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 پوخته

ی ەیەند دەی چەماوە ل یکات هاوسەرگیریی ،وهەعێی فیقهی شەوانگڕە بوونی لەی گوماناوی نەوانەچێپە ب

 نیزایان، باوبووەشارە ل ەڵێکان بووه. کۆمەییکەلتوور –کۆمەاڵیەتی  ەنێبزوچالنج ەپرسە ک لێکەابردوودا یڕ

کدا ڵێحا ەزانن؛ لەر ئاستی کۆمەڵگا دەسە ی لەڵندەگ یندنی زیاترەسەنەشەهۆکاری تە ی بکات هاوسەرگیریی

ی ەڵندەگ ەگری لڕێی ەگڕێتاکە  کاتی،هاوسەرگیریی  و هاندان بۆ ەشەبانگە دان کەوایڕو بەلە کی دیکێندەه

دوور  ەب ێبەدە ک ێگرەخۆ دە جیاواز ل یەوتەکێهۆکار و لە م دیاردەستایە. ئێزیادبووی کۆمەڵگای ئە وو لڕ

ای مەبنمین جار، ەکەدا بۆ یەوەینڵکۆێم لەلە یێم پەر بەت. هێی بۆ بکرەوەندنێخوە ی الگرانەوانگڕە ل

ها ەروەت. هێکرەد ێتاوتومەحرەمێتی بڕیاری کاتی / هاوسەرگیریی  ی، یاسایی و کۆمەاڵیەتیئایینژوویی، ێم

ە بە اردم دیەئدۆزی، زەمینەوازی ێنانی شێکارهە تی و بەندایەتی و چەچۆنایی ەئاراستە رگرتن لەکوەڵکە ب

ـی 6931 – 6931ی ڵساە هان لەد و ئیسفەشهەتاران، م شاریکەالن ێر ئاستی سەسە لی گشتگیر ەوێش

بوونی خوازی و ئاسانێریڕابوخۆشە ک ادەپیشان دە وەژینێم توەکانی ئەنجامەکرا. ئ ێتاوی تاوتوەه

واری ەئاسە کبڕیاری مەحرەمێتین کاتی / هاوسەرگیریی  رییەوەی تەری دیاردەوسهامنداڵرجی ەلومەه

 هاوسەرگیرییە بسەبارەت ناو پیاوان ە نی لێرەتی نەینییەچمگرتنی زێتان و بەت بۆ ئافرەتایبەدناوی بەکوو بەو

/  کاتی هاوسەرگیریی کانیەئاشکرا و شاراوە دیوە دراو ڵوەدا هەوەژینێم توەل وه.ەتێوەکەد ێل ییەمیشەه

کی ەیەوانگڕی ەوەبۆ ئ ێبکر ێی زانستی تاوتوەوێشە و بە ی الگرانەوانگڕ ێبە بمەحرەمێتی بڕیاری 

بە ت ێربدە بینانکی و واقیعەرەی سڕیگە چارەو ە ئاراوە تێبە کۆمەاڵیەتییە م دیاردەت بەبارەوون و ورد سڕ

 دارانێئە اتی لک هاوسەرگیرییبنیاتی ، چارانەڕیگەم ەی ئێپە ر. هیوادارین بەکار و یاسادانێجەبێرپرسانی جەب

ل ێشێدا پێنی تاڵتان و منداەکانی ئافرەمافە ک کێجۆرە ، بێک بخرڕێە وەو کۆمەاڵیەتیی یاساییی ەسۆنگە ل

 ت. ێزرێیی بپارەمیشەه هاوسەرگیریی یەگێو پە ڵماە، بنیاتی بنێکرەن

 ن، یاسا، فیقهـاڵ، ژنان، مندابڕیاری مەحرەمێتی کاتی،هاوسەرگیریی  کان:هکلیلییه وش
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 کیهشێ. پ1

یان  وورکەلتلە سەر بنەمای ە ن کێم دەرهەکان بەمرۆییە زێنگەی خواست و ئێپە کان بەکۆمەاڵیەتییە فتارڕ

ی ێپە بو ە ییی مرۆیرووشتئارەزوویەکی سکانی ژن و پیاو ەندییەیوەن. پێکرەدە ئاراستواز و ستایلی ژیان ێش

ر ێا تتدەکی تایبەیەوێچوارچە ی جۆراوجۆر و لەوێشە بئارەزووە م ەک، ئێکەلتوورر ەکانی هەویستییێپ

ەزووی ئارکوو ەوخواستگەلی دی ە نانێر دابینکردن و هەرامبەزی بەگڕەندی لەگەڵ ەیوەپە ت. ئامانج لێکرەد

م ەو ئە یەانشنەو چەو ل لێگیران زڕێویستبوون، خواست بۆ ەخۆشکسی، سۆزداری، خۆشویستن و ێس

کردنی رێوازی تێش. نێکرەدی دەکاندا بەکەلتوورو  ڤموو مرۆەهە و لە یەهبایۆلۆجییان ی ەرچاوەسە تانسخوا

 ت.ێنێنوەدا خۆی دهاوسەرگیری یەوێچوارچە کاندا لەمرۆییە کەلتووری ەزۆربە لئارەزووی سێکسی 

موو کۆمەڵگا ەه ەین لڵێتوانین بەدە کە کانەکۆمەاڵیەتیی ەسندکراوەو پ ە گرینگریتەنە ک لێکەی هاوسەرگیری

کی ەدیینەیوەی پێپە بە ک ەوان ژن و پیاوێنە ل کێستەبێگر هاوسەرگیری رمی ناسراوه.ەفە کاندا بەمرۆیی

 کی تریەیەناسێپە ل (.6939، ل هللاضف) تێنرێپەسەریان دەسە و یاسا جیاوازه، ب ئایینگوێرەی ە بە یاسایی ک

ر ەبە ونەکەدە ک ێکرەپیاو و ژن د یروونی و کۆمەاڵیەتیەیی، دەستەجگرتوویی کەیە بە ئاماژهاوسەرگیری، 

 ەکام لر ەهئەم پرسانە لە الیەن ی ەوەووبوونەڕووبڕو ر کۆمەڵگادا ەمبەهە بوون لەڵکێکسانی و تەیم ەد

یە. )دانینو، ەژن و پیاو ه یجیاوازیە وان لەی ئیشتنەگێتە چۆنیەتی بە ستەوابزۆر نزیکانە  یەوێشە ب، انەنەالی

وان ێن ندییەیوەپە کە کەیەوەکرد هاوسەرگیری ناسیکەڵو خی کۆمەڵناسی ەناسێی پێپە ها بەروە(. ه6939

: 6931 . )ساروخانی،مومکین دەبێتکسی ێسیی ەمیشەندیی هەیوەپمای ەر بنەسە ر لەرامبەزی بەگڕەدوو 

51) 

ۆمەڵگای ک یی کۆمەاڵیەتیەکەە، یڵماەبنیە. ڵەماە، بنێگرەچم دێب بنیاتی هاوسەرگیریمای ەر بنەسە ی لەوەئ

 ەکان لەندامەی ئەناگەری ژیان و پەنێی سازەی کۆمەڵگا و خانەکڵەما و کۆەبنوەک ناسان، کەڵمرۆییە. خ

ە ڵماەبندات. ەوو دڕدا ەناگەم پەبوون لکۆمەاڵیەتیبۆ بە ڤزموونی مرۆەم ئەکە. یدەڕواننهاوسەرگیری 

 ،گەورەساڵانی ندامەن و ئێلکەدە وەکێوخۆ پەاستڕی ندیی خۆیەیوەپە بە کە یەسانەو کەک لێوپوگر

ە بە ڵماە( بن6319) 1س و الکێگێڕ(. ب515: 6933)گیدنز، ە ستۆیەئە کانیان لڵەاگرتنی منداڕتی ەرپرسایەب

و یان  نیێوه، هاوخوەیسێکسیندیی ەیوەی پەگڕێە لە کە ک هاتووێپس ەک ەڵێکۆمە لە زانن کەک دێپوگرو

و دوەکی ندییەیوەپە رد، ژن، دایک، باوک، برا و خوشک لێک مەکتر وەلەگەڵ ی( ڕۆڵەک ەکران )وڵقبوو

(. 6931رامی، هن )بەبەر دەسە یان بژتدا ەکی تایبەیەکەیە نن و لێک دێش پەکی هاوبێکەلتوورن و داەنەالی

چم ێر بەرامبەزی بەگڕەدوو  هاوسەرگیریی یێپە بە کە کانەکۆمەاڵیەتییە کخراوڕێیزی گشتیترین ڕە لە ڵماەبن

ی یشەهاوب کێزیاتر جۆرە ڵماەبنت. ێکرەدی دەدار بەگەڵیان ب ەقینەاستڕ ینیێندیی خوەیوەیدا، پێو ت ێگرەد

ایە. ستۆدەئە یی لەردەروەو پ یی، ئابووریەستەتی، جەو کارکردی جۆراوجۆری تایب ێگرەخۆ دە نی لێشو

اسایی، یئابووری، ندی جۆراوجۆری بایۆلۆجی، ەهڕەهەڵگری ە کە کی کۆمەاڵیەتییەیەکەیە ڵماەوه، بنێم شەب

نگە گری ەرەفاکتە لە وەشەکی دیکەالیە و لە کی کۆمەاڵیەتییەیەکەی ڵەماەبن؛ یەروونی و کۆمەڵناسیەد

ە بە ڵماەکاندا، بنەموو کۆمەڵگا مرۆییەهە (. ل691: 6931)ساروخانی، ە کۆمەڵگایر ەکانی سەرەکاریگ

و لێک داوەتەوە یان ڵەماەکانی بنەچمێبناسان و کۆمەڵناسان کەڵو خە یەنی هوی جۆراوجۆر بوەوێش
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کی ێدنەن و هێکرەدی دەکۆمەڵگاکاندا بە ک لێزۆرە لە ڵماەکانی بنەچمێبە ل ێندەندییان کردووه. هەنبێپۆل

کساالر؛ ی باوکساالر / دایڵەماەو؛ بناڵربە/ ب کیی ناوڵەماەوه. بنەبنەدسنووردار کان ەتەبۆ کۆمەڵگا تایبە دیک

ری ەواو / تاکهاوسەی ناتڵەماەری؛ بنەهاوسەری / فرەی تاکهاوسڵەماەبنن؛ ێن / دایک شوێی باوک شوڵەماەبن

ی ەژێڕمای ەر بنەسە لە ڵماەبنە ن کەندییانەنبێو پۆلەی لڵو هاوما شیەهاوب هاوسەرگیریی ،ەڕی زڵەماەو بن

      (.6933)باقری،  باسی کراوەە ڵماەکانی بنێنوە ن و جۆرێت و شوەاڵسەندامان و دەئ

ە کە یەه شتییی گمی کۆمەاڵیەتەبۆ سیستکارکردی ئەرێنی کدا ێتڵەحاە ە، لڵماەنانی بنێکهێرگیری و پەهاوس

 بن،ەنی گونجاودا نەمەتە کان لەرەر هاوسەگەئە ؛ واتێبکر داشیاوکی ێسەکاتی گونجاو و لەگەڵ کە ل

ی ەسۆنگە کان لەرەم هاوسەهنجامدا، ەئە لدات. ەوو دڕ ەختەشوێپ هاوسەرگیریی یان ەختەوپاش هاوسەرگیریی

ی و یەستەخۆشی جەنی وەکوو ی جۆراوجۆریریی کۆمەاڵیەتەم کاریگەبینن و هەت دەسارەخە وەتییەتاکای

کۆمەاڵیەتی و بەشداری می ەی کەژڕێە گاتەتا دە بگرە وگیرییەهاوسەر ژیانیە ی لندەزامڕەروونی و ناەد

 ێتی و کۆمەاڵیەتی زۆری لەواری تاکایەخۆی ئاسە )کە ڵماەبنە لواو ەنات ییەتیکۆمەاڵقبووڵکردنی 

 ت. ێگرەرۆکی کۆمەڵگا دەوه( بەتێوەکەد

ک ێلە تسەکی وابڕێک بگۆەو هاوسەرگیرییان کانیان،ەکۆمەاڵیەتییئابووری و  ەجۆراوجۆرە ن تیۆرییەخاو

یانی ژکخستنی ڕێوازی ێری شەک پیشاندەیەادڕکدا تا ەموو کۆمەڵگایەهە ل یهاوسەرگیر نیەمەوه. تەتەداو

 ن.ندەی سوودمێل داهاوسەرگیری کاتیە ژنان و پیاوان لە کە یەتانەرفەو دەری ئەرخەها دەروەیی و هڵەماەبن

م زیان و ەلە نێنجان، بۆ وەبۆ گ دییواری جەزیان و ئاسببێتە هۆی  ێتوانەد ەختەوپاش هاوسەرگیریی

ی کچ و ەشیاوندیی نەیوەبۆ پ تی، هۆگرییەرپرسایەبلە ئەستۆنەگرتنی ە ین بەبکە توانین ئاماژەدە تانەسارەخ

ی ەرەکاندا پەشارە ورەگە وار لەندێنج و خوەناو چینی گە لە ک یڵسپی یان هاوما هاوسەرگیریی ،ڕکو

ە استونی خووبەرنێتهۆی ە بژیان ە دخوویی لەیی، بەشاوەتی و گێنجەنی گەمەۆچوونی تڕفیە و ب 1ندووهەس

ۆکی، مەکانیان، خڵەۆڕکردنی هاوسەرگیری نگەدر بۆ هۆیکانی دایک و باوک ەرۆشییەکان، پەتییەتاکای

 هاوسەرگیریی وه،ەشەکی دیکەالیە ل(. 6931نقی، پورر و ... )ەی هۆشبەر مادەبە نا بردنە، پسێکسیی ەشێک

یان  ەختەشوێپ هاوسەرگیریی وه.ەتێوەبک ێی زۆری لەشێک ێتوانەریش دەوسهامنداڵیان  ڵی منداەختەشوێپ

ی ێپە ت. بێن کرا باڵسا 63نی ەمەخوار تە لە ک ێوترەک دگیرییەهاوسەرە شنەر چەهە ری، بەوسهامنداڵ

ە لڕێکەوتی تەمەنی لە نێوان ە ک ێوترەدک ێسەکە ب ڵ، منداڵکانی منداەمافۆکی کۆنوانسیۆنی ەڕناو

 یکەلتووررجی ەلومەهو یاساکان  یێپە بە نەمەم تەتان ئاڵوە ل ێندەهە م لەاڵبنە. اڵسا 63تا ەهە وەدایکبوون

ە شنەر چەه بە کانەوەتەکخراوی نڕێتی ەشیمەحت. سندووقی ێردا دەسە انی بڕگۆە تاڵو وەئ یو کۆمەاڵیەتی

ە وەروونییەیی و دەستەی جەسۆنگە ل ڕی کچ یان کوەوەر لەن، باڵسا 63 نیەمەر تێکی ژگیرییەهاوسەر

ە ل کێکەین. اڵمندا هاوسەرگیریی ێڵدە، نب داریڵو منداهاوسەرێتی تی ەرپرسایەکردنی بڵی قبووەئاماد

ە . لەختەشوێپ هاوسەرگیریی هۆیە تێبەدە ک ەی کچانەنەتەران خێتی ئاڵوە ل کانەییکەلتوورتی و ریەن ەڕەباو

