
 "دەبێت بوەستێت   -ئایدۆلۆژیای جێندەری- رووبەڕووبوونەوە دژ بە "

 :نووسینی: جودیت باتلەر 

 وەرگێڕان : رێباز سابیر 

 ".تیۆری جێندەری، نە وێرانکارە و نە ئاراستەکار، تەنها فۆرمێکە لە ئازادیی سیاسی "

 

ئەمریکدای تتی،، نداوچەکدانی دیکە بە لەم چەندد سدددددددادەی رابردوودا ندارەزایەتییەکدان لە ئەورو دا،   
رووی >ئدایددۆلۆایدای جێنددەریددا ی سدددددددەریدان اەددداد لە اەمدان کداتددا لە اەدبااردنەکدانی فەرەن دددددددا،  
کۆدۆمبیا، کۆسدددددتاریکا، بەرازیب لە باناەیدددددەکانیاندا جەرتیان لەسدددددەر ااوسدددددەرگیریی  جێندەری  

خوازەکان لە زۆربەی  ێاە سدیاسدییەکان و دەکردەوەد لە ویالیەتە یەکارتووەکانیشددا کاتۆلی  و بانا
 ێاەکدانی دیکەیدددددددەوە، کۆە بوون لەسدددددددەر داایەتیکردنی >تیۆری جێنددەریی و >ئدایددۆلۆایدای 
جێندەریی بە رێاریکردن لە: )  ێنەدانی ماف بە تران ددەکان لە سددو ادا، مافی لە باربردن، مافی ان 

اوسدددددددەرگیریی اداوگەگەزروازان،  و  یداوانی اداوگەگەزرواز، دووگەگەزی و کەسدددددددانی تران ، اد
 .(فێمینیزم و بزووتنەوەکانی دی کە تیەناری یەک انی جێندەری و ئازادیی سێک ی دەکەن

 

دا، لەو کاتەوە یێوەگیر بوو <1دەبێت باوترێت کە ئەم داایەتیانە بە رووی >ئایدۆلۆایای جێندەری
قەیدددەی رابەری کاتۆلی  کردد   کە ئەنجومەنی کڵێ دددا بۆ کاروباری رێزانی، نامەیەکیان ئاراسدددتەی

 -انێتی–ی لە لەناوبردنی بەاای  -جێندەر  -لەو نامەیەدا اۆیداریان دابوو لە  ۆتێنشەدەکانی  رسی
لە چوارچێوەی تێڕوانینەکانی کڵێ داداد اەروەاا فراوانکردنی داایەتیی نێوان رەگەزەکان کە ناکۆکە 

ن و  یاو کە بەرمەبنای بەاا رێزانی و بە تایبەتمەندییە سدددددرویدددددتییەکان و ایراریدددددیەتی نێوان ا
 .کۆمەاڵیەتییەکان داگێاراوە

ئیددانە کرد لەو ندامەیەدا دەدێدت: > ئێمە    -ئدایددۆلۆایدای جێنددەری-دا  دا دا لە ندامەیەکیددا    -٢٠١٦-لە  
نددامەیەدا   لەو  –ئەزموونی چرکەسددددددددداتی داگزانی مرۆی لە وێنەی روداکدداندددا دەبینی،ید  ددا ددا 

 
1 .  “gender ideology” 



ە سددددەرچاوەیەکی رەویددددداری یددددەیتانی  ەسدددد، کرد و دەدێت >ئەمڕۆ ب  -ئایدۆلۆایای جێندەری
مندااڵن! لە روێندناە فێر کراون کە اەر کەسدددددێ  دەتوانێت رەگەزی رۆی اەدباێرێت! د    -منادەکان

لە کۆتاییدا 'فران دی ' ئەوەی کە لە چوارچێوەی ئەم تیۆلۆایایەدا سدەرچاوەی مەترسدییەکە دەراتە  
 بە  ئێمە  …ئافراندوەد روداوەند جیهانی بە یدێوەیەکی کام  ئافراندووە رودا  یاو انیگوو دەدێت: )

 .(دەکەی، رەفتار  ێچەوانەوە بە تەواوی

 ۆینتەکەی ' دا'' لێرەدایە کە ئدازادیی جێنددەری و ئدازادبوون لەوەی رۆە بکەیتە گ رەگەزێد ، یدان  
ان کۆمەاڵیەتی بێت دەبێتە ئایدیای ایانی بەجێندەربوو،کە دەتوانێت بەیانکەری ئازادیی تاکەکەسددی ی

