

 

 

  

  

  

  
  
  




  

وا باشتر بوو ناوي ئةم كتيبة جؤرةكاين فيمينيزم بوايـة، ضـوونكة كـايتَ           

كةسيك دةيةوي ليكؤلَينةوة لةسةر هةموو ئةو شتانة بكات كة بة فيمينيزم ناودير            

كيك نييـة بـةلَكوو بـة    كراوة،  بؤي دةردةكةويت كـة فيمينيـزم بـة تـةا ضـةم             

و  طـةيل جؤراوجـؤر  ) action(و لةِراسـتيدا كـردة   ثيضةوانةوة لة كؤمةلَيك بريوِرا

ک روانطة و بوضوون  يمةلَوبة ک هةرضةند هةولَي زؤر دراوة     .  ثيك هاتووة  ِرةهةندفرة

 روانطـة  بـو تـةواوي  بدريتـةوة كـة   » فيمينيزم ضـيية؟  «ةالَمي ئةم ثرسيارة كة     و

لةبـةر  ،   بة بنةما دابنرين بةآلم ئةم کارة بؤتة کاريکي ئةستةم         ييةكان  فيمينيست

ئةوةي جؤرة زؤر و زةوةندةکاين فيمينيزم سةرةأاي ئةوةي لة روالَةتدا جياوازييـان          

 ثيويـست بيـت    كةواتة رةنطة    . بطرة هةنديک جار بة تةواوةيت دذي يةکترن       هةية
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   ني فيمينيزم ضيية   بكةين كة ناتوانني    لةم طرميانةوة دةست ثيا   ؟ بلَيبةلَكوو تة ،

بدةين كة تايبةمتةنديية هاوبةشةكاين هـةموو جؤرةكـاين     دةتوانني هةولَي ئةوة  

بؤ ئةوةي ثيناسةيةکي بنةأةيت بؤ بنةماي هاوبةشي تةواوي        . فيمينيزم بدؤزينةوة 

كة  ةين بة ثيداطرتن لةسةر ئةم خالَة دةست ثي بك   دةتواننيفيمينيسمةکان بکةين   

و  هؤي سةرهةلَدانيان دةطةِريتـةوة بـؤ بـارودؤخي نالـةباري ذنـان لـة كؤمـةلَطا               

ي كـة ذنـان بـة هـؤي رةطـةزي          ) ضتبعی(هةروةها ئةوجياوازي قايل بوونانـة      

جيالةوةش دةتوانني ئاوا بلَيني كة هـةموو       . دووهةم بوونةوة، رووبةِروويان دةبنةوة   

 و لـة   قايل بوونانـة    ئةو جياوازي  جؤرةكاين فيمينيزم، بةمةبةسيت كةمكردنةوةي   

ــةزمي     ــة ن ــارين ل ــدي طؤِرانك ــاري هةن ــةرياندا، خوازي ــوون بةس ــدا زالَ ب ئاكام

بةهةرحالَ سةرةِراي ئةم ثيداطرتنـة     . كؤمةالَيةيت، ئابووري، سياسي و كةلتووريدا    

لـة نيـوان هـةموو جؤرةكـاين        » تـري هاوبـةش     بـواريكي «طشتييانة دؤزينـةوةي    

ناتوانني واي ثيشان بـدةين     ) ١٩٨٦(» ١ديلمار «أاييكي دذوارة، بة    فيمينيزمدا، كار 

و بالَوييـةكاين   كة ِريككةوتن يان يةكيتييةكي فيمينيسيت، بناغةي هـةموو ثـرش         

بةِراسيت دةرةجنامي ضـاوةِروان نـةكراوي قايـل    . ييندفيمينيزمي هاوضةرخ، ثيك  

هـةموو جؤرةكـاين فيمينيـزم،    بوون بةو يةكييت، يان يةكثارضةبوونة بناغةييةي    

رةنطة بة ثةراويز كردين ئةو طرووثة جؤراوجؤرانةي ذنان بيت كة خولياكانيان لة        

  يـةكييت فيمينيـسيت  بيـت کـة بـؤ    كردنةي سـةرةوة    ةدةرةوةي بازنةي ئةو ثيناس   

  . کراوة

                                     
١- Rosalina  Delmar   
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كةواتة ئةطةر طةيشنت بة ثيناسةيةك بؤ فيمينيزم بة ثيي هةندي ضةمكي           

بيت، ئايـا دةتـوانني بـة ثيـي سةرضـاوة      ) يان تةنانةت مةحالَ(ذوار جةوهةري، د 

ميذووييةكاين و هةروةها ِرةويت سةرهةلَدان و طةشـة كردنةكـةي بـة شـيوةيةكي              

باشتر و كاملَتر ثيناسةي بكةين؟ زاراوةي فيمينيزم تا ِرادةيةك مؤديرنـةو لةطـةلَ        

ةوةي كة ئةم وشةية يةكةم جـار       ئةوةشدا قسةو باسي زؤر لة طؤِريداية سةبارةت ب       

    ت ، بـةالَم  کـةلَکي يلَ وةرطـرياوة؟  كةي و لـة كـويدةضـيكـة وشـةي فيمينيـزم    ثي 

ـ       ١٨٧١جار لة سالَي    يةكةم  ؤ دا و لـة دةقيكـي ثزيـشكيدا بـة زمـاين فةرةنـسي ب

 كردين ئةنداماين لـةش و     اومن ةشنشيكاري و روونكردنةوةي جؤرة وةستانيك لة       

اوة كـة   کـةلََکي يلَ وةرطـري    ييةكاين ئةو ثيـاوة نةخؤشـانةي       تايبةمتةنديية جنس 

نيرةمـؤک  ثيدةضيت ترسيان هةبوة لةوةي كة تايبةمتةندي ذنانة بةخؤوة بطرن و           

خـواز و دذة     ثاشان ئةلكساندر دووماي كوِر، نووسـةري كؤمـاري        .)١٩٩٥فرايس  (.بنب

ي سـالَي  فيمينيسيت فةرةنسي، ئـةم وشـةيةي وةرطـرت و لـة ناميلكةيـةكي ضـاث         

كة سةبارةت بـوو بـة   ) L'homme- Femme( » ثياوــ ذن«دا، بةناوي ١٨٧٢

و مةبةستيشي ليكؤلَينةوة لـة سـةر ئـةو ذنانـة بـوو كـة بـة           ) نهحمص   زناي(

سشـــيوةيةكي بةِروالَـــةت   كةواتـــة هـــةروةك .يـــةثياوانة يانوكـــةوت هـــةلَ

م بـة مانـاي      دةلَي، هةرضةند لة قامووسي ثزيشكيدا فيمينيـز       (Fraisse)فرايس

بوو بةالَم لةبواري سياسيدا ئـةم      » بة ذنانة بووين تايبةمتةندييةكاين ثياوان      «

ــةوة و راظــة كــردين    يةكــةميةوشــة ــؤ روونكردن بــة ثياوانــة بــووين «جــار ب

 ئـةم جـؤرة بـشيويية       طومـان    يب .کةلَکي يلَ وةر طريا   » تايبةمتةندييةكاين ذنان 
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ي ترس بوو و دةتوانني بلَيني ئةو ترسة لـة  رةطةزيية، لة سةدةي نؤزدةهةمدا، ماية    

 ئةمِرؤشدا كة هةندي جار هةست بةوة دةكريـت كـة فيمينيـستةكان              کاينكؤمةلَطا

ناِرةزايي دةرئةبِرن بةرانبـةر جياوازييـة سروشـتييةكاين نيـوان ذن و ثيـاو، بـة             

لَي سةرةِراي هةموو ئةوانةش، خـا    . لة ئاراداية  »تةعديل كراو « ئارامترشيوةيةكي  

ش ئةوةية كة فيمينيست لة سةرةتادا سيفةتيك نةبوو بـؤ ئـةوةي كـة             سةرنج راكي

ذنان بؤ وينا كردين خؤيان، يان كردةوةكانيان بـة كـاري يـنن و دةتـوانني بـة                 

ي يي فيمينيست يو ضاالك  دلَنياييةوة بلَيني ئةو شتةي كة ئيمة ئةمِرؤ بة بريكردنةوة        

ش ئةوةي كـة ئـةو وشـةية   ناوديري دةكةين، ماوةيةكي زؤ    واتـة فيمينيـزم  [ر، ثي[ 

دا، بزووتنةوةي بـةرطري كـردن لـة    ١٨٤٠لة دةيةي  . بةكار ينريت، لة ئارادا بوة    

 ١وة»تاظطةي سينيكا«ةكاندا بة هؤي ِريكةوتننامةي   ومايف ذنان، لة والَتة يةكطرتو    

يــاري  بــوو، كـة خواز ٢و دةسكةوتةكةشـي جاِرنامــةي ئيحـساسات   دةسـيت ثيكــرد 

رةضاوكردين ثرةنسيبةكاين ئـازادي ويةكـساين سـةبارةت بـة ذنـان بـوو و لـة                 

 ئةليزابيت  ثاشان. دانةوةيةكي زؤري هةبوو  ةنط ر ٣جاِرنامةي سةربةخؤيي ئةمريكادا  

 ئةجنومـةين نةتـةوةيي مـايف دةنطـداين         ٤ئـانتؤين . ب. ستانتؤن و سووزان    كةدي

داين    بزووتنـةوةكاين مـايف دةنـط       بـة دواوة،   ١٨٤٠لة دةيةي   .  دامةزراند ٥ذنانيان

 بزووتنـةوةكاين   وةي کـة  بةالَم تةنانةت بةر لة   . دروست بوو بةريتانياش  لة  ذنان  

                                     
١- Seneca  Falls  Convention 
٢- Decleration  Of  Sentiment 
٣- American  Decleration  Of  Independence 
٤- Elizabet  Cady  Stanton  and  Susan  Anthony 
٥- Nation  Women  Suffrage  Association 
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 نووسـني   دةسـتيان کردبـوو بـة    ، ذنان دةست بة کار بن    ِريكخراو    وةک مايف دةنطدان 

دةربارةي نايةكساين و نادثةروةرييةكاين بارودؤخي كؤمةالَيةيت ذنان و هـةروةها        

دا ماري ظؤلَـستؤن    ١٧٩٢لة سالَي   .  تييدا بوون  ن بؤ طؤِريين ئةو بارودؤخةي    هةولَدا

 ي نووسـي و هاوكـات لةطـةلَ        ٢»وةرطـرتين مافـةكاين ذنـان       «  ، كتـييب   ١كرافت

ــروان دوميريكــؤر  ــث دوطــوذ و تي ــان وةك ئؤليم ــة ذن ــدي ل ــؤ ٣ئةوةشــدا، هةن ، ب

ـ       ان بـةلَين درابـوون،   ثةرةثيداين ئةو مافانةي كة لة شؤِرشـي فةرةنـسةدا بـة ذن

ســةندين ثـةرة  كةواتــة ئةطةرضـي دةتـوانني قؤناغــةكاين   . خـةباتيان ئـةكرد  

 ذنان لة ناوةِراستةكاين سـةدةي نؤزدةهـةم بـة دواوة روون            ةکاينبزووتنةوةي ماف 

بكةينةوة، بةالَم ئةوة خالَي دةسـت ثيكـردين ئاوِردانـةوةي ذنـان لـة بـارودؤخي             

   .كؤمةالَيةيت و سياسييان نةبوو

 ذنـان کـة   وةي  ثـاش ئـة   كةواتة فيمينيزم زاراوةيةكة كـة ماوةيـةكي زؤر         

خوازيـاري  خؤيـان و    ردةسـيت   بةرانبةر ذي لة  ن  ِي دةربر ةيتناِرةزاي دةستيان کرد بة  

تةنانـةت دواي ئـةوةش   . هاتة ئاراوةباشتر بووين بارودؤخي كؤمةالَيةتييان بنب،   

   نـاوي مـايف      كرا، ديسانةوة زؤربةي ئةو     كة وشةي فيمينيزم ضيكةسـانةي كةلـة ثي

ذناندا خةباتيان ئةكرد، وةك وشةيةك كة هةلَطر و ثيشاندةري شوناسـيان بيـت،             

تةنانـةت  . ]واتة خؤيـان بـة فيمينيـست لـة قةپـةم نةئـةدا            [بةكاريان نةهينا 

زؤربـةي ِريكخراوةكـاين مـايف دةنطـداين       دا،٧٠و سةرةتاكاين دةيـةي   ٦٠لةدةيةي  

                                     
١- Mary  Wollstone  Craft 
٢ A  Vindication  Of  The  Rights  Of  Women  
٣- Olympe  De  Goujes  and  Theroigne  De  Meraicoart 
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زاراوةي فيمينيـزم، تـةا لـة    . لـة قةلَـةم نةئـةدا    خؤيان بـة فيمينيـست      ذنان،

بة شيوةيةکي ثيوةنديدا لةطةلَ مةسةلةطةليكي تايبةت و طرووثطةليكي تايبةتدا    

تــةا لــةم دواييانةدايــة كــة ). ١٩٨٦ديلمــار( ســنووردار کــةپکي يلَ وةرئــةطريا

، يـاوازي  بـة يب ج  بةكارهيناين وشةي فيمينيزم بؤ هةموو طرووثةكاين مايف ذنان       

 و ئةم ناتةباييةي لة نيوان شيوة أوانـيين ئـةو طرووثانـة بـؤ               بوةتة شتيكي باو  

  بـو دةطةأيتـةوة طومان  ، يبست بة فيمينيتريانناوديركردين دوا و   شوناسي خؤيان 

 كة لةكايت بِرياردان سـةبارةت بـةوةي كـة تـاك، طـرووث يـان                يمةسةلةيةئةو  

ريـساطةليك    ي لةقةلَـةم بـدةين، دةيب ض   يتكردةيةك، بة فيمينيست يان فيمينيس    

و ضاالكي و خةباتانةي كة دةبنـة هـؤي    رةضاو بكريت؟ ئايا دةيب هةموو ئةو تيؤر

باشتربووين بارودؤخي كؤمةالَيةيت ذنان، لة كايت ثـؤلين كردنـدا، بةئةنقةسـت            

نـا، بـة فيمينيـسيت لـة قةلَـةم بـدةين؟ يـان دةيب لـةكايت وة          بيت يـا خـود  

، مةبةسـتيكي ئاطايانـة لـة ئارادابيـت؟         داؤطرتين ضاالكييةكي فيمينيـستي   ئةست

ئةطـةر ئـةوةي يةكــةميان هةلَبـذيرين، لةوكاتــةدا دةتـوانني بلَــيني كـة مانــاي      

مانـاي راسـتةقينةي خـؤي لـة     كردةيي، ـ تا ِرادةيةك  ـ فيمينيزم، بة شيوةيةكي  

ئةو طومانةش لة ئارادايـة   هةر بةم ثيية، سةبارةت بةو مةسةلةية،       . دةست ئةدات 

 شـيوةيةکي ديـاريکراو   كة ئايا هـةموو جؤرةكـاين ِريكخراوةكـاين ذنـان كـة بـة             

 ذنان نيية ـــ بؤمنوونـة، بزووتنـةوةكاين         ةکاين ماف ثةرةثيداينمةبةستيشيان  

ي لةقةلَةم بدرين؟ ديسان ِرةنطة وةالَمدانةوةي      يئاشيت ذنان ــ دةيب بة فيمينيست     

ثرسيارة، ببيتة هؤي ئةوة كة ماناي فيمينيزم لـةوةي كـة هةيـة            ثؤزةتيظانة بةم   
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 كة لة ِرووي تيؤري يـان سياسـييةوة         بطريتةوةبةرفراوانتر بيت و ئةو سنوورانةش      

ثيناسـةيةكي  ئـةوةن کـة   ترةوة، كةسانيك هةن كة اليةنطري        لة اليةكي .بةكةلَكن

  :دةلَي) ١٣:١٩٨٦:(لمار  هةروةك ديبکريت؛ضِروثِرتر و باشتر لة سةر فيمينيزم 

كةسانيك هةن بانطةشةي ئةوة دةكةن كة فيمينيزم كؤمةلَيك تةسةوري لةسةر 

. ذنان هةية كةتايبةتن بة فيمينيستةكان، يان لةوانةوة سةرضاوةيان طرتووة

ماناي ئةو قسةية ئةوةية كـة دةيب توانـاي ئـةوةمان هـةبيت فيمينيـزم و              

انةي كة سةرقالَي مةسةلةكاين ذنانن، جيا فيمينيستةكان لة هةموو ئةو كةس

 كةسيك فيمينيست بيت تا ثيويست ناکاتدةربِريين ئةم قسةية كة . بكةينةوة

 كة وةيان ئةلةوة بکات کة ذنان لة مافطةيل يةکسان بةهرةمةند بن، بةرطري 

، بة نين  فيمينيست دةکةن داخوازةكاين ذنانلة هةموو ئةوانةي كة اليةنطري 

ئيديعايلةم طؤشةنيطايةوة فيمينيزم دةتواينَ . دروست نييةناوةيةك هيض شي 

هيض  و ئةنديشةكاين خؤت بكات ، بةالَم فيمينيستةكان ناتوانن بةرنامةميذوو، 

كةواتة فيمينيزم . ةوةمةسةلةي ذنانئيديعايةکي تايبةتيان هةبيت بة نيسبةت 

رةِراي ئةوةش كة طومانكردن تةنانةت سة(بضةسثينيت خؤي دةتواينَ وةك بواريك 

 يـةکطرتوو  هيناين فيمينيزميكـي      طةليك بؤ ثيك     يان داواكاري  ،لة بانطةشة 

، بةالَم ناتوانيت ذنان بة مولَكي خؤي بزانيت و وةك )شتيكي ثيويستة) واحد(

  .قةلَةمِرةوي خؤي ضاويان يلَ بكات

نيـزم، لـةو     ثيناسـةيةك بـؤ فيمي     بـة مةبةسـيت دؤزينـةوةي      ،ئةم كتيبة 

باوةِرةداية كة فيمينيزم دةتواينَ بانطةشـةي ئـةوة بكـات كـة بواريكـة خـاوةين                
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ـ            لةطـةلَ ئةوةشـدا، لـة      . ةيتئةنديشة و ميذوو و كاركردطـةيل تايبـةت بـة خؤي

سةرجةمي ئةم كتيبةدا، جةخت لة سةر ئةوة دةكري كـة ئةنديـشةكان و ميـذوو و                

 و لةراستيدا   جؤرة هاوضةشنييةکيان نيية  ئةوكاركردانةي كة باسيان ئةكةين، هيض      

لة ِرووي  .  و مشت و مأيان لةسةر دةکريت      هةميشة لة بةردةم باس و ليكؤلَينةوةدان     

 كردين ةئاماجنة كردةيي و هةروةها سياسييةكانةوة، دةيب سنوورطةليك بؤ ثيناس       

ـ ) جةوهـةر (لة سةر كرؤكـي  يشفيمينيزم قايل بني، بةالَم ديسان دةيب جةخت  اس ب

ئةنديشةو كاركردانـةي   كةواتة نايب ئةو.  و بطؤِري ئةو سنوورانةش بكريت     وروذين

كراوة، بة ثيناسةيةكي كاملَ و نةطؤِري ماناي ميذوويي،          كة لةم كتيبةدا باسيان يلَ    

  .ريتدابنيان ئةمِرؤيي فيمينيزم 

ــؤلين كردنيك  ــؤرة ث ــؤ ج ــدان ب ــة هةولَ ــي  دال ــزم، باس ــذووي فيميني مي،

لـة قؤناغـة    كـردووة   داين ميذوويي بزووتنةوة بةهيزة فيمينيـستةكاين       ةل َسةره

  . ي شواندوون»شةثؤل«جياوازةكاندا و بة زجنريةيةك 

بـؤ ئامـاذة كـردن بـة بزاظـة          » شـةثؤيل يةكـةم   « فيمينيزمـي    ،جؤرة  بةم

فيمينيستييةكاين كؤتاييةكاين سةدةي نؤزدةهةم و سةرةتاكاين سـةدةي بيـستةم         

مـايف  ) ئةلَبةتـة نـةك هةميـشة و بةتـةواوةيت    ( اوة كة هةولَيان داوة  بةكار هينر 

شـةثؤيل  « فيمينيزمـي  .بؤ ذنان دةستةبةر بكةن، بةتايبةت مايف دةنطدان    يةكسان

ئاماذة بة سـةرلةنوي دةسـت ثيكردنـةوةي ضـاالكيية فيمينيـستييةكان          » دووهةم  

ــةي   ــةكاين دةي ــة كؤتايي ــةي ٦٠دةكــات ل ــ٧٠ وسةرتاســةري دةي ــةموو دا، ك ة ه

ناِرةزاييةكان سةبارةت بوون بة مةسةلةي نـةبووين يةكـساين ذنـان؛ هةرضـةند             
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ئةجمارة ِرووي ناِرةزايي دةربِرينةكان تةا لة نةبووين مافة سياسييةكان نـةبوو           

ئـةم ثـؤلين   .  دةطرتةوة جنسييةکانيشيبةلَكوو بوارةكاين بنةمالَةو كارو مةسةلة      

طةيـشتنة هةلَةيـةي    ويية، بةالَم ِرةنطة ئـةم يتَ كردنة، كورتةيةكي بةسوودي ميذو 

جطة لةم دوو شةثؤلة، هيض ضاالكييةكي         يلَ تةوة كة بيتـري فيمينيـسيت لـة        بكةوي

 بةر لة بزووتنةوةكاين اليةنطري مايف دةنطدان لة دوايـني     يب طومان . ئارادا نةبوة 

ةكي ئـةوتؤ   سالَةكاين سةدةي نؤزدةهةم و سةرةتاكاين سةدةي بيستةمدا، ضاالكيي       

كة بتوانني بة ضاالكي فيمينيسيت ناوديري بكةين لة ئارادا نةبوة، بةالَم هـةروةك       

لـةوةي كـة وشـةي    ثيشتر  زؤر    كؤمةالَيةيت ذنان،  ثيطةيثيشتر ومتان، مةسةلةي    

 لـة   هةرضـةند .، بابةتيك بوة بؤ بريكردنةوة و ليكؤلَينـةوة       بيتة ئاراوة فيمينيست  

ايف دةنطـدان و سـةرلةنوي بةهيزبوونـةوةي فيمينيـزم لـة             نيوان بزاظي م   مةوداي

شـدا، دةوري فيمينيـستةكان     ٧٠ دةيـةي    سةرتاسـةري و لة   ٦٠كؤتاييةكاين دةيةي   

ي ذنـان  يو دةنطيشيان كةمتر بةرطوي كةوتووة، بةالَم كيشةي نايةكـسان  كةمتر بوة 

ـ   و فيمينيزميش  بة هيض شيوةيةك ثشت طوي نةخرا  . ةطرتدةسي لـة ضـاالکي هةپن

ــاوي  کؤکردنــةوةي ،هةربــةم ثييــة ــر ن هــةموو بزاظــة فيمينيــستييةكان لــة ذي 

رةنطة بةهؤي هةولَدان بؤ بـةدناوكردين       دا،»شةثؤيل دووهةم «و  » يةكةم  شةثؤيل«

كؤمةلَيك لة تيؤري و ضاالكييةكان، سةرثؤشيك لةسـةر جيـاوازي ئـةو ئةنديـشة              

و هـةم لـة مـةوداي     شـةثؤلةدا فيمينيستييةي دابنريت كة هـةم لـةناو ئـةم دوو       

 منـز بةجمؤرة، بؤمنوونة، هةولَـدانيك لـة ئارادايـة بـؤ         . نيوانياندا لة ئارادابوة  

ي فيمينيزم تا ِرادةي خةباتكردن بـؤ مـايف دةنطـدان؛      »شةثؤيل يةكةم «كردنةوةي  
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ــةلَ مافــة سياســييةكاين ذنــان لةوســةردةمةدا،   ــة ثيوةنديــدا لةط هةرضــةند ل

كةلةفةسلَي دووهةمدا ( وو لة نيوان روانطة فيمينيستييةكاندا جياوازييةكي زؤر هةب  

لةم روةوة، هةرضةند ِرةنطـة ئـةوة ِراسـت بيـت كـة      ). زياتر قسةي لةسةر دةكةين   

بزووتنةوة فيمينيستييةكان، لة هةنـدي قؤنـاغي تايبـةيت ميذووييـدا ضـاالكي             

ِرةنطة واباشـتر بيـت   ، بةالَم وبيت و ئةندامي زياتريشيان هةبو    بيتزياتريان نواند 

لةقةلَـةم  » کـردة «و  »ئةنديـشة «كة فيمينيزم بة زجنريةيةكي ثيكةوة بةستراوي       

كةواتة، لة دريـذةي ئـةم      . »شةثؤلةكان«نةك بة دياردةيةكي هةلَقوالَوي      ،بدةين

   بةدا رةنطة ئةطةر هةنديجار وةك زاراوةطةيل تةوسيفي، ئاماذة بة فيمينيزمـي          كتي

، بـةالَم نـايب ئـةوة      کةپکي زؤري هةبيت  ثؤيل دووهةم بكةين،  شةثؤيل يةكةم و شة   

زاراوةية تةا زاراوةطةليكي مةسلَةحةتني و مةبةسـتمان        لةبري بكةين كة ئةم دوو    

ئةوة نيية كة بلَيني هةموو جؤرةكـاين فيمينيـزم بـة ئاسـاين دةتـوانن لـة ِرووي             

 يان ئـةوةي كـة جطـة        ميذووييةوة خبرينة خانةي ئةو دوو قؤناغةي ضاالكييةوة،      

  .لةو قؤناغانة، هيض ضاالكييةكي فيمينيسيت لة طؤِريدا نةبوة

كيشةيةكي ديكة كـة لـة ثيوةنديـدا لةطـةلَ ثـؤلين كـردين جؤرةكـاين                

كة هةندي لـة تويذينـةوةكاين سـةبارةت بـة      فيمينيزمدا قوت دةبيتةوة، ئةوةية   

ِروانطةيـةكي  ةلَک لـة    کـ فيمينيزم و تيؤري فيمينيسيت، لـة جيـايت ئـةوةي كـة             

بـةثيي ِريبـازة تيؤرانــة    بــة ثيـضةوانةوة هـةولَ ئــةدةن   ،وةربطـرن  ديـاريکراوي 

 لةسـةر   سـادة و يب طـري و طـؤپ        بةندييـةكي     ثـؤلين جؤراوجؤرةكـان ،  )نظري(

بةندييانة ئةوةيـة     يةكيك لة طرينطتريين ئةو ثؤلين    . فيمينيزم، بةدةستةوة بدةن  
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مينيستةكان، بة سي طرووثي نايةكثارضةي فيمينيزمي   كة جؤرةكاين فيمينيزم و في    

 و فيمينيزمي راديكـالَ دابـةش       ،ليربالَ، فيمينيسيت ماركسيسيت يان سؤسياليسيت    

  :كورتةيةكي ئةو تيثؤلؤذيية بةم شيوةيةي الي خوارةوةية. ئةكات

هةموو ئةو كةسانة دةلَين كة بؤ مايف يةكـسانيي          ليربالَ فيمينيستةكان بة  

 ضوارضيوةي حكوومةيت ليربالَيدا خةبات دةكةن، ئةويش بة ثـشت بةسـنت            ذنان لة 

 ان كة ئةم جـؤرة حكوومةتانـة لةسـةري        يئةو بناغة تيؤرانة   بةم ئيستداللةوة كة  

، بةالَم ئةو ماف و ئيمتيازانةي كـة دةيانبةخـشن،     نِراوةستاون، ثتةو و ِريك و ثيك     

كسان لةطةلَ ثياوانـدا ضـاويان يلَ    و وةك هاوالَتييةكي ية    دةيب ذنانيش بطريتةوة  

ــت ــسان . بكري ــستةكان، سةرضــاوةي نايةك ــست و سؤسيالي ــستة ماركسي ي يفيميني

ــةم يرةطــةز ــستمي بةره ــؤ سي ــةوة ب ــان دةطةِرينن ــةركوتكردين ذن ــاين  ي و س هين

فيمينيـستة  . ي ثيوةنديـدار بـةو سيـستمةوة      »دابةشكردين كـار  «سةرمايةداري و   

 يالَ بووين ثياوان بةسةر ذنان دةطةِريننةوة بؤ سيستم       ِراديكالَةكانيش سةرضاوةي ز  

ـ باوك ساالريي واتـة  ، كة سةربةخؤ لة هةموو ثيكهاتـة كؤمةالَيةتييةكانـة ـــ     

 كـة ئـةم     دالـة ثيوةنـدي لةطـةلَ ئـةم مةسـةلةية         . بةرهةمي سةرمايةداري نيية  

ـ            بةندييانة، تـا ض     ثؤلين وان ِرادةيـةك قـايلن بـة نزيكايـةيت، يـان جيـاوازي ني

نيـشانكردين    فيمينيزمي ماركسيسيت و سؤسياليـسيت، يـان ئـةوةي كـة بـة دةس             

يةكان، كة هةندي تـومخي بريكردنـةوةي       »دووسيستمي  « طرووثيك لة فيمينيستة  

 فرةضةشـين   ِرةنطـة  ماركسيسيت و راديكالَي فيمينيسيت تيكةلَي يةكـدي ئةكـةن،        

بةندييانـة ضـةندين شـيوة        لينواتة ئةو ثـؤ   . [يةك تياياندا بيتة ئاراوة   ) عتنو (
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شـيكارانة،    تويذينـةوة تازةترةكـان، فيمينيزمـي دةروون       هةروةها].بةخؤوة بطرن   

   ثـي انتري لةو ضةشنةي   ثؤست مؤديرن، يان ثاش بنةماخواز، ِرةش، و هةندي شيت        

سةبارةت بـة ضةندوضـووين   ئةتوانن بةندييانة  طومان ئةم ثؤلين يب. نزياد كردوو 

طةيشتنيكي روون    يتَ ،داتريي لة ثيوةندي لةطةلَ يةك    ي طرينطي فيمينيست  تيؤرطةيل

نةي كـة  ياا و ئاشکر ، و، ئةو ليكؤلَينةوة و شيكردنةوة روون      يننة ئاراوة و ئاشكرا   

خستوويانةتة ) ١٩٩٠ (٣يان والَيب ) ١٩٩٢ (٢، تانط )١٩٨٣ (١نووسةراين وةك جةطير  

ــةو ــذةرةوةكا   ِروو، ل ــؤ توي ــة ب ــودي   ِروةوة ك ــؤ خ ــةروةها ب ــزم و ه ين فيميني

لةطـةلَ  . فيمينيستةكانيش وةك سةرضاوةيةكي طرينط وان، نايب بةكةم بطريدريـن     

بةندييةكـدا بـةدي دةكريـت،        هـةموو ثـؤلين   هةولَـدان بـؤ     ئةوةشدا، هةروةك لة    

ين، لةاليةكةوة بـةدواي ئةوةوةيـة لـة       ثيي كيِروانينةدا داطةِرانيت لةم تيدةضي

ــؤلي ــةك خباتةســةر جياوازييــةكان و      نث بةندييــةكاين فيمينيزمــدا ثةردةي

تريـشةوة    بيانشاريتةوة و تومخة هاوبةشةكانيان بةرجستة بكاتةوة و، لة اليةكي        

جيـا لـةوةش    . بةندييانـة دةكـات     جةخت لةسةر جياوازييةكاين نيوان ئةم ثؤلين     

هةلَويـستة  ها  خؤيـان و هـةروة    هةرضةند فيمينيستةكان بةمةبةسيت وينـاكردين      

ـ  ن كـردوو يـان  و تيؤرانةكانيان، ئةو ناوانةيان كة خراوةتةثالَ قبوولَثراکتيکي   

ـ وةك فيمينيسيت ليربالَ، سؤسياليست، يان ِراديكـالَ   بـةالَم ئـةم ناوانـة بـةهيض      

رةنطـة  فيمينيزم بن و (Complex) شيوةيةك ناتوانن ثيشاندةري قورس و ئالَؤزييت

                                     
١- Jagar 
٢- Tong 
٣- Sylvia  Walby 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com



 

 

) ١:١٩٨٩ (١ نـاي ،بيتكارةي كرد تر ئةو ر لة هةموو كةسيكي  تةا كةسيك كة باشت   

ئـةم  . وينـاكردووة »  و بةرطري كةرثيکةلَتؤِريكي تيكةلَ «  كة فيمينيزمي بة     بيت

 جؤرةكـاين   )قطعی(ليبأاوانـةي كردنيكي    ِريي ثؤلين  كتيبة هةولَ ئةدات نةك لة    

ةو كيـشةجؤراوجؤرانةي كـة   كردنةوةي ئـةو مةسـةل   فيمينيزمةوة، بةلَكوو بة تاقي   

دةتـوانني  . بكاتضارةسةر  فيمينيستةكانيان بةخؤوة سةرقالَ كردووة، ئةو كيشةية       

ِريطةيـةكي بةسـوود لةقةلَـةم       و بابةتةكان، بـة    ئةم ثيداطرتنة لةسةر مةسةلة   

 و فرةضةشـنييت باسـة      بـةرفراواين بدةين بـؤ قـسةكردن و ليكؤلَينـةوة لةسـةر           

ضةرخ و هـةروةها لـةو ِريطةيـةوة بتـوانني بـة شـيوةيةكي               هاو كاينفيمينيستيية

ي، يسادةتر و ئاسانتر  ثيطةطةيل دذبةيـةكي جؤرةكـاين بريكردنـةوةي فيمينيـست     

كةواتـة ئـةم كتيبـة هـةولَ نـادات      ). ١٩٩٠هريش و فاكس كـولير (روون بكةينةوة  

ـ جةخت لةسةر جؤرةكاين فيمينيزم و ئةنديشةي فيمينيـسيت  وي  بـةماناي تـةوا   

ـ وشة  بكات، بةلَكوو دةيةوي ليكؤلَينـةوة لةسـةر ئـةو شـيكردنةوانة بكـات كـة        

فيمينيستة جؤراوجؤرةكان سـةبارةت بـة مةسـةلةكاين ثيوةنديـدار بـة ذنانـةوة            

لةطةلَ ئةوةشـدا، جةوهـةري ئـةم كـارة، ئـةوة دةرئـةخات كـة              . ئةجناميان داوة 

وو ئـةو مةسـةالنةي كـة    لةتواناي ئةم كتيبـةدا نييـة كـة بثةرذيتـة سـةر هـةم             

زانـست و   هةرلة سياسةتةوة بطرة تا  (نووسيوة  لةبارةيانةوة  فيمينيستةكان شتيان   

و هـةروةها ناتوانيــت ئــةو بـريوِرا يــةكجار زؤرانــةي   ....) ئـةدةبيات و هونــةر و 

ئةسـتؤطرتين وةهـا    وة  . فيمينيستةكان سةبارةت بـةم مةسـةالنة ثيـشان بـدات         

                                     
١- Nye 
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. و مةبةسيت ئةم كتيبةش نييـة  يكي يةكجار طةورةية) امئيلتيز( دان كاريك، بةلَين 

لةجياتيـدا ئامــاجني ئــةم كتيبــة، ليكؤلَينــةوة لةســةر هةنــدي لــةو مةســةلة  

طرينطانةي بوة كة فيمينيـستةكانيان بةخؤيانـةوة سـةرقالَ كـردووة و هـةروةها              

وةندي لة ثي  و بؤضوون و ئةو باسة سةرةكييانةي كة        هةندي لة ِروانطة   خستنةأووي

  سةريان هةلَداوة، تاكوو لةم ِريطةيةوة بتوانني خوينـةر وا         دالةطةلَ ئةم مةسةالنة  

 هــةبيت بةرانبــةر تومخــة طــرينط و تيطةييــشتنيکي ســةرةتاييليبكــةين كــة 

ئــةم كةواتــة، ئيمـة قــسة لةســةر  . ييبريكردنــةوةي فيمينيــست هةسـتيارةكاين 

 سياســي و مــايف ييبــة بةشــدارمةســةلةكاين ثيوةنديــدار :بابةتانــة ئةکــةين

 لةطـةپ ، بارودؤخي ئـابووري ذنـان و ثيوةنـدييان          )٢فةسلَي  ( هاوالَتيبووين ذنان 

 و  جنسييةکان، وة هةروةها مةسةلة     )٣فةسلَي  (دابازاري كاري نةتةوةيي و جيهانيي    

لةطةلَ ئةوةشدا مةسةلةيةكي سةرةكي لة ئارادايـة     . دةكةين) ٤فةسلَي( زاوزي كردن 

باسة فيمينيستييةكاندا قوت دةبيتةوة و لة هةموويانـدا         و  هةموو قسة  كة لة ناو  

 لةِروانطـةي فيمينيزمـدا، يـان       يـة  »ماناي يةكساين « ش  يئامادةيي هةية و ئةوة   

لةبةر ئةوةي كة جيـاوازي     . »جياوازي  «و» يةكساين« باشتر بلَيني دذايةيت نيوان     

ـ        يِرةطةز بيـت ـــ هةميـشة      مابريمانـدا    ةي لة كؤمةلَطاكاين ئيمةدا ــ هينـدةي ل

ي بينيوة، هةر بؤية هـةولَ و تيكؤشـاين     ية و دةوريكي سةرةك   وبو طرينطترين هؤكار 

نيـشانكردين ثيطـةي ذن لـة كؤمـةلَطادا، دةيب            فيمينيستةكانيش بؤ دووبارة دةس   

سازي سةبارةت بةو جياوازييـة و هـةروةها ضـؤنيةيت            ِرووي ضؤنيةيت تيؤري   بةرةو

هـةروةك لـة فةسـلَي    . وة لةسـةر دةرةجنامـة كردةييةكانيـشي ببيتـةوة      ليكؤلَينة
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يةكةمدا قسةي لةسةر دةكةين، ئةم مةسةلةية بؤ هـةموو جؤرةكـاين ئةنديـشةي            

ة مو، شـــيوةي هةولَـــداين فيمينيـــس فيمينيـــسيت طرينطييـــةكي زؤري هةيـــة

ي، ي رةطــةزيو ثيناســة كــردين جيــاوازي   جؤراوجؤرةكــان بــؤ روونكردنــةوة  

بؤ منوونـة،  . رييةكي يةكجار زؤري لةسةر هةولَ و تيكؤشانةكانياندا داناوة  كاريطة

 لةطةلَ بيمة كؤمةالَيةتييةكاندا، فيمينيستةكان دةيب ئةو ثرسـيارة         يلة ثيوةندي 

 بةشيوةيةكي يةكسان لةطـةلَ ذنـان و         تةواوةيت لة خؤيان بكةن كة ئايا دةيب بة      

يـك حـسيب بـؤ جياوازييـةكان بكريـت و            يـان دةيب كات    ؟ثياواندا رةفتار بكريت  

طرينطييان ثي بدريت كة باس لة بِريار دةركردن سـةبارةت بـة بةرذةوةندييـةكان            

ي، تةا ئةوة نيية لة نيـوان ذن و         يبيتة ثيشةوة؟ جيا لةوةش، مةسةلةي جياواز     

هةنـدي لـة    . ثياودا هةبيت، بةلَكوو جياوازي لة نيـوان خـودي ذنانيـشدا هةيـة            

مينيستةكان ثييان وابوو كة دةربارةي ذنان و هةروةها لة جيايت هةموو ذنانـدا             في

لةطةلَ ئةوةشدا، ئـةم جـؤرة بريكردنةوةيـة ـــ ئةطـةر هـةموو ئـةو          . قسةدةكةن

هؤكارطـةيل وةك  (تر جيا دةكةنةوة، بة ئـةذمار بيـنني      ذنان لةواين  هؤكارانةي كة 

ـــ لةباشـترين   ...) ةزي سيكسي و يان شوناسي نةتةوةيي، تةمةن، ح ،ضني، ِرةطةز 

طةيــشتنيكي  حالَةتــدا شــتيكي طةشــبينانةية و لــةخراثترين حالَةتــدا يتَ    

لةم روةوة، لةكايت   . ]ذن بوون [» ذنييت  « خوازانةية لةسةر   سةرةِرؤيانةي دةسةالَت 

ليكؤلَينةوةي تيؤرة فيمينيستييةكاندا، دةيب بة وردي سةرنج بدةينـة ئـةم خالَـة             

ئاماجنيكةوةن و،    ذنان، بةدواي ضمةسةلةيوةرطرتن لة   يؤرانة بة كةلَك  كة، ئةم ت  

 شـيكاري، بةسـوود بيـت؟    ک بؤِرادةيةك دةتواينَ وةك ئامرازي   تا ض  مةسةلةيةئةم  
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 ٥ئةم مةسةالنة لة سةرتاسةري ئةم كتيبةدا جةختيان لةسـةر دةكريـت و فةسـلَي     

ــةثالَ  ــةي خراوةتـ ــةو تاوانانـ ــؤ ئـ ــراوة بـ ــةرخان كـ ــةرخواز «تـ  »ييجةوهـ

)essentionalism(      َذنان و هةروةها    مةسةلةي فيمينيستييةوة، لة ثةيوةندي لةطةل 

هةر لةهـةمان   . داغةفلَةت كردن لة زؤربةي جياوازيية راستةقينةكاين نيوان ذنان       

ثاش بنـةماخواز لةسـةر سياسـةيت        و  مؤديِرن  ي ثؤست يفةسلَدا، رةخنةي فيمينيست  

 كةين و ئةم ثرسيارةش دةخةينةِروو كة ئةم بةشةي تيؤرة        يش تاوتوي دة  »شوناس«

، داخؤ هيض ريطايةكمان لةبةردةمدا دادةنيت بؤ ئةوةي بتوانني لـة       فيمينيستييةکان

  بطةين، يان نا؟  يتَ» ييجياواز«

ي ئةم كتيبة، تاوتوي كردين هةموو جؤرةكاين فيمينيـزم         يئاماجني سةرةك 

  يةية كة ئاراستة جؤراوجؤرةكانيـشيان، بـة ض  و هةروةها شيكردنةوةي ئةو مةسةلة 

ذنـان دابنـين؟   ) متنـوع (شيوةيةك دةتوانن كاريطةري لةسـةر ذيـاين فرةضةشـين        

هةروةها هةولَ ئةدةين هينـدةي بؤمـان بكريـت هـةموو ئـةو فيمينيزمانـةي لـة                  

جيهانـدان، لةبةرضـاو بطـرين، بـةالَم ديــسان جةوهـةري ـــ وةك ثيويـست ــــ        

تة بةرباسةكان لةم كتيبةدا، طوزارشت لةوة دةكات كة زيـاتر ثـي      بةرتةسكي بابة 

. لةسةر فيمينيزمة رؤذئاواييةكان دائةطريدريت و تـةوةري سـةرةكي باسـةكامنانن         

ِراكامنان  و لةطةلَ ئةوةشدا، لة ضوارضيوةي هةر ئةم سنوورانةدا، هةولَ ئةدةين بري     

ي و دذايةتيية زؤرةكـاين نـاو       يزبكةينةوة كة سةرةِراي جياوا    لةسةر ئةم باسة ضرِ   

 كـة  ئيديعايانـةي ئةم فيمينيزمة جؤراوجؤرانة و هةروةها سـةرةِراي هةنـدي لـةو      
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ةوة، بـةالَم  » ١ثؤسـت فيمينيـزم   « ثييان واية ئيمة ئيستا ثيمان ناوةتة سةردةمي        

ئاماجنيكي طرينط و بةهاداريان هةيـة    ] واتة جؤرةكاين فيمينيزم  [هةموو ئةوانة   

وةندي تةواويان بة كؤمةلَطاي هاوضةرخةوة هةيةكة ثي .  

 « ةدا کة ئـةپي ثرسيارئةم لة وةالَمي ) ٢٣٢:١٩٩٩( »٢لني سيطالَ « هةروةك  

ــة ....»بؤضــي فيمينيــزم؟ ــةم دةرةجنامــة دةطــا ك ــادي«: ب ــرين  ضــوونكة بوني ت

واتـة  : دةيب رؤذيـك بـةدي بيـت    طشيت، هةر   تاكةكةسي بيت و ض     ئاماجنةكةي، ض 

نةك تةا بؤ هةندي لة ذنان، بةلَكوو دةيب بؤ هةموويان، شوينيكي            يك كة جيهان

هةروةها لة دريذةي قسةكانيدا دةلَي كة ئةو جيهانة نةك     . »لةبارتر و باشتر بيت   

  .ذنان، بةلَكوو بؤ ثياوانيش شوينيكي باشتر ئةبيت تةا بؤ

                                     
١- Post - Feminism 
٢- Lynne  Segal 
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باسكردن لةسةر يةكـسانيي، يـان ماناكـةي و هـةروةها ئـةوة كـة ضـؤن                  

ــة ض   ــةوة ك ــةروةها ئ ــت؟ و ه ــتةبةر دةكري ــا دةس ــان ئاي ــت، ي دةســتةبةر دةكري 

ي ذنانــدا هةيــة ــــ باســيك كــة لــة نووســينة يثةيوةندييــةكي لةطــةلَ ئــازاد 

         و باسي لي ر دةكريت ـــ  فيمينيسمييةكاندا بة يةكساين و جياوازي ناوديوة دةكري

ــةوة    ــيكاري و ليكؤلَين ــةناو ش ــةدا ومتــان، ل ــةم كتيب ــشةكي ئ ــة ثي ــةروةك ل ه

زاپ بوون بةسةر بابةيت يةکساين و  . فيمينيستييةكاندا جيطايةكي تايبةيت هةية   

 و   سنوور و ضوارضيوةكاين بـة تـةواوةيت       جياوازي بةو هؤيةوة سةخت تر دةيب کة      

ة شيوةيةكي سادةتر بلَيني؛ ئةم باسـة ثيوةنـدي    يان ب .  دياري نةكراون  بة يةقيين 

ي، لةطـةلَ  يهيناين يةكـسان  بةو مةسةلةيةوة هةية كة ئايا ذنان دةيب بؤ بةدةست     

ـ  وو ملمالينَ بكةن، يا خود دةيب بايةخ بدةن بـة          ِ ثياواندا شةر   ةي کـة   جياوازييان

ش مانـاي  ؟ بةالَم خـودي وشـةكاين يةكـساين و جيـاوازي         هةيانةلةطةلَ ثياواندا   
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ئةو فرةماناييةش قسةوباسيكي زؤر دةورووذيين و هـةر بؤيـة           و هةر  زؤريان هةية 

 ئيديعايئةطةر ذنان . و جياوازي يةكجار قورس و ئالَؤزة      باسكردن لةسةر يةكساين  

  نطـاري ض  يةكسان بوون لةطةلَ ثياواندا بكـةن، لـةو حالَةتـةدا ئايـا دةيب بـةرة       

جـؤرة ثياوانيكـدا ئيـديعاي يةكـساين بكـةن؟        بةر ضثياوانيك ببنةوة و لة بةران 

و   مةسةلةطةليك؟ ئايا ئـةوان دةيب داواي يةكـساين لـة هـةل       هةروةها لةسةر ض  

ئةطةر ذنان بياـةوي     دةرفةتةكاندا بكةن، يان يةكساين لة دةسكةوتةكاندا؟ وة      

روشـيت و   حالَةتةدا ئايا ئةو جياوازييانـة، س      بايةخ بة جياوازييةكان بدةن، لةو    

  طةيل تايبةيت كؤمةالَيةيت و ئابوورين؟ بايؤلؤذيكني، ياخود هةلَقوالَوي بارودؤخ

 كة مةسةلةي يةكـساين  نئةمانة تةا منوونةيةك لةو هةموو ثرسيارانة     

ــة الي       ــةم باس ــي ئ ــة بؤض ــةخات ك ــةوة دةرئ ــدووين و، ئ ــاوازي ورووذان و جي

جـار بوةتـة هـؤي ئـةوة كـة         يو، بؤضي هةند   و دذوارة  فيمينيستةكان هيندة ئالَؤز  

بةندييــةدا نــةتوانن بــة هــيض  فيمينيــستةكان لــة هــةردوو ســةري ئــةم ثــؤلين

دةرةجناميك بطةن؟ هةندي كةس هةولَيان داوة بة كةلَك وةرطرتن لة رةخنةطـةيل            

ثؤست مؤديرنيـسيت يـان ثـاش بنـةماخوازي و هـةروةها بـة ثـشت بةسـنت بـةم           

وردي  دةيب بـة  » يةكـساين و جيـاوازي      «زمي  ئيستداللةوة كة دابةشكردين دوالي   

كةلةدريذةي (ئةم بريؤكةية   . بن  شيكاري لة سةر بكريت، بةسةر ئةو ناكؤكييةدا زالَ       

هةم  «يان بري كردنةوة لة ) هةر ئةم فةسلَةدا قسةي لةسةر دةكةين    طايةكي سـيِري« 

زطـاركردين  لة نيوان يةكساين و جياوازيدا، ِرةنطة لةبـةر ئـةوةي كـة بـةلَيين رِ              

ش   بيت، بة شتيكي سةرنجكيك لة كيشة هةتاييةكاين لةطةلَداَ  فيمينيزم لة ية   ِراكي
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تـر، لـةوباوةِرةدان كـة        لةطةلَ ئةوةشدا فيمينيستةكاين  . و بايةخدار بيتةبةرضاو  

دابةشـکردنيکة کـة لـة بـةر دةسـتاية و       » يةكـساين و جيـاوازي  « بة دابةشكردن

 سةبارةت بة بـارودؤخي  ثراکتيکييةکاين هةموو باسة   و لة  تةوةماوةهةروةك خؤي   

بؤ منوونة، . ذنان لة كؤمةلَطادا، ناضارين و دةيب كةلَك لةو دابةشكردنة وةربطرين   

لة باسةكاين ثيوةنديدار بة ضؤنيةيت مامةلَةكردن لةطةلَ داواكارييـةكاين ذنـان        

دووبةرةكييــةك ، ]منــالَبوون[ةوة »زايــني « لةمــةِر مافــةكاين ثيوةنديــدار بــة 

و هةندي كةس لةو باوةرةدان كة يارمةيت مالَيي      كةوتؤتة نيوان فيمينيستةكانةوة  

دةيب وةك مافيكي تايبةيت و بة ثيي هـةل و مـةرجي تايبـةيت               »١زايني« ِرؤذاين

بايؤلؤذيكي و هةروةها بة ثيي ئـةو ِرؤلَـة تايبةتـة كؤمةالَيةتييـةي كـة وةكـوو                

رؤذئاواييةكانـدا ثييـان  سـثيردراوة، بـةذنان ببةخـشريت،           دايكيك، لة كؤمةلَطا    

تاكوو بتـوانن منالَـةكانيان بـةدنيا بيـنن و ثةروةردةشـيان بكـةن، لةكاتيكـدا                

ــةو بــاوةِرةدان كــة يارمةتي كةســانيكي   دةيب خبريتــة ريــزي ة مالَييــيــةتــر ل

ةلَ ذنـة  و بؤ نةخؤشةكان سةرف بكريت، تـاكوو لةطـ         ييةوة نةخؤش يارمةتييةكاين

ةكانيشداوةكوو ئـةو ثياوانـة ِرةفتـار بكريـت كـة تووشـي جـؤرة               )ثِر  زط(دووطيان

و، بؤ ماوةيةك ناتوانن بـضنةسةر كارةكانيـان و بيكـار دةبـن              نةخؤشييةك بوونة 

  ).١٩٩١باك و تيةن : ١٩٩١باككي(

                                     



مساعدة مايلري کورديوةرطي   
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ئةم جؤرة ثرسيارانةن كة فيمينيستةكان هان ئةدةن سةرلةنوي باس لةسةر    

ؤمةالَيةتييةكاين ذنان و ثياوان بكةن و هةروةها بري لـة دؤزينـةوةي            جياوازيية ك 

 ذنـان لـة كؤمـةلَطادا،ض       ذيردةسيتبكةن بؤ كؤتايي هينان بة       باشترين ريطةضارة 

ــت لةريطــةي يةكــساين خوازييــةوة طــةي جــةخت كــردن لةســةر يــاخودبيلةري  

ين نيـوان خـودي     طومان ئةم باسـة، بـةهؤي جياوازييـةكا         يب.ةوةجياوازييةكانيان

، هـةروةها بـة هـؤي    )دا باسـي يلَ دةكـةم  ٥مةسةلةيةك كة لـة فةسـلَي       (ذنانةوة  

ــاوازي ــةذاد  جي ــينايةيت، ن ــةيل ض ــةزي  ١ط ــرتين رةط ــست وةرط ــةن، هةلَوي ، تةم

تـر   يةكيك لة هؤكارةكاين.  بة خؤوة طرتووةانشيوةيةكي ئالَؤز و ثيضاوتريشي  ...و

، ئـةم ِراسـتييةية كـة    داتر كردين باسي ناوبراوو ثيضاو كة دةوري هةية لة ئالَؤز   

ماوةي ضةندين سةدة بةمةبةسيت     جياوازيية دةسكردةكاين نيوان ذنان و ثياوان بؤ      

بةش كردنيان لـة مـايف    هينانةوة بؤ جياوازي قايل بوون لة دذي ذنان و يب          ثاساو

كةواتـة،  . ني تةواوي كؤمةالَيةيت و سياسي بةكار هينراو      )شارمةندي(هاوالَتيبوون

ئةو فيمينيستانةي كة اليةنطري جياوازين، لةبةردةم ئـةو مةترسـييةدان كـة بـة       

ــةم بــدرين بــو ســِري) نظــري(ئــامرازيكي تيؤرانــة  ســالَيت  ي دة وة نةلــة قةلَ

ة وهةميشة ئةم ئةطةرة لة ئارادابو    «: دةلَي  ) ١٩٨٧(هةر وةك سيطالَ    . ثياوساالرانة

                                     
» «»«


 Race

 »«–ي کورديِروةرطي
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بارةي تةسةورةكامنان لةسـةر رةطـةزي مييينـة و         كة لةكايت هةلَسةنطاندين دوو   

» رةطةزانـة  دةسـةالَتدارييت «ئةزموونةكاين ذنان، ئايدياكاين   كةلَك وةرطرتن لة  

كة ئاماجني فيمينيزم هةرلة سةرةتاوة، نـاِرةزايي دةربـِرين         ) جنسي  تقطبی (

  .»بةرانبةريان بوة، بةهيزتر بكةين و ثةرةيان ثي بدةين 

ي ضيية؟ فيمينيستةكان ئاماذةيان بة     ية جياوازي ِرةطةز  كةواتة، مةبةست ل  

جياوازي سروشيت نيوان ذن و ثياو كـردووة كـة ضـؤن دةتوانريـت بـة شـيوةيةكي               

ميذوويي جةخيت لةسةر بكريت و هـةروةها ئـةو مانـا جؤراوجـؤرة كؤمةالَيـةيت،               

ــي ــةيان ش ــةلَطا  سياســي و ئابوورييان ــة كؤم ــة ل ــةوة ك ــتانييةتة  كردؤت و شارس

رايان لةسـةر   بةهةرحالَ، ئةوان   . جياوازييةوة ثالَ ئةو  جؤراوجؤرةكاندا خراونةتة 

ة و كة يةكيك لة تومخة هةتاييةكاين ئةو جياوازييةي ناوبراو، ئـةوة بـو            ئةوةية

كة لة كؤمةلَطا جؤراوجؤرةكاندا، بة هؤي ئةم جياوازييـة سروشـتييةوة، ثلةيـةكي       

: دةلَـي ١هةروةك شيري ئـؤرتنير . ان دراوةخوارتر، يان ثيطةيةكي ثلةدووهةم بة ذن   

وةهـا   دووهةم بووين ذنان لة كؤمةلَطادا، ريسايةكي طشيت و جيهانيية و هةر   ثلة«

 وة بـة ثيـي دريـذةي        .»واقعييةتيكة كـة ثيوةنـدي بـة كةلتوورةكانـةوة هةيـة          

بوونـةي ذنـان، بـة هـؤي ئـةم            قسةكاين ئؤرتنير، دةتـوانني ئـةم ثلـة دووهـةم         

ــن و   واقعيي ــةورة فرةضةش ــةو تةس ــيوةي ئ ــة لةضوارض ــةوة ك ــةوة روون بكةين ةت

سازيية كةلتوورييانةي كة سةبارةت بة ذنـان لةئارادايـة و لـة كؤمـةلَطا                سةمبول

يندراو ئةوةيـة  لــم و سة جؤراوجؤرةكانيشدا بوونيان هةبووة، مةسةلةيةكي جيطري

                                     
١- Sherry  Ortner 
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هـةروةها بـة هـؤي       يان و و ِرؤلَي كؤمةالَيةتي     كة ذنان بة هؤي دؤخي فيزيؤلؤذيكي     

لة حالَيكـدا كـة     . لةقةلَةم دراون » لة سروشت نزيك   «ِرؤحيانةوة بة بوونةوةريكي  

يكتـر بـة    زن«وينـاكراون، بةثيـضةوانةوة ثيـاوان       » نزيكتـر بـة سروشـت      «ذنان

ؤلَة طشتييةكان و بةشداري سياسي، لةقةلَةم      و، هةروةها طوجناوتر بؤ ر    » لتووركة

ةوة، ذنان لة كؤمةلَطادا ثلةيةكي دةرةجـة دووهـةميان ثـي           هةربةم هؤيةش . دراون

بارةكـاين نـاو مالَــةوة بـةِريوة ببـةن و توانــاي      و دراوة و تـةا دةتـوانن كــار  

بــةجمؤرة، ئاشــكراية كــة . هينــاين كورســييةكاين دةســةالَتيان نييــة بةدةســت

يـةيت و  فيمينيستةكان، هةركة دةستيان كرد بة خةباتكردن لة دذي ثيطةي كؤمةالَ      

ثلة دووهةم بووين ذنان، جياوازيية دةسكردةكاين نيوان ثياوان و ذنان و هةروةها             

كاريطةرييةكاين ئةم جياوازيية دةسكردانة لةسةر سيستمي كؤمةالَيةتييان خـستة         

 ئينكار بكةن و لةسـةر ئةساسـي   يئايا ذنان دةيب جياوازي ِرةطةزي . ذير ثرسيارةوة 

تـرةوة، دةيب   واي مايف يةكسان بكةن؟ يـان، لةاليـةكي       ئةوةي كة وةك ثياوانن، دا    

بلَيني كة يةكسان، بةالَم جياوازن و تايبةمتةنديية ذنانةكانيان هيندةي سـيفةتة           

ثياوانةكان بايةخدار و طرينطن؟ ئةم باسةي يةكساين و جيـاوازي، يةكيكـة لـةو              

ت نةداوة و بـة     باسانةي كة هيشتا الي فيمينيزم، بايةخ و طرنطايةيت خؤي لةدةس         

و ١هؤي ثيشكةوتنة زانسيت و كؤمةالَيةتيية مؤديرنةكانـةوة، تةنانـةت ثيـضاوتر          

ئاراي ئامرازةكاين ثيشطرتن لة ئاوسبوون   بؤ منوونة، هاتنة  . تريش بوة   فرةضةشن

وة، ئـةوة   »زاوزي كـردين نـوي      « و هةروةها تةكنؤلؤذييـةكاين ثيوةنديـدار بـة         

                                     
١- Complex - 
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ــة   ــدي ب ــان ئي ــة ذن ــةن ك ــاركردة   دةردةخ ــي ك ــردوو، ديل ــيوةي راب ــةمان ش  ه

نابن و، تةنانـةت رةنطـة ئـةم مةسـةلةية الي           » زاوزي كردن «بايؤلؤذيكييةكاين  

هينـاين     تـازة بـؤ بةدةسـت      هاتنةئاراي ئيمکانـاتيکي  هةندي كةس، طوزارشت لة     

  .بكات» يةكساين «

اين لةطةلَ ئةوةشدا سةرةِراي هـةموو طؤِرانكارييـة طـةورة كؤمةالَيةتييـةك          

سةدةكاين رابردوو، جيـاوازي قايـل بـوون لـة نيـوان ذن و ثيـاو لـة كؤمـةلَطادا           

طةيشتين ئةو  كيشة طةورةيةي كة فيمينيستةكان لة يتَ  ئةو. هيشتاش برةوي هةية  

هــاتين زجنــرية  جياوازييــةدا، بــةديي دةكــةن، ئةوةيــة كــة هــةالَتن لــة ثيــك

ــة ــةو  ثلةوثاي ــطةي جؤرة يتَطــةيل كؤمةالَيــةيت، لةســةر بناغــةي ئ ــةي  شتنانة ل

 كـة   رايـان وايـة   لة راستيدا فيمينيستةكان    . ، تاِرادةيةكي زؤر مةحالَة   »جياوازي«

 دا هةبوة ئايدياي جياوازيي، بةردةوام كاريطةري لة سةر ثيكهاتة كؤمةالَيةتييةكان     

ــة     ــةي بيم ــةرخ و ثيكهات ــةيت هاوض ــاري كؤمةالَي ــةوة و رةفت ــيوة بريكردن  و ش

ن بؤ منوونة ئةم جؤرة باسانة ئـةورووذينن كـة ئايـا لـة بـواري                كؤمةالَيةتييةكا

يةكسان لة طةلَ ذن و ثياودا رةفتـار بكريـت،           يارمةتيدانة مالَييةكاندا، دةيب بة   

يان دةيب بة ثيي جياوازيية ثيونديـدارةكانيان مامةلَـةيان لـة طةلَـدا بكريـت؟               

ثياو يةكسان بةالَم جيـاوازن،      ذن و    ثييان واية کة  هةرضةند ذمارةيةك لة خةلَكي     

هينـاين جـؤرة    كة قسة كردن لةسةر جيـاوازي، بـةيب ثيـك   ] دةيب بزانني [بةالَم  

كةواتة فيمينيـستةكان ناضـار     . و بةرضاو، مةحالَة   زجنرية ثلةوثايةطةيل ئاشكرا  

 كي جياوازتر و تازةتر بطرنةبةر بـؤ خؤطوجنانـدن لةطـةلَ ئـةو               بوونة رينيوشوي
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واتة، يان ئينكاري بكـةن يـان جـةخيت لةسـةر بكـةن و              : اوازييةدامةسةلةي جي 

، لـة  ١هـةروةك هيستيرئيزنـستاين و ئـاليس ذاردن      . ئةرزش و بةهاي بؤ قايل بنب     

  :دةلَين) ٢٥: ١٩٨٨(» ئايندةي جياوازي « ي كتيبةكةياندا واتة يثيشةك

بكاتةوة، » يننايةكسا« لة كةلتوري رؤذئاوا ئةوةي سةملاندووة كة ناتوانيت بري

مةطةر ئةوةي كة بةهايةكي ثؤزةتيظ بةاليةنيك ببةخشي و بةهاي نيطةتيظيش 

) ذن يان ثياو(يكدا يةكيك لة اليةنةكان ةتواتة لةهةر حالَ[ تر   بةاليةنيكي

     ينيـة بـؤ        ] -ک. و –بةرزتر لةوي ديكة دةنرخيذنانيش وةالَمي زؤريـان ثي 

ِرادةيةك لة ذير طوشاري بايؤلؤذي و مةيلي  اكةسانيك هةن ت: مةسةلةي جياوازي

 هةن تريش كةسانيكي). واتة جياوازي(مةسةلةية دةكةن  سيكسيدا، ستايشي ئةو

بلَيني، هةولَ ئةدةن لة ريطةي بةهيند  ي دةكةن، يان باشتريكة ئينكاري جياواز

ةسةالَت وةها ثيداطرتن لةسةر ريسا كةلتوورييةكان، د نةطرتين بايؤلؤذي و هةر

طرووثيكي سيهةميش . بةكةمترين ئاسيت خؤي بطةينن» جياوازي « و تواناي 

ي هةية لةطةلَ ثياودا، بةالَم بـة  يهةن كة لةو باوةِرةدان ذن بةِراسيت جياواز 

لةطةلَ ئةوةشدا : ثشت بةسنت بة بؤضوونة فيمينيستييةكانةوة ئةوةش ئةلَين كة

ئةم طرووثة، بايؤلؤذيكي نني بةلَكوو بؤضوونةكاين . ذنان لة ثياوان باشترن   

تر مةبةستيان ئةوةيـة كـة ذن وةك          بةواتايةكي: كؤمةالَيةيت ــ كةلتوورين  

تر لة ثياو  وثيك و ِريك باشتر) تةغزيةكةر(خيوكةر  بوونةوةريكي بيطانة و بة

  .ئةتواينَ كارةكان جيبةجي بكات

                                     
١- hester  Eiesentein &  Alice  Jardine  
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ــذ  ــذايي مي ــة دري ــة، ب ــساين و جياوازيي ــةم باســي يةك ــاالكيية ئ ووي ض

، كيـشةي   ١ئـان سـنيتؤ   . فيمينيستييةكان، بة شيوةطةليكي جؤراوجؤر خراوةتـةِروو     

س و كةوت بكةن              ناوبراو، دةطةِرينيتةوة بؤ ئةوةي كة ذنان دةيانةوي وةكوو ذن هةلَ

ةوة دةس »جنسييةت«و لةطةلَ ئةوةشدا ثيويستيان بة شوناسيك هةية كة بة هؤي       

وةهـا لـة دريـذةي قـسةكانيدا دةس ئـةكات بـة              هةر). ٩: ١٩٩٠(نيشان نةكريت   

ي لـة   يو بـةخالَيكي جيـاواز     روونكردنةوةي ضؤنيةيت تيؤريزة بووين ئةم كيشةية     

الين كةميـةكان  (لةقةلَـةم ئـةدات   ٣»الين زؤريـةكان «و  ٢»الين كةميةكان «نيوان  

     بة هؤي يب ـوان ذن    ييبايةخ و بضووك ثيشانداين جياواز      ئةوانةن كة دةيانةويني 

و دةسةالَيت ذنان كةم بكةنةوة و الين زؤريـةكانيش ئةوانـةن كـة     و ثياو، لة هيز  

      نةوة و بايةخي ثيطةي ذنان بنيات بنيثي طةيـةوة     دةيانةويبدةن، تـاكوو لـةو ِري

هةروةها نيوان فيمينيستة راديكالَةكان و فيمينيـستة        و) ذنان بة دةسةالَت بطةينن   

ـ   كهاتـةي   يوان جةوهـةرخوازان و اليـةنطراين رةسـةنايةت       كةلتوورييةكان؛ نيي ثي

 ؛ نيوان فيمينيـستة كةلتوورييـةكان و ثـاش بنـةما خوازةكـان؛ وة              ٤ييكؤمةالَيةت

. و فيمينيـستةكاندا  ٥»ييي دايكايـةت  يرةسـةنايةت «سةرةجنام نيوان اليـةنطراين     

د رةنطة ئـةو  خالَي بةرضاو و ئاشكرا لة هةموو ئةم منوونانةدا ئةوةية كة هةرضةن   

اليـةين بـةراوردكراو، بـةكار هينـراوة، بـة            كردنانةي كـة بـؤ هـةردوو       ةثيناس

                                     
١- Ann  Snitow 
٢- Minimizers 
٣- Maximizers 
٤- Social  Constructionists 
٥- Motherists 
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تيثةِريين زةمـةن و هـةروةها لـة كؤمـةلَطا جؤراوجؤرةكانـدا، طؤِرانيـان بةسـةرا              

جيالـةوةش، ئـةم   . ي، وةكوو خؤي ماوةتـةوة يهاتبيت، بةالَم هيشتا كيشةي سةرةك   

ي لة نيوان طرووثةكاين فيمينيزمي     ي دووبةرةك كردنة، بة هؤي سةرهةلَداين     دابةش

دا، هــيض ... و ي، فيمينيزمــي ثــاش بنــةماخوازيراديكــالَ، فيمينيزمــي كــةلتوور

. سنووريكي دياريكراو لة نيوان طرووثـة جؤراوجـؤرة فيمينيـستييةكاندا دانانيـت           

  ئةم دابةشكردنة، لـة ئاسـتة جؤراوجؤرةكـاين        دةپي؛) ١٧: ١٩٩٠( هةروةك سنيتؤ   

  :شيكردنةوةي مادي و ثسيكؤلؤذي و زمانناسيدا يةكجار ثيويستة

بؤ منوونة تيؤرسيةنة فيمينيستةكان لة والَتة يةكطرتوةكاندا، هـاوبريوِرا         

، لة هةولَي ئةوةداية كة بة طـشيت        »ثاش بنةماخوازي «نني لةسةر ئةوةي كة ئايا      

يطةيـةكي  بـةهؤي دةس نيـشانكردين ث   وة( بكـات  » جةوهـةرخوازي «قسة لةسةر  

ثـي ئـةدات و      ، باسـةكاين الين زؤريـةكان ثـةرة       )مييينة(» ئةويدي« جيطري بؤ   

ي باشــترين و ي، يــان بــة ثيــضةوانةوة، ثــاش بنــةماخواز)بــةهيزتريان ئــةكات

ضـةمكيكي   هـةموو جـؤرة   وة( ترين ئامرازي بةردةسيت الين كةميةكانـة؟      بةكةلَك

 ديارة ثـاش بنـةماخوازةكان لـةناو    ). اتئةك طشطريكراو و جيطر، لةوانة ذن، الواز     

نني و، ئةم باسةش لةناو ثـاش بنةماخوازيـدا،     يدا تةبا ترو لة طةلَ يةك    خؤياندا

 نيوان هـةوپ دان     لة دايلؤطي فيمينيستيدا، كيشةي   . نايب مايةي سةرسووِرمان بيت   

ثشت ،و طةِرخستين طوشار   دؤزينةوةي ئامرازيكي بةكةلَك لة شوناسي ذندا بؤ بة        بؤ

  . نائوميدانة، لة حاپي دروست بوونداية شيوةيةكي بةسنت بةو شوناسة بة
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ليرةدا دةرك بـةوة دةكـةين كـة كيـشةي فيمينيـستةكان ضـةند قـوولَ و                 

و بـؤ دةسـتةبةر     فيمينيستةكان لة هةولَةكانياندا بؤ رزطاركردين ذنـان      : طةورةية

، ) كرابيت ةيوةيةك ثيناس ئةو يةكسانيية بة هةر ش     جا(ي بؤ ذنان    يكردين يةكسان 

ذنان بة طرووثيكي دياريكراوي كؤمةالَيةيت و هةروةها خاوةن شوناسيكي بةكؤمـةلَ   

لة قةلَةم ئةدةن كة ئةو شوناسة بة كؤمةلَةشيان بناغةيةك بؤ خةبات و تيكؤشان        

ينسةرةِراي هةموو ئةوانةش، كايتَ فيمينيستةكان ئاماذة بـة شوناسـي          . دادةمةزري

مةلَ دةكةن ــ شوناسيك كة لةطةلَ ئةوةي ثياواندا جيـاوازة ـــ ديـسانةوة              بة كؤ 

كردنانـةي    ةي سـةرلةنوي بةرهـةم هينـاين ئـةو ثيناسـ          يدةكةونة بةردةم مةترس  

، كـة ذنانيـان وا ليكـردووة ماوةيـةكي زؤر وةك ذيردةسـت مبيننـةوة          »يجياوازي«

  ).  كردنانة جؤراوجؤريش بنةهةرضةند ئةو ثيناس(

  


باسي يةكساين و جياوازيـدا، مةسـةلةي ثيوةنـديي          طرينطترين هؤكار لة  

جياوازي بايؤلؤذيكي، بؤ مـاوةي     . جياوازيية بايؤلؤذييةكاين نيوان ثياوان و ذنانة     

طةيل جؤراوجـؤري   ضةندين سةدة، خالَي دةسثيك و ثاساوهينانةوة بؤ ضيكردين رؤلَ   

نةك تـةا توانـاي بايؤلؤذيانـةي ذنـان بـؤ           . يةيت بؤ ذنان و ثياوان بوة     كؤمةالَ

 هيزبوونيان لـةِرووي جةسـتةوة،بة   زاوزي كردن و لة مةمكةوة شريداين منالَ و كةم    

ــةوة و هــةروةها خــؤ   هؤكــاري دةس ــة مالَ ــةتييان ل ــي كؤمةالَي نيــشانكردين رؤلَ

 منـالَ، لةقةلَـةم ئـةدرا،       و راهينـاين   كردنيان بة كاروبارةكـاين مالَـةوة       خةريك
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دةكرا كة ئةم جياوازيية بايؤلؤذيكييانة، لـة      لةوةش، بانطةشةي ئةوة   بةلَكوو جيا 

ــداري   ــؤ بةش ــان ب ــاين ذن ــشتيية    تواناك ــوارة ط ــة ب ــردن ل ــةيت و [ك كؤمةالَي

بةو شيوةية داوةري لةسةر ذنان دةكرا كـة كـةمتر   . كاندا كةم دةكةنةوة ...]سياسي

و عاتيفـةدان و هـةر بؤيـة بـؤ            زياتر لةذير كاريطةري سؤز    لة ثياوان لؤذيكني و،   

 و ئةم جـؤرة ِرادةربـِرين و بـري      . منوونة، تواناي دةركردين بِرياري سياسييان نيية     

و ١بؤضوونانةي فيلسووفان و تيؤرسيةنة سياسـييةكان، لةاليـةن ئـةو ئةنـدامناس          

نسيت ئاناتؤمي لة   يان ليكرا كة بة هؤي ثيشكةوتين زا      يبايؤلؤذيستانةوة ثشتيوان 

 عـةقلَي لـة   يو بيستدا، بة مةبةسـيت سـةملاندين جيـاوازي      هةردوو سةدةي نؤزدة  

. ي ميـشك )حجـم ( نيوان ذن و ثياودا، دةستيان كرد بة ليكؤلَينةوة لةسـةر بارسـت    

بايةخة لـة نيـوان ذنـان و     هةرضةند ئةم جؤرة جياوازي قايل بوونة زانستيية كةم      

زؤر لة كؤمةلَطاكاندا بايةخي خؤي لـة دةسـت داوة، بـةالَم          ِرادةيةكي   ثياواندا، تا 

هيشتا هةولَدان بؤ كؤكردنةوةي زانياريية زانسيت و تةجروبييةكان بة مةبةسـيت           

سةملاندين ئايدياي جياوازيية جةوهةري و بايؤلؤذيكييـةكاين نيـوان ذن و ثيـاو،           

ـ  :دةپـي ) ١٩٩٩(هـةروةك لـني سـيطالَ       . هةر دريذةي هةيـة           ةكاين دةيـةي    كؤتايي

 هاوكات بوو لةطـةلَ سـةرلةنوي ثةرةسـةندنةوةي         ١٩٩٠و سةرتاسةري دةيةي    ١٩٨٠

داروينيزمي كؤمةالَيةيت، كة لةخؤطري تيؤرطةليكي زانسيت بوو بؤ روونكردنـةوةي          

رةفتاري ذن و ثياو لة ضوارضيوةي ثيداويستييةكاين ثيوةنديـدار بـة تـةكامولَ و              

» ذنـييت «و » ثيـاوييت «وة، كةواتة، ئةم ئةنديشانةيان كة     مرؤظة) ءبقا(مانةوةي

                                     
١- Anatomist 
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دةســكردطةليكي كؤمةالَيــةتني، بــة قــازاجني روونكردنةوةطــةليكي تــةا      

ئـةم قـسةيةي   ) ٨٢: ١٩٩٩(بـؤ منوونـة، سـيطالَ    . طـوي خـست   بايؤلؤذييانة ثشت 

  : دةطةِرينيتةوة كة دةلَي١رؤبيرت رايت

ــةي   ــةري دةي ــةيت دارو[دا  ٩٠لةسةرتاس ــي كؤمةالَي ــة   ]ينيزم ــةي ب طالَت

خوازي و هةولَةكاين فيمينيستةكان بؤيةكسان بوون لةطةلَ ثياواندا  يةكساين

كردووة، ضوونكة ثيي واية فيمينيستةكان بة هؤي نةزانكارييةكي لـة ثـيش           

» حةقيقةتة ضةسثاوة داروينييةكان«داريذراو، يان لة ِرووي نةزانييةوة، حاشالة 

. وشيت ئينسان دةكةن و ثيشبيين شكست هينانيشيان بؤ دةكةنسةبارةت بة سر

بة ثِرفرؤشةكةي، واتة  لةو روةوة كة ِرايت دةيةوينةراين كتيوزة بة خؤي و خوي 

ببةخشيت، فيمينيستةكان  » ؟٢...بؤضي ئيمة ئاواين، بؤضي   : ئاذةلَي ئاكاري «

كسي بضةسثيك لة دذي ئازارداين سيتوانيويانة ياساطةلي نن و تةنانةت هةندي

هةنطاو بة قازاجني ذنان هةلَبطرن، بةالَم هةرطيز لـة دةسـةالَيت ثياوانـدا        

ي ٣بةشيان نابيت و ناتوانن لةدةسةالَتدا بةشداري بكةن، ضوونكة ئةو جينانة

  .ثياوانيان نيية كة بتوانن كارطةيل مةترسيدار ئةجنام بدةن

ــاو   ــةم ثاس ــةرةوِرووي ئ ــايتَ ب ــةت فيمينيــستةكان ك ــة ِروالَ ــةوة ب هينان

ــداري     ــةكاين بةش ــوارة بةرفراوان ــة ب ــان ل ــستنةوةي ذن ــؤ دوورخ ــستيية ب نازان

كؤمةالَيةيت بوونةوة، دةستيان كرد بة طومانكردن سـةبارةت بـة ثيوةنـدي نيـوان           

                                     
٢- Robert  Wright 
١- The  Moral  Animal: Why  We  Are  The  Way  We  Are. 