زگای هورمزگان، کرماشان، ێکانی پارەناوچە ل ێندەهە لیەکان عیێشافئاینزا لقی  یەهلی سوننەناو ئ
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ە بە کە باو بوولە ناویاندا ی کچان / ژنان ەنەتەریتی خەنە وەمانەرزێدە ل واژاۆڕربایجانی ەکوردستان و ئاز

ە ر لەترین هۆکاری کاریگگرینگ 1.کردووەە وەمبوونەکە ووی لڕی دواییدا ەناڵم ساەلە وەییڵخۆشحا

ختی ە، زیاسایی یواری، پشتیوانیەندێخومەنزم و ک یواریەندێژاری، ئاستی خوە، هەختەشوێپ هاوسەرگیریی

ر دوو ەبۆ ه ەختەشوێپ هاوسەرگیریی کانە.ەییئایینریتی و ەنە ەڕو باوە راناڵساوانینی پیاوڕکۆمەاڵیەتی و 

 ەختەشوێپ هاوسەرگیریی کانیەوارەئاسە خشتره. لەبزیانبۆ کچان ە م دیاردەئم ەاڵرانییە؛ بەی نیگێجە کەزەگڕە

رشت ەپرەسێنی باڵبوونی منداردەەروەیی، پەوێبڵ،ق، منداەاڵی تڕێژەکشانی ەڵه بە:ین ەبکە توانین ئاماژەد

شفرۆشی، ەژاری و لەی هەپرۆسیی وامەردەر کچان، بەکسی بۆ سێس کەڵکاوەژووییرشت، ەرپەدسەو ب

 ەکی کۆمەاڵیەتییێستەبێگرهاوسەرگیری،  2کچان.ی کانەۆحییڕو  سێکسییی و ەستەجە خۆشییەزۆربوونی ن

ە کی گونجاو کاتە ندروست و لەت هاوسەرگیریی نجامیەئە لو  دەکا ڤی مرۆەوەی نەوەری مانەبەستەو د

 ت. ێست دەدەوئاسوودەیی و ئاسایشی کۆمەڵگا  ئەوە ێوام بەردەبە ڵماەبۆ بنیاتی بنکانی ەنییێرەئە ردکارک

ە ن و بەکیاسایی بە بە سرووشتیی ئارەزووەم ەئە یان داوڵوەکان هەرستییەکتاپەیئایینە ژوودا، ێژایی مێدرە ل

کرد. ەد ەغەدەنی خۆیان قڕیگەچارەکاە و ترازان لڕەوشتی ێبە وتووانی خۆیان لەنکێشو ی جۆراوجۆر،ەوێش

ی ێکارفتڕ یشنەرچەووی سڕەر خستنەسە تەپرژاندووتی ەکی تایبێرنجەی ئیسالم سئاییندا، ەوانێم نەل

و داچوون بە الڕێمی، ڕری نانۆەسەگری، چاکسازی و چارڕێە بتی ەکی تایبەییگرینگزراو و ێپار یێکسیس

ی ەردەورە، چاکسازی و پڤی مرۆڵماەری و کەوەختەوتن، بەشکێ، پەشەگە ، چوونکداوە کانەسێکسییە شێک

ە و بە ڵماەمی بنەبوونی سیستەو تۆکم یوامەردە، بشیاوی ەگڕێە ک لەڵەچڕەدان و پاراستنی ەژێوه، درەن

 ەداشانێک مەبوونی ئەو ن بە الڕێداچوونەم ەکانی ئەجۆرە ل بوونەوەزراوی و پاکێپارە ل ،ی کۆمەڵگایدوایدا پاک

کسی و ێزی سێنی و خۆپارێپاکداوندی ەهڕەدوو ە کسی لێفتاری سڕاستنی پارلی ئیسالمی ێ. مۆدبینێتەد

م ەت. ئێک دێپ (ریێبژرەی هاوسەگڕێە کان لەکسییێس ئارەزووەی ەندانەزامڕەرکردنی شیاو و ێنیکاح )ت

ە کاتی لە مرۆیی ل نییۆڕهگقۆناغەکانی ە لکان ەرنامەما و بەبنە و لاڵربەکی بێ، سنوورندهەهڕەدوو 

کردن و ە، ئامادسێکسیی ەدرەروەنی و پێنوڕێ، ڵۆڕ، کۆنتچاودێریژیان )دواساتی تا ەهە وەدایکبوون

ری ەسەو چاکسازی و چارهاوباخەڵی وازی ێکسی و شێس نانیێاهڕهاوسەرگیری،  کاتیە کسی لێنانی سێاهڕ

ئارەزووی سێکسی رکردنی ێئیسالم، تی ئایین .(6933)نورعلیزاده،  تێگرەخۆ دە ل (کانەسێکسییە مییڕنانۆ

ر ەس ەژمار و داکۆکی لەهە تێنێسندکراو دەکی پێتەک بابەوهاوسەرگیری،  سایە و ل ڵەماەمی بنەسیستە ل

ی کانەرەبوون لەگەڵ هاوسەڵکێی تەگڕێە خۆیان لە ئارەزووی سێکسی دا کەکان دڤەمرۆە بە گڕێکا و ەد

 (.6931ن )کجباف، ەر بکێخۆیان ت
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ی کۆماری نەدەیاسای مە یێم پەکانە. بەییئایینها ەی ئیسالم و بئایینی ێپە ب هاوسەرگیری رانێتی ئاڵوە ل

ە یغە( ب)س ییی و کاتەمیشەه هاوسەرگیریی شنەعە، دوو چێهلی شەکسان لەگەڵ فیقهی ئەیران ێئیسالمی ئ

کی ێاتکردنی کدیاریکاتی و سنوورداریی  ێبە کان بەرە، هاوسداییەمیشەه هاوسەرگیرییە ل .یوەرمی ناسەف

ی ەرێگوە نی بەدەیاسای م 6606تا ەه 6615کانی ەران )مادێئیاساکانی ی ئیسالم و ئایینی ێپە دیاریکراو، ب

اری گوتە لە ک کاتی هاوسەرگیرییە م لەاڵبن؛ ەدەد هاوسەرگیری یمانیە( پهاوسەرگیریشیاوی رجی ەلومەه

ی ەدو ماە عێزای شئایینی ەرێگوە کان بەرەهاوس ،و کۆمەاڵیەتی زۆر بۆچوونی جیاوازی لە سەرەئیسالمی 

ندیی ەیوەی پەوەم بن بۆ ئەحرەمە وەکێک پەیەماوە ن کەدەدک ێیمانەپە وەکێران پێنی ئەدەـی یاسای م6601

ە ویست بێو پ ەوەتێشەوەدەڵه خۆە خۆ بە کگیرییەهاوسەر ینی کاتی دیاریکراو،ەڕپێت. پاش تێبەکسییان هێس

 ،ق ناکات. ەاڵت

ێ بوونی هەب هاوسەرگیرییە ر لەب ەکیندییەیوەپچوارچێوەی ئەو شەرعە ە ئەگەر لە وەشەکی دیکەالیە ل

 مانەهمەحرەمێتی  بڕیاری یەوەیئایینی ەوانگڕە ل. یت(صیغەی محرم)بڕیاری مەحرەمێتە ئەوە 

ک بۆ ێتەرفەکوو دەوێکی هۆکار ێتوانەو د ێئەنجام دەدران ڕکچان و کووان ێنە لە کە کاتی  هاوسەرگیریی

 ازراوانەخوەان نڕبوونی کچان و کوە وەکێپە ی کەنانێو شوەلە ک یەوەو یان ئ ێب هاوسەرگیری وئاشنابوون 

 یە مەبەستبمەحرەمێتی بڕیاری  ن.ەکەد ەمارلێکیان ی گوناح ەوەوتنەکە گری لڕێستی ەبەمە ب اەدوو دڕ

ن ەمەی ژوور تڵساەورەنجانی گەناو گە و لە زگیراندارییەدقۆناغی مان ەی هەوێک هاوشەیەادڕئاشنابوون، تا 

ی کەن زانایەالیە لە ی کەوەس و یان ئەکانی خزم و کەورەخۆیان و گکان ەدایک و باوککە ە کە باو ڵسا 63

کوو ئۆردوو، ەکانی وەگشتییە نێشوە لتاوان ە گری لڕێبۆ مەحرەمێتی بڕیاری  مەاڵن برێکدە ەمارلێک  یئایین

ت. ێردەنجام دەئ نهێنیی ەوێشە کان و بڵەماەن بنەالیە ل ڵرمنداێو م ڵانی منداڕوان کچان و کوێنک و ... ەڕەگ

 بڕیاری زانن.ەی دەڵندەتاوان و گڕوودانی ە گری لڕێهۆکاری ە ب هاوسەرگیری کانەرەروەپە ئایینڵماەبن

ی و یەمیشەه هاوسەرگیرییە بە میشەی هڵرمنداێی و مڵکاتی منداە کاتی ئاشنابوون و چ لە چ لمەحرەمێتی 

 .تێاکرکانی نەئاکارر ەسە یاسایی لکی ەرییێچاودنهێنییە واو ەتە کی ەوەووڕو ەو ل ەنای ێرمی کۆتایی پەف

دەگرێتە خۆی و لە  یەتیالیەنی پیرۆزمەحرەمێتی  بڕیاری یەوێچوارچە ان لڕندیی کچان و کوەیوەپ

ڕیاری بە کە یەوەئە یەی ئاماژێی جەوەت. ئێچاو ناکرڕەلێکەوتە و دەرکەوتەکانی  زبوونداپیرۆچوارچێوەی 

ڕیاری ب یماوەە ل سێکسیندیی ەیوەو پە نیی پێکەوە کانەکاتی هیچ جیاوازیی هاوسەرگیریی ومەحرەمێتی 

ن ێکرەدە مارە کی ەسانەو کەنی ئەمەیر کراوه. تەدراو سێپەگڕێە ، بیەوەرعیەشی ەوانگڕە لمەحرەمێتی 

 یە. ەهتایبەتی کی ەییگرینگ



 

 کاتی هاوسەرگیریی ومەحرەمێتی  بڕیاریکاتی ە ران لەمداڵنی وەمەتفرەیی  یڕێژە یویاڵکبێل. 6 چارتی

 یشنەرچەواوه، سەناتهەڵبەت  ،ەنیتێڕری مۆدەر کاریگێژە لە ران کێینی ئەڕپێتە وو لڕکۆمەڵگای ە ل

ی ەوەمبوونەک هاوسەرگیری یەژڕێکە ن ەدەپیشان دە وەکان ئەگەڵهاتووه. ب دارەسە انی بڕگۆ هاوسەرگیری

ی ەنجانەگئەو ی ەژڕێای زۆربوونی ەڕرەس کشانە.ەڵهە ووی لڕیش قەاڵی تەژڕێو بە خۆوە بینیوە رچاو ەب

 هاوسەرگیری یەژڕێ، ێگرەخۆ دە سی لەملیۆن ک 66.1 نزیک لە کیەیەژمار نداهاوسەرگیری نیەمەتە لکە 

 کەڵتی خەشیمەلەگەڵ ح ەژڕێهاو هاوسەرگیری یەژڕێە ن کەدەپیشان دە وەکان ئە. ئاماردابەزیوەت اڵوە ل

و  تەسارەخە ک لێی زۆرەرچاوەس ێتوانەدە وتڕەم ەئکێشانی ەژێدرزایان، ەی شارەوتە بو ە وەبۆتەرز نەب

 کانیەییاستڕهۆی ە ب کاتی،هاوسەرگیریی  ییئایینی ەزگێئاخە ر لەدەت. بێکۆمەڵگا بە کان لەرانییەنیگ

و. وڕ ەتەخراوە شێری کەسەک چارەوکۆمەڵگای ئێران ە لکاتی  هاوسەرگیریی یی،ەمیشەه هاوسەرگیریی

، رەبژاردنی هاوسەڵه یەکانینیەمەت شنەەرچەکوو سەلی وەاستیگڕهۆی بوونی ە بکی دیکە، ەواتایە ب

 دڵخوازبوونیها ەروەکۆمەاڵیەتی، و هئابووری و هۆی بارودۆخی ە بیی ەمیشەه هاوسەرگیریی ئەستەمی

 زۆری لە کیەودایەکان، مەتییەتاکایە زێنگەکان و ئەکۆمەاڵیەتییە ختەم و زڕنۆە لیی ەمیشەه هاوسەرگیریی

 یسێکسییی تەندروست وە ناوێدی هەنجان بەی گیکۆمەاڵیەتئابووری و قبوونی ڵیی و باەستەقبوونی جڵبانێوان 

ر ەسهەمیشەیی و بوونی هاو هاوسەرگیریی بواریە کدا کێبارودۆخە وه، لێم شەوه. بەترسییەمە وانی خستۆتەئ

دنی ررکێی، تەڵندەتاوان و گە گری لڕێوو. ڕ ەتەخراوە چارەگڕێک ەو یکات هاوسەرگیریی مومکین نییە،

ۆحی ڕیی ەئاسوودە یشتن بەهەمیشەیی، گ هاوسەرگیریی بۆنانی زانیاری ێستهەدەکان، وەکسییێسئارەزووە 

ە خستن کانیەکیترین هۆکارەرەسە هەمیشەیی ل هاوسەرگیریی ویست بۆێپئیمکانیاتی بوونی ەو ن یو هزر

 ەی دواییدا بەناڵم ساەژیم لڕرانی ەتدانەت و سیاسڵەوەدگانە، ەڵم بەی ئێپە بیە. ڕیگە چارەم ەووی ئڕ

نانی اکاتی و د هاوسەرگیریی ی تۆمارکردنیەنووسینگمەزراندنی ت بۆ داڵەمۆدانی ێمیدیایی، پ یەشەبانگ

 وازەبۆ ئەم شێ ەشەبانگ ،نجانەگ هاوسەرگیریی یەشێری کەسەک چارەتی، وێرنەنتەی جۆراوجۆری ئەڕپڵما

ە نجانی لەفسڕەر هاشمی ەکبەشی ئیسالمی، ئڕوتنی شۆەرکە. پاش سان پێداوەیەرەپدەکەن و ە یهاوسەرگیری

ە ل م جارەکەکاتی بکات. ناوبراو بۆ ی هاوسەرگیرییە رگری لەبداکۆکی و ی دا ڵوەی جۆراوجۆردا هەگێپ

ڕیگە ک ەکاتی و هاوسەرگیریی تاویەـی ه6911ی ڵفرانباری ساەمی مانگی بەیێینی سەژی هێی نوەخوتب



ە نی لێداوای پاکداوە ک کێتەحکووم»م دا و وتی: ەڵەقە لکۆمەڵگا ە خالقی لەی ئەڵندەگە گری لڕێی چارە

س ەک ێندەهە ی کەوەبە ای ئاماژێڕنجانی وەفسڕە «دابین بکات. ێبەنبوونیش دێلی پاکداوەکا، هەنجان دەگ

 یغەسە گرییان لڕێر ەگەئ»وتی:  ابردوو تووشی تاوان هاتوون، شیاوی چاکسازیین،ڕمی ێژڕسەردەمی ە ل

ی ەلتوورکبوو. ەدەس تووشی زینا نەن، هیچ کەبک یکات هاوسەرگیریی ژار،ەکی هەڵشتبا خێو بیانهە کردایەن

 یکات رییهاوسەرگی مەاڵزانی؛ بەدراو دێپەگڕێە کان زینای بەۆژاواییڕ لە ەوەالساییکردنە شوو بێکۆمەڵگای پ

