
هێندێک لە بیرمـــــــەندانی ئیکۆفێمێنیست )ژینگەخوازانی ژن تەوەر(، 
الیان وایە سروشت و ژن وەکوو یەک، سووژەگەلی ژێر دەسەاڵتی پیاوانن 
و لە ڕوانگەی ئەوانەوە فەرهەنگی دژە سروشت، هەمان فەرهەنگی دژە 
ژنە و ڕیشەی چەوساندنەوە و دەسەاڵت سەپاندن بەسەر »ژن« و بەسەر 

»سروشت«دا دەگەڕێتەوە بۆ تێفکرینی ئامرازیکی پیاوانە. 

ڕزگاریی ژن لە دەالقە جیاجیاکانەوە   

ساماڵڕۆژهەاڵت
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لە فەلســەفەی سیاســیی هاوچەرخدا، 
پرســی سوبژکتیویتەی ژن و ڕۆڵی ژنان 
لە زیســتی سیاســی و کۆمەاڵیەتیدا، 
مشــتومڕێکی زۆری لــێ کەوتووەتەوە. 
بیرمەندانــی ڕەوتە جۆراوجۆرەکان، هەر 
یەکەو لە گۆشــە نیگای خۆیەوە بۆ  ئەم 
پرســەیان ڕوانیوە و لەنگەریان لەســەر 
گرتــووە، لەم نێــوەدا ڕەوتــە فکری و 
سیاســییەکانی ژن تەوەر)فێمێنیست(، 
جێگە و پێگەیەکی بەرچاویان بۆ خۆیان 
تەرخــان کــردووە و هەمــووکات ئەم 
پرسیارە گرینگەیان ئاراستەی خۆیان و 
کۆمەڵــگا کردووە کە چۆن دەکرێ ژنان 
هەلومەرجێکی بەرابەر دەگەڵ پیاوانیان 

بۆ بڕەخسێ؟
تێفکرینــی  کــە  کاتێکــدا   لــە 
مۆدێــڕن،  بەرابەری و یەکســانیی ژن 
و پیــاوی، بە یەکێک لــە بەرچاوترین 
شــێوەبیرکردنەوەکانی خــۆی دەبینێ، 
ئەوە تەنیــا وەک ژێســت و فیگۆڕێک 
چاوی لێ دەکرێ و لەم قۆناخەشدا ژن 
بە ڕێژەی بەشــداریی پیــاوان لە ئەرکە 
کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکاندا بوونیان نییە 
و بەربەســتیان لە پێشە و بە کورتی لە 
پەڕاوێزەوە  خراونەتە  گشتیدا،  بەستێنی 
و دەرووی بەستێنی گشتییان لێ قۆرغ 
و پاوان کراوە.  لە کاتێکدا  بۆ بەشــداری 
لە بەســتێنی گشــتیدا ناچار کراون لە 
»شوناس«ی ژنانە بەتاڵ بکرێن. کەوابوو، 
ڕزگاربوون لە داپڵۆســین و سەرکوت و 
یەکسان  هەلومەرجی  وەدەستخســتنی 
دەگەڵ پیاوان و ڕەخساندنی دەرفەت بۆ 
بەشــداریی تەواو لە گۆڕەپانی چاالکیی 
سیاسی و کۆمەاڵیەتی، بووەتە کەڵکەڵەی 
ســەرەکیی ڕەوتە فکری و سیاســییە 
ئــەم  هاوچــەرخ.  فێمێنیســتییەکانی 
ڕەوتانە، لەســەر بناخەی واڵمدانەوەیان 
بە پرسی سوبژێکتیویتەی ژن، دەتوانین 

بە چەندین دەستە دابەش بکەین:
ڕەوتێکــی پــاش پێکهاتەخوازی کە 
لە ژێر کاریگەریی »میشــێل فۆکۆ«دان 
و خوازیــاری بەرەنگاربوونــەوەی ماکە 
پەراوێزخراوەکان بــە تایبەتی ژنانن لە 
بەرابەر گوتار و دەسەاڵتی زاڵی پیاوانەدا. 
بەپێی بۆچوونی فۆکۆ، لە هەر شــوێنێ 
بوونی  دەســەاڵت هەبێ، بەرەنگارییش 
هەیە. لە ڕوانگەی ئەو فێمێنیســتانەی 
لە ژێر کاریگەریی شــێوە بیرکردنەوەی 
فۆکــۆدان، لــە ڕێگــەی پەیوەندیــی 
دەسەاڵتی نێوان ژن و پیاودا کە هاوڕێ 
دەرووی  بەرەنگاربوونەوەیــە ،  دەگــەڵ 
ئــازادی بە ڕووی ژنــدا دەکرێتەوە . بەم 
پێیە، باشــترین ڕێگەچارە بۆ لەکزیدانی 
گوتارەکانی پیاوساالری، دەستەمۆنەبوونی 
ژنان و زەقکردنەوەی جۆرەکانی جیایی، 