اۆی یدددددددێوانددنی واقیلد بۆچی لە تێڕوانینی  ئەودا ئێمە نە ئدازادی، ئەو رەگەزە اەدباێری،  ێوەی 
لەداید  بی،، نە ئدازادی، لەوەی ئەو ئداراسدددددددتە رەگەزیدانەی کە دەراداویشدددددددتەی قەدەری رودای، و 

  .تدەرانەن روون بکەینەوە

دنی جێندەر و چاتکییە سددددددێک ددددددییەکان لە رواناەی راوەن  لە راسددددددتیدا مافی تاکەکان بۆ اەدباار
رواناە مەزاەبیەکدانەوە دا بە جێنددەر، بەو بەادانەیە کە وەە اەودێد  بۆ بەدەسدددددددتهێندانی اێزی  
ئدافرانددن و دا بەو  ئەرکدانەیە کە لە تیەن روداوەنددەوە لە مرۆی داوا کراوەد لە رواناەی  دا داوە 

دەری و ئازادیی سدددێک دددی  نەە بە تەنها تدەرانەیە، بەدکوو ئەوە بەدی دەکرێت کە یەک دددانی جێن
 .وێرانکەر و تەنانەە یەیتانیشە

ناسراوەد بۆچی ئەوان فرەیی   -ئایدۆلۆایای یەیتانی–یەک انی جێندەری لە تێڕوانینی نەیارانیدا بە  
کە  دەبین،،  مێاوویی  رووداوگەلێکی  بە  کۆمەاڵیەتی  ەیوەسددددددددددت  بەراەمێکی  وەە  جێندددددەری  

ەبنای جیاوازیی فەرمانی رودایی نێوان ان و  یاوەوە سددەرچاوەی گرتووەد ئەوە دروسددتە کە بەرم
بۆ  دیددداری کردنی رەگەز دەگێڕێتەوە  ئدددایددددیدددایە رەە دەکەنەوە کە  تیۆرمەنددددانی جێنددددەری ئەو 
سددەروەرتی لەدایکبووند لن نەیارانی بە اەدە رایەی بونیادنانی کۆمەاڵیەتی لە یددێوەی وێرانکردنی 

تدارانەی واقعیعدا دەکەن کە لە تیەن روداوە داگێاراوەد اەروەاا بە اەدە کایەی لێکۆدینەوە مەبەسد
  .جێندەرییەکان و بونیادنانی کۆمەاڵیەتی بە یێوەی نەرۆیی و ئەنجاماەرایانە لێ  دەدەنەوە



نە  تیۆرەیە  ئەم  دەردەکەوێدددت  بۆ  ئەوەمدددان  بخوێنینەوە،  وردی  بە  جێنددددەری  تیۆری  ئەگەر  لن 
لە راسددددتیدا ئەم تیۆرەیە بە تەواوی بە یددددوێ، جۆرێ  لە ئازادیی  .3و نە ئاراسددددتەکار 2نکارەوێرا

      .سیاسییەوەیە بۆ ایان، لە نێو جیهانێکی داد ەرەوەرانە کە یایەنی ایانە

بە  -١٩٤٩-فەیلەسددوفی بووناەرایی 'سددیمۆند دی بۆیوار' لە نێو کتێبی >رەگەزی دووەمدای سددادی  
>ایچ کەس بە انی لەدای  نابێت، بەدکوو دەکرێتە انی، ئەم باناەیەیە کەیێکی   بایی دەنووسێت

اێنایە بوون کە جێندەر و سددددێک  یەک ددددان نی،د لە سددددادەتری، ااوکێشددددەبەندی ئەم بیرسددددایەدا  
ئەوەمدان  ن دەدێدت کە رەگەز  ێددراوێکی بدایۆلۆاییە و جێنددەر رایەی کولتووریدانەی سدددددددێک دددددددەد  

بایۆلۆاییەوە بە مێینەیەتی لەدای  ببێتد لن لە  ایدددددا ئەم تاکە دەبێت دەیددددێت کەسددددێ  لە تیەنی  
لەنێو کۆمەدێد  نۆرمی کۆمەاڵیەتیددا ئاراسدددددددتە بارێت و تێبااە کە وەە انێ ، یان لەگە  رەگەزی  