ە مێکۆمەڵگای ئ»... تی: ەکانی خۆیدا نووسیویەرییەوەبی بیرێکتە ل نجانیەفسڕەهاشمی  «1.بووکردرام ەح

خوازراوی ەکی ناشیرین و نەاینێم وەاڵکردووه؛ ب ڵهەمیشەیی قبوو هاوسەرگیریی کی پیرۆزێتەقیقەک حەو

و ە ڵک ساەنن و ژیانی یێکاری بە بە یەردیش بۆیان هێمێتانی بەمن وتم ئافر« یە.ەه یکات هاوسەرگیرییە ل

ێک تمان ە، کۆمەڵگاکێنێسەی نەرەپە مەر ئەگەنن و ئێک بێمتر یان زیاتر پەو کە ڵنج ساێو پە ڵسادوو 

کاتی  ییهاوسەرگیر و ێباوکیان ب یندیەزامڕەە ب ێبەدە تەم بابەنیش ئەمەم تەکچانی کە ت بەبارە. سدەشکێت

ار و دی ێکاندا تۆمار بکرەنووسینگە ل ێبەو دە خۆ گرتووە هەمیشەیی ل هاوسەرگیریی کانیەرجەمموو ەه

ندی ەناو یاساییی ەوەندنێی خوەنووسینگها ەروە(. ه166: 6935)هاشمی بهرمانی، « وهەتێوون بکرڕو 

ر ەسە ی لەکەرییەکاتی و کاریگ یرگیریەهاوس»ر ناوی ێژە کی لەیەوەینڵکۆێ، لپاڕلەمانکانی ەوەژینێتو

تی و ەۆنیشنیار، چێپ ێندەهئاماژە بە ە بە کە وەکردو اڵب «کانەکسییێسە رعییەناشە ندییەیوەی پەوەمکردنەک

ە کا کەدە وەشنیاری ئێو پە وەوون کردۆتڕکۆمەڵگای ە کاتی ل هاوسەرگیریی ندنیەسەرەتی پەبۆچیی

کی ێمڕک نۆەوە رعییەشە زراوەم دامەئ»و  ێزرەران دابمێئە ل« یکات هاوسەرگیریی کانیەندەناو»

 «ت.ێبدر ێپ یەرەیی پەی کردەوێشە ب ێبەی دکەلتوور

 

 

 

 

 

 

 

 

 کۆچی دوایی کرد. 6931ە ک بووکانی ەسیاسییە تییەسایەکۆشتووترین ڕستەدە نجانی لەفسڕە. هاشمی 6ی ەنێو
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ە ستان بەۆیشتووش هڕستەو دخاوەن قەڵەم سانی ەک ،کانەسیاسییە رەکاریگە تییەسایەکە دا جیا لەندەوێم نەل

حقوقی  نظام»ر ناوی ێژە ی خۆیدا لەکەبێکتە ری لەهەزا موتەمورت. هاوسەرگیریی کاتی رەسە داکۆکیکردن ل

ە ی کەوەلە وەدانڕئاوە ب»وه: ەوون کردڕ کاتی هاوسەرگیریی یەفەلسەفە وێم شەب« زن در اسالم

ناتوانی  ەر بۆیەکان، هەرەستۆی هاوسەئە خاتەتر دەدێکی زێرکەتی و ئەرپرسایەهەمیشەیی ب هاوسەرگیریی

، یەداکانەییتسرووشە ختەر زێژە لە قبوونی سرووشتی کڵختی باەوەم ساتەکەیە لە کی ەشک ببکچ یان کوڕێک 

قبوونی ڵباودای ەمە کە دایەوەل ێمی نوەردەندیی سەتمەت. تایبێبهەهەمیشەیی  هاوسەرگیریی یەئاماد

اکاری می سەردەسە کردووه. لدوور زانی ێنانی خێکهێقبوونی کۆمەاڵیەتی و توانای پڵسرووشتی لەگەڵ با

دەگرتە کی ەیەنجامدانی پیشەئتوانای  داقبوونی سرووشتیڵتاکانی تافی باەرەسە ن لەمەتمەکی کڕێکۆن کو

ک ڕێنامومیکنە. کوە مەدا ئێمی نوەردەسە لبەاڵم ، نجامی دەداەئە ن لەمەتا دواساتی تەهە کئەستۆ 

ە لە وەتبوونڕەبێوچان و ێب یی و زانکۆەئامادتایی و ەرەسلە  یندنێخوەکانی قۆناغ انەوتووەرکەس

واو ەندنی تێخوندا اڵسا 51نی ەمەتە ، لێنێەڕپدەێکونکووری زانکۆ تە و یان ل ڵکانی کۆتایی ساەوەتاقیکردن

 ێی بتوانەوەبۆ ئ ێچەد ێی پڵبۆ چواری سا ێگومان سێت. بێببکی ێداهات ێتوانەدوا دە و بەمەو ل ێبەد

ە نیازە بە وتوو کەرکەکی سێها کچەروە. هێتب هاوسەرگیری یەو ئاماد ێنێک بێکی ساکار بۆ خۆی پێژیان

شت ین؟ ئایا سرووەبکئارەزووی سێکسی سرووشت و ە : چی لێپرسەتان دێل تڕێندن ببێکانی خوەقۆناغ

 ندااڵساە ژدەو هە ازدنی شەمەتە زن نادا لێستادا ئێمی ئەردەسە لە مێبارودۆخی ژیانی ئ یەوەر ئەبەلە یەئاماد

ئارەزووی نین، ێندنمان دێخوە کۆتایی بە مێی ئەو کاتەتا ئەهە دواوە قبوون بخاتڵین، کاتی باەبک هاوسەرگیریی

ر ێژە نەن و خۆیان بخەبک ەڕپێدنیایی تە رکەتکی ێن قۆناغەنجان ئامادەت؟! ئایا گێنێد ێل وازمانسێکسی 

 کێنجەگریمان گت؟! ێخسەڕەد ان بۆهەمیشەیی هاوسەرگیریی لیەهی ەو کاتەتا ئەزی هێخت و خۆپارەز

زیانی قورس و ە خۆی لە یەبکا، ئایا سرووشت ئاماد ڵتی خۆی قبووەنایەبڕەی کاتی ەوێشە بە یەئاماد

ە اکستێژی ئێتوروونەو د ێبەدروست دئارەزووی سێکسی  تێرکردنیڕێگری لە هۆی ە بە ترسیدار کەم

می ەین و خنێب ەکەنجەگە واز لتا ەوەیان ئە وەتێنێنامزیاتر ە گڕێوه؟! دوو ەتێز ببە، پاشگئاشکرای کردووە

 ڕکوان یەین لەگەڵ دەک بدێکچە و ئیزن ب ێرێوابوڕدان کچ ەلەگەڵ سین ەک بدڕێکوە بە گڕێخۆین، ەن ێل

ۆمۆنیزمی یی کەی کردەوێشە بە واتبار ببات؛ ە ل ەلەندین جار کۆرپەو چ ێبەرعی هەناشسێکسیی ندیی ەیوەپ

ی ەنامڕۆحی جاڕداوه،  ڕکچ و کوە مان بەگڕێکسان ەی یەوێشە بی ەوەهۆی ئە ب وین ەبک ڵقبوو کسیێس

ە ل یکات هاوسەرگیریی ه.کاتی  هاوسەرگیریی مەی دووهەگڕێخۆمان شاد کردووه. ە مان لڤمرۆ کانیەماف

 سنوورداربوونیە ت. دیارێبە، ژنی دوو پیاو نداک کاتەیە لە کە وەکاتەت سنووردار دەمدا ئافرەکەی یەپل

کانی ەقۆناغ اندنیڕەپێریکی تەو کچ خ ڕکوە وێم شەت. بێبەسنووردارکردنی پیاویش دە ویستی بێت پەئافر

ی نوقمی ەوەئ ێبە نن و بێبکانی ەدنیایی کاتی و زیانە رکەتی و تەنایەبڕەتابشتی ی ەوەئ ێبە ندنن بێخو

: ەڵێدە وەبارم ەلتیش ەریعەلی شە(. ع16 - 16: 6901هری، ط)م «وه.ەکسی ببنێکۆمۆنیزمی س

 ین شیکاریای مڕە دانراوه. بە کە کێریتەوتووترین نەشکێی، پەستاکێچمی ئێبە لە کاتی، ن یرگیریەهاوس»

 یەڵەاڵگە لویستە. ێۆ پڕوەجیهانی ئ هاوسەرگیریی ییروونناسەت دەتایبەزانستی و کۆمەڵناسی و ب

و ئینجا ە وەبشۆینە ناشیرن و خراپزۆر ە شینێو پەو ئ ێبکر ێرگری لەب ێبەم دەکەی کاتی،هاوسەرگیریی 

 کەیەفەلسەفئاماژە بە نجانی دنیا و ەۆیی گڕوەی ئەشێرکردنی کەسەچارە وتووترین پرس لەشکێپە ین بەبیک

، هەنووکەییەکەیدابێچمە  لە یکات هاوسەرگیریی وه.ەتێو زانستی شی بکری دروست ەوێشە و بکرێ ب

ە. یەریتەو ن م یاساەۆحی ئڕت و ەقیقەدژی ح، رێددە ئەنجامئەوەی بە یاندا ێتە کە یەریتانەو نەی ئەنموون



و ێ، دزتیەیەه یکات هاوسەرگیریی ۆییڕوەوازی ئێشە ر بەرامبەبووناکبیر، ڕە ی کەنگاندنەسەڵو هەئە وات

 ەو لە دا باوەعێناو شە نیا لەتمەحرەمێتی بڕیاری کاتی / هاوسەرگیریی  (.6936)کریمی نیا.  «ونە.ەزێو ق

ران ەبڕێە ل ێندەهە وەشارینەش نەوەت ئەبەڵهە واداری نییڕەت و ەرعییەو شە رامەکان حەچواریی زائایینناو 

ژیانی ە ل و ێزانەویست دێپە ب سیغەتای ئیسالم ەرەسە نگ لەکانی جەتڵەحاە نیا لە سانعی تاڵتوەکوو ئایەو

 کات. ەی دەناسێپە ڵماەمانی بنڕکانی داەهۆکارە ک لێکەک یەۆییدا وڕوەئ

ە ک خراون ێکان پشتگوەپرسە ک لێکاتی زۆر هاوسەرگیریی یەبارە کان لەنەاڵکداڕێژییە تەسیاسە ل

ە ل ێندەهە دان بەنرنجەم سەر ئەیوه. هڕربەتییان دەزایڕەدژی ناە ت ژنان لەتایبەانانی کۆمەاڵیەتی و بڤچاالک

ک ەو ەن کاتی،هاوسەرگیریی  گوتاریوای کردووە ە کە کاتی  هاوسەرگیریی کانیەخراوێپشتگو ەندەهڕە

 .ەگەڵینلدا کۆمەڵگالە کان ەهزریی ەتەی بلیمەزۆرینە و نە کراو ڵقبووە وەکەڵن خەالیە ل می کۆمەاڵیەتیڕنۆ

واو ەدا تەم بوارەل ڵزائاراستەی و ە وەتەدراوەت نەکانی ئافرەپرسە ل ڕئاو یکات هاوسەرگیریی دان بەەرەپە ل

. کییەاونی نڕی مۆدیڵەماەبنە تی لێزەگڕە یکسانیەی کۆمەاڵیەتی و ییرەروەدادپگوتاری دژی ە کە یەپیاوان

 کسێیان س سیغە)ە کسییێندی سەژ و سوودمێی پیاوان، چەکاتی بۆ زۆرب هاوسەرگیریی میەکەئامانجی ی

 یەرچاوەسوەک یان ە هاوسەرگیریی مەران، ژنان ئێئە لە وەژینێکانی توەنجامەی ئێپە بە کدا کڵێحاە (؛ لکردن

ابردوو و بۆ ڕ هاوسەرگیریی یڵزموونی تاەی ئەوەبوونەدووبارە هۆی ترس لە زانن یان بەداهات د

واو ەان تتان و پیاوەئامانجی ئافرە واتەکن. ەبەنای بۆ دەکانیان پەکسییێسۆزداری و سە دابینکردنی خواست

 یاتک هاوسەرگیریی مایەبنە نگڕەاستیدا ڕە ت. لێش بەهاوبە یەناوەتدا لڵەحا ێندەهە م لەاڵبک جیاوازه؛ ێل

، جیاواز ێگرەچم دێیی و هۆگریی بەستەی وابێپە ی کۆمەڵگا بەوانگڕە لە ککی ی ناوڵەماەمای بنەلەگەڵ بن

هۆکاری ە بمەحرەمێتی بڕیاری کاتی / هاوسەرگیریی  کانی ژنانەانانی مافڤها چاالکەروەه .بێ

نی بنیاتی قبووەتان، لەدژی ئافرە کان لەتییێزەگڕەە واردنەاڵکانی ژنان و هەلکردنی مافێشێی پەوەمهاتنەرهەب

ژی دە زانن و لەشفرۆشی دەخۆشی نزیکی و باوبوونی لەری، نەوسهامنداڵژنی، ەندنی فرەسەرەو پە ڵماەبن

 ستاون. ەو

کان ەزانستی و زانکۆییە کۆمەڵگە رگیز لەهە کاتی  هاوسەرگیریی مانەاستیدا هڕە لە کمەحرەمێتی  بڕیاری 

ە یگیریهاوسەرە شنەم چەئە وه. چوونکەکدانێر تیشکی باس و لەبە تەخراوەکاندا نەیاساییقۆناغەکاندا ە یان ل

و ەو ئ ەیدایئایینکی ەیەوێچوارچە و لە ی شاراوەوێشە تی بەواوەتە بر ەرامبەزی بەگڕەندیی لەگەڵ ەیوەو پ

تی مەحرەمێ بڕیاریکاتی ری  کۆتایی هاتنی ەگەئە لە زانن کەستن باش دەدەڵهە م کارەبە ی کەردانێژن و م

رەمێتی مەح بڕیاری  ئاشنابوون و ناسینی زیاتریرین. ەبێک بەتییەرپرسایەندیی و بەپابە شنەر چەهە ل

ری ەگەئە لە ڵماەختی بنەهۆی زە بە ک ێبکرە ڵم خاەش بەئاماژ ێبەد مەاڵب ێبەنی هاڵقەپاساوی ع ێتوانەد

بوونی ەم نەو ئ ێب ێکۆتایی پ هاوسەرگیرییە بە انهاوسەرگیرییە شنەم چەیشتن ئەگێکتێبوونی لەن

 بڕیاری کاتیە لە وەکی تریشەالیە لوه. ەتێوەبک ێی لڵەماەمانی بنڕداداهاتوودا ە ل ێتوانەدە یشتنەگێکتێل

ۆحی و ڕتی ەسارەخ هاوسەرگیرییە هاتن بەری کۆتایی نەگەئە لکچێتی ی ەردەانی پڕو دمەحرەمێتی 

ایی کی یاسێنتۆمارکردە شنەهیچ چە ی کەوەووڕو ەو لە وەتێوەکەد ێژنانی ل سەر کۆمەاڵیەتی بۆروونی و ەد

ن اڵندامناو ە لە کمەحرەمێتی  بڕیاریە م لەاڵ. بئەنجام بداتک ەڕێی مافی خۆی داپەوەندنەبۆ س ێناتوانە نیی

