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 پوختە

. نرانێە ئتی لێرەکانی هاوسەوازێتاکە شکاتی، هەمیشەیی و هاوسەرگیریی  ی یاسا و فیقهی ئیسالمیەرێبە گو

اسا لە کانی کۆمەڵگادا باوه. یەریتییەن ەشەتی لە بێمەحرەری مایڕی بەوێلە چوارچهاوسەرگیریی کاتی  ک لەێشەب

وونی رەی کۆمەاڵیەتی و دەوتەکێیە و لەختەشوێپهاوسەرگیریی  ریەخۆشکڕێتی کە ێمەحرەیاری مڕی بەبار

ی کە ەوانەینڵکۆێو لەردا ناکات. ئەری بە سێبژاردووه و چاودەڵنگی هەدێیە، بەت بۆ کچان هەتایبەوی باڵربەب

م ەو ئاڵربەی بەوێش ەبووه و بهاوسەرگیریی کاتی  رەزیاتر بۆ داکۆکیکردن لە سنجام دراوه، ەکە ئنووەتا هەه

و اسایی یی، ئایینژوویی، ێمای مەم جار، بنەکەدا بۆ یەوەژینێم توەکردووه. لەن ێیان تاوتوەدیارده کۆمەاڵیەتیی

ی ەترگرتن لە ئاراسەک وەڵها بە کەروەوه. هەتێدرەک دێتی لێمەحرەیاری مڕ/ بهاوسەرگیریی کاتی  کۆمەاڵیەتی

شاری نکەال ێسهەر ر ئاستی ەم دیارده لە سە، ئپێش زەمینەدۆزیوازی ێنانی شێتی و بە کارهەندایەتی و چەچۆنای

ی کانەنجامەئت. ێکرەی بۆ دەوەندنێی گشتگیر خوەوێبە ش 5931 – 5931نی اڵهان لە ساەد و ئیسفەشهەتاران، م

 یریەوەی تەری دیاردەهاوسڵمندا ەکانیرجەی مدنو ئاسانکرخوازی ابواردنڕخا کە ەریدەوه دەژینێم توەئ

تی ەنیییەچمگرتنی زێتان و بەت بۆ ئافرەتایبەدناوی بەبدەبێتە هۆی   تین کەێمەحرەیاری مڕ/ بهاوسەرگیریی کاتی 

 انیکەدراوه دیوه ئاشکرا و شاراو ڵوەدا هەوەژینێم توەهەمیشەیی. لهاوسەرگیریی  بەبەرامبەر پیاوان  نیێرەن

ی ەوەوه بۆ ئەتێک بدرێزانستی ل یەوێو بە شی الگرانە ەوانگڕ ێتی بە بێمەحرەیاری مڕو بهاوسەرگیریی کاتی 

تە ێانە بخربینمایی و واقیعەکی بنێکارڕێتە دی و ێم دیارده کۆمەاڵیەتییە بەی ئەوون و ورد لە بارڕکی ەیەوانگڕ

اتی هاوسەرگیریی ک ندیەناو، گە چارانەڕێم ەی ئێپ. هیوادارین بە ڕێژکار و یاساداێجەبێرپرسانی جەم بەر دەب

ل ێشێدا پێنی تاڵتان و منداەکانی ئافرەک مافێ، بە جۆروهەتێک بخرڕێوه ەو کۆمەاڵیەتیییاسایی لە سۆنگی ران ێلە ئ

 ت. ێرێزێهەمیشەیی بپارهاوسەرگیریی  یەگێە و پڵماە، بنیاتی بنێکرەن

 ن، نناناڵی منداەختەشوێپهاوسەرگیریی  تی،ێمەرەحەیاری مڕ، بسیغەکاتی، هاوسەرگیریی  کان:ەوشە کلیلیی
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و غی درێبە دروستی و بە دوور لە  ێبەە کە دڤمرۆە سەرەکییەکانی ئارەزووک لە ێکەیئارەزووی سێکسی 

و  ێبرب داڕێرکردنی بە الێیان ت ێوت بکررکەتی سەواوەم خواستە بە تەر ئەگەت. ئێر بکرێوی تڕەتوند

بۆ  ەیشێک ەڵێو لە نیانیدا کۆم ێترازەد گوورانو نگی ەتی هاوسڵەکە لە حاەسەک وهە، ئێشە بێتووشی ک

موو ەکان لە هەکسییێمە سڕیی. نۆەستەت جەنانەروونی و تەۆحی و دڕخۆشی ەتە هۆی نێبەو د کاەساز د

 تڕەکی دیکە ێندەاست و هڕپشت کسیێندیی سەیوەکارکردی پ ێندەمانە هڕم نۆەن. ئەکۆمەڵگاکاندا ه

وتی بە کۆمەاڵیەتیبوونیاندا ڕەندامانی کۆمەڵگا لە ەمیشە ماناداره و ئەه ڤکسی مرۆێفتاری سڕوه. ەکاتەد

کسییە ێاره سفتڕکدا لەگەڵ ێکەلتوورکان لە ەکراوڵکسییە قبووێفتاره سڕیە ێم پەبن. بەمانە دڕم نۆەری ئێف

 دای خۆیکەلتوورلە  ڤمرۆ کە داەوه پیشان دەمە ئە. و ئفەرقی هەیەکی دیکە ەکانی کۆمەڵگایەکراوڵقبوو

 ت. ێبەکسی دێی سەوەری کاردانێف

بووه.  ڵکسیدا زاێی سکەلتوورر ەلی جۆراوجۆر بە سەادایمگڕۆناوا، پاڕی ڵەزار ساەژووی دوو هێلە م

وه ەتەڕەلە بن ی گرتووه وەرچاوەوه سەسیحییەی مئایینکانی ەخالقییە کە لە وانەئ / ییئایین گومانیکۆنترینیان 

ی( رگیرەی باو )هاوسەوێی چوارچەوەرەکسی لە دێس ئارەزوویدامرکاندنی زانینی ی بە تاوانەبناغر ەلە س

سەرهەڵدانی تا ە. هڕەگی داکوتاوە سێکسی ئارەزووی خەستیی ڵۆڕوه یان کۆنتەتکردنڕەبۆ  ڵوەو ه

ندییە ەیوەر پەخالقی بە سەئ –ی ئایین گومانیوام ەردەم، بەهەندەی هەدە، واتە سۆشنگەریڕمی ەردەس

 ن،ێڕمی مۆدەردەس سەرهەڵدانیم الوه، لەگەڵ ەم بەهەی نۆزدەدەم لە سەاڵست بوو. بەداڵکاندا باەکسییێس

دیلی ەب بوو بەەدزیاتر هات ەکسی تا دێفتاری سڕی ەخوازانکن و تاێڕی مۆدێکچمێک بەوئێحساسی شقی ەع

ندا بە ێڕمی مۆدەردەلە س شقەران، عڵەکۆێلە ل ێندە، هگهۆڕینەم ەی ئێبە پ ن.ێڕشمۆدێشنی پەرچەس

لیبرالتر لە ڕەوشی کان، زۆر ەییڕەوشە نەریت(. لەگەڵ Beck,1995زانن )ەۆناوا دڕمی سکۆالری ەرهەب

ز بوون. ێهەنی بیـی زای16ی ەیەت لە دەی تایبەوێدی هاتن کە بە شەب کانسێکسییە ەهۆگریی پەیوەندیی لەگەڵ

ی کەلتوورکان لە ەسیحییەم ئامۆنەری ەکاریگر ێی کە لە نەسانەو کەت ئەتایبەک بەڵلە خ ێندەه

زۆر  رچیەگەشیاو نییە، ئ هاوسەرگیری یەی بازنەوەرەکسی لە دێندیی سەیوەیان وایە پێن، پداۆناواییڕ

ر داکۆکی لە سە ێندەهردا ەرامبەو گرنگی نیانە. لە بباش نی ەالی کسیێژی سێیان وایە کە چەڕس باوەک

 انجیاوازەک یەکسیێس یەچاالکیهەمبەر ن و لە ەکەد هاوسەرگیری یەی بازنەوەرەکسی لە دێندیی سەیوەپ

تانی اڵک لە وێ. لە زۆرننوێننەرمی رمی و زک و زا(ەفهاوسەرگیریی  یەی بازنەوەرەکسی لە دێفتاری سڕ)

کاندا ەتر بوون. لە فیلم و نواندنەکان ئازادتر و کراوەکسییێسڕەوشە ابردوودا ڕی ڵسا ێی سەۆناوایی لە ماوڕ



ن کە اڵساەورەی گەافی بۆ زۆربڕنۆگڕکانی پۆەتەبوو و بابنەکراو ڵشتر قبووێن کە پێدرەک پیشان دێلەنگەدیم

   (5933 )گیدنز، .بە ئاسانی دەست دەکەوێتخوازیارین زۆر 

 

 یەی بازنەوەرەکسی لە دێندیی سەیوەۆناوا، پڕنی لە یـی زای06ی ەیەکسی لە دێشی سڕنجامی شۆە. لە ئ5ی ەنێو

 نمار.ەهاتە هەش دەر لەی ماف لە سەنموونوەک سی و ەکەی تاکەبژاردەڵک هێجۆر هاوسەرگیری

، یاسایی بکەن و بە شێوەی جۆراوجۆرەسرووشتییە ب ئارەزووەە یەکتاپەرستییەکان هەوڵیان داوه ئەم ئایین

ایبەتی ئیسالم سەرنجێکی تی ئایینم ڕێکارانە قەدەغە دەکرد. لەم نێوانەدا، ەشوێنکەوتووانی خۆیان لە ترازان ل

و گرنگییەکی تایبەتی داوه بە ڕێگری،  ،کسیێپرناندووەتە سەر خستنە ڕووی سەرچەشنی ڕفتارێکی س

کان؛ چوونکە گەشە، پێشکەوتن، ەکسییێو کێشە سبە الڕێداچوون ، نەشیاوچاکسازی و چارەسەری 

پاراستنی ڕەچەڵەک لە ڕێگەی  و کەماڵی مرۆڤ، چاکسازی و پەروەردەی نەوه، درێژە دان و یبەختەوەر

 وونەوەبلە پارێزراوی و پاک ،ی کۆمەڵگایدان و تۆکمە بوونی سیستەمی بنەماڵە و بە دوایدا پاک ەژێدروست، در

اراستنی پ یانەینەبوونی ئەم کێشانەدا دەبینێت. مۆدێلی ئیسالمیهەروەها و  بە الڕێداچوونەلە جۆرەکانی ئەم 

)تێرکردنی شیاو و هاوسەرگیری  اکداوێنی و خۆپارێزی سێکسی وڕفتاری سێکسی لە دوو ڕەهەندی پ

لە ڕێگەی هاوسەربژێری( پێک دێت. ئەم دوو ڕەهەنده، سنوورێکی ئارەزووی سێکسییەکان ڕەزامەندانەی 

بەرباڵو لە بنەما و بەرنامەکان لە ئاراستەی گۆڕانی مرۆیی لە کاتی لە دایکبوونەوه هەتا دواساتی نیان 

، ئامادە کردن و ڕاهێنانی سێکسی لە کاتی سێکسی)چاودێری، کۆنتڕۆڵ، ڕێنوێنی و پەروەردەی 

ان( کسێکسییەەشیاوییە سێکسی و شێوازی هاوباخەڵی و چاکسازی و چارەسەری ن هاوسەرگیری، ڕاهێنانی

 کسی لە سیستەمی بنەماڵە و لەسێئارەزووی ی ئیسالم، تێرکردنی ئایین(. 5933لە خۆ دەگرێت )نورعلیزاده، 



 نی هاوسەرگیری، وەک بابەتێکی پەسندکراو دێنێتە هەنمار و داکۆکی لە سەر دەکا و ڕێگە بە مرۆڤەکاسا