  .بەرانبەردا لە  ێاەی کولتووری رۆیەوە بە گ یێوازێ  ایان بکاە

بەیددێ  لە  ێاەی مێاووی ایانی تاە بێتد   گرناە >سددێک ی اەر لە سددەرەتاوە -دی بۆیوار–بۆ 
بۆ ئەو >سددێک ی ئینکار ناکرێتد لن لە رووی ماناییەوە یددایەنی گۆتوگۆکردنەد بە ایچ یددێوەیەە  
مێینەیبوون لە سدددددددەروەرتی لەدایکبوونددا ئەوە نداسدددددددەلمێنێدت کە انێد  دەبێدت چۆن ایدان بکداەد 

ربەی تران ددددەکان کە لە سددددەروەرتی  اەروەاا انبوون گ مانایەە لە رۆ دەگرێتد لە راسددددتیدا زۆ 
لەدایکبوونەوە تدایبەتمەنددیی سدددددددێک دددددددییدان بۆ دیداری دەکەند لە  دایددددددددا بە درێاایی ایدانی رۆی  

یدددددددیدکدردنەوەی   ئدێدمە  ئەگەر  دەکدددداەد  دی  رەگەزێدکدی  ئەزمدووندکدردندی  بدوندیددددادندددداندی -ئددددارەزووی 
دەیدددێت مرۆیێ  بە انی بەرمەبنای لۆایکی بووناەرایی دی بۆیوار بینا بکەی،، ئەوا  - 4کۆمەاڵیەتی

 .لەدای  ببێت و  ایان باۆرێت بۆ  یاو 

نەوەدەکدددداندددددا    دەیەی  لە  کدۆمەاڵیەتدیدیەوە  بدوندیددددادندددداندی  بدواری  لە  بەادێدزتدر  دامەزراوەیدی  گدۆگاندی 
کە   دەکدردەوە  راسدددددددتدیدیە  ئەو  لەسدددددددەر  جەردتدی  وردی  بە  ردۆی    -سدددددددێدکد –دەرکەوەد  ردۆی 

زیشدکی و رێزانی و دەسدەاڵتی یاسدایی رۆدێکی اەددەباێرێت!؟د  ئەمە بەو مانایەیە کە راوێاکاری  
گرنایددان اەیە لە اەدبااردنی چییەتی رەگەزی تددازە لەدایکبوواند لێرەدا گەرچی >سدددددددێک ی تددا 

 
2 " destructive " 
3" indoctrinating "  
4 " social construction" 



رادەیەە لە چوارچێوەی بدایۆلۆایدادا  ێنداسدددددددە کراوەد لن ئیددی بە ێی ئەم  ێددراوە بدایۆلۆاییە لەبەر  
 ؟ردنە چییەچاو ناگیرێتد لن چوارچێوەی  ەیوەند بەم اەدباا

ەکان کە بە تایبەتمەندییەکی رەگەزی ئاوێتەوە لەدای   -5ئینتەر سدددددددێک –ئەگەر تازە لەدایکبووانی 
دەب، لە بەرچاو باری،د اەندێ  لە  زیشکەکان بەداەی اۆرمۆنی لە اەدبااردنی سێک یدا لەبەرچاو  

،د بە گ یدددددێوەیەە  بە اۆکاری اەدبااردن دەبین  -کرۆمۆسدددددۆمەکان–دەگرند لە کاتێکدا ئەوانی تر  
ن بە یددددێوەیەکی گەیددددەسددددەندوو -ئینتەر سددددێک –جێندەر و رەگەز بەدەسددددت دێتد ئەو تاکانەی  

رەرنەی ئەم فاکتانە دەکەند  ێیان وایە کە راوێاکارە  زیشدددددکییەکان زۆربەی  ۆلێنبەندییەکانیان بە 
بارەی چارەسدددددەر  اەدە ئەنجامداوە لە دەسددددددتنیشددددددانکردنی گرفتەکانیاندا، اەر بۆیە بێبەزەیانە دەر