٢jen
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لـة  » سروشـيت «جياوازةكان و جياوازي قايـل بـووين          خةسلَةتة فيزيؤلؤذيكة ليك  

و، هـةروةها دةسـتيان كـرد بـة دؤزينـةوةي        و ثياوداِرؤلَة كؤمةالَيةتييةكاين ذن

لةروانطةي زؤربةي فيمينيستةكانةوة، ئـةوكارة     . ِريطةضارةطةليك بؤ ئةومةسةلةية  

ثيويسيت بةوة هةبوو كة بةمةبةسيت ريكخستين كؤمةلَطا، طرنطايةيت جياوازييـة          

لة زؤربةي تيؤرة ئةم مةسةلةية   . بايؤلؤذيكييةكاين نيوان ذن وثياو ِرةت بكريتةوة     

ــوان يفيمينيــستييةكاندا، بوةتــة هــؤي جيــاواز ي »رةطــةز« قايــل بــوون لــة ني

ئةم جياوازي قايل بوونـة، هـةروةها       . ي كؤمةالَيةتيدا »جنسييةت«يكؤلؤذيك و   اس

شـدا دةربِربدريـت، بـةو    »ذنانـة « و» مييينـة «دةتواينَ لةشيوةي وشةطة ليكي وةك  

 بةو طرووثةن و، رةفتـار  بايؤلؤذيكيية كة ذنان سةرطرووثيكي » مييينة«واتاية كة 

كانيش ثيكهاتةطةليكي كؤمةالَيةتني كة لةسةر بناغـةي طرووثـي         »ذنانة«و رؤلَة   

 ثييـان وابـووة  كةواتة زؤريك لة فيمينيـستةكان  . بايؤلؤذياي ناوبراودا ِرائةوةسنت 

ةموو ئـةو رؤلَ و     ديتة ئاراوة، بةالَم لةطةلَ ئةوةشـدا، هـ       » بةشيوةي سروشيت «كة،

ثيويسنت، بة دريذايي ميذوو لة اليةن كؤمـةلَطا        » بوون  ذن«رةفتارانةي كة بؤ     شيوة

  .جؤراوجؤرةكانةوة بةرهةم هينراون

ئةم جياوازي قايل بوونـة لـة نيـوان رةطـةزي بـايؤلؤذيكي و جنـسييةيت               

كردنـةوةي  كؤمةالَيةتيدا، لة كتيبيكدا كة كاريطةرييةكي يةكجار زؤري لةسـةر بري         

، هةرضـةند   )١٩٤٩(١ي سيمؤن دوبووار  »رةطةزي دووهةم «فيمينيستيدا داناوة، واتة      

و وةكوو ئةو وشانة خؤيان بةيان نـةكراوة، بـةالَم بةئاشـكرا بـةدي                بةِراشكاوانة

                                     
١- Simone  de  Beauroirs  Le  Deuxieme  Sexe 
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ذين لـة دايـك    مرؤظ بة«دوبووار كة   ئةم ثيداطرتنة بةناوبانطةي سيمؤن   . دةكريت

 كـة ذيردةسـيت و      بريوبؤضـوونةية ، هةلَطري ئـةو     »بة ذن نابيت، بةلَكوو دةطؤِريت    

، يان بـايؤلؤذيكي نييـة، بـةلَكوو        »سروشيت«ثلةخوار بووين ذنان، مةسةلةيةكي     

لـةدايك  » مييينة«رةنطة ئينسانيك وةكوو    . ئةوة كؤمةلَطاية كة هيناويةيت ئاراوة    

يناسـة دةكـا كـة    دةخـولَقيين و ئـةوة ث  » ذن«ببيت، بةالَم ئةوة شارستانيةتة كة     

ش وةخت ئـةوة ديـاري دةكـات كـة ذنـان دةيب ضـؤن           » ذنانة« ضيية و هةروةها ثي

رةفتار بكةن وضؤن رةفتـار دةكـةن؟ وةخـالَي طـرينط ئةوةيـة كـة مةبةسـت لـة                   

ئـةو دةورة   . سـةركوتكردين بـةردةوامي ذنـان بـوة       » ذن«ثيكهاتةي كؤمةالَيـةيت    

انييةتةكان بة ذنانيـان سـثاردووة، واي       كؤمةالَيةيت و شيوة رةفتارانةي كة شارست     

ماناي ئةو . لة ذنان كردووة كة هةميشة لة ثلةيةكي خوارتر لة ثياوان رابطريدرين          

: قسةيةش ئةوةية كة ذنان وةك ضيين كريكار لة ئايـدؤلؤذياي ماركـسيزمدا نـني             

 طةيل تايبةيت ميذوويي وهةروةها ضةوسانةوةي بة كؤمةلَةوة    ئةوان بةهؤي بارودؤخ  

نــةداوة، بــةلَكوو هةميــشة لــةناو هــةموو جؤرةكــاين ريكخــستنة  ســةريان هــةلَ

كةواتة، دوبوار ئةوة نابيذيت كة ناتوانني      . كؤمةالَيةتييةكاندا ضةوسينراونةتةوة 

هةرضـةند  . هيض جؤرة جياوازييةكي بايؤلؤذيكي لةنيوان ثياوان و ذناندا قايل بني         

ةكاين رةطـةز، بةرهـةمي     ييكؤلؤذيكيا سـ  لةو باوةِرةدايـة كـة اليةنـة رةفتـاري و         

كـــةلتوورة ثياوســـاالرةكانة، نـــةك بةرهـــةمي حاشـــاهةلَنةطري جياوازييـــة 

ئةوةية كة جياوازييةكي بايؤلؤذيكي بو ئةو قسةية   ةشي  بةلَطبايؤلؤذيكييةكان؛ وة   

        وان ذن و ثياودا هةية كة قابيلي طؤِرين و جـيكـردن نييـة     لةنيثي واتـة  [طـؤِركي
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 ذن، طرووثيكي بايؤلؤذيكيية، نةك كؤمةالَيةيت ــ ميـذوويي، تةنانـةت           ].نةطؤِرة

ــؤ   ــة ب ــةي ك ــةو رةفتاران ــةموو ئ ــة ه ــةوةش ك ــةرةِراي ئ ــييت«س ــسنت، » ذن ثيوي

كةواتة ئازادي ذنان، طريدراوة بة ِرزطاركردنيان لةو       . دةسكردطةليكي كؤمةالَيةتني 

ة واي ليكـردوون بكةونـة      يـةوة، كـ   »مييينةي هـةتايي  «ثيكهاتة كؤمةالَيةتييةي   

ثيطةيةكي نالةباري كؤمةالَيةيت و ئابوورييةوة، بةالَم بؤ ئةومةبةسـتة، ثيويـست      

بة ئينكاركردين ئةو مةسةلةية ناكـات كـة ذن و ثيـاو لـةِرووي بايؤلؤذيكييـةوة                

  ):١٣: ١٩٤٩(هةر وةك دوبووار دةلَي . جياوازن دووطرووثي ليك

و شوناسي ِرةش و » مييينةي هةتايي « ربارةي رةتكردنةوةي ئةم تةسةورانة دة

ثيستةكان   ذنان و ِرةش»بووين « خةسلَةيت جوولةكةيي، بةماناي ئينكار كردين 

وةها ئينكاركردنيك لة اليةن ئةو طرووثانةي كة سوودي . و جوولةكةكان نيية

وة، ئازادي نيية، بةلَكوو بةثيضةوانة] بةدةست هيناين   [ دةبةن، بةماناي     يلَ

ديارة هيض ذنيك . جؤرة هةالَتنيكي نادروستة كةقابيلي ثاساوبؤهينانةوةش نيية

ناتوانيت بانطةشةي ئةوة بكات كة زياتر و سةرتر لة رةطةزي خؤيةيت، مةطةر 

  .ئةوةي كة برييكي خراث و تيكدةرانةي لة ميشكدا هةبيت

ي و بةرهـةم  ئةو جياوازييةي كـة دوبـووار لـة نيـوان رةطـةزي بـايؤلؤذيك          

لـة رووي كؤمةالَيةتييـةوة، قايـل دةيب، خـالَي          » مييينـةي هـةتايي     « هيناين  

ؤربةي تيـؤرة   دةسثيكي ئةو جياوازي قايل بوونةي نيوان رةطةزو جنسييةتة كة لة ز  

ــي، زاراوةي ) ١٩٩٧(١هــةروةك ئــان ئــؤكلي. فيمينيــستييةكاندا شــتيكي بــاوة دةلَ

                                     
١- Ann  Okley 
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يشكي و دةروونزانيدا بـةكار هينـرا، لةكاتيكـدا         ، سةرةتا لة بواري ثز    ١جنسييةت

يــةوة، بةمةبةســيت وينــاكردين تايبةمتةندييــة ١٩٣٠دةروونناســان لــة دةيــةي 

كردنيان بة ذن يان ثياوةوة، كةلَكيان لـةو          رؤحييةكاين تاكةكان، بةيب ثةيوةست   

دا دةروونناســيك بــةناوي رؤبيــرت   ١٩٦٨لــة ســالَي  . زاراوةيــة وةرطرتــووة 

ي بالَو كردةوة كة كتيبيك بوو دةربارةي ئةوة كة ضؤن    »رةطةز و جنسييةت    «٢ستؤلير

لةيةك رةطـةز   ) بة ثيي كرؤمؤزؤمةكان  ( ئةو مناالَنةي كة لة ِرووي بايؤلؤذيكييةوة       

واتة نيرينة بوون و لة     [ تر دةهاتنة بةرضاو      بوون، بةالَم بة روالَةت بة رةطةزيكي     

زؤربةي ئةو منوونانةي كة دؤزرابوونـةوة،      ]. وانةوة  مييينة دةضوون، يان بة ثيضة    

مناالَنيك بوون كةلة رووي ذنيتيكييةوة مييينةبوون بةالَم ئةندامي نيرينةيان ثيوة       

بوو و دةتوانرا ئةو مناالَنة، يان وةك كوِر، يان وةك كـض ِراينـرين و بـةو ثييـة                 

ر، وشةي جنسييةيت بة مةبةسيت     كةواتة، ستؤلي . شوناسيكي رةطةزييان ثي بدريت   

كردن بة رةفتار، ئيحساسات ئةنديشةكان و هةروةها ئةو خةونانـةي بـةكار           ئاماذة

ئةهينا كة ثيوةندييان بة هـةردوو رةطـةزةوة هـةبوو، بـةالَم هـةلَطري ماناطـةيل         

فيمينيـستةكان  ). ٣١: ١٩٩٧وةرطرياو لة ئـان ئـؤكلي       (طرينطي بايؤلؤذيكي نةبوون    

لَك وةرطرتنـة لـة وشـةي جنـسييةتيان بـة مةبةسـيت ئامـاذةكردن           ئةم جؤرة كة  

بةوسيفةتانةي كة ثيوةندييان بة دابةشكردن لة نيـوان هـةردوو رةطـةزدا هةيـة،      

نيشان نةكراون، بةمةبةسيت جيـا   بةالَم لة بنةِرةتدا لة ِرووي بايؤلؤذيكييةوة دةس  

لـة جياوازييـة دةسـكردة    كردنةوةي جياوازيية بايؤلؤذيكييةكاين نيوان ذن و ثياو   
                                     

٢- Gender  
٣- Robert  Stoller
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« بؤ منوونة ئؤكلي لـة كتيبةكةيـدا بـةناوي    . كؤمةالَيةتييةكانيان، ثةسةند كرد  

بـالَو كرايـةوة، جيـاوازي      ١٩٧٢جار سالَي     كة يةكةم » ١رةطةز، جنسييةت و كؤمةلَطا   

( قايل دةبوو لة نيوان رةطةز و جنسييةتدا و، هؤيةكةشي بةجمؤرة روون دةكردةوة              

١٦: ١٩٧٢ :(  

وشةيةكة كة ئاماذة بة جياوازيية بايؤلؤذيكييةكاين نيوان ذن و ثياو » ز رةطة«

واتة، جياوازي ئاشكرا لة ئةنداماين سيكسيدا و جياوازيشيان لة جؤري : دةكات

  كـة  : مةسةلةيةكي كةلتوورييـة  »جنسييةت«بةالَم  . كردندا  منالَبوون و زاوزي

  .ة ِرووي كؤمةالَيةتييةوة هةيةل» مي«و » نير« كردين  ثيوةندي بة ثؤلين

كةلَك وةرطرتن لة جنسييةت و بةتايبةت جياوازي قايل بـوون لـة نيـوان             

، بـة   )حتليـل (ز و جنسييةتدا و ضاوليكردنيان وةك ئـامرازيكي شـيكردنةوة             رةطة

بــةهؤي جيــا كردنــةوةي جــؤرة »جيــاوازي « مةبةســيت هينانــةطؤِري مةســةلةي 

ةالَيةتييةكةي و ثيشانداين ئـةوة كـة ئةمانـة دوو          بايؤلؤذيكييةكةي لةجؤرة كؤم  

ئـةم  . وتةزاي ليك جياوازن، يارمةتييةكي زؤري بة تيؤري فيمينيسيت طةيانـدووة         

مةسةلةية، ئةو توانايةي بة فيمينيستةكان بةخشيوة كة بتوانن لـة دذي جـةبري            

ة و، ئةوثيداطرتنانـةي كـ   بايؤلؤذيكي ــ لةهةر جؤريكي هةبيت  ـــ قـسة بكـةن     

لةسةر جياوازيية جةستةييةكاين ذن و ثياو لة ئاراداية، خبةنـة الوة و لـة سـةر      

ثيـك ديـنن، ضـِريان    » ثيـاوييت  «و » ذنييت  «ئةو ثرؤسة كؤمةالَيةتييانةي كة       

ئةم ثرؤسـة ثيوةنديـدارةي بـة ثيكهاتـةي كؤمةالَيةتييـةوة، خـالَيكي          . بكةنةوة

                                     
١- Sex  Gender  and  Society 
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 بـوو، هـةروةك     ٨٠و٧٠كاين دةيـةكاين    طرينطي زؤربةي دةقة نةمرة فيمينيـستيية     

  : ِرووين دةكاتةوة) ٣٣: ١٩٩٧( ئؤكلي

زؤربةي دةقة نةمرة فيمينيستييةكان لةم سةردةمةدا، بة شيوةيةكي راشكاوانة، 

ــةكجار طرينطــي ثيكهاتــةي   ــةوةي بابــةيت ي ــة راظــة و ليكؤلَين خؤيــان ب

مةلَناسي، ئةدةبيات، كؤمةلَطا، دةروونناسي، كؤ. كؤمةالَيةتييةوة سةرقالَ كردووة

تر لـة ذنـان دروسـت دةكـةن و      ثزيشكي، زانست، بة هةموويانةوة سيمايةكي    

تريان يلَ بةدةستةوة ئةدةن و بةوثةِري هيمنييةوة هةموو قسةوباسة  وينايةكي

ئةوة كةلتوورة . كةلتوورييةكان وةك واقعييةتيكي بايؤلؤذيكي لةقةلَةم ئةدةن

 كة ئةو مةسةلةية ِروون دةكاتةوة كة بؤضي  ــــ واتة جنسييةت، نةك رةطةز 

ذنان ناتوانن لة سيكسدا بةوثةِري ضيذ وةرطرتن بطةن، يان بة كةلَكي ئةوة             

نايةن ببنة نةشتةركاري ميشك، يـان هةميـشة طـريؤدةن بةدةسـت نةخؤشـي        

لة دريذةي . هتد... خةمؤكييةوة، يان ناتوانن بة ثلةي ئةدةيب شكسثير بطةن و

دةمةدا، تةنانةت هةندي لة تيؤرة بة هيزةكاين وةك تيؤري فرؤيـد       ئةم سةر 

وايان ليهات كة هةموو شتيك     » رةطةزي«سةبارةت بة سةرضاوةكاين جياوازي     

« و لة راسـتيدا بووبوونـة زماحنـالَي    » جنسييةت «ببةنةوة سةر مةسةلةي   

  .»جنسييةت 

ايـةكي نـويي    كةواتة وادةهاتة بةرضاو كة ضةمكي جنسييةت، هـةموو ريط        

بريكردنةوةو شيكردنةوة بةِرووي فيمينيستةكاندا بكاتةوةو هةروةها بة مةبةسـيت         

شيكردنةوة لةسةر هؤكارةكاين سةركوتكردين ذنان، هةندي ثيشكةوتين طرينطـي         
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) ٣٣: ١٩٩٦(١هـةروةك كريـستيةن ديلفـي     . تيؤرانة لةطةلَ خؤيدا بةدياري بينيـت     

دراوي   ييةت، سـي ثيـشكةوتين ثيكـةوة طـري        دةلَي، سـةرهةلَداين ضـةمكي جنـس      

هةموو جياوازييةكاين نيوان هةردوو رةطةزي نيرو مـي، كـة بـة            : هيناوةتة ئاراوة 

شتانيكي كؤمةالَيةيت و دةسكرد دةهاتنة بةرضاوو، هةرضةند لة كؤمةلَطايةكةوة بؤ  

ئ       كؤمةلَطايةكي ةسـةنطيندران  تر ماناكانيان جياواز بوون و تةا لة كاتيكـدا هةلَ

كةلَك وةرطـرتن لـة   . كة طؤِرانيان بةسةرا اتاية، يةك واتايان بة خؤوة طرتبوو     

، بةو مانايـة بـوو كـة        »دووِرةطةز«لةجيايت وشةي كؤي    » جنسييةت«وشةي تاكي   

ي هةركام لة دوو رةطةزي نيرومي البراوةو ئيـدي  »كردن دابةش«جةخت كردن لةسةر 

كة دائةطرييت و، كةواتة فيمينيستةكان دةيانتواين      كردنة  ثي لةسةر ئةسلَي دابةش   

وة . تةا ئاوِر لة جؤري ثيكهاتن و طةشة كـردين ئـةم دابـةش كردنـة بدةنـةوة       

و هةوايةكي هيناية ئاراوة كة تيايدا بتوانريت         سةرةجنام ضةمكي جنسييةت، كةش   

ةالَت لـة   جؤرة ويناكردنيكي زجنريةي ثلةوثاية و هـةروةها ثيوةندييـةكاين دةسـ          

تـرةوة   توانادا بيت و ئةوةش ئةوةي دةرئةخست كة دةتوانريت لـة طؤشـةنيطايةكي           

  .بةنديية بكريت ضاو لةو ثؤلين

لةطةلَ ئةوةشدا سةرةِراي ئةوة كة كةلَك وةرطرتن لة ضةمكي جنـسييةت و،         

جياكردنةوةي تيؤرانةي جنسييةت و رةطةزي بـايؤلؤذيكي، بـؤ فيمينيـستةكان           ليك

قازاجني زؤري هةبوة، بةالَم جنسييةت هيشتا وشةيةكي كيـشةسازة و لـةو   سوود و   

وةردةطريـت، ئـةوتوانا    و، هةمووكـةس كـةلَكي يلَ   ِرووةوة كة بوةتة شـتيكي طـشيت   

                                     
١- Christine  Delphy 
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ئةمِرؤكة جنسييةت،  « : ي  لةدةست داوة كة سةردةمانيك هةيبوو      »شؤِرشطيِرييانة  «

     جار لةجيايت رةطةز و هةندي زي      جاريش و   هةنديةك زاراوةيةكي جـةجمالَ ئـةنطي

  ).٣٠: ١٩٩٧( » وةردةطريي  سياسي كةلَكي يلَ

دةلَي، هةرضـةند  ) ١٩٩٦(يةكيك لة كيشةكان ئةوة بوة كة، هةروةك ديلفي         

ضةمكي جنسييةت تواناي شيكردنةوةي زجنريةي ثلةوثايةكان دينيتةئاراوة، بـةالَم   

   وان ثيـاو و       ئاطابوون    شيكردنةوةي جنسييةت رةنطة يبلة نابةرابةري دةسةالَيت ني

ــةوة ذين يلَ ــةمك . بكةويتـ ــاو وةك ضـ ــةر ذن و ثيـ ــسةكردن لةسـ ــةليكي  قـ طـ

، ويـِراي ئـةو مانايـةش كـة ثيـاوييت و ذنـييت، هـةردووكيان         »كراو  جنسييةيت«

دةسكردي كؤمةالَيةتني، لةراستيدا رةنطة زياتر ماناي جياوازي ثيشان بـدات نـةك    

جيـا لـةوةش، لةبـةر ئـةوةي كـة          ). ١٩٩٧ئـؤكلي   ( ين دةسـةالَت    نابةرابةرييةكا

فيمينيستةكان بة حةز و تاسـةيةكي زؤرةوة ئـةم وشـةيان هةلَبـذارد تـاكوو لـة                 

 طةيةوة، ثلةخواربووين ذنان لة كؤمةلَطاي ثيروون بكةنةوة، رةنطة ئـةم وشـةية    ري

كؤمةالَيةيت ذنييت  وةك زاراوةيةك ضاوي يلَ بكريت كة تةا بؤ ذنان و ثيكهاتةي            

هةرضـــةند وا ديـــارة لـــةم دواييانةشـــدا خويندنـــةوةو (بـــةكار دةهينريـــت 

يةوة، لة زانكؤكاندا هةنـدي طؤِرانيـان   »ثياوييت«ليكؤلَينةوةكاين ثيوةنديدار بة   

ئؤكلي هةروةها دةلَي جنسييةت زاراوةيةكة كة فيمينيستةكان بـؤ      ). بةسةرا هاتووة 

كـردن لةسـةر    وةرطرتووة ــ ئةلَبةتة بؤ قسة كانيان كةلَكيان يلَ  ِريز لينان بة كارة   

ـــ ضـوونكة ليكؤلَينـةوة لةسـةر ذنـان، بةِراسـيت         » ذنان  «جنسييةت لة جيايت    

) ٣٠: ١٩٩٧(بريوِراشي لة سةر ئةو مةسةلةية ئةوةيـة        . ثةسةندكراو و دروست نيية   
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ــة ــوانراوة خبري   « : ك ــةو رووةوة ت ــةا ل ــؤرة ت ــةو ج ــاريكي ل ــواري  ك ــة ب ت

جي  ا بة مةبةسـيت باشـتر رونكردنـةوةي       بةجيكردنةوة كة وشةي جنسييةت، تة

ثياوان نة بري لة ثيطةو ثلـةو ثايـةي         : تر  ثلةخوار بووين ذنان داهينراوة و هيضي     

ئـةم  . »خؤيان دةكةنةوةو نةثيويستيشيان بةوة هةية روونكردنةوةي لةسةر بكةن         

نـسييةتيان هةيـة، بـة ئاشـكرا ثيـشاندةري          راستيية كة طوايـة تـةا ذنـان ج        

     جـار ئـةم نابةرابةرييانـة بةرضـاو          نابةرابةرييةكاين دةسةالَتة، بـةالَم هةنـدي

ناكةون و ديار نابن، يان كاركردةكـةيان بـة تـةا لـة ِريطـةي شـيكردنةوةيةك           

رةنطـة  . لةسةر ضؤنيةيت ثيكهاتةي جنسييةتةوة، بة تـةواوةيت روون ناكريتـةوة      

تريش، خودي جياوازي قايل بوون لةنيوان        بة شيوةيةكي يةكجار بنةِرةيت    تةنانةت

. زو جنسييةتدا و هةروةها ثيوةندييةكاين نيوانيان، خرابيتة ذير ثرسيارةوة          رةطة

رةخنةطران لةو باوةِرةدان كة جياوازي قايل بوون لة نيـوان رةطـةزو جنـسييةتدا،           

انني ليكؤلَينـةوة لـة سـةر كرؤكـي خـودي           زؤربةي كات دةبيتة هؤي ئةوة كة نةتو      

ة »ظرف«يك لة قةلَةم دةدري كة رةطةز       »مظروف«جنسييةت وةك   . بكةين» رةطةز  «

ديتـة  ) مـتغري (و، هةرضةند جنـسييةت بةشـتيكي بطـؤِر         )٣٣ :١٩٩٦ديلفي(كةيةيت

ئةوةيـة كـة شـتيكي طـشيت و     » ظـرف «ئةذمار، بةالَم هؤي ليكدانةوةي رةطةز بـة    

تر، جياوازي قايـل بـوون لـة نيـوان            بة واتايةكي . »سروشتيية« ضوونكة   نةطؤِرة،

رةطةز و جنسييةتدا، ئاماذة بةوة دةكـا كـة نـاتوانني ميتؤدةكـاين كؤمـةلَطا بـؤ                 

ــــ خبةينـة ذيــر   »سروشـيت «جةسـتةي   ــــ واتـة خــودي » رةطـةز  « ضـيكردين  

ـ ) اولية(رةطةز، وةك دابةشكردنيكي سةرةتايي     . ثرسيارةوة ةم دةدريـت كـة     لةقةلَ
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لةوةالَمـدا،  ]. واتة رةطةز بناغةي جنـسييةتة      [ جنسييةت لةسةريدا راوةستاوة،    

ذمارةيةك لة فيمينيستةكان هةستاون بة دذايةيت كردين ئةم ــ بةناو لة ثيشتر             

 كـة خـودي رةطـةزي    راشيان ئةوة بووةبوونة ــ سروشتييةي رةطةز لة جنسييةت و       

ةالَيةتيية، نـةك بايؤلؤذييـةكي سروشـيت و طـشيت،     بايؤلؤذيكي، دةسكرديكي كؤم  

. بةلَكوو ئةويش وةك جنسييةت بة هؤي دةستيوةردانةكاين كؤمةلَطاوة ديتة ئـاراوة       

لة ليكؤلَينةوة ميذووييةكانيـدا سـةبارةت بـة ثيكهينـان و     ) ١٩٩٠(١الكوير  تووماس

تاييـةكاين  ثيشانداين رةطةز، ئاماذة بةم مةسةلةية دةكـا كـة هةرضـةند تـا كؤ       

سةدةي حةظدة، لةشي ذن و ثياو بة ثيي جياوازييةكانيان وينا نـةدةكران، بـةالَم              

بؤ منوونة، هيلكة و هيلكةدان بة هاوواتاي يةكتري لة قةلَةم دةدران و لةراستيدا             

تازة لةسةدةي هةذدةهةمدا بوو كة بؤ يةكـةم جـار بـاس لـة         . يةك ناويان هةبوو  

 ثييةش، ئاماذة بـةو خالَـة كـراوة كـة، لـة روانطـةي         هةربةم. جياوازي رةطةزكرا 

بايؤلؤذيستةكانةوة، رةطةز، ثيكهاتةيةكـة كـة لـة هيماطـةليكي جؤراوجـؤر كـة              

طةليكي دةرووين بطؤِريان لةطةلَ يةكدا هةيةو، طـؤِراين ئـةم            هةمووشيان ثيوةندي 

بووين لةوانـة، هـةبوون يـان نـة       (تومخة جؤراوجؤرانة بة هيمايةكي دابةشكردن      

). ١٩٨٦هؤرتيـك و ثيـضةوين    (، ديارة كردةيةكي كؤمةالَيةتييـة      )ئةندامي نيرينة 

زو جنـسييةت تيـك      كردين رةطـة    ئةم جؤرة شيكردنةوة، بة ئاشكرا سةقامي ثؤلين      

ناضار دةكا بلَين كة جنسييةت   )١٩٩٦(ئةداو هةندي لة فيمينيستةكاين وةك ديلفي       

تـرةوة هـةولَي داوة       لةروانطةيـةكي ) ١٩٩٠(٢يربـاتل   جـوديس . لة ثيشتر لة رةطةزة   
                                     

١- Thomas  Laqeur 
٢- Judith  Butler 
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شـيكردنةوة  .... تري وةك سروشـت و كـةلتوور و    ويراي دابةشكردنة دواليزمةكاين  

  .لةسةر رةطةز و جنسييةت بكات

الي هةندي لة فيمينيـستةكان، زةروورةيت ثيـداطرتن لةسـةر ثيكهاتـةي            

وةك زاراوةيـةك كـة نـةك     رةطةز، بؤةتة هؤي رةتكردنةوةي جنسييةت   كؤمةالَيةيت

ضـوونكة  . شيواويـشي يلَ دةكةويتـةوة   تةا شتيكي ثيويست نيية بـةلَكوو سـةريلَ      

كةلَك وةرطـرتن لـة زاراوةي جنـسييةت بـؤ وينـاكردين شـتيك كـة دةسـكرديكي               

كؤمةالَيةتيية، لة بنةرةتدا ئةوة دةطةيين كة خودي رةطةزي بـايؤلؤذيكي، شـتيكي    

لةو باوةِرةدايـة كـة رةطـةز لـة دةسـكرديكي      ١ويتيط ة، مؤنيكبؤ منوون . سروشتيية

كردين ذنان و ثياوان، دةطةِريتـةوة        كؤمةالَيةيت زياتر هيض نيية و هةروةها ثؤلين      

بؤ ثيوةندييةكاين دةسةالَيت كؤمةالَيةيت، بةيب ئةوةي كة هـيض طرنطايةتييـةك           

  .بة سروشت، يان بايؤلؤذياي مرؤظ بدريت

بةالَم رةطـةزيك بـووين هةيـة كـة سـةركوت دةكـري و       .  نييةز، بووين  رةطة

ئةوة سةركوتكاريية كة رةطةز دينيتـة      . رةطةزيكيش هةية كة سةركوت دةكات    

ثي ضةوانةكةشي ئةوة دةيب كـة بلَـيني رةطـةز،         . ئاراوة، نةك بة ثيضةوانةوة   

 سةركوتكاري، سةركوتكاري دينيتة ئاراوة، يان ئةوةي كة بلَيني دةيب سةرضاوةي

لةناو خودي رةطةزدا بدؤزينةوة واتة لة ناو ئةو دابةشكردنة سروشتييةي نيوان 

  كؤمةلَطا لةئارادا هةبوة ) يان لةدةرةوةي(ذن وثياو، كة بةر لة ثيكهاتين 

  )٢٥: ١٩٩٦ويتيط(

                                     
١- Monique  Wittig 
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كةواتة بةثيي بريوِراي ويتـيط، ذنـان ضـينيكي كؤمةالَيـةتني كـة تـةا           

سـِرينةوةي سـةركوتكاري و بةطـشيت سةردةسـت و          . تـر   يـضي سةركوت دةكرين و ه   

ثيويسيت بـةوة هةيـة     ) طرووثي رةطةزي ثياوان و طرووثي رةطةزي ذنان      (ذيردةست  

واتـة كاتيـك ديـاردةي      [ كة ذنان و ثياوان وةك دووطرووثي مرؤيي لةو ناوبـضن           

وجؤرةدا لة جيهانيكي لة  ]. سةركوتكاري لةناو دةضيت كة مرؤظ بة طشيت تيابضيت       

كردنة  لةسةرووي ثؤلين«كردنة رةطةزييةكان بوونيان نايب، ئازادي   كة ئيدي ثؤلين  

بؤ هةموو مرؤظةكان فةراهةم دةبيت و، لةو كاتةدا هةم ضـةمك و            » رةطةزييةكاندا

ــة     ــةرهةلَداين بابةت ــؤ س ــة ب ــاو، ريط ــتةقينةي ذن و ثي ــووين راس ــةميش ب ه

  .تاكةكةسييةكان دةكةنةوة

كردين دواليزمي جنسييةت و    رتنانة لةسةر جنسييةت و دابةش    ئةم ِرةخنةط 

كةلَك وةرطرتن لـة جنـسييةت دةتـواينَ    .  رةطةز، ديارة بؤ خؤي بناغةيةكي هةية   

بةو ماناية بيت كـة لـة شـيكردنةوةي ثيوةندييـةكاين نيـوان ذنـان و ثياوانـدا               

بـةش    يب)  امليـت ع(هيض دةوريكي ناميين و، هةم ذنان لة هؤكارييةت         » دةسةالَت«

ئةطةر ثياوييت، ذنييت، داطريكاري و سةركوتكاري، دةسـكردي        (دةبن و هةم ثياوان     

جيـا  ). نامينيتـةوة ) عامـل (كؤمةالَيةيت بن، ئيدي هيض جيطايةك بؤ تاكي هؤكار         

لةوةش، هةروةك نووسةرة فيمينيـستةكان جـةختيان لةسـةر كـردووة، دةيب خـؤ              

ردنيكي دووفاقي كـة رةطـةز بـة دياردةيـةكي سروشـيت            ك  بثاريزين لة هةر ثؤلين   

لةطةلَ ئةوةشدا، رةنطة . لةقةلَةم بدات و جنسييةتيش بة دةسكرديكي كؤمةالَيةيت 

ــت كــة جنــسييةت وةك   ــةم ناِرةزاييــة دةر بِربدري ــةم قــسةيةدا، ئ لةبةرانبــةر ئ
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ـ        » شيكاري«زاراوةيةكي   ةكيك هيشتا بةتةواوةيت توانايي خؤي لةدةست نةداوة و ي

ــؤ   ــت ب ــدان بي لــة طرينطتــرين ئةركــةكاين فيمينيزمــي هةوضــةرخ، دةيب هةولَ

ــوان جنــسييةت و رةطــةز و  ــضاوةكاين ني وةندييــة قــورس و ثيروونكردنــةوةي ثي

  .دةسةالَت، كة هةموو كؤمةلَطايان طرتؤتةوة

  

  




دان بة جياوازيية ــ      فيمينيستةكان سةرةتا بةمةبةسيت سِرينةوةي طرينطي    

كـردن لةسـةر    وةك دةلَين ــ سروشيت و طشتييةكاين نيـوان ذن و ثيـاو و جـةخت            

هيناين ئةم جياوازييانةدا، كةلَكيان لة جياوازي قايـل          شيوةي كؤمةلَطا لة بةرهةم   

 ـي       لةطةلَ ئةوةشـدا، ض   . وان رةطةز و جنسييةت وةردةطرت    بوون نيبـة ثي مبانـةوي

بةثيي جنـسييةت، جياوازييـةكان هيـشتا بـة شـيوةيةكي             رةطةز قسة بكةين و ض    

ئاشكرا لة ئارادان و بـؤ بـةرةنطار بوونةوةشـيان، ضـةندين وةالَمـي فيمينيـسيت                

طةيننـة كـةمترين ئاسـت و       ئةو وةالَمانةي كة دةيانةوي جياوازي ب       ض: خراوةتةِروو

ئةو وةالَمانةي كة ثي لةسـةر   بانطةشةي بة يةكسان بووين ذنان و ثياوا دةكةن، ض       

                                     
١- Mothering 
٢- an  ethic  Of  Care 
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ئةوة دادةطرن كة جياوازييةكان طرينطييةكي يـةكجار زؤريـان هةيـة و تةنانـةت              

  .ثييان واية دةيب بايةخي زؤريان ثي بدريت

ستةكان ليكؤلَينةوةيان  يةكيك لة اليةنةكاين جياوازي رةطةزي، كة فيميني      

. جيـاوازي ذنانـة، لـة ِرووي ئاكارييـةوة          لةسةر كردووة، هةلَويست وةرطرتين ليك    

زؤربةي ئةو هةلَويستانةش وةالَمدانةوةيةكن بةو بانطةشةيةي فرؤيد كة دةلَي، ذن          

و ثياو لة مةسةلة ئاكارييةكاندا وةكوويـةك ثابةنـد نـني و ئـةوةش سةرضـاوةي            

بانطةشةي فرؤيد سةبارةت بة كةمتر طةشةكردين ذنان لةِرووي        . ةبايؤلؤذيكي هةي 

شـيكارةكان ئـةم      ئاكارييةوة، بوةتة هؤي ئةوة كة فيمينيستة دةروونناس و دةروون        

بواري جياوازيية تاوتوي بكةن و ئةم ثرسيارة خبةنـةِروو كـة ئايـا طةشـةكردين           

ئةطةرواية، هؤكارةكاين  ئاكاريي ذنان و ثياوان جياوازييان لةطةلَ يةكدا هةية؟ وة        

ــت؟ منوونةيــةكي بــةناوبانطي ئــةم جــؤرة   ضــني و دةرةجنامةكانيــشي ضــي دةبي

ــة  ــارؤل طيليطانـ ــةكي كـ ــيكارييانة، تويذينةوةيـ ــةناوي ١شـ ــةدةنطيكي «بـ بـ

كة تيايدا ئـةو ِرةطةزخوازييـة ينييـةي كـة لـةناو زؤربـةي            ) ١٩٨٢(»جياوازةوة

ة طةشةكردين ئاكاردا بووين هةية ـــ    تويذينةوة ثسيكؤلؤذيكييةكاين سةبارةت ب   

جؤرة رةطةزخوازييةك كـة طةشـةكردين ئاكـاريي ثيـاو، بـةثيوةري طةشـةكردين            

طةيشتنةكاين  ئاكاريي مرؤظ لةقةلَةم ئةدات و لةطةلَ ئةوةشدا بة هةمان ِرادة، يتَ    

         ـر        ذنان لةسـةر ئاكـار بـة طـشيت، يببايـةخ لةقةلَـةم ئـةدات ـــ ئةخاتـة ذي

 واتايةكي روونتر، طيليطان لة دذي ئةو تةسةورةي كة ذنان كـةمتر             بة. ثرسيارةوة

                                     
١- Carol  Gilligan 
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طةيشتوون، بةلَطة ئةهينيتةوةو ئيديعاي ئةوة دةكات كة بريكردنةوةي          لة ئاكار يتَ  

ئاكاري لة ثياواندا، زياتر ثيوةندي بـة بريكردنـةوةيان لةسـةر دادثةروةرييـةوة           

و زياتريش  ) ارتباطي(» وةنديدارييةثي«هةية، لة حالَيكدا ئاكار الي ذنان، زياتر        

. ثيوةنــدي بــة سيــستمي ئاكــاريي بةرثرســيارييت و ضــاوديري كردنــةوة هةيــة 

تويذينةوةكةي طيليطان بةطشيت لةسةر بنةماي روانطة ئاكارييةكاين ئةو ذنانـةوة   

دامةزرا كة بِرياريان ئةدا ئايا منالَةكةيان لةبار خبةن يان نـة، وة دةركـي بـةوة              

ئةو تةسةورةي كة ذنان لةسةر خؤيانيان هةية، لةطـةلَ تةسـةور كـردين          كرد كة   

ذنـان زيـاتر خؤيـان لةثيوةنـدي لـة طـةلَ        . ثياوان لةسةر خؤيان جياوازي هةية    

ترةوة ئةدؤزنةوة،  تردا دةبيننةوة و شوناسي خؤيان بة هؤي شوناسي ئةواين         ئةواين

 حةز بةتةسـةور كـردين   وةك لةوةي سةربةخؤ و سةربةست بن، لة كاتيكدا ثياوان   

طـةليك لـة    ئةم جؤرة لةخؤطةيشتنة، بة وتةي طيليطـان، جيـاوازي       . خؤيان دةكةن 

ئةو، بانطةشةي ئـةوة دةكـات   . بِريارة ئاكارييةكاين ذنان و ثياوندا دينيتة ئاراوة   

تـرةوة دةكـةن و ئـةم     كردن لةسةر ثيوةندي كردن بـةواين     كة ذنان حةز بة جةخت    

ينطتر لة مافة ئةبـستراكتةكان دةزانـن و بايـةخي زياتريـان            ثيوةندييانة بة طر  

ئةوان زياتر بري لـة دةرةجنامـةكاين كردةيـةك دةكةنـةوة، وةك لـةو              . دةدةن  ثي

ثرةنسيبانةي كة رةنطة لة ريطةيانـةوة، كـردةي نـاوبراو بةِراسـت يـاخود هةلَـة            

 ئاكاري دةكـةن    هةروةها ذنان حةز لة ِراظةكردين هةلَبذاردةطةيل     . هةلَسةنطينريت

بة ثيي ئةوبوارة تايبةتانةي كة ئةو هةلَبذاردنانة تيايانـدا روويـداوة، وةك لـة       

ويذداين ذنان لةبـةر ئـةوةي    » دةنطي  «.  يان ئةبستراكت   كردين تاكةكةسي   داوةري
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كردنـة   بؤ ماوةيـةكي وةهـا دريذخايـةن بـةرطوي نةكـةوتووة، كـة جـؤري داوةري               

كـردين ثيـاوان ـــ كـةوةك         وارتر لـةجؤري داوةري   ئاكارييةكانيان، بةسووكترو خ  

  .ي ئةوان دةكري ـــ لةقةلَةم دراوة»ِرا«ثيوةر ضاو لة 

تـر،   طيليطان لةم كارةيدا بة جةوهةرخوازي تاوانبار كراوة ــ بة واتايةكي   

بةوة تاوانبار كراوة كة قايلة بة جياوازي سروشـيت و طـشيت و جةوهـةري نيـوان         

طةلَ ئةوةشدا، ثي لةسةر ئـةوة دادةطريـت كـة جيـاوازبووين            لة. دا  ذنان و ثياوان  

ــةري     ــةمي جةوه ــدا، بةره ــاوان و ذنان ــة ثي ــاريي ل ــرتين ئاك ــست وةرط هةلَوي

بايؤلؤذيانةي زطماكي نيية، بةلَكوو بةهؤي بواريكي كؤمةالَيةتييةوة ديتـة ئـاراوة           

يـاي زاوزييـي   و، بايؤلؤذ كة تيايدا هؤكارةكـاين ثيطـة و دةسـةالَيت كؤمةالَيـةيت       

تيكةلَي يةكدي دةبن تاكوو ئةزموونـةكاين ذنـان و ثيـاوان و هـةروةها       ) تناسلي(

ئـةم رةخنـة طرتنـة لـة     . ثيوةندييةكاين نيوان هةردوو ِرةطـةز فؤرموولـة بكـةن        

جةوهةرخوازي، زياتر لة اليةن كةسانيكةوة ئةجنام دراوة كة دةترسن لـةوةي كـة       

ي جياوازي ئاكاريي نيوان ذن  )كشف( ةي دؤزينةوة   نةكا هةر ئاسةواريك كة بانطةش    

و ثياو دةكات، ببيتة ثالَثشتيك بؤ ئةوانةي كة حةز ئةكةن بانطةشةي ئةوة بكةن              

كة ماناي جياوازييـة سروشـيت و بونيادييـةكان ئةوةيـة كـة ذن وثيـاو هـةرطيز              

ي سيـستمة ئاكارييـة   « رةخنةطران هةروةها دةلَـين ئـةم       . بن» يةكسان«ناتوانن  

وايـة لةراسـتيدا      لةذناندا، كـة طيليطـان ثيـي      » بةرثرسيارييت و ضاوديري كردن     

شتيكة وةك تةطبريكردنيك بؤ خوِراطرتن و ثاراستين ذيان لةو كؤمةلَطايانةدا كـة            

» سياسةيت ثاراستين ذيـان     « بؤضي دةيب   . ةوةية»نير«دةسةالَت بةدةست رةطةزي    
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بكريت و ريـزي   ةيت و بةها ذنانةكان ضاوي يلَوةك هؤكاريك بؤ ضةسثاندين كةساي   

ترةوة، زؤرن ئةو فيمينيستانةي كة كارةكةي طيليطان لـةو         يلَ بطريدريت؟ لة اليةكي   

بةخش دةزانن كة نةك تةا بناغـةي طرميانـة ثـسيكؤلؤذيكيية             روةوة بة ئيلهام  

ي و  شـيكاري، بـةلَكوو فةلـسةفةي سياسـ         سوننةتييةكان و هةروةها تيؤري دةروون    

بـة  ) ١٩٨٨(١حـةبيب  بـن  بؤ منوونة، سةيالن. ئاكاري كالسيكيش سست و الواز دةكات  

هينانةوةي بةلَطةطةليك بؤ داكؤكي كردن لة طيليطان ئةوة دةبيذيت كة كارةكـاين             

ي فيمينيـستيية،  )خؤِراسـت كردنةوةيـةك  ( ئةو، لةراستيدا ذيانةوةيـةكي دووبـارة    

ش  ـي ئـةو         طرميانةكاين فةلسة   لةبةرانبةر ثيفةي ئاكاريي سوننةتيدا، كة بـة ثي

نـاوديري دةكـات ـــ واتـة،        » ئةويدي طشطريكراو   « بة  » بن حةبيب   « شتةي كة   

يان تاكيكي بة ئةخالق و خاوةن بريكردنةوةي سياسـي سـوننةيت، كـةوا        هاوالَيت،  

دادةنريت هيض تايبةمتةندييةكي دياريكراوي نييـة ـــ  بانطةشـةي تـةواوييت و             

ة، قـةرارة لـة ِرووي   »ئةويـدي طـشطريكراو   « ئـةم   . دةكـات ) جامعيـت ( بوون  كاملَ

بيـت، بــةالَم لـةوِروةوة كــة هةميـشة ثيــاوان    ) خنثــي(جنـسييةتةوة، نيرةمـؤك   

« كؤكةرةوةي فةلسةفةكان و ئةو شيوة بريكردنةوانة بوونة كة لةسةر بنةماي ئةم             

ــشطريكراو  ــدي ط ــةي فة»ئةوي ــة زؤرب ــتاون، هةربؤي ــيوة ة ِراوةس ــسةفةطةل و ش ل

بـةِراي حـةبيب، كارةكـةي طيليطـان، شـيوةكاين          . بريكردنةوةكان بة ذنان نـامؤن    

سِرينةوةو بةخؤنامؤ كردين ذنان كة هةلَقوالَوي ميتؤدة ثياوانـةكاين خـستنةِرووي    

، بةرجستة كـردووةو، جةختيـشي   )حمظورات(مةسةلة ئاكاريية قةدةغة كراوةكانة    

                                     
١- Seylan  Benhabib 
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    كردنة ئاكارييةكاندا، طرنطايةيت بـة    لةكايت داوةري  لةسةر ئةوة كردووة كة دةيب

طـةليكي    ئةويدييةك كة تايبةمتةنـدي و ثيوةنـدي      ( » ئةويدي شاز و بةرجستة     «

  .بدريت) دياريكراوي هةية

بـوة، بريتييـة لـة بؤلَـةبؤلَ و       ئةو شتانةي كة كـارؤل طيليطـان طـويي يلَ         

ـ       ناِرةزايي دةربِرين و دذايـةيت     ة دذي جؤرةكـاين خـستنةِرووي     كردنـةكاين ذنـان ل

ئةطـةر تـةا بتـوانني    . مةسةلة ئاكاريية قةدةغة كراوةكان، كة بؤئةوان نـامؤن     

بطةين كة بؤضي دةنطيان كث كروون و هةروةها ئايديالةكاين سةربةخؤيي            لةوة يتَ 

 كردنة تايبةتـةكاين بـواري      ةئاكاريي باو لة كةلتووري ئيمةدا و هةروةها ثيناس       

ريذة بة كث كردين دةنطي ذنان ئةدةن، لةوكاتةدا دةتـوانني ئوميـدي       ئاكار، ضؤن د  

ــك  كي ريــاكردني ــةئاقاري وين ــة ب ــةين ك ــك ئةوةبك ــة وثي ــر ل ــان و  ت ــةر خؤم س

شـاز و  « و لةهـةمان كاتيـشدا   » تري طـشطريكراو   ئةواين« هاونؤعةكامنان وةك   

  ).٩٥: ١٩٨٨ئينب حبيب . (بضني» بةرجستة 

كي دةروونناســي وةك طيليطــان، ئــةم باســةيان طــةلي كةواتــة فيمينيــست

خستؤتةِروو كة ذنان روانطةطـةليكي جيـاوازي ئاكارييـان هةيـةو، بةِرةمسييـةت             

ناسيين ئةم جياوازييانةو هةروةها جيكردنةوةي ئاراستة جياوازةكـاين ذنـان لـة            

ضوارضيوة طشتييةكاين ثرةنسيبة ئاكاري و سياسـييةكامناندا، طرنطييـةكي زؤري          

بةهةرحالَ، ئةوانةي كـة دان بـةوةدا دةنـين كـة ذنـان ديـدطاي ئاكـاريي                 . هةية

جياوازيان هةية، ئةم ثرسيارةيان ال دروست دةيب كة ئةم جياوازييانة ضؤن دينـة             

ــة فيمينيــستةكان وتوويانــة كــة ئةوةجياوازييــة   ئــاراوة؟ هةرضــةند هةنــدي ل
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ؤي جيـاوازبووين روانطـة   بايؤلؤذيكييةكاين نيوان ذنان و ثياوانة كـة دةبيتـة هـ          

تر هةن كة ئاماذة بة هؤكارطةليكي كؤمةالَيـةيت      ئاكارييةكانيان، بةالَم كةسانيكي  

دةكةن كة بة شيوةطةيل جؤراوجؤر كاريطةري لةسةر ثيكهاتين كةسايةيت ثياوان و           

يةكيك لةو مةسةلة هةرةطرينطانةي كـة لـةم ثيوةندييـةدا باسـي            . ذنان دادةنين 

زؤربـةي فيمينيـستةكان ئاماذةيـان بـة        . ة، دةوري ذنان بوة وةك دايك     لةسةر كراو 

، لةسـةر   )زايـني (شيوةكاين كاريطةري داناين تواناي جةستةيي ذنان بؤ منالَبوون         

هةرضــةند الي هةنــدي كةســي وةك شــؤالميس . ثيطــةي كؤمةالَيــةتييان كــردووة

، بيانوويةكـة بـؤ   هةر ئةم توانا بايؤلؤذيكييةي وةضةخـستنةوة     ) ١٩٧٩(١فايرستؤن

ــةواين   ــان، الي ئ ــةركوتكردين ذن ــة     س ــةت و رؤلَ و توانايي ــةم قابليي ــر، ئ ت

كؤمةالَيةتييانة، تومخطةليكي بةهاداريان تياية كة بنيايت جيـاوازي ذن و ثيـاو            

دايكايةيت كردن تةا وةضةخستنةوةي بايؤلؤذيكي ناطريتةوة، بةلَكوو       . دينن  ثيك

بيين و توانايي و ئةرزشطةليكي ثيوةنديدار بة زاوزي          انثيوةندي بة كؤمةلَيك جيه   

بيين و  كردنةوة هةيةو، هةندي لة فيمينيستةكان لةو باوةِرةدان كة هةرئةم جيهان        

توانايي و ئةرزشانة دةبنة هؤي جياواز بووين ذنييت و، لة هةموو كؤمةلَطاكانيشدا       

  .دةيب ثيطةيةكي طرينطتريان بؤ تةرخان بكريت

     لة فةسلَي ضوارةمدا زياتر، قسة لةسةر باسة فيمينيـستييةكاين سـةبارةت              

 يةكدا باسي جيـاوازي       . كردن و دايكايةيت كردن دةكةين      بة زاوزيبةالَم لة هةر كوي

بكريت، ثيويستة قسة لةسةر دايكايةيت كردنيش بكريت، ضـوونكة الي زؤركـةس،           

                                     
١- Shulamith  Firestone 
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ئةطـةر دايكايـةيت    .  نيـوان ذن وثيـاوة     دايكايةيت كردن، خالَي دةسثيكي جياوازي    

كردن، لة ثيكهيناين جياوازيي نيوان ذن و ثيـاودا، بةمةسـةلةيةكي طـرينط لـة               

قةلَةم درابيت، لـةو حالَةتـةدا روونكردنـةوةي ئـةم مةسـةلة كـة بؤضـي ذنـان                  

  . دايكايةيت دةكةن، يةكجار طرينط و ثيويستة

بةرهـةم  « بةكةيـدا بـةناوي    لـة كتي  ١ضؤدؤرا  ئةوة مةسةلةيةكة كة نانسي   

ضـؤدؤرا بـة   . ، خؤي ثيـوة خـةريك كـردووة   )١٩٧٨(» ٢هينانةوةي دايكايةيت كردن 

ــردن     ــةيت ك ــان، دايكاي ــي دايك ــت بؤض ــةدات بزاني ــةوة ئ ــةولَي ئ ــةواوةيت ه ت

هةلَدةبذيرن؟ هةروةها ئـةم تةسـةورةش رةت دةكاتـةوة كـة دايكايـةيت كـردن،               

روةها ئةم تةسـةورةش كـة دايكايـةيت كـردن،     مةيليكي خؤِرسك و سروشتيية و هة 

كؤمةالَيةتييـة، ضـوونكة   ) شـةريت كـردن  (كـردين     تةا دةرةجنامي بـة مـةرجي     

، ماناي شـاراوةي قـسةيةكي لـةوجؤرة، ئـةوة دةبيـت كـة ذنـان          دةلَيهةروةك ئةو 

ئـةو مافـة لـة      [ سةبارةت بة دايكايةيت كـردن، مـايف هةلَبـذاردنيان هـةبوو و             

لة جياتيدا، بةر لةوةي كة ئينـسانةكان هينـدة طـةورة     ]. ا بوو   ئيختياري خؤياند 

مةعقوول ئةجنام بـدةن، جياوازييـةكي      ) انتخاب(بووبن كة بتوانن هةلَبذاردنيكي     

ئاشكراي جنسييةيت و جـؤرة دابـةش كردنيكـي رؤلَـةكان لـة نيـوان ذنانـدا كـة             

ؤرا حـةز بـة      ضـؤد  بـةِراي .دايكايةيت دةكةن و ثيـاوان كةنايكـةن، لـة ئارادايـة          

دايكايةيت كردن، بةشيكة لة مةيلي حةزكردن بة ذن بـوون، كـة كـضان هـةر لـة                  

لة راسـتيدا، ئـةم مةسـةلةية لـة         . سةردةمي منالَييةوة بؤ خؤياين دروست دةكةن     
                                     

١- Nancy chodorow 
٢- The reproduction of mothering 
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تةمةنيكي هيندة كةمدا ِروو ئةدات كة ناتوانريت بـة بةشـيك لـة هةلَبـذاردنيكي      

. وو زياتر وةك هةلَبـذاردنيكي نائةنقةسـت وايـة        ئاطايانة لةقةلَةم بدريت، بةلَك   

دابةشكردين كار لة ِرووي رةطةزو بنةمالَةوة كة تيايدا ذنان دايكايـةيت دةكـةن و              

زياتر لة ثياوان سةرقالَي ثيوةنديية سـؤزاوييةكان و هـةروةها ثيوةنـدي نيـوان              

 كـض و    تاكةكانن، دةبيتة هؤي دابةشكردين تواناييـة رؤحييةكانـةوة، هـةر ئـةو           

كوِرانة دريذة بة بةرهةم هينانةوةي دابةش كردين كار لة ِرووي رةطةز و بنةمالَةوة         

بةرهـةم  . ئةدةن و لـة راسـتيدا دريـذة بـة كارةكـاين دايـك و باوكيـان ئـةدةن                  

هينانةوةي دايكايةيت كردن هةر لةيةكةمني ثيوةندييةكاين دايك و منالَـةوة، لـة     

ش ئؤديثي « قؤناغي     دةكـات دا د » ثي كـض لـة جنـسييةيت دايكـي ضـؤن      . ةس ثي

دةطاو، لة راسـتيدا هـةردووكيان      تيدةطا، لة جنسييةيت خؤشي بة هةمان شيوة يتَ       

بةيةك دةشوينيت، لة كاتيكدا كوِر، هةست بةوة دةكات كـة ثيويـستة ثيوةنـدي        

ماناي . بيتخؤي لةطةلَ دايكيدا بثضِرينيت و لة ِرووي عاتيفييةوة ثيي وابةستة نة          

ئةم جياوازيية لةطةشة كردين رؤحي ــ رةطةزيدا، ئةوةية كة كـوِر بـة شـيوةيةك           

تـر   ثةروةردة و طـؤش دةكريـت كـة بتوانيـت ثيوةنـدي قـوولَ لـة طـةلَ ئـةواين               

ِرباوانـة   دامبةزرينيت و هةروةها بتوانيت خاوةن ئةرزش  كي ليتـر و ِرةقابـةت    طـةلي

 لة ذياين كؤمةالَيةتيـدا سـةركةوتن بـةدةس ينيـت،      ئاميزانةتر بيت بؤ ئةوةي   

تـر    بةالَم كضان بة شيوةيةك ثـةروةردةو طـةورة دةكـرين كـة بتـوانن بؤجـاريكي               

تــرو، بــةخيوكردن و  تواناييــةكاين دايكانيــان لةمــةِر ثيوةنــدي كــردن بــةواين

دن، لة  ئةم تايبةمتةندييانةي دايكايةيت كر   . دايكايةيت كردن، بةرهةم يننةوة   
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بواري طشتيدا بةكةم طرياون، بةالَم ضـؤدؤرا لـةو باوةِرةدايـة كـة ئةطـةر ذنـان و                 

ثياوان هيندةي يةك و بة يةكسان دايكايةتييان بكرداية، لـةو حالَةتـةدا ئيـدي              

كضان و كوِران بةو تايبةمتةنديية جياوازانةوة بار نةئةهينران و، ثيـاوان زيـاتر         

تـردا دةكـرد و ذنـانيش،       ين لة بةرانبةر ئـةواين    هةستيان بة ميهرةباين و دلؤظا    

  . تر و رةقابةت ثيشةتر دةبوون سةربةست

تر، وةك ضؤن رةخنةيان لة ئيـستداللةكاين طيليطـان بـؤ             فيمينيستةكاين

داكؤكي كردن لة سيستميكي ئاكاريي بةرثرسـيارييت و ضـاوديري كـردن دةطـرت،              

و هـةروةها    » ١راهيناين دواليـزم  « بةهةمان شيوةش رةخنةيان لةم ريطةضارةيةي      

. كـردن طرتـووة   بةشداركردين ذن و ثيـاو لـة رؤلَـةكان و بـةهاكاين دايكايـةيت           

كـردن لـة    ئةوانةش كة دذي بريوِراكاين ضؤدؤران، لـةوباوةِرةدان كـة بةضاوثؤشـي         

ناوةندي و كةواتة     ثيستةكاين ضيين مام    كردين ضؤدؤرا لةسةر بنةمالَة سثي      جةخت