ی ێبە پ خۆیان لە ڕێگەی تێکەڵبوون لەگەڵ هاوسەرەکانی خۆیان تێر بکەن.ئارەزووی سێکسی دەدا کە 

زی ەگڕەوو وان دێندیی نەیوەپلە سەر پەیوەندیی سێکسی کە کە ەیەوەکردی هاوسەرگیر ناسی،ەڵی کۆمەناسێپ

می ەکدا بۆ سیستێتڵەلە حاە ڵماەنانی بنێکهێپهاوسەرگیری و  (.5931ت )ساروخانی، ێنێزرەمەر دادەرامبەب

 ەوتەکێلدەنا ، ێنجام بدرەیە کە لە کات و لە بارودۆخی گونجاودا ئەنی هێرەکۆمەاڵیەتی گشتی، کارکردی ئ

 وه. ەتێوەکەد ێنوماری لێسی و کۆمەاڵیەتی بەکەتی تاکەسارەو خ

ران ێیسالمی ئنی کۆماری ئەدەی یاسای مێکانە. بە پەییئایینها ەی ئیسالم و بئایینی ێران بە پێرگیری لە ئەهاوس

 ،اتی()سیغە یان کهاوسەرگیریی کاتی  هەمیشەیی وهاوسەرگیریی  یشنەدوو چ ەگرتوو لە فیقهەرچاوەسکە 

نی و ەمەسنوورداریی ز ێبە ب ەکەرەر دوو هاوسەهەمیشەیی، ههاوسەرگیریی  رعی و یاساییە. لەەش

؛ بەستنەی دیردێیمانی نن و مەران پێو یاساکانی ئی ئیسالم ئایینی ێدیاریکراو، بە پ ەکییەدیاریکردنی ماو

ونی ا و بۆچوڕ داکە لە گوتاری ئیسالمی و کۆمەاڵیەتیهاوسەرگیریی کاتی  تی /ێمەحرەیاری مڕم لە بەاڵب

وه ەکێران پێنی ئەدەـی یاسای م5601ی ەعە و مادێزای شئایینی ێکان بە پەرەره، هاوسەجیاوازی زۆر لە س

ی ەینی ماوەڕپێت. پاش تێبەردییان هێندیی نن و مەیوەم بن و یان پەحرەوه مەکێک پەیەستن کە ماوەبەیمان دەپ

  ق ناکات. ەاڵویست بە تێوه و پەتێشەوەدەڵکە خۆ بە خۆ هەرگیرییەدیاریکراو، هاوس

وڕان کاتییە کە لە نێوان کچان و کهاوسەرگیریی  بڕیاری مەحرەمێتی هەمان یەوەیئایینلە ڕوانگەی کارناسانی 

 یان ێب هاوسەرگیری ر لەەکی وەکوو دەرفەتێک بۆ ئاشنابوونی بێلەهۆکارگبە ؛ و دەتوانێ ێئەنجام دەدر

 ،بوونی کچان و کوڕان زۆره، بە مەبەستی ڕێگری لە کەوتنەوەی گوناحەئەوەی کە لەو شوێنانەی کە پێکەو

تی لێکیان مارە دەکەن. بڕیاری مەحرەمێ کانەختە کۆمەاڵیەتییەی زەوەمکردنەکسی و کێفتاری سڕی ڵۆڕکۆنت

تەمەن  نوورگەورەساڵی  گەنجانیلە نێو  دەزگیراندارییە وکاتی بۆ ئاشنابوون، تا ڕادەیەک هاوشێوەی هەمان 

دەتوانرێ لە الیەن دایک و باوکەکان خۆیان و گەورەکانی خزم و کەس و یان ئەوەی کە لە  وساڵ باوه  53

کچان ، کانتاوان لە شوێنە گشتییەی ەوەوتنەکڕێگری لە مەبەستی بە ؛ نرێارە بکم ی لێکئایینالیەن زانایەکی 

ندیی ەیوەم کاره، پەن. بێکرەک ماره دێل نهێنیو کوڕانی منداڵ و مێرمنداڵ لە الیەن بنەماڵەکان و بە شێوەی 

اری وەئاسی ەوەئ ێتە خۆی، بە بێگرەد پەسندکراونی ەتی الیێمەحرەیاری مڕی بەان لە بازنڕکچان و کو

 هیچهاوسەرگیریی کاتی  وبڕیاری مەحرەمێتی یە کە ەنی ئامانەت. شایێبەیاسایی دیاریکراوی بۆ ه

عی، رەی شەوانگڕتی لە ێمەحرەیاری مڕکسی لە کاتی بێندیی سەیوەوه نییە و پەکێکیان پەجیاوازیی

 دراوه. ێپەگڕێ

ختی ەزدۆخی هەروەها و  یەکانو کۆمەاڵیەتی ییکەلتوور ەرەوه لە فاکتەدانڕی دواییدا بە ئاوەناڵم ساەل

وه، ێش مە. بدروست بووە هاوسەرگیری و سێکسیقبوونی ڵوان باێکی زۆر لە نەودایەران، مێئابووریی لە ئ

 تی /ێمەحرەیاری مڕمومکینە، بناهەمیشەیی و بوونی نن هاوسەرگیریی  هەلیکە  حاڵەتانەیو ەل

ئارەزووی کردنی رێی، تەڵندەگری لە گوناهـ و گڕێوو. ڕ ەتەخراو ەگە چارڕێک ەوهاوسەرگیریی کاتی 

 یی و هزریۆحڕیی ەستخستنی ئاسوودەهەمیشەیی، دهاوسەرگیریی  نانی زانیاری بۆێستهەدەو، سێکسییەکان

م ەئەبەری گرتنکانی ەکیترین هۆکارەرەهەمیشەیی لە سهاوسەرگیریی  ویست بۆێبوونی ئیمکانیاتی پەو ن

یە. پاش سەرکەوتنی شۆڕشی ئیسالمی، ئەکبەر هاشمی ڕەفسەنجانی لە پێگەی جۆراوجۆردا ەارگە چڕێ



بکات. ناوبراو بۆ یەکەم جار لە خوتبەی نوێژی هەینی هاوسەرگیریی کاتی  هەوڵی دا داکۆکی و بەرگری لە

ەڵگا لە کۆم یڕێکاری ڕێگری لە گەندەڵی ئەخالق ـی هەتاوی وەک5911سێیەمی مانگی بەفرانباری ساڵی 

هەلی  دەبێحکوومەتێک کە داوای پاکداوێنی لە گەنجان دەکا، »کرد و وتی: هاوسەرگیریی کاتی  ی بەەئامان

 ادڕەفسەنجانی وێڕای ئامانه بەوەی کە هەندێ کەس لە ڕنێمی ڕابردوو« ت.بڕەخسێنێپاکداوێنبوونیش 

ڵکی نەکردایە و بیانهێشتبا خەئەگەر ڕێگرییان لە سیغە »، وتی: ڕێنوومایینتووشی تاوان هاتوون، شیاوی 

ی کۆمەڵگای پێشوو بە کەلتووربکەن، هیچ کەس تووشی زینا نەدەبوو. هاوسەرگیریی کاتی  هەنار،

« 1و.حەرام کردبوهاوسەرگیریی کاتی  الساییکردنەوەی ڕۆناواییەکان زینای بە ڕێگەپێدراو دەزانی؛ بەاڵم

کۆمەڵگای (: »... 5931نووسیویەتی )هاشمی بهرمانی، هاشمی ڕەفسنجانی لە کتێبی بیرەوەرییەکانی خۆیدا 

هەمیشەیی قبووڵ کردووه؛ بەاڵم وێنەیەکی ناشیرین و هاوسەرگیریی  ئێمە وەک حەقیقەتێکی پیرۆز

مێردیش بۆیان هەیە بە کاری بێنن و نیانی من وتم ئافرەتانی بێ« هەیە.هاوسەرگیریی کاتی  نەخوازراوی لە

ج ساڵە و کەمتر یان زیاتر پێک بێنن و ئەگەر ئەمە پەرەی نەسێنێ، کۆمەڵگاکەمان یەک ساڵە و دوو ساڵە و پێن

سەرگیریی هاو باوکیان بێ و یتێک دەشکێت. سەبارەت بە کچانی کەم تەمەنیش ئەم بابەتە دەبێ بە ڕەزامەندی

ێ و کرهەمیشەیی لە خۆ گرتووه و دەبێ لە نووسینگەکاندا تۆمار بهاوسەرگیریی  هەموو مەرجەکانیکاتی 

 « دیار و ڕوون بکرێتەوه

 ێیی نییە و زۆر زوو کۆتایی پەمیشەک کە هێسوودژ بردنە؛ ێبۆ سوود بینین و چ کێعە، ناوێی مۆتەوش

اریکراو کی دیەیەتا ماوەتی هێرەندیی هاوسەیوەوه پەوەتە کە بە هۆی ئەکی تایبەییەدا، مارەعە لە وشێمۆتت. ێد

عە بە ێهلی شەکانی ئێقەف(. 5935ت )حاجی اسماعیلی، ێدرەنجام دەئکی دیاریکراو ەییەه مارڕر بەمبەو لە ه

وه:  ەننێهەئانی دڕی قوەگەڵبهاوسەرگیریی کاتی  تدان بەەرعییەسووڕەتی نیساء بۆ ش 11گوێرەی ئایەتی 

 إِن   ... ِۀ ضاْلفَِری بَْعدِ  ِمن بِەِ  ْیتُمضتََرا فِیَما َعلَْیُکمْ  ُجنَاحَ  َوالَ  ۀ  ضفَِری أُُجوَرهُن   فَآتُوهُن   ِمْنهُن   بِەِ  فََما اْستَْمتَْعتُم...)

 َ ا َکانَ  ّللا  ا َعلِیم  و جا لەگەڵ هەر ئافرەتێک هاوسەریتان گرت ئەوه فەڕزه کە مارەییەکەیان بدەنێ و  ... َحِکیم 

دنی لە دوای دیاریکر هیچ گوناهیش نییە لە سەرتان لە کەم کردەنەوی ئەو مارەییە کە لە سەری ڕێکەوتبوون

وی ەانێڕتدان بە سیغە پشت بە گەرعییەبۆ ش... (  هەروەها  وام دانا و زانایە ەردەمیشە و بەاستی خودا هڕبە 

بە کە پیاو سیغە بکا و بۆ ەحەوه: موستەنێڕگەستن. لە ئیمام ساد ق )س.خ( دەبەوتووان دەنکێئیمامان و شو

ی ەوانگڕی لە ەوەئ 2ت.ێی کردبەسیغ کێم جارەی النیکەوەئ ێبە ب ێم خۆش نییە بمرێپ ،وهێکانی ئەپیاو

کوو ەانی وکەتەتایب ەتڵەتاکانی ئیسالم و لە حاەرەلە سهاوسەرگیریی کاتی  کەئەوەیە دا هاتووه ەننهلی سوەئ

ش ەکی دیکێندەوه. هەتی کردۆتڕەرام و ەتای ئیسالمدا حەرەر لە سەمبەغێم پەاڵبدراو بووه؛ ێپەگڕێنگ ەج

واتە ەدراو نازانن. کێپ ەگڕێوه بە ەستن و ئەبەم دەی دووهەلیفەت بە خشرام کردنی پەوه و حەتکردنڕەبۆ 

هلی ەئ بەڵگەکانیم، ەی دووهەلیفەرمانی خەر و فەبغمێن پەرامکردنی لە الیەت و حەی ئایێبە پی ەوهەڵوەشانە

 یە. ەسیغرامکردنی ەە بۆ بە حەیسونن

اسای لە یو کۆمەاڵیەتییە. یاسایی ندی ەک ناوێجۆر نیکاح کانیەوارەنیکاح و ئاس، یاساییەوەی ەوانگڕلە 

