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 اڵذی وٛرظطراْ ژ٘ٗ،ػيؼز،فيّيٕيشَ،وٛرظٜ،رؤسِْٛٚ واْ: ئٗٗ ٚػ  وٍيٍٗ

 پێشەكی 
رۆژ٘ەاڵذی وٛرظطراْ یەوێىە ٌە چٛار پارچە ظاتەػىزاٚەوەی وٛرظطراْ، ٘ەرچۀعە ئێّە    

ٌەگەڵ ظاتەػىزظٔی ئەظەب ٚ ػیؼزی وٛرظیعا ٔیٓ، تەاڵَ ئەٚە ڕاطرییەوی زاػا ٘ەڵٕەگزە، وە 
٘ەر تەػێه ٌەٚ چٛار تەػەی وٛرظطراْ وەٚذٛٚەذە ژێز واریگەری سِاْ ٚ وٍرٛٚر ٚ 

ٚاڵذە ظاگیزوەرەوأەٚە. ئەظەب تەذایثەخ ػیؼز، وە ساظەی ٘ەطد ٚ طۆس فەر٘ۀگ ٚ ئەظەتیاذی 
ٚ ٘ەڵمٛاڵٚی ظەرٚٚٔی ِزۆڤەوأە، ڕۀگعأەٚەی تاری وۆِەاڵیەذی ٚ طیاطی ٚ فەر٘ۀگی ٚ 
وەذٛاری وۆِەڵە، تۆیە ٌە تەر٘ەِی ػیؼزی ػاػیزأی ڕۆژ٘ەاڵذعا ذایثەذّۀعی ٚ ضاطیەذی 

ظطرأی ذێعایە تەذایثەخ ٌە ظٚای ػۆڕػی گەالٔی خیاوەرەٚەی ٌە تەػەوأی ظیىەی وٛر
ئێزأەٚە، ٚاذە ٌەپاع  لۆٔاغی والطیشِی ػیؼزی ڕۆژ٘ەاڵخ، تە پێٛیظرّاْ سأی ٔاٚٔیؼأی 
ذٛێژیٕەٚەوەِاْ تىەیٓ تە )ئەسِٛٚٔی ػیؼزی وٛرظیی ڕۆژ٘ەاڵذی وٛرظطراْ وزِأدی 

ی ئەسِٛٚٔی ػاػیزاْ ٚ ( ٚەوٛ تاتەذێىی ٔٛێ، ٔاطأعْ ٚ پیؼأعا4102ٔ-0761ٔاٚەڕاطد
ئاػٕاتْٛٚ تە ػیؼزی ڕۆژ٘ەاڵخ ٚ پێٛۀعی ٚ یەوأگیزی ٌەگەڵ ئەظەتیاذی ٘ەر چٛار پارچەی 
وٛرظطراْ تە ِەتەطری گەیأعٔی پەیاِی ٔەذەٚەیی وٛرظ یەن ٔەذەٚە یەن سِاْ ٚ یەن ئەظەب، 

 وە ئەظەتی گؼرییە )ئەظەتی وٛرظی( ٌۀاٚیعا ػیؼزی وٛرظی ظەگزێرەضۆ.
تەطد ٌە ئەسِٛٚٔی ػیؼزییغ خیٙأثیٕی ػاػیزە تۆ ذالیىزظٔەٚەوأی ٌە تٛاری ِە    

ػؼزییەذی ئەظەتعا، تەٚ ٚاذایەی وە ٘ەٚڵعأە تۆ تەوار٘ێٕأی ٘ۀعێ ئاِزاسی ٘ٛٔەری تۆ 
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تەر٘ەِٙێٕأی ظەلێىی ئەظەتی خیاٚار ٌە ظەلێىی ئاطایی. وەٚاذە ئەسِٛٚٔی ػیؼزیی خیاٚاس ٌە 
ٚ ڕۆػٕثیزییە وەڵەوە تٛٚەیە، وە ٌە ڕێگای تیٕیٓ ٚ تیظرٓ ٚ ضەیاڵەٚە ٚػە فەر٘ۀگییەوەی ئە

تۆذە ڕێپیؼأعەر تۆ ئەظەتییەذی ػیؼز. ئەگەر تە ذێڕٚأیٕێىی گؼری ٌە ئەسِٛٚٔی ئەسِٛٚٔی 
ػیؼزی وٛرظی ڕۆژ٘ەاڵذی وٛرظطراْ تڕٚأییٓ، ئەٚا ٘ەِٛٚ ئەٚ ذالیىزظٔەٚأە ظەگزێرەٚە، وە 

 ڕٚٚی ڕٚضظار ٚ ٔاٚەڕۆوەٚە ئەسِٛٚٔیاْ وزظٚٚە. ػاػیزاْ ٌەَ ِاٚەیەظا ٌە 
ٌە ِیرۆظی ئەَ ذٛێژیٕەٚەیەظا ڕێثاسی ِێژٚٚیی ٚەطفی ػیىاری )اٌرىاًِ(یّاْ تەوار٘ێٕاٚە،      

 تۆیە تە ٔاچارییەٚە سٔدیزەی ڕٚٚظاٚی ِێژٚٚییّاْ ٌەتەرچاٚگزذٛٚە.
ە ظەطد پێعەواخ ٚ (ە0757ٚطٕٛٚری ذٛێژیٕەٚەوەِاْ ٌە ظٚای ػۆڕػی گەالٔی ئێزاْ )    

 ( ظەگزێرەٚە. 4102ئەسِٛٚٔی ػیؼزی فیّیٕیظری ڕۆژ٘ەاڵخ ذا طاڵی )
٘ۆی ٘ەڵثژارظٔی تاتەذەوە تە ٘ۆی ٔەتٛٚٔی تاطێىی ئەواظیّی تەٚ ٔاٚٔیؼأە )ئەسِٛٚٔی     

( تٛٚٔی چۀع سار ٚ 4102-0761ػیؼزی وٛرظیی ڕۆژ٘ەاڵذی وٛرظطراْ وزِأدی ٔاٚەڕاطد
ذۀٙا ساری ...(ڕۆژ٘ەاڵذعا تەٚێٕە )وەٌٙٛڕ، ٌەوی، تەضریاری، ٘ەٚراِیػێٛەساری خیاٚاس ٌە 

وزِأدی ٔاٚەڕاطرّاْ ٚەرگزذٛٚە،٘ەرٚە٘ا تە ظەطرٕیؼأىزاٚی ذۀٙا )ئەسِٛٚٔە ػیؼزی 
وە تە سِأی  فیّیٕیظری وٛرظی(ِاْ ظەطٕیؼأىزظٚٚە، چٛٔىە چۀعیٓ ػاػیزی وٛرظ ٘ەْ،

 ەوەِأعاْ ئاِاژەِاْ پێٕەوزظْٚٚ.فارطی ظۀٛٚطٓ ٌە ظەرەٚەی طٕٛٚری تاط
گزفری ٌێىۆڵیٕەٚەوە ٌە ڕۆژ٘ەاڵذی وٛرظطرأعا تە٘ۆی فؼاری ظەطەاڵذەٚە ػاػیزاْ     

ڕێگەیاْ پێ ٔەظراٚە تەر٘ەِەوأیاْ ٌە واذی ضۆیعا تاڵٚتىۀەٚە یاْ تاڵٚٔەوزاٚەذەٚە، تۆیە 
ۆ تە ظەطرطظرٕی ( ظرێژِاْ ظەطرٕیؼاْ وزظٚٚە ت4102 -0761ٔاچار ِاٚەیەوی سەِۀی )

سۆرێه ٌە تەر٘ەِی ػاػیزاْ، ئەِەع گزفرێىی گەٚرە تٛٚ ٌە وەِی طەرچاٚە ٚ ورێثی 
 (PDF)چاپىزاٚ، تۆیە سۆر خار پۀاِاْ تۆ طاید ٚ ٚێثالگی ٔٛٚطەر ٚ ػاػیزاْ  ٚ ورێثی 

 تزظٚٚە. 
طٛٚظ ٚ گزٔگی ٌێىۆڵیٕەٚەوەِاْ ٌەٚەظایە ٘ۀگاٚێىی طەرەذا ٚ ئەسِٛٚٔێىی ٔٛێی ػیؼزی    

٘اٚچەرش ٚ ٔٛێی ڕۆژ٘ەاڵذە، وە ٚەن پێٛیظد ئاٚڕی ٌێٕەظراٚەذەٚە، ٔاِەی ئەواظیّی ٚ تاتەذی 
 سأظری ٌەطەر ٔۀٛٚطزاٚە. ئاِأح ٔاطأعٔی ئەسِْٛٚ ٚ تەر٘ەِی ػاػیزأی ئەٚ لۆٔاغەیە.

ذی ذٛێژیٕەٚەوە ٌە پێؼەوییەن ٚ ظٚٚ تەع ٚ ئۀداِەواْ پێىٙاذٛٚە.تەػی یەوەَ ئەَ تٕیا   
ذەٚەرأەی ٌەضۆگزذٛٚە، چەِه ٚ پێٕاطە ٚ طەر٘ەڵعأی فیّیٕیشَ ٚ ِێژٚٚی تشٚذٕەٚەوە ٌە 

 رۆژ٘ەاڵذی ٔاٚەڕاطرعا.ٌە تەػی ظٚٚەِعا ذەٚەرەوأی  
طرأعا پزاوریشەوزاٚەٚ ّٔٛٚٔە ٌە فیّیٕیشَ ٚ ئیزۆذیه ٌە ػیؼزیی ژٔأی رۆژ٘ەاڵذی وٛرظ

 ئەسِٛٚٔی ٌە ػیؼزی ژٔاْ ٚەرگیزاٚە.
ٌە وۆذاییؼعا ئەٚ ئۀداِأەی ٌە ئاواِی ئەَ ٌێىۆڵیٕەٚەیەظا تەظەطد ٘اذْٛٚ تە وٛرذی ٚ تە    

 پٛضری ضزاٚٔەذەڕٚٚ. 
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 : فیمیىیسم چەمك و پێىاسە و سەرهەڵذان: 0-0
ەرەذا ٌە ڕۆژئاٚاظا ٌۀێٛ سأظد ٚ فەٌظەفە ٚ تشٚذٕەٚەی فیّیٕیشَ ٚەوٛ ساراٚەیەن ط   

ئایعۆٌۆژیا ٚ سأظرە وۆِەاڵیەذییەوأعا ظەروەٚخ، ظٚاذز ٚەوٛ چەِىێىی سیٕعٚٚ ضشایە ٔێٛ 
ئەظەتیاخ ٚ ٌەگەڵ تشاڤە ڕۆػٕثیزی ٚ ئایعیاٌیظرییەوأعا، چۀعیٓ خۆر ٚ ٌمی ٌێ خیاتٛٚیەٚە ٚ 

شاڤێىی وۆِەاڵیەذی، چ ٚەن وۆِەڵە تیز ٚ تٛٚتە ظیارظەیەوی خیٙأی. ))فیّیٕیشَ چ ٚەن ت
٘شرێه، وە ػەرػییەخ تەٚ تشاڤە ظەتەضؼێ، ّٔٛٚٔەی وزظەیەوی تەوۆِەڵە(( )زِٛەیزا ِٛػیز 

 (. 00، ي4113ساظە، 
( ٚەوٛ سۆرێه ٌە چەِىەوأی ظیىە ))ٚػەیەوی الذیٕییە ٌە Feminismساراٚەی فیّیٕیشَ )    