 .بڕیاریان لەسەر داون

بۆمدان   -بونیدادندانی کۆمەاڵیەتی-و دامەزراوەی   -بووناەرایدانە–بە لە بەرچداوگرتنی رایەی دوانەیی 
دەردەکەوێت کە جێندەر و سدددددێک  کۆمەدێ  ئادۆزی و کاردانەوەن، کە ااویدددددانی  رۆسدددددەیەکی 

بد بە  دەکدرێددددتد  دەسدددددددتدندیشددددددددددان  بددددایدۆلدۆای  و  کدۆمەاڵیەتدی  و  فدۆرمە  مدێداووی  مد،ۆ  ۆچدووندی  
-دامەزراوەییەکدانی دەسدددددددەاڵە و مەرریۆە بەر لەوەی ئێمە لەداید  ببی، تەواوی اەدبااردنەکدانی  

، کە ئێمە دەسدتیان بۆ دەبەی،  یدێوەگیر و اەمااەنک کردووەد رەگەزێکی تایبەتی سدەبارەە  -بوون
چاوەگوانییەکانی بۆ بە ئێمە دەسدددتنیشدددان کردووەد بە یدددێوەی جیاواز لە گەدمان رەفتار دەکاە و 

نێو  لە  ئێمە  کردووەد  سدددددددنووردار  بەرانبەردا  رەگەزی  یدددان  رەگەزێددد   یدددددددێوەی  لە  ایدددانمدددان 
دامەزراوەگەلێکدددا یدددددددێوەمدان گرتووە کە ایدانی ئیمە لە رێاەی نۆرمە جێندددەرییەکدانەوە بەراەم  

 .دەاێنێتەوە

ی، و رۆمدان بونیداد بنێی،د لە لە بەرانبەردا ئێمە بە نداچداری لە رێادایەکددای،، کە نداتوانی،  اەدباێر
اەمدان کداتیشدددددددددا بە یدددددددوێ، بەدەسدددددددتهێندانی ایدانەوەی، لەنێو جیهدانی کۆمەاڵیەتیدداد کە ئەرکە 
لەم ئەرکە  ،لە کددداتێکددددا کە ئێمە لە اەودی ئەوەدای، رۆمدددان  رۆتینییەکدددان جێاۆگکن  ن دەکددداە 

وەیەە  ێ  ااتووە نە بە رۆتینیانە دەرباز بکەی،د ئەمە  یشددانی دەداە کە سددێک  و جێندەر بە یددێ
تەواوی جێایرە و نە بە تەواویش اەدباێردراوەد بەدکوو لەنێو کێشدددددمەکێشدددددمی دووبارەبوونەوەی 

 .دیتێرمینیزمی جێایربوون و ئازادیی اەدبااردندا گیری رواردوە

 
5 " intersexed" 



 ئایا بەم یدێوەیە کایەی لێکۆدینەوەی جێندەری، وێرانکار و یدەیتانی یان ئاراسدتەکارە؟ تیۆرمەندانی
-جێنددەری کە روازیداری یەک دددددددانی جێنددەری و ئدازادیی سدددددددێک دددددددی،  دابەنددی رواناەی زێددە

بونیادی کۆمەاڵیەتی ناب، کە بەرمەبنای دەسەاڵتی رودایی یێوەی گرتووەد  لەگە    6رۆبەرشانەی
ئەوەیدددددا تیۆرمەندانی جێندەری بە یددددوێ، سددددە اندنی بیروگای رۆیانەوە نی، لە رێاەی فێرکاری 

انی دیکەوەد بێاومان ئایدیای جێندەری فۆرمێکی ئازادیی سددیاسددییە  کە مۆدەە دەداە جێندەری ئەو 
مرۆی جێندەر بەدەسددددت بهێنێت یان بە ێی اەدبااردنی رۆی بەبن جیاوازی و ترس ایان بەسددددەر  

 .بەرێت

رەتکردنەوەی ئەم ئازادییە سددددیاسددددییەد ااویددددێوەی   ا' و زۆربەی باناخوازە مەسددددی ییەکان کە 
ەنجامەکانی دەکەن سدددەر دەکێشدددێت بۆ سدددزادان و بەندکردنۆ کەسدددانێ  کە دەیانەوێت رێاری لە ئ

کۆر ەلە لەندداوبەرن بەرئەنجددامی ئەم کددارە بە یدددددددێوەیەکی رەمزی دەسدددددددتایر دەکرێ،، گەی و 
لێ دبێنەکان کە دەیانەوێت زەوا  بکەن لە بەدەسدتهێنانی  ئەم رواسدتە بێبەە دەکرێ،د کەسدانێ  کە 