تانی ئیسالمی اڵلە و ێندەیاساکانی هت ەنانەبوونی نییە. تهاوسەرگیریی کاتی  یاسایی ندیەتانی بیانی ناواڵو

ی ژیاساداڕێم ەاڵب. دەکاتەوە ەسیغی ەڵندەگجەخت لە سەر ـی یاسای )حقو ق العائلە البنانی( 11ی ەکوو مادەو

ی باس . بە کورتدەکات تاویەـی ه5935سندکراوی ەە پڵماەنی و یاسای پشتیوانی لە بنەدەیاسای م لەرانی ێئ

تعە بریتییە ەماکانی مە(. بن5905)ولوجردی، کات. ەتی دێمەحرەیاری مڕنیکاحی کاتی / بیاسای ندی ەلە ناو
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. ییەماربڕی رد و نن(. ماوه و ێ)م کانی ماره کردنەنەن و الیێکردن، شو ە( مارتەتایبوشەی کردن ) ەلە مار

قبول( کە  ـە )ایجاب و"کردنڵویستکردن و قبووێپ"لەگەڵ  ەکانی دیکەستەبێی گرەوێتعە هاوشەستی مەبێگر

ران دیاری کردووه ێنی ئەدەـی یاسای م5611ی ەکات. مادەکان دەنەر خواستی الیەت لە سەاللەاشکاوانە دڕ

یی هاوسەرگیر رەت لە سەاللەاشکاوانە دڕکە وشانەی و ەکردن بڵویستکردن و قبووێدا بە پەوو دڕ"نیکاح 

ن پیاوه. ەکردن لە الیڵو قبووتە ەن ئافرەکردن لە الیویستێیی،  پەمیشەی نیکاحی هەوێکات." لە سیغە هاوشەد

ـی 5613ی ەدراو نییە. مادێگە پڕێمان ڵو لەگەڵ پیاوی ناموسە، نیکاحی ئێبمان ڵر نن موسەگەتعە ئەلە م

راو نییە." دێپەگڕێمان ڵمان لەگەڵ پیاوی ناموسڵتی موسە: "نیکاحی ئافرەڵێوه دەم بارەران لێنی ئەدەمیاسای 

 ەناغک لە بێکەویستە. یێیی و کاتی پەمیشەشنی نیکاحی هەر دوو چەر کام لە هەهایە و بۆ هڕەرمانە، ەم فەئ

ک ێ: "نیکاح کاتەڵێنی دەدەیاسای مـی 5601ی ەچوونکە مادیە. ەئامانه بە ماوکانی نیکاحی کاتی، ەکییەرەس

ـی یاسای 5601ی ەی مادەرێوه، بە گوەکی تریشەلە الی "ت.ێنجام درابەئکی دیاریکراو ەیەکاتییە کە بۆ ماو

بە ، ێبەوون نڕی نیکاح ەماور ەگەم ئەاڵت." بێدیاریکراو ب ەتیواوەتبە  ێبەی نیکاحی کاتی دەنی "ماوەدەم

بە  1میشەیی.هەهاوسەرگیریی  تەێبەدهاوسەرگیریی کاتی  )تحریرالوسیلە(،ینی لە ە خوماڵتوەی فتوای ئایێپ

 تیەڕەرجی بنەیی مەماربڕی دیاریکردنی کاتی، هاوسەرگیریی  یی لەەمیشەی نیکاحی هەوانەچێپ

کردن مارە مارەیی لە بڕی  دانی لە نیکاحی کاتیەدەـی یاسای م55631ی ەی مادێکاتییە. بە پهاوسەرگیریی 

بوونی ڵەکێر دخوول )تەگەئ 5630ی ەی مادێها بە پەروەوه. ههەڵوەشانەتە هۆی ێبەدئەوا ، ێبەوون نڕ

 بدات.  ەکەییەی مارەنیو ێبە، دێببوور ەکەی نیکاحەلە ماو ەکەو پیاو ێدرابەنجام نەکسی( ئێس

ی ەمادنە. اڵسا 59هەمیشەیی، هاوسەرگیریی  یەوێهاوش داکاتیهاوسەرگیریی  بۆ کچ لە نی نیکاحەمەت

واوی ەنی تاڵسا 59نی ەمەیشتن بە تەر لە گە"ماره کردنی نیکاحی کچ، ب: ەڵێنی دەدەـی یاسایی م5615

شت بە رەرپەستە بە ئیزنی سەیوەتاوی، پەواوی هەنی تاڵسا 51نی ەمەتیشتن بە ەلە گر ە، بڕتاوی و کوەه

ە نده مافەلە ناوک ێم زۆرەاڵ(. ب10/3/5903) "شیاوی دادگای ەوەکدانێلپێی ت بە ەحڵەسەرجی مەم

؛ نە گرتووهەمەمی تەم النیکەیان لەخنڕەی جیدی ەوێو کۆمەاڵیەتی بە شیاسا انانی ڤکان و چاالکەییمرۆ

 ی یاسا لە نیکاحی کچی پاکیزه چێری. بە پەهاوسڵی منداەدیاردپەرەسەندنی  هۆیدەبێتە چوونکە 

ری ەگەە ئلستە. یوێی پیئیزنی باوک یان باپیری باوک هەمیشەیی،هاوسەرگیریی  و چهاوسەرگیریی کاتی 

چ ن و نامومکین بوونی ئیزندان، کێلە شوونی باوک وبەدانی ئیزن، ئاماده نێباوک لە پ یەدانی ناپاساوانەملن

 نیەدەدادگای ملە  هاوسەرگیری کانی نیکاح، داوای ئیزنیەرجەست و مەبەپیاوی م بە ناساندنی ێتوانەد

هیچ هاوسەرگیریی کاتی  تی /ێمەحرەیاری مڕنی بەمەی تە(. لە بار5611و  5619کانی ەت بکات )مادەتایب

 ێە بب داکانەیینزاێو خشاراوە سمە ڕەوڕێی کە لە ەیێو پەستدا نییە. بەر دەکی ورد لە بەشنە زانیارییەچ

ر ێن تەنانەتکە نومار بینراوه زۆر حاڵەتی بێ، ێدرەنجام دەتی ئێمەحرەیاری مڕتۆمارکردنی یاسایی ب

 ری وێمە بە هۆی الوازیی یاسایی لە تۆمار کردن، چاودەوه و ئاکر رگیریەسونیش هااڵساسێزدە  نیەمەت

 . ێتییەرەهاوس یکانەندییەیوەپکانی ەچمە جۆراوجۆرێن لە بەمەدیاریکردنی وردی ت

وونکە کراوه. چەن ێتاوتو ەوەی یاساییەوانگڕلە  کانەوه زانستی و زانکۆییەتی لە کۆبوونێمەرەحەیاری مڕب

اوه و لە ی شارەوێتی بە شەواوەر بە تەرامبەزی بەگڕەندیی لەگەڵ ەیوەرگیرییە و پەریتی هاوسەشنە نەم چەئ

، نێکرەک ماره دێلتی ێمەحرەی مەی سیغەگڕێی کە لە ەرانەو هاوسەو ئ ێردەنجام دەی ئئایینی ەوێچوارچ

ی و تێندەپابشنە ەر چەتی لە هێمەحرەیاری مڕی بەری کۆتایی هاتنی ماوەگەئاگادارن کە لە ئ ەتەم بابەل

 ر لەەیاتری بزنانی ئاشنایی و ناسینی ێستهەدەستی وەبەتی بە مێمەحرەیاری مڕبریین. ەبێک بەتییەرپرسایەب

وونی بەری نەگەکە لە ئ ێچاو بگیرڕە ێبەد ڵەم خاەئ مەاڵنییە؛ باڵقەک پاساودار و عەیەادڕتا  هاوسەرگیری

یی کۆتایی هەمیشەهاوسەرگیریی  ۆە بڵماەختی بنەرگیرییە بە هۆی زەشنە هاوسەچم ەر ئەگەیشتن، ئەگێەکتێل

تی، ێمەحرەیاری مڕلە کاتی بوه ەکی تریشەە. لە الیڵماەمانی بنڕداتە هۆی ێببیە لە داهاتوودا ەوانە، لێب ێپ
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ی یهاوسەرگیر هاتن بەەری کۆتایی نەگەلە ئلە ئارادایە کە تی ێی کچەردەانی پڕکسی و دێندیی سەیوەپ

 ێی کە لە هیچ کوەیێو پەو ببۆ ننان روونی و کۆمەاڵیەتی ەۆحی و دڕتی ەسارەخدەبێتە هۆی  هەمیشەیی

تی ێمەحرەیاری مڕبنجام بدات. ەک ئەڕێواوی خۆی داپەی مافی تەندنەبۆ س ێناتوان کراوه،ەتۆماری یاسایی ن

 ێی جیاوازتری لەوتەکێ، لێدرەنجام دەئ گوناهـگری لە ڕێستی ەبەن بە ماڵرمنداێن و ماڵمندالە نێو  کە

نی ەقبووندان، زیاتری الیڵنی باەمەکە لە ت ڵرمنداێانی مڕوان کچان و کوێکانی نەندییەیوەوه. پەتێوەکەد

ە. لە نییی هاوسەرگیر هزری و ئابوورییان بۆکی ەییەشنە ئامادەهیچ چکە کدا ڵێلە حائەوە یە. ەکسی هێس

ختە ەکسی و بە هۆی زێندیی سەیوەتە هۆی پێبدەتی ێرەندیی هاوسەیوەپی ڵرمنداێی و مڵنی منداەمەت

ری ەگەکانن و لە ئەرەهاوس هاوسەرگیری میکردنیرەدای بە فەوەڵکان هڵەماەکان، بنەکۆمەاڵیەتیی

ەرگیریی هاوس بوونیتە هۆی ئاسانێبەدندییە ەیوەم پەن پیاو ئەهەمیشەیی لە الیهاوسەرگیریی  کردنیڵقبوو

کسی ێیی و سەستەتی جەسارەخ ،ندنێلە خونان ێکوو وازهەلی وەگەوتەکێکاندا لەتڵەی حاەلە زۆربن. اڵمندا

ری کۆتایی ەگەلە ئم ەاڵب 1وه.ەتێوەکەد ێیی لەوێبڵۆحی و لە کۆتاییدا منداڕتی ەسارەت بۆ کچان، خەتایبەب

ەمیشەیی، ههاوسەرگیریی  ەبرگیری کاتی ەهاوسینی ڕوتنی پیاو بۆ گۆەکەنکڕێتی و ێمەحرەیاری مڕبهاتنی 

ت. ێبەۆحی دڕکراوی ەبوونەرەزیانی قتووشی ی کچ ڵرمنداێیان م ڵکا و منداەی جیدیتر دروست دەوتەرکەد

 ند هۆکاریەر چەلە بس ەکە زۆر ک نەو تابۆیانەکان لەییئایینڕێوڕەسمە لە  ێندەیی هەخنڕەی ەوەکدانێل

نی ێنی و شوەمەز یویستیێکان بە هۆی پەریتەداب و نلە  ێندەک هێم کاتەاڵب، ە قەرەی نادەنل جیاواز خۆ

و لە  ێدا بکرێیان پەوەداچوونێپ ێبە، دبۆ تاک و کۆمەڵگاکۆمەاڵیەتی و روونی ەد یتەسارەخدەبێتە هۆی 

  .نێبکر ریێی یاساوه چاودەوانگڕ
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  ژاری ناساناندووه.ەی هەپرۆسوامبوونی ەردەۆحی، بڕ



 
 

 دەشهەوه لە مەژینێی داتاکانی توەوەیی بۆ کۆ کردنەوەینڵکۆێن تیمی لەکان لە الیەیدانییە. کاره م1ی ەنێو

 

 وه ەژینێوازی توێش

 

ئەم توێژینەوه لە چوارچێوەی ڕوانگەی شرۆڤەخوازی و ئاراستەی شێوازناسی چۆنایەتی بە کەڵک وەرگرتن 

شاری تاران، ئیسفەهان و مەشهەد کەالنر سێ ە( لە سەر ئاستی هGT) پێش زەمینەییلە شێوازی تیۆریی 

هاتوو و کێتوێژینەوه بە سوود وەرگرتن لە تەکنیکی دیمانەی نیوه پئەنجام دراوه. زانیاری و داتاکانی ئەم 

تگەیشتن بە ی دەسیبابەتی لێکۆڵینەوه و دنوار ییئایینیی و کەلتوور یقووڵ کۆ کراوەتەوه. بە هۆی هەستیاری

 لێدوان 566 دانی پاش ئەنجام کتیۆریدڵنیابوونی نموونەکان، شێوازی نموونەگیری ئامانجدار بە کار هێنرا. 