(یغ ٘ەر ٌەٚ Femaleە تە ٚاذای ئافزەذە، وەٚاذە )(ەٚە ٘اذٛٚە، وFeminiaٚػەی فیّیٕیا )
( ٌە Femaleٚػەیەٚە ٘اذٛٚە، وە ِأاوەی )ِێ( ظەواخ ٚ ٚاذا ٌە تٕەِاظا ظەوزێ ٚػەوە )

( ٘اذثێد... طەرخەَ ٚاذاواْ ضزتٛٚٔەٚە ٌەظەٚری ِێ ٌەضۆظەگزْ(( Femalesmفیّیٕیشَ )
( ٌە 0650))یەوەَ خار ٌە طاڵی ) (. ٚەوٛ تەوار٘ێٕأی ٚػەوەع تۆ44، ي4113)واسیٛە طاڵر، 

ٔٛٚطزاٚێىی پشیؼىیعا تۆ ڕاڤەی ڕاٚەطراْ ٌە گەػەی ئۀعاِەواْ ٚ ٌێٙاذٛٚی طێىظی 
(. ٚاذە یەوەَ خار ٌە سأظٕی پشیؼىیعا 5پیاٚأێىی ٔەضۆػعا تەوار٘ێٕزا(( )خیەْ فزیعِەْ، ؟، ي

رۀظاظا ظەروەٚخ ٚ ))ٌە تەوار٘اذٛٚە، ٌە پاػاْ ٚەوٛ تشٚٚذٕەٚە ٚ لٛذاتطأەیەوی ٔٛێ ٌە فە
س ظا ٘اذە ٔاٚ فەر٘ۀگی ٚػەی فەڕۀظییەٚە، تە ِأای ئەٚ لٛذاتطأە ٚ ِەورەتەی، 0651طاڵی 

(، 24، ي4117وە تۆ طۀعٔەٚەی ِاف ٚ ئاساظی ژٔاْ ضەتاخ ظەواخ(( )ػەتاص طاڵر ػەتعٚڵاڵ، 
ەی ظەگەڕێرەٚە تەاڵَ ٚەوٛ تشٚٚذٕەٚە ٚ ػۆرػێىی فیّیٕیظری ٚ چەِىێىی طیاطی ))طەرەذاو

ظا  0671تۆ ظەیەی وۆذایی طەظەی ٘ەژظە، ساراٚەی ضەتاذی فیّیٕیظری یەوەِیٓ خار ٌە طاڵی 
( ظەرظەچٛٚ ٌەالیەْ Lafrondoی ڕۆژٔاِەیەوی ڕۆژأە تۀاٚی ) 00ٌە ژِارە 

(MargueriteDuranda تەوارتزاٚە ، ٌە ئیٕگٍظراْ ٚ ٚاڵذە یەوگزذٛٚەوأی ئەِزیىا پێؼرز )
أای ژٔأە، یاْ طیفەذی ژٔأەی ظەظا، ٘اٚواخ ضەتاخ تۆ ٚەظەطٙێٕأی ِافەوأی ژْ فیّیٕیشَ ِ

تە ِۀیشَ ٔاٚتزا، ڕێىطزاٚەواْ، وە واریاْ تۆ ئەٚ ِەتەطرەع ظەوزظ پێیاْ ظەگٛذزا 
)تشٚٚذٕەٚەی ِافی ژٔاْ(، خەضریاْ ٌە تەظەطرٙێٕأی ِافە ِەظۀییەواْ ظەوزظ(( )ِٙاتاظ 

 (.7، ي4101لەرەظاغی، 
تشاڤی فیّیٕیشَ ٌە ئێظراظا ٚ ٌە ظٚٔیای گڵۆتاڵیشەیؼٕعا تشاڤێىی خیٙأییە، ٘ەڵگزی ٚاذا ٚ     

ئاِأح ٚ ٘ەرِأی ػٕاطی ژٔێری ٚ وێؼە ٚ گزفرەوأی ژٔأە ٌە طەرأظەری خیٙأعا، ))ٌە 
٘ەِٛٚ ػٛێٓ ٚ واذێىعا تشٚٚذٕەٚەی ژٔاْ وارظأەٚەی وێؼەی ژٔاْ تٛٚە(( )طاالر زّەػەٌی 

( ئەَ ظیارظەیەع یەن ظۀگی ٚ یەن ٘ەڵٛێظری ژٔاْ ظٚٚپاذعەواذەٚە ٌە 47، ي4100، ِظرەفا
٘ەر وٛێیەوی خیٙأعا تٓ ٚ ٘ەٚڵی تەرظەٚاِییاْ ٌە ٔە٘ێؼرٕی خیاٚاسی ڕەگەسی ٚ خێٕعەری ٚ 
یەوظأی ٌە وایە وۆِەاڵیەذی ٚ طیاطی ٚ ئاتٛرییەوأعا، ٘ەرٚە٘ا گەڕأەٚەی پێگە ٚ ػٛٔاص ٚ 

ْٛٚ ٚەوٛ ذاوێىی وۆِەڵ تۆ ٔێٛ وۆِەڵگە، چٛٔىە ))فیّیٕیظرەواْ تاٚەڕیاْ ِا٘ییەذی ژْ ت
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ٚاتٛٚ، وە پێگەی ٔشِی ژٔاْ ٔە طزٚػرییە ٚ ٔە وۆٔرڕۆڵىزاٚە، تەڵىٛ تەر٘ەِێىی وۆِەڵە(( 
 (. 004، ي4101)طۆساْ ئاٌیض ٚاذىیٕش، 

پێٛۀعییەوأی ضٛظ فیّیٕیشَ ظەاللەیەن تٛٚ تۆ ڕٚأیٓ ٚ ظٔیاتیٕی ٚ ظۆسیٕەٚەی ٔاطٕاِە ٚ     
تەٚی ظیىەٚە ٌە ڕٚأگەی ضەتاخ ٚ چاالوی ٚ ٘ەٚڵعاْ تۆ چارەطەروزظٔی وێؼە ٚ گزفرەوأی 
ژٔاْ. ))تشٚٚذٕەٚەی فیّیٕیظری تشٚذٕەٚەیەوی ػۆڕػگێڕی گۆڕأىارییە ٚ ئاِأدی ٌۀاٚتزظٔی 

ٚێش ضظرٛٚە ٚ ٘ەِٛٚ ئەٚ ػرە ٘ەڵە ٚ تاٚأەیە، وە ٌە وۆِەڵگەظا ٘ەْ ٚ تە ٘ۆیأەٚە ژٔی پەرا
ٌەَ ڕێگەیەٚە ظەذٛأێد ژْ ٚ تارەوەی تىاذە تارێىی وارا ٌە وۆِەڵگەظا(( )تشٚذٕەٚەی فیّیٕیشَ، 

(.ٌە ئۀداِی  خیاٚاسییە وۆِەاڵیەذی ٚ چیٕاییەذیأەی، وە وۆِەڵ ٚ وٍرٛٚر تە پێگەی 7،ي4103
رییەواْ، ژٔیاْ تەضؼیٛٚە، خگە ٌە ٘ەٚڵعاْ ٚ واروزظْ تۆ ٔە٘ێؼرٕی خیاٚاسییە خێٕعە

فیّیٕیظد ))ئەڵرەرٔاذیڤی یەوظأی ٚ ٘اٚطۀگی ٔێٛاْ ٔێز ٚ ِێ ظەضاذەڕٚٚ(( )ِٙاتاظ 
 (. 44، ي4101لەرەظاغی، 

چەِىی فیّیٕیشَ ٌە طەظەی تیظرەَ ٚ ٌە ڕۆژئاٚاظا سیاذز ٌە چەِىە تاٚەوأی ذز تٛٚە خێی    
زیاراْ ٌە ظیع ٚ ِؼرِٛڕ ٚ گفرٛگۆی ٔٛٚطەراْ ٚ ٌێىۆڵەراْ، سۆرێه ٌە ٔٛٚطەراْ ٚ تی

ڕٚأیٕی ضۆیأەٚە پێٕاطەی ذایثەذییاْ تۆ تشٚٚذٕەٚەی فیّیٕیظری ٌە طەرظەَ ٚ لۆٔاغە 
خیاٚاسەوأعا ٘ەتٛٚە ٚ چۀعیٓ خۆر ٚ ٌمی ٌێ تٛٚەذەٚە ٚ ئایعیای خیاٚاسی ٌەضۆگزذٛٚە. 

ٛٚە... ))فیّیٕیشَ ٚەن ڕەٚذە فیىزییەوە تٕاغەی تۆچٛٚٔەوأی ٌە سۆرتەی سأظرەوأی ذز ٚەرگزذ
سۆرخار ٚا پێٛیظد ظەواخ ٌە ڕەٚذەوأی فیّیٕیشِەٚە تۆ پێٕاطەوزظٔی تشٚٚذٕەٚەوە تگەڕێیٓ(( 

(، تەاڵَ ئاِأدی ٘ەِٛٚیاْ ))ئەٚەیە ئەَ تۆچٛٚٔە 5، ي4101)ئەڤیٓ ئاطۆص زەِەػەتعٚڵاڵ،
تگۆڕێ، وە ٔشَ ٚ ژێزظەطرە ٌە ژْ ظەرٚأێ. خٛٚاڵٔەٚەی فیّیٕیشَ تە ظٚای ئەٚەظا ظەگەڕێ، 
وە تٛارێه تڕەضظێٕێ تۆ ئەٚەی ژٔاْ پێٕاطەی ضۆیاْ تىەْ، تە٘ا ذایثەذییەوأی ضۆیاْ 
فۆرِەڵە تىەْ ٚ ٌە ِەیعأی طیاطی ٚ وۆِەاڵیەذی ٚ سأظری ڕۆػٕثیزییەوأعا ظۀگی ضۆیاْ 

 (.05،ي4114تەگٛێی وەطأی ظیعا تگەیۀٓ(( )ٔٛػیٓ طإ٘عە،
ٚذٕەٚەوە تە طێ ػەپۆي ٚ لۆٔاغی خیاٚاس تەػێٛەیەوی گؼری ٔٛٚطەراْ طەرەذای تشٚ      

( تەرظەٚاَ 0723-0623ٔاٚ ظەتەْ  ٌەٚأەع: ))ػەپۆٌی یەوەَ یاْ ٔەٚەی یەوەَ ٌە طاڵی )
(، ػەپۆٌی طێیەَ یاْ ٔەٚەی طێیەَ 0771-0723تٛٚە، ػەپۆٌی ظٚٚەَ یاْ ٔەٚەی ظٚٚەَ ٌە )

 (.  05-04پ: ي(ەٚە ظەطد پێعەواخ ذا ئێظراع تەرظەٚاِە(( )تڕٚأە: ص.0771ٌە )
٘ەرٚە٘ا چۀع خۆر ٚ ڕەٚذێىی فیّیٕیشِی ظەروەٚذٓ، ٚەوٛ فیّیٕیشِی )ِاروظی،       

طۆػیاٌیظری، ڕایعیىاڵی، ٚخٛٚظی )تٛٔگەرایی(، پۆطد ِۆظێزْ )پاع ٔٛێگەری(، طایىۆٌۆژی، 
ئۀارػیظد )٘ەڵٛەػێٕەر(، ذیۆری فیّیٕیشِی ڕەع، ذیۆری فیّیٕیشِی ٘ٛٔەری، ئیظالِی ٚ 

ی )فیّیٕیظد ٚ ظیّٛوزاذی(، ذاوڕەٚی، ِاذزیاڵی، طایىۆٌۆژی، خٛظاضٛاس، وزیظریأی، فیّۆوزاذ
طیىظی پۆسەذیڤ( . وە ٘ەریەوەیاْ ٌە ڕٚأگە ٚ ئایعۆٌۆژی لٛذاتطأە ٚ ڕەٚخ ٚ ڕێثاسەوەی 