واتە »ئەویتربوونە«.
لەوالشەوە، تاقمێکی تر لە بیرمەندانی 
پــاش مۆدێڕن، وەک »بودریــار«، الیان 
وایە کە بەرگریکردنــی ژنان لە بەرابەر 
کۆمەڵگای داپڵۆسێنەردا، نە دەکرێ و نە 
ئاکامی ئەرێنیشــی دەبێت و الیان وایە 
سووژە سەرکوتکراوەکان، بۆ درزتێخستنی 
حەقیقەتی خەیاڵیی سەرکوتکەر)پیاوان(، 
دەبێ بەشداری ناو گۆڕەپانە جیاجیاکان 
بن و بە ڕەفتارگەلی لۆژیکی، حەقیقەتی 
خەیاڵــی پیاوســاالرانە ، لە مانــا بەتاڵ 
بکەنەوە و هەڵیتەکێنن. تا بەم شــێوەیە 
لە  »ناحەقیقەت«ەکان،  مردنی  شاهیدی 

پڕۆسەیەکی مێژووییدا بن.
»ژاک دریدا«ش، لــە ڕوانگەی پاش 
مۆدێڕنیستییەوە دەڕوانێتە پرسی ژن و 
لەم بوارەدا بە بۆچوونی پێکهاتەشکێنی، 
سەرنجی بەشــێکی زۆر لە فێمێنیستە 
هاوچەرخەکانی بۆ الی خۆی ڕاکێشاوە. 
پیاوانەی  ئاوەزتەوەریی  وایە،  دریدا پێی 
حاکم بەسەر شارســتانییەتی ڕۆژئاوادا، 



هــۆکاری ســەرەکیی غیابــی ژنــە لە 
گۆڕەپانە سیاســی و کۆمەاڵیەتییەکاندا. 
بە باوەڕی دریدا ڕێگای ڕزگاریی ژن، لە 
نوێ داڕشتنەوەی دوانە لێکدژەکانە، بەم 
پێیە دەکرێ ئەوەی تا ئێســتا سروشتی 
هاتووەتە بەرچاو، وەک بااڵدەستیی پیاوان 
تێکبڕووخێندرێ  ژنان،  ژێردەســتیی  و 
و لە ئاکامدا بوونــی ژنان لە پەراوێزەوە 
بگەڕێتەوە ناو ناوەندی ژیانی مرۆڤایەتی.
»گایاتــری ســی. ســپیواک«، وەک 
فێمێنیســتێکی دواکۆلۆنیاڵی، بۆچوونی 
پێکهاتەشکێنی و بونیاتنانەوەی دریدای 
بۆ ڕزگاریی ژنان لە جیهانی ســێهەمدا 
بەکار بردووە. ڕێگەچارەی »ســپیواک«، 
بــۆ ڕزگاریی ژنانی جیهانی ســێهەمی، 
ســەلمێندراو«ە،  »زاتخوازیی  سیاسەتی 
کــە لــە ســەرەتادا ژنــان دەبــێ لە 
جێگــەی و پێگــەی قــورس و قایم و 
خاوەن هەلوێســتدابن و ئەوجار دۆخی 
کۆلۆنیالیســتیی پیاوانە، بنەماشــکێنی 
بکەن. لە ڕاستیدا »ســپیواک« دەیزانی 
تێکۆشــانی بۆ ســەرلەنوێ داڕشتنەوە، 
وەک ڕۆیشــتن بەســەر خەنجەرێکــی 
دووســەردایە، دەتوانێ تێکۆشــانەکانی 
ژنان تووشــی مەیین و ڕاوەستان بکات، 
هەربۆیە الی وابوو کە بۆ ڕزگاریی ژنان، 
ناوچەییی  ســەرەتا دەبێ وردەشوناسی 
ژنان بســەلمێندرێ و لەســەر بناخەی 
ئــەو وردەشوناســانە، بۆ وێنــە نەتەوە، 
زمان و ...، گوتارە داسەپاوەکانی پیاوانە 

پێکهاتەشکێنی بکرێت.
بیرمەندانــی  لــە  تــر  یەکێکــی 
دواکۆلۆنیاڵی کە سەرنجی بە پرسی ژنان 
داوە »هومی بهابها«یە، کە بە مێتۆدگەلی 
ڕزگاریی  ڕێگاچارەی  دەروونشــیکارانە، 
ژنانــی لە تەقلیدی کلتــووری پیاوانەدا 
دۆزیوەتەوە و الی وایە تەقلید، ئەو هەلە 
بۆ ژنان دەڕەخســێنی تــا لە پێکهاتەی 