ةتةوة تةوةرييةوة، تيؤرةكةي ئةو، لة رادةبـةدةر لةسـةر كـاركردي           كةوتنةداوي ن 

تر،  رؤحي ــ رةطةزي بنةمالَةدا دةسووِريتةوة و هيزة كؤمةالَيةتيية بةرفراوانةكاين 

تانط، سـةرةِراي      رؤزماري قسةکاينبةالَم بة ثيي    . يان ناديدة، يان بةكةم دةطريت    

طةليكي ئاشكرايان تيدايـة،    وكوِري  ، كةم ئةوة كة تويذينةوةكاين ضؤدؤرا و طيليطان     

ــةوةي     ــةدواي دؤزين ــة ب ــستانةي ك ــةو فيميني ــةي ئ ــةوانيش وةك زؤرب ــةالَم ئ ب

كـردين رؤحيـي ذنـان وثياوانـدا دةطـةِرين،       سةرضاوةكاين جياوازي نيـوان طةشـة   

مةسةلةطةليكيان هةلَبذاردووة كة لةطةلَ زؤربةي ثيشبينيية ئاسـاييةكاين ئيمـة          

                                     
١- dual  Parenting 
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كردن و رةفتاري ئاكاريدا تـةبان و يـةك           بة رةفتاري سيكسي، دايكايةيت   سةبارةت  

  ).١٧١ :١٩٩٢(دةطرنةوة

  


لةم بةشةدا جةخت لةسةر هةنديك لةو شـيوة ِرادةربِرينـة فرةضةشـنانةي           

ــة     ــةي ك ــةو ئامرازان ــاوازي و ئ ــة جي ــةبارةتن ب ــة س ــراوة ك ــستةكان ك فيميني

داين رةويت  تةكان لـة ريطةيانـةوة هـةولَيان داوة بةمةبةسـيت يارمـةيت         فيمينيس

بـة  . دا زالَ بـن     رزطاركردين ذنان، بةسةر روانطة سوننةتييةكاين جياوازي رةطةزي      

 ستاكة بؤ ئامـاجني            بريوِراي هةنديكةس، سةرجةم باسي يةكساين ــ جياوازي، ئي

واتة شةِري لة [ ةنة باشةكاين فيمينيسيت، اليةنة خراثةكاين زياترة وةك لة الي   

لةو باوةِرةدايـة كـة هـةردوو جةمـسةري         ١ئسكات  بؤمنوونة، جوان ]. خيري زياترة   

لة دذايةتييةكي دواليزمدا ضـِر بوونةتـةوة و        » يةكساين و جياوازي    « دذبةيةكي  

، لة ريزي ئةوانةداية كة دةيب فيمينيستةكان شيكارييان        )تضاد(ئةم دذايةتييةش   

  . لة سةربكةن

ئيمة لة جيايت ئةوةي كة، والة شيكردنةوةو ِراوتةطبريةكاين خؤمان         

بكةين كة وةك بلَيي ئةم دووانة، هةتايي و حةقيقني، دةيب ئةو ثرسيارة بكةين 

كاركرديكة؟ لة  كة ئايا ئةم بة دووفاقي كردنةي يةكساين و جياوازي، هةلَطري ض

رة سياسييةي ئيستادا، دةيب    جيايت مانةوة لة حةساري زاراوةكاين ئةم طوتا      

                                     
١- Joan  Scott 
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تاكاتيك كة ضؤنيةيت . ئةوزاراوانةي سةرةوة خبةينةبةر رةخنةوتاوتوي كردنةوة

ثيكهينان، يان سنووردار كردين ماناطةليكي دياريكراو بة هؤي ضةمكةكانةوة 

نةطةين، ناشتوانني بة ئارةزووي خؤمان كاريان يلَ بكيشني و كـةلَكيان يلَ              يتَ

  ).١٣٩ :١٩٩٠( وةربطرين

باسةكةي ئسكات سةبارةت بة شيكردنةوةي دذايةيت دواليزمي يةكـساين و          

] بةيةكساين و جياوازي[بطةين كة ئةو دابةشكردنة    جياوازي، ئةطةر بةجمؤرة تيي   

بةماناي ئةوةية كة ذن و ثياو هةم وةك يةكن و هـةميش ليـك جيـاوازن، شـتيكي              

» دذايـةيت «كردنـة ناتـةواوةي    ة ثـؤلين  كاريطةرييت ئةم جـؤر   . قةناعةت ثيكةرة 

ــت لــة بــةردةم دةس)تــضاد( طــرتن دةبينيــشانكردين جياوازييــةكان لــةناو  ، ري

دووطرووثــي ذن و ثيــاودا، هــةروةها شــاردنةوةي شــيوةكاين دةرك كــردن و      

ثيشاندانةوةي جياوازييةكاين نيوان ذنان و ثيـاوان لـة دريـذةي سـةدةكان و لـة          

هةرضـةند ثيدةضـيت سـةرةِراي تيكؤشـاين بـةردةوامي          . انداكؤمةلَطا جؤراوجؤرةك 

ثةِراندن لة مةسةلةي جياوازي و يةكساين، ئـةو ثرسـيارةي            فيمينيستةكان بؤ يتَ  

كة لةطةلَ ئةم باسةدا ورووذاوة، جارناجار و ئةلَبةتة هـةرجارة و بـة شـيوةيةك،               

 مالَيي بـؤ زايـني   بؤ منوونة، من ثيشتر قسةم لةسةر يارمةتيداين. قوت دةبيتةوة 

كرد و ئةوةشم باس كرد كة ئايا دةيب ئةو يارمةتيدانـة بـة مـافيكي                ) منالَبوون(

تـري مـالَي    تايبةيت بؤ ذنان لةقةلَةم بدريت، يـان وةكـوو هـةر يارمةتيـدانيكي          

لةقةلَةم بدريت كة هةم ذنان بطريتةوةو هةم ثياوان؟        ) تايبةت بة نةخؤشييةكان  (

ةو شتة بيت كة، باسي يةكساين و جياوازي ــ بة هـؤي طـؤِراين    ئةمة ِرةنطة هةر ئ   
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جيـا  . تـر دةكـا     كردنةكةيةوة ـــ هينـدة خـؤِراطرترو بـةردةوام          بةردةوامي ثؤلين 

لةوةش، ثيدةضيت بة تيثةِريين زةمةن، ئةوانةي كة لة اليـةكي قـسةوباسةكاندا            

واتة طـؤِران بةسـةر      [.ترو، بة ثيضةوانةشةوة    بوونة، دةضنة ريزي ئةو اليةنةكةي    

رةنطة تةنانةت فيمينيستةكان، كايتَ قسة لةسةر مةسـةلة        ]. بريوِراكانياندا ديت 

جؤراوجؤرةكان دةكةن، دةرك بـةوة بكـةن كـة لـةناو هةلَويـست و روانطةطـةليكي         

هةرضةند ئـسكات و   . جؤراوجؤردا طرييان كردووة و دوضاري شثرزةيي فيكريي بوونة       

دان بـة     ةِرةدان كة ئةم باسة، بة هؤي ئةوة كة لـة سـةرنج           ئةواين ديكةش، لةوباو  

مةســةلة راســتةقينةكان دوورمــان دةخاتــةوة، زيــان لــة ئامــاجني فيمينيــسيت 

دةطةينيت، رةنطة ئيستا كايت ئةوة هاتبيت كة ئةم باسة بةو ضاوةوة ببيـنني كـة               

 خؤيـان  بةِراسيت شتيكي بةهادارة و فيمينيستةكان ناضار دةكا ئـةو ثرسـيارة لـة          

هةلَويـستيك    بكةن كـة لـة ثيوةنديـدا لةطـةلَ مةسـةلةطةليكي ديـاريكراودا، ض             

وةربطرن؟ نايب يةكساين و جياوازي، بة جؤرة باسيك لةقةلَةم بدةين كة نةطؤِرةو             

بة هيض شيوةيةك ناتوانني طؤِراين بةسةرا بينني، ضوونكة لـةو حالَةتـةدا مـرؤظ              

    داكؤكي لة اليةني ت      ناضار دةيبقسةي . ك بكات و لة دذي اليةنةكةي بةرامبةري بي

من ئةوةية كة فيمينيستةكان هةميشة لة ريطةطةليكي جؤراوجؤرةوة لة ضوارضيوةي          

يةكساين و جياوازيدا باس لةسةر مةسةلةكان دةكةن و كةواتـة، ئـةم باسـة لـة             

هةروةك ئان  . راستيدا دةتواينَ لة زؤر بواري ديكةشدا بة كار بيت و كةلَكي هةبيت           

  :دةهينيتةوة يادمان) ٣١ :١٩٩٠(سنيتؤ
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ئةطةر ئةم دابةشكردنة بؤ ميذووي فيمينيزم طرينط بيت، فيمينيستةكان دةيب بة 

فراوانييةكي زياترةوة قبوولَي بكةن، بةالَم ئةم ثانتايية ثةرةسةندووة،  سينط

يكي تايبةيت كاريكي وا ناكات كة مرؤظ سةبارةت بةو دابةشكردنة، هةلَويست

ت و يبت وةرنةطريضةوانةوة بة خستنةِرووي ئةم خالَة كة هيض . اليةن بيمن بةثي

ِريطةضارةيةك لة بةردةمدا نابيت بؤ ئةم مةسةلةية، هيوادارم خوينةر هان بدةم 

دةرك بة طرنطايةيت دةرةجنامي كارةكةي خؤي بكات و هةروةها هاين بدةم دةس 

 ئةو مةسةلةية كة ئةم بِريارة سياسيية، وةك ئامرازيك بكات بة هةلَسةنطاندين

دةسـةالَت و تواناييــةكي هةيــة؟   بـؤ بنــةبِركردين سـةركوتكردين ذنــان، ض  

و ثيكهاتـة   ) قـامووس ( فيمينيستةكان بةهؤي نووسني دةربارةي واذةنامةكان    

جؤراوجؤرةكانةوة، عادةتيان بة ويناكردين ئةم خالَي جياوازييـة كـردووة و        

ِراهاتوون، ــ ئةلَبةتة مةبةستم ئةوة نيية كة هةرهةموويان وةكوويةك وان،  ثيي

هةرمةسـةلةيةك،  . جياواز بوونيان بكـةم     بةلَكوو دةمةوي جةخت لةسةر ليك    

ــاوةِرة )روايــت(بةندييــةكي تــازةو طيِرانــةوة ثــؤلين يــةكي تــازة لــة بريوب

ةوة هةية كة دةس بكةن دةبيتةوة و زؤربةشيان ثيويستيان ب فيمينيستييةكاين يلَ

. بة تيكؤشانيكي ناوةكي و هةروةها دةرةكي، سةبارةت بة ئامانج و ميتؤدةكان

هةرضةند ئاشكراية كة ئيمةش خةو بة ئاشيت نيؤان فيمينيستةكانةوة ئةبينني و 

حةز دةكةين يةك بطرنةوة، ضوونكة ئيمة لة خوشكايةتيماندا لةبةرانبةر ئةو 

جار ئيمةي لة برايةيت نائوميد كردووة، خؤِراطري  نديندووبةرةكييانةي كة ضة

لةطةلَ ئةوةشدا ثيويستة لةناو خؤماندا دريذة بةو باسة بدةين و لة . ئةكةين
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ئةو . بكةين تةنانةت دةيب بة جدييةتةوة ثيشوازيشي يلَ. سةري بةردةوام بني

مين ئيمة نيية ئةهينيتة ئاراوة، نةك تةا دوذ »جياوازي«كيشمةكيشةي كة 

طةليكي جؤراوجؤر و ليك جيـاواز بةيةكـةوة    بةلَكوو هيزيكي ديناميكة كة ذن   

فيمينيزم هةلَطري هةموو تةنطذة طرينطةكاين ئةزمووين مؤديرن و . دةبةستيتةوة

. ةوة، بةتةواوةيت لة باسةكانيدا دةردةكةون»شوناس«هةروةها ينييةكاين 

ناو فيمينيزم، بةشيكة لة توانايية هةتاييةكةي بؤ نةكةوتنةكاين  هرووذمي ريك

و سةرقالَ كردين ذمارةيةكي زؤري ثياوان بة دايلؤطيكي ) منقلب(وةرضةرخاندن 

ئـةم  ]. واتة فيمينيزم [تر و بةرفراوانتر لة خودي ئةو بزاظة        طةلةك طشيت 

 نيوان داية و جياوازييةكاين جياوازيية ديناميكة فيمينيستيية، لة بواري جياوازي

             مـة دةيبكـة ئي ينويستييةش دةسـةمليذنان ئاشكرا دةكاو، هةروةها ئةو ثي

  .جارناجاريك ئاماجنيكي هاوبةمشان هةيب و خةبايت بؤ بكةين

  

لةبةشةكاين دواييـدا، دةمانـةوي قـسة لةسـةر ئـةوة بكـةين كـة ضـؤن                 

يةكـسانييةوة،  فيمينيستةكان سةبارةت بة مةسةلةكاين ثيوةنديدار بة جياوازي و   

دووبةرةكي دةكةويتة نيوانيان و هةروةها قسة لةسـةر طـؤِراين ئـةو يةكيتييـةي              

نيوان فيمينيستةكان لة هةنديك لـةو بوارانـةدا دةكـةين كـة بـؤ ذنـان يـةكجار          

  .طرينطن
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٢  





نني فيمينيـزم بـة هـؤي هـةولَ و تيكؤشـانةكانييةوة بـؤ       هةرضةند دةتـوا  

كردين هةموو جؤرةكاين سةركوتكاري و هةروةها كاريطـةري دانـان لةسـةر              ثيناس

طؤِراين كؤمةالَيةيت، بة بزاظيكي تةواو سياسي لةقةلَةم بدةين بةالَم ثيوةندييـة           

وةي نـاوبراو،   ـــ ئةطـةر زارا    » كاروبارة سياسـييةكاندا  «فيمينيستييةكان لةطةلَ   

كردنة سوننةتييةكةي، بةماناي بواري ِرةمسي سياسةت وةربطرين ــ          بةثيي ثيناس 

لة اليةكةوة فيمينيـستةكان هـةولَيان داوة       . ثيوةنديطةليكي دذوار و ثيضاو بوونة    

كؤتايي بة ِرةويت دوورخستنةوةي بةردةوامي ذنان لة دةزطا سياسيية رةمسييةكاين          

ترةوة، ئةم    اين دةسةالَت بينن و، لةطةلَ ئةوةشدا لة اليةكي       حكوومةت و كورسييةك  

ي كـة ئـةم دةزطايانـةيان       )نظـري (باسةيان خستؤتةِروو كة ئةو بنةما تيؤرييانة       

كـردين كاروبـارة    وكوِرييـان هةيـةو، جيالـةوةش، ثينـاس      لةسةر دامةزراوة، كـةم   
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بةشـيوةي سـوننةيت،   بثةِرينيت كـة   سياسييةكان، دةيب لةو دةزطاو مةسةالنةي يتَ  

تريش   واتة دةيب بوارةكاين  [بةتةا بةرثرسياري ئةو كاروبارانة لةقةلَةم دراون       

لـةم فةسـلَةدا   . ــ بؤ منوونة، بنةمالَةو ثيوةندييـة تاكةكةسـييةكان     ] بطريتةوة

ــة      ــةبارةت ب ــستييةكاين س ــةوة فيميني ــردين تويذين ــاوتوي ك ــة ت ــةرةتا ب س

يت رةمسـي و، ثاشـان لـة دريـذةي باسـةكةدا بـة          دوورخستنةوةي ذنان لة سياسة   

كاروبـارة  «كردنـة جؤراوجـؤرة فيمينيـستييةكان لةسـةر           قسةكردن لةسةر ثيناس  

و شيكردنةوةي ئةو ِريطانةي كة فيمينيستةكان بؤ بةدةسـت هينـاين    » سياسييةكان

مـــايف هـــاوالَتيبووين تـــةواوي سياســـي ذنـــان طرتوويانةتـــة بـــةر،       

 لةسةر كاروبارة سياسييةكان و هـةروةها ثيوةنـدي نيـوان     رةخنةفيمينيستيييةكان

  .خودي فيمينيستةكان لة طةلَ ئةم كاروبارانةدا تاوتوي دةكةين

        بةشـن،    ئةم راستيية كةذنان لة تواناي بةطةِرخستين دةسةالَيت سياسي يب

خالَي دةسثيكردين زؤربةي تويذينـةوة فيمينيـستييةكان لةسـةر سياسـةت ثيـك             

ينذووي خؤيانـدا، مـايف          . ديكي هةرةزؤري ميدميؤكراسيية رؤذئاواييةكان لة بةشي

ــشتا لــةناو دةزطــا رةمسييــةكان و   دةنطــدانيان بــؤ ذنــان بــةِرةوا نــةزانيوةو هي

ئةجنومةنةكاين بِرياري سياسي لة سةرتاسةري جيهانـدا، ذمـارةي نوينـةراين ذن        

يـان  ( بلَـيني كـة سياسـةت        بةجمؤرة، دةتوانني بة جورئةتةوة ئةوة    . يةكجار كةمة 

ضاالكييةكي لةذير دةسةالَيت رةطةزي نيردا بـوة      ) بةالين كةمةوة سياسةيت رةمسي   

٤ :١٩٨٨(١هةر وةك براون. و تا هةتاية هةر ئاواش دةيب (دةلَي:  

                                     
١- Brown 
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تـري    سياسةت بة دريذايي ميذوو، زياتر لة هةموو جؤرة ضاالكييةكاين        

هةروةها زياتر لة هةموو . نةيي هةبوةمرؤظ، شوناسيكي بةتةواوةيت نيري

تري ضاالكييةكان، تايبةت بة ثيـاوان بـوة و لةضـاو زؤربـةي        بواريكي

ضاالكيية كؤمةالَيةتييةكاندا، هةرضي زياتر و ئاطايانةتريش بة دةست 

  .ثياوانةوة بوة

ــةلةي    ــؤي بةدواداضــووين مةس ــة ه ــةكان، ب ــةورووثي و ئةمريكيي ــستة ئ فيميني

 لة سياسةتةوة بطرة تا خودي سةرضـاوةكاين تيـؤر و دةزطـا             دوورخستنةوةي ذنان 

    ذووييةكاين يبوة ميكـردين ذنـان لـة بةدةسـت          بةش  سياسيية رؤذئاواييةكان، شي

ــا دميؤكراتيكــة        ــة دةزط ــي ل ــةواوي سياس ــاوالَتيبووين ت ــايف ه ــاين م هين

ــةر راظــة و ليكؤلَينــةوةوة ــان . رؤذئاواييــةكانيان خــستؤتة ب ــايف دةنطــدان، ي م

تريش لة ذنان دريغ كراوة،      كردن لة بِريارةسياسييةكاندا، بة شيوةطةليكي      شداريبة

ضوونكة ئةوان بة ناتـةوان و كـةم ئةنـدامتر لـةوة لةقةلَـةم دراون كـة بتـوانن          

تيؤرسيةن و فيلـسووفة  . بةشاين ثياوان لة دةسةالَيت سياسيدا بةشداري بكةن      شان

ؤوة بطـرة تـا هـؤبس و دؤك و رؤسـؤ،            سياسييةكان، هةر لة ئةفالتوون و ئةرةسـت      

بانطةشةي ئةوةيان دةكرد كة ذن وثياو لـة ِرووي سروشـتييةوة ثيكـةوة فـةرقيان              

ثياو بة شيوةيةكي سروشيت بة عاقلَتر لـةذن لـة قةلَـةم دةدراو كةواتـة                . هةية

زيـاتر شـياوي    » عـةقلَيش   يب«شياوي سياسةت و ذياين كؤمةالَيةيت بوو، ذنـاين         

هةرضةند ئةم جؤرة باسانة كة ذنان بة شيوةيةكي        . ناومالَةوة بوون ذياين عاتيفي   

هيناين دةسةالَيت سياسي نازانن، كةم، يان تةعـديل          سروشيت، بة شياوي بةدةست   
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      بـووين بـةردةوامي     بـةش   كراونةتةوة، بةالَم ئةمِرؤكة فيمينيستةكان ئاماذة بة يب

كردنيك كـة دةتـوانني    بةش يبذنان لة مايف هاوالَتيبووين تةواوي سياسي دةكةن،        

هةرلةناو تيؤرطةليكي بنةِرةيت سةبارةت بـة دةوري شـياوي ذنـان لـة كؤمـةلَطاو               

هةروةها لة داطريكردين هةميشةيي ثيكهاتةكاين دةسةالَت لة اليـةن ثياوانـةوة،        

لة بةدواداضووين سةرضاوةكاين دوورخـستنةوةي     . بةدواي سةرضاوةكانيدا بطةِريني  

ةمِرةوي سياسي، تيؤرسيةنة فيمينيستةكان، ئةو ذيرخانة تيؤرييانـة        ذنان لة قةلَ  

كة دةزطا دميؤكراتيكة رؤذئاواييةكانيان لةسةر دامـةزراوة بـة تـةواوةيت         )نظري(

خستؤتة ذير تيغي رةخنةوة، بةتايبـةت دابةشـكردين نيـوان دووبـواري طـشيت و           

ـ   تاكةكةسي، كة لـةناو تيـؤرة ليربالَـي و كؤمـاري           دا و هـةروةها جـؤري      خوازةكان

  .راظةكردنيان لةسةر تاكي هاوالَتيدا شاراوةتةوة

  


خواز، جـةختيان لةسـةر دابةشـكردنيكي     هةردوو سوننةيت ليربالَ و كؤماري 

لة سوننةيت ليربالَدا،   . بنةِرةيت لة نيوان بوارة طشيت و تاكةكةسييةكاندا كردووة       

لَةمِرةوي خسووسي تاكةكان لةقةلَةم ئـةدريت، شـوينيك        بواري تاكةكةسي، بة قة   

كة ثياو تيايدا هيض طوشاريكي دةسةالَيت حكوومةيت لةسةر نيية، لةحالَيكدا لـة            

خوازدا، ئةوة بواري طشتيية كة بة قةلَةمِرةوي ئازادي راسـتةقينة     سوننةيت كؤماري 

تةقينةي خـؤي، لـة     دةذميردريت، ضوونكة ثياو لةويدا سروشـيت مرؤظانـةي راسـ         

           ينطةي مافةكاين هاوالَتيبوون و بةشـداريكردين ضـاالكانةوة بةدةسـت ئـةهيري .
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كـراون   بةالَم لة هةردوو ئةم سوننةتةدا، ذنان بةرةو بواري ذياين تاكةكةسي راثيض 

ــ بؤ بنةمالَة، كة بة شوينيكي طوجناو بؤيان لةقةلَةم دةدريت ــ و، ئـةم بـوارة                

يـاين خيزانيـي، بـة بـواريكي لـة دةرةوةي ئـةركي ياسـادانةران          تاكةكةسييةي ذ 

يةكيك لة رةخنةطرينطة فيمينيـستييةكان     . لةقةلَةمِرةوي طشتيدا لة قةلَةم دراوة    

: كـة دةلَــي ) ١٩٨٨(ة»١ثامتــةن«، باسـةكةي  »بِريــاري ليربالَـي «لةسـةر تيـؤري   

بِرياري رةطةزييان  تيؤرسيةنةكان لةكايت قسةكردن لةسةر بِرياري كؤمةالَيةتيدا،       

ي ي كـة ئـازاد    ثيـي وايـة   ئةو،  . ناديدة طرتووة كة بناغةي ذيردةست بووين ذنانة      

    ِرايةلَ كردين ذنـان، هـةردووكيان بـة هـؤي بِريـاري       ثياوان و بةكؤيلةكردن و طوي

سةرةكييةوة هاتوونةتة ئاراوة و ئةو ئازاديية مةدةنييـةش كـة هاتؤتـة ئـاراوة،              

. و ثـي لةسـةر مافـةكاين ثيـاوان دادةطريـت       نةيي هةية تايبةمتةندييةكي نيري 

بةالَم ئةم ئازاديية مةدةنييانة لة ذنـان، كـة وا دادةنريـت بـة شـيوةي سروشـيت           

كةواتة جيـاوازي  . يان تيا نيية، دريغ كراوة»تاك«تايبةمتةندي و تواناييةكاين    

. ِرايةلَي  دي و طوي  رةطةزي، بةماناي جياوازي سياسيية، هةروةها جياوازي نيوان ئازا       

بةطشيت وادانراوة كة قةلَةمِرةوي تاكةكةسي، ذيرخانيكي سروشيت و ثيويستة بـؤ       

          كي ثـووض و يبمانـا كـة    ذياين طشيت يا مةدةين، بةالَم لةطةلَ ئةوةشدا وةك شتي

كارةكـان، ثيـوةي سـةرقالَن، مامةلَـةي لةطـةلَ            تةا تيؤرسـيةنةكان و سياسـي     

بـؤ منوونـة تيـؤري      (ؤخة لة تيؤري بِرياري ليربالَيي مؤديرندا       ئةم بارود . دةكريت

                                     
- Pateman 
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كة جةخت لةسةر جياوازبووين هةردوو بواري طـشيت و تاكةكةسـي دةكـا،             ) ١راولَز

وةك خؤي ماوةتةوة، هةرضةند فيمينيـستةكان لـةوباوةِرةدان كـة ئـةم دوو بـوارة             

ـ  . ثيوةندي تةواويان بة يةكةوة هةية     ردةسـت  بةجمؤرة هةولَدان بـؤ نةهيشتين ذي

بووين ذنان و مسؤطةركردين مايف هاوالَتيبووين تةواوي سياسي ئةوان، تةا بـة        

هؤي ئةم بانطةشةيةوة كة تاكي باس كـراو لـة بِريـاري كؤمةالَيةتيـدا لـة رووي               

يةو هةروةها ئةو مافانةي كة لـة ريطـةي ئـةم       )خنثي(رةطةزييةوة كةسيكي ناكارا    

    ي ئـةم           بِريارةوة بةخشراون، بة شـيتـةوة، بـةثيوةيةكي يةكـسان هـةموان دةطري

مةسةلةية كة بِرياري ناوبراو ثيوةندي دوواليةنةي نيوان هةردوو بـواري مـةدةين            

  :و تاكةكةسي ناديدة دةطريت، وةالَمدانةوةيةكي طوجناو نيية) طشيت(

ئةم باسة كة باشترين ريطة بؤ بةرةنطاري كردنةوةي ثياوساالري، ئةوةية 

مانا لة  ولَ بدريت جياوازي رةطةزي لة ِرووي سياسييةوة بةشتيكي يبكة هة

قةلَةم بدريت، بةماناي قبوولَ كردين ئةم روانطةيةية كة قةلَـةمِرةوي      

، هيض جؤرة كاريطةرييةكي جياوازي قايل بووين »تاك «و) طشيت(مةدةين 

كي بةجمؤرة ثياوساالري وةك كيـشةية    . ثياوساالرانةي بة سةرةوة نيية   

دةكري كة ئةطةر ياساو سياسةتة طشتييةكان  خيزانيي تاكةكةسي ضاوي يلَ

بلَيي بة تةواوةيت لةطةلَ  بة شيوةيةك لةطةلَ ذناندا رةفتار بكةن كة وةك

  ثياواندا يةكسانن، دةتوانني بةسةريدا زالَ بني 

  )١٧ :١٩٨٨ ثيتمةن(

                                     
١- John  Rawls 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com



 

 

س   وةيةي لةسةر بريكردنةو    ) ١٩٩٥(فريخوازي   ةي كؤماري رةخنةيةكي لةو شي

هةرضةند ذنان دةوريكي ضاالكيان بيين لـة شؤِرشـي فةرةنـسةدا و        . فةرةنسي طرت 

ضــاالكانة بةشــدارييان كــرد، بــةالَم رذيمــي دواي شؤِرشــةكة، ذنــاين لــة مــايف  

   بـةش كـرد     هاوالَتيبووين تةواوي سياسي يب .     س، روونكردنـةوة لةسـةر سـي فـري

 كـة دةتـوانني لـة تيـؤري دواي شؤِرشـدا         دةكـا  ]ي ذنـان  [تةوةري دوورخـستنةوة    

بـةش    بريكردنةوةي دميؤكراتيك كة ذناين لة مايف هاوالَتيبوون يب       : بيانبينينةوة

        بـةش كـرد؛ وة   كرد؛ بريكردنةوةي كؤمارخيواز كـة ذنـاين لـة مـايف دةنطـدان يب  

خواز كة نيرينـة بـووين داميـي نوينةرايـةيت      بريكردنةوةي فيؤدالَي يا ثاشايةيت  

واتـة ئـةوةي مـسؤطةر كـرد كـة تـةا              [دين دةسةالَيت سياسي مسؤطةر كـرد       كر

سـازي هـةموو    خالَي ضارةنووس]. رةطةزي نير نوينةرايةيت دةسةالَيت سياسي بكات    

س رووين دةكاتـةوة،     . ئةم باسانةش، مةسةلةي جياوازيي رةطةزي بوو      هةروةك فري

 يةكسانييةوة هةية، بةلَكوو   دميؤكراسي، مةسةلةيةكة كة نةك تةا ثيوةندي بة      

شوناسي تاكيك كة مايف هـاوالَتيبووين تـةواوي        . ثيوةندي بة شوناسيشةوة هةية   

تيؤرسيةنة دميؤكراتةكان لةوة دةترسان كة يةكساين راستةقينةي       . بةخشراوة  ثي

نيوان هةردوو رةطةز، جياوازيية زةروورييةكاين نيوان ثياوان و ذنـان بـسِريتةوة و         

يةكسانيي رةطـةزي   . اميش كيشةو ملمالنيي نيوان نير و ميي يلَ بكةويتةوة        سةرةجن

دةبوة هؤي ئةوة كة دؤستايةيت جيي عةشق بطريتـةوةو ثيوةندييـة سيكـسييةكان             

كةواتة ثاراستين سنوورةكاين جياوازيي رةطـةزي و جيكردنـةوةي      . هةلَوةشينيتةوة

. تيكي مؤديرنـدا، يـةكجار طـرينط بـوو    ئةم جياوازيية لةناو يةكسانيي دميـؤكرا  
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 بة ثةراويزكردين ذنان، وةالَمدانةوةيةك    ،»لةكايت لة دايك بووين دميؤكراسيدا    «

بوو بؤ دلَةِراوكي قوولَةكاين ثياوان، دلَةِراوكي سـةبارةت بـةوةي كـة لةوةبـةدوا              

ةر خؤيان لة ذناندا نةبيننةوة، ئةويدييةك كة دةسةالَيت ئةواين مسؤط        » ئةويدي«

س( كرد   ـوان ذنـان و           ) ٣٣ :١٩٩٥ فريئةم ئينكار كردنةي يةكساين راسـتةقينةي ني

ــةخت   ــدا، ج ــؤري دميؤكراتيك ــة تي ــاوان ل ــةِر   ثي ــان لةم ــردين كؤمارخيوازةك ك

جياكردنـــةوةي بوارةكـــاين طـــشيت و تاكةكةسيـــشي خرابوويةســـةر و، ئـــةو 

رؤسـؤ ئـةيوت،    هـةروةك   . جياكردنةوةش بة ثيي هيلَةكاين جنسييةت ئةجنام درا      

بوون؛ ئةوان شـارةزاي داب و نةريتـةكان بـوون و           » نيوةي طرانبةهاي كؤمار  «ذنان  

هـةر بؤيـة ذنـان دةبوايـة خؤيـان تـةا بـة          . ثياوانيش شارةزاي ياساكان بوون   

كاروبارةكاين ناومالَةوة سةرقالَ بكةن و دةسـتيوةرداين بـواري طـشتيي سياسـةت           

  .نةكةن

دوورخـستنةوةي ذنـان لـة      ) افـشاء (وداين  فيمينيستةكان، لـةكايت لـةقا    

جيهاين سياسةت، بة ئاماذة كردن بة كرؤكي دةسكردو هةولَي ئةو سـنوورانةي كـة        

لة نيوان بوارةكاين تاكةكةسي و طشتيدا كيشراون، ئةم باسـةيان خـستةِروو كـة               

مةسةلةي ذنـان بـة     » ئيزافةكردين«يةكساين راستةقينة ناتوانيت بة تةا بة       

اسيية سوننةتييةكان، بةدةسـت ينريـت، بـةلَكوو دةيب بناغـةي ئـةو             تيؤرة سي 

رةخنةطرتن لة دابةشكردين دوو بـواري طـشيت و   . تيؤرانة خبريتة بةر مشتومِرةوة  

تاكةكةسي لة بريكردنةوةي سياسي رؤذئاوادا، بوة هؤي ئةوة كـة فيمينيـستةكاين            

هةموو ئةو شـتانةي    «: كةدا ئةوة رابطةينن    ٧٠و٦٠لةدةيةكاين  » شةثؤيل دووهةم «
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ئةم مةسةلةية بؤ ناِرةزايي دةربـِرين بةرانبـةر روانطـة       . »كة تاكةكةسني، سياسني  

ســوننةتييةكاين ســةبارةت بــة بنةمالَــة و ذيــاين تاكةكةســي، وةك بابــةتيكي 

بةسـنت بـةم ئيـستداللةوة     لةدةرةوةي قةلَةمِرةوي سياسةتدا و هةروةها بـة ثـشت       

تاكةكةسي، لةراستيدا يـةكيك لـة ثيطـة سـةرةكييةكاين          دا كة قةلَةمِرةوي      ِرووي

ئةوان جـةختيان لةسـةر ئـةوة       . ثيوةندييةكاين دةسةالَت و نايةكساين رةطةزيية    

بـؤ  . دةكرد كة هؤكـارة طـشتييةكان، بارودؤخـة تاكةكةسـييةكان ديننـة ئـاراوة             

اين منوونة، ذياين ذنان بة هؤي دؤخي مايف ذن و ميردايـةيت، ثـالن و بةرنامـةك              

دةولَةت دةربارةي سةرثةرشيت و بةخيوكردين مناالَن، تةرخانكردين تيـضووةكاين         

كـردين كـار لـة ِرووي رةطـةزةوة،       بيمة كؤمةالَيةتييةكان، ياساكاين كارو دابـةش     

ياساطةيل ثيوةنديـدار بـة دةسـدريذي كـردين نامووسـي، لةبارخـستين منـالَ و                

ريـك دةخريـت و مةرجـدار و سـنووردار     ) ساديـسم (هةروةها ئازارداين سيكسييةوة    

تةا لة ريطةي سياسـي و هـةنطاوي        » تاكةكةسييةكان«كةواتة، كيشة   . دةكريت

ئةزمووين رؤذانـةي ذنـان     ). ١١٧ :١٩٩٧ ثيتمةن(سياسييةوة قابيلي ضارةسةر كردنن     

لــة كؤمــةلَطا ثياوســاالرةكاندا، ئــةوة دةســةملينيت كــة هــةردوو بــواري طــشيت  

 تيكضِرذاون و ثيوةندي تةواويان لةطةلَ يةكـدا هةيـةو هـةرطيزيش            وتاكةكةسي،

لةطـةلَ ئةوةشـدا،   . ناتوانني جياوازييةكي راستةقينة لـة نيوانيانـدا قايـل بـني      

فيمينيستةكان ناِرةزاييان دةربِريوة بةرانبةر ثرةنسيبة ئاكارييـة هـةلَقوالَوةكاين         

 تاكةكةسي، كة طوزارشت دةكات      طشيت و  ]بواري[ئةم جياوازي قايل بوونةي نيوان      

و ) كة بةهايةكي طـشتيية   (لة بووين دابةشكردنيكي هاوشيوة لةنيوان دادثةروةري       
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ــدا  ــيارييت و ضــاوديري كردن ــيية(بةرثرس ــةكي تاكةكةس ــة بةهاي ــة ). ك كةوات

طـــشيت و تاكةكةســـييةوة ] بـــواري[ســـنووريكي ئاكـــاري كةوتؤتـــة نيـــوان 

كةواتـة راظـةكردين    «: دةلَـي ) ١٢٠ :١٩٩٧(١يستيرو، هةروةك رؤس ل   )١٩٩٣ ترؤنتؤ(

ئايدؤلؤذيانةي دابةشكردين طشيت ــ تاكةكةسي، يارمةتييةكي زؤر دةطةينيت بـة   

هينانةئاراي بةرةوِرووبوونةوةي نيوان دادثةروةري و ضـاوديري كـردن و بةئاسـاين     

 و هةروةها  خؤدزينةوةي ثياوان لة وةئةستؤطرتين بةرثرسيارييت و ضاوديري كردن       

  .»تري ذنان خزمةتطوازييةكاين

كةواتة، فيمينيستةكان دابةشكردين نيوان طشيت و تاكةكةسييان، بـةهؤي    

ئةوان لةو باوةِرةدان   . دةرةجنامة كردةيي و ئاكارييةكانيةوة خستؤتة ذير رةخنةوة      

كة ذنان، بةهؤي ئةزموونة تايبةتةكانيان لةسةر ثيوةندي دوواليةنةي نيوان ئـةو       

دوو بوارة بةناوجياواز و هةروةها بة هؤي راثةِرينيان لة دذي دوورخستنةوةيان لـة        

              ـشدةسي كـردن لـة طرتنةبـةري ريكي     بواري سياسي و، بة مةبةسـيت ثينيو شـوي

تيؤرانة و كردةيي لة سياسةتدا، كة سنوورة بةرتةنطـةكاين سياسـةيت ثيـشووي             

 طـشيت و تاكةكةسـي   ]ةلَـةمِرةوي ق[بةرفراوان كردووةو، كةواتة سـنووري نيـوان       

فيمينيـستةكان، لـة    . بردؤتة ذير ثرسيارةوة، ثيطةو بارودؤخيكي لةباريان هةبوة      

ئاستيكي تيؤرانةدا و بة ثشت بةسنت بة ثيوةندييةكاين دةسـةالَتةوة، جؤرةكـاين         

سياسـةت لةسـةر ذيـاين تاكةكةسـي ذنـان و      » طـشيت «كاريطةري داناين بـواري     

 رةخساندين دؤخي لةبار بؤ سةركوتكاري و دةسةالَتدارييان لـة          هةروةها جؤركاين 

                                     
١- Ruth  Lister 
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لـة ئاسـتيكي    . بواري بةناو تاكةكةسيدا خستؤتةبةر شـيكردنةوةو ِراظةكارييـةوة       

كردةييدا، فيمينيستةكان ئةوة ثيشان ئةدةن كة ذنـان ويـراي ثيـشدةسي كـردن و        

يكةي كة ثيـاوان  خةباتطيِرييةكي زؤر و فرةضةشن لةبواري ئةو سياسةتة سيستمات    

كردنـــة  ماوةيـــةكي زؤر تيايـــدا دةســـةالَتيان بةدةســـتةوة هـــةبوة، ثينـــاس

ش و          ـشمةكيسوننةتييةكاين سةبارةت بة كاروبارة سياسيةكانيشيان بةرةوِرووي كي

بة مةبةسيت شيكردنةوةي بةشـداري     )١٩٩٧(بؤ منوونة، ليستير  . مشتومِر كردؤتةوة 

كؤمـةلَطاي ناوضـةيي و هـةروةها شـيوة         ذنان لـة ضوارضـيوةي كـاركردن بـةثيي          

تري بةشداريكردن، كة بةتةواوةيت لـة ذيـر دةسـةالَيت رةطـةزي              سوننةتييةكاين

  .نيردا بوونة، قسةوباسيكي تةواو بةبةلَطةوة دةخاتة ِروو

طؤشـةنيطايةكةوة ضـاو    بةالَم لة تيؤري سياسةيت فيمينيستيدا، دةيب لة ض 

 تاكةكةسـي بكـةين؟ ئايـا فيمينيـستةكان         طـشيت ـــ   ] بـواري [لة دابةشكردين   

كردنة بدزنةوة و هةموو بوارةكاين ذيـان بـة           بةطشيت دةيانةوي خؤيان لةم ثؤلين    

هـةموو ئـةو شـتانةي كـة تاكةكةسـني،         «بواري طشيت لةقةلَةم بدةن؟ يان ئايـا        

، بةو مانايةية كـة فيمينيـستةكان دةسـتيوةرداين دةولَـةت لـة هـةموو               »سياسني

ياين تاكةكةسي و تايبةيت تاكـةكان بـةِرةوا دةزانـن؟ لـة راسـتيدا              بوارةكاين ذ 

و » طـشيت «ذمارةي ئةو فيمينيـستانةي كةلـةو بـاوةِرةدا بـوون دابةشـكردن بـة                

دةيب بة تةواوةيت هةرنةمينيت و ثييان وابـوة لةبـةر ئـةوةي كـة              » تاكةكةسي«

يت نيرينـةدا   دابةشكردين ناوبراو، ماوةيةكي زؤر لة خزمةيت ثاراسـتين دةسـةالَ         

بوة، دةيب بناغةي هةردوو بواري طشيت و تاكةكةسي هةلَتةكينري، يـةكجار كـةم             
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تريش بة مةبةسيت بنياتنانةوة و سـةر لـةنوي بةرقةراركردنـةوةي             كةساين. بوة

دابةشكردين ناوبراو، داكؤكيان لة داناين سنوورطةليكي سازطار لةطةلَ ثيوةنديية         

. ثيوةنديطةليكي لةسةر بنةماي يةكساين، نةك داطريكاري     رةطةزييةكاندا كردووة،   

هةروةك ليستير روونكردنةوةي لةسةر دةكا، ئـةم سـةرلةنوي بةرقةراركردنـةوةي           

يةكـةم  : ، سـي هؤكـار لـةخؤ دةطريـت    »تاكةكةسـي «و » طـشيت «كردن بة    دابةش

ري طشيت  هةر دوو بوا  ) كراو  بةجنسي(هةلَوةشاندنةوةي بةها ِرةطةزاوي كراوةكاين     «

و تاكةكةســي، بةشــيوةيةك كــة تــةا تايبةمتةندييــة رةطــةزاوي كراوةكــاين 

و تايبةمتةنديية ثاشكؤكاين هةردوو بوارةكة لةناو بـضن،      » جياوازي قايل بوون  «

كـردين جيـاوازي    دووهةم، دذايةيت ). ١٢١ :١٩٩٧(»نةك خودي  جياوازي قايل بوون       

ِرباوانةي ئايدؤلؤذيانةي ن     وان بواري طشيت وتاكةكةسي، بـة هـؤي        قايل بووين ليي

جةخت كردن لةسةر شيوة فرةضةشنةكاين يةكتري داثؤشني و تةعامويل نيوان ئةم           

هةم، دان ثيدانان بةم مةسـةلةية كـة سـنوورةكاين نيـوان هـةردوو           . دوو بوارة  سي

بواري طـشيت و تاكةكةسـي، سـوباتييان نيـةو بـةردةوام لـة حـالَي طؤِرانـدان و           

ت    دةتوانريـك لةسـةر          .  بةردةوام خةباتيان بؤ بكرينـاس كردنيكةواتـة هـيض ثي

سنووري طشيت ــ تاكةكةسي، ناتوانيت نةطؤِرو هةمةكي بيت، بةلَكوو بةمةبةسيت          

بةرثرضدانةوةي طؤِران و وةرطؤِرانة كؤمةالَيةتييةكان، هةميشة لة حالَةيت طؤِراندا     

ةيت لةســةر شــيوةكاين   بــةجمؤرة رةنطــة شــيكردنةوةيةكي تايبــ   . دةبيــت

داناين سياسةتة تايبةتـة حكوومةتييـةكان لةسـةر ثيطـةي ذنـان لـة              كاريطةري

تـر بيـت، وةك لـة هةولَـدان بـؤ بةدةسـتةوةداين         كؤمةلَطادا، باشـتر و بةكـةلَك    
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جياوازي قايل بووين نيوان بواري طـشيت و    «: كردنيكي تازةي ئةم سنوورانة     ثيناس

ارة، بـةالَم ئـةركي طـرينط ليـرةدا روونكردنـةوةي ئـةم        تاكةكةسي، شتيكي ماناد  

) ١٠٨ :١٩٨٧(»مانايـةكيان هةبـة؟     مةسةلةيةية كة، ئةم دوو بـوارة بـة كـردةوة ض          

يةكيك لـةو بوارانـةي كـة ئـةم شـيكردنةوة ئاشـكرايةي ئـةم سـاالَنةي دوايـي،           

بةتةواوةيت ثيوةي سةرقالَ بوة ثيوةنـدي ذنـان لةطـةلَ سيـستمي خؤشـطوزةراين             

كؤمةالَيةيت و شيوةي كاريطةري داناين كةمبوونةوةكاين بووجةي دةولَـةت         ) ريفاة(

ئيمة دواتـر هةرلـةم   . دابوة لة بواري بيمة كؤمةالَيةتييةكاندا، لةسةر ذياين ذنان      

  .فةسلَةدا دةطةِريينةوة بؤ ئةم مةسةلةية

  


امةكاين رةخنة فيمينيـستييةكان لةسـةر دابةشـكردين        يةكيك لة دةرةجن  

كردين يةكجار  هيناين ئةم دابةشكردنةو، ثيناس طشيت ــ تاكةكةسي و جؤري ثيك   

زطا سياسييةكان، خؤ دوورخـستنةوةية لـة         بةرتةسكي كاروبارة سياسييةكان بة دة    

كاين كاركردن لةطةلَ ئةم دةزطايانةو سةرقالَ بـوون بـة شـيوة كـةمتر رةمسييـة               

لةطةلَ ئةوةشدا، لة هةموو ئةو ماوةيـةي  . ضاالكي سياسي و كردةخوازي سياسييةوة  

تري ضـاالكي سياسـي بوونـة، طرووثـة           كة ذنان دةرطريي شيوة ئةلَتةرناتيظةكاين    

جؤراوجؤرة فيمينيستييةكان بةردةوام بة مةبةسـيت ضـوونةناو بةشـداريكردن لـة            

و، هـةموو جؤرةكـاين فيمينيـزميش       ثرؤسةي سياسي رةمسيدا، طوشـاريان هينـاوة      

لـةناو كانالَـة    بةهؤي هةولَـدان بـؤ سـةملاندن و ضةسـثاندين داخوازةكانيـان، ض      
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سياسيية سوننةتييةكاندا بيت، ياخود لـة دةرةوةيانـدا، تووشـي ثةِراكةنـدةيي و         

  .دووبةرةكي كردوونة

طوشار هينان بؤ بةشداركردين ذنان لة ثرؤسةي سياسي و دةستةبةر كردين     

مايف تةواوي هاوالَتيبوونيان ضةندين سةدة دريـذةي هـةبوة، ضـوونكة هـةر لـةو               

لة ئةورووثاو والَتة يةكطرتوةكاندا لة سةدةي    » مافةكاين ثياو «كاتةوة كة تيزي    

هةذدة و نؤزدةدا بالَو كرايةوة، ذنانيش هةستان بة داواكردين مافطاليكي يةكـسان            

دا لـة  ١٧٩١شؤِرشطيِري فةرةنـسي، لـة سـالَي     دوطوذ،    بؤ منوونة، ئؤلؤمث  . بؤ خؤيان 

، كةتيايـدا  )١٧٨٩(شؤِرشـي » ١جاِرنامةي مافةكاين ثياو و هاوالَيت«وةالَمي كتييب  

ذنان بيبةش كرابوون لةوةي كة وةك هاوالَتييةك، ضاالكي سياسي بكـةن، كتـييب             

وطوذ ئـةم   لةم جاِرنامةيةدا، د  . بالَو كردةوة » ٢جاِرنامةي مافةكاين ذن و هاوالَيت    «

باسةي خستةِروو كة ذنان بة شيوةي سروشيت، هاوتةرازي ثياوانن، ئـةوانيش وةك            

ثياوان ئينسانن و كةواتة دةيب لة هـةموو ئـةو مافانـةي كـة ثيـاوان هةيانـة،                  

ذن وةك ضـؤن مــايف  «: قـسةيةكي بـةناوبانطي هةيــة كـة دةلَـي    . بةهرةمةنـدبن 

ــة، بة ــايف ضوونةســةرةوةي ســةكؤي لةســيدارةداين هةي هــةمان شــيوةش دةيب م

و هةر ئةم قسةية كاتيك كة خودي دوطوذ بـة      » ضوونةسةرةوةي تريبؤنيشي هةبيت  

دوطـوذ، يةكـةم، يـان     . طيؤتني سةريان بِري، بووبة درومشي يةكبووين فيمينيسيت      

ِربي، بةلَكوو بـة دريـذايي              تةا فيمينيستيك نةبوو كة لةكايت خؤيدا دةنطي هةلَ

، طوشارهينان لة هـةموو روويةكـةوة و بـة قـازاجني مافـةكاين        سةدةي نؤزدةهةم 
                                     

١- Daclaration  Of The  Rights  Of Woman  and  Citizen 
٢- Daclaration  Of The  Rights  Of  Man  and  Citizen 
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ــوو ــة زيــادبوون كردب رةنطــة بةرضــاوترين منوونــةي ضــاالكيية . ذنــان، رووي ل

فيمينيستييةكان لة دذي دوورخستنةوةي ذنان لة بواري سياسي، بزووتنةوةي مـايف           

ي نـؤزدةو   دةنطدان بيت كة لة ئةوروثاو والَتة يةكطرتوةكاندا، لة كؤتـايي سـةدة           

لةم سةردةمةدا مـايف دةنطـدان      .  سةرةتاي سةدةي بيستدا طةييشتة ئةوثةِري خؤي     

بؤ زؤربةي بزاظ و خةباتة فيمينيستيية جؤراوجؤرةكـان، بـوو بـة سـةمبوليك و،                

 كردن لة مايف دةنطداين ذنـان، طـؤِرا بـة جـؤرة            كة ثشتيواين  ئاوا بلَيني دةتوانني  

بةهةرحالَ، مةسةلةي مايف   ). ١٩٨٦ديلمار(يستييةكان  بؤ باوةِرة فيمين  » ثيوةريك  «

دةنطدان و خةباتكردن لة ثيناوي مايف دةنطداين ذنانـدا، منوونةيـةكي بـةرزمان           

دةخاتة بةرضاو سـةبارةت بـةوةي كـة ضـؤن مةسـةلةيةكي ـــ واي دابنـيني ـــ                   

، دةتواينَ بكةويتة خزمـةيت شـاردنةوةي جياوازييـة         )يةكييت بةخش (» يةكخةر«

طـةليكي    طرينطةكاين نيوان روانطـة جؤراوجـؤرة فيمينيـستييةكانةوة؟ فيمينيـست         

زؤريش هةبوون كة مةسةلةي مايف دةنطدان، بةاليانةوة شـتيكي طـرينط نـةبوو و              

طـةليكي تيؤرانـة و    هةروةها سةبارةت بة باسي مايف دةنطـداين ذنـان، هةلَويـست    

بـةِراي زؤركـةس، بةسـةرجندان      . وثاساوهينانةوةطةليكي جؤراوجؤر لة ئارادا بـو     

بةوةي كة ضـني و تويـذيكي زؤري ثيـاوانيش لـة مـايف دةنطـدان بيبـةش بـوون،                

ةوة نـةبوو، بـةلَكوو   »مـايف ذنـان   «مةسةلةي مايف دةنطدان، تةا ثيوةنـدي بـة         

كةواتة، ئةم بـوارة نـة بـة خـالَيكي طرينطـي            . ثيوةندي بة مايف مرؤظةوة هةبوو    

ذنان و ثياوان لةقةلَةم ئةدراو، نة بـة بـواريكي طـرينطيش بـؤ     نايةكساين نيوان   
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كرافت بةجمؤرة ئيستداليل دةكرد      بؤ منوونة، ميري ظؤلستؤن   . ئاماجني فيمينيسيت 

  :كة

من بةِراسيت لةو باوةِرةدام كة ذنان لةجيايت ئةوةي كة سةرةِرؤيانة و بة 

ةكاين دةولَةتدا ئةوةي كة مايف بةشداريكردين راستةوخؤيان لة بِريار يب

. هةبيت و حكوومةتيان بةسةرا بكريت، دةيب ضةند نوينةريكيان هةبيت

بةالَم لةبةر ئةوةي كة سةرجةمي سيستمي نوينةرايةيت لـةم والَتـةدا،       

ا ِريذنان هيض  خؤشكردنة بؤ ديكتاتؤرييةت و هيضي تة تر، كةواتة نايب

هةر هيندة نوينةريان هةية طلةوطازندةيةكيان هةبيت ضوونكة ئةوانيش 

  .كيشةكان هةيانة كة ضيين بةرفراواين كاسثكارة زةمحةت

  )١٦٦ :١٩٩٥ كرافت ميري ظؤلستؤن(

لة اليةكي ترةوة، ئةوكةسانةش كة ثييان وابـوو مـايف دةنطـداين ذنـان،              

مةســةلةيةكي طــرينط و ضــارةنووس ســازة، بــة هــؤي ئــةو ثاســاوانةي كــة بــؤ 

ــةكانيان دةيا ــةكيان  بانطةش ــةوة و ي ــةوتبوة نيوانيان ــةرةكي ك ــةوة، دووب يناي

ئةم ذنانة بةردةوام ِرووبةِروو بوون لةطةلَ دؤخي دذواري خـةباتكردن          . نةدةطرتةوة

بؤ زالَ بوون بةسةر ئةو بيبةشييةي كة هةلَقوالَوي ثيناس كردنة جؤراوجؤرةكـاين            

 ئـةدا لةِريطـةي   بـووين رةطـةزي بـوو، لةطـةلَ ئةوةشـدا هـةولَيان             جياوازي قايل 

بوونـة   ، ئـةم جيـاوازي قايـل   »ذن«ضةسثاندين شوناسيكي بة كؤمةلَ بـؤ ثيطـةي       

  :ثيشاين ئةدات) دة :١٩٩٦(هةروةك ئسكات . رةطةزيية بةهيزتر بكةن
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بارودؤخي دوورخستنةوةي ذنان لة سياسةت، هةولَ و تةقةالطةليكي بة       

. ثيكراو لةسةر جنسييةتدواوة بوو بؤ بةدةستةوةداين ثيناسةيةكي باوةِر

ــي دذواري  ــةِرووي دؤخيكـ ــة، فيمينيـــستةكاين رووبـ ئـــةم بارودؤخـ

ئةم دؤخـة دذوارة، بةشـيوةي باسـطةليك        . لةضارةسةرنةهاتوو كردةوة 

ئايا ذنان و   . بة ئيمة طةيشتووة  » جياوازي«و  » يةكساين«سةبارةت بة   

 كة بة ثيي ثياوان يةكسانن؟ وة ئايا ئةم يةكسانيية، تةا بنةمايةكة

ئةو بنةماية بتوانني داواي يةكساين بكةين؟ يان ئةوان جياوازن و بةهؤي 

ــ يان سةرةِراي ــ جياوازييةكانيان، شاياين ئةوةن بة يةكسان رةفتاريان 

طةليكي نةطؤِر و دذ  لةطةلَدا بكريت؟ هةركام لةم هةل ومةرجانة، شوناس

يةكي ناِراسـتةوخؤ ئـةو     بةيةك بةذنان و ثياوان دةبةخشن و بة شـيوة        

طرميانةية دةسةملينن كة رةنطة ثيناسةيةكي باوةِرثيكراو بؤ جياوازي  ثيش

  .رةطةزي لة ئارادا هةبيت

يةك بوو كة اليةنطراين مايف دةنطداين ذنان ناضـار         )معما(ئةمة مةتةلَؤكة 

ين ذنان بةهؤي جياوازييةكي دةسكردي رةطةزي، كة ثيـاوا   . بوون رووبةِرووي ببنةوة  

بة عاقلَتر لة ذنان لةقةلَةم ئةدا، لة مايف هاوالَتيبووين تةواوي سياسي بيبـةش          

بةجمؤرة ذنان بة مةبةسيت خـةباتكردن بـؤ ئـةو بيبةشـيية، دةبوايـة              . كرابوون

بانطةشةي ئةوةيان بكرداية كة لةِراستيدا جياواز نني، بـةلَكوو لةطـةلَ ثياوانـدا             

لـة  . و دةشتوانن لة سياسةتدا بةشداري بكةن يةكسانن، هيندةي ثياوانيش عاقلَن     

بةكؤمـةلَ و داواكـردين مـايف ذنانـةوة، شوناسـي       ترةوة، بة هؤي خـةبايت      اليةكي
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دةسةملاندو كةواتة زياتر ثةرةيان بةو جياوازيية باوة ِرةطةزيية        » ذن«خؤيان وةك   

يان ئةطةرضي هةنديك لة اليةنطراين بزووتنةوةي مايف دةنطداين ذنان، حةز       . دةدا

تريـان    ئةكرد هيندةي بؤيان بكريـت، جيـاوازي رةطـةزي ئينكـار بكـةن، ئـةواين              

لةسةر خةسلَةتة تايبةتةكاين ذنان بكةن، كة بـةِراي ئـةوان     هةولَيان ئةدا جةخت  

  .دةتوانرا بة بيانوويةك لةقةلَةم بدريت بؤ بةشداريكردين ذنان لة سياسةتدا

. طي فيمينيـستيدا لـة ئـارادان   ئةم باسةجؤراوجؤرانة، هةنووكةش لة دايلؤ 

ــان   ــي ذن ــوونكة ئةطةرض ــاخود زوو ( ض ــط ي ــيية  ) درةن ــةموو دميؤكراس ــة ه ل

ِرؤذئاواييةكاندا مايف دةنطدانيان بةدةست هيناوة، بةالَم دةركيان بةوة كـرووة كـة            

مايف دةنطدان خؤي لةخؤيدا نابيتة هؤي دةستةبةر كردين مايف دةنطدان؛ بـةالين             

خوازي اليةنطراين مايف دةنطـداين ذنـان بيـت          كةمةوة بة شيوةيةك   ديـارة  .  كة دلَ

ــداريكردنةو،   ــاوالَتيبووين سياســي، بةش ــةطرينطترين تومخــةكاين ه ــةكيك ل ي

لةروانطةي فيمينيستةكانةوة، ئةم بةشداريكردنة بةمةبةسيت بةهرةمةندبوون لـة        

بتـوانن  جاريـك   ئةرزش و ئيعتبار، دةيب زياترلـةوةبيت كةتـةا هةرضةندسـالَ       

يةكيك لة بنةما كيشةسازةكاين هـاوالَتيبووين سياسـي، مةسـةلةي          . دةنط بدةن 

ذنان سةرةِراي ئةوةي كة بةثيي ياسا هـةم دةتـوانن هةلَبـذيرن و            . نوينةرايةتيية

هـةميش هةلَبــذيردرين، بـةالَم هيــشتا لـة زؤربــةي ثةرلـةمان و دةولَةتــةكاين     

تري بِرياردةركردندا، لـة ئاسـيت     مةنةكاينسةرانسةري جيهاندا و هةروةها ئةجنو    

  .ناوضةيي و نةتةوةييدا، نوينةري كةميان هةية
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 تا ِرادةيـةك بـةهؤي كةمتةرخـةمي كـردين دةزطـا سياسـييةكانةوة، بـؤ           

ــدا، زؤربــةي فيمينيــستة  ــةِرووي ذنان ــةوةي دةزطاكانيــان ب شــةثؤيل «كاين كردن

، نيطةراين خؤيان دةربِري بةرانبةر نةتوانيين دةزطـا        ٧٠و٦٠ي دةيةكاين   »دووهةم

ــردين     ــوولَ ك ــؤ قب ــةكان ب ــيية ِرةمسيي ــرتين(سياس ــةروةها  ) وةرط ــان و ه ذن

طـوي خـستين      دةستةبةركردين مافةكاين ذنان، وة ئةونيطةرانيةشـيان بـة ثـشت         

ني هـةموو جؤرةكـاين فيمينيـزم لـة         دةتـوانني بلَـي   . دةزطاطةيل ناوبراو ثيـشاندا   

دا،   دا، بواري كاري سياسييان ثـةرةثي     ٧٠و سةرجةمي دةيةي  ٦٠كؤتاييةكاين دةيةي   

تاكوو لة طرنطايةيت و ثيوةنديي دةزطا ثةرلةماين و دةولَةتييةكان، وةك يـةكيك   

بـة  ) ١٥٥ :١٩٨٤(١ظينؤ  هةر وةك ئيالين  . ذنان، كةم بكةنةوة    لة ناوةندةكاين خةبايت  

بزووتنـةوةي ئـازاديي    (M.L.Fاماذةكردن بة بزووتنةوةي فيمينيسيت فةرةنسة      ئ

  : دةلَي) ذنان

لةكاتيكدا كة فيمينيستةكان لةسةرةتاي سـةدةي بيـستةمدا، زؤربـةي       

ضاالكييةكانيان لةسةر بواري سياسةيت ريكخراويي ضِركردبووةوة، لةوانة؛ 

ووتنةوةي ئازاديي ذنان ، بةثيضةوانةوة بز...مايف دةنطدان، ياسادانان و

)M.L.F(   ِراي جةخت كردن لةسةر بةسياسي كـردين  ٧٠ لةدةيةيدا، وي

ضاالكييةكاين، زياتر لة هةمووشت طرنطي بـةو مةسـةالنة ئـةدا كـة              

                                     
١- Eliane  Viennot 
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لةبارخستين منالَ، (ثيوةندييان بة سةركوتكردنة ئاشكراكاين ذنانةوة  

بوو و، هةرجؤرة هة) نامووسي، تةندروسيت، فيركاري، كةلتوور دةسدريذي

جطـة لـة    (ئامادة بوون و بةشداري كردنيكيان لة دةزطا سياسييةكاندا         

  .رةت كردةوة) بةشداريكردين رةخنةطرانة

ــةكان،   ــيية رةمسيي ــا سياس ــؤ دةرةوةي دةزط ــاالكييةكان ب ــتنةوةي ض طواس

ثيشاندةري ئةوة بوو كة زؤريـك لـة فيمينيـستةكان حـةز ئةكـةن لـة ئاسـتيكي                  

.  كاريكي بةكؤمةلَ جـةخت لةسـةر ضـاالكي سياسـي ذنـان بكـةن              ناِرةمسي و وةك  

بةهـةرحالَ هـةروةك ئــةم فيمينيـستانة دةريـان خــست، ئـةم جـؤرة سياســةتة،       

كالسـيكةكان لةسـةر دةسـةالَت وةك       » ثياوانـة «كردنة    كات بةهؤي ثيناس    زؤربةي

كـردين رةمسـي،     كـةدةزطاكاين نوينةرايـةيت   (حةرةكةتيكي لةسةرةوة بؤخـوارةوة     

، نةك وةك ضاالكييةكي جةماوةري ــ لةخوارةوة بؤسـةرةوة ـــ كـة             )منوونةيةيت

طـوي    جؤرة سياسةتيكة ذنان بةوثةِري سةركةوتنةوة بةشدارييان تيا كردووة، ثشت        

  .خراوة

بناغةي تيؤرانةي ئةم دوركةوتنةوة لة دةزطا سياسـيية رةمسييـةكان كـة            

سياسـةيت  «طـةليكي وةك     ي كتيب يةكيك لة ناوةندةكاين خةبايت ذنان بوو، بةهؤ      

ميليـت كتيبةكـةي بـةم ثرســيارة    . ةوة داِريــذرا»٢كيـت ميليـت  «) ١٩٧٠(»١رةطـةزي 

ئايا بةِراسيت دةتـوانني ثيوةنـديي نيـوان هـةردوو رةطـةز، لـة             «دةكا كة     ثي  دةس

لة وةالَمدا دةبيذيت؛ بـةلَي، بةالشـم       . »طؤشةنيطايةكي سياسييةوة ضاو ليبكةين؟   
                                     

١-sexual  Politics  
٢- Kate  Millett 
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ـت              تةنـاس بكريوةيةكي تايبـةت ثيكدا كة سياسةت بـة شـيلـةم  «: ا لة كاتي

ــةوةكان،      ــشنت و كؤبوون ــراوي داني ــاين داخ ــةت وةك جيه ــةوةدا، سياس تويذين

» سياسـةت «زاراوةي . سةرؤكةكاين كؤبوونـةوةكان و حيزبـةكان ثينـاس ناكريـت        

ــةو ثيوةند   ــة ئ ــةالَت، وات ــةلَقوالَوي دةس ــةكاين ه ــة دةيب ثيوةنديي ــةي ك ييان

لةريطةيانةوة طرووثيك لة تاكةكان لة اليةن طرووثيكي ترةوة كؤنترؤلَ دةكـرين،       

قبوولَ كردين ئةوة كة ثيوةندييةكاين دةسةالَت لة كؤمةلَطا،   ). ٥ :١٩٧٠(»بطريتةوة

لة هةموو شوينيكدا بوونيان هةية ــ لة ثيوةنديية تاكةكةسـييةكان و هـةروةها             

 رةمسييةكانــدا ــــ هــةنطاويكي يــةكجار طــرينط بــوو بــؤ لــة دةزطــا سياســيية

طةيشتين ثلةخواربووين ذنان لة كؤمةلَطاداو، بةِراسيت يةكيك لـةو خاالَنةيـة             يتَ

. كة فيمينيزم كاريطةري يةكجار زؤري لةسةر تيؤري كؤمةالَيةيت و سياسـي دانـاوة          

 ـ      كةس    تةنانةت هةندي يطـةرييت  طرينطتـرين كار  «: ووة كـة  رايان لةسـةر ئـةوة ب

طةيــشنت لــةم مةســةلةية بــوة كــة  فيمينيــزم لةســةر تيــؤري كؤمةالَيــةيت، يتَ

ثيوةندييةكاين دةسةالَت، هةم لةناو ثيوةندييـة كؤمةالَيةتييـة سـةرةكييةكاندا          

يانــةي »ثــانوي«دةوريــان هةيــة، هــةم لــةناو ئــةو ثيوةندييــة كؤمةالَيةتييــة 

ــ   ــة ناتاكةكةســ ــيدا، كــ ــةدةين و سياســ ــةمِرةوي مــ ــشن يقةلَــ . »تريــ

ئةم بانطةشةية كة ثيوةندييةكاين دةسةالَت لـة هـةموو    ). ١٣ :١٩٧٧دةيويس  يووالَ(

شوينيكدا بوونيان هةية، هةندي لة فيمينيستةكاين واليكردووة كـة داكـؤكي لـة             

دةولَــةت وةك وتةزايــةكي جيــاواز لــة تويذينــةوة     ) ســِرينةوةي(البــردين 
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دةلَــي فيمينيــزم ) ١٩٩٠(١ئــالين وديسبــؤ منوونــة جــو. فيمينيــستييةكان، بكــةن

ثيويسيت بة تيؤري دةولَةت نيية، ضوونكة ثيويسيت بةداِرشتين تيؤريطةليك هةية   

لـة راســتيدا،  . سـةبارةت بــة ثرؤسـة و وتةزاطــةليكي مانـادارتر و ثِربايــةختر   

ثاراستين دةولَةت وةك وتةزايةكي سةربةخؤي شـيكاري، دةبيتـة ريطـر لةبـةردةم             

تري دةسةالَت و ئةو ثيوةندييانـةي        سازي فيمينيستيدا، ضوونكة ثرؤسةكاين    تيؤري

