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  : تبینی

ی  بت ئاماژه آاربھنت ده  به م آتبه  ئهتكستیم یان زۆر  آهسك  ر آه هه ∗
   .ی بكات آه رچاوه  سه دروست به

 
 آۆتایی  رده روه تی په زاره ی وه زگای ئاراس ـ چاپخانه ن ده الیه  له م آتبه ئه ∗
  له  وه داخه بهم  م، به آه  سوپاسیان ده. وه ته  بوآراوه٢٠٠٦هاری  به

 . آراوه تدای  ی دیكه ه و جۆری ههیی  ی واژه ه ندك هه ههیدا  آه وه نووسینه
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Förord till översättningen 
 
Det är en stor glädje för oss att Politikens Paradoxer har blivit översatt. 
Att denna översättning kommit till stånd är helt och hållet ett resultat av 
Rebwar Davodis insatser. Vi vill varmt tacka honom. 
 
Stockholm i april 2005 
 
Maria Wendt Höjer Cecilia Åse 

  
  هک انهرگ وهۆ بک  هیتا ره سه
. درارگ وه ”ت اسهیس ناوی انک هکۆکینا”ی بت ک ه ک مهئۆ ب  هی وره گهکی  هیشۆخ
ی یرم گه  به. دیش ه ڕبواری ڕرشان سه  وته ه کواو ته  اندنهرگ وه م ئهکی ر ئه

 .نی هک دهی سوپاس
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 ڕۆک ناوه

 
 

 ٥   که رگانه ک بۆ وه تایه ره سه
 ١٧   کی پشه

 ١٩    تا ره  سه١
 ٢٨  ت سته  جنس و ده٢
 ٢٨     و جنسش له

 ٣١   ت سته ر و ده جنس، جنده
 ٣٦ ت سته  دهنیزامیک  جنس وه

 ٤٢  س، چین و جنس که  تاکه٣
 ٤٢   س و چین که تاکه
 ٤٥  کسانی و جیاوازیی یه

 ٤٨  "ت ک ئافره وه"تان  ئافره
 ٥٣  و گشتیی)تی تایبه(سیی  آه ٤

 ٥٣ ...آی  یه سیی دیارده ی آه دیارده
 ٥٥    ق ئهلکچوون و 

 ٥٧  تی دایكایهت و  سته ، دهوالتیسکس
 ٦٢    ت و جنس وه ده

 ٦٥  ستی و سیاسی ی کهل گهسنوور
 ٦٨ ی و هاووتتیسدیموکرا ٥

 ٦٨    انهیی پیاوسدیموکرا
 ٧٠  ییجنس و دیموکراس

 ٧٣  جنس و هاووتتی
 ٧٥  تی هاووتتی و دایکایه

 ٧٩  ش  و لهزانیاری ٦
 ٧٩  زانست و پیاوتی 

 ٨٣  ییڕزگارزموون و  ئه
 ٨٧  زمان، جنس و گۆڕان

 ٩١ ت کانی ناو سیاسه  ناکۆکیه٧
  ٩٤    کان رچاوه سه
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  هک انهرگ وهۆ بک  هیتا ره هس

  
  وه  سودیه له ”ت اسهیس ناوی انک هکۆکیان”ی بت کارمدایب ٢٧/٧/٢٠٠٢ یژڕۆ

ری   نووسه ڵ مارییا و سیسلیا آه گه له ردنی کند وهپ پاش. یوردۆ کب مربگ وه
 یان، ڕۆژی  گه له  وه همیئ ڕی  له  هک باسه تاووتوێ آردنی ون  آه آتبه
 ساخ  هک ارهیب ر سه له له و  وه آۆبووینه مۆھۆکستکۆی زان   له١٠/١٠/٢٠٠٢
 . وه نهیبوو

   هی وه ئه داییاست ڕ له شکی ره سهۆی ه. بوو واو ته  هک اره کتا اندیخای رۆزکی اتک
ۆ ب  وه هیما ده  آهی  اته کو ئه. بوومیک ر خه  وه ترهکی چاال و ارک ک مه کۆ به  هک
 .بوو م ه ک وه داخه به م، هکب رخان ته ”ت اسهیس ناوی انک هکۆکینا”ی انرگ وه

. بوو داتۆی خی ت حمه زه  ه کمب تب ده  هک انهرگ وهی ار ک به ت باره سه
ک ل گه زاراوه و  وشهی مانا ر سه له مانکوتن ه ڕککدایورد ک له  مهئ  وه هک هیال له
ی  ربهۆز  له  ه کزم،ینمف ش وانه له و انک زمهیئ ـ  به ت باره سهی ت بهیتا به ، هیین
 و  زاراوهک  مهی کۆبوون نه. وتوون هی ڕککر سه له انداک هیپورو ئه  زمانهی رۆز
 دایوردی کزمان  لهی رچ گه ئه  هیی کف لسه فه ویی ولتور ک،ییاسیسی  واژه سته ده
کی گرفت وتراون،ک دانهو  نارنابرک به ییگشت به  وه داخه به م به ، هی هه انیواتاوها
 گومانب م به ، وه هک باسهی ترقووکی ئاست  بچمه تو نامه  نده رچه هه. بوو  هیکد
ی انیزک  مه کۆ له بیی  وه ته نهی ر روه سه آی یه واره قه ان یت هو دهی بوون نه
   آهنیداولی شیستاندار ویی ند ناوهکی زمانی بوون نهی انیز ها روه هه  وره گه

 .   دیاره وه پمانه
  ه ک هی وه ئه تدا رههۆخ و باشوور  له یت بهیتا به ،یوردی کزمانی روگرفتیگ

 نینه ده ارک بهی نس هڕ فه انی یزینگلیئ وی نان یۆ،ینیالت ت ڕه بنه  بهی  وشه متر هک
ی فارس انی یب ره عه  له سوود شدا،یزمانی ڕشتنڕدای  وهش  له ت نانه ته اتر،یز و
  هی وه ئه شیو ئه و  هیین سانهای استڕ به  ه کاتک ده دای پهک گرفت  مه ئه. نیگر رده وه
  لهک  وه اتک ده ختتر سه مان هک اره ک ه کنیر بهک ل گه وشهۆ ب نا په نیب ده ناچار  هک

 و  وشهو  ئهآاربردنی  بهآی آوردستان  یه ر پارچه بۆ هه ، بۆ نموونه .ترکسوو
  ر له  هه ، نهیشت ی هاوبه  مایه بنه  ده یه ویان هه  جیھانی خۆرئاوا بره ی له انهزاراو
   وشه یشتن له تگهم  ، بهر ئاستی جیھانییش  سه كو له ر ئاستی آوردستان به سه

ی ت حمه زهی   مایه بته دهم   و هه ییه م ناوچه ههی زمانی داگیرآار  و زاراوه
 .آورددا ناو  یشتن له تگه
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ی  هیکدی انک وهش و ت اسهیس وی رۆئیتڵ  گه له  ه مامه نیبتوانی  وه ئهۆ ب  مهئ
 )هاوڕایی (1نگی آۆده  ه ک هی ك وشه آۆمه  به ستمانیوپ گومانب نی هکب زانستدا

  هڕۆک ناوه و واتا و ئه اندای وه وامگوتنه رده به  له و تب هه انیر سه له مانیاسیس
 و رآردنفۆ ب م آه دهی باس  آهی  مه ئه .اتک دهی ستیوپ  هک باسه  ه کبگرن هه
ڵ رحا هه به آوردستانی گا مهۆآ . هگرینگ رۆز  ندهییئای آان وه نهی آردن رده وهر په
 رجكی پشخستنی زمان مه .ن بگهت ك ه ی له ندداب یكئاست  له بتوانن تب ده
 . هین ده مهی گا مهۆآ

 ر سه له  هک ستهکتۆ ب مییفادار وه  داوه رمۆزی و هه  ه کمب ش وه ئه تب ده
کی  هی وشه جارک ند هه ر نهخوی اری کردنکهاسانۆ ب .تب نه  هک انهرگ وهی حساب

 و ئه دایینیببنت  له ان ی داناوهی  وه شهپی  وشهۆ ب داک هی وانه ه کون  له هاوواتام
 و باشتری  وشه تش ده گومانب.  ستهیوپ  هیمواپ  ه ک وه ته ردووه کوون ڕم هی وشه

 و ئه بن ده دای په  ازانهیشنپ و ئه  ه کم ده و ئه تا م به بن، هه منی  وانه له گونجاوتر
 .تنابی خا سوود  لهک نگاو ههک  وه منی  ارهک

 نزمترداکی ئاست  لهی وردی کزمان ستاشئ تا  هی ک وه ئه ر به لهك باسم آرد  وه
 و یت هی مهکۆ وی اسیس  زراوه دامه ناو  ته چووه نه و ترک ده پی  ه مامه
 متر ه کهتددا وی ف لسه فه ،یماسۆپلید ت، اسهیسی پان هۆڕگ  له ، وه انهک هییئابوور

ی اویش  ه کتنرارناهک به داییزانستی واکی ئاست  له و تبر اردهک به
ۆ بی میادک ئه وی زانستی ستکتی انرگ وه ت،بک  هی وه ته نهی آان هیستیداوپ

  لهی  وه ئهۆ ب تو دهی واو تهکی ردنکاندوومۆخ.  خته سهی وردی کزمان ر سه
  وه كهیدی آ هیال له و تربھ جی وردی کزمانی  هی ژانه ڕۆ ئاسته و ئه  وه هک هیال

  زمانهی ئاست ت،در ده شانین  هک نه سه ه ڕ ستهکتۆ ب ییفادار وه  آه هاوآات
 .ێر سه  تهببر ش هک هیوردک

  له زۆسدی گران خنه ه ڕامییند. م بده نجام هئ  اره کو ئه تمبیتوان وادارمیه
  هیتا ره سه م ئهی نانهیی تا کۆ به شپ. ن هک ده هاسانتر  رهۆج م لهی ار کدا ندهییئا
 دام انیگا ڕ ه کم هکب  سهۆئ ایسلیس و ر هۆیه ندت ڤاییماری سوپاس تب ده
  قه ده و له انۆیخ مب انیپی  وه ئه ب  ه ک،یوردی کزمان ر سه  مهربگ وه  هک بهتک
 انی هک قه دهی  هک هیدسو  شه بهی بژار ناردبوون، مۆب  نموونهک  وه  ه کدا هیوردک
  بهۆی خ  ه کرم هاوسه وڕێ هاوی ـ ستانوۆ کب رمم گهی سوپاس .ردبووک
 .ردم کهاسانۆ ب  وه ووه ڕرۆز  لهی  هک اره کو ردیک کر خه  وه انهک ستهکت

  

                                                 
  نگی، هاوڕایی آۆده: نس نسهنس  آه 1
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، گنگریی رایشنپ  ب له  ه کم هک ده یداخ ره قه هاباد مهی اسسوپ اه هرو هه
ی ار ک ه کبوون گرینگ ی واانک هینیبت و وه هچوو دا هک ستهکت  به  ش هفاداران وه
  .رد ک هک ستهکتی  وه شتنهڕدا ر سه له
  

 و هڵ ئ گه ندی له  پوه بگومان له  آه  آتبهم  گانی ئه ر هو  ت به باره سه
ی گا مه کۆناو  له زمینمفی ریب داییدووای  هسا ند چهم   له  آه دایه یه وه نهبزووت

 دا گه لهی  ه مامه  دروستانه ر گه   من پموایه آهو  ردووه کدای پهی و بره وردستانداک
.  تب ههگای آوردستاندا   آۆمه لهی خش سوودبهۆڕی بگی ك ڕۆتتوان ده تبكر
 تریئ ت ده  ه ک هی ههک چوونۆب ئورووپا  له ستائ اتکهاو   آه یهمكدا  ده  له مه ئه
  له  ه کتبگ  ه ڕۆو ئه تناتوان تریچ و سواوکی  هی زاراوه  به  بووه زمینمف

 .یت هیاوگ ابردوودای ڕسا ٥٠ تا ٢٠ی ابردووی ڕ ماوه
   ؟ماون  وه شهپا  له وردی کستینمفی تان ئافره و اوانیپ  وه ووه ڕو له ایئا
ی خۆدی بردن وه شهوپ ره بهی اریخواز  هی ک وردانه ک ته ئافره و ئه ژماردن ئه به

  وه هیستینمفیی گشتی  ووانگه ڕ له  هی ک وانه ئهی  ژماره م به. اننۆیخی زۆئا
  تهد  هک کات ک وه تهب ده شیمتر ه کرۆز  هی ژماره و ئه. من ه کن هکبکۆکی دا بتوانن

 .ت اسهیس وی رۆئیت ك وه داۆیخیی پانتا و ییقو  له زمینمفی ریب ر سه
 و بوار و ئهک  هی وهش چیه  به وردستانی کگا مهیی کۆ وه ته نهی ست بندهی خۆد
  وهش و به بتوانن تان، ئافرهی ت بهیتا به ورد،ۆڤی کمر  ه ک خساندووه هڕ نهی  له هه

 ت باره سه  هییاست ڕم ئه.  وه نه هکبڵ قوو داییرۆئیت  له انۆیخ  ستهیوپ  هی ک دروسته
  . دروسته ر هه شیوردی کاوانیپ  به

 زمینمف  هیوا انیپ  هک) ن هه شیت ئافره گومانب (ن هه وردی کاویپک ند هه
 تب "خراپ"ی رچ هه  هیوای پ  ه ک هکژن شیستینمف و  ده بهکی  هی وه بزووتنه
 و تن هی گه ده انیز ر هه زمینمفی  وه بزووتنه  هیوا انیپ  ن هه ك خه.  باشه

ی  وه بزووتنه ر سه له نیمزان آه و  وه ندنهمخو آه.  هیین گا مهۆ کۆبی قازانج
 ش له واو ته  هک کرگ وبهکجلی  له سه مه  وهۆخ  له ر هه  آه  وهب ر به  ندهه زمینیمف

  به تستر به ده تب خۆت باو  له راتیز  هک کاویسپ و سووراو ان یتشۆپ دانه
ی  وشه  له وت چه  فرهکی شتنی گهت  هی وهش و به.  وه هییستینمف و زمینمف
  . هی هه ورددا کناو  له ستینمف و زمینمف

 ت، ئافره  به ت باره سه خراپی اریپرس  آهی  وه ئه ر سه له رنۆز  نده گازه ویی  گله
 تب ده  مهئ م به. تآر ده زمینمف و وان ئهی  انهخوازیئازادی  وه بزووتنه

  وه نه هیال مه ههی ندنخو و باشی ق ئه و زانست  له باشی اریپرس  آه نی بگهت
 و ئه شیآان ارهیپرس تب ش به ب  وانه له آوردی  مه ده و ئه تا. تگر ده  رچاوه سه
  هکش به  ه ک”ت اسهیس ناوی انک هکۆکینا” ، بهت کم ئه  هیمواپ من . وه نه ده ده  نگه هڕ
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  له مۆھۆکستکۆی زان  له ت اسهیسی زانستی سا م هک هی ی رنامه بهی ندنخو  له
  به رۆز  هک بهتک. بدات  رباسهژ خستنه و ندنخو و بهڕک گو تتوان ده د،سو
 گه به و شتنی گهت و نیوانتی ت هینۆچ زم،ینمفی انک رهۆج ر سه لهی ورتک
ۆ ب  هیداتی ستیداوپیی ژوومکی  هی وه داچوونهپ ش وه لهب. تدو ده  وه نانهه 

 . وه هک باسه ون  تهبچ تبتوان اتریز ر نهخوی  وه ئه
 زمینمف  به ت باره سه  وه گرانه خنه هکی ڕباس ون  بچمه تو نامه من  ته به هه

 زمینمفی باس ر هه  نه  ه کمب  وه ئه تب هد م به وردستاندا،ۆی کم ئه ناو  له
 انیرۆزیی موآورت آه  تاوه ره سه له ر هه  وه داخه به انک نه هینووسی رۆزی  ربهۆز وک به
 آات ده پ ست ده  وه نهینووسی ستوور ده ینیزان نه  له ر هه آان هییموآورت آه.  هیدایت
  ه کترکنا  نهینووس وهش و زمان ڕو ئه یو هپ  نموونهۆ ب.  وره گهیی فكری  شهآ تا
  .سترت پشتی پ ببه داییزانستی نینووس  له تب ده

 اریپرسی  شانهین ،ڵرگوو ،ڵخا انداک نهینووس  له  وترکنای ند بهخای چاو هڕ
 انیس و دووان  وهۆخ  له ر هه ر نووسه جارک ند هه. نیین انداۆیخی نشو  له هتد و
  یه و شوه  به  و پی وایهتن داده  هیکدی  شانهین ان یاریپرسی  شانهین اتریز انی

  به ت خه و  وه وانه هک ناو  خاته ده ناویاخود  ،آات ی خۆی زیاتر ده آه هزی پرسیاره
 ر نووسه تنازان س هک. تنووس ده نگ هڕنگاو ه ڕ سته ڕو  وشه و تنه ده دا وشه رژ
 م ئهی ندنخوکی م ستهیس و زمان چ  لهی  نهیوسنو وهش و زمان ڕو و هپ و ئه
  . ناوهه  وه ھانهیج

  به  ئاماژه ی وه ئه ب  وه نهنره ده  كهیدی سان آهی نینووس و  قسه  وانه له ب
ی  ئاماژهی  وه ئه ب  هیکدی سان هی کریب و نینووس و  تبكر انیآان رچاوه سه

  .نرک ده شک ھهت داسبا ون  له و ندزر ده ترکب پ انیدروست
ی  هیکدی انک وهش ر سه لهک  وه ر هه زمینمف ر سه له نینووس ،ییورت ک به

ی  ردنهکماندووۆخ و ئه و  واوه ناته  الوه رۆز  له ورددا، کناو  لهی رۆئیت وی ژۆلیۆدیئا
ک ر نووسه  ه کاتک ده ست هه واۆڤ مر جارک ند هه. یت هی ستهیشا  ه ک هیین دات
  .ۆیخی  هک رهیب  لهک  وه  هی هک نهینووسی خودی  وه ردنهکوب  لهی  له په اتریز

 و ئه شتاه ن، ده ده  هک باسهی ت هجیددی  له زیان  ه ک نهخا م ئه موو ههی ربار سه
ۆی خی دروستیی ر گهیار کگومانب و  نهیزانپ و زی ڕگاج تدر ده  هی ک هو هه
  .تن دادهیی خوازیئازادی  هیکدی انک وهش و زمینمفی  وه بزووتنه ر سه له

 شن ڕۆ الوهک ل گه  له انیژیکی تار ڕی تتوان ده زمینمف  له شتنی گهت
  له وژنک ده انۆیخکی ت ئافره  هک ک هیزاۆئام /ک هیبرا /ککباوی ماف ایئا.  وه اتهکب
 ن دهی پ  هی ک وه له  رپرسه به  آه  هک هی واده خانهی  نهیرن  وه ئه ایئا ؟ هیداوک

 ؟ هی ههی نرخ و ماناێ و کتا و ند چه ، هاتووه  وهو ک له ، هییچ ف ره شه ایئا ف؟ ره شه
ی ه  له این ته ایئا اندا؟ک انهی ڕنی به  له ان ی هیوتدا هکسو هه  له ف ره شه ایئا
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 ات،ک ده  ناسهپ سناموو و ف ره شهی انک ده ک کۆشدا؟یاوانیپی ه ان ی هیتاندا ئافره
 کیلکن دادهۆ ب انیمانا و  وه داته ده انکل ام کو تۆی خ  به ها هی ڕماف  هی وه دانه
  له تب ده ش وه رئه به له و اوازنیج  وه هییژۆلیۆبای وو ڕ له تان ئافره ایئا دات؟ ده
ی چوونۆب و ها بهک  مه کۆانک هیاوازیج ایئا بن؟ اوازیج  وه شهیمافی ووڕ
  انهییت هی مهکۆ  هیند وهپ و ئه ایئا ن؟یین انۆیخ نا ده اتک ده انیدروست یت هی مهۆک
 ان ی هی وه انهیپشت  له اوانیپ و تن اسهیس و ت سته دهکی زامینی ردکست ده انۆیخ
 ایئا خوار؟   ونه آه ده  وه سرووشته  له  وه هک هی وه ته نهی ندام  له   خۆوه ر له هه

ندی و  ق و هۆشمه وا ئه ئه  هیجودای زاووزی ندام ئهی  وه ئه ر به له این ته ت ئافره
بت، بۆ   نه وه وانه  پچه  به و جیاوازییه ؟ ئایا بۆ ئه متره رپرسیاریی که توانای به
 هۆی  ندامی زاوزی پیاوان نابته ؟ ئایا بۆ جودایی ئه وه گرته پیاوان نه

و  رپرسیارتی پیاوان؟ ک مانا به ندی و به و هۆشمهق  ی توانای ئه وه مبوونه که
  وه که  پیاوانه 2 نۆرمه تان له ی ئافره و جیاوازییه دات؟ ئایا بۆ ئه  ده جیاوازییه

کانی  ڵ کدا؟ ئایا بۆ ئایینه  گه راوورد له  به  له ت جیاوازه گرت؟ ئافره  ده رچاوه سه
 بۆچوونی جودای  یزم و هی تر پن له، کریستیانیزم، ئیسالم، بوود که ک جووله وه

   که تان شتکه ت؟ ئایا جیاوازیی بایۆلۆژیی ئافره  ئافره ت به باره ناکۆک سه
یان   قسه وانه  ناوی ئه کان به ن یان مرۆڤه رده ستی توه بت ده کانیش ده نده خوداوه
  ینیانهایئ  و بۆچوون یان پداگرتنه ک ئه یه  چ شوه ن؟ به یکه  و ده کردووه

؟ تا کوێ ئایین بۆی  وه یان بدرتهم وه، چۆن  وه ت بکرنه ربگیرن، چۆن ڕه وه
 کاری  ست له نیا ده ربدات؟ ئایا ته کان وه  کاروباری مرۆڤه ست له بت ده هه

 /ت  سیاسه ک کارکی پیاوان له ربدات یان هی پیاوانیش؟ ئایا وه تان وه ئافره
 کوا  ر کاری مرۆڤه گه ک کارکی مرۆڤ؟ ئه ین یان وه گهئایدیۆلۆژی تب / فه لسه فه

ئابووری  /ی سیاسیت سته دهوان، کوا  نگی ئه تان، کوا بۆچوون و ده ڕۆی ئافره
ردووکیان؟ ئایا   یان هی هه تانه گا هی پیاوان و ئافره وان؟ ئایا کۆمه ئه

 یان  وه تان بگرته افرهنیا ئ فربوون ته /توانا /ئیمتیاز /رک ئه /ماف/ ندیی سنووربه
 بکرت،   بکرت، بۆ وا پناسه ، چۆن پناسه ی سیاسیی چییهت سته ده؟  پیاوانیش

 ێرکی خزان تا کو دا چی و کی تدا بت؟ ڕۆڵ و شونی و ئه یه و پناسه له
   و بۆ چی له ستدایه  ده ی له و بیاره ، ک ئه  کودا سیاسیی نییه  و له سیاسییه

سیی و  دات که ت ڕوو ده  ئافره  ژووری نووستندا دژ به ی له وه ؟ ئایا ئه یدایهست ده
 /گا ردانی کۆمه ستتوه  سنووری ده؟رپرسیار بت گا نابت لی به  و کۆمه تیه تایبه

ند گشتگر بت و   تا چه خنه  ئایا ڕه بکرت؟  بت و چۆن پیادهێیاسا تا کو /ت وه ده

                                                 
 ب، قا ، چوارچوه یاره ر، عه پوه: نۆرم  2
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توانن   دهێ آوردستان تا آو لی سیاسی له ت؟ ئایا ڕیكخراوگهتی ب  آودا تایبه له
موو   هه ن؟ ئایا ئمه  آودا ناتوانن بیكه ن و له تان باشتر بكه رجی ئافره لومه هه

  دروست بزانین؟ نیا گۆڕانكاریی شۆڕشگانه به خربنین یان ته ڕیفۆرمك به
  بت ئستا و له  ده و کهکرت بکرن   ده  که  و زۆر پرسیاری دیکه مانه ئه
ر  گه  ئه وه بدرنهم  وه  و پرسیارانه  ئه حاه  مهم به.  وه  بدرنهم وهدا  ئایینده
  وان خۆیان له ر ئه گه بن، ئه شدار نه کاندا به  پرسیارکردنه تان خۆیان له ئافره

ۆچوون و  پی ب درت به ر ڕگایان پ نه گه بن، ئه شدار نه کاندا به هم وه
شدار   بتوانن بهتان  ئافرهم چۆن به .بن شدار نه یشتنی و جیھانبینی خۆیان به تگه

و   بۆ ئه ھنن آهستب ده وه  یشتنه و زانین و تگه درت ئه ڕگایان پ نه ر بن گه
  ؟ پویستیانه  مانه پرسیار و وه
 نیین  وه ڕی ئه چاوه  وه  دروستییه به  ن که ژمارد هه ئه تانکی به ئافره  دیاره

وتک  شکه  ئه  له وه یانی مژووه به ره  به خۆیان له. ن یان بده و مافه پیاوان بن و ئه
کدا  یه ک و کارگه یه  کگه ڵ پیاودا ژیاون، له گه مکدا له له ک و به یه و خانووه

 و  ووهکات، چی کرد ، چی ده زانن پیاو کیه ده.   کردووهانڵ پیاودا کاری گه له
 .توانت چی بکات ده

نگ و  ک پیاوان، گرووپکی هۆمۆژن، هاوڕا، هاوده روه تان، هه  ئافرهم به
کانی ئایدیۆلۆژی، بیر،  ی پیاوان شوه تانیشدا هنده  ناو ئافره له. هاوئاواز نیین

تاندا   ناو ئافره ش له ک خای هاوبه  یهم به. ن  هه بۆچوون، ڕامان، تام و ڕووانگه
گشتی  تان به ی ئافره وه رئه به  له  که یه وه ویش ئه ئه.   ناو پیاواندا نییه  له  که یه هه

   به یشتنه یان خوازیاری گه  زۆربه ره ن، هه سته ال ژرده /گرووپ /ک پۆل و تکا وه
  ڵ پیاودا هاوآات آه گه ندی له  پوه لهر، هاوئاست و هاوماف  رابه مافی به

شی ئازادیخوازیی و  تان خای هاوبه ئافره  بینین آه  ده و جۆره به. نرکی پیاو هاوئه
 . یه ڕزگاریخوازییان هه

 .کی فمنیزم بت شت مانایه  ده مه ئه
گشتی  تان به بوونی ئایدیۆلۆژی و بۆچوونی سیاسی جیاواز ئافره رباری هه سه

زووی   ئاره یاواز بهلۆژی جان ئایدی  پیاوانی خاوه  ماندوون که ییه سته و ژرده له
 و پالنی بۆ  وه دۆزنه ی بۆ ده ن، چاره که فسیری ده ، ته وه نه ده خۆیان لکی ده

  تان خۆیشیان باشتر له  ئافره وان له  ئه  که ندک پیاو پیان وایه هه. نن داده
وان ت  زووی ئه  خواست و ویست و هیوا و ئاره وان، له  ئازاری ئه وان، له دۆخی ئه

  .ن تیان بكه رایه شتوانن نونه  ده وه ر ئه به  و لهن گه ده
  . ی فمیزمه نکی دیکه الیه  مه ئه
بۆ " کتبی ١٧٩٢سای   Mary wollstonecraft ماری وۆلستۆنکراف  رچی که گه ئه

 دی گۆگ  ک ئۆلمپه سانی وه ی نووسی و کهـ ـ" ت کانی ئافره پاراستنی مافه
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Olympe de Couugesریکۆرت   ده ریگنه و تیۆم Théroigne de Méricourtش   زۆر لهپ 
   له ، بۆ نموونه١٨٤٨و  ١٨٤٠ سانی   له وه تانه ی  ڕکخراوی ئافره وه بزووتنه

تانیان باس  واردنی ئافره رک و هه ی ماف، ئه له سه ریکا و ئینگلستان مه مه ئه
تان هدی هدی   ئافره وو کهکاندا ب ١٩٧٠و  ١٩٦٠ نوان  ڕاستیدا له کرد، له ده

  .برد کار ده ی فمنیزمیان به وشه
ندک پرس و گرووپی   هه ت به باره  سه و ناوه ر ئه ش هشتا هه و کاته ئه
 آۆشان تان تی ده آانی ئافره گای ئورووپادا بۆ مافه  آۆمه  له  آهتی بوو تایبه

ی  وت وشه یانه ده ر ه ه ی که وانه ر حاڵ، ئه هه م به به). ٢٠٠٣فریدمان (
ن،  ی کۆن بده تی و سیاسیانه یه  کۆمه وه  بزووتنه و جۆره ک مۆرک له وه" فمنیزم"
ر   و خونه وه نه  وردی خۆیان ڕوون بکه بت به  ده بت که  نه وه ن، ئه توانن وا بکه ده
  .ن ستی خۆیان ئاگادار بكه به  مه له

خاكی  ڕای من   به وان که کک له ، یه وه تهگر  فمنیزم زۆر شت ده ته به هه
  ت به  ئافره ی که  ئایینیه و ڕووانگه  لهتوانت ڕزگاربوون بت، ده  ،ییه بنچینه

 و  یه که تاوه ه خه ت هه  ئافره نت، که  داده که واوه  ته شه  له ک و پیاو به راسوویه په
 Thomas of Aquinoکینۆیی  تۆماسی ئه.  یه که تاوه ه خه ستی هه پیاویش قوربانیی ده

   که یه وه ستی ئه به مهو  ئهسمی کسا بفۆرمنت و  ی ڕه  ڕووانگه وه م دیده توانی له
ن   پیاوان خاوه ونکهچی پیاوانن  سته  ژرده  که تان بۆ خۆیان باشه ئافره

  .3"نحڕۆ" و پیاوان " گۆشتن"تان و ئافره ڕای ئه به. رنکی باشت ندیه هۆشمه
 ڕۆی بگومان   آه دا ریتیانه  نه  پداگرتنه م جۆره ی ئه وه مدانه  وه له
 تیدان،  آهیان ی ئستا  خراپه  دۆخهم  ئه نه بخهتان   ئافره  آه بووه ریان هه آاریگه

  و فمنیسته  ئهژماردن ئه به م به ن، زۆریی هاوڕا و هاوقسه آان به فمنیسته
و  تی ئه زۆربایه. ن که فمنیزم دهخودی ی  ی جودا پناسه  شوه ی به کادمیانه ئه

  .کانیاندا ناکۆکیان تدایه کاریه  ورده ن و له نه کالیه  زۆر ئایدیۆلۆژین، یه پناسانه
ی  وه ر ئه به  بت، له ه ه ه تاوه ره  سه ر له  هه نگه ر فمنیزم ڕه سه کردن له قسه

ک بیر و بۆچوون و  کو کۆمه ، به ی هۆمۆژن نییهمکک فمنیزم بیر یان چه  که
ر جودا،  ک هه ندک جاریش نه و هه" کردار"ک   کۆمه ، بله ی جودایه ڕووانگه

ی  تی زیاتر وشه  جی خۆیه وه رئه به له. ک و ناکۆکیش یه ت دژبه نانه کو ته به
 و  حاه  کارکی مه"کان فمنیزمه"ی  م پناسه به .کار ببرت کان به فمنیزمه

  لی گه خا ین که  بۆ خۆمان هاسان بکه یه و شوه  به که توانین کاره  ده وه ر ئه به له

                                                 
3 Tusen svenska kvinnorår. AnnـSofie Ohlander och UllaـBritt Strömberg, Bokförlaget Prisma, 
andra upplagan. S. 118 
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یان  که  گشتییه یه  بنچینه بناخه  و وه ینه کانی فمنیزم کۆبکه ی شوهش هاوبه
  .نی کی گشتگری فمنیزم بکه یه  پناسه  یه و شوه ربگرین و به وه

ست   ده وه و پداگرتنه توانین له ده"ت   دهJane Freedmanیدمان ین فر ک جه وه
  تان له یی ئافره سته ر دۆخی بنده  سه نه خه رنج ده کان سه  فمنیسته ین که پ بکه
ش  وه بله. بن یان دووچاری ده که ر جنسه به ی له واردنه و هه ر ئه گادا و سه کۆمه

تی،  یه  کۆمه  نیزامه کان داوای گۆڕانکاریی له سته فمنی توانت بت که مرۆڤ ده
م  نگاری ئه ره  به ی که وه ن، بۆ ئه که دا ده که ئابووری، سیاسی و کولتووریه

  .4"نی ه وامییشدا نه رده  به  و له وه  ببنه واردنه هه
ی   پناسه مان شوه  هه ی به ر نزیکه هه یش – Ulla Mannsئولال مانس 

کار  ی به که ربوه  واتا به مدا فمنیزم به که  وتاره له"ت  کات و ده م دهفمنیز
  .5"تان یی ئافره سته  ژرده ک تکۆشانک بۆ کۆتایی پھنان به ، واتا وه هاتووه
ی  وره گرفتکی گه"ت   دهBell Hookمان باس بل هووکس   هه ت به باره ر سه هه

) کی هاوڕاییه (آی نگیه آۆده  ینه  بگه مانتوانیوه  نه ه ک یه وه گوتاری فمنیستی ئه
  النه گه و پناسه  ئه ی که وه  یان ئه  فمنیزم چییه ی که وه ت به باره یی سه ڕووانگه

. 6"بت ر سوودیان هه کخه لکی یه ک خاگه شت بتوانن وه  ده ین که ند بکه سه په
ی  وه وسانه  چه ک بۆ کۆتایی پھنان به یه وه بزووتنه " به کورتی فمنیزم  بهم  ئه

 و دۆخی   پله  که و جیاوازیانه ، ئه  بۆ نموونهبل هووکس. کات  ده  پناسه7"سکسیی
  ن زۆر به ههنگین  زه/ ژار هه/ کرکار /سپیپست/ شپست تانی ڕه تی ئافره یه کۆمه

نیزم بتوانت پرسیار و  فم  گرینگه  که یه وه ستی ئه به نرخنت و مه گرینگ ده
  . خۆی  بگرته وانه می ئه وه

ی  وه  بزووتنه شدارییان له  ڕۆی پیاوان و به ت به باره  سه واته که
  کن که  یه وه ر ئه سه کان له ی فمنیسته تاندا زۆرینه ی ئافره ڕزگاریخوازانه
 بۆ  شدار بن که بهتاندا   تکۆشانی ئافره  له ، واتهتوانن فمنیست بن پیاوانیش ده

و  به"ت   بل هووکس ده م خاه ی ئه رباره ده.  تانه یی ئافره سته هشتنی بنده نه
ی  هشتنی پله  خوازیاری نه  که وه گرته  ده سانه و که موو ئه فمنیست هه  یه شوه

ک  ، منیش هیچ هۆیه وانی دیکه ره ک لکۆه روه هه. گادا  کۆمه تانن له نزمی ئافره

                                                 
4 Feminism, Jane Freedman och Liber AB. Svenska översättning Karin Lindqvist, Wallin & 
Dalholm Boktryckeri AB, Lund 2003. S. 7. 
5 Än män då? Kön och feminism i Sverige under 150 år. Författerna och bokförlaget Atlas. 
Scandbook, Smedjebacken 2004. S.26. 
6 Feminisms, Oxford University Press 1997, Edited by Sandra Kemp and Judith Squires, (Bell 
Hooks) p. 22. 
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ڕۆی پیاوان . تان بپارزم نیا بۆ ئافره ی فمنیست ته واژه سته  ده نابینم که
  .8"  و گرینگه رنجه جی سه) ئیمپیریکدا(زموونیشدا  پانی ئه  گۆڕه ها له روه هه

نیا   ته  به کی مرۆڤییه یه وه  بزووتنه  که وه یه و ڕووانگه ر له فمنیزم هه
ی   جیاوازانه و بۆچوون و ڕووانگه ، ئهوه رنجه یر سه ژ ت ناخاته ی ئافره له سه مه
ی، پرسی ئتنیستی، باتی ئازادیخوازی ، خه وه ته ک نه لی وه وان بگومان پرسگه ئه

  ندی به  پوه  که وه گرته  ده ی دیکه و شتانه موو ئه نگ، کولتوور و هه رهه زمان، فه
ی جودای   ڕووانگه ش له انهم موو ئه هه.  یه  هه گاوه مرۆڤ، گرووپ و کۆمه

، ئسنسیالیستی نارشیستی پۆستمۆدرنیستی، مارکسیستی، سۆشیالدیموکراتی، ئه
. کرن  تاووتوێ ده وه ی ئایدیۆلۆژی و بیره ی ڕچکه کانی دیکه موو شوه و هه
یشی هاسانه،  که ره سه گرفتک و چارهی  وه ر لکدانه سه کگرتن له ندک جار یه هه
، هۆکار و  وه  لکدانه ریب له ک ته  یه واو جودا و به کی ته ار جیاوازیهندک ج هه

  .ن کاندا هه ره سه جاره
ری  رتاسه  سه  ئورووپا شیلگیرانه کانی فمنیزم له ی جۆره ت زۆرینه به هه

 ژر  ته داریی جیھانیان خستووه رمایه تان و سه تی حوکمه سته نیزامی ده
م هاوکاتیش جیھانبینی و  ک وت و هه  یه  به ته م تایبه یان ههکان ، پرسه وه پرسیاره

  . کی فراوانی تدایه جیھانگیریه
 بۆ  بینرین آه  چاوی ساکار و ئاسایی وا ده  به  که وه  کولتورییانه و کاره ر له هه  
ڕۆی ن تیایدا  گمه  ده  ژنان به  کهفیلمسازییری  ر بن، تا هونه ره ت ب زه ئافره
، کار، فرکردن،  ی خوندن، کارگه له سه ، تا مه یه ریان هه ر و داهنه تکهدروس
کانی  فمنیستهستی  ودا دهی ج  شوه  به ماوه هیچ بوارک نه.  و هتد خۆشخانه نه
  .یشتب گه نه

  کی سیاسیی له باییه دا ناکۆکی و خۆدژگۆیی و ناته یه ره و به م بنه بگومان له
  توانت تبگات آه  هاسانی ده مرۆڤ به. بت ا دروست دهنوان فمنیستاند

ی   آشه  آه یه وه  ئه و دۆخه م گرفتی ئه ، بهش بیبینت  ساده  و به  وایه آه دۆخه
ندک فمنیست، نائورووپی و ئورووپی،  هه،  آو نموونه وه. آات دهسیاسی دروست 

 پ  وه ئورووپا و ئورووپابوونه نۆرمی   له گرن که  ده و فمنیستانه  له خنه ڕه
 یی زۆری فمنیستان زۆربه   آه  پیان وایه  فمنیستانه م جۆره ئه. گرن ده هه

   ژیانی ئورووپاوه تكی سپیپستی ئورووپی و له  نۆرمی ئافره له  میشه ههئورووپا 
 جیھاندا   له تانی دیكه  ئافره ن آه  نایه یهجیاوازیو  خ به و بایهنن  نگاو ده هه
ژاد   نه ریكایی به مه فمنیستی ئه  بۆ نموونه .نگرینگ بگومان   و آه یانه هه
و  جندای فمنیستی به ئه " نووست که  دهLeila Ahmedد  حمه یال ئه لهب  ره عه
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   له  زۆر الوه هل   کراوه  پناسه وه کانه وروپییه ن ئه الیه  له ی که یه شوه
ر   سه خاته رنج ده  سه شیدا که و توانینه لهها  روه هه،  یه ه  ههکانیدا کارییه ورده

  .9"چارشو
و   ئه ته وتووه دا که د خۆیشی لره حمه یال ئه  له ر تبینی بکات که خونه

دوت،  وروپا ده  فمنیستانی ئه  لهgeneralize  وه  گشتیکردنه  به  که وه یه ه هه
وست  هاوههموو شتکدا   هه تانی ئورووپیی له فمنیسموو  هه ی که وه ک ئه روه هه

  .و هاوبیر بن
/ مکی ئورووپی  ناو چه ته وتووه د که حمه یال ئه  له  که  ڕوونی دیاره دا به لره
کۆلۆنیالیستی و   فمنیستانی دژه ندک له  هه  که وه نائورووپییه/ تی خۆرهه

  .ئورووپینر خۆیان  یان هه ستیشدا زۆربه ڕا  له  و که یانه پۆستکۆلۆنیالیستی هه
شپست، کاتۆلیک،  ک مرۆڤ سپیپست، ڕه ی وه وه رئه به تان له  ئافره و جۆره به

 بیر و جیاوازیی  ڕواننه ی جودا ده وه ر ئه به ژارن، له نگین، و هه موسمان، زه
نی یاسایی و یاسای  مه زیی، دیدی ئازادی سکس و ته گه تیی، ڕه چینایه

 قویی  لهوا  ئه  ته و بابه ی لهگرینگی  ی کولتوری و شتی دیکه نووسراوه نه
ڵ بیری  گه  له وه که الیه ، له وه وره  ناکۆکی گه ونه که کانیاندا بگومان ده وه لکدانه

  . فمنیسیدای بیری کانی دیکه ڵ جۆره گه  له وه کی دیکه الیه خۆیاندا و له
وا  توانین بین  ده ی فمنیزمی تدایه جیھانییه  م دۆخه چاوآردنی ئه  ڕه به
النی  نگ بن به که نگ و یه کده توانن یه تانی کوردستان ده  ئافره یشتن که تگه
   که  یه ه ههر  ش هه وه ئهها  روه  هه.بت  ده ه  درژخایاندا هه  له وه مه که

آی  یه  ماوه به بتوانن   کهتانی کوردستان بکرت  ئافره ی وا له وره ڕوانیی گه چاوه
تی کوردستان،  ر حوکمه سه کاندا له موو پرسه  هه رچاویان له ریی به کاریگهم  آه

 .بت کان هه وته کان و مزگه ینیه ئای وه کان، بزووتنه  سیاسیه ڕکخراو و پارته
یی  باتكی ئستایی و ئایینده  خه  آه هگرینگ  نگاوه هه و ئه  مه رباری ئه سه

ندكی  هنرن و هه ست ده ده مۆ وه وت ئه ستكه ندك ده هه.  وه سترنه  ببه وه هپك
 آات،   آه آه یه  پرۆژه وه ئه. خسندرت رجیان بۆ به لومه هه و  مینه بت زه  ده دیكه

ك   وردبینی و وه ستراتیژیی،،پالن،  زراوه دامهستگا،  زانیین، زانیاری، داموده
نگ و  کخستنی ده بت یه  بگومان ئامانج دهم به . ی پویسته ره پاگرینگش  نه وا ئه
  گا بت وا که تانی کوردستان بت، گۆڕینی کۆمه کانی ئافره  جیاوازه نگه ڕه

