةمزييةكانى ناو كايةكةة لةسةةر ضة    . هةن

واتةة  . سيَيةم، دةبيَ  لة هاثيتوسةى بكةةرة كؤمةَيةتيةةكان بكؤلَينةةوة    
ان  ض هةلَويَسةةتيَك لةةة نةةاو كايةكةةةدا برِيةةاردةرة و توانةةاى   ثيَويسةةتة بةةز

 46.دةستنيشانكردنى جؤرةكانى سةرمايةى ناو كايةكةى هةية
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(4) 

زؤر ( Cabital)هةلَبةتةةةةة تيَرِوانينةةةةى بؤرديةةةةؤ بةةةةؤ سةةةةةرماية     
لةة ئابوريناسةى ماركسةيدا دةبينريَة ، ضةونكة      ، كةة  بةرفرةوانرتة لةوةى

رى ثةيوةندى و ئالَويَرى و سةودا تةماشةا  ضةمكى سةرماية وةك بةديهيَنة
دةكات، ئةةو تَيروانينةةى بؤرديةؤ بةؤ سةةرماية بةؤ تَيطةيشةنت لةة دنيةاى          

بؤرديةؤ ثيَيوايةة هةةموو ئةةو     . كؤمةَيةتى زؤر بةة سةوودتر دةكةويَتةةوة   
وةك ميكةةانيزم لةةة ثرؤسةةةى ملمالنيَةةى كؤمةَيةةةتى بةةةكار  ، كةةة هيَةةزةى

بؤيةةة ضةةةمكى سةةةرماية هةةةموو  . تةةةوةدةهيَنريَةة  بةةؤ سةةةرماية دةطةرِيَ
جةةةؤرة خاوةندارييةةةةك لةةةةخؤ دةطريَةةة ، كةةةة بكةةةةرةكان ثرؤسيسةةةةى  

قسةةة لةسةةةر شةةيَوةى   ئةةابورىبؤرديةةؤ جطةةة لةسةةةرمايةى   47.دةكةةةن
جؤراوجةةؤرى سةةةرماية دةكةةات لةوانةةةش سةةةرمايةى رِؤشةةنبرييى، ئةةةو    
سةرمايةيةش دابةشةى دوو جةؤر دةكةات، يةةكيَكيان بؤماوةيةة و هةةموو       

تةةاك لةةةميانى طةشةةةكردنى كؤمةَيةتييةةةوة    ، كةةة ئةوانةةة دةطريَتةةةوة 
بةدةستى دةهيَنيَ ، وةك رِةطةزةكانى بونيةادى عةةقلَى و دةسةتةواذةى    

ئةويديكةشةيان وةرطةرياوة و هةةموو ئةوانةة دةطريَتةةوة، كةة       . زمانةوانى
 .ى توانا و بةها و فيَربوونةوة بةدةستى دةهيَنيَ ريَطاتاك لة 
 ئةةابورىبؤرديةةؤ ثيَمانةةدةلَيَ  ضةةؤن سةةةيرى سةةةرمايةى    هةلَبةتةةة  

دةكةين، بة هةمان شيَوةش سةةيرى سةةرمايةى رِؤشةنبرييى بكةةين، بةة      
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بةةو مانايةةش   . ثةيوةنةدى بةة كةلَةكردنةةوة هةيةة    ، كةة  تايبةتى ئةةوةى 
دةيةوآ بلَ  سيستمى ئابورى لةثش  سةرمايةى رِؤشنبريييةوةية، بةةَم  

بةيةكةةةةوة بةنةةةدبوون و ثةيوةنةةةدى    سةةةةرمايةى كؤمةَيةةةةتى كةةةؤى   
ئةو ثةيوةندييةة بةرانبةرانةةى تةاك    . كؤمةَيةتى بكةرةكان لةخؤدةطريَ 

بةةهؤى سةةرمايةى   ، كةة  بة ئةوانيديكةوة بريتيية لة تؤرِيَكى كؤمةَيةتى
طشةةتييةوة ثشةةتيوانى لةةة تاكةةةكان دةكةةات، بنةةةماى ئةةةو رِةوايةةةتى و    