  .كة رةنطة فيمينيستةكان بياةوي لة نيوانياندا بةرقةراريان بكةن، دةشيوينن

بةهةرحالَ ئةطةري ئـةوة لةئارادايـة كـة لـةم باسـةدا كـة هةمووشـتيك            

       ندة كةمِرةنط و بةرتةسك بيتةوة كة وةك وتةزايةكي    سياسيية، ماناي سياسةت هي

  :دةلَي) ٢٣ :١٩٩٩(٢هةروةك ئسكوايريز. سةربةخؤي شيكاري، بةكةلَكي هيض نةيةت

ئةم بريكردنةوةية كة سياسةت، دةسةالَتة، هاوِري لةطةلَ ويناكردنيكي        

تةواو ناهاوِرةطةزخوازانة لةسةر دةسـةالَت، زؤربـةي فيمينيـستةكاين         

. تر بةجياواز بزانن سياسةت لة شتةكاينناضاركرد كة تاِرادةيةكي زؤر، 

طةليكي زؤر  ئةم مةسةلةية، دةبيتة هؤي ورووذاندن و سةرهةلَداين تيِرامان

كــردن، شــوناس،  حــةزي سيكــسي، زاوزي....(ســةبارةت بــة سياســةيت

بةالَم كاريطةرييةكي ئةوتؤ لةسةر ضييةيت ....) ناومالَةوة، مؤد، وة كاري

  .خودي سياسةت دانانيت

         لةم دواييانةدا بةمةبةسيت بةرقةراركردين هاوسةنطيي نـاوبراو، هةنـدي

ــةت   نووســيين فيمينيــسيت ســةبارةت بــة سياســةت، مــايف هــاوالَتيبوون و دةولَ
                                     

١- Judith  Allen 
٢- Squires 
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ــؤريس ( ــكي و نـ ــة، الواندواسـ ــستير١٩٩٦بؤمنوونـ ــثس١٩٩٧؛ ليـ ) ١٩٩٨؛ فيليـ

ت لةسـةر   سةرجةم ئةم ئاسةوارانة، بةشيوةطةيل جؤراوجؤر، جةخ     . بالَوكراونةتةوة

طرنطايـةيت سياســةت وةك وتةزايـةكي ســةربةخؤي شـيكاري الي فيمينيــستةكان    

ئةوان هةروةها داكـؤكي لـة زةروورةيت ثاراسـتين دةولَـةت وةك بـواريكي           . دةكةن

ــا    ــةت و دةزطـ ــوونكة دةولَـ ــةن، ضـ ــةوة دةكـ ــاوازي خويندنـ ــةربةخؤ و جيـ سـ

طــرتن لــة مافــة وةر رةمسييــةكان بــةردةوام ناوةندطــةليكن كــة كــةلَك سياســيية

  ).١٩٨٩يووالَ ـ دةيويس و ئانتياس. (بةكؤمةلَةكان بةندة بةوانةوة

دا ٧٠و٦٠كردن لة دةزطا و ثرؤسة سياسييةرةمسييةكان، لة دةيـةكاين          ثشت

بةتيكِراي دةنط ئةجنام نةدراو، ذمارةيةك لـة فيمينيـستةكان بـةردةوام هـةولَي             

ــةت و ئةجنومةنــة كــردين ذنانيــان دا زيــادكردين رادةي نوينةرايــةيت وة لةدةولَ

وة لةم ساالَنةي دواييدا واديتةبةرضـاو  . هةلَبذيردراوة نةتةوةيي و ناوضةييةكاندا 

كة فيمينيستةكان سةبارةت بة طرنطايـةيت رةويت زالَ لةسياسـةيت رةمسيـدا بـة      

بريوِراكانياندا ثياضوونةتةوةو، هـةروةها بزووتنـةوة فيمينيـستييةكان حـةزيان          

ــان  ثةيــداكردووة  بةرانبــةر دةزطــا سياســيية رةمسييــةكان و دوورخــستنةوةي ذن

ــة ــيكردنةوة  . لةودةزطايان ــة ش ــرد ك ــان ثيك ــشتريش ئاماذةم هةرضــةند وةك ثي

فيمينيستييةكاين سةبارةت بةكاروبارة سياسييةكان، زؤربةي كات رووي سةرجنيان        

الكيية لةسةر دةزطا سياسيية رةمسييةكانةوة هةلَطرتووة و، خؤيـان سـةرقالَي ضـا      

سياسيية ناِرةمسييةكاين ذنان لة كؤمةلَطادا كردووة، لةطةلَ ئةوةشـدا زؤريـك لـة      

ثيانـان بـةجمؤرة      فيمينيستةكان لةم دواييانةدا دةركيـان بـةوة كـردووة كـة دان           
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ضاالكيية سياسيية جياوازة، بةتةا بةس نيية و ئةطةر بة تـةا خؤيـان بـةو                

تر، ذنان دةكةونـة بـةردةم مةترسـي      هيضيسياسةتة ناِرةمسييةوة خةريك بكةن و 

دةبيـت  » جياواز«هةروةها ضاالكي سياسي و بارودؤخةكةشيان      . بةثةراويز بوونةوة 

طةيـشنت لـةم مةسـةلةية كـة          سةرةِراي يتَ ). ١٩٩٧ليستير(نابيت» يةكسان«بةالَم  

دةسةالَت بةتةا لة دةزطـا سياسـيية رةمسييةكانـدا نييـة، فيمينيـستةكان رؤذ              

دواي رؤذ بةئاطاتر دةبن لةم مةسةلةية كة ئةم دةزطايانـة هيـشتا ثيطةيـةكي              لة

دةسـةالَت و، ئةطـةر ذنـان دةياـةوي         ] بةدةسـت هينـاين   [طرينطن بؤ خةبات و     

بةرةنطاري دةسةالَيت رةطةزي نيـر ببنـةوة، دةيب بـضنة نـاو ثانتـاي سياسـةيت                

  :طريي دةكةن امئةجن) ١٨٩ :١٩٨١(١هةروةك ستاسي و ثرايس. رةمسييةوة

طةليك لة كؤمةلَطاكانياندا يننة ئاراوة،       ئةطةر ذنان دةيانةوي طؤِرانكاري   

لـةوِرووةوة كـة   . خؤيان لة ناوةندةكاين دةسةالَتدا بكةنةوة    دةيب هةولَ بدةن جيي   

ئةم كؤمةلَطايانة لة ذير ركيفي رةطةزي نيردان، ضوونةناوةوةي ذنـان بـؤ ثانتـاي              

ثيكـردن يـان ثراكتيـزة     تة، ضوونكة بةِراسيت ناتوانريت بـؤ دةسـت   سياسي ثيويس 

  .كردين طؤِرانكاريية ثيويستةكان ثشت بة ثياوان ببةستريت

 



                                     
١- Stacey & Price    
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تيطةيـشنت لـةم مةسـةلةية كــة ذنـان وةك بةشـيكي حـةمتي و نــةطؤِري       

ةسةالَيت نيرينة لةسةر كؤمةلَطادا، دةيب بضنةناو      بةرنامةكانيان بؤ لةناوبردين د   

تـر حـةزي فيمينيـستةكاين بةرانبـةر          دةزطاسياسيية رةمسييةكانةوة، بؤ جاريكي   

). ١٩٩٧فريدمـةن (هؤكارةكاين دوور خـستنةوةي ذنـان لـة دةزطاسياسـييةكانةوة           

انـة  هةندي هةولَ و تةقةال بؤ ئاسانكردين ضوونةناوةوةي ذنان بؤناو ئـةم دةزطاي     

ــداكان   ــةثارة يارمةتيــداين ذنةكاندي ــةن (دةســيت ثيكــردووة، لةوانــة؛ ب لةالي

كة لة والَتـة يةكطرتووةكانـدا دامـةزراو        » ١ليستةي ئيميلي «ريكخراوطةليكي وةك   

، فيركـردين كـضان و ذنـاين الو بةمةبةسـيت     )دواتر لـة بةريتانياشـدا دامـةزرا      

، بنكةطـةليك بـؤ فيركـردن و        دانيـان بـؤ رووكردنـة كاروبـارة سياسـييةكان           هان

ــةليكي   ــان وةك كانديداطـ ــاين ذنـ ــالقوة«راهينـ ــؤ  » بـ ــان بـ ــان تيكؤشـ يـ

ضاكــسازييةياساييةكان بةمةبةســيت دانــاين ياســاطةليك، يــان تــةرخانكردين 

  .طةليك لة ثيوةنديدا لةطةلَ يةكساين رةطةزي لة ريكخراوة سياسييةكاندا كورسي

دان بـة ثرؤسـةو دةزطـا سياسـيية           رنطييةكيك لة نيشانةكاين دووبـارةط    

رةمسييةكان، ئةوة بوة كة بة مةبةسيت ضاالكي نوانـدن لـةناوةوةي حيزبـةكان و              

ــة    ــةولَي ب ــةراين ذن، ه ــارةي نوين ــادكردين ذم ــستمي سياســي و زي ــؤِريين سي ط

ئةنــدامبووين ضــاالكانةي حيزبةسياســييةكان و داواكــردين يةكــساين لــة      

الوندؤســكي و (ةكان لــة رووي سياســييةوة دراوة كــردين فيمينيــست نوينةرايــةيت

لة والَتاين ئةسكةنديناظيدا، بة تيكِرا خةباتكردن و طوشارهيناين        ). ١٩٩٣نؤريس

                                     
١- Emilys  List 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com



 

 

كردن، ئةو قازاجنةي     طرووثةكاين ذنان بؤ ضوونةناوةوةي دةزطاكاين نوينةرايةيت     

ارةوة كـاري حيـزيب دةسـةالَتد       هةبوو كة مةسةلةكاين ذناين خستة ناو بةرنامةي      

يـي  »سةمهية«طةيل    ، وة سةرةجنام بوة هؤي سةرهةلَداين سيستم      )١٩٩٤سينسبؤري(

]  طةليك كة هـةر طـرووث و حيزبيـك كورسـي تيايـدا هـةبيت ـــ و ـــ                   سيستم[

لـة والَتـاين    . بةمةبةسيت مسؤطةر كردين بةيةكسان نوينةرايةيت كـردين ذنـان        

سـةركةوتين  » ييـة ثؤزةتيظـة   جياواز«ديكةدا، طوشاري فيمينيسيت بؤ ئةم جـؤرة        

كاتيش بةرةوِرووي نـاِرةزايي دةربـِريين ياسـايي         كةمتري بةدةست هيناوة و زؤربةي    

دا بـؤ   ١٩٨٢بوةتةوة ــ ئةو ياسايةي كة دةولَةيت سؤسياليسيت فةرةنسا لة سـالَي          

مسؤطةركردين ئةم مةسةلةية كة ليستةي حيزبةكان بؤ هةلَبذاردن، نـايب زيـاتر            

لةخؤ بطريت، ثةسةند كـرد،     ]  ذن و ثياو  [اكاين هةر رةطةزيك    ي كانديد %٧٥لة  

 بـة ياسـايةكي لـة دذي       ١لة اليةن ئةجنومةين ثاسةواناين ياسـاي ئةساسـييةوة       

درا، ضوونكة ثيي وابوو كة لـة دذي بناغـة طـشتييةكاين      ياساي ئةساسي لةقةلَةم  

جينسؤن (ايل دةبيت   مايف هاوالَتيبوونةو، جياوازي رةطةزي لة نيوان هاوالَتياندا ق       

هةربةهةمان شيوة، هةولَ و تةقاالكاين حيزيب كريكاري بةريتانيا        ). ١٩٩٥و سينؤ 

ي ١٩٩٣كردين ليستةطةليكي كوريت تايبةت بة ذنان، كة لة كؤنفراسي          بؤ ثيشكةش 

، لـة دادطاكانـدا بـةرةوِرووي       )١٩٩٦شورت(حيزيب ناوبراو خراية بةر دةنطدانةوة      

ياوانةي بوةوة كـة لـةو بـاوةِرةدابوون ئـةم سياسـةتة، لةسـةر              ناِرةزايةيت ئةو ث  

كةواتة ثيدةضيت زؤربةي هةولَدانةكان بؤ     . بنةماي جياوازي رةطةزييةوة راوةستاوة   

                                     
١- Conseil  Constitutionnel 
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بةرقةراركردين يةكسانيي راستةقينة لة بواري سياسيدا، لةبـةر ئـةوة شكـستيان      

ية لـة قةلَـةم دراون      كةرةوةي ئةو يةكسانييةطشتيية رةمسي     هيناوة كة بة ثووضةلَ   

كة بناغةي سيستمة سياسييةكاين رؤذئاوا ثيك دينن، طشتطريكردنيك كة بة وتةي       

ــةرةتاين دةس  ــة س ــةر ل ــستةكان ه ــةوة   فيميني ــاين نةطرتؤت ــةوة، ذن ثيكردني

س( ١٩٩٥فري.(  

خـوازة بةِرةضـةلَةك    بةهةرحالَ، لة دةيةي رابردوودا، جووالَنةوة يةكـساين     

ي لةطةلَ هةولَـداين دووبـارةي فيمينيـستةكان بةمةبةسـيت          ئةوروثييةكان، هاورِ 

ــت ــةكاين    بةدةس ــة ئةجنومةن ــان ل ــؤ ذن ــسان ب ــةكي يةك ــاين نوينةرايةتيي هين

. بِرياردةركردين سياسيدا، ثيدةضيت هةندي كاريطةرييت ثؤزةتيظي يلَ كةوتبيتةوة     

ا هيـز و    خوازانـة بةتايبـةت لـة فةرةنـساد         ئةم ضاالكيية فيمينيستيية يةكساين   

توانايةكي تايبةتييان هةبوة، واتة لة شوينيكدا كة لةذير طوشـاري بزووتنـةوةي      

فدراسيؤنيكي ثيكهاتوو لة ريكخراوطةيل جؤراوجؤري ذنـان، كـة        (خوازيدا    يةكساين

كـراو   دا، ياسايةكي ضاكـسازي ٢٠٠٠، لة ذانوييةي سالَي)لةو ثيناوةدا خةبات دةكةن 

كردين يةكساين رةطةزي، لة هةندي ريطـةي    بواري دابني بؤ رةخساندين ضاالكي لة   

كردين مالَيي ئةو حيزبانـةي كـة بـة ِريذةيـةكي           هينان بة ثشتيواين    وةك كؤتايي 

نيــشان ناكــةن، لــة اليــةن  يةكــسان كانديــداي ذن وثيــاو بــؤ هةلَبــذاردن دةس

نةي وة ئةم جووالَنةوةية بـؤ مـسؤطةر كـردين ياسـاييا          . ثةرلةمانةوة ثةسةندكرا 

والَيت هينـديش   . كردين ذنان؛ تـةا والَتـاين رؤذئـاوا ناطريتـةوة           نوينةرايةيت

كـردين يةكـساين ذنانـة لـة          سةرقالَي ياساطةليكي ثيوةنديداربة نوينةرايـةيت    
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دةتوانني ثةسةندكردين ئةم جؤرة    . ليذنةو ئةجنومةنة هةلَبذيردراوةكاين خةلَكدا   

 فيمينيستةكان بـة ئـةذمار بيـنني و، زؤربـةي           ياسانة، بةسةركةوتنيكي طةورة بؤ   

فيمينيستةكانيش هيوادارن كة ئةم مةسةلةية دةوري هةبيت لة طؤِريين سيماي ئةم        

سياسـةتة بـة دةزطـايي كـراوةدا، هةرضــةند ئـةم باسـة مـشتومِري يــةكجار زؤر        

  .هةلَدةطريت

لةراســتيدا فيمينيــستةكان زؤربــةي جــار لــة هةولَةكانيانــدا بــؤ       

نكردين ريذةي كورسييةكاين نوينةرايةيت كردين ذنـان، يـان يةكـساين     نيشا  دةس

   نئةوان سةرةتا بةجمؤرة    . جؤرة باسة وةردةطرن    رةطةزي، كةلَك لةم سيكة بة  ئةلَي  

يةكسان نوينةرايةيت كردين ذنان، مةسةلةيةكة كة ثيوةندي بة دادثةروةرييـةوة           

لةاليـةن ثياوانـةوة،    » رايـةيت نوينة«ضوونكة بة تةواوةيت داطريكـردين      «هةية  

). ٢٢٩ :١٩٩٨فيليـثس (» لة ئينساف و جواميريـشة  شتيكي تةواو طالَتةجاِري و دوور   

رةنطة ئةم باسة بةباسـيكي روون و ئاشـكرا و هـةروةها لـة قـازاجني يةكـساين            

ثيشاين ئـةدات، باسـي     ) ١٩٩٨(بةالَم هةروةك ئان فيليثس   . رةطةزيدا بيتةبةرضاو 

، لةسةر بنةماي هةلَويستيكي بـةهيزي فيمينيـسيت سـةبارةت بـةو            ئاماذة ثيكراو 

كة هةنووكة لة ئاراداية راوةستاوةو، هةروةها طريـدراوة بـة          » كار«دابةشكردنةي  

ماناي ئةو قسانة   . راظةكارييةكي تايبةيت لةسةر نوينةرايةيت كردين سياسييةوة     

لة باشترين حالَةيت خؤيـدا  ئةوةية كة ئةم باسة لةِرووي دادثةروةرييةوة، كاتيك        

دةيب كة مةسةلةكة بطؤِريت و بـة هينانـةوةي بةلَطـةي بـةجي بـؤ بةتـةواوةيت                 

بةدةستةوةطرتين نوينةرايةيت سياسي، خبريتة ئةستؤي خودي ثياوان، بةالَم بةو         
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ئــةجنامطريي دةكــا، هةرضــةند ئةمــة    ) ٢٣٣ :١٩٩٨(شــيوةيةي كــة فيليــثس  

خؤش   : باسةية، بةالَم هيشتا كيشةسازةكةرترين حالَةيت ئةم دلَ

لةِرووي دادثةروةرييةوة، ئةم بارودؤخةي ئيستا، بةهيض شيوةيةك قابيلي 

تر، لةِرووي دادثةروةرييةوة،  داكؤكي ليكردن نيية؛ وة بةواتايةكي سليب

بةالَم هيشتا  . باسيك لة قازاجني يةكساين ذنان و ثياوان لة ئاراداية        

ةك باسيكي كيشةساز، هةموو ئـةو شـتانةي كـة          ئةو باسةي سةرةوة، و   

  .تايبةتن بة نوينةرايةتييةوة وةك كردةيةكي سياسي، ناديدة ئةطريت

ي دةكـةن، زيـاتر    يي رةطـةز  يدوو ئيستداليل ديكة كة داكؤكي لـة يةكـسان        

خؤيــان بــة تايبةمتةندييــةكاين ثرؤســةي نوينةرايــةيت و ثيطــةي ذنــان لــةم 

  .ثرؤسةيةدا سةرقالَ دةكةن

كردن لـة دميؤكراسـييةيت يةكـسانيي       ئيستدالليكي دووهةم كة بؤ داكؤكي    

و شايـستة    بةكار هينراوة ئةوةية كة، تةا ذنان دةتوانن بة شيوةيةكي طوجنـاو          

ئةم مةسةلةيةي نوينةرايةيت كردين    . نوينةرايةيت بةرذةوةندييةكاين ذنان بكةن   

 هةلَدةطري و ئيمةش لـة فةسـلَي   ذنان، يةكيكة لةو مةسةالنةي كة قسةوباسي زؤر    

بةهـةرحالَ ئـةم ئيـستداللةي دووهـةم، روون و         . دواتردا قسةي لةسـةر دةكـةين     

هةم كة ثيوةندي بةوكاريطةرييـة بـةناو ثؤزةتيظـةوة          ئاشكراترة لة ئيستداليل سي

كردن و ئامادةبووين ذنان لةسـةر كـاركردي دةزطاسياسـييةكان            هةية كة بةشداري  

 تر كةمتر ثةرةي سةندووة     ئيستداللةيان لةضاو دوو ئيستداللةكةي   ئةم  . دايدةنيت

    ـستةجؤراوجؤرة فيمينيـستييةكان لـةخؤدةطريك لة هةلَويك لـةم   . و،ريزيهةنـدي
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بـة جيـاوازي   ) وكـالَ  جار باوةِريكي تاِرادةيةك كـرض      هةندي(ئيستدالالنة باوةِريان   

ئـةو جياوازييـة، حةمتـةن    ذنان لةِرووي ئاكارييةوة هةيـةو لةوباوةِرةشـدان كـة          

ــت   ــان دادةني ــاوةِرؤكي بِريارةك ــان و ن ــةر دةزطاك ــةري لةس ــة . كاريط ــؤ منوون ب

لةبةرانبةر داواكارييةكاين ذناين فةرةنسي لةمةِر يةكـساين،  ) ٧١ :١٩٩٤(وينؤ  ئيلني

هةلَويست وةردةطري و ثشت بةم ئيستداللةوة دةبةسـتيت كـة ئةطـةر لةسـةردةمي              

ــداوي ــذةي يةكــسان فارســ شــةِري كةن ــان بةيــةك دري ــدا[دا ذن ــةلَ ثياوان ] لةط

لةثةرلةماندا ئامادة بووناية، لةوانةية ِرييان لة هةلَطريساين ئةوشةِرة بطرتاية،         

تر واتةسـةور دةكـةن كـة       كةساين. يان بةالين كةمةوة هيندة بةرفراوان نةئةبوو     

ؤي دةنطـداين  ئامادة بووين ذناين زياتر لـة دةزطاكـاين نوينةرايةتيـدا، بـة هـ            

سةرووحيزيب و يةكطرتين ذناين حيزبة جؤراوجؤرةكانةوة، دةيتواين ببيتـة هـؤي       

ــانتواين      ــةجمؤرة دةي ــان ب ــان ذن ــزيب، ي ــستمي حي ــياري سي ــستنةذير ثرس خ

ئةزموونةكانيان لة سياسةيت ناِرةمسيدا بطويزنةوة بؤ ثانتاي سياسةيت رةمسـي و   

رةخنةطراين ئـةم   ). ١٩٨٨هلؤند(ئاراوة  جؤرة كةلتووريكي كراوةتري سياسي يننة    

ئةنديشانة، دةتوانن ئاماذة بةم واقعييةتة بكـةن كـة ئةوذنانـةي كـة هةنووكـة        

لةناو دةزطا سياسييةكاندان، لـةوة ناضـيت بياـةوي سياسـةتيكي كـراوة، يـان          

سةرووحيزيب ينيتة ئاراوة، بةالَم بةشيك لةو ئيستداللة كـة ثيـي وايـة ذنـان               

ــؤِران ــةن  ط ــت دةك ــةتدا دروس ــة سياس ــةطر«باســي ( ل ــةكي زؤري رةخن ) »ذمارةي

هاوبريوِراية لةطةلَ ئةم ئيـستداللةي فيمينيـستةكان كـة طوشـارةكاين نـاوةوةي             

حيزب و هةروةها طوشارةكاين دةرةوة، هيندة بةهيزة كة ذنان بةرلةوةي كة بتوانن            
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، خبةنـة بـواري     بة ئازادانة هةلَويـستة جياوازةكـاين خؤيـان لةسـةر سياسـةت           

بــةجينةرايةتيــدا  جيويــستة ذمارةيــةكي زؤريــان لــةدةزطاكاين نويكردنــةوة، ثي

دةلَي، بةهةرحالَ ئةم جؤرة ثاساوهينانةوة بـؤ       ) ١٩٩٨(هةروةك فيليثس . بةشداربن

دميؤكراسييةيت يةكساين، تةا لة كاتيكـدا مانـاي هةيـة كـة بكةويتـة نـاو                

رةنطـة ئةطـةر   . يدان و طةشـةثيداين دميؤكراسـي   ثِرؤذةيةكي طشتييةوة بؤ ثةرةث   

ئةوبانطةشـــة فيمينيـــستيانةي كـــة اليـــةنطري يةكـــساين نوينةرايـــةتيني، 

ثياضوونةوةيةكي هةمةكيي ميتـؤدة دميؤكراتيـةكاين ئيمـةو كارئاسـانييةك لـة        

بكةويتةوة، لةوكاتةدا دةتوانريت ئةم مةسـةلةية وةك   ثرؤسةي نوينةرايةتييان يلَ 

يكي راسـتةقينة بـؤ اليـةنطراين دميؤكراسـييةيت يةكـساين لةقةلَـةم        دةسكةوت

  .بدريت

  

 

 



كـردن لـة يةكـسانيي     باسي دووهةم كة زؤربةي كات بةمةبةسـيت داكـؤكي       

ــةِروو،   ــسيت دةخريت ــي  (فيميني ــان ث ــةرةوة ئاماذةم ــة  ) دا وةك لةس ــة ك ئةوةي

بةشــداريكردين ذنــان لــة دةزطاكــاين نوينةرايةتيــدا، بــؤ مــسؤطةركردين ئــةم 

مةسةلةية كة بةرذةوةندييةكاين ذنان، لـةناو ئـةم دةزطايانـةدا و بـةهؤي ئـةم               
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ــستة   ــةواو ثيويــ ــرين، تــ ــتة دةكــ ــةوة بةرجةســ ــةروةك . دةزطايانــ هــ

  :بةتةواوةيت جةخيت لةسةر دةكات) ٥٣ :١٩٨٨(١ئانناجؤناسدؤتير

بةشدارييان لة بواري سياسيدا هةبيت و، ئةو » ذن«دةيب وةكوو   ] ذنان[

 ]لةطـةلَ مةسـةلةكاندا   [توانايية بة دةست ينن كة وةكووذن مامةلَة      

لةئارادايـة  ) زةروورةت  نـةك (بكةن، ضوونكة ئةو ئةطـةرة هةميـشةيية        

سازةكاندا ثيداويـسيت و      كةئةوان لةبواري مةسةلة طرينط وضارةنووس    

ِروانينـةكاين ثياوانيـان            ِرواننيتيداويـسيت و تيكي جياواز لة ثيطةلي

ئةو مةسةلةية ئةوة ناطةينيت كـة ذنـان هـيض ثيداويـسيت و             . هةبيت

هةروةها ئةوةش ناطةينيت . ئةولةويةيت هاوبةشيان لةطةلَ ثياواندا نيية

تة كة جياوازيطةيل ناوبراو، تةا جياوازيية بايؤلؤذيكييةكان بةرجةس

دةكةنةوة، بـةلَكوو طوزارشـت لـةوة دةكـا كـة، هـةروةك واقعييةتـة               

جؤراوجؤرةكاين كؤمةلَطا هاوضةرخةكاين رؤذئاوا دةري دةخةن، ذنـان و         

. ثياوان وةك دووطرووثي سةربةخؤ دةست ئةكةن بة ريكخستين خؤيـان         

دةتوانني ئةم طؤِرانكارييانة، كة سةرضاوةيان دةطةِريتةوة بـؤ شـةثؤيل          

 بزوتنةوةي ذنان و بةتيكِرا ِراثةِرينةكةي دواتري ذنان بةهؤي   دووهةمي

هاندانةكاين ئةم بزووتنةوةوة، كةم تازؤر لة هةموو بوارةكاين ذياين         

  .كؤمةالَيةتيدا بةدي بكةين

  

                                     
١- Anna  Jonasdottir 
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ــستةكردين   ــان دةيب بةمةبةســـيت بةرجـ ــة ذنـ ــةية كـ ــةم بانطةشـ ئـ

بكـةن، بةشـيكة لـةو      بةرذةوةندييةكاين ذنان، بةشداري دةزطاكاين نوينةرايةيت      

ئـةو، ئـةم    . بـردووة   نـاوي يلَ  » سياسـةيت بةشـداريكردن   «شتةي كة فيليثس بـة      

لـة  . دادةنيـت » سياسـةيت دةنطةكانـدا   «كردنـة، لةبةرانبـةر       سياسةيت بةشداري 

منوونةي سياسةيت دةنطةكاندا ئةوشتةي كة طرينطة، بةرثرسيارييت نوينةرانة لة       

لـة ريطـةي ئـةو      ]  ةويان بة نوينةر هةلَبذاردووة   ئةوانةي كة ئ  [بةرانبةر خةلَكدا   

ثالن و بةرنامةو سياسةتانةي كة دةيانطرنة بةر؛ تاكاتيك مةسـةلةكة ئاوابيـت،            

ثةيامةكان فـةرق ئةكـةن بـةالَم    «: طرينط نيية كة نوينةران كين، ثياون يان ذنن 

ـ ). ١٩٩٥:٦(»هيض طرينط نيية ثةيام هينةرةكان بؤ هةميشة مبيننةوة        ة اليـةكي   ل

» ثـةيام هينةرانـة  «ترةوة، لة منوونةي سياسةيت بةشداريكردندا، شوناسي ئـةم      

طرينطييةكي يةكجار زؤري هةية ــ ئةوان دةيب نوينةري ئةو خةلَكةبن كة هةلَيان            

بذاردووة، تاكوو لة شوناس و ئةزمووين ئـةو خةلَكـةدا بةشـدار بـن و، بةشـيكي                 

  .بةشة بة هؤي جنسييةتةوة ثيك هاتووةطرينطي ئةم شوناس و ئةزموونة هاو

ئةم باسةي طرنطايةيت سياسةيت بةشداريكردن، يةكيكة لـةو ثاسـاوانةي          

كة فيمينيستةكان بةمةبةسيت داواكردين نوينةرايةيت يةكسان بـؤ ذنـان كـةلَكي           

هةروةك ثيشتر بينيمان، ئةم بانطةشةية لةاليـةن جؤناسـدؤتيرةوة         . وةردةطرن  يلَ

ايةِروو، بةالَم هيـشتا مةسـةلةيةكي كيـشةسازة و قـسةوباسي زؤر      بةجةختةوة خر 

 دةهينيتـةوة يادمـان، سـةرجةم مةسـةلةي         ١هةروةك وجيينياساثريؤ . هةلَدةطريت

                                     
١- Virginia  Sapiro 
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بةرجستةكردين ذنان، شتيكي تاِرادةيةك تازةيـة، ضـوونكة لـةِرووي ميذووييـةوة            

وينةرايةيت ذنـةكاين  بةجمؤرة تةسةور كراوة كة لةبواري ذياين طشتيدا، ثياوان ن      

تـرين ناِرةزاييـة      خؤيانيان لة ئةستؤدايةو، لةراستيدا ئةمـة يـةكيك لـة جيـدي           

بةهــةرحالَ، . حقؤقييــةكان بــوو بةرانبــةر بزووتنــةوةي مــايف دةنطــداين ذنــان

رةمسي بة ذنـان بةخـشراوة،    لةوكاتةوة كة مايف دةنطدان و مايف يةكسانيي سياسي   

هاتؤتــةطؤِري و، فيمينيــستةكان ســةرةتا   باســي نوينةرايــةيت كردنيــشيان   

طـةليكي   ئةوثرسيارةيان لة خؤيان كـردووة كـة ئايـا ذنـان كؤمةلَـة بةرذةوةنـدي        

تايبةتيان هةية كة ثيويستيان بة بةرجستةكردن هةبيت؟ وةئةطـةر وابيـت ئايـا             

دةزطاسياسييةكان وةك ثيويست هةولَ ئةدةن بؤ بةرجستةكردن و دةسـتةبةركردين          

ذةوةندييانة، يان نةء؟ يةكةم بةشي ئةم ثرسيارة، ــ ئايا ذنـان كؤمةلَـة             ئةو بةر 

طةليكي تايبةتيان هةية كة ثيويستيان بة بةرجستة كردن هةبيت؟ ــ         بةرذةوةندي

تةواو قورس و ئالَؤزة و قسةوباسي يةكجار زؤر هةلَدةطري و، بـة سـةرجندان بـة             

ةر شوناسـي بةكؤمـةلَي ذنـان و    ثيناس كردنةجؤراوجؤرةكاين فيمينيستةكان لةسـ   

لةراستيدا روانطةكانيان سةبارةت بةوةي كة ئايا بةِراسيت دةتوانريت ئةم شوناسة          

     كي جياوازيشي ثيت، وةالَميناس بكريتةوة  بةكؤمةلَة ثيدةتـوانني بـةجمؤرة    . ئةدري

 هـيض   كة جياوازييةكاين نيوان ذنان هيندة زؤرن كة نةتوانراوة هةموويان لة        بلَيني

بةرذةوةندييةكي هاوبةشـي سياسـيدا بةشـداربن، هةرضـةند الي هةنـدي كـةس،              

تةا، واقعييةيت بيبةش بووين ذنان لة هاوالَتيبووين سياسي، بةسة بؤ ئـةوةي            
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ــدرين      ــةم بـ ــةش لةقةلَـ ــدي هاوبـ ــاوةن بةرذةوةنـ ــةطرووثيكي خـ ــة بـ كـ

  ).١٩٩٧؛ليستير١٩٨٨جؤناسدؤتير(

ــستمةسياسيةك  ــة سي ــات ل ــةي ك ــة  زؤرب ــةن كةب ــةلةطةليك ه اندا مةس

ناودير دةكرين، مةسةلةطةليك كة ثيدةضـيت ثيوةندييـةكي     » مةسةلةكاين ذنان «

ئـةم مةسـةالنة بةطـشيت ئةوانـةن كـة ثيوةنـدي          . ئاشكرايان بة ذنانةوة هةيـة    

تةواويان هةية بة بواري تاكةكةسي ناومالَةوة؛ لةوانة مةسةلةكاين ثيوةنديـدار          

لةطةلَ ئةوةشدا دةتـوانني لـة ريطةطـةليكي       . بةخيوكردين منالَةوة بة ثةروةردة و    

ساثريؤ، لة وتارةكةيـدا  . بكةين» مةسةالنةي ذنان «تريشةوة راظةي ثيوةندي ئةم     

ش دةبـن؟     بةرذةوةندييةكان، كةي سةرنج  «بةناوي   ذنـان     » ِراكـي ،بةِراسـيت  «دةلَـي

ـ       ك كيكي جياوازيان هةيةو هةروةها كؤمةلَيشةي هاوبةشـيان هةيـة كـة       بارودؤخي

ئـةو، تاِرادةيـةكي    ). ١٦٥ :١٩٩٨(»طةليكي تايبةت دةكـةن     طوزارشت لة بةرذةوةندي  

زؤر سةرضاوةي ئةم كؤمةلَة كيـشة هاوبةشـانة دةطةِرينيتـةوة بـؤ نـاو بنةمالَـةو              

تر بؤ دابةشـكردين كـار لـةِرووي رةطـةزةوةو، لـةو              هةروةها بة شيوةيةكي دروست   

ةم دابةشكردنانةي كار لة ذياين تاكةكةسـيدا، دةتـوانن طرووثـة           باوةِرةداية كةئ 

نيشان بكةن كة، دابةشـكردن و     هاوقازاجنةكان لة سياسةتدا، بةهةمان شيوة دةس     

نيـشان    كردين كؤمةالَيةيت، طرووثة هاوقازاجنةكان لة ذياين طشتيدا دةس         ثؤلين

يـة جيـاوازةي خؤيـان    بة هةرحالَ ذنان هةميشة لةو بارودؤخة كؤمةالَيةتي  . دةكةن

وئةو بةرذةوةنديية جياوازانةيان كـة ثيويـستيان بـة بةرجـستةكردنةوة هةيـة،             

ش هـيض نوينـةريكيان نـةبوة،               بةئاطانني، ضوونكة تائةو طرووثانةي كـة لـةوةثي
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نةطةن و لة سيستمة سياسييةكان داوايان نةكةن، ئةطـةري           لةبةرذةوةندييةكان يتَ 

. و، نوينةرايـةتييان بـة ئةسـتؤبطرن يـةكجار كةمـة          طةيل ناوبرا   ئةوة كة سيستم  

ئةم مةسةلةية ئةوة ِروون دةكاتةوة كة بؤضي ضوونةسةرةوةي ئاسيت         ). ١٩٩٨:١٦٧(

وشياريي سةنديكا فيمينيستييةكان بة ِرةوشيكي هينـدةطرينط ديتـة ئـةذمار؟ لـة      

نـان  بارودؤخيكي وةهـادا بةِراسـيت ثيدةضـيت باشـترين ريطـة ئـةوة بيـت كـة ذ               

بةرذةوةندييةكاين ذنان بةرجستة بكةن، هةرضةند سـاثريؤ لـةو باوةِرةدايـة كـة             

ــؤ   ــستة، بــةالَم تــةا مــةرجي ثيويــست ب ــان شــتيكي ثيوي بةشــداريكردين ذن

  .نوينةرايةيت كردين ئةو جؤرة بةرذةوةندييانة لةقةلَةم نادريت

سـةريان  كةباسةكةي سـاثريؤ لة   ) مقدمات(بةهةرحالَ خودي ئةم بةراييانة   

، وةك وةالَمدانةوةيـةكي  ١هارتـسؤكةوة   اليةن ئرينةداميؤند و نانسي      دامةزراوة، لة 

ــةي  ــتةوخؤي وتارةكـ ــةوة    راسـ ــةر رةخنـ ــة بـ ــةو، خراوةتـ ــد و . ئـ داميونـ

تــر بــة طرووثيكــي  دةلَــين، نــاتوانني ذنــان وةك ئــةواين) ١٩٣ :١٩٩٨(هارتــسؤك

ــزانني ضــوونكة  ــا«هاوقــازانج ب ــة سياســةتدا ئةطــةر بةشــداري كــردين ذن ن ل

تـرين ثيكهاتـةكاين كؤمـةلَطا، مـرؤظ ناتوانيـت            هةِرةشةيةك بيت بـؤ بونيـادي     

ــةوة  ــة بةكؤمةلَةكان ــةي بةرذةوةنديي ــة خان ــان خبات ــد و . »داخوازةكاني داميؤن

وثيك و ضِروثِرترن لةسـةر       هارتسؤك، لةجياتيدا، اليةنطري شيكردنةوةيةكي ريك    

داو، لةم كارةدا ئةوة بةرجستة دةكةنةوة كـة  دابةشكردين كار لة ذياين تاكةكةسي 

طةيــشتين جيــاوازي   ضــاالكيية جياوازةكــاين ذنــان و ثيــاوان، هةنــدي يتَ    

                                     
١- Irene  Diamond & Nancy  Hartsock 
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ثاشان، ئةم ئةزموونةذنانة تةواو جياوازة، دةبيتـة      . دةكةويتةوة  كؤمةالَيةتييان يلَ 

وكوِرييـةكاين وتـةزاكاين شـيكردنةوةي سياسـي          بنةمايةك بؤ ثيـشانداين كـةم     

 نيرينـــةو، هةرلـــة بنةِرةتـــةوة كـــةلَك وةرطـــرتن لـــة ضـــةمكي ســوننةيت 

ــةكان« ــؤ يتَ» بةرذةوةنديي ــيارةوة   ب ــر ثرس ــة ذي ــةت، دةخات ــشتين سياس . طةي

ــةليكي وةك       ــة وتةزاط ــدات ب ــؤي ب ــي خ جي ــةمكة ديب ــةم ض ــدا، ئ لةجياتي

، كةبــة شــيوةيةكي باشــتروطوجناوتر عاتيفــةو ئةزموونــة  »ثيداويــستييةكان«

كةواتة، بةثيضةوانةي ساثريؤ، داميؤند و هارتسؤك لةو       .  دةطرن مرؤييةكان لةخؤ 

باوةِرةدانني كة ذنان تةا دةتوانن لةناو سيستمي بـاوي سياسـيدا جيـي خؤيـان               

بكةنةوة، بةلَكوو لةوباوةِرةدان كـة ئةطـةر قـةرارة ذنـان لـة هـةموو روويةكـةوة         

.  ثينـاس بكريتـةوة  تـر  نوينةرايةيت بكرين، دةيب خودي سيستمةكة بـؤ جـاريكي       

بـةالَم، ئــةوانيش بـة تيكــِرا لةطــةلَ سـاثريؤدا، لــةو بــاوةِرةدان كـة ذنــان بــؤ     

لةناو بةسـتينةكاين   » كردين ذنان   هةولَدان بؤ نوينةرايةيت  «كردن و     نوينةرايةيت

سيستمي سياسي هةنووكةييدا، باشـترينن، ضـوونكة تـةا ذنـان دةتـوانن ئـةو               

 بكةن كة كاريطـةري لةسـةر ذيـاين ذمارةيـةكي زوري          نيشان  مةسةلةوكيشانة دةس 

  .ذنان دادةنين و تا ئيستاكة لة بةرنامةي كاري سياسيدا ناديدة طرياون

ــارةي   ســةرةِراي لــةئاردابووين ديدطاطــةيل جوراوجــوري فيمينيــسيت دةرب

بةرذةوةندييـةكاين ذنــان و هـةروةها دةربــارةي ضــوينةيت كـةلَك وةرطــرتن لــة    

وتةزايةكي شيكردنةوةي سياسي، ثيدةضيت ئـةم بريوكةيـة          كان وةك   بةرذةوةنديية

كة بةشداريكردين ذمارةيةكي زيـاتري ذنـان لـة ئةجنومةنـةكاين نوينةرايـةيت             
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كردندا، ئو تواناية بة ذنـان دةبةخـشيت كـة بتـوانن كيـشةكاين بـةردةم ذنـان                  

ةرحالَ فيليـثس بـة   بة هـ . خبةنةِروو و باسيان ليوة بكةن، اليةنطري زوري هةبيت     

ثشت بةسنت بـةم ئيـستداللةوة كـة بـة مةبةسـيت هةولَـدان بـو مـسوطةركردين           

ييت نوينةران، بووين سياسةتيكي دةنطدانيش ثيويـستة، بـة ثـاريزيكي        وارليثرس

 دةرةجنامة  ئةو، بةم . دةكات» سياسةيت بةشداريكردن «زورةوة قسة لةسةر بووين     

ا دةتـوانني ئوميـدمان بةدوزينـةوةي سيـستميكي         ئيمـة لـة كاتيكـد     «دةطات كـة    

ثيوةنـدي  » بةشـداريكردن «و  » دةنطةكان«دادثةروةرانةي نوينةرايةيت هةبيت كة     

تةواويان بة يةكةوة هةيب، نةك بة شيوةيةكي درويني بةرةوِرووي يةكدي ببنةوة و            

  ) .٢٥ : ١٩٩٨(» لةطةلَ يةكديدا تةعامول بكةن 

  


ئةم فةسلَة تا ئيرة قـسةي لةسـةر ثيوةنـدي ذنـان بـة بـواري كاروبـارة                  

سياسييةكان و هةروةها رةخنة فيمينيستييةكان كردووة سةبارةت بة دابةشكردن بة   

و بيبةش كردين ذنان لة مايف هاوالَتيبووين تـةواوي           طشيت و تاكةكةسي  ] بواري[

تـرة لـة      تيبوون، تيروتةسـةل  بـة هـةرحالَ، ديـارة باسـي مـايف هـاوالَ           . سياسي

ــدةطريت و     ــسةي زور هةلَ ــردن و، ق ــةيت ك ــي و نوينةراي ــداريكردين سياس بةش

فيمينيستةكان بو ثيناس كردن و سةر لة نوي ثيناس كردنةوةي مايف هاوالَتيبوون            

لة كومةلَطا هةنووكةييةكاندا، لةريزي ثيشةوةي قسة و باسةكاندا بوونة و زياتر           

قـسة لةسـةر مـايف هـاوالَيتيبوون زورة،         . تر ثييانةوة سةرقالَ بوونة     لة كةساين 
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بةالَم لة روانطةي زوريك لة تيورسيةنة كانةوة، يةكيك لة خالَةكاين دةسثيكردين    

 ي١٩٥٠  ثينـاس كردنةكـةي سـالَي    »مـايف هـاوالَيتيبوون  «باسكردن لةسةر ماناي  

كـاين    مـاف كـة حكوومـةت بـة تاكـة        ة، كة لةسةر سي جور     »١مارشالَ. ئيض. يت«

ــةكان    ــي و كومةالَيةتييـ ــةدةين، سياسـ ــووِريتةوة ؛ مافةمـ ــشيوة، دةسـ . بةخـ

مافطةيل ثيويست بـو ئـازادي تاكةكةسـي، ئـازادي          «مافةمةدةنييةكان بريتني لة    

تاك، ئازادي رادةربِرين و ئةنديـشة و ئـايني، ئـازادي دةسـتيوةردان لـة سـامان و        

ــا ــو، ئ ــةكاين خ ــة  دارايي ــةروةها ماف ــاييةكان و ه ــراردادة ياس زادي بةســتين ق

مافـة سياسـييةكان بـريتني لـة، مـايف هةلَبـذاردن و             ) . ١٠ : ١٩٥٠(»قةزاييةكان

ــة   ــييان هةي ــةالَيت سياس ــة دةس ــةي ك ــةو ئةجنومةنان ــداريكردن ل ــة . بةش ماف

كومةلَيك مايف خوشطوزةراين و ئاسايشي ئابووري      «كومةالَيةتييةكانيش بريتني لة    

و مايف بة تةواوةيت كةلَك وةرطرتن لة مريايت كومةالَيـةيت و مـايف بةهرةمةنـد               

ئةو ) . ١١ : ١٩٥٠(»بوون لة ذيانيكي شارستانيانة بة ثيي ريسا باوةكاين كومةلَطا         

دةزطايانةي كة زياترين ثيوةندييان بةم مافة كومةالَيةتييانةوة هةية، سيـستمي           

   ركاري و خزمةتطوزاريية كومارشـالَ لـةو بـاوةِرةدا بـوو كـة          . مةالَيةتييـةكانن في

طةيل ناوبراو، لةماوةي ضةند سةدةدا زياديان كردووة، بة شيوةيةك كة سةرةتا        ماف

مافة مةدةنييةكان، ثاشان مافة سياسييةكان و سةرةجنام مافة كومةالَيةتييـةكان          

  .بةخةلَك بةخشراون

                                     
١- T.H. Marshall 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com



 

 

لَ طرتـووة، ضـوونكة بـة    فيمينيستةكان رةخنةيان لـة طةالَلَةكـةي مارشـا      

ئةوة ثيـشان ئـةدات كـة لـة     ) ١٩٩٧(والَيب . طةالَلَةيةكي دروست و تةواوي نازانن 

ــة    ــة طرووث ــور ب ــان، بةشــيوةطةيل جوراوج ــة جوراوجورةك ــدا ماف هــةموو والَتان

ئةويش بة ثيي ئةوة كة ئايا ثيـاواين سـثي، ذنـاين           «. جوراوجورةكان بةخشراون 

ــةروةها ئةوطروو  ــثي، ه ــايف    س ــةكانن، م ــةوة كةمين ــة نةت ــةر ب ــةي كةس   ثان

سـةربارةت بـة    ) . ١٧١ : ١٩٩٧(»نةء  هاوالَتيبوونيان هاوكات بة دةست هيناوة، يان     

واتـة  [هةندي طرووثيش لة هةندي لة والَتاندا، ئةو ريزبةندييـةي كـة مارشـالَ        

نـاي  وي] سةرةتا مافة مةدةنييةكان، ثاشان سياسي و سةرةجنام كومةالَيةتييةكان       

بو منوونة ذناين بةريتاين، لـةماوةي بزووتنـةوة      . كردبوو، بةثيضةوانة كةوتةوة  

لةكوتاييةكاين سةدةي نـوزدة و سـةرتاكاين    » شةثَويل يةكةم «فيمينيستييةكاين  

سةدةي بيستةمدا، هةم بو مافة مةدةنييةكان خةباتيان دةكـرد و هـةم بـو مافـة                

ش لـة بةدةسـت هينـاين      سياسييةكان و تةنانةت ئـةم ذنانـة ماو      ر ثـيةيـةكي زو

مافةكاين هاوالَيتيبووين مةدةين، مافةكاين هاوالَتيبووين سياسييان بـة دةسـت          

تر، مافة سياسييةكانيان ثيشتر لة مافة مةدةنييةكان بـة     بة واتايةكي [هينا بوو   

ر بةهةرحالَ، ِرةنطة ئةم ضةمكةي هاوالَتيبوون، قورس و ئـالَؤزت        ] . دةست هينابوو 

بووين طةيشتين » تر هيواش «و، ئيمةش لة جيايت ئةوةي كة تةا شيوةكاين         بيت

ذنان بة مافـةكاين هـاوالَتيبووين تـةواو، بـة بـةراورد لةطـةلَ ثياوانـدا، شـي             

بكةينةوة، دةيب ئةوثرسيارة بكةين كة ئايا بةِراسيت دةتوانريت ذنان لة ناو ئـةم         

بكريتةوة؟ مؤديليك كة بةِروالَةت طـشتيية، بـةالَم        مؤديلة هاوالَتيبوونةدا، جييان    
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بـؤ منوونـة    . دامـةزراوة » تـاك   «طةيشتنيكي ثياوانـة لةسـةر        لةسةر بنةماي يتَ  

ئاماذة بة مانا ميذووييةكـةي بيبـةش بـووين ذنـاين       ) ١٩٩٤،١٩٩٨(١يؤرسوالظؤطيل

افانـة بـة   خيزانبار لة مافة مةدةنييةكان دةكات، لةسةر ئةو ئةساسةي كة ئـةم م   

بةجمؤرة ذنان بة هؤي ثيوةندييـةكي  . ثياوان وةك نوينةراين بنةمالَة دةبةخشرين 

وابةستةييةوة، كة كاريطةرييةكي هةتايي لةسـةر ثيكهاتـةي مافـةكاين ذنانـدا            

دةلَـي،  ) ٨٦ :١٩٩٤ظؤطيـل (داناوة، ثيوةندييان ئةكرد بـة كؤمـةلَطاي مةدةنييـةوة          

   كي تةواو يبناية ئةطةر هةولَ بدةين ذنان لةناو كةش و هةوايةكي      ما  كةواتة، شتي

 و هـةروةها   ) خنثـي (بكةينةوة كة لةرووي رةطةزييةوة ثووضةلَة        هاوالَتيبووندا جي

ش ئامادةكراو و دةسكردي يتَ طةيشتنة سوننةتييةكانة لةسةر هاوالَتيبوون لةثي.  

  


جؤرة فيمينيستييةكان لةسـةر ضـةمكي هـاوالَتيبوون،        ثيناس كردنة جؤراو  

ــةو شــيوة   زؤربــةي كــات لةســةر هــاوالَتيبووين كؤمةالَيــةيت ســووِراوةتةوةو، ئ

تايبةتانــةي كــة لــة ريطةيانــةوة مافــةكاين هــاوالَتيبووين كؤمةالَيــةيت، كــة 

ثينـاس كـراون، بـة كـردةوة        ) خنثي(زييةوة بة ثووضةلَ      بةِروالَةت لة رووي رةطة   

نانيان بة هؤي ئةزموونةكان و بارودؤخة تايبةتةكانيان لة كؤمـةلَطادا، ناديـدة            ذ

ئةم شيكردنةوةيةي مايف هاوالَتيبووين كؤمةالَيـةيت، بةناضـار زؤربـةي          . طرتووة

كات قسةلةسةر ثيوةندي ذنان لةطةلَ سيستمي خؤشطوزةراين كؤمةالَيةتيدا، هـةم          

                                     
١- ursula  Vogel
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ــةر «وةك  ــةم هين ــةم وةك » بةره ــار «و ه ــةوةرةدا  »كِري ــةو ت ــةر ل ــات و ه ، دةك

ــووِريتةوة ــطوزةراين     . دةس ــستمي خؤش ــةلَ سي ــان لةط ــدي ذن ــةلةي ثيوةن مةس

ــالَؤزةو،   كؤمةالَيةتيــدا، بــةالي فيمينيــستةكانةوة مةســةلةيةكي يــةكجار طرذوئ

ثيدةضيت شيكردنةوةي وردبينانةي رؤلَي دواليزمي ذنـان هـةم لـةبواري ناومـالَ و       

كـات    زؤربـةي ). ١٩٨٧شؤستاك ساسؤن (، زةرووري دةكات    هةم لةكاري حةقدةسانةدا  

كة فيمينيستةكان لة اليةكةوة دةلَين دةيب ضةوسانةوةي ذنان لةمالَـةوة كؤتـايي            

تريشةوة جةخت لةسةر ئةوة دةكـةن كـة         بيت و بضنة ناو بازاري كارةوة، لةاليةكي      

تيواين ثيطــةي ذنــان وةك بــةرثرس و ضــاودير، دةيب لةاليــةن دةولَةتــةوة ثــش

ــيب(بكريــت، بــارودؤخيكي نالــةبار ديتــة ئــاراوة  يلَ هةنــدي لــة ). ١٧٤ :١٩٩٧والَ

داكؤكي لـةم مةسـةلةية دةكـةن كـة ئـةم دوو         ) ١٩٩٧(فيمينيستةكان وةك ليستير  

تواناييــة بــةتيكِرا، تــةطبريكردنيكي بــاش و ثةســةندكراون بةمةبةســيت      

تر كـة رةنطـة جـؤرة         ئةواين. ناندةستةبةركردين هاوالَتيبووين كؤمةالَيةيت بؤ ذ    

ناتةباييةك لةنيوان ئةم دوو تواناييةدا دةبيـنن، سـةرلةنوي باسـي يةكـساين و        

ضـؤنيةيت فـؤرم    ) ٨٦ :١٩٨٦(١جني لـوييس  . جياوازي لة فيمينيزمدا دةورووذيننةوة   

بةخشيين مةسةلةي يةكساين و جياوازي بة باسة فيمينيستيةكاين سـةبارةت بـة       

ئـاوا  ةطةلَ سيستمي خؤشطوزةراين كؤمةالَيةتيدا ثيشان ئـةدات و         ثيوةندي ذنان ل  

دةلَي:  

                                     
١- Jane  Lewis 
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فيمينيزم هةروةها هةموو ئةو شتانةي تاقي كردؤتةوة كـة لةراسـتيدا     

ثيكادانيكي ميذوويني لة نيوان ريكخسنت و كردةيةك كة لة بانطةشةكاين 

       كخـسنت و كردةيـةكي     ذنانةوة لةثلةي دايكـدا دةسـت ثـيدةكـات و، ري 

ــشةي ثينــاس باوةِرمةنــد بــةوة كــة ســةرةكي كــردن و  تــرين كــار، كي

  .طةليك لةبواري طشتيدا دةستةبةركرين يةكسانيية بؤ ذنان، وةكوو تاك

ذنان بةردةوام بةرةوِروون لةطةلَ ثيكاداين نيوان رؤلَةكانيان وةك كريكاري         

س ــ ئايـا ئـةوان      حةقدة  و نيوان رؤلَةكانيان وةك بةرثرس و ضاوديري يب       ١رؤذكار

دةيب داواي مــايف هاوضةشــين ثيــاوان بكــةن و واز لــة هــةموو رؤلَــةكاين      

كردن بينن، يان دةيب داواي ئةوة بكةن كة ئةم رؤالَنـة،             بةرثرسيارييت و ضاوديري  

وةيةكي طوجناو بايةخيان ثيويست و بة شيت؟ وةك ثيبدري  

 يةكيك لـة طرينطتـرين      سةرهةلَداين سيستمي خؤشطوزةراين كؤمةالَيةيت،   

طؤِرانكاريية كؤمةالَيةتييةكاين ئةورووثاو والَتة يةكطرتووةكاين سةدةي بيـستةم        

ــةم دراوة    ــان لةقةلَ ــةقازاجني ذن ــات ب ــةي ك ــةش زؤرب ــةو طؤِرانكاريي ــوةو ئ . ب

فيمينيستةكان باسيان لة شيوةطةليك كردووة كة لةراستيدا ذنان لة ريطةيانـةوة،           

 هاتنةئاراي ئةو ضاكـسازيية سياسـييانةي كـة بوونـة هـؤي      بوون بة هؤكاريك بؤ   

هاتين سيستمي خؤشطوزةراين كؤمةالَيةيت و، سةرةِراي ئةوةش، لةطةيشنت بـة         ثيك

       بةش مانـةوة     بنةماكاين ئةو دةسةالَتةي كة ئةم ضاكسازييانةي سةقامطريكرد، يب

                                     


–

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com



 

 

؛ باك  ١٩٨٦ؤستيرديل و ف  ] (بةكوريت، هيض دةسةالَتيكيان بةدةست نةهينا ــ وــ      [

هةرضــةند هــةولَ و تيكؤشــاين بزووتنــةوةكاين مــايف ذنــان بــؤ ). ١٩٩١(١و تـني 

دةستةبةر كردين مايف زياتري هاوالَتيبوون بؤ ذنان، هةندي سةركةوتين بةدةسـت      

دةلَين كـة ئةطـةر كاريطـةرييت ذنـان نةبوايـة،        ) ١٥ :١٩٩١(هينا، بةالَم باك و تني    

طوزةراين، سيمايةكي زؤر جياوازتر لةوةي ئيـستايان      سيستمة هاوضةرخةكاين خؤش  

ــرت  ــةخؤوة دةط ــي و    «: ب ــةلَ بزاظةسياس ــةوة لةط ــةي كاركردنيان ــان لةريط ذن

تري سةردةمي خؤيانداو، هةروةها بةهؤي جةخت كردنيان لةسةر         رووناكبريييةكاين

ئةوة كة يارمةتييةكي باشي كؤمةلَطا بةطشيت ئةدةن، ئةو مةسةلةيةيان مـسؤطةر           

بـةجمؤرة هـؤي    . »د كة ثيداويستييةكاين ذنان خبريتة ِريزي ثالن داِرشـتنةوة        كر

ســةرهةلَداين سيــستمةكاين خؤشــطوزةراين كؤمةالَيــةيت، دةطةِريتــةوة بــؤ      

خةباتطيِرييةكان و دةستيوةرداين ذنان لة ثرؤسةكاين ثالن داِرشـتنداو، كةواتـة،     

كي مادييـان بـؤ       ، قـازانج  طومان سيستمةكاين خؤشطوزةرانيي كؤمةالَيةيت     يبطـةلي

بـةالَم، ليـرةدا تةمومـذيك لـة ثيوةنـدي ذنـان لةطـةلَ سيـستمي                . ذنان هـةبوة  

ــوان      ــة ني ــشيك ل شمةكيــة كي ــةوة، وات ــدا دةمينيت ــطوزةراين كؤمةالَيةتي خؤش

داواليكردنيان بؤ ضاوديري و بةرثرسيارييت بةيب ثارةثيدان و ضـاوةِريي ئـةوةش            

  .ي كريكاريكي رؤذكار بة ئةستؤ بطرنكردن كة رؤلَ

لـة ثيوةنديـدا لةطـةلَ      ) ١٩٨٧(٢سـيم   هةروةك ئانيـت بؤرشؤرسـت و بـريت       

بارودؤخي دانيمارك و سويددا دةلَين، يةكيك لة تايبةمتةندييـة سـةرةكييةكاين           
                                     

٢- Bock & Thane 
١- Anette  Borchorst & Birte  Siim 
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ثيكهاتين سيستمي خؤشطوزةراين كؤمةالَيةيت، هاتنةئاراي بةشداري كردين نيوان        

بةالَم ئةم بةشداريكردنة، لةسةر بنةماي ضةسـثاندين رؤلَـي         . ةت بوة ذنان و دةولَ  

دواليزمي ذنان وةك دايك و بةرثرس و ضاودير لةاليةكةوةو، وةك كريكاري رؤذكـار        

دةتوانني ئـةو بةشـداريكردنةي كـة لـةنيوان ذنـان و          . ترةوة ِراوةستاوة   لة اليةكي 

يي ذنـان بـة ثيـاوان لـةبواري        دةولَةتدا هاتؤتة ئـاراوة، وةك طـؤِراين وابةسـتة        

ئـةم  . تاكةكةسيدا، بة وابةستةييان بة دةولَةت لةبواري طشتيدا لةقةلَةم بـدةين       

مةسةلةية بةتايبةت لة ثيوةنديـدا لةطـةلَ سيـستمة تـةواو ثيـشكةوتووةكاين             

. خؤشطوزةراين كؤمةالَيةيت لة والَتاين ئةسكةنديناظيدا، شتيكي شـاز و بةرضـاوة        

س رنيــاهي ــدة   ) ١٩٨٧(١هيلطــ ــة دةولَةمةنــ ــةر دةولَةتــ ــيكردنةوة لةســ شــ

ثـةِرين لـة فؤرمـة تاكةكةسـييةكاين          ئةسكةنديناظييةكان دةكا و دةلَي كـة، يتَ      

وابةستةييةوة بؤ فؤرمة طشتييةكاين، دةبيتة هؤي ثةرةثيـداين نايةكـسانييةكان     

ـ   لة اليةن ئةو دةسةالَتة ثياوانةي ناو بنةمالَة، كـة ئـةركي دابـني       ذيوي كـردين ب

) كـةريت (بنةمالَةي لةئةستؤدا بوةو، نابةرابةرييةكانيشي طويزراوةتةوة بؤ بةشي        

لةراستيدا، . طشيت و لةويدا طؤِران بة بةشيك لة زجنرية ثلةوثاية ريكخراوييةكان         

ــة ثرؤســةي سياســيداو   ــدي بةشــداربووي تــازة، ل ــةوةي هةن ئــةودةلَي، جيكردن

ؤديرن، كاريطةرييةكي تايبـةيت لةسـةر ذنـان    ثةرةثيداين ئةركةكاين دةولَةيت م  

وةك خـاوةن كـار و        داناوةو، زياتر لة ثياوانيش بةستراونةتةوة بة دةولَةتةوة، ض       

لةطةلَ . كةري خؤشطوزةراين زياتر بة هؤي ثيداين ثارةي يارمةتييةوة         وةك دابني   ض

                                     
١- Helga  Hernes 
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كةواتـة  . نئةوةشدا، هيشتا ثلةوثاية دةولَةتييةكان لة ذير دةسـةالَيت نيرينـةدا        

ذنان لـة ثيطـةي وابةسـتةبووين تاكةكةسـي بـةثياوان لةمالَـةوة، طـؤِراوة بـؤ                 

  .وابةستةبووين طشيت لةذير كؤنترؤلَي ثياواندا

ئةم تيثةِرينة لة وابةستةيي تاكةكةسييةوة بـؤ وابةسـتةيي طـشيت، كـة             

س ثيي لةسةر دادةطرت، لة اليةن فيمينيستةكاين تريشةوة ثةسةند كرا         رنيوةهي .