وان ێی نکانەندییەیوەوه. پەتێوەکەد ێی جیاوازتری لەوتەکێل ێدرەنجام دەتاوان ئە گری لڕێن بۆ اڵرمنداێو م

ە کدا کڵێاحئەوە لە خۆی ە تێگرەکسی دێنی سەقبوونن زیاتر الیڵنزیک تافی باە ک ڵرمنداێانی مڕکچان و کو



ی ڵرمنداێی و مڵنی منداەمەتە نییە. ل هاوسەرگیریی بۆ انییکۆمەاڵیەتئابووری و یی هزری و ەئامادە شنەهیچ چ

کان ەڵماە، بنکانەکۆمەاڵیەتییە ختەهۆی زە بکە  ێد ێکسی کۆتایی پێس ندییەیوەپە بهاوسەرێتی ندیی ەیوەپ

ە ندییەیوەم پەئن پیاو ەالیە کران لڵری قبووەگەئە کانن و لەرەهاوس هاوسەرگیرییتۆمارکردنی ە ن بێشوە ب

ە ان لنێکوو وازهەی وەوتەکێکاندا لەتڵەی حاەزۆربە کان و لڵەمندا هاوسەرگیرییبوونی هۆی ئاسانە تێبەد

یی ەوێبڵکۆتاییدا منداە ۆحی و لڕساری ەکچان، خسەر ت بۆ ەتایبەب سێکسییی و ەستەتی جەسارەندن، خێخو

 ڵقبوو ومەحرەمێتی  بڕیاریهاتنی کۆتاییبە ە ندییانەیوەپە شنەم چەئ تداڵەحا ێندەهە م لەاڵوه. بەتێوەکەد ێل

ی زیانی ی کچ تووشڵرمنداێیان م ڵمندا و ی جیدیترەوتەکێللە الیەن پیاو دەبێتە هۆی  یهاوسەرگیرکردنی ەن

ە یەتابۆیان وەکان لەییە ئایینریتەداب و نە ل ێندەی هەییانەخنڕەی ەوەکدانێلوه. ەتێبەۆحی دڕکراوی ەنبووەرەق

ستیی ویێهۆی پە کان بەریتەداب و نە ل ێندەه ێم کاتەاڵب رێێبوەد ێهۆکاری جیاواز خۆی لە س بەزۆر کە ک

 ێبەدە وەتێوەبک ێروونی و کۆمەاڵیەتی بۆ تاک و کۆمەڵگای لەساری دەخ ێتوانەنی دێکاتی و شو

م ەئ یکیەرەما و ئامانجی سەبنئەمە ە ک ێری بکرێچاودە ی یاساوەالقەدە و لە وەتێدا بکرێی پەوەداچوونێپ

 یە. ەوەینڵکۆێل

 توێژینهوهوازی ێش. 2

رگرتن ەکوەڵکە تی بەی چۆناییوازناسێی شەخوازی و ئاراستڤەی شرۆەوانگڕی ەوێچوارچە لە وەژینێم توەئ

نجام دراوه. ەد ئەشهەهان و مەشاری تاران، ئیسفکەالن ێر ئاستی سەسە لزەمینەیی وازی تیۆریی ێشە ل

ە وه. بەتەکۆ کراو ڵی ئازاد و قووەکنیکی دیمانەتە رگرتن لەوسوودە بە وەینژێم توەزانیاری و داتاکانی ئ

وازی ێش ،کانەنموونە یشتن بەستگەد یو دژوارە وەینڵکۆێتی لەباب ییئایینی و کەلتوور یستیاریەههۆی 

ست هات و بۆ ەدەدوان وێل 666نجامی ەپاش ئتیۆری  دڵنیابوونینرا. ێکار هە ئامانجدار ب یگیریەنموون

دڵنیابوونی  ەڕمە س، لەک 561لەگەڵ ە نجامدانی دیمانەپاش ئنجام درا. ەی زیاتر ئەتر، دیمانەدێی زەمتمان

وازی ێشانی ڕپسپۆ ینیێنوڕێری و ێدا چاودەرێت لەبەڵازی بووین. هڕە توێژینەوگشتگیری  یتیۆری

ت ەد ئافرەسە ل 11د پیاو و ەسە ل 91ر کراو، ەسە لە توێژینەوس ەک 561کۆی ە لنا. ێکار هە تیشمان بەچۆنای

ی یاسای کان، کارناسانیێقەی و فئایین، کارناسانی توێژینەوهندتر کردنی ەمڵەوەستی دەبەمە بها ەروەبوون. ه

 قیشمان دواند. اڵەو ت هاوسەرگیریی کردنیی تۆمارەران و نووسینگەزێو پار

 وههژینێکانی توهنجامه. ئ9

هاوسەرگیریی ە ب تانەئافرملدانی کانی ەرەفاکتە ک لێکەک یەکان وەمادییە تی خواستەتی تایبەایە گرینگر لەدەب

کدا ەیینەوەتوێژە لکاتین.  هاوسەرگیریی کانیەگرینگ ەرەفاکتە روونیش لەسۆزداری و دهۆکارەکانی  کاتی،

 هاوسەرگیریی ، هۆکاریکراو سیغەدی ژنانی ەسە ل 5/69نجامیان داوه، ەکان ئەافعی و هاوکارڕت ەلعەتە ک

روونی، ە، دد هۆکاری سۆزداریەسە ل 3/13ئابووری و د ەسە ل 53، کسێبۆ سە وەاندۆتەڕخۆیان گکاتی 

ئابووری،  یویستیێپە خا کەریدەدە وەژینێم توەکانی ئەنجامەئ .(16: 6935افعی، ڕ) زانیێنیایی و خەت

ە تی لێزەگڕەی ێپە م بەاڵبە کاتی  هاوسەرگیریی هۆگریی بۆکانی ەکییەرەسە هۆکارە کسی لێروونی و سەد

 ناو ژنان و پیاوان جیاوازه. 



ە کان بەیکسیێسئارەزووە . سێکسییەئارەزووی  کاتی،هاوسەرگیریی  زیاترین هۆکاری هۆگریی پیاوان بۆ

تا ەم هەکەتی یەمایەکەی .دەسە ل 3/3د و خواستی مادی ەسە ل 6/96ە کان بەسۆزدارییە د، خواستەسە ل 16

ە ژنان ناچار بە ک کێهۆکارترین گرینگم ەاڵی ئاماری پیاوانن. بکانی کۆمەڵگەەمی خواستەیێس

ە ل 61و  91ە کسی بێو خواستی سۆزداری و سە دەسە ل 16ە کا، خواستی ئابووری بەکاتی د هاوسەرگیریی

 ه.کاتی  هاوسەرگیریی تان بۆەتی ئافرێجەمی ملکەیێم و سەکانی دووهەهۆکارە د لەس

 

 

 زەگڕەی ێپە کاتی ب هاوسەرگیریی کانی هۆگریی بۆەهۆکارفرەیی  یەژڕێ. 5 چارتی

 

ئارەزووی ناو ژنان و ە ل و ئابووریخواستی سۆزداری وه، ەژینێم توەکانی ئەنجامەئە لە وەدانڕئاو ە ب

 ستەزموونی هەها ئەروەهه. کاتی  هاوسەرگیرییە ووکردنڕکانی ەترین هۆکارگرینگناو پیاوان ە لسێکسی 

ابردوو، ڕوتووی ەرکەناس هاوسەرگیریی زموونیەو ئ تانەناو ئافرە بوونی شادومانی لەایی و نهنەت بە

 انە. پیاوکاتی  هاوسەرگیریی یەکانی دیکەهۆکارە یتشن لەگێکتێبوونی لەر و نەهاوسە تی لەزایڕەنا

رد، برا یان ێبوونی مەنە م لەاڵیە. بڵەماەبن ستۆی پیاویەر ئەسە کان لەریتییەکۆمەڵگا نە وی لێدابینکردنی بژ

رشت یان ەپرەسێن ژنانی بەڵێدە م ژنانەبن. ەوییان دابین بکێخۆیان بژ ێبەباوک یان باپیری باوکی، ژنان د

رشت، ەرپەرشت یان خۆسەرپەسێتانی بەئافرران، ێکخراوی ئاماری ئڕێی ەناسێی پێپە رشت. بەرپەخۆس

دا ێکی تێرشت پیاوەرپەک سەر( وەرگی هاوسە،ق، کۆچکردن و مەاڵهۆکاری جیاواز )تە بە ن کەناڵماەو بنەئ

ی دابینکردنە ل (... ر وەی هۆشبەمادە بوون بە خۆشی، ئالودەنهۆی )ە ب انپیاوە ی کەناڵماەو بنەیان ئە نیی

نان، ێمهەرهەنی بێستەبە تان لەتری ئافرەدێز یشداریەی بارودۆخ بۆ بەوەای ئەڕرەشن. سەبێبە ڵماەداهاتی بن

ە و ژنان لە کراو هەموارجاران ە ران پتر لێینی ئەڕپێتە وو لڕکۆمەڵگای ە لە ردەروەگوزاری و پتەخزم

ان و دەمینەکە کۆمەڵگا ل یتی گشتیەشیمەراورد لەگەڵ حەبە بە م ژنانەخۆن، ئەربەسە وەووی ئابوورییڕ

رجی ەلومەهە لە وەدانڕئاوە ب .وانەەباری ئابووریی ئەهۆی بارودۆخی نالە وان بەیی ئەنووکەهدۆخی 



بۆ  ڕیگە چارەیەکوەک سیغە ژنان ە ل ێندەوی، هێران و خواست بۆ دابینکردنی بژێئە ل توونی ئابووریەچ

انی خۆیان کەمادییە دنی خواستردابینکپێناو ە و ل سەیر دەکەنکانی خۆیان ەئابوورییە دابینکردنی خواست

ە بە ی کەو ژنانەمادی ئ یژاریەی هەژڕێە ک ێبکرە ڵم خاەب ەژائام ێبەدهاوسەرگیریی کاتی. ە نەدەست دەد

 ەدیاریکراو و ل مارەییبڕی ک ەپیاوان وە ک خەرجانەیەو ەبن، زۆر زیاتر لەد سیغەهۆی خواستی ئابووری 

 ێشنیاریپە کە یداکڵێحاە لە وەئژن. ە ن بەیدەدە کانی دیکەچووێو تە قەفەدانی نێپ ێبە کاتی دیاریکراو، ب

ە نگڕەشتی گە هەمیشەییان نییە. ب هاوسەرگیریی توانایە ک ێکرەدە داهاتانمەکە و پیاوەب یکات هاوسەرگیریی

 ت. ێبەکانی ژنان نەمادییە ی خواستەچارە گڕێ سیغەنی کاتیبوونی ەالی

 

 کاتی" هاوسەرگیریی ونیوزمەن دوو ئەقدراو، خاوەاڵە، دانیشتووی تاران. تڵسا 93"ژنی 

بار ەم کۆتایی هات، دۆخی ئابوورییم زۆر نالەکەی یەی سیغەوەدات. پاش ئەتیم دەچووی ژیان قورسە. یارمێت

موو ەستا هێم ئەاڵم؛ بڕتوانی برنج بکەمدەت نەنانەو کات تەباش بووه. ئە م پیاوەستا لەگەڵ ئێم ئەاڵببوو. ب

و ەت ئەبەڵن. هەڵێد ێم پەوەکانیشم ئڕێت هاوەنانەه. تڕپە میشەه ساردینگەکەمیە. ەیە. مریشکم هەکم هێشت

 م."ەکڵەماە نێم و دەڵکێیان تەڵگەزۆر لە ی کەیانڕێهاو

 

چمی ێب ەداندییەیوەپە شنەم چەل ک ئابووریێجۆر ،داکاتیهاوسەرگیریی ە ی کاتی بۆ ژنان لەرچاوەسە جیا ل

ی ەو مسافرانەشانی ئێاکڕهۆی ە کاتی بۆت هاوسەرگیریی یەگڕێە کسی لێندیی سەیوەپبوونی ئاسانە گرتوو

ە ن کەکەدە خۆیان مارە یی لەژنانی سیغ داتمانڕل و ئاپاێهۆتە د و لەشهەکوو مەی ونکاەییە ئایینشارە چنەدە ک

ی ەوەهۆی ئە بۆت ڵیاڕزینی نرخی ەت. دابێچاو ناکرڕەشی ەکەرعییەشمەرجە و ە دەی عەماوجار  ێندەه

بۆ  یەتین. ئاشناەزموون بکەئە کسی بێژی سێران چێئە م لەچووی زۆر کێتە ب ێتانی دراوساڵی وەدیک

د ەشهەباکوور، م ەکان لەتمانڕلی ئاپاێکان و هۆتەری تاکسییێل، شۆفێی هۆتەگڕێە کان لەشتیارەتووریست و گ

ی انرەبەوڕێەبۆ بە ک کانەکۆمەاڵیەتییە ڕلۆژیا و تۆەکنەوتنی تەشکێپت. ێست دەدەئاسانی وە بو تاران زۆر 

یەکێکی تر لە هۆکارەکانی ئاسانبوونی ئاشنایەتی لە هاوسەرگیریی  یەەکی زۆری هێکان داهاتەبالگێو و ەڕپڵما

 .ەکاتی 

 

  دەشهەن دانیشتووی ماڵسا 96ن ەمەکی تێ"پیاو

و  نیا هاتمەت ەڕەپڵم ماەناو ئە ی ناساندم هاتمێکانم پڕێهاوە ک لێکەر یەوبەمەل ک دوو مانگەی یەمن نزیک

دی ێدی هێیرم کرد، هەردان. سەو سە نام 3،  0کیان هاتم بینیم ێجار ەڕپڵناو ماە چوومەدەکرد. نەدەئیشم ن

 " کرد.ێستم پەناوی و دە بووم. هاتم ڵرقاەس



 

بوونی ئاسایشی ەوسان و نەاڵهئابووری و ندی ەمیی قورس و بارودۆخی ەماربڕی هۆی ە بە کک ێنجانەگ

ە بە رشت کەرپەدسەژنانی ب ن،ەکەستنیشان دەبۆ خۆیان د یکات هاوسەرگیریی ڕیگە چارەیەکک ەوە پیش

ی باشتر بۆ کەیەک بژاردەکاتی و هاوسەرگیریی دارانێی ئابووریی ئەکهاتێپە لی کار لەبوونی هەهۆی دابین ن

ە لکان ەسۆزدارییە تسکان، خواەمادییە خواستە ر لەدەن. بەکەستنیشان دەان دیخۆدارایی کردنی دابین

 کاتین.  هاوسەرگیریی یەکانی دیکەهۆکار

 کاتی  هاوسەرگیریی زموونیەن ئەقدراو. خاوەاڵهان. تەن. دانیشتووی ئیسفاڵسا 93"ژن. 