هةلَبةتة لةو بةارةدا  . دةطةرِيَتةوة ثشتيوانييةش بؤ بريوباوةرِ و برِوابوون
هةةةةموو جياوازييةةةةة ضةةةينايةتييةكان و جياوازييةةةةةكانى ديكةةةةةش وةك   
سةرمايةى رِةمزى تةماشا دةكريَ  و مافى جياكارى خؤى لةة ثةيوةنةدى   

بةَم سةرمايةى سياسى، كةة وةك يةةكيَك لةة     48.و برِوابوون دةخةملَيَن 
، ئةةابورىة لةةة سةةةرمايةى سةةةرماية رِةمزييةةةكان تةماشةةا دةكريَةة ، جطةة

كؤمةَيةتى، رِؤشنبرييى شتيَكى ديكة نيية، واتة ئةةو جةؤرة سةةرمايةية    
بةةةثيَى شةةيَوازيكى تايبةةةتى وةرطةةرتن بةةة فةةةرمى دةناسةةريَ  و دانةةى      

و  ئةةابورىبةةة مانايةةةكى ديكةةة هةةةر جةةؤريَكى سةةةرمايةى   . ثيَةةدادةنريَ 
يةى رِةمةزيش  رِؤشنبرييى و كؤمةَيةةتى بةة ثلةةى جيةاواز وةكةو سةةرما      

بايةخى سةرمايةى رِةمزى لة شيكردنةوةى كؤمةةلَطادا  . بةرجةستة دةبن
 .جوانرت دةردةكةويَ 
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  .، بروانة ئينتةرنيَ 0255-0292بنديك  

 ...فلسفة اجلسد، ميشيالن مارزانو -4

فريديريك نيتشة، هكذا تكلو زرادش ، تر ة، فلكو فةارس، دار   -8
 .لبنان -القلو، بريوت
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شةبكة النبة     ،الفلسةف   جيةل دولةوز والسةؤا    ، عبيةد  فةؤاد أمةل   -1
ذ  القةةةةدة /  23- 1223/ كةةةانون ا و / 8اجلمةةةةة  -املةلوماتيةةةة

/2411. 
سةةاد حممةد    .د. ت, املرئةى والالمرئةى   , موريو مريلةو  , بونيت -0
 .بدداد, دار الشؤون الثقافية الةامة , خضر

. ه.الفلسةفية عنةد د  حنا عبود، تفاحة ادم، دراسةة فةى النظريةة     -01
 .بريوت -لورانو، دار املسرية

Freud Sigmund (6581- 6191 )فرويد سةيدموند   -66
ثزيشكى دةروونى نةمساوى، بة بةناوبانطرتين زاناى دةروونى لة فيكرى 

دامةزريَنةةةةةرى رِيَبةةةازى دةروونشةةةةيكاريية  . نةةةوآ ديَتةةةةة ذمةةةاردن  
(Psychoanalysis.) 

. ه.سةة يف النظريةة الفلسةفية عنةد د    حنةا عبةود، تفاحةة ادم، درا    -02
 .بريوت -لورانو، دار املسرية

، عةبةدولَآل ئةؤ  ئةاالن،    0مانيفستؤى شارستانيَتى دميوكراتى،  -09
 .212،  2110لوقمان عةبدولَآل، ضاثى يةكةم،: و

ذن، ثياو، ئاكارى سيَكسى لة النكةى شارسةتانيةتةكاندا، ويةل    -04
خؤشةةناو، لةةة ز ةةةرية    دلشةةاد : دورانةة ، وةرطيَرانةةى لةةة فارسةةييةوة    

 .2110بآلوكردنةوةكانى يةكيَتى ذنانى كوردستان، 
زؤربةةةى زؤرى ذنطةةةراكان ثيَيانوايةةة فيَمينيزمطةةةرايى بزاظيَكةةى  -08

شةةةةعبية ئامةةةا ى البردنةةةى ئةةةةو تةطةرانةيةةةة كةةةة لةسةةةةر بنةةةةماى     
ثشتاوثشتطةرى و ثلةوثايةى كؤمةَيةتى و رِؤشنبرييى و ئةايينى جةيَطري   