 ضۆیەٚە ٌە فیّیٕیشِیاْ ڕٚأیٛە ٚ پێٕاطە ٚ ٚاذا ٚ چەِىی ٔٛێ ٚ خیاٚاسیاْ پێ تەضؼیٛە. 
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ٔعْ ٚ خێگزذٓ ٌە ٔێٛ سأظد ٚ وایە وۆِەاڵیەذییەوأعا تە فیّیٕیشَ ٌەپاع گەػەطە    
ػێٛەیەوی واریگەر ٚ ڕاطرەٚضۆ ٌۀێٛ ئەظەتیاذعا ظەروەٚخ، طەر٘ەڵعاْ ٚ پەیعاتٛٚٔی لەڵەِی 
ژْ ٌە تٛاری ئەظەتیاذعا ٘اٚواذە ٌەگەڵ طەر٘ەڵعأی چەِىی فیّیٕیشَ ٌە ئەظەتعا، خیاٚاس ٌە 

َ ٌە ئەظەتیاذعا طەرەذا ٌە پەضؼاْ )ٚذار ٚ ورێة(ظا، پاػاْ ٔاٚەرۆوە ئەظەتییەوأی ذز، فیّیٕیش
ٌە ژأزەوأی ػیؼز ٚ چیزۆن ٚ ڕەضٕەی ئەظەتییعا ظەروەٚخ، ))ظەطپێىی ئەٚ ڕەٚذەع 
ظەگەڕێرەٚە تۆ طەرەذای طەظەی تیظرەَ، ظیارذزیٓ ظەروەٚذٛٚی ئەٚ تٛارە "طیّۆْ ظی تٛ 

ىی تە ٔاٚتأگی فزۀظییە، تەذایثەخ ٌە ظٚای (، وە فەیٍەطٛفێ5، ي4113ڤٛار"ە(( )واسیٛە طاڵر، 
(ظا، ظۀگعأەٚەیەوی خیٙأی ٘ەتٛٚ، 0727ظەرچٛٔی ورێثی )ڕەگەسی ظٚٚەَ( ٌە طاڵی )

تۀاٚتأگرزیٓ ڕطرەع، وە تٛٚتە ظرٚػّی فیّیٕظرەواْ ئەٚەیە، وە ظەڵێد: ))ِزۆڤ تە ژٔی 
ٚ تشٚذٕەٚەیەوی ژٔأە ٌە فزۀظا ٔایەذە ظٔیاٚە، تەڵىە ظەتێد تە ژْ((  فیّیٕیظد ٚەوٛ چاالوی 

طەری ٘ەڵعا، ئەٚیغ تە٘ۆی سەِیٕەطاسی ٚ ئەٚ تەطرێٕەی ٌەظٚای ػۆڕػی فزۀظییەٚە 
٘اذثٛٚە ئاراٚە، ژٔأیغ ذٛأییاْ ظۀگی ٔاڕەسایی ضۆیاْ ٘ەڵثڕْ ٚ تأگەػەی یەوظأی ٚ 

 أیاْ ظەوزظ. ظاظپەرٚەری تىەْ، ٘ەرٚە٘ا تەػعاری وایە وۆِەاڵیەذی ٚ طیاطی ٚ ڕۆػٕثیزییەو
 
 وتىەوەی فیمیىیسم لە رۆژهەاڵتی واوەڕاستذا:و: بس4-0
تشٚٚذٕەٚەی فیّیٕیظری ٌە ڕۆژ٘ەاڵذی ٔاٚەراطرعا، طەرەذاوەی ٌەطەرەذای طەظەی     

تیظرەِعا ظەروەٚخ. ٘ەرچۀعە فیّیٕیشَ ظیارظەیەوی خیٙأییە ٚ طەظا ٚ ظۀگی ژٔأی 
َ ڕەٚذێه ٔییە ٌە ػٛێٕێىەٚە تۆ ػٛێٕێىی ذز ٚەن ژێزظەطرە ٚ ِاف ضٛراٚە، تەاڵَ ))فیّیٕیش

(، تۆیە ٌە ٚاڵذأی ڕۆژ٘ەاڵذعا، تە٘ۆی تاری ژیٕگەی 31،ي4117ضۆی تگٛاسرێرەٚە(( )ػەتعٚڵاڵ، 
وۆِەاڵیەذی ٚ ئایٕی ٚ وٍرٛٚری ٚ ظٚاوەٚذٛٚی وۆِەڵەٚە، ظرۀگرز تشٚذٕەٚە ٚ ڕێىطزاٚە 

ٚە٘ا ))فاورەرەوأی طەر٘ەڵعأی تشٚذٕەٚەی فیّیٕیظرییەواْ چاالوییەوأیاْ ظەروەٚذٛٚە. ٘ەر
ژٔاْ ٌۀێٛاْ وۆِەڵگەی ڕۆژئاٚا ٚ رۆژ٘ەاڵذعا خیاٚاسی ٘ەیە ٚ ٔاوزێ تەیەن پێٛظأگ 

(. ٌە ٚاڵذأی ػەرەتیؼعا تەگؼری تە٘ۆی ساڵثٛٚٔی وٍرٛٚری 42، ي4115تپێٛرێٓ(( )ئاراَ طعیك، 
فەخ تۆ ژٔاْ ٔەڕەضظاٚە ظۀگی ئایٕی ئیظالِی، فەساییەوی ئاڵۆس ٚ ٔەگٛٔداٚ تٛٚە ٚ ظەر

ضۆیاْ ٘ەڵثڕْ ٚ گٛسارػد ٌە ٘ەطد ٚ ٘شر ٚ ئایعیای ضۆیاْ تىەْ. ذۀأەخ تاص ٌەٚە 
( 0717ظەوزێد، وە ))ساراٚەی ِێیٕەگەری تە ػێٛەیەوی ٔاڕاطرەٚضۆ ٌە ٚاڵذأی ػەرەتیعا طاڵی )

( ٌە ورێثێىعا ظيحثح اٌثاتازظەروەٚذٛٚە، ٚەضرێه )ٍِه زٕفی ٔاصف(تە ٔاٚێىی ضٛاسراٚەٚە )
 (.51، ي4114وۆِەڵێه گٛذاری تە ٔاٚٔیؼأی )ئافزەذأە( تاڵٚوزظۆذەٚە(( )اٌّظاػع، 

ٌە ئێزأیغ ))ئەگەر تەػێٛەیەوی ٚالؼی تّأەٚێ تاص ٌە تشاڤی فیّیٕیظری تىەیٓ، ڕۀگە     
ٌە  ڕەگ ٚ ڕیؼەی تگەڕێرەٚە تۆ ػۆڕػی ِەػزٚذە، تەاڵَ تە ػێٛەی وارا ٚ پزاگّاذیشَ، ژٔاْ

( تەٚالٚە ٘اذٕە ِەیعأەٚە(( )پزٚیٓ واتٍی، 0757ظٚای ػۆڕػی گەالٔی ئێزاْ )
http://www.mobarez-k.com/arshiv .) 



 ئەسِٛٚٔی ػیؼزی فیّیٕیشِی وٛرظیی ٌە ڕۆژ٘ەاڵذی وٛرظطرأعا
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ظٚای ٘اذٕەطەرواری وۆِاری ئیظالِی ئێزاْ، ژٔاْ ظیظأەٚە وەٚذٕەٚە ژێزتاری یاطا     
ٚوزظٔی پۆػیٕی ئیظالِی ٚ پاْ ئیظالِیشِییەواْ، تەذایثەخ ٌەظٚای ظەرچٛٚٔی یاطای پێڕە

)زیداب(ی سۆرە ٍِێ ٚ تەرذەطىىزظٔەٚەی ئاساظییەواْ ٚ طەپأعٔی یاطای ظژە ژْ، 
لٛرطاییەوی سۆری ضظرە طەرػأی ژٔاْ ٚ ڕێگزتْٛٚ ٌە ٘ەٚڵ ٚ ضەتاذی ژٔاْ، تۆیە ٌەٚ 

( تەٚالٚە تە ظەطپێىی ػۆڕػێىی 0757ِاٚەیەظا طظد ٚ الٚاس ظەروەٚذٓ، ))ٌە طاڵی )
ٔاٚسەظ ظەوزێد، تەذایثەخ ٘اذٕە طەر ػەلاِی تە وۆِەڵی ژٔاْ ٌە ڕۆژی  ٘ۆػیاری ٚ واریگەر

(ی ِارطی ٘ەِاْ طاڵعا ٌە ذاراْ، ظرٚػّی یەوظأی تەراِثەرییاْ ڕاگەیأع(( )پزٚیٓ 6)
(، تەاڵَ تشٚٚذٕەٚەی ژٔاْ ٌە ڕۆژ٘ەاڵذی http://www.mobarez-k.com/arshivواتٍی،

(، 0724طەرظەِی ظاِەسرأعٔی وۆِاری وٛرظطراْ )وٛرظطرأعا ٚەوٛ ِێژٚٚ )ظەگەڕێرەٚە تۆ 
خیاٚاستٛٚ ٌە تشٚٚذٕەٚە پۆطد ِۆظێزٔەوأی ذز، وە تەڕاتەری )پێؼەٚا لاسی ِسەِەظ( ظاِەسرا. 
ٌەِاٚەی ئەٚ طاڵەظا ذٛأی تە تەػعاری پێىزظٔی ژٔاْ ٌە چاالوی وۆِەاڵیەذی ٚ ئاتٛٚری ٚ 

ە ظەرەٚە، ٘ەرچۀعە زىِٛەخ زىِٛەذێىی ڕاِیاری ٚ طیاطییەوأعا، ژٔاْ ٌە ِاڵەٚە تێٕێر
پیاٚأە تٛٚ، تەاڵَ ژٔاْ ٌە پێٛۀعی ٘اٚیار ٚ ٘اٚواریعا تْٛٚ ٚ ٘ەر ٌەٚ واذەػعا )ِیٕا ضأُ( 

( ئەَ 15،ي4116٘اٚطەری پێؼەٚا )یەوێری ژٔأی وٛرظطراْ(ی ظاِەسرأع( )٘یّعاظ زٛطێٓ،
ەرظەوزظْ ٚ تە ظیارضظرٕی ژٔاْ، زشتە ٘ەرچۀعە ظۀگعأەٚە ٚ چاالوی تاػی ٘ەتٛٚ ٌە پەرٚ

 تەاڵَ ظٚٚر ٚ ٔشیه ٘یچ ئاگاظاری فیّیٕیشَ ٚەن تشاڤێىی خیٙأی ٔەتْٛٚ.
ظٚای ڕٚٚضأی وۆِاری وٛرظطراْ ٘ەرچەػٕە خّٛخۆڵێىی طیاطی ٚ ِەظۀی ٌە     

رۆژ٘ەاڵذعا تەذەٚاٚی ڕٚٚ ٌە وشی ظەوەْ، ذا طەرٚتۀعی ػۆڕػی گەالٔی ئێزاْ ٘اٚػێٛەی 
ٔی ئێزاْ، ژٔأی ڕۆژ٘ەاڵذی وٛرظطراْ پەیٛەطد ظەتٓ تە زیشتەواْ )زیشتە چەپ ٚ ژٔأی گەال

ڕایعیىاڵەواْ، یاْ ٔەذەٚەییەواْ(، ٌەٚ واذەٚە ژٔاْ ٌە ڕۆژ٘ەاڵذی وٛرظطرأعا، ٚەوٛ 
وارەورەرێىی ِەیعأی چ ٌە تاری طیاطی ٚ چ ٌە تاری چەوعاری ضەتاذیاْ ػأثەػأی پیاٚاْ 