کەس،  151وەدەست هات و بۆ متمانەی زێدەتر، دیمانەی زیاتر ئەنجام درا. پاش ئەنجامدانی دیمانە لەگەڵ 

بوونی تیۆری گشتگیری توێژینەوه ڕازی بووین. هەڵبەت لێرەدا چاودێری و ڕێنوێنی پسپۆڕانی دڵنیالە 



لە  11لە سەد پیاو و  91، کەس توێژینەوه لە سەر کراو 151شێوازی چۆنایەتیشمان بە کار هێنا. لە کۆی 

، ی و فەقێکانئایینسەد ئافرەت بوون. هەروەها بە مەبەستی دەوڵەمەندتر کردنی توێژینەوه، کارناسانی 

 تاڵقیشمان دواند. هاوسەرگیری و  و پارێزەران و نووسینگەی تۆمار کردنییاسایی کارناسانی 

 کانەیدانییەنجامە مەئ

یاری ڕوه بوو کە بەر ئەوتن لە سەککڕێوی ەزڕەمی ەرەت لە حەتایبەی، بئایینلە کاتی دیمانە لەگەڵ زانایانی 

 کتره. ەکان و ئاشنا بوونی زیاتر لەگەڵ یەسەیشتنی کەگێک تێی لەکەیە کە ئامانجەتعەمان مەتی هێمەحرەم

یی هاوسەرگیر بوونەکاتییە کە بە ئامانجی هاوسەرگیریی  تعە یانەک مێتی جۆرێمەحرەیاری مڕواتە بەک

تە ێبب ێتوانەدیاساییەکانی نده ەهڕەچاو گرتنی ڕەییە بە ئایینفتاره ڕم ەم ئەاڵبت؛ ێدرەنجام دەهەمیشەیی ئ

تی ێی کچەردەانی پڕکسی و دێندیی سەیوەر پەگەتی ئێمەحرەیاری مڕخش. لە بەترسیدار و زیانبەکی مێفتارڕ

ی، تێمەحرەیاری مڕی بەهاتنی ماو، لەگەڵ کۆتایی ێبەهەمیشەیی نهاوسەرگیریی  یەوو بدا و پیاو ئامادڕ

ی ەگفتاره لە سۆنڕم ەی کە ئەووەوڕو ەگا و لەد ێوه زیانی پەروونییەو د یاسایینن لە سۆنگی کۆمەاڵیەتی، 

چان کدا کێها دۆخەت. لە وێبە دواداچوونی بۆ بکر ێوه ناتوانرەووی یاساییڕدراوه، لە ێپ ەگڕێوه ەرعییەش

 گرترن.    ەڵسارهەخ

 وی:ەزڕەمی ەرەپیاو لە حی ئایینزانای 

شی و خەی ببەکەتوانی ماوەکردنی کاتییە کە درەر ماەتی نییە، هێمەحرەیاری مڕکمان بە ناوی بێمە شتێئ

 ن،ەکەد هاوسەرگیری ی کەەسانەو کەدی ئەلە س 36ی ەم نزیکڵێتوانم بەیی. دەمیشەه کردنی ەی بە مارەبیک

 یە.ەکاتییان ههاوسەرگیریی 

لێک ە، یەکاندا بوونی هەییئایین ڵەماەلە بن ێندەوازی نیانی هێکە لە ش انەریتەنفتاری ڕی ەکی دیکێجۆر

فتاری ڕی ڵۆڕی کۆنتستەبەیان خۆشە بە مێکان پەریتییەن ڵەماەە. بنڵرمنداێانی مڕکچان و کومارەبڕینی 

و کوەکانی وەختە کۆمەاڵیەتییەگری لە زڕێیی و ڵەماەها بۆ ئاسان بوونی هاتوچۆی بنەروەکسی و هێس

 ەڕکان، کچ یان کوەگشتییشوێنە ن لە اڵرمنداێکان بە بوونی مەرییەوروبەی دەرکۆنانەوانینی سڕ

ی کە ەناڵماەو بنەلن. ەکەم دەحرەک مڕێوه لەگەڵ کچ یان کوەتییێمەحرەیاری مڕی بەگڕێلە  ەکەیانڵرمنداێم

کان ەکسییێس ئاریشە و کێشەگری لە ڕێی ەگڕێو تاکە یە ەاخراویان هد یکردنی کۆمەاڵیەتیڵقبوومی ەسیست

ن دایک و ەکان لە الیڵەکردنی منداەک مارێیاری لڕزانن، زۆر جار بەکانیان دڵەۆڕ" ەبڕینیک مارێلە "ل

مندااڵن و مێرمندااڵن کە قازانجی ئەم کاره جار  ێندەت هەبەڵمدایە. هەنی کەمەویش لە تەو ئ ێدرەباوک د

م لە ەاڵب ؛ڕیزامەندی بۆ ئەم کارە پیشان دەدەنکردنی ئاسوودەتری ئارەزووه سێکسییەکانیان دەزانن تێرلە 

تی( لە ێمەحرەیاری مڕریتییە )بەفتاره نڕم ەوه. ئەتێوەکەد ێکانی لڵەستی منداڵەرهەکاندا بەتڵەلە حا ێندەه

 کان. ڵەمنداهاوسەرگیریی  تە هۆیێبەکۆتاییدا د

 

 



 تی:ێمەحرەیاری مڕن، دانیشتووی تاران: لە قۆناغی باڵسا 51ن ەمەی تڵرمنداێم

م خۆش ڕەوم کەاڵنم بێخوەرس دەستا دواتر دێم. ئەم خۆش بوو شوو بکێشنیاریان دا. من خۆم پێە خۆیان پڵماەبن

 ت. ێوەد

 د ەشهەن، دانیشتووی ماڵسا 11ن ەمەنن، ت

کیان لە ێۆنڕ !؟ێزانەدا چی دەنەمەم تەل ڤی ماره کراوه: باشە مرۆەکەرەندا لە هاوساڵسا 51نی ەمەلە ت

ک چاو ێمەم کەڵێوه بۆ قوتابخانە. من دەامەڕگە. چیتر نتیەشوو بک ێبەوه وتیان دڵەوه بۆ ماەوه هاتمەقوتابخان

 ی بیت. ەڵایێڕگو ێبەکی وت  دەر چییەی هڵتا منداەژه. هێگینا زمانی پیاو درە. ئتکراوه بی ڵو د

 ک بەەیەن، ماوێکرەک ماره دێتی لێمەحرەیاری مڕر ناوی بێلە ن ڵرمنداێو م ڵانی منداڕچان و کوک ێکات

نزیکیان  سانیەکەگەڵ ل ڕکو وین" کچ ڕوکبێکترکردن / نەی یکسی یان بە هۆی "بە ناوێی سیندەیوەهۆی پ

 دارعیەکی شەیەوێتی، لە چوارچێمەحرەیاری مڕواتە بەن. کەکەدهاوسەرگیریی  ییەمیشەی هەوێبە ش

، ئابووریی و یووی هزریڕدا، لە ەنەمەم تەن لاڵرمنداێن و ماڵوه. منداەکاتەن ئاسان داڵمنداهاوسەرگیریی 

تە هۆی ێبەم بارودۆخە دەکە ئ نێو ئیداره بکر ڵۆڕکان کۆنتەڵماەبنن ەلە الی ێبەق نین و دڵبا یەوەکۆمەاڵیەتی

یی و ەڵماەنیانی بنو  ڵمابردنی ەوەڕێتی لە بەاڵسەدێبزانی. ێی خەگرفت و ئاریش ێندەو ه ەڕناکۆکی و ش

. نمدا نیەنی کەمەتی لە تێمەحرەیاری مڕبکانی ەوارەتاکە ئاس ،ردیێکانی نیانی نن و مەتەشە تایبێک

یاری ڕبکانی ەوتەرکەقترین دەندن لە زێنان لە خوێیی و وازهەستەتی جەسارەخوازراو و خەدووگیانبوونی ن

وه ەرنجی ئەس ێبەدت. ێکرەدی دەاشکاوانە بڕکاندا ەیە کە لە دیمانەختەشوێپهاوسەرگیریی  تی وێمەحرەم

دواتر ەوە ئکۆتایی پێ دێ هاوسەرگیری  بڕیاری مەحرەمێتی بەئەگەر کراوانە ێئامانه پ ەوتەکێم لەین کە ئەبد

 ی بەتێمەحرەمبڕیاری ر ەگەم ئەاڵب ،تێگرەد)کچ و کوڕ( کە ەتییێرمەحەیاری مڕنی بەر دوو الیەنی هێداو

 ێیی و کۆمەاڵیەتی خراپتری لەستەروونی و جەتی دەسارەت، خەیەن ێهەمیشەیی کۆتایی پهاوسەرگیریی 

لە کاتی  (یەوەکسیێکسی و ناسێر )بە سەرامبەزی بەگڕەندیی کچ لەگەڵ ەیوەی پەوەای ئەڕرەسوه. ەتێوەکەد

ەگەڵ ل هاوسەرگیری یان خۆش نییەێپکان ڵەماەبن ،ییەئایینریتی و ەی نەوێتی لە چوارچێمەحرەیاری مڕب

ست ەۆی لە دیی خەپاکیزکچە ر ەگەت ئەتایبەکی دیکە بووه، بێسەکراوی کمەحرەشتر مێکە پ ێبکر کێسەک

ی لەگەڵ ەکەتی و جیاوازییێمەحرەمبڕیاری لە ئاست مە ێتی ئاڵنی وەدەکدایە کە یاسای مڵێمانە لە حاەت. ئێداب

نی ەمەتبۆ وێنە کانی ەتە یاساییەبابموو ەر هەبژاردووه و هەڵنگی هەدێبهاوسەرگیریی کاتی  تعە یانەم

بە . دووەچاو کرڕەهاوسەرگیریی کاتی  هاوشێوەیی ەوهەڵوەشانەقە و ەفەراتگری، نیرگیری، مەسوها

ندی ەلە ناودەبێ تە ەم بابەن ئاڵمندابۆ تی ێمەحرەیاری مڕبکانی ەوتەکێوار و لەوه لە ئاسەدانڕئاو

 کێۆرتی جێمەحرەیاری مڕی یاسا بەرێی کە بە گوەیێپو ەت. بێت دابنراڵوی واڵربەبڕێژەرانی تداەسیاس

کانیش ەوتەکێو هۆکار و لهاوسەرگیریی کاتی  تی،ێمەحرەیاری مڕب ڵدا لە پاەژێلە درکاتییە، هاوسەرگیریی 

  وه. ەنێدرەک دێل

 



و  کیەرەکان لە هۆکاره سەکسییێروونی و سەئابووریی، د ەرەوه، فاکتەژینێکانی توەنجامەئی ێبە پ