                                                 
9 Women Gender in Islam. Leila Ahmed, Yale University. 1992. p.166. 

 زۆر   جیھانی ئیسالم به تان له ر دۆخی ئافره سه  له تییه  توانینکی تایبه د که حمه یال ئه ی له م کتبه ئه
ر  سه  له ی ورده ی زانستیانه خنه  ڕه که هشکی کتب به.  وه تی بخوندرته ، جی خۆیه وه رنج ڕاکشه کاریی سه ورده

  .ئیسالم
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  و جۆره رکردنی یاسا و ڕسا و ئه  ببینت، مسۆگه وه  خۆیه رچاو به باشبوونی به
 ڕای من   به یه و شوه به.  وه نه که  دهم تان که رانی ئافره  نیگه  بت که رانتیانه گه
وام و  رده باتکی به کانیان خه ستھنانی مافه ده تان بۆ وه باتی ئافره خه

یشتنی سیاسی،  رانسی سیاسی و تگه  تۆله ش وه رئه به ه و ل نه درژخایه
تانی   ئافره خوازت و پوسیتی به بیری ده /ئایدیۆلۆژی /ی سیاسی وه قووبوونه

رم و  رماوگه  گه بت لی بن و آه  ده  بن آه و شونه  لهتوانن  ده  که یه ند هه مههۆش
 . وه نه  جی خۆیدا خرا بیر بکه له

بن   بگومان ده تی دیکه رفه ده. دا باس بکرت  لره وت که  زیاتری ده وه  له که باسه
تان   ئافره رگرتن بم که هنجام و رئه ک سه وت وه مه  دهم به. ین  بکه و کاره  ئه که
  . یانه  پیاوان هه رکن، که هاوئه  بت، هاوکات که یان هه و مافانه مان ئه بت هه ده

 و ت سته دهی  نیوه"داوای   ودا آه کان له  ڕادیکاله  دروشمی فمنیسته من پموایه
  ییه یندهدروشمکی باشی ئاین،  آه ده ∗"ک هی پیاو ش وه واوی مووچه مان و ته هه
 بتوانرت بۆ  ک که رچییه  هه ،مه و ده تا ئه . آاری بۆ بكرت  ئستاوه  له آه
ی  ی ڕاده وه رزکردنه سیاسیی، به یواردن هههشتنی  نه  و وه مکردنه که
رآی  تی و ئه  جی خۆیهبکرت، تان ندیی ئافره ندروستیی، خوندن، توانا، هۆشمه ته
  .نجام بدرت ستوبرد ئه  ده به  آه موو الیه هه یرشان سه

 . نییه ده گای مه  آۆمهزراندنی دامهی گرینگنكی   الیه مه ئه
 :کان رچاوه سه

  
1. Feminism, Jane Freedman och Liber AB. Svenska översättning Karin Lindqvist, 
Wallin & Dalholm Boktryckeri AB, Lund 2003. 
2. Än män då? Kön och feminism i Sverige under 150 år. Författerna och bokförlaget 
Atlas. Scandbook, Smedjebacken 2004. 
3. Women Gender in Islam. Leila Ahmed, Yale University. 1992 
4. Feminisms, Oxford University Press 1997, Edited by Sandra Kemp and Judith 
Squires. 
5. Tusen flickor om film och våld. (red) Karin stigbrand och Sofie Stolpe. 
Skildringsrådet nr 23. 
6. Tusen svenska kvinnorår. AnnـSofie Ohlander och UllaـBritt Strömberg, Bokförlaget 
Prisma, 2004 andra upplagan 

  آان  دروشمی ڕادیكال فمنیسته∗
  

 شید ڕبوار ڕه
 ٨/٣/٢٠٠٥ 
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  ی جیددی به وه نگاربوونه ره یی به  هزی گوڕ و ئاماده ی که و شته ئه

و  ئهناو کانی  ه ناکۆکیی نیشاندانهم  دات بگومان ئه فمنیزم ده
 .کرت وامی نکۆییان ل ده رده  به  به  که یه بوارانه

 Joan Scottجان سکۆت  
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  کی پشه
 
 

  ی به ککی زۆری ڕادیکال و خۆشدیده ی دوواییدا کۆمه یه ند ده و چه فمنیزم له
 ژر  خاته ، ده وه توژته  ده ییانه  بنچیینه و بیره فمنیزم ئه.  تیئۆری سیاسی کردوه

تیش  م زانستی سیاسه ت و هه م سیاسه  هه  که وه کاته  ده  و فۆرموله خنه ڕه
مکی کالسیکیی  نوێ چه رله م سه تیئۆری فمنیستیی هه. زراون دامهریان  سه له

  و بواره م ئه  و هه وه داته نگار لک ده ره کی به یه  شوه سیاسی به
ک خزان،   وه  سیاسی دانانرن، بۆ نموونه ریت به  نه  به ش که وانهتکرا سیاسه به
 .ش، زانست و زمان له

او سیاسه ناکۆکیه”کتبی   ئاشنا  ستپشکاره  نوێ ده و پرۆژه ر به  خونه”ت کانی 
  ینه خه ت ده  سیاسه ئمه.  خۆی یگرته  تیئۆری مۆدرنی فمنیستیی ده کات که ده

ندی نوان  شمان پوه یه وه م خوندنه ی ئه ردی بناخه  و به وه ندی ڕامانه ناوه
 . و جنسهت سته ده

ن

دان و  رهه ی مژووی سه کی ئایدیالیستیانه یه وه  خوندنه  نه ستی ئمه به مه
بری  له.  واوی تیئۆری فمنیستییه  تامانکی ته  و نه ی فمنیزمه شه بیری گه

  بژاردووه ، وامان هه و باوتی داڕژراو سه  پی خه بهکان  پۆلنکردنی فمنیسته
ندیین   تیئۆری فمنیستییدا ناوه  له  ڕوو که ینه گرفت بخه شه ندک به  هه که

  انهتی یه کۆمه چۆن جیاوازی جنس   که یه وه ر ئه سه گرفتک له شه به). نگرینگ(
   له وه ک پۆلکی شیکردنه  وه ئمه. نت یه گه ک ده  و جنس چ واتایه نراوهز هدام

کانی جنس،  مکه ندی نوان چه  پوه یشتنی واتای جنس و له ی جودای تگه شوه
مکی  ر چه سه ها گۆتۆبژی فمنیستیی له روه  هه ئمه. ڕوانین س و چین ده که تاکه

م   ناو ئه ته تی و دیموکراسی خستووههاووتک  سیاسیی کالسیکیی وه
ی فمنیستی  وه رنج و کاردانه ڵ سه گه  له ه ش مامه وانه ب له. مان هی وه خوندنه

 .ین که  ده ر تیئۆری زانستیانه سه له
  

  ین که وت نیشانی بده مانه  ده وه که  الیه له.  یه ستی هه به مان دوو مه که تکسته
،  یه  هه وه کیان پکه ندیه  پوه فمینیزم و تیئۆری سیاسی کالسیکیی چ جۆره

  ینه  بخه یه  هه ی خۆی که رجه مه و شوه  تیئۆری فمینیستیی به وه کی تره الیه له
کو  ریتدا ببینرت، به ڵ نه گه ندی له  پوه نیا له ناکرت فمینیزم ته. ست رده به

ل و   تیایدا پرسیارگه کی تیئۆری خۆیی ببینرت که یه ک پرۆژه تی وه جی خۆیه
   که و خای ڕامانانه ئه.  بگرن رچاوه  سه وه  ناو خۆیه واوی له ته  گرفتی زانستیی به

  و جیھانه  ڕیئالیزمی ئه ی بتوانرت له وه  پویستن بۆ ئه  ستمانه به  مه ئمه
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  کرت به تان ده  تیایدا تا ئستاش جنسی ئافره یرت که  تبگه هتی یه کۆمه
 .یان که ستییه  بیانووی بنده ت بهکر شیشیان ده کی سیاسیی و له ندامیه مئه که

ماندا  م کتبه  کاری ئه ر، خوندکار، دۆکتۆراند و هاوڕێ له وه توژه لک گه
 Evaتی سوپاسی ئڤا کریستۆنسۆن    تایبه وت به مانه  ده ئمه. تیان داوین یارمه

Christensson دواردسمۆد ئ ،Maud Eduards وینتۆن هیگینس ،Winton Higginsیڤۆن ، ئ
 Maria، مارییا یانسۆن Mattias Höjerر   ، ماتیاس هۆیهYvonne Hirdmanهیردمان 

Jansson نیللی کۆپۆال ،Nelli Kopola رکینستامئولف مو ،Ulf Mörkenstam مالین ،
ین،   بکهPeter Strandbrinkر ستراندبرینک   و پتهMalin Rönnblomڕۆینبلوم 

   له زانکۆی ستۆکھۆم و انستی سیاسیی لههاش سوپاسی ئینستیتیوتی ز روه هه
Arbetslivsinstitutes kvinnoforskningsseminarium ین که ده.  

  
  

 ١٩٩٦کی  ستۆکھۆم مانگی یه
 Cecilia Åseسیسیلیا ئۆسه    Maria Wendt Höjerر   مارییا ڤندت هۆیه

 
 
 

 م کی چاپی دووهه پشه
 و  رکردراوه سه کاری له ”ت کانی ناو سیاسه ناکۆکیه”می  چاپی دووهه
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١ 
 تا ره سه

 
ژین  ت و پیاو ده ک ئافره ی مرۆڤ وه ئمه.  یه  هه  که وت یان نا جنس شتکه بمانه

ریکی کاری سیاسیی  ر کار یاخود خه سه  بین یان له وه  ماه ین جا چ له و هه
   ، آهین یان مینه رحاڵ نرینه  هه  به  ئمه کهی  و ڕاستییه ئه. تیی بین پارتایه

 و خزانیی تی یه کۆمهنکی  موو الیه ر هه سه نگ له  ڕه ، یه مان ههجۆرك جنس
ندی   پوه گرن له  داده م خاه ر ئه سه کان پ له  کاتک فمنیستهم به.  وه داته ده
قوت ) 10پارادۆکسک(ک  ڵ تیئۆری سیاسی و پراکتیکی سیاسیدا ناکۆکیه گه له
کرن پ  وامی ناچار ده رده  به کان به  فمینیسته کات که ش وا ده مه ئه.  وه بته ده
 هیچ شونکی تر نکۆی ل  بت له تدا نه  سیاسه  له ک دابگرن که ر ڕاستییه سه له

 و  یه م هه  جنس هه مان پدا، که  ئاماژه وه ره سه ک له ، وه یه وه ویش ئه ناکرت، ئه
 .بینت وری خۆی ده  بواری جیاوازی ژیاندا ده م له هه

   جنس شتک نییه کات که  ده وه ر ئه سه خت له تیئۆری سیاسی فمنیستیی جه
نووس   پراکتیکی سیاسیدا چاره ش له مه ئه. الی بنین یلی خۆمان وه  مه  به ئمه
 و گۆڕانکاری سیاسی دیاری  بۆ چاالکی  ئمهتوانایجنس   ی که و مانایه ، به سازه
  یشتن له  بۆ تگه  ئمهتوانای  مان شوه  هه ر به  ئاستی تیئۆرییشدا هه له. کات ده

  .کات ت سنووردار ده سیاسه
ک گرووپ  تان وه  ئافره  که یه وه ی تیئۆری فمنیستی ئه خاکی دیکه

ش  مه ئه.  یه ه پیاوان ه متریان له ستۆیی که متر و ده تی سیاسی که سته ده
  بۆ نموونه؛  ند کراوه ی جیاواز ناوزه  شوه  به وه ن فمنیستانه الیه  له  که که ڕاستیه

. تداریی جنسیی سته ن نیزامی دهمی جنس یا ، سیسته11)یتریارک په(پیاوساالریی 
   کۆکن که وه ر ئه سه موو له ر ناوکی لبنرت، فمنیستان هه ی هه وه رباری ئه سه
رچۆنک تی  هه.  سته ماتیک بنده کی سیسته یه  شوه ت به دا ئافره مه م سیسته له

  لهی م ره ههکی  ندیه  پوه مک که ، سیسته  بوونی نیزامکه ت به باره بوانین سه
  .ستیی ژن ستیی پیاو و بنده  باده گرت؛ واته نوان ژن و پیاودا ڕا ده

 و ل پدان هه  ئاست  ژن و پیاو له  که یه وه  ئه م نیزامه رچی کرۆکی ئه گه ئه
  و توانینه ر ئه سه می سیاسی له چی هشتا سیسته کسان نیین، که مافدا یه

سی بجنس  که ک تاکه الت و وه سته ک هاوده  هاووتیان وه  گوایه  که زراوه دامه
                                                 

  ییناکۆکی، دژگۆ: پارادۆکس  10
" باوکساالری"و " پیاوساالری"ی  واژه سته  نوان ده  چ کاتکدا جیاوازی له بت ئاگامان ل بت له  ده من پموایه 11

  ر باوک له گه ت ئه نانه ته.  وه واده  خانه  به وه ستته به ت ده یی ئافره سته باوکساالری زیاتر دۆخی بنده.  یه دا هه
  . ڕابگرت زمی باوکساالرییه و نه توانت ئه ن بچووکیش ده مه کی ته ک یان ئامۆزایه بت، برایه ئارایشدا نه
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sexlessچه به. ن که تدا ده  سیاسه شداری له  بهتنیسیتی  ئه  هی بۆ نموون وانه  پ
وا   پۆلنکی سیاسی ڕه وا جنس به داریی، ئه ی پیشه  و شوه ، مووچه)عیرق(

  .دانانرت
 تیئۆری سیاسی   له که) ی دژگۆییه(ی  و ناکۆکیه  کورت و کرمانجی ئه به

 هۆی   کاتکدا که له:  یه مه گیرت ئه ر داده سه وام پی له رده فمنیستییدا به
ی  م له تدا هه  سیاسه  ژنن، له  که یه وه ی ئه که ان هۆکاره ئافرهتی  سته مده که  تیئۆ

  .وا ددانی پیادا نانرت ک پۆلنکی ڕه  پراکتیکیشدا، جنس وه م له و هه
رت

  له.  یه وه ی فمبیستی دوو ش خنه  ڕه ن کهشت بی  ده  پاشخانهو  پی ئه به
شکردنی  مای دابه ریتییدا جنس بنه  سیاسی نه تیئۆری  چۆن له  که یه وه  ئه وه که الیه
ی  وه  توژینه  له ی که وه کردن به  ئاماژه وه کی دیکه  الیه ت پک دنت، و له تهس ده

تدا   سیاسه وتۆی له  جنس ڕۆکی ئه ت گوایه  ده  که یه سیاسیدا بۆچوونکی باو هه
تیئۆری وو پراکتیکی سیاسی و رد  هه ت له سته ندی نوان جنس و ده پوه.  نییه

 نوان  کی شووم له ندیه  پوه کی دیکه  واتایه به. خردرت سیاسیدا پشتگوێ ده
 ناو   جنس له  که مان شوه  هه به.  یه تدا هه ڕ سیاسه  مه ی له وه ت و توژینه سیاسه
  ، به نییه" دروست'تی   سیاسه  گوایه ی که وه رئه به نرت له الده وهڤی سیاسیدا  ڕۆژه
 ژر پرسیار  هنته  جنس ده ی فمنیستی که خنه ش زانستیبوونی ڕه مان شوه هه
و  به.  دا نییه" دروست" ڕیزی زانستی   له  گوایه برت، چونکه ست الده نقه  ئه به

.  تدا نییه ت و زانستی سیاسه  نوان سیاسه  هیچ سنوورکی ڕوون و دیار له جۆره
  .  خۆیدا سیاسییه خۆی لهت   سیاسه'زانستی'

رکانی   سه. وه گرته ها تیئۆری سیاسی فمنیستییش ده روه  هه بگومان مه ئه
تان خۆیان ڕکخست و داوای   تیایدا ئافره  که کی سیاسییه یه فمنیزم پرۆژه

   وا که رچی فمنیزم زیاتر پشخراوه گه ئه. ستۆیوی زیاتریان کرد ت و ده سته ده
   له ی که ندییه پوهو  م ئه کادیمیش، به کی تیئۆری و ئه یه  پرۆژه ت ببت به نانه ته
ت  نانه ته.  ر ڕاگیردراوه بوو هه  نوان تیئۆری و پراکتیکی سیاسییدا هه  له تاوه ره سه
م  پیاوساالریی هه   که یه وه ڕی ئاستی تیئۆریی خۆیدا ئامانجی فمنیزم ئه و په له
دا بیریاری فمنیستی ماری  ندیه م پوه له. ک نیزام بگۆڕت  وهم ک بیر و هه وه

کی  یه  شوه تیئۆری فمنیستی به " کهنووست  ده Hawkesworth Mary  هاوکسۆرت
 " گایه ی کۆمه  ئامانجی گۆڕینی نیزامی پیاوساالرانه  که که یه و گردراوی پرۆژه پته

)1990:13(.  
   به تان و کۆتاییھنانه لی ئافره رجگه لومه ینی هه بیری فمنیزم گۆڕ م جۆره به

و  ن ئه ی، خاوه که  تیئۆریه نه  الیه ، واته یه م پرۆژه ی ئه دیوی دیکه. یان وه وساندنه چه
 فمنیزم  یه م شوه به. ندی نوان ژن و پیاو بگۆڕدرت پوهتوانرت   ده  که یه ڕه باوه
 نوان   له وه که  الیه چت، له  دت و دهردا مسه  نوان دوو جه  له میشه هه
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واو  کی ته یه رنامه  نوان به  له وه کی دیکه  الیه ، له12بینی و پراگماتیزمدا ئایینده
  .دا انهاسی ڕۆژ سیواقیعیکی   داواکارییه ه  کۆمه وه کی دیکه  الیه  و له تیئۆریانه

  و مۆدله عی سیاسی و له واقی  چۆن پیاو له کات که  ئاشکرا ده وه فمنیزم ئه
  بات کراوه کاریان ده  به م واقیعه ی ئه وه  تیئۆری سیاسی بۆ ڕوونکردنه ی که بیرانه

نووست  ده Yvonne  Hirdmanمژووزانی ناوداری سودی ئیڤۆن هیردمان.  نۆرم به
  یھانهم ج ی ئه که ما فکریه  بنه  که  جیھانکی پکھناوه وه  ناوی مرۆڤه به "پیاو " که
 (1990:78)".  کاریان ت بکرت حاه کانی ناوی مه زراوه دامهو 

ک  وه. نونت ی جودا خۆی ده  شوه ک نۆرم به  پیاو وه بینین که دا ده لره
بۆ . ین مان بکه ی ناو زمانی ڕۆژانه و دیاردانه توانین باسی ئه کی ڕوون ده یه نموونه
گوترت   دهم بهاتک میراتگر پیاو بت، تی ک گوترت میراتی پاشایه  ده نموونه

  یه و شوه ر به هه. ت بت  کاتک میراتگر ئافره تی ژنانه میراتی پاشایه
تانیی،  ی ئافره وه  و لتوژینه وه لتوژینه. داری ژن تمه دار و سیاسه تمه سیاسه

   ژنانهی سیاسی ه ن و کۆمه ، پارتی سیاسی هه تیپی موزیک و تیپی موزیکی کچانه
 . ن  هه خۆشیی ژنانه خۆشی و نه ، نه ک چۆن فوتبۆڵ و فوتبۆی ژنانه روه ن، هه هه

سی گشتیی ناو  ک که وامیی وه رده  به  پیاو به  دت که و واتایه  به  پیاو نۆرمه که
 جیاواز و  وی که بینرت، ئه  ده که ته  تایبه ک شته ت وه  ئافره برت، هاوکات که ده
ن  ت خاوه ر ئافره  هه چت که بت و وا پده  پیاو گشتیی و بجنس ده واته.  ره الده

 .جنس بت
  ر به هه" س که تاکه"و " ییهاووت"ک  لک وه مکگه تدا چه  تیئۆری سیاسه له

  به idéhistoriaی سیاسی ق ئه مژووی  که.  ی پدراوه  پی پیاو شوه  به مان شوه هه
،  وانه  و بۆ ئه وانه  ئه ت به باره  و سه  هی پیاوانه  که که وی مژوویهرب به
مکی سیاسی  ل و چه گرتنی تیئۆریگه تی شوه ر چۆنیه  کارتکردنی سه  له یتوانیوه نه

تتی  تان و ئافره  ئافره ت به باره ی مژوویی سه ڕووانگه. یی دوور بت بنچینه
نجامکی  رئه ک سه سیی یان وه سکوی  و له لکی لره  ئاخافتنگهک ناکرت وه

  به. تال بنر  و وه وه یی بارودۆخی خراپ ڕوون بکرته زنجیره) دوورودرژی کجار یه(
 ڕۆی جودای پیاوان و  ت به باره  جنس، سه ت به باره کانی سه ، ڕووانگه وه وانه پچه
لی  ی بیرگهی مژوو تدا، ئاوته وه گا و ده  کۆمه وان له تان و کرداری ئه ئافره

 . سیاسی بووه
   له وانه  سیاسی پچه)سفار (شی ت و که  تیئۆری سیاسیی کالسیکدا سیاسه له

لک  گه. نرت ناسرت، داده تانیی ده  ئافره  به ی که وه تان و ئه ر ئافره رانبه به

                                                 
  اچاره پراکتیکدا ن بت مرۆڤ له یش ههلی زۆر ڕادیکا رنامه رچی به گه  ئه  که یه وه ست له به  مهدا لرهپراگماتیزم  12
  .کات  دروست ده که  سیاسیه نگیه  هاوسه  بکات که و بارودۆخه چاوی ئه ڕه
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ژووی  روئاوه بوونی به مای هه ر بنه سه  له مه  ئه  که فمنیست بۆچوونیان وایه
  .ک یه  جووتی دژ به ، واته ناو دیدی خۆرئاوایی دانراوه )میی اتهدایک(

 
  ڕ سرووشتی مرۆڤ به مه  له کانی ئمه ی سیاسی و ڕووانگه فه لسه بونیاتی فه

 دروستکردنی  ستی له  ده  که نده  به وه ژووی سکسه رئاوه ی به ڕیزک دیارده
  ر سۆز، کارا له رانبه به ق له  ئه ئمه  م پیه به.  یه  ههداجنسکانی  جیاوازیه

  ت له ر سرووشت و گشتیی سیاسه رانبه  به ر ناکارا، کولتور له رانبه به
 .)Fee1983:11f(. نینزر هم داده)  دا هو ماه(تییدا  ر تایبه رانبه به

 
 چۆن زانست  کات که  ده وه باس له ) ١٩٨٤Genevieve Lioyd(  لیۆید جنڤیڤه

ی  دیارده(می  ر دایکاته سه  له  که  وا بینراوه وه نتیکه یھانی ئه ج له)  عریفه مه(
،  سته جه)/ڕۆح(تاریک، دۆن / پ، ڕووناک چه/ ک ڕاست ، وه زراوه دامه) ژوو روئاوه به

  م دژانه ککیش له موو یه هه. ست هه/ ق ئهستان،  وه/یی، بزوواندن بشوه/  شوه
 نرت تیڤ داده ست و پۆزه رده  سه  به وی آه ، ئهم که دا یه لره.  جنیسان ت ئاخنراوه

 م ههبینرت، هاوکات دوو  ده  پیاوانه  به هکی ئیمتیازدار میه ر دایکاته مکی هه  چهو
  تان له فالتوون ئافره  پی ئه به. نرت تانیی داده  ئافره ، به که سته وی بنده ، ئه دانه

 گۆشت  ش و له  له ها له روه تان هه ئافره. قی نزیکن  بئه پیاوان زیاتر له
   که  مومکینه و کاته نیا ئه ته)  قیانه ئه(زانینی دروست و ڕاسیونال . نزیکترن

   به–ت  دا ئافره لره. واوی زاڵ بین  ته  به شه  له ست به وی پوه ر ئه سه بتوانین به
ی  وره کی گه ندامیه مئه ا کهر پیاود رانبه  به  له–  وه یه باره  ناله و باره هۆی خراپی ئه

بینن،  ندامک ده مئه ک که ت وه  ئافره  ڕازی نین که وه ر به پیاوانی کسا هه.  یه هه
وشدار و شتوت،  ک خه ت وه  ئافره کیوناس که ک تۆماس ئه  وه یه سیان هه کو که به

  ر خۆی به او هه پی چونکه"بینت،  ی پیاو، ده سته  بنده وه ن سرووشته الیه ک له و وه
  .) (quo. Eriksson & Bergenhiem 1995:107" قه نی ئه نیا خاوه ته

 باس Jacques RousseauـJeanکاندا، ژان ژاک رۆسۆ ١٨٠٠   مژوودا، له پاشتر له
ی   لوه  که یه وه وادا دروست ئه تی ڕه وه  ناو ده  شونی ژنان له کات که  ده وه له

ینی   به شداربن له  چاالکیی سیاسیدا به بت له  بۆیان ههتان ر ئافره گه. دووربن
موو   هه ی الدان له  مایه بته تدا ده وه  ده تان له بوونی ئافره ر خودی هه هه. ن به ده

. بت ویان هه تدا بره وه  ده  له  پویسته بستراکتی که بیرکی پرنسیپی گشتیی و ئه
 هۆی تکدانی  بته تدا دروست ده  سیاسه هتان ل شداربوونی ئافره ش به وه ب له
م  تان هه  ئافره یه و شوه به. وان رۆشی ئه ستیی سرووشتی و په یی، هاوهه مینه

تان بوار بدرن   ئافره دۆڕن که  ده وه ش، به که  سیاسییه شه م که خۆیشیان و هه
 )Coole ١٩٩٣. (ت بن شداری سیاسه به
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 ناو  بوون له ت و پیاوانه  سیاسه  که پی وایه) Wendy Brown ١٩٨٨(وندی براون 
ش  مه ئه.  داوه ریان هه سه) symbiotic(شدا  گیانی هاوبه کی گیانی به ندیه پوه

مانی خۆیدا باسی   زه سوف له یله رستۆی فه وسا ئه ر ئه  کاتی خۆی هه  که شتکه
رووی ئاستی  ه س باته ت ئاستی مرۆڤ ده  سیاسه ریستۆ پی وایه ، ئه کردووه
 ڕگای   له گات، کاتک که  ئازادیی ده تدا به  سیاسه م جار مرۆڤ له که یه.  وه ه ئاژه
کانی ڕزگار  تاییه ره  سه  فیزیکیه ز و پداویستییه  حه  خۆی له وه فتاری سیاسیه ڕه
،  سته  جه  له  خۆئازادکردنه قینه رجی ئازادی ڕاسته  پشمه یه و شوه به. کات ده
شداربوونی  ش به مه ئه. کانی ژیان ژغویی ژیان و پداویستییه  مه  له ۆئازادکردنهخ

تی   ئافره شی سکپ، واته له. هاوژت رده کاندا ده  سیاسیه  پرۆسه ت له ئافره
 و  وه شاردرته ده  نه کات که ک ده یه سفی پرۆسه  ئاشکرا وه دووگیان، زۆر به

 هاوواتا بۆ سرووشتکی کوی و  بت به ت ده  ئافره هو جۆر به. رکرت کۆنتۆڵ ده نه
 . ت  ڕامکردن نایه  له ی که و شته بۆ ئه
 

بار و   ناله  شته ره  هه کک له  یه  به وه ڕووی مژووییه ت له ئافره
ی  وه رئه به دروست له:  وه ته  ناو سیاسه  بھنرته نرت که کان داده ره شونه

وا  ، ئه  کراوه ی ژیان پناسه وه ش، سکس و هشتنه  لهت بۆ ڕاگرتنی  ئافره که
کانی  خه ده  کاآل قه  به بینرت که ی وا ده و ئاسته پانی سیاسیدا، تا ئه  گۆڕه له

 )Brown 1988:194f. ( وه کرته کات، سی ل ده ت پۆخ ده خۆی سیاسه
 
. بینرت ی دهوشتی خش و هۆکاری ڕه بهق ئه نیزامکی  ، پیاو به وه مالشه له

خش   و واتابه  واتای کۆنتۆکردنی بایۆلۆژیی، ستروکتوردان، ئاراسته پیاوبوون به
   هاوواتای پیاوتی، که بت به ت ده سیاسه. تمیی ژیان دت ڕی حه  گه به
ر   سه  کۆنتۆی به شکت، که کاندا ده  و پداویستیه سته ر جه  سه ی بهت سته ده

 )Brown1988:180f(.  یه خودی ژیان خۆیدا هه
ندکی  هه درن ڕه  گرێ ده وه  نا ـ سیاسییه قی و به  بئه ش، به  له  ژنان به که
 Public )تیی وه ده(شی گشتیی  تان و که ئافره.  ی مژووی بیری سیاسییهگرینگ

Sphere ژدا وه  ده لهکی درک ئافره. بینران ک ده رییه ک دژبه مکۆتایی  تان له کات 
  یر له کی سه یه  شوه شداربن به تدا به  سیاسه  له ی بیستدا داوایان کرد که ده سه

 داواخوازی مافی  ی که تانه و ئافره ئه. وتن خۆیان که" دروستی"تبوونی  ئافره
" سمی تانی ڕه ئافره"بران،  ناو ده" عبا ده " و به" ساو ـ ب زێ خه " نگدان بوون به ده
. برا کار ده ی سۆزانیی به  جیاتی وشه له  آهوکی تر بوو ر کورت و هاسان نا هه

)Johanisson 1994:67( 
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ناسرت  ت ده  سیاسه  به موو شتک که  هه وامیی له رده  به تان به ئافره
ک  ندن وه  پوه وه ته  ئافره  به ی ژیاندا که شانه و به موو ئه  هه رهاوژتراون و له ده

 .ت بینراون هری سیاس مسه ی جه وانه پچه
   به ر که به وه ی له هیی  نموونه سه و که تی مۆدرندا ئه  زانستی سیاسه  لهم به

سکی   که  به دا پیاو کراوه لره. یر واو سه  بیچمکی ته  به پیاو درابوو گۆڕدراوه
  له". یهاووت " دار یان به نه سته ـی بجنسی جه"سک که تاکه " بستراکت، به ئه

م  کاربردنی ئه  به ڕۆیی له  زده ندک جار هنده دا هه نووکه تی هه  سیاسهزانستی
کی  ندیه  هیچ پوه که  زانستیه  گۆتوبژه کرت که ی پیاودا ده ییه سته  بجه مکه چه
ر  ، هه که وا باسه ر مرۆڤ بت، ئه سه  له که ی باسه وه بری ئه له.  نامنت وه  مرۆڤه به
 Robertرت داڵ  ت ڕۆبه ی پرۆفیسۆری زانستی سیاسه  ناوبانگه به   پناسه ک له وه

Dahlت سته دهڕ  مه  له  ـیشدا کهباسی ئه  به تی، کراوه  کردوویه  دا  له. لف و بو
 A   که یه وه ی من ئه که بۆهاتووه بیره: ت کات و ده  ده فه لسه رت داڵ فه ڕۆبه
 B  ستی دت کارک به  ده  لهA   که یه  هه ایهو جگ  دا تا ئهBر   سه ی بهت سته ده

  )1956:13(. کی تر نایکات  وهBنا   ده بکات که
 خودی  ر له  هه ن که خنه  ڕه  به  تیئۆریانه م جۆره کان له  فمنیسته دیاره
 جنس  کاتک که. هاوژن رده یان ده که  باسه  لهجنس  وه یانه که تاییه ره  سه گریمانه

 ببینت چۆن  چت که  کیس ده کی له موو تواناکارییه وا مرۆڤ هه  ئه وه سدرته ده
رت داڵ  ی پرۆفیسۆر ڕۆبه که یاری پیت پیتنه. ستراون  به وه  پکهت سته ده و جنس
) نی تیئۆریسیه( بیریارانی  وه کی دیکه  الیه له.  ر چاوه کی به یه دا نموونه م بواره له

  کانیاندا باس له  باسه  له  که وه شارنه  ده وه یهو ڕگا ن جنس له  هه دیکه
دا  لره. م پیاوانیش  و هه وه گرته تان ده م ئافره  هه ن که که کی گشتیی ده ییههاووت

  له   که یه وه ن ئه که  باسی ده مانه  ئه  که بستراکته  ئه سه که م تاکه گرفتی ئه
تکی  سه نیا خه  ته  بجنسه مکه و چه هئ. ت ی دراوه  شوه وه  پیاوه ا لهڕاستیید

  پۆشت ـ زۆر جارییش فره هداد  و ڕاستییه  ئه مکه و چه ئه. س  و به یه جوانکاریی هه
   به ئیتر آهکرت  ر ده سه ی له  قسه س وا که که  پراکتیکدا تاکه  له که ـوت  چه

  . ڕاستیی پیاوه
 و ئاوا   بجنسه گیرت که  دادهر سه  وا پی له  که یه  پیاوانه م نموونه ئه

ر   چارلس تایله ی که و جۆره ک به موو کاتک وه کرت هه ردا ده  به ستیی به که
Charles Taylorی له یله  ـ ـی فهت به ر داده سه سوف پڕوونی ئاشکرا نییه گر   .
  وانه ه، ل وه گرته ختیاریی زۆر شت ده ت ژیانی به سوف ده یله ری فه چارلس تایله

 ژن و   واتهـویستانی خۆی   بۆ خۆشه ری خزانه خوکه رشتیکاریی به رپه سه
   زۆر جار به  پیاو دراوه  به ی که  بجنسه  نموونه م شوه ئه .  )1989:46(کانی  منداه

بت،  واوی هه  کاری ته یه سه و که س ئه که  تاکه کردرت وا که نگ ده رمی ڕه نه
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ی ی با نموونه. زابت و هتد واو کردبت، مندای ل نه  تهربازیی تی سه خزمه
   له کسانیه ر یه سه  له  که موو شتک دیاره ڕای هه ره کان سه سه که هاونرخیی تاکه

   له شدا دیارن که  جنسئامزانانه و میتافۆره ها له روه  هه مه ناو پیاوان خۆیاندا، ئه
  : ، بۆ نموونه وه هنرنه تدا ده ناو تیئۆریی سیاسه

 
   له وه مه النی که ، به وه کاته ی ئۆرگانیی ده سته  جه  لهس که تاکهلیبرالیزم 

  داته یده ، ههنت ی ژیه ی منداداندا ده وه ره  ده له – ژیانیداشکی زۆری  به
. دا وه  پناوی مانه باتکردن له خه  بۆ نھانه ناو جیھانکی نادیار و په

 گرێ ک خۆیدا سانی وه کهڵ  گه  له سه که تاکهو   تر ئهدیموکراسیی جارکی
وان  ی ئه کتیه و یه گا جارکی تر به  کۆمه ک که یه  شوه ، به وه داته ده

ک  کو وه کی ئۆرگانیکیی، به یه که ک یه ک وه ، نه وه زرنته دابمه
 ایییا و سیسل، مار یه کان هی ئمه وه مینه چه (.سانی ئازاد که کی تاکه یه ه کۆمه

Bobbio 1990:43(  
 

جود الیه   جنس به  که وه کاته ت ده  ڕه و بیره فمنیزم ئه  یان نکی 
. بژردرت یان نا زوو هه  ئاره  مومکین بت به نت که  دادهت کی سیاسه یه ڕووانگه

ریتی   بیریارانی نه نووست که  دهMaud Eduards مۆد ئدواردس  وه یه و باره له
ی  وه ک ئه ر وه هه"ن  که رخورد ده ن کاتک وا به که  ده وره یی گهق ئهکی  یه ه هه

´ دروست`تی   سیاسه ڵ پیاواندا له گه ندی له  پوه تان له فتاری ئافره بتوانرت ڕه
   له  که وجودی نییه´ دروست`تی   ناوی سیاسه شتک به . )1993:100("  وه جیا بکرته

 . بت وه جنسه´ بان`

و

ڕ   مه ریتی له تی نه  تیئۆری سیاسه  دژ به وه ی دووپاتبووه خنه  ڕه یه و شوه به
کاتک . هاوژرت رده تدا ده  و سیاسهت سته دهی  وه  توژینه  جنس له  که یه وه ئه
لی  مکگه  چه ه  هه  به دا نابن، یاخود کاتک که که وه  توژینه تان له  ئافره که

تان و   نوان ئافره  لهت سته دهندی  وا پوه بردرت، ئه کار ده  به نانه جنسیی بالیه
ی  مان شوه  هه رچی تیئۆری سیاسی مۆدرن به گه ئه. کرت نھان ده پیاواندا په
  خرته وی ده  هشتا ئهم بهتان پشتگوێ ناخات،  ک هی کۆن ئافره ئاشکرا وه

 ق ئه  ت به باره ت سه  سیاسه  که یه وه  ئهر  هه  ئارادایه گوترت و له ست و ده رده به
تریای  کی مه شتومه ، سکس، خزان یان ئه سته  جه ت به باره ک سه ، نه زه و ئاوه
  .ش ی ژیانه ڕۆژانه

 تیئۆری   بشکنت که تمیانه  حه و سنووره خوازت ئه  ده یه و شوه فمنیزم به
 ناو تیئۆری فمنیزمیدا  له. نت ای دهتدا د ت و ناسیاسه  نوان سیاسه ریتی له نه

لۆگی   دایه فمنیزم له. ن مکی سیاسی جودا هه  چه  و له وه  لکدانه ک له یه ژماره
   چۆن ئینستوته نت که  داده وه ر ئه سه رنج له ریتی سه ڵ تیئۆری نه گه خۆیدا له
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ت  باره ر شتکدا سه هه پش  کان له پرسیاره.  وه کان بتوژرنه سیاسیه)  زراوه دامه(
  شداریکردنی ژنان له بکرن تا به) بیراز(کان ڕیفۆرم  زراوه دامه چۆن  ن که وه به

ی ژیانی سیاسی  تان ئاوته ی ژیانی ئافره قینه تدا هاسان بکرت و ڕاسته سیاسه
 .بکرت

ی  وا ناکرت پناسه  ئه وه ی سیاسیه وه  ناو توژینه خرته  جنس ده کاتک که
ریت لی   نه  به  بکرت وا کهی سیاسیدا زراوه دامه ئاستی  نیا له ت ته یاسهس
وه.  یراوه گهتوان ئافره پگادا  ی کۆمه شانه و به نیا له تان و پیاوان ته ندی ن

ها  روه بت هه  ده وه رئه به له. بینرن  سیاسی ده ریت به  نه  به دروست نابن که
  ریتییدا به  تیئۆری نه  له ش که ندیانه و پوه کانیش و ئه تیه گایه  کۆمه پانه گۆڕه

ی  وه کردنه وره  گه ر له  فمنیزم هه یه و شوه به.  وه بینرن بتوژرنه ناسیاسی ده
ت  نانه کو ته ، به وه ش بگرته که  سیاسیه ستت تا دۆخه دا ناوه که  سیاسیه مکه چه

 ژر  خاته سنووری نوان بازاڕ و مایش دهتییش و  سنووری نوان گشتیی و تایبه
  ره  فمنیزم وردبژاری هه  دت که و مانایه  به مه  ئه یه م شوه به.  وه پرسیاره
   چی به  بۆ نموونه دات که  پشنیار ده  نووه کات و له  دهنیزامی سیاسیکانی  بناخه
 چ  بت له ت ده یاسهفتار بکات و س  سیاسی ڕه یه نرت، ک بۆی هه ت داده سیاسه

 .ت دابنرت  سیاسه فۆرمکدا بکرت تا به
ی  وه ی ڕامانکی تیئۆری بۆ توژینه روازه ک ده  فمنیزم وجودی جنس وه که
تاییدا  تاهه  قابکی هه  جنس له ت که  نایه و مانایه بات، به کار ده ت به سیاسه

 تیئۆری فمنیزمدا جنس شتک  له.  وه منته ر وا ده  هه  که بینت و پی وایه ده
وست ده   که کو شتکه ، بهبووبت هه  تاوه ره  سه  له  که نییه ی   نزیکه بۆیه. کرت د
ی سیمۆن دی  که  کالسیکییه ندیه به کانی تیئۆری فمنیستیی فۆرموله موو جۆره هه

 دایک نابت،  ت له ک ئافره مرۆڤ وه"  ی که وه ڕ ئه مه   لهSimone de Beauvoirs بوڤوا
  .گرت رده  وه وه  ده  له)1949:13( "ت  ئافره کردرت به کو ده به

ر

 فراوانتر  که  سیاسیه مکه  چه دات که وڵ ده  هه تیئۆری فمنیستی نگاوه م هه به
. بت وی هه  برهpolitics of identity ی سیاسی ناسنامهک   وه سیاسیه  وی که بکات تا ئه

ک دت، جنس چۆن دروست   چ واتایه  جنس به ن که وه ت به ارهب کان سه پرسه
هیچ ). دات ت پ ده رعیه شه(کات  وا ده ت ڕه سته کرت و جنس چۆن جیاوازی ده ده
 بت و  وه  خۆیه  خۆی له  که ستیی نییه کده یه" کی بایۆلۆژیه"ـک یان " سرووشت"

  و باسکردنه ت خودی ئه نانه ته. نت بخولق  و پیاوانه  ناوی ژنانه بتوانت شتک به
 ناو  بت بخرته کرت ده  ده و که  یه  هه ت و پیاوان که ی ئافره یه بایۆلۆژیانه

  نده  پوه وه وه کرن به تان چۆن دروست ده پیاوان و ئافره.  وه ته سته ی ده ڕووانگه
  . کاندا چۆن ڕاگیراوه  نوان جنسه ت له سته  نیزامی ده که
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م   بکات یان وه و پرسیاره  ئه  که ستی نییه به  مه یه و شوه یئۆری فمنیستی بهت
  ت له  ئافره  ناکات که و پرسیاره رواش ئه هه.  چییه ڕاستییدا  لهت   ئافره  که وه بداته

 خۆیدا وای   خۆی له  که–ک  یه له سه  مه–   یان جودایه ک پیاوه سرووشتی خۆیدا وه
و بپورت، بکشرت،  ی ئهبا  موو شتک به  هه  بت که و نۆرمه  ئه پیاو کردووه

 . وه سنووردار بکرت و شی بکرته
ڕ لکچوون  مه  پرسی له  که پی وایه  ) ١٩٩٦Joan Scott(پرۆفیسۆر جوان سکات 

شک  ک به توانرت وه نیا ده  ته  که  شتکهت، ، پیاو و ئافرهکان چوونی جنسه یان لکنه
لی   ناکۆکیگه فمنیزمی مۆدرن له. یرت  میراتی مژوویی فمنیزم لی ت بگه هل