زەینی - زمانیی سەرکوتکەردا بەشداری 
بکــەن و بە پێــی تێفکرینــی خۆیان 
بیگۆڕن. بە سەرنجدان بەوەیکە تەقلید، 
کەموکوڕی تێدایــە، کەوابوو لە ڕێگەی 
ڕووخســاری کاریکاتۆرانە و گاڵتەجاڕانە 
پیاوانــە کردن،  ســەیری  دەســەاڵتی 
دەتوانن لە هەناودا ئەو دەسەاڵتە بڕزێنن 

و لەرزۆکی بکەن.
ڕادیکاڵەکانیــش ـ چ  فێمێنیســتە 
شەپۆلی یەکەم، چ شەپۆلی دووهەم و چ 
شەپۆلی سێهەمـ  ڕێگاچارەی جیاجیایان 
بۆ بەرپەرچدانەوەی، ســەرکوتی پیاوانە 

لەبەرچاو گرتووە.
کەڵکەڵەی  یەکــەم،  شــــــەپۆلی 
ســەرەکییان مەفڕوزاتێکی لیبڕاڵییە، بۆ 

بەرابەریی مافی ژن و پیاو.
شــەپۆلی دووهەم، لەســەر بناخەی 
ئەســڵی جیاوازی، لە دووی سیاسەتی 

جیایی دەگەڵ پیاوانن .
شەپۆلی ســێهەمیش، لەبەر باوەڕ بە 
بوون  تێکەاڵوێک  فرەچەشنی،  هۆکاری 
لە تێفکرینی ڕەخنەگرانە، هاوڕێ دەگەڵ 
پاش پێکهاتەخوازی و پاش مۆدێڕنیسم.

بەشێوەی گشتی زۆربەی فێمێنیستە 
تایبەتی شــەپۆلی  بــە  ڕادیکاڵــەکان، 
دووهــەم، هێرشــی ســەرەکییان، ڕوو 
لە فەرهەنگی پیاوســاالرە، کە گشــت 
بوارەکانی لەدەستی خۆیدا قۆڕغ و پاوان 

کردووە.
لەم نێوەدا »ئیریس ماریۆن یانگ« کە 
ســەر بە شەپۆلی سێهەمە، الی وایە کە 
پرسی سەرکوت، نەک هەر دیاردەیەکی 
تایبەت بە ژنان نییە، بگرە دەبێ وەکوو 
دیاردەیەکی گشــتی سەیری بکرێ، کە 
دەســتە و تاقمەکانی تری ناو کۆمەڵگا، 
وەک: پەراوێزنشــینان، چەوســاوەکان، 
کەم داهاتان و گشت ئەوانەی بەجۆرێ 
کەوتوونەتــە بەر تەوژمی ســەرکوت و 
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داپلۆســینەوە؛ لەخۆ دەگرێ، هەر بۆیە 
دەڵــێ: ڕێگەی ڕزگاریی ژنان، بە دااڵنی 
تێدەپەڕێ.  ئەواندا  دەگەڵ  یەکگرتوویی 
بە هەر شــێوەیەک ســەیری دەکەین، 
فێمێنیستە ڕادیکاڵەکان، ڕێگای ڕزگاریی 
ژنان لە پابەندبوونیان بە جیاوازییەکانەوە 

دەبینن.   
هەروەها بەشێکی زۆر لە فێمێنیستە 
پــاش مارکســییە کانی وەک »ســیلویا 
والبای«، هۆکاری ســەرەکیی سەرکوتی 
چەوســاندنەوەی  پێکهاتەکانی  لە  ژنان 
دەبینــن  کاپیتالیســتیدا  سیســتەمی 
و ڕێگــەی ڕزگاریشــیان پــێ خەباتی 
سیاســییە.  شۆڕشــی  و  چینایەتــی 
هەرچەنــد بیرمەندانی وەک »شــانتال 
موفــە«، بــە کەڵکوەرگرتن لــە بیری 
پــاش مۆدێڕنیســتی، ڕزگارییــان لــە 
پڕاکســیس)کردەوەی کارا(ی ژنان و لە 
هەناوی پێکهاتەی فەرهەنگی، سیاســی 
و دێموکڕاســیی کارادا دەبینن، بە پێی 
بۆچوونی ناوبراو دێموکڕاسیی کارا، وەک 
جۆرێک لە ژیانی سیاسی - کۆمەاڵیەتی، 
ئەو هەلــەی بۆ ژنان دەڕەخســێنێ، تا 
بەپێی شوناســی چەند دەنگی خۆیان، 
فەرهەنگی داســەپاوی پیاوانە بەرنە ژێر 