ئةو بابةتانةى كة فيَمينيزم لة كؤمةلَطاى ثةترياكيدا بة ناوةرِؤكى . ونكرا
واتةة كردنةى ذن بةة    )خؤى دةزانة  بةشةتبوون و بةشةتبوونى سيَكسةيية     

ويكيبيةديا،  : بؤ زيَةرت شةارةزايى برِوانةة   ... و ضةوسانةوة( كاَى سيَكسى
 .2101املوسوعة احلرة، انثوية، مارس 

وةرطيَرِانةةى، فةرشةةيد شةةةريفى،   فيمينيةةزم، جيةةةن فريدمةةةن،  -02
وةزارةتةةى رِؤشةةنبرييى، بةريَوةبةرايةةةتى خانةةةى وةرطيَةةرِان، ضةةاث انةى  

 .كارؤ
فيَمينيزمةى  : ئايديؤلؤذيا و بزاظة فيَمينيزمةكان ضةةندان جةؤرن   -05

رِاديكالَى، ليربالَى، باشورى، ذينطةيى، ئةفسةانةيى، توندطةةرا، يةةهودى،    
جةون سةتيوارت   : نةكانيشيان بؤ منوونةة لة تيؤريس.. مةسي ى، ئيسالمى

بةؤ زيَةرت شةارةزايى    .. مل، سيمون دى بوفوار، جريم  غرير، قاسو امة  
 .2101ويكيبيديا، املوسوعة احلرة، انثوية، مارس : برِوانة

اتفاقية القضاء علةى  )مةسةلةى هؤمؤسيَكسوالَةكان لة ذيَر ناوى  -01
كراوةتةةوة، ئةةوةش دواى   جيَطةاى بةؤ   ( كافة اشكا  التمييز ضةد النسةاء  

ى ئوسرتاىل هؤمؤسيَكسوا َ رِةخنةى لةة  (نيكؤالس تؤنون)ئةوة هات كة 
ثةمياننامةى نيَو دةولَةتى مافى مرؤظ طرت، كةة هةيض ثاراسةتنيَكى مةافى     
ئةوانى تيَدا نيية و داواى جيَكردنةوةى مافى هؤمؤسيَكسةوالَةكانى لةةنيَو   

 .مافى مرؤظ كرد
فيمينيةةزم، جيةةةن : و بةدواداضةةوون برِوانةةةبةؤ زيَةةرت شةةارةزايى   -00

 . 24،92 . ث. س. ه. فريدمةن، وةرطيَرِانى، فةرشيد شةريفى

http://www.annabaa.org/news/maqalat/writeres/index.htm
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لة رِؤشنبرييى ئينطليةزى هاتؤتةة بةرهةةم،     Gander جيَندةر -21
ى بةؤ  (اجلنوسةة )ئةو وشةية ئةسلَى التينيية، لة زمةانى عةةرةبى وشةةى    

ثيَناسةى جيَنةدةر بةةوة   " جيهان ىدروستتةن"رِيَك راوى . بةكار دةهيَنن
كراوة كة زاراوةيةكة بؤ وةسفكردنى تايبةمتةندييةكانى ثياوان ئافرةتةان  
بةةةكار ديَةة ، ثةيوةنةةدى بةةة جيةةاوازى ئةندامةكانيانةةةوة نييةةة، لةاليةةةكى 
تةرةوة مةوسةوعةى بةةريتانى لةةةماددةى جيَنةدةردا ثيَناسةةى وشةةةكةى      

اطةرِيَتةوة بةؤ ئةةوةى   كردووة بةوةى هةستى مرؤظ بةوةى نيَرة يان م  ن
ئةندامى نيَرينةى هةية يان ميَيينةة بةةلَكو ناسةنامةى جيَنةدةريى لةةكاتى      
لةدايكبوونةوة ديارى ناكرآ بة نيَرينةة و ميَينةة بةةلَكو اليةةنى نةفسةى و      
كؤمةَيةتى دةبنةة ثَيكهيَنةةرى ناسةنامةى جيَنةدةرى ئةةو كةسةة كاتيَةك        

 .لةمندالَيةوة طةشة دةكات
نيَرنةةةيى و ميَينةةةيى  : يَناسةةةى مةوسةةوعةى بةةةريتانى بةةةثيَى ئةةةو ث 