ۆکاری زۆرترین هان و پیاواندا جیاوازه. ننلە نێو  م هۆکارانەەت ئەبەڵکاتین. ههاوسەرگیریی  کانیەییەمینەز

د، ەلە س 15بە سێکسییەکان  ەئارەزووکانە. ەکسییێس ئارەزووەکاتی، هاوسەرگیریی  هۆگریی پیاوان بۆ

می ەیێتا سەم هەکەتی یەمایەکەد، یەلە س 3/3کان بە ەد و خواستە مادییەلە س 5/95کان بە ەخواستە سۆزداریی

 تان بۆەرفکانی ناچاربوونی ئاەگرنگترین هۆکار ەم لەاڵکانی کۆمەڵگای ئاماری پیاوانە. بەتخواس

د ەلە س 51و  91کسی بە ێو خواستی سۆزداریی و س دەلە س 16خواستی ئابووریی بە کاتی، هاوسەرگیریی 

 کاتییە. هاوسەرگیریی  تی ننان بۆێجەمی ملکەیێم و سەکانی دووهەلە هۆکار

 

 کاتیهاوسەرگیریی  یەڕوونکردنەوران لە ەمداڵخواستی وفرەیی  یەژڕێلێکباڵوی . 5نماره  چارتی

ئارەزووی و ننان لە نێو  ۆزداری و ئابوورییوه، خواستی سەنیژێم توەکانی ئەنجامەوه لە ئەدانڕبە ئاو

بە ت سەزموونی هەها ئەروەهکاتییە. هاوسەرگیریی  ووکردنەڕپیاوان گرنگترین هۆکاری لە نێو سێکسی 

تی لە ەزایڕەناابردوو، ڕوتوو لە ەرکەناسهاوسەرگیریی  زموونیەتان و ئەئافرلە نێو  شادمانیناو  سیەکێب

 پیاوانە. ی یهاوسەرگیریی کات کانیەرەی فاکتەیشتن لە دیکەگێکتێلنی وبوەر و نەهاوس

ی، ئایین ەرەتفاکین بە ەتوانین ئامانه بکەتی دێمەحرەیاری مڕو بهاوسەرگیریی کاتی  کانیەرەلە هۆکاره کاریگ

گی بە ەستەبهاوسەرگیریی کاتی  بەر ەرامبەبە ڵماەی بنەوانگڕگا. ڵەی کۆمەوانگڕهەروەها و  ەکانییڵەماەبن

کی ێرەفاکت کەوهاوسەرگیریی کاتی  کان،ەریتییەوانگە نڕن ەە خاوڵماەیە. لە بنەوه هڵەماەی بنەکهاتێپ

 ن.ێکرەماره دلێک نی ێی نهەوێمدا بە شەک نیەمەن لە تاڵرمنداێو م ێکرەد ڵرعی قبووەش

اتییان کهاوسەرگیریی  یەشینێکە پی ەناڵماەو بنەل کە وتەرکەوه دەینڵۆکێکانی لەی دیمانێها بە پەروەه

کان ڵەامەنی بنێرەی نەوانگڕووی ەڕووبڕیە، ەکاتییان ههاوسەرگیریی  زموونیەی کە ئەو پیاوانەبووه، ئەن

اتییان کهاوسەرگیریی  یەشینێی کە پەناڵماەو بنەم لەاڵوه. بەتە" بوونڵرکردن لە ماە"دکوو ەلی وەگەوتەکێو ل

دا ڵەماەە بنل ەم کارەی ئەشینێپبوونی کاتی، هاوسەرگیریی  کردنی دیمانە لەگەڵ کراوان بۆووڕبووه، هۆکاری 

 بووه. 



 نومار:ێب یهاوسەرگیریی کاتی زموونیەیی و ئەمیشەکی هێرەن هاوسەن، خاواڵسا 11ن ەمەپیاو، ت

بوو ەوا ن یە.ەریت[ـە هەم ]نەئدا ڵەماەبنلە نێو  ت. بە گشتیێبزوەیان دێڵکانیشم سمە"باوکم دوو ننی بوو. مام

  ".تەاڵ ق دا زمانەەم سیغە و بەر ئەر لە سەکی هێشم ننەها براکەروەس بم. هەم کەکەکە من ی

 

ت بە ەبارەیتا. سەیتا پەنی پەکورتخایی ەسیغی ەشینێن پەن، دانیشتووی تاران. خاواڵسا 13پیاو. 

   :ەڵێدهاوسەرگیریی کاتی  ئاگادار بوون لە ی پاشەکڵەماەوتی بنەسووکەڵه

ستادا ێم لە ئاڵەباش نییە. ب ەکەم. بە گشتی دۆخەرێستا لێریکردم. ئەوه دڵەی زانیان، باوکم لە ماەوە"ئیتر پاش ئ

 م. باشە."ەکەوی نیانم دابین دێتە بژێرمارکەم سووپەستا لێبیت. ئلەگەڵی بچی کە باشە  ێک

وام ەردەانی بکەکییەرەس ەرەک لە فاکتێکەدا یڵەماەنە بتی لێمەحرەیاری مڕب /هاوسەرگیریی کاتی  یەشینێپ

دی ەا بدڵەماەندامانی بنەئلە نێو  فتارهڕم ەر ئەگەنین، ئ دینداریشکە  کانداڵەماەلە بن ێندەتی. لە هەبوونی

ربوونی ێی فی تیۆرێوه. بە پەتێبەدا دووپات دڵەماەی بنەندامانی دیکەئلە نێو  اوکرڵکی قبووێمڕک نۆە، وێبکر

 ەندییەیوەشنە پەم چەئ شنەرچەسقبووڵکردنی ربوون و ێی فەگڕێە لە ڵماەندامانی بنەکۆمەاڵیەتی، ئ

، ەکانیوتەکێوار و لەر ئاسەرنج خستنە سەس ێبتی(، بە ێمەحرەیاری مڕرگیری کاتی / بەتییە )هاوسێرەهاوس

زانن. ەاو دبە لۆنیکی و شیهاوسەرگیریی کاتی  کانی خۆیانەکسییێسئارەزووە تێرکردنی ک بۆ ێکارڕێک ەو

 یەشینێی خۆیاندا پڵەماەدیمانە لەگەڵکراوان لە بندی ەلە س 35/93نجام درا بوو، ەی کە ئەو دیمانانەل

و ئاسانبوونی خۆشڕابوێری دا ەوەژینێم توەتییان بووه. لێمەحرەیاری مڕب /هاوسەرگیریی کاتی 

، وەۆوون بڕک ەنرا. وێتی ناسێمەحرەمیاری ڕ/ بهاوسەرگیریی کاتی  یریەوەی تەک دیاردەری وەهاوسڵمندا

نی رکردێری و تێابوڕخۆشنشخوازی و ەچەمەریب و بە هۆی هەداو بۆ نیانی هاوتێند و خوداپەمڵەوەپیاوانی د

ستی ەبەە مب داکانەییئایینریتی و ەە نڵماەلە بنها ەروەدا. هەنجام دەیان ئکاتیهاوسەرگیریی  کسیێزووی سەئار

و منداڵ  مێرمنداڵ یبڕیاری مەحرەمێتی بۆ کچان و کوڕان ،کانیانڵەۆڕکسی ێفتاری سڕکردنی و پێک  کڕێ

ەروەها هکان و ەیدانییەگە مەڵبی ێپ ەمانە بەجیا لت. ێکرەستنیشان دەرعی و یاسایی دەکی شێکارڕێک ەو

ستی ەبەخۆیی مادیشیان نییە، بە مەربەت سەنانەجار ت ێندەنجان کە هەلە گ ێندەه کە ۆوەوون بڕکان ەدیمان

ران، ێای ئکانی کۆمەڵگەنە گشتییێم لە شوەحرەی نامڕندیی کچ و کوەیوەکانی پەشە یاساییێکزگار بوون لە ڕ

نییە و  یێن پیاەڕکدا باوڵێن، لە حاەبەل، و ... سیغە بە کار دێی هۆتڤرێزڕێنی ێتربوونی دابینکردنی شوەساد

 ن.ەچاو ناکڕەۆن( ڕ 11) ەدەاگرتنی عڕکوو ەکانی وەویستییێپ



 

 کاتیهاوسەرگیریی  تی وێمەحرەیاری مڕبران لە کاتی ەمداڵنی وەمەتفرەیی  یەژڕێوی اڵکبێ. ل9نماره  چارتی

ن، اڵسا 53نی ەمەر تێران نەمداڵدی وەلە س 31/91وو کە ڕخاتە ەوه دەئوه ەژینێکانی توەتییەندایەنجامە چەئ 

بۆ  95نی ەمەودای تەدیان لە مەلە س 13/91ن، اڵسا 96بۆ  53نی ەمەودای  تەوان لە مەدی ئەلە س 51/93

زموون ەکاتییان بە ئهاوسەرگیریی  ناڵسا 16نی نوور ەمەسانە لە تەم کەدی ئەلە س 95/5ن و اڵسا 13

ی هاوسەرگیریی کات تییانە وێمەحرەمیاره ڕم بەرچاوی ئەکی بەیەژڕێکە ن ەدەم ئامارانە پیشان دەکردووه. ئ

ـی یاسای 5615ی ەمادی ێری ئاسان کردووه. بە پەهاوسڵمندا هەلی بۆنجام دراوه و ەن ئاڵسا 53نی ەمەر تێن

ر لە ەب ڕ( و کوێکرەنیش داڵسا 3تا ەواو )هەی تڵسا 59نی ەمەیشتن بە تەر لە گەنی ماره کردنی کچ بەدەم

ی دادگای شیاو. ەوەکدانێل اویچاوکرڕەرجی ەە بە مپەیوەستتاوی ەواوی هەنی تاڵسا 51نی ەمەیشتن بە تەگ

و  رعیەندی شەهڕەکاتییە و لە هاوسەرگیریی  مانەتی کە هێمەحرەیاری مڕکاندا، بەتڵەی حاەم لە زۆربەاڵب

 ت. ێدرەنجام دەنی یاسایی ئەمەر تێت نەنانەوه نییە، تەکێکیان پەوه هیچ جیاوازییەیاسایی

ندیی ەیوەبینین لە پدسوو داکاتیهاوسەرگیریی  ستراتیژی لەی ەوەکردکان، ەوردی دیمانشیکاریی  یێبە پ

ی یاسا ۆکەڕتی. ناوەیەکەی پاساوی یاسایی و شرعییێکسانی ئابووریی، یاسایی و کۆمەاڵیەتی بە پەنای

ی ەی مادێە پئیمامییە. ب دوازدەی ەعێهلی شەو فیقهی ئ نکاەییئایینرعی و ەش ی یاساێران بە پێکان لە ئەرمییەف

ی ەوێتعە بە شەی مەرمی ناسراوه. ماوەبە ف دارانێلە یاساکانی ئهاوسەرگیریی کاتی  نیەدەـی یاسای م5601

میرات بە مافی  یاساداڕێژ ،پرسی میراتها لە ەروەنی(. هەدەـی یاسای م5601ی ەکاتی و دیاریکراوه )ماد

ی ەی مادێنی(. بە پەدەـی یاسای م316ی ەچاو ناکات )مادڕەتعە میرات ەو بۆ ننی م ێزانەیی دەمیشەننی ه

شینی خەیان ب ەکۆتاییهاتنی ماوبە تعە ەی نیکاحی مەوهەڵوەشانەی نییە و لە ەقەفەافی نتعە مەی منن 5559

هاوسەرگیریی  یەوێواتە هاوشت. ێد ێکۆتایی پوه، نیکاح هەڵوەشانەپیاو و یان مردن و ن ەماوه لە الی

کانی ەیاساییانە مافحاڵەتە م ەموو ئەر هەنی(. هەدەـی یاسای م5593ی ە ق بوونی نییە )مادەاڵهەمیشەیی ت

و  کی نییەێی نیکاح، نن هیچ مافەوهەڵوەشانەت. لە میرات و لە اچاو ناکڕەندییە ەیوەشنە پەم چەل تەئافر

و  ەی پیاوکە بە قازانج ێبەوانیاندا ساز دێی یاسایی، ئابووریی و کۆمەاڵیەتی لە نەکسانانەکی نایەندییوەیەپ

ستخستن ەد بۆ قازانجک ەیەگڕێک ەو کانەگرامییلێە تڵناەو ک ەڕپڵمادا، ەندەوێم نەکانی ننانە. لەری مافەنێوتەف



هاتن ستهێنانی دادەننانی سیغەیی کە هەڵوەدای وەهۆی دروستبووی بە ئابووریی  بازاڕی ،ژێچ ،یو ئابووری

 ن. ەبەە کار دب ،گەشتە مسافرەتییەکانو هۆتێلەکان 

 شتوو ێهێر بە جەسااڵن دانیشتووی مەشهەد، هاوس 96"پیاوێکی تەمەن 

من نزیکەی یەک دوو مانگ لەمەوبەر یەکێک لە هاوڕێکانم پێی ناساندم هاتمە ناو ئەم ماڵپەڕە تەنیا هاتم و 

نامە و سەردان. سەیرم کرد، هێدی هێدی  3،  0ئیشم نەدەکرد. نەدەچوومە ناو ماڵپەڕ جارێکیان هاتم بینیم 

 سەرقاڵ بووم. هاتمە ناوی و دەستم پێکرد." 