بستراکت  سی ئه که  تاکه ت به باره  سه وه رییه ی ڕۆشنگه فه لسه کانی فه ناو بیره
کان  موو مرۆڤه تی هه کسانی و برایه  ئازادی، یه ت به باره گرت، بیری سه  ده رچاوه سه
کی   کۆپیه ه  کۆمه گۆڕت به کان ده  مرۆڤه  که سته  پوه کبیریی واوهشقکی ڕوونا  مه به

و   ئه وه  ڕووناکبیرییه شقه و مه له). پرۆتۆتیپکی ئیونیڤرسایی(ردوونیی  ی گه نموونه
 لک جودا  که ردوونیه  گه ی نموونه م کۆپیانه  چۆن ئه بت که یدا ده  په گرفته
س بۆ  که ر تاکه گه تی بت ئه سکی تایبه که توانت تاکه س ده که چۆن تاکه.  وه بکرنه

  بچت؟ کانی دیکه  گشت تاکه س بت، ناچار  بت له که ی بتوانت تاکه وه ئه
سوفانی  یله  بۆ فه که ره سه  چاره کات که  ده پرۆفیسۆر جوان سکات ئاماژه

  مه  ناو سیسته لهت  رهاویشتنی ئافره  ده به. ت بوو ریی ئافره می ڕۆشنگه رده سه
   بوو بهـنرا  ده ی پیاو دانه کی هاونموونه  کۆپیه ی به وه رئه به  لهـکدا  ڕۆشنبیرییه

 بۆی دیاری کرابوو،  که مه  سیسته ر له  ده پشی که وه ی له و جیه له.  که  ونبووه قه ئه
ی  سته  جه ت بوو به ئافره.  وی دیکه  ئه ت بوو به دا، ئافره که تییه ی برایه وه ره  ده له

ستی  که بوونی تاکه ی پدرا هه وه رکی ئه  ئه ی که و جیاوازیه ، کرا به که جیاوازیه
 .لمنت سی پیاو بسه که تاکه

بۆ .  وه ته سیاسه) پارادۆکسی(ڕاستی ناکۆکی   ناوه ونه که تان ده  ئافره یه و شوه به
تتتی خۆیان   ئافره بت واز له ینرن دهس بب که ک تاکه س و وه که  تاکه ی ببن به وه ئه

موو   هه بت واز له تتی خۆیان دابگرن، ده ر ئافره سه ر پ له ر بت و هه گه ئه. بھنن
.  تان نییه  هی ئافره م ناکۆکیه  ئهم به.  بھننبوونس که  تاکه کی به هیوایه
ندی نوان  ی پوه وه اردنهر ش سه  له  که مکی سیاسیه نجامی سیسته رئه  سه که ناکۆکیه
  . زراوه دامه ت سته دهجنس و 
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٢
 ت سته دهجنس و  

 
 ش و جنس له

 
ین شتکی  دا هه  ئاستی ڕۆژانه ک جنس له ش و وه ک له  وه ی مرۆڤ که ئمه

  وه ینه بوونی جنسدا بکه ی هه وه ره  ده  بوونک له  ناتوانین بیر له ئمه.  ویسته نه گه به
ش و جنسی  له.  وه ینه شدا بکه ی له وه ره  ده  بوونکیش له روا ناشواتنین بیر له هو ه
  ی بایۆلۆژیی ژیانمانن و که  بناخه چت خۆیان ڕوون بن، که ش ده وه ن، له وه  ئه ئمه
 . پیاو ت یان به  ئافره ن به مانکه ده

 نیشان  وه وودا ئه مژ شبینی و جنسبینی له ر له سه ی مژوویی له وه لتوژینه
ت و پیاو   ئافره  کهـنرت  گر داده نه کی گومانھه  ڕاستیه ی ئستا به وه  ئه دات که ده

 .  ئاوا ڕوونه  مژ  نییه  له–دوو جۆر جنسی لکجودای بایۆلۆژیین 
  

   له ت که ده ) ١٩٩٠Thomas Laqueur(ر  ریکی، توماس الکوه مه مژووناسی ئه
وجا  ن و ئه شبینی و جنسبینی هه واو لکجودا بۆ له ی ته دا دوو شوهمژووی خۆرئاوایی

. کجنسیی و مۆدلی دووجنسیی ، مۆدلی یه  ناوه مه  دوو ناوی له یه و بناخه ر ئه سه له
 ـ  یه  جنس هه ک دانه نیا یه  وجوددا ته  له  دت که و واتایه کجنسیی به مۆدلی یه
ت  جنسی ئافره.   خۆی نییه ت به  جنسکی تایبه ر به دا سه ت لره ئافره. جنسی پیاو

  م جۆره ئه.  شی پیاوه کی له شیشی زڕکۆپیه  و له کی جنسی پیاوه نیا زڕکۆپیه ته
  مدا جی به هه ژده ی  هه ده  ناو سه ودار بوو تا له نتیکدا بره می ئه  ده  له شبینیه له

 .مۆدلی دووجنسیی لژ بوو
لی دووجنسییش توانینهمۆد رنهجیاوازیی جنسیی، واته ش که  له  له یه که  مۆد   

تان و پیاوان دوو  ئافره. نت گر داده نه  شتکی حاشاهه بوونی دوو جنس، به هه
م  و خودی ئه) من دایکاته(ن  که ژووه روئاوه نی به  دووالیه ک، واته یه ری دژ به مسه جه

ر   سه خاته  و قامک ده که  بایۆلۆژیه  بۆ باسه وه ڕته گه ش ده ژووه روئاوه  به پداگرتنه
 .گۆڕ بزووا و نه نه" سرووشتکی"

.  کجنسیی کردووه ی باسی مۆدلی یه وانه  له ککه سوف یه یله ریستۆی فه ئه
کیی   ڕاستییدا کرکی ناوه ت له ئافره) زیناو( ڤاگینای  نووست که ریستۆ ده ئه

  ژنان به.  ی ژنانه هکی مانگانه  خونی مه ر به رامبه  بهتۆوی پیاو.  ژوو دانراوه ئاوه
   بکونن تا ببت به و خونه  ناتوانن ئه شیان نزمه رمیی له ی گه  پله  که وه وه هۆی ئه

 .تۆوکی سپی
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ر زانستی  سه می ڕنسانسدا له رده  سه  له دا که و کتبانه  تبینی له مان جۆره هه
ک  تان وه زی ئافرهناو اد م کتبانه له.  وه بدرنه رده  ده)ناتۆمیی ئه(توکاریین 

،  ڤاگینا کره.  وخواری کری پیاوان چوندراوه ره ربه  و سه وه کی بۆ ناوه کۆپیه
 )١٩٩٠( ).تن هوه شه (نین ی مه کانیش کیسه دانه  و هلکه  ڕاستییدا گونکه مندادان له

Laqueur 
 هۆی   به وه کجنسیی بگرته جی مۆدلی یهکاتک مۆدلی دووجنسیی توانی 

   به  بوو که ی خۆرئاواوه  مۆدرن و کولتورییه و بیره کارتکردنی لشاوی ئه
. دانی زانستی سرووشتیی رهه ی سه  مایه م بووه  النی که  و که ریی ناسراوه ڕۆشنگه

ی  ده  تا سهکو بوو و به ر ون نه کسه  یهر  ههک کجنسیی نه  خۆ مۆدلی یهم به
توانن   و ده وه نه ت ناکه کتر ڕه  یه و دوو مۆدله  ئه که. وام بوو رده ر به میش هه بیستھه
وت  که رده ده ) ١٩٣١Sigmund Freud(  توانینی سیگمۆن فرۆییدا  بگونجن له وه پکه
ی  شه ر گه  سه کاته ت کار ده شی ئافره  چۆن ساختمانی له یه وه ت به باره  سه که
   له گرت که  ده رچاوه  سه ووه ت له ڕ ئافره مه ی فرۆید له که باسه. تان روونیی ئافره ده

  که جیاوازیه.  دا نییه  نوان کیژان و کوڕانی بچکۆله کی جنسیی له ڕاستییدا جیاوازیه
و  کچان ئه. کات ست پ ده ده 13Phallisian phaseوه   قۆناخی فالیسیه م جار له که بۆ یه

فرۆید پی . بن ی خۆیان، ئاشنا ده  قیتکه  خۆیان، واتهpenisـminiی  که  ۆکهـ کر م به ده
 . ک جگری کر ببینرت  وه یه م قیتکه  ئه تی که  ڕاستییدا جی خۆیه  له  که وایه

ی   خانه وته که  ده وه  نزیکیه ره  هه ی فرۆید له که ری، بۆچوونه ونده تا ئه
و  کو ئه ، به ی پیاو نییه که وانه  پچه نه ک الیه یه کچۆه:  وه هکجنسیی مۆدلی یه

  ی که یه و شوه  ئستا به یه و کچۆه ئه" کری " دیاره. manـmini  که یه  پیاوۆکه یه کچۆه
  .کات  کار ده که سیه  ئه ی جۆره  شوه ر به  ههم به،  یدا بچووکه و قۆناخه تی له یه هه

  وت که که رده  بۆی دهOdipial phase14 قۆناخی ئودیپاڵ  گاته  ده هک کاتک کیژۆه
یی بردن   ئره  که دایه م ساته ئا له.   ڕاستیدا کرکی ڕاست نییه تی له یه ی هه وه ئه
  واته که. نت  داده ت بناخه سین الی ئافره مۆکیی خه بت و خه یدا ده  کر په به

دا  و ترسه  هاوکاتییش له بت و که ی نه و شته م ئه  هه ه ک یه وه ت ئه نووسی ئافره چاره
ها فرۆید  روه هه.  یبووه  ڕاستییدا نه رگیز له  هه  کیس بچت که شی له و تۆزه  ئه بژی که

ند  ندمه سه کی په یه شوه به"  وه وگونیه الوازیی گه" هۆی  ت به  ئافره  که پی وایه
                                                 

  .ناست  مردمنداڵ خۆی تدا ده  که یه و قۆناخه  ئهPhallisian phaseقۆناخی فالیسیی  13
. بت  ئاشقی دایکی خۆی ده پی فرۆید کوڕ  به  که یه و قۆناخه  ئهOdipial phaseقۆناخی ئودیپاڵ  14

و  له.  ، خواستووه  داستانکی یۆنانی کۆنه  پاشا کهئۆدیپ داستانی  ی له یه واژه سته م ده  ئهدفرۆی
 باوکی  بت پاشا، که  ده وره  گه بندرت و که  دایکوباوکی خۆی داده  مندایی له به" ئۆدیپ"دا  داستانه
تی،  ی بزانت دایکی خۆیه وه ب ئه ژت و شاژن، دایکی خۆی،کو ی بزانت ده وه تی، ب ئه خۆیه
بۆ .   دایکی خۆی بووه ند منداکی له  چه وت تازه که رده ی بۆ ده هک  ڕاستییه آهکاتک . هنت ده

ی  واژه سته  ده وه م داستانه فروۆید له. کات ردوو چاوی خۆی کور ده کی ز هه یه  شانه سزادانی خۆی به
  . ناوهـ ـی داه" گری ئۆدیپ"و " قۆناخی ئۆدیپ"
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 بات منی   ئافره  که یه وه ر ئه به له.  بکات رهناتوانت گری ئۆدیپۆس الی خۆی چا
Superegoتان   ئافره کات که ش وا ده مه ئه. یدا ناکات  هاوئاستی هی پیاودا په  له

ت  روونی ئافره  ده یه و شوه به.  یانه  پیاوان هه  که تی نییه وایه ستیان بۆ ڕه مان هه هه
  ی که وه  بۆ ئه وه ڕته گه گی ده  ڕه  که که هیی  ئره مه ئه.  گرتووه یی هه مۆرکی ئره

 .تان ب کرن ئافره
ڕ  مه ی فرۆید له که وه  ڕوونکردنه وه کجنسی و دووجنسیه ی مۆدلی یه  ڕووانگه له

ت   ئافره نت که یه گه  ده وه تان ئه ئافره) ناتۆمی سیکۆئه(روونیی  ی شیکاری ده شه گه
 خۆی بگۆڕت  یه کی هه یه  کرۆکه  که وه کجنسیه ی یهکی مۆدل یه  پیاوۆکه  له ناچاره

تی   ئافره  خۆی بکات به کری ناو مۆدلی دووجنسیی، واته پیاوکی دژه  دژه به
 .کوزدار
کی   جیاوازیه ، هیچ جۆره که کجنسیه  یه  پی مۆدله  الی منداآلنی بچووک، به له
یی  کردرن گرفتی نزمپله بن ناچار ده  ده وره  کاتک کچان گهم به.  تیی نییه ڕه بنه
  ن به ، خۆ بکه که  دووجنسیه  پی مۆدله ، به ن که  بکه ندامی زاوزیان وا چاره ئه

بت  ده بت"  قینه ڕاسته"تی  انت ئافرهت بتو ی ئافره وه بۆ ئه. ی پیاو وانه پچه
 . وه ته، بۆ خۆی بدۆز بوونیی ئامرازی زاووزی نرانه ک بۆ نه یه چاره

ر دوو   چۆن هه دات که ت نیشانی ده شی ئافره  له دیدی سیگمۆن فرۆید له
کتر  ی یه وانه ک پچه  وه شدا که وه ڵ ئه گه کجنسییش و دووجنسییش ـ له ی یه که مۆدله

 دوو  که توانینه. گرن  ده رچاوه  سه وه  ڕووانینی پیاوه ر له ردووکیان هه بینرن ـ هه ده
ک  ، نه وه ژووه  کرکی ئاوه  به یوه گه ت پیاوکی پنه  ئافره  که یه وه  ئه، یان جۆره
  له.  یه  بریتیی کر کوزی هه  له بینرت که ی پیاو ده وانه ک پچه یاخود وه. ڕیو رپه ده
.  پیاوه) ی پله(گیرت ستاتووی  رچاو ده به  له ی که نیا خاه و ته دا ئه که ردوو مۆدله هه
دا قابیلی  که ردوو مۆدله  هه خشراو، له کی پ به ره ن ڕۆی سه ک خاوه یاو، وهی پ پله

 . بزوواندن نییه
ت و  وی تایبه ک ئه دا وه که ی گشتییه وانه  پچه وامی له رده  به ت به شی ئافره له

ش و   پیاو، تیئۆریانه  که وه و ڕگایه له. ست رده  به خرته ر ده وی الده ئه
بت   ده  که ته ر ئافره  هه وه ، ئه ـ ـدا گرتووه" مرۆڤ"ر   سه ستی به ش، ده نهزموونیا ئه

 . وه  پیاوان ناگرته یهجیاوازی و  وه و ڕوونکردنه ئه.  وه ڕوونبکرته
 

کی  گۆریه ته ت که کردرت؛ ئافره  دروست ده  که ته  جنسی ئافره میشه هه
  بت، چونکه" جنسک"نی  ت خاوه ر ئافره  هه چت که وا پده.  بۆشه) پۆلکی(

  ی پناسهتی یه کۆمهندی  ی پوه نه و الیه ک ئه  خۆی وه که خودی پۆلنکردنه
  میشه  هه  و که زراوه دامهکان  ی جیاوازیی نوان جنسه ر بناخه سه  له  که کراوه
 Laqueur (1990:22(.  پیاو بووه) ی که رده ستانده(ی  که ره پوه
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 و  کراوه ت باسی لوه شی ئافره  درژایی مژوو له  چۆن به ی که وه هرباری ئ سه
ت   بۆ ئاستنزمی ئافره مینه  زه  که کار براوه  به وه ر بۆ ئه  هه میشه ، هه مندراوه خه
ک یان  یه ک پیاوۆکه ت وه جا ئیتر ئافره)  نۆرمه ( ره  پوه  که  پیاوه وه ئه. خت بکات ته
  که کجنسیه  یه  مۆدله توانت، هاوکات که ریستۆ ده ئه. یاو ببینرتی پ وانه ک پچه وه
ت  کی ئافره ره  سه ره رکی هه  ئه  بکات که وه ر ئه سه ختیش له کات، جه ند ده سه په

مۆ  ش ئه یه و شوه ر به هه. ی که م و بۆ ویستی پیاوه رده به واندنتی له خۆنه
توانن پدابگرن   ده وه که  دووجنسیه ی مۆدله انگه ڕوو  لهتی یه کۆمهگۆتوبژکارانی 

کات زیاتر    ئۆتۆماتیکیی وایان ل ده یانه تان هه  ئافره ی که  بایۆلۆژییه و دۆخه  ئه که
 بیاردانی  ک له  بگونجن وه وه ی دانه وه ری دار و چنینه ی به وه بۆ چنین، ڕنینه

 . )Uvnäs Moberg & Robert 1994:31(ک ی پرسی ماتماتی وه  و شیکردنه ندانه هۆشمه
 

  
  ت سته دهر و  جنس، جنده

  
ک بیری   مژووی خۆرئاواییدا یه شبینی و جنسبینی له ر له سه  له وه لکۆینه

بت   ده  که جنس شتکه:  یه مه  ئه لمنت که سه  دروست ده ندیی فمنیستیی به ناوه
  تان و به نزمیی ئافره  پله وایتی به ڕهجاز   بمه  چونکه،ک سیاسیی ببینرت وه
  تی مژووییدا به مکی تایبه  ده  له ک که ر چییه هه. دات رزیی پیاوان ده به پله

ی   چوارچوه  بخرته میشه  هه نرت پویسته داده" سرووشتیی " یان به" بایۆلۆژیی"
   که وه گرته ـکانیش ده ١٩٠٠ "کانی  زانستیه گه به " مه ئه.  وه هت سته دهکی  یه ڕووانگه

  ر بت و خۆیان به گه دن ئه کانی ژنان وشکھه دانه  هلکه گرت گوایه پیان داده
ست  رده  به خرته ـی وامان ده"  وه لکۆینه"مۆش  ن، ئه ریک بکه  خه وهباخوندنی 

 ١٩٨٩(تان  افرهندیی ئ ی توانستی هۆشمه وه مکردنه  هۆی که بته  شیردان ده  گوایه که
Eagle Russet، ١٩٩٣Borelius (.  

ی ت سته دهبایۆلۆژیی و /ش  له کات که  ده وه ر ئه سه خت له  جه ی که و بیره ئه
کانی بایۆلۆژیی  گژ شوه  به لک الوه  گه ندن له  به وه  ـ سیاسی پکهتی یه کۆمه
دا  یه وه و خۆڕوونکردنه گژ ئه  به و بیره چت، ئه  دهbiological determinismنووسازدا  چاره
  رزیی پیاوانیش به به  و پله وه بوونی مندادانه  هه تان به نزمیی ئافره  پله چت که ده
ندی نوان جنس و   پوهم به.  وه ستته به ده ) وه ته هوه شه ( وه نیه مھنانی مه رهه به
یرت و  کان بگه  کۆنکرتیه نسیه ج  جیاوازیه وت و چۆن له که رده  چۆن دهت سته ده

 گۆتوبژی فمنیستیدا ناکۆکی زۆری  دا بکرت، له گه یان له ه  مامه تیئۆریانه
 ر سه ، لهخودی جنسر  سه  له شت که ک ده یه  هیچ شوه ر به ئایا هه.  وه ته ناوه

ی جنس کان ندیوارییه ئاخاوتن بکرت، یاخود جنس و بهی جنس،  جیاوازی بایۆلۆژیانه



   - 32 -  ڕه الپه
  ت آانی ناو سیاسه ناآۆآیه

    دت که و واتایه ش به وه  و ئه سته  پوه وه  مرۆڤبوونه ک به مالوالیه ب هیچ ئه
 ١؟ یه  ههتی یه کۆمهبونیادکی 

   که دا کردووه م پرسانه ڵ ئه گه یان له ه  مامه وه و ڕگایه کان له فمنیستیه
  نه و الیه  دروست ئه کهی بتوانن  وه ر، دابھنن بۆ ئه  جنده ت، واته مککی تایبه چه

 ١٩٧٠ ساآلنی  له. ن  هه  که وه  ناو باسه ی جنس بھننه انهتی یه کۆمهیی و  گه کۆمه
مکی  کارهنانی چه  به ست کرا به نگلۆسکسییدا ده ی فمنیستی ئه  وژه ـکان له
 ناو   له. وه  سودیشه  هنرایه مکه و چه ـکانیشدا ئه ١٩٨٠ ناو ساآلنی   و له جنده

گشتی بۆ  ر به مکی جنده چه.  ر جیاوازه ی جنده بیریارانی فمنیستی جودادا پناسه
ی جنسی بایۆلۆژیی  وه ی جنس یاخود بۆ لکدانه که هتی یه کۆمهدیاریکردنی واتا 

 .برت کارده به

ر

 ـ Gayle Rubinر هی گایل ڕۆبیین  مکی جنده کانی چه  زووترین پناسه کک له یه
  ته ی گرتووه انهتی یه کۆمه  ندیه و پوه موو ئه ر هه می جنده سیسته.  نترۆپۆلۆژه ی ئهـ

دا  ١٩٧٥ سای  گایل له. گرن  ده رچاوه  سه وه  جیاوازی جنسی بایۆلۆژییه  له خۆی که
  : نووست که ده

واوی و  ته  به وه نرت ئه  سکس داده  چی بهم به،  ر سکسه سکس هه
می  کیش سیسته گایه موو کۆمه هه.  وه ته  و هراوه ستنیشانکراوه  ده انهکولتوری
ک   کۆمه  له  بریتیه ر جنده/می سکس سیسته.  یه ی ههری خۆ جنده/سکس

ی سکسی مرۆڤ و  که  بایۆلۆژیه  خاوه سته ره  که وه  هۆیانه  به ستوور که داب و ده
ریتیی جودای   ئاکاری نه  و بهتی یه مهکۆردانی  ستتوه  ده ، به وه زدخستنه

 با  ندتییه ریتبه و نه ندک له ، جا ئیتر هه ی پدراوه ندکراو، شوه سه په
 )Rubin 1975:165(. ندیش ب مانا بن چه

 
ک  یه ک شوه  وه که شییه  له  جنسییه هجیاوازیدا بایۆلۆژی و  یه م پناسه له

. درت ر نیشان ده می جنده ماریی بۆ سیستهکی ئا یه ک بناخه  و وه سته ره که
  وه یه م پناسه  له ی که و گرفتانه ئه.  ره می جنده ی خاوی سیسته سته ره بایۆلۆژی که

 نوان  ر شیاو بت بتوانین سنوورکی دیار له گه  ئه  چۆن و که ن که وه بن ئه یدا ده په
جۆری . ۆ بایۆلۆژی، دابنین ب که هتی یه کۆمه  وه خودی بایۆلۆژی و لکدانه

 نوان کولتوری جودا و قۆناخی جیاوازدا  ر بایۆلۆژی له سه کان له یشتنه تگه
 .گۆڕت  پی کات ده  و به  نییه کجاری و بنراوه بایۆلۆژی شتکی یه. گۆڕت ده

کی  یه ک پناسه واوی وه  ته ر به مکی جنده  چه شدا پویست ناکات که مه ڵ ئه گه له
و  ن ئه الیه ت له نانه ر ته جنده.  بۆ جیاوازیی جنسی بایۆلۆژیی ببینرتتی یه ۆمهک

ک شتکی  بایۆلۆژی وه/ خودی جنسپۆلنیی فیزیکی برت که کارده  به وه شه بیریارانه
 مرۆڤ دروستی  ک شتک که یبینن، وه  ساختمندراو ده وه آلیه  ڕووی کۆمه واو له ته
 Wendy Mckenna) ١٩٩٥(  و وندی ماکننا  Suzanne Kesslerر  له کس سوزانه. کات ده
 بت بۆ جیاوازیی جنسی تی یه کۆمهکی  یه وه ر لکدانه  جنده ، که و بیره ئه
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 و وندی  سوزانه. ن  ده  نیشانی ده یکی دیکه  شوه ن و به که وبن ده ره ، سه)بایۆلۆژیی(
  دت؛ و جیاوازیه"  پشدا له"ر   جنده گرن که اده پد وه ر ئه سه  له وه وانه  پچه به

ر  ر جنده سه  له  که  دیاری کراوه وه یشتنانه و  تگه ن ئه الیه  له که شییه  له جنسیه
  له" پش"ک بین  بوونی جیاوازیی جنس وه  هه ت به باره کان سه بیرۆکه. ن هه

دات   بیار ده  جنس که  له ۆمانهی مرۆڤ خ یشتنی ئمه  تگه وه ئه. ن  هه که واقیعه
کانی  وه ر لکدانه سه  بیار له  که  نییه که  و خودی واقیعه وه ینه ده چۆن واقیع لک ده

 .دات ی مرۆڤ ده ئمه
کی  یه  بناخه  هیچ جۆره  ڕاستییدا فیزیۆنۆمی مرۆڤ نابت به  له واته که

بت وا بن   ده ر بایۆلۆژییکیانه  هه سهو دوو جن  ئه  که یه وه و لکدانه قامگییر بۆ ئه سه
ک هیچ  یه  هیچ شوه به. بن) م دایکاته(کتریش  ی یه وانه وڕاست پچه م ڕاسته و هه
. ندیواری جنس بدات ر به سه نیا بیار له  ته  به  که لکی فیزیکی نییه تگه سه خه

دار  موویان هلکه ر هه تان هه نیین و ئافره) سپرمدار(نیدار  موویان مه ر هه پیاوان هه
تان و پیاواندا  کانی ئافره  کرۆمۆسۆمیه  نوان پکھاته کان له جیاوازیه. نیین
  کک له  یه ت به کانیش تایبه  جنسییه نیین و هۆرمۆنه) میی دایکاته ( وانه پچه
  چی کار ببرن که  به وه کان بۆ ئه  فیزیکیه ره ت بتوانرت پوه شایه. کان نیین جنسه

تی  ی چۆنیه ر خۆیان زاده  هه رانه م پوه  ئهم به،  وه کاته تک جیا ده  ئافره پیاوک له
 پیاوان  تان له ی ئافره قینه ی بتوانین بوونی ڕاسته وه بۆ ئه. ر  جنده یشتن له تگه

  هو دوو جنس ر ئه نیا هه  ته  به ستین که به  ده یشتنه رتگه و به  پشت به وه ینه جودا بکه
ی  تیه  تایبه شه و ڕووکه  به نده شیان پوه که  ـ و جیاوازیه  نییه ن ـ جۆری دیکه هه

  ) Kessler & McKenna  ١٩٨٥(.  وه وجودیانه
 

   پیاو یان به کات به چ شتک مرۆڤک ده"ی پرسیاری م وه  زانینی زانستییانه
ی  و زانیاریه دات به ده) ت شروعیه مه(تی  وایه کو ڕه به.  وه ناداته" ت؟ ئافره

   و له یه  هه مکه  ده که) م بکات راهه شی بۆ فه مینه چت زه ها وا پ ده روه هه(
   یان پیاو و که ته ی مرۆڤک ئیتر یان ئافره وه ت به باره  سه ستدایه رده به
بوونی  هه.  وه ک جیابکرنه  یه  له و دوو جنسه  ئه ت نییه حمه ن هیچ زه سه ئه
جنسبینیمان و دوو ره کان به هتی یه کۆمه بایۆلۆژیی، سایکۆلۆژیی و  یهوازیجیا
 دت و  مانه  هه تاوه ره سه ر له  هه  که و دووجنسبینیه کو خودی ئه به. ن نابه
یمان بۆ  تی یه کۆمهی بایۆلۆژیی، سایکۆلۆژیی و جیاوازیبوونی  هه

 )Kessler & McKenna 1985:163(".  وه دۆزته ده"
 

کی  یه  گردران دیارده وه  جنسکه  جنس و بهواتای  ی که وه یشتن له تگه
 تیئۆری فمنیستییدا   له،کات گا دروستی ده  کۆمه  که  شتکه ، واته هتی یه کۆمه
نن و  نگاوکی زیاتر ده  ههMckenna و Kesslerر و ماکننا  کسله.  یه ردی بناخه به
نت  کی فیسیۆلۆژیی داده یه قینه ک ڕاسته  جنس وه  که بیرهو  ر خودی ئه ن هه ده
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  نه به  ده و بیره  ئهی تریش  هنده فمنیستانی دیکه.  یه یانه خۆی ساختارکی کۆمه
   باس له ڵ بگیرت که  هه و بیره ست له واوی ده  ته  به  که نگهین گر پش و ده

ر جیاوازیی جنس  سه  له دا که و باسانه ئه"  ر ژ له"کات   ک ده یه قینه بوونی ڕاسته هه
  .شن و له

ڕاستیی  به"پرسرت،  سترت و نه  بووه زی پرسینه و حه  دژ به خته کارکی سه
  ن که ن، کامانه  هه  که وه و باسانه موو ئه ر هه ژر هه ، ئیتر له و جیاوازیانه ئه
ک  ک زانستکار و وه  وه ی ئمه وه ئه ."ن تاندا هه  نوان پیاوان و ئافره له

    نه یه  شتکی وا هه  نه  که یه وه ین ئه نگکی بده  ده فمنیست پویسته
 Star, qou. Haraway(.  بت وه موویه ر هه  ژر هه  ناوی له شونکی وا که

1981:476( 

و

                                                

 
  ندی به  پوه بدرت که موو شتک داده  هه تبوون له واتای پیاوبوون یان ئافره

ک  واوی وه  ته رییدا به رتاسه  سه ر واقیع له گه ئه.  یه  هه وه شه بایۆلۆژی یان له
بت   ده م توانینه  بگومان ئه وه  زماندا بنیاتراو ببینرت، ئه ربینکی له ده
" ی وه ره  ده له" شتک  نت که ی وا داده و بیره ئه.  وه شی مرۆڤیش بگرته ها له روه هه

 .  خۆیدا بۆچوونکی مرۆڤییه ر خۆی له ، هه یه ڤدا ههبۆچوونی مرۆ
  فتار و وناکردن و کردارانه و ڕه ر بۆ مانادان به جندهمكی  چه  یه م ڕووانگه به

جودی .  یه ڕاستی بوونی هه  جنس به لمنن که دان بیسه په  هه  له برن که کارده به
  منیزم واقیعی پۆلنی جنس بهنووست کاتک ف  دهJudith Butler )١٩٩٣(ر  بوتله

ی  وه  جی ئه کات له هز ده ر به  نیزامی جنده و کاره ربگرت به شتکی دروست وه
   خۆمان بپرسیین که بت له  ده وه بریتی ئه  له ئمه.  وه شنته ی بووه وڵ بدات هه هه

  جۆرهین چ  کاری ببه تان و پیاوانمان قبوڵ بت و به کاتک پۆلنی ئافره
ڵ  ی کۆمه ک کرده واوی وه  ته پۆلنی جنس به.  پش ینه به  دهت سته دهلکی  ندگه پوه

  جنس به.  ر دروست کراوه ک جنده ر وه واوی هه  ته جنسیش به: بینرت و زمان ده
 .کاندا ینی ڕانه  به ک له ، نه دایه لله  ناو که ڕاستی له

و   فمنیزم به  پی وایه)١٩٩٣(ـ ـی سۆسیۆلۆژ  Eva Lundgren ئڤا لوندگرن م به
و  ر بت و ئه گه  ئه وه ستی تیئۆریه  کۆآلنکی بنبه وته  بکه ترسیی دایه  مه  له یه شوه
  کۆآلنه.  بایۆلۆژیی دامات ش و له  له ی پۆلنکردنی جنس له هتی یه کۆمهمانا 
   پیان وایهRubinک ڕوبیین  ی وه وانه م بۆ ئه بت، هه مان شت ده ر هه  هه که سته بنبه
ک  بوونی واقیعی یه  هه ش که وانه م بۆ ئه ، هه گۆڕه سپاو و نه  بایۆلۆژیی شتکی چه که
  . داناننتی یه کۆمهندراوکی زر ه دام شی بایۆلۆژی به له

 سکس  ست به نگی پوه بروزه  زه پرست مرۆڤ چۆن بتوانت له ئڤا لوندگرن ده
  تی کردن به   و لدان و سووکایه16، ئینسست15وتکردنی سکسی ک زه ، وه وه ژتهبتو

 
  ستدرژیکردنی سکسی  ده ، واته زه جاوه وتکردن ته  زه ستم له به مه  15
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 و  شیاوه  پراکتیکدا نه م له  هه و کاره ش و بایۆلۆژیی؟ ئه چاوکردنی له ت ـ ب ڕه ئافره
   و بایۆلۆژیی لهتی یه کۆمهوڵ بدرت جنسی   هه  که ره  تیئۆرییشدا  ببه م له هه
نگئامزی  بروزه واو زه وتکردنی سکسی ئاکارکی ته زه.  وه هکتر جیا بکرن یه

وی  ئه. تی یه کۆمه بۆ بونیادکی  وه  ناکرت بچووک بکرته  که ی فیزیکیه قینه ڕاسته
. وستاون نه) مدا دایکاته(دا  وانه کی پچه ندیه  پوه  له هتی یه کۆمهوی  بایۆلۆژیی و ئه

 تی یه کۆمهکی   ڕوویه وه  و شی بکرته وه ک بدرتهک بایۆلۆژیی ل ر شتک وه هه
 . شی دروسته که وانه  و  پچه یه هه

  خته ند سه  چه کات که ها باس ده روه هه )١٩٩٧( ـشToril Moi  پرۆفیسۆر تۆریل مۆی
و   ئه ت که تۆریل مۆی ده. ردا دابنرت  نوان جنس و جنده کی ڕوون له جیاوازییه
 پی   هۆی دروستبوونی دیتنک که توانت ببته  هاسانی ده  زۆر به انهی دانجیاوازی

ئیڤۆن هیردمان . ش بکرت ردا دابه نی جنس و جنده ر الیه سه شت مرۆڤ به  ده وایه
Yvonne Hirdmanئیڤۆن هیردمان به.  وه کاته ت ده  ڕه  دیتنه م جۆره ها ئه روه  ـ ـیش هه  

ردوو  کانیدا جگای هه وه  لکدانه وت له یه ر ده ده جن یشتنی خۆی له پی تگه
رگیز نابت لک   هه یه م دووانه ئه:  وه ش بکاته که هتی یه کۆمه و  که  بایۆلۆژیه ڕووانگه
 .داببن

 
لی " تی یه کۆمهجنسی "مکی   چه له" ئاۆزتر [...] "  پویسته  که ر شتکه جنده
   ئاشکرا ئاماژه  و به  دروستکراوکی پ ناکۆکیهتی یه کۆمهجنسی . یرت تبگه

ک  روه ، هه ـ ـه" تی یه کۆمه" + "جنس"ی  که ردوو یه  کۆی هه کات که  ده وه به
یشتن  بۆ تگه. ٢= ١+١ک چۆن   فۆرمولکی ماتماتیکیی هاسان بت، وه مه ئه
ڕاستی  ه ب ن که که دوو یه ١و  ١   مرۆڤ ت بگات که ر پویسته  جنده له

.  یه  دووان هه ک دانه نیا یه کو ته به. ر نیین  هه کانه و یه ئه.  وجودیان نییه
 )Hirdman 1990:76(ن هیردما

 
  وی که کانی نوان ئه ندیه  پوه ت به باره کان سه گفتوگۆی فمنیستیه

م   ئایا ئه.گرن ده ی زۆر هه وه  زۆرن و لکدانه  بایۆلۆژییه وی که  و ئه هتی یه کۆمه
 چ  وه ، ئایا ئه خره  نهم وهر  گه ؟ ئه کی تدایه ر هیچ ماقویه  هه شکردنه  دابه جۆره
 گفتوگۆ  وی له  ئهم به؟  یه یشتنی پۆلنی جنس هه ر تگه سه کی له مانایه

  ر له جنده/ ناکرت جنس  که یه یشتنه و تگه  ئه ییه دا بناخه که فمنیستیه
 ٢.  وه هبکرن  جیات سته دهانی ک ندیه پوه

 
  

                                                                                                                         
16  )Incest  ستزانی گانه ئینسوه) خکسی ئه یان پک له ندی سزانک ڵ یه گه ندامانی ناو خ 
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 ت سته دهک نیزامی  جنس وه
 
ک  یه  شوه  بهت سته ده جنس و   که یه وه ندی تیئۆری فمنیستیی ئه  ناوه واته که
)  کۆنتکسته ( وته ڕه. کرن ست ده  بنده ماتیکیانه تان سیسته  ئافره  گردراون که وه پکه
کات،  خی جیاوازیی جنسیی دروست ده  مانا و بایه که  و سیاسیهتی یه کۆمه
ی   کرده که ره رابه  نابه  جنسیه ندیه ش پوه یه و شوه به. گۆڕت  و ده وه هته ده

 .  و سیاسییهتی یه کۆمهی ت سته دهنیزامکی 
ک   جنس وه یشتنی خۆیان له ی جودا تگه  شوه فمنیستی جۆراوجۆر به

ی   چی بناخه  که یه وه وه ت ئه  بابه کان له جیاوازیه. بدرن رده  دهت سته دهنیزامکی 
  و نیزامه ر چ ئاستک ئه سه ها چۆن و له روه ، هه رییه ی جنسگهت سته دهنیزامی 

بات  کار ده مکک به   چهYvonne Hirdman ئیڤۆن هیردمان. گۆڕدرت  و ده وه هرته ده
  و نیزامه  بتوانت باسی ئه وه وه هۆی ئه ر تا به همی جند ت سیسته  پی ده که
 .رفراوان بکات مکی به ر ئاستی سیسته سه له

 
) م ک سیسته وه(ینامیکی  ک ستروکتورکی ده بت وه ر ده می جنده سیسته
  ڕوانیی که مک و چاوه ، چه ، دیارده  پرۆسه له" ونک ته" بۆ  یرت؛ ناوکه تبگه

 هزکی ستروکتوریی و  ک له یه  شوه وه کی خۆیانه  ناوهندی  ڕگای پوه له
   له ر بریتیه می جنده  سیسته یه م شوه به. ن که ریی دروست ده ڕساگه

م  ئه.  زراوه دامهر جیاوازیی جنسیی  سه  له نیزامکی ستروکتوریی جنس که
 و تی یه مهکۆرجی نیزامی   پشمه  به ها بووه روه  هه کییه ره  سه  فره نیزامه

   به رـدا بووه  جنده ندیکردنی مرۆڤ له ڕیزبه. گادا  کۆمه ش له ڕکخستنی دیکه
 )Hirdman 1988:51(. کان ، ئابووریی و سیاسییهتی یه کۆمه   بۆ نیزامه بناخه

 
.  نده به" لۆژیکیی"یی یان  که ر دوو پرنسیپی کۆه سه ر له می جنده سیسته

 نابت  ی که و بیره  ئه ، واته یه که ی دوو جنسه وه وورهشتنهک د یه میان له که یه
) داریی پله( هیرارشی  ی دیکه که لۆژیکه. ڵ بکرن  تکه تی و پیاوانه مکی ئافره چه

"  که ر ـ ـه الده " ک جۆره تیش وه و ئافره"  که ئاسایی ـ ـه " ک جۆره  پیاو وه ، که جنسه
و  هیرارشی جنس ـ ئه.  گردراون وه  پکه که یکهردوو لۆژ هه.  یان پ دراوه شوه

ی  ک دوور ڕاگرتنه یه و له ر بۆ جۆری مرۆڤ ـ خۆی به  پوه  به  پیاو کراوه ی که ڕاستیه
  )Hirdman 1988(.  ت و پیاو، ڕاگرتووه ، ئافره که دوو جنسه

ی   پله ر به می جنده  سیسته یشتن له  تگه  تیئۆری هیردماندا هاوکات که له
وا  ، ئه وه یه وه ی بیره نه زه کان و مه ڕوانیه  وناکردن، چاوه  به نده م به که یه

 دوای   ئاستکی پتر کۆنکرتدا به بت له  ده  که ڕیان وایه  باوه فمنیستانی دیکه
) خزان(دا  وه نانه وه شی نه  که  کاردا، له  له ڕین؛ بۆ نموونه دا بگه که ی نیزامه بنچینه

ریی بیری مارکسیستی و   کاریگه ی که و فمنیستانه ئه.  ژیانی سکس دا  لهیان
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   که یه و ئامرازه  ئهشکردنی جنسیی کار دابه  گرن که  پ داده ره سه سۆشیالیستیان له
 و  مکی پیاوانه ی چه بناخه ٣.گرت ت ڕاده  جودای پیاو و ئافرهی گادا پایه  کۆمه له

ن،  که تییدا کارده ی تایبه وه خستنه وه نه بواری  تان له ئافره   که ایهود  له ژنانه
" دا که گشتییه " مھانه رهه  به  پیاوان له رپرسیاری ماڵ، منداڵ و پیرن، هاوکات که به

 .ن که کار ده
 

کردنی  توانرت ڕاستی پناسه  ده  که یه وه ئه [...]  که  مارکسیستیه توانینیه
 ناو   له  که وه ی کاردا ڕوون بکرته شکردنی جنسیانه به دا ت له پیاو و ئافره

 و کولتورییدا جی تی یه کۆمهی  زراوه دامهوت و  سوکه ک ئاکار و هه کۆمه
توانت   ده ک که ریه ناو تیئۆ وامیدا بخرنه رده  به کرت له ش ده مه ئه.  پ دراوه

  له. [...]  وه ن بکاتهی کار ڕوو انهتی یه کۆمه/ی جنسیانه شکردنی دابه
،  یه رفراوانی هه  به ی کار به شکردنی جنسیانه  جیاوازی دابه کدا که گایه کۆمه
.  که تانیش ڕاستیه کردنی جیاوازی پیاوان و ئافره وا بگومان پناسه ئه

)Holmstrom 1984:465( 
 
وا  ۆڕدرت، ئه یان بگ وه کاندا خاو بکرته  نوان جنسه شکردنی کار له ر دابه گه ئه

و  م یان زۆرتر ئۆتۆماتیکی ـ شون پی ئه ی جنسیی ـ کهت سته دهگۆڕانی نیزامکی 
وا  ، ئه بووایه ی کار نه شکردنکی جنسیانه ر هیچ دابه گه ئه. گرت ڵ ده  هه گۆڕانکارییه

 .بوو ده ی هیرارشی جنسیش نهت سته دههیچ نیزامکی 
مان ڕۆی  ر هه هه) سکسیوالیتی (ژیانی سکسیا  تیئۆری فمنیزمی ڕادیکالد له
و  ژیانی سکسی، به. تی یه  مارکسیزمدا کار هه ک چۆن له  وه یه ندیی هه ناوه
ستیی پیاوان  دهبادرت، مۆرکی  ی پ ده کدا شوه گایه  کۆمه  له ی که یه شوه
هزکی سرووشتیی، ژیانی سکسی .  ستی پیاواندایه  ده  له گرت و ئامرازکه ده هه
 تی یه کۆمهکو پکھنراوکی  ، به  نییه کی ساده کیه مه یی یان ڕه کی ئاژه یه ریزه غه