پرسیار.
هێندێــک لــە فێمێنیســتە لیبڕاڵە 
»ســۆزان  وەک  هاوچەرخەکانیــش، 
مولێر ئۆکین« و »ڕیچارد فەالســمەن«، 
لەســەر بناخەی »گەڕانــەوە بۆ خۆ« و 
و  گەردوونی  مافــی  »ئاوەزمەندێتــی«، 
دونیاپەســەندییان، بــە تەنیــا ڕێگەی 

ڕزگاریی ژنان زانیوە.
فەرهەنگخـــــــــوازە  هەروەهــا، 
جیایان  بۆچوونگەلی  فێمێنیستەکانیش 
لەســەر ڕزگاریی ژنــان گەاڵڵە کردووە، 
بۆوێنە »ویــل کیملیکا«، کە ماکی ژنانە 
بــوون، دەگەڵ شوناســی فەرهەنگی - 

نەتەوەیی لێک گرێ دەدات و الی وایە 
لــە ڕێگەی زیادکردنــی مافی تاقمێکی 
تایبەت، لە نێو مافی گشــت تاکەکانی 
مافی  قەرەبووی  دەتوانــرێ  کۆمەڵگادا، 
پێشــێلکراوی ژنانە بکرێتەوە، چونکە لە 
وەها هەلومەرجێکــدا، ژن هەم خاوەن 
مافــی »تایبەت« دەبێ و هــەم خاوەن 

مافی »گشتی«.
هێندێــک لــە بیرمـــــــــەندانی 
ژن  )ژینگەخوازانــی  ئیکۆفێمێنیســت 
تەوەر(، الیان وایە سروشت و ژن وەکوو 
یەک، سووژەگەلی ژێر دەسەاڵتی پیاوانن 
و لە ڕوانگەی ئەوانــەوە فەرهەنگی دژە 
سروشــت، هەمان فەرهەنگــی دژە ژنە 
و ڕیشــەی چەوســاندنەوە و دەسەاڵت 
بەســەر  و  »ژن«  بەســەر  ســەپاندن 
»سروشــت«دا دەگەڕێتەوە بۆ تێفکرینی 
ئامرازیکــی پیاوانە. )بۆ موتــااڵی زیاتر 
پێشنیار دەکەین کتێب و بۆچوونەکانی 
ئاناڕشیســتێکی  بوکچین، وەک  مورای 
سەوز بخوێندرێتەوە. بوکچین، بە وردی 
باس لە سیستەمێکی هیرارشی دەکات 
کە هەوەڵ سروشت و دواتر ژنی کردووە 
بە ئامراز، تا بتوانێ لە ڕواڵەتدا بە مەڕام و 
ویستەکانی بگات، بوکچین لەم دەالقەوە 
بەگژ سیستەمی کاپیتالیستی ئامرازیکدا 

دەچێتەوە(.
لەســەرەوە  بــە کورتی  هــەروەک 
ئاماژەمــان پــێ کــرد، ڕێگەچــارەی  
ســوبژێکتیویتەی  لەســەر  بیرمەندان، 
ژن و ئیمکانــی ڕزگاربوونیــان لە کۆت 
و زنجیر و نابەرابــەری هاتووەتە ئاراوە، 
هەروەهــا زۆر ڕێگەچــارەی تر بوونیان 
هەیە و توانیویانە شــەپۆلی گەورە ساز 
بکەن، یەکێک لەم ڕێگەچارانە لەســەر 
بیر و هزری »ژولیا کریســتوا« ڕســکاوە 
و شکڵی گرتووە. لەســەر بۆچوونەکانی 
کریســتوا خاوەنڕایان و ڕەخنەگرانێکی 



»فێمێنیســتی«،  جوواڵنــەوەی  زۆری 
لەنگەریان گرتووە و کەڵکیان لە ڕوانگه 

و بۆچوونەکانی وەرگرتووە. 
کریستوا ســێ خاڵی هەرە گرینگ، 
بە تایبەتی بــۆ خاوەنڕایانی جواڵنەوەی 
فێمێنیســتی، لە فەلسەفەدا دەخاتە بەر 

چاو و ئاماژەی پێ دەکات :
1- تێکۆشــان بۆ گەڕاندنەوەی »لەش«، 
)Body( بــۆ نــاو گوتارەکانی زانســتی 

مرۆیی،
2- لەنگەرگرتنی ناوبراو لەسەر بایەخی 
»دایکانە«ی، پێش  ئودێپی لە پێکهاتەی 

زەینیدا،
3- خوێندنەوەیەکــی قــووڵ بۆ بابەتی 
پێنــاو  لــە   ،)Abjection( گاڵوبینــی 