ثيدةضيت خةبات و تيكؤشانة فيمينيستييةكان بؤ هـاوالَتيبووين ذنـان، كـة بـة              

           ك بؤ مايف دةنطدان و بةشداريكردين سياسي ذنان دةسـيت ثـيكـرد،    بانطةوازطةلي

بـةالَم ئـةم    . كؤتايي بة دوورخستنةوةي تةواوي ذنان لـةبواري سياسـيدا هينـاوة          

 و ضوونةناو بواري طشتييةوة، بؤذنان كـة  ضوونةدةرةوة لة بواري تاكةكةسي مالَةوة   

هيشتا لةناوةندةكاين دةسةالَت و بِرياردةركردندا وةك ثيويست نوينـةريان نييـة،       

الي زؤريـك لـة فيمينيـستةكان تـةا         . بة تةواوةيت رزطار بـووين ذنـان نييـة        

كـة ذنـان لـةذير      » ثياوسـاالريية طـشتيية   «ريطةضارة، شةِركردنة لةطـةلَ ئـةم         

  .ةالَتيداندةس
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٣  



بةشداريكردن يان نـةكردين ذنـان لـةكاري حةقدةسـانةدا، هةميـشة الي            

ضاالكييةكاين ذنـان لـة     ) ١٩٩٢(١شيالرؤباام. فيمينيزم طرنطييةكي زؤري هةبوة   

بزاظة راديكالَ و سؤسياليستييةكاين سةدةي نؤزدةهةمدا روون دةكاتـةوة، ذنانيـك     

ك هيندة بؤ مايف دةنطدان بةلَكوو لةراسـتيدا بـؤ مـايف كـاركردين ذنـان و                 كة نة 

لـة  . رةفتاري ئينسافانةو حةقدةسي يةكسان لةطةلَ ثياوانـدا خـةباتيان دةكـرد          

س و جيمزمؤريـسن       كـة بـؤ اليـةنطري كـردين         ٢هةمان ئةو سةردةمانةدا، فرانسي ،

و دةكردةوة، بة ثشت بةسـنت      بالَ ٤، بالَظؤكيكي سةنديكاييان بةناوي ثايؤنير    ٣ئؤظين

حةقدةسة كةمةكاين ذنان شـتيك نييـة كـة ذنـان خؤيـان            «بةم ئيستداللةوة كة    

ديارييان كردبيت، بةلَكوو بة هؤي دةسـةالَيت ملهوِرانـةي رةطـةزي نيـرةوة بؤيـان               

، حةقـدةس كـةم و هـةروةها بـارودؤخي          »دياري كراوةو بةسـةرياندا سـةثينراوة     
                                     

١- Sheila  Rowbotham 
٢- Frances & James  Morrison 
٣- Owenite 
٤- The  Pioneer 
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زي نيـر لةقةلَـةم ئـةدا     ان بة دةرةجنـامي دةسـةالَيت رةطـة       نالةباري كاري ذناني  

لة فةرةنسةشدا ذنـاين ضـاالك و هةلَـسووِراو، بةمةبةسـيت           ). ٤٢ :١٩٩٢رؤباام(

رزطاركردين ذنان، خوازياري هةلَطرتين هةنطاوطةليك بؤ سةرلةنوي ريكخستنةوةي        

دين ناومالَـةوة  طرينطترين مةسةلة، مةسةلةي كـاركر  . بنةمالَة و ثيشةسازي بوون   

بوو ــ هةركاتيك خاوةن كارةكان دةيانويست بـةهؤي بةسـتين قـةرارداد لةطـةلَ              

، لة خةرجةكانيان كـةم بكةنـةوة و ثـارةي كـةمتر خـةرج              ١كريكاراين مالَةضةدا 

تريين ئةو كريكارانة، ذنان بـوون كـة بـؤ     بكةن، بةشيك لة ئازاترين و ثِرتاقةت   

.  بةشيوةيةكي تاقةت ثِرووكينانـة كاريـان دةكـرد        هيناين ضةند قِرانيك    بةدةست

داخوازةكاين ذنان بؤ ئـةجنام     ) ٦١ :١٩٩٢(بةالَم هةروةك رؤباام رووين دةكاتةوة    

  :داين ضاكسازي لةوةشي تيثةِراند

ذناين كريكار هةرطيز ئةوةيان نةوتووة كة دةيب كاري ناومالَةوة قةدةغة 

ي طرينط بوو بؤ ئةوةي ذنان و مناالَن ئةم جؤرة كاركردنة هؤكاريك. بكريت

لةجياتيدا ئةو . بتوانن دريذة بة ذيان بدةن و بذيوي ذيانيان دابني بكةن

ثيشنيارةيان دةكرد كة حةقدةسي كاري ناومالَةوة هةر هيندةي كاري ناو 

وثةيل ثيويست بؤ ثارسنت و  ئةوان هةروةها خوازياري كةل. كارطةكان بيت

شنت، شـويين تايبـةيت بـؤ         الَن، شويين تايبةيت جل   بة خيوكردين منا  

كردين ئيمكانايت ثيويست بؤ ذنة كريكارةكان  ناخنواردن و هةروةها دابني
                                     

––
»«

_  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com



 

 

طـةيل هاريكـاري      ئةوان دةستيان كرد بة دامةزراندين ئةجنومةن     . بوون

و، باشـتركردين   )اشـتغال (بؤ مسؤطةر كـردين ئـيش و كـار          ) تعاوين(

يان بؤ بةِريوةبردين دميؤكراسييانةي شوينةكاين بارودؤخةكان و، توانين

ئةوان . ثةِراند َ ئةم ئةجنومةنانة لة شويين كاركردنيشيان يت. كاركردنيان

طةيل خزمةتطوزارييان فةراهةم كـرد و برييـشيان لـة           خانوو و توانايي  

بؤ كريكاران دةكردةوة ) اشتراكي(فةراهةم كردين خانووطةليكي هاوبةش 

قوتاخبانةو هةموو جؤرة خزمةتطوزارييةكي تةندروستيشيان كة باخضةو 

  .تيا هةبيت

لةم منوونانةوة دةردةكةويت كة هةندي مةسةلةي وةك، كاري حةقدةسانة،         

مووضةي يةكسان و هةروةها ثيـشبيين كـردين ئيمكانـاتيكي وةك بـةخيوكردن و              

ةزو ويـستة  ثةروةردة كردين منـاالَن بـؤ ئـةوةي ذنـان بتـوانن كاربكـةن، لـة حـ          

ئةم حةزكردنةيان بة ريكخـستين دادطةرانـة   . هةميشةييةكاين فيمينيستةكان بوة  

تري كار، زؤربةي فيمينيستةكاين لة بزاظـة سؤسياليـستييةكان نزيـك           )منصفانه(

كردؤتةوة، بةالَم لةطةلَ ئةوةشدا سؤسياليزم لةبـةر ئـةوةي ناتوانيـت ئـاوِر لـة               

 ــ مةطةر بة شيوةيةكي تـةا ثـةراويزي      كردين ذنان بداتةوة    مةسةلةي سةركوت 

ئةم مةسةلةية . نةبيت ــ هةربؤية زؤربةي كات فيمينيستةكاين دلَسارد كردؤتةوة       

سةبارةت بة زؤربةي جؤرةكـاين سؤسـياليزم، لةوانـة جـؤري ماركسيـستييةكةي،             

طـةليكي وةك     بةثيـضةوانةي سؤسياليـست   (خـودي مـاركس،     .  لةخؤ دةطريت   راسيت
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بـة شـيوةيةكي    )  كة دذايـةيت كـاركردين ذنانيـان لةناومالَـدا دةكـرد           ،١ثرؤدؤن

تيؤرانة، ثابةند بوو بة مايف كاركردين ذنان و رزطاركردنيان لةِرووي ياسـاييةوة،            

تـريش هـةمان    بةالَم بـةِراي ئـةو، ـــ وةك ضـؤن زؤريـك لـة سؤسياليـستةكاين           

يتة خانـةي ملمالنيـي   بريكردنةوةيان هةبوو ــ خةباتكردن بؤ ئازاديي ذنان، دةضـ    

ئةم مةسـةلةية واي نـةكردووة فيمينيـستةكان        ] لةطةلَ ئةوةشدا . [ضينايةتييةوة

خؤيان لة ماركسيزم بةدوور بطرن و بةمةبةسيت ويناكردين سـةركوتكردين ذنـان            

، كةلَك لة شيكاريية ماركسيستييةكان وةرنـةطرن؛      ]كؤمةالَيةيت[يكي    »ضني«وةك  

بةالَم ئـةو شـتةي   . سةر هةنديك لةو شيكارييانة دةكةين  لةفةسلَي دواتردا قسةلة  

ِراكيشة ئةوةية كة تةنانةت هةر لة يةكةمني رؤذةكاين خـةبايت            كة ليرةدا سةرنج  

ذنان بؤ رةفتاري دادطةرانةتر لة شـوينةكاين كاركردنـدا، مةسـةلةي جيـاوازي و              

 جـةجنالَ   يةكيك لـة مةسـةلة هـةرة كيـشةسازو        . يةكساين ضوة ناو باسةكانةوة   

ئاميزةكان ئةوة بوو كة ئايا دةيب لة شوينةكاين كاركردندا بةهةمان شيوة رةفتار            

لةطةلَ ذناندا بكريت، كة لةطـةلَ ثياوانـدا دةكريـت، يـان دةيب بـة شـيوةيةكي                 

تايبةيت ثـشتيواين لـة ذنـان بكريـت؟ ئايـا ذنـاين كريكـار، عـةيين هـةمان                   

تـر ضـاويان      وو، يـان دةبوايـة بـة شـيوةيةكي        ثيداويستييةكاين ثياوانيان هـةب   

، سؤسياليسيت ئةلَماين، منوونةيةك لـةو بارودؤخـة دذوارة         ٢بكةن؟ كالرازيتكني   يلَ

دا ويت؛ نايب هيض ثشتيوانييةكي تايبةيت لـة ذنـان          ١٨٨٩دينيتةوة، كة لة سالَي   

                                     
١- Proudhon  
١- Clara  Zetkin 
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بـةر  بكريت، جطةلة ثشتيوانييةك نةبيت كة لـة ضـيين كريكـار دةكريـت لةبةران        

تر تةا ثشتيواين لة ذناين كريكار بكريـت          بةواتايةكي[داواكردين سةرمايةدا     

ـ   دا هةلَويستةكةي طؤِريبـوو  ١٨٩٦بةالَم لة سالَي ]. نةك هةموو ذنان بةطشيت ـ و 

ــان    ــردين ذن ــشتيواين ك ــؤ ث ــاطةليك ب ــةندكردين ياس ــةر ثةس و جــةخيت لةس

  )١٤٦ :١٩٩٢ رؤباام(دةكرد

ثةِري و ذنانيكي زياترو زيـاتر ضـوونة نـاو     ي بيستةم يتَ  وردةوردة كةسةدة 

بازاري كارةوة، ئةم جؤرة ثرسيارانة سـةبارةت بـة كـاركردين ذنـان بةتـةواوةيت        

رووي لة زيادبوون كـرد و فيمينيـستةكانيش، قـسةوباسي خؤيـان سـةبارةت بـة                

. دا   ثي شيوةكاين كاريطةرييت كاركردين حةقدةسانةي ذنان، لةسةر ذيانيان دريذة       

ئةطةرضي بةِراي هةنديك لة فيمينيستةكان، ئةم زيادبوونةي كاركردن لة دةرةوةي           

مالَةوة، بة هؤكاريك بؤ كةمكردنةوةي نايةكساين نيوان ثياوان و ذنـان لةقةلَـةم        

تر، زيادبووين كاركردن، هيض دةوريك لة كةمكردنـةوةي        دةدريت، بةالَم الي ئةواين   

كاندا نـابيين و، لةراسـتيدا، هةنـدي لـة فيمينيـستةكان            نايةكسانيية رةطةزيية 

دةلَين كة كـاركردن قورسـايي زيـاتر دةخاتـة سةرشـاين ذنـان و، بوةتـة هـؤي                   

كاركردين رؤذانـةيان لـة دةرةوة بـة ثارةيـةكي كـةم و بـةِريوةبردين كارةكـاين            

 ناومالَةوةش يب   يتوو ئـةو فيمينيـستانةي كـة هـةم    . ئةوي هيض ثارةيةكيان بـدري

هةولَةكانيان تةرخان كردووة بؤ ليكؤلَينةوة لةسـةر كـاري حةقدةسـانةي ذنـان،             

زؤربةي كات هةولَي ئةوةيان داوة كة وةالَميك بؤ ئةم دوو ثرسـيارة بدؤزنـةوة كـة           

بووين رةطةزي، بووين هةيةو، بؤضـي داهـايت         بؤضي لةبازاري كاردا جياوازي قايل    
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تـر، زيـاتر ئاوِريـان لـة          كةمترة؟ كةساين ذنة هةرمانبةرةكان لة داهايت ثياوان      

ــاركردين يب ــةوة  ك ــدا داوةت ــةناو مالَ ــان ل ــي ذن ــة  . حةقدةس ــةوةش، ب ــا ل جي

بووين بةردةوامي ئابووري بةو مانايةية كة ئيدي ناتوانني بـة تـةا لـة      جيهاين

ــةجمؤرة      ــةِروو و، ب ــيارانة خبةين ــةم ثرس ــدا ئ ــي تايبةت ــيوةي والَتيك ضوارض

رجنةكانيان خـستؤتةسةر سيـستمي نيودةولَـةتيي بةرهـةم         فيمينيستةكانيش سة 

كردن و جؤرةكاين كاريطةري داناين ويرانبـووين ذينطـة لةسـةر             هينان و مةسرةف  

  .ئيمة دواتر هةر لةم فةسلَةدا دةطةِريينةوة بؤ ئةم مةسةالنة. ذنان

 


ةمـان ثيكـرد، ئـةو دووثرسـيارة طرينطـةي كـة            هةروةك لةسـةرةوة ئاماذ   

شيكردنةوة فيمينيستييةكان لةسةر بةشداريكردين ذنان لـةكاري حةقدةسـانةدا،          

بؤضي بازاري كار بة شـيوةيةكي  : هةولَيان داوة وةالَميكيان بؤ بدؤزنةوة، بريتني لة    

وانيـان  رةطةزييانة جيا كراوةتةوة؟ بؤضي ذنان هيشتا داهاتيكي كةمتر لةوةي ثيا         

ذنـان تـا   : هةية؟ ديارة وةالَمةكاين ئةم ثرسيارانة ثيوةندييان بةيةكـةوة هةيـة    

ِرادةيةك، يان بةطشيت، لةبةر ئةوة مووضةي كةمتر لة ثياوان وةردةطرن كـة ئـةو              

   ردراوة كة هةم بايةخي كةمتريان هةيـةو هـةميش           بةشانةي بازاري كاريان ثيسثي

  ي شيت وا رووي داوة؟بةالَم بؤض. داهايت كةمتريان هةية

هةنــدي لــة فيمينيــستةكان هــةولَيان داوة لــة ريطــةي شــيكردنةوةيةكي 

تيروتةسةيل هةموو ئةو شتانة كة هةنووكة لة كؤمثانيا بازرطانييـة طةورةكانـدا            
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ثـاش  ) ١٩٧٧(١رؤزابيت مـووس كـانتير    . ِرووئةدات، وةالَمي ئةم ثرسيارانة بدةنةوة    

رمانبةراين ذن و ثياوي كؤمثانيا طةورةكان لـة والَتـة   ليكؤلَينةوةيةك دةربارةي فة  

. يةكطرتووةكاندا، جؤرةكاين زيان بةركةوتين ذناين لةو كؤمثانيانةدا ثيشانداوة       

ئةو، ئاماذة بةوة دةكا كة ضؤن كةلتووري ريكخراوةيي ئةم كؤمثانيانة، بةضـةندين     

ـ . شيوةي جؤراوجؤر ِري لة ثيشكةوتين ذنان دةطريت       ي، سيـستمي ئاكـاريي   ئةو دةلَ

بةِريوةبةرايةيت، لة ثلةي يةكةمدا، نيرينةيةو هةروةها كؤمثانياكان، طرنطييةكي        

ئةم جؤرة  . زؤر ئةدةن بةو كؤبوونةوة ثياوانةي كة ذنان تياياندا بةشدارييان نيية         

شيكردنةوة، بةدلَي زؤريك لةو ذنانةي دةنيشيت كة لةناو ئةو جؤرة كؤمثانيانـةدا             

ن و كاردةكةن، بةالَم لةطةلَ ئةوةشدا، ضوونكة لة جيايت ئـةوةي كـة بـة               دامةزراو

ِرادةيةكي بةرفراوان شـيكردنةوة لةسـةر نايةكـساين رةطـةزي لـة بـازاري كـارو                

كؤمةلَطا طةورةترةكاندا بكات، هةموو هةولَةكاين تةرخان كردووة بؤ شيكردنةوةي         

ـ              ة ئاسـتيكي يـةكجار     ئةو شتانةي كة لـةو كؤمثانيانـةدا روو ئـةدات، ئـةويش ل

دةلَي، شـيكردنةوةكةي  ) ٣٣ :١٩٩٠(سيلوياوالَيب. بةرتةسكدا، كةوتؤتة بةر رةخنةوة 

كانتير، ئةوة دةطةيين كة لة كؤمةلَطاي طةورةتردا، بووين نايةكـساين رةطـةزيي            

شتيكي حةمتييةو، ئةطةرضي ئةوةثيشان ئةدات كة ضؤن ئةم نايةكـسانيية لـةناو      

انيدا دةخريتةطةِر، بةالَم شيكردنةوةكةي ئةو، شـةرح كـردين         كؤمثانيايةكي بازرط 

لة ] ئاسةوارةكةي ئةو [كةواتة هةرضةند   . ضؤنيةيت هاتنةئاراي نايةكساين نيية   

ئاسيت خؤيدا شيكردنةوةيةكي باش و بةكةلَكة، بةالَم بةطشيت، شـيكردنةوةيةكي          

                                     
١- Rosabeth  Moos  Kanter 
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ين كـار لـة ِرووي      تةواو نيية سةبارةت بة ثيوةنديية رةطةزييةكان، يان دابةشكرد       

  .رةطةزييةوة

ــستةكاين ــة    فيميني ــسييان ل ــازارداين سيك ــةلةطةليكي وةك ئ ــر، مةس ت

شوينةكاين كاركردندا، وةك روونكردنةوةيةك بؤ كاري كـةم بايـةختر و هـةروةها         

. حةقدةس كةمتري ذنان لة كارة حةقدةسانةكاندا، خستؤتةبةر تاوتوي كردنـةوة        

 بةشيك لة زجنريةي توندوتيـذي سيكـسي، كـة لـة     دةتوانني ئازارداين سيكسي بة   

بـؤ ئاطـادار   (خؤطري ثؤرنؤطرايف و دةسدريذي كردين سيكسيية، لةقةلَـةم بـدةين    

ئازارداين ). تر لةم بارةوة، فةسلَي ضوارةم خبويننةوة     بوون لة باسيكي تيروتةسةل   

طةليكي   نيستسيكسي، بةطشيت بةرةفتارطةيل نالةباري سيكسي ثيناس كراوة، فيمي       

دةلَـين كـة ئـازارداين سيكـسي، يـةكيك لـة هؤكارةكـاين              ) ١٩٨٨(١وةك ئستانكؤ 

جياكردنةوةي ثيشةيية، ضوونكة ئةطةري ئازارداين سيكسي ذنة هةرمانبةرةكان لة         

بةشة سوننةتييةكاين ئةو بازارانةدا كة لة ذير دةسـةالَيت ثياوانـدان و ثيـاوان              

ك لةو ذنانةي كة لة بازارطةليكي سوننةتيدا كاردةكةن   بةِريوةيان دةبةن زياترة وة   

كةواتة ئةطةري ئةوة لة ئاراداية كة ذنـان ناضـار          . كة شويين كارةكةيان ذنانةية   

بنب بةشة سوونةتيية ثياوانةكاين ئابووري بةجي بيلَن و بةثيضةوانةشةوة زيـاتر         

ثيـشانة بـنب كـة بـة     ئةو ئةطةرة لة ئاراداية كة لة ثلةي يةكةمدا خوازياري ئةو  

شيوةيةكي سوننةيت، بة ذنانة لةقةلَـةم دةدريـن و مةترسـي ئـازارداين سيكـسي         

لةشيكردنةوةي جياكردنةوةي ثيشةييدا، ئةو طرنطييةي كـة       . كةمتريشيان تيداية 

                                     
١- Stanko 
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كةرةوة، دةدريت، بة تةواوةيت ثيوةنـدي        بة ئازارداين سيكسي وةك هؤكاريكي روون     

ةية سةبارةت بة طرينط بـووين ئيحـساسايت سيكـسي وةك    بة روانطةي مرؤظةوة ه  

بةهـةرحالَ،  . روونكردنةوةيةك بؤ كؤنترؤلَ و دةسـةالَيت ثيـاوان بةسـةر ذنانـدا           

بريوِراي من، وةك شيكردنةوةكةي كانتير كة لةسةرةوة بامسان كـرد، ئةوةيـة كـة              

يين طةليكي وةك ئستانكؤ كة سةبارةت بـة ئـازارداين سيكـسي لـة شـو               فيمينيست

كاركردندا، بةلَطة بةدةستةوة ئةدةن، هةرضةند توانيويانـة روونكردنـةوة لةسـةر        

  .جياوازيي رةطةزانة بكةن، بةالَم لةراستيدا كاريكي ئةوتؤيان نةكردووة

فيمينيستةماركسيستةكان، لة هةولَةكانياندا بـؤ ئـةوةي كـة لـة ريطـةي             

نـاين سـةرمايةداريي    تاوتويطـةي ذن لـةبازاري   كردين سيستمي بةرهةم هيةوة، ثي

كاردا روون بكةنةوة، شيكردنةوةيةكي زياترو بةرفراوانتريان كردووة سةبارةت بـة       

يـةكيك لـةم   . ثيطةي ذنان لة بازاري كارو دابةشـكردين كـار لـة رووي رةطـةزةوة       

مـاركس  . شيكردنةوة ماركسيسيت فيمينيستييانة، تيؤري لةشـكري زةخـريةي كـارة        

ي، بــؤ ئــةوةي نــةهيلَيت كريكــاران توانــاي داواكــردين ئــةيوت كــة ســةرمايةدار

حةقدةسي زياتر و بارودؤخي باشتر بـؤ كـاركردن بكـةن، كـةلَك لـة لةشـكريكي        

هـةركاتيك ثيويـست بـة ذمارةيـةكي زيـاتري كريكـار       . كـار وةردةطريـت    زةخريةي

هةبواية، كة ئةطةري زيـادبوون و ضوونةسـةري حةقدةسـةكاين بـةدواوة بوايـة،              

كارةكان دةيانتواين ِروو لةو لةشـكرة زةخريةيـة بكـةن تـاكوو كريكـاراين                وةنخا

كارامةو تازةنةفةس يننة ناو بازاري كارةوة و بـةجمؤرة، لـة بةرانبـةر هـةموو               

هةنـدي لـة فيمينيــستةكاين وةك   . داخوازةكـاين كريكـاراين ثيـشوودا دةوةسـنت    
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شـيان خـستؤتة سـةر ئـةم        )جنـسييت (تومخيكي رةطةزانة ) ١٩٧٧(١ظرؤنيكابيضةي

باسةو لةوباوةِرةدان كة ذنـان لـةو ِروةوة لـة راسـتيدا وةك لةشـكريكي زةخـريةي               

كايتَ ثيويست بة كريكار  . وةر بطريدريت   كار،وان، كة هةميشة دةتوانري كةلَكيان يلَ     

هةيةو كاتيكيش ئةطةري هةلَبةزين و ضوونةسةري حةقدةسـةكان لـة ئارادابيـت،            

بانطهيشت بكرين بؤكاري حةقدةسـانة و كـاتيكيش كـة بـازار ِروو لـة          دةتوانريت  

  كاري ِروو لـة              كةسادي و يبت و بينيويسيت بة هةرمانبةر ناميت و ثيِرةونةقي دةني

ئةم مةسةلةية بةتايبةت سـةبارةت   . زيادبوون دةكات، بنيردرينةوة بؤ مالَةكانيان    

، ضـوونكة وا تةسـةور كـراوة كـة ئـةوان       بة ذناين خيزانبار راسيت لةخؤ دةطريت     

تريـشيان لةمالَـةوة هةيـة، كةواتـة          وابةستة بةداهايت ميردةكانيانن و كـاريكي     

دةتوانن و هةروةها حةزيش دةكةن هةركاتيك بازاري كار ثيويـسيت ثييـان بيـت،              

ئـةم شـيكردنةوةية، لـةِرووي تيؤرييـةوة     . كاربكةن، يان دةس لة كـار بكيـشنةوة      

ش ديتةبةرضاو، بةالَم ضـوونكة لةسـةر بناغـةي بةلَطةطـةيل        ي سةرنج بةشتيك راكي

طرياوة؛ بةلَطةطةليك كة ئةوة ثيشان نـادةن         تةجروبييةوة دانةمةزراوة، رةخنةي يلَ   

كة ذنان بةطشيت لةسـةردةمي قةيرانـة ئابوورييةكانـدا، بةِرادةيـةكي زياترلـة             

الةوةش، ئـةم جـؤرة شـيكردنةوةية       جي). ١٩٩٠والَيب(ثياوان واز لة كاركردن بينن      

رةنطة بتوانيت بانطةشةي روونكردنةوةي ئةم مةسةلةية بكات كة بؤضي ذنان كاري           

حةقدةسانة ئةكةن و بؤضي وازيـشي يلَ ئـةهينن، بـةالَم هـيض هةولَـدانيكي تيـا         

بةرضاو ناكةويت سةبارةت بة روونكردنةوةي جياكردنـةوةي بـازاري كـار لـة ِرووي      

                                     
١- Veronica  Beechey 
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تر دةكات كة لة ثيوةنديدا       وكوِريية ئاماذة بة كيشةيةكي طشيت      ةم كةم ئ. رةطةزةوة

لةطةلَ شيكردنةوة ماركسيستييةكاين سةبارةت بـة كـاركردين ذنـان، ئاماذةمـان            

كرد ــ واتة، ماركسيستةكان هةموو توانايان تةرخان كردووة بؤ روونكردنةوةي           ثي

تري سةركوتكاري و جياوازييـان،      ثيداويستييةكاين سةرماية، بةالَم سةرضاوةكاين   

كة يان ثيوةندييان بة سةرمايةدارييةوة هةية يان بؤ خؤيان سـةربةخؤن، ناديـدة          

ئةو فيمينيستانةي كة رةخنةيان لةم ئةولةوييةت ثيدانةي سةرمايةداري         . طرتووة

وةك روونكردنةوةيةك بؤ ثيطةي ذنان لة بازاري كـاردا طرتـووة، ئاماذةيـان بـةم                

ردووة كــة دابةشــكردين كــار بــةثيي رةطــةز، لــة كؤمــةلَطا       راســتيية كــ 

ش سةبارةت بـةم دابـةش     ثي كردنـةي   سةرمايةدارييةكانيشدا هةبوةو، كةواتة دةيب

كارة، روونكردنةوةيةكي جياوازتر لة روونكردنةوةكاين سةرمايةداري بة دةسـتةوة         

ــة نووســةرة ماركسيــست. بــدريت ــةم فيمينيــستةكان هــةولَيان د    هةنــدي ل اوة ل

بثةِرينن و بزانن كة      روونكردنةوة بة تةا ئابوورييانةي سةركوتكردين ذناين يتَ      

ئايــدؤلؤذيا ضــؤن دابةشــكردين رةطةزانــة دينيتــة ئــاراوة؟ بــؤ منوونــة        

جةخت لةسةر دةوري سةرةكي ئايدؤلؤذيا دةكات لة ثيكهاتـةي         ) ١٩٨٠(١بارت  ميشيل

ئةم . ٢و ئايدؤلؤذياي رةسةنايةيت بنةمالَةوة رةطةزدا، بةتايبةت لة ريطةي بنةمالَة    

سةركوتكردين ذنان لة   » بة تةا روونكردنةوةي ئابوورييانةي     «دووركةوتنةوة لة   

ــة يتَ    ــيت ل ــيندا، طوزارش ــةرمايةو ض ــيوةي س ــديك لــة    ضوارض ــةِريين هةن ث

ماركسيـسيت،    ماركسيستةكاين دةكرد لـة بـوارة باوةكـاين فيمينيزمـي           فيمينيستة
                                     

١- Michele  Barrett 
٢- Familialism 
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تـري فيمينيـسيت، كـة سـةركوت       ئةجنامداين جؤرة شـيكردنةوةيةكي   بةمةبةسيت

ــيوةي    ــة ضوارض ــة ضوارضــيوةي ســةرمايةداريدا و هــةم ل كــردين ذنــاين هــةم ل

دةتـوانني  . »سيـستمةدواليزمةكان «واتـة، تيـؤري     . ثياوساالريدا شـي دةكـردةوة    

ــةوارةكاين    ــة ئاس ــستمةدواليزمةكان، ل ــيكردنةوةي سي ــؤرة ش ــةم ج ــةي ئ منوون

) ١٩٩٧،١٩٩٠(دا  و سيلوياوالَيب ) ١٩٧٩ :١٩٨١(٢هارمتان  ، هايدي )١٩٧١(١ميضيل  تجوولي

كردنيكي ناماترياليسيت لةسـةر ثياوسـاالري    لةكاتيكدا كة ميضيل، شةرح   . ببينني

كردنيكـي ماترياليـسيت      و شةرح ) شيكاريدا دةسووِريتةوة   كةلةسةر تةوةري دةروون  (

تـري سيـستمة    ري دةكـات، تيؤرسـيةنةكاين   لةسةر سةرمايةداري، تيكةلَ بةيـةكت    

ــةرح  ــدي ش ــةكان وةك هارمتــان، هةن ــةر  دواليزم ــستييان لةس ــردين ماتريالي ك

  .ثياوساالري و سةرمايةداري ئاراستة كردووة

مةبةست لةو شيكردنةوانةي كة بـة ثيـي تيـؤري سيـستمة دواليزمـةكان،         

ي )تلفيق(تيكةلَ كردن لةسةر بةشداريكردين ذنان لةبازاري كاردا ئةجنام دةدرين،    

شيكردنةوةي ضينايةيت ماركسيستييانة لةسةر بةرهةم هيناين سةرمايةداري بـوو          

كردنيكي راديكالَي فيمينيسيت لةسةر ثيوةنديية رةطةزييـةكاين ذيـر     لةطةلَ شةرح 

ــاالريدا ــةالَيت ثياوس ــوان   . دةس ــدي ني ــؤنيةيت ثيوةن ــةدةن ض ــةولَ ئ ــة ه ئةوان

داري و ثياوساالري روون بكةنةوةو هةروةها تاوتويي ئـةو        هةردووسيستمي سةرماية 

رةوشانةبكةن كة ذنان و ثياوان بؤ ِراثةِراندين رؤلَة جؤراوجؤرةئابوورييةكان لـةم           

                                     
١- Juliet  Mitchel 
٢- Heidi  Hartmann 
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ــي كــة ســةرمايةداري و . دوو سيــستمةدا هــان ئــةدةن بــؤ منوونــة هارمتــان دةلَ

ري لة ثيشترة لـة     ثياوساالري، ثيوةندييان لةطةلَ يةكديدا هةية، بةالَم ثياوساال      

بــةِراي ئــةو، . ســةرمايةداري و تايبــةت بــة كؤمــةلَطا ســةرمايةدارييةكان نييــة

دابةشكردين كار بـةثيي رةطـةز، بـة طرينطتـرين خـالَي بندةسـت كـردين ذنـان             

لةقةلَةم دةدريت و، ئةو دابةشكردين كارةش، لة كؤمـةلَطا ناسـةرمايةدارييةكاندا     

و سةرمايةداري، دوو شيت سةربةخؤ، بةالَم ثيكةوة       كةواتة ثياوساالري   . ِروو ئةدات 

ك     طرينانـة       دراون؛ ئةمانة دوو سيستمي ليكـضِرذاون، كـة بـة هيجياواز، بـةالَم تي

ئاراي وابةستةييةكي دوواليةنـة و ثيوةنـدي نيـوان ثيـاوان، ئـةو بوارةيـان بـؤ                 

بوونـةش،  بناغـة مادييـةكاين ئـةم زالَ   . دةِرةخسينن كـة بةسـةر ذنانـدا زالَ بـن     

ثيـاوان، ذنـان لـة    . ي ذنان لة اليةن ثياوانةوةكاركردين    دةطةِريتةوة بؤ كؤنترؤلَ  

  كي     طةيشنت بة كاري حةقدةسانةي باشتر يببةش دةكـةن و بـةجمؤرة لـةبارودؤخي

ئةو مةسةلةية، بؤ ئةو ثياوانةي كة داهـايت زيـاتر لـة            . نالةباردا دةيايلَنةوة 

خوازةكـاين     ن بؤ دةِرةخسيين كة بة ثيي هةل      ذنانيان هةية، ئةو بوارةيا    ومةرجة دلَ

خؤيان لةطةلَ ذناندا ئيزدواج بكةن و ئةوةشيان بؤ مسؤطةر دةكات كـة ذنـةكانيان        

هةر لة ناو مالَدا مبيننةوةو منالَداري بكةن و بةشيكي هةرة زؤري كارةكـاين نـاو               

ِرووي مادييةوة وابةستة لةو روةوة كة ذنان زؤربةي كات لة     . مالَةوةش ئةجنام بدةن  

          حةقدةسـي نـاو    بة ثياوانن، هةر بؤية ناتوانن خؤيان لة ئةجنامـداين كـاري يب

هوودةدا ــ ئةم واقعييةتـة  ١مالَةوة بة دوور بطرن و، ــ لة جؤرة سووِرانةوةيةكي  بي 

                                     
١- cycle
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كة ذنان كاري يب حةقدةسي ناو مالَةوة ئةجنام ئةدةن، وةك ريطريك لـة بـةردةم               

جيـا لـةوةش، ثيـاوان لةريطـةي        . ان بة فيركاري و كاري باشتر واية      طةيشتين ذن 

            كـسي و هـةروةها تواناييـةكاين زاوزيكـردين    كؤنترؤلَ كـردين ئيحـساسايت سي

ومةرجيكدا منالَيان ببيت، كـة    هةل  و لة ض    نيشان دةكةن كة كةي     ذنانةوة، ئةوة دةس  

ن بـة كارطـةليك كـة       هةمديسان ئةوةش ريطر دةبيت لـة بـةردةم طةيـشتين ذنـا           

  .حةقدةسي طوجناويان لة طةالَ بيت

  لةبةرثرضي ئةو مةسةلةيةدا رةخنةطران وتوويانة كة ئةم تيؤرةي سيستمة    

كة ثياوساالري بة   » ناومالَ«دواليزمةكان، جياييةك دةخاتة نيوان دووقةلَةمِرةوي      

. ةريدا زالَـة  كة سةرمايةداري بـة سـ     » جيهاين دةرةوة «سةريدا زالَةو، قةلَةمِرةوي    

هةروةها ئةوة دةوتريت كة ئةم دابةشكردنة، ضؤنيةيت دابةشكردن بـة بوارةكـاين        

طشيت وتاكةكةسي لة اليةن فةلسةفةي سياسي سوننةتيمان دينيتةوة يادو، هـيض           

ــةوة ــشكةوتووشي يلَ ناكةويت ــيكردنةوةيةكي ثي ــةكي. ش ــة الي ــؤري  ل ــرةوة، تي ت

ةتيظةي تيدا نيية كة دان بةوةدا بنيـت كـة          سيستمةدواليزمةكان، ئةو اليةنة ثؤز   

. تــةا يــةك روونكردنــةوةي طــشطري بــؤ ســةركوتكردين ذنــان لــة ئارادانييــة 

هةولَ ئةدات لـة ريطـةي تـاوتوي كـردين كيشمةكيـشةكاين نيـوان            ) ١٩٩٠(والَيب

س            سةرمايةداري و ثياوساالري و هةروةها ثيداطرتين زياتر لةسةر ضؤنيةيت هـةلَ

ــةوتك ــة  ١ردين رةطةزثةرةســيتو ك ــةرة ب ــستمانةدا، ث ــةم سي ــةردوو ئ ــةلَ ه لةط

والَـيب هـةروةها جـةخت لةسـةر طرنطايـةيت      . تويذينـةوةكاين هارمتـان بـدات   

                                     
١- Racism 
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كاريطةرييت ثيوةنديية نيودةولَةتييةكان لةسةر ثيوةنديية رةطةزييةكاندا دةكـات     

ئةوةش كة هةنـدي  سةرةِراي ] دامةزراندن لة سةركاريك[لة مةسةلةي ئيستخدامدا   

ــة دذي تيــؤري ) ١٩٨٣( سؤسياليــسيت وةك ئيليــسين جيطــر  مينيــستفي بةلَطــة ل

ــؤ    ــشطري ب ــةكي ط ــةدةن روونكردنةوةي ــةولَ ئ ــةوةو ه ــستمةدواليزمةكان دينيت سي

سةركوتكردين ذنان بة دةستةوة بدةن ـــ جيطـر ئـةم كـارة لـة ريطـةي ضـةمكي               

كيكة كـة دةتوانيـت   ضةم] نامؤبوون[ةوة ئةجنام ئةدات و، بةِراي ئةو،    »نامؤبوون«

كةلَك لة طةشبينييةكاين ماركسيزم وةربطريت و لةطةلَ ئةوةشـدا لـة شـيكردنةوة      

بثةِرينيت و، هةلَطري هةنـدي      ي يتَ »ضني«بةرتةسكةكةي ماركسيزم لةسةر بنةماي     

طـةيل راديكـالَي      طةيـشنت   شيكاري، يتَ   تر بيت، لةوانة، دةروون     تومخي ِروونكةرةوةي 

ــ قسةي من ئةوةيـة كـة هـةر تيؤريـك كـة        .... ةر ئيحساسات و  فيمينيسيت لةس 

هةولَ بدات لةريطةي ضةمكيكي طشطريةوة، سةركوتكردين ذنان ِروون بكاتةوة، ئـةو   

مةترسييةي لةبةردةمداية كة بةرةوِرووي بة هيند نةطرتين طرنطايةيت جياوازيية         

تيؤري سيستمة  . تيؤرانةوةكردةييةكاين نيوان ذنان ببيتةوة، بة هؤي يةكيتييةكي        

ــةي     ــةوةي بناغ ــتيين دؤزين ــردين بةس ــةرفراوانتر ك ــةولَي ب ــةكان، ه دواليزم

ــردين     ــنووردارتر ك ــةك س ــةدات ن ــان ئ ــةركوتكاري ذن ــة  . س ــةرجندان ب بةس

كراوو هـةروةها     بووين ئةزموونةكاين ذنان لةسةر بازاري كاري بةِرةطةزي        فرةضةشن

 جيهانــدا، ئــةو مةســةلةية   دابةشــكردين رةطةزانــةي كــار لةسةرانــسةري   

ــة       ــةرة ب ــدةن ث ــةولَ ب ــستةكان ه ــة فيميني ــة ك ــةكي زؤري هةي طرنطايةتيي

ــارةي   ــةك دةربـ ــةوةي روونكردنةوةيـ ــؤ دؤزينـ ــدةن بـ ــوونةكانيان بـ بةدواداضـ
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كردين كاري ذنان لةاليةن ثياوانةوةو، شيوة جؤراوجؤرةكاين ئةو كؤنترؤلَ       كؤنترؤلَ

مةلَطا جؤراوجؤرةكانيشدا لةبةرضاو بطرن و    كردنةش لة دريذةي سةدةكاندا و لة كؤ      

  .ئاوِريان يلَ بدةنةوة
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تائيرة، هةنديك لة ئاراستةفيمينيستييةكامنان سةبارةت بة كاري حةقدةسـانةي         

مةسـةلةيةكي تـةواو    .ذنان و جياكردنةوةي رةطةزانةي بازاري كارمان تاوتوي كرد       

تر كـة سـةرجني فيمينيـستةكاين بـؤ خـؤي راكيـشاوة، مةسـةلةي                 ثيوةنديداري

 هةروةك لةسةرةوة بةكوريت ئاماذةمان    . حةقدةسي ذنانة لة ناومالَدا     كاركردين يب

ــةم كاركردنــة بةخؤِراييــة بــة دةرةجنــامي   ثيكــرد، زؤربــةي فيمينيــستةكان، ئ

الري و سـةرمايةداري لةقةلَـةم ئـةدةن كـة          هيناين ثياوسـا    سيستمةكاين بةرهةم 

. ئيختيـاري ذنـان     زانةي كارةوة، ثياوان ئةكةن بة خاوةن       بةهؤي دابةشكردين رةطة  

لةطــةلَ ئةوةشــدا كيــشةي بــةخؤِرايي كــاركردين ناومــالَ، بةكيكــة لةومةســةلة 

كيشةسازانةي كة سةرلةنوي فيمينيـستةكان ناضـار دةكـات بكةونـةوة سةرباسـي             

لةاليةكةوة، هةنديك لة فيمينيستةكان وتوويانة كـة ذنـان      . جياوازييةكساين و   

ــداري ــة مالَ ــة    دةيب وازل ــانةوة ك ــاركردين حةقدةس ــةي ك ــنن و لةريط ــردن بي ك

. حةقدةسيكي هيندةي ثياوانيش وةربطرن، هةولَي بةدةست هيناين يةكساين بدةن        

كارة بةخؤِراييـةي كـة   ترةوة، هةندي لة فيمينيستةكان وتوويانة كة ئةو       لةاليةكي

ــدا وةك ضــاوديرو بــةرثرس ئــةجنامي ئــةدةن بــة قــةد كــاري . ذنــان لةناومالَ

  .حةقدةسانة بايةخي هةيةو، كةواتة دةيب قةدري بزانري و بةهاي ثي بدريت

يـةكيك لــة ئاراسـتةكاين تــاوتوي كــردين دؤخـي نالــةباري ضــؤنيةيت    

ـ          دا، داواكـردين حةقـدةس بـوة       مامةلَةكردن لةطةلَ كـاركردين ذنـان لـةناو مالَ
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ــداري ــان بؤمالَ ــردين ذن ــتا و   . ك ــاِرؤزا داالكؤس ــةن ماري ــة الي ــة ل ــةم بريؤكةي ئ

» ٢دةسةالَيت ذنان و هةلَوةشانةوةي كؤمةلَطا    «ةوة لة كتيبيكدا بة ناوي      ١سيلماجيمز

ي ماركـسيان تيكـةلَي ئـةم      »ئـةرزش «تيؤري  ) ١٩٧٢(داالكؤستا و جيمز  . خرايةِروو

بةخؤِرايي كاركردين ذنـان لةمالَـدا، لـةوِروةوة كـة ئةرزشـي زيـادة       باسة كرد كة  

. ي بةرهةم دةهينا، بةالي سةرمايةدارييةوة شتيكي طرينط بـوو        ]سةرمايةي زياتر [

ئةوان لةوباوةِرةدا بوون كةسيستمي سةرمايةداري، ذنان لـة ريطـةي ئةجنامـداين            

يارييت و ضـاوديري كـردين   هةمووكارةكاين ناومالَ و بةخيوكردين منالَ و بةرثرس     

بنةمالَةوة، كة بؤ دريذةكيشان و بةردةوام بووين سيستمي سةرمايةداري، ثيويسنت،          

ــةخؤِرايي دةضةوســينيتةوة ــةو  . وةك كريكــاريكي ب ــةوة، كــة ئ ــةجمؤرة، ناومالَ ب

ترين شويين خةباتكردين ذنانة بـؤ   كارةبةخؤِراييةي تيا ئةجنام دةدريت، سةرةكي  

ذنان دةيب بةمةبةسيت بةِرةمسييةت ناسراين بايةخي ئةوكارانةي كـة          .ونرزطاربو

. لة مالَدا دةيكـةن خـةبات و شـةِربكةن و بؤكارةكانيـان داواي حةقـدةس بكـةن                

داالكؤستا و جيمـز دةلَـين كـة، لـةوِروةوة كـة حكوومـةت زيـاترين قـازانج لـة                    

ين نـاو مالَـةوة     سةرمايةداري دةبات، كةواتة دةيب دةولَـةت، حةقدةسـي كارةكـا         

ئةطـةر ذنـان كارةكـاين ناومالَيـان بةكـةم         . بدات، نةك يـةك بةيـةكي ثيـاوان       

      خوازي خؤشيان ثـي نـةدريت، لـةو حالَةتـةدا دةيب دةس          بطريدريت و حةقدةسي دلَ

ش بة هةندي شيوةي جؤراوجـؤر مانيـان           . بكةنة مانطرتن  ك لة ذنان لةوةثيهةندي

                                     
١- Mariarosa  Dalla  Costa & Selma  James 
٢- The  Power  Of  Women  and  The  Subversion  The  Community 
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ق دةطريـت (ة ميردةكةي جيا دةبيتةوة    بؤ منوونة، ذنيك كة ل    : طرتووة ئيـدي  ) تةالَ

  وةندييان بةمالَ و هاوسةردارييةوة هةية   ئةو ئةركانة جيناكات كة ثي يـان  . بةجي

ذنيك كة بِرياري داوة بتوانيت لةمايف منالَ لةبارخـسنت بةهرةمةنـد بيـت، ئيـدي            

      وةنديدارةكانيشي بةِريت و ئةركة ثيت منالَي ببيلةم روةوة، ئـةم    . وة نابات نايةلَي

ـضييةكي          جيكة لة سةرثينةكردين ئةركةكانة، بةشي زي   »بـالقوه «بةجيي بـةهي

  .ذنان لة دذي ئةو سيستمة سةرمايةدارييانةي كة سةركوتيان دةكات

تر كة باسةكاين داالكؤستاو جيمزيان بـة هـؤي           فيمينيستةكاين  ماركسيست

ؤكي ليكـــردن نـــةزانيوةو،   هؤكارطـــةليكي تيؤرانـــةوة، بـــةقابيلي داكـــ   

تريش كة ئايدياي مالَداري كردن لةبةرانبةر حةقدةسيان بة هـؤي      فيمينيستةكاين

هؤكارطةليكي ئايدؤلؤييكيةوة، بة نالةبار لةقةلَـةم داوة، ئـةم باسـةي مالَـداري          

ئةطةرضي تـةواو   . كردن لة بةرانبةر حةقدةسيان بة توندي خستؤتة بةر رةخنةوة        

هيـشتا بةشـي هـةرةزؤري كـاري ناومـالَ و ضـاوديري كـردن و             ئاشكراية كة ذنان    

بةرثرسيارييت بةخؤِراييان لة كؤمةلَطاي ئيمةدا لة ئةستؤيةو ئةم كارانةشيان بـة         

كةم، يان تةنانةت هةر ناديدة ئةطريدريت، بةالَم ئايـا هينانـة ئـاراي رةوشـيكي               

ضارةيةكي طوجناوة بؤ ئـةو     ريطة] ي ذنان [ثارةثيداين دةولَةيت بؤ مالَداري كردن      

كيشةية؟ هةرضةند رةنطـة مـرؤظ بـري لـةم مةسـةلةية بكاتـةوة كـة حةقـدةس            

وةرطرتين ذنان لة بةرانبةر كارة بةخؤِراييةكانيان، شتيكي باش و طوجناوة، بةالَم        

دةتوانني جـةخت لةسـةر ئـةوةش بكـةين كـة ثيـداين حةقـدةس لـة بةرانبـةر              

ةت بةو دابةشكردنة دةبةخشيت كة هةنووكـةش لـة   كردندا، تةا رةمسيي   مالَداري

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com



 

 

بةندييـة بكـات، بـة        ومِر لةسةر ئـةم ثـؤلين       ئارادايةو، لةجيايت ئةوةي كة مشت    

ثيضةوانةوة رةمسييةيت زياتر بة دابةشكردين كـار لـة نيـوان ذنـان و ثياوانـدا              

  .دةبةخشيت

وةك يش، شيكردنةوة لةسةر ئةوذنانة دةكـات كـة         )١٩٨٤(كريستيةن ديلفي 

لـةناو مالَـدا كاردةكـةن، بـةالَم بةثيـضةوانةي          ) حةقـدةس   يب(كريكاري خؤِرايي   

ئـةم كاركردنـة    ) بةري  قازانج(ترين براوةي     داالكؤستا و جيمزةوة دةلَي كة سةرةكي     

ديلفـي  . بةيةكي ثيـاوانن    بة خؤِرايية، حكوومةيت سةرمايةداري نيية، بةلَكوو يةك      

  كي  لةوباوةِرةداية كة بةرهةم هينـانيزانيي، جؤرة بةرهةم هيناين مالَةضة، يان خي

واتة شيوة بةرهةم هينانيك كة دوو      . جياوازة، كة لةذير كؤنترؤلَي ثياوساالريداية    

كةر كة بةرهةم هينـةرن       ذناين خيزانبار ومالَداري   / ذنان: تيايدا بةشدارن » ضني«

 قــازانج لــة كارةكانيــان ئــةو ميردانــةي كــة دةيانــضةوسيننةوة و/  و، ثيــاوان 

ئةطةر، هةر وةكوو ديلفي دةلَي، ئةوة ثياوان بن كة بةشيوةي راسـتةوخؤ      . وةردةطرن

ــدا قــازانج ببــةن، نــةك حكوومــةيت    ــة مالَ ــةخؤِرايي كــاركردين ذنــان ل لــة ب

سةرمايةداري، كةواتة دةيب فيمينيستةكان لة ثيناو طـؤِريين ثيوةندييـةكاين ذن           

ــر دةســة الَيت ثياوســاالريدا كــة بــوار بــؤ ئــةم ضةوســاندنةوةية وثيــاو لــة ذي

دينيتـةوة يادمـان، هـةولَ و       ) ٨٩ :١٩٩٠(هةروةك والَيب . دةِرةخسيين، خةبات بكةن  

هةنـدي طؤِرانكـاري بـاش و      ) تـردا   لةطةلَ هؤكارةكاين (تيكؤشانة فيمينيستيةكان   

ياو لة ناو بنةمالَـةدا     بةكةلَكيان لة بواري ناومالَ و ثيوةندييةكاين نيوان ذن و ث         

  :كةوتؤتةوة يلَ
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ذن ئيدي وةكوو ثيويست ملكةض و وابةستةي ميردةكةي نيية، كة هـةتا            

سةروةخيت مردن و ليك دابِران، ئيجازةي كاركردين لة دةست ثياوةكةيدا 

لـةميردةكانيان جيـا    [لةطةلَ ئةوةشـدا ذمارةيـةكي زؤري ذنـان         . بيت

 دةكةن، بةيب ئةوةي ميرديان هةبيت منالَيان تر ميرد بةكةسيكي] و دةبنةوة

تـر   دةيب و لةجيايت كاركردن بؤ ميردةكانيان، كار بؤ خـاوةن كـاريكي     

ذنان بةشيكي كةمتر لـة كارةكـاين تـةواوي ذيانيـان، لـةذير       . دةكةن

كؤنترؤلَي ثيوةندييةكاين بةرهةم هيناين ثياوساالريدا ئةجنام ئةدةن، 

، هةمان ئةو  ن)تامي فول(كةري تةواوكات  ة مالَداريهةرضةند كاتيكيش ك

ضةند كاتذميرة كاردةكةن كة ذنان ضةندين دةية ثيشتريش ئةجناميان   

ذنان لةناو نةتةوة جؤراوجؤرةكاندا، لة ِرووي دةستةويةخةبوونيان . ئةدا

بةرانبةر ئةم ثيوةندييانةي بةرهةم هيناين ثياوساالري، جياوازييـان        

  ].بارودؤخيكي وةك يةكيان نيية [يةكديدا و هةية لةطةلَ 

ديارة زؤربةي ئةم طؤِرانكارييانة، بة قازاجني ذنان بوة، بةالَم بةيـةكجاري   

ثيوةنديية نايةكسانةكاين نيوان ذن و ثياويان لة قةلَةمِرةوي بنةمالَةدا، لـةناو            

ــشتا بةشــي هــةرةزؤري كــاري بــةخؤِرايي بةرثرســيارييت  . نــةبردووة و ذنــان هي

كردنيان لة كؤمةلَطادا لة ئةستؤية، هةرضةند ئةم كـار كردنـة بةتـةا        ضاوديري

لةراستيدا هـةروةك   . يةكاندا ئةجنام نادريت  »١ناوكي«لةناو بنةمالَة سوننةتيية    
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لة فةسـلَي ثيـشتردا بامسـان كـرد دةتـوانني طؤِرانكارييـةكاين نـاو ثيكهاتـةي              

 بةبةشـيك لـة طـؤِراين وابةسـتةيي لـة           هيناين مالَةضة، يان خيزانيـي،      بةرهةم

ثاشانيش دةتوانني . فؤرميكي تاكةكةسييةوة بؤ فؤرمة طشتييةكةي لةقةلَةم بدةين    

بلَيني كة فيمينيستةكان دةيب بضنة سؤراخي كيشةطةيل ثيوةنديدار بـة ئـابووري و    

هةية ثيوةنديدار بة سياسةيت كؤمةالَيةتييةوة، كة ثيوةندي تةواويان بة يةكةوة          

ــ ئةطةر ذنان داهاتيكي يةكسان لةطةلَ ثياوانيان هةبيت لة بازاري كاردا، بةالَم            

هاوكاتيش رؤلَي بةرثرسيار و ضاوديري بة خؤِراييان لةمالَـدا، لـة ئةسـتؤدابيت،             

هةربةم ثيية، بةتةا ثيداين حةقـدةس بؤكـاري        . هيض فايدةيةكي بؤيان نابيت   

زؤربـةي كـات لـة ريطـةي     (كـردين ذنـان لـة مالَـدا      بةرثرسـيارييت و ضـاوديري  

ئةطـةر نايةكـساين لـة كـاري حةقدةسـانةدا          ) طةيل مالَيي دةولَةتييةوة    يارمةيت

ــشةكة ناكــات ت، ضارةســةري كيــذةي هــةبي كي. دريــرةدا بــؤ جــاري تــر، دةرك  لي

 طشيت و تاكةكةسـي و ] قةلَةمِرةوي[بةزةروورةيت ليكؤلَينةوةي سنوورةكاين نيوان    

هةروةها هةلَسةنطاندين دووبـارةي كـاري ذنـان لـةناو هـةردوو قةلَةمِرةوةكـةدا              

  .دةكةين كة فيمينيستةكان جةخيت زؤري لةسةر دةكةن

 



ثيشتر هةر لةم فةسلَةدا ئاماذةمان بة زةروورةيت شيكرنةوةي رؤلَـي ذنـان             

ة خؤِراييدا كرد، نةك تةا لة والَتيكدا بـةلَكوو لةسـةر           لة كاري حةقدةسانةو ب   
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لة كاتيكدا كة ئابووري جيهاين، بـةهؤي بـةردةوام زيـادبووين           . ئاسيت جيهانيدا 

هينــان و  ذمــارةي ئــةو كؤمثانيــا طــةورة فرةنةذادانــةي كــة ثــةرة بــة بةرهــةم 

 زةروورةت  كردن دةدةن، يةكثارضةتر دةيب، ئةم مةسةلةية زياتر و زيـاتر           مةسرةف

جةخيت لةسةر دةكات، ئيمة    ) ١٩٩٣:١١٨(١هةروةك ثاتريشيا ويليامز  . ثةيدا دةكات 

دةيب بري لة واقعييةتةكاين جيهانيك بكةينةوة كة تيايدا سنوورة نةتةوةييةكان          

لة هةوراز و نشيوةكاين ذياين ئينـسانةكاندا، كـةمتر لـة ثيكهاتـةي كؤمثانيـا               

  :فرةنةذادةكان، طرنطييان هةية

ناتوانني كيشمةكيش و موناقةشة ناوضةييةكاين سةبارةت بة جياوازي        

بوون لة شويين كاركردن، بـة مةسـةلةطةليكي تـةا ناوضـةيي              قايل

كيشةكاين كارو ذيرثي خستين مافـة مةدةنييـةكان،        : لةقةلَةم بدةين 

مةسةلةطةليكي تةا ثيوةنديدار بة ياساكاين ئيمةوةنني ــ نـة لـة           

نيكي ثِرلة ناوضةطةيل ئازادي بازرطاين، دوورطةطةليكي ثيشةسازي جيها

كة دةتوانن لة كةمترين ماوةدا ضاالكييةكانيان لة كارؤليناي باكوورةوة 

س، يان فيليثني بطويزنةوة بؤ مةكزيك، تايلةند، لؤس ئاجنلي.  

فيمينيستةكان دةلَين ئةم ئابووريية جيهانيية، بةشـيوةطةليكي تايبـةت،          

ئـةم  . كةر دةخاتة ذيـر طوشـارةوة   هينةرو هةم وةك مةسرةف   نان هةم وةك بةرهةم   ذ

ــسيت و    ــانيي كلؤنياليـ ــستمي جيهـ ــيت سيـ ــةر دةسـ ــة، لةسـ ــتةم ليكردنـ سـ

سةرووكلؤنياليزمدا جيبةجي دةكريت كة مؤديلـةكاين ثةرةسـةندين رؤذئـاوايي و           

                                     
١- Patricia  Williams 
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هةمدا دادةسةثينن   » ئةورووثاتةوةري« ميس : ١٩٨٦(١ياميسمار. بةسةر جيهاين سي

بة توندي هيرش دةكاتة سـةر هـةموو ئـةو شـتانةي كـة خـؤي بـة             ) ١٩٩٣و شيوا 

تر،   ناوديري دةكات ــ بة واتايةكي    » ئؤستوورةي قةرةبووكردنةوةي دواكةوتوويي  «

هيرش دةكاتة سةر بةرنامـةكاين ثةرةسـةندن، لةسـةر بنـةماي ئـةم بةرداشـتة             

 مـؤديلي ذيـان ئةوةيـة كـة لـة كؤمـةلَطا             كـة باشـترين   ) ية  ئاشكرا، يان يين  (

ــة   ــاوةو، والَت ــدا ب ــةوروثا و ذاثؤن ــةكطرتووةكان و ئ ــة ي ــدةكاين والَت دةولَةمةن

ــاين      ــةكاين والَت ــة رينمايي ــويطرتن ل ــة ط ــوانن ب ــشكةوتووةكانيش دةت ناثي

بةجمؤرة ئةم والَت و ضينة دةولَةمةندانة و     «. بةو ذيانة باشة بطةن   » ثيشكةوتوو«

لَي ــ واتة ثياوان ــ شارةكان و شـيوة و سـياقة باوةكانيـان، بـةجؤرة           رةطةزي زا 

            كي يؤتؤثياي ليربالَيزم لةقةلَةم دراوة؛ يؤتؤثيايـةك كـة طوايـة دةيببةديهاتني

لـة راسـتيدا، ئـةم    ). ٥٥ :١٩٩٣ميس و شيوا (» ئةوانةي كة دواكةوتوون، ثيي بطةن  

بة ) مةشرووعيةت ثيدان (بةخشني  ئايدؤلؤذياية بة مةبةسيت ثاراسنت و رةوايةيت       

مؤديلي طةشةسةندن و كةلَةكةبووين بةردةوامي كؤمةلَطاي مـؤديرين ثيـشةسازي،          

هةم، بـةلَكوو               ا هـةذاربووين خـةلَكي جيهـاين سـيويستةو، نةك تـةيةكجار ثي

دةكةويتـةوة،    ويرانبووين ذينطةو هـةروةها سـةركوتكردين بـةردةوامي ذنـاين يلَ          

بووين رةطةزانـةي يلَ    ديلي طةشةسةندنة، لة ئاكامدا جياوازي قايل     ضوونكة ئةم مؤ  

  .دةكةويتةوة

                                     
١- Maria  Mies 
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ــستةكاين ــؤرة     فيمني ــةم ج ــاوةكاين ئ ــةولَيان داوة سةرض ــة ه ــريش ك ت

سياسةتانةي سةردةمي كلؤنياليزم، كاتيك كة جؤرة دابةشكردنيكي كاري رؤذئاوايي       

 سةثينرا، تـاوتوي بكـةن،     بةسةر زؤريك لة كةلتوورة ئافريقايي و ئاسياييةكاندا      

نيطةراين خؤيان دةربِريوة لةوةي كـة سياسـةتة بازرطانييـةكان و طةشةسـةندين          

           جيـاوازي قايـل بـووين رةطةزانـة كؤتاييـان ثـي ـت   ئةوروثاتةوةر، بة هةنديبي

زؤربةي جار، دةرةجنامي ئةم داسةثاندنة، لةوِروةوة كـة       ). ١٩٩٣ثيترسن و رؤنيان  (

كراوةكانيان ناضـار بـة ضـاندين بةرهةمطـةيل فرؤشـتين كـرد            داطريكةران، داطري 

ـ       بةرهةم[ بـة ثـةراويزكردين   ] طةليكي كشت و كالَي كـة قـابيلي فرؤشـتنن ـ و 

وردةوردة كـة ضـاندين     . هةرضي زياتري ذنان لة ثرؤسةي بةرهـةم هينانـدا بـوو          

ن ثياوان  فرؤشتين، طؤِرا بة ضاندين سةرةكي، تةرتيباتيكي تازةي ئابووري لةنيوا        

و ذنان و، هةروةها روانطةطةليكي تازة لة ثيوةنديدا لةطةلَ لةسةرتربووين ثيـاو          

). ١٠٨ :١٩٩٣ لينـسلي   ئاوطؤنديث ـــ  (لةِرووي ئابووري كؤمةالَيةتييةوة هاتة ئاراوة    

         شكةوتووتر و هـاوِريكي ثيوةطةليئةمِرؤكةش ضةوساندنةوةي كلؤنيالةكان، بة شي

لة » ١ِرشتنةدةرةوةي ثارةكان «بة  ) ٥٨ :١٩٩٣ميس وشيوا   (يس  لةطةلَ ئةو شتةي كةم   

هةم ناوديري دةكات، دريذةي هةية         ئةوة . والَتاين ثيشةسازييةوة بةرةو جيهاين سي

ئيدي كةرةسـةي خاونييـة كـة لـة كلؤنيالةكانـةوة بـؤ والَتـة ثيـشةسازييةكان                 

راوان دةطـؤِرن بـة   دةنيردريت، بةلَكوو كلؤنيالـة ثيـشووةكان، بةشـيوةيةكي بـةرف     

شويين بةرهةم هينان، ضوونكة دةتوانريت ثارةيـةكي كـةمتر بـة كريكارةكانيـان          

                                     
١- externalization  Of  Costs 
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ذنان باشـترين كريكـارانن لـة    . بدريت لةضاو كريكاراين والَتة ثيشةسازييةكاندا    

هةمدا، ضـوونكة لةضــاو ثياوانـدا دةتــوانري ثارةيـةكي كــةمتريان      جيهـاين ســي

ت  ثيطةي ئةوشتةي كة         لةطةلَ ئةوةش . بدريدا، ذنان لة جيهاين ثيشةسازيدا، لة ري

ناوديري دةكات، دةضةوسينرينةوة، واتـة     » ١ئيدارةكردين كاباين مالَةوة  «ميس بة   

ثرؤسةيةكي ثيويسيت ميذوويي بؤ طةشةكردين ثيشةسازي، كة ذنـان تيايـدا وةك       

  .ونكةراين بةرهةمةكاين ئةم سةنعةتة، دةردةكة ترين مةسرةف سةرةكي

ئةم دوو ثرؤسةي ئيدارةكردين كلؤنيال و ئيدارةكردين كاباين مالَةوة،         

. بةتةواوةيت و بة ئاشكرا تيكضِرذاون و ثيوةندييان بة يةكـةوة هةيـة   

بةيب ضةوساندنةوةي كلؤنيالة دةرةكييـةكان ـــ ثيـشتر بـة شـيوةي             

ي كاري طةيل راستةوخؤ و ئةمِرؤ لةناو ضوارضيوةي دابةشكردين نوي كلؤنيال

، واتـة بنةمالَةيـةكي   »كلؤنيـايل دةرووين «دا ــ ثيك هيناين     جيهاين

بةخيوي بكات، لة   » بةخيوكةر«و هةروةها ذنيك كة ثياويكي      » ناوكي«

  . توانادا نةبوو

  )١١٠ :١٩٨٦ميس(

شيكردنةوةكةي ميس هةرضةند لـة ِرووي تيـؤري و تةجروبييـةوة قـابيلي             

ويناكردين ثيوةنـدي نيـوان سـةركوتكردين ذنـان لـة           طرتنة، بةالَم لة      رةخنة يلَ 

هةم و سـةركوتكردين ذنـان لـة والَتـة ثيـشةسازييةكاندا،                والَتاين جيهاين سـي

ثيكهاتـة ضةوسـينةرةكاين سـةرمايةداري و       : ئـةو دةلَـي   . دةوريكي باش دةبينيت  

                                     
١- housewifization 
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 ذنانة لة   كلؤنياليزم، بةشيكي زؤري ئةو بنةمايةيان كة بؤ يةكطرتين نيودةولَةيت        

ــوينة      ــة ش ــان ل ــةكاين ذن ــوونكة بةرذةوةنديي ــرد، ض ــةناويان ب ــارادابوو، ل ئ

جؤراوجؤرةكاين جيهاندا، بةثيي ثيناس كردين ئةم سيستمانة لةسةريان، لـةدذي         

بؤمنوونـة، رةنطـة وةرطـرتين حةقدةسـي زيـاتر، بـةقازاجني            . يةكدي وةستاون 

هةمدا كاردةكـةن، بـةالَم   وبةرطدا لة جيه ئةوذنانة بيت كة لة سةنعةيت جل   اين سي

وبةرطة بؤ ذناين والَتاين ثيشةسازي، بـة نرخيكـي    ئةوة بةو مانايةية كة ئةو جل  

ــة، وةك    ــضةوانةي بةرذةوةندييةكانيان ــة ثي ــةوةش ب ــة ئ ــت، ك ــر دةكِردري طرانت

ريطةضارةي ئةم كيشةيةش، بةثيي بؤضووين ميس، كؤتـايي هينانـة          . كةر  مةسرةف

بـةهؤي طةشةسـةندن و ئـازادي و      » ةرةبووكردنـةوةي دواكـةوتوويي   ق«بة مؤديلي   

كةرةكانةوة، جؤرةئازادي و ئيختيارثيـدانيك كـة بـةِراي      ئيختيارثيدان بة مةسرةف  

ثيدةضيت دةيب بانطةشةكاين ميس    . ميس، قازانج بة هةموو ذناين دنيا دةطةينيت      

ة ثيشةسازييةكان تةعـديل    ي ذناين والَت  »ئيدارةكردين كاباين مالَةوة  «دةربارةي  

ضــوونكة، هــةروةك ثيــشتريش بامسـان كــرد، رؤذلــةدواي رؤذ ذنــانيكي  . بكريـت 

هةرضـةند  (زياتروزياتر لة والَتة سةرمايةدارييةكاندا دةضنة ناو بـازاري كـارةوة       

           ـت   زؤربةي كات حةقدةسي كةم، يان كاري كايت و نيمـةوةختيان ثـيلـةم  ). دةدري

تـر، بـة كابانيـك        ي ئةم ذنانة، زيـاتر لـة هـةر شـتيكي          حالَةتةدا ئايا دةتوانر  

لةقةلَةم بدرين كة دةيب كاالَطةليك مةسرةف بكةن كة بةرهةمي دةسِرةجني ذناين      

هةم بيت؟   كـةوة           . جيهاين سيبةالَم ئةو شتةي كة ميس جـةخيت لةسـةركردووة، ثي

بةسـةر ذنانـة،   طري خواردين جؤري بةطةِرخستين دةسةالَت و زالَ بـووين ثيـاوان       
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هةروةك سةبارةت بة ذناين والَتة ثيشةسازييةكان ئـةو        . لةطةلَ ئابووري جيهاندا  

هةميشدا زؤربةي      ويست و زيـاتر   قسانةمان كرد، ذنان لة جيهاين سيجار زياد لة ثي

هينـان لـة دةرةوةي    لة كاريك ئةجنام ئةدةن ــ واتة، كاركردن لة بةشي بةرهـةم          

برايـدؤن  (تؤطرتين بةشي هةرة زؤري كارةكاين ناومالَةوة       مالَةوةو، ثاشان بة ئةس   

ثيـشاين ئـةدات دابةشـكردين      ) ١٩٨٨(١بةالَم هـةروةك مؤهـانيت    ). ١٩٨٩و ضةنت 

رةطةزانةي كار رةنطة الي ذناين جؤراوجؤر لة سةرانـسةري جيهانـدا، ماناطـةليكي     

ابةشـكردين  جياوازي هةبيت و، دةيب ئةو فيمينيستانةي كة بؤ كؤتايي هينان بة د    

رةطةزانةي كار خةبات دةكةن و دةيانةوي دلَنيابن لـةوةي كـة ذنـان نـة لـةكاري                 

حةقدةسانةدا دةضةوسينرينةوة، نـة لـة كـاري بةخؤِراييـدا، ئةوجياوازييانـةيان       

  .لةبةرضاوبيت




يةكيك لة ئكامـةكاين طةشةسـةندين ئـابووري جيهـاين و برةوثيـداين              

ــةكاين ــاول مؤديل ــةوةر، ك ــةندين ئةوروثات ــةردةوامي    طةشةس ــراو ب ــردين خي ك

 وتوويانة كة ٢طةيل وةك وانداناشيوا   هةندي لة فيمينيست  . ئيكؤسيستمي جيهان بوة  

مةسةلةطةكي تايبةيت فيمينيـستييةو شـتيكي هيناوةتـة        ) ئيكؤلؤذي(ذينطةناسي  

ةوباســة  ئ. نــاودير بكريــت » ئيكــؤفيمينيزم «ئــاراوة كــة دةتــوانري بــة    

                                     
١- Mohanty 
٢- Vandana  Shiva  
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ــيوا  ــة ش ــستييةي ك ش  ) ١٩٨٨(ئيكؤفيميني ــي ــة ث ــة ك ــردووة ئةوةي ــشنياري ك ثي

سةرهةلَداين كلؤنياليزمي رؤذئاوايي و زانستة رؤذئاواييـةكان، هـةموو خـةلَكاين           

جيهــان، ثيوةندييــةكي نزيــك و تاِرادةيــةكي زؤر دؤســتانةيان لةطــةلَ جيهــاين 

تةسـةور دةكـران   » مييينة«ت بة   هيزة سروشتييةكان زؤربةي كا   . سروشتيدا هةبوة 

» ثرةنـسييب مييينـة   «. كردن بـوون    هينان و زاوزي    ضوونكة نيشانةيةك لة بةرهةم   

طةيل تايبـةيت ذن لةطـةلَ سروشـتدا، لـة ريطـةي              كاردانةوةيةك بوو لة ثيوةندي   

ــاوةي   زاوزي ــة م ــاالَن و ثاراســتنيان ل ــةخيوكردين من كــردن و وةضةخــستنةوةو ب

 ثرةنسييب مييينةية، زةمانةتيك بوو بؤ ئةوةي كة كةلَكي خراث لة     ئةم. ذيانياندا

بكريـت و بـة    ذينطةي سروشيت وةرنةطرييت بةلَكوو بة ثيـضةوانةوة ثاريزطـاري يلَ       

لةطةلَ سةرهةلَداين كلؤنياليزمي رؤذئاواييدا، ــ     . وةربطريدريت  ثاريزةوة كةلَكي يلَ  

ةرطرتين هاوبةش لة زةوي و هةروةها مـايف      و  كة هةروةك بينيمان ــ تواناي كةلَك     

مولَكدارييت ذناين الواز كردو، لةطةلَ سةرهةلَداين زانـستة رؤذئاواييةكانـدا كـة            

سروشيت تةا وةك سةرضاوةيةك بؤ كةلَك وةرطـرتين ئينـسان لةقةلَـةم ئـةدا،           

ــة   ــت و كةواتــة ويناكردن ــزي يلَ بطريدري ري ك كــة وةك جــاران دةيبنــةك شــتي

ةكةي لة سةرسرووشيت تووشـي طـؤِران كـردو هـةر بؤيـة ثيوةندييـةكاين               طشتيي

بـةجمؤرة  . لةطةلَ سروشتدا بة تةواوةيت تيكضوو و طؤِراين بةسةرا هـات         ] مرؤظ[

ثرةنسييب مييينة، تةواو طؤِرانكاري بةسةراهات، بةالَم سروشت كة هةر بة شتيكي           

 طؤِرابـوو بـة سةرضـاوةيةكي       مييينة لةقةلَةم دةدرا، لةسةرضـاوةيةكي بـةهيزةوة      

ئةم طؤِرانكارييـة، ريطـةي بـؤ ويرانكـردين ذينطـةو، كـةلَك             ). منفعل(كارتيكراو  
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. وةرطرتين لةِرادةبةدةر لة زةوي و ثةرةثيداين تةكنؤلؤذياي مةترسيدار خؤش كرد  