  ندیه  نوپوه م ئه. گرت  ڕاده پوه  ی جنسیی بهت سته ده نیزامی   که و سیاسیه
ری ت تیایدا دووچا  ئافره شک که شی خزاندا، که  که  له  و سیاسیهتی یه کۆمه
، سوزانتی و )ریی ڕووتگه( ڕگای پۆرنۆگرافیی  بت، و له واندن ده نگ و تسره بروزه زه

 .دات ، ڕووده وه تی پکردنه موو شتک و سووکایه  سکسیکردنی هه ی به فۆرمی دیکه
مت سته ده   که یه وه ستیان ئه به  مه م قسانه کان به ڕادیکاله یستهنفی پیاو له  
   به خات که رده دا  خۆی ده النه و ماف و  و هه بوونی ئه  هه شتکدا لهموو  پش هه
 سکس بۆ   و که  چی سکسه ن که  بکه  پناسه یه توانن و بۆیان هه  پیاوان ده وه هۆیانه

 دیدی   ڕوونی له  به  که  شتکه م ڕاستییه ئه. بت چۆن بت ی سکس بت ده وه ئه
 یان  وتکردنه وتکردن  زه  زه که. کردرت یان ده  سکسی بهوتکردنی ر زه سه گشتییدا له

ڵ   هه وه ی پیاوه  ڕووانگه واوی له  ته  به  که وتکردن دابنرت یان نا، شتکه  زه نا، به
 پیاوک سکس  بینرت که وتکردن ده  زه وتکردن به نیا کاتک زه ته. نگندرت سه ده
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  وه دا ئه و دۆخه بت له ببت ـ پیاوکی واش ده باشی حای   به  که نده رچه بکات هه
 . ڕاستیی سکس ناخوازت ر به  هه که ته  ئافره  که–ت بگات 

ڕاستی   به که ته  ئافره بت که کیش دیار نه یه  هیچ نیشانه ت کاتک که نانه ته
. خوازت  سکس ده که ته  ئافره نرت که ر وا داده ، هه سکسه آردنی خوازیاری

ن   ناکات ئافره وه ویست بهپبه"تان ب  "ت که وه بۆ ئهکس  ی وا دابنرس 
 .خوازن ده

ک وا  مالوال و الیه  ب هیچ ئه  به  که یه وه تان ئه ئافره" دۆخی ئاسایی"خر،  نه
  که  پیاوه دا که و بارودۆخه نیا له ته.  خوازیاری سکس کردن بن میشه نرت هه داده

وا  ، ئه الی داوه" ی خۆی که ئاساییه دۆخه " دا له مه و ده  له که  ئافرته بت که حای ده
دا  که  ڕووداوه  ڕاستییدا چۆن له  خۆی له که ته ئافره. نرت داده" وتکردن زه " سکس به

وتکردن   زه  به و کاره  ئه بت که وری هه دا ده و بیاره رگیز ناتوانت له  هه ژی شتکه ده
 .ادابنرت یان ن

.  یه ربینکی نۆرمی پیاوانه ری جنسییدا سکس ده رابه کی نابه گایه  کۆمه له
ستن و  سھه وه  شتکی هه تان به ستیی ئافره  دۆخی بنده  که یه و نۆرمه ش ئه وه ئه
 .بینت ستن ده وقھه زه

 
سی پیاو  وه  چی هه  که یه وه ت ئه ی ئافره پناسه  شوه بت به  ده ی که و ئه
  یا و به  حه  به کیژه. تک موو ئافره موو شتکی هه  هه ستنت، واته ده هه

  کۆیه  سه و پله ر ئه سه نرن، وستاو له رمۆر داده  سه ی به وانه کان، ئه ئابووه
". زووبزونن ئاره" خوار  کشرنه ری ڕاده  سه ر له ی هه که  ئاخریه ی که ووشتیه ڕه

کن  ر چییه و شایانی هه" رن جووکده"ر و  که کان تووڕه یهدڕوو و سۆزانی  به کیژه
تان   تیایدا ئافره  که یه یه و پرۆسه ر ئه کردنی جندهتی یه کۆمه به. لیان بکرت

ک  ری سکسی بناسن، وه وه ک بوونه کرت خۆیان وه وایان ل ده
نانی کرداری کاره تیش بۆ به تایبه لکی بۆ پیاوان دروستکراو ، به رگه وه بوونه

 )Mac Kinnon 1989b:110 (. سکی پیاوانه
 

 ژیانی  بت له پرسن بۆ دروست ده کان دن و ده  ڕادیکاله  فمنیسته و جۆره به
  کاندا له  نوان جنسه ریی له رابه ندی به  پوه بت، هاوکات که ریی هه رابه سکسدا به

رگای  رده ی جنسیی تا بهت سته ده نیزامی.  ی ژیاندا بوونی نییه شکی دیکه هیچ به
رکانیی  شت سه  ده وه وانه  پچه کو به ستت، به ودا بوه ت و له ی نووستن نایه هۆده
تیی   شتکی تایبهت سته دهکردنی  پیاده. فدا بت  ناو خودی پخه  له و نیزامه ئه
   که یه یه و شوه به.  ته کردنی سیاسه  پیادهت سته دهکردنی  پیاده.  نییه) خسیی شه(

. شقکی سیاسیی  مه بت به فتارکی سیاسی و پۆرنۆگرافییش ده  ڕه بت به سکس ده
  وه یه م باره ندریا دۆرکین له ناوبانگ، ئه ریکایی به مه ری ئه فمنیست و نووسه

 :ت ده
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سکس توانت تامی کردنی  ت ده شی ئافره  له ز به جاوه  ته ک له یه ر شوه هه"

 :Dworkin 1987(. "ی پۆرنۆگرافیی قینه  کرۆکی ڕاسته یه وه بدات بۆ پیاو؛ ئه
138( 

 
  ر به  هه  پی وایه  ژر پرسیار که خاته  ده و بیره  ئه یه ی فمنیستی هه وه توژینه

تان مۆرکدار  ندی نوان پیاوان و ئافره نگ پوه بروزه نیا فشاری سکسی و زه ته
  ک دژ به یه شه ڕه ک هه  وه میشه نگی سکسی هه زه وبر  زه ن که ن دهما ئه. ن که هد

سمیی   ڕه  به شدا که گایانه و کۆمه ت له نانه ، ته  ئارادایه  و له یه ر هه تان هه ئافره
  ندیانه و پوه  ئه  که  نییه که نگه بروزه  خودی زه وه  ئهم بهرن،  رابه کسان و به یه
 Anna Jonasdottir( ر، ئانا یوناسدۆتیر پرۆفیسۆری زانستی جنده. کات تدار ده سه خه

ی   ژیانی ڕۆژانه  ژن له  که یه وه  ئه که ندیه  ناوه  خاه  که  پی وایه وه بری ئه  له1992)
ژووی ل  رئاوه  پیاوان سوودی به خشت و که به ڤین و میھری خۆی ده خۆیدا ئه

 .گرن رده وه
 

  یه وه  ئه ربآلوه  و به یه مۆ هه ی ئه یهتی یه کۆمه   سکسواله ندیه  پوه و شوه ئه
خشن،  یبه هن و د یده  ده  ئازادانه تان، که ویستیی ئافره ی خۆشه  هز و وزه که

  Jonasdottir  )1992  :222( .گرن رده کی ل وه ژوو که واوی ئاوه  ته پیاوان به
 
  ند له کی ناوه ک ڕوویه  وه  سکسبینیه و جۆره ندک بیریار ئه  هه یه و شوه به

و  ت له نانه ته.  وه بنه بینن و تیایدا قووڵ ده ی جنسییدا دهت سته دهنیزامی 
برت سکس   ناو دهqueer theory "17٤ج  تیئۆری سکسی نابه "  به شدا که تیئۆریه

نرت و کرۆکی  ست داده ربه  بده شدا پیاو به م تیئۆریه له.  ندا دانراوه  ناوه ر له هه
)  وانه سکسی جنسی پچه(رۆسکسوالیتی  ی هته و پداگرتنه تی ئه  دژایه که تیئۆریه

 . )Kulick 1996:10(" نت گا و کولتور داده ی کۆمه ردی بناخه  به خۆی به " کات که ده
                                                 

.  هی  هه م ناوه ر مانای ئه سه کی زۆر له یه ره وبه بنه" queer theory ج تیئۆری سکسی نابه"   17
ک   کۆمه  و به م ناویشه  و هه ناوه م ئاوه ، هه م کرداره مان دۆخی خۆیدا هه  هه  له  ئینگلیزیه  که که وشه

، حیز،  مز، بنرخ، ساخته ڕه واو، گومانلکراو، جی گومان، به یر، ناته سه: ک مانای جیاواز دت، وه
کی سکسی ئاسایی،  یه موو شوه  هه ستتی که به ه م که آلم تیئۆریه به.  کی و شتی دیکه ر، دووده قونده

ی سکسی  کانی دیکه ، و شوه ندی ل دراوه سه  مۆری په گاوه ن کۆمه الیه  له ک هترۆسکسوالی، که وه
تیئۆری  "  که من پموایه.  وه  ژر پرسیاره ینی ژن و پیاودا بخاته  به فاداری له ی وه سته قامگیر و وابه سه

  ندیه  پوه و جۆره ر ئه سه خت له  جه که  تیئۆریه  که وه و ڕووه  له رگانکی دروسته وه" ج بهسکسی نا
   هترۆسکسوالیتی به کات که دا، ده. تی، سیاسی و هتد آلیه آلتی کۆمه سته ندی ده  پوه ، له سکسانه

 ڕۆشنایی   زۆر الوه  له که تیئۆریه. دات همیان د ه  قه له" د یر، خراپ، به سه " یان به" ج نابه " ریت به نه
 .راندا کی و قونده کانی ژنانی هاوجنسباز، دووده  نوان جۆره ر تابوی سکس له  سه خاته ده
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گرت   ده و پداگرتن و بۆچوونه  له خنه ڕه" queer theoryج  تیئۆری سکسی نابه "
   که وه ستته به  ده وه وه به)  وانه سکسی جنسی پچه(ی هترۆسکسوالیتی   پایه که

ی مرۆڤ   ناسنامه  و که ک و بیارکی سرووشتیه  هترۆسکسوالیتی پداویستیه گوایه
ج   تیئۆری سکسی نابه یه و شوه به.  ی پدراوه  شوه انهتی یه کۆمه و  مژووییانه

  وه  پکهت سته ده چۆن جنس و  ی که وه ر ئه  سه هاترنج بخ ی سه وه ی ئهبر له
 تی یه کۆمهک نیزامکی   چۆن سکسبینی وه  که وه ر ئه  سه خاته رنج ده گردراون، سه

 .ش  ناسنامه م به دات و هه جنس ده   به م شوه هه
پرسن   ده  که وه داته  ده و پرسیارانه ی ئهم وهی جیاواز   شوه فمنیستی جودا به

 و  وه هندرته م ده رهه به ی سکسیی، چۆن وهت سته ده بۆ نیزامی  نووسسازه چی چاره
 ـ   نیزامکه وه  ئه  کۆکن که وه ر ئه سه موو له  فمنیستان ههم به. گۆڕدرت چۆن ده
ی  خاکی دیکه. کات ش ده  دابه وایه  ناڕه و شوه  بهت سته ده   ـ که مکه سیسته
ر  سه بیار له)  مه سیسته ( م نیزامه ت ئه  ده  که یه وه ش ئه یی هاوبه بنچینه
  مه ئه. دات ی دهتی یه کۆمهک گرووپی  تان وه کانی نوان پیاوان و ئافره ندیه پوه
یش  و شتک نییه) خسیی شه(سیی  تبوون که ی ئافره  و پناسه  پله  که وه گرته  ده وه ئه

 . وه نه تی بکه یبژرن یان ڕه  هاسانی هه روا به تان بتوانن هه  ئافره  که نییه
 

  مکی به  سیسته تیبوون له  ئافره  واتای به تک ناتوانت له ئافره هیچ
 .)MacKinnon 1989b:104f(  [...]رباز ببت  یدا دهتی یه کۆمهجنسکراوی 

 
  هدا پۆلنک  بناخه  جنس له گرت که ڵ ده ههپ    وه  خاهو تیئۆری فمنیستی له

ستبوونکی  پوه وه پکه  واتای جنس له.    دروست آراوه انه و سیاسیتی یه کۆمه  آه
.  وه هدرته کردرت و ده دروست دهوامیی  رده  به به و سیاسی بگۆڕدا تی یه کۆمه

  آیی بۆ ره آی سه هی بناخه  بت به ده/ بووه  ندیه جنسبهو  ئه   آههاوکات
زیاتری آی  رییه آاریگه تبوونمان، ی مرۆڤ، پیاوبوون و ئافرهجنس.  کانمان ناسنامه

نگی  ڕه  له  ک بۆ نموونه سیاسییش، وهم  هه و  هتی  تایبهم  هه ك آه رییه آاریگه،  یه هه
سیار م پر که بت یه  دایک ده  منداک له کاتک که. مانجبوون قژ یان شونی نیشته

  ک تیایدا به یه  کۆرپه ی که مه ده] و ئه. "[ ڕ جنسه مه کردرت له  ده وه یه  باره  له که
 م وهـ ـی تدا ' ؟   یان کوڕه ئایا کچه' پرسیاری  که یه و ساته کردرت ئه مرۆڤ ده

 .)Bulter 1990:111("   وه درته ده
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 تبینی
 
  آدا له یه دژبه ترمی   لهندیك جار هه جیاوازی جنسدای ی ئۆنتۆلۆژیا ڕ پگه مه گفتوگۆی له .١

و  ست له به مه ئیسینسیالیزم  به.  آردرت ا دهر کۆنستروکتیڤیزمد رانبه ئیسینسیالیزم بهنوان 
و  ئهبشتوانرت م  خۆی بئاخورت و ههك  وهر جنس  سه م له هه    مومكینه پی وایه   که  یه هپوابوون

.  مومكین نییه  مه ن ئه کان ده کۆنستروکتیڤیزسته. تی یه  ڕاستییدا هه  جنس له  آهکرت دیاری ب هواتای
م  له.  هتی یه کۆمهکی فیسیۆلۆژی ساختماندراوکی  یه قینه ک ڕاسته ت جنس وه نانه واتای جنس و ته

ن دانانی  ده  کهست  رده  به نه خه  ده وسته و هه  زیاتر و زیاتر ئه بیریارانیی دواییدا ساآلنه
 ڕاستییدا تیئۆری   و له یه  نوان ئیسینسیالیزم و کۆنستروکتیڤیزمدا بھوده  تیژ لهآی هجیاوازی

و تۆریل ) ١٩٩٥( سارا دانیوس   بوانه بۆ نموونه. دات شیاودا قوف ده لی نه  پرسیارگه فمنیستیی له
 Sara Danius (1995) & Toril Moi (1994, 1997(). ١٩٩٤ ،١٩٩٧(مۆی 

 ڕووی   له ی که وه رئه به ین له کار ببه مکی جنس به وڕاست چه  ڕاسته  باشمان زانی که  به ئمه .٢
 تیئۆری سیاسییدا چمکی  له. ر مکی جنده  چه ک له کرت وه دا ده گه  هاسانتر کاری له وه وانییه زمانه

 و تی یه کۆمهی  وه  لکدانه ردنک لهشک به  ریانهناچا  ی که وه بردرت ب ئه  کار ده جنس به
ست   ئینگلیزی ده  به  آه)١٩٩٤ (Hirdman   بۆ زانیاری زیاتر بوانه.ی بایۆلۆژییدا بکرت قینه ڕاسته

  .وت آه ده
ڕبازی لیبرال، چوار ر   سه فمنیزم به Alison M Jaggar )١٩٨٣(ر  ئالیسۆن ئم یاگه .٣

 و  ئاساییه  ربوانه به  شکردنه م دابه رچی ئه گه ئه. کات ش ده یدا دابهمارکسیست، ڕادیکال و سۆشیالیست
و   پی ئه م بین و فمنست به که ی یه  پله  به ی که وه بری ئه  له  ش ڕۆشناییکارن ئمه و ناولنانانه ئه

 .ست رده به  ته مان خستووهندیی گیروگرفتی ناوهندك  ههین،  ش بکه  دابه شکردنه دابه
 Jagose  جاگۆس له" ج تیئۆری سکسی نابه queer theory" ی بیری شه ر گه سه توانینک له .٤

  :ها بشوانه روه هه.  یه ههدا ) ١٩٩٦(
Imbada nordicastemanummer om queer teori, nr 31996 ,4ـ. 
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٣ 
 س، چین و جنس که تاکه

 
 

 س و چین که تاکه
 

 پ  وه سکی گشتیی و جنسنادیاره که  تاکه ریتیی له ی نهیتیئۆریی سیاس
  وه بیته  تیایدا قووڵ ده آهکی وردتردا  یه وه  لتوژنه لهم  به. گرت ده هه
نیا پیاوان   ته  کهیشلک تیئۆریگه.   پیاوه  گشتییه سه که و تاکه  ئه وت که که رده ده

ندی  پوه  له  کاتک کهاندا دنن ڵ خۆی گه ندک دژواریی له ههجن  تیایدا نیشته
  یكخاتیئۆریی فمنیستیی بۆ   یه و شوه به.  وه توژرته  دهت سته دهنوان جنس و 

س  که  تاکه ك وهی گرینگ مكی چهک  یه شوه چ  به که  وه  ڕوونی بكاته  یه وه  ئهندیی ناوه
 . پیاوهیان آه هیی نۆرمهاووتو 

                Johnری لیبراڵ، جۆن ڕاوس تی کاریگه وایه تیئۆری ڕه  له   که دا انهخن ڕهو  له
Rawls) ت  ده ،)١٩٧١ت  دهنیشانگیرجنسبوونیه  چۆن له  کهدرپشت ب  کی پ

) ریی پیاوگه( ندرۆسنتریکیی و بۆچوونی ئه  وه هنانه گه  به وه رداگیراوه سه له
سکی  که دا تاکه  بنچینه  مرۆڤ له  که یه وه  ئه که  لیبرالییه وسته هه.  وه ته شاردراوه

)  له دۆخگه (  کۆنتکسته ش له یه م پایه  ئه کهو  ) نده قمه ئه ( زداره ئۆتۆنۆم و ئاوه
 تیئۆری ڕاوسدا  له.   ترهگرینگآان  سییه  آه ندییه تمه ان و تایبهی که هتی یه کۆمه
و  رشتکدا له پش هه س له که ر تاکه سه  لهدیدی ڕاوس.  نده س ناوه که مکی تاکه چه
دۆخی ". ”original position”تایی  ره سهگوترت دۆخی   پی ده بدرت که رده  ده وه بیره
ی  واییه  ڕه و پرنسیپه ئاشکراکردنی ئه و  نه زه مه بۆ  یه وه دانهرکی لک پوه "تایی ره سه
  بهوجا  ئه.  وه بینته  خۆی تدا ده  آهتبژر ی ده  ههدا و دۆخه س له که  تاکه که

 پی  لیل که  ده کات به  ده و پرنسیپانه س ڕاوس ئه که ی تاکه  هبژارد  به هه ئاماژه
تاییدا  ره سه دۆخی   له١.ن  ببه ڕوه وا به کی ڕه گایه هتی کۆم  جی خۆیه وایه
   پویستهس آه تاآه. وه بیننه هخۆد 18" وه زانییه کی نه یه چه په" پشت  کان له سه که تاکه
 اتموو شتک پشتگوێ بخ  و هه و الوه  ئه هاتستی خۆی بخ کی که ندیه تمه موو تایبه هه
   دۆخه له  یه و شوه کان به سه که تاکه.  وه کاته  جودای ده سی دیکه که  تاکه  له که
  سانه که و تاکه  ئه  آه هپی وای، ڕاولس م به.  خۆیان کن نازانن کهدا  آه تاییه ره سه
تی  ن و جی خۆیه که رپرسیاریی ده  به ست به ی داهاتوو هه وه  نه ت به باره سه
 .)1971: 128( ببینرن  انک ری خزانه روه ک سه موو شتک وه ڕای هه ره سه

                                                 
18 ”veil of ignorance” 
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ر  سه  زۆریی له گیرت به ی ڕاوس ده که  تیئۆریه  له ی که  فمنیستیه خنه و ڕه ئه
 .)Okin: 1991(  وه یه که لیلھنانه  ناو ده ئاخنته ری خزان ده روه  ڕاوس سه  که یه وه ئه
شی ت  وه ی ئه که وه لیلھنانه ده.  ریت پیاوه  نه ری خزانیش به روه سهت  به هه
  ودای پرنسیپه و دیو مه  ئه ونه که کانی ناو خزان ده ندیه  پوه وت که که ده
ی  انهندی پوهو  ئه.  وایه  خودی خۆیدا ڕه  تیئۆری ڕاوسدا خزان له له.  وه که واییه ڕه

 ناو   لهت سته دهشکردنی  ، دابه وه هنکر  خزاندا دروست ده  له  کهت سته دهناو 
ت   ئافره کردرن به  ده یانهتی یه کۆمهکو چۆن منداآلن  خزاندا و پرسی جۆراوجۆری وه

هنان و  ژر باسی جیددی و   ناخرنهک  یه  هیچ شوه  بهساڵ وره  پیاوی گه و به
 .تبین و ناسیاسی ده) سی که(ت  ک تایبه وه  انهگرینگ  و پرسیاره و ئه ئه.  وه بردنه

 و  گشتکردراوه  به سییه که  تاکه مکه و چه  خودی ئه یان له خنه  ڕه فمنیستانی دیکه
تاییدا  ره سه دۆخی   له ستتی که به  ڕاوس مه. یه ر هاومافیی هه سه  بیری ڕاوس له له

  وه و ڕگایه  له و هاومافییه ئه.  راره رقه بهکاندا  سه که  نوان تاکه هاومافیی له
کان  سه که موو تاکه هه.  خودی خۆی نازانت ت به باره سک سه  هیچ که  که یدابووه په
ک  ک یه ر وه واوی هه  ته زدارن و به ک ئاوه ک یه ر وه وان هه کسانن، ئه یه

  ڕۆکی خۆی له  ناوه که مکی هاومافییه  ئایا چه یه وه  ئه که پرسیارهم  به.  وه نه که بیرده
   آه، زراوه دامهیی  هاوشوه  ی ر بناخه سه  له آه  ییه هاوماف ست نادات کاتک که ده

ها  روه  هه که هپرسیار. )Åse 1993(  بن تا هاوماف بن ت هاوشوهب آان ده مرۆڤه
 ،بتزرا هدامیی  ر پرنسیپی هاوشوه سه  له مککی هاومافیی که ر چه گه  ئه  شه مه ئه

کانی  هجیاوازی یشزیاتردت و   وه  جیاتی ئه یاخود لهبت  دهتان  ری ئافره ڕزگارکه
 .)٤٥  ڕه  الپه ها بوانه روه هه(  وه شارته کاندا ده  نوان جنسه  لهت سته ده

  یان لگیراوه خنه ک جۆن ڕاوس ڕه  وه یه و شوه ر به ی لیبرال هه یریارانی دیکهب
ندی   خزان و پوه ریی ناڕواننه  و دادوهت سته دهک پرسکی   وه ی که وه رئه به له

   مارکسیزم گرتووه یان له خنه ل ڕه ها فمینستگه روه هه. تان و پیاوان ئافرهنوان 
   به که)  سفارکه ( شکه کات خزان که و باسی ده ک ئه ی وه یه و شوه ی به وه رئه به له

 .نگیی  ناهاوسه  و نه ی تدایهت سته ده رجک نه لومه هیچ هه
 خۆیدا تی یه کۆمهی   پکھاته  مرۆڤ له گرت که تیئۆری مارکسیستی پ داده

  ندیی نوان چینه وه رژه بهتگرتووی ملمالنی  سه گا خه  کۆمه کرت و که  ده پناسه
ها خاکی  روه ڵ بگومان هه ی کۆمه  کرده دانانی سرووشتی مرۆڤ به.  جوداکانه

   مرۆڤ به نت که  تیئۆری مارکسیستی وای دادهم به،  وتووی فمنیستیشه رکه ده
دا دیاری مھنان رهه  ناو به ی له  ڕگای پگه ، له وه یه که  ڕگای کاره م له که ی یه پله

  گایی و گشتییدا پناسه مھنانی کۆمه رهه  ناو به ک کار له کار کتومت وه.  کراوه
  وته که دا ده وه  ماه تان له ئافره) زاووزکردنی(ی  وه خستنه وه کاری نه. کرت ده
ی  وه رئه به له. نرت  کار داده ریتی مارکسیستیدا به  تیئۆری نه  له ی که وه ودیو ئه ئه
  وه مھنانه رهه کانی به تی جۆره کی تایبه ندیه  ناو پوه ته وتوونه که تان نه  ئافره هک
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 ناو مارکسیزمیشدا  ت له نانه  ته یه و شوه به. وا خۆیان ناتوانن چینک پک بھنن ئه
  له. کردرت  ده  پناسه وه ی پیابوونه  خای ڕیئالیته یی له مکی بناخه چه

 . ر پیاو نۆرمه هه  ارهدووبمارکسیزمیشدا 
 یشتنی  تگه  له هوتیی چهو  ئه  ویان داوه ی جودا هه  شوه ل به فمینیستگه

م جۆره  دا ئه لره  وه رئه به له.  وه نه ڕاست بکهڕۆی جنس   له جنس و  لهمارکسیزم 
کان  پرسیاره.  وه خولته وداکانی جنس و چیندا ده ی مه  چوارچوه له  هگۆتوبژ 

 خای   لهین  تبگهتان یی ئافره سته  بنده  له ن آه وه ی ئه رباره ده  وه که الیه له
ر   هه ر له ، بهدرت  پیان ده  و آه یانه  هه  آه وه ندیه کاری جنسبهو  لهگرتن  پھه

  کهین  تبگه  وه کی دیکه الیه یان، له ی ب مووچه وه ی ماه وه خستنه وه شتک کاری نه
و  ئه.  گردراون وه ی جنسیی پکهت سته دهداریی و نیزامی  رمایه می سه هچۆن سیست

   که یه وه شکردنی جنسیییه  هۆی کاردابه  زۆری به به   که  پیان وایه فمنیستانه
 ئابووری  ندیه پوه  وه ئه. )  بکه٣٧ی  ڕه راووردی په به(،  وه هرته تان ده ستیی ئافره بنده

پیاو و ) ستیریۆتایپ(ریتی  ی نه دات و نموونه  خزان ده  فۆرم به که  کانه ماددیه
 . هنت م ده رهه ت به ئافره
 

   که یهتی یه کۆمه، داهنانکی جنسپی  مالوالی کار به شکردنی بئه دابه
ی جنسی  دوو شوهم  هه  آهو شن،  کان تیایدا هاوبه گا ناسراوه موو کۆمه هه
ر هۆی  به  له آه آات یان دهم ناچاریش ههو هنت  م ده رهه به وهواو جودا  ته

ژیانی  پداویستیبردنی ی   مایه بته ش ده مه ئه.  وه لک نزیك ببنهئابووریی 
 زامنکردنی  ک به  کۆمه و هترۆسکسوالییبوون که ره هب انسکسی

کاندا،  ییه گا زیاتر نموونه  کۆمه له. کات ی بایۆلۆژی ده وه مھنانه رهه به وه
 م بهکنیکیی دنییا بکرت،  ی ته ی دیکه  شوه  به  زاووزی بایۆلۆژیانه نگه ڕه

رکی  سه مۆش چاره تا ئهجنس پی  شکردنی کار به دابه  آهچت  وا پده
 )Hartmann 1981:16(. ردوونیی بت گه

 
   به سته ه پو تان وا که ستیی ئافره یشتی ژرده  تگه وڵ له رحاڵ، هه هه به
قی  ژر چه  له مانبات که  ده نی دیکه و الیه ره  به وه ی کاره شکردنی جنسیانه دابه
ش و سکسی  ر له سه  له  آهتوانرت کۆنتۆی پیاوان ئایا ده. خلیسکن رنجدا ده سه

  ؟ گرفتی دیکه وه ی کار ڕوون بکرته شکردنکی جنسیانه ک دابه وه  یانه ههتان  ئافره
ی ت سته دهداریی و نیزامی  رمایه مھنانی سه رهه می به  چۆن سیسته ن که وه ئه

گردراون و نیزامکی  وه مکی پکه  سیسته و دووانه ئایا ئه. ندن  به وه جنسی پکه
ک   هاوکاری یه می جودان که وان دوو سیسته ن، یاخود ئه که ده  دروستت سته ده
 ٢؟ن که هز ده کتری به ن و یه که هد

  درت فمنیزم و مارکسیسزم ڵ دهو هه پش آاتك  دنه  که  تانه حمه زهو  ئه
 مرۆڤ چۆن  ن که وه ت به باره تدا سه ڕه  بنه له)  بكرنسینتس (بدرت گرێ  وه پکه
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تیی  مکی چینایه زموونی چه ئه. ندیی نوان جنس و چیین ت بگات  پوه توانت له ده
تان  ر ئافره گه ئه.   و گیروگرفتی تدایه ڕوون نییهر جنس  سه له یواو ته بهمارکسیستی 

  وه  هۆی کاری ناو ماه  به بینرن که کراو ده  پی جنس پناسه ک چینکی به وه
 کار  ت به باره  سه که مارکسیستییه)  ریتیه نه ( کیه ڕه  خه بت دیتنه وا ده ستن، ئه بنده

 تان  نوان ئافره له  آهتی   چینایهجیاوازیش  وه  له جگهب.  وه  بکرته  پناسه دووباره
و  ئه   آه هی وه ئه  ها روه هه  گیروگرفتكی دیكه. کرت نھان ده په  یه ههدا خۆیان
  و هش آراو دابهپی جنس   به  آه  دروست بووه وه هبازاڕی کارو  ئه هۆی   به ی ستیه بنده
 & Armstrong(.  وه هتشاردر ، دهدرت پ دهان ی نزممووچهتان تیایدا کاری   ئافره که

Armstrong 1986 ( 
 

 
  و جیاوازیییکسانی یه

 
  ردوو پنتی مارکسیستی و لیبرای، که  هه ی که وه ر ئه سه کۆکن لهفمنستی جودا 

 و ، گرفتدار نده  ناوهمیاندا  ڕامانی دووهه س له که میاندا و تاکه که  ڕامانی یه چین له
ت  هبار  دیتنک سه ویان داوه ی جودا هه  شوه بهفمنیستان   یه و شوه  به.ناڕۆشنن

ندی   پوه بینت و نه ر ده ک پوه  پیاو وه  نه م که رهه  به کسانی بھننه  یه به
دا  که  گۆتوبژه  له وه هی جوداکردنه .  وه شارته کاندا ده  نوان جنسه  لهت سته ده
  ندییه کسانیی ناوه مکی یه ن چه  ده بت که ڕ ده دا تپه وانه نوان ئه  ه ل وه آه الیه  له
ر   سه نه خه رنج ده  سه وه بریتیی ئه  له  کهدا وانه ئهڵ  گه له  وه آی دیكه  الیه له

 یخوازکسانی  بیریارانی یه  به وته  ڕه و دوو جۆره  ئه  پمان باشه ئمه. یجیاوازی
equality theorists ی جیاوازیخواز بیریارانی وdifference theorists ینناو بن. 

  ن آه مان ده ئه.  دا لیبراه  بناخه کان له هخوازکسانی  یه خای ڕامان بۆ بیریاره
 هیچ  ب بت پداویستیانه کسانیی جنس ده  نایه کی ئازادکراو له گایه کۆمه
کساندا نابت جنس هیچ  کی یه گایه  کۆمه له.  بتن جنسبالیه ك یهمالوال ئه

 .ک بدات واتایه
 

 ستروکتوریی  له. بتر  جنده ب   که که یه وا ئایینده کی ڕه یه ئایینده
ر  سک، هه دا جنسی که وایه  ڕه و ئایینده ی ئهکان کردنه  و پیادهتی یه کۆمه
 )Okin 1989:171( .بت خی ده ی پی، بایه نجه نگی چاو و درژیی په ی ڕه هنده

 
  ماسکی پیاوبوون، وا  به زۆریی بووه جنس به نیی  بالیه ی که و ڕاستییه ئه
پیاوان و بتوانت ڕاستییدا   له سی گشتیی، که که مککی تاکه  چه نت که یه ناگه
تیئۆری زانستی ،  وه وانه پچه به. حاکی تیئۆریی بت ، مهخۆ بگرتهتانییش  ئافره
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 واتا  له بن ن بن و  پ نه  جنسبالیه دارانه  متمانه  بخات کهلک پش مکگه بت چه ده
ی  یهتندرۆسنتریس  ئه نگییه و السه  ئه وه یه م ڕووانگه له. ری ی جنده بارگه و
ئاشکرا   به یه وای ڕاوسدا هه  تیئۆری ڕه  له  بۆ نموونه که )ی ریه تیگه پیاوه(

کردنی  ندنه سه  هۆی په   ببته نابت نتریسمهندرۆس م ئه  ئهم به. بت گیروگرفتدار ده
  کردنی جۆرک له ندنه سه نی گشتیی یان په سیی جنسبالیه که مککی تاکه بیری چه
نۆرمی وی   بره بوون و له هه   له خنه ڕه. )Okin 1991( وی ڕاوس ک ئه وا، وه تیئۆری ڕه

 .گشتیی توڕ بدرتسیی  که مکی تاکه  چه ی که وه  هۆی ئه پیاو نابت ببته
ک جنس، چیین یان  ی وهجیاوازی   دت که و واتایه کسانیی به دا یه م بۆچوونانه له

خواز کسانی بیریارانی یه. بت خیان هه کاندا نابت بایه  نوان مرۆڤه ن له مه ته
  وتووانه رکه کسیی گشتیی سه مکی تاکه  چه  تواندراوه ن که که  ده وه ر ئه سه خت له جه
ستھنانی داوای ددانپیادانانی سیاسی  ده  بۆ وه وه سته ن گرووپی جودای بنده الیه له
داوای   یه تیان هه  جنسی ئافره ی آه وه ئه ای ره سهتان  ئافره. کاربھنرت به
  ن که  بکه و کاره  ئه  توانیویانه وه و ڕگایه وان له ئه.  مرۆڤن ن ـ چونکه که ستۆیی ده ده

ی، جیاوازیکانی تری  ک جۆره روه واوی هه ته ، بهجیاوازیی جنسیی  رن کهبن و پدابگ
 .کرت توڕ بدرت ده

ڕ

  ر خودی بیره  هه  که یه وه ی ئهجیاوازیخواز خای ڕامان بۆ بیریارانی  مالوه له
  پشینهی بیرکی  ر بناخه سه  له ، چونکه  و ناڕۆشنه گرفتی تدایه  که کسانییه یه
.  زراوه دامهبستراکت،  سگری ئه که مککی تاکه ر چه سه کسانیی، له یه  ت به باره سه

 ناو   مرۆڤی کۆنکرت بخاته وک که ر هه ت هه  ده)١٩٩٠(ئاریس ماریۆن یۆنگ 
شداریی   و به وه خکردنه.  دۆڕان  به حکومه  مه وه سیی گشتییه که مککی تاکه چه
ی   بچووکترین کۆلکه ک له یه  شوهندنیزرا دامه  واتهی ـ تگشتی  ر بناخه سه له

وی  رهاویشتنی ئه ی ده  مایه بت به دهدا   ئایینده جاز له ب مهتی ـ  شی مرۆڤایه هاوبه
  یهسی که  تاکه همک چهو  ئه   آه یه وه  ئه آه گرفته. آاندا وه  شیكردنه  له سییه ت و که تایبه
ز و  گه  جنس، ڕه  له  که نکرتییانهشیی و کۆ له  جیاوازیهو  ئهحیساب بۆ   هگشتیی

تنیکی و  ی ئه مینه تان، که کو ئافره ، وهکان سته بنده  گرووپه. ، ناآاتن ندا هه مه ته
ست   ده وپشبردنی داوای سیاسیی خۆیان له ره لی به م هه ئایینزایی، هه

یی  جودا هۆی  به لی داوای ددانپیادانانی سیاسییش که م هه هنرت و هه رده ده
 ٣. ن  داوای بکه وه خۆیانه
  کان به پکردنه موو ئاماژه  هه وه که یهجیاوازیخواز  ی دیده  ڕووانگه له

  نھانه ی تدا په و واتایه ردوونیی ئه گه) هاوجنسی(جنسی   ک دانه کی یه تیه مرۆڤایه
. )Cavarero 1992()  ره پوه ( نۆرمه ڕستییدا  تی له تایبه جنسی  ک دانه نیا یه  ته که

. ن ی جنسبالیههاووت  کس یان به  تاکه تان و پیاوان نابت بکردرن به ئافره
نیا   ته یه وی هه دا ئه قینه  ڕاسته ؛ له  نییهبوونیسکی بجنس  که ن هیچ تاکه سه ئه

نیی  مکی جنسبالیه ئارای چه  بدرت بۆ هنانه وک که ر هه هه. تان و پیاوانن ئافره
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  کرت پۆلی جنس له  ده گرت که ده  پ هه وه وته چه)  پرمیسه ( نجامگیریه ئهر و ده له
ت   نایه و مانایه تان و پیاواندا به نوان ئافره کسانیی له یه.  وه پۆلی مرۆڤ جیا بکرته

.  وه نه  جنسبالیه سی گوایه که مککی تاکه  ناو چه تان بترنجنرنه  ئافره که
، پیاو  دوو جنس تی له  مرۆڤایه  بکات که یه قینه و ڕاسته چاوی ئه ڕهبت  کسانتی ده یه

 . پک هاتووهت،  و ئافره
 

ست  ربه ده  به ر ئمه گه ئه.  دوو جنس پک دن ل له  مرۆڤگه  که جی نکۆی نییه
بکات و   فاآتهو  سابک بۆ ئهیبت ح وا ڕاستیی ده  دین، ئه وه ڕاستییه
ن،  هه ڕستییدا  له  تانن که  پیاوان و ئافره وه  ئه ت کهخش کی پ ببه واتایه

ک  دا وه م ڕاستییه بت ددان به ده. کجنس یان بجنس کسی یه ک مرۆڤی تاکه نه
 ئستا دا و  ، له تایه تا هه: ت،ر بن وه بوونی مرۆڤه  هه  به سته  پوه شتک که

 )Cavarero1992:38( . وه م جیھانه  ئه  مرۆڤک دته ر ئان و ساتک که هه
 

  ت که  نایه و واتایه  به که یه قینه  پۆلی جنس ڕاسته ی که وه ر ئه سه پداگرتن له
. تی بدرت کی تایبه یه ڕۆک و پناسه بت ناوه  و ده تییه رکی تایبه وه ت بوونه ئافره
جیاتی   له. تیی نادون تجودایی ئافره سه  ترمی خه ی بهجیاوازیخوازبیریارانی خۆ 
  ندیه ی جنسیی پوهجیاوازی چۆن  که  وه نه آه آان ڕۆشن ده دن و باسه  وه ئه
  وه خۆیانهجیاوازیی   تان بدرت له  ئافره  ماف به نت و که کان بنیات ده یهت سته ده

   بنیات بنرت که وه ر ئه سه بت له ن ده سه کسانیی ڕه یه.  ن فتار بکه  ڕه سیاسیانه
رکوتکردن یان  ر سه سه ک له بنرت، نهكاندا  ی نوان خهیاوازی ج ددان به

 .پشتگوخستنیان
ی نابت هیچ جیاوازی  پی وایه  کهی  و بیره ن ئه ی دهجیاوازیخوازبیریارانی 

. تی یه  هه  که وه شارته  ده خه و بایه  ڕاستیدا ئه بت له کی سیاسی هه واتایه
) ستۆیی ده(لی سیاسی و نفوز  انن داواخوازی مافگهبت بتو ست ده لی بنده گرووپگه
  ، تیئۆریسانه وه وانه  پچه به.  وه تی خۆیانه رخای دۆخی تایبه  ده بن له

کاندا زاڵ  هجیاوازیر سه بت به  ده  ئمهن  و ده وه نه ده  دهم وهکان  هخوازکسانی یه
ڕ  مه لی له  بیرگه ت و نهالبن کسانتی وه  بیری یه بت نه فمنیزم ده. بین

 . دات کسانتی ده  بیری یه ری سیاسی به  هزی بزونه ش که کی هاوبه تیه مرۆڤایه
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 "تان ک ئافره وه"تان  ئافره
 

خوازیش کسانی  و بیریارانی یهیجیاوازیخوازردوو بیریارانی  شی هه خای هاوبه
ن بیروڕای  ردووکیان خاوه رچی هه گه ئهستن،  ت بنده ک ئافره تان وه  ئافره  که یه وه ئه

  و دۆخه  بۆ دیاری کردن و گۆڕینی ئه  چی پویسته ی که وه ت به باره جودان سه
   له ن که که  ده و فمنیزمه  پرسیار له ن که  هه هاوکات فمنیستی دیکه . ستییه ژرده
تان  ک ئافره تان وه  ئافره  پی وایه گرت و که ده  پ هه وه تبوونه مکی ئافره چه
  بهروا  ههتان  ئافره /ت مکی ئافره کارهنانی چه  به هآ ن دهگران  خنه ڕه. ن وساوه چه

ک  وه"تان   ئافره ی که وه ر ئه سه له یشآردن قسه وجا  ئهستنیشانکردن و ب دهدرشتی و 
 خۆیاندا  ان له خۆی مکانه  چه و جۆره  ئه  آه ودایه لهی  آه گرفتهستن،  بنده" ت ئافره
تان ڕوون  جوداکانی ئافره  واقیعهر   هه نه  انهبستراآت  ئه همک و چه ئه. بستراکتن ئه

 .شیشونن ، ده وه وانه پچه کو به ، به وه نه ناکه
 

توانین   ده  ڕاستیدا ئمه ؟ ئایا له چییه" ت ک ئافره وه"ت   ئافره  له وه بیرکردنه
  و له  ئه ی که  کۆنکرته و دۆخه ر له  ده وه ینه تان بکه ئافره" تتی ئافره " بیر له

ندی بت  شپستی چینی مامناوه تکی ڕه ، جا ئافره ته تکی تایبه ڕاستیدا ئافره
  ته مدا یاخود ئافره ی بیستھه ده  سه ریکای باکووری بژی له مه  ئه و له