سەرکوت و هەاڵواردندا.
بەالی »فێمێنیست«ەکانەوە، »لەش«، 
لەبــەر هــۆکاری مێژوویی لە زانســتی 
مرۆییــدا هەمــوو کات گرنگایەتیی پێ 
دراوە، ژن و ڕەگــەزی مێیینــە، وەکوو 
بابەتێکــی الواز، ناسروشــتی، ناپاک و 
زەعیفە چاوی لێ کراوە. کریستوا لە سێ 
دەیەی ڕابردوودا کاری فیکریی لەســەر 
پەیوەندیــی نێوان زەین و لەش، کلتوور 
و سروشــت، ڕوح و لــەش و ... کردووە 
و پێداگریی لەســەر پاڵنەرەکانی لەش، 
لە دووبارە خۆنیشــاندانەوەدا کردووە و 
ڕای وایە کە لۆژیکی دەاللەت لە لەشی 
دایکانەشــدا خۆی دەبینێتەوە. کریستوا 
بە لەنگەر گرتن لەســەر دوو سیستەمی 
»نیشانە«یی و » هێما«یی، کە خوڵقێنەری 
دووجۆر زمانــی »دایکانە« و »باوکانە«ن، 
ڕای وایە کە تەواوی دەاللەتە مانایییەکان 
لە هەناوی ئەم دوو چەمکەدا دەستەبەر 
دەبن. ئەمری نیشــانەیی بــە پاڵنەری 
»لەش« دەقەبڵێندرێ و خۆشــی دەخاتە 
ناو هەناوی ماناکانــەوە و دەگەڵ ڕیتم، 
ترپە، ســۆزداری و جووڵــە لێک گرێ 

دراون و بــەم پێیە و بە ناچاری تەواوی 
مرۆڤــەکان بــەم دەڤــەرەدا گوزەریان 

کردووە.
یەکێک لــە هۆکارەکانی هەاڵواردنی 
ژن لــە بازنــەی مێــژوو و لــە گوتارە 
جیاجیاکانــی پێکهێنــەری کۆمەڵــگا، 
دەگەڕێتەوە ســەر ئەوەیکــە، هەرێمی 
»دایکانــه«،  ســەرنجێکی ئەوتــۆی پێ 
نەدراوە و لە ڕاستیدا خراوەتە پەراوێزەوە.
پــاژی »هێما«یــی، دەاللەتی مانایی 
دەگەڵ ڕێزمــان و پێکهاتەی مانایی لە 
پەیوەنــدی توندوتۆڵدایــە و ئیڕجاع بۆ 
شــتەکان دەســتەبەر دەکات. بۆ وێنە 
واژەگــەل لەبــەر هــۆکاری پێکهاتەی 
هێماییــی زمــان، خــاوەن ماناگەلــی 
لەبەر  ئیڕجاعین، لەوالشــەوە وشەگەل 
هــۆکاری ئەمری نیشــانەیییان، مانای 
نائیڕجاعــی بە ژیــان دەبەخشــن. لە 
ڕاســتیدا هەم سیستەمی »نیشانە«یی و 
هەم سیســتەمی »هێما«یی، له  بەرهەم 
هێنانــی مانــا و ماناکانــی دەاللەتیدا 
ڕۆڵگێڕن و خەمســاردی ســەبارەت بە 
یەکێکیان، ژیان تووشــی بەستەڵەک و 

بێ هیوایی دەکات.
لە ڕوانگەی کریستواوە سوبژێکتیویته،  
چاوەدێرە بەسەر پەیوەندیی نێوان مرۆڤ 
و زمانــەوە ، زمانێــک کــە هەمووکات 
بواری ڕۆحی و لەشــی پەیڤێنەر نیشان 
دەدات. لــە نێوان »خود« و »ســووژە«دا 
جیاوازی هەیە، زمان لەدەستی »خود«دا 
ئامرازی پەیوەندییە، کەچی »ســووژە«، 
بەرەبــەرە دەبێتە موریدی زمان و زمان 
لە شــکڵ گرتنی ئەودا ڕۆڵی سەرەکی 
سوبژێکتیویتە،  ڕۆڵی  کریستوا  دەگێڕێ. 
واتە کارتێکردنی زمان بۆ ســەر سووژە 
و پەیڕەوی کردنی ســووژە لە زمان، ئاوا 
دەبینێ کە الی وایە ســووژە »بەرهەمی 
پڕۆسەگەلی زمانییە«. بە الی کریستواوە 
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ســوبژێکتیویتە هیچکات شکڵێکی دیار 
و ڕوون بــە خۆیــەوە ناگــرێ، چونکە 
پەیوەندیی نێوان مرۆڤ و زمان هیچکات 
بــە نەگۆڕی نامێنێتــەوە و بەردەوام لە 