بةردةوامـةي قـةيراين    ) سـيكل (تةا ريطةضـارةي دةربـازبوون لـةم سـووِرانةوة          

 بةرقةرار كردنةوةي ثيوةنديية جارانةكةي ذنانـة لةطـةلَ ذينطـةو،           ئيكؤلؤذيانة،

شيوا ثي لةسةر ئةوة دادةطريت كـة       . »طةِرانةوة بؤ سروشت  «هةروةها ثةرةثيداين   

ئـةم مةعريفةيـة    . مةعريفةي ذنان بؤ ثاراسـتين فرةذيـاين  يـةكجار ثيويـستة           

طةليك لة نيوان     يوةنديلةطةلَ ئةوةي ثياواندا تةواو جياوازة؛ مةعريفةيةكة كة ث       

هينــاين كــشت و كالَيــدا دادةمــةزرينيت، بــةالَم  بةشــة جؤراوجؤرةكــاين بةرهــةم

  .مةعريفةيةكة زؤربةي كات بة نةبينراوي ماوةتةوة

ــؤ   ــةوة ب ــان دةطةِريت ــةوةي كارومةعريفــةي ذن ــةبينراو مان ــؤي بةن ه

يةكي دةمارطريييةكي رةطةزانة، كة ناتوانيت بـة دروسـيت و بـة شـيوة            

هةروةها ناديدةطرتين . بينانة، يارمةتييةكاين ذنان هةلَسةنطيين واقيع

هةلَثيـضراوو    ذنان دةطةِريتـةوة بـؤ ئاراسـتةيةكي اليةنطرانـة و ليـك           

طةشةسةندن، كةلةطةلَ دارستانةكان و ] دياردةي [خوازانة بةرانبةر  كؤن

ةيةكي لةيـةك   ئاذةلَةمالَييةكان و بةرهةمة كشت وكالَييةكاندا بة شيو      

س و كةوت دةكات   .جياواز هةلَ

  ).١٦٧ :١٩٩٣و شيوا ميس(

بـووين ذيـان دةيب بثاريزريـت،     ئةطةر ئيكؤسيـستمي جيهـان و فرةضةشـن      

لةوحالَةتةدا طرينطترين كـار ئةوةيـة كـة طـوي لـة قـسةكاين ذنـان بطـرين و                   

ند وةربطرين و طرنطايةيت ثيبدةين مةعريفةكةيان بة هي.  
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يزم بة هؤي بةرهةم هينانةوةي دابةشكردين بناغةيي ثيـاوان و          ئيكؤفيمين

ذنان و، كةلتوورو سروشت، لةو باسةيدا كة ذنان لة سروشت نزيكتـرن و سـةبارةت      

. طـرياوة  تر مةعريفةيةكي زياتريان هةية، رةخنةي يلَ  بة فرةذياين و مةسةلةكاين   

    كؤفيمينيستةكان لةبةرانبةر ئةم رةخنانةدا بةلَطةطةلين كـة       ئيننـةوةو دةلَـيك دي

جةخت لةسةر جياوازييةكي بناغةيي و نةطؤِرو طـشيت لـة نيـو ذنـان و ثياوانـدا           

ناكةن بةلَكوو تةا هةولَ ئةدةن ئةو ثيوةندييانة ببووذيننةوة كـة دابةشـكردنة            

دواليزمة رؤذئاوايية ثياوساالرانةكان، لة ريطةي بةستنةوةي ثياوان بة كـةلتوورو          

تنةوةي ذنــان بةسروشــت و عاتيفــةوة، لــة ئــةرزش و بايــةخيان عــةقلَ و بةســ

  : دةلَي) ١٣٤ :١٩٩٦(١لةم ثيوةندييةدا ماري ميلؤر. دابةزاندوون

رةخنةطةليكي زؤري فيمينيسيت طرياوة لة ويناكردين رؤذئاواييانة لة سةر 

ئــــةرزش و : ، وةك ثيــــشاندانةوةي ئةزموونــــةكان»ئينــــسان « 

ــاوي ــةكاين ثيـ ــثيبةرذةوةندييـ ــؤرذوا  سـ ــسيت بـ ــديعاي . ثيـ ئيـ

و ئيكؤفيمينيستةكان ئةوةية كة ) ئيكؤسةنتةريستةكان(٢ذينطةتةوةرةكان

دامةزراوة، » ئينسان«مؤديلي مؤديرنيتةي رؤذئاوايي، كة لةسةر بنةماي   

ضةمكة رؤذئاواييةكاين . لةسةر دةسيت ذنان و سروشتةوة هاتؤتة ئاراوة

ـ  »سةربةخؤيي«و  » ئريادةي ئازاد « ة قـووالَيي بوونيانـدا، هـةلَطري    ، ل

) جةسـتةكان (ئيكؤلؤذيـاي   . ثةِراندن لة جيهاين سروشـنت      ئايدياي يتَ 

                                     
١- Mary  Mellor 
١- ecocetnrists  
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لةعاست كاروبارة كؤمةالَيةتييةكاندا، شتانيكي    ) سروشت(وئيكؤسيستم  

  .دةرةكني

تر كة دةتوانني رووبةِرووي ئيكؤفيمينيزمي بكةينـةوة، ئةوةيـة           رةخنةيةكي

هةم كة بةوثةِري نائوميدييةوة هـةولَ ئـةدةن بـة            اينكة بؤ ذناين هةذاري جيه     سي

قةدةر ثيويـست خـواردن فةراهـةم بكـةن بـؤ ذيـان و بـةخيوكردين مناالَنيـان،                  

لـةم حالَةتـةدا دةتـوانني      . ذينطةناسي بة خوليايةكي سةرةكي لةقةلَةم نادريـت      

) جتمـالت (ي ِرابـوير  نيطةرانيية ئيكؤلؤذيكييةكان، بة يةكيك لة اليةنةكاين خؤش     

ذنةدةولَةمةندةكان لةقةلَةم بدةين كة دةرفةيت زياتريان هةية بؤ ئةوةي بتـوانن           

مــؤالرا ئاطؤنــديث ــــ . خؤيــان بــة كيــشةكاين ئيكؤسيــستمةوة ســةرقالَ بكــةن

كيشةكاين ذينطةناسـي   «كة فيمينيستيكي ئافريقايية دةلَي كة      ) ١٠٤ :١٩٩٣(١ليسلي

ش   و ئيكؤسيستم لة والَتاين جيه    ثـي هةمدا، لة ئةولةوييةتدا نني و؛ نـايب اين سي

ئاماذة كردن بة كيشة هةرةجيديية كؤمةالَيـةيت و ئابوورييـةكان، باسـيان ليـوة              

ئةوة خالَيكي درووستة بةالَم لةطةلَ هةموو ئةوانةشدا تةنانـةت ئةطـةر           . »بكةين

كيشةئابووري و  مرؤظ ئةوة قبوولَ بكات كة خولياطةيل ذينطةناسانة، دةيب بةثيي          

ــاين  ــةكاين جيه ــدابن،    كؤمةالَيةتيي ــةمي طرنطايةتي ــةي دووه ــة ثل هةم، ل ــي س

ــست  ــاين ئيكؤفيميني ــاين    ئيختيارةك ــة جؤرةك ــةبارةت ب ــيوا س ــةليكي وةك ش ط

ناديدةطرتين مةعريفةي تايبةيت ذنان، دةوريكي طرينطيـان بينيـوة ـــ وة ئـةم              

فةي ثيوةنديـدار بـة ذينطـةوة،    مةسةلةيةش رةنطة نةك هةر تةا لة مةِر مةعري 

                                     
٢- Molara  Ogundipe - Leslie 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com



 

 

ئـةم  . تري مةعريفةشدا راسـيت لـةخؤ بطريـت         بةلَكوو هةروةها لة مةِر جؤرةكاين    

شاراوةبوونةي مةعريفةي ذنان و خودي ذنانيش، مةسةلةيةكة كـة فيمينيـستةكان           

ئةطةر حةز بة وةرضةرخاندين ئابووري نيو دةولَـةيت و سياسـةيت نيـو دةولَـةيت             

)  ١٩٨ :١٩٩٩٠(١هـةروةك سـينتيائةنلؤ  . اين ثيـوة خـةريك بكـةن    دةكةن، دةيب خؤي  

طةيـشنت لـةوةي كـة ضـؤن و بؤضـي دةسـةالَيت               بـؤ يتَ  «جةخيت لةسةر دةكـات،     

نيودةولَةيت، ئـةو فؤرمانـة بـة خـؤوة دةطريـت كـة دةيـانبينني، ئاشـكراكردن و                 

  .»دةرخستين ذنان يةكجار ثيويستة

                                     
١- Cynthia  Enloe 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com



 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com



 

 

  
  

٤  



ئيحساسايت سيكسي الي فيمينيستةكان، مةسـةلةيةكي سياسـي طـرينط و           

و ) ١٩٩٦جاكـسؤن و ئـسكات  (و لـة سـةدةي نـؤزدة بـة دواوة       باس ورووذينةر بـوة   
ش ئةو سةردةمةش، هةر بةهةمان شيوة بوة        دا كريستالَ  ١٩١٨لة سالَي . تةنانةت ثي

  :  كة فيمينيستيكي ئةمريكي بوو، واي نووسي١ئةستمةن
ئيمة . ئةوة دةيب شتيكي روون و ئاشكرابيت. راهيبة نني نيستةكان ذنةفيمي

دةمانةوي عاشق بني و عاشقمان بن و، زؤربةمشان حةز دةكةين منالَمان         
بةالَم دةمانةوي كة ئةوينيكي . هةبيت، بةالين كةمةوة منالَيك يان دوان

ئيمة .  نةنيشيتشاد و ئازادمان هةبيت و تةث و تؤزي ترس و نةزانيين يلَ
ويسيت خؤمان لة دايـك بـنب و، لـة           دةمانةوي منالَةكامنان بة حةز و    

كاتيكدا ضاو بة دنيا هةلَنةهينن كة هةذاري و دةسكوريت بالَي بةسةرماندا 
ئيمة ئةم مةعريفة طرانبةها . كيشابيت، بةلَكوو لة دؤخيكي لةباردا بني

فيمينيستة وشيارةكان ــ ناوي،    رةطةزييةمان تةا بؤ خؤمان ــ واتة       

                                     
١- Crystal  Eastman  
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بةلَكوو بؤ مليؤا فيمينيسيت ناوشيارمان دةوي كة طؤي زةوي تذيية لييان 
  . بة طشيت بؤ سةرجةم ذنامنان دةوي و، 

  ]٢٤٤ :١٩٩٢لة رؤباامةوة [
ئةم ئارةزووة، رةنطدانةوةيةكة لة حةزكردين بةردةوامي فيمينيستةكان بـؤ     

 ذنان بةسةر جةستةي خؤيان و، دابني كردين دةسـةالَت          سةقامطريكردين كؤنترؤلَي 
و مةعريفة بؤ ذنان بة مةبةسيت بةهرةمةندبوون لة هةستة سيكسييةكانيان و بة             

هةرلـةو كاتـةدا كـة    . دنيا هيناين منالَ لة هةر كاتيكدا خؤيان ثييان خؤش بيت    
كـردين مـايف    ئةستمةن ئةوانةي دةنووسي، فيمينيستةكان لة ئةوروثادا بؤ دابـني          

زؤربـةي كـاتيش ئـةو      . كؤنترؤلَي ذنـان لةسـةر منالَبوونيـان خـةباتيان دةكـرد          
بؤ منوونة، . وضان دةبوونةوة طةليكي توند و يب     خةباتكردنانة رووبةِرووي دذايةيت  
تـةا هةولَـدان بـؤ        كة نـةك  ] هةبوو[دا  ١٩٢٠لة فةرةنسةدا، ياسايةك لة سالَي      

ستين منالَ، بةلَكوو لةطةلَ ئةوةشدا بالَوكردنـةوةي       ريطرتن لة منالَبوون و لةبارخ    
). ١٩٩٦رينؤلَـدز (هةرجؤرة جاِرنامة، يان زانيارييةكي لةو بـوارةدا قةدةغـة كـرد            

طـةليكي    هةرضةند ذنان لةم بوارانةدا، لةو سةردةمةوة تا ئيستا، بةهؤي دةسكةوت         
ــ  يوةيةكي وةك ئامرازطــةيل ريطــرتن لــة منــالَبوون و لةبارخــستين منــالَ بــة ش

كاريطةرتر و دلَنيـاتر، هةنـدي ثيـشكةوتنيان بـة دةسـت هينـاوة، بـةالَم ئـةم                  
جيالةوةش، دةتوانني  . ئيمكاناتة هيشتا لةبةر دةسيت هةموو ذناين جيهاندا نيية       

ــةم وةك     ــةوة، ه ــة زاوزي كردن ــدار ب ــةكاين ثيوةندي ــةكردين تةكنؤلؤذيي طةش
م بة هةولَدانيكي لة قةلَـةم بـدةين بـؤ    ئيمتيازيكي ثؤزةتيظ ضاو يلَ بكةين و هة 

كردنـةوة    ئةستاندنةوةي ئةو كؤنترؤلَةي كة ذنـان بةسـةر تواناييـةكاين زاوزي            يلَ
نـةبووين كـؤنترؤلَي ذنـان بةسـةر جةسـتةو هةسـتة سيكـسييةكانيان،          . هةيانة
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لـة  . لةروانطةي فيمينيستةكانةوة، بةشيكة لة دةسةالَيت ثيـاوان بةسـةر ذنانـدا          
ا كة بة بِرواي هةنديك لـة فيمينيـستةكان، هةسـيت سيكـسي و مةسـةلة                كاتيكد

تـر، دةوري كـةمتري      ثيوةنديدارةكاين، لةضاو هؤكـارة ئـابووري و سياسـييةكاين        
و  ، سةرضـاوة يتـر، هةسـيت سيكـسي     هةية لة سةركوتكردين ذناندا، الي ئـةواين      

 جةخت  ١كينؤن  ين مةك بؤ منوونة، كاتر  . دةسثيكي دةسةالَيت ثياوانة بةسةر ذناندا    
تـر،    بة واتايـةكي  . لةسةر ئةوة دةكات كة هةستة سيكسييةكان، رةطةز ثيك دينن        

. هيض جياييةك لة نيوان ويناكردين رةطةز و هةستة سيكـسييةكاندا لةئارادانييـة      
جطة لة شةهوةتاندن   رينـة، يـان        )شةهوةيت كـردن   بة (٢بيكي نيهـيض دةسـةالَتي ،

  :هةروةك جةخيت لةسةر دةكات. نييةمييينة لة ئارادا 
كةواتة ئيحساسي سيكسي، فؤرميكـة لـة دةسـةالَت و، جنـسييةت كـة              

كي كؤمةالَيةتيية، فؤرمي ثيضةوانةوة دةسكرديت، نةك بة ثيذن . دةبةخشي
و ثياو بة هؤي رةطةزةوة ليك جيا دةبنةوة، ئةوان بة هـؤي زةروورةتـة          

، كة ثياو دةكا بة رةطةزي زالَ و »ازيناهاوِرةطةزخو«كؤمةالَيةتييةكاين 
. ذنيش بة رةطةزي ذيردةست، دةطؤِرن بةو دوو ِرةطةزةي كـة دةيانناسـني           

ــت، كةواتــة ئيحــساسايت سيكــسي  ئةطــةر ئــةم مةســةلةية راســت بي
  .ترين كؤلَةكةي نايةكساين رةطةزيية سةرةكي

  )٥٣٣ :١٩٨٢مةك كينؤن (
دالليكة كة بةهؤي ئاوِرنةدانةوة لة  ئةمة ئيستدالليكي بةهيزة، بةالَم ئيست    

تري بةطةِرخستين دةسـةالَيت ثيـاو، كـة لةسـةرةتادا لـة              طرنطايةيت شيوةكاين 

                                     
١- Catharine  Mackinnon  
٢- erotization 
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ــيطرياوة      ــةي زؤري ل ــادرين، رةخن ــةجنام ن ــسيةوة ئ ــساسايت سيك ــةي ئيح ريط
وةك فؤرمي سةرةكي سةركوتكردين ذنان ضـاو         ئيحساسايت سيكسي، ض  ) ١٩٩٠والَيب(
وةك يــةكيك لــة فؤرمــةكاين ســةركوتكردن، بةهــةرحالَ زؤربــةي  بكريــت و، ض يلَ

فيمينيستةكان لةسةر ئةم خالَة هاوبريوِران كة ذنان ثيويستيان بـةوة هةيـة كـة              
لـةم  . كؤنترؤلَي زياتريان بةسةر جةستةو هةستة سيكـسييةكاين خؤيـان هـةبيت    

ــةين، لةوا  ــزم دةك ــةلةكاين فيميني ــة مةس ــديك ل ــاوتويي هةن ــلَةدا ت ــة، فةس ن
  .، دةسدريذي سيكسي و زاوزي كردن١ناهاوِرةطةزخوازي، ثؤرنؤطرايف

  


ــة      ــةبارةت ب ــستةكان س ــانكردين فيميني ــةكاين طوم ــة هؤي ــةكيك ل ي
ناهاوِرةطةزخوازي، بؤ ئةم باسة دةطةِريتةوة كة لة ثيوةنديـدا لةطـةلَ دةسـةالَيت             

هةروةك ئاماذةمان بة قسةكاين مـةك  (ا، ئيحساسايت سيكسي    ثياوان بةسةر ذناند  
فيمينيـستةكان طومانيـان لـةو      . دةوريكي سةرةكي دةبـيين   ) كينؤن لةوبارةوة كرد  

باوةِرة كردووة كة، ناهاوِرةطةزخوازي كردةوةيةكة كة بة هةلَكةوت ِروو ئةدات، يـان   
 ان لةسةر ئـةوة بـووة     راشيو،   و ويسيت تاكةكان خؤيانةوة هةية     ثيوةندي بة حةز  

ي، لـة دةسـةالَتيكي دةسـكردي       يكة لة راستيدا ثيوةندييـةكاين ناهاوِرةطـةزخواز      
بـةِراي هةنـديك لـة فيمينيـستةكان، خـودي        . كؤمةالَيةتييةوة سةرضـاوة دةطـرن    

ناهاوِرةطةزخوازي، هيض دذايةتييةكي لةطةلَ فيمينيزم و ئازادي ذناندانيية، بـةالَم      
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ةندكردن بيـــت، دةيب طؤِرانكارييـــةكي زؤر، لـــة بـــؤ ئـــةوةي قـــابيلي ثةســـ
ترةوة، ئةم مةسـةلةية كـة        لة ِروانطةي ئةواين  . راظةكارييةكانيدا ئةجنام بدريت  

ناهاوِرةطةزخوازي، بة هةموو شـيوةكانيةوة هـةلَطري دةسـةالَيت ثياوانـة بةسـةر             
          ا لـة ريطـةي  ذناندا، طوزارشت لةوة دةكات كة ئازاديي ِراسـتةقينةي ذنـان، تـة

طوي خستين ناهاوِرةطـةزخوازي و، هةلَبـذاردين ثيوةنديطـةيل لةسـبينييةوة             ثشت
  .فةراهةم دةبيت

ــةهؤي      ــدا، ب ــةر ذنان ــاوان بةس ــؤنترؤلَي ثي ــيوةكاين ك ــة ش ــةكيك ل ي
كردين هةستة سيكسيية     طةيل ناهاوِرةطةزخوازييةوة دةبيت، بةثيي ثيناس      ثيوةندي

هـةولَي  ) ١٩٧٢(١كـؤت   كردنة، كة ئـان     ك لةم ثيناس  بةشي. ة ذنانةكانةوة »نؤرمالَ«
بـةِراي كـؤت،   . ةوة هةية )م هبل( واذن   ٢رةتكردنةوةي ئةدات، ثيوةندي بة ئؤرطامسي    

ئؤرطامسي واذين، لةراستيدا ئؤستوورةيةكي طةالَلَةِريذي كراوة تاكوو لة ريطةيـةوة   
ي لـة ثيـاوان   هةرضـةند هةنـد   . كؤنترؤلَي ثياوان بةسةر ذنانـدا زيـاتر بكريـت        

 لةو ذنانة ئةدةن كة ناتوانن لة ريطـةي واذنـةوة بةوثـةِري         ٣تؤمةيت ساردميزاجي 
بطةن، بةالَم لـة راسـتيدا واذن، شـوينيكي زؤر هةسـتيار       ) ئؤرطاسم(ضيذي سيكسي   

. ية كة بؤ ضيذوةرطرتن لة سيكسدا طرينطـة       )بةلؤكة(نيية، بةلَكوو ئةوة كليتؤريس   
سم لةراسـتيدا دريـذةي هـةمان ئـةو هةسـتانةن كـة لـة               هةموو جؤرةكاين ئؤرطا  

بـةالَم ثيـاوان لةبـةر ئـةوة        . كليتوريسةوة سةرضاوة دةطـرن، نـةك لـة واذنـةوة         

                                     
١- Anne  Koedt 





– 
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كـردووة كـة باشـترين بزوينـةري ئةنـدامي          » ئؤسـتوورةي واذين  «داكؤكييان لـة    
ثيـاوان ترسـيان هةيـة لـةوةي كـة ذنـان وةك             . نيرينةي ثيـاو، هـةمان واذنـة      

ليكي كاملَ و جياواز لة خؤيان ببينن و لةطـةلَ ئةوةشـدا بـةثيي ئـةو          بوونةوةرطة
لة ضوارضـيوةي هةسـتة     . قازاجنانةي كة بة ثياواين دةطةينن، ثيناسةيان دةكةن      

طـةليك كـة حـةز     سيكسييةكاندا ئةم مةسةلةية بةم مانايةية كة ذنان وةك تـاك         
ناكريـت؛    ضـاويان يلَ  ئةكةن لـةبواري ثيوةندييـة سيكـسييةكاندا يةكـسان بـن،            

طةليكي خاوةن ئيحساسايت تايبةت بـة خؤيـان ضـاويان يلَ             هةروةها وةك ئينسان  
و هةستة سيكسييةكاين ] شةهوةت[تةا شتيك كة بة طرينط دةزانريت،   . ناكريت

جيا لةوةش ثياوان ترسيان هةية لةوةي كة ئةطةر كليتؤريس،   . تر  ثياوانة و هيضي  
و ببيتة شويين ضيذي سيكسي، ئةوان دةوريـان لـة ثيوةندييـة     جيي واذن بطريتةوة  

ــاردةي    ــودي دي ــة خ ــن ك ــةوةش دةترس ــةروةها ل ــةمينيت و، ه ــسييةكاندا ن سيك
كؤت دةلَي، ذنان دةيب سـةرلةنوي      . ناهاوِرةطةزخوازي بكةويتة بةردةم مةترسييةوة   

 ثيـاوان لةسـةر     هةستة سيكسييةكانيان ثيناسة بكةنةوةو تةسـةورة ثيوةرةكـةي       
رةفتاري سيكسي، خبةنة الوة و هةولَ بدةن ريطاطةليكي تازة بدؤزنةوة بؤ طةيـشنت   

  .بة ضيذي دوواليةنةي سيكسي
ئةطةرضي هةنديك لة فيمينيستةكان لةوباوةِرةدان كة سـةرلةنوي ثينـاس          

 طةيل سيكسي نيوان ذنـان و ثيـاوان بـة شـيوةيةك كـة ضـيذي        كردنةوةي ثيوةندي 
تـرةوة،   بكةويتةوة، لةتواناداية، بةالَم لة روانطةي كةساين       سيكسي دوواليةنةي يلَ  

ناهاوِرةطةزخوازي هةرطيز ناتوانيت لةطـةلَ ئـازادي ذنـان و ضـيذي راسـتةقينةي              
ــةوة  ــةك بطريت ــسيدا ي ــةجمؤرة   . سيك ــستةكان ب ــةي فيميني ــة دوايي ــةم تاقم ئ

 جةوهـةر و ثيناسـة و سروشـيت         ئيستدالليان كردووة كة، لةبةر ئةوةي كـةخودي      
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ثيـاوان دةطـةيين، كةواتـة      ) تقـدم (ماناي لةثيـشتربووين    » ناهاوِرةطةزخوازي«
يـش بيـت    »لةسـبني «فيمينيسيت راستةقينة ئةو كةسةية كة لـة هـةمان كاتـدا            

ــة  ). ١٣١ :١٩٨٦بـــانض( ــدي لـ ــة هةنـ ــبينييةكان لـ ــة لةسـ ــة ثيوةندييـ رةنطـ
ثيوةنديية سيكسييةكاين نيوان ذنان نةبيت،    كردنةكاندا، هةميشة هةلَطري      ثيناس

. كردن لةطـةلَ ثياوانـدا      بةلَكوو تةا بةماناي دوورةثةريزي كردن بيت لة سيكس       
رايطةياند كة، لةوباوةِرةدايـة    » ١ليدز«بؤمنوونة، طرووثي شؤِرشطيِري فيمينيسيت     

    كي سياسـي  لةسـبني «كـة هـةموو فيمينيــستةكان دةتـوانن و دةيببــن و، »طــةلي 
، كـة  ٢ذنيكـي لـة ذنـةوة شـوناس وةرطرتـوو        «: بةجمؤرةش روونيان دةكردةوة كـة    

. »كردين ئيجباري لةطةلَ ذناندانيية     ئةوة بةماناي سيكس  . خزمةيت ثياوان ناكات  
ذناين طروثي ليدز، بةجمؤرة ئيستدالليان دةكرد كة ثيـاوي         ) ٥ :٣١٩٨١تةا ذنان (

رييت رةطـةزي نيـرةو، هـةرذنيكيش لةطـةلَ     ناهاوِرةطةزخواز، بناغـةي دةسـةالَتدا    
بـةجمؤرة، هةلَبـذاردين رةطةزانـة،      . ثياويكدا خبةويت، ئةوة هاودةسيت دوذمنـة     

بةكردةيةكي سياسي و بة بِرياردانيك بؤ يارمةتيدان بة دريذةكيـشاين دةسـةالَيت        
 بةيـةك  دان طرينطـي . نيرينة، يان بةهةلَويست وةرطرتن لة دذي، لةقةلَةم دةدريت     

بةهةرحالَ، ئةم  . نايةتة ئةذمار » سروشيت«ِرةطةز، بة هيض شيوةيةك بةريطايةكي      
طةيل لةسبيين، هةلَبذاردنيكي سياسيية لـة دذي دةسـةالَيت           روانطةية كة ثيوةندي  

ــةلَ ذن  ــسي لةط ــدي سيك ــةواتاي ثيوةن ــةو، ب ــةماناي   نيرين ــةلَكوو ب ــة، ب دا نيي
ــة ناهاوِرة ــة ل ــةريزي كردن ــة  دوورةث ــردين اليةن ــالَ ك ــةهؤي ثام ــةزخوازي، ب ط

طـوِركي كـردين لةطـةلَ        بوون و جـي     ثؤزةتيظةكةي هةلَبذاردين رةطةزانةي لةسبني   

                                     
١- Leeds  Revolutionary  Feminist  Group 
٢- a  Woman  identified  Woman 
٣- Only  Women 
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بةجمؤرة، فيمينيستةكان  . هةلَبذاردنيكي نيطةتيظي سياسي، كةوتؤتةبةر رةخنةوة    
دةستيان كردووة بـة باسـكردن و موناقةشـةكردن لةسـةر ئـةوة كـة ثيوةندييـة                 

ةكان ضؤن دةيب ثيناس بكريت؟ بة شيوةيةكي داخراو وةك ثيوةندييـةكي      لةسبينيي
  سيكسي لة نيوان دووذندا، يان بة شيوةيةكي بةرفراوانتر؟

كـردين   يةكيكة لةوكةسانةي كة لةدذي ثينـاس     ) ١٩٨٦،١٩٨٠(١ئادريةن ريض 
           نيوةندي لةسـبينيدا، بةلَطـة ديتـةوةو،  داخراو و، لة ثلةي يةكةمدا رةطةزانةي ثي

ئـةو، نـةك تـةا ضـاالكيية       . دةكات» زجنريةي لةسبيين «لةجياتيشدا باس لة    
سيكسييةكان بةلَكوو ريزيكي تةواو لةو ئةزموونانـةي كـة لـة ذنـةوة شوناسـيان               

  :وةرطرتووة، دةخاتة ريزي ئةو زجنريةوة
 لةسبيين، زجنرية ئةزموونيكي شوناس ٢مةبةسيت من لة زاراوةي زجنريةي

 لة ذنةوةية ــ لة هةموو تةمةين هةرذنيكـدا و لةسـةرةتاي          وةرطرتوو
ميذووةوة هةتا كؤتايي ــ نةك بةتةا ئةم واقعييةتة كة ئايا ذنيك           
ئةزمووين سيكسي جةستةيي هةية، يان ئاطايانة ئارةزووي شتيكي واي          
كردبيت؟ ئةطةر ئيمة ئةم زجنريةية بةرفراوانتر بكةين تاكوو فؤرمة جوان 

تري ناو ذنان و نيوان ذنان، لةوانـة، بةشـداربوون لـة              خوازةكاينو دلَ 
خوازي دةرووين     ، يـةكييت لةبةرانبـةر زةبروزةنطـي       )رؤحي(ذيانيكي دلَ

ــردا، ثــشتيواين ليكــران و ثــشتيواين ليكــردين كردةيــي   رةطـةزي ني
طةيشتين ثانتاييةكاين ميذوو  بطريتةوة، دةس ئةكةين بة يتَ.... وسياسي

وونناسي ذنان، كة بةهؤي ثيناس كردنة بةرتةسكةكانةوة، زؤربةيان و دةر

                                     
١- Adrienne  Rich 
٢- continuum 
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ساردوسِر و يب ئيحساسن و بةهرةمةند لة هيض ثيوةندييةكي لةسبينيش 
  . نني

  ).٦٤٨ :١٩٨٠ريض(
ذنان بةردةوام دةتوانن بضنةناو ئةم زجنرية لةسـبينييةوةو لييـشي بـضنة            

ريـض  .  لةقةلَةم بدةن يان نةدةنخؤيان بة لةسبني    دةرةوة و ئةوكارةش دةكةن، جاض    
كـةرةوةكاين   كردنة بةرتةسـك  دةلَي، بةجمؤرة، ئةم ويناكردنةي زجنريةكة، ثيناس     

طـةليكي بنـةِرةيت لـة نيـوان هـةموو            ثيوةندي لةسبيين نايطريتةوةو، ثيوةنـدي    
هةرضةند زجنريةكةي ريـض    . جؤرةكاين ئةزموونة ذنانة هاوبةشةكان ئاشكرا دةكات     

شـتيك ئـةزمووين     كـردين ئـةوة كـة ض        بؤ رزطار بوون لة كيشةكاين ثيناس     رةنطة  
خؤش      لةسبيين ثيك  كةر بؤ يـةكطرتين ذنـان، سـةرةِراي          ديين و وةك تةطبرييكي دلَ

خـواز بيتةبةرضـاو، بـةالَم            هةرجؤرة شوناسيكي رةطةزانة، بة ريطايةكي لـةبارو دلَ
ئةزموونـة سيكـسييةكانياين    ) وضـوح (لةسبينةكان لةبةر ئةوةي كـة روونايـةيت      

لةم روةوة دةتوانني زجنريةكةي ريض بـة       . لةناوبردووة، خستوويانةتة بةر رةخنةوة   
تيؤريك لةقةلَةم بدةين كة ئةو جياوازييانةي كة هةنديك لة ذنـان حـةز دةكـةن        

بةالَم لة ئاماذةكردن بة ثيكهاتةي فرةضةشين ثيوةندي       . دةريان بِربن، دةشاريتةوة  
ينيدا، ئايدياي ئةم زجنريةيـة دةتوانيـت بـة مةبةسـيت ئاشـكراتر كـردين           لةسب

ثيوةندي لةسبيين و لة ئاكامدا ئاسانكاري بؤ هةلَبذاردين جؤرةكاين سـيكس لـة             
  .اليةن ذنانةوة، بة كةلَك بيت

تر كة ثيوةندي بـة لةسـبينيزمةوة هةيـة، مةسـةلةي ئـازاردان و              باسيكي
ئةم باسـة كـة ثيوةندييـةكي       ). ؤمازوخيزمي لةسبيين ساد(١ئازارخوازي لةسبينيية 

                                     
١- Lesbian  Sado - Masochism 
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تةواوي بة ثؤرنؤطرافييةوة هةية، ئةوكةسانةي كـة لـةو بـاوةِرةدان كـة هةسـتة               
سيكــسيية لةســبينييةكان دةيب خؤيــان لــة ثيوةندييــةكاين دةســـةالَت و،      
دةسةالَختوازييت هةسـتة سيكـسييةكاين ناهاوِرةطـةزخوازي بـةدوور بطـرن، وايلَ            

 بضنة طذ ئةوكةسانةي كة دةلَين لةسـبينةكان دةيب بتـوانن هـةموو جـؤرة               دةكات
ئةزموونة سيكسييةكان تاقي بكةنةوة، تةنانةت ئةطةر ئةم ئةزموونانة لةخؤطري         

ــت   ــةر بي ــةين بةرانب ــكةجنةداين الي ــةالَتدارييت و ئةش ــانيكي وةك . دةس كةس
ةسـبيين دةوةسـنت، لـةو    كة لـةدذي ئـازاردان و ئـازارخوازي ل        ) ١٩٩٠(١شيالجيفريز

باوةِرةدان كة سةرضاوةي ئةم جؤرة رةفتارة سيكسيية، دةطةِريتةوة بؤ ئةو دةسـةالَت        
جيفريـز دةلَـي، ئـةم      . و كؤنترؤلَةي كة لةناو ئيحساسايت سيكسي ثياواندا هةية       

ــضةوانةي ئةوشــتةية كــة  جــؤرة ثياهةلَدانــةي دةســةالَت و توندوتيــذي، بــة ثي
كردنةوةي هةستة سيكسيية ذنانـةكان،   ةبةسيت دووبارة ثيناس  فيمينيستةكان بة م  
لةوةالَمي ئةم قسةيةدا، اليةنطراين ئـازاردان و ئـازارخوازي    . دةيب بة دوايدا بضن   

لةسبيين و شتاين لةوجؤرة، بةجمؤرة ئيستدالليان كردووة كة ئةم كارانة كاتيـك            
دةيب ذنـان بؤيـان هـةيب    تريـان هةيـةو،       لةنيوان دووذندا ِرووئةدةن، مانايـةكي    

. هــةمووجؤرة ئةزموونــة سيكــسييةكان، هةرضــييةك بــن، تــاقي بكةنــةوة      
 كة اليةنطري ئازاردان    ٣يةكيك لة ئةنداماين طرووثي سامؤيس    ) ١٩٨١(٢كاليفيا  ثات

و ئازارخوازي لةسبينيية، بةتوندي لة دذي ئةوشتةي كةخؤي بة سِرينةوةي هةستة           
ين لة بةشـيكي هـةرةزؤري دايلـؤطي فيمينيـستيدا          سيكسييةكاين ثيوةندي لةسبي  

ناوديري دةكات، هةلَويست وةردةطري و لةوباوةِرةداية كة هةرجؤرة هةولَدانيك بـؤ           
                                     

١- Sheila  Jeffreys 
٢- Pat  Califi  
٣- Samois
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ــاي     ــة مان ــبيين، ب ــازارخوازي لةس ــازاردان و ئ ــاي ئ ــسؤركردين ثؤرنؤطرافي سان
ــةركوت ــبينةكانة    س ــةموو لةس ــسييةكاين ه ــة سيك ــردين خةون ــيت . ك ثيدةض
ةكان لةسةر ئةم مةسةلةية هاوبريوِرابن كة دةيب هةسـتة سيكـسييةكان           فيمينيست

دووبارة ثيناسة بكرينـةوة، تـاكوو ذنـان ضـيذي راسـتةقينةي سيكـسي بةدةسـت              
يننةوة، بةالَم ثرسيار ئةوةية كة ئـةم سـةرلةنوي ثينـاس كردنـةوةي هةسـتة               

    بةضي كؤتايي ثي كسييةكان، دةيبسي   ت؟ ئايا دةيبك كـة  بيكسيلة هةمووجؤرة سي
لةخؤطري ئةو جؤرة دةسةالَتةي بيت كة لـةناو ثيوةنـدي ناهاوِرةطةزانـةي بـاودا              
هةية، ثاريز بكريت؟ يان ذنان دةتوانن ئـةم جـؤرة دةسـةالَت و داطريكارييـة، الي          

  .طةيل ثؤزةتيظ و ضيذبةخشي سيكسي؟ خؤيانةوة بطؤِرن بة ضاالكي
  


ــة  ــةمان ئ ــةلَ روانطــةكاين     هةره ــدا لةط ــيارانة، لــة ثيوةندي و ثرس

ئايا ثؤرنؤطرايف يةكيك لـة     . فيمينيستةكاندا دةربارةي ثؤرنؤطرافيش دةخريتةِروو   
ــة   هؤكــارة ســةرةكييةكاين كــؤنترؤلَي ثياوانــة بــة ســةر ذنانــدا، كــة زيــان ل
بةرذةوةندييةكاين ذنانيش دةطـةينيت؟ يـان ثؤرنـؤطرايف لـة هـةل و مـةرجيكي                

ـت و كـةلَكي       كريكسي، بةكاري ذنان بيك لة ئازاديي سيكدا دةتواينَ وةك بةشيوثي
وةربطرن؟ ئايا دةيب جي بةجي كردن و بالَوةكردين ثؤرنؤطرايف سنووردار بكريـت؟            يلَ

يان ئةوةي كة ئةم مةحدوودييةتـة، نـةك تـةا ئـازاديي ِرادةربـِريين ثيـاوان،          
ت؟ ئةمانـة ثرسـيارة طرينطـةكاين باســة    بـةلَكوو هـي ذنـانيش سـنووردار دةكـا     

  .فيمينيستييةكانن سةبارةت بة ثؤرنؤطرايف
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طــةليكي وةك مــةك كينــؤن كــة ثييــان وايــة هةســتة  بــةِراي فيمينيــست
سيكسييةكان لة كؤنترؤلَي ثياوان بـة سـةر ذنانـدا دةوريكـي سـةرةكي دةبيـنن،                 

. ريتييةي نيرينـةدا ثؤرنؤطرايف تومخيكي ضارةنووس سازة لـةناو ئـةو دةسـةالَتدا    
ثؤرنؤطرايف وةك تومخيكي طرينطي كؤنترؤلَي ثياوان بةسةر ذنان ضاوي يلَ دةكريت          
ــذي   ــةلَ دةســدريذي كــردن و توندوتي ــةكجار زؤري هةيــة لةط و ثيوةندييــةكي ي

  .سيكسيدا
ثؤرنــؤطرايف، تيــؤري و «): ١٣٩ :١٩٨٠(١مؤرطــان بــةثيي ئيــستداليل رؤبــني

ــ ــدريذييةكي كردةيي ــي . »ةدةس ــةر س ــان لةس ــستةكان ثيي ــالَي الوازي  فيميني خ
يةكةم ئةوةي كة برةو بة توندوتيذي سيكسي و دةسـدريذي          : ثؤرنؤطرايف داطرتووة 

كردنةسةر ذنان ئةدات، دووهةم ئةوةي كة خؤي لةخؤيدا بةهؤي سووكايةيت كـردن        
هةم ئـةوةي كـة ذنـان لةبةرهـة                م بةذنان، وةكوو جؤرة توندوتيذييةك وايـة، سـي

هيناين ثؤرنؤطرافيدا تووشي زيـان دةبـن و لـة ِرووي جةسـتةيي و ئابووريـشةوة                
  .دةضةوسينرينةوة
لة شيكردنةوةيدا لةسةر ثؤرنـؤطرايف، ثيوةندييـةك    ) ١٩٨١(٢طريفني  سووزان

حي رؤذئــاواو، ئةوشــتةي كــة خــؤي بــة   ــوان ســوننةيت مةســي خــةيالَي «لــة ني
ــاوديري دةكــات، بةرقــةرا» ثؤرنؤطرافيــك ــةم . ردةكاتن ــي، هــةردوو ئ ــةو دةلَ ئ

ثؤرنؤطرايف لة ترسةوة سةرضاوة . سوننةتانة، ترس و ِرقيان لة جةستةي ذن هةية   
دةطري، ضوونكة جةستةي ذنان، هةسيت سيكسي لة ثياواندا دةورووذيين، كةواتـة           

         بكــةن ثيـاوان هـةولَ ئـةدةن ئةوجةسـتةية بـة كـةم بطـرن و سـووكايةيت ثـي .

                                     
١- Robin  Morgan 
٢- Susan  Griffin 
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لةو روةوة كة ثؤرنؤطرايف سةبارةتة بة دةسةالَيت نيرينـة،     ) ١٩٨١(١ئاندريادظؤركني
بابةيت سـةرةكي  «: لةطةلَ طرخييندا هاوبريوِراية و بةجمؤرةش ئيستدالل دةكا كة       

ثؤرنـؤطرايف وةك ذانريكـي ئـةدةيب و هونــةريي، دةسـةالَيت نيرينـة و هــةروةها      
  :كانيشيدا دةلَيسروشت و ثانتايي و كاركردو ماناكةيةيت لة دريذةي قسة

دةسةالَيت نيرينة لةِرووي سيكسييةوة، سيستميكي ماديية، كة ئايدؤلؤذيا و 
جةستةي ) دا طريكردين(بة كلؤنيال كردين . متافيزيكيكي لة ثشتةوةية

ذنان، واقعييةتيكي ماديية؛ ثياوان رادةي سيكس و رةفتارة سيكسييةكاين 
كـةرةكانيش بـريتني لـة، ياسـا،         دةزطا كؤنترؤلَ . ذنان كؤنترؤلَ دةكةن  

ثيسي، ثؤرنؤطرايف، ضاوديريكردين تةندروسيت، ئابووري،  ئيزدواج، داوين
بؤمنوونة، (شةريعةيت سيستماتيك و، ئازادي جةستةيي سيستماتيكي ذنان 

  ). دةسدريذي كردين سيكسي و كوشنت و ليدان
    )٤٨ :١٩٨١دظؤركني(

 ثـشتيواين لـةم واقعيةتـة مادييـةي     ئايدؤلؤذيايةك بة هةموو توانايةوة  
ئايدؤلؤذيايةك لةسةر ئـةم ئةساسـة كـة        . دةسةالَيت ثياوان دةكات بةسةر ذناندا    

ثياوان لةبةر ئةوةي كة ئةندامي نيرينـةيان هةيـة كةواتـة سـةرتر لـةذنانن و،       
. كةلَك وةرطرتن لة جةستةي ذنان بؤ كردةوةسيكسييةكان، مايف سروشيت ثياوانـة          

و لــة ) قةحبــة(ثيــسن  متافيزيكييــةي كــة هــةموو ذنــان داويــنئــةم طرميانــة 
ــة    ــن، بةومانايةيــة ك ــاوان دةب ــؤ كــةلَك وةرطــرتين ثي هةركوييةكــدا هــةبن ب

كردين سيكسي و قةحبةطةرييت بةكاري نائاكـاري لةقةلَـةم نـادرين و              دةسدريذي
كـة  » ةثبـالَي ضـ   «دظؤركني، ئةوبةشةي   . بكريتةوة  ناشتوانري بةوجؤرة برييان يلَ   

                                     
٣- Andrea  Dworkin 
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خوازياري ئازادي ِرادةربِرينة، دةخاتة بـةر رةخنـةوة، ضـوونكة بـةِراي ئـةو، ئـةم          
ئازاديية تةا برةو بة ثؤرنـؤطرايف ئـةدا و لةئاكامـدا ئـازادي ذنـان سـنووردار                 

  .دةكات
دظؤركني هـةروةها ئامـاذة بـة جةوهـةري رةطةزثةرةسـتانةي ثؤرنـؤطرايف         

يش كـة دةلَـي     » ١كؤليرت  ثاتريشياهيل«ةك  ثيسيت و   طةليكي رةش   فيمينيست. دةكات
بة مةبةسيت شيكردنةوةي ثؤرنـؤطرايف و توندوتيـذي سيكـسي، ثيويـستة جـؤرة               

طةيشتنيكمان لةسةر رةطةزثةرةسيت هةبيت، جةختيان لةسةر ئـةو مةسـةلةية            يتَ
كؤليرت ئاماذة بة ئةزمووين ذناين ئافريقايي ــ ئةمريكايي دةكات كة        هيل. كردووة
ثيــستةكانيانةوة، بووبــوون بــة  ردةمي كؤيلةداريــدا بــةهؤي خاوةنــة ســثيلةسـة 

          كس و شـةهوةتِراين و، ثاشـان دةلَـيك بؤ سيذنـاين ئافريقـايي ـــ      « : ئامرازي
ــةلَكوو وةك     ــؤطرايف، ب ــةر ثؤرن ــي نةخرانةس ــاريكي دواي ــةمريكايي، وةك بِري ئ

» ر راوةسـتاوة  كؤلَةكةيةكي سةرةكي وان، كةخودي ثؤرنـؤطرايف هاوضـةرخي لةسـة         
)٥٠:١٩٩٠ .(كــردين ضــؤنيةيت طرنطايــةيت ثؤرنــؤطرايف لــة  بــةجمؤرة، تــاوتوي

ــيوةي    ــة ضوارضـ ــدا لـ ـــ ئةمريكاييـ ــايي ــ ــاين ئافريقـ ــةركوتكردين ذنـ سـ
طةيشنت   وجنسييةتدا،دةتواينَ ريطةطةليكي تازةتربكاتةوة لةبةردةم يتَ      ِرةطةزوضني

طةيشتنة لـة ثؤرنـؤطرايف، نـةك         يتَئةم  . لة دةسةالَت وةك هؤكاريك بؤداطريكاري    
ــةزاوي   ــةكي رةط ــوو هيماي ــةا وةك ــراو ت ــراو (ك ــسي ك ــتيكي  )جن ــةلَكوو بةش ب

رةطةزثةرةستانةكراو بة هؤي دةسةالَتةوة، بؤ هـةر شـيكردنةوةيةكي فيمينيـسيت           
  .طرنطييةكي زؤري هةية

                                     
١- Patricia  Hill  Collins 
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بة هةرحالَ خةبايت فيمينيسيت لـة دذي ثؤرنـؤطرايف، بـةيب موناقةشـة             
ــت ــؤرة      و نابي ــة جؤراوج ــوان طرووث ــة ني ــدي ل ــةوتين جي ــك نةك ري ــدي  هةن

نةكةوتنانـة بـة تايبـةت لـةكايت          ئـةم ريـك   . كةوتؤتـةوة   فيمينيستييةكاين يلَ 
كينؤن بة هةندي لة ئةيالةتة ئةمريكييـةكان بـؤ           يارمةتييةكاين دظؤركني و مةك   

ش   ناغةي ياسـاي  ب. نووسي ياساي دذة ثؤرنؤطرايف هاتنة ئاراوة     فةراهةم كردين ثي
  :بوو لةسةر ثؤرنؤطرايف، وةك) ١٦٧:١٩٨٧(كينؤن كردين مةك ناوبراو، ثيناس

كؤت و بةندكردين ذنان بة هؤي رةطةزةكةيانةوة، كةبة هؤي  ويناكردين لة
كردووةكانيش دةطريتةوةو  ون يان وشةطةليك كة ذنة شووناس    وينةطةل ،

 وةك شـتومةك، يـان      وةك ئامرازيك بـؤ دامركانـدين شـةهوةت، يـان         
دةكريت و  ضيذيان يلَ وةردةطريدريت و سووكايةتييان ثي: ديت كاالَيةكيان يلَ

وقاضـيان دةبةسـريتةوة، برينـدار       دةسـت : دةسدريذيشيان دةكريتةسةر 
ئةدرين، يـان زيـاين جةسـتةيي         دةكرين، دةم و لووتيان دةبِردريت، يلَ     

ـ       دةبينن؛ بةهؤي يتَ   اذةالَن بـةناو جةسـتةيانةوة     خستين شـتومةك و ئ
ــي ــووكايةتييان ث ــةِري س ــةليكي    ئةوث ــة دميــةن ط ــان ل ــت؛ ي دةكري

ثِرلةســووكايةيت ثيكــردن و برينــداربوون و ئةشــكةجنةدان، وةك    
بوونةوةرطةليكي ثةست و ضةثةلَ ثيشان دةدرين، يان لـة حالَةتيكـدا           

نداماين لةشيان ثيشان دةدرين كة خؤين هةلَ ئةهيننةوة و بريندارن و ئة
  . وهةوايةكي بةناوسيكسيي ثي ئةخولَقينن شني بوونةتةوةو كةش

ئاماجني ئةم ياساطةلة ئةوةية كة مؤلَةت بةتاكةكان بدةن تاكوو بتـوانن           
لةدذي بةرهةم هينـةران و بالَوةثيكـةراين ثؤرنـؤطرايف و ئةوزيانانـةي كـة ليـي             

ــةن  ــكات بك ــةوة، ش ــاية، ك . كةوتؤت ــةم ياس ــةالَم ئ ــي  ب ــةر هيرش ــة ب ةوتؤت
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ئةم ئيستداللة كة ئةم كارة، هـةم لـةِرووي           ترةوة، ئةويش بة ثيي     فيمينيستةكاين
ياساييةوة قـابيلي ثراكتيزةكـردن نييـةو، طرينطتـر لـةوةش، هـةم ئـةوةي كـة                

. دةربِريين رةطةزانـة، نـةك تـةا ذنـان بـةلَكوو ثيـاوانيش سـنووردار دةكـات                
  :وين دةكاتةوةبةجمؤرة رو) ١٥٧:١٩٩٠(١مارتامينؤ

بةبريوِراي كةسانيك كة بايةخي زؤر قايل بوون بؤئةو بةشةي بزووتنةوةي 
ذنان كة داكؤكي لـةئازادي ذنـان دةكرد،حـوكمي دذة ثؤرنـؤطرايف،وةك            

بةِراي . ريطايةكي تازة بؤسةركوتكردين دةربِريين رةطةزانةي ذنان واية      
ندين ئيحـساسايت  ئةوان كة بة دواي كةش و هةوايةكدا بوون بو خولَقا   

ئةوانةي ناهاوِرةطةزخواز بوون و  سيكسي بة ثيي ثيناس كردين ذنان ــ ض
ــك    ض كاريطرايف، هوــو ــوكمي دذةثورن ـــ ح ــوون ـ ــبني ب ــةي لةس ئةوان

  .بوسةركوتكردن بوو
ئةو فيمينيستانةي كة دذايـةيت ياسـاي دذةثورنوطرافييـان دةكـرد، لـةوة         

كينـون خـةريكي ثيكهينـاين يـةكطرتنيكي         دةترسان كـة نـةكا دظـوركني و مـةك         
دا، و ياساكانيان بة كردةوة ببنةهؤي سانـسؤر        »٢راسيت نوي «مةترسيداربن لةطةلَ   

و سِرينةوةي هةموو كةرةسةو بةرهةمة ئاشكرا سيكسييةكان، تةنانةت ئةوشتانةش        
ةين جيالةوةش دةتوانني بةجمؤرة ئيستدالل بك. كة ذنان و بؤذنان بةرهةميان دينن     

هاتين دابةشكردنيكي دواليـزم      كينؤن دةبنة هؤي ثيك     كة باسةكاين ظؤركني و مةك    
ــائؤال    ــةروةك ث ــداو، ه ــاوان و ذنان ــاين ثي ــوان ئيحــساسات و ئارةزووةك ــة ني ل

ئـةم بةدووبـةش كردنـة و       ) شـاراوة (مانـاي ـيين     «: دةلَـي ) ٤٩ :١٩٨١(٣ويبستر
                                     

١- Martha  Minow 
١- New  Right 
٢- Paula  Webster 
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ةيلـةكان، رةنطدانةوةيـةكي تـةواوي    جياكردنـةوةي م  كردين رةطةزانةي ليك    ثؤلين
نيـوان  ) زطمـاكي (سةردةمي ويكتؤريايي بـوو، كـة قايـل بـة جيـاوازي سروشـيت               

، بةشـيوةيةكي ناِراسـتةوخؤش     »ئيحساسي سيكسي و خةيالَةكاين ثياو و ذن بوون       
ئةوة دةلَين كة ئيحساسايت سيكسي ذنانة، سروشتيكي تةواو جياواز و ناتوندوتيذ           

رةفتـاري ثيـاو     )قطـيب (بةجةمـسةري كـردن     «كةواتة،  . وازي هةية و نادةسةالَخت 
ذن و ثيـاو، كـة لـة نووسـينة بةراييـةكاين           » سروشـتةكاين «و، لةراستيدا   »وذن

 كي شةثؤيل دووهةمدا سووكايةيت ثيرةدا بؤجاريتر بةم بيـانووة كـة بـؤ     دةكرا، لي
). ١٢٣ :١٩٨٤اينئيزنـست . ه(» دةبيتـةوة  ئيحساسي سيكسي شتيكي ثيويـستة، قـوت   

تـري   شيكردنةوة فيمينيستييةكاين سةبارةت بة ثؤرنؤطرايف و هةروةها باسـةكاين   
سةبارةت بة ئيحساسايت سيكسي، ئاماذة بة طرنطايةيت دووبارة ثيناس كردنـةوةو      
طؤِريين ئيحساسايت سيكسي ذن و ثياو دةكةن؛ كيشةكة لةوةداية كة ئةم كارة بـة              

  .ئةجنام بدريت) غريحذيف(نة و ناسِرينةوةييشيوةيةكي ناجةوهةرخوازا
  


كةلَك وةرطرتن لة دةسدريذي و توندوتيذي سيكـسي بـة شـيوةي ئـامرازي              
دةسةالَتدارييت، ثيوةندي بة شيكاريية فيمينيـستييةكانةوة هةيـة سـةبارةت بـة           

ــان    ــي ذن ــؤنترؤلَ كردنيك ــؤرة ك ــؤطرايف وةك ج ــسييةوة ثؤرن ــةِرووي سيك الي . ل
فيمينيستةكان، توندوتيذي سيكـسي، وةك زجنريةيةكـة كـة هـةر لـة ئـازارداين             

ــةوة   ــتنيش دةطةِريت ــدريذي و كوش ــا دةس ــسي ت ــةمرترين  . سيك ــة ن ــةكيك ل ي
بةثيـضةوانةي خواسـيت    «كتيبةفيمينيستييةكان سةبارةت بة دةسدريذي، كتـييب       
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ـ  »١ثياو، ذن و دةسدريذي   : ئيمة  لـةم كتيبـةدا بـةجمؤرة    ٢براومنيليـر ). ١٩٧٥(ة ي
ــدريذي و     ــةت دةس ــسي و بةتايب ــذي سيك ــةوة توندوتي ــة ئ ــا ك ــستدالل دةك ئي
هةِرةشةليكردين دةسدريذي كردنة، كة مانا بة دةسةالَيت ثيـاوان بةسـةر ذنانـدا             

ئةو، ثيي واية كـة هـةمووذنان وةِرةزن بةدةسـت ئـةو مةسـةلةيةوة و        . دةبةخشيت
دةبينن، تةنانةت ئةطةر ِراستةوخؤش دةسـدريذييان نةكرابيتةسـةر ـــ            ي يلَ ئازار

هةرئـةم ترسـةي   . كردنن ضوونكة هةر هةموويان قوربانيي هةِرةشةكاين دةسدريذي  
بة . كةوتنةبةر دةسدريذي كردنة، كة ذنان لة ملكةضي و كؤت و بةنددا دةهيلَيتةوة        

كردن قـازانج دةبـةن، تةنانـةت ئةطـةر          ثيضةوانةوة، هةمووثياوان لة دةسدريذي   
خؤشيان دةسدريذي نةكةنة سةركةس ــ ضوونكة سيستمي دةسدريذي كـردن، ذنـان          

ِرايـةلَي    دةكا هةميشة طوي    لةناوترسدا دةهيلَيتةوة و كةواتة ئةو ترسةش وايان يلَ       
ــن  ــاوان ب ــدريذي   . ثي ــوان دةس ــة ني ــا ل ــةراورديك دةك ــر ب ــةران و  براومنيلي ك

  ):٤طرياوةكاين ئاشيل دارودةستةي بةكري (٣نةكاندامريميدؤ
ي بةدةورةوة )مزور(ئاشيل، خةباتطيِري يؤناين، تاقميكي زؤري مريميدؤن 

         روولة و لة هةمووشـةِرةكاندا طـويبوو، كةِرةضةلَةكيان دةضوةوة سةرمي
ئـةم مريميدؤنانـة، لةوثـةِري وةفـاداري و       . بيسيت فةرمانةكاين بوون  

ئـةوةي كـةس            رايةلَيد  طوي ا لـة خزمـةيت سـةرؤكةكةياندا بـوون ويب
       بةجيت، وةك هؤكاري راستةقينةي تؤقاندن، ئةركةكانيان جيبيانناسي

ــرد ــدريذي. دةك ــسييةكان   دةس ــةرة سيك ــان  [ك ــةي كاري ــة ئةوان وات

                                     
١- Againsst our will: mwn, women and rape 
٢- Brownmiller 
١- Myrmidons 
٢- Achille 
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بة هؤي هةموو دةسدريذييةكانيانةوة، ] كردين سيكسيية ــ و ــ دةسدريذي
 هةموو ثيـاواين كؤمـةلَطاي ئيمـة، رؤلَيكـي          بةماناي تةواوي وشة، بؤ   

ئةوانيش، وةك كةسانيكي شاراوة لة ئؤستوورةكاندا كة . مريميدؤين دةبينن
شوناسـيان ناديـارة، وةك هؤكارطـةيل نةناسـراوي تـريؤر و تؤقانــدن      

هةرضةند ئةوانن كة ئةوكارة خراث و ضةثةالَنة . ئةركةكانيان ِرائةثةِرينن
تر كة لةِرووي ضينايةيت و ثيطةوة        م ئةو ثياوانةي  ئةجنام ئةدةن، بةالَ  

لةوان طـةورةتر و لةسـةرترن، هةميـشة كـةلَكيان لـة شـةِرةنطيزيية           
  ).٢٠٤ :١٩٧٥. (نةزانانةكانيان وةرطرتووة

كردين سيكـسي،     براومنيلير بريوِراكةي خؤي سةبارةت بةوةي كة دةسدريذي      
ن ناطريتـةوة بـةلَكوو سـةرجةم    بةتةا كردةوة توندوتيـذي ئاميزةكـاين ثيـاوا       

سيـستمي كــؤنترؤلَي ثيــاوان بةســةر ذنانــدا دةطريتــةوة، بــةهؤي ئــةم باســةوة  
كـردين سيكـسي لـة     كة ئةم مةسةلةية كة دةسدريذي  ) ئيسبات دةكات (دةسةملينيت  

بـة تـاوانيكي نائاسـايي لةقةلَـةم نـةدراوة،      ) جنـايي   حقوق(مافة جيناييةكاندا   
لةسةر  هةروةها ثي . ئةبةخشيت  ةالَيةيت و حقؤقيي ئاسايي ثي    كةواتة دؤخيكي كؤم  

داين  كردين سيكسي، دةربارةي ضركةسـاتيك لةدةسـت   ئةوة دادةطريت كة دةسدريذي   
كؤنترؤلَ نييـة، بـةلَكوو سـةبارةتة بـة ثياوسـاالري و سروشـيت شـةِرةنطيزانةي             

 فيلمـة عـةوام   كـردين سيكـسي ـــ هـةروةك ئـةو طـؤراين و          دةسـدريذي . نيرينة
دةري   تر ثيـشان ئـةدةن، طـةواهي        ثةسةندانةي كة ثياوان بةهيزتر و بة دةسةالَت      

نيية، بةلَكوو سةبارةتة بـة  ) بايؤلؤذي(ئةو مةسةلةيةن ــ سةبارةت بة ذيانناسي      
ئةم تةعبريكردنةي ثياوييت، لـة     . لة كؤمةلَطاكاين ئيمةدا  » ثياوييت«ثيكهاتةي  

ةالَت و فيتـرةيت شـةِرةنطيزيدا، هؤكـاريكي طرينطـة لـة         ثيوةنديدا لةطـةلَ دةسـ    
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ــدريذي ــسيدا  دةس ــردين سيك ــكرديكي    . ك ــة دةس ــر، ك ــةزي ني ــةِرةنطيزي ِرةط ش
كؤمةالَيةتيية، نـةك تـةا بـة دةسـدريذي سيكـسي، بـةلَكوو ثيوةنديـشي بـة                 

 جـةنطيش، . هةية) ميليتاريزم(طةريشةوة    ثؤرنؤطرايف توندوتيذي ئاميزو سةربازي   
كردين ذنان    كردين سيكسي، بةشيك لة سيستمي نيرينةي كؤنترؤلَ        وةكوو دةسدريذي 

لةماوةي شةِردا، ِرادةي دةسدريذي سيكسي ِروو لة زيادبوون دةينَ و،          . ثيك ئةهينيت 
ئةويش نةك بةهؤي ئةوة كة لةماوةي جةنطدا ثياوان دةرفـةيت زياتريـان هةيـة،     

) لةشـكر (وندوتيذي ثياوان زياتر دةكاو سـوثاش       بةلَكوو بةوهؤيةوة كة جةنط، ت    
ئةدات و ستايشي دةكات   :براومنيلير لةمبارةوة دةلَي. بةو توندوتيذييةدا هةلَ

كـردين   ئيمة دةيب دان بةوِراستييةدا بنيني كة نايب تاواين دةسـدريذي  
سيكسي، خبةينة ئةستؤي شةهوةيت غةريزي و ناثةسةندو لة كؤنترؤلَ         

ةلَكوو كردةيةكي ئاطايانةو دوذمنانةو توندوتيذي ئاميزة كة نةهاتوو، ب
ختوازي كةسيكة كة ئيديعاي دةسةالَت و  هةلَقوالَوي داوين ثيسي و دةسةالَ

 مةش دةيبداطريكاري دةكات و بؤ تؤقاندن و ترساندن طةالَلَة كراوةو، ئي
ئاوِر لةو تومخانةي كةلتوورةكـةمان بدةينـةوة كـة بـرةو بـةم جـؤرة         

ِروانينانة ئةدةن و دةبنة مايةي دلَطةرمي و ئايدؤلؤذيايةك بؤ ثياوان  يتَ
بةتايبةت ئةو ثياوةالوانةي كة بةئاساين دةضـنةذير كارتيكردنـةوةو         

دةكةن   دينن و وايان يلَ     كةرانيش ثيك   ذمارةيةكي يةكجار زؤري دةسدريذي   
و زؤربـةي  ئاميز ئةجنام بدةن   بتوانن بة ئاساين كردةطةيل توندوتيذي    

كاتيش قايل بةوة نني كة ئةو توندوتيذييانةيان كاريكي نائاكاريية و بة 
كة ) متهور(باك    كةري سيكسي يب    ئؤستورةي دةسدريذي . تاوانيان نازانن 

دةكةويتـةوة؛ لـة      هةندي تةسةوري نادروست سةبارةت بة ثيـاوييت يلَ       
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ك هةرشتيكي بويت، هةركاتي«فريودةري سةركةوتوةوة بطرة تا ثياويك كة 
، هةرلة سةرةتاوة كة كـوِراين الو      »بةدةسيت ئةهيين و دةبيتة خاوةين    

هيناين هةندي ماف  دةطةن كة نيرينةبوون بةماناي تواناي بةدةست لةوةيتَ
ية، لةوانة مايف كـِريين جةسـتةي       )مرموز(و ئيمتيازي يين و شاراوة      
بطةن كة   ك كة ثياواين الو لةوة يتَ     كاتي. ذنيك، ثييان تةلَقني دةكريت   

كردنةكـةش نرخـةكان    دةتوانن بةثارة لةشي ذنان بكِرن و جؤري سيكس 
دياري دةكات، ضؤن دةكري بةو دةرةجنامة نةطةن كة، شتيك كة قابيلي          
ــيت     ــة دةســ ــؤِراييش بــ ــة خــ ــةتوانن بــ ــت، نــ ــِرين بيــ كــ

  ).٣٢٤ :١٩٧٥براومنيلير.(ينن؟
كــردين  ةسةر طؤِرانكارييــةكاين دةســدريذيبراومنيليــر ئةطةرضــي قــسةل

ــةالَم     ــات، ب ــدا دةك ــذوويي و كؤمةالَيةتييةكان ــةبوارةجؤراوجؤرة مي ــسي، ل سيك
رةنطـة تـاوانيكي شـياوتر كـة        . لةوكارةيدا بـة جةوهـةرخوازي تاوانبـار كـراوة        

كـردين   خراوةتةثالَي، ئةوة بيت كة، لةشيكارييةكانيدا سـةبارةت بـة دةسـدريذي        
 قايـل نابيـت ـــ بةتايبـةت لـة           Race)(رنطييةكي ئةوتؤ بؤ نـةذاد    سيكسي، ط 

كـردين سيكـسي      ثيوةنديدا لةطةلَ والَتة يـةكطرتووةكان كـة لةويـدا دةسـدريذي          
ثيـستةكان بةسـةر كؤيلـة     كات وةك ئامرازيك بـؤ دةسـةالَيت ثيـاوة سـثي          زؤربةي
ربـةي كـاتيش ثيـاوة      و، زؤ )٥بِروانـة فةسـلَي   (ثيستةكانياندا بةكار دةهينرا      ِرةش
ثيستةكان بةوة تاوانبار دةكـران كـة دةسـدريذي سيكـسي دةكةنةسـةر ذنـة                 ِرةش
ــستةكان ســثي الدةيويس. ثيــةي ) ١٩٨١(١ئــاجني ــي، كــةلَك وةرطــرتن لــةم فيلَ دةلَ

هـاتين   ثيستةكان، لةسةردةمي دواي كؤتـايي  دةسدريذي سيكسي لة دذي ثياوة ِرةش  

                                     
١- Angela  Davis 
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رتووةكانـدا، رةوشـيك بـوو بـؤ ريطـرتن لـة هـةرجؤرة              كؤيلةداري لة والَتة يةكط   
ثيـستانةي كـة لـة دذي رةطـةزخوازي خـةباتيان        يةكطرتنيكي نيوان ئةو ذنة سثي    

ثيـستانةي كـة لـة دذي رةطةزثةرةسـيت           دةكردو، هةروةها ئةو ثيـاو و ذنـة رةش        
(Racism) ذي  . خةباتيان دةكردر بة تةواوةيت لةسةر تةوةري دةسـدريبراومنيلي

ترين فؤرمي كؤنترؤلَي ثياوان بةسةر ذنانـدا دةسـووِرايةوةو،           سيكسي وةك سةرةكي  
بـةالَم  . تري كؤنترؤلَ و دةسةالَت، لةوانة، ِرةطةزثةرةسيت، غافلَ بوو         لة شيوةكاين 

كارةكةي ئةو، بة عينواين شيكردنةوةي ورووذينـةر، طرنطايـةيت تايبـةيت خـؤي             
ـ        وةندييانةي كة لـة نيوةكاين       هةيةو، ئةو ثيكـسي و شـيذي سيتـري    وان دةسـدري

طــةري بةرقــةرار دةكــا، لــة اليــةن  توندوتيــذي نيرينــة بــة تايبــةت ســةربازي
كــراوة، كــة تيايــدا  وة ثــشتيواين يلَ)١٩٨٣(تــري وةك ئــةنلؤ طــةليكي فيمينيــست

كارةكــةي . طــةري بةســةر ذيــاين ذنانــدا ِروون دةكاتــةوة كاريطــةرييت ســةربازي
تريش، دةسـدريذي سيكـسييان خـستةناو      اي كاري فيمينيستةكاين  براومنيلير، ويرِ 

ــة ضــؤن    ــؤِري ك ــة ط ــيارةي هيناي ــةو ثرس ــستييةوة و ئ ــاري فيميني بةرنامــةي ك
. وةرطـريا؟   كردين سيكسي، بةمةبةسيت سـةركوتكردين ذنـان كـةلَكي يلَ           دةسدريذي

  :ئيستدالل دةكات) ٣٤ :١٩٨٤(هةروةك هيسترئيزنستاين
ين ئـةم ثرسـيارة ئـةويش لـة سـةرةتاي باسـةكةدا،         هؤي سـةرهةلَدا  

بةتايبةت، بةبةرةكةيت ئةو نووسةرو . سةركةوتين بزووتنةوةي ذنان بوو
كـردين    ريكخةرانةي كة ثيش هةموو كةسيك، سةبارةت بـة دةسـدريذي         

سيكسي زياتر وةك مةسةلةيةكي طرينطـي تيـؤري كؤمةالَيـةيت، نـةك           
هــةروةها قــسةيان لةســةر     دوان و، (Criminilogy)تاوانناســي

ئايدؤلؤذياي دةسدريذي سيكسي كرد، وةك دياردةيةك كة ثيويسيت بـة          
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روونكردنةوة هةية، نةك وةك يةكيك لة واقعييةتة سروشتييةكاين ذياين 
  .كؤمةالَيةيت
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   كـة  كـردن، ية    كردن و رؤلَي دايكايةيت     لة روانطةي فيمينيستةكاندا زاوزيكي

كـةس،    بـةِراي هةنـدي   . لةوبابةتانةي كة يةكجار زؤر قسةوباسي لةسةر دةكريـت       
كة لـة           كردن و دايكايةيت    زاوزيكي قورسة بةسةرشاين ذنانةوةو، بةشـيكردن، باري

ئـةم طرووثـة لـة فيمينيـستةكان        . سةركوتكردنيش كة ثيويستة ضارةسةر بكريت    
كـردين    زاوزي) قورسـايةيت (لـة طوشـاري   زؤربةيان، ئةو تةكنؤلؤذيية تازانةي كة      

تر،   بةالَم الي كةساين  . ذنان كةم دةكةنةوة، بة كليلي ئازادي ذنان لةقةلَةم ئةدةن        
كردن يةكيك لة طةورةترين لةزةتةكاين ذن بوونة؛ تةا دةيب لـةذير             دايكايةيت

ترين   ؤزةتيظكؤنترؤلَي نيرينةوة ينريتة دةرةوة تاكوو بطؤِردريت بة يةكيك لة ث         
ئةم طرووثةي دووهـةم بـة ثـاريزيكي زيـاترةوة دةِروانيتـة            . ئةزموونةكاين ذنان 

ــاوة    ــداين ثيـ ــة هةولَـ ــستييةكان و بـ ــة زانـ ــشكةوتنةكان و تةكنؤلؤذييـ ثيـ
بريمةندةكانيان لةقةلَةم ئةدةن بؤ ثاراسنت و ثتةوكردين كؤنترؤلَي خؤيان بةسةر         

   كسييةكان و زاوزيرةنطة بةناوبانطترين كةسي طرووثي    .  ذناندا كردين  توانايية سي
) ئيكؤلـؤذيكي (كردين ذيانناسـانة    فايرستؤن بيت كة دةلَي ثؤلين      يةكةم، شووالميس 

  كـة بـؤ سـةركوتكردين ذنـان            كة ئةركي زاوزيت، هؤكاريريكردن بة ذنـان دةسـثي .
   يت ثياوان بةسـ       ضوونكة بةِراي ئةو، زاوزيةر ذنانـة  كردن سةرضاوةي دةسةالَتداري .