ە تە٘ۆی ظاضزاٚی فەسای طیاطی ئێزاْ، ڕێىطزاٚە فیّیٕیظرییەواْ ٌە تەرظەٚاَ تٛٚە، ٘ەرچۀع
ئێزاْ ٚ ڕۆژ٘ەاڵذی وٛرظطرأعا تە ػێٛەی پێٛیظد تٛٚٔیاْ ٔییە، تەاڵَ خّٛخۆڵە 
فیّیٕیشِییەواْ ٌە ٔاٚضۆ چ ٚەوٛ ذان چ ٚەوٛ گزٚٚپ ظەتیٕزێٓ ٚ ٌە وەِرزیٓ ظەرفەذعا، وە 

وی تەرچاٚی ژٔاْ ٚ واأی ڕۆژ٘ەاڵذی وٛرظطراْ تۆیاْ تڕەضظێ تە ظیارظەوەْٚ، تەٚێٕە چاال
ٌە ئۀدِٛۀە ئەظەتی ٚ فەر٘ۀگی ٚ ٘ٛٔەرییەوأعا، طەرەڕای ڕێگزییەوأی زىِٛەخ ڕۆڵێىی 

( تە 4111( ٚ ظەطپێىی ظەیەی )0771چاالویاْ ٘ەیە. تە ػێٛەیەوی گؼری )وۆذایی ظەیەی )
ەڵعأی فیّیٕیشِی ژٔأی وٛرظ ٌە طەر٘ەڵعأی خٛاڵٔەٚەی فیّیٕیشِی ژٔاْ ٌە ئێزاْ ٚ طەر٘

ٔاٚضۆی ئێزأعا ظاظۀزێد. چەِىی فیّیٕیشِی وٛرظی تەرەتەرە ٘اذە ٔێٛ ئەظەتیاذی فەر٘ۀگی ٚ 
ٍٛػی، ط رٚئياطیاطی ٚ وۆِەاڵیەذی وٛرظطراْ( )

http://www.feministschool.com/spip.php?article7582.) 
ۆڕە وۆِەاڵیەذییەواْ ٚ ظیاٌۆگ ٚ گفرٛگۆ، ٘ەرٚە٘ا تە٘ۆی پەرەطۀعٔی ئیٕرەرٔێد ٚ ذ     

تشاڤی ژٔاْ ٌە ٔاٚضۆی ئێزأعا گەػەیاْ طۀع، تشٚٚذٕەٚەی ژٔاْ تە٘ۆی طەروٛذىزظٔەٚە 
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ٔەیأرٛأی تثٕە ظۀگێىی ظیار ٚ پەرەتظێٕٓ. سۆرێه ٌە وارەورەرە تەرچاٚ ٚ چاالوەوأی ئەٚ 
ئەِەع ٌێعأێىی تە٘ێشتٛٚ ٌە  تشاڤە تە وۆچی سۆرەٍِێی ڕٚٚیاْ ٌە ظەرەٚەی ٚاڵخ وزظ، وە

خەطرەی ئەٚ خٛٚاڵٔەٚەیە ٚ ٔاچارتْٛٚ ظرٚػّی ضەتاخ ٚ چاالوییەوأیاْ ٌە ٔاٚضۆی ئێزأعا 
تەػێٛەی چاالوی ِەظۀی تەرظەٚاِی پێثعەْ، ژٔە فیّیٕیظرە ئێزأییەواْ ٚ ژٔە چاالوەوأی 

ظاٚە ٚ چۀعیٓ تشٚٚذٕەٚەی ڕۆژ٘ەاڵذی وٛرظطراْ تەرظەٚاِیاْ تە ضەتاذی فیّیٕیظری 
ڕێىطزاٚی ذایثەخ تە ژٔأیاْ ظرٚطرىزظ، ژٔأی ڕۆژ٘ەاڵذیغ ٌەرێی طایرە ئەٌیىرزۆٔییەوأەٚە 
سیاذز چاالوی ضۆیاْ تەظەرظەضەْ تە ٚێٕە گۆڤارێىی ئەٌیىرزۆٔی ِأگأەیاْ تۀاٚی )ژْ( ٘ەیە 

ضەریىی  (، ٌە ظەرەٚەع چۀعیٓ پارخ ٚ ڕێىطزاٚی ژٔاjingovar.blogfa.comْ)تڕٚأە: گ 
 ضەتاخ ٚ ذێىۆػأٓ.

ضەتاذی ژٔأی رۆژ٘ەاڵذی وٛرظطراْ خیاٚاس ٌە ضەتاذی ژٔأی فیّیٕیشِی ٌە خیٙأعا ظٚٚ    
ئاِأدی طەرەوییاْ ٘ەیە:  یەوەَ ضەتاخ ٌە پێٕاٚ ئاساظی ٚ طەرتەضۆیی ٚاڵذعا، ظٚٚەَ ضەتاخ 
ٌە پێٕاٚ ظەطرەتەروزظٔی ِافەوأی ژْ، چٛٔىە ژٔأی ڕۆژ٘ەاڵخ ظٚٚ خار چەٚطاٚٔەذەٚە، 

وٛرظێىی رۆژ٘ەاڵذی خارێىیغ ٚەوٛ ژْ، تۆیە ضەتاذی ژٔأی ڕۆژ٘ەاڵخ خارێه ٚەوٛ 
 ضەتاذێىی ظٚاٌیشِیە.

 
 : فیمیىیسم لە شیعریی ژواوی رۆژهەاڵتی كوردستاوذا:0-4

ػیؼز ساظەی طۆس ٚ تیز ٚ ٘ەطرەوأی ِزۆڤە، ئەظەتیاذی والطیىی وٛرظیّاْ تە خۆرێه     
یەوەَ ژٔە ػاػیزی رۆژ٘ەاڵخ )ِەطرٛٚرەی ئەظەتیاذێىی پیاٚأەیە ظۀگی ژْ ٔاتیظزێد، 

ئەرظەاڵْ( تٛٚە، پێؼۀگی ػیؼزی ٔٛێغ )ژیالی زٛطێٕی(یە، وە تەظۀگێىی ژٔأەٚە ػیؼزی 
ٔٛێی وٛرظی تااڵپۆع وزظ. ظٚا تەظٚای ئەٚیغ چۀعیٓ ػاػیزی ظیىە، ٚەوٛ )طیّیٓ چایای، 

یؼزی ژٔأی رۆژ٘ەاڵخ، وٌٛظَٛ ػٛطّاْ پٛٚر، ِزیەِی لاسی...( تْٛٚ تە ظۀگێىی ظیاری ػ
تە ػێٛەیەوی گؼری پێٛۀعی ٔێٛاْ ژْ ٚ ػیؼز ػەػمە، ػەػمی )ٔیؼرّاْ، یار، ِٕعاڵ، 
ظایىایەذی، ژْ( ))ئەٚەی ژْ ٚ ػیؼز تەیەن ظەگەیۀێد ػەػمە، ػەػك ٌە ٔاٚ سِأعا 
( ئاِاظەتٛٚٔی ٘ەیە، ئەٚ ئاِاظەتٛٚٔە طاذی تەریەوىەٚذٕی سەِۀی ػیؼزی ٚ طەتدێىری ژٔێرییە(

 (.12، ي 4100)ٔیٙاظ خاِی، 
)ژیالی زٛطێٕی( ٌە ػیؼزی )ِٓ ٚ سەریا(ظا گەِە ئیزۆذیىیەوأی تە ػێٛەی ٘ێّا )ڕەِش(      

ظەرظەتڕێد، تەاڵَ ضٛێٕەر ٘ەطد تە ِأا ػاراٚەواْ ظەواخ ٚ ذێعەگاخ، وە چۀع ػاػیزأە 
 چیزۆوێىی ضۆػەٚیظریّاْ تۆ ظەگێڕێرەٚە: 

 ِأگ ٚ سەریا 
 ٌەگەڵ ئەطرێزە پێه ٘اذٛٚیٓ   تا ػەٚ تڵێ:

 ٘ەذا تەیاْ ٌەگەڵ ػاژٔی تەیاْ ظەطرە ِالُٔ !                 
 ِٓ خارێىیاْ تەٚ ظٚٚچاٚەی ضۆَ ِأگُ ظی  

 ٌەگەڵ سەریا پەیّأی تەطد                 



 ئەسِٛٚٔی ػیؼزی فیّیٕیشِی وٛرظیی ٌە ڕۆژ٘ەاڵذی وٛرظطرأعا
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 (       34، ي0152)ژیالی زٛطێٕی،    ٌەطەر طٕگی ػەپۆٌێىا ضەٚی ٌێىەٚخ                
)طیّیٓ چایای( ٌە ػیؼزی )ػەٚ(ظا تەرگێىی ژٔأە تە تەری یەن تەیەوی ٚػەوأعا ظەواخ      

ٚ تە سِأێىی ذایثەذی ژٔأەٚە ػٛٔاطی ژٔێری تەرخەطرە ظەواخ، ئەٚ سِأەع ظەتێرە پزظی 
 ٔێٛاْ ژْ ٚ ػیؼز، ٌەَ ڕێیەٚە ضٛێٕەر تە ڕٚٚٔی ٔاطٕاِەی ػاػیز ظەضٛێٕێرەٚە: 

 ئێظرا ػەٚە 
 ەڕ ظەطی ضەیاڵ ضەیاذی ذ

 وزاطی رەػی پٛٚڵەوەی 
 تۆ تیزەوأُ ظٚٚریٛە             

 ِٕیغ ٌەتەر چزاذۆڕی ذاطەی ٔیگاخ 
 وزاطە ػڕەی رۆژأُ           
 ( 21، ي0155)طیّیٓ چایای،                          تە یاظی ذۆ پیٕە ظەوەَ          

ػاػیز ٘ێٕعە ژٔأە ظەظٚێد گەر ٔاٚی ػاػیزیغ التثزێد ضٛێٕەر ذێعەگا ػاػیزێىی ژٔە.      
ئەِەع خیاٚاسی ٔێٛاْ ػیؼزی ژٔاْ ٚ پیاٚأە، وە ظەتێد ػٛٔاطی ژٔێری ٌە ػیؼزی ژٔأعا 

 تەرخەطرە تثێد.
ٔاغی ٌەپاع  ئەَ لۆٔاغەع وۆِەڵێه ظۀگی تٛێزی ژٔاْ تەظەروەٚذٓ، وە ظەذٛأیٓ تە لۆ     

گەػەطۀعٔی تیزی فیّیٕیظری ٌە رۆژ٘ەاڵذعا ظاتٕێٓ، ژٔاْ ٌەَ لۆٔاغەظا تٛێزأە تاص ٌە 
ضۆػەٚیظری ٚ ػەػك ٚ چێژی خەطرەیاْ ظەوەْ، وە پێؼرز ذاتۆ ٚ ڕێگەپێٕەظراٚ تٛٚە، 

 ٘ەرٚەوٛ )ژیالی زٛطێٕی( تە ئاػىزا ظەڵێد:
 لەظ ئەَ ڕاسە ٔاظروێُٕ 

 پێد ٔاڵێُ چۀع ضۆػُ ظەٚێی 
 ٔاذٛأُ... ٔا                 

 ٘ەرچۀع ظڵُ 
 (     01-7، ي0155)ژیالی زٛطێٕی،                         ٘ێٕعەی ٔەِاٚە ػەق تثا       