ثةيوةندى بةاليةنى ئةنداميى نيَرنةة و ميَنةةوة نييةة بةةلَكو مةسةةلةيةكى      
كؤمةَيةتيية، ناسنامةى ئةنداميى بؤ تاك هاوتةريبةة لةطةة َ ئةةوةى كةة     
هةسةة  بكةةات نيَةةرة يةةان مةةى، بةةةَم ئةةةم ناسةةنامة ئةندامييةةة لةطةةة َ      

بةةؤ زيَةةرت . ى رِؤلَةةى كؤمةَيةةةتى هاوتةةةرو نييةةة ى اليةةةنى نةفسةةسروشةةت
 : شارةزايى برِوانة ئةو سةرضاوةيةى خوارةوة

سةؤران  : ئامادةكردنى" جيَندةر"ليَكؤلَينةوةيةكى خيَرا لةسةر  -20
 .عومةر، برِوانة سايتى مالَيَك لة ئامسان

حممةد  : تر ةة ، ا و املقلوو واللدة املمنوعة، جلبري غرانديوم -22
 .املةا ر   درت هذه الرت ة مبالة الفكر الةرب ،أسليةو

ذن، ثياو، ئاكارى سيَكسى لة النكةى شارسةتانيةتةكاندا، ويةل    -29
خؤشةةناو، لةةة ز ةةةرية    دلشةةاد : دورانةة ، وةرطيَرانةةى لةةة فارسةةييةوة    

 .2110بآلوكردنةوةكانى يةكيَتى ذنانى كوردستان، 
اييةةةكانى يةكيَكةةة لةةة طةةةورةترين رِؤشةةبريانى فةرةنسةةى كؤت    -24

 52لةةة تةمةةةنى   2112ى يةنايةةةرى سةةالَى  22سةةةدةى بيسةةتةم، لةةة  
بؤرديؤ بة سياسةتةوة ثةيوةس  بوو، وةك . سالَيدا كؤضى دواى كردووة

 .ضؤن بة قوولَى ضووبووة نيو فيكر و مةعريفةوة
سةلمان قةفرانة ،   . د: بيار بورديةو، اييمنةة الذكوريةة، تر ةة     -28

 . 2110بريوت، ط  -، احلمراءمركز دراسات الوحدة الةربية
ثو  ريكور، زندطى در دنياى منت، تر ة، بابك امحدى، ضةاث   -22

  .دانا لةتيةف شوانةى: و. 000-05ضهارم، ص 
ملةيو  : التنمط اجلنسة  يف اتتمةع و يف ادو االطفةا ، تر ةة     -25

يف  192سليمان حس ، جريدة االسةبوع االدبة ، الةةدد    : كنا ، مراجةة
0/00/2112. 

ذن، ثياو، ئاكارى سيَكسى لة النكةى شارستانيةتةكاندا، ويةل   -21 
خؤشةةناو، لةةة ز ةةةرية    دلشةةاد : دورانةة ، وةرِطيَرانةةى لةةة فارسةةييةوة    

 .بآلوكردنةوةكانى يةكيَتى ذنانى كوردستان
ثقافيةةة،  -يوسةةف انسةةن، اييمنةةة الذكوريةةة كبنيةةة سوسةةيو -20

 .2112يناير /25موقع حممد اسليو، 
 .سلمان قةفران . د: بورديو، اييمنة الذكورية، تر ة بيار -91
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 ،مل ترتجةل املةرأة فت نة  الرجةل    : إليريةك زميةور   /اجلنو ا و  -90
هةلَبةتة ئةو ناونيشانة لة ناونيشةانى كتيَبةكةةى سةيمؤن    ، رودولف ضاهر

برِوانةة سةايتى طؤطةلَ لةة     , دؤبؤظوار بة نةاوى رِةطةةزى دووةم وةرطةرياوة   
 .ئينتةرنيَ 

  .بيار برينبوم، مةاو علو السياسة واملؤسسات السياسية -92
: الةطرى عبد الرحيو الةلوم االجتماعية و الت والت السياسةية . د -99