کی ەیالە ت. لێک لەگەڵی  بێسەکە ی خۆشێپوه، ەبوو بکاتەرەنهایی خۆی قەی تەوەایە. بۆ ئهنەژن تەوێب

تی( ێی کچەردەپنەبوونی ە بە )ئاماژە ستم چییەبەم زانیەم نییە، خۆ دەر دەبە نگی لەزۆر ئاستە وەشەدیک

 یش نییە."حخودا گوناە تری. بەئاسوود

 ونیوزمەی ژنان و ئەوانگڕە بوونی شادومانی لەنهایی و نەستی تەهزموونی ەدا ئەوەژینێم توەل

ی ەوانگڕە یشتن لەگێکتێبوونی لەکان و نەرەتی هاوسەزایڕەابردوودا، ناڕە وتوو لەرکەناس هاوسەرگیریی

ترین نگە گریک لێکەقی سۆزداریش یەاڵنراوه. تێکاتی ناس هاوسەرگیریی کیەرەک هۆکاری سەوه، وەپیاوان

کسی ێو س خواستی سۆزداریبۆ وێنە کانی خۆیان ەی ژنان و پیاوان خواستەوەهۆی ئە تێبەدە کە کانەهۆکار

ای وناو پیاوان ە ل قی سۆزداریەاڵر و تەیشتن لەگەڵ هاوسەگێکتێبوونی لەن. نەدابین بک ڵی ماەوەرەدە ل

 یەوەرەکانی دەندییەیوەپدرێژە بە  ڵی ماەوەرەدە هەمیشەیی ل هاوسەرگیریی ریب لەگەڵەوان هاوتەئە کردوو

ە تێبەریش دەبژاردنی هاوسەڵهە بوونی ئازادی لەو ن ریتیەن هاوسەرگیریی وازیێشن. ەبد یهاوسەرگیر

 ڵی ماەوەرەدە بکا و پیاوان لە وەساردبوونە وو لڕکان ەرەندیی هاوسەیوەک پەیەپاش ماوی ەوەهۆی ئ



ی ەنەیشتنی دوو الیەگێو ت ندیەیوەبوونی پەن ەڵێعی دێافڕن. ەر بکێخۆیان ت ئارەزووە سێکسییەکانی

و ەل ژنیەخوازی پیاوان و هۆگریی بۆ فرفرەڕەنگچوویی یان اڵساەکانی بەیرانەکتر، قەیە کان لەرەهاوس

یی هاوسەرگیر ینڵێناتوانین بدات. ەکاتی هان د هاوسەرگیریی وەرەپیاوان بە ن کەروونناسییانەدە هۆکار

یان  ەییبڕگک ەکاتی و هاوسەرگیریی کانەسەکوو کەڵیە، بەکەسەیی کەمیشەبژاردنی هەڵوازی هێش کاتی،

ە ی کەانسەو کەرن. ئێبژەدەڵکانی خۆیان هەندییەیوەی پەریب و هاوکات لەگەڵ دیکەکی هاوتەندییەیوەک پەو

ونی زموەرمی و ئەندیی فەیوەپە نان لێبۆ وازهکی زۆریان ەهۆگریی بن،ەویی دوچاڵساەب ینیراەتووشی ق

ە ل یەوەن و ئەڕگەد ێکی نوێسەکۆ رنج بەران، سۆز و سیگێل زڕێوان بۆ ەیە. ئەریب هەندیی هاوتەیوەپ

، رشتەرپەوه، ژنانی خۆسەتریش کیەیالە لزانن. ەدە ەڵو هە وەرەهیواکێواو، بەناتە ب ەیانەندییدا هەیوەپ

 ییهاوسەرگیر زانی یانێی خیوتیژزموونی توندەابردوودا ئڕە لە ی کەتانەو ئافرەقدراو و ئەاڵو ت ەژنوێب

 نەڕەخسانیهۆی ە ر و بەستدانی هاوسەدە ل نهایی پاشەتدەربازبوون لە بووه، بۆ ەوتوویان هەرکەناس

ە ر بەرامبەنی بێرەی نەوانگڕو  ڵن یان بوونی منداێبوونی خوازبەنو هەمیشەیی  هاوسەرگیریی

ترین ە گرینگبن. لەش دێاکڕر ەپێندیی کاتی و تیژتەیوەو پەرەقدراو، بەاڵو ت ەژنوێهەمیشەیی ب هاوسەرگیریی

و جۆری  وازی ژیانی بنەماڵەییێش .تێیی بڵەماەوقی بنەز ێتوانەدکاتی  هاوسەرگیریی کانیەهۆکار

 ومەحرەمێتی  بڕیاری کردنیڵقبووکانی ەتییەڕەبن ەرەفاکتە کان لڵەمندا یی کۆمەاڵیەتیەردەروەپ

م ەئ بووه،ەان هکاتی و نیکاحی مەحرەمێتی  بڕیاریی ەشینێپە ی کەناڵماەو بنەه. ئکاتی  هاوسەرگیریی

کی کۆمەاڵیەتی ێفتارڕک ەوئەمە  یانی دواترەوەو نە سپاندووەدوایی خۆیاندا چکانی ەوەنە ل فتارەیانڕ

واندا ەی ئڵەماەبنە لە کە ران وتوویانەمداڵدی وەسە ل 63/16دا، ەوەژینێم توەن. لەدەد منجاەکراو ئپەسند

واندا ەکانی ئڵەماەبنە لە کە د وتوویانەسە ل 63/96و ە بووەبوونی نمەحرەمێتی بڕیاری  نجامدانیەی ئەشینێپ

  دوودا بووه.رابڕە لە یهاوسەرگیریە شنەم چەئ

ەزووی ئاربوو. ئارەزووی سێکسی نرا، ێناس یکات هاوسەرگیریی ک هۆگریی بۆەوە ک کێمین هۆکارەیێس

یاسایی  رعی وەش یەگڕێە ل ێبەدە کە ڤکانی مرۆەکییەرەسە کان و هۆگرییەرییەشێاکڕلە ک ێکەیسێکسی 

تی ڵەحاە لە کەسە، کێببە شێرکردندا تووشی الدان یان کێتە لئارەزووە ئەم  ئەگەر ەک کێجۆرە بت. ێر بکرێت

 ڤمرۆە ر بۆیەوه. هەتێوەکەد ێیشی لەستەت جەنانەروونی و تەۆحی، دڕخۆشی ەو ن ێنێترازەنگی دەهاوس

ە ب ویستیێپە شیمەدروست و گونجاو، هڕفتاری سێکسی  بۆخۆی،  ژیانی یکانەندەهڕەی ەی دیکەوێهاوش

ۆ کان بە، تاکێبەنە یی ئامادەمیشەه هاوسەرگیریی ەکە بۆرجەلومەهئەگەر فتاره. ڕوازی ێشن و شەرچەس

 . نەدەم دەڵەقە ل ڕیگە چارەیەکک ەو یکات هاوسەرگیریی کانی خۆیانەکسییێس ئارەزووە نی تێرکرد

 یکات هاوسەرگیریی زموونیەن ئەە، خاوڵسا 15ن ەمە"پیاوی ت

ر ەگەم ئەاڵ. بەیەتی خۆی هەکا، پیاو حیزیبتی ەحیزیە نگڕەناکا، ە شنەم چەکاری ل، ێبەویستی نێپە ک کێپیاو

ە ل ، یانێوەناخ یلەگەڵم، ەڵێش دەمەئە ، یان ببوورێخۆش بەی نەکەک ژنێکەیە نگڕە. چێتەبی، دەر نێت

    "هۆکارن.ە وانەری ناکا، ئێی ناخوا و تێپە وەستەووی جڕ



 

 کاتی هاوسەرگیریی بواریە ران لەدماڵویی ڵەماەی بنەشینێپفرەیی  یەژڕێوی اڵکبێ. ل9 چارتی

کسی، ێبوونی سەر نێت کاتی،هاوسەرگیریی ە نەکەوو دڕە ی کەو پیاوانەوه، ئەژینێکانی توەنجامەئی ێپە ب  

ستان، ێزک وە یی، لەستەخۆشی جەکسی، نێندیی سەیوەسازکردنی پە ر لەزوویی هاوسەئارێزی یان بێهێب

انن. زەد یکات هاوسەرگیریی هۆکاریە کانیان بەرەهاوسـی کسی و ... ێزووی سەو ئاری خواست ەوەمبوونەک

 اتی،کهاوسەرگیریی  هۆکارەکانیە ک لێکەی گشتی یەوێشە بە خا کەریدەدە وەژینێم توەکانی ئەنجامەئ

زووی ەخواز ئارڵی دەوێشە ببۆ ئەوەی وه. ژنان ەتێگرەژنانیش دە م پرسەکسییە. ئێی سوزوەکردنی ئارتێر

  زانن. ەجاو دی گونڕیگە چارەیەکە کاتی ب هاوسەرگیریی نن،ێیان دابمرکەکەزووەو ئاربکەن ر ێکسییان تێس

تی ەی ئایێپ ەعە، بێی شەوانگڕی ەرێگوە کراوه. بە ئامادە عێمای فیقهی شەر بنەسە ران لێی یاسایی ئەکهاتێپ

ْنهُن  ە ب   اْستَْمتَْعتُم فََما...تی نیساء )ڕەسوو 51 نە ب   ْیتُمضتََرا ف یَما َعلَْیُکمْ  ُجنَاحَ  َوالَ  ۀ  ضفَر ی أُُجوَرهُن   فَآتُوهُن   م   م 

و هیچ  ێنەیان بدەکەییەمارە کە زەڕفە وەریتان گرت ئەک هاوسێتەر ئافرەجا لەگەڵ هو  ...  ۀ  ضاْلفَر ی بَْعد  

 یان سیغە 1(وتبوون ...ەکڕێری ەسە لکە ە ییەو مارەوی ئەنەم کردەکە لرتان ەسە لە گوناهیش نیی

ک ەها ئیمامانی پاک وەروەدراو ناسراوه. هێپەگڕێە ب ڤبۆ مرۆە ن خوداوەیالە کاتی ل هاوسەرگیریی

کان ەعێشە یان بەنیکاحە شنەم چەکۆمەڵگا ئە شفرۆشی و زینا لەندنی لەسەنەشەتە گری لڕێک بۆ ێئامراز

ە کەسەۆ کتی بەری دنیا و قیامێکاتی خ هاوسەرگیریی عە،ێشنیاری ئیمامانی شێی پەرێگوە شنیار داوه. بێپ

 یە.ەه
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 زاڕەمی ئیمام ەرەحە ی لئایین"زانای 

ر ەگەکرد، مەدەکردبا، زینایان نەن ەغەدەی قسیغەر ەر عومەگەتی: ئەرموویەلی )س.خ( فەتی عەزرەح

شتر ێپ ەمێزانایانی ئپیاوان و ت ەنانەدا زۆر سفارشی کراوه. تەمێکانی ئەوەانێڕگە کان. لەسەخراپترین ک

کرد، ئینجا ەدە ک سیغێۆژ جارڕند ەکانیان چەییەمیشەهکان ەرەکردووه. هاوس سیغەکانی خۆیان ەرەهاوس

 – ێبەکسیش نێابواردنی سڕهۆی ە م بەاڵب –ک ێسەکە کە بەحەموستە وەکردن و ئەییان دەمیشەه یەمار

 "  نییە.ە شێو ک ڕێگەپێدراوەبکات. ە ک سیغێسەک

 

 

 کاتی هاوسەرگیریی یەوەوونکردنڕە ران لەدماڵوزایی ئایینتی ێندەپابفرەیی  یەژڕێ یویاڵکبێل. 1 چارتی

تی ەنایەبەڕکۆمۆنیزم و ە گری لڕێستی ەبەمە بکاتی  هاوسەرگیریی گرانی سیاسیەخنڕەی و ئایینزانایانی 

ی ەمادە ل وه.ەننێهەبۆ دی ئایینمای ەن و بنەکەشنیار دێشت پەرپەسێان بقدراو یەاڵتان تەبۆ پیاوان و ئافر

تی ەڕەنمای بەبن رج وەمرمی ناسراوه. ەفە راندا بێیاساکانی ئە لکاتی  هاوسەرگیریی نی،ەدەـی یاسای م6601

لەگەڵ دیاریکردنی ە ییەمیشەمان بارودۆخی دروستی نیکاحی هەرگیری کاتی( هەنیکاحی قۆناغی )هاوس

 رییهاوسەرگی مەر دەکانی بەنگەئاستت. ەدیاریکراو بۆ ئافرارەیی مبڕی ی دیاریکراو و دیاریکردنی ەماو

ە ل کاتی هاوسەرگیرییە ی کەوەووڕو ەهەمیشەییە. ل هاوسەرگیریی مەر دەکانی بەنگەمان ئاستەش هکاتی

ئەم  توانینەوا ناسراوه، دڕەیاسایی و ە ران، بێی کۆماری ئیسالمی ئڵەماەبنە نی و پشتیوانی لەدەیاسای م

ڕوانگەی ە لکە ی ەوەای ئەڕرەژمار. سەهە نینێبکاتی  هاوسەرگیریی ریەهۆکاری کاریگک ەوە یاسایان

ن ەدەپیشان دە وەکان ئەدیمانکراوه؛  کاتی هاوسەرگیریی ساکانیڕێما و ەبنباس لە ە جۆراوجۆری یاساییەو

ییە. کاتی زانیاری وردیان ن هاوسەرگیریی ۆکی یاساییەڕناوە ی لئایینت زانایانی ەنانەشداربووان و تەبکە 

 یۆهە و بۆتە بژاردووەڵنگی هەدێ، بێشەی کارگێڕیهۆی کە ر بەکان، یاسادانەشەبە ل ێندەهە ت لەبەڵه

ۆکی ەڕاونە شداربووان لەسفانە، بەم وەبم ەاڵن. بکاتی هاوسەرگیریی یەئامادە ی کەسانەو کەواوی ئێشێرلەس

 گیرییهاوسەر ۆکی یاساییەڕوه، ناوەشەکی دیکەیالە بوو. لەکاتی زانیاری وردیان ن هاوسەرگیریی یاسایی



ی ەاومە کە یاسادا هاتووە لە نێبۆ و. خۆش دەکات داکۆمەڵگاە لە نیکاحە شنەم چەوامیی ئەردەب بوار بۆکاتی 

 ،وەرگرتنمیرات باسی ە لها ەروەنی(. هەدەیاسای م 6601ی ە)مادە ی کاتی و دیاریکراوەوێشە ب سیغە

یاسای  316ی ە)ماد تچاو ناکاڕەمیرات  سیغەو بۆ ژنی  ێزانەیی دەمیشەمافی ژنی هە میرات ب یاسادانەر

خشینی ەبیان ە لەگەڵ کۆتایی هاتنی ماو سیغەی نیکاحی ەوەشانەوەڵهە و لە شی نییەقەفەژن مافی ننی(. ەدەم

ەیی، هەمیش هاوسەرگیرییبە پێچەوانەی ە ت، واتێد ێنیکاح کۆتایی پپیاو ن پیاو یان مردنی ەالیە لە ماو

             نی(.ەدەیاسای م 6693ی ە)مادە ،ق بوونی نییەاڵت

 ژن بەجێهێشتوو  ن. دانیشتووی تاران.اڵسا 91"پیاو. 