)٘ەاڵڵە طٛ٘زاتی( ٌە وۆپٍە ػیؼزێىعا )ضاذْٛٚ(ێه ٚەن ڕەِشی ژٔأی ٚاڵخ تأگ ظەواخ ٚ     
ەاڵیەذییەواْ، وە تۆ وۆیٍەوزظْ ٚ پاٚأىزظٔی ٘ەِٛٚ ذێزٚأییٕە ئایٕی ٚ وۆِ  ٚػیاریاْ ظەواذەٖٚ،

 ژٔاْ ٌە وۆِەڵعا تاْٚ ڕەذعەواذەٚە:
 ئێزە طەرەذای ِێژٚٚ ٔییە ٚ

 ذۆع.... ژٔی ئەَ طەرظەِە ٔید...
 تە٘ەػد ٌە ژێز پێرا ٔییە

 ٌە وۆذایی ػیؼزەوەػعا ظەڵێد:     
 ئەَ خاظەیە ٚێظرگەی ٔییە
 ذا ٘ەڵفزی ٘ەر ئاطّأە.. ٚ

 ( http://rojhankok.blogfa.com)٘ەاڵڵە طٛ٘زاتی،     ٘ەڵفڕیٕد ٔاوائاطّأیغ تەػی 



 َ.ی.گٌٛثاش زظیٓ          وز تٗٓ ێزٛط پ.ظ.٘یّعاظ
 

 

 (33٥)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ٌێزەػعا  ػۆرػی فیّیٕیظری ِەٚظایەوی  فزاٚأی ٌە تیز ٚ ٘شر ٚ خیٙأثیٕی ػاػیزظا ٘ەیە،     
وە ظەڵێد ))ئەَ خاظەیە ٚێظرگەی ٔییە(( ظٚاذز فەٌظەفە ٚ ظٔیاتیٕی ػاػیز ٌیزەظا ڕأاٚەطرێ ٚ 

 ا ظەگاذە ئەظیٛی تْٛٚ، وە ظەڵێد: )) ئاطّأیغ تەػی فڕیٕد ٔاواخ((.  سیاذز تااڵ ظەواخ ذ
)ذیؼىە ِسەِەظپٛٚر( یەوێىە ٌە ظۀگە تٛێزەوأی ظیىە، پەرظە ٌە طەر ڕەفرارە ٔاػزیٕەوأی     

پیاٚ تەراِثەر تە ژٔاْ ٘ەڵعەِاڵێ، ذۀٙا ظەطپێىی ػیؼزەوە )ػەخٛالٔە ظەتیُٕ( تەطە تۆ 
 ری ٚ فیّیٕیظری:پەرپاوزظٔی ػۆڕػێىی ٘ش

 ػەخٛالٔە ظەتیُٕ
 ظەتیُٕ

 چۆْ ٌە لٛاڵیی ٔٛێٕعا ٚػیاریراْ
 ظەِزێ                                           

ٌە وۆذایی ػیؼزەوەػعا ٘ەِٛٚ ئەٚ ذێڕٚأیٕە ٘ەڵە ٚ ٔاػایظرەیەی وۆِەڵ تۆ ژْ ٚ ٔشِی     
 پێگەی ژْ ٘ەڵعەٚەػێٕێرەٚە، وە ظەڵێد: 

 ظەتیُِٕٓ خاٚیعأە 
 (                      4104)ذیؼىە ِسەِەظ پٛٚر،                                ِٓ تێ طٕٛٚر ظەڕٚأُ

)ژیال طەفایی( ٌە ػیؼزی )وچ(ظا، وچ تە ڕۆِأێه ظەچٛێٕێ، وە پڕاٚپڕە ٌە ڕٚٚظاٚ،     
ٔی ژیأی، ڕٚٚظاٚێه وە ٘یچ وەص ٔایثیٕێ واذێىیغ تەڵگەیەن ٘ەتێ تۆ پیؼأعأی ڕٚظاٚەوا

 ٌەژێز ٘ەر ٔاٚ تیأٛیەوعا تێد، ظەػارێرەٚە ٚ ظاظەپۆػزێد:
 وچ ڕۆِأێىە پڕ ٌە ڕٚٚظاٚ ٚ 

 ٌە ظٚاذزیٓ تەڵگەی ذەِۀی       
 ئۀٛٚطزێد        

 (13، ي0170)ژیال طەفایی،                             تثٛٚرْ ٘ەڵەی چاپی تٛٚ...
ظٚای ٔاطٕاِەی ٔەذەٚەیی ٚ ػٛٔاطی ژٔێری ضۆی ٚ )ػەڤگەع( ٌە وٛرذە ػیؼزێىعا تە       

٘اٚٔیؼرّأأیعا ظەگەڕێد، ٚەوٛ وٛرظێىی ڕۆژ٘ەاڵذی ٚ ٚەوٛ ژٔێه ذۀٙا یەن ذاٚأی ٘ەیە وە 
 ئەٚیغ تێٕاٚییە، ِەتەطری ػاػیز ٔەتٛٚٔی ٔاطٕاِەی ٔەذەٚەیی ٚ ٔاطٕاِەی ژٔێرییە:

 ٚػەیەوی تێ ذالەخ ٚ تێ ٔاس 
 ٘ەرظەَ 

 گە ظەواخ ٌە طیٍەی چاٚ راژ
 ذا طەر 

 ذاوٛٚ طەر 
 ذاٚأی تێراٚأیّاْ تێ ٔاٚییە         

 (6، ي0167)٘ەٚار ضشرساظە"ػەڤگەع"،          تێ ٔاٚی.                            
)ٌەیال طۆفی طٛڵرأی( ٚەوٛ فیّیٕیظرێه ظەتێرە راتەر ٚ پێؼۀگی تشٚٚذٕەٚەیەوی ژٔأە،     

تأگی واأی ٚاڵذەوەی ظەواخ ٚ ئاگاظار ٚ ٚػیاریاْ ظەواذەٚە ٌەٚەی، وە ئەٚ ٚاڵذەی ذێعا 



 ئەسِٛٚٔی ػیؼزی فیّیٕیشِی وٛرظیی ٌە ڕۆژ٘ەاڵذی وٛرظطرأعا
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ظەژیٓ ٚاڵذی پیاٚأە ٚ پیاٚطاالری تاڵی تەطەرظا وێؼاْٚ، ژْ الی ئەٚاْ ٚەوٛ وائیٕێه ذۀٙا 
پێعاٚیظرییە طێىظییەواْ ٚ ضشِەذىزظٔی ئەٚاْ ضٛڵماْٚ، ِێژٚیی پیاٚطاالری ٚ  تۆ

 چەٚطأعٔەٚەی ژْ ٌەالیەْ پیاٚأەٚە پیؼاْ ظەظاخ:
 تۆ واأی ٔیؼرّأەوەَ

 ئەی واأی ٔیؼرّأی ٘ەِیؼە پیاٚ !
  ئەٚاْ، ئەٚاْ !

 ٘ەِٛٚ ٌە ٚەطفی ئێّەظا 
 ظەتٕەٚە پەپٌٛە ٚ 

 ٌە ٔاٚ ضٛێٕیؼّأعا..
 ٚە خەالظەوأی ِێژٚٚ،   ظەتٕە
 ٌە وۆذا ظێزیؼعا ظەڵێد:     

 ٘ەِٛٚ ظەیأەٚێٓ تۆ ژٚٚرەوأی ٔٛٚطرٓ ٚ ئاػپەسضأە
 ( 42، ي4102)ٌەیال طۆفی طٛڵرأی،                  چۀع تێزەزّٓ ئەٚ پیاٚاْ

٘ەرٚە٘ا ٌە ػیؼزی )ٔیؼرّأی ژْ(ظا، وە ظەذٛأیٓ تە ذۀٙا ئەَ ػیؼزە تڕٚأاِەی       
ػاػیزێىی فیّیٕیظری تٛێزی پێثثەضؼزێد، واذیه ٌە چاٚی ضۆیەٚە ٚێٕای وەذٛاری ژیأی 

 ژٔأی ٚاڵذّاْ تۆ ظەگٛاسێرەٚە:
 ئەِە ٚاڵذی ِٕە 
  ئەِە ظۆسەضە، 

 ٚاڵذی ِٓ تۆ ژْ !
 زظا. ٌە ٚێٕەی تڵێظەی ئاگ

ٌە وۆپٍەیەوی ظیىەظا ٚێٕەی ظەرٚٚٔی ژٔاْ ٚ ذێزٚأیٓ ٚ ظیعی پیاٚ تۆ ژْ ٚ ٘ەِٛٚ ئەٚ     
وارەطاذأە وە ژٔاْ پێیعا ذێپەریْٛ، ٚەوٛ  ٔایەوظأی ٚ طرەَ ٚ تاٚوظاالری ٚ تێعۀگىزظْ ٚ 

 ەظاخ:تەوار٘ێٕأی ژْ ٚەوٛ ئاِێزێه تۆ زەس ٚ ئارەسٚٚەوأیاْ ٚ وٛیٍەوزظٔی ژٔاْ... پیؼاْ ظ
 ئێّە ضٛرافەیەوی ڕەػیٓ، 

 ٚەن تەضری ضۆِاْ، 
 فأراسیایەویٓ 

 ئەٚأی ظی چێژِاْ ٌێٛەرظەگزْ. 
 تزیٕێىی ٚەّ٘ییٓ ئێّە، 

 پیاٚ ٚەن ضۆِاْ ٔایثیٕێد ٚ تاطی ظەوا، 
 وەص ٔاسأێ چۀعە ذاڵە 

 ( 03-02، ي4102ڕۆیؼرٓ تۀاٚ وارەطاذعا،....                   )ٌەیال طۆفی طٛڵرأی، 
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)ٔیاْ فاذّی(ع تٛێزأە ٌە وٛرذە ػیؼزێىعا تەظۀگێىی فیّیٕظرأە ٚ ڕەضٕەئاِێش ڕەضٕە ٌە       
ظاب ٚٔەرید ظەگزید، وە ٔا٘ێڵێد ظۀگە ظژەتاٚەواْ ٚ تاتەذە ذاتۆ ٚ ئیزۆذیىییەواْ ذۀأەخ ٌە 

 ػیؼزیؼعا گٛسارػری ٌێثىەْ: 
 لەطیعەواْ ِزظْٚٚ 

 ظڵ 
 تۆ ٔیؼرّأی خەطرە 

 ػۆڕع ٔاوا 
 ذۀأەخ 

 ڕٚٚخ تٛٚٔەٚە 
 (www.niyann.blogfa.com)ٔیاْ فاذّی،                    ٌە ػیؼزیؼا لەظەغەیە

ػاػیز ذێىظرەواْ تە ِزظٚٚ ظاظۀێد، چٛٔىە ٔاذٛأٓ گٛسارػد ٌە خەطرەی ضۆی تىاخ،       
)ٔیؼرّأی خەطرە( ضٛاسەیە ٚ ِەتەطد ٌە وەرەطرەوأی ئیزۆذیىە، ٔاذٛأێد ذۀأەخ ٌە 

 ػیؼزیؼعا ڕٚٚذثێرەٚە تەٚ ٚاذایەی، وە ٔاذٛأٓ  گٛسارػد ٌە خەطرەی ضۆیاْ تىەْ.      
ئەِەع ٌە   ز ئاِاژەِاْ پێعا ضەتاذی ژٔأی ڕۆژ٘ەاڵخ ضەتاذێىی ظٚاٌیشِییە،ٚەوٛ پێؼر     

ػیؼزەوأیأعا ڕۀگیعاٚەذەٚە ٚ چۀعیٓ ػاػیزِاْ ٘ەیە، وە پێؼّەرگەْ ٚ ٌە پاڵ ضەتاذی 
طیاطیعا ضەتاخ ٌە پێٕاٚ ِافەوأی ژٔاْ ٚ ٘ەٚڵی تەظیارضظرٕی وێؼەوأی ژٔاْ ٚ 