دا ژیابت؟  همه ڤده ی هه ده  سه نسا له ره  فه ژار بت و له سپیپستکی هه
)Spelman 1988:13( 

 
و ) ژنانی هاوجنسباز(شپست، لسبیان  م فمنیستانی ڕه که ی یه  پله به

لی خۆرئاوایی   فمنیستگه  له یه خنه  ڕه م جۆره  ئه من که فمنیستانی جیھانی سھه
  وه هو خا تانی هترۆسکسوالی سپیپست له  ئافره کاتک که. گرن هترۆسکسیوال ده

  ن به که  ڕاستییدا دۆخی خۆیان ده وا له ستن، ئه تان بنده  ئافره گرن که ڵ ده پ هه
تانی سپیپست   ئافره کات که  ده وه  به   ئاماژهAudre Lorde )١٩٩٤( لۆرد  ئاودره. نۆرم
کی سکسیست و  گایه  کۆمه  ژیانکردن له  که دا یه و چوارچوه هشپست، ل و ڕه
کاتک مرۆڤ . زموونی جودان ن ئه واوی خاوه  ته ، به یه کی هه رستدا چ مانایه زپه گه ڕه

 ت پپشتگوێ  انهجیاوازیو  وا ئه  ئه یه وساوه ت چه ک ئافره ت وه  ئافره کهدابگر 
تی  ئافره: " تی سپیپست نییه کی پۆلی ئافره یه شپست شوه تکی ڕه ئافره. خردرن ده
 .)Omolade, cit i Spelman 1988:13("  نگکراو نییه پستی ڕهتکی سپی شپست ئافره ڕه

  
ی  ی پیاوینهت سته دهتی نواندنی  سه ت خه وتکردنی سکسی ئافره  زه کاتک که

ها  روه  هه که ستدرژییه  ده کردرت که رامۆش ده  فه وه درت، ئه ت پده ر ئافره سه له
 ناو  ت له  دۆخی ئافره ی له وه بۆ ئه. نت یه رستیش بگه زپه گه توانت مانای ڕه ده

 خای ڕامانی  بت له ین تیئۆری فمنیستی ده تنیکییدا ت بگه گرووپی جودای ئه
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  رنج بدات که ربچت و سه  ده وه تانه و ئافره ی خودی ئه ندیانه تمه زموونی تایبه ئه
 Hill Collins (ندن  به وه که پ وه ره وسنه تچه  و ئافره رستانه زپه گه چۆن ستروکتوری ڕه

1993(. 
مانیش  ئه. گرن  ده یه و شوه ی له خنه کانیش ڕه  پۆستمۆدرنیه فمنیسته

تان و پیاواندا  ر ئافره سه شکردنی مرۆڤ به ر خودی دابه هه  آه  یه وه ستیان ئه به مه
،  وه شاندنه وه ه ه ت به باره ی پۆستمۆدرنیی سه پرۆژه.  پنیه ت سه سته دهکی  یه شوه

ی  وه ئستایین بۆ ئهی  ناسنامهکانی  سازیه ژرپرسیاری شوه  و خستنه وه لککردنه
 تر ئازادآارانهنوتر و ی  ناسنامه دروستبوونیبۆ رج و توانا  لومه هه  روه ونده له

شپست بین یان  ت، ڕه ر پیاو بین یان ئافره گه  ئه–  ی ئمه  ناسنامه. سازببن
لسوار سپیپشوه   ههـست، پاسکیلسوار بین یان ئوتومبته وتووه که خت نه رگیز پ  

 . گۆڕاندان وامیی له رده  به ردووکیان به  هه  ناسنامهیی گرینگ و   ناسنامه. چنگمان
 سرووشت  ر به ی مرۆڤ هه  ناسنامه  ن که کان ده  پۆستمۆدرنیسته فمنیسته

و   و ئه بیاری بۆ دراوه انهتی یه کۆمه و  انه زمانی ، واته)discoursive(  ناگوتاریه
   آه یه وه  ئهکان  گوتاریه ستروکتورهگرفتی .  تی یه  ئستا هه  آه ی پدراوه نووسه چاره
و " دروست"تیی  کی ئافره یه  ناسنامههیچ . ن که  ده  پناسهت ئافرهک  تان وه ئافره

 دروستی ت سته ده نیزامی   بت که وه وه ئه"  رژ " یان له" پشت "  له  که نییه" ڕاست"
خودی   ن به که ت ده  ئافره تیانه  ئافرهتی یه کۆمهربینی زمانیی و  ده.  کردووه
   ناسنامه. ببدرت  ده  انهتی یه کۆمه و   زمانیانه  که  شتک نییه  ناسنامه. ت ئافره
 . هیچی زیاتر  و نه یچی تره ه  پک دت، نهخۆیکانی  ربینه  خودی ده له

ر

 
؛  بت  وه کانه ریه  جنده ربینه  پشت ده له   آه نییهری  کی جنده یه  ناسنامههیچ 
پ    که سازبووه"  ربینانه ده"و   خودی ئه لهر خۆی  هه  یه  ناسنامهو  ئه

 )Butler 1990:25( .نو نجامی ئه ره  سه  گوایه کهگیرت  داده
 
  تان پناسه ک ئافره  وه ئاواتان ئافره ڕگا بدرت  آه،  یه وانگهم ڕو  پی ئه به

دا جودیت  یه م چوارچوه له. یان که وه وساندنه  چه  به ییه نیا گوایه بکرن، ته
 پی  ئاخفت آه دهکی فمنیزمیی  ر ناکۆکیه سه  لهJudith Butler )1991:148(ر  تله به

  و وه ستنه به  وه ته  گرووپدانانی ئافره  خای به ن لهڕامات  م ده ئه.  یه  هه وایه
تیئۆری . ویسترت ئازاد بکرن  ده که  تانه خودی ئافره رداگرتنی سه ستبه ده

بت و   وه بریتی ئه بت له گرن، ده کان پداده  فمنیسته فمنیستیی، پۆستمۆدرنه
  وه ت و به  ئافره ن به که ت ده  ئافره  که وه خنه  ژیرپرسیار و ڕه بخاته  و ستروکتورانه ئه
 . وه هتشن بووه  هه یه وی هه ک ئه  وه که  جنسیه  خودی پۆلنه کهبت  نهمتر ڕازی  که
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   به مه  نابت ئهم به. تان  بۆ ئافره رییه رابه باتی به خه[...] فمنیزم 
لی ) وونییزم ئه(ریی گرووپکی ئیمپیریکی  رابه باتک بۆ ناسینی به خه

  کو به تان، به  ئافره  بت، واته ی  هاوکرۆک و هاوپناسه وه کو ئه یرت وه تبگه
  ی که شوانه و فره موو ئه تی هه  بۆ دژایه باتکه ، فمنیزم خه وه انه و هپچ
 )Mouffe 1992:382( .  پ دراوهیییدا ج سته  ژرده له" ت ئافره"دا پۆلی انتیای

 
  ودان به  مانای بره ست به ک گرووپکی بنده ت وه ر ئافره سه کردن له ه قس واته که

  یه و شوه ش به وه بله.  ره وسنه  خۆیدا چه  خۆی له ک دت که یه  ناسنامه
  ی که یه و واته کردرت، به  ده تان پیاده ر ئافره سه کی ئسنسیالیش له یه ڕووانگه
ک گرووپ  تان وه ر ئافره سه  له ر ئمه گه ئه. تب تیان هه تان بوونکی تایبه ئافره

ین وا پده هه بئاخف ک، ڕه گرین کهک یان جۆرجوداییه  سرووشتکی  ووشت
   به  که ستیانه به کان مه  فمنیسته پۆستمۆدرنه. بت  هه تیانه تیی ئافره تایبه

  ریتییانه  نهی  بیری نموونه و به نیا بره ته" ت ک ئافره وه"ت  بینینی ئافره
  یه و شوه بت چۆن بن، و به تان ده  ئافره ی که وه ت به باره دات سه ده) ستیریۆتایپ(

 .کات هز ده یی به نووکه ی ههت سته دهسترووکتوری 
کانی  رجه لومه یشتن و گۆڕینی هه  ئامانجی تگه  ئایا فمنیزم، کهم به
تان بکات خۆی   ئافره  به ک گرووپ ئاماژه وه  مکک که توانت ب چه ،  ده تانه ئافره
  وساوه  چه تان به ک ئافره تان وه  ئافره  که  بۆچوونه و جۆره  ببات؟ ئایا ئه ڕوه به

   که وه لیل بھنته لک ده  ترمگه  به  دت که و واتایه  به نت، پداویستیانه داده
خر   نه  بهCathrine MacKinnonینۆن ؟ کاترین ماکک یه تیان هه تان بوونکی تایبه ئافره

تان   ئافره یشتن له  تگه ستتی که به  و مه وه داته  دده  پرسیارانه م جۆره ی ئهم وه
و  ئه.   نییه وه تانه  بوون یان سرووشتی ئافره کی به ندیه تان هیچ پوه ک ئافره وه

و  ئه. س  و به تانه هی ئافر قینه سفکردنی ڕاسته  کورت و هاسان بۆ وه یشتنه تگه
  خرته بریان ده  و زه وه وسنرنه چه  ڕاستیی ده تان تیایدا به  ئافره ی که یه قینه ڕاسته
کو  ک وه ی یه  پله ک به ت، نه ک ئافره ر وه  سه کردرته ستدرژییان ده ر و ده سه
 .نگین ژار یان زه شپست، سپیپست، هه ڕه

 
 تانی  ئافره ریکی دوو جار زیاتر له مه ئه ـکیری فه تانی ئه  ئافره کاتک که

ت  ک ئافره وان وه کرت، ئایا ئه وتکردنی سکسییان پ ده سپیپست زه
زی  گه  ڕه  دت که و مانایه  به  نه مه ؟ ئه کردراوه وتکردنی سکسییان پ نه زه
وان  ی ئهکان  زیانه ش دت که و مانایه  به و نه)  ئیریلیڤانته ( خه وان ببایه ئه
  به. زییدا ببینرت گه ڕه) کۆنتکستکی(ی  ی چوارچوه وه ره  ده کرت له ده

ی  قینه  ڕاسته له" سکس "  دت که و مانایه  به وه ، ئه وه وانه پچه
.  وه وانیشه  هی ئه به،  پکھاتووهتان  موو ئافره کانی هه له زموونگه ئه

)MacKinnon 1991:20( 
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ک  ت وه ر ئافره سه  له  قسه ی که و تواناکارییه ستھاتوو له ده هنجامکی ب رئه به
 ت سته دهندی   پوه ڵ خۆیدا بھنت که گه  له وه توانت ئه ها ده روه ت بکرت هه ئافره
   که شیاوه  بگومان نه وه ئه. رنجدا نامنت  ژر سه لهتاندا  پیاوان و ئافره نوان  له

تان  ڕ ئافره مه یشتنک له بوونی تگه  بکرت ب ههتان ئافرهی ستت ر بنده سه  له قسه
 . تیانه تکی ئافره فتاری سیاسه  بۆ ڕه رجکه تان مه مکی ئافره خودی چه. ک گرووپ وه

 
تاندا  ندی ئافره وه رژه  به  سکسیزم له  دژ به توانین وا شلگیرانه  چۆن ده ئمه

نابردن بۆ  بت؟ ئایا ب په) ک دڕدۆنگیه(همک   وه که ر پۆلنه گه بدوین ئه
باربردنی یاسایی،  توانین داوای منداڵ له  چۆن ده ، ئمه"ت ئافره"مکی  چه

یی گرینگی  ر بناخه سه  له  دروستیی، یان مووچه چاودریی منداآلن به
 )Alcoff 1988:420( ین؟ راووردکراو بکه به

 
ر   هه میشه  جنس هه  که یه وه ها ئه روه  هه  پۆستمۆدرنکه  ڕووانگه ی دژ به خنه ڕه

  م مانادانه رچی ئه گه ک بدات، ئه ر مانایه ش هه میشه  هه نگیشه بت و ڕه ده
توانین جنس  ده   نه ئمه. پیاویان  ینت ئافرهیان   ئمه. )Gatens1992(شگۆڕت  ده
  ندیش به ، با چه وه ینه بیر خۆمانی ببه توانین له  ده نین و نه ر خۆمان دابکه به له

 . خوازیاری بین وه زووه ئاره
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 تبینی
 
ر دوو پرنسیپی  سه توانن له دهتاییدا  ره سه دۆخی  کان له  مرۆڤه گرت که پ داده Rawls ڕاوس ١

ک  مووالیه ترین ئازادی شیاو و بۆ هه وره میان پرنسیپی گه که یه. ک بگرن یی یه تی بنچینه واییه ڕه
بت وا   و ئابووریی دهتی یه کۆمهکسانیی   نایه که:  م پرنسیپیان دوو لکی تدایه دووهه.  کسانه یه

 قازانجی  که) ب( و  یه  خراپترین دۆخیان هه  که وه  بته و مرۆڤانه  قازانجی ئه به) ئا ( ش بکرت که دابه
م  که یه. ک موو الیه  بۆ هه وه کسانه لی یه هرجیی و ه  هاومه  به وه سترنه  و ئابووریی ببهتی یه کۆمه

س  که نکی ئازادیی تاکه  نابت هیچ الیه یه و شوه به. ستت وه میان ده ر دووهه سه پرینسیپیان له
  ک که گایه  کۆمه ڕاوس پی وایه. ست بھنرت ده ی ئابووری وه شه  گه ی بۆ نموونه وه بنرت بۆ ئه الوه وه
ک  بت وه بات، ده  ده ڕوه کان و به  جۆراوجۆره که شکردنی ماف و که  تیایدا دابه واییانه و پرنسیپی ڕه ئه

 )Rawls 1971( .کی باش گایه  کۆمه ش به یه و بناخه ر ئه سه وا ببینرت، له کی ڕه گایه کۆمه
ک  وان یه ر ئه گه ت، ئه ستتیی ئافره داری و بنده رمایه ندی نوان سه  پوه ت به باره گفتوگۆی سه ٢
 Heidi  هایدی هارتمان وت که  ڕه وته دا که مه و ده ، له وه سترنه به  ده وه  پکه م یان دووان بن که سیسته

Hartman )دا  لههارتمان ". میی تیئۆری دوو سیسته " برا به  ناوده ست که رده  به ی خسته وه ئه) ١٩٨١و پ
کی  یه  بنکه تی به ی خۆیهت سته دهبوونیادکی ) پاتریارکات(سیی ی جنت سته ده نیزامی  گرت که داده
 ناو   له شکی دروستکراو نییه  به یه و شوه ی جنسیی بهت سته دهنیزامی .  وه کی خۆیه یه  و وزهت سته ده

 .دارییدا رمایه مھنانی سه رهه می به سیسته
 The ندی ناشادی مارکسیزم و فمنیزم ماوه زه: تان و شۆڕش  ئافره  له که کی گۆتوبژه یه کورته

Unhappy Marriage of Marxism and feminism Women and Revolution:   ت که  دهست دهداو. 
ودا  بدرت، له ر ده ک فۆرمکی نوی پلورالیزمی ڕادیکال ده  وه که هجیاوازی ندک جار ڕووانگه هه
   بوانه بۆ نموونه. رنج  ژر سه ونه که ی جنسیی، دهجیاوازینیا  ر ته  هه ژمارد، نه ئه ی بهجیاوازیلک  گه
  .)١٩٨٨(  Eienstein یسینستاین ئه
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٤ 
 و گشتیی) تیی تایبه(سیی  آه

 
 

  کی سیاسییه یه دیارده) تی تایبه(سیی  ی که دیارده
 
ـ  ١٩٦٠  کان له نیسته فم یه م فۆرموله  به!" ، سیاسییشه سییه ی که ی دیارده وه ئه"

 هزکی  که ربینه ده.  وه  ناو گۆتوبژی سیاسیه کیان فدایه شخه کاندا مه
باسی  کاتک   بت که ربینانه و ده  زۆرترین له نگه زنی دروستکرد و ڕه ری مه کاریگه

 . وه هندرته کرت ده فمنیزم ده
  هیرارشیه نیزامی  ک بوو دژ بهک ئستا، شۆڕش ر وه م، هه و ده  ئه که فۆرموله

   سیاسییشه سییه ی که وه  ئه  پ دابگیرت که  که وه و ڕگایه له.  که  سیاسیه )پیرامیده(
  وه  الی خۆیه به  آه ک یه  شوه  به دت و  که وه ر پرسیاره ژ  خرایه ریته و نه ئه

یی سیاس/گشتیی/  الی پیاوانهکات و دوو ق ده ڕاستدا شه  ناوه  جیھان له هگر نه گومانھه
  که یه وه نگاربوونه ره  به  ربینه دهو  ئه. کات دروست ده ناسیاسی/سیی که/ تانه و ئافره
لی   پرسگه وه نتیکه می ئه رده  سه ر له  هه ی که ریته و نه  خودی ناوکی ئه دژ به

 .ر  ده ته شتووهپانی سیاسی هاوی  گۆڕه کان له جنسیه نده ش، جنس و پوه ت له باره سه
 ناو  زایی بوو له بانگکی ناڕه"   سیاسییشه سییه ی که وه ئه"تادا  ره سه له
ها  روه کان و هه ته کانی ئافره سییه  که زموونه ئه. پدا ی چه وه تانی بزووتنه ئافره
ن هاوڕێ  الیه دا له"  سیاسییـنا "پانی   گۆڕه کانیشیان له شیه  هاوبه زموونه ئه

  سارکردنی کات به بری خه  له یانگوت که کان ده پیاوه. خرا  پشتگوێ ده وه هکان پیاوه
"  وه وره گه" شتی  تان خۆ به تی ئافره ستییان، جی خۆیه  ژیانی که یی له گله ورده
ت  وه زگای ده داریی یان ده رمایه کردنی سه  ڕیفۆرمه ک بۆ نموونه ن، وه ریک بکه خه

)Grant 1993( .چه انیش بهک ته ئافرهیان داده وه وانه  پگومان گرت که  پبهتان  ئافره ب   
تان   ئافره آلتیان له سه  ده  که  دیاره وه پیاوان پیانه. ریکن  خه وه هگرینگپرسی 
   لهتدا،  پیاو و ئافره  واتهکاندا،  نوان جنسه کان له ندیه ش پوه وه رئه به  و له تره زده
تی  نووسیویه )١٩٦٩(  Kate Millettیت میللت که.  یه  بازاڕییشدا، سیاسیانه  و له وه ماه
  دات که  ده و واتایه ویش ئه ، و ئه وه گرته کان ده له ندیگه موو پوه ت هه  سیاسه که

 .)1969:23(" کرن  کۆنتۆڵ ده وه ن گرووپکی دیکه الیه ک گرووپی مرۆڤ له یه"
  وه خته ـ ـی خۆشبه" Bra Familjen  –خزانی باش "کانی  ییه  نموونه  ونه هۆی به

  ت به باره  فمنیزم سهرکی ده وا ، ئهن زیاتر سووا وه ناره  که  له ورده  ورده که
   ی آه انهبۆچوونو  ئه. هزتر بوو به) تی تایبه(سیی  ی که تی سیاسیانه سه خه
 یانگ  ڕهییقوو  به گی ک مرگکی ئاسووده ان وهشی خز  بینینی که ت به باره سه

ی لدانی  رباره  زانیاری ده کاتک که. ن و ڕزان هدی هدی وردبوو بوو،داکووتا
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،  وه  ژر تیشکه ـ کاندا خرایه ١٩٧٠   ناو مادا له  له ستدرژیی سکسیانه ت و ده ئافره
مین بۆ جنسی نر  که  یه ره  ههی  پله سیی به ختیی که  خۆشبه  ڕوونی دیار بوو که به

 ترسناکترین شون بۆ   که وه خایاند ڕوون بووه  زۆری نه کاتک که. پارزرا بوو
ژیانی وان  ئه ـ   ماڵ بووایه ی له که ر پیاوه گه  ئهـی خۆی بوو  که تک ناو ماه ئافره
ی پشووی خۆی  وه شانه  زیاتر و زیاتر دروه وا پیرۆز آرابوو ی آه یه و شوه  بهخزان

 .کیس دا له
بوویی   دۆخی گیرۆده دا به واده  خانه تان له ئافره" سیی که"یی  سته بندهفمنیزم 

 کۆنتۆڵ  وه که  الیه ندی نوان له پوه.  وه سته به دا ده آه هگشتییزا  فه ناو  وان له ئه
دا  وه شی ماه ی که که ستیه  که  له وه  ڕووی سکسیه تان له ستکردنی ئافره کردن و بنده

یی و کاری   نزممووچه  له متر دیارن و که تدا که  سیاسه  له  که وه  ئه وه کی تره  الیه و له
تدا   ژیانی سیاسه تان چۆن بتوانن له ئافره. درت نزمدا زۆرتر دیارن، نیشان ده پله
  تان نه  ئافره کاتکدا که  له یانه  پیاوان هه رج که لومه مان هه  هه شداربن به به

یشتن  وڕووی گه ره نگاو به مین هه که  ژیانی خۆیشیان؟ یه شی خۆیانن و نه نی له خاوه
  ی له وه  ئه  بت که  وه رآكردنی ئه دهبت   ده،ر کی دیموکراتی و دادوه گایه  کۆمه به

ی  باخچه   و ک منداآلن له ستدایه  ژر ده ی له که دات، ک پاره ژووری نووستندا ڕوو ده
  لکن که  پرسیارگه وانه ئه. نت سته دهری   ڕاستیدا فاکته ، له وه هنته ساوایان ده

 )Philips 1991(.  وه ته ڤی سیاسه  ناو ڕۆژه بت بھنرنه ده
 هیچ   که  ماندوو کردوه وه وه یان به وره کالسیکی سیاسیی بیرکی گهبیریارانی 

 Johnجۆن لۆک .  کان سرووشتکی سیاسیان نییه زانیهخ ندیه  پوه  خزان و له کام له
Locke ناسه و شته تی به سیاسهوه کرد که  ده  پزانه  که کی به ندیه  هیچ پوه شی خ  
کی  ندتیه  ناوه موو جۆره  هه وه سووریه  جه بهڕۆسیۆ ژان ژاک . )Okin 1991(  نییه
 هاوکاتیش ڕوونی م به، و  وه کرده ت ده شی گشتییدا ڕه  ناو که ی لهت سته ده
  آلدارییه سته و ده ئه. ش بکرت  ناو خزاندا به داریی لهت سته ده نابت   که وه کرده ده
  ن که  ده وه الی خۆیانه کان له مۆدرنه  بیریاره.   سرووشت هی پیاوان بووه ر به هه

 ناو  ار خزان ناهندرتهندک ج  هه  که  ڕوونه سیی و گشتیی هنده سنووری نوان که
   ڕۆشنیایی بخرته  نییه وه ک خزان پویستی به یه  هیچ شوه به.  وه کانه تیئۆریه

 ت سته ده.  ندار نییه یوه  په وه ته  سیاسه ی ژیانی خزان به وه رئه به ر، له سه
 . ی جیھانی بچووکه رئشه ڤین سه ،  ئه زنه ی جیھانی مه رئشه سه

و  هاوژرن ئه رده رخ ده  تیئۆری سیاسی هاوچه  تکا له  و ژیانی ڕۆژانه خزان که
پی   پبه  آه هناسیاسیی و کی سرووشتیی یه  خزان دیارده گرت که  ڕاده نیشاندانه

تان و  کانی ناو ئافره سییه  که ندییه رهاویشتنی پوه  ڕگای ده له.  باشه  پستی خۆی
  ها له روه هه.  وه ی خۆیان بھنهت سته دهتوانن   پیاوان دهشی سیاسییدا  که پیاوان له

  کانی خۆیدا تیئۆری سیاسی خۆی له وه  ناو توژنه  له که سییه ڕگای پشتگوخستنی که
  سییه وی که  ئه  که وه و بیره گرتن له  پ هه یه وه و ش به.  وه بینته  بازییدا دهمان هه
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سیی   که وی به  چۆن ئه ی که وه ردوو بۆچوون، له  هه  له گره خنه  فمنیزم ڕه سیاسییه
 نوان   سنوورکی سرووشتی و دیار له  گوایه ش که یشتنه و تگه کرت و له  دهسف وه
ر کشانی سنوورکی  ههن  آان ده فمنیسته.  یه وی سیاسییدا هه سیی و ئه وی که ئه
 . دنکی سیاسییهفتارنوان  خۆیدا ڕه  خۆی له یه و شوه له

 
 

 ق ئهلکچوون و 
 

 لی ت  لک شوه  گه توانرت به ده"   سیاسییه سییه وی که ئه " پداگرتن که
ت بۆ  ی ئافره  و ناکۆکیانه نه ندیی دووالیه سنی پوه  په و پداگرتنه ئه. یرت بگه

کرن و  سییدا کۆنتۆڵ ده شی که  که تان له  ئافره هاوکات که: کات ت ده سیاسه
ک سیاسیی  وان وه زموونی ئه تی ژیانکردن و ئه وا چۆنیه ، ئه وه وسنرنه چه ده

  ی که و شتانه موو ئه ، فمنیزم هه وه ریتییه ی تیئۆری نه وانه  پچه به. نابینرت
و  ڵ ئه گه ش له مه ئه. ر  سه خاته  ژرپرسیار و ڕۆشناییان ده خاته دهین  یکه  ده ڕۆژانه
  می جنسیی، له ی جنسیی، یان سیستهت سته ده نیزامی   که وه دا دته نهیشت تگه
 چۆن خۆمان  ئمه.  وه هدرته کرت و ده گادا دروست ده  کۆمه کاندا له موو ئاسته هه

   له شکه  به وه ت و پیاو بین، ئه ک ئافره ک کچان و کوڕان و وه  وه ین که که فر ده
   کچان به ن، که که متر قسان ده  کوڕان که  کچان له که.  که هت سته دهنیزامی 

متر   که ندیی کچان به زوومه  ئاره بن، که  ده وره  گه وه متره ڕیی که خۆباوه ستکی به هه
 )Mansbridge1993(.  که هت سته ده نیزامی   له شکه  هی کوڕان به ک له نرت وه داده

ندیی  تمه  تایبه  کولتوری ئمه  که وه درته لک ده وا  که  واتا سیاسیه یه و شوه به
   مژوو ناچاربوون که تان به  ئافره که. دات تان ده  پیاوان و ئافره  به وانه واو پچه ته

تنتی   پیاوان په بن، هاوکات کهقیی  نائهو ) ئمپاتیی(ش، هاوسۆزیی  ریی له نونه
  مه ، بگومان ئه پدراوهتیان ئاقفتارنونی و  ڕووناکبیریی، ڕه) تاپۆی(

کان   سیاسیه زراوه دامهشی سیاسیی و بۆ ناو  تانی بۆ ناو که ی ئافره وه ژووره چوونه
  نرخنرن که رز ده  به تانه سه و خه ئهتا ئستاش تدا   سیاسه له.  تتر کردووه حمه زه
 .یان بت تان نه  ئافره دان ساآلن وا بینراون که  سه به

   نیین که وانه نیا ئه کات ته یان بۆ ده  فمنیزم ئاماژه ی که روگرفتانهو گی ئه
شداریی   ژیانی گشتییدا به  له گیرت که ی جودا ڕگایان ل ده  شوه تان به ئافره
  گرته  چی ده آهتیش  مکی سیاسه ڕۆکی چه ر خودی ناوه ت هه نانه تهفمنیزم . ن بکه

  یشتنه تگه.  وه آاته  ژرپرسیار و شی ده خاته دههاوژت  رده خۆی و چی ده
ست و  ش، هه  جنس، له  به سته وه پ کات که رامۆش ده  فه وه ت ئه  سیاسه  له که ریتیه نه

 ڕووی  ش له وه رئه به ڕوانرت و له سیی تی ده ک که  وه ش و جنسی ئمه له.  وه سکسه
. نرت دادهق  ئهپانی  گۆڕه  به  که یاسیه س پانه گۆڕه. بینرت خ ده  ببایه وه سیاسیه
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   که جنس شتکهودا  له.  وای سیاسیی نییه ڕه) کی گۆریه ته که(جنس پۆلکی ودا  له
 .ریکی بین  کاتی ئازاددا خه بت له  ده ئمه

و  ست و له  هه ش و له  له جودا له وه گه  ڕه ک شتکی له ت وه دیتنی سیاسه
موو مرۆڤک  هه.  گی داکوتاوه ی مرۆڤ، ڕهق ئه  ی سیاسیدا بهی کولتور ڕه باوه زده
 لۆژیککی لکچوو بتوانت   و به مان شوه  هه  به کرت که ڕوانیی ل ده چاوه
   دت که وه  مانای ئه  به م دیتنه ئه. ی باشتیی گشتیی بکات رباره نجامگیریی ده ئه
 . سییه  که وی که  الی ئه  ج بھدرنهبت کان ده کانی نوان مرۆڤه هجیاوازیموو  هه
  کرت که ڕوانیمان ل ده لکی سیاسی چاوه کتورگه ک ئه وه  یه و شوه به

. هاوژرت رده ده مانسیی  که یودا خود بت، له کی باشتیی گشتییمان هه یه ڕووانگه
نگکی  بوونی ڕه تیی، هۆمۆسکسیوالیی، یان هه جنسکی تایبه ربه زموونی سه ئه

 بلیتی   نیین که نده وه فتتی هیچیان بایی ئه نه تی پست یان که تایبه
 )Young 1987(. ت پ بدرت یان بۆ ناو سیاسه وه ژووره چوونه
 کام  ی که وه م ئه ، هه وه  ژرپرسیاره نه خه ردوو ده کان هه  فمنیسته یه و شوه به

 و ک بۆی  وه رز بکرنه سیاسییدا به) ڤی ڕۆژه( ئاجندای   له یه  بۆیان هه پرسیارانه
  توانین له  ده  ئمهک یه  چ شوه به  ش که وه م ئه دا بت، و هه که مه  گه  له یه هه

ر  سه بت له ت ده  سیاسه  گوایه ی که و بیره ئه. شدار ببین دا به که  سیاسیه پرۆسسه
  بت به  ده  ئمه کات که  دابنت وا ده  بناخهق ئهی لکچوون و  بناخه
  ک له شدار بین، نه تدا به  سیاسه  له وه بستراکته یی ئههاووتندتیی  تمه تایبه
 . وه شیی و جنسییه ی لهجیاوازی  ندیی مرۆڤییدا به تمه تایبه

پانکی   چ گۆڕه کات که  ده وه  به   ئاماژه)Maud Edwards 1992(مۆد ئدواردس 
  که سیاسیه نیزامه. ڵ ملمالنی جنسییدا بکات گه  له ه مامه   که  گۆڕدا نییه سیاسی له

ن، ب   خۆیان ڕک بخه وه تان و پیاوان پکه  ئافره  که  بنیات نراوه وه ر ئه سه له
   گوایه  که ی داکوتاوه بناخه  پوابوونهو  ر ئه سه ش له مه ئه. چاوکردنی جنس ڕه

ر  سه  له وه بریتی ئه وا له تی ڕه یاسهس.  کان ب ملمالنیه ندی نوان جنسه پوه
ک   وه تان ڕگایان پ نادرت که ئافره.  وه هۆندرته پ ـ ڕاست ده ندی چه هه ڕه

. ن تدا بکه  سیاسه شداریی له ، به وه ندی خۆیه وه رژه  به ک گرووپ به ک یه ، وهت ئافره
شدار بن،  س به که ک تاکه  وه شدار بن که  به یه دا بۆیان هه رجه و مه ژر ئه تان له ئافره
 .کی سیاسیی ک کۆمه ک وه نه

  دا به که  داکووتراوه  سیاسیه مه ی سیسته وه ره  ده  له تانک که  ئافره یه و شوه به
.  وه بنه  ده که  ئارادابووه  له نگاری نیزامه ره  به،ن خه ن و خۆیان ڕک ده گه ک ده یه

ی  وه رئه به  له یه ندی سیاسیان هه وه رژه وان به  ئه ن کهگر تان پ داده  ئافره کاتک که
ندگریی جنسیی  یوه ش په یه و شوه وت ـ و به که رده  ده که تن، ملمالن جنسیه  ئافره که

ک گرووپکی سیاسی خۆیان  تان وه  ئافره کاتک که. ر چاو  به وته که پیاوانیش ده
   و ویسته که بستراکته  ئه سه که تاکه. ک گرووپ بن به پناسنن پیاوانیش ده ده
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  شه  سنووری نوان له نامنت ـ هاوکات که) ویان بره(ی ئیعتیباریان  که گشتییه
.  بت  ده وه ڕووبوونه ڕووبهآبوون و  یه دژبه دووچاری  که  گشتییه هق ئه و  که سییه که

)Eduards 1993( 
 

تییان  تان داوای تایبه  ئافره ی که هو رئه به کردرن له ل دروست ده گه گرووپه
   خودی ئه  که دایه  ڕاستیه ان له که وه ره قنه  ته  سیاسیه  هزهم به ، یه هه

ک  تان وه ئافره. رچاو  به خاته  ده که جنسییه نده هه  ڕهیان زراندنه دامه  جۆره
. ن که نک دهیاندا داوای ئاخافت که ره رانبه ڵ به گه  پش و له ت دنه ئافره
  دا بنرت که وه  ددان به  که  وایه وه ک ئه  بۆ پیاوان وه م داوایه ندکردنی ئه سه په
   له ی که شه و له ئه.  یه کی سیاسیی هه تان واتایه ندگریی جنسیی ئافره یوه په

،   ههات کۆنتۆنه ستیی له یی و هه همای جودا کردرت، که  نکۆی ل ده مژه
   سیاسییه ئاخافتنه. تدا  ناو شانۆی سیاسه کات به  خۆی ده یه و شوه به
 Eduards( . رزه  له وته که دهبت و  ق ده  له یه و شوه  به که  قنییه ئه

1993:106f( 

ووی

 
 

 تیی  و دایکایهت سته دهسکسیوالتی، 
 
 ییت سته ده نیزامی  وی گشتییه  و ئه سییه وی که  سنوورکشیی نوان ئه که

س  لک که گه. ری ڕکن سه کان له ی فمنیسته  زۆربه  که  شتکه وه هته جنسیی ده
زا  فه  کرن و که ر جنسک دیاری ده کان بۆ هه  سنووره ن که که  ده وه  به ئاماژه
. نگندرت سه ڵ ده تان هه وی ئافره ک له وڕاست بندتر وه ر ڕاسته  هه که پیاوانه

   دۆخه وی له  ئه  که یه  هه وه ر ئه سه ش له وره گه) آی هاوڕاییه(کی  کاییه ها یه روه هه
بت سنووری نوان   ده  و که وه شاردرته دات ده ی جودا ڕوو ده  شوه دا به که سییه که
جودا چۆن بیریارانی    کهم به.  وه  خاو بکرته و سیاسییه  و ئه سییه وی که ئه
   جوداییه و شوه دا ئه  بناخه له.  یه ی جودای هه ن شوه ه بک  چاره که خوازن گرفته ده
 . سییه وی که ی ئه وه  بۆ شیکردنه ی شوازی جودایه رباره ده

نگ  بروزه  مۆرکی زه که  خزانییه سییه که  شه  که ن که کان ده ڕادیکاله فمنیسته
  سییه  که ندیه  پوه  له که وه وساندنه چه.  گرتووه تانی هه  ئافره ستدرژیی دژ به و ده

ندی سکسیی نوان   پوه له. )  بکه٣٧ی  ڕه راووردی الپه به(  گی داکووتاوه دا ڕه که سکسیه
 لدان و  نگه بروزه و زه ئه.  نده  ناوه که  سکسیه نگه بروزه تاندا زه پیاوان و ئافره

نی سکسیش ستبۆبرد شفرۆشیی و ده وتکردنی سکسی و پۆرنۆگرافیی و له زه
ن ناکرت   ده  که یه وه کان ئه ڕادیکاله ی فمنیسته که ییه بنچینه بیره.  وه گرته ده
 نوان  جیاوازی لهوان  ئه. ببینرت" نائاسایی"و " جودا"ک   وه که  سکسیه نگه بروزه زه

ک  هبت و بری فیزیکی تیایدا نه  زه ک که ندییه نگدار و پوه بروزه کی زه ندیه پوه
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  ی جودادا له  میانه  له که  پیاوانه سکسه. جودایی ک شوه ک وه  نهنبین جودایی ده پله
قتی و توندوتیژیی تا   ڕه  به وه تیه  نیشاندانی پیاوه ر له نگ، هه بروزه وری زه ده
داریی،  ماسولکه   آه وان پیان وایه ئه.  وه هۆندرته ، ده ستدرژیی خووگرتوانه ده
 . گردراون وه  پکه نزیکانهزۆر نگ و سکسوالیتیتی  هبروز زه

 
ک   وه نگ و نه بروزه ک زه  وه نگی سکسی نابت نه بروزه کردنی زه واتای پیاده

 تترانجاندنکی  له [...]  ڕۆی سکسی پیاوانه. سکس، پۆلن بکرت
  م ئاکاره ئه.  آات  ده خوالسهداراندا خۆی ت سته دهمتر   که  له برئامزانه زه

  ک خودی سکس خۆی، به رکی سکسیی، وه ستنه سھه وه ک هه  وه بازاییه
  )MacKinnon 1989a:316 (. زموون کراوه ئه

 
  و له وا ئه دات ئه تک ده  ئافره  کاتک پیاوک له نووست که ئڤا لوندگرن ده

  بنه تر ده پیاوان زۆر زده. "تکا فتار ده ی کولتوری خۆیدا ڕه که جنسیه ی سنووره وه ناوه
   سکسیوالتی پیاوان به هاوکات که. )1990:13(" ٔگرن تان توند ده ئافرهٔ  نر کاتک که

ه دهباۆتی ئافره ، ئه ستراوه  به وه ستی و کۆنتکسوالرمی بنده تان له وا سستیی،   ت
ت سته دهبند ستبووندا بۆ پیاوان ده رده به ی و لهتفۆرمکاتلین بارری. ر Kathleen 

Berry )ت تان ده ی ئافره ردوونیانه کی گه یه وه وساندنه ر چه سه له )١٩٩٥م  ئه. دو
شفرۆشیی و   له تان و له شی ئافره  له  بازرگانییکردن به  له یه وه وساندنه چه

  له  یه وه وساندنه م چه ئه م بهوت،  که دهر  ده  ڕوونترین شوه رافییدا بهپۆرنۆگ
تان  کانی نوان پیاوان و ئافره  سکسیه ندیه کانی پوه موو شوه نگی هه دا ڕه بناخه

 شت،  کرن به تان ده ش، ئافره نیا له  خوارێ بۆ ته هندرنه تان ده ئافره.  وه داته ده
 .پیاوان) تکردنی ڕاحه(نیا بۆ ئیرزاکردنی  ته

ربینک بۆ  ک ده ی هترۆسکسوالیی وه  باسکردنانه م جۆره شدا ئه وه ڵ ئه گه له
.  یان لگیراوه خنه  نامژوویی و ناڕۆشنن، ڕه ی که وه ت، به ی ئافره وه وساندنه چه
سن   په نیانه کالیه ر ئاوا یه ناتوانرت سکس ههن   ده  بیره م جۆره گران له خنه ڕه

 کات و  سکسیش له و  یه ر سکس هه سه زموونی جودایان له تان ئه ئافره. بکرت
 .کرت  ده ی جودا پیاده  شوه کولتوریی جیاوازدا به

کان پی   ڕادیکالفمنیسته رجی پۆڕنۆگرافیی که لومه ها توڕدانی بھه روه هه
ن  ڕادیكالفمنیزم دهبیری   گران له خنه ڕه.  وه  ژر پرسیاره ته گرن خراوه ر داده سه له

ک  تان بکرت، ڕگایه کانی ئافره رجه لومه  پی هه ر به گه توانت، ئه پۆڕنۆگرافیی ده
   له تان بدات که تی ئافره توانت یارمه پۆڕنۆگرافیی ده. رفرازیی و سه ره بت به

   ڕگاپدراو و بینراو بت له ن که  و وای ل بکه وه سکسیوالیی خۆیاندا قووتر ببنه
ندک  هه. )Eisenstein 1988(دانراو بت ر سه رم و تابو له  جی شه ی که وه جیاتی ئه

  درت، له  پۆڕنۆگرافییدا نیشان ده ت له  کاتک زی ئافره چن که وای بۆ دهبیریار 



   - 59 -  ڕه الپه
  ت آانی ناو سیاسه ناآۆآیه

توانت  ، ده vaginal imageryیی زێ زمانی ونه"گوترت   پی ده ی که وه ڕگای ئه
  ن که که  وا ده م ونانه ها ئه روه هه. بت ی هه خشانه  و زانیاریبه ورکی فرکردنانه ده

  لهنرت  دادهیر  سه  به   که و بۆسارده ئه"کو  نونت، تاوه یر نه ت سه جنسی ئافره
ربوی   بهبی ده ئه  ی کوزدا له دانساه شاردانی سه  حه  له ت کهچر لووت ده

 .)Ellis 1992:165("  یه خۆرئاواییدا هه
نگ  بروزه رچیش زه گه  ئه ن که هد) هاوجنسباز(لک فمنیستی لسبیست  گه
  ر له سکسیوالیتی ههودا  له م به،   نییهشكی هترۆسکسیوالیتی بهوخۆ  ڕاسته

ر  سه ی پیاوان لهت سته دهر   و هه  کراوه  پناسه وه لیی پیاوانه رجگه ی مه ڕووانگه
ک  سکسیوالیتی وههترۆ  و جۆره بهکان   لسبیسته فمنیسته. کوتت تان داده ئافره
وان  م بۆ ئه  و هه وه الی پیاوانه م له  هه  ڕوو، که نه خه  سیاسیی دهآی یه زراوه دامه

ی جیاوازیر نیشاندانی  سه  هترۆسکسیوالیتی له یه و شوه به.  بنیاتنراوه
   له  سرووشتییانه یهجیاوازیم  ئه.  ندراوهزر هکان دام نوان جنسه" ی سرووشتییانه"

موو   هه توانن له پیاوان ده. ن ده دا دهت سته دهکانی  هجیاوازیر  سه  به رده تییدا پهڕاس
وت،  ست بکه یان ده بت زیاتر پاره پیاوان ده. تاندا زاڵ بن ر ئافره سه  به وه که ڕوویه

تری باکی  یه بت و پله نتر بن، خوندنکی باشتریان هه مه ته درژتر و به
م  ر ئه به  خۆیدا له خۆشویستنی هتروسکسیوالیتی خۆی له. بت ن ههیاتی یه کۆمه