 نییە. ناچار نیت بۆی بمری، ژیانتگەردن ە تیت لەرپرسایەوه. بەک جیا ببینێتوانین لە، دێبک ەرچییەه

ر ەن بریندارم، هی. مەخۆت ناکە خت لەمانان زۆریش خراپ نییە. زەمێم بۆ ئەاڵباش نییە؛ بە مەت. ئێوتەبف

 "ناچنم.ەڵس هەر کەسە هیوام لە کە سەم بەوەئ

تی فشار ک کارەتوانن وەیە، دەدواداچوونی یاساییان هە بە کان کەخالقییەئە مییەک النیکەگومان یاساکان وێب

اورد لەگەڵ رەبە بکان ەکارکردی تاکە ن کەکەدیاری دکان ەیاساییە . سنووربە کار بهێنرێنە وەرەیان ئاسانک

ک ێلەزاگو چ س ێنجام بدرەئ ێبەک دێلەماگەی چ بنێپە کان بێو ناش ێشەو دە یەه نکیاەیەگێکان چ پەسنوور

دیاریکراو، ە ن و ئاسان و ماوەخایکورت هاوسەرگیریی ک بینرا،ەویە. ەبوونی هە مایانەم بنەبۆ الدان ل

 ت پیاوان،ەتایبەبکان، ەتاکە کە ئاراوە تێنێک دێو میرات بارودۆخە قەفەی ننداەقی ئاسان و نەاڵت

ە ،ق لەاڵت یەردا، پرۆسەرامبەبە م لەاڵت. بێباشتر ب ێپهەمیشەیی  هاوسەرگیرییە ان لکاتیی هاوسەرگیریی

و ... کاتگر و  انکڵەرشتی منداەرپەیی و سەمار دواداچوون بۆە و بە نەژخایێهەمیشەیی، در هاوسەرگیریی

 نە. ێووکڕتپەتاق

بۆ  یەکاننیەمەت ەمەدیاریکردنی النیکە ی و یاسایی لئایینتی ەفافییەبوونی شەوترا، نە ی کەتانەو بابەر لەدەب

ـی یاسای 6616ی ەی مادەرێگوە ختە. بەشوێپ هاوسەرگیریی هۆی ئاسانبوونیە تێبەی کاتی دەنجامدانی سیغەئ

ی ڵسا 61نی ەمەتە یشتن بەگە ر لەب ڕواو و کوەی تڵسا 69نی ەمەتە یشتن بەگە ر لەنی، نیکاحی کچ بەدەم

ی ەوەکدانێلە ت بەحڵەسەکردنی مچاوڕەرجی ەمە رشت بەرپەئیزنی سە ب ستەیوەتاوی، پەواوی هەت

ەمیشەیی، ه هاوسەرگیرییە ستی ئاشنابوون بەبەمە کان بەرەروەپئایینریتی و ەنە ڵماە. بنەشیاو کیەدادگای

ڕووی ە و لە یکاتی هاوسەرگیریی مانەهە کمەحرەمێتی بڕیاری  ختی کۆمەاڵیەتی،ەتاوان و زە دووری ل

نی ەمەتە متر لەنی کەمەتە لت ەنانەنییە، ت مەتعەکی لەگەڵ ەهیچ جیاوازییە وەرعی و یاساییەندی شەهڕە

ە گری لڕێن ێهاتنی دادستە د بەشهەشاری مە ی دواییدا لەم ماوەلن. ەکەدسیغە کانیان ڵەۆڕیاسایی 

م ەل ەی کئاییننی یاسایی و ێستەن کرا. بەمەتەکی بێلەگەڵ پیاوە ڵسا 3ن ەمەکی تەیڵەکچۆ هاوسەرگیریی

 . دەڕەخسێنێتخوازی خۆشڕابێریری و ەوسهامنداڵ ن بۆێستەبە یەدا بوونی هەندییەیوەپ

 

 

 



 دەشهەردار، دانیشتووی مەە، هاوسڵسا 55کی ێ"خانم

 کیانێۆژڕییە؟ ڵحا ێدا چی لەنەمەم تەل ڤمرۆ ڵێ: تۆ بەڵێدە کراوە ی مارەکەردێمە ندا لاڵسا 65نی ەمەتە ل

ک ێمەم کەڵێبۆ قوتابخانە. من دە وەامەڕگەی. چیتر نەبکە م پیاوەشوو ب ێبەوتیان دە وەهاتمەدە قوتابخانە ل

 یت."ەی بکێگوە ب ێبەی چی وت دڵتا منداەهژه. ێدرە وەالتە بی. زمانی پیاوان بە ورەگ

ندی ەهڕەە و چ ل ڵسا 69ر ێمی ژەنی النیکەمەتدیاریکردنی ە ب ەوەی یاساییەوانگڕە چ لمەحرەمێتی  بڕیاری

وه. ەتێوەکەد ێری لەوسهامنداڵ، ێدرەنجام دەئە وەکانەریتییەنە ڵماەن بنەالیە لە ک یەوەئە وەیەکەییئایین

کانی ڵەرمنداێم و ڵمنداە ڵۆڕنهێنییەکاندا ە وەکۆبوونە لخۆیان  ییئایینی ەگێی پەرێگوە کان بەریتییەنە ڵماەبن

کچان  کێت. کاتێدا بڕگۆە ک لەرییەبەستەدە ی کەوەن و یان ئەی تۆماری بکەوەئ ێبە ن، بەکەدە خۆیان مار

ە ل .ئەوە دەبنە ژن و مێردن ێکرەدە ک مارێلمەحرەمێتی بڕیاری  ر ناویێژە ل ڵرمنداێو م ڵانی منداڕو کو

بڕیاری ە واتن. ەکەد یهاوسەرگیر ییەمیشەی هەوێشە ک بەیەپاش ماو ،کسیێندیی سەیوەری پەگەئ

ن اڵمندا هاوسەرگیرییە مەر ئەکا و هەکسی مومکین دێندیی سەیوەرعیدا پەی شەوێچوارچە لمەحرەمێتی 

ئابووری و ی، قبوونی هزرڵباە شنەموو چەهە دا لەنەمەم تەلن اڵرمنداێن و ماڵمنداوه. ەکاتەئاسان د

ۆکی و خۆی ناکە مەئە ن کێرکبچاودێری و  ڵۆڕکۆنتە وەکانڵەماەن بنەالیە ل ێبەریین و دەبێکۆمەاڵیەتی ب

 وه. ەتێوەکەد ێیی لڵەماەی بنەشێک ێندەو ه ەڕش

ی ەو ئاریش ەشێچوون و کەڵهکێیی، تڵەماەبردنی ژیانی بنە وەڕێو ب ڵبردنی ماەوەڕێونی توانای بوبەن

ە ڵماەن بنەالی ەی توند لڵۆڕیدا نییە. کۆنتڵنی منداەمەتە لمەحرەمێتی بڕیاری  کانیەرهاویشتەنیا دەیی تڵەماەبن

ندن ێخوە ل نانێیی، وازهەستەج نیاخوازراو و زیەگیان بوونی نوکان، دوەتییەتاکایە ل کردنی ئازادییێشێو پ

ە کە ناڵسا 63نی ەمەر تێی ژەختەشوێپ هاوسەرگیریی ومەحرەمێتی بڕیاری  کانیەوتەرکەکیترین دەرەسە ل

 ت. ێوەکەر چاو دەوونی بڕە دا بەکانی دیمانەوردە ناو شیکارییە ل

 

 وه.ەتاقی کردۆتە ببڕیاری مەحرەمێتی ندا اڵسا 66نی ەمەتە لە ردار کەد، هاوسەشهەت. دانیشتووی مە"ئافر

ی ەوەهۆی ئە ، بڵر ماەسە ک هاتمێداین. کاتەیان دەڕشە کان بەورەم گەاڵبوو؛ بەمان نەشێخۆمان کە مێئ

   "م.سانی تر باشتر بووەئامۆژگاری دایکم و کە بووم، پاشان بەم نەکەردێی مەڵایێڕم بوو، زۆر گوەک نمەمەت

    

 ییمەحرەمێتبڕیاری  یەوێچوارچە ل ەختەشوێپ هاوسەرگیریی وهاوسەردارێتی ندیی ەیوەک بینیتان پەو

ی ەوتەکێل و ێدرەنجام دەئە وڵەماەن بنەالیە کسییان لێسفتاری ڕکۆنتڕۆڵی ستی ەبەمە بن اڵرمنداێن و ماڵمندا

ە وەتێوەکەد ێندنی لێخوە نان لێۆحی و وازهڕیی، ەستەتی جەسارەچوون، خەڵهکێزانی، تێخ یکوو ناکۆکیەو

ی بڕیارە کدا کێتڵەحاە م لەاڵ. بیهاوسەرگیر هۆیەتە بوومەحرەمێتی بڕیاری ە کە کدایێتڵەحاە لە مەو ئ

ە ئەوکۆتایی پێ نەیەت هەمیشەیی  هاوسەرگیریی بەتی و ێی کچەردەانی پڕدهۆی ە تێببمەحرەمێتی 

 یە.ەدواوە پتری بای خرییی و کۆمەاڵیەتەستەروونی و جەتی دەسارەخ



ی ێپە ت. بێگرەخۆ دە ندی جۆراوجۆر لەهڕەمەحرەمێتی بڕیاری کاتی / هاوسەرگیریی  یکانەوتەکێل

ی ەختەشوێپ هاوسەرگیریی کووەلی وەرگەفاکتە ین بەبکە توانین ئاماژەدە وەینڵکۆێکانی لەنجامەی ئیشیکار

یژی تکان، توندوڵەماەمانی بنڕهەمیشەیی، دا هاوسەرگیرییە ر بەرامبەن، ناو و ناتۆره، گومانخوازی باڵمندا

 ییندەزامڕەرباری ەت سەنانەکران تەدە ک مارێمدا لەنی کەمەتە ن لاڵک منداێمانەردەتان و ... . سەئافرە دژ ب

  و.بوە دواوە ندنی بێخوە نان لێو یان وازهە ختەشوێی پەوەخستنڵکوو منداەتی وەتایبی ەوتەکێل ڵمندا

ی تاراندنی کۆمەاڵیەتباجی یە. ەتان بوونی هەدژی ئافرە وا لڕەواردنی ناەاڵک هێجۆرکاتی  هاوسەرگیرییە ل

دەبنە  یاترز سیغەهۆی قێزەون بوونی ە بتان ەئافرو زیاترە راورد لەگەڵ پیاوان ەبە بۆ ژنان ب کاتینیکاحی ە ل

ە ین بنە ن؛ ژنان ئامادەدەئازار د سیغەپیاوان، ژنانی ە یدا کەو کاتانەلە ر بۆیە. هقوربانی ڕوانگەی نەرێنی

م ەاڵن؛ بنێروونی بەیی و دەستەتابشتی ئازاری جە باشتر ێژنان وایان پاستیدا ڕە ن. لەدواداچوونی بۆ بک

واردن ەاڵۆ هببەڵگەیەکی ترە استییە، ڕم ەت. ئێدرەن ێییان لەی سیغەی ناو و نیتکەوەن بۆ ئەکە تۆمار ناڵسکا

 وه:ەاست کرایڕپشتە تەم بابەئە ڵماەژکاری بنێاوڕلەگەڵ کارناس و ە دیمانکاتی ە لە ک دژی ژنانە ل

 

 دەشهە"کارناسی یاسایی، دانیشتووی م

ی ەوەی ئهۆە ک شیاو نییە. بەیەوەها کردەبۆ و کانت. سزاێکرەردەخۆشبوون دێلە کە کاتگرە ندەوەئ ەکەپرۆس

 " . ندامبوونی ژنەمئەهۆی کە تەووبە دان و بریندارکردنانێم لەئە کە ۆ خۆم بینیوممن ب

 

ژنان ە دژ ب کاتیدا هاوسەرگیرییە لە ی کەوتیژییانو توندەناکۆکی و ئە ب پەیوەستکانی ەها سزا یاساییەروەه

کراوه. ەنە ناسێیی پەی کردەوێشە دواداچوونی یاسایی، بە ی بەپرۆسنبوونی ەژخایێدرهۆی ە ب ێنرێپەسەد

ی و هۆی زیانی ئابوورە کراو بەژنانی سیغە ک لێزۆرە کە یاندووەایانگڕکاندا ەدیمانە ل یاساییکارناسانی 

 هۆیە ک وترا بەم وەاڵرانیان کردووه؛ بەزێکان و پارەیاساییە ندەردانی ناوەیی سەستەها ئازاری جەروەه

دەبنەوە ز ەی خۆیان پاشگاڵسکاە کانی، ژنان لەمەلماندنی ئیدعا و سزا کەی یاسایی سەپرۆس بوونینەژخایێدر

 پۆشیان کردووه. وی مافی خۆیان چاەوەندنەسە و ل

 یەوەکردە. نێڕکانی کۆمەڵگای مۆدەندییەتمەتایبە یی لەمتمانێکان و بەندییەیوەربوونی پەوەلەتی، مەتاکای

. وەنەگرەک دەن یێڕی کۆمەڵگای مۆدەفتارانڕە شنەم چەلەگەڵ ئکاتی  هاوسەرگیریی کووەو کۆمەاڵیەتی

ە ن. لێبن نگاوەهەمیشەیی ه هاوسەرگیریی یەئاراستە ن و لەکتر بکەیە بە توانن متمانەم دەستەئە کان بەتاک

یی و ەمتمانێوتن و بەرچاوکەبەک لێیتا جۆرەیتا پەی پەو سیغ سیغەژومار لەگەڵ ژنانی ێندیی بەیوەپ

، ێبەهەمیشەیی بوونی ه هاوسەرگیریی ک بۆێر خواستەگەو ئ ەکرێدی دەژنان بە ر بەرامبەگومانخوازی ب

کی ەیەوانگڕکان، ەسەکە ل ێندەوه، هەت. جیا لێنێنامە م خواستەکان ئەندییەیوەپبێژووماربوونی هۆی ە ب

ک ێتەرفەتاقیکاری و د هاوسەرگیریی کێجۆرە ب یانمەتعەبوو، ەهکاتی  هاوسەرگیرییە ر بەرامبەنیان بێرەئ

ە دوووای کرهاوسەرێتی ژیانی ە تی لەزایڕەنادا. ەم دەڵەقە یی لەمیشەیی بۆ ژیانی هەنانی ئامادێستهەدەبۆ و

 یهاوسەرگیری ن وەکب ڵی ماەوەرەدە وو لڕە ڵماەناو بنە لە شێرکردنی کەسەبری چارە پیاوان لە ل ێندەهە ک



اک، تتەندروستیی  خا وەک دەی پەکەکییەرەسە کارکردکا، ە،ق دەل بنەماڵەی ەکڵەکۆە رن کێبژەڵهکاتی 

 ەو شک و گومانانە ڵماەقبوونی بنیاتی بنەل و ییەمتمانێم بەوه. ئەترسییەمە خاتەو کۆمەڵگا دە وادەخان

 ییهاوسەرگیر کووەلی وەگەوەم کردەاڵب ننێڕمی مۆدەردەکانی سەگرەنەڵحاشاه ەندییەتمەتایبە رچی لەگەئ

 انە. ەتسارەخە شنەم چەهۆی ئاسانبوونی ئە بۆت کاتی

 ەمەردەسە کرانی لڵو قبوو واداریڕەە کە ی و یاساییئایینکی کۆمەاڵیەتی، ەیەدیاردکاتی،  یرگیریەهاوس

استنی ک بۆ پارێهۆکاروک  کاتی هاوسەرگیریی نی،نگراەش بووه. الیێکەشمێی کێژوودا جێجیاجیاکانی م

هۆکاری ە کیش بێندەزانن و هەرعی دەناشسێکسیی ندیی ەیوەشفرۆشی و پەلهەمبەر ە کۆمەڵگا ل

 مووەلەگەڵ هن. ەکەیری دەس کۆمەڵگاە ی لەڵندەشفرۆشی و گەندنی لەسەنەشەو تە خوازی پیاوانفرەڕەنگ