جیاواز دەکەن جیا لە رەگەزی دیاریکراو لەسددددددەروەرتی لەدایکبووندا، لەبەر  ئارەزووی رەگەزێکی  
 .ئەنجامی ئەم کارەدا دەستایر دەکرێ،

بەرمەبنددای ئەمە ئەو قوتددابخددانددانەی بە یدددددددوێ، فێرکدداری فرەیی و جۆراوجۆری جێندددەریەوەن  
دەب،د لەم  نتەوە سدددددددنووردار دەکرێ،د توان لە زانینی واقیعی فراوانی ایددانی جێندددەری بێبەە  

فرەیی جێندەری لە تێاەیشدتنی نەیارانیدا دەبێتە یدێوازێکی دۆگمایی کە جەرت دەکاتەوە   7 ێداگۆگی
لەوەی دەبێت روێندکاران چۆن بیر بکەنەوە و چۆن بای،د لە راسدددتیدا ئەم نەیارانە بە یدددێوەیەکی  

-و    -دەسددددددەگکردن–نەیاران فێرکاری  ئاگایانە تێڕوانینی اەدە دەبەرشدددددنەوەد بەرمەبنای گوتەی 
لە یدددێوەی تیەنەکانی ایانی سدددێک دددیدا اەر وەە کتێبێکی فێرکاری و رێنمایی    -ااوگەگەزروازی

یددێوازی دەسددتدەگکردن و ااوگەگەزروازبوون وایە کە فێری روێندکاران دەکرێتد اەر چۆن بێت 
 . ێچەوانەی ئەمە گاستە

 دی، ئەو  بیروباوەگە ئاینییە سدەرکوتکارە دەراتە اێر فێرکاری یەک دانی جێندەری و فرەیی سدێک 
 رسدددیارەوە، کە اەندێ  لە جێندەر و ایانی سدددێک دددی دەکەنە تارمایەکی بن مەرریۆە و بێبەە لە 

   .اەر داااتوویەە

 
6 " hyper-voluntarist" 
7"  pedagogy  " 



لە کۆتاییدا رەباتکردن لە  ێناو یەک دانی جێندەری و ئازادیی سدێک دی بە یدوێ، چارەسدەری گەن   
  .یە لەنێو ئەو کولتوورەدا کە تێیدا دەای،و مەرریۆەیەکی فرەوە

فێرکاری جێندەری ئاراسددددددتەکار نییەد بە تاە نادێت چۆن ایان بکەۆ بەدکوو ئەو توانایەی دەداە بە 
و  نۆرمە سدددددددنووردار  بە  کە زۆرینەی  جیهدددانێکددددا  لەنێو   بددددۆزنەوە،  رێادددای رۆیدددان  کە  توان 

سدددێک دددی وێرانکار نییەد ئەم  رسدددە ئادۆزییەکی بێبەزەییەکان دەورەدراوەد لە بەرانبەریشددددا فرەیی  
مرۆیی دەسدددددەلمێنێت و کەیدددددێکی وا بۆ تاە فەرااەم دەکاە کە لەنێو ئەم ئادۆزییەدا رێاای رۆی  

  .بدۆزێتەوە

جیهانی فرەیی سدددێک دددی و ئادۆزی سدددێک دددی لەناو ناچێتد ئەم  رسدددە تەنها یدددایەنی ناسددداندنێکی 
انەوێت ایانی جێندەری و سددێک ددوادیتەی رۆیان  بەبن فەرمییەد بەتایبەە بۆ ئەو کەسددانەی کە دەی

اەر جۆرە سددددددەرکۆنەکردن و اەگەیددددددە و توندوتیاییەە مومارەسددددددەر بکەند کەسددددددانێ  کە لە 
دەرەوەی نۆرمەکان راوەسددددددتاون، یددددددایەنی ئەوەن کە بەبن ترس لەنێو ئەو جیهانەدا ایان بەگ   

جیهانێکی داد ەروەرانەتر و  رادی لە   بکەند رەناە رەیق بەراەم بهێن، و بە یوێ، بەدەستهێنانی
 .اەر توندوتیاییەە باەگێ،

  

 