کسان  رگیز ناتوانن یه کان هه  هترۆسکسیوالیتیه ندیه  پوه وه رئه به له.  یه انهجیاوازی
 ) Jeffreys 1994(.  بن

 
م دۆخی  ر، له گه بت، ئه رسوڕمان ده ی سه ندک جگه  هه وه  دنیاییه به

سکسی ) وروژاندنی(سی  وه ، هه  وردیی بنیات نراوه  زۆر به دا که کسانییه نایه
پیاوان .  بگومان وا نییه.  وه رییخوازی ساخ بته رابه  به تان به پیاوان بۆ ئافره

   که انهت سته ده ب میزاده و ئاده ر ئه  سه زوویان بچته  ئاره پویستیانه
زووی هترۆسکسیوالیی پیاوان   ئاره یه وهو ش به). ن که یان ده ماره(یانھنن  ده
، جودادانانک  زراوه دامه تان  خۆش و لووسکردنی  جودادانانی ئافره ر به سه له
 )Jefferys 1994:63( . زراوه دامه ت سته دهر جودایی  سه  له که

 
تان  یی ئافره سته  ژرده  که وه ته کی وا هۆنراوه یه  شوه هترۆسکسیوالیی به

و  بردرت و به ناو ده) یی( سکس  تان به ی ئافره وه وساندنه چه.  وه هدرته ده
  ندیه پوه. گرت رده ی بایۆلۆژیی، سرووشتیی و ئاسایی وه  پله  جۆرک له یه شوه

و  به.  وه شاردرته  ده چاالکانهتاندا  پیاوان و ئافره نوان  کان ئاوا له ریه گهت سته هد
ک  ست، نه ر ده  به خرته ک نیزامکی سرووشتیی ده تان وه تی ئافرهست  بنده جۆره
 . ه دروستکراو وه ی سیاسییهت سته ده ن الیه  له  آهک نیزامک وه

  که  هترۆسکسیوالیتیه زراوه دامه  ت که ده) ١٩٨٠( Adrienne Richئادریانا ڕیچ 
کردرت و ڕگایان ل  تان ده افرهکانی ئ شیته  هاوبه  نکۆی له  دت که و مانایه به
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نیا   ته ر به  هه دوت، که کی لیسبیستیی ده ندیه به وه ر پکه سه ئادریانا له. گیرت ده
ی  و چی و هزه تان و ئه  جوداکانی ئافره زموونه ئه.  خۆی ندیی سکسیی ناگرته پوه
. چت  ناو ده یوالییدا له ژر قورسیی هترۆسکس ، له یه تاندا هه  نوان ئافره  له که

ر   سه  ڕۆشنایی بخاته کرت که کی شیاو باس ده ک ڕگایه  وه که  لیسبیسیه ندییه پوه
ی ت سته دهکی نیزامی  ره ی سه  بناخه یه و شوه ک نۆرم و به هترۆسکسیوالیتی وه

  ینهڤ وا ئه ، ئه که  نۆرمه  ڕگای الدان له له.  وه  ژر پرسیاره جنسیی بخاته
ڤینی  ئه. ر چاو  به  بخاته که   هیترۆسكسیوالیهتوانت زیاتر نۆرمه  ده که لیسبیستیه

هترۆسکسیوالی ی  پایهنگاری  ره به) هاوجنسبازیی پیاوان(هۆمۆسکسیوالیی 
و  ئهتوانت  دهندا   درژخایه ، و لهنرت  دادهو ئاساییناچار ک  وه   آه وه بته ده
 گرینگشکی   به بت به  ده که  سیاسیه نده هه ڕه. زنت ببه  یهای ئاس وه وساندنه چه
 . مانای لسبیسبوون دت  به ی که و شته له

ندی سکسیی  تان پوه  ئافره ی که و ڕاستییه کان، ئه  لسبیسته  پی فمنیسته به
یی ب  هترۆسکسیوالیت ت که  نایه و مانایه نرخنن، به رز ده ڵ پیاواندا به گه له

 ) ١٩٩٤( Eva Christensonئڤا کریستۆنسۆن .   مای ناو گووگوزاره  و سهگیروگرفته
   جیاوازیی له  که هگرینگ  وه ئه.  یه ر دوو ئاست هه سه  هترۆسکسیوالیتی له  کهت ده

  زراوه دامهک  زموون و هترۆسکسیوالیتی وه ک ئه نوان هترۆسکسیوالیتی وه
و   ئه یه ڵ پیاواندا هه گه تیڤی سکسیان له زموونی پۆزه تان ئه ره ئاف که. بکرت

ک  مل و وه ک زۆره وه  آههترۆسکسیوالیتیی    له خنه ڕه  خشت که  نابه نجامه ره به
 .واج بت ب ڕه بینرت، دهر   نۆرمدهآی یه زراوه دامه

لی  رجگه  مه ه ک کان تکا پیان وایه کان و لیسبیسته  ڕادیکاله فمنیسته
نگ و  بروزه ندی نوان سکس، زه  پوه  که یه وه  ئه قینه ریی ڕاسته رابه به
  ته تایبهسی و  آه  ی که و شته  ئه ره هه. ر چاو  به ت بخرته ی ئافره وه وساندنه چه
 ناو  نگ له بروزه  بوونی زه  سیاسیی بکردرت و ددان به  به یه و شوه بت به ده

ر  سه  ژرپرسیار و وتووژی له کاندا بنرت، و بخرته کانی مرۆڤه  نزیکیه ندییه پوه
 .بکرت

تی   ناویان بنین بیریارانی دایکایه  پمان خۆشه  ئمه ، که بیریارانی دیکه
motherhood theoristsن که ر ده وانیش هه ، ئه ت له  ئافرهنادر گایان پتان ڕ  

 تان  ئافره ن آه  قبووڵ ناآه سفکردنه و وه وان ئه  ئهم بهکار بن،  شی گشتییدا به به
تان   ئافره وه وانه پچه به. ریی پیاوان بن گهت سته ده قوربانیی   بن آه وه ر ئه هه

لی  هاگه  به ن و کولتورکی خۆیان به ریی بکه آلتگه سه دا ده که ستیه  که  له توانیویانه
و  ر ئه سه ڕییدا له و په  له تییه ئافره  ـ م کولتووره ئه. )Elshtain 1981( دابژن  وه خۆیانه
 دایک  بت به کاتک ژنک ده. بت  ژنان مندایان ده  که زراوه دامه  یه بناخه
 جیھانی   له یه و شوه به.  وه وازییه ست دنه  ده دات به  خۆی ده که رستییه خۆپه
  تان له ئافره. چندرت خوکاریی ده  و بهستی ندتیی بۆ هاوهه تمه تدا تایبه ئافره



   - 61 -  ڕه الپه
  ت آانی ناو سیاسه ناآۆآیه

تیی  وازیی و نزیکایه شنه تیکردن، باوه ک دایکایه  وه وه ریتیی خۆیانه ڕگای ڕۆی نه
  بووایه  ده که  گشتییه شه  که ، که  خۆیانیان دروست کردووه ت به ووشتکی تایبه ڕه
 Ruddick 1989(1(  .وه ته بیانھ وه ره  ده ی له وه ک له ربگرت وه کی لوه که

  که سییه  که  ڕاستییدا دیارده  له واته ن ئیدی که تی ده بیریارانی دایکایه
و  ئه.   گرفته  که یه که  گشتییه کو دیارده ، به  نییه که گرفته)  که تییه تایبه(

 الواز و ی که گشتییه  سفارهت و   سیاسه ر ژیانی خزان کراوه رانبه  به  که ندیه سنووربه
درت و  سیی ده ندی که وه رژه  به دا ڕگا به که  سیاسیه شه  که له.  بسۆز کردووه

.   ئارادایه ک له ندییه ق ب هیچ سنووربه ڕه) ری روه کاآلپه(کی  رییه روه شتپه
 نوان   له کسانییه ی یه  خوازیاری دانانی نیشانه  که که  فمنیستیه ستراتیژییه

. )Elshtain 1981(  ره  تکده وه یه م ڕووانگه  له یه م شوه وا به دا ئه که هسیی و گشتیی که
کی   کبکیه بت به موو شتک ده ت، هه  سیاسه موو شتک ببت به ر هه گه ئه

   بۆچوونه ، له وه بری ئه له.  وه بنه ک ده وڕووی یه ره مووان به  هه رست که خۆپه
   که وه وه  ڕگای ئه له. کردرت  ده وانه کی پچه تراتیژیهدا، پشنیاری س که تیه دایکایه

  که  سیاسیه ووشته وا ڕه  ئه وی گشتییه ر ئه  سه  کار بکاته سییه وی که ڕگا بدرت ئه
  ، کهMaternal thinking) دایكتیكردن (وازی ندانهبیری .  وه کردرته  نوێ ده ڕادیکاالنه

سیی و گشتیی  تی ڕگای بدرت سنووری نوان که ۆیه، جی خ  بیرکی مۆدرنه جۆره
کرت و   مرۆڤیی ده  به که  سیاسیه شه که: بت  قازانجی ده  دوو جۆره مه ئه. زنت ببه

کار بن  تییدا به وه  کاروباریی ده واوی له  ته  به درت که تانیش ڕگایان پ ده ئافره
)Ruddick 1989(١. 

م

  وه ن ئه گرن و ده تی ده  بیریارانی دایکایه  له خنه ڕه   فمنیستانی دیکهم به
موو  ش بۆ هه ووشتکی هاوبه ش یان ڕه زموونکی هاوبه ر ئه سه  قسان له  که خۆگر نییه

   دایک له هاش بوون به روه  دایک و هه تک نابت به موو ئافره هه. تان بکرت ئافره
کی  یه وه چدانه رپه به. نای جیاواز دت ما می جودای کولتوریی و مژووییدا به ده

  و ونه ر ئه  هه یه و شوه تی به  بیریارانی دایکایه  که یه وه  ئه و فمنیستانه ی ئه دیکه
  ن که که هز ده  بهر تنه هرشتیار و خۆڕ رپه سهتانی  ئافره)  ستریۆتایپانه(ی  ریتیانه نه

ک  ر دروستیش وه ن هه ئینجا ده.  وهی جنسیی خۆی دروستی کردوت سته دهنیزامی 
دا  ری هه  فمنیزم سه تان بوو که ی ئافره  سنوورداکراوه م ڕۆه ک دژ به یه وه کاردانه

)Grant 1993:71(. 
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 ت و جنس وه ده
 

ن خزان و  الیه  ئازادیی له  ژرپرسیار که نه خه  ده و بیره  ئه ی که و فمینیستانه ئه
وان  ئه. ت وه  ده نه که گشتیی زۆرتر ڕووی خۆیان ده کرت به م ده راهه  فه وه تیه دایکایه

ت   ئافره وت که که ست ده  ده تییه و یارمه ت ئه وه ن الی ده  و ده وه هننه  ده گه به
ت،  وه ده.  وه وته  دوور بکه که تیه تایبهزا  فهیی و شکاندنی ناو  سته  وابه بتوانت له

خۆیی  ربه ندناڤیا، سه سکه) کانی فاهیه ڕه(کانی  ره  خۆشگوزه ته وه ت ده بهتای به
تان   ئافره وه تییه وه رتی ده ی که شه  ڕگای گه له.  هزتر کردووه تانیان به ئافره

،  وه  ڕووی ئابوورییه م له وان، النی که  ئه وه و ڕگایه له.  وتووه کاریان چنگ که
تیش  وه ده. ن  پیاو ڕزگار بکه بوون به سته  وابه  خۆیان له ی که هو  به ستیان کردووه ده
ی   و سیگورته رماه چاودریی منداآلن و دهمی  سیسته ڕگای  ها له وروه هه

. ن  بتوانن کاری خۆبژوی بکه  که خساندووه تان ڕه لی بۆ ئافره  هه وه تییه دایکوباوکایه
بری پیاوان   زه تان له  کار تا ئافره ته هها ڕیفۆرمی یاسایی جوداش خراو روه هه

 .بپارزرن
   لهگرینگنگرکی  ک الیه  زۆریی وه ت به وه  ده ن که که  وا ده م ڕیفۆرمانه ئه

ر  روه تپه تی ئافره وه ر ده سه  له  قسه یه و شوه به. بینرت رییدا ده رابه باتی به خه
ک   وه وه ندک فمنیسته ن هه الیه تان له ت و ئافره وه ندی نوان ده کرت و پوه ده

  ته یشتوونه  دانووستاندن گه ت به وه تان و ده ئافره. درت م ده ه  قه ک له یمانیه هاوپه
تان  تی و ئافره وه رتی ده که  یه و شوه به. ردووالیان لی ڕازیین  هه کۆنتراکتک که

  کردنی خۆی پویستی به شه تیی بۆ پتر گه وه رتی ده که.  رگرتووه ک وه یه سوودیان له
رتی  وت که ی کارکیان چنگ بکه وه تانیش بۆ ئه تان بوو و ئافره هزی کاری ئافره

 .)Hernes 1987(تییان پویست بوو  وه ده
راوورد  ی جیھاندا به شی دیکه ڵ به گه  لهان وآلتانی باکووریی ی که رانه و لکۆه ئه
رانی  تی خۆشگوزه وه  مۆدلی ده ی که نجامه رئه و سه  ئه نه گه زۆریی ده  به کردووه
  له ٢. ست هناوه ده وهتان  بۆ ئافرهری  رسوڕهنه وتی سه ستکه ندیی سودیی ده ناوه
و ریی  روه پهمنداکو پرسی  ندک پرس؛ وه م هه النی که رانییدا به تی خۆشگوزه وه ده
ک کاروباریی  ر وه به وه  له ت، که  ئافره ژ بهستدرژیی سکسیی د نگ و ده بروزه زه
  وه ندین ڕیفۆرمه  ڕگای چه تندراون؛ له نران، ئستا سیاسه سیی خزانیی داده که
،   باشتر بووه تی کردن شایانباسانه گردانی کار و دایکایه وه تان بۆ پکه لی ئافره هه

 .)Borchorst & Siim 1987(  ههزتر کراو ی جنسییش بهواردن هه  ی دژ به و پارزه
ڕاستی  ئایا به. ڕوانن ت ده وه  ده  له وه گومانه لک فمنیست به هاوکات گه

ڕاستیدا  کات یان له م ده راهه  فه که ستیه  بنده و قووتاربوون له ره تک به رفه ت ده وه ده
ریی؟  رابه و به تان ڕووه باتی ئافره  خه  له که یه شه ڕه خۆی ههر  ههت  وه خودی ده

 پیاوانی  تانی به یی ئافره سته  وابه وه رچاوه  به رانیی به تی خۆشگوزه وه ی ده شه گه
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ی  سته  وابه  به و آراونتان بوون  ئافره وه بری ئه  لهم به،  وه ته م کردووه  که وه تاکه
   له  آه یه وه ویش ئه  ئه.تیین وه رتی ده ی که سته تان دووجار وابه ئافره. ت وه ده

ڕای  ره سه. ندیش ک کارمه تکراو و چ وه ک خزمه یچژن، چ وه تامی ل دهزیاتر پیاوان 
م  رۆک و هه ک سه م وه ن، هه ده ر پیاوانن بیار ده  ههباکی  یه ش هشتا تا ڕاده وه ئه
ی رانی تی خۆشگوزه وه ریی ده روه تپه ئافره. )Hernes 1987(داریش  تمه ک سیاسه وه

) ستۆیووی ده(لیان بۆ نفوزی  تان زیاتر و زیاتر هه ئافره.  یه سنوورکی ڕوونی هه
   له خۆییانه ربه  سه تان ڕگا نادرن که ئافره.  وه ستندرته  ل دهجیددیسیاسیی 
 Borchorst & Siim(ن   خۆیان بکه  له  پی خۆیان گوزاره شدار ببن و به تدا به سیاسه

1987(. 
زۆریی  به Feminist thorists of the stateتیی  وه مینیستانی بیریارانی ده فم به
 دۆست یان دوژمنی  د، به  به  باش یان به نیا به ت ته وه  ده کهی  وه لهپارزن  خۆده
 .تنن سه تان بخه ئافره

  وگر ناتواندرت به  یان جه ت ئازادکاره وه  ده ی که وه ت به باره پرسیار سه
درود داهروپ . )Watson 1990(  وه  بدرتهم وهخرکی ڕوون   نه ک یان به یه به

Drude Dahlerup ی وایهت که وه بری ئه  له  که پدابگیر ه  ده ی پڕاستییدا  ت له و 
 دۆخی جودای  ت له وه تان و ده ندیی نوان ئافره تی پوه ، جی خۆیه  یان چییه چۆنه

ها  روه  هه کات که  ده و ئاماژه ئه. ))Drude Dahlerup 1994ت کۆنکرتدا بخوندر
 ڕاستییدا   چی له  بگوترت که ته حمه ی ڕیفۆرمیی تاکیشدا زه وه  توژینه ت له نانه ته

گرتنی جودا  پھهی  ڕووانگه پی  به. تان  بۆ ئافره یه وه ره وسنه ئازادکار یان چه
ها جی  روه ش هه وه ، و ئه وه نه که ی جودا شی ده  شوه  به که کان دۆخه فمنیسته

ر گرووپی جودای   سه کاته ی جودا کار ده  شوه تیی به وه نگاوی ده  هه  که یشتنه تگه
 .تان ئافره
 بیرۆکراتی  واتهکان،  گوترت فمۆکراته  پی ده ی که وه ی ئه وه  لکۆینه له

چت و  تیی الده وه نجامی ڕیفۆرمی ده رئه  ده  له وه ره رنجی توژه فمنیستیی، سه
و  دا ئه لره. کان تییه وه  ده ر کاری مرۆڤیی ناو ستروکتووره  سه خرته ده

  سوڕان له ستھنانی شونی خۆهه ده تان بۆ وه  ئافره خوندرت که  ده تواناکارییانه
تانی ڕادیکال،   ئافره  که یه وه بیرکی خۆگر ئه.  یانه  ههکاندا  بیرۆکراتییه ناو نیزامه

توانن شون بۆ گۆڕانکاریی  تییدا دانراون، ده وه ی ده  ناو پگه  له  ستراتیژیانه که
 ناو  م له ، هه وه یمانتیه ڕگای هاوپه له.  وه تاندا بدۆزنه رجی ئافره لومه  هه پمانا له

داری  تمه ڵ سیاسه گه لیی و چ له ڵ فمنیستیی گه گه ش، چ له وه ره  ده م له و هه
یشتن  تدا بۆ گه وه کارهنانی ده  به زۆیی له تان به شونگرتوو و بیرۆکراتاندا، ئافره

 .)Eisenstein 1995(بن  ده وتوو رکه لی خۆیان سه رامگه  مه به
بن و بتوانن   تان که  تواناکاریی ئافره یشتنکی وا له  تگهم به

ی  تیئۆریی فمنیست کاربھنن له هۆکراتیی بتی و بیر وه کانی ده ستروکتووره
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ر شتک   هه ت زیاتر له وه کان ده  ڕادیکاله فمنیسته.  وه درته چ ده رپه ڕادیکالدا به
 .بینن ستی پیاوان ده ک ئامرکی ناو ده وه

 
بینت  تان ده  ئافره وه مان دیده  هه یاسا به:   مانای فمنیستیدا نره ت له وه ده

دا  گه یان له ه یان بینت و مامه  پیاوان ده کات که دا ده گه یان له ه مهو ما
 )MacKinnon 1989b:161 f( . کات ده

 
و  ت له وه ده. دات  نۆرمی پیابوون ده  به ت شوه وه  ده  که یه وه  ئه که بیره

.  ت بگوناهـ نییهبا ده  ڕوه  به که سییه رتی که  که ی که وه ره وسنه  چه له میکانیزمگه
  هت سته دهنگی نیزامی  ت ڕه وه ی ده زراوه دامهت و  سه ، خه وه وانه  پچه به

  موو ڕیفۆرمه کان و هه تیه وه  ده چاره نگاوه موو هه هه.  وه داته  ده که جنسییه
  میشه  ههشرچی گه ت ئه نانه تان، ته ستخستنی ئافره ی بنده  مایه بنه کان ده سیاسیه

 .ڕوون نیین
 ڕگا  ی که  فمنیستیانه و ڕکخراوه  ئه گرت که   پ دادهJoan Ackerر  جوان ئاکه

و   ئه نه خه بت خۆده تدا هه وه ڵ ده گه ن هاوکاریی نزیکیان له ده خۆیان ده به
. )Joan Acker 1995(ن  ست بده ده ری سیاسی خۆیان له کنه  هزی ڕاته  که وه ترسیه مه
توانت  ت ده وه وا ده  ببن، ئه سته  وابه  وه هئابووری ڕوویی  لهکان  ر گرووپه گه ئه
ش  کام گرفتانه  کان چۆن ڕک بخرن و که  کاروباره داواخواز بت کهریان  سه له
 دۆخکی  خاته لی فمنیستیی ده  ڕکخراوگه مه ئه .رنجیان بدرت سه
گۆڕنانی ڕادیکالیتی ناو   له  له شه ڕه  هه که تیه وه  ده که کۆمه.  وه کراوه رنه رلده سه

ر ژیان  سه وامبوون له رده کان خۆیشیان بۆ به  گرووپه کات، هاوکات که کان ده کاروباره
وان   بۆ ئه که نگه ندا،  ڕسا بده  درژخایه نجام، له رئه سه. "بن کان ده ی پاره سته وابه
 .)Acker 1995:140( "'  یان بمره بگونجنه خۆ':  یه مه ئه

  ناو خودی نیزامه ستانیان له  ڕگای تپه تان، له ت داوای سیاسیی ئافره وه ده
ستتی  به  مه)Patricia Morgan 1982(پاتریشیا مۆرگان . خات لوپۆ ده په ، له که سیاسیه

ش  شه و به ئهت  نانه ، ته تانه ی ئافره وه م بزووتنه رده به  له میشه  هه یه شه ڕه م هه  ئه که
 ک یه نموونه. کات ر ڕکخستنکی جودا ده سه خت له  جه تاندا که ی ئافره وه  بزووتنه له

تادا  ره  سه  له ک که یه وه ، بزووتنه ریکایه مه تانی ئه ی ئافره وه  بزووتنه مه بۆ ئه
 هدی هدی م به. نی سیاسی و فمنیستیی ڕوون  گرووپی بالیه پکھاتبوو له

  آهکان   ئشکگره بنکه. ردا گیرا سه ستی به  ده وه ته وه ن ده  الیه  له که وه وتنهبزو
 چاودریی   ڕگایان به دا آه وه ئهر  رانبه  به له  ڕوه یانبرد به تان خۆیان ده ئافره
 یخواست دووباره ت ده وه ی ده یه و شوه کانیان به ڕکخراوهو ت داو  وه ده

خۆی ستی  دهت  وه کاتک دهم  به. نرگرت  وه پاره  ستیان آرد به ده  وه ڕکخستنه 
ت  نانه کو ته  هدی هدی گۆڕدرا، به که نیا ڕکخراوه  ته ر به  هه  نه وه کانه  کاره خسته
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تان،   ئافره بری پیاوان دژ به  زه ش گۆڕدرا، واته که ی گرفته که نه سه  ڕه کردنه پناسه
نگی  بروزه زه"کان ناویان نابوو   فمنیستیه وی گرووپه ئه.  وه هی درای  شوه دووباره
  و ڕاستییه  ئه یه و شوه به". نگی خزان بروزه زه"گۆڕدرا بۆ  ترمی " تان ئافره

  ر به ش سه که  و تاوانباره  جنسکه ر به  ڕاستییدا سه  له که  قوربانییه شوندرا که
آان   فمنیسته آهی   سیاسیه ره  خۆماتده شه ڕه و هه ئه  یه و شوه به.   یه هجنسکی دیک

ک گرووپک داوای  تان وه  ئافره  ـ کهیان بوو  هه وه پشت چاالآی خۆیانه  له
 . وه کرد ـ پووچ کرایه یان دهت سته ده

  کی سیاسیی که زاییه موو ناڕه  هه  که یه وه  ئه یه وه م لکدانه نجامگیریی ئه رئه سه
 توانایدا  ت له وه ده.  لوپۆخستندایه په ترسیی له  مه کات له ت ده وه  ده  له شه ڕه هه

 ژیانی  بت خۆیان، له تان ده ئافره. ستیی پیاوان ڕزگار بکات دهبا  تان له  ئافره نییه
ی  وه بریتیی ئه له. )MacKinnon 1989b( خودئاگا ببن  که ستیه  بنده ی خۆیاندا، له ڕۆژانه

ست بھندرت،  ده  گۆڕانکاریی وه وه نای سیاسیی جگرتووه  ڕگای که رت لهوڵ بد هه
ی  و کاته ئه.  ن دا، خۆیان ڕک بخه که مه ی سیسته وه ره  ده جیا، له تان به بت ئافره ده
رجی  لومه  هه بینن، به  ده تانی دیکه لی خۆیاندا ئافره  ناو ڕکخراوگه تان له  ئافره که

ش بۆ گۆڕینی نیزامی  ستیی و داوای هاوبه شی بنده زموونی هاوبه نن ئهتوا خۆیان، ده
 .ن  بکه ، فۆرمولهت سته ده

 
 

  
 ستیی و سیاسیی لی که سنوورگه

 
  ستیی له تی که  سیاسه کات که  زۆرانبازی ده و گیروگرفته ڵ ئه گه فمنیزم له

باتی   خه چ ڕۆکی لهبت  توانت و ده ت ده وه بت چۆن بت و ده ڕاستییدا ده
  ی له و فمنیستانه  ئه  که  پی وایهAnne Phillips ئاننا فیلیپس. بت ڕزگارییدا هه

 ناو  ونه که چن، ده رده ده"  هشسیاسیآی  یه دیارده  که ستیه  که دیارده"خای 
دن باربر  مافی منداڵ له  پارزگاریی له کاتک که)  وه پارادۆکسکه ( وه که ناکۆکیه

یان  هایه  ڕه و مافه تان ئه  ئافره  که که  بگومانییه وه ئه. )Anne Phillips 1991(ن  که ده
ت  دهڕیدا  وپه  له هی وه لیلھنانه دهم  ئه. ن شی خۆیان بده ر له سه  بیار له  که یه هه

)  که گشتیه(  که تییه وه  ده رته ستی که  ناو ده یخاته بت نه ت ده  ئافره  که یه شتک هه
  مانش نووسیی له ر چاره سه لهبیار ت  وه  ده رگیز نابت بھین که هه  ئمه.  وه ـ ـه

ندک  هه.  وه رازووه ک تای ته  یه  بخرنه که  و سیاسییه که ستیه  که  که شیاوه نه. بدات
ستیی و  که نوان  بت سنوورک له  و ده وه تتی بمنته  تایبه بت به شی ژیان ده به

 بکشرت؟ کودا ڕا  له و سنووره  ئایا ئهم به. بت سیاسییدا هه
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ویستنی منداڵ  ڕ ویستن یان نه مه  بیاری ژنان له  که س پیان وایه لک که گه
بت مندادروستکردن  تان ده ئافره.  بت ره وبه سیی و ب بنه  بیارکی که پویسته

بت  س نابت بۆی هه که.  وه ستی خۆیاندا بھنه ه د و سکسیوالیتی له) زاووزێ(
 Phillips(وت   سکسکردنکمان ده ت چ جۆره ی ئافره  ئمه  که وه وه  ناو ئه ست بخاته ده

یی  ی بنچینه ک بناخه  سکسیوالیتی وه کان، که  بۆ ڕادیکالفمنیستهم به. )1991
 . ورڕاکشانکی ماقوڵ نییه سنو مه بینن، بگومان ئه  دهت سته دهنیزامی 
   مرۆڤ چۆن له ی که وه ت به باره  سه یه یشتنی جودا هه  ڕیزک تگه واته که
کان   فمنسته  که یه وه ئه  آه له سه مه  وه که الیه له.  حای ببت که تییه تایبه
 ،"هش سیاسی هیس کهوی  ئه"  ر سه  له  قسه آاتك آه   شتی جودایه ستیان له به مه
ڵ  گه  له ر شتک ئمه  هه  که وه  وا لک بدرته مه پویست ناکات ئهت  به هه.  ن آه ده
ببرت و بیاری  ڕوه  به وه ن گشتییه الیه  له ین پداویستانه یکه شی خۆماندا ده له
ت   ئافره  آه ئازادییهبوونی  هه  ت به باره  سه که له سه  مه كو زیاتر به. ر بدرت سه له
.  بخوازت ر و کاتک که گه ت ئه بۆ سیاسهستیی خۆی بگۆڕت  کهزموونی   ئهوانتبت
  هیچ سنوورک لهر  ههنابت ئیتر    که ت ش نایه هست به و مه هبها  روه هه  آه ربینه ده

موو  ر هه ر هه گه ئه. بت  هه ت نییه  سیاسه ی که وه  و ئه ته  سیاسه دا که وه نوان ئه
کانیش  ر سنووره گه ئه. کات  واتای خۆی ون ده که مکه ت چه  سیاسه بهشتک ببت 

 . ئارادا نامنت تیش له وا سیاسه منن، ئه نه
موو شونک بت   هه ت له ر سیاسه گه ئه"  ))B. Honig 1992:225ت  هۆنیگ ده. ب

  که یهست که "  که ها شیاوه روه ش هه وه ئه".   هیچ شونکیش نییه  له واته که
  کان له یهت سته ده  ندییه  پوه  که وه ک ددانپیادانانک لکبدرته وه"  سیاسییشه

ش  وه ئه. گردراون وه  پکه بووانه پوهجاز و  بمهدا  که ستی و گشتییه  که شه که
 مانای   هیچ ئاستکی ژیانمان نییه که دت  و مانایه به  یشتنه  تگه جۆرک له
 .تدا سیاسیی نه

 
ڵ  گه له).  تیه تایبه ( ستییه ندا کارکی که سه  ڕه جووتبوونی سکسیی له

ر  رابه ی نابهت سته ده و شوازی  شدا شوازی جووتبوونی سکسی کۆدداره وه ئه
 داوژت  که تیه  تایبه  سنووره ریی خۆی دوورتریش له  خۆی و کاریگه گرته ده

  یه وه ستتی ئه دهبار   سه نه خه رنج ده  سه لک که ئامانجی فمنیستگه[...] 
ستیی و گشتیی توند و  ی جۆراوجۆری کهت سته ده چۆن  وه نه ڕوونی بکه  آه

 . )Mansbridge 1993:364 ( گردراون وه نزیک پکه
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 تبینی
 
  به"ردنی کتبی رک ڵ ده گه ندی له  پوه ت له تیی تایبه ووشتکی ئافره  ڕه ت به باره گفتوگۆی سه ١

 Carol(ـ ـی کارۆل گیلیگان  . )1985(رگانی سودیی   و وهIn a Different Voice (1982)"  نگکی دیکه ده
Gilligan( وه  ئافره  که یه وه ستی ئه به دا بوو ، کارۆل مهگه کی تایبه یه تان شووشتییان  یشتنی ڕه تی ت

ر  سه م له که ی یه  پله  به گرت، نه ر ده نگه رستیاریی له  په و ندی مرۆڤیانه ر پوه سه  له  که یه هه
 خای   له)Kari Waerness 1984 (کاریی ووارنس. ریی  دادوه ک بۆ نموونه بستراکت وه پرنسیپیی ئه

و  به. کات  دهrationality of caringرستیاریی  قآلنتی په مکی ئه ر چه سه  گفتوگۆ له وه رچوونی لکچووه ده
فتاری  ، ڕه و پی وایه  ئه ست که رده  به  بخاته تیه  تایبه قآلنتیه و ئه وت جۆری ئه یه  کاریی ده مکه چه

 .کات و ده ن، جه که رستیاریی جودا ده  کاری په تان کاتک که ئافره
رانیی  تی خۆشگوزه وه  ده ت به باره ی سه که  فمنیستیه وه کی توژینه یه وه  بۆ زیاتر پداچوونه٢
  )Sainsbury 1994(ینسبری   و سه)Elman 1996(، ئلمان )Dahlerup 1994 ( داهوپ  بۆ نموونه بوانه
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٥ 
 تییهاووتدیموکراسیی و 
 

  انهیدیموکراسیی پیاو
 

کی  ندیه  پوه ته وتوونه ڵ دیموکراسیی که گه  له تاوه ره سه  ر له تان هه ئافره
نرت،  ی دیموکراسی داده  بشکه  به ی که و شونه نتیکدا، ئه ینای ئهس  ئه له.  وه یره سه

ی  ه دیموکراسییو تان له ڕۆی ئافره. آران  و قبووڵ نهگیران رنه رگیز وه تان هه ئافره
 ل وایی گه رمانه فه واتای   به آهدیموکراسی، . ی بن وه ره  ده  له بوو که وه دا ئهو ئه

 و  کۆیله. دار بوونت سته دهساڵ و ئازاد  وره نیا پیاوانی گه  ته  بوو که و واتایه ، بهدت
 و ر وا سووک وان هه ئه. یی بنهاووتبوو  ک بۆیان نه یه  هیچ شوه تان به ئافره

 .بینران ده ک نه ک خه هاسان وه
، دانسا ڕه  فه شۆڕشی  مژووی دیموکراسییدا، له  له  دۆخکی ناسکی دیکه له
کانی پیاوانیان   داوای مافه  که وه دیته دا ده یره  سه و دۆخه تان خۆیان له ئافره
زووکردنیان   ئاره  آهوت رکه دهپاشان   ی که و مافانه ، ئه”less droits de l´ homme”کرد، ده

   پی داگرت کهOlympe de Couges دی کۆگ   ئولیومپه کاتک که.  بۆ ژیان ترسناکه
مافی بت  دهرواش  رگ، هه کۆی مه ر سه  سه  بچنه بوون که" شاد " و مافه تان به ئافره
  به). Scott 1996(ڕندرا  ری په ر مزی ئاخافتن، سه  سه بت بچنه  بۆیان هه بتخۆیان

 گشتیی  به. وت ر که سه رتی گشتی زۆری له  که و له ی ئه  ردانه ستتوه و ده رحاڵ، ئه هه
تان  ی ئافره وه ، ب ئه ستی پکراوه ڕ دیموکراسیی ده مه  گۆتوبژی له ساهدان  سه
 .)Phillips 1991(ن  شداری تدا بکه به

تا ناو  هه.  وه داته نگ ده تدا ڕه ی سیاسه قینه  دۆخی ڕاسته ش بگومان له مه ئه
دا مافیان  ی جیھانی ئمه شه و به تان له می خایاند تا ئافره ی بیستھه ده  سهقویی
  ١.ن دهنگ ب وت ده چنگکه
 ، تی یه  ههمی دیموکراسیی سیسته  آه  وه سکسیستیه)  هڕابردوو ( ه  پاشه و هب
  وه وانیشه م الی ئه ت و هه ی دراوه  شوه وه الی پیاوانه م له مۆش هه کو ئه تاوه هه
مکی   ده وآردن له ه و یاسا پیاسادانان.  یر نییه  زۆر سه مه ، ئه  بردراوه ڕوه به

هاوژران،  ر ده واومانا ده کی ته تیههاووت  تان له  ئافره  که وه و ڕگایه ، لهدادرژ
. دار کراون  شوه کی دیکه یه شوه مۆ یاساکان به ئه. ندی پیاواندا بوو وه رژه  به ر له هه
مووان   هه دن بهیی کر ه رانتی هاومامه ی گه وه یدا جنس، بۆ ئه که  خودی شوه له

ریی و  رابه  به نه  بگه داوه تانی نه تی ئافره  یارمه مه  ئه  کهم به.  نه بدات، بالیه
خۆرانی   ناو مووچه کاندا، له ره  بیارده  ئۆرگانه ستیی پیاوان له دهباهشتا 

یاسا و رچی  گه ش ئه وه ڕای ئه ره سه. وت که ر ده ، ده یه تی و دادگاکاندا، هه وه ده
گا  ر کۆمه ناوردێ، هشتا هه تان هه سمیی ئافره ڕه کان ئیتر به تییه وه ڕسا ده
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م   توندی که دا بهت سته دهکانی   ڕه مه  و مه هالنه تان له ئافره.  ر نییه رابه به
 ،ت سته ده  ت به باره کان سه سیاسیه  تیئۆریه  و گۆتوبژه که سمییه  ڕه ژیانه. رن نونه

 .رباز ببن  ده یه وه نگدانه م ڕه  له یانتوانیوه نه
  آهنگ نابینرت   گیروگرفت و ئاسته  به وه ئهریتییدا   تیئۆری سیاسیی نه له
ش  مۆکه زۆرییش ئه ، و بهژتهاو دهر دهتان  ئافره  ئاساییانهمی دیموکراسیی  سیسته

ستووری  ر ده سه  له  و که رچووه ه د  تازه  که و کتبی خوندنه ری ئه نووسه.  ر وایه هه
ر  وامیشدا هه رده به ت له نانه رچی پیاوان ناتوانن ته به له: "پرست ، ده سودییه
. )Larsson 1994:115(" ؟ دان ساڵ کردویانه  سه ک که ن وه تان بکه تی ئافره رایه نونه

  خۆی که ره ، نووسه ژهچ  به م پرسه ر ئه سه  له وه لیلھنانه ک ده یه ڕه ند په پاش چه
 : نجامه رئه م سه  ئه گاته ده

 
  زراوه دامه  تک له ند ئافره چهبوونی ر  گه  ئه  که  چیه و پرسیاره ی ئهم وهی،  ده

  وه شه کارییه و پناساندن و ئاماده کانماندا پویست بن یان نا؟ به ره بیارده
ر  سه ی سود له که تیه رایه نونه  سیاسیه  مه سیسته.  خره ر نه  هه که هم وه

اوبۆچوون رایه نونهی  بناخه تی  رایه ر نونه سه ک له ، نه زراوه دامه تی 
ک  ، نه ش مرۆڤ پویستهتی یه کۆمهتی  رایه نونهوآردنی  پهبۆ . تی یه کۆمه
 Larsson1994:117)( ٢.یکه جنسه

ڕ

 
  مك به سیسته   که یه وه  تیئۆری دیموکراسی فمنیستیی ئهڕۆآی ناوه

ی  وه ستھشتنه رهاویشتن و بنده  دهی ر بناخه سه  له دانانت آهدیموکراسیی 
  مه سیسته. ربگرت  و شك وهتان شکی پ بدرت ی ئافره ماتیکانه سیسته

   که  داکوتاوهانی  بناخه و ناکۆکیه ر نیشاندانی ئه سه  له انی ئستاک دیموکراسیه
 :دارنت سته دهیان، کتومت زیاتر  که ر جنسه به س له ندک که هه

 
  وه هۆیه  به ین که  بکه چاره" ناکۆکی دیموکراسیی"بت  کان ده  ئسته ئمه
  ک له کات وه یی زیاتر دههاووتندک  ی هه  پلهتی یه کۆمهی ت سته ده

  ات بهک یی دههاووتندک  تیش هههاووتکسانتی  ، و یه یی دیکههاووت
 .)Young 1989:259( هزتر یی بههاووت

 
   لهم بهبت بیراز بکرت،   دیموکراسیی ده  کۆکن که وه ر ئه سه کان له فمنیسته

 بۆ ر کی کاریگه  گۆڕانکارییه  چ جۆره  که یه یشتنی جودایان هه ناو خۆیاندا تگه
   گفتوگۆکه رت بگوترت کهتوان کردراو ده وره مک گه که.  پویستن و آاره آردنی ئه

دا بکرت،  که  ئستاییه مه  ناو سیسته توانرت گۆڕان له  چۆن ده  که یه وه ت ئه باره سه
 ئاۆزکاو  وه ی جنسیهت سته ده نیزامی  جاز به  بمه که مه  خودی سیسته نگه یان ڕه

  .بت
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ی  رجه و مه ت، بهآردن دڕزگار  له دیموکراسیی لیبرایی   که ندک پیان وایه هه
   که یه وه ستیان ئه به  مه دیکهفمنیستانی .  بکرت تان چاره ستتتی ئافره  بنده که

 و  که یبوونههاووت ناو  دا، له که  دیموکراسیه مه  ناو خودی سیسته نیزامی جنسیی له
و ل  ندک تیئۆریگه رچی هه گه ت ئه نانه ته.  یه دا هه که  سیاسیه  تیئۆریه له

قابی پیاوان   بهر   هه وانه وردن، هشتا ئه نه تان هه  ئاشکرا ئافره لیش به پراکتیکگه
 .فۆرمندراون

 
 
 

  و دیموکراسیی جنس
 

لی دیموکراسیی   چۆن تیئۆریگه  که یه وه ر ئه سه ی فمنیستیی له خنه رنجی ڕه سه
گرت   پ داده یه و شوه  و به ی گرتووه رچاوه  سه وه ـ ـه" نگ ک ده ک مرۆڤ  ـ یه یه " له
.  خه خشت و ببایه ڕۆککی سیاسی نابه ناوهتی  یه ههی هاووتی  هجنس  و شوه ئه  که
کانی دیموکراسیی  قینه  ڕاسته رجه ، پشمه دروستکراوه  آه   بجنسه تیههاووتم  ئه
ی ک  وه ر ئه  سه  دته جنسبوون، کاتک که ربه  ڕاستیدا سه  له  ـ که وه شارته ده
تی   سیاسه له.   ندییه ه و خاكی ناوهگرینگواو  ته،  یه  و نفوز ههت سته ده

و   پناوی ئه م له  و هه وه و گرووپه ن ئه الیه م له ندی گشتیی هه وه رژه کراودا به پیاده
مووان بکات،  تی هه رایه  نونه  خۆی داوه  خۆی مافی به  خۆیدا، که گرووپه

  وه نده ن مامناوه مه ن پیاوانی سپیپستی ته الیه ی گشتیی له ویسته. منرت هخ ده
کات   ده وه  به   ئاماژه)Maud Edwards 1993(مۆد ئدواردس . درت ڕۆکی ده  و ناوه شوه
 جنس   گوایه  که کانه گ داکووتاوه پاو  و ڕه  داسه ، دژی وناکردنه یه قینه م ڕاسته  ئه که
 .یشی بت بت هه  ده  و نه یه ی سیاسیی هه مانا نه

 
ک  وان وه ئه.  بوونیان نییه ک پیاو ـ  هه  پیاوان، وه  که یه وه  ئه نۆرمی پیاوانه

وایان و  رمانه  فه  که یه وه  ئه که  گشتییه فسانه ئه.  ناکرن پۆلکی جنس پناسه
ندیی  وه رژه چاوی به  ڕهندن و  ئاقمه  چونکه یان پ دراوه دارن متمانهت سته ده

 )Eduards 1993:104 (. پیاون ی که وه ر ئه به ک له ن، نه که گشتیی ده
 

دیموکراسیی هاوئاستیی "ر  سه یی له نووکه تیئۆری دیموکراسیی فمنیستیی هه
Parity democracy) "هاوئاست = Parity (ک بۆ  ک هه ش وه وه ئه. کات قسان دهدانو

و  ئه. ن نگری جنسدا هه کی الیه تیههاووت   له ی که یروگرفتانهو گ کردنی ئه چاره
   که یه وه  ئه یه وه ـه" Parity democracyدیموکراسیی هاوئاستیی " پشت  ی له بیره
  بت له  دهت و پیاو، ، ئافرهتی بۆ دوو جنس ی مرۆڤایه قینه شبوونی ڕاسته دابه
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 کان نوان جنسه رتی رابه نابهدۆخی .  وه نگ بداته کاندا ڕه سمییه  ڕه زراوه دامه
  ک ورده و وهدابنرت جی داخ    به  آهک دۆخک نیا وه  ته ی که وه بری ئه ، لهبت ده

  وورکراوه باش چهزۆر   آتر نا وه  ده آهببینرت    آه  دیموآراسییه هکین  ناو مه كیزیخ
تدا   فۆرماندنی سیاسه ت لهب ده،  ی نییه وشکی دیکه  خه و گرفته ب له   گوایه که
ک دهآی و  ره سهی خاتستپب . 