حاڵی گۆڕاندایە.
کریستوا لە ژێر کاریگەرێتیی »مالنی 
کالین« و بە پێجەوانەی »زیگموند فڕۆید« 
و »ژاک الکان«، الی وایە کە بێچمگرتنی 
زەینییەتی مرۆڤ، لەسەر دەستی کلتور 
و زمانی »دایکانە«، پێکدێت ، لە کاتێکدا 
بــە ڕای فڕۆیــد و الکان، منــاڵ لەبەر 
هەڕەشــەکانی باوک، لەســەر سڕکردن 
ئەمری  یەکجارەکیی  خامۆشــکردنی  و 
جینســی، دێتە ناو کۆمەڵگاوە. ئالێرەدا 
کریســتوا پرســیار دەکات: ئەگەر تەنیا 
هانە بۆ هاتنەناو کۆمەڵگای مناڵ، ترسە، 
ئەی بۆچی زۆربــەی مرۆڤەکان ڕەوانی 
نین؟ کریســتوا لە »داستانی عیشقی«دا، 
بۆچوونەکانــی فڕۆید و الکان لەهەمبەر 
هەڕەشــەکانی باوکانە کە دەبێتە هۆی 
ئەوەی باوەشــی  ئەمنــی دایکانە بەجێ 
بێڵێ، دەباتە ژێر پرســیار و ڕای وایە کە 
سەرەتای شکڵ گرتنی زەینییەتی مناڵ 
دەگەڕێتەوە بــۆ بارودۆخی پێش ئۆدیپی 

فڕۆیدی و قۆناغی ئاوێنەی الکانی. 
کریســتوا دەڵێ: »ڕێسای دایکانە بەر 
لە یاسای باوکانەیه«  ناوبراو بەم بۆچوونە 
گەرەکییەتــی گوتارێکی دایکانەی نوێ 
بێنێتەکایەوە و بایەخی دایک لە شــکڵ 
گرتنــی زەینییەتدا تەتەڵــە بکات و بە 
بەڵگەی قایم ئەم بۆچوونە پشتئەستوور 
بــکات. کریســتوا بە پێداگری لەســەر 
ئــەوەی »لــەش«ی دایکانە، لــە نێوان 
هەڵدەسووڕێ،  فەرهەنگدا  و  سروشــت 
گەرەکیەتــی ئەو کڵێشــانەی دایک تا 
ئاستی »سروشت« دادەبەزێنن سڕبکات. 
کریســتوا، تیئۆریی زمانی خۆی بە 
یارمەتیــی دەروونناســیی الکان شــی 

دەکاتەوە. الکان لە پرۆســەی دروست 
بوونی سووژەدا دەڵێت سووژە ئافراوێکی 
ناتــەواو و ناکامڵە کە بــەردەوام هەوڵی 
ئەوە دەدات ببێ بە بوونەوەرێکی کامڵ. 
تیئۆریی ســووژەی الکان بــە منداڵی 
دەســت پێ دەکات، منداڵێک هیشــتا 
ئاگای لە هیچ بەربەســت و کێشەیەک 
نییە و لەگــەڵ دایکی هەموو نیازەکانی 
»تەنانــەت پێــش ئــەوە هەســتی پێ 
بــکات« جێبەجێ دەکــرێ. منداڵ لە 
باوەشــی دایکیدا هەست بە ئاسودەییی 
جەستەیی دەکات، هەر شتێک ئارامیی 
بداتێ بۆی رەخساوە، لە ڕاستیدا هەست 
بە کەمــاڵ و تەواو بــوون دەکات، ئەم 
کەماڵ و تەواوییە تا ئەو کاتە بەردەوامە 
کە منداڵ لەگەڵ دایکی خۆی بە یەک 
دەزانێ و پەیوەندییان هیچ جۆرە درز و 
دوورییەکی تــێ نەکەوتووە، لەو کاتەوە 
منداڵ لە دایکــی جیا دەبێتەوە و دێتە 
ناو زمانەوە، هەستی نوقسانی و ناکامڵی 
دایدەگرێت و ئەو هەســتە بە ســەریدا 
زاڵ دەبــێ. بە بڕوای الکان ســووژە بە 
دوای عیشقێکی بەردەوامدایە کە تەواو 
بوونی بۆ نییە. گەر ســووژە ئەو عێشقە 
ونبووەی خۆی وەدەست بهێنێ، هەرگیز 
نابێتە سووژەیەکی  نابێت و  سەرکەوتوو 
وتەبێژ، واتە ئیمە زمان و کەرەســەکانی 
لە باتی ئەو شتانە بەکاردەهێنین کە لە 
دەستمان داون. زمان و لە دەستدان دوو 
دیوی یەک دۆخن و تەواوکەری یەکن. 
زمان، جێنشینی باوەشی دایکە. منداڵ 
کە لە دایــک دەبێت و مەودا دەکەوێتە 
نیوانیــان، لــە مەیــل و ئارەزووەکانی 
دادەبڕێ و تێکەڵ بــە دونیای هێمایی 
دەبێــت. لێرەدا منداڵ دەبێتە ســووژە، 
بەاڵم ســووژەیەکی هەمیشــە نوقسان 
و ناجێگیــر. الکان دەڵێــت ئەو کاتەی 
منــداڵ لــە ئارەزووەکانــی دادەبــڕێ، 