فايرستؤن دةلَي كة تةا ريطةي ئازادي راسـتةقينةي ذنـان، رزطاركردنيانـة لـة              
ــايةيت زاوزي ــستييةكانةوة  قورس ــة زان ــةهؤي تةكنؤلؤذيي ــردن، ب ــةي . ك كتيبةك
) مركـز (، ئـازادي ذنـان لـة ضـةقي        )١٩٧٩(»١ديالكتيكي رةطةز «فايرستؤن بةناوي   

                                     
١- The  Dialectic  Of  Sex 
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دةكات، تةا    ةي باسي »١نيزمة سيربنتيك كؤمؤ«ئةو  . شؤِرشي كؤمؤنيستيدا دادةنيت  
هينانـة،   يـةوة قـابيلي بـةدي    )جنـسي   طبقـة (»ضيين رةطـةزي  «سِرينةوةي  لةريطةي

كةبةِراي ئةو، زؤر طرينطترة لةو ضينة ئابوورييةي كة لة شيكردنةوةي ماركسيسيت           
بـةِراي ئـةو، مـاتؤر، ميـذووي ئـابووري نييـة بـةلَكوو              . سوننةتيدا باس دةكريت  

كردنةكةي ئةنطلسيش لةسـةر ماتريـاليزمي ميـذوويي، هـةر            ذيية و ثيناس  بايؤلؤ
  :بةثيي ئةو بايؤلؤذيية دةنووسيتةوة

ماترياليزمي ميذوويي روانطةيةكـة سـةبارةت بـة ِرةويت ميـذوو، كـة             
سةرضاوةو ثالَنةري سةرةكي هةموو ِرووداوة ميذووييةكان لة ديالكتيكي        

ةلَطا بة دوو ضيين جياوازي بايؤلؤذيكي رةطةزيدا، واتة دابةشكردين كؤم
نانةوةي زاوزيي ئةم ضينانة لةطةلَ  بة مةبةسيت بةرهةم هيكردن و ملمالني

يةكديدا، دةبينيتةوة؛ هـةروةها لـة طـؤِراين جؤرةكـاين ئيزدواجـدا،            
ري زاوزيكردين مناالَن كة بةهؤي ئةو خةباتانةوة هاتؤتة  كردن و ضاودي

) كاسيت(طةشةكردين ثيكةوة بةستراوي ئةو ضينانةيئاراوة، هةروةها لة 
كة بة شيوةيةكي فيزيكي ليك جيا بوونةتةوة؛ هةروةها لـة يةكـةمني            

ئابووري (دابةشكردين كار بةثيي رةطةز، كة طؤِرا بة سيستمي ضينايةيت 
  ). فةرهةنطي ــ

  )١٢ :١٩٧٩فايرستؤن(

                                     
cyberentics
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سـةركوتكردنيك   «بةجمؤرة سةركوتكردين ذنان، سةركوتكردين سةرةكيية،    
ــاي    ــذوو و دنيــ ــةرةتاكاين ميــ ــؤ ســ ــةوة بــ ــةي دةطةِريتــ ــة ميذينــ كــ

ــةوةران ــتؤن(بوون ــةركوت ) ١٢ :١٩٧٩فايرس ــةم س ــةماي    و ئ ــةر بن ــة، لةس كردن
كاريطةرييت بايؤلؤذيكي بةسـةر هـةموو      . سةركوتكردين بايؤلؤذيكييةوة راوةستاوة  

 ذنان، بةهؤي بايؤلؤذييانةوة شتيكدا زالَةو، دةتوانريت ثلةي كؤمةالَيةيت خوارتري     
   تـةوة    ــ تواناييان بؤ زاوزيكردن و دؤخي جةستة الوازكراوةكانيان ـــ روون بكري .

ئةم هؤكارة بايؤلؤذييانة بـةهؤي ئـةو ثيكهاتـة كؤمةالَيةتييانـةي كـة ثيـاوان                
ثيكيان هيناون بؤ ئةوةي ذنان هةر لة ِرؤلَي زاوزي كردن و توانايية سيكسييةكاندا           

شـكاندين ئـةو ثيكهاتـة        خةباتكردنة بؤ تيـك   «كةواتة ئازاديي ذنان    . مبيننةوة
سةركوتكةرانةي دةسةالَت، كة لة ريطةي سروشتةوة هاتنة ئاراوة و بةهؤي ثياوةوة           

ذنـان دةيب لةريطـةي هةلَوةشـاندنةوةي ئـةم سـتةمة        ). ٢٣ :١٩٧٩(»بةهيزتركران
و باوةِرةداية كة ئةم مةسةلةية دةتـواينَ       بايؤلؤذيكييةدا رزطار بن و، فايرستؤن لة     

  كردنـةوة جيبـةجي    طةيل ثيوةنديـدار بـة زاوزي       لة ريطةي هينانةئاراي تةكنؤلؤذي   
كـردن كـة سةرضـاوةي        طـةيل سيكـسي و زاوزي       بكريت، تـاكوو ذنـان لـة توانـايي        
 ذنان  فايرستؤن لةوباوةِرةداية كة رزطاركردين   . بايؤلؤذيكييان هةية، رزطاريان بيت   

ــة زاوزي ــانةوةي    ل ــةهؤي هةلَوةش ــةوةش دةبيت ــردن، جيال ــةو   ك ــةي بنةمالَ يةك
كةسـي  ١٠ثيكهـاتوو لـة نزيكـةي     » بنةمالَةطـةليكي « ثةروةردةبووين مناالَن لةناو  

بالَقدا، كـة بـة مةبةسـيت ثـةروةردةكردين ئـةو جـؤرة مناالَنـة بـؤ ماوةيـةكي                   
دايك «ة ثيوةندييةكي تايبةت لةطةلَ     جؤر  مناالَن هيض . زةمةين دادةمةزرين   تايبةيت

طةليكي سـؤزئاميز لةطـةلَ    دا بةرقةرار ناكةن و، لةجياتيدا ثيوةندي    »و باوكانيان 
كةسانيكدا بةرقةرار دةكةن ــ لةهةر رةطـةزيك و هةرتةمـةنيك ـــ كـة خؤيـان               
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ئـةم ثيوةندييـة تـازة كؤمةالَيةتييانـة، ئـازادي سيكـسييان            . هةلَيان بـذاردوون  
رةنطة بةساالَضووةكان دواي ضةند وةضة، بطةِرينةوة بؤ حـةزكردن         «دةكةويتةوةو    يلََ

تـر و، هـةروةها ثيـداطرتن لةسـةر ثيوةنـدي         تر و سروشيت    بة سيكسي فرةضةشن  
طـةليكي فيزيكـي      واذين و ضيذي سيكسيي ئؤرطامسي، جيي خؤي بدات بة ثيوةندي         

  ).٢٢٣ :١٩٧٩فايرستؤن.(»ــ عاتفي كة ئةويش لة ريزياندا بيت
ــةويين      ــةحالَ و وةك ه ــتيكي م ــتؤن بةش ــةي فايرس ــة هيوايةتةك رةنط
رؤمانةكان، يان فيلمةزانسيت ــ خةيالَييةكان بيتةبةرضاو، بةالَم ئةو مةسةالنةي         
كة دةياخناتةِروو، تاقووالَيي كيـشةي جيـاوازي رةطـةزي و ريطـةكاين زالَ بـوون               

ي بـريوِراي رؤزالينـدديلماز لـة ثيـشةكييةكةيدا         بةثي. بةسةريدا، دةضنة ثيشةوة  
  :لةسةر ديالكتيكي رةطةز

يةكاين »عدسي«ي جياوازي رةطةزي، كةثاش تيثةِرين لة )معما(مةتةلَؤكة
كراوة، سةرةجنام هيوايةيت  دذايةتيية رةطةزييةكانةوة، تةجزيية و دابةش

 ئةوةشـدا،  لةطـةلَ . دةكةويتـةوة  سِرينةوةي تةواوي ئةو جياوازييةي يلَ    
ثيويسيت بةوة هةية كة بةوثةِري توانايةوة و سةرلةنوي بري لة وشةكان 

ضوونكة ئةم باسة لة دريذةيدا، ئاماذة بة هةندي لة كيـشة        . بكريتةوة
... طةورةو ضارةسةرنةكراوةكاين سوننةيت راديكـالَي ئـةوروثي دةكـات     

و » وشـت سر«دةستةويةخة بوون لةطةلَ ئةو تةسـةورانةي كـة لةسـةر      
لة ئاراداية، هةروا ئاسان نيية، بةتايبةت لة بواري جياوازي »بايؤلؤذي«

سةرةِراي هةموو ئةمانةش، ئةطةر ئةم بوارانة، وةك شتانيكي لة . رةطةزيدا
دةرةوةي كةلتووري مرؤظايةيت، ثيطةيةكي دةرةكييان بؤ دياري بكريت،        

  . هةندي كيشةي جيدي بؤ فيمينيستةكان قوت دةبنةوة
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  )٥ :١٩٧٩ديلمار، لةفايرستؤندا،(
ــة      ــةبارةت ب ــشةطةليكي س ــؤ كي ــةوة ب ــةلةية دةمانطةِرينيت ــةم مةس ئ

ئيـستداليل فايرسـتؤن    . جنسييةت كة لة فةسلَي يةكةمدا بامسان ليوةكرد      ١رةطةزو
ئةوةية كة جياوازي رةطةزي لة شيوةي جياوازي بايؤلؤذيكيدا بووين هةيـة، بـةالَم          

ريت لة ريطةي هةندي ثيشكةوتين تةكنؤلؤذياي ثيوةنديدار بة        ئةم جياوازيية دةك  
ـت      زاوزيئـةو، بـة هـةموو توانايـةوة لـة دذي ئـةم             . كردنةوة، طؤِراين بةسةرا بي

ئةنديشةية دةوةستيت كة ذنان ئةرك، يـان حـةزيكي فيترييـان هةيـة بةرانبـةر               
كي ذنانة بـؤ منالَـدار بـو         . كردن  زاوزيا بةرهـةمي    هةر غةريزةو خواستيون، تـة

      كهاتةي كؤمةالَيةيت ذنانةيةو كايتَ كة زانسيت مرؤظــ، ئيختيـاري زاوزيكـردن   ثي
يؤتؤثياكـةي  . بطريتةدةست، دةبيتـة شـتيكي ناثيويـست و طرنطايـةيت نامينيـت        

جياوازي لةتواناي  : فايرستؤن، يؤتؤثيايةكة كة تيايدا جياوازي رةطةزي بنِربكراوة      
تةوةو رؤلَـي طـةورةكردين منـاالَن، يـان            كردندا،  زاوزيبةيارمةيت زانست ئةسِردري 

  .لة كؤمةلَطادا، بةيةكسان دةسثيردريتةدةس ذنان و ثياوان» كردن دايكايةيت«
كــردن بــة يــةكيك لــة هؤكارةكــاين  تــريش هــةم زاوزي فيمينيــستةكاين

ةلَـةم  كردن بة قورسـاييةكي سةرشـاين ذنـان لةق          سةركوتكردن و هةم دايكايةيت   
ئةدةن كة دةيب لييان رزطار بن، بةالَم ريطةضـارة ثيـشنياركراوةكانيان، هينـدةي             

جؤرة بري كردنةوانـة،   ئةم. ريطةضارة ثيشنياركراوةكاين فايرستؤن، زيدةِرةوانة نني   
دا، باوبوون، ئاماذةيان »شةثؤيل دووهةم«كة بةتايبةت لةسةرةتاكاين فيمينيزمي     

ةو كردةي فيمينيسيت دةكرد لةسـةر ئـةو رةوشـانةي كـة      كردين ئةنديش   بة جةخت 
ذنان دةتوانن كؤنترؤلَي جةسـتةي خؤيـان بطرنـة دةسـت و بـةهؤي ريطـرتن لـة                  

                                     
١- Sex  and  Gender 
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      كردنيان كةم بكةنـةوة   منالَداربوون و لةبارخستين منالَةوة، لة قورسايةيت زاوزي .
ةسـي بـة    و تيكؤشانة سةرةتاييةكان، بةمةبةسيت هينانةئاراي تواناي دةسرِ        هةولَ

رةوشة دلَنياكاين ريطرتن لة منالَداربوون و لةبارخستين منالَ بؤ هةموو ذنـان و،              
يــان، ئــةجنام ئــةدرا ثــيــدار نــةبوون ثي بــةجمؤرة . بةخــشيين ئيختيــاري منالَ

       كردن و هةروةها بـارودؤخ       تاِرادةيةك ئاوِر لة خودي ثرؤسةكاين ئاوسبوون و زاوزي
ئةوةيـة كـة    ) ١٣٩ :١٩٨٦(بؤضـووين ئـؤكلي   . يـةوة و حالَةيت دايكايةيت كردن درا    

كردن لة    تريش وتوويانة، هةلَسةنطاندين مةسةلةي دايكايةيت      هةروةك زؤركةسي «
ش ئةوةي كة بتوانن باس لة                اليةن بزووتنةوةي ذنانةوة، بؤ ماوةيةكي زؤر و تا ثي
 اليةنة ثؤزةتيظةكاين بكةن، هةرضةند بـة شـيوةي نائاشـكرا بـةالَم بـة شـيوةي             

  .»يين، نيطةتظ بوو
بــةالَم ذمارةيــةك لــة فيمينيــستةكان ئاماذةيــان بــة اليــةنيكي يــةكجار 

ــةيت ــؤزةتيظي دايكاي ــة    ث ــردووة ك ــستدالليان ك ــةجمؤرة ئي ــردووةو، ب ــردن ك ك
ــةزموونيكي  كــردن دةتــواينَ دايكايــةيت ــان ئ ــةكي تــاقي(و دةيب بؤذن ) كردنةوةي

م فيمينيـستانةوة، تـةكنؤلؤذي، لـة       لة روانطةي ئـة   . ضيذبةخش و وزةبةخش بيت   
        ت بؤ كةمكردنةوةي قورسايةيت زاوزيطةضارةيةك بيكردن، بـة     جيايت ئةوةي كة ري

         ضةوانةوة زؤربةي كات ئةزموونةكاين ذنان لةسةر منالَـداربوون و زاوزيكـردن و     ثي
وةردةطرن تاكوو بةهةر     كردن تووشي خةلةل دةكاو، ثياوانيش كةلَكي يلَ        دايكايةيت

. شيوةيةك بؤيان بكريـت كـؤنترؤلَي ئـةو ثرؤسـانة لةدةسـت ذنـان بيننـةدةرةوة               
بةجمؤرة ئيستدالل دةكات كـة ئـةوة، ثزيـشكي و          ) ١٩٧٦(بؤمنوونة، ئادريةن ريض  

         رينة بةسةر ئـةو تةكنؤلؤذييـةدا، زاوزيكـردين    تةكنؤلؤذييةو، ديارة زالَبووين ني
 ئةم ثزيشكي و تةكنؤلؤذيية، لةبةر .كردووة بة يةكيك لة بوارةكاين سةركوتكردن   
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وةرطرياوة كة ئـةوان ترسـيان لـةو تواناييانـة            ئةوة لةاليةن ثياوانةوة كةلَكي يلَ    
  ز و        كردن و دايكايةيت    هةية كة زاوزيئةو هي كردن بة ذناين دةبةخشن و، دةيانةوي

هةربؤيـة بريمةنـدان و ثزيـشكة       . توانايانة خبةنـة ذيـر كـؤنترؤلَي خؤيانـةوة        
يـان هةيـة سـةبارةت بــة    )مـةكتووب (اوةكـان، ياسـا و ريـساطةليكي نووسـراو    ثي

هتد ــ و بـةدنيا  ... دووطياين ــ ضي خبؤين و ضي بنؤشني و ضؤن وةرزش بكةين و  
خودي كؤنترؤلَي زايينيان لةدةست    ) كةزؤربةشيان ثياون (ثزيشكةكان. هيناين منالَ 
ؤربةي كات بة ثةلةكردن وثاشـان      هيناوةتة دةرةوة و ز   ) قابيلةكان(ذنةماماكانةوة

وةرداين ثزيشكانة دةكةن و، ئـةم مةسـةلةيةش          و شتاين لةوجؤرة، دةس   ١سزاريةن
كؤنترؤلَيان بةسةر زاييندا زياتر دةكاو دةسةالَيت دايكان و ذنة ماماكانيش لـةناو            

كردن كـة   ريض جياوازي قايل دةبيت لةنيوان دةزطاي كؤمةالَيةيت دايكايةيت       . دةبات
ــ ــي و     بناغ ــة سياس ــان لةبارودؤخ ــةركوتكردين ذن ــةو س ــؤنترؤلَي نيرين ةي ك

كردن كة رةنطـة بؤذنـان    كؤمةالَيةتيية جؤراوجؤرةكاندا بوةو، ئةزمووين دايكايةيت   
كـردن    بةشيك لةو دةزطايةي دايكايـةيت    . هةم ضيذبةخش و هةم وزةبةخشيش بيت     

ــةي نــاوك كــة ئــةو رةخنــةي يلَ ــت، ئايــدؤلؤذياي بنةمالَ يدةطري(Nuclear  

Family)    ــةر ذن و ــةتييان بةس ــسؤطةركردين مولَكاي ــؤ م ــاوان ب ــة ثي ــة، ك ي
ــشةيةكي طرينطتــري ذنــان ئةوةيــة كــة دةزطــا و . منالَةكانيانــدا، داياننــاوة كي

كردن، بة هيض شـيوةك سـازطارييان لةطـةلَ يةكـدا نابيـت،               ئةزمووين دايكايةيت 
. كـردن نـامؤن   ايـني و دايكايـةيت    كات، بة دووطياين وز     بةوماناية كة ذنان زؤربةي   
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كردنيــان  كةواتــة ذنــان دةيب خوازيــاري ئــةوةبن كــة جةســتةيان و دايكايــةيت 
  :بطيِردريتةوة بؤيان

سةرلةنوي بةدةسـت هينـاين مولَكايـةيت جةسـتةمان لـة كؤمـةلَطاي             
مرؤظايةتيدا زياتر لة داطريكردين ئامرازةكاين بةرهةم هينان لةاليان  

تريشي بـةدواوة   و طوِرانكارييةكي بنةِرةيت   ريطةري دةبيت كريكارانةوة كا 
و  جةستةي ذن، هةم زةوي بوةو هةم ماشني، ثانتاييةكي بةرفراوان. دةبيت

ئيمة . وةرطرتن و، هيلَيكي مؤنتاذ كة ذيان بةرهةم ديين لةبار بؤ كةلَك يلَ
ةواين دةيب جيهانيك تةسةور بكةين كة تيايدا هةرذنيك فريشتةي ثاس

لة وةها جيهانيكدا بةِراسيت ذنـان ذيـانيكي تـازة          . جةستةي خؤيةيت 
بةهةر شيوةيةك كة ئيمة (دةخولَقينن، كةنةك تةا هةر منالَ بةدنيابينن

 كانيان ثـةروةردة بكـةن و وةك         بةلَكوو بتوانن روانطة  ) خؤمان مبانةوي
و ضاكتركردين ) يتسل(و دلَدانةوة ثيويست ئةنديشةيان هةبيت بؤ ثاراسنت

ئيحـساسايت  . ذياين ئينسان ـــ ثيوةندييةكي تازة لةطـةلَ جيهانـدا        
كردن، كـار، كؤمـةلَطاو       سيكسي، سياسةت، عةقلَ، دةسةالَت، دايكايةيت    

خودي بريكردنةوة . هةروةها هاوِرييةيت، ماناطةليطي تازة بةخؤوة دةطرن
  .بكةين ليرةوةية كة دةيب دةست ثي. طؤِراين بةسةراديت

  )٢٨٥:١٩٧٦ريض (
تريش وةك ريض نيطةرانن لةوةي كة ثياوان كؤنترؤلَي زايـني         فيمنيستةكاين

كردين ميـذووي     و، دةستيان كردووةبة، بة ديكيؤمينت      كردن بطرنةدةست   و دايكايةيت 
. كردن و كاريطةرييةكاين لةسـةر ذنانـدا        ئةزمووين دايكايةيت ١ئةم ثزيشكاندنةي 

و ثةرةســةندين تــةكنؤلؤذياكاين   دةســكةويت ثزيــشكاندندةلَــي،) ١٩٨٦(ئــؤكلي
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لة ناو بؤرييةكاين   ] ي جني  [١ثيوةنديدار بة  زاوزي كردنةوة، لةوانة، وةبةرهينان      
درةمـان كـردين   «تاقيطةو، طواسـتنةوةي جـني، زيـاتر خؤسـةر قـالَ كـردن بـة              

  .»كيئاوِرليدانةوةي ثسيكؤلؤذي«كردن بة  بوة، وةك لة خؤسةر قالَ»جةستةيي
رييةكاين  كردين يتَ هةر بؤية، لةتاوتويِروانينةكاين ذنان لةسةر ضاودي

، هــةمان ئةوخزمةتطوزارييــة دووثاتكراوانــة )منــالَبوون(زايــني ثــيش
دةبينينةوة كة كةسانيكي نائاشـنا كـة هـيض طرنطييـةكي ئـةوتؤ بـة             

ةكان ثيداويستييةكاين دايكان نادةن و زياترطوي بة كارة رؤتينة ثزيشكيي
ئةدةن و فةردانييةيت نةخؤشةكانيان زؤر بةالوة طرينط نييةو، زةينيان 
هيندة سةرقالَي نةخؤشيية بايولؤذييةكانة كـة هيماكـاين نةخؤشـيي          

  .سةرةكي ثسيكؤلؤذيكي يان كؤمةالَيةيت لةبريدةكةن
لـة  : دا  كةواتة، دايكايةيت كـردن، طريخواردنةوةيـة لـةناو دوو ثـارادامي          

ترةوة طوشارةكاين فيمينيـزم بؤئـةوةي        و، لةاليةكي   ستخوازي ثزيشكي اليةكةوة زان 
  .ذنان خؤيان بةرثرسي جةستةيان بن

ئةم باسانة كة لةسةر دايكايةيت كردن دةكرين، ديسانةوة ثرسـيارطةليكي      
ــنن  ــدا دةورووذي ــساين و جياوازي ــةبواري يةك ــةكي . ل ــستةكان نيطةرانيي فيميني

ر جـؤري ثزيـشكي كـردين بـةرفراواين ثيـاوان           داوة بةرانبـة    بةجيطةيان ثيـشان  
بؤخستنة ذير كؤنترؤلَي جةستةي ذنان و، بةجمؤرة ئيستدالليان كردووة كـة ذنـان        
دةيب جةستةي خؤيان و هةروةها ئةزموونةكاين دايكايـةيت كردنيـان، خبةنـةوة            

 بةالَم ئايابةثيداطرتن لة سةر طرنطايةيت دايكايةيت كردن      . ذير كؤنترؤلَي خؤيان  
بؤ ذنان و هةروةها بة ثيداطرتن لةسةر ئةو اليةنة ئةويندارانةو سؤزاوييانةي كة            

تر رووبةِرووي مةترسي زينداين كـردين   ئةم ثرؤسةية هةلَطريانة، ئيمة بؤجاريكي    
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 ثيطةيـةك كةبـة ثيـي توانــاي    ---ذنـان لـة ثيطةيـةكي جيـاوازدا دةبينــةوة     
  ولؤذيكييان بؤ زاوزيكـردن،    ا تواناي عاتيفييان بـؤ دايكايـةيت      كردن و هةروةه    باي

ثيناس دةكريت؟ ئايا ئةم مةسةلةية تاِرادةيةك، طةِرانةوة بؤتةسةوركردين ذنيـك     
نييـة كـة ثيوةنـدي زؤري لةطــةلَ سروشـتدا هةيـةو، فيمينيـستةكانيش هــةولَي       

: بـةيادمان دينيتـةوة   ) ٢٩٩:١٩٩٠(١ئـستانظؤرس   لةناوبردنيان داوة؟ هةروةك ميشل   
ض ثيويست ناكات كةهةولَدان بؤ داواكردنةوةو وةرطرتنةوةي دايكايةيت كـردن          هي«

داين سروشت بة سةر تةكنؤلؤذيـدا        وةك خةسلَةتيكي ذنانة، بة ماناي ئةولةوييةت     
 بةو ماناية كة دووطياين، شتيكي باش و سروشـيت بيـت و تـةكنؤلؤذي               ---بيت  

كـردن، بـة هـؤي        ر دايكايـةيت  ئةم باسكردنةي لةسة  . »شتيكي خراث و ناسروشيت   
      وةنديدار بـة زاوزيـوة، كـة        طةشةكردين بةردةوامي تةكنؤلؤذيطةيل ثيكـردين نوي

ثيدةضيت بتوانن خةونةكةي فايرستؤن لةمةِر بة تةواوةيت هةلَطرتين قورسايةيت    
ـنن، يـةكجار قـورس    كردن لةسةرشاين ذناندا بـةدي   زاوزيو ئـالَؤزتر بوةتـةوة   بي .

؟زؤريـك لـة فيمينيـستةكان زيـاتر     ]يـان نـة   [ ئةمة شـتيكي باشـة       كةواتة ئايا 
لـة بـؤري    ] ي جـني  [نيطةراين ئةم تةكنؤلؤذيانة بوونـة، لةوانـة، وةبـةرهينان          

و، هةروةها بة ياسـايي كـردن و بـة بازرطـاين كـردين               تاقيطةدا و طواستنةوةشي  
 شـتانة وةك    ئـةم ). نيابيت(٢رؤذلةدواي رؤذ زياتري كةلَك وةرطرتن لةدايكي جيطر      

دريذة ثيداين ثزيشكاندين دايكايةيت، بةبةردةوامي دةبينرين؛ وةك دةسـاويزيك         
وةرطرتن لةزانـستةوة بـؤ بةدةسـت هينـاين كـؤنترؤلَي             بؤثياوان، لةريطةي كةلَك  

  .زياتر بةسةر جةستةي ذناندا
لةو باوةِرةداية كة تةكنؤلؤذييةكاين  ) ١٢:١٩٨٥(٣راميؤند  بؤمنوونة، جانيس 

وة، ئامرازيكة بؤ ئةوةي ثيـاوان بتـوانن        ) مؤديرن(كردين نوي   يوةنديدار بة زاوزي  ث
                                     

١- Michelle stanworth 
–

٢- Janice raymond 
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  ا زاوزينةك تة       كردنيش لة دةسيت ذنان      كردن كؤنترؤلَ بكةن بةلَكوو خودي زاوزي
دةكري و لة كتيبةكةيـدا   وة داكؤكي يلَ  ١ئةم خالَة لةاليةن جيناكؤريا   . يننةدةرةوة

ــاوان  ) ١٩٨٥( »٢ماشــيين دايــك«بــةناوي ــةوةي كةهةنووكــة ثي ــي، لةبــةر ئ دةلَ
كـردين نـوي كـؤنترؤلَ دةكـةن، كةواتـة       تةكنؤلؤذييةكاين ثيوةنديـدار بـةزوازي    

وةردةطـريي كـة كـؤنترؤلَي     تةكنؤلؤذي طةيل ناوبراو، بـةو مةبةسـتة كـةلَكيان يلَ       
ئـةو،  . ةوةكردنيش لـةذنان بـستينن   و ئةركي زاوزي ثياوان بةسةر ذناندا زياد بكةن 

شـي    لةوباوةِرةداية كة تةكنؤلؤذيية نؤييةكان دةيب كاركردةكاين دايكايةيت كردن       
، )Ovule(٣بكةن بة بةشطةليكي بضووكتري وةك؛ هيلكةضـاندن        بكةنةوةو دابةشي   

لة ِرةحةمـدا، زايـني، طـةورةكردن و ثـةروةردةكردين          ) جنني(ثةروةردةكردين ثيزة 
طةليكي بضووكتر، دةبيتـة هـؤي        ةيت كردن بةبةش  ئةم دابةشكردنةي دايكاي  . منالَ

طومانكردن لةم مةسةلةية كة دايكي راستةقينةي منالَيك كييةو، هةروةها دةبيتـة         
هـةروةها  . هوي كةمبوونةوةي دةسـةالَيت ذنـان و ئيـديعاكردنيان بؤمنالَـةكانيان          
ك وةرطـرتن  تةكنؤلؤذي طةيل مؤديرن ئةو تاوانةيان دةخريتة ثالَ كة بةهوي كـةلَ     

هةندي مةترسييان  ... هيلكةضاندن و   ) حتريك(لة دةرمان و هؤرمؤن بؤ بزواندين       
بؤ تةندروسيت ذنان يلَ دةبيتةوةو، هانداين ذنة نةزؤكةكانيش بـؤ منالَـداربوون،            

بـةالَم  . دةبيتة هـؤي ئـةوة كـة طوشـاريكي زؤري كؤمةالَيـةتييان خبريتـة سـةر               
ئيـستداللةوة كةهةنـدي لـة تةكنؤلؤذييـةكان        بةسـنت بـةم       ئستانؤرس بة ثـشت   

ــةوةي     ــةدذي ِرةتكردن ــوودمةندبن، ل ــوانن س ــةباردا دةت ــةليكي ل ــةبارودؤخ ط ل
ــتيت  ــةوة دةوةس ــة زاوزي كردن ــدار ب ــةكاين ثيوةندي ــةي تةكنؤلؤذيي . هةمةاليةن

                                     
٣- Gena corea 
٤- The mother machin 




–»گذاري مكخت«
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بةسنت بـةم ئيـستداللةوة كـة، هةرضـةند طوشـارطةليكي زؤري              بةتايبةت بةثشت 
اراداية كة طوشارديننة سـةر ذنـان بؤمنالَـداربوون، بـةالَم ئـةم             كؤمةالَيةيت لة ئ  

طوشــارانة كاريطــةرييان بةســةر هــةموو ذنانــةوة، بــةبزؤك و نةزؤكــةوة،       
، »نايب طومان لةحةزي ذنة نةزؤكـةكان بكـةين بؤمنالَـدار بـوون           «هةيةو،كةواتة

     و ئةوذنانةي كة منا     بةرانبةر دابةشكردين ئةوذنانةي كة منالَيان دةيب  ،لَيان نايب
ئـستانؤرس بانطةشـةي ئـةوة      ). ٢٩٣:١٩٩٠(هةلَويستيكي رةخنة طرانة وةردةطريـت    

دةكــات كــة فيمينيــستةكان لــةجيايت رةتكردنــةوةي هــةموو تةكنؤلؤذييــةكاين 
  وةنديدار بة زاوزيهةل و مةرجة جؤراوجؤرةكاين كةلَك وةرطرتن          ثي كردنةوة، دةيب

   بكةن و هةولَةكانيان تةرخان بكةن بؤ دووبـارة      لة تةكنؤلؤذيطةيل ناوبراو تاوتوي
  .بةرقةراركردين كؤنترؤلَي ذنان بةسةر ئاوسبوونياندا

بواريك كة سةرجني يةكجار زؤري ثيدةدريت، بةدةست هيناين نةك تـةا           
   وةنديدار بة زاوزينـاين           تةكنؤلؤذييةكاين ثيـوة، بـةلَكوو بةدةسـت هيكردين نوي

بةِرووبوونةوةية لةطةلَ مةسـةلةي ئاوسـبوون و ريطـرتن لـة          هةموو جؤرةكاين ِروو  
فيمينيستةكان ئاماذة بةشياوييت هةنـدي ذنـان       . ئاوسبوون و لةبارخستين منالَدا   

ئـةم ثينـاس    . كردن دةكـةن    تريان بؤدايكايةيت   بوون و شياوييت هةنديكي     بؤ دايك 
ويـست وةرطـرتين    ، هةلَ )تأهـل (خيزانبـاري   كردنانة، بةثيي نةذاد، ضـني، دؤخـي      

كاريطةرييةكي حةمتي لةسةر جؤري رةفتاري ثزيشكان لةطةلَ ذناندا        ... رةطةزانةو
كـردين    ديدطاطةيل ثزيشكةكان و حكوومةتةكان لـة بةرانبـةر كـؤنترؤلَ         . دادةنين

ــنن لــة هةلَبذاردنــةكان     ــبووندا، دةوريطــي طــرينط دةبي و ]Choices[ئاوس
 وةنديدار بةزاوزير  ديـل (ردين ذناندا دةبيننك ئةزموونةكاين ثي٨٦:١٩٨٦وفؤسـتي .(

ــسيت خيزانبــاري ضــيين مامناوةنــدي، بةئةطــةريكي زيــاترةوة،  ذنيكــي ســثي ثي
بةكانديدايةكي باش بؤ ئاوسبوون بة بؤرييةكاين تاقيطـة لةقةلَـةم دةدريـت و،             

كريكار،يـان ذنـاين     ئةطةري ئةوة كة ثزيشةكان وةها دةرمانيك لـةذناين سـةلَيت         
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ــت  كةمي ــاتر دةبي ــةن، زي ــغ بك ــةكان دري ــة نةتةوةيي ــارة يتَ. ن ــة  دي ــشنت ل طةي
ــةيت ــةلَطا      دايكاي ــوان كؤم ــان و ني ــوان ذن ــةكاين ني ــةثيي جياوازيي ــردن ب ك

وةك ضـؤن ثزيـشكةكان و حكوومةتـةكان        . جؤراوجؤرةكان، ضةندين جـؤري هةيـة     
ايك بوونـة،  كةسيك شايستةي د  لةوالَتاين خؤياندا بِريار لةسةر ئةوة ئةدةن كة ض       

داوة لةريطـةي     ثزيشكان و حكوومةتـةكاين والَتـة ثيـشكةوتووةكانيش هـةولَيان         
و نـةزؤك كردنـةوة،كؤنترؤلَي ئاوسـبووين         كردين ريطرتن لة ئاوسـبوون      اليةنطري

  .ذناين جيهاين
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ية »جياوازي«ةرييةكاين ئةم كتيبة، ثيطةي وشةي      ور  تة تة   يةكيك لة بابة  

هةرضةند فيمينيستةكان ماوةيةكي زؤر برييـان لـة        . لة بريكردنةوةي فيمينيستيدا  

ي  مةسةلةي جياوازي نيـوان ثيـاوان و ذنـان كردؤتـةوة، بـةالَم ديـسانةوة كيـشة           

ـ       دا ـــ  جياوازي، لة ثيوةنديدا لة طةلَ مةسةلةي ثـؤلين كردنـةكاين نيـوان ذنان

لةوانة، جياوازييـةكاين نـةذادي، ضـينايةيت، توانـايي و هةلَويـست وةرطـرتين             

ئةم جؤرة جياوازي و ثؤلين كردنانة، هةندي جار كـة          . رةطةزانة ــ قوت دةبيتةوة   

فيمينيستةكان هةولَيان ئةدا ئةزموونيكي هاوبةشي نيوان هةموو ذنان شةرح بكةن           

كان و ريطةضارة هاوبةشـةكاين زالَ بـوون بـة          و هةروةها سةر كوتكردنة هاوبةشة    

واتـة، ئـةم بـة     كـة .نيشان بكةن، بة ناديدة طرياون    سةر ئةم سةركوتكردنانة دةس   

ــة      ــديك ل ــة هةن ــةثالَ ك ــةي خراوةت ــييةكان ئةوتاوان ــوونةي هاوبةش دواداض
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كـردووة  ) تعميم(فيمينيستةكان بة ثيي ئةزمونةكاين خؤيان دةستيان بة طشتاندن       

 ليك لة سةر بنةماي ئـةزموون و          »جةوهةري  « كي  و مؤديلييان خولَقاندووة ــ مؤدي

رةخنـةطران  . ثيـسيت ضـيين مامناوةندييـةوة       ئارةزووة ئاشكراكاين ذنيكـي سـثي     

ية، لة خزمـةيت  » جةوهةرخوازي « بةجمؤرة ئيستدالل دةكةن كة، ئةم طشتاندن و    

ــ  طــةيل نــةذادي،  اوازيلةكـةداركردين جيــاوازي طــةليكي زؤردا بــوة، لةوانــة، جي

ناو ذناندا هةيةو، هةر بؤية هةندي جـار سـةبارةت    نةتةوةيي و ضينايةيت، كة لة   

بة هةنديك لة ذنان لة جيايت ئةوةي كة يارمةتييان بدات، بة ثيضةوانةوة زياين      

بـةدا جـةختم لةسـةر             . طةياندوون  ثيهةرضةند، هةروةك لة سـةرجةمي ئـةم كتي

  ك، بةلَكوو ضةندين فيمينيزم بوونيان هةيةو هةرضةنديش     كردووة، نةك فيمينيزمي

ئةم فيمينيزمة فرةضةشنانة، دةسـكةويت ذمارةيـةكي زؤري ذنـانن لـة بارودؤخـة              

ــان     ــةك ناوبانطي ــوو ي ــةموويان وةك ــةالَم ه ــدا، ب ــؤرة كؤمةالَيةتييةكان جؤراوج

و دةرنةكردووةو، هةنديك لة فيمينيستةكانيش وا هةست دةكةن كة بزووتنةوةكان           

، لة ِرادةبـةدةر    » شةثؤيل دووهةم « و  » شةثؤيل يةكةم « تيؤرة فيمينيستييةكاين   

ثيستة ضيين مامناوةندييانـةدا بـوون كـة بـةثيي        لة ذير دةسةالَيت ئةو ذنة سثي     

ــوري ســازي و طــشتاندن  ئةزموونــة تاكةكةســييةكاين خؤيــان، دةســتيان بــة تي

بوةتـة هـؤي ناديـدةطرتين     ئيديعاي ئـةوة دةكريـت كـة ئـةم مةسـةلةية            .دةكرد

جيالـةوةش  . ئةزموونةكاين ذمارةيةكي زؤري ذناين ضـيين كريكـار و رةش ثيـست          

دةتوانري بةجمؤرة ئيستدالل بكريت كة ئةم تيؤرانةي شةثؤيل يةكةم و دووهـةمي            

فيمينيسيت، ئةوروثا تةوةر بـوون و، ئةنديـشة و كردةوةكانيـان بةسـةر بنـةماي        
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ئـةوروثا و ئـةمريكاي بـاكوور دامةزرانـدو، ذيـان و            ذياين ذناين سـثي ثيـسيت       

هةم و شيوةي كاريطةري وةرطـرتين ئـةم ذيانانـة لـة            ئةزمووين ذناين جيهاين سي

ثيـسيت    بةجمؤرة ذناين سثي  .  ناديدة، يان بة كةم طرت      بارودؤخ طةيل كلؤنيالييان  

جيـايت  شةي ئةوةيان دةكرد كة نةك تـةا لـة        ضيين مامناوةندي رؤذئاوا، بانطة   

هةموو ذناين كؤمةلَطاكاين خؤيان، بةلَكوو لة جيايت هةموو ذناين جيهـان قـسة             

خؤيان، دةسـتيان بـة     ] تاكةكةسي[و، بة ثيي ئةزموون و بارو دؤخي ذياين           دةكةن

و كلؤنياليزميـان   طشتاندن دةكردو، كاريطةرييةكاين سةرمايةداري و نةذادثةرةسيت     

  . دووبةرةكييان دةخستة ناو ذنانةوةنايدة دةطرت، كة وةك دواتر دةركةوت

  


ــةوةري و   ــةوروثا ت ــةر ئ ــرين ناِرةزاييــةكاين بةرانب ــة طرينطت ــةكيك ل ي

جةوهةرخواز بووين هةنديك لة جؤرةكاين فيمينيزم، لة اليـةن ئـةو فيمينيـستة             

 لـة  ثيـستةكان و  ِرةش ثيستانةوة دةربِردراوة كة طومانيان لة شايستةيي ذنة سـثي  

يةكيك لـة  . ثيستةوة كردووة راستيدا مايف ئةوان بؤ قسةكردن بة ناوي ذناين ِرةش   

ثيستةكان كة لة ئاسةوارةكانيدا جةخيت لة سـةر ئـةم            فيمينيستة بةرجستة ِرةش  

 كـة لـة كتيبيكـدا بـة      ١هؤكسة  كيشةيةي فيمينيزم و جياوازي نةذادي كردووة، بيلَ      

ثيـستةكاين والَتـة    باس لة ميذووي ذنـة رةش  ) ١٩٨١(» ٢مةطةر من ذن نيم؟   « ناوي

                                     
١- Bell hooks  
٢- Ain't   a    womwn
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جـؤرة    بـةم . هـؤكس . يةكطرتووةكان و ثيوةندييان لـة طـةلَ فيمينيزمـدا دةكـات          

ئيستدالل دةكات كة دةسدريذي كردين سيكسي و ئةوهيرشـة دِرندانانـةي كـة لـة           

ت، ثيـس  سةر ذناين رةش ماوةي سةردةمي كؤيلةداري لة والَتة يةكطرتووةكاندا كراية  

ثيستةكان كة ضوة ناو هزر و رؤحـي          رةش»ذنييت«بوة هؤي كةمبوونةوةي بايةخي   « 

ئةمريكاييةكانةوة و سةرةِراي كؤتايي هاتين كؤيلةداريش، كاري كردة سةر ثيطـةي      

هـةر لـةم روةشـةوةية كـة     ). ٥٢:١٩٨١(» » ثيستةكان كؤمةالَيةيت هةموو ذنة ِرةش 

ر هةلَثيـضانةوةي كؤيلةداريـدا، هيـشتا      تةنانةت ثاش تيثةريين سةدةيةك بة سة     

و قةحبة  » ذناين طومِرا « كؤمةلَطاي والَتة يةكطرتووةكان، ذناين رةش ثيست وةك        

ثيـستةكان بايـةخيكي     ئةوةشـدا، فيمينيـستة سـثي    لةطةلَ. ثيس دةبينيت  و داوين 

ئــةوتؤيان بــة طرنطايــةيت ئــةم ميــذووي تونــدو تيذييــة نــةذادي و رةطةزييــة 

ثيستةكاين   يكراوةو، جؤري كارتيكردين لةسةر ذيان و ئةزموونةكاين ذنة رةش        ديار

والَتة يةكطرتووةكاندا نـةداوةو، هـؤكيش رةخنـةي لـة فيمينيـست طـةلَيكي وةك              

طرتووة، كة دةربارةي دةسدريذي و توندوتيـذي سيكـسي      ) ١٩٧٥(سووزان براومنيلير 

ـ         ثيـستةكانيان تـةا بـة        ة ِرةش شتيان نووسيوة بةالَم دةسدريذي كردنة سـةر ذن

دةرةجنامي بارودؤخي كؤمةالَيةيت ــ ميذوويي ئةوسةردةمانةيان لة قةلَـةم داوة و   

برييان لة دةرةجنامة هةنووكةييةكاين نةكردؤتـةوةو كةمتةرخـةمييان بةرانبـةر          

كةواتة، ئةم جؤرة فيمينيستانة ، طرنطييةكي ئـةوتؤ بـة سـةركوتكردين        . كردووة

ثيسيت والَتـة يـةكطرتووةكانيش نـادةن و بـة      نةي ئيستاي ذناين رةش   ِرةطةزخوازا

هؤكس دةلَي، ضةوساندنةوةي بةردةوامي ذنـة      . اليانةوة مةسةلةيةكي طرينط نيية   
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ثيستةكان لـة سـةردةماين    رةش» ذنييت  « ثيستةكان و كةمكردنةوةي بايةخي     ِرةش

كراوي كـؤنترؤلَي كؤمةالَيـةيت،     دواي كؤيلةداريدا بةشيك بوو لة ميتؤديكي طةالَلَة      

ثيستةكان طةالَلَـة كرابـوو،    كة بةمةبةسيت ثشتيواين كردن لة ئةولةوييةيت سثي  

ــستةكان ئــةم مةســةلةيان ناديــدة طــرت بــةالَم فيمينيــستة ســثي و،كةواتــة،  ثي

بزووتنةوةي فيمينيسيت كة دةسيت ثيكرد، قـسةوباسيكي هينـدة لةسـةر شـيوةي             

دييةكي دوواليةنة لة نيوان رةطةزخوازي و نةذادثةرةستيدا كـة         دامةزراندين ثيوةن 

  :ثيستةكان لة كؤمةلَطادا دانا، نةكرا كاريطةريي زؤري لة سةر ثيطةي ذنةِرةش

ثيستانةي كة بزووتنةوةي سـةردةمي خؤيـان بـة           ئةطةر ئةو ذنةسثي  

طةيشتنيان لة سةر سياسةيت  مةبةسيت فيمينيزم ريك خست،كةمترين يتَ

اديي لة ميذووي ئةمريكادا هةبواية، ئةو مةسةلةيان دةزاين كة زالَ نةذ

بـــوون بـــة ســـةر ئـــةو كؤســـثانةي كـــة ذنـــان لـــة يةكـــدي 

ــةوة ــةوة(جيادةكةن ــةرةنطاري كــردين )دووردةخةن ، ثيويــسيت بــة ب

ثةرسيت هةية، نـةك تـةا نـةذاد ثةرةسـيت وةك      واقعييةيت نةذاد 

وذمنايةتييةكي نةذادي كة رةنطة  طشيت لة كؤمةلَطادا،بةلَكوو د١شةِريكي

سةرةِراي ضةسـثاندين ياسـاي   . لة ناو زةيين خؤياندا شاردبيتيانةوة   

ثياوساالري لة كؤمةلَطاي ئةمريكادا، كلؤنياليزمي ئـةمريكا لةسـةر         

بناغةي نةذادثةرةستييةكي ئةمثرياليسيت دامةزرا، نةك لةسةر بنةماي 

وةشدا هيض ثيوةندييةكي لةطةلَ ئة.رةطةز خوازييةكي ئةمثرياليستيدا

                                     
–
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ــوان ثيــاوة داطريكــةرة ســثي  ــستةكان و ثيــاوة  ثياوسـاالرانةي ني ثي

بةرِةضةلَةك ئةمريكييةكان، كاريطةري لةسةر ئةمثرياليزمي نـةذادي       

بة هؤي تةعامويل نيوان جيهاين سـثي و بةِرةضـةلَةك          . سثي، دانةنا 

يةكاندا، نةذاد ئةمريكييةكان و هةروةها لة طةلَ ئافريقايي ـــ ئةمريكي

ثةرةسيت،ثيــشي لةيةكطرتنــة رةطةزييـــةكان طــرت،وةك ضـــؤن    

نةذادثةرةسيت، هـةموو ثيوةندييـة رةطةزييـةكاين نيـوان ذنـةِرةش           

  .ثيستةكاين خستة ذير كاريطةري خؤيةوة ثيستةكان و ذنة سثي

  ).١٢٢:١٩٨١هؤكس (

( رتووةئةم ئيديعايةي هؤكس كة نةذادثةرةسيت ثيشي لة رةطةزثةرةسيت ط       

هةر ضةند ئةوةي قبوولَة كة لة والَتة يةكطرتووةكاندا بارودؤخةكة لةو جؤرةيـة،           

طوزارشـت لـة كيـشةكاين بـةردةم        ) بةآلم رةنطة لة شوينةكاين جيهاندا وا نةبيت      

هةموو ئةو تيؤرة فيمينيستييانةي كة هةولَ ئةدةن بة شيوةيةكي طشطري بةرةنطاري           

ونكة ئةطةر ضةوساندنةوةي سةرةكي، بـرييت بيـت     ضو. سةركوتكردين ذنان ببنةوة  

لة ستةمكردين سثييةكان بةرانبةربة ِرةشةكان، نةك ستةمكردين ثياوان بةرانبةر         

ثيست و ذنـاين     بة ذنان، لةم حالَةتةدا ضون دةتوانريت سةركوتكردين ذناين سثي        

ة ثيست، بةيـةك شـيوة تيـؤريزة بكـرين؟ تةنانـةت ئةطـةر، بةوشـيوةي كـ                  رةش

و ) تبعـيض (تر ثيشنيار دةكـةن، جيـاوازي قايـل بـووين رةطـةزي             فيمينيستةكاين

نةذادي، هةر دووكيان هيندةي يةك سةركوت كةربن، ديسانةوة يتَ طةيشنت لةوةكـة    

ــؤرة       ــةم دووج ــةكاين ئ ــة دوواليةن ــت كاريطةريي ك دةتوانريوةطةليــي ــةض ش ب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com



 

 

ةنطاو هـةلَ بطريدريـت،   سةركوتكردنة تيؤريزة بكريت و بـة ثيـي ئةوتيؤرييـة هـ       

كردنة، ديارة لةناوبردين هةر جؤرة طرميانةيـة         ئةم جؤرة تاوتوي  . يةكجار دذوارة 

كة دةربارةي خؤشكايةيت ذنان و هةروةها طومانكردنة لـة زؤربـةي طرميانـةكاين          

ــستةكاندا فيمينيــستة ســثي ٢٩:١٩٩٠(هــةروةك هــؤكس. ثي (ــي تةســةوري « : دةلَ

 ئازادي ذنان هينايانة ئاراوة، لة سةر بنةماي ئايدياي         خؤشكايةيت كة اليةنطراين  

هاوبةشدا ِراوةستابوو ــ ثالنيكي طومِرا كةرو نائاكاري كة سروشـيت راسـتةقينةي        

لـة راسـتيدا   . » واقعييةتة قورس و ئالَوزة كؤمةالَيةتييةكةي ذنـاين دةشـاردةوة     

ازي طـةيل نـةذادي،   دةتوانريت بةجمؤرة ئيستدالل بكريت كة شان بة شـاين جيـاو    

جياوازيطةيل ثةيوةست بة ثيشينةطةيل نةتةوةيي و ئـايين، ضينايةيت،هةلَويـست    

هـةموويان كاريطةرييـةكي طرنطيـان لـة سـةر ئةزموونـة       ... وةرطرتين رةطةزي و  

تاقيكراوةكاين ذناندا داناوة و كاريكي وا دةكةن كة طةيشنت بة روونكردنةوةيةكي           

كة واتة هةنـدي لـة      . سةركوتكردين ذنان، مةحالَ بيت   دةس لة سةر        طشيت و يةك  

 كـردين ئـةزمووين هاوبةشـي       ثيستةكان كاتيك كة هةولَي وةسف      فينينيستة سثي 

يــةكي هاوبةشــيان دؤزييــةوة، هــةموو ئــةو      » خؤشــكايةيت  « داو ذنانيــان 

كـة فيمينيـستيكي    ) ١١٦:١٩٨٤(١هةر وةك ئاودرة لؤرد   . جياوازييانةيان ناديدةطرت 

بة طشيت لـةناو بزووتنـةوةي ذنـاين ئـةمِرؤدا          «: ثيست بوو، دةلَي    يين رةش لةسب

هةموو هةولَـةكاين ذنـة سـثي ثيـستةكان تـةرخان كـراوة بـؤ تـاوتوي كـردين            

سـةركوتكردين خؤيـان وةك ذن و، جياوازيطـةيل نـةذادي، رةطـةزي، ضـينايةيت و       

                                     
١- Audre  Lorde 
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 بـة كـردةوةش   بة ناوي وشةي خؤشكايةتييةوة كـة   . تةمةنييان ثشت طوي خستووة   

  .» ي ئةزموونةكان دةكريت )يةك فؤرم بوون( يةكدةسبوون بووين نيية، ئيديعاي

تـر،    بةجمؤرة، هؤكس و لؤرد شـان بـة شـاين نووسـةرة فيمينيـستةكاين             

ثيستةكان، ستةميكي هاوبةشيان بؤ هةموو       ثيشانيان داوة كة ضؤن فيمينيستة سثي     

 لةوجؤرة ئـازار و سـتةمة جياوازانـةي         نيشان كردووةو بةجمؤرة ئاوِريان     ذنان دةس 

ئـةم  . ثيستةكان طريؤدةيـانن و ِرووبـةِروويان بوونةتـةوة         نةداوةتةوة كة ذنة رةش   

ثيستةكان، هةندي جار     مةسةلةية هةروةها طوزارشت لةوة دةكا كة فيمينيستة سثي       

ثيستةكان رزطار كـةر و ئـازادي بـةخش           ئةو بارودؤخانةيان كة رةنطة بؤ ذنة ِرةش      

دةتـوانني منوونةيـةكي    . واية، بة ناديدة طرتووة، يان باش تييان نةطةيـشتوون        ب

طةيشتنة لة ناو شيكردنةوةكاين هةندي لة فيمينيستةكان سةبارةت          ئةو خراث يتَ  

زؤريك لة فيمينيستةكان وتوويانة كة بنةمالَة يةكيك لـة         . بة بنةمالَة ببينينةوة  

وساالرة و هةر بؤية بـة شـوينيكي سـةرةكي    ثيكهاتة سةرةكييةكاين كؤمةلَطاي ثيا   

ستةكان  لةطةلَ ئةوةشدا فيمينيستة ِرةش. بؤسةركوتكردين ذيان لة قةلَةم دةدريثي

بةجمؤرة ئيستدالليان كردووة كة هةرضةند رةنطة بنةمالَة شوينيكي سةركوتكردين    

طري كـردن لـة   ثيستةكان بيت، بةالَم دةشتوانيت شوينيك بيـت بـؤ خـؤِرا            ذنة ِرةش 

جيا لةوةش، مـؤديلي فيمينيـسيت    ). ١٩٩٧كارباي(بةرانبةر سةركوتكردين نةذاديدا  

بنةمالَة وةك شوينيكي وابةستةبووين ئابوورييانةي ذنان، رةنطة بؤ زؤربـةي ذنـة             

وثيك نةبيت، بة تايبةت لةو كؤمةلَطايانةي كة         ثيستةكان شتيكي لةبارو ِريك     ِرةش

ثيـستةكانياندا يةكجاركةمـة و زؤربـةيان          لـةناو ثيـاوة ِرةش     ِرادةي هةرمانبةران 
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ثيستةكان لةوجؤرة بـارو دؤخانـةدا خؤيـان دابـني كـةري             رةنطة ذنة ِرةش  . بيكارن

سةرةكي داهات و سةرثةرشيت بنةمالَة بن و ثياوانيش لة رووي ئابوورييةوة ثييان            

تـري هةيـةو،      مانايـةكي  ثيستدا  هةر بؤية بنةمالَة لةالي ذناين ِرةش     . وابةستةبن

هةر تيؤريكي فيمينيـسيت كـة هـةولَ ئـةدات روونكردنةوةيـةكي طـشطري لةسـةر                

بنةمالَة، وةك شوينيكي سةركوتكردن، بةدةستةوة بدات، وةك ثيويست سةبارةت بة        

  .بارودؤخي هةموو ذنان راسيت لة خؤ ناطريت

خةباتـة  تـريش، ئةزموونطـةل و        تيؤرةكان و خةباتـة فيمينيـستييةكاين     

ــة، . ثيـــستةكانيان ناديـــدة طرتـــووة تايبةتـــةكاين ذنـــة ِرةش بـــؤ منوونـ

ئاماذة بة خةباتطيِرييةكاين اليةنطري لةبارخستين منـالَ لـة         ) ٧٠:١٩٩٧(١عةزيز

  :دا دةكا و دةبيذيت١٩٧٠دةيةي

طـوي خـست كـة زؤربـةي هةولَـةكاين ذنـة              ئةم واقيعييةتةيان ثـشت   

 كردندا، سةبارةت بوة بة ثاراستين مايف ثيستةكان لة بواري زاوزي ِرةش

فةراهـةم  . ئاوسبوون و ثراكتيزة كردين تواناييةكانيان بؤ ئاوسـبوون       

كردين ئيمكانايت لةبارخستين منالَ و خؤنةزؤك كردن و كوتاين ديثؤثرؤ 

 بؤ ئةم ذنانة زؤرئاسانةو زؤربةي كاتيش يب ئةوةي ثرسيان ثـي            ٢ويرا

                                     
١- Aziz 
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دا بكريت، بة بيانووي هةذاري و دةسكورتييةوة بكريت و راويذيان لةطةلَ

  .بؤيان ثيشنيار دةكريت

ثيـستةكان وةك     هةر بؤية، ئةوشـتةي كـة الي زؤربـةي فيمينيـستة سـثي            

داواكارييةكي سادة و طشيت لة قةلَةم ئةدرا، لة راستيدا كايتَ دةِرؤشتة ناو ذياين             

تـةا لـة دواي     . طـرت ذنة ِرةش ثيـستةكانةوة،فؤرميكي ثيـضاوتري بـةخؤوة دة        

 كة دةستيان بة طـشتاندين درؤيـيين         ثيستةكان ــ   دةستيوةرداين فيمينيستة ِرةش  

ئةم خةباتـةكرد ـــ بـوو كـة خةباتـة دواييـةكاين فيمينيـسيت سـةبارةت بـة            

مةسةلةكاين لةبارخستين منالَ و ريطرتن لة ئاوسبوون ثـةرةيان سـةند، تـاكوو             

ةنديدار بة زاوزي كردنةوة، مـايف هةلَبـذاردنيان        ذنان بتوانن لة مةسةلةكاين ثيو    

ثيستةكان مايف ئةوةيان هةبيت كة لـة ذيـر طوشـاردا      هةبيت، بؤمنوونة، ذنة ِرةش   

  .منالَةكانيان لةبار نةخةن، يا خؤيان نةزؤك نةكةن

ثيستةكان نةك تـةا تـاواين طـشتاندنيكي درؤيينيـان            فيمينيستة سثي 

 خؤشـكايةتييةوة، ئةزموونـةكان و بـارودؤخي جيـاوازي     خراوةتة ثالَ كة بة ناوي    

ذنان ناديدة دةطريت، بةلَكوو تةنانةت رةنطة ئةو ناوانة طرينطترةشـيان خبريتـة          

ثالَ كة نةيانتوانيوة بة دروسيت لـة ثيكهاتـة نـةذاد ثةرةسـتانةكاين كؤمـةلَطا              

  :ئيستدالل دةكات) ٤٦:١٩٩٧(١كاريب هةروةك هازلَ. بطةن يتَ

تة ِرةشةكان خوازياري ئةوةبوونة ــ ئيستاشي لةطةالَ بيت ــ كة فيمينيس

ــةكي   ــة نةذادثةرةســيت وةك تايبةمتةنديي ــةت ببةخــشريت ب رةمسيي

                                     
١- Hazel Carby  
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هةم تيوري . ثيستةكاندا ثيكهينةري ثيوةندييةكاين ئيمة لةطةلَ ذنة سثي

لة ثيستةكان،  و هةم كردةي فيمينيسيت دةيب دان بةوةدا بنين كة ذنة سثي

. ثيوةندي لةطةلَ دةسةالَتدا، وةك سةركوتكةري ذنة ِرةش ثيستةكان وان

ئةم مةسةلةية، هةموو ئةو تيؤرو كردة فيمينيستييانةي كة لةسةربنةماي 

  .يةكسانييةكي سادةدا دائةمةزرين، يب بايةخ دةكات

ثيـستة فيمينيـستةكان      لة راستيدا ثيدةضيت هةنديك لة تيؤرسيةنة سثي      

رييت نةذادثةرةستييان بةكةم ،يان تةنانةت ناديدة طرتووة، يـان بةثـشت        كاريطة

بةسنت بةم ئيديعايةوة كة نةذادثةرةسيت بةشيكي حاشاهةلَنةطري كؤمـةلَطا ثيـاو       

ساالرةكانة و هةموو ذنانيـشي، بـة ِرةش و سـثييةوة، كردؤتـة قوربـانيي خـؤي،                 

هةرضـةند  . ثةرةسـتةكاندا داناوة لـة نيـوان خؤيـان و نةذاد         ) فاصله(مةودايةكيان

تـر، بــووين نةذادثةرةسـتييان بــةالوة قبوولَـة، بــةالَم     فيمينيـستة ســثييةكاين 

« ئيستدالليان ئةوةية كة ئـةم سـةركوتكردنة، لـة ضـاو رةطةزخوازيـدا، كـةمتر           

زؤربةي دةقـة كالسـيكةكاين فيمينيزمـي شـةثؤيل دووهـةم، لـةو             . ية» بونيادي  

بـؤ منوونـة،    . تـرين جـؤري ضةوسـاندنةوةية       اديباوةِرةدان كة رةطةزخوازي، بوني   

دةلَـي كـة رةطـةزخوازي      » سياسةيت رةطـةزي    « ميليت لة كتيبةكةيدا بة ناوي      كيت

ضةوساندنةوةيةكي طشيت و بونياديتر لة نةذادثةرةستيية،ضوونكة هةم ثيويـسيت       

ــشطريترةو،       ــةم طـ ــةو، هـ ــةرفراوانتر هةيـ ــاتر و بـ ــةباتيكي زيـ ــة خـ بـ

ميليت (لة كؤمةلَطاكاين ئيمةدا ثيك ديين» ن ضةمكي دةسةالَت  تري  بونيادي«هةميش
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دةلَـي، خـودي ميليـت،      ) ١١٨:١٩٨٨(١ئسثيلمةن  بةالَم هةروةك ئةليزابيت  ). ٣٤:١٩٧٠

ثيستةكان بة سةر  ثيستةكان، هيندةي كة ثياوة سثي    ئةم واقعييةتة كة ثياوة رةش    

اندا زالَ نـني و دةسـةالَتيان بـة    ثيـستةك  هةموو ذناندا زالَـن، بـة سـةر ذنـةِرةش         

سةريانةوة نيية، بة يةكيك لة نيشانةكاين نةذادثةرةسيت لة قةلَةم ئةدات، تـا             

بـة هـؤي   « ِرادةيةك كة بانطةشةكةي ئةو سةبارةت بة طشطريبووين ِرةطـةزخوازي،     

. »ثيستةكانةوة ثووضـةلَ دةبيتـةوة       ئاماذةكردين بة نامةرجةع بووين ثياوة رةش     

ة بانطةشة فيمينيستييةي سةبارةت بة ئةولةوييةيت رةطةزخوازي بة سـةر          ئةم جؤر 

نةذادثةرةستيدا، لةطةلَ ئةوةشدا كة لة ِرووي تيؤرييةوة يب ئةساسـة، ثيدةضـيت            

ــة ســةر نةذادثةرةســيت و   واقعييــةكاين ئةزموونــةكاين ذنــة ِرةش ــستةكان ل ثي

ـ      دييان بـة يةكـةوة هةيـة،    رةطةزخوازي، كة لة ذياين رؤذانةياندا بةردةوام ثيوةن

، ئـةوةي دةرخـستوة    بة ِراسيت دةتوانني بلَيني كة، فيمينيزمي ِرةش     . ناديدة دةطريت 

كة بة هيض شيوةيةك ناتوانريـت نـةذاد و رةطـةز ليـك جيابكرينـةوة و هـةروةها           

ئةوةشي ثيشان داوة كة، هةضةند رةنطة طوتارة زالَةكان هـةولَيان دابيـت ليكيـان         

ضـِرذاون كـة جياكردنـةوةيان     وة، بةالَم ئةم دوانـة بـة شـيوةيةك تيـك     جيابكةنة

  :دةلَي)٢٧٢:١٩٩٠(٢مةحالَة، هةر وةك واليري ئسميس

لةطوتارةي زالَدا، بة شيوةيةك رةفتار لةطةلَ نةذادثةرةسيت و رةطةزدا         

دةكريت كة وةك بلَيي ئةوانة دووطرووثي ئةزموونن كة هةرطيز ثيكةوة كؤ 

 بة ثيضةوانةوة، فيمينيزمـي رةش، قايـل بـة ثيوةندييـةكي            .نابنةوة
                                     

١- Elizabeth  Spelman 
٢- Valerie Smith   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com



 

 

ثيستةكانداو، كةواتة  هاوبةشة لة نيوان رةطةز و نةذاد لة ذياين ذنة ِرةش

سـةبارةت بـة   » تـاك تـةوةري   « ثيي وايـة كـة هـةرجؤرة تيـؤريكي       

نةذادثةرةسيت، يان رةطةزخوازي، هيض تةباييةكي لةطةلَ ذياين ذنةِرةش 

  .نييةثيستةكاندا

  