ر ػاػیز ٌە ڕێی ضۆػەٚیظری ٔیؼرّأەٚە تۆ چارەطەروزظٔیاْ ظەظەْ، تۆیە سۆرخا
ضۆػەٚیظری یار ظەڕٚأی، یاْ تە پێاەٚأەٚە، یأیغ ذێىەاڵٚییاْ ظەواخ. )طٛ٘ەیال لاظری( تە 
طۆسێىی ظایىأەٚە الیەالیە تۆ وۆرپەوەی ظەواخ، ٚەوٛ پێؼّەرگەیەن طۆسی ظایىایەذی  ذیىەڵ 

 تە طۆسی ٔیؼرّأەوەی ظەواخ: 
 وەی ظایە الی الی تیٕایی چاٚە

 ڕۆڵەی ػیزیُٕ ئاٚاذی ظایە 
 وٛرظطراْ ئاساظ، ذۆع تەضرەٚەرتی 

 ( 016، ي0161)طٛ٘ەیال لاظری،          لە پێی تگەی ڕەتی         ئاڕِأد زە
)ٌەیال طاڵسی( ٌە ػیؼزی )ویژی طٛٚر ضاٚەْ ِأگە(ظا ٌە ظەطپێىەٚە ػٕاطی ضۆی ٚەن      

 ٚػەیەوی ضٛاسراٚە ظیاریىزظٚە:ژٔە ػاػیزێه ٌە ٚػەی )ذەٚار(ظا، وە 
 ذەٚارەواْ 

 ظڵیاْ طٛٚرذز ٌە تاراْ ٚ 
 ػٛێٕی ظۀگیاْ 

 ئارػیٛی طەرظٌٚٚىەیە 
 ڕا٘اذْٛٚ تە ذزپەی ظۆسەش ٚ 

 ٌە سگیأەٚە 
 گڕوأێه ظەتێرە ضٛظا ٚ ئەٚأیغ                
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 ( 44، ي0164 )ٌەیال طاڵسی،                           ِیسزاتی ظەتەْ                
ػاػیز ظەیەٚێ ٚالیؼی ژٔأی وۆِەڵەوەی پیؼاْ تعاخ، تە ظۀگێىی وۆ ظەظٚێد، وە      

گٛسارػرە ٌە ظۀگی ٘ەِٛٚ ژٔأی ٚاڵذەوەی، ئەٚ ظۆسەضەی تۆیاْ طاسظراٚە، گزوأێه ٌە ٔاضی 
٘ەریەوەیأعا ظرٚطد ظەواخ، ظۀگی ػاػیز ظۀگێىی فیّیٕیظرییە، ظەیەٚێ تڵێ ژٔاْ ضۆیاْ 

 ِەػطەڵی ٘ەطرأەٚەی ضۆیأٓ، ٔەن ڕەگەسەوەی ذز. 
 
 : چەمكی ئیرۆتیك و ڕەوگذاوەوەی لە شیعری ژواوی رۆژهەاڵتذا:4-4

ئەظەتیاذی ئیزۆذیىی تەگؼری ٚ ػیؼزی ئیزۆذیىی تەذایثەذی، ٘ەِٛٚ ئەٚ ظەلأە ظەگزێرەٚە،     
وە ٌەٚ ظیٛ ِأاوأەٚە تاوگزاٚۀعێىی ئیزۆذیىیاْ ٘ەیە، ػاػیز تەتێ پەرظە ٚ تە ػێٛەی ڕەِش، 

 ٚػە ٚ ظەطرەٚاژە ٚرٚژێٕەرەواْ تە ػێٛاسێىی ئێظراذیىیأە ٚ چێژتەضغ ظەرظەتڕێد.
(ی ئیٕگٍیشییەٚە ٘اذٛٚە، تە ٚاذای زەس ٚ Eroticئیزۆذیىا ٌە ٚػەی )ئیزۆذیه  ٚػەی    

( ٌە سِأی ئیٕگٍیشیعا تە ٚاذای طەرٔدعاْ ٚ  Eroticimئارەسٚی طێىظی، ٚػەی ئیزۆذیشَ )
(یغ ٌە ٚػەی Eroticimٚرٚٚژأعٔی ئارەسٚٚ ٚ زەسی طێىظی ظێد، ٚػەی ئیزۆذیشَ )

(Erosی یۆٔأییەٚە ٚەرگیزاٚە، و) :ە تە ٚاذای ضٛای ضۆػەٚیظری الی یۆٔأییەواْ ظێد )تڕٚأە
 .(www.odabasham.netِسّٛظ اٌماػٛظ، 

ئیزۆذیه ٌە ػیؼزظا گٛسارػد ٌە ضۆػەٚیظری ٚ طێىض ٚ زەس ٚ ٚرٚٚژاْ ٚ ئارەسٚٚی      
ڕۆزی ٚ خەطرەیی ٌە ٔێٛاْ ٘ەرظٚٚ ڕەگەسەوە ظەواخ، ئیزۆذه ذۀٙا ذێىەاڵٚی خەطرە ٚ 

ٔییە، تەڵىٛ ئاٚێرەتٛٚٔی ڕۆزە ٌە چاٚگەی ػەػك ٚضۆػەٚیظرییەٚە طەرچاٚە چێژٚەرگزذٓ 
ظەگزێد ٚ ٌە ذێىەڵثٛٚٔی ظٚٚ خەطرەظا تەرخەطرە ظەتێد. ٚاذە ))خەطرە ذۀٙا ئاِزاسێه ٔییە 

، 4100تۆ خۆػعأی ضەیاڵ ٚ طۆس، تەڵىە خەطرە ظەتێرە پزظێه تۆ تەیەوگەیؼرٓ(( )ِەٌٚٛظ، 
اْ ئیزۆذیشَ ٌە ػیؼزظا ٔە پزۆطەیەوی طیىظی ڕٚٚذە، ٔە (. ٘ەرٚە٘ا ئیزۆذیه ی041ي

( ٚ ٔە ضۆػەٚیظرییە، تەڵىٛ پێىٙاذەیەوە ٌە ٘ەِٛٚیاْ، زەس ٚ Pornographپۆرٔۆگزافییە )
ئارەسٚٚە طێىظی ٚ پۆرٔۆیی ٚ ضۆػەٚیظرییەواْ ذێىەڵ تەیەن ظەتٓ تە ػێٛەیەوی ٚا وە 

(، وە پەیٛەطرە تە ئەظەب ٚ ٘ٛٔەر. ٘ەِٛٚ Eroticaئیزۆذیه ظێرە تەر٘ەَ. ))ساراٚەی ئیزۆذیىا )
وارێىی ئەظەتی یاْ ٘ٛٔەریی طیّا ٚ ذٛضّی ٚرٚٚژأعٔی ئیزۆذیىی ذێعا تێد، یاْ تثێرە ِایەی 

، 4104ضٛڵمأعٔی ئەٚ زەس ٚ ٘ەٚەطە، پێی ظەٚذزێد )تەر٘ەِی ئیزۆذیىا( (( )فاسیً ػەٚرۆ، 
 (.44ي

ئیزۆذیىا ِاِەڵە ٌەگەڵ ئەظەتعا ظەواخ تە ػێٛەیەوی ڕەفراری ٚ ظەرضظرٕی ئیظراذیىای     
پێعاٚیظرییە طێىظییەواْ ضەیاڵی، یاْ ٚالیؼی تێد، تە ئاِأدی ٚرٚژأعٔی ئارەسٚٚ ٚ زەس ٚ 
٘ەطری ضٛێٕەر یاْ ٚەرگز. ئاِأح ٌەِەػعا ذۀٙا ٚرٚژأعٔی خەطرە ٔییە، تەڵىٛ ٚرٚٚژأعٔی 

یە، تە ظەرتڕیٕێىی ٔیّاە ڕْٚٚ ٚ ضٛاسراٚ ٚ ٘ێّایی، تۆ گەیؼرٓ تە ئێظراذیىا ٚ ئەظەتی
 ػیؼزییەذی ٘ٛٔەری ظەق ٚ چێژتەضؼیٓ. 



 َ.ی.گٌٛثاش زظیٓ          وز تٗٓ ێزٛط پ.ظ.٘یّعاظ
 

 

 (33١)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ػیؼزی ژٔأی ڕۆژ٘ەاڵخ وەِرز ئاٚریاْ ٌەَ الیۀە ئێظراذیىییەی ظەق ظاٚەذەٚە، ئەِەع     
وەَ ٚ تە ػێٛەی ضٛاسە  ئەٚە ٔاگەیۀێد، وە ظەلی ئیزۆذیىیّاْ ٔەتێد، تەڵىٛ ٘ەْ تە رێژەیەوی

ٚ ٘ێّا ئاِاژەیاْ تۆ وزظٚٚە، یاْ تۆ ِەتەطری ٚػیاروزظٔەٚەی فیّیٕیظری ػیؼزی ئیزۆذیىی 
ظژە تاٚیاْ ٚذٛٚە، تە سۆریغ الی ئەٚ ػاػیزأە ظەتیٕزێد، وە ٌە ظەرەٚەی ڕۆژ٘ەاڵذی 

ٚەی وٛرظطراْ ظەژیٓ. ظەذٛأیٓ تڵێٓ )ٌەیال طۆفی طٛڵرأی( ٌە وۆِەڵە ػیؼزی )ٔاطیٕە
پۀدەوأی تا(ظا وۆِەڵە ظەلێىی ذەژی ٌە ظۀگی ژٔأە ٚ ٘اٚاری فیّیٕیظری ٌە٘ەِاْ واذعا ٌە 
تەرگێىی ئیزۆذیىی تشٚێٕەرظا تە ٘ٛٔەرٚەرییەٚە ظارػرٛٚە، خگە ٌە ڕیرُ ٚ ِۆطیمایەوی 

 ٔاٚەوی تەذایثەخ ٌە ٚػەوأی )٘ەِض ٚ ٌەِض( ٌە ػیؼزی )ذۀیا ػەٚێه پڕ تێد ٌە ضۆخ(ظا:
 پێثثەضؼە پڕتێ ٌە ضۆخ ػەٚێىُ

 ئاراِی ػەٚەسۀگ ٚ طزٚەی تەیأُ ٘ەر ضۆخ تی 
............................................... 

 یەوەَ ٘ەِض ٚ
 یەوەَ ٌەِض 

 یەوەِیٓ وەص وە ئەیثیُٕ... تا ٘ەر ضۆخ تی!
 ٚەن ػەذاٚ تزژێ تە ٔاٚ لژِا 

 تطشێ تە طەر تٍٛٚری خەطرەِا...
 راِییُ تالٚێٕە، تە طۆسی ظۀگد ٔا ئا

 خەطرەَ تىە پیأۆ ٚ طەِفۆٔیایەن تژۀە 
 ٘ەِٛٚ ٚػەوأی ظڵُ تطاذە گۆ.