ند ڕێکوو داەکی وێکۆمەڵناسانلە ڕوانگەی ستی لە پرسی ئابووریی و یاسا، ەداڵی باەانکسانەش بوونی نایەداب

بۆ دابینکردنی خواستە  ،تەتایب دۆخین ەواتە ننانی خاوەیە. کەران پیاوانێۆف پاساوداره. ئابووریی ئڕ

ەواوەتی بە ت، دای یاساییەکهاتێوه لە پەکی تریشەن. لە الیەکەستنیشان دە، سیغە دکانی خۆیانەئابووریی

   ت. ێکرەدی دەی پیاوانە بیستەداڵبا

کانی ەنجامەی ئێبە پت. ێگرەندی جیاواز لە خۆ دەهڕەتی ێمەحرەیاری مڕ/ بهاوسەرگیریی کاتی  کانیەوتەکێل

شەیی، هەمیهاوسەرگیریی  بەداربوون ن، ناو و ناتۆره، گوماناڵی منداەختەشوێپهاوسەرگیریی  وه،ەینڵکۆێل

ن اڵکە مندا کێن. کاتەرگیرییەشنە هاوسەم چەکانی ئەوتەکێننان و ... لبە  توندوتیژی دن کان،ڵەماەبنمانی ڕدا

 واریە، ئاسڵمندا یینیەیی زەای بوونی ئامادەڕرەت سەناتەن، تێکرەک ماره دێندا لەمەتاکانی تەرەلە س

 ت. ێگرەرۆکیان دەندن بێلە خو نانێختە یان وازهەشوێی پەوەخستنڵکوو منداەتی وەتایب

 ند مانگە:ەی چەیتای سیغەیتا پەپزموونی ەن ئەخاوە. دانیشتووی تاران. ڵسا 96پیاو. 

یمان ەت. من پێبەهەمیشەییم ههاوسەرگیریی  هەمیشەییم و ئاماده نیم ئیترهاوسەرگیریی  "بە گشتی دنی

 ی نییە." ێزم لە( هیچ حێنەکەدێهە )پەهەم. هەڵێوه دەستم و الی خۆشیان ئەس نابەلەگەڵ ک

 

 تییە: ێمەحرەیاری مڕریکی بەن. دانیشتووی تاران. خاڵسا 51ی ڵرمنداێم

م اڵەم. بەدەندن دێژه بە خوێم. دواتر درەبک هاوسەرگیری بوو ێزم لەشنیاریان دا. خۆم حێە خۆیان پڵماە"بن

  "یە.ڕەزم لە کوەح

 

ی کە ەنساەو کەکی نییە و ئەیەگێهیچ پ دای گشتیکەلتوورفی کۆمەاڵیەتی و ڕرگیری کاتی لە عوەهاوس

نن و نازناوی ێووخەڕک دێە تڵماەکە بنیاتی بن سبازنەوەخواز و هفرەڕەنگکی ێسانەن، کەدەنجامی دەئ

لە  ەس بە نیازەکهەموو ین ێڵتوانین بەن دەین گافمڤرێی ئەی تیۆری ناو و ناتۆرێت. بە پێدرەد ێوشیتان لێڕەب

ن، و ئازار توندوتیژی وتوویەرکەکدا کە بێتڵەلە حا تەنانە، تاخواز لە خۆیان پیشان بدڵکی دەیەنێکۆمەڵگادا و

ها ەروەهت. ێدرەن ێیان لەی لە کۆمەڵگادا ناو و ناتۆرەوەن بۆ ئەیان خۆش نییە بە دواداچوونی یاسایی بکێپ



یریی هاوسەرگ و لە چاو ێدرەنجام دەتۆمارکردنی یاسایی و بە ئاسانی ئ ێبە بهاوسەرگیریی کاتی  کێکات

 هەمیشەیی کەم دەبێتەوە.هاوسەرگیریی  بۆڕێژەی خواست ، ێوەمتری دەکی کەچوویێهەمیشەیی ت

کان، ەهۆکار لەشیکاریی  کیێلێکان، مۆدەمکەزا و چەوت کردنی کانی دیمانە و کۆدینگەی شیکارییە وردێپبە 

 یە:ەوێم شەکە بت ست هاەدەوهاوسەرگیریی کاتی  یەوتەکێی ستراتیژی و لەوەری، کردەوەی تەدیارد

 

 

 



 کانەشنیارێندیی و پەکۆب

 خالقیەی و ئایینئکی یاسایی، ێستەبێی گرەگڕێیدا نن و پیاو لە ێکی کۆمەاڵیەتییە کە تێندەرگیری ناوەهاوس

تە رکردنی خواسێک بۆ تێنێستەی دابین کردنی بەگڕێلە ی هاوسەرگیر نین.ەوه دەکێرد پێک نن و مەو

 یە.ەکی گرنگی لە کاردکردی کۆمەڵگادا هێورەکۆمەڵگا دندامانی ەکانی ئەروونییەسۆزداریی، ئابووریی و د

ە ک وترا لەکانە. وەمە کۆمەاڵیەتییڕها و نۆەببە  پەیوەستمیشە ەری هێربژەوازی هاوسێشهاوسەرگیری و 

مای ماده ەە و فیقهیش بنەیی ئیمامییەعێست بە فیقهی شەیوەرگیری، پەهاوسران ێتی کۆماری ئیسالمی ئاڵو

یاری ڕ)باتی هەمیشەیی و کهاوسەرگیریی  یدوو جۆر ،رانێکان لە ئەما یاسایی و فیقهییەبنی ێکانە. بە پەیاسایی

کوو ەکی وێسانەیە. کەتی هەرعییەوه شەی فیقهی و یاساییەکە لە سۆنگ ێناسرەرمی دەتی( بە فێمەحرەم

تعە ەنیاری مشێکسی، پێشگری لە کۆمۆنیستی سێنجان یان پەتی گەنایەبەڕگری لە ڕێری بۆ ەهەزا موتەمورت

ی ەتی و دیکەائەڕدی، قەمەفا پوورمحەمست ،نجانیەفسڕەر هاشمی ەکبەو ئوکەکی وێسانەها کەروەهدات. ەد

کی ەیەارچ ەگڕێک ەوه وەکانەرمییەرمی و نافەمیدیا و تریبۆنە ف تی لەەی و حکومئایینانی سیاسەتداڕێژەر

ردووه. لە کهاوسەرگیریی کاتی  یپێویستیپێداگرییان لە سەر نی کۆمەڵگا ێکی بۆ پاراستنی پاکداوەرەس

لە  نگەوه بە بارودۆخی جەداتەد ێنیا گرەعە تتە سانعی ماڵتوەئایبۆ وێنە کان ێقەلە ف ێندەردا، هەرامبەب

ن. ەکەی دەناسێە پڵماەمانی بنڕکانی داەرەک لە فاکتێکەک یەوۆییدا ڕوەتاکانی ئیسالم و لە کۆمەڵگای ئەرەس

واردنی ەاڵی هەوەنانێمهەرهەری بەبە فاکتهاوسەرگیریی کاتی  کانی ننانەانانی مافڤها چاالکەروەه

پەرەسەندنی  ە وڵماەکانی ننان، سست بوونی بنیاتی بنەلکردنی مافێشێتی لە دنی ننان، پێزەگڕە

 وه. ەستنەوەزانن و لە دنی دەشفرۆشی دەندنی لەسەنەشەنزیکی و ت یخۆشیەری و نەهاوسەفر

لە  ،ێنرەکسان دادەبە یهاوسەرگیریی کاتی  وه لەگەڵەی و یاساییئایینگەی وانڕتی کە لە ێمەحرەیاری مڕب

م ەکان لڵەامەی بنەوەدا بۆ ئەوو دڕکان ەییئایینو  خوازریتەە نڵماەبنلە  یڵرمنداێو م ڵانی منداڕکچان و کونێو 

و  یریتیەنە ڵماەنجان لە بنەلە گ ێندەها هەروەهن. ەبک ڵۆڕکانیان کۆنتڵەۆڕکسی ێفتاری سڕه، ەوگڕێ

رعی ەبە ش بۆ خۆیانتی ێمەحرەیاری مڕرگیری، بەر لە هاوسەتری بەدێستی ئاشنابوونی زەبەکان بە مەییئایین

رجی ەم یان یری دووگیانەگەتی، لە ئێمەحرەیاری مڕیان بهاوسەرگیریی کاتی  . تۆمار کردنینزانەو شیاو د

داگری لە ێتاوی پەـی ه5935سندکراوی ەپیاسای پشتیوانیی بنەماڵە ـی 15ی ەکە ماد کردنەەمار گرێدراو بە

شنە ەهیچ چکاتی، هاوسەرگیریی  تی وێمەحرەیاری مڕۆکی لە بەڕناو یای جیاوازیەڕرەر کردووه. سەس

نوور  یناڵساەورەتی بۆ گێمەحرەیاری مڕنی بێرەتی بوونی نییە. کارکردی ئێمەحرەیاری مڕب بۆک ەیاسای

 ختیەکوو زەکانی وەنییێرەکارکرده نلە  ێندەم هەاڵرگیرییە؛ بەر لە هاوسەئاشنایی پتری ب ڵسا 53

ببێتە هۆی لە داهاتوودا  ێتوانەس دەمان کەلەگەڵ ههاوسەرگیریی  بۆ ڕر کچ یان کوەکۆمەاڵیەتی لە س

یاری ڕب نیێرەی نەوتەکێ، لێلە ئارادا بکسی ێندیی سەیوەر پەگەوه ئەکی تریشەلە الیە. ڵماەمانی بنڕدا

می ەتۆماری یاسایی و سیست ێکوهیچ رگیرییە لە ەم هاوسەی کە ئەیێو پەو ب ێبەتی بۆ نن زیاتر دێمەحرەم

و  تیەرپرسایەشنە بەدراوه، پیاو هیچ چ منجاەریتی ئەسمی نڕەوڕێف و ڕی عوێین بە پڕبووه و ماره بەن

، بە ێی بڵرمنداێی و مڵتی لە تافی منداێمەحرەیاری مڕر بەگەها ئەروەم دۆخە نییە. هەببەرامبەر کی ەندییەپاب