ثيستةكان جطـة لـة ناديـدة طـرتن يـان بةكـةم طـرتين           فيمينيستة سثي 

ــة   ــار دةكــرين كــة ل ــةلَطاكاين خؤيانــدا، بــةوة تاوانب نةذادثةرةســيت لــة كؤم

هةم    ِروانينةكانياندا ئةوروثا تةوةرانة سـةيري ذنـاين والَتـاين ج           يتَ يهـاين سـي

دةكةن، تاواين ئةوةي كة هةولَ ئةدةن ئةو مؤديالنةي فيمينيزمـي رؤذئاوايـان بـة      

سةرا بسةثينن كة هةندي جار بة كةلَكي بارودؤخي تايبةيت ذنان لـةو والَتانـةدا    

نايةن و هةروةها تاوانبارن بةوةي كة كةمتةرخةمييان كـردووة لـة شـيكردنةوةي             

رمايةداري جيهاين بؤ شكلَ بةخشني بة ئةزموونةكاين       رةوشةكاين كلؤنياليزم و سة   

يـةكيك لـة نيـشانةكاين      . باكووردا  ذنان لة والَتاين دةرةوةي ئةوروثاو ئةمريكاي     

 فيمينيزمـي   ١ئةم ئةوروثا تةوةريية، يب ئاطابوونة لة سةرضـاوة دةروونييـةكاين         

هةم و هةر وةها باوةِر بةم مةسةلةية كة هةموو جؤرةكـاين           فيمينيـزم،  جيهاين سي 

تري   لة ئةمريكاي باكوور و ئةوروثاوة سةرضاوةيان طرتووةو، هةرجؤرة ضاالكييةكي        

                                     
١- Endogenous 
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ــت   ــةرةكيية بي ــة س ــةو فيمينيزم ــةوةي ئ ــايي كردن ــسيت دةيب الس ــة . فيميني ل

بة هةموو هيزيةوة ئيستدالل دةكات كـة     )١٩٨٦(١ترةوة، كوماري جاياواردينا    اليةكي

هةمدا           ) اختراع(فيمينيزم، داهينانيكي  رؤذئاوايي نييـة، بـةلَكوو لـة جيهـاين سـي

ئةو، نةك تةا طومان لةوة دةكات كة فيمينيزم    . سةرضاوةطةليكي دةروونيي هةية  

لة ئةمريكاي بـاكوور و ئـةوروثادا داهينرابيـت، بـةلَكوو نـاِرةزاييش دةردةبِريـت               

هةم كـة ثييـان وايـة في              ك لةو نووسةرانةي جيهـاين سـيمينيـزم  بةرانبةر هةندي

ئايدؤلؤذييةكي رؤذئاوايية كة لة طةلَ بارودؤخي والَتةكانياندا يةك ناطريتـةوةو،        

دةيب زياتر طرينطي بـة خـةباتكردن بـؤ ئـازادي نةتـةوةيي بـدريت، نـةك بـة                   

جاياواردينا دةلَـي لـة راسـتيدا هـةر دوو ئـةم            . خةباتكردن بؤ رزطاركردين ذنان   

يدؤلؤذيايةك نيية كة رؤذئاوا بة سـةر جيهـاين   هةلَويستانة هةلَةن و فيمينيزم ئا   

هةميشدا هةمان ميذينـةي        ت، بةلَكوو لة والَتاين جيهاين سيهةمدا دايسةثاندبي سي

بـؤ منوونـة، هـةروةك دينيتـةوة        . هةية كة لة والَتة رؤذئاواييةكانـدا هةيـةيت       

 بـة   سةدةي هةذدةهةمدا هةندي قسةوباسي سـةبارةت     ] ضيين[يادمان، لة  والَيت     

مايف ذنان لة طؤِريدا بوةو، بؤ ثيطةي كؤمةالَيةتييان خـةباتييان دةكـردو هـةولَي        

لةطةلَ ئةوةشدا مةبةست لةو قسةية ئةوة نييـة        . هينانة ئاراي طؤِرانكارييان ئةدا   

هةمدا            كة رؤذئاوا هيض كاريطةرييةكي لةسةر طةشةكردين فيمينيزم لة جيهاين سـي

 بزووتنـةوةكاين ئـازادي ذنـان، تاِرادةيـةكي زؤر          بة سةرجندان بةوةي كة   . نةبوة

لةناو ئةو خةباتـة ناسيؤناليـستييانةوة هةلَـدةقوالَن كـة دةيانويـست لـة ذيـر         

                                     
٢- Kumari Jayawardena 
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دةسةالَيت ئةو والَتـة داطريكةرانـةي كـة تـازةش قـوت بوونـةوة، بينـة دةرةوة و             

خـة  سةربةخؤ بن، بةالَم دةستيوةردانةكاين رؤذئاوا بؤ ثيـك هينـاين ئـةو بارودؤ            

هةم كـة فيمينيـزم تيايـدا سـةري هةلَـدا، دةوريكـي           كؤمةالَيةتييةي جيهاين سـي

خـةباتكردن بـؤ   « جاياواردينـا ئةوبانطةشـةية دةكـات كـة     . كاريطةرييان هةبوة 

رزطاركردين ذنان، بةشيكي بنةِرةيت و حاشاهةلَنةطري بزووتنةوةكاين خوِراطرتين      

 ذنانيش بـة دةطمـةن بـة شـيوةيةكي          و،)٨:١٩٨٦(» بوو  ) مقاومت ملي (نةتةوةيي  

سةربةخؤ كؤدةبوونة، بةلَكوو زؤربةي جار يةكة، يان بالَ طةليك بوون لةو طرووثة           

هـةر بـةم ثييـة،      . ناسيؤناليستييانةي كة لـة ذيـر كـؤنترؤلَي نيرينـةدا بـوون           

طةشةكردين سةرمايةداري، تومخيكي طرينط بوو بؤ شـكلَ بةخـشني بـة خـةبايت              

ةي ذنان، ضوونكة بة جيهاين بووين سةرمايةداري، ذنانيكي زؤري لـة           رزطارخيوازان

كارة سوننةتييةكاين ناو مالَةوة دوورخستةوةو خستنية ناو بـازاري كـاري دةرةوةي    

  .مالَةوةو، كةواتة، بةشيوةيةك ريكخستين فيمينيسيت ئاسانتركرد

 ئـةم  بةجمؤرة جاياواردينا جةخت لةسةر ئةو واقعييةتة دةكـات ــــــــ     

هةمدا، بزووتنةوةطـةليكي دةروونيـي               خالَة كـة ذنـان لـة والَتـاين جيهـاين سـي

فيمينيستييان هةية، بة ئاماجنطةيل تايبـةت بـة خؤيـان ــــــ كـة ثيدةضـيت        

 لة قسةكانيدا   ١هةروةها ئؤمانارايان . فيمينيستة رؤذئاواييةكان ناديدةيان طرتووة   

ئـةو  . يزيةوة ئاماذي بةو خالَة كردووةسةبارةت بة فيمينيزمي هيندي، بة هةموو ه 

هةم، وةالَمدانةوةيةكـة بـة كيـشة تايبةتـةكاين               فيمينيزمي جيهـاين سـي ،دةلَي

                                     
١- Uma  Narayan 
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هةم   هة ضةند نةياراين فيمينيزم لة هينديشدا هةولَيان داوة        . والَتاين جيهاين سي

فيمينيزم بة هاوردةيةكي رؤذئاوايي لة قةلَةم بدةن و بةجمؤرة لـة بايـةخي كـةم       

بكةنةوة، بةالَم راستييةكةي ئةوةية كة ذناين هينـدي كيـشةطةليكي تايبـةتيان            

هةية كة بزووتنةوةي فيمينيزمي هيندي، هةولَي داوة وةالَميـان بداتـةوة و ضـارة              

  :سةريان بكات

ئةو مةسةالنةي كـة طرووثـة فيمينيـستييةكان لـة هينـددا لـة ِرووي          

كوشتين ذنان لةبةر   :  لة سياسييةوة دةستةويةخةن لةطةلَياندا، بريتني   

 و ئازاردانـةكاين ثيوةنديـدار بـةو مةسـةلةيةوة،          ١كةمبووين جيهـاز  

دةسدريذي كردين ثؤليس بؤ سةر ذناين زينداين، مةسةلةكاين ثيوةندار 

بــة هةذارييــةوة، تةندروســيت و زاوزي كــردين ذنــان و، ئةومةســةلة 

لة سةر ذياين ذنان   و ناوضةييانةي كة كاريطةري       ئيكؤلؤذيكي و خيلَةكي  

ــين ــد،    . دادةن ــسيت هين ــييةكاين فيميني ــسووِراوة سياس ــارة هةلَ دي

و نةتةوةييـةكاين     فيمينيستةكان و فيمينيزم بة بةشيكي بوارة سياسي      

قسةي من ئةوةية كة فيمينيزمي . والَتاين جيهاين سيهةم لة قةلَةم ئةدةن

وري بةرنامـة   دةسـتو « جيهاين سيهةم، السايي كردنةوةيةكي كويرانةي    

بـة مانايـةكي سـادة و ئاشـكرانيية ــــ بؤمنوونـة           » رؤذئاواييةكان  

 وةالَمدانةوةيةكة بؤ ئةو مةسةالنةي كة بة  فيمينيزمي هيندي، بةِراسيت

  .دان ئاشكرا لةبةر دةم ذناين هيندي

                                     
_ 
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  ) ١٣:١٩٩٧نارايان(

هةم جاياوارديناو هةم نارايان، ويِراي داكـؤكي كـردن لـة سـةربةخؤيي و              

هةم، لة هـةمان كاتيـشدا           تايبةمتةندي بزووتنةوة فينينيستييةكاين جيهاين سي

جةخت لة سةر كاريطةرييت كلؤنيـاليزم لـة سـةر ثيكهـاتين ئـةم بزووتنةوانـة                

ئةم ئيمثرياليزمة رؤذئاواييةو كاريطةرييةكاين لةسـةر ذنـان لـة والَتـة            . دةكةن

ر لـة شـيكردنةوة فيمينيـستيية    داطري كراوةكاندا، بواريكي ديكةية كة هةندي جـا    

رؤذئاوايية ئـةوروثا تةوةرةكانـدا ناديـدة دةطـريدري، هةرضـةند هةنـديك لـةو               

ئاوِريكي زؤريان داوةتـةوة لـة كاريطـةرييت        ) ١٩٩٠(فيمينيستانة وةك سينتيائةنلؤ  

ئـةنلؤ دةلَـي، ثيوةندييـةكاين    . كلؤنياليزم لة سةر ذناين سةرتاسـةري جيهانـدا      

ةران و داطريكراوان، وايان يلَ هـاتووة كـة ثيويـستيان بـة ثيوةنـدي          نيوان داطريك 

ــة   ــة هةي ــةالَتيكي رةطةزان ــةو دةس ــةيت رةطةزان ــةليكي تايب ــة . ط ــاين والَت ذن

داطريكراوةكان بة شيَوةيةك ثيشان ئةدران كة هـةم شـةهوةتيان زيـاتر بكريـت و            

ندين ئـاطري شـةهوةيت   و، دةبوونة ئامرازيك بؤ دامركا   هةميش بة خؤيان نامؤ بنب    

  :ثياوة رؤذئاواييةكان

ذناين والَتة داطريكراوةكان وةك ئامرازيك بؤ شةهوةتِراين و دامركاندين 

هةنديكيان لة طةلَ ثياوة . شةهوةت، لة خزمةيت ثياوة بيانييةكاندا بوون

بيانييةكاندا ئيزدواجيان دةكرد و هةر بةم هؤية شةوة، يةكطرتين نيوان 

و كؤمثانيا بيانييةكان و خةلَكي والَتة داطريكراوةكانيان حكوومةتةكان 

ــردووة ــانتر ك ــةواين. ئاس ــةتكاري   ئ ــةر و خزم ــشت لين ــشيان ضي تري
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ئةم ذنانة، بـة هـؤي      . هاوسةرةكاين هةمان ئةو ثياوة بيانييانة بوون     

ــة   ــةكاين ذنـ ــة كؤمةالَيةتييـ ــاين و فيركارييـ ــردين ئـ ــوولَ كـ قبـ

وون هةسـت بـةوة بكـةن كـة لـة ِرووي       ثيستةكانةوة، وايان ليكرد    سثي

ئةوان لة ناو كؤمةلَطاكانياندا كاتيك كة . ئاكارييةوة لةوان لةسةرترن

 و زةبـرو سـووكايةيت كـردين         كةسايةيت ثياوةكانيان لة ذيـر سـتةم      

داطريكةرانةوة وردوخاش بووبوو، ثاراستين شةرةيف ئةو ثياوانةيان طرتبوة 

وكردين بنة     . ئةستوك زةويـدا        ذنان بـؤ بـةخيمالَـةكانيان، لـة بـستي

و برينجيــان ضــاندووة، تــاكوو ) ثةتاتــة(طةمنةشــامي و ســيوةخاكي

ميردةكانيان بتوانن ضةندين كيلؤمةتر دوورتر لة خيزانةكانيان لةناو        

بووين ذنان وةك   .ثيستةكاندا كاربكةن   و مةزراكاين سثي    كان)معدن(كانة

 سةرجةم ثرؤسةي كاركردين سةمبول، وةك كريكارو، وةك بةخيوكةر، بؤ 

  .كلؤنيالةكان، طرينط و ضارةنووس ساز بوة

  )٤٤:١٩٩٠ئةنلؤ(

بةالَم لةطةلَ ئةوةشدا، ويناكاين ذناين والَتة داطريكراوةكان، زؤربةي كات         

ــاوة      ــوونكة ثي ــات، ض ــةران دةه ــةلَكي داطريك ــة ك ــاوهينانةوةيةك ب وةك ثاس

ـ        اذة كـردن بـة ثيطـةي بةروالَـةت      رؤذئاواييةكان، لة والَتةكاين خؤياندا بـة ئام

و نالـةباري ذنـان، بـةجمؤرة ئيـستدالليان دةكـرد كـة ئـةوان               ) فرعي(ثاشكؤيي

يـةكيك  . ثيويستيان بة ثشتيواين و كارتيكردين شارستانييةيت رؤذئاوايي هةيـة        

لة ثاساوهينانةوةكاين داطريكةران، مةسةلةي حيجـاب، يـان سـةرثؤش بـوو كـة              
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يان ئةكردو، زؤربةي دةسةالَتة داطريكةرةكان هةولَيان ئـةدا  ذناين مؤسلَمان لة سةر  

« بة هانـداين ئـةو ذنانـة بـؤ البـردن و فِريـداين حيجـاب و سةرثؤشـةكانيان                

بـؤ منوونـة، دةسـةالَتة داطريكـةرةكاين فةرانـسة لـة            »ئازادييان ثي ببةخـشن     

  كي يبكرد بؤ هانـدان، يـان ناضـ           ئةجلةزايردا، خةباتياركردين وضانيان دةست ثي

  .ذناين ئةجلةزايري بؤ ئةوةي حيجابةكانيان البةن

ــةو    ــةكيك ل ــلَمانان، ي ــي موس ــان سةرثؤش ــاب ي ــةلةيةي حيج ــةم مةس ئ

مةسةالنةية كة نةك تةا الي دةسةالَتة داطريكةرةكان، بـةلَكوو الي بزووتنـةوة            

) ٥٢:١٩٩٠(ئةنلؤ. نةتةوةييةكانيش طرينطييةكي زؤري هةبوو وئاوِريان يلَ ئةدايةوة      

ئاماذة بةوة دةكات كة ناسيؤناليستةكان هيندةي طرنطييان بة مةسـةلةي حيجـاب           

واتـة حيجـاب طرينطتـرين      [تـر نـةداوة       داوة، طرينطييان بة هـيض مةسـةلةيةكي      

ئايا ذنان دةيب لة ريطةي سةروقذداثؤشاندن بة ضارشيو     ]: مةسةلةبوة بةاليانةوة   

ازانةكان بكـةن، يـان لـة ريطـةي         يان سةرثؤش ثشتيواين لة ئاماجنة نةتةوةخو     

البردين ضارشيوو سةرثؤش و وةالناين حيجابةوة؟ يةكيك لة ئاماجنةكاين والَتة           

داطريكةرةكان لة والَتة موسلَمانةكاندا، تاِرادةيةكي زؤر، هاندان يان ناضـاركردين         

ئةوان ئةم مةسةلةيان بة بةشـيك      . ذناين ئةو والَتانة بوة بؤ وةالناين حيجابيان      

ــ ــةي ل ــردن « ة ثرؤس ــتاين ك ــة شارس ــاين  »ب ــةداو، هةرضــي ذن ــةم ئ ــة قةلَ ل

والَتةداطريكراوةكان زياتر جل و بةرطي رؤذئاواييان لةبةر بكرداية، داطريكةرانيش         

خوش دةبوون كة لة ثرؤسةكةياندا بؤ هاوضةشن كـردن و هـاوِرةنط                زياتر بةوة دلَ

حيدا سـةركةوتنيان   كردين ئةو والَتانة لة طةلَ بـةهاكاين جوولةكـة ـــ مةسـ             ي
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ئةم طوشارانةي داطريكةران، ذناين موسلَمانيان خستة بارودؤخيكي      . بةدةست هيناوة 

و، وةالنـاين     دذوارةوةو بوة هؤي ئةوة كة حيجاب ببيتة مةسةلةيةكي تةواو سياسي         

و هاوثـةمياين لةطـةلَ والَتـاين داطريكـاردا لـة قةلَـةم               حيجابيش بة هاودةسي  

هيشتاش دريذةي هةية، هةم بة هـؤي بـة دةسـةالَت طةيـشتين             ئةم باسة   . بدريت

تر، هةم لة ثيوةنديـدا   و ئةجلةزايرو هةندي شويين    و ئةفغانستان   ئيسالم لة ئيران  

ئةمـة مةسـةلةيةكة هيـشتا      . لة طةلَ كؤضي موسلَمانان بؤ والَتـة رؤذئاواييـةكان        

  .فيمينيستة رؤذئاواييةكان ناتوانن قبوولَي بكةن

ونة، لة فةرةنسةدا دةركردين كضاين موسلَمان لة مةدرةسةكاندا، بة        بؤ منو 

، يان حيجايب ئةوان، دذايةيت هةية لـة طـةلَ            هؤي ئةوة كة سةرثؤش لةسةركردن    

ياسا فيركارييةكانيان كة لةسـةر بنـةماي سـكووالريزمدا دامـةزراون، ئينـشعايب          

لةوةدةكةن كـة كـضان   خستؤتة ناو فيمينيستةكانةوة، ضوونكة هةنديكيان داكؤكي   

تريـان داكـؤكي لـة        مايف ئةوةيان هةية بة حيجابةوة بضنة مةدرةسةو، هةنـديكي        

ـــيان وايـــة كـــة حيجــاب   قــةدةغةكردنـــي حيـــجاب دةكـــةن ضـــوونكة ثـي

 لـة   ١فريدمـةن (سةمبوليكة لة ضةوسـاندنةوةي ثياوسـاالرانةي ذنـاين موسـلَمان         

ـ     ). رؤذنامةكاندا ة مةبةسـيت ثـشتيواين كـردن لـة         فيمينيـستة فةرنـسييةكان ب

قةدةغةكردين حيجايب كضة موسلَمانةكان لة مةدرةسةكاندا، داكؤكي لة تةسـةورة    

                                     
jane Freedman

»«


–
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ــاالرو     ــاينيكي ثياوس ــسالم ئ ــة ئي ــة وةي ك ــةبارةت ب ــةن س ــةكان دةك رؤذئاوايي

سةركوتكةري ذنانةو، دةيانةوي لة سةتر بووين كؤمةلَطاي فةرةنـسيش لـة وروةوة           

ةكاين ثيكهـاتين رةطـةز لـةناو زجنـرية ثيوةندييـةكاين          ئـةوان شـيو   . بسةملينن

و، زؤريـك لـة فيمينيـستة فةرةنـسييةكان بةمةبةسـيت             دةسةالَتدا ناديدة دةطرن  

سةملاندين ئةوةكة كةلتووري فةرةنسي، لة سةرترة لة كـةلتووري ثياوسـاالرانةي           

كي خؤيـان وةك ذنـاني    )ثيطـةي (ئيسالم، تووشي ئةو مةترسيية دةبـن كـة شـويين         

ثيست لةناو زجنرية ثيوةندييةكاين دةسةالَيت ثؤسـت كلؤنياليزمـدا ناديـدة             سثي

  .بطرن

مةسةلةطةليكي لةوجؤرة ئةوة دةسةملينن كة فيمينيستة رؤذئاواييةكان بـة         

شيوةيةكي ئةوروثا تةوةرانة بريدةكةنـةوةو، ئةزموونـةكان و روانطـةكاين ذنـاين      

و، ريـساو ضوارضـيوة رؤذئاواييـةكان         ة دةطـرن  تر ناديد   ترو كةلتوورةكاين   والَتاين

هةم زؤربــةي كــات وةك . بةســةر ئــةم ذنانــةدا دةســةثينن ذنــاين جيهــاين ســي

طةيل كارتيكراوي سةركوتكراوي ثياوسـاالري، ضـاويان يلَ دةكـراو، رؤلَـي       قورباين

بؤ منوونة، ضاندرا مؤهانيت ئامـاذة بـةم خالَـة    . كاريطةرييةكانيان ناديدة طرياوة 

ــة      د ــةبارةت ب ــةكان س ــستة رؤذئاوايي ــكردين فيميني ــيوةي باس ــة ش ــات ك ةك

، بوةتـة  ...و مةسةلةطةليكي وةك خةتةنة كردين كضان، ياساي بنةمالَةي ئيسالمي  

هةم    «  هؤي ئةوة كة ذناين      نـا         »جيهاين سـيكي ناتـةوان ويوةك قوربـاين طـةلي

ن دةيانـةوي لـةو     ئةطـةر فيمينيـستةكا   ). ٥٧:١٩٩١تـر،   مؤهانيت و ئةواين  (بكرين

ئةوروثا تةوةريية دوور بكةونـةوة، دةيب لـة ثيوةندييـةكاين دةسـةالَيت ثؤسـت            
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ئةمـة  . دا كة تيايدا خةريكي ضاالكي كردنن ئاطاداربن     كلؤنياليسيت، لةم جيهانةي  

« : دةلَـي ) ٢٠١:١٩٩٣(١مةسةلةيةكي تةواو قورس و ئالَؤزة و هـةروةك ئاوتـاربراة          

ؤسةي ئابووري، سياسي و ئايدؤلؤذيكييةوةيـة، كـة لـةناو    ئيمة بةهؤي هةزاران ثر   

هان دةبيتةوة وةندييانةي دةسةالَيت جيهانيدا جيئةم ثي«.  

                                     
١- Avtar  Brah  
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ئةم راظةكردنانةي فيمينيزم و ثيوةندييةكاين دةسةالَيت جيهاين، ئامـاذة         

ـ             ةكان و  بةوة دةكةن كة ثيويستة شيكارييةكي رةطةزانـة لةسـةر ثـِرؤذة نةتةوةيي

لةطـةلَ ئةوةشـدا، شـيكاري سياسـي      . ثيوةنديية نيودةولَةتييةكان ئةجنام بدريت   

لةسةر نةتةوةكان و ناسيوناليزم، يةكيكة لة بوارةكاين ليكؤلَينةوة كة بـة هـؤي             

ــةن      ــة الي ــةكان، ل ــة رةطةزيي ــرتين ثيوةنديي ــةم ط ــة ك ــان ب ــدةطرتن ي نادي

ند لــة نــاو ثــِرؤذة نةتــةوةيي و هةرضــة. فيمينيــستةكانةوة رةخنــةي لــيطرياوة

قةومييةكاندا حةمتـةن هةنـدي رؤلَـي ديـاريكراو بـة ذنـان سـثيردراوة، بـةالَم                 

تيورسيةنةكان زؤربةي كات لييان غافلَ بوونةو، نةيانتوانيوة شـيكردنةوة لةسـةر       

ي ثيـاوان و ذنـان لـة نـاو ئـةم ثـِرؤذة          )ادغام متمـايز  (ئةوتيكةلَ بوونة جياوازة  

كةواتة، فيمينيستةكان هةموو هةولَةكانيان تةرخان كردووة     . دا بكةن نةتةوةييانة

طةيشنت لة يارمةتييـة جؤراوجؤرةكـاين    بؤ مةسةلةكاين جنسييةت و نةتةوةو، يتَ   

 لـة   ١ديـويس و فلؤيائانتيـاس      نريايووالَ. ذنان بة ثِرؤذةكاين بنياتنانةوةمي والَت    

 كـة ذنـان لـة ثرؤسـة         قسةكانياندا سـةبارةت بـة جنـسييةت ونةتـةوة دةلَـين          

 –يووال  (و قةومييةكاندا بة ضةند شيوةيةكي دياريكراو بةشداري دةكةن         نةتةوةيي

ــاس  ــويس و ئانتي ــةي   ): ١٩٨٩دي ــةراين كةمين ــةم هين ــوي بةره ــةرلة ن وةك س

نةتةوةيي؛وةك سةرلة نوي بةرهةم هينةراين سنوورةكاين طرووثة نةتةوةيي، يان         

يةكاين طواسـتنةوةي بـةهاكاين كؤمـةلَطا؛وةك       وةك هؤكارةسـةرةكي  : قةومييةكان

                                     
٢- Nira yaval-davis & Floy anthias 
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ــساكاين جيــاوازي طــةيل نةتــةوةيي يــان قــةومي؛وةك بةشــداراين ضــاالك و   ري

لة هـةموو ئـةم منوونانـةدا، ذنـان لـة           . هةلَسووِراو لة خةباتة نةتةوةييةكاندا   

ثِرؤذة قةومي و نةتةوةييةكاندا بةشدارن و ئةوبةشدارييةشـيان جيـاوازة لـةوةي            

دةلَي، هةربةم هؤيةوة، ناتوانني بـة يب ئاوِردانـةوة         ) ١٩٩٧(وال ديويس يو. ثياوان

. بطةين لة رةطةزو نةتةوةو كارتيكردنةكانيان لةسةر يةكدي، بة دروسيت لييان يتَ  

طةيشتنيكي لةجمؤرة هةم بؤ شـكلَ بةخـشني بـة هةرسياسـةتيكي فيمينيـسيت             يتَ

وثيكي فيمينيسيت لة سـةر    كي ريك نيودةولَةيت ثيويستة، هةميش بؤ شيكردنةوةية    

  .مةسةلةطةليكي وةك كؤض و رةطةزثةرةسيت

  


ــاِرةزايي دةربِرينــةكاين نووســةرة فيمينيــستة ِرةش    ثيــستة جيهــان   ن

هةمييةكان، زؤريك لة فيمينيستة سثي     ـستةكاين ناضـار كـردووة بـة تيـؤرة            سيثي

سةبارةت بة ئةو ستةمة هاوبةشةي كة دةكريتةسـةر        ةكانيان  )دةر  تةعميم(طشتينةر

. ذنان، بضنةوةو، هةروةها جياوازييةكاين نيوان ذنان وةك طرووثيك قبوولَ بكـةن          

بة هةرحالَ قبوولَ كردين جياوازي، تةا هةنطاويكة لةوبارةوة كة ئايا باشترين           

يــةكي ريطــةي ثةرةثيــداين ثالنيكــي فيمينيــسيت كــة نــةك تــةا بــة كةمينة

دةسِرؤيشتوو، بةلَكوو بة هةموو ذنان قازانج بطةينيت ضيية؟ بؤ منوونة، باسـكردن   

ــةكاين       ــة دوواليةن ــردين كاريطةريي ــؤريزة ك ــيوةي تي ــترين ش ــةر باش ــة س ل

كاتداو، لـة   و خةباتكردن لة دذي هةردووكيان لة يةك    و رةطةزخوازي   رةطةزثةرةسيت
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ذناين هةم رةش و هةميش سثيدا هيشتا ئاكامدا رةفتاركردين دادثةروةرانة لةطةلَ     

ثيستةكان، كة ثـةردةيان      جيا لةوةش، رةخنةكاين فيمينيستة ِرةش    . دريذةي هةية 

 يـان جةوهـةرخوازي شـاراوةي نووسـينةكاين نووسـةرة           لةسةر طشتاندين درؤيني،  

تـري جياوازييـةكاين    ثيستة فيمينيستةكان هةلَطرت، ئامـاذة بـة جؤرةكـاين      سثي

ن دةكةن كة، فيمينيـستةكان ثيويـستة لـة كـايت تيـؤري سـازي كـردن         نيوان ذنا 

سةبارةت بة ثيوةندييـة كؤمةالَيةتييـةكان، ئاوِريـان يلَ بدةنـةوةو هـةولَ بـدةن          

و   ريطةضارةطةليك بدؤزنةوة بؤزالَبوون بة سةر هـةموو جؤرةكـاين سـةر كـوتكردن            

ين رةطةزانـة، هـةروةها     جياوازيية ضينايةتييةكان، هةلَويست وةرطرت   : دةسةالَتدا

طةيل تةمةين، توانايي و ئايين، تةا ذمارةيةك لةو جياوازييانـةن كـة        جياوازي

  .دةيب ئاوِريان يلَ بدريتةوة

ثاش راطةياندين طرنطايةيت ئاوِردانةوة لة جياوازييةكاين نيـوان ذنـان،          

           تةوة سـةبارةت بـةوةي كـة فيمينيـستةكان دةيبنيشةيةكي ئاشكرا دةميضـؤن   كي 

بةرةنطاري كاريطةريية دوواليةنةكاين جؤرة جياوازةكـاين سـةركوتكردن ببنـةوة؟         

تةنانةت هةندي كةس رايانطةياندووة كة خؤخةريك كردن بة جياوازييةوة، وةكوو          

و، لةبةرئـةوةي كـة    تةوريكة لـة ِريـشةي سـةرجةم ثـِرؤذةي فيمينيـسيت بـدريت         

 سـةبارةت بـة هـةموو ذنـان، بـةيب      ناتوانريت تيؤريكي طشيت ثةيدا بكريت كـة     

، راسيت لة خؤبطريـت، كةواتـة فيمينيـستةكان         »ذن بوون « جةوهةراندين ماناي   

ئةم مةسةلةية ئةمِرؤكة بؤ فيمينيستةكان     . ن)مةحكووم(هةر لة سةرةتاوة تاوانبار   

ئايـا ئـةوان دةيب دريـذة بـة كـةلَك      : ثيطةيةكي بة ِراسيت دذوار دينيتـة ئـاراوة     
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بدةن؟ يان دةيب واز لةم هةولَـةيان كـة      »ذنان  «  لة شوناسي بة كؤمةلَي      وةرطرتن

و، تـةا بـة       هةرضةند رةنطة لةبةرانبةر كيشةي جياوازيدا مةحكووم بيت، بيـنن        

تيؤري سازي كردن سةبارةت بة طرووثطةليكي دياريكراوي ذنان، خؤيان بة مةسةلة           

نيكي تايبةتةوة هةية لـة بـارودؤخ   طةليكةوة خةريك بكةن كة ثيوةندييان بة ذنا 

بةجمؤرة باسي ئـةم كيـشةية   ) ١٧١:١٩٨٨(طةليكي تايبةتدا؟ ئةليزابيت ئيسثلمةن  

  :دةكات

ئايا بة : تيؤري فيمينيسيت مؤديرن، بةرةوِرووي بارودؤخيكي دذوار بوةتةوة

ثيست،  مةبةسيت ضاوثؤشي كردن لة ئيمتيازةكاين ضيين مامناوةندي سثي

طوي خبريت؟ جيا لةوةش، ضةندين جؤر قسةكردن لة  مينيزم ثشتدةيب في

كـة بـةثيي جـؤري شـيكردنةوةي كرؤكـي          (سةر فيمينيزم لة ئارادايـة    

و، ئةوشتانةي كة بـؤ كؤتـايي هينـان بـةم             سةركوتكردن، هؤكارةكاين 

، و، ئةو بارودؤخة )سةركوتكردنة ثيويسنت، لةطةلَ يةكديدا فةرقيان هةية

 ضوونكة ديارة هـةموويان لةسـةر       –وويان دةطريتةوة   دذوارةش هةرهةم 

؛ »وةكـوو ذن  «ئةساسي عيبارةت طةليكي بونيادي دامةزراون، لةوانـة؛        

هةولَدان بؤ جياكردنةوةي رةطةز، لةضني و نةذاد؛ هةولَدان بؤ بةرةنطاري 

كردين ضني و نةذاد، بة هؤي تيكةلَ كردين تومخطةيل جيا، بؤ بةدةست     

ئةطةر . امي تيكةلَ كردين شوناس ورةطةزو نةذادو ضني    هيناين دةرئةجن 

ئيمة نةتوانني رةطةز، لة نةذادو ضني جيا بكةينةوة، ئةطةر نةتوانني وةك 

ذنيك قسة لة سةر ئةوسـةركوتكردنةي بكـةين كـة ذنـان رووبـةِرووي              
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بوونةتةوة، يان نةتوانني وةكوو ذنيك باس لة ئةزمووين ذن بكةين، ئايا 

  بةِرووي مةترسي داِرماين بناغةكاين نابيتةوة؟فيمينيزم روو

  

ــةلَ    ــات لةطـ ــسثلمةن هاوكـ ــة ئيـ ــيارةي كـ ــدا ئةوثرسـ ــة بنةِرةتـ لـ

تردا دةخياتةِروو ئةوةية كة ئايا تاواين جةوهـةرخوازي لـة دذي             فيمينيستةكاين

بةشيكي هةرةزؤري تيؤري فيمينيسيت، تاوانيكة كة هيض وةالَميكي نييةو دةتـواينَ           

 بناغةكاين  – لة راستيشدا دةيكات     –ؤذةي فيمينيسيت ئيفليج بكات و      سةرجةم ثرِ 

باسـم كـرد، ثينـاس      ]  ئـةم كتيبـةدا   [برووخيين؟ ضوونكة هةروةك لة ثيشةكي      

       دةكـا كــة   كـردين بونيـاديي فيمينيـزم زؤربـةي كــات لـةم بنةمايـةوة دةس ثـي

دان بؤ ضارةسةر   سةبارةتة بة شيكردنةوةي سةركوتكردين ذنان و هةولَ      ] فيمينيزم[

وةك طـرووث قـسة   »ذنان« ئةطةر فيمينيستةكان نةتوانن سةبارةت بة    –كردنيشي  

  بكةن، ئايا فيمينيزم دةيب بة تةواوةيت لة ناو بضيت؟

كةواتة زؤريك لة فيمينيستةكان لةو باوةِرةدان كـة تـاواين جةوهـةرخواز      

نطة بتوانريت ثشت بةم    و، رة   بوون بة شيوةيةكي خراث و نادروست دةخريتة ثالَيان       

ئيستداللةوة ببةستريت كة تةنانةت ئةطةر بتوانريت تيؤرة  فيمينيستييةكان بـة           

جةوهةرخوازي تاوانبار بكرين، ئةومةسةلةية بة ِراسيت هيض بايةخ و طرنطييـةكي        

مرؤظ تةنانةت دةتـواينَ بلَـي كـة ئـةم زاراوةي جةوهةرخوازييـة مـةرجي                . نيية

 كي سياسي تةجويزيية، يان لةراستيدا يةكةم مةرجة بؤ هـةر  سةرةكي هةموو تيؤري

بؤ . تيؤريك كة دةيةوي كؤمةالَين خةلَك هان بدات بؤ طؤِرانكارييةكي كؤمةالَيةيت          
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منوونة، تيؤرسيةنة سؤسياليستةكان، سةبارةت بة ضيين كريكـار وةك طرووثيـك           

ييـة جؤراوجؤرةكـاين   قسة دةكةن، بة يب ئةوةي كة وةك ثيويست ئاوِر لـة جياواز           

ناو ضيين كريكار بدةنةوة؛ دةتوانريت بةجمؤرة ئيـستدالل بكريـت كـة تةنانـةت       

وةك ئينسانيكي عاقلَ دةكةن،   »تاك«تيؤرسيةنة ليربالَةكانيش كاتيك قسة لةسةر    

ي )بـسيج (ئةم جؤرة جةوهةرخوازيية، بؤ ِراثةِراندن    . دةس ئةكةن بة جةوهةرخوازي   

  كي ثينـاين    كؤمةالَيةيت شتيـك هيت بـؤ ثيكي طرينط بيت ئامرازيويستةو دةتواني

و   هةروةها بؤ ئةوكةسانةش كة خؤيان لة ثيطةيةكي ثةراويزي       . شوناسي بة كؤمةلَ  

، »جةوهـةري كـراو   «طـةيل نـةطؤِرو     شـوناس )اختـاذ (بندةستيدا دةبينن، وةرطرتين  

ت بؤ خـةباتكردن    دا بي   دةتواينَ وةك ئامرازيكي طرينطي ستراتيذيك لة خزمةتيان      

  ).١٩٨٩فاس (و، هةر واشي يلَ ديت لة دذي هةموو جؤرةكاين سةركوتكردن

و   ئةم بارودؤخة دذوارة فيمينيستيية ئةطةر وةالَميكي هـةبيت بـؤ جيـاوازي           

جةوهةرخوازي، ئةوا لة ريطةي ثاش بنةماخوازي و ثؤست مؤديرنيزمةوة دةتوانيـت           

) نظري( كاريطةرييت ئةم بزووتنةوة تيؤرييانة    تاوتوي كردين . ئةو وةالَمة بداتةوة  

  .لة سةر فيمينيزم، بابةيت بةشي دوايية

 


ئيمة لةريطةي تاوتوي كردين رةخنة فيمينيستييةكاين رةش ثيستةكان لة       

 شـيوةي  ثيستةكانةوةو، هةروةها سةر هةنديك لة ئةنديشة فيمينيستييةكاين سثي     

دا، سةرةجنام لة دذوارييـةكاين باسـكردن       »جياوازي«خةمييان لة بةرانبةر    كةمتةر
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ئـةم كيـشانة بـة      . لة سةركوتكردنيكي هاوبةش بؤ هةموو ذنان، يتَ طةيـشتووين        

 –ئاشكرا ثيوةندييان بة يةكيك لة بابةتة سةرةكييةكاين ئـةم كتيبـةوة هةيـة              

ةو كيشانةي كة ئـةم دووضـةمكة ضـارةنووس      و ئ   و جياوازي   واتة، بابةيت يةكساين  

ــؤروكردةي ــةرووي تيـــ ــازة، رووبـــ ــةوة ســـ ــستييان كردوونةتـــ . فيمينيـــ

رةخنةجةوهةرخوازانةكاين بريكردنةوةي فيمينيسيت، ئةم باسـةي يلَ كةوتؤتـةوة         

كة ئايا بة ِراسيت كةلَك وةرطرتن لة ذنان، وةك وتةزايةك بؤ شيكردنةوة، كاريكي             

ادا هةية؟ هةنديك لة فيمينيستةكان لـة نـاو تيـؤرة ثـاش             دروستة، يان لة توان   

بنةماخوازو ثؤست مؤديرنةكاندا بة دواي وةالَميكـدا طـةِراون بـؤ ئـةم بارودؤخـة               

كؤمةلَـة ريطةضـارة طـةليكي      ] ئةوتيؤرانة[دذوارو، ناِرةزايي دةربِرينانة، ضوونكة     

و بـةرةنطار   »جياوازي«يئةلَتةرناتيظ فةراهةم دةكةن بؤ ليكؤلَينةوة لةسةر كيشة      

ئةم . و شوناسةكاين ذنانةوة   بوونةوةي ئةو كيشانةي كة ثةيوةسنت بة ئةزموونةكان      

ــة     ــايلن ب ــةا ق ــةك ت ــة، ن ــت مؤديرنان ــةماخوازو ثؤس ــاش بن ــة ث فيمينيزم

جياوازييةكاين نيوان ثياوان و ذنـان، يـان جياوازييـةكاين نيـوان خـودي ذنـان،        

هينـةرةي وجـوودي ذن، يـان         و ثيك   ياوازيية دةرووين بةلَكوو هةروةها قايلن بةو ج    

ئةوان تةسةوركردين شوناسيكي   ). ١٢٥:١٩٩٥ئؤوانز(دا»لةدةرووين ذن «جياوازييةك

بن بـة سـةر       نةطؤِري ذنانة رةت دةكةنةوةو لةو باوةِرةدان كة دةتوانن بةجمؤرة زالَ         

ـ     ئةو كيشانةي جةوهـةرخوازي، كـة فيمينيـستةكاين      ةِروويان تـر بـة ناضـار رووب

بةِراي هةنديك لة فيمينيستةكان، ئةم دووركةوتنةوةيـة لـة شـوناس        . بوونةتةوة

طةيل نةطؤِرو قابيلي ناسني، حةرةكةت كردنيكـة بـؤ ثيـشةوة كـة دةتوانيـت بـة                 
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لةطـةلَ  . نـةهاتووي يةكـساين و جياوازيـدا زالَ بيـت           سةرباسي بة ِروالَةت لة بن    

ــةواين  ــِرواي ئ ــة ب ــدا، ب ــة ئةوةش ــر، ئ ــةماخوازيت ــة ثــاش بن و ثؤســت  م روانط

فيمينيزم طـةيل  . مؤديرنيستييانة، بةكردةوة، زيان بة ئاماجني فيمينيزم دةطةينن      

و ثاش بنةماخواز، زؤربةي كات وةك كؤمةلَة تيؤرييةك دةخرينة بـةر         مؤديرن  ثؤست

كي طـةلي   و ثاش بنةماخواز، سيفةت     و ليكؤلَينةوة، وةك بلَيي ثؤست مؤديرنيست       باس

 كردن بن    قابيلي جيثي رن  . طوِركيرةشدا ثؤست مؤديوةي    ليو ثاش بنةماخواز، هاوشي

تري فيمينيزم، كؤمةلَيك هةلَويسيت جياوازي تيؤرانةو تةجويزي لـةخؤ           جؤرةكاين

و ليـك جيـا       و، كةواتة، ناتوانريت بة ئاساين ئـةو دوانـة ثـؤلين بكـرين              دةطرن

وةشدا، ئةوةِراسـتة كـة ئـةم دووجـؤرة فيمينيزمـة، لـة       بةالَم لةطةلَ ئة .بكرينةوة

بـةجمؤرة  . ِروانني طةليكي هاوبةشـن  و سةرضاوة و يتَ     خؤطري خالَ طةليكي هاوبةش   

و مامؤستاياين زانكـؤ، كاتيـك كـة سـةبارةت بـة              ئةم مةسةلةية كة خويندكاران   

واز بـة  و ثـاش بنـةماخ    تيؤري فيمينيسيت دةنووسن، فيمينيزم طةيل ثؤست مؤديرن      

و شيكردنةوةيان لة سةردةكةن، دةتوانريت  لة قةلَةم ئةدةن  ) واحد(تيؤريكي تاكانة 

ئةم واقعييةتة كة ). ١٩٩٥ئووانز(و ثةسةندكراو لة قةلَةم بدريت    بة شتيكي دروست  

و تيؤرطةليكي يةكجار     ثؤست مؤديرنيزم، ضوونكة زاراوةيةكة كة هةلَطري هةلَويست      

و   بؤية، ناتوانريت بة ئاساين روونكردنةوةي لة سـةر بكريـت  زؤرو بةرفراوانة هةر  

     ناس كردنيشي طةلةك دذوارتر دةيبر  هةروةك جوديس . هةروةها ثي٣:١٩٩٢(١باتلي (

دةلَي:  

                                     
١- Judith  Butler 
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 بـة  –مةسةلةي ثؤست مؤديرنيزم، ديارة بؤخؤي مةسةلةيةكة، ضوونكة   

 ثؤسـت   ئايا بةِراسيت شتيك بةناوي–ضاوثؤشي كردن لة هةموو شتيك      

كردنيكـي   مؤديرنيزم، بووين هةية؟ ئايا ثؤست مؤديرنيزم جؤرة وةسـف  

ميذوويي، يان جؤرة هةلَويست وةرطرتنيكي تايبةيت تيؤرانةية؟، هةروةها 

بؤ زاراوةيةك كة ئةزموونيكي تايبةيت جوانناسانةي روون كردؤتةوة كة 

 كؤمةالَيـةيت  و و بةتايبةت تيؤري سياسـي    ئيستا لة تيؤري كؤمةالَيةيت   

فيمينيستيدا كةلَكي يلَ وةردةطرييت، ئةم مةسةلةية ض مانايةكي هةية؟     

ئةم ثؤست مؤديرنيستانة كين؟ ئايا ئةوة ناويكة كة كةسيك بؤخؤي هةلَي 

دةبذيريت؟ يان زؤربةي كات ناويكة كة ئةطةر كةسيك رةخنةيةك لةسةر 

 بدات، يـان طومـان لـة      ، يان شيكارييةكي ئيستداليل ئةجنام    ١ناسينةر

) متاميت(و يةكثارضةبووين ويناكردنة كؤمةالَيةتيية طشتييةت يةكطرتن

  بةخشةكان بكات، ئةوناوةي لة سةر دادةنريت؟

  

هةر لـةم نووسـينةدا، بـاتلير بـة شـيوةيةكي ئيـستداليل دذايـةيت ئـةو          

ةلَ بـة  و ثـاش بنـةماخوازي تيكـ      مـؤديرنيزم   ئاراستانة دةكات كة دةيانةوي ثؤست    

هاوضةشـن لـةو دووزاراوةيـة        و هةروةها دذايـةيت كـةلَك وةرطـرتين         يةكدي بكةن 

كـردين    تر ئةوة بوة كـة رةنطـة ثينـاس          بريوِراي فيمينيستةكاين ). ٤:١٩٩٢(دةكات

مؤديرنيزم بيت، ئـةويش      كردين ثؤست   زاراوةي ثاش بنةماخوازي ئاسانترلة ثيناس    
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مـؤديرنيزم،   ةماخوازي ئاسـانتر لـة ثؤسـت    لةبةر ئةوة كةرةنطة بتوانريت ثاش بن     

لـةم  ). ٨٩:١٩٩٩بيسلي(ثةيوةست بكريت بة بواريكي داخراوتري ضاالكي فيكرييةوة      

حالَةتةدا هةم دةتوانني ثاش بنةماخوازي وةك ئاراستةيةك لة قةلَةم بـدةين كـة        

و، هـةميش وةك      نيـشان كردنيـشة     هاوشيوةي ثؤست مؤديرنيزمة بةالَم قابيلي دةس     

لة طةلَ ئةوةشـدا، ديـارة   ). ٨٩:١٩٩٩(شيك لة ثؤست مؤديرنيزم ضاوي يلَ بكةين      بة

هةردوو ئةم ئاراستانة، كؤمةلَة تايبةمتةندي طةليكي طرينطي هاوبةشـيان هةيـة        

كة ئـةو ئيجازةيـةمان ثـي ئـةدةن بتـوانني لـة بارةيانـةوةو هـةروةها لـةبارةي           

  .كاريطةرييان لة سةر فيمينيزمدا قسةبكةين

قسةكردن لة سـةر ئـةم جـؤرة دذوارييانـةي روونكردنـةوةي ثؤسـت              ثاش  

 ئـةم    مؤديرنيزم و ثـاش بنـةماخوازي، ثرسـياريك كـة دةمينيتـةوة ئةوةيـة كـة               

  ئاراستانة، دةتوانن ض ثيوةندييةكان لةطةلَ فيمينيزمدا هةبيت؟

ــةن    ــة فيمينيــستةكاين وةك جي ــديك ل ــس هةن بــةجمؤرة ) ١٩٩٠(١فالك

مؤديرنـة، ضـوونكة      وة كة تيؤري فيمينيسيت، بة ناضـار ثؤسـت        ئيستدالليان كردو 

و نــةطؤِرو سروشــتييةكان لةســةر ثيوةندييــة  كردنــة طــشيت طومــان لــة ثينــاس

دةلَـي كـة ئةطـةر    ) ١٩٩٨(٢هةر بة هةمان شيوة ثاتريشياوات  . رةطةزييةكان دةكات 

] ةميسـةرد [مـؤديرنيزم بةرةخنـةطرتنيك لـة ئةنديـشةكاين هـةلَقوالَوي             ثؤست

رؤشنطةري لة قةلَةم بدةين، لةم حالَةتةدا دةتوانني ئيستدالل بكةين كة فيمينيزم  

هةميشة ياريدةدةري ئةو رةخنةيـة بـوة كـة لةسـةر رؤشـنطةري طـرياوة، بـةثيي                 
                                     

١-Jane  Flax 
٢- Patricia  Waugh 
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ئيستداللةكةي ئةو، تةسةوركردين ناسينةريكي طشيت و عاقلَ، لـةناو جةوهـةري      

ـ     خودي ثياواندايـة، هـةروةها يتَ      ة ميـذوو وةك طيِرانةوةيـةكي طـةورة     طةيـشنت ل

هةروةها تيؤرطةيل فيمينيسيت مةعريفـة، ئةوتةسـةورة       . سةبارةت بة ثيشكةوتن  

و  ئينكار دةكةن كة مةعريفة، رةنطدانةوةيـةكي عـةينيي هـةموو جيهانـة دةرةكـي        

و ثـاش   مؤديرنيست بة هةر حالَ، فيمينيست طةيل ثؤست ) ١٧٧:١٩٩٨و(سةربةخؤكانة

تـر طرتـووة      واي دةربِريين ئةو قسةية، رةخنةيان لةو فيمينيستانةي      بنةماخواز، د 

رةت »ثيـاوييت «و»ذنـييت «تريـان لـة سـةر       كردنـة ثياوسـاالرانةكاين     كة ثيناس 

كردؤتةوةو، لةطةلَ ئةوةشدا هةولَيان داوة بؤ خؤيان ماناطةليكي تازةو نـةطؤِريان           

ن، هـةموو جؤرةكـاين   ثينـاس كردنةكـةيا    بؤ بدؤزنةوة، بةشـيوةيةك كـة بـةثيي       

لةوروةوة رةخنـة   ) ١٩٨٨(١ليندا ئالكؤف . فيمينيزم بة ثؤست مؤديرن نايةنة ئةذمار     

ــي  ــري ديل فيمينيــسيت وةك مي ــدي ــي  و ئادريــةن لــة هةن ــت كــة، ثي ــض دةطري ري

يان هةلَبذاردووة ــ فيمينيزميك كة لة هةولَةكانيدا »فيمينيزميكي كةلتووري«واية

كـان، سـةرلةنوي   » ذنانـة «و بةهاي سيفةتة بة كةم طـرياوة     شبؤ طيِرانةوةي ئةرز  

 ٢ظيـدؤن   كـريس .  يان جةوهةريكي ذنانة بة ضـنط دينيتـةوة         ئايدؤلؤذياي سروشت 

بة ضنط خستنة دةطري فيمينيسيت ثاش بنةماخواز، رةخنة لةو سةرلةنوي و دةلَي:  

رطـةليكي  هةنديك لة دايلؤطة فيمينيستييةكان، بة هينانة ئاراي طوتا       

ئةلَتةرناتيظ،هـــةولَيان داوة مؤديـــل طـــةليكي ئةلَتـــةرناتيظ    

                                     
١- Linda  Alcoff 
٢- Chris  Weedon 
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النـةدا،       ... بـة دةسـتةوة بـدةن     »ذنييت«لةسةر لـة هـةركام لـةم مؤدي

ثيـشنيار دةكريـت كـة،      »ذنـييت «ئةلَتةرناتيظيك لةسةر حةقيقـةيت     

سةرضاوةيةكي ئةلَتةرناتيظي مانايي، زةمات كةرييت، سةملاندين مانا 

 كؤمةالَيةيت، زةرووريية بةالَم وةها طوتاريك بة مةبةسيت مانا بؤ ذياين

قينةي جةوهةري، ناضار  بةخشني بة ذنيتييةكي ناوثياوساالرانةي راستة

. دةس نيـشان بكـات   »ذنـييت «و بـؤ هةميـشة      هةولَ ئةدات بة يةكجاري   

ترةوة، هيض فيمينيزميكي ثاش بنةما خواز، كة ثابةنـدة بـة           لةاليةكي

و بؤ  ةوة، هةرطيز بة يةكجاري)تعويق(و بةدرةنط خسنت  جياوازيثرةنسييب

لة روانطةي ثاش . ونايضةسثينيت نيشان ناكات هةميشة، هيض مانايةك دةس

كة »زةينييةت«و ثياوييت هةميشة لةئارادان، بةالَم  بنةماخوازيدا، ذنييت

ردةوام و بيضةسثينن، بة نيشاين بكةن زؤربةي طوتارةكان هةولَ ئةدةن دةس

  و بالَوبوونداية لة حالَي ثةرش

)٩٩:١٩٨٧(  

و  رةنطـــة ئةمـــة يارمةتييـــةكي طرينطـــي ثـــاش بنـــةماخوازي

ــت بــؤ فيمينيــزم ثؤســت رنيزم بيواتــة، طومــانكردن لــة ضــةمكي : مــؤدي

و، ليـداين تـةوريك لـة ِريـشةي           كردنيكي ضةسثاو لةسـةر ذنـييت       ثيناس

و   وتـةزاكان   بـؤ بنةماشـكيين     . يت  و ثيـاوي    و ثياوو، ذنـييت     وتةزاطةيل ذن   

و   و هةروةها جووالَنـةوةي ثـاش بنـةماخوازان         شوناسة شيكاريية نةطؤِرةكان  

مؤديرنيستةكان بة تايبةت لة ريطةي ضةمكي طوتارةوة ــ هـةر وةك             ثؤست
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و رةفتــارة  ظيــدؤن دةلَــي ــــ كــة دةتوانيــت روونكردنــةوةي ثيكهاتــةكان

جؤري كـاركردي دةسـةالَت لـةناو كؤمـةلَطادا       كؤمةالَيةتييةكان و هةروةها    

كي سةرةكي دةبيينئاسانتر بكات، زمان دةوري:  

بة هؤي ويناكرنيكي طوتارةوة، كة لة دةزطا كؤمةالَيةتييـةكان،         

شيوةكاين بريكردنةوةو زةينييةيت تاكةكةسيدا، بة ثرةنسيبيكي 

مينيسيت ريكخةري كؤمةلَطا لة قةلَةم دةدري، ثاش بنةماخوازيي في

و ديـاريكراوي   دةتواينَ لة ريطـةي شـيكارييةكي تيـرو تةسـةل       

ميذووييةوة، كـاركردي دةسـةالَت بـة قـازاجني بةرذةوةندييـة           

تاكةكةسييةكاين خؤي ِروون بكاتةوةو شيكردنةوةش بكات لة سةر 

. ئةو دةرفةتانةي كة بؤ خؤِراطرتن لة بةرانبةريدا بوونيان هةية

و خودئاطـايي      قةلَةمـةداين زةينييـةت    ئةمة تيؤريكة كة بة لة    

بةشتانيك كة دةسكردي كؤمةلَطان لة ناو زماندا، وةك ثيطةيةك  

، دةوري ناسـينةري    »بالقوة«و طؤِرانكاري     بؤ خةبات ) ناوةنديك(

زمان بة .  عاقلَي ئؤمانيسم دةسِريتةوةو ثةكي دةخات١خودي حازري

و   روونثيــضةوانةي ئيــديعاي طوتــاري ئؤمانيــسم، شــتيكي    

. نييـة » جيهاين راسـتةقينة  «نييةو، بةيانطةري   )شفاف(ئاشكرا

ماناكان ثيش ئةوةي بة زمان دةربـين، بوونيـان نييـةو، زمـان             

و  سيستميكي ئةبستراكت نيية بةلَكوو هةميشة لةِرووي كؤمةالَيةيت

                                     
١- Self - Present 
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طوتارةكـان، ثيـشاندةري    . ميذووييةوة، لة ناو طوتارةكاندايـة    

كانن، هةر بؤية هةميشة لةسةر بة دةست  بةرذةوةنديية سياسيية 

. هيناين ثلةوثايةو دةسةالَت لة طةلَ يةكديدا ملمـالينَ دةكـةن      

و  كردنة بؤ دةسةالَت، زةينييةيت تاكة ئةم ملمالينَ)ناوةندي(ثيطةي

ئةمةش خةباتيكة كة تاك تيايدا ضاالكةو دةور دةبيين، بةالَم         

  كةسايةيتيةكي باالَمةقام نيية

  ).٤١:١٩٨٧ظيدؤن(

و ثاش بنةماخواز، لةو باوةِرةدان كة  مؤديرن  بةجمؤرة فيمينيست طةيل ثؤست   

و ثياوييت، هةرطيز ماناطةليكي نةطؤِر، يان ئاشكراو دياريكراويـان نييـةو،             ذنييت

هةروةها داكؤكي لة بنةماشكيين ئةو ثرؤسـانةي دةكـةن كـة بـة ثيـي ئةوانـة،                 

ئـةو  .  ذنانة يان ثياوانةكان ثيناس دةكرينهةنديك لة سيفةتة ــ تارادةيةك ــ   

و زةروورييـة، شـيكردنةوةي ئـةو       شتةي كة بؤ ئةم ثرؤسةي بنةماشكينيية طـرينط       

طوتـــارة جؤراوجؤرانةيـــة كـــة ثيكهاتـــة ئيـــستداللييةكاين تاكـــةكان وةك 

ــةدةكةن  ــينةرطةليك ثيناس ــان  . ناس ــةناو دةزطاك ــة، ل ــةم طوتاران ــة  ئ و ثرؤس

ةردةوام لة سةر وةفاداربوون بة ناسكارة تاكةكةسييةكان، لةطةلَ    و ب   رةقيبةكاندان

جةوهةري ثياوييت و ذنـييت، يـةكيك لـة ثيطـة هـةرة      . يةكتريدا ملمالينَ دةكةن 

ة بــؤ خــةباتكردن بــة مةبةســيت »تــاك«طرينطــةكاين خــةبايت دريذخايــةين 

 دةسةالَت  بة قازاجني ثيوةندييةكاين  ) موقت(مانايةكي كايت ) تثبيت(ضةسثاندين

  .و بةرذةونديية تايبةتة كؤمةالَيةتييةكان
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مـؤديرن لـة سـةر هةنـديك لـة            لة رةخنةكاين ثاش بنةماخوازي و ثؤست     

جؤرةكــاين فيمينيزمــدا، بــةش طــةليك هــةن كــة بــة ِراســيت ثيوةنــدييان بــة 

بابةتةكةمانةوة هةية، بة تايبةيت جةخت كردن لةسةر طؤِريين ضييةيت ثياوييت     

و بةهةلَة بة نةطؤِر و طشيت لة قةلَةم داين ئةم دوانةو، طومـانكردن لـة         و ذنييت   

لةطـةلَ ئةوةشـدا خـودي فيمينيـست طـةيل ثـاش بنـةماخوازو             . زةينييةيت تـاك  

بة تايبةت لـة    (مؤديرن، بة هؤي كةمكردين تواناي شيكردنةوةي فيمينيسيت        ثؤست

بـؤ  . نةكانيش كـةمن ، كةوتوونةتة بةر رةخنةوة، هةر ضةند رةخ     )ِرووي سياسييةوة 

لةناو هةنـديك   » ناولينان«منوونة، ليندائالكؤف ثيي واية ئةوشتةي كة خؤي بة         

لة ئةنديشة ثؤست مؤديرنيستييةكاندا نـاوديري دةكـات ـــ ئـةم ئايديايـة كـة          

هوودةيـة ــــ يتَ » ذن«وتـةزاي    كي ثــووض و بيطــةتيظي يلَ  خــةيالَيكــي نيِروانيني

بـة كـار    ) جوولَينـةر (ريت بـة شـيوةي هيزيكـي راثةِرينـةر        دةكةويتةوة كة ناتوان  

دةيب : ئيوة ناتوانن بزووتنةوةيـةك راثـةِرينن كـة هةميـشة نـةيارة           «: ينريت

ئةلَتةرناتيظيكي ثؤزةتيظتان هـةيب، تةسـةوريك لـة داهاتوويـةكي باشـتر كـة            

) تـةرخان بكـةن  ( ينبتوانيت خةلَك وا يلَ بكات  لة كات و هيزو توانايان ماية بن            

ئايـــا ثـــاش بنـــةماخوازي و ). ٤٢١:١٩٨٨(»بـــؤ بـــةديهاتين ئـــةو خواســـتة

 كردن لةسةر بنةماشكيين مانا، دةتوانن ئةو ئاماجنـة          مؤديرنيزم، بةجةخت   ثؤست

ثؤزةتيظ و ضارة نووس سازةي كة فيمينيستةكان مةبةسـتيانة، فةراهـةم بكـةن؟             

مـؤديرنيزم   ةي ثاش بنةماخوازي و ثؤسـت     رةخنةيةكي دووهةم دةطةِريتةوة بؤ روانط    

لة سةر دةسـةالَت و، بـة شـيوةيةكي روونتـر، جـؤري ثيـشانداين دةسـةالَت بـة                   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com



 

 

رةخنـةطران بـةجمؤرة ئيـستدالل      . شيوةيةكي ثةِراكةندة لةسةرانسةري كؤمةلَطادا   

دةكــةن كــة ئــةم تةســةوركردنةي دةســةالَت، بــواري كؤمةالَيــةيت و بةتايبــةت  

  ).١٩٩٢والَيب(ةندييةكاين دةسةالَت ناديدة دةطريترةخنةييانةي ثيو

  


مؤديرن و ثـاش بنـةماخواز، داكـؤكي لـة            بةجمؤرة، فيمينيست طةيل ثؤست   

تري فيمينيـزميش بـة هـؤي         دةكةن و جؤرةكاين  »ذن«ي وتةزاي نةطؤِري  يبنةماشكين

كـردين ذنـييت و ثيـاوييت،         انـدا بـؤ ثينـاس     جةوهةرخوازبوونيان لة هةولةكاني  

مؤديرن، رةنطة لـة    ئةم رةخنةيةي ثاش بنةماخوازي و ثؤست     . دةخةنة بةر رةخنةوة  

و تةسـةيل قـسةمان لةسـةر كـرد،          ضاو ئةو بارودؤخة دذوارةي كة ثيشتر بة تير       

ــارة ز  ــة بةرضــاو و، دي ــاش بيت خــوازو ب ــتيكي دلَ ــستةكانيش وبةش ــةي فيميني رب

خـواز سـةبارةت بـة        يةكي طـشتاندن  »طيِرانةوة  سةرووــ  «رتن لة هةرجؤرة  رةخنةط

بةالَم ئايا ماناي ئةم قسةية ئةوةيـة كـة      . سةركوتكردين ذنان بةجيدي وةردةطرن   

خستين ذنان وةك وتةزايةكي شيكارانةو، دووركةوتنةوة لـة خةباتـة            طوي  بة ثشت 

      كي زةرووريية؟ ديارة نةء  سياسييةكان لةسةر بنةماي شوناسي بة كؤمةلَةوة، شتي ! .

ئةوة شتيكي تةواو طرينطة كة  فيمينيستةكان هةر جؤرةجياوازييةكي نيـوان ذنـان       

بة هيند بطرن و ئةو ناِرةزاييانةش كة بةرانبةر ويناكردين ذنـان وةك شوناسـيكي         

بةالَم ئـةم قـسةية ئـةوة ناطـةينيت كـة      . بةكؤمةلَ دةرئةبِرين بة جيدي وةربطرن  

هةروةك ومتان، رةنطـة وةرطـرتين      . ةباتكردين بةكؤمةلَ كاريكي مةحالَة   ئيدي خ 
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طـرينط  . طةيل بة كؤمةلَ، دةوريكي طرينط ببينيت لـة خـةبايت سياسـيدا             شوناس

يةكيك . ئةوةية كة ئةم شوناسانة بضةسثينرين و بكرين بة شوناس طةليكي نةطؤرِ          

بثـةِرينيت و     ةي جيـاوزي يتَ   لةو فؤرمول بةندييانـةي كـة هـةولَي داوة لـة كيـش            

طوي خستين   طوجناو بؤ راثةِراندين طشتيي ذنان، بةيب ثشت      ) ميتؤديكي(شيوةيةكي

هـةروةك  . ة»سياسةيت الرةهيلَ «جياوازييةكاين نيوانيان، ثيشنيار بكات، مؤديلي      

 ، يةكييت »سياسةيت الرةهيلَدا  لة«: رووين دةكةنةوة )١٣:١٩٩٧( ديويس -نريايووال  

، جيي خؤيان ئةدةن بةو دايلؤطانةي كـة هةلَويـستة          »ئيستنبايت«و يةك ضةشين    

ةي »مةعريفة ناتةواو «و هةروةها ئةو   دياريكراوةكاين بةشداربواين ئةم دايلؤطانة   

كة هةركام لةو هةلَويستة سةقامطرتووانة دةتوانن ثيشكةشي بكةن، بةِرةمسييةت         

، كـة تيايـدا خـةلَك، جياوازييـةكان و          يـة »ائتاليف«ئةمة سياسةتيكي . دةناسيت

لةهةمان كاتيشدا ئاماجنة هاوبةشةكانيان دةس نيشان دةكةن و، ئـةم ئاماجنـة            

ي مـن فيمينيـزم،     بـةأا . هاوبةشانةن كة شوناسيكي بة كؤمـةلَ فةراهـةم دةكـةن         

بؤئـــةوةي بـــةردةوام وةك هيزيكـــي دةســـةالَتداري سياســـي و هيزيكـــي      

وة، دةيب شوناسي بةكؤمةلَي ذنان بة هينـد وةربطريـت و    مبينيتة»طؤِران«اليةنطري

دةتوانري ئةم شوناسة بة كؤمةلَـة  . لةهةمان كاتيشدا دان بةجياوازييةكاندا بنيت    

ــةدذي   ــةباتكرن لـ ـــ واتة،خـ ــةوة ـــ ــدا ببينريتـ ــةناوئاماجنيكي هاوبةشـ لـ

 لة  هةرضةند جؤري ئةم دةسةآلت و سةركوتكردنانة     . هةمووجؤرةكاين سةركوتكردن 

تـر فـةرق     تـرو لـة كؤمةلَطايةكـةوة بؤكؤمةلَطايـةكي         سةردةميكةوة بؤ سةردةميكي  

دةكات،بةآلم دةتوانريت يةكطرتنيك تةرتيب بكريت لـة دذي ئـةو سـةركوتكردنة            
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ــؤ  ــارادان و ب ــة ئ ــة ل ــةي ك ــةر   جؤراوجؤران ــة س ــةم ئاماجنــةش ب ــشنت ب طةيي

ند رةخنةي ثؤسـت مـؤديرن و       هةر بةهةمان شيوة ،هةرضة   . جياوازييةكاندا زالَ بني  

طـشطرية   طـةِران بـة دواي تيـؤرة      » هةلَـة بـووين     «ثاش بنةماخوازي ئاماذةي بة     

م واية  لة دةسةآلتدا كردووة، بةآلم     ) نايةكساين(روونكةرةكاين نابةرابةري    من ثي 

كة يةكةم؛ وةها شتيك ئةوة ناطةينيت كـة فيمينيـزم دةيب واز لةطـةِران بـةدواي                

بينيت و، دووهـةم؛ فيمينيـستةكان دةيب       ) علت ومعلول (و بةرهؤكار  ارثيوةندي هؤك 

ــةكان     ــاري نابةرابةريي ــةوةي هؤك ــؤ روونكردن ــدةن ب ــةكانيان ب ــذة بةهةولَ دري

  .لةدةسةآليت كؤمةلَطاكاندا، تاكوو بتوانن بةسةرياندا زالَ بن
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