شوناســە جیاوازەکانی لە الیەن گوتارە 
جیاوازەکانەوە بە ســەریدا زاڵ دەبن و 
بە تەواوی ئەو شوناســە دەگرێتە خۆی 
کە سیستەمی هێمایی پێی دەبەخشێ. 
شوناســی ســووژە ئیتر شوناسی خۆی 

نییە، شوناسی ئەویترە.
الکانــی  بوچوونەکانــی  کریســتوا 
قەبووڵە، بەاڵم ئەوەی الکان دەڵێ منداڵ 
بە تەواوی لــە مەیــل و ئارەزووەکانی 
دادەبڕێ و شوناسی دەکەوێتە بندەستی 
سیســتەمی هێمایییەوە، الی کریستوا 
جێگای گومانە. کریستوا وای بۆ دەچێ 
کــە الکان بەســەر قۆناغێکــی گرنگی 
گەشەی منداڵدا قەڵەمبازی کردووە کە 
قۆناغی نیشــانەیییە. کریســتوا باوەڕی 
وایــە مەیــل و ئــارەزووەکان، پێــش 
قۆناغــی هێماییش بوونیــان هەبووە و 
کاریگەریــی خۆیان لە ســەر شــوناس 
دانــاوە، ئەوە بە کاریگەرییەکانی قۆناغی 
»نیشــانە«یی ناو دەبات لە سەر شوناس. 
ئــەو دەڵێ ســووژەی وتەبێــژ لە نێوان 
دوو ئەرک و دەاللەتــی زمانیدا دابەش 
دەبێ. بەســەرێک زمانــی هێمایییە  کە 
زمانێکــی عەقڵی، لۆژیکی، کۆمەاڵیەتی، 
یەکانگیــر و تەبایــە لــە نــاو خۆیدا، 
بەسەرێکی تریش زمانی نیشانەکانە کە 
ناکۆمەاڵیەتی و  زمانێکی ســۆزدارانە و 
پەرت  لە ناو خۆیدایە. لێرەوە کریســتوا 
باوەڕی بــە بوونی دوو جۆری جیاواز لە 
ســووژەی وتەبێژدا هەیە: سووژەیەک بۆ 
بەکار  دەربڕینی دەاللەتــە عەقڵییەکان 
دەبرێ، وەک الی فەیلەســوف و زانا و 
لۆژیکزانەکان دەیبینین، کە سووژەیەکە 
لە سایەی سیستەمی هێماییی الکانیدا 
تریــش  ســووژەیەکی  گەشــەدەکات؛ 
کــە زمانێکــی پەرتی ئیحساســاتی و 
نالۆژیکییە کە شــاعیران و مۆسیقازانان 
و نووســەران بەکاری دەهێنن. بەاڵم بە 

بڕوای کریستوا، ســووژەی نۆرماڵ، ئەو 
سووژەیەیە کە هەر دوو لقی ئەم زمانانە 
لە نێویدا تێکەڵن و پێکەوە دەژین و وەک 
ناکۆکیی دوو جەمسەری دەرناکەوێ. لەو 
کاتەدا کە زمانی هێمایی تەواوە لە قسە 
یارمەتیی  و دەربڕیندا، زمانی نیشانەیی 

دەدات لە پەیڤین و مانا بەخشیدا.
قۆناعی نیشــانەیی یان قۆناغی پێش 
ئۆدیپی الی کریســتوا ئــەو قۆناغەیە کە 
دەســەاڵتی دایــک بە ســەریدا زاڵە، ئەو 
بایەخێکی گرینگ بەو ماوەیە دەدات و بە 
ماوەی »دایکانە« ناوی دەبات و بە بەشێکی 
داڕێژەری ســووژەی دەزانێ. بە بۆچوونی 
کریســتوا، یاســای دایک پێش یاســای 
باوکە، کەواتە ســووژە بە تەنیا بەرهەمی 
باوکساالری نییە، بەڵکوو دایکیش رۆلێکی 
گرینــگ دەبینێ لە شــێوە بەخشــی بە 
ســووژەدا، یەکێک لــە کەموکۆڕییەکانی 
تیئۆریی پێشــینییەکان لە سەر شوناس، 
فەراموش کردنی قۆناغی پێش ئۆدیپییە بۆ 
ڕۆڵی دایک. الی کریســتوا دەبێ دایک و 
دایکایەتی بەجۆرێکی نوێ پێناسە بکرێنەوە، 
ئەفســانەیییە  موقەددەســێکی  نە  دایک 
و نە ئەرکێکی بایۆلۆژیی ڕووتیشــە وەک 
زانستی نوێ لە بارەی دەدوێ. دایکایەتی، 
زمان و یاســا و جیهانبینییە. سڕینەوەی 
قۆناغی دایکایەتی لە گەشــەی مرۆڤدا، بە 
بەرزنرخاندنــی قۆناغــی هێمایی لەکزیی 
داوە، کە قۆناغێکی پیاو ساالرانەیە. قۆناغی 
نیشــانەیی یان پێش ئۆدیپــی، بەوەدا لە 
ژێر دەسەاڵتی دایکدایە سروشتێکی ژنانە 
وەردەگــرێ. کاتــێ مندالیــش لە دایک 
دادەبڕێــت و دەکەوێتــە ناو سیســتەمی 
هێمایییەوە، وەک ئەوە پیشــان دەدرێ و 
دەردەکەوێ کە ژن بوونی سەرکوت کرابێ. 
الی کریســتوا ژن وەک ژن، بوونی نییە، 
بەاڵم لە ناو ســووژەدا هێزێکی نیشانەیی 