ی ەکە لە زۆربلە ئارادایە کسی ێندیی سەیوەپئەگەری ، ەوەقبوونڵنی باەمەت یتیەرجی تایبەلومەهۆی ه

شنە ەم چەکانی ئەوارەری. لە گرینگترین ئاسەهاوسڵمنداهاوسەرگیری و  تە هۆیێبەکاندا دەتڵەحا

 بوونیندن، دووگیانێن لە خواڵرمنداێن و ماڵنانی منداێوازهدەتوانین ئانە بکەین بە رگیرییانە ەهاوس



رجی ەلومەی هێر بە پەیە، نووسێم پەیی. بەوێبڵیی و منداەستەروونی و جەخۆشی دەختە، نەشوێخوازراو و پەن

گیرییانە رەسهاوشنە ەم چەکانی ئەوو کە زیانڕخاتە ەک دێلەکارگڕێی و یاسایی کۆمەڵگا، ئایین، ییکەلتوور

 وه. ەکاتەم دەتی کێمەحرەیاری مڕو ب

 سااڵن 41و بڕیاری مەحرەمێتی بۆ تەمەنی هاوسەرگیریی کاتی  ( یاسادانان بۆ زیادکردنی تەمەنی5

نیکاحی کچان بەر لە گەیشتن »دەڵێ: هاوسەرگیریی  ـی یاسای مەدەنی لە مەڕ تەمەنی یاسایی5615مادەی 

ساڵی تەواوی هەتاوی  51ساڵی تەواوی هەتاوی )لە نۆ سااڵن( و کوڕان بەر لە تەمەنی  59بە تەمەنی 

او. لێکدانەوەی دادگای شیپێی بە ئیزنی سەرپەرشت بە مەرجی ڕەچاو کردنی بەرنەوەندی بە  بەستراوەتەوە

بەاڵم بڕیاری مەحرەمێتی لە تەمەنی کەمتر لەو تەمەنەی کە باس  کاتیش دەگرێتەوه.هاوسەرگیریی  ئەم یاسایە

جام و بە بێ تۆمارکردنی فەرمی ئەن بە نهێنیی و ئایینکرا لە یاساشدا ئەنجام دەدرێت؛ چوونکە لە چوارچێوەی 

 رگیریهاوسە چاکسازی لە یاسایلە پێناو هەوڵی چاالکڤانانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی کە دەدرێت. بەو پێیەی 

بۆ  هاوسەرگیریی کاتی سااڵن بۆ کچانە، پێشنیار دەکرێ یاسای تەمەنی بڕیاری مەحرەمێتی و 51تەمەنی  بۆ

 «   سااڵن بەرز بکەنەوه. 51تەمەنی 

 لە نووسینگەکانی تەاڵ ق وهاوسەرگیریی کاتی  ( تۆمارکردنی فەرمی و یاسایی بڕیاری مەحرەمێتی /1

  هاوسەرگیری

یاسای سزای ئیسالمی، تۆمارنەکرانی نیکاحی هەمیشەیی، بۆ نن و مێرد وەک تاوان  111لە ئێستادا مادەی 

، لە ئەگەری 5935پەسندکراوی یاسای پشتیوانیی بنەماڵە ـی 15لە قەڵەم دەدات. هەوەها بە پێی مادەی 

دایە کە بۆ بڕیاری تۆمار دەکرێت. ئەمە لە حاڵێک هاوسەرگیری دووگیانی و ڕێککەوتنی الیەنەکان،

و بڕیاری مەحرەمێتی کە هاوسەرگیریی کاتی  مەحرەمێتی، هیچ یاسایەک دانەبەزێنراوه. واتە ئەگەر

مندااڵن و مێرمندااڵن تەنیا لە حاڵەتی هاوسەرگیریی  ، بە یەکسان بزانینەجیاوازەکەیان ناوەڕۆک

ناسی تۆمار دەکرێت! نووسەر بە بێ ڕوانگەی الگرانە و تەنیا بە ئاراستەی زانستی و خەڵک دابوونیاندووگیان

ی کاتی هاوسەرگیری بابەتەکانی لێک داوەتەوه، لەو بڕوایەدایە کە تۆمارکردنی یاسایی بڕیاری مەحرەمێتی و

ی الیەنەکان لەم ەتری مافسەرەتاییەکان و پاراستنی زێدیاساییە  یەدەبێتە هۆی دەستپێگەیشتن بە خزمەتگوزاری

پەیوەندییە هاوسەرێتییەدا؛ چوونکە تۆمارنەبوونی دەبێتە هۆی ئەوەی زۆرێک لە مافەکانی هەر دوو 

هاوسەرەکان بەتایبەت ننان پێشێل بکرێت. خوتبەی ماره بڕینی کاتی یان بڕیاری مەحرەمێتی بە جۆرێکە 

رێ لە نووسینگەکاندا تۆمار بکرێ و النیکەم بە درێ، کەواتە پێشنیار دەکدەئەنجام نهێنیش  کە بە شێوەی

ەوه لە سۆنگەی یاساییبۆ ئەوەی پیاو نەتوانێ ننێ زیاتر سیغە بکا بەشداریی دوو شایەت ماره بکرێن و 

 ێت. کربلێکەوتەکانی بە دواداچوون بتوانرێ 

 و بێبەرامبەربوونی خوێندن یکردنناچاربە ( 9

ییەکان بۆ مندااڵن و مێرمندااڵنی ئەنجام دەدەن، مەرجی ئایینلە بڕیاری مەحرەمێتی کە بنەماڵە نەریتی و 

یچ ه یەوەنەبوونی پەیوەندیی سێکسی یەکێک لە بنەما قبووڵکراوەکانە. ئەگەرچی لە ڕوانگەی شەرعی

داڵ و دراوه. ئەو مێرمن، پەیوەندیی سێکسی ڕێگەپێیەکەم ساتەوەختی مارە کردنپێگەیەکی نییە و لەگەڵ 



بوون و پەیوەندیی سێکسی پاش کەمێک مارەی هەمیشەیی ک ماره دەکرێن لە ئەگەری دووگیانمندااڵنەی کە لێ

هۆگریی بۆ خوێندن و وازهێنان لە خوێندنە. دەکرێن. لە گرنگترین لێکەوتەکانی بڕیاری مەحرەمێتی، بێ

سااڵن و قۆناغی دیپڵۆم  53هەتا تەمەنی  کردنی خوێندنیناچارلە ڕێگەی بە ناوەنده یاساییەکان و پەروەرده 

بڕیاری تی کاو لە هەمان کاتدا بەو ڕاهێنانەی کە لە قوتابخانەکاندا بە قوتابیان و بنەماڵەکانیان دەدرێ دەتوانن 

 بخەنە دواوه. هاوسەرگیریی کاتی  مەحرەمێتی و

 هاوسەرگیریی کاتی  و تەندروستی لە بڕیاری مەحرەمێتی / یاساییی ەر( ڕاوێژ1

 هاوسەرگیریی ی یاسایی ئەو کەسانەی کە ئەزموونییئەنجامەکانی لێکۆڵینەوه ئەوه دەردەخەن کە زانیار

کاتییان بووه، زۆر کەمە و  ئەم بابەتە ننان تووشی کێشەگەلی وەکوو بە جێهێشتنی نن بەر لە کۆتایی هاتنی 

، لە نوسینگەکاندا تۆمار بکرێهاوسەرگیریی کاتی  ماوه دەکات. بەاڵم ئەگەربەخشینی ماوەی سیغە بە بێ 

ۆیان کاتیدا بە تەواوەتی لە مافەکانی خهاوسەرگیریی  الیەنەکان لەئەوە ڕاوێژکاری یاساییش پێشکەش بکرێ 

اوسەرگیریی ه ئاگادار دەبن و بواری پێشێلکردنی مافی تاکەکان سنوردارتر دەبێتەوه. خاڵێکی دیکە ئەوەیە کە

بۆ ئەوەی ماوەی عەدەکەی کۆتایی  بێەکوو ڕاگرتنی عەدەی هەیە. واتە نن دەبێ چاوەڕێ مەرجێکی وکاتی 

 ۆرەکانیی جدێکی دیکە. بەاڵم لە ئێستادا شایەی پیاوکراوڕۆنه( و پاش ئەوه ببێتە سیغە 11پێ بێ )کە زیاتر 

ه، ڕەچاوکردنی عەدەمەند و خوداپێداو، ننانی خوازیاری سیغە بە بێ ڵکاتین کە پیاوانی دەوهاوسەرگیریی 

بۆ چەندین جار سیغە دەکەن و ئەم نەریتە بووەتە جۆرێک سەرچاوەی داهات بۆ ننان و ڕابواردن بۆ پیاوه 

 بەدی دێ کە ینزیک یهەوەسبازەکان. لێرەدا دووگیانبوونی نەخوازراو، لە باربردنی کۆرپەلە، نەخۆشی

 ییەکانە. کەواتە ئەو هاوسەرانەی کەئەوەش بە هۆی ناوشیاری سەبارەت بە پرسە تەندروستییە سێکس

و لە  ی بکەنبێ سەردانی ناوەندەکانی تەندروستدەدەن دەئەنجام / بڕیاری مەحرەمێتی هاوسەرگیریی کاتی 

اوسەرگیریی ه ی سێکسی بە ئاگا بن و بۆ ئەو نن و پیاوانەی کە پێشینەییپێشگری و تەندروست تێبینیەکانی

 کرێت. کاتییان هەیە کارتی تەندروستی دەرب

 هاوسەرگیریی کاتی  سیغە / و سنووردارکردنی یاسای دار( مەرج1

وەک ڕیگە چارەیەک بۆ تێرکردنی هاوسەرگیریی کاتی  بە گوێرەی ئەنجامەکانی لێکۆڵینەوه بە گشتی

و بۆ  کە خێزاندارن ەیپیاوانئەو ننان بووه؛ ئاسایانەی خوازی پیاوان و ڕێگەی بە کارهێنانی کااڵڕەنگیفرە

سەرگیریی هاو کەدەکرێ پێ  یانپێشنیارهاوسەرگیریی کاتی  خوازی خۆیان ڕوو دەکەنەڕەنگیفرەتێرکردنی 

دا کات لە یەکبۆی نەبێ پیاو )هاوسەردار و سەڵت( کاتیش پەیوەست بکرێتەوه بە ڕەزامەندیی هاوسەرەکان و 

. دەکات ەشەرعی لەم یاسایکەڵکاوەنوویی . ئەم مەرجدارکردنی یاسایە ڕێگری لە سیغە بکاتپتر لە ئافرەتێک 

اوە ماوە، ناوەندماوه و درێژملە الیەکی تریشەوه هاوسەرگیرییە کاتییەکان لە ڕووی زەمەنییەوه بۆ سەر کورت

کرێ و او ببە شێوەی یاسایی، مامناوەندماوه ڕەچهاوسەرگیریی کاتی  دابەش دەبێت. پێشنیاری دەکرێ کاتی

سەندنی لەشفرۆشی و ەحاڵەتی کورتخایەندا جۆرێک تەشەن ئەگەر داوا کرا درێژ بکرێتەوه. چوونکە لە

افی مبە هۆی ئەوەی تێگەیشتن، بۆ ننان بێڕەوشتییە و لە حاڵەتی درێژماوەدا لە ئەگەری نەبوونی لێک

 دنەوەیان نییە، ئازاربەخشە. هەڵوەشان

 



  داهاوسەرگیریی کاتی وه بە قازانجی ژنان لەهەڵوەشانەلە بواری نەفەقە و مافی ڕێژی ( یاسادا1

یریی هاوسەرگ و ننان لەبەدی دەکرێ  ی یاسایییکاتیدا جۆرێک نایەکسانهاوسەرگیریی  بەو پێیەی کە لە