 “احلاجة إىل السؤا  السوسيولوج  يف
  .2112شباط  1النهار، اجلمةة : جريدةعن / على سامل -94
  .عن انرتني    ب ى درويش كاتب سور -

- 2115/نيسةةةان 24الثالثةةةاء  -املةلوماتيةةةةشةةةبكة النبةةة   -98
 .0421/ربيع الثان /5

الةدار  : أنةور مدية ، طةرابلو   : بيري، أسةباو عمليةة، ت   بورديو، -92
هةلَبةتةةةةة . 219 - 212: ص. 0022اجلماهرييةةةةة للطبةةةةع والنشةةةةر، 

ضةمكى هةاثيتوس لةاليةةن بؤرديةؤ دانةةهيَنراوة بةةلَكو بةةرفرةوانكراوة،       
 Norbertرةكانى ئةرستؤ، نؤربيَرت ئةلياس ضونكة ئةو ضةمكة لة كا

Elias،   ماكو فيبيَر، ئةدمؤند هؤسرةEdmund Husserl. 
ثييةةةر بؤرديةةؤ و كؤمةلَناسةةى فةلسةةةفى، رِيَبةةوار سةةيوةيلى،      -95

 .هةوليَر 1222دةزطاى تويَذينةوة و بآلوكردنةوةى موكريانى، ض 

ة شةةويَنى بؤرديةةؤ ثيَيوايةةة هةةةموو جؤريَةةك لةةة سةةةرماية دةبيَتةة -91
 .ملمالنيَى لة كايةكةى خؤيدا

خنلةة فريفةر،   : أنصار، بيةار، الةلةوم االجتماعيةة املةا ةرة، ت     -90
 . الةرب املركز الثقايف: ، بريوت0ط

،  عبةد السةالم بنةبةد الةةال    : بورديو، بةيري، الرمةز والسةلطة، ت    -41
 .0001دار توبقا ، : ، الدار البيضاء2ط
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 وةرطيَرِ ةخنةطر و و رِشاعري
 لة بةرهةمة ضاثكراوةكانى نووسةر

 .0008/ كؤمةلَة شيةر، هةوليَر -سيَبةرى ئاو -
قةسةةةةيدة،  - ءبوبازةمةةةةةنيَك لةةةةة تةماشةةةةاكردنى ئةةةةاو بةةةةةرِؤذ    -
 .0002/هةوليَر

لةة بآلوكراوةكةانى دةزطةاى     -ليَكؤلَينةوة -ئاطايى زمان زمانى ئاطاي  -
 .0000/مانىضاث و ثةخشى سةردةم، سليَ

لةة   -دةقةى شةانؤيى وةرطيَةردراو لةة عةرةبييةةوة      س  -تةنيا مةرط  -
 .0000/بنكةى ئةدةبى و رِووناكبرييى طةالويَذبآلوكراوةكانى 

لةةةة  -كؤمةلَةةة شةةةيةر، لةةةة عةرةبييةةةةوة  -تةةةنيا ئةةةاو تةةةةنيا بةةةاران  -
 .2110/بنكةى ئةدةبى و رِووناكبرييى طةالويَذبآلوكراوةكانى 

لةةةة  -ليَكؤلَينةةةوة  -ثةةةةيربدن بةشةةيةر بةةوون  , يةةان ثةةةيربدن بةةة ذ   -
 .2110/بآلوكراوةكانى دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم، سليَمانى

وةرطيَرانةةةى لةةةة عةرةبييةةةةوة، لةةةة    -ئةةةةدؤنيو -شةةةيةريةتى دة  -
 2112/، سليَمانىبنكةى ئةدةبى و رِووناكبرييى طةالويَذبآلوكراوةكانى 

دةزطةاى ضةاث و    -ة عةرةبييةةوة وةرطيَرانى ل-مرؤظ لة رِوانطةى فرؤيد -
 .2112/ثةخشى سةردةم، سليَمانى

لةةة بآلوكراوةكةةانى دةزطةةاى ضةةاث و   ، ليَكؤلَينةةةوة -خةةةيالَى زمةةان   -
 .2114/ثةخشى سةردةم، سليَمانى