ػاػیز تٛێزأە تە ظۀگێىی ژٔأە ٚ ئیزۆذیىییەٚە ٌە ذیىەاڵٚتٛٚٔی خەطرەی ٌەگەڵ ئەٚظا ٌە     
 یەوەَ تەریەوىەٚذٕەٚە ظەگێزێرەٚە، ٌە ٘یچ ػرێ تاوی ٔییە، ٌە وۆذاییعا ظەڵێد:

 طیظرەِی گەرظْٚٚ گؼد تؼێٛێ،ئەٚطا تا 
 (41-44،ي 4102ظار ٚ تەرظی تەطەر یەوەٚە ٔەِێٕێ.          )ٌەیال طۆفی طٛڵرأی،

)وەژاڵ گٛڵ ِسەِەظی( ٌە وٛرذە ػیؼزێىعا تەتێ پەرظە ٘ەطرەوأی ضۆی ظەرظەتڕێد،      
د ٚ زەس ٚەوٛ ئۀعاسیارێىی ٌێٙاذٛٚ ٚػەواْ ٘ەڵعەتژێزێد ٚ ڕیشیاْ ظەواخ، وە پڕْ ٌە ٘ەط

ٚ گەِەی ئیزۆذیىی ٚ وەرەطرەی ئیزۆذیىی چێژتەضغ، ضٛێٕەر یاْ ٚەرگز ظەٚرٚژێٕێد ٚ 
 چێژی پێعەتەضؼێد:

 چۀعە ذیَٕٛٚ 
 وە ٌێَٛ ئەگاذە ٌێٛی 

 تە زەطزەخ ذەسیٛٚی ٌێٛاْ 
 وە فێٕىایی ٔاگاذە ظڵ 

 سرَ ظەػىی
 (70، ي4515) ِسەِەظ طعیك ٚ طۆراْ زٛطێٕی،          چاٚەڕٚأی ٚ ػىۆی ػێٛاْ 



 ئەسِٛٚٔی ػیؼزی فیّیٕیشِی وٛرظیی ٌە ڕۆژ٘ەاڵذی وٛرظطرأعا
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)طارا "تە٘ار" لٛتاظی( ٌە ػیؼزی )طٛٚراٚ(ظا، ئیزۆذیىأە ٘ەطرەوأی ظەرظەتڕێد،      
)طٛٚراٚ( خگەٌەٚەی وەرەطرەیەوی ژٔأەیە ٚ ٔاطٕاِەی ژٔێری تە ظەلەوە ظەتەضؼێد، 
وەرەطرەیەوی ئیزۆذیىیؼە، ٌە ٔاٚٔیؼأی ػیؼزەوەٚە ضٛێٕەر ٔاچار تە ضٛێٕعٔەٚەی ػیؼزەوە 

 ەرٔدی ڕاظەوێؼێد:  ظەواخ ٚ ط
 ِاچە ظٚٚرەوأد پۆٌە ٘ۀگی ٚرٚٚژاٚە 

 (  13، ي0170)طارا "تە٘ار"لٛتاظی،     ٘ۀگٛێٕێ ژە٘زاٚی ظەرژێٕێرە طٛٚراٚی ٌێَٛ
)تە٘ار زٛطێٕی( تە ظۀگ ٚ ڕۀگێىی ئیزۆذیىیأەٚە، ظیّۀێىی پڕاٚپڕ ٌە ضۆػەٚیظری ٚ       

تە ٚەرگز ظەتەضؼێد، تە ػێٛەیەن ئاراطرەی ػەػك ٚ وزظەی طێىظی ئاٚێشاْ ظەواخ ٚ چێژ 
خٛٚڵە ٚ ٘ۀگاٚە ئیزۆذیىییەواْ طەرٔدی ضٛێٕەر یاْ ٚەرگز ڕاظەوێؼێد ٚ تە تشٚاْ ٚ 

 ظرٚطرىزظٔی ٚێٕای وزظارەوە ٚەرگز ٔاچار تە ضٛێٕعٔەٚەی ٚػە تە ٚػەی ػیؼزەوە ظەواخ: 
 ٔیٕۆوەوأُ طٛٚر وزظ ٚ 

 ػەذزەوەَ ٌێ ظا  
 ذۆ ٌە ٔێٛاْ ِٓ ٚ ئاٚێٕەظا ٚەطرا تٛٚید 

 پێىێىد ذێىزظ
 ِٓ تەراِثەرخ ظأیؼرثَٛٚ 

 ظۀگی گۆرأییەوەَ تەرسوزظ ٚ 
 ( 05، ي4103)تە٘ار زٛطێٕی،                                                ضشاِە تاٚەػد 

ە ٚەرظەگزێد، وە زەس ٚ ػاػیز ٌە رێی ضەیاڵێىی رۆِأظییأە چێژ ٌەٚ طاذە ضەیاڵییأ       
ضٌٛیای گەیؼرٕە تە خەطرەی پیاٚێه، ئەٚ پیاٚە ٌە ضەیاڵی ئەٚ تٛٚٔی ٘ەیە، ٚێظرگەی یەوەَ 
ضۆئاِاظەوزظْ ٚ ضۆراسأعٔەٚەیە تۆ ئۀداِعأی وزظارەوە، طٛٚروزظٔی ٔیٕۆوەواْ ٚ ٌێعأی 

)طٛٚر( ڕۀگی تۆْ ٚ ڕاٚەطراْ ٌەتەر ئاٚێٕە، ٘ەِٛٚ ئەِأە وەرەطرەی ئیزۆذیىیٓ، ڕۀگی 
ضۆػەٚیظری ٚ ػەػمە ٌە طایىۆٌۆژییەذی ڕۀگەوأعا، تۆْ ٌێعاْ طاذی ضۆئاِاظەوزظٔە، 
٘ەرٚە٘ا ڕاٚەطراْ ٌە تەرظەِی ئاٚێٕەظا تیٕیٕی خٛأییەواْ ٚ طەرٔدعأە ٌە خٛأی. ٚێظرگەی 
ظٚٚەَ ظٚای ضۆڕاسأعٔەٚە ٚ ضۆخٛأىزظْ ٚ گٛێگزذٓ ٌە گۆرأییەوی ضۆع، ئیٕدا لۆٔاغی 

 ضشأعٔە ٔێٛ تاٚەع ظەطد پێعەواخ.   ضۆ
)طزٚە ٌەزّی( ٌە ػیؼزی )ضۆسگە(ظا، ضۆسگە ٚ ذاطە ٚ زەسەوأی تۆ گەیؼرٓ ٚ     

ذێىەاڵٚتٛٚٔی ڕۆذ ٚخەطرەی ٌەگەڵ یار ذەژی ٌە وەرەطرەی ئیزۆذیىی ظەرظەتڕێد،  ٚێٕەی 
یە ڕۆزییەواْ پیاٚ الی ػاػیز پێٛیظرییەوی ڕۆزی ٚ خەطرەییە، ٌە وۆپٍەی یەوەِعا پێٛیظری

تەیاْ ظەواخ، ٚێٕەیەوی ضەیاڵی ِیرافیشیىی ٌە چٛأعٔی )تە٘ەػد( تە )پیاٚ( ٚ ذەژی ٌە ٘ەطد 
 ٚ طۆسی ئیزۆذیىی ظەوێؼێد:

 تە٘ەػرێىی ئەفظٛٚٔاٚید 
 پڕ ٌە ئاٚاسی فزیؼرە 

 ظڵگەػرزیٓ زەطأەٚە 
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 طەرضەٚێىی ٔێٛ تاٚەػرە
ەوأی ظەواخ، تە خٛٚڵەیەوی ئەفظٛٔاٚی ٌە وۆپٍەی ظٚٚەِعا تاص ٌە پێٛیظرییە خەطرەیی     

ٚێٕەوە ظەگٛاسێرەٚە ٔێٛ طزٚػد ٚ ػاطٛاری ضەٚٔەوأی تە )ظەریا( ظەچٛێٕێد، ٔاڕاطرەٚضۆ 
ئاِاژە تە وەرەطرە ئیزۆذیىییەواْ ظەواخ، ٌە ظێڕی وۆذاییعا ٚەرگز  ٌە ٚاذا ػاراٚەواْ ظەگاخ، 

 ێژی خەطرە ظەواخ: وە تاص ٌە پێٛۀعی ٚ ذێىەاڵتٛٚٔی خەطرە ٚ گەیؼرٓ تە چ
 ٘یچ ظەریایەن ٚەن ذۆ ٔییە
 تەضؼٕعە ٚ پڕ ٌە ِزٚاری
 ئۆلزە تعا تە ظڵ، تە ٌەع

 (06، ي0166)طزٚە ٌەزّی،                                     ٘ەَ ػەپۆي ٚ ٘ەَ وۀاری
 
 

 ئەوجـام
( تە ٌێؼاٚ ٘اذٛٚٔەذە ٔێٛ ػیؼزی 0761.ػەپۆي ٚ ڕەٚذە ػیؼزییە ٔٛێیەواْ ٌەپاع طاڵی)0

ڕۆژ٘ەاڵخ، ٌەژێز واریگەری ڕەٚخ ٚ ڕێثاسە ٔٛێیەوأی ڕۆژئاٚا ٚ ئەظەتیاذی پۆطد ِۆظێزٔیشَ 
 ٚ طٛریاٌی ٚ ظاظاییەواْ ، رەٚذی فیّیٕیظریغ یەوێىە ٌە رەٚذە ٔٛێیەوأی رۆژئاٚایی. 

ػاْ تە ػأی ئەظەتی پیاٚاْ ڕۆػرٛٚە ٚ چ ٚەوٛ ذان چ ٚەوٛ گزٚپ ٚ  .ئەظەتی ژٔا4ْ
ڕێىطزاٚ ٌە ظەرەٚەٚ ٔاٚەٚەی ڕۆژ٘ەاڵذی وٛرظطراْ، تەذایثەخ ٌە ٔاٚضۆ ٌە ڕێگەی ئیٕرەرٔێد 
ٚ طایرە ئەٌیىرزۆٔییەواْ، ئۀدِٛۀە ئەظەتییەوأی ػارە خیاٚاسەوأی ڕۆژ٘ەاڵخ، فظریفاڵ ٚ 

یؼزییەواْ، ٚێثالگە ذایثەذییەوأی ٔٛٚطەراْ ٚ ػاػیزأەٚە وۆڕ ٚ وۆڕتۀعی ئەظەتی ٚ ػ
 چاالوی ئەظەتییاْ ٘ەتٛٚە. 

تە ػێٛەیەوی گؼری ػاػیزأی ئەَ لۆٔاغە ٘ەٚڵیاْ ظاٚە سِأێىی پاراٚ ٚ وٛرظی پەذی  -1
تەوارتٙێٕٓ، خگە ٌە ڕۀگعأەٚەی ٘ۀعێ ساراٚەی ٔاٚچەیی، ٌە ڕٚٚی ٚێٕەی ػیؼزییەٚە ٘ەِٛٚ 

ٕەی ػیؼزی ٌە ػیؼزی ػاػیزأعا تە ذایثەخ ٚێٕەی فزە ڕە٘ۀعی الی ػاػیزأی خۆرەوأی ٚێ
ٔٛێطٛاس سیاذز ظەتیٕزێد، ٘ەرٚە٘ا گزٔگییەوی سۆریاْ تە ئاٚاسی ػثؼزیی ٌە لاڵثی غەسەٌعا 
٘ەٌٚی ِأەٚەی وێؼی )ػەرٚٚس(ییاْ تە ٔاٚەرۆوی ٔٛێٛە ظاٚە، ٌە رٚٚی ریرُ ٚ طەرٚاٚە سۆر 

ەر ئاٚاسی ٔاٚە ٚ طەرٚای ٔاٚەٚە تە ظٚٚتارەوزظٔەٚە ٚ وەرذىزظْ ٚ خار پۀایاْ تزظۆذە ت
 ٌێىزظٔەٚە ٚ ضاڵثۀعی...ٌە طاسأی ئاٚاسی ػیؼزییعا.