 
  تی ناتوانت به مرۆڤایه.  رگ نییه  هاوبهم به،  یه ک دانه تی یه جۆری مرۆڤایه

تا پیاوان و  واوی خۆی بنونت هه نگینی ته بت یاخود زه  هه وه دروستییه
کان  زراوه دامهتا   و ههوت که ک خۆیان شونی خۆیان چنگ نه تان وه ئافره

 .)Sledziewski 1992:24(   خۆیان گرنه کان نه باسکی جیاوازیی نوان جنسه
 

ی  بت نیوه تان ده  ئافره  که یه یان هه نجامگیریه و ئه زۆریی ئه کان به وه لکدانه
  نگه ڕه. وت ست بکه گایان ده کانی کۆمه هگرینگ  سمییه  ڕه جگاکانی ناو ئۆرگانه

ی   بتوانرت بیرۆچکه یه و شوه  به  بت که وه کان ئه هگرینگ   هۆیه ره  هه کک له هی
و   ئه یان لیهت سته ده  دا نیین که و شونانه تان له  ئافره اتكک.  بگۆڕدرتت سته ده

 . متره  پیاوان که تیان له تان نرخ و توانا و لیاقه  ئافره کات که هز ده  به یه ونه
 

 منت خه  دهت کی ئافره یه تدا ونه ی سیاسه  خانه رهاویشتنی سکسیی له ده
 . )Hawkesworth 1990:185( . هواوتر قتر و ناته مالیه متواناتر، که که پیاو   له آه

 
  یه وه لیلھنانه م ده  کرۆکی ئهم به ـ   بگومان سیاسییه که ستییه  که دیارده

). تی تایبه(سیی   که توانت ببت به ها ده روه ش هه که سیهسیا  دیارده   که یه وه ئه
تان  ر ئافره گه ئه. کات سیی دروست ده سیاسیی وناکردنی که) یبا نموونه(ئیدیئالی 

ندیی سیاسیی و  زوومه وا ئاره  ـ ـیان بدرت ئهauthorityیی  رمانده  و فهت سته ده
ی  وه جکردنی بنیاتنانه جبه. بیسترن ه دگرینگ  م جار به که کانیان بۆ یه پرسه

. نیا نرخی سیمبولیکی نابت  ته ر به  هه  گشتییه هت سته دهم  ی ئه ڕادیاکاآلنه
و  ر ئه رانبه  به ن له که تان خۆیان دنییا ده  ئافره دات که ش ده و مانایه ها ئه روه هه
توانت جپیان  ت یاخود دهن یه شت زیانیان پ بگه  ده دا که  سیاسییانه نگاوه هه

  . وه  بباته و دواوه ره به) یان وپایه پله(
کان  سمیه  ڕه نجای جگاکانی ناو ئۆرگانه داپه سه تان له ر ئافره گه ئه

بۆ  خۆپارزیی  لهبت شنک  ک چه توانت وه  ده مه وا ئه ربگرن، ئه وه) کان تیه وه ده(
تان،   ئافره  که یه وه  ئه یه و شوه کی له یژیهسترات. )Hawkesworth 1990( تان ئافره

، جی  یه وه وانه ندی به تی پوه تایبه  به ندک پرس بت که ر هه سه کاتک باس له
  .بت کاندا مافی ڤتۆیان هه سییه سیا  ڕکخراوه تی له خۆیه
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پیاوان    که شتکی ناماقوه.  وه تانه  ئافره تن به  تایبه ن که  پرسک هه ه کۆمه
باربردن،  لهپرسی کو  تانن، وه  گردراوی ئافره ن که لک بده ر پرسیارگه سه بیار له

  . )Young 1991(تان  وتکردنی سکسی یان لدانوکوتانی ئافره زه
نگی دووجنسیی   ڕه می سیاسیی وا که  بنیاتنانی سیسته ی دژ به خنه ڕه

 ڕگا  یه و شوه  به ی که وه ر ئه  سه هخات رنج ده زۆریی سه  به وه تی بداته مرۆڤایه
موو   هه و جیاوازییه ک جیاوازیی بکرت و ئه  یه ر تاکه سه  له قسهنیا  تهدرت  ده

.  وه  پشت خۆیه گادا بخاته  کۆمه  لهت سته دهکسانتیی   و نایه کانی دیکه جیاوازیه
)Outshoorn 1994( .رکۆنه  سه وه رئه به  له وه گرانه خنه  ڕه م جۆره ن ئه الیه  له  بیرانهو ئه  

ڕۆکی  ن ناوهقووتری   بیرانه م جۆره ئه   آه پیان وایهگران  خنه ڕه   چونکه،کرن ده
  وه رئه به تان له ر ئافره گه ت ئه دهمان  ی ئه هک وه لکدانه. ن که وبن ده ره سه ت سیاسه
مرۆڤک . کات ت واتای خۆی ون ده هوا سیاس تن ئه  ئافره کرت که تیان ده رایه نونه

  وه رئه به کو له ر ڕازی بکات، به بژره توانت هه ی ده وه رئه به نابژردرت له ئیتر هه
 . یه ی دیکه و جنسه م یان ئه ر به سه" و ئه " بژردرت چونکه ده هه

 
  وه ئهشدار بن،  تکردندا به  ناو حوکمه  له میشه تان هه  داوا بکرت ئافره که
 ) Voet 1992:394( . ت ون بووه موو واتای سیاسه ر هه  هه نت که یه گه ده

 
تیی  ندی تایبه وه رژه تان به  ناکرت بگوترت ئافره  که یه وه  ئه کی دیکه زاییه ناڕه
ت،  بۆچی سیاسه. تدا بیپارزن  سیاسه توانن له وخۆ ده  ڕاسته  که یه شییان هه هاوبه
بت؟  ت بن، جیاواز ده داران ئافره تمه ی سیاسه ی نیوه وه ر ئه به نیا له ر ته هه

)Outshoorn 1994(ک  توانن وه ها ده روه وان هه ئه. ت نیین نیا ئافره ر ته تان هه  ئافره
  یانشپست بن، کاتۆلیک تۆمیی بن، ڕه ستکاری هزی ئه رهه  به ر مرۆڤکیی دیکه هه

تانن  تی سیاسی ئافره رایه کسانیی نونه ی دژی یه وانه ئه. گ بن ن سه خاوهمرۆثكی 
فاداریی   و وه  ناسنامهتان   ئافره نن که یه  بگه و ڕاستییه  ئه کیانه ره  گه یه و شوه به

تیان  رایه تبوونیان نونه ر ئافره به نیا له  ته ر به ی هه وه ، بۆ ئه یه شیان هه دیکه
 .کرت نه

 نوان  بت جیاوازیی له  ده  که یه وه  ئه که کردنی پرسه ه  بۆ مامه کی دیکه یه شوه
 بزانرت  شیاوه ن نه سه ئه. )ttir 1998�nasd�J(ڕۆکدا بکرت  ت و ناوه ی سیاسه شوه
شداری تدا  ت به  ئافره کی زیاتر له یه ر ژماره گه گۆڕت ئه ت چۆن ده ڕۆکی سیاسه ناوه
تی  کی بابه ندیه وه رژه ند به نی چه اوهتان خ ر ئافره گه ت ئه نانه ته. ن بکه

شیان  ندی هاوبه وه رژه  به ک دانه ر یه وا هه بن، ئه ش نه تیانه ئافره) ئۆبجکتیڤیی(
   له  بیاردا بن، واته شداربن و له دا به که  گشتییه شه  که  له  که یه وه ویش ئه ، ئه یه هه

  ٣.شدار بن دا به که  سیاسیه پرۆسه



   - 73 -  ڕه الپه
  ت آانی ناو سیاسه ناآۆآیه

ر  تان هه ندی جودای ئافره وه رژه ڕ به مه  گۆتوبژی له  که کرت که ش ده ئاماژه
ک  یه  هیچ شوه تان به تدا ئافره  سیاسه شداربوون له بۆ به.   بکردرایه بووایه ده نه
ر   سه نه خه تر ده  شتکی زده لمنن که  بت بیسه وه رگیز پویستیان به با هه ده نه

ن  ک بکه ر چییه تان هه ئافره. )Jansson 1994(ن  یکه ن دهی پیاوا وه ک له ت وه سیاسه
  کی دروستدا، له  دیموکراسیه له. شدار بن  به  که ن، مافی خۆیانه مابن بیکه  ته یان به

 :دا بن گه  له تیایدا وبت تان ده دا، ئافره دیموکراسیی ئایینده
 

واو نابینرت،  کی ناته ک دیموکراسیه تان چی دی وه دیموکراسیی ب ئافره
 )Slediziewkski 1992:27( .بینرت ک نادیموکراسیی ده واو وه کو ته به

 
 
 

 تیهاووتجنس و 
 

  ی دووباره وه بۆ ئه.  نده ناوه گۆتوبژی تیئۆری دیموکراسییدا  یی لههاووتمکی  چه
  که گۆتوبژه  توانین بین هاوکات که ، ده وه ستینه  ببه وه شی پشووه  به  به که باسه
و ) ئینتیم ( که  نزیکیه شه  که رنجی دابووه سه"   سیاسییشه سییه ی که وه ئه"ر  سه له

تتی هرش هاووت، فمنیستانی گۆتوبژی  شه و که تکردنی ئه سیاسه پداویستیی به
تی سیاسی و  رایه ر نونه سه  له کان که کیه  کالسیه  سیاسییه ر پرسه  سه نه به ده
 مافداریی و  ت به باره  سه دا دووباره  لره که باسه. دون  دهتکردنی سیاسییکار
  شداربوون و له  به  له لداریانه  هه ت به باره ییان و سههاووترکداریی سیاسیی  ئه

  .)Siim 1994(تدا   سیاسه کارتکردن له
و  ی له وه ئه، ب  کیه" ییهاووت "  بزانرت که حاه ر شتک مه جارێ پش هه

  ک که گایه کۆمه.  ی تدایه ییههاووتو   ئه  بوانین که  سیاسییه ڕۆکه پکھات و ناوه
 پیاوان، بگومان  ک له مترن وه کی کهت سته دهنی  تی تیایدا خاوه تایبه تان به ئافره
   که که تیههاووتویش  تی ـ ئه یه  شایسته بت که م ده راهه ی تدا فه تیههاووتو  ئه
  نووکه تان هه رچی ئافره گه ت ئه نانه ته.   بنیات نراوهواردن ههر پرنسیپی  سه له
  ت که  نایه و واتایه یین، بههاووتلی  مان مافگه نی هه ک پیاوان خاوه سمیی وه ڕه به
 و ی ئازادهاووتک  تان وه  ئافره ڕاستیی ماقووه ئایا به. رن رابه  پراکتیکدا به له
خۆیی  ربه  سه ژین نه ی تیدا ده گایه و کۆمه  ئه م بدرن کاتک که ه  قه خۆ له ربه سه

  کات؟ ئایا ماقووه رانتی ده ریی فیزیکیان گه روه  سه خات و نه چنگ ده ئابوورییان وه
   جودایانه رجه لومه و هه دیموکراسیی چاو له) ترادیسیونالی(ریتیی  تیئۆریی نه

لی دیموکراسیی  وان مافگه  ئه  کاتک که یانه تان و پیاوان هه  ئافره پۆشت که ده
 ن؟ که  ده خۆیان پیاده
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  وه لکه ڕ و کردارگه  باوه ، به وه ردارتیشه  هاوسه ، به بوونیاتی ژیانی ڕۆژانه

ی پیاوانن ـ  سته  بنده تان سرووشتیانه نت ئافره  واداده  که زرندراوه دامه
تان و   ئافره  که وام پیان وایه رده رانی دیموکراسیی به وسه نو هاوکات که
ک   وه وه  پکه،ر رابه به رجدا لومه  هه  له رواش ئازادانه توانن و هه پیاوان ده
 )Pateman 1989:220( .سوڕن ده  هه،رفراز یی دیموکراسیی سههاووت

 
ڕای فۆرمی  ره تی، سههاووت  گرت که  ده رچاوه  سه وه و پنته  له که خنه ڕه

  کرت له یی قسان دههاووتر  سه کاتک له.  دا جنسگره  بناخه بجنسی خۆی، له
  بستراکته ا ئ  تیئۆرییه شه  به له.  یی نرههاووت  ست له به ڕاستییدا مه

 :ن ژوور ده  پدزک خۆی وه پیاو به)  کاندا  گشتییه فره(کاندا  ردوونیه گه
 

 بۆ  یه سته رجه  دزی بردنی پیاوانی به به[...] کان   ئاساییه  فه ره  هه کک له یه
   خۆراکی بیره بت به  ده کان که  گشتییه ردوونیه  و گه سته رجه  نابه مکه ناو چه
ویست  و پربژاری بگومانن دا به لره" ییهاووت"یان " س که تاکه. " که سیاسیه

 )Phillips1993:77( . آن آهبھنرت  ناآات هه
 
و  ری ئه سه  چۆن چاره ی که وه ر ئه سه  له یه  ناو فمنیزمدا بۆچوونی جیاواز هه له

ی  ت ده ر ئافره سه  له که  درۆزنه  بجنسه ییههاووت   ئایدیاله  بکرت که گیروگرفته
   به ببت که  هاوآلتییه  ساخته  ڕووانینه کۆشن که  ت ده وه ندک بۆ ئه هه. پنت سه

 ژیانی   ڕاستیدا هیچ ڕۆکی له جنس بوون له ربه  سه ـ که" دروست"ڕووانینکی 
 equality theorists  هآسانیخوازان یه  م بیریاره ی بیری ئه که کۆه. بت تدا نه سیاسه

ب ) گۆریی ته که(ک پۆل  یی وههاووتس و  که  تاکه  که یه وه  ئه)٤٥ڕی   الپه بوانه(
دا  قینه  ڕاسته تان له  ئافره  کهی رجه  مه به، ن وگرفتك دروست ناآه و گیرگرفتن
ر   هه نگه بت، ڕه کی هه دا نابت جنس هیچ مانایه  جیھانی ئایینده له.  بنتیدا

 .منت خۆیشی نه

و

  ن که که  ده وه  به  و ئاماژه وه نه که ت ده  ڕه مه خواز ئهی بیریارانی جیاوازم به
 مرۆڤ خۆی  وا باشتره.  پک دتت، ، پیاو و ئافره دوو جنس ڕاستیی له هتی ب مرۆڤایه

 ناوی  وک بۆ خستنه موو هه هه. دا ڕابھنت گره نه وشھه  خه و ڕاستییه ڵ ئه گه له
ی ڕیسککی   مایه بته ده) گۆری ته آه(مان پۆل  تان بۆ ناو هه پیاوان و ئافره

 نۆرم  بت به ده)  جنسی پیاوان  جی بواوه به (کان  جنسه کک له  یه ترسیی که پمه
)Phillips 1993:79(. 

مالوال پیاو ـ  و بئه ئه" ییهاووت"یان " س که تاکه"نن  ی ناوی ده وه جودی ئه باوه
  . وه ر وا بمنته  هه چت که ، و واش پ ده ـه

  



   - 75 -  ڕه الپه
  ت آانی ناو سیاسه ناآۆآیه

 تیی تی و دایکایههاووت
 

  کات که ش ده و پرسیاره ڵ ئه گه  له ه امهها م روه یبوون هههاووتگۆتوبژیی 
 خاکی ڕامان بۆ   بتوانت ببت به بت که تیی هه کی ئافره یه ر ناسنامه گه ئه

نرخی پ   زده  که یه تاندا هه  دۆخی ئافره ئایا شتک له. تیهاووت  جۆرکی نوێ له
 ئستا   که خانداره  قه نه پیاوا تییههاووتو  نگک بۆ ئه  پارسه   بهبدرت و ببت

ر  تیی هه کی ئافره یه ی ناسنامه وه  بۆ دۆزینه وآلنه  هه م جۆره موو ئه ؟ یاخود هه یه هه
  و سنووردارن؟ رستانه په نیا کۆنه ته

    که یه وه  ئهCarole Pateman (1988 ،1989( یتمان گرتنی کارۆل په خای پ هه
 ناو   له م ڕاستیه ئه. یی هاونرخ نینهاووترندا تی مۆد وه  ناو ده تان له ئافره
  ره هه. تان جیاوازن کانی پیاوان و ئافرههاووت  رکداریه  چۆن ئه  که شدا دیاره وه ئه
  بت به ت ده  بۆ ئافرهم به ژیانی خۆی،   به ته وه رکی پیاوان، پاراستنی ده ئه
  وه  منداخستنهم به. ی منداآلن هو ک بۆ دروستکردنی ژیان، بۆ خستنه رکداریه ئه
ت   سیاسه ر له ک سیمبوی سرووشتیبوون و ده کو وه ، به تیی نییههاووترککی  ئه
) تیدا تایبه(ستییدا  شی که  که ر له  هه وه  منداخستنه وه ر ئه به له.  بینرت ده
ژووی  روئاوه  به  که یه وه ستی ئه به  مه یه و شوه به یتمان پهآارۆل .  وه هرته ده
ک کردارکی  تان وه بت توڕ بدرت و زایینی ئافره گشتیی ده/تیی تایبه) میی دایکاته(

 ژیانی  ت له  پۆلی پیاو و ئافره  نادات که وه وی ئه یتمان هه په. سیاسیی ببینرت
 . وه شنته وه سیاسییدا هه

 رنجی قی سه  ژر چه وته که  ده  که یه که تتیه  دایکایه دۆخهر  ههزۆریی دروست  به
تان  ر توانستی ئافره سه یتمان له کارۆل په.  وه که  فمنیستیه تیههاووت گۆتوبژه

 خۆی  که  خودی مندابوونه ی که وه ک ئه ن، نه توانن ژیان دروست بکه  ده دوت که ده
،   بیریارانی دیکهم به .تیی ریی ئافره ووشتگه  ڕه ت له ی جۆرکی تایبه  مایه بته ده
کی  یه ری بناخه  دانه توانت ببت به تی ده  دایکایه بینن که ، وا ده وه وانه  پچه به

  .)  بکه٤٩ی  ڕه راووردی الپه به(تی هاووتبۆ ) ر رگه پوه(نۆرماتیڤ 
تان   دوو جیھانی پیاوان و ئافره ستن که ودا ناوه  له  فمنیستانه م جۆره ئه
ر   سه خاته کو ڕۆشنایی ده ک هاونرخ ببینرن، به تی وه رخن و جی خۆیههاون
  .)Dietz 1992(تان  ری ئافره ووشتیی و توانستی ئاشتییھنه بندیی ڕه پایه

   له تان که ک بۆ ئافره یه مینه  بۆ خۆشکردنی زه وآلنه م هه ی توند، له خنه ڕه
ن  که  ده کان ئاماژه گره خنه ڕه.  داربن، گیراوهش  به وه رجی خۆیانه لومه  هه تدا به سیاسه

  ی که وه ر ئه سه ، هشتا پداگرتن له خته کی سه ڕیه ربازه  ده وه رچی ئه گه  ئه که
و  ئه.   دیموکراسیی نییه تیانه ڕاستیی تایبه  به نرختره  به ککی دیکه  یه گرووپک له

ندی   مۆدل بۆ پوه نت ببت بهی نوان دایک و منداڵ ناتوا  نزیکه ندیه پوه
تدا   سیاسه  له  که یه ستیی هه ندکی که هه ندیی دایک ـ مندادا ڕه  پوه له. سیاسیی
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و )  مییه هه (  ڕوونیی هیرارشیه  به وه لهتیی ب ندی دایکوباوکایه پوه.  نییه
تی  جی خۆیه   که وه ته پانی سیاسه  ناو گۆڕه  بھندرته خته  سه وه رئه به له

  له. بگرت کتربینینی نوان هاوشانان هه تی یه سه کان تیایدا خه ندیه پوه
  ندییه لی پوه تی سنوورگه م جی خۆیشیه توانین و هه م ده تدا هه سیاسه

ین  که تدا ده شی سیاسه  که شداریی له  به  ئمه کاتک که. زنین کانمان ببه ستیه که
تیی جیھانیی  رایه نیا نونه  ته  به ی که وه ی زیاتر له کی دیکه شت بین به وا ده ئه
  رگیز ناتوانت ببت به تیی هه  دایکایه وه ر ئه به له. ین سکی خۆمان بکه ته

 .ئایدیالکی سیاسیی
 

س  که  تاکه  که ی دیموکراسی دایه و توانایه ی، هزی دیموکراسیی له که ڕاستییه
ر، منداڵ، خوشکوبرا، کرکار،  به ڕوه زکار، به روه هک مامۆستا، بازرگان، ه وه

ری سیاسیی  وه  بوونه  جۆرک له به، هاوڕێ یان دایک بکات  رپیشه هونه
 (Dietz 1992:75 .یانداهاووت ناو  ک له یههاووت  ، بکات بهت تایبه
 .)ن کان هی ئمه الره ته خه

 
  ڕت و ببت به  خۆی تپه  مرۆڤ له شت که  ڕاستییدا ده  ئایا لهم به
اسیی ری سی وه  بوونه جۆرک له " رکی دروستیی سیاسیی، ببت به وه بوونه
  ؟ ئایا ئمه وه ته  ناو سیاسه ینه شمان ناخهی خۆ میشه  هه ؟ ئایا ئمه19"ت تایبه
 یان جۆری تر شبین سكبین و گه تهت، پیاو، دایک، کرکار،  ک مرۆڤ ئافره  وه میشه هه

مککی  ن، چه خوازی دهی، بیریارانی جیاواز م پرسیارانه ی ئهم وه نیین؟
  ئمه. ریانھاوژین ی ده وه  جیاتی ئه  له وه گرته کانیشمان ده  جیاوازیه  که تیههاووت

ک  ، نهکانمان جیاوازیهبوونی  ر هه به بت له بت داوای سیاسیمان هه بت بۆمان هه ده
فتاری سیاسی خای پ  بت بۆ ڕه کان ده وازیی نوان مرۆڤهجیا. وان ڕای ئه ره سه
کی گشتیی  یه  ڕووانگه ینه یی بتوانیین بگههاووتک  نیا وه  ته  ئمه که. گرتن بت هه

 .)Young 1989(   نییه ک چی دیکه یه فسانه  ئه  له نی سیاسی جگه و بالیه
خت   جه کانی دیکه رالیستیه پلو  ئاراسته  و فمنیستهجیاوازیخوازبیریارانی 

  نیا تاکه  جنس ته گرن که ن و پ داده که کان ده  جیاوازه خی گرووپه ر بایه سه له
ست  رجیان ده لومه مان هه مووان هه ی هه وه بۆ ئه.  بۆ گرووپ بوون ک نییه ندیواریه به
و  ل په ساگهمان یا مووان هه  هه  که س نییه  به وه ر ئه شداربوون، هه وت بۆ به بکه
  ماتیکانه  سیاسته ی که و گرووپانه  بۆ ئه ت پویسته لی تایبه یاساگه. ن بکه
جیاوازیی . ساآلچووان ندامان یان به مئه تان، بگانان، که کو ئافره ئاورن، وه ده هه

 . وه که  دیموکراسیه مه  ناو سیسته  بئاخنرته کان پویسته مرۆڤه
 

                                                 
19 "a special sort of political being" 
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   پویستمان به گشتیبووندا، ئمه  مانای به ردوونیی له گهکی  تیههاووتبری  له
رکی  ماوه  جه له.  یه چوو هه رکی لکنه ماوه کی گرووپ جیاواز و جه تیههاووت
  ک پرنسیپک که لمندراون و وه  سه وه ن گشته الیه  لهآان جیاوازیهچوودا،  لکنه

 )Young 1989:258( . ددانپدانراون  نییه وه شانه ڵ وه قابیلی هه
 

 هیچ   به ر که  به گرنه  ده کی دیکه کان ڕگایه  پۆستمۆدرنبازه فمنیسته
. )٤٩  ڕه  الپه بوانه(کان ڕازی نابن   ئستاییه ییه  ناسنامه له  فۆرمگه ک به یه شوه
م  ه  قه شپست و سپیپست له ک ڕه ت و پیاو، وه ک ئافره  وه ئمهن  وان ده ئه
کاتک مرۆڤ داوای .  بازتییهت سته دهنجامکی  رئه  خۆیدا ده  خۆی له مه ئه. درین ده

وا  ندراون ئهزر ه دام  گیرخواردوانه م ناسنامه ر ئه سه  له کات که ک ده تیههاووت
ی خۆیدا  وه واسندنه  چه شداریی له  به سه و که  ئه واته. کات توندتر ده  که ییه سته بنده
و  شدار بن به تدا به  سیاسه ت له ک ئافره  وه ن که که تان داوا ده کاتک ئافره. کات ده

 نیزامی  ن که که نده سه  په رسنوورداره  به و ناسنامه وان ئه  ئه  دت که واتایه
   ناسنامه وت که یانه  ده  فمنیستانه م بیریاره ئه.  پاندووه  دای سهت سته ده

  کی ڕزگارکار ڕگا به تیههاووت.   وه ك بھنه ، نهوه ننهش بووه کان هه جنسیه
رگیز   گۆڕاندا بن، و هه وام له رده  بن، به ناسنامه نی فره دات خاوه کان ده مرۆڤه

 .بن  نه ستراوه به
  ن و کردنیان به  ئاۆز و پچیده  که یه وه  ئه م تیئۆریانه کی ئه یه وه چدانه رپه به

ڕی پشمان خۆش  و په  ئه ر ئمه گه ت ئه نانه ته.  خته پراکتیک سهکردارکی سیاسیی 
  مه ین ئه منت و بواش بکه تدا نه  ژیانی سیاسه خی له  جنس چیتر بایه بت که

  ر دنه  هه م پرسیارانه وا ئه کی دووردا ڕوو بدات، ئه یه  ئایینده شت بتوانت له ده
  ؟ وه شنته وهوب ی خۆی هه ؟ و چۆن مرۆڤ ناسنامهین م چی بکه و ده  تا ئه ئمه: گۆڕێ
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 تبینیی
 
 .١٩٧١ سویسرا سای  رگرت، له نگدانیان وه  سود مافی ده تان له ئافره ١٩٢١سای . ١
تیی ڕا  رایه ر نونه سه نیا له می سیاسیی سود ته  سیسته  که یه وه  ئه که  گشتییه یشتنه تگه. ٢

سمیماندا  می ڕه  سیسته تیی جوگرافیی له رایه  نونه دا که وه ڵ ئه گه  له مه ئه.  زراوه دامه) بۆچوون(
سکی  تیی که رایه  ناکرت نونه ی سکۆنه کی ناوچه سکی خه  که ڕوانی له  چاوه کاتک که.  ییه بناخه

   ـ که  کردوویانه میشه  هه پیاوان ی که لیله و ده کرت ـ به  پیاوک ده ڕوانیی له نۆرالندی بکات، چاوه
 .تک بکات تی ئافره رایه بتوانت نونه

تی  رایه کردنی نونه  زده ت به باره ی خۆی سه وه  لکدانه) Helga Hernes (1982هلگا هرنس .٣
وا  ئه justiceریی  ی دادوه  پی بیرۆکه به. نت بنیات ده arguments   بیرۆکه وری س جۆره  ده تان له ئافره
ی  بت نیوه وا ده ن ئه ی کۆمه تان نیوه ی ئافره وه رئه به له.  رییه واو پرسکی دادوه تان ته شداریی ئافره به
زموون و  نی ئه خاوهتان   ئافره کات که  ده ئاماژه resources  رچاوه ی سه بیرۆکه. بت یان ههت سته ده

تان  کارهنانی توانستی ئافره  به وانت سوود لهت گا ده کۆمه.  پیاوان ک له ن وه زانیاریی دیکه
تان   ئافره گرت که ده  پ هه وه و خاه له interestsندیی  وه رژه ی به ، بیرۆکه دوا دانه. ربگرت وه
  تان پویسته ئافره.  وه  ناکۆکییه وته که ندی پیاوان ده وه رژه ڵ به گه  له  که یه تیان هه ندیی تایبه وه رژه به
ندیی  وه رژه  به  پش و ئاگایان له رنه ڕ خۆیان به مه لی له ی پرسگه وه ن بۆ ئه تدا بکه  سیاسه شداریی له به

 .ن یان بۆ ناکه و کاره پیاوان ئه  چونكهخۆیان بت، 
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٦  
 ش زانیاریی و له

 
 زانست و پیاوتیی

 
  وان له ؛ ئه  کاری پیاوانهک جیھان خۆی، روه تیکردنی جیھان، هه رایه نونه
 . هایه کی ڕه  بوای خۆیان ڕاستیه  به ن، که هآ دهسفی  وه  وه ی خۆیانه ڕووانگه

)de Beauvoir 1949; 1970:13 ( 
 
  ر کاره  سه ر کار بکاته سی لکۆه ریتی زانستبینی نابت که  پی نه به

ڕوانیمان ل   وا چاوه وه نسته ناو جیھانی زا چینه  ده کاتک ئمه. ی خۆی که زانستییه
ش و  ست له  ده ڕزگاربوو له. ندیی  هۆشمه ک پارچه  یه کرت خۆمان بگۆڕین به ده

کرت  ڕوانیمان ل ده سییمان، چاوه  داخوازیی که  پداویستیی و له جنسمان، له
م  رهه به وه) ئۆبجکتیڤیی(تیی   و ڕاستیی بابه ردوونیانه کی گشتگری گه زانیاریه

 .ھنینب
جیھانی زانستیی . ست بھندرت ده تیی وه کی بابه  ڕاستیه حاه بگومان مه

 شونکی   له ، خاکک نییه  نییه ر جیھانکی دیکه موو شتک هشتا هه ڕای هه ره سه
 : ر حازره زموونمان هه ست و ئه ش و جنس، هه  جیھانی زانستیشدا له له.  بت دیکه
 

  وه که ره نجه م په رده به کان له خه  ببایه بانده. ن رام هه  کوتاڵ و بۆن و به لره
و   ئه ئره. زت  ده لره.  یه تی هه آلمه م هه  ئه لره. ی باڵ قه  شه نه ده ده

   بته قینه تریایی ڕاسته ک ڕووداوی مه بت وه ده. مرت  لیشی ده  که یه شونه
ر  خشی سه ک خشه  بت، وه وه ندنهنگی وتارخو ک ده ، جا وه وه م شونه ئه

ر شتک  وڕاست هه ، یاخود ڕاسته  دۆکۆمتکی پک هناوه زک بت که کاخه
 ڕوو بدات،  ر لره بت هه رچۆنک بت ده هه. یزانت  ده وه ی ژیانه  باره  له که

 )Smith 1987b:82( . زموون بیبینت ک ئه ی بتوانت وه وه بۆ ئه
 

ستی ڕزگار بین یان بیگۆڕیین،   ده  له  جنس شتک نییه ی که وه نیشاندانی ئه
 و زانست چۆن   زانیاریی چییه ی که وه ت به باره ییدا سه یشتنی بناخه ڵ تگه گه له

ر  به نیا له ش و جنس ون نابت ته واتای له. ن ده کدا بکرت پکدا ده ته ی له ه مامه
  نه که کاریش دهوان  ئهکو  ین، به که  ده وه نه خوندن یان توژی ست به  ده ی ئمه وه ئه
ڕوانین و چۆن   گیروگرفت ده  چۆن له ی که وه رئه ، و سه وه توژینه ی لی ده وه ر ئه سه

 .ین که  بوون ده  له گوزاره
 



   - 80 -  ڕه الپه
  ت آانی ناو سیاسه ناآۆآیه

   دژ به ک نییه بوویه وه نگاره ره نیا به  ته ر به  تیئۆری فمنیستی هه یه و شوه به
تیئۆری فمنیستی . ت  و سیاسهت سته ده  ت به باره پاو سه  داسهویراز هدامتیئۆریی 

  آهی  و گریمانانه  و له و تیئۆریانه تی فۆرماندنی ئه  چۆنیه  له که یه خنه ها ڕه روه هه
یی و هاووتمکی  ک چۆن چه روه دروست هه.  وهوستاریان  سه تیئۆری زانین له
  وه تانه یی ئافره سته  ژرده سیکییدا به تیئۆری سیاسیی کال دیموکراسیی له
ی ت سته ده ناو نیزامی  ته مھنانی زانست ئاخنراوه رهه راواش به فۆرمندراون، هه

  . وه جنیسه
ت  باره  سه  که دا په یشتنه و تگه  ناو ئه م له  هه تانه  و ئافره نۆرمی پیاوانه

یدا   زانیاریی په  باشترین شوه  به چۆن شدا که وه م له  و هه  زانست چیه یه وه به
 .کرت ده

کرت   ده  که یه وه دا ئه که ریتیه  نه  زانستییه  ڕووانگه  له که ییه بناخه یشتنه تگه
زانت و  وی ده ، ئه ک جوداوه یه واو له شی ته  دوو به بکرت به) واقیع(  قینه ڕاسته

  .")20سرووشت( زانین  قابیل به/نراولزا و) شهۆ(بزان . "کرت بزاندرت  ده وی که ئه
  ، واته رکاره  به ی که وه  و ئه ، کارایه ن زانیارییه  خاوه ی که وه سنووری نوان ئه

رجی زانستی باش  مه. می گوزان تیژ بت ک ده بت وه ، ده که ته بابه
 .دا راوهر و لتوژ  نوان لتژوه  له و ڕوون سنووری دیار یه وه تی، ئه تیبوونیه بابه

  
   ـ له یه که" خوده"ی  سته  بنده میشه  هه که ته  بابه  ـ که ژووییه روئاوه م به ئه

و   له وه مه النی که ر به  هه مه ئه.  وه داته نگی جنس ده  توندیی ڕه ڕاستییدا به
  سنی سرووشتی زانست و له ی په ردوو شوه  هه  له  که دا ڕوون دیار نییه متافۆرانه

ی زانیاری  وه لیلھنانه  ده ها له روه کو هه به. برت کارده اری زانستدا بهک شوه
ک مۆدلی  یه نموونه.  زۆریی ڕوون دیارن کان به  جنسیه تیئۆریی کۆنیشدا متافۆره
ن   الیه باکۆن قۆرخکردنی زانیاریی له.   ـ ـهFrancis Baconزانیاریی فرانسس باکۆن 

  وه الی پیاوه  له وه ته وتکردنی سکسیوالتی ئافره  زه  به وه پیاوانی زانستکاره
  کک له ، یهRoyal Societyڕۆیال سۆسایتیی .  ته ت بابه ، ئافره چونت؛ پیاو خوده ده
ی   نووسراوه له ١٦٦٧سای  کان،  زانستیه کادیمییه ترین ئهگرینگمین و  که یه

  هاوکات که. بت رده ی زانستیی ده توانین ر جۆرکی وا له ی خۆیدا هه که پرۆگرامه
بت ناچار بکرت   ده چوونت که  ده کی مینه یه  کۆیله فرانسس باکۆن سرووشت به

دۆستکی  ک کچه وهسرووشت  بدات، ڕۆیال سۆسایتیی زیاتر  وه سته ده واو خۆی به ته
 :و بکرت واو جه  ته  پویسته بینت که هببار د

 

                                                 
20 ”nature ("the knower (mind) and the knowable) Keller 1985:79” 
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،  وه نووسسازه  چاوچاونکی دروست و چاره وته ووشتدا بکهڵ سر گه له س رکه هه
ک  روه هه( سرووشتیش  چونکه: بژرت آلی زۆر بدات یان هه قه ناتوانت ته

ر زوو خۆی بۆ   هه ، که رکه ر دولبه هه) گوترت ش ده دۆستانی دیکه ر کچه سه له
  )Sprat 1667; 1958:124( .کات خت شل ده رسه ر و سه پیاوی سنگکوته

 
 ترۆپک و  گاته و کاری پیاوانی زانستکار ده  قه و تهوڵ  ستی هه  ده کاتک که

 :وت نگ ناکه ی دره که وا چژه پکت، ئه ئامانجی خۆی ده
 

 ناو باخ و  چینه ده: م بیناییمان رده  به جوانی سرووشت دته رۆکی زده وبه سینه
 .نۆشین ی ده که ڕییه  و خۆشاوی پیت و فهین، که کانی ده ، تامی میوه وه گوزارییه

)Sprat 1667; 1958:327( 
 
 ت سته ده گرتنی  بت له دا زانیاری بریتی ده یشتنه ی تگه م چوارچوه  ناو ئه له

بت  رده  وای دهBrian Easleaبراین ئیاسلیا .  تییه وی ئافره وتکردنی، ئه ر، و زه سه به
ستانکی  ک تپه آلی زانستیی وه قه ته"ـکان ـ  ١٧٠٠کانی  سوفه یله  فه که
 .)1989:86("  بینن بۆ ناو سرووشتکی مینه  ده ییانه ولکهوماس

م  رچوونی کاتدا شتک هزیان که سه ڵ به گه کان له  جنسیه رچی متافۆره گه ئه
   توندی به ر به  جنس هه ت به باره کانی سه ، هشتا وناکردنه وه ته بووه

 م که  یه کاتک که.  کار  چۆن زانستی دروست بخرته ستراون که  به وه کهل ڕساگه
ی  وه قینه رانی هزی ته نیگهزۆر کان  ره کان دروست کران لکۆه تۆمیه ئه بۆمبه
برداری چاکی ل  کی زه یه وه قینه  ته که بۆمبهبت و ر  گه  ئه که.  بوون که بۆمبه
 و  وه کتیڤیی بداته مک تیشکی ڕادیۆئه ی که وه وبوونهنیا بآل  ته  یاخود به وه وته بکه
  بی که رده  ده وه ک ئه یان وه و کاره ئه ناو خۆیاندا  لهس؟ پیاوانی زانست خۆیان  به
و کچک نا، " وتنک رکه سه " دا، واته دایکبوونی کوڕکیان ده وی له هه

  کی پیاوانه یه زرمه: "کرا بوو دیاری  که ئامانجه. )Easlea 1983:95("  بۆمبک کوره"
ها  روه کان هه  جنسیه متافۆره. )Nuke Collection 1993:43("  کی میانه یه ک جووکه نه
 :ون که رده ین، ده که سنی زانست ده دا په  ئاخافتنی ڕۆژانه  له ش که و کاتانه ئه

 
ک بۆ لکی  یه انهو ک پچه نین وه ناوده" ق ڕه " کان به تیه  بابه  زانسته کاتک که

نا بۆ متافۆرکی   کتومت په ، ئمه) شتکی زۆر خودیی واته(رمتر  زانیاریی نه
  واو به ته.  مینه" رم نه" و  یه نرینه" ق ڕه" تیایدا بگومان  ین، که به سکسی ده

  تک که ئافره[...] ـ ـن، " رم نه"کانیش  سته ـن و هه" ق ڕه"کان  گشتیی، فاکته
:  وه کاته بیر ده" ک پیاوک وه"وا   ئه وه کاته  بیر ده تیانه  یان بابه هزانستیان

ک  وه"وا   ئه  و نازانستییه ندانه زمه ی نائاوه که وه  لکدانه پیاوکیش که
 )Keller 1985:77( . وه داته شت لک ده" تک ئافره
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تیی  وهت و پیا  سیاسه  که ستیانه به کان مه ک فمنیسته ر وه واو هه ته
. ن که واو ده کتر ته تیی یه رواش زانست و پیاوه  هه)٢٣  ڕه په ال بوانه(گردراون  وه پکه
الیی،  مه ک هه چی وه ، که کجنسییه  ئاشکرا یه  زانست ئاوا به  که وه ڕای ئه ره سه
ی زانست بتوانت زانست  وه بۆ ئه. درت م ده ه  قه یی لهق ئهزیی و  تیی، ئاوه بابه

 .ستدا زاڵ ببین ش و هه سیی، له که زموونی تاکه ر ئه  سه  بتوانین به بت ئمه ت، دهب
  به.  کان نییه  زانستیه هرشه  ر شوه سه ر له نیا هه  ته ی فمنیستیی به خنه ڕه

 ناو زانستی  له.  وه ته وری گیروگرفتی پیاوان خوالوه  ده درژایی مژوو زانست له
ی بۆ  نجامی کوشنده رئه  بگومان سه ، که ر نۆرمه تا ئستایش هه هپزیشکییدا پیاو ه

 پیاوان  وت و تیمارسازیی خراپتر له حسی چه تان زۆر جاران فه ئافره.  یه تان هه ئافره
   تازه  به  تازه که وانییه رمانه  ده زراوه دامه   که یه وه کی ئاشکرا ئه یه نموونه. کرن ده
کانی  خۆشیه ڕ نه مه کان له موو خوندنه ی هه  نزیکه که" وت رکه بۆی ده"دا  ١٩٩١  له

 )  .)Puranen 1994گرتووه  پیان هه وه  پیاوه گی خون له دڵ و ڕه
ت  باره کانی پیاوانی سه یشتنه  و تگه وه ته زموونی پیاوانی داوه نگی ئه زانست ڕه

 دیدی   به ر بوون بووه سه دیدی پیاوان له.  شونی خۆی ته یاندووه  جیھان گه به
. واقیعیش   به هت بوو نانه بوون، ته تیه  بابه ه نۆرم، ب  به  بووه و دیده ئه. مووان هه