ن توانیەدە وەژینێم توەی لەوەیە، ئەبوونی هکاتی  هاوسەرگیرییە ت بەبارەسە کان کەا جیاوازڕ بیر و

رانی ێینی ئەڕپێتە وو لڕکۆمەڵگای ە ی لەکەی و یاساییئایینپاساوی ە لە وەدانڕئاوە بە کە یەوەنین ئێستی بەدەو

ۆ بدەگەڕێتەوە زیاتر ە مەو ئە کشانەڵهە ووی لڕدیاردەی هاوسەرگیریی کاتی / بڕیاری مەحرەمێتی 

دواخستنی  .رانێکۆمەڵگای ئ نییەیەمەزە قۆناغم ەئکانی ەییکەلتوورئابووری و ندیی کۆمەاڵیەتی، ەتمەتایب

ەکەونە دە لە ی کەو ژن و پیاوانەی ئەژڕێ ڵێموو ساەو ه ێبەک زیاتر دڵێموو ساەه هاوسەرگیری نیەمەت

 یتیەڵسی ەژڕێکشانی ەڵو هە هاوسەرگیریی نیەمەم دواخستنی تەئهۆکاری  1ت.ێبەیی، زیاد دەمیشەه یتیەڵس

تی و ەکردنی تاکایەشەگئابووری، ندیی ەمئابووری و رجی دژواری ەلومەه :ە دەگەڕێتەوە بۆییەمیشەه

یی و ەمتمانێن، بەندیی کورتخایەیوەبوونی پباشتر ێو پتی گشتی ەرپرسایەگرتنی بەنەڵخۆخوازی و هەربەس

ۆمەاڵیەتی و کئابووری و ە نێستەژنان و چوونیان بۆ ب یواریەندێکشانی ئاستی خوەڵکۆمەاڵیەتی و ه ئینتمای

 هاوسەرگیریی یەژڕێندنی ەسەرەپە وو لڕوتی ڕەە واتەوانی. کەڕی چاوەادڕی ەوەرزبوونەو ب یەکانسیاسی

 لەگەڵ بارودۆخی ێوەهنماەیان ن ێوەبمانهە کئارەزووی سێکسی تێرکردنی بۆ  چارەیەکڕیگەک ەوکاتی 

اساوداره. پ ەوەکەسک ێندەالی هە ، بەوە ڕەوایەی و یاساییئایینلە ڕووی و ە کسانەران یێینی ئەڕپێی تڵحاە ل

ی نیکاح، تۆمارکردن مەرجەکانیکوو ەکانی وەیاساییێشە کی و ەکەییئایینۆزی یاسایی و ڵرجی ئاەلومەم هەاڵب

ە، ڵماەقبوونی بنیاتی بنەهۆی لە تێبەکانی دەنییێرەنە وتەکێها لەروەو ه ەدە، عی نیکاحەوەشانەوەڵقە، هەفەن

م ەنی ئکخستڕێپێویستی بە ری و ...، ەوسهامنداڵشی نزیکی، ۆخە، نلەشفرۆشیی و ەڵندەندنی گەسەنەشەت

ها ەروەداد و هزگای ەکار و دێجەبێجدەزگای زگای یاسادانان، ەد ێبەدە واتەە. کەیییهاوسەرگیرە شنەچ

انانی ڤاالکو چ یاساو کارناسانی ە ڵماەژکارانی بنێاوڕهاوکاری مامۆستایانی زانکۆ، ە قلید بەزنی تەرانی مەبڕێ

ە انی لکەسییەمایەکرکردنی ەسەویست بۆ چارێکاری پەئامادن و ەبک ێتاوتو ەتەم بابەکان ئەمرۆیی ەماف

 وەیەینڵکۆێلە لە وەدانڕئاوە بستە، ەبەم مەبۆ ئن. ەبک ێجەبێو جە ڵەاڵی و کۆمەاڵیەتی گئایینی یاسایی، ەسۆنگ

ان تاقی یگیرییەهاوسەرە شنەم چەئە ی کەشداربووانەو بەکان لەگەڵ ئەژومارێبە یدانی و دیمانەگشتگیر و م

                                                           
له نهوەستان و ڕاژاندا بوو؛ بهاڵم پاش ئهم ساڵه ڕەوتی  1911ی ههمیشهیی ههتا بهر له ساڵی یبه پێی ڕاپۆڕتی ناوەندی ئاماری ئێران، سهڵت - 1

له سهد و بۆ ئافرەتان  1.1بۆ پیاوان نزیکهی  1911 ههڵکشانی گرته بهر. به پێی لێکدانهوەکانی ناوەندی ئاماری ئێران، سهڵتی ههمیشهیی له ساڵی

 1931ههتا  1911ههمیشهیی له ئافرەتان زیاتر له پیاوانه؛ به جۆرێک که له ماوەی سااڵنی  یله سهد بووه. ڕەوتی ڕوو له زیادبوونی سهڵتی 1.2

 له سێ قات.   ئهم پێوەره بۆ پیاوان نزیکهی دوو هێنده بۆتهوه، بهاڵم بۆ ئافرەتان گهیشتووەته پتر 



ۆ ە، بڵماەو بنیاسا ی، ئایینلەگەڵ کارناسانی کردن وتووێژ ژکاری و ێاوڕی ێپە ها بەروەو هە وەکردۆت

 : ێکرەشنیار دێپە وەرێژ ینڕیگە چارەکا یەکۆمەاڵیەتیە م دیاردەکانی ئەنگەرکردنی ئاستەسەچار

 ناڵسا 11نی همهبۆ تمهحرەمێتی بڕیاری کاتی و  هاوسهرگیریی نیهمهیاسادانان بۆ زیادکردنی ت( 1

تن یشەگە ر لەنیکاحی کچان ب: »ەڵێد هاوسەرگیریی نی یاساییەمەت ەڕمە نی لەدەـی یاسای م6616ی ەماد

تاوی ەواوی هەی تڵسا 61نی ەمەتە ر لەبان ڕن( و کواڵنۆ ساە تاوی )لەواوی هەی تڵسا 69نی ەمەتە ب

ە م یاسایە. ئشیاوی دادگای ەوەکدانێلە ندی بەوەرژەبچاوکردنی ڕەرجی ەمە رشت بەرپەئیزنی سە بە پەیوەست

ە را لباس کە ی کەنەمەو تەمتر لەنی کەمەتە لمەحرەمێتی بڕیاری  مەاڵوه. بەتێگرەش دکاتی هاوسەرگیریی

جام نەرمی ئەف کردنیتۆمار ێبە و ب بە نهێنیی و ئایینی ەوێچوارچە لە ت؛ چوونکێدرەنجام دەیاساشدا ئ

 ەرگیرییهاوس یاسایە ستی چاکسازی لەبەمە انانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی بڤی چاالکڵوەی هەیێپ وەب ت.ێدرەد

ۆ بکاتی مەحرەمێتی و هاوسەرگیریی  بڕیاری نیەمەیاسای ت ێکرەشنیار دێپە ناڵسا 61نی ەمەبۆ تکچان، 

   « وه.ەنەرز بکەن باڵسا 61نی ەمەت

  ق واڵهکانی تهنووسینگه لکاتی / هاوسهرگیریی  ێتیمەحرهمبڕیاری رمی و یاسایی هتۆمار کردنی ف( 2

  هاوسهرگیری

ک تاوان ەرد وێیی، بۆ ژن و مەمیشەنیکاحی هکرانی ەیاسای سزای ئیسالمی، تۆمارن 111ی ەمادستادا ێئە ل

ری ەگەئە ، ل6936سندکراوی ەپە ڵماەبن یـی یاسای پشتیوانی56ی ەی مادێپە ها بەوەه. اتدەم دەڵەقە ل

بڕیاری بۆ ە کە کدایڵێحاە لە مەت. ئێکرەتۆمار د یهاوسەرگیر کان،ەنەیوتنی الەککڕێدووگیانی و 

ە کمەحرەمێتی بڕیاری  کاتی و هاوسەرگیریی رەگەئە نراوه. واتێزەبەک دانەهیچ یاسای، مەحرەمێتی

تی ەڵحاە لنیا ەن تاڵرمنداێن و ماڵمندا هاوسەرگیریی کسان بزانینەیە یە، بەۆکی جیاوازییان هەڕناو

 ی زانستی وەئاراستە نیا بەو تە ی الگرانەوانگڕ ێبە بە کر ەنووست! ێکرەبوونیان تۆمار دگیانودو

مەحرەمێتی و  بڕیاری تۆمارکردنی یاساییە کە دایەوایڕو بەوه، لەتەک داوێکانی لەتەناسی بابکەڵخ

م ەکان لەنەیمافی الکان و ەتاییەرەسە ماف یتگوزاریەخزمە یشتن بەگێستپەدهۆی ە تێبەدکاتی هاوسەرگیریی 

کانی ەماف ەک لێی زۆرەوەئهۆی ە تێبەبوونی دەتۆمارنە ؛ چوونکزێدەتر دەپارێزرێ داەتییێرەهاوسە ندییەیوەپ

ە بتی مەحرەمێبڕیاری  ینی کاتی یانڕبە ی مارەخوتبت. ێل بکرێشێت ژنان پەتایبەکان بەرەر دوو هاوسەه

 ێۆمار بکرکاندا تەنووسینگە ل ێکرەشنیار دێپە واتە، کێدردەنجام ەئ ێنراتوەدنهێنیش ی ەوێشە بە کە کێجۆر

نجام زیاتر لە سیغەیەک ئە ک کاتداەیپیاو نەتوانێ لە ن و ێبکرە مار ڵتحاەشداریی دوو شایەبە م بەو النیک

  بۆ لێکەوتەکانی بکرێت.چوون دواداە ببتوانرێ ە وەیاساییی ەسۆنگە ی لەوەبۆ ئبدات 

 ندنێر بوونی خوهرامبهبێ( ناچاری و ب9

جی رە، می ئەنجام دەدەنناڵرمنداێن و ماڵکان بۆ منداەییئایینریتی و ەنە ڵماەبنە کبڕیاری مەحرەمێتی ە ل

کی ەیەگێرعی هیچ پەی شەوانگڕە لرچی ەگەئکانە. ەوپەسندکراما ەبنە ک لێکەکسی یێندیی سەیوەبوونی پەن

ە ی کەناڵاو مند ڵرمنداێو مەدراوه. ئێپەگڕێکسی ێندیی سەیوەتی، پێمەحرەمئەنجامدانی سیغەی و لەگەڵ ە نیی

. نێرکەیی دەمیشەی هەک مارێمەپاش ک ،کسیێندیی سەیوەبوون و پری دووگیانەگەئە ن لێکرەدە ک مارێل



ە ندەاوندنە. نێخوە نان لێندن و وازهێهۆگریی بۆ خوێ، ببڕیاری مەحرەمێتیکانی ەوتەکێلترین ە گرینگل

و قۆناغی  ناڵسا 63نی ەمەتا تەه ێملەندنی زۆرێویستکردنی خوێپە نان بێاهڕو ە ردەروەکان و پەیاسایی

 بڕیاری واننتەد ێدرەکانیان دڵەماەقوتابیان و بنە کاندا بەقوتابخانە لە ی کەنانێاهڕو ەبمان کاتدا ەهە ۆم و لڵدیپ

 دواوه. ە نەبخکاتی مەحرەمێتی و هاوسەرگیریی 

 کاتی / هاوسهرگیریی مهحرەمێتی بڕیاری ه ل تهندروستی ی ویاسایژی ێاوڕ( 1

 هاوسەرگیریی نیوزموەئە ی کەسانەو کەئ یاساییزانیاری ە ن کەخەردەدە وەئە وەینڵکۆێکانی لەنجامەئ

ە ر لەب (ژنهاوسەر )شتنی ێهێجە کوو بەلی وەگەشێتووشی ک ژنانە تەم بابەو  ئە مەر کان بووه، زۆیکاتی

کاندا تۆمار ەنوسینگە لکاتی  هاوسەرگیریی رەگەم ئەاڵکات. بەدە دانی ماوێپ ێبە بە ی سیغەکۆتایی هاتنی ماو

 ینکاەمافە تی لەواوەتە کاتیدا ب هاوسەرگیرییە کان لەنەالی ێش بکرەشکێش پیاسایی یژکاریێاوڕ، ێبکر

ە کە یەوەئە کی دیکڵێوه. خاەتێبەسنوردارتر دکان ەلکردنی مافی تاکێشێبن و بواری پدەخۆیان ئاگادار 

 یەی ماوەوەبکا بۆ ئ ەڕێچاو ێبەژن دە یە. واتەه ەیدەاگرتنی عڕکوو ەکی وێرجەمکاتی  هاوسەرگیریی

تی ەستادا شایێئە م لەاڵکی دیکە. بێی پیاوەسیغە تێببە وەو پاش ئ (ۆژهڕ 11ە ک) ێب ێی کۆتایی پەکەدەع

اوکردنی چڕە ێبە ب سیغە، ژنانی خوازیاری زەنگینەمەند و دەوڵپیاوانی ە کاتین ک هاوسەرگیریی کانیەجۆر

ابواردن بۆ ڕو ی داهات بۆ ژنان ەرچاوەک سێجۆرە تەبووە ریتەم نەن و ئەکەد ەندین جار سیغەچ ۆده، بەع

ە ک ێد دیەب یخۆشی نزیکە، نەلەباربردنی کۆرپە ، لخوازراوەدا دووگیانبوونی نەرێکان. لەسبازەوەهە پیاو

ە ی کەرانەو هاوسەئە واتەکانە. کەسێکسییە ندروستییەت ەپرسە بسەبارەت هۆی ناوشیاری ە بئەوەش 

ماکانی ەبن ەن و لەبک ندروستیەکانی تەندەردانی ناوەس ێبەن دەکەدمەحرەمێتی بڕیاری کاتی / هاوسەرگیریی 

ە یەان هکاتی یهاوسەرگیری یەشینێپە ی کەو ژن و پیاوانەئاگا بن و بۆ ئە ب سێکسیتەندروستیی  ری ویشگێپ

 . تێرربکەد تەندروستی کارتی

 کاتی / هاوسهرگیریی  هکردن و سنووردارکردنی یاسایی سیغرجدارهم( 1

بۆ  ەکڕیگەچارەیک ەوکاتی  هاوسەرگیریی گشتیە بە وەینڵکۆێکانی لەنجامەی ئەرێگوە بە ی کەیێو پەب

اندارن زێخە ک کێپیاوانان بووه؛ نی ژانەیاڵنانی کاێکارهەی بەگڕێپیاوان و  یخوازیشنەچەمەرکردنی هێت

 یرییهاوسەرگ ێکرەدشنیاری ێپ کاتی.هاوسەرگیریی ە نەکەوو دڕخۆیان  یشنخوازیەچەمەرکردنی هێو بۆ ت

پیاو )هاوسەردار و سەڵت( نەتوانێ لە یەک کاتدا و کان ەرەندیی هاوسەزامڕەە بە وەتێست بکرەیوەکاتیش پ

م یاسایە. ەرعی لەشکەڵکاوەژوویی ە گری لڕێهۆی ە تێبەدە رجدارکردنی یاسایەم مەئ. بکا ەسیغپتر لە ژنێک 