لةة   -ة، ليَكؤلَينةةوة شويَنكاتى يةكةةم لةة دووةم ء ئيَسةتاى سةةرطورِ     -
ةبى منةةةةا،  بآلوكراوةكةةةةانى سةةةةةنتةرى ليَكؤلَينةةةةةوةى فيكرىةةةةو ئةةةةةد    

 .2114/هةوليَر
ى لةةةة وةرطيَرِانةةة -دوو طفتوطةةةؤى فيكةةةر ء ئةدةبييةةةة  -ئةةةةدؤنيو -

لة بآلوكراوةكةانى سةةنتةرى ليَكؤلَينةةوةى فيكةرى و ئةةدةبى       -عةرةبييةوة
 .2118/منا، هةوليَر

نومايشةكردنى فيكةرى    -ثةةراويَزى خويَندنةةوة  , خويَندنةوةى ثةراويَز -
لةةةةة بآلوكراوةكةةةةانى  -كؤلَينةةةةةوةليَ -سةةةةةردةم لةةةةة ضةةةةةند ثةةةةةراويَزآ 

 .2118/بةرِيَوةبةرايةتى ضاث و بآلوكردنةوة، سليَمانى،
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وةرطيَرِانةةةى لةةةة   -رةخنةةةة لةةةة سةةةيَنرتاليزمى خؤرئةةةاواي    -دريةةةد -
لةةةة بآلوكراوةكةةةانى دةزطةةةاى ضةةةاث و ثةخشةةةى سةةةةردةم،  -عةرةبييةةةةوة

 . 2118/سليَمانى
 ،نووس  خؤكوذييةكى تةواو نةكراو -

وةرطيَرانةةةى لةةةة   -ئةةةةدةب ء فيكرييةةةة طفتوطةةةؤى  كؤمةةةةلَيَك وتةةةارو 
لة بآلوكراوةكةانى سةةنتةرى ليَكؤلَينةةوةى فيكةرى و ئةةدةبى       -عةرةبييةوة
 .2112/منا، هةوليَر

ئةةةدةب  و طفتوطةةؤى كؤمةةةلَيَك ئةفسةةوونكارى وشةةةكان، .. ئةةةدؤنيو -
وةرطيَرِانى لة عةرةبييةوة، لة بآلوكراوةكةانى دةزطةاى وةرطيَةران،     -فيكريية

 .2111/ةوليَره
طيَرِانةوة، كةؤدى دافنشةى، ليَكؤلَينةةوة، كتيَبةى طريفةان ذمةارة       /زمان -

، وةزارةتةةى رِؤشةةنبرييى و الوان، بةريَوةبرايةةةتى ضةةاث و بآلوكردنةةةوةى  40
 .هةوليَر. 2101هةوليَر، ضاث انةى رِؤشنبرييى،

شةةةةةةرِى زمةةةةةان، لةةةةةةثيَناو تةةةةةةئويلكردنى دة ، ليَكؤلَينةةةةةةوة،     -
 .2101ةتى ضاث و بآلوكردنةوة، سليَمانى، بةريَوةيةراي

ميوانى ئاو، كؤمةلَة شيةر، لة بآلوكراوةكةانى سةةنتةرى ليَكؤلَينةةوةى     -
 . 2101فيكرى و ئةدةبى منا، هةوليَر، 

خويَندنةوةيةةةك بةةؤ ئةةةزموون و    )، ليَكؤلَينةةةوة شةةيةر /بةةوون /زمةةان -
ردنةةةوةى دةزطةةاى تويَذينةةةوة و بآلوك( تايبةمتةنةةدى شةةيةرى هاشةةو سةةةرا  

 .2101موكريانى، هةوليَر 
 : ئةو بةرهةمانةى ئامادةى ضاثكردنن

 .قةسيدةى ويَنةيى، شيةرى خةزعة  ئةملاجدى، وةرطيَرِان -
 .شيةرييةتى عةرةبى، ئةدؤنيو، وةرطيَرِان -

 .لةبةر باران، كؤمةلَة شيةر -

 .خةيالَى رةوانبيَذى، دة  و ثراكتيزةكانى وةرطر، ليَكؤلَينةوة -

 
 

 

 

 

 

 