هەمیشەیی ڕووبەڕووی نایەکسانی زێدەتر دەبنەوه، پێشنیار دەکرێ کۆمەڵێ یاسا هاوسەرگیریی  لە چاوکاتی 

کاتیدا لە مافی نەفەقە سوودمەند بن؛ چوونکە هاوسەرگیریی  ئافرەتان لەبۆ ئەوەی ئاماده و ڕێک بخرێ 

 ەبخواستە مادییەکان مل  دابین کردنیبە مەبەستی  اننن ێک لەئەنجامەکانی لێکۆڵینەوه دەریدەخا کە زۆر

بە مافی ننان نازانێت.  داکاتیهاوسەرگیریی  دەدەن؛ لە حاڵێکدا کە یاسا، نەفەقە لەهاوسەرگیریی کاتی 

هەمیشەیی بدرێ بە هاوسەرگیریی  وەش دەبێ وەکووهەڵوەشانەمافی لە ئەگەری زەخت و تەنگانە هەروەها 

دەبنەوه و درێژەدان بە نیان ی توندوتیژ ئافرەتان بۆ ئەوەی لەو حاڵەتانەی کە ننان ڕووبەڕووی زیان یان

 وەشێنێتەوه. هەڵبوهاوسەرگیریی کاتی  بە شێوەی  تاکالیەنانە نەکەیان بە نامومکین دەزانن بتوانلەگەڵ هاوسەر

 ، هەلی کار و کارخولقێنی         ی( باشتر کردنی بارودۆخی ئابووری0

 ،وویان هەبکاتیهاوسەرگیریی  ئەزموونیدیمانەکان، حاڵەتی بێژومار لەو نن و پیاوانەی کە شیکاریی  لە

ه، دەزانی. بەدەر لەو یئابووری الوازینەبوونی کار و بارودۆخی بە  انهاوسەرگیریی کاتی هۆکاری ملدان بە

ننان کەمتره و ئەم دۆخە، هەناری و بارودۆخی  یئابووری یلە پێکهاتەی کۆمەڵگای ئێرانی ڕێژەی بەشداری

گەلی وەکوو وەزارەتی کار و ەات. کەواتە پێشنیار دەکرێ ڕێکخراوننان تۆختر دەکئابووریی  خراپی

هەرەوەرزی، شارەوانییەکان، وەزارەتی پیشە و کانزا و ... بە دابینکردنی هەلی کار و لە ڕێگەی 

یشەیی هەمهاوسەرگیریی  گەنجان بۆئابووریی  هەلی کار بڕەخسێنن بۆ ئەوەی بارودۆخی یەوەکارخولقێنی

ەکی دیکەشەوه ڕێژەی بەشداری ئابووریی ننان بەتایبەت ننانی خۆسەرپەرشت زیاد بکرێ دابین ببێ و لە الی

 بە هۆی هەناری ئابووریی و بێکاری پاشگەز ببنەوه. هاوسەرگیریی کاتی  بۆ ئەوەی لە ملدان بۆ

 لە ئێرانهاوسەرگیریی کاتی  ی وەک هۆکاری گۆڕینی بێچمیئایینوری زانایانی ( دە3

وەک یەکێک لە گرنگترین فاکتەرەکانی گۆڕینی کۆمەاڵیەتی لە ئێران دەتوانن بە دەرکردنی ی ئایینزانایانی 

/ بڕیاری مەحرەمێتی، هاوسەرگیریی کاتی  فتوایەکی شەرعی و شرۆڤەی فەلسەفەی ڕاستەقینەی

 / بڕیاری مەحرەمێتی بە مەبەستیهاوسەرگیریی کاتی  خەسارەتەکانی ئەم چەشنە پەیوەندییە کەم بکەنەوه.

ئەخالقی ئاماده کراوه؛ بەاڵم لە کۆمەڵگای ئەوڕۆیی بە هۆکارگەلی جیاواز وەکوو ڕێگری لە لەشفرۆشی و بێ

لە ە هۆی دەبێتئەنجام دەدرێ  نهێنی/ بڕیاری مەحرەمێتی کە بە شێوەی هاوسەرگیریی کاتی  بێدەنگی یاسا،

ەندنی سە، تەشەنی و ناتەندروستبە شێوەی نایاسایدایکبوونی منداڵی نەخوازراو، لە باربردنی کۆرپەلە 

 . کەواتە بێچم و ڕەواڵەتی سستکردنی بنیاتی بنەماڵە و ... لەشفرۆشی، ئاسانکاری بۆ منداڵهاوسەری،

ی لە ایینئلە ناوەڕۆک و ئامانجەکەی دوور کەوتۆتەوه. بەو پێیە فتوای شەرعی زانایانی هاوسەرگیریی کاتی 

هاوسەرگیرییە کاتییەکان لە نووسینگە یاساییەکانی تۆمار سەر بنەمای تۆمارکردنی فەرمی هەر هەموو 

 کەمکردنەوەی لێکەوتە نەرێنییەکانیزیاتر هەرچی بۆ  تەاڵ ق گرنگترین فاکتەرەهاوسەرگیری و  کردنی

 / بڕیاری مەحرەمێتی.هاوسەرگیریی کاتی 

 



 ئۆکانجییی و کۆمەاڵیەتی لە ڕێگەی میدیا گشتییەکان و ئێنکەلتوور( بەستێنسازی 3

ەتییەکانە. کۆمەاڵی رەکان لە بواری ڕێگری لە خەسارەوشیارکردنەوه و ڕاهێنان یەکێک لە کاریگەرترین فاکتە

میدیا گشتییەکانی وەکوو میدیای نیشتمانی، هەواڵدەرییەکان، گۆڤارەکان و بەتایبەت تۆڕه کۆمەاڵیەتییەکان لە 

/ بڕیاری مەحرەمێتی بێ تۆمارکردنی یاسایی و هاوسەرگیریی کاتی  ڕێگەی پیشاندانەوەی خەسارەتەکانی

/ بڕیاری مەحرەمێتی هاوسەرگیریی کاتی  مەرجە یاساییەکانیسەبارەت بە هەروەها زیانیاری بەخشین 

ەلی گ/ بڕیاری مەحرەمێتی کەم بکەنەوه. هەروەها ئێن جی ئۆهاوسەرگیریی کاتی  دەتوانن لێکەوتەی نەرێنی

ە مافەکانی مندااڵن و ننان دەتوانن لە بواری ئاگادارکردنەوه و ڕاهێنانی وەکوو ئەنجومەنەکانی پشتیوانی ل

بنەماڵەکان دەورێکی بەرچاویان هەبێ کە هەڵبەت  ئەمە پێویستی بە هاوکاری ناوەنده دەوڵەتییەکانە. لە الیەکی 

کی بەرچاویان ێتریشەوه لەم سااڵنەی دواییدا سینەماکاران و سلێبریتییەکانیش لە کاروباری کۆمەاڵیەتی دەور

هەبووه و لە حاڵەتگەلێکی وەکوو ئازاراندنی سێکسی مندااڵن و نینگە توانیویانە لە ڕێگەی فیلمسازی، 

الپەڕەی ئەنتەرنێتی )ئینستاگرام و توویتەر( لە بواری ئاگادارکردنەوه و زانیاریبەخشین داپەڕی کاریگەریان 

 و چاالکییە کۆمەاڵیەتییەکان بە بابەتێتی هەبێت. لەم بوارەدا، هونەرمەندان بە بەرهەمی هونەری

/ بڕیاری مەحرەمێتی لە ئێن جی ئۆکان و تۆڕه کۆمەاڵیەتییەکان دەتوانن لە هاوسەرگیریی کاتی 

یان / بڕیاری مەحرەمێتی دەورێکی تۆخترهاوسەرگیریی کاتی  کەمکردنەوەی هەندێ لە لێکەوتە نەرێنییەکانی

 هەبێت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نووسەرسەبارەت به 

له زانکۆی یاسای لەندەن له « نامووس»کامیل ئەحمەدی، خەڵکناسی کۆمەاڵیەتی و توێژەر، براوەی خەاڵتی 
بنیاتی جیهانی ئاشتی بەشی ئەدەبیات و زانسته « ئاشتی»و براوەی خەاڵتی ( IKWR)بنیاتی مافەکانی ژنان 
ئەحمەدی سەبارەت به گەشەی کۆمەاڵیەتی و . توێژینەوەکانی کامیل جۆرج واشینگتۆنهمرۆییەکان له زانکۆی 

نێودەوڵەتی، ئێتنیکەکان و پرسەکانی پەیوەست به ڕەگەزێتی )جێندەر( و مندااڵن بووه. وتار و توێژینەوەکانی 
 پێشووی ناوبراو به زمانەکانی ئینگلیزی، تورکی ئەستەنبۆڵی، فارسی و کوردی له ژێر ئەم ناوانه چاپ کراون:

)ڕوانینێکی خەڵکناسانە بۆ داب و نەریتی  ڕۆژهەاڵت و باشووری ڕۆژهەاڵتی تورکیا ڕوانینێکی دیکه بۆ -
  Etkim press (Istanbul, Turkey 2009) مزۆپۆتامیا(؛

 Uncut Voices)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به خەتەنەی ژنان له ئێران( که له الیەن  به ناوی نەریت -
Press-Frankfurt ه چاپ کراوه؛و وەشانخانەی شیراز 

)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به هاوسەرگیری پێشوەختەی مندااڵن له ئێران( باڵو  زایەڵەی بێدەنگی -
 ؛  Nova Science Publisher, Inc., New York 2017بۆتەوه له 

سیغە / هاوسەرگیری کاتی له ئێران( که دەقە  ەبارەت بە)توێژینەوەیەکی گشتگیر س ماڵێک له سەر ئاو -
فارسییەکەی له الیەن وەشانخانەی شیرازه باڵو بۆتەوه و وەشانخانەی مێهری لە لەندەنیش دەقە ئینگلیزییەکەی 

 چاپ کراوە؛

)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به هاوسەرگیری سپی له ئێران( بە ئینگلیزی و  ماڵێک بە درگای ئاوەاڵوە -
 کە وەشانخانەی مێهری لە لەندەن چاپ کراوە؛ فارسی

بۆ ئەنجوومەنی پشتیوانی له مافەکانی مندااڵن ئەنجام درا که  یتااڵنی منداڵتوێژینەوەیەکی دیکه به ناوی  -
 ـی هەتاوی ڕوونوێنی کرا؛ 8931بابەتی زبڵگەڕی مندااڵنی له تاران تاوتوێ کردووە و له ساڵی 

)توێژینەوەیەک سەبارەت بە ناهاوسانان له ئێران( که  شاری قەدەغەکراوی دەق و فارسی  دەقی ئینگلیزی -
هەندێ وتاریشی به زمانەکانی فارسی و ئینگلیزی لێ دەرکێشراوه و چاپ کراوه و لەم ماوەی دواییدا له الیەن 

 وەشانخانەی مێهری له لەندەن چاپ کرا؛ 

)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به شوناس  ا سنوورسنوورەوه هەتو توێژینەوەیەکی ناوبراو له ژێر ناوی له  -
ئێتنیکی عەرەب، بەلووچ، کورد، فارس و تورکی تاوتوێ کردووە که هەندێ وتاریشی  5و ئێتنیکایەتی له ئێران( که 

به زمانەکانی فارسی و ئینگلیزی لێ دەرکێشراوه و چاپ کراوه و لەم ماوەی دواییدا له الیەن وەشانخانەی مێهری 
 ندەن چاپ کرا؛ له لە

کە خەری جۆرەکانی کاری منداالن لە ئێرانو  خەتەنەی پیاواندوایین توێژینەوەکانی نووسەر سەبارەت بە -
 چاپ دەکرێت. 

  www.kameelahmady.com   توێژینەوەکانی لە ماڵپەڕی خۆیان دەست دەکەوێت: 
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