 ژماوەێرو دە ندماوە، ناوماوەر کورتەبۆ سە وەنییەمەووی زڕە کان لەیکاتیە ییهاوسەرگیرە وەکی تریشەالیە ل

و  ێکربچاو ڕەە ندماوەی یاسایی، مامناوەوێشە بکاتی  هاوسەرگیریی کاتی ێکرەد شنیارێپت. ێبەش دەداب

 شفرۆشی وەندنی لەسەنەشەک تێندا جۆرەکورتخایتی ڵەحاە لە چوونکوه. ەتێکرب ژێدرداوا کرا  رەگەئ

یان ەوەاندنشەوەڵمافی هە یشتن، بۆ ژنان کەگێتکێبوونی لەری نەگەئە دا لەژماوێتی درڵەحاە و لڕەوشتییە ێب

 ە. شخەنییە، ئازارب

 



  داکاتی هاوسهرگیرییه قازانجی ژنان له بە وهشانەوهڵو مافی هه قهفهبواری نه یاسادانان ل( 3

 داکاتی یرییهاوسەرگە و ژنان لە یەیاسایی بوونی ه یکسانیەک نایێجۆر داکاتی هاوسەرگیریی لەە ی کەیێو پەب

ە اسا ئامادی ەڵێکۆم ێکرەشنیار دێوه، پەبنەتر دەدێکسانی زەووی نایەڕووبڕهەمیشەیی  هاوسەرگیریی چاوە ل

انی کەنجامەئە چوونکند بن؛ ەسوودمە قەفەمافی نە ل داکاتی هاوسەرگیرییە تان لەئافرە ک ێک بخرڕێو 

تی کا هاوسەرگیرییە کان مل بەمادییە خواستڕەواندنەوەی ستی ەبەمە زۆر ژن بە خا کەریدەدە وەینڵکۆێل

ها مافی ەورەت. هێمافی ژنان نازانە بکاتی  هاوسەرگیرییە لە قەفەیاسا، نە کدا کڵێحاە ن؛ لەدەد

 تان بۆەئافرە ب ێبدرە نگانەخت و تەزری ەگەئە هەمیشەیی ل هاوسەرگیریی کووەو ێبەش دەوەشانەوەڵه

 ژیان لەگەڵە دان بەژێو درە وەبنەیژی دتووی زیان یان توندوەڕووبڕژنان ە ی کەتانڵەو حاەی لەوەئ

 وه. ەتێنێشەبووەڵهکاتی  هاوسەرگیرییە نانەی  تاکالیەوێشە ب نزانن بتوانەنامومکین دە یان بەکەرەاوسه

         نی ێلی کار و کارخولقه( باشتر کردنی بارودۆخی ئابووری، ه1

 ەووان بکاتی هاوسەرگیریی زموونیەئە ی کەو ژن و پیاوانەژومار لێتی بڵە، حاداکانەی دیمانیکاریشە ل

وه، ەر لەدەبزانی. ەد الواز یبوونی کار و بارودۆخی ئابووریەنهۆکاری ملدان بە هاوسەرگیریی کاتیان لە 

خی ژاری و بارودۆەم دۆخە، هەو ئە مترەژنان ک یی ئابوورییشدارەی بڕێژە دارانیێی ئەی کۆمەڵگەکهاتێپە ل

 تی کار وەزارەکوو وەلی وەگەکخراوڕێ ێکرەشنیار دێپە واتەککات. ەد تۆخترژنان  یخراپی ئابووری

نی ێقکارخولی ەگڕێە لی کار و لەدابینکردنی هە ا و ... بزناو کە تی پیشەزارەکان، وەوانییەرزی، شارەوەرەه

ە و ل ێهەمیشەیی دابین بب هاوسەرگیریی نجان بۆەگ یی بارودۆخی ئابووریەوەنن بۆ ئێخسڕەلی کار بەه

ی لە ەوەۆ ئب ێزیاد بکررشت ەرپەت ژنانی خۆسەتایبەئابووریی ژنان ب یشداریەی بەژڕێە وەشەکی دیکەیال

 وه. ەز ببنەکاری پاشگێبئابووری و  یژاریەهۆی هە بکاتی  هاوسەرگیریی دان بۆمل

 رانێئه لکاتی  هاوسهرگیریی چمیێینی بڕگۆ فاکتهریک ەی وئایینوری زانایانی ە( د1

رکردنی ەدە انن بتوەران دێئە ینی کۆمەاڵیەتی لڕکانی گۆەرەترین فاکتە گرینگک لێکەک یەی وئایینزانایانی 

، بڕیاری مەحرەمێتیکاتی / هاوسەرگیریی  یەقینەاستڕی ەفەلسەی فڤەرعی و شرۆەکی شەفتوای

ستی ەبەمە بمەحرەمێتی بڕیاری کاتی / هاوسەرگیریی  وه.ەنەم بکەکە ندییەیوەپە شنەم چەکانی ئەتەسارەخ

کوو ەلی جیاواز وەهۆکارگە ۆیی بڕوەکۆمەڵگای ئە م لەاڵکراوه؛ بە خالقی ئامادەئێشفرۆشی و بەلە گری لڕێ

لی ەگەوتەکێل ێدرەنجام دەئنهێنی ی ەوێشە بە کمەحرەمێتی بڕیاری کاتی / هاوسەرگیریی  یاسا، ینگیەدێب

، ندروستەی نایاسایی و ناتەوێشە ب ەلەباربردنی کۆرپە خوازراو، لەی نڵدایکبوونی منداەلکوو ەو

وه. ەتێوەکەد ێی لـو ...ە ڵماەری، سستکردنی بنیاتی بنەوسهامنداڵشفرۆشی، ئاسانکاری بۆ ەندنی لەسەنەشەت

توای ف ەیێو پەبوه. ەوتۆتەک ی دوورەکەجک و ئامانۆەڕناوە لکاتی  هاوسەرگیریی تیڵەواڕەچم و ێبە واتەک

 ەکان لەکاتییە ییهاوسەرگیر مووەر هەرمی هەکردنی فمای تۆمارەر بنەسە ی لئایینرعی زانایانی ەش

 هەرچیکانی ەرەترین فاکتە گرینگ،ق لەاڵو ت هاوسەرگیریی کردنیکانی تۆمارییەیاسا ەنووسینگ

 یە.بڕیاری مەحرەمێتیکاتی / هاوسەرگیریی  کانیەنییێرەنە وتەکێلکردنەوەی کەمتر

 



 ئۆکانجینێکان و ئهی میدیا گشتییهگڕێه و کۆمهاڵیهتی ل یکهلتوور ینسازیێسته( ب8

ە تەسارەخە گری لڕێبواری ە کان لەرەرترین فاکتەکاریگە ک لێکەنان یێاهڕو ە وەوشیارکردن

ە ڕۆتت ەتایبەکان و بەارڤکان، گۆەرییەدڵواەکوو میدیای نیشتمانی، هەکانی وەمیدیا گشتییکانە. ەکۆمەاڵیەتیی

 یبڕیاری مەحرەمێتیکاتی / هاوسەرگیریی  کانیەتەسارەی خەوەی پیشاندانەگڕێە کان لەکۆمەاڵیەتیی

ری بڕیاکاتی / هاوسەرگیریی  مەرجە یاساییەکانیخشین ەبها زیانیاریەروەتۆمارکردنی یاسایی و هێب

ن ێها ئەروەوه. هەنەم بکەکمەحرەمێتی بڕیاری کاتی / هاوسەرگیریی  نیێرەی نەوتەکێلتوانن ەدمەحرەمێتی 

و ە وەردنکئاگاداربواری ە توانن لەن و ژنان داڵکانی منداەمافە کانی پشتیوانی لەنەئەنجومکوو ەو یجی ئۆکان

کانە. ەییتڵەوەدە ندەهاوکاری ناوە ویستی بێپە مەت  ئەبەڵهە ک ێبەرچاویان هەکی بێورەکان دڵەماەنانی بنێاهڕ

کی ێورەد کاروباری کۆمەاڵیەتیە ش لیکانەریتییبێماکاران و سلەسین ی دواییداەناڵم ساەلە وەکی تریشەالیە ل

ی ەگڕێە لە توانیویانە ن و ژینگاڵکسی منداێکوو ئازاراندنی سەکی وێلەتگڵەحا ەو لە بووەرچاویان هەب

ی ەڕخشین داپەو زانیاریبە وەئاگادارکردنبواری ە ر( لەتی )ئینستاگرام و توویتێرنەنتەی ئەڕەفیلمسازی، الپ

 تیێتەبابە کان بەکۆمەاڵیەتییە ری و چاالکییەمی هونەرهەبە ندان بەرمەدا، هونەم بوارەت. لێبەریان هەکاریگ

ی ەوەمکردنەکە توانن لەکان دەکۆمەاڵیەتییە ڕئۆکان و تۆجینێئە لمەحرەمێتی بڕیاری کاتی / هاوسەرگیریی 

 ت. ێبەکی تۆختریان هێورەدمەحرەمێتی بڕیاری کاتی / هاوسەرگیریی  کانیەنییێرەن ەوتەکێلە ل ێندەه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سهبارەت به نووسهر

لە زانکۆی یاسای لەندەن لە بنیاتی مافەکانی « نامووس»کامیل ئەحمەدی، خەڵکناسی کۆمەاڵیەتی و توێژەر، براوەی خەاڵتی 

ۆرج جبنیاتی جیهانی ئاشتی بەشی ئەدەبیات و زانستە مرۆییەکان لە زانکۆی « ئاشتی»و براوەی خەاڵتی ( IKWR)ژنان 

. توێژینەوەکانی کامیل ئەحمەدی سەبارەت بە گەشەی کۆمەاڵیەتی و نێودەوڵەتی، ئێتنیکەکان و پرسەکانی پەیوەست واشینگتۆنه

بە ڕەگەزێتی )جێندەر( و مندااڵن بووه. وتار و توێژینەوەکانی پێشووی ناوبراو بە زمانەکانی ئینگلیزی، تورکی ئەستەنبۆڵی، 

 ن:فارسی و کوردی لە ژێر ئەم ناوانە چاپ کراو

 )ڕوانینێکی خەڵکناسانە بۆ داب و نەریتی مزۆپۆتامیا(؛ ڕوانینێکی دیکه بۆ ڕۆژههاڵت و باشووری ڕۆژههاڵتی تورکیا -

Etkim press (Istanbul, Turkey 2009)  

-Uncut Voices Press)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت بە خەتەنەی ژنان لە ئێران( کە لە الیەن  به ناوی نهریت -

Frankfurt و وەشانخانەی شیرازه چاپ کراوه؛ 

 Nova)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت بە هاوسەرگیری پێشوەختەی مندااڵن لە ئێران( باڵو بۆتەوه لە  زایهڵهی بێدەنگی -

Science Publisher, Inc., New York 2017  ؛ 

یەن کاتی لە ئێران( کە دەقە فارسییەکەی لە ال سیغە / هاوسەرگیری ەبارەت بە)توێژینەوەیەکی گشتگیر س ماڵێک له سهر ئاو -

 وەشانخانەی شیرازه باڵو بۆتەوه و وەشانخانەی مێهری لە لەندەنیش دەقە ئینگلیزییەکەی چاپ کراوە؛

)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت بە هاوسەرگیری سپی لە ئێران( بە ئینگلیزی و فارسی کە  ماڵێک به درگای ئاوەاڵوە -

 ری لە لەندەن چاپ کراوە؛وەشانخانەی مێه

بۆ ئەنجوومەنی پشتیوانی لە مافەکانی مندااڵن ئەنجام درا کە بابەتی زبڵگەڕی  یتااڵنی منداڵتوێژینەوەیەکی دیکە بە ناوی  -

 ـی هەتاوی ڕوونوێنی کرا؛ 6933مندااڵنی لە تاران تاوتوێ کردووە و لە ساڵی 

)توێژینەوەیەک سەبارەت بە ناهاوسانان لە ئێران( کە هەندێ وتاریشی بە  شاری قهدەغهکراودەقی  و فارسی  دەقی ئینگلیزی -

زمانەکانی فارسی و ئینگلیزی لێ دەرکێشراوه و چاپ کراوه و لەم ماوەی دواییدا لە الیەن وەشانخانەی مێهری لە لەندەن چاپ 

 کرا؛ 

ایەتی یەکی گشتگیر سەبارەت بە شوناس و ئێتنیک)توێژینەوە سنوورەوه ههتا سنوورو توێژینەوەیەکی ناوبراو لە ژێر ناوی لە  -

ئێتنیکی عەرەب، بەلووچ، کورد، فارس و تورکی تاوتوێ کردووە کە هەندێ وتاریشی بە زمانەکانی فارسی و  1لە ئێران( کە 

 ئینگلیزی لێ دەرکێشراوه و چاپ کراوه و لەم ماوەی دواییدا لە الیەن وەشانخانەی مێهری لە لەندەن چاپ کرا؛ 

 خەریکە چاپ دەکرێت.  جۆرەکانی کاری منداالن له ئێرانو  خهتهنهی پیاوانایین توێژینەوەکانی نووسەر سەبارەت بە دو-

  www.kameelahmady.comتوێژینەوەکانی لە ماڵپەڕی خۆیان دەست دەکەوێت:  
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 :کان رچاوههس

، ص 13، دورۀ دوازدهم، شمارۀ های قرآنیپژوهش، «در قرآن ەخانواد یشناسبر جامعە یدرآمد»(. 6931بهرامی، محمد ) 

05-10. 

سال شهر  96 یباال ۀکردجوانان ازدواج ررسیعوامل مرتبط با ازدواج د یشناختجامعە یبررس(. »6931پورنقی، شهال )

 .19-36، ص 50هفتم، شمارۀ ، سال آزاد تبریز ەشناسی دانشگافصلنامۀ مطالعات جامعە، «بناب

  توس: تهران پویان، حسن ترجمة ،جنسی روابط شناسيجامعە(. 6939) ەآندر دانینو،

 ، تهران: دانژه.شناسی زن در ازدواج موقتتحلیل بر روان(. 6935رافعی، طلعت )

 .سروش: ، تهرانخانواده یشناسجامعە بر یامقدمە (.6931) باقر ،یساروخان

 .مهدوي نشر و پژوهش دفتر: تهران ،زن دنیاي(. 6939) محمدحسینسید  هللا، فضل

، 50، سال هفتم، شمارۀ فصلنامۀ مطالعات راهبردی زنان، «رفتارشناسی جنسی در اندیشۀ دینی(. »6931کجباف، محمدباقر )

 .699-611ص 

 یتخصص ۀمجلال حائری، ، ترجمۀ شه«المعارف لیدنهبررسی ازدواج موقت در دایر(. »6936نیا، محمدمهدی )کریمی

 .31تا  09ص ، 66، شمارۀ خاورشناسان یپژوهقرآن

 ، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: نی.شناسیجامعە(. 6933گیدنز، آنتونی )

ها و سازی رفتار جنسی با تأکید بر پیشگیری و درمان انحرافمدل اسالمی مصون(. »6933میانجی، مسعود ) ەنورعلیزاد

 .660-615، ص 1، سال سوم، شمارۀ شناسیفصلنامۀ علمی تخصصی اسالم و روان، «مشکالت جنسی

(. تهران: دفتر نشر معارف 6913و خاطرات  ەکارنام یرفسنجان ی)هاشم یروزی(. اعتدال و پ6935عماد ) ،یبهرمان یهاشم

 انقالب.

 