 ڕگای  کانی پیاوان، له سیه  که زموونه  ئه  که  پی وایهPatrizia Violiپاتریزیا ڤیۆلی 
  چته  شونی خۆی و ده رتهند یه گه ده)  وه که پیاوساالریه ( وه که  پاتریارکالیه کولتوره

ک پۆل  وه" مرۆڤ. ")١٩٩٢ (Patrizia Violi  وه مرۆڤه" ی که نه بالیه " ناو بیره
ک پیاوان،  تان، وه ئافره.   هنراوه وه که  پیاوانه  خودتیه  له  که گشتیکردنکه به

  وه نه که  بیردهن و یکه تان ده وی ئافره ئه.  شیی هاونرخیان نییه کی هاوبه تیه رایه نونه
  ک له ی یه  پله  به ت، که کانی ئافره زموونه ئه.   مرۆڤکه شتیه ر هاوبه  سه ناخردرته

.  وه ته ماوه) تی تایبه(ستیی   که ر وا به ، هه رداوه  لکی ده وه که سیه  که شه که
لی  رهاتگه سه به. بن ی تر ون ده وه  بۆ ئه وه که یه وه  نه تان له کانی ئافره زانیاریه

 بیر  کردرن و له  ده فه  خه رهاتانه سه و به ئه.  پش تان خۆیان نابردرنه ئافره
 . وه چنه ده

 
 کولتوریی پیاواندا همایان  رگیز له تان هه کانی نوان ئافره ندیه پوه
  هو ر ئه به ، و له ری گرتووه ندی نوان پیاوان وه  پوه ی که وه ک ئه ت، وه دراوه نه

ت  نانه ته ( ندیانه و پوه ئه.  هی خۆیان شک له  به ن به تان ناتوانن بیکه ئافره
  ، به وه که ستیه  که شه  که  به وه ته ستراونه  به تراژیدیانه) بوون  هه کاتکیش که

 Violi( . وه تانه زموونی ئافره کانی ئه هنراوه گۆنه هاتوو و به  گۆنه  له نه الیه
1992:173( 
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 پیاوان   که کانی دیکه ک چیرۆکه ر وه کان، دروست هه  زانستیه وه گانه
سنی  نیا په ، ته وه ته کتریان گاوه کان بۆ یه  درژایی کاته  به  و که وه یانگنه ده

ستیی،   که وه رئه به تان له کانی ئافره زموونه ئه. کات پیاوان ده) واقیعی(ی  قینه ڕاسته
و   و به وه مووان بگرنه  ناتوانن هه زموونانه و ئه ئه.  وه مننه ر ده ڕێ الده  تیی و له تایبه
 .بن ده) و ببره(چوواو   نه ش زانستیانه یه شوه
 
  
 

 زموون و ڕزگاریی ئه
 

ست  ده دات زانستک وه وڵ ده ی جودا هه  شوه تیئۆری زانستیی فمنیستی به
 خودکی زانست،  تان بکات به  ڕوو و ئافره تان بخاته ی ئافره قینه  ڕاسته بھنت که

  ریتییه  نه له ی ڕساگه چه بت ڕه زانستکی ئاوا ده. خۆیتی   بابه ر به نیا هه ک ته نه
و دیو   ئه دات بچته وڵ ده ها تیئۆری فمنیستیی هه روه هه. کان بشکنت زانستییه

ریتییدا   زانستی نه  له که)  وه کانه مه دایکاته ( وه ژووکانه روئاوه  به یشتنه تگه
نزیکیی، /ست، دووریی هه/ق ئهش،  له/ز خودیی، ئاوه/تیی بابه: ک یین، وه بناخه
بت تک  کان ده  زانستیه هم ره هه   که یه وه گرتن ئه خای پ هه. سیی که/گشتیی

ونی زمو ی زانیاری و ئه وه  بۆ ئه وه ندرنهزر ه نوێ دابم ر له بشکندرن و سه
  بدرت که رده  ده یه و شوه ندک جار به هه. تانیشیان ت بئاخندرت ئافره

  ت به باره نیا سه  ته ر به ک هه ،  نه وه ت بکۆنه  ئافره وت له یانه فمینستان ده
 .ت ئافره

کان  ژووه روئاوه  به ش ناکات که  به وه ر ئه  هاوکات هه  که ئڤا لوندگرن پی وایه
 نزیکیی، هیچ  ست، دووریی به بریتی هه له) ق ئه(ز  دانانی ئاوه.  وه درنهبگ هه

 نۆرمی جنسی پیاو   که وه و ڕگایه له. )١٩٩٣( Eva Lundgren خشت رک نابه سه چاره
بکات، هاوکات ) ئۆبجکتیڤیی(تیی  تی چاالکی بیری بابه رایه درت نونه ڕی پ ده

بکات، بوونیادی ) سوبجکتیڤیی(تی خودیی  رایه نهبت نو تان ده  هی ئافره که
  و جۆره به. کرت هزتر ده رمتر بکرت، به ی نه وه  جیاتی ئه ی پیاوان، لهت سته ده

کانیش  ژووکردنه روئاوه ستندرت و خودی به به واو ده ت و خود ته جیاوازی نوان بابه
بت بۆ  ی ڕزگاریخواز ده هکی هرشبردنی زانستیان یه شوه. پندرت سه داده

 جی  ی که وه ک ئه کتر کۆشش بکات، نه ڵ یه گه  له م دوو جیھانه کردنی ئه ئاوته
 .  وه  بگرته وی دیکه ککیان به یه

 Standpoint theoristsکان وستگره  هه  بیریارانه  ناوبراو به  که دایه یه م ئاراسته له
تی و زانیاری خودیدا  ر زانیاری بابه سه  به وانیانهشکردنی دو وان دابه ئه. ن که کار ده

ی  زموونی ڕۆژانه  ئه ی خۆی له بت ڕووانگه تان ده زانستک بۆ ئافره.  وه نه که ت ده ڕه
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  که هتی یه کۆمه   ڕیئالیتته تواندرت له  ده وه ناوه  نیا له ته. ڵ بگرت  هه وه تانه ئافره
بت خۆی  ر ده و لکۆه  پی ئه  به  ـ که که ریتییه  نه تییه  بابه ئایدیاله. یرت بگه
 م به. درت  ـ توڕ ده وه یدا بمنته که وه تی توژینه ی بابه وه ره  ده دووربگرت و له وه
 .:بت ده" خودیی"ر   لکۆه ت که  نایه و واتایه  به مه ئه

 
 پش   له  که وه ی زانینه و ڕووانگه  واتای کارکردن دت له  به وه ئه

 )Smith 1989:38( . دت یه وه تییه ی خودتی و بابه وه جوداکردنه
 
خت   پشوه  نیین که  زانستییانه و گرفته  ئه وه بت لی بکۆرته  ده ی که وه ئه

بت  کو بن ده ر وه لکۆه. تین  تایبهكانی خه آانی هزموون کو ئه دیاریکراون، به
  مه ئه. ر بت رابه بت به  ده که ندییه ستت، پوه  بووه که توژراوه  ته ریبی بابه هاوته

  دا، واته که هتی یه کۆمه   ڕیئالیتیه ر له وه ی خودی لکۆه  پله  دت که و مانایه به
و  له. ستپک  خودی خای ده بت به  ده که  زانستییه و، بۆ کاره ئه" کیی زانینی ناوه"

گت  ریان ده کات، وه ڵ ده گه ر وتووژیان له  لکۆه دا که وانه ڵ ئه گه دا، له ندییه پوه
ست  ر خۆیشی، ده سه  و چ له و مرۆڤانه ر ئه سه ، زانیاری چ له وه کۆته و لیان ده

 Smith(.   وه کاته ش ڕوون ده نی دیکهوا ر ڕیئالیتتی خۆیشی و ئه لکۆه. وت که ده
1987a( 

ت زر مه داب م پرنسیپانه ر ئه سه  له  زانستک که ر پیان وایهوستگ بیریارانی هه
تکی  سه ها خه روه ههوا  ئهی ڕامانی بت،  رچاوه تان سه لی ئافره زموونگه و ئه

م   که کان به زموونی مرۆڤه ریتیی نرخی ئه زانستی نه. بت شی ده ڕزگاریخوازانه
  مکک که  سیمبول و چه ه نی کۆمهی دروستکرد  مایه بته ش ده وه بله. گرت ده

ی  وه دانه  شوه گا له زانستی کۆمه. گرت  ڕاده  پوه ر به وه وسنه بونیات و بیری چه
  مکه و چه ئه" و گۆڕینی بۆ  یانه کان هه مرۆڤه) ی ڕیئالیتته(ی  قینه و ڕاسته ئه

بینت   خۆی دهوری ده"  ببرت ڕوه توانرت به  ده  و که یه  هه ی که شه هاوبه
)Smith1987a:86( .چه ر زانست، به گه خۆ ئهت و له وه وانه  پتی   ئه ، بزموونی کۆنکر

،  بدات وه که ته ست ئایدیالی بابه ده خۆ بهت  یه نه بگرت و  رچاوه  سه وه کانه مرۆڤه
کرت و   ده  چۆن پیادهت سته ده  توانت نیشانی بدات که دهوا  ئه

  .نزر مه هکان چۆن داد یهت سته ده ندیه پوه
  آلت له سه  دهآانی هندی  پوه  که یه وه ستیان ئه به وستگر مه بیریارانی هه

  ی که وه ر ئه به ڕک له. هاوژن رده تان ده  ئافره ک ڕکخراون که یه  شوه گادا به کۆمه
  وه عریفیـیه  ڕووی مه وا له هشدار نیین، ئ دا بهت سته دهندی   ڕاگرتنی پوه تان له ئافره

)Epitimological(ت سته دهتاندا نیزامی  کانی ئافره زموونه  ئه له.  ئیمتیازدارنبه   
تان  ئافره. دان که مه ی سیسته وه ره ده وان له ک بین ئه ی وه وه رئه به  ـ له ڕوونیی دیاره

  بۆیه.  و تووشیان بووهک ، به کردووه یان دروست نهت سته دهکانی  ندییه پوه
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  رده گرن په رده  وه رچاوه  سه وه تانه لی ئافره زموونگه  و ئه  ڕووانگه  له لک که زانیاریگه
 . وه نه ده ڵ ده کان هه وه ره وسنه  چه ر میکانیزمه سه له

ربازبوون   بۆ ده یه وکی دیکه هه  شوه)”Memory work“(ری  وه ی بیره وه نووسینه
. تی یه وه  پشته ریتیی له  زانستی نه سیی که  و که زموونی ڕۆژانه ی ئه الخستنه و وه له

گوترت   پی ده ی شوازکیان داهناوه که  و هاوکارهFrigga Haugفریگگا هاوگ 
زموونی  ندک ئه  هه س، له که ریی تاکه وه  بیره  له و شوازه ئه. "ری وه شوازی بیره"

  ینه گه  ده وه ریانه وه و بیره  ڕگای ئه  له١.تگر  ده رچاوه سه،  وه وانه  ئهتی تایبه
.  وه یهتی یه کۆمهی ت سته ده ناو نیزامی  ئاخنرنه  چۆن مرۆڤ ده یشتنک که تگه
، "خۆی" هی  یکات به گرت و چۆن ده رده  وه که ی چۆن مرۆڤ نیزامه وه یشتن له تگه
 Haug("  نده  به وه  ئازادیی خوده ک به وو ئازادییهم هه: " رجی ڕزگارییه ڕی مه وپه ئه

1987:35(. 
   دت که و واتایه  به که میتۆده.  زییه وه ره کی هه یه ریی پرۆسه وه ی بیره وه نووسینه

ش، خۆراک،  ک له تکی دیاریکراو وه ر بابه سه ک له ریه وه  و بیره که ر یه شداران هه به
  شداران به پاشان به.  وه نووسنه  ده کی دیکهر شت ترس یان زانیاری یان هه

ست  به مه. بن  ده  تاکانه ریه وه بیره رهاته سه و به ی ئه وه ریکی لکدانه زیی خه وه ره هه
کیی زانستیی  ره کی ده یه  ڕووانگه  خۆ له  که یه وه ریی بۆ ئه وه ی بیره وه  نووسینه له
چاوکردنی  کان، ب ڕه کی و هۆکاره ره دی دهن  تیایدا پوه ریتیی ڕزگار بکرت که نه
   له که هتی یه کۆمه  نیزامه. ر  سه خرته رنجیان ده ست، سه ست و نه زموون، هه ئه

و   وه آرنه  ژیرپرسیار و  شی ده خرنه ده  وه کانه ریه وه  بیره رهاته سه ڕگای به
تی زانستدا   نوان خود و بابه  ئیدی سنوورک له یه م شوه به.  وه  تیئۆرییه خرنه ده

 .نامنت
ی فریگگا هاوگ  که  گرووپه ریی که وه ی بیره وه کانی نووسینه  پرۆژه کک له یه
ڵ  گه فتار له کان ڕه یه وه  بیره رهاته سه به.  ته شی ئافره  له ت به باره جی کرد سه جببه
  ره  هه وان باس له ئه. ن که رگ ده ریی موو، الق، بندیی، کش و جلکوبه وه بیره

نگک، ڕۆیشتن بۆ الی  بژاردنی پۆشاک بۆ ئاهه هه: ن که کان ده  ڕۆژانییه ڕووداوه
کانت  مکه ت مه  خوشککی خۆی ده  به ک که ئارایشکار بۆ پرچبیین، بیستنی برایه

ر  سه لهن کا رهاته سه بهرنجی  سه.  دیارن وه ته که  ژر بلووسه  ئیتر له بوون که وره وا گه
  هن ه و تیشک بخ وه هبن نزیک بن ده  دهوڵ  و هه هکان ستیه ستونه  هه ره  هه زموونه ئه
 چۆن  که وه رهاتگه سه  به  ڕووی داوه که  شته دا که  ساته وو کات هل  کهی  وه ئهر  سه
 . دا ژیاوه که  ڕووداوه  و چۆن له ستی کردووه هه

  ینه گه  ده وه شیانه  له رهاته سه م به ی ئه وه لکدانه ه و دووبار وه  ڕگای لکدانه له
  ی که و کارتکردنه م بۆ ئه شیان و هه م بۆ له تان هه  چۆن ئافره یشتنک که تگه
رپرسیاریی  گرتنی به هه. کرن رپرسیار ده نت به ی داده ر مرۆڤی دیکه سه شیان له له

  ت له ئافره. تک  بابه  شتک، به بت به ش ده  له  دت که و واتایه شی خۆ به بۆ له
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  نگی موو، چرچ له ئارایشکی نوێ، ڕه" پاش"و " پش"کاندا  ی ناو ڕۆژنامه ونه
 ناو  خاته تان ده  قوتووی سووراوسپیاودا، ئافره ستھنانک به موچاوگرتن یان ده ده

رگیز  رگیزاوهه  هه هلک ک شگه له. ت ک بابه شی خۆیان وه ڵ له گه  له وه که ندیه پوه
ستیان پدا بھنرت و چاک و  وام بگۆڕدرن و ده رده بت به کو ده ن، به س ناکه به

   واتای خۆی له لک که شگه له. بسورت نگیان ت هه  و ڕه وه باش بکرنه
شی  ندامکی له  ناهت هیچ ئه گرت که رده  نیزامک وه ر به رانبه کدا به ندیه پوه
 .رزباریدا قووتاری بت  ژر قه ت له هئافر

 
ست  رگیز پیاوکت ده ههو تۆ ک تۆ ناشیرینن،  ی وهنورگسانی  آه'  ك ی وه قسه
  بهرگیز  هه  م جۆره ی له دیكهی  قسه، یان 'روچاوت بت  سه مه ئهئا  تاوت  ناکه
کرت  هد ورگک خودی بوونی  هه ر  هه وه  بری ئه له. گوتراون نه  و ئاشكراڕوون
م   بهئاوا. نگندراو سه خراپ هه   بهیكآردار   و لهچاالکی  ک لهش به  به

  لک بانگمان ل بکرت که ک خودگه  وه  ئمه بت که دهمومكین   وه  ئه  یه هجۆر
 و ئه  آرته  دهڕووبردرت و  نا ده په   آه وه ه ڕگایو ی ورگمان بگۆڕین، له شوه
ر،  ، خای بیارده واته که [...]   تیاماندایه ی آه هپرسیارت بهستی  هه
وا . شمان رپرسیارتی بۆ له رکی به گرتنی ئه هه:  یه که رپریساربوونه به

 ژر کۆنتۆی  شمان له ین و له ده  خۆمان بیار ده  ئمه نرت که داده
ی  انهتی یه کۆمهلکی   بۆ نۆرمگه  ئمه  که نده رچه  ـ هه خۆماندایه

ش زیاتر  وه رپرسیارتیی له پرنسیپی به. 'رپرسیار کراوین به'ردانراو  به وه له
موو  بت بۆ هه ها فراوان ده روه کو هه ، به وه ڕته گه ر بۆ ورگک ده ک هه نه
 خۆم لی  دایک بووم که  له وه موکورتیه ک که  کۆمه من به[...]. ش  رتاپای له سه
   بوونم له ره هه.  کاری ژیانم بت به  ده وانه  ئهناوبردنی له: رپرسیارم به

ستیی گوناهباریی   حازر بۆ هه میشه کی هه یه رچاوه  سه بت به جیھاندا ده
 )Haug 1987:127 f( ).رزباریی قه(

یر

 
   له  که یه وه ستی ئه به  مه ره  هه یه و شوه ریی به لی بیروه میتۆدگه

ر   به له. نت یه ی تبگهتی یه کۆمهی ت سته دهزامی ی نی وه مھنانه رهه به وه دووباره
لی کۆنکرتن،  زموونگه  ئه ت به باره کان سه ریه وه  بیره رهاته سه  به  که و هۆیه ئه
  ینه گه ، و ده کانی ژیانی ڕۆژانه گره  ماناهه کاریه  ورده ره ر هه  سه نه به رنج ده سه

 و   ڕۆژانه  که شدایه و شتانه موو ئه  هه  لهت سته ده چۆن نیزامی  یشتنک که تگه
 و  وه  کارکی لکدانه ریی به وه ی بیره وه فریگگا هاوگ نووسینه. کین ره ناسه

  ره  هه سته به  مه کارک که. نرخنت  ده ی ڕزگاریخوازانه وه لکدانه دووباره
   خودئاگایانه کات که  دهوامان ل: "وت که رده  کارتکردنماندا ده ی له که ییه بنچینه

  .)Haug 1987:71(" ین  ببه ڕوه ژیانمان به
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 زمان، جنس و گۆڕان
 

  گرن که ده  پ هه وه یه روازه و ده کان له وستگره هه  فمنیسته دا که و کاته له
  ، هاوکات فمنیستانی دیکه تان شیاوه ی ئافره قینه ڕاستیی باسکردنی ڕاسته به

زموون و   ئه ی که وه رئه به له.  وه  ژرپرسیاره نه خه  ده و ڕاستییه شیاوبوونی ئه
   باس له  که  ونهزمانکوا  کردرن ئه نھان ده درن و په تان توڕده رهاتی ئافره سه به
 .یان بکات رگوزشته سه

و   ڕگای ئه  لهتان  ئافرهم به ت  دهCatharine MacKinnonکاترین ماککیننۆن 
 ٢"بندکردنی خودئاگا"گوترت   پی ده  که وه فمنیستییه  میتۆده

)consciousnessraising(،کهی  نی ڕیئالیته  خاوه  به وه  ببنه توانن دووباره  ده وه  پ
 زمان و کاروکرداریی  ن به رفرازیی بده توانن هزی سه تان ده ئافره .خۆیان

ی  گرانه خنه کی نوی ڕه یه وه نیاتنانهب"ک   وه که میتۆده. ن  شیاو بکه زییانه وه ره هه
تان   ئافره ی که یه و شوه تان، به ی ئافرهتی یه کۆمهزموونی  زی بۆ مانای ئه وه ره هه

 .)1989b:83 MacKinnon(کرت  سف ده وه" ن که ری پیادا ده خۆیان گوزه
  ت که د و  واتایه ریی به وه ی بیره وه ک نووسینه روه بندکردنی خودئاگا هه

.  پرسیار ن به لی خۆیان بکه زموونگه ت ئه ک ئافره  وه گرانه خنه  ڕه وه تان پکه ئافره
تان   تیایدا ئافره جۆردا ڕوو بدات که مه رجکی هه لومه ر هه  هه توانت له  ده مه ئه
  زموونه  ئه کاتک که. ئاخفن ک ده ڵ یه گه ر ژیانی خۆیان له سه بینن و له کتر ده یه
. بت تان دیار ده شی ئافره ن، دۆخی هاوبه گه ک ده یه کان به سییه که سیی و تاکه که

  گرت که ر ده نگه  له و دیده ر ئه سه  له تانه زیی سیاسیی ئافره وه ره کاروکرداری هه
 .شن لی هاوبه زموونگه ن ئه تان خاوه ئافره
  

ت  کی تایبه یه انن شوهتو تان ده  ئافره  که میتۆدی بندکردنی خودئاگا پی وایه
ر خودی  رانبه  به هرک نگک یان دژبه پارسه   آهن  خۆیان بۆ جیھانبینی دروست بکه به

زموونی  رهات و ئه سه  خودی زمان به  که یه وه  ئه خاکی ڕامانی دیکه.  که پیاوانه
ل و  گه وهش.  نگیی تدایه کی جنسیی بده یه وه نگدانه زمان ڕه. شونت تان ده ئافره
ک  تان وه ی ئافره ڕیئالیتهسفی  وه بۆ  یه وا ـ هه متریش ڕه متر ـ و که لی که گه وشه
ک  یه نموونه. )١٩٩٤  سانی دیكه و آه Fredelius(  یه پیاوان ههسفی  وه بۆ  ی که وه له
دایک ک  تان وه  ئافره ی که وه سفکردنی ئه ل نیین بۆ وه گه  وشه  که یه وه ئهر زمان  سه له
   که  شتکه دایه.  کاروکردارک ک له کات نه  دۆخک ده  باس له ی دایه وشه. ن یکه ده

ی  زاراوه) ١٩٩٣(  Ulla Holmسوف یله  ئولال هۆم ـ ـی فه وه ر ئه به له.  یه وه تک ئه ئافره
 و ی دروست ئه وه بات بۆ ئه کار ده  بهModrande)  دۆخی کرداردا له (كردنتی دایکایه

 .ن یکه ڵ مندادا ده گه ندیی له  پوه تان له  ئافره  بگرت که  چوارچوه  له هارآ
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کی  یه  گوزاره  بت که وه وتتی زمان ئه ربینکی ڕوون بۆ چه  ده ره  هه نگه ڕه
   که ش نییه ها وشه روه  هه٣.تان کارا بت انی زاووزیی ئافره بۆ ئۆرگ  نییه ڕۆژانه

ن  که ری سکسیی ده ستپشخه  خۆیان ده تانک که ئافرهسفی  وه بۆ بت ر نه نزمتوانه
)Fredelius م به. )١٩٩٤  سانی دیكه و آهک که  بهشخه  ده  پیاوکسی بکات  ستپری س

 ". یا بحه " رگیز ناکرت به پیاو هه. ستاو و توند وق هه ن زه ده
 دووفاقیی و  سته و هه ناو لهرت بتوان   که یه ته حمه و زه  ئه کی دیکه یه  نموونه

شت  تان ده ئافره. یان بت ر سکس هه رانبه تان به شت ئافره  ده  بنرت که ئاۆزانه
 و گوناهـ  وه  بزهاتنه ست به  هه ست، هاوکات که  پۆرنۆگرافیی هه وقیان به زه
بی  ده  ئه له. ت وی نایهبی سکسییدا نا ده  ئه  له ) واقیعه (ته م ڕیئالیتیه خۆ ئه. ن که ده

 شتکی   به  مانای وشه  پ به میشه  وروژاندنکی سکسیی هه موو جۆره سکسییدا هه
  نۆرمه. تا سکسی زیاتر تدا بت، باشتر. )Jeffreys 1994(کرت  سن ده خۆش په
  دات که ه د و واتایه بدرت، ئه رده  زمان و زانستدا ده  له ی که یه و شوه ، به که پیاوانه

 سکس  نا به بن ـ ده) رنی ئه(تیڤ  بت پۆزه ر ده تان هه لی سکسیی ئافره ستگه هه
 .دانانرت

 
  ی سکسیی نییه وه دانهم وه یان پۆلنکی بۆ  بی ئازادیخوازیی هیچ وشه ده ئه
سندانی   دۆخکی وادا بۆ په  له کی نییه یه بت، هیچ وشه تیڤ نه  پۆزه که

شکی  به.  وتک نییه  ڕککه مه ئه. کاری بھنین کانمان به سته ههئاۆزتیی 
  خته سه.  کنیکی بۆ کۆنتۆکردنی سیاسیی، کۆنتۆکردنی زمانه توانایی ته

".  وه بیربکرته " نراوه کیان بۆ دانه یه  هیچ وشه لک که  شتگه ت به باره سه
  آه  وه نه ر سکس بیربکه هرانب ک به یه  شوه تان به ڕوان ناکرت ئافره چاوه
 )Jeffreys 1994:65( .بت تیڤ نه پۆزه

 
ی  که ی زمانه وه نگدانه  ڕه بته گرت و ده وی زانست ده زموونی پیاوان جه  ئه که

و  به.  وه هدرته  ده وه ره ده تان له زموونی ئافره  ئه ت که  نایه و واتایه ر به هه
کیان  یه کی دژبه ندیه پوه  زانست شوه ر به رانبه تان به  ئافره ش دت که مانایه

ڵ  گه تان له  ئافره بت که رده  وا ده وه  ئهPatricia Frithiof پاتریشیا فریتیۆف. درت ده
 تکستک  کاتک که. ر  سه نه به وامدا ژیان ده رده کی زمانیی به نگییه ناهاوئاهه

ستی پیاویش و  به توانت مه وا ده ات، ئهک ده" وی کوڕ ئه"یان " پیاو "  به ئاماژه
 ب هیچ  وانه  ئه هاوکات که.  نازناوی گشتیین وانه ئه. )Frithiof 1988(تیش بت  ئافره

  و وچانستان بت ب وه تان ده ئافره. نازناوی جنسی پیاوان ڕاستیدا  لهگومانک 
بت  ت ده ئافره.  وه نهخون  ده ڵ کردبت کاتک که هه" رگانیان  وه زمانئامرکی"

م؟  دا هه ؟ ئایا منیش لره وه گرته منیش ده  مه ئهئایا :  خۆی بپرست  له میشه هه
  وه دا بدۆزنه که  ناو تکسته ر خۆیان له ک بکه توانن وه ت ده حمه  زه تان به ئافره
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identifera sig .وه تان له ئافرهننه  ده دا که وه ڵ ئه گه ندی له  پکی   هه  له هو یخوست
 .هرن ج ده نامۆییدا به

 و بۆ  وه ن پیاوانه الیه کان له ر وشه گه  ئه  که  پی وایهRichard Rorty ڕیکارد ڕۆتری
ک   وه و زمانه  ئه ك کات  کشه ه ببت تان ده بۆ ئافرهوا  ئهوان دروست کرابن،  ئه

  تان له توانت ئافرهزمانی پیاوان نا. بھنن کار کی ڕزگاریی به ستراتیژیه
 ناو   له  آه  زمان ئامرازکه ی که وه رئه به له. ی پیاوان ڕزگار بکات وه وساندنه چه
  بینرت و له ک سرووشتیی ده وایتیی وه وا ناڕه ، ئه ستدایه دهباستی گرووپی  ده

 :کانیش وساوه ت بۆ خودی چه نانه نونت، ته وا ده  ڕه وه هشووشتیی ڕووی ڕه
 

و  کردنی ئه نگکی بۆ گوزاره بت، و ده ونکی هه سک خه  که نیا کاتک که هت
   له ی که وه کات به ست ده چت ده  سرووشت ده  له وی که بت، ئه  هه ونه خه

  ی که وه کات به ست ده رچاو ده  به هاته نووس ده ک چاره وی وه کولتور بچت، ئه
نیا زمانی   ته و کاته  تا ئه هچونک. ر ووشتکی بزئاوه  ڕه ببت به

 زمانک   که نزرنگوا وانیش  ره وسنه ی چه بت، و زۆربه وان کارا ده ره وسنه چه
 گوی  ت به نانه ته گوێ ـ  ک شت بته نگیان وه  ده ن که کان بکه وساوه فری چه
 )Rorty 1991:3( . ن  بکه وساوه  چه بهخۆیان سفی  وهر بن و  گه  ـ ئهخۆیشیان

 
زموونی   بتوانت ئه ن که بت زمانکی نوێ دروست بکه تان ده ئافره

کی  یه توانت ناسنامه ها ده روه زمانکی نوێ هه. نت یه یان ڕابگه وه وساندنه چه
ت  باره  زۆر سه مه ئه. بتزرا مه م دانه ی سته ر بناغه سه  له تیی وا بئافرنت که ئافره
ئاشکرا بکرت، "  قینه ڕاسته"زیی یان  وه ره تیی هه کی ئافره ه ڕیئالیتی  که  نییه وه به
. ت  بۆ نازناوی ئافره کی نویه  مانایه ه  دروستکردنی کۆمه ت به باره کو زیاتر سه به

 نزیکی  یه وه لیلھنانه م ده ئه. )Rorty 1991(  رجی ڕزگارییه گرتوو مه زمانکی چک نه
ی گۆڕانکی  موو شوه  هه ی که وه ئه ر سه  له کانه یسته پۆستمۆدرن ختی فمنیسته جه

  کات به  زمان دهی وه ندنهزرا مهدا دووبارهرجی  ی مهتی یه کۆمهسیاسی و 
کی نوێ بدوین و  یه  شوه ین به ست پ بکه ی ده و کاته نیا ئه ته. ک پویستییه

 .ۆڕین بگ)واقیع ( توانین ڕیئالیتیه لی نوێ دابھنین، ده گه وشه
 

ش  کانی دیکه ر گۆڕانه سه توانن کار له  ده لکن که ئاخافتن و زمان ئامرازگه
  هگرینگدابنن، گۆڕینی کاروکرداری ئاخافتن و زمان بزوواندنکی سیاسیی 

  ی نوێ به  وشه  پویسته یه  هه ی ئستا که  سیاسییه و نیزامه بۆ گۆڕینی ئه[...] 
  نیزامه ی چوارچوهو زیاتر ی نوی زیاتر  ا وشه کار؛ ت کی نوێ بخرته یه شوه
  و نیزامه ر ئه رانبه ش به که وه نگاربوونه ره به جبھت،  به که زراوه دامه

 )Buker 1993:10 f( [...]بت  ڕادیکالتر ده
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 زمانی  ی له وه مکی نوێ دروست بکردرن بۆ ئه ل و چه گه  وشه  که یه وه  ئهگرینگ
و  بهکان   پۆستمۆدرنیسته فمنیسته.  ئارادابوو ڕزگارمان بت قفخواردووی له

   له که یه  نموونه وه تانه  پۆلنکردنی ئافره گرتن له  پ هه ن که ده  یه شوه
تان مانای  ر ئافره سه کردن له ر خودی قسه هه. ت سته دهگویی بۆ  له قه ئه
سفكی  وهر  هه. )٤٩  ڕه  الپه بوانه(دات   ده رانه رکوتگه سفکی سه ندکردنی وه سه په

ی ڕاگرتنی   مایه بته  ڕاستییدا ده ملکراو له  و سته سته ک ژرده تان وه ئافره
کان خۆ   پۆستمۆدرنه  بیریارانه الماردانه په م شوه به.  که مه یی و سته سته ژرده

خۆیی  ربه  بۆ گۆڕانکاریی و سهبت تان ده  ئافره هاوکات که:  وه که  ناو ناکۆیه نه خه ده
  هت سته ده  ندیه  پوه  ناوک له هندرت که رده ست ده ده یان له له و هه بدون، ئه
ت تا  تان کۆتایی پ نایه ی ئافره وه وساندنه چهمان  پی ئه به. کان بنن ئستاییه

تبوونی خۆیان   ئافرهر سه تان پ له ر ئافره گه ئه. ون که تبوون نه  ئافره تان له ئافره
 .ن که حاڵ ده دابگرن، ڕزگاریی خۆیان مه

 
 
 

 تبینی
 
   Widerberg ها بوانه روه هه  Haug)١٩٨٧(  ریی، بله وه ی بیره وه  نووسینه ت به باره سه .١

)١٩٩٥(. 
ا ریک مه  ئه زۆریی له  به تاوه ره سه تان، له  ـ ـکاندا ئافره١٩٧٠ ـ و ١٩٦٠ ناو ساآلنی  له .٢

USAکیان بهندکاره" ناوی  ، شتی خودئاگایی وه گرووپی ب conscioussnessـraising groups "
رودراوسکانیان ڕکخست و  ڵ هاوڕێ و ده گه لکیان له  تۆڕگه تانه و ئافره ئه. ندزرا هدام

 . شونی کاردا دروست کران  زانکۆکان و له گرووپی جودا له
 گیرگرفتی جۆراوجۆر دروست  میشه ههت  گانی زاوزی ئافره ئۆر ی ناو له وه رئه به له .٣

ر  ی داگنس نیوهته وا ڕۆژنامه ئه)  وه وته که  ده ه ر هه ر ناوکی ل بنرت هه هه (آات ده
Dagens Nyheter ١٠/٢/١٩٩٥(کدا  مپانیایه  که له (یدا ناوی ڤولڤا ههو)ن ( Vulva(n) )وکه/زێل  (

ی   وشه ربآلوه  زیاتر به  و که متر زڕاوه  سودیدا که  له  که کی دیکهناو.   ئاراوه بھنته
 .Snippan  سنیپپان ـ ـه
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٧  
  ت کانی ناو سیاسه ناکۆکیه

 
 

   به  درۆزنانه که  وه  ژرپرسیاره خاته ده  و شتانه موو ئه تیئۆری فمنیستیی هه
  ندییه و پوه ئهۆری فمنیستیی  تیئ و جۆره به.  ننر بگومان داده  بهسرووشتیی و 

  یخاته دهست و  رده  به خاته  دهت سته دهی نوان جنس و  ییه  بناخه سیاسییه
  ت به باره  سه که وه  شیکردنه ی که وه جودی ئه ، باوهآات  و تاوتویان ده وه ژرپرسیاره

ان و  خز ت به باره  بت، سه و جۆره ی سیاسیی و پرۆسسی له زراوه دامه
  ی وه ئهت ـ   سیاسه ناو ناکۆکی ره هه.  یان زانیاری و زمان بت سکسیوالیتیه

   هاوکات که و هت ئافرهجنسیان ی  وه رئه به  له یه متر هه یان کهت سته دهتان  ئافره
ن  الیه وامی له رده  به  به یه و شوه لمندرنرت ـ به ک سیاسیی ناسه جنس وه
 . آرت تی ده هدژای  وه فمنیزمه

امهو  ڕامانی فمنیزم له ی ت سته دهکانی  ندییه  پوه گرت که  ده رچاوه  سه وه نی
کانی  ناو جۆره  له م ڕامانه ئه. گرت  ڕاده  پوه کاندا به  نوان جنسه ر له رابه نابه

. ن که  ده که هت سته ده نیزامهسفی  وه شرچی جودا گه ، ئه شه فمنیزمدا هاوبه
شکردنی جنسیی   دابه  باس له کان بۆ نموونه  مارکسیستی و سۆشیالیستیه فمنیسته

 ند  سکسیوالیتی ناوه  که کان پیان وایه  ڕادیکاله  فمنیسته ن، هاوکات که که کار ده
 .  قه و خای چه

ز

  
. ن ستراتیژی جودان ی جنسیی خاوهت سته دهکان بۆ گۆڕینی نیزامی  فمنیسته

 خای   له  دووباره که  سیاسیه  نیزامه وت که یانه کان ده هجیاوازیخواز  یسانهتیئۆر
رکردن و  سیاسیی، یاساده لی وگهزرا هدام.  وه  بنیات بنرته وه رچوونی جنسه ده

، پیاوان و ی مرۆڤ که ردوو جنسه چاوی هه  ڕه ڕیفۆرمی سیاسی وایان ل بکرت که
. ر  به  بگرنه کی دیکه خوازن ڕگایه کسانیخواز ده  یهتیئۆریسانی. ن  بکهتانیش، ئافره
  نه یخه شت بکرت و ده  ده ن که که یی ده کی جنسیی ئایینده نیه  بالیه مان باس له ئه

  یه و شوه به.  یه  ههئستا  آهی  یه  ساخته نه  جنسبالیه  سیاسیه مه و سیسته جی ئه
ن بۆ  بت کۆشش بکه پراکتیکی سیاسیی دهردوو تیئۆریی سیاسیی و   هه ن که ده
کان   پۆستمۆدرنه  فمنیسته مالوه له. بت کی نه جنسبوون مانایه ربه  سه ی که وه ئه
م   ژرپرسیار و ئه نه  بیخه ن که  تک بده یه و شوه  به که هت سته ده  وت نیزامه یانه ده

ی مرۆڤ   ناسنامه  آه ان وایهیوان پ  ئه. وه شننه بووه  هه یه مۆ هه  ئه ی که ناسنامه
ی   ناسنامه بت که  توانایدا ده زمانکی نوێ و جیاواز له.  ی زمانه سته وابه
 .ر بگۆڕت وه وسنه چه
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ر  سه ن له  ناو تیئۆری فمنیستیدا هه  له  که  جودایانه رگرتنه وستوه م هه ئه
  توانین خۆ له ئایا ده. ونزرا هدامجنس  پۆلنی  ی توانینی جیاواز له ی شوه بناخه

 جنس تیایدا  ڕۆژیی وا که  بوونکی پاشه ینه  بگه ووه ی له وه ین بۆ ئه جنس قووتار بکه
یشدا؟ یاخود ت سته دهندیی   پوه  له ر بت و نه ی مرۆڤ بیارده ر ناسنامه سه  له نه
 شدا؟  ئایینده ئستاش و چ له جنس البدرت، چ   خۆ له  که حاه ر کتومت مه ر هه هه

  
.  یه یشتن و گرفتدارکردنی جنس هه ی جودا بۆ تگه  تیئۆری فمنیستیدا شوه له

و خای  ئه.  یه  و واتای سیاسیشی هه شه  جنس هه  که یه وه ش ئه  ڕامانی هاوبهم به
اسیی  تیئۆری سی  دژ به کی تکشکنه یه  خۆیدا گولله  خۆی له ڕامانی فمنیستیه

ری سیاسیی  وه ک بوونه  مرۆڤ وه  گوایه ی که  ربآلوه  به یشتنه  تگه و هریتیی و دژ ب نه
ی تیئۆری سیاسیی  یشتنه تگه  جۆرهم  ئه. دار ببینرت سی جنسنه که ک تاکه بت وه ده
 ندی نوان  پوه ی جنسیی ـ کهت سته دهی نیزامی  وه ی مانه  مایه بته  ده  که ریتییه نه

 .کات بینراو ده  نهت سته دهجنس و 
  
ستی نوان جنس و  وامیی پوه رده به  به  که وه و ڕگایه  فمنیزم له یه و شوه به

ی  نیی جنسیی ساخته  بالیه  به  ئاماژه ها که روه  ڕوو و هه خاته  دهت سته ده
مکی  چه. ستت وه ه و دژی دبت  دهت سته دهنگاری نیزامی  ره کات، به س ده که تاکه
ت  نانه  ته  که  بگومانه  خۆیدا هنده  له نۆرمک که.  نۆرم کات به ده" پیاو"س  که تاکه

 ،الدان لیخۆوک بۆ  موو هه  هه  که ییه ناش بیندرت ـ هاوکاتیش نۆرمکی وا بناخه
رگیز  ههوان  ئه. س و مرۆڤن که پیاوان تاکه.  ر الده سی آه رپرسیاریی  به بت به ده

. ن  بکه پناسه) یان(ڕۆک یاخود ناوه) یان(، بوون)یان( خۆ  که  نییه وه پویستیان به
ڵ نۆرمکدا  گه ندی له  پوه نیا له ی الدانک ته وه رئه به له. رن تان، الده  ئافرهم به
  پیاوان که/ که ڵ نۆرمه گه  پوندیی خۆیدا له وا دروست له ، ئه نالدا  بت به ده
 .تی بکرن  تایبه بت به تان پویست ده ئافره/  که ره دهال

  
  رده ر خۆی په  هه یه و شوه ، به چییهپرست جنس   ده  که که  دووپاته پرسیاره

لۆژیکی م  به. دات  و بیچمکی ده وه داته ده  ههت سته دهبوونی نیزامی  ر هه سه له
ی داوای  وه بۆ ئه.  وه کیه  ناو ناکۆکیه هخات  فمنیزم ده هت سته دهو نیزامی  ئه

وا لی  ک ڕه کاندا وه  جنسییه هت سته ده  ندیه  ناو پوه  بۆ گۆڕانکاریی لهیفمنیستی
   ڕوونی دیاری بکرت که بت به ده.  بکرن تان پناسه بت ئافره یرت ده تبگه
  دات که  نیشانی ده که ناکۆکییهاتر دو. ن ده  الده که ییه  پیاوانه  نۆرمه تان چۆن له ئافره
 و جی داره  قوویی کشه  نوان جنس و گۆڕانکاریی سیاسیدا به ندی له پوه
 .  آی قووه یه ره وبه بنه
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کانی ناو  ناکۆکیه”  وه  ژر پرسیاره خاته  دهت سته دهکاتک فمنیزم نیزامی 
ست و  رده  به خاته و ناکۆکیانه ده هئفمنیزم   یه و شوه به. ون که رده  ده”ت سیاسه

  وه که الیه م له ی جنسیی ههت سته ده نیزامی   که دات لیان ت بگات  وڵ ده هه
هاوکات . کات بینراویشیان ده نهر خۆی  هه  وه که الیه م له  و هه زراوه دامهریان  سه له
 . وه نه ده نگ ده  ڕهشدا انیک  فمنیستیه تیئۆریه زراوه دامه   له و ناکۆکیانه ئه

آان  و ناآۆآیهکان   خۆدژگوتنه  نکۆی له  که هگرینگ  وه رحاڵ، ئه  هه  بهم به
 ڕگای  وتتی، له  چه کردن به  ڕگای ئاماژه  کۆتاییدا، دروست له له. کرت نه

 فمنیزم   که کانه ر ناکۆیه سه  له وه دانه هه رده کان و په ئاشکراکردنی ناکۆکییه
 پراکتیکی سیاسی و تیئۆری   که وه  بته هت سته ده  و نیزامه نگاری ئه ره توانت به ده

 .  ڕایان گرتووه  پوه  به وه سیاسیی پکه
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