تشاڤی فیّیٕیظری ٚ ضەتاذی ژٔأی رۆژ٘ەاڵخ ضەتاذێىی ظٚاٌیشِییە، چٛٔىە ژٔاْ ظٚٚ خار  -2
اری ظەطەاڵذعارأی چەٚطاٚٔەذەٚە، خارێه ٚەوٛ وٛرظێىی رۆژ٘ەاڵذی، خارێه ٚەوٛ ژْ. فؼ

ڕژێّی ئێزاْ ٔەیرٛأیٛە ػىظد تە ضەتاذی فیّیٕیظری تٙێٕێد ٚ وپی تىاذەٚە، تە ٘ۆی وۆچی 
ئەٚ ظۀگە ٔاراییەوأی ژٔاْ ٚ وۆچىزظٔیاْ تۆ ظەرەٚەی ٚاڵخ، ئەِەع سیاذز ٌە ػیؼزظا تە 

گٛسارػد  ذایثەخ ٌە ػیؼزی ئیزۆذیىیعا، وە ظۀگێىی ڕاطرەلیٕەی ژٔأە  ئاساظی  ظەرتڕیٓ ٚ
 وزظْ ٌە وەرەطرە ئیزۆذیىییەوأعا ظەتیٕزێد.



 ئەسِٛٚٔی ػیؼزی فیّیٕیشِی وٛرظیی ٌە ڕۆژ٘ەاڵذی وٛرظطرأعا
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 سەرچاوەكان

 تە سِأی وٛرظی:   •  
 كـتـێــب: •       

 ، چاپطأە ؟، طٍێّأی. 4(، ظۆسی ژْ ٚ ٘ەسارەی ٔٛێ، چ4115ئاراَ طعیك، ) -0
 ڕێژیار.،تاڵٚکەرەٚەی طۀرەری ڕۆػٕثیزی 0(، پؼیٍەیەک ٌە خأراظا، چ4103تە٘ار زظێٕی،) -4
 خیەْ فزیعِەْ )؟(، فیّیٕیشَ، ٚ. فەرػیع ػەریفی، چاپطأەی وارۆ،ػٛیٓ؟.-1
(، ٌە تشاڤەٚە ذا ذٛێزی وۆِەاڵیەذی ظٚٚطەظە فیّیٕیشَ، ٚ.ِزاظ 4113زِٛەیزا ِٛػیز ساظە، )-2

 ، چاپطأەی ٚەسارەذی پەرٚەرظە، ٘ەٌٚێز.0، چ0زەویُ، ب
 اپ ٚ صسافی ارِاْ، ٔؼز ژیار، طٕٕعج.، چ0، چ گەػەی ئەٚیٓ(، 0152ژیالی زٛطێٕی،)-3
 ، تاڵٚوەرەٚەی ڕێىطزاٚەی تۆرەوەیی، ذاراْ.0، چ لەاڵی ڕاس(، 0155__________،)-4
، ٔاػز أرؼاراخ ػٍّی 0، چگەػرێه ٌە ٔێٛاْ ٚػە ٚ ژِارەظا(، 0170طارا"تە٘ار" لٛتاظی،) -5

 واٌح، طٕٕعج.
 ، چاپطأەی ڕۀح، طٍێّأی.0، چپزطی ژْظیاٌۆگ ٌەطەر (، 4100طاالر زّەػەٌی ِظرەفا، ) -6
، چاپطأەی یەوێری الٚأی ظیّٛوزاذی ذاطەوأُ تۆ ظایىُ(، 0161طٛ٘ەیال لاظری"گەسیشە"،) -7

 ڕۆژ٘ەاڵذی وٛرظطراْ، طٛئیع.
 )ػیؼز(، ٔاػز خٛأثەضد، تأە. ٘ەطاٚ(، 0162طۆراْ زٛطێٕی،) -01
وارساْ واٚطیٓ، ظەسگای  -ەطٛڵ طٛڵرأی، ٚ.ڕفێّیٕیشَ(، 4101طۆساْ ئاٌیض ٚاذیىیٕش، ) -00

 چاپ ٚ پەضؼی زەِعی، ٌەتاڵٚوزاٚەوأی ِەورەتی تیز ٚ ٘ۆػیاری )ی. ْ. وـ(، طٍێّأی. 
، وزِأدی ضٛارٚٚ-فیّیٕیشَ ٌە ػیؼزی وٛرظیعا(، 4117ػەتاص طاڵر ػەتعٚڵاڵ، ) -04

 چاپطأەی تیٕایی، طٍێّأی
 ، ٘ەٌٚێز، چاپطأەی زاخی ٘اػُ، ٘ەٌٚێز.ظەبٌێىۆڵیٕەٚەی ئە 4( ، 4101فاسڵ ػەٚڕۆ، ) -01
 ، تاڵٚوزاٚەی ئاراص، ٘ەٌٚێز.0، چفیّیٕیظٕاطی ٚ خڤاوی وٛرظی(، 4113واسیٛە طاڵر،) -02
 ، چاپطأەی ڕۆژ٘ەاڵخ، ٘ەٌٚێز.0ا،چٔاطیٕەٚەی پۀدەوأی ت(، 4102ٌەیال طۆفی طٛڵرأی،)-03
، چاپ ظأغ، تاذی ػیؼزطا(، 4515طۆراْ زٛطێٕی ) -ِسەِەظ طعیك وەریُ پٛٚر-04

 تأە.-وٛرظطراْ 
، ئا.ضاٌیع ػەتعٌٚىەریُ زەِەالٚ، ٌە فیّیٕیشِەٚە ذا ٘یِٛأیشَ(، 4101ِٙاتاظ لەرەظاغی، ) -06
 ، تاڵٚوزاٚەی ئاراص، ٘ەٌٚێز. 0چ

، 0، ٚ. ػەتعٚڵاڵ ذا٘یز تەرسٔدی، چفیّیٕیشَ فىز ٚ ڕەٚذەوأی(، 4114ٔٛرە فزج اٌّظاػع، )-07
 طٍێّأیچاپطأەی یاظ، 

، ظەسگای 0، ٚ. ِسەِەظ وەریُ، چٔیرؼە ٚ فیّیٕیشِی ٘اٚچەرش(، 4114ٔٛػیٓ طإ٘عە، )-41
 چاپ ٚ پەضؼی طەرظەَ، طٍێّأی.
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، 0، چغەِە چەذزاٚییەوأی تاضاەیەن ٘ۀار ٚ واێٕی( ،0167٘ەٚار ضشرساظە"ػەڤگەع"،)-40
 چاپطأەی ٔاطێص.

وٛرظی طەرظەِی وۆِاری ظیّٛوزاذی وٛرظطراْ ڕۆژٔاِەٚأی (،4116٘یّعاظ زٛطێٓ)ظ.(،)-44
 ، چاپطأەی  ئاراص، ٘ەٌٚێز. 0، چ(0721-0725)

 گۆڤار و ڕۆژوامەكان: • 
 (، ٌە تاڵٚوزاٚەوأی گ ئایعیا، طٍێّأی.4103، )تشٚذٕەٚەی فیّیٕیشَ-41
، ڕ. وٛرظطرأی ػیؼزی پۆرٔۆیی ػێص ڕەسای ذاڵەتأی تە ّٔٛٚٔە(، 4101زەِە ِۀره، )-42

 .4411، ژٔٛێ
 .021)ػیؼز(، گ. ِٙاتاظ، ژوچ (، 0170ژیال طەفایی،)-43
 .024، گ ِە٘اتاظ، ژ(، یاظێه ٌە ژیالی زٛطێٕی4101ژیالی زٛطێٕی،)-44
 .76)ػیؼز(، گ. ِٙاتاظ، ژ ضۆسگە(، 0166طزٚە ٌەزّی،)-45
 .031)ػیؼز(، گ. طزٚە، ژ  ػەٚ(، 0155طّیٓ چایای،)-46
 .446، گ.ڕاِاْ، ژئیزۆذیىا ٚ ػیؼزییەذی ضەیاڵی ئیزۆذیىاسِأی (، 4104فاسیً ػەٚرۆ،)-47
 .52)ػیؼز(، گ. ِٙاتاظ، ژ ویژی طٛٚر ضاٚەْ ِأگە(، 0164ٌەیال طاڵسی، )-11
 .4، گ. ػیىار، ژفێّیٕیشَ(، 4101ِٙاتاظ لەرەظاغی، )-10
 .61، گ. ٔەٚػەفەق، ژسِأی ػیؼزی ٚ ػٛٔاطی ژٔێری(، 4100ٔیٙاظ خاِی، )-14
 تێسی ئەكادیمی:•   

، فیّیٕیشَ ٌە چیزۆوەوأی ػێزساظ زەطۀعا(، 4101ئەڤیٓ ئاطۆص زەِە ػەتعٚڵاڵ،)-11
 طىٛڵی سِاْ، سأىۆی طٍێّأی.-)ِاطرەر(، فاوەڵری سأظرە ِزۆڤایەذییەواْ

ظیارظەی فیّیٕیشَ ٌە ئەظەتیی ِێیٕەی چۀع ٔٛٚطەرێىی (، 4101طاتیز زٛطێٓ ڕەطٛي، )-12
 سأىۆی طەاڵزەظیٓ، ٘ەٌٚێز. -(، وۆٌێژی پەرٚەرظە، )ِاطرەروٛرظ

خێٕعەر ٚ وەڵەوەتٛٚٔی ٔایەوظأی طەرِایە ٌە (، 4101الٚالٚ ػەتعٌٚؼەسیش ئەزّەظ،)-13
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 ملخص البحث
 ظراطح ٘يٚ" 4102-0761 وزظطراْ ػزق في إٌظائيح اٌؼؼزيح اٌسزوح ذدزتح" اٌثسث ٘ذا     

 ٚذسعظ ، اٌؼزليح ٌىزظطراْ اٌىزظي اٌؼؼز ذاريص تّظر ذمَٛ زيث ذاريطيح ذسٍيٍيح ٚصفيح
 ٚ. ٚاٌّسرٜٛ تاٌؼىً يرؼٍك فيّا اٌسعيث،اٌؼؼز  ِغ ِمارٔح ضصائصٙا ٚذظٙز اٌراريطيح ِزازٍٙا

 ٚاٌّدرّغ ٌٍسياج إٌّظٛرج ٚاٌؼؼٛر ٌٍدٛأة ٚاٌسظاطح اٌدّاٌيح اٌمصائع راطحاٌع سرٛيذ
 في ضاصحٚ اٌّداي ٘ذا في أواظيّيح ظراطح ذٛخع ال أٔٗ ٘ٛ اٌّٛضٛع ٘ذا اضريار طثة. اٌسميمي

 اٌسزوح ذذوز زيث ِمعِح ِٓ اٌعراطح ذرىْٛ. اٌؼزليح وزظطراْ في اٌسعيث إٌظٛياٌؼؼز ِداي
 .االطرٕراخاخ تثؼض اٌثسث ٚيٕرٙي. وزظطراْ ٚػزق إيزاْ ، اٌؼاٌُ في إٌظٛيح

 
 
 
 

Abstract 
      This Research” The experience of Feminist Poetry Movement in Eastern 
Kurdistan 1980-2014” is a historical analytical descriptive study where it surveys the 
history of Kurdish Poetry of Eastern Kurdistan  ،identifies its historical stages and 
shows its characteristics comparing them with those of modern poetry regarding 
form and content. Moreover ،the study shows the poems esthetic and critical   
aspects and poets perspectives for life and real society. The reason for choosing 
this topic is that there is no academic study in this area especially in the area of 
modern poetry of Eastern Kurdistan. The study consists of an introduction where it 
mentions feminist movement in the World ،Iran and Eastern Kurdistan.The research 
ends with some conclusions. 

 
 