هەیە کە سروشتی ژنانەی هەیە.
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کریســتوا دەڵێ: »ژن وەک گوتارێکی 
فەلسەفی بوونی نییە« بەاڵم وەک گوتارێکی 
سیاسی حزووری هەیە. »نیشانە« و »هێما« 
وەک ئاماژە بۆ »ژن بوون« و »پیاو بوون«، لە 
هەموو مروڤێکدا وەک یەک بوونیان هەیە، 
لە هەمووماندا لۆژیک و نالۆژیک، کۆمەڵ و 
دژەکۆمەڵ، یاخی و ملکەچ، بە یەک ڕادە 
بوونیان هەیە. واتە ژن بوون و پیاو بوون، 
بە هەمان پلە لــە هەموو مرۆڤیکدا هەیە، 
کریستوا دەڵێ: باوەڕ بەو قسەیە کە بڵێین 
کەســێک بە تەواوی ژنە بــە هەمان ڕادە 
گێالنەیە کە بە کەسێک بڵێین بە تەواوی 
پیاوە. الی کریســتوا لە قۆناغی نیشانەیی 
یان پێش ئۆدیپیدا، منداڵ هێشتا شتێک 
لە سەر جنسیەتی خۆی نازانێت تا بیهەوێ 
لەشی خۆی لەگەڵ لەشــی دایکیدا جیا 
بکاتەوە، بەاڵم دوایی لەترســی خەســان، 
خــۆی لە گوتاری بــاوک نزیک دەکاتەوە 
و لە دایــک دوور دەکەوێتەوە، بۆ ئەوەی 
ئەو دوورکەوتنەوەیە بەباشــی بەڕێوەبچێ، 
دەبێ جۆرێک لە نەفرەت و کینە و بێزاری 
بەرابەر بە دایکی گەشــە بســتێنێ، ئیتر 
لەشی دایک بچووک و بێ نرخ دەکاتەوە و 
لەگەڵ باوکی هاوسۆزی دەکات. کریستوا 
ناوی ئــەم دیاردەیەی نــاوە گاڵوبینی یا 

ئەبجێکشێن.
کریستوا دەڵێ: ڕەگ و ڕیشەی نەفرەت 
و کینە، یان دروســت بوونی بەرز و نزمی 
نێــوان مرۆڤەکان، گرێــدراوی گرێی  لە 
خەســانە و ڕق و بێزاری لە منداڵدا سەوز 
دەکا. بە کورتی زمان، خۆی سروشــتێکی 
دوو چەشنی هەیە، نەک دوو جەمسەری، 
بەاڵم دوایی زمانی هێمایی )زمانی باوک(، 
زمانی نیشانەیی )زمانی دایک( سەرکوت 
دەکات و لەگــەڵ ئەم دابەشبوونەشــدا، 
دوالیزمــەکان دروســت دەبــن. ئالێــرە 
فێمێنیستیکاڵی  پرســی  کە  دەردەکەوێ 
ژولیا کریســتوا، چەندە قووڵ و پڕبایەخە 

و ئەگەر بــەوردی بخوێندرێتەوە و کاری 
بۆ بکرێ، شێوە ڕوانینی ئێمە بۆ دیاردەی 
بەرابەری و یەکســانی و مافی ژن و پیاو 
لە کۆمەڵگادا بەتەواوی ئاڵوگۆڕی بەسەردا 

دێت.
ڕۆاڵن بــارت چەند جوان پێناســەی 

ژولیا کریستوای کردووە: 
لە زانســتی مرۆییدا و لەو شوێنانەی 
هەست دەکەی بە خاڵی کۆتایی گەیشتووی، 
ژوولیا کریســتوا دێــت و زۆر لۆژیکااڵنە، 

هەموو شتێک هەڵدەوەشێنێتەوە.
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