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ثؤختة:
بابةتي سةرةكي ئةم تويَذينةوةية بريتيية لةو مؤديَلة تيؤرييانةي كة لةاليةن تيؤرةواناني كؤمةلَناسيةوة دارِيذراون بؤ تيَطيةشنت
و ضؤنيةتي بةكارهيَناني شيَوازي ذيان لة كايةي زانسيدا .بةشيَكي تويَذةران لة دوو دةيةي رابردوودا و لة سالَاني نةوةدةكانةوة
و لة ئةجنامي تويَذينةوةكانيانةوة تيَبينيان كردوة كة ضةمكي شيَوازي ذيان جيَطةي ضةمكي ضيين كؤمةلَايةتي طرتووةتةوة،
بةلَطةي سةرةكيشيان بؤ ئةم مةسةلةية ئةوةية كة (ضينبةندي ستووني) كةمرت لة شيَوازي ذياني تاكةكان تواناي شرؤظةكردني
رةفتار ،بةها و تيَرِوانينةكاني هةية .ئةمة بةماناي سرِينةوةي بووني ضينةكان نيية ،بةلَكو توانايي شيكاركردني ئةم ضةمكة
دةخاتة ذيَر ثرسيارةوة ،لةبةر ئةوةي جؤريَك ليَكضوون لة نيَوان ئةو تاكانةدا هةية كة ثيَطةي هاوتايان هةية ،ئيرت ناتوانريَت
تةنها لةرِيَي ضينةوة ويَنةيةكي راستةقينةي واقيعي كؤمةلَايةتيمان دةستكةويَت .بؤية ئيَستا ئةجنامي تويَذينةوة
جؤراوجؤرةكان سةبارةت بة بابةتي شيَوازي ذيان بةسةر دوو كؤمةلَةدا دابةش بوون ،كؤمةلَةيةكيان بةو ئةجنامة طةيشتوون
كة دةكريَت ضةمكي شيَوازي ذيان لة بري ضيين كؤمةلَايةتي بةكاربهيَنريَت ،بةلَام كؤمةلَةيةكي ديكةيان ئةجنامةكانيان
دةرخيستوة كة ضةمكي شيَوازي ذيان ثةيوةندي بة ضينايةتييةوة هةية و دةكريَت بةكاربهيَنريَت بة هاوشاني لةطةلَ ضيين
كؤمةلَايةتي و بةكاربردندا بؤ خويَندنةوةيةكي باشرتي واقيعي كؤمةلَايةتي .سةبارةت بة طرنطي ئةم تويَذينةوةية ،دةتوانريَت
بطووتريَت سةردةمي ئيَستا سةردةمي طؤرِاني جؤراوجؤر و دةركةوتين فؤرِمي نويَي ذيان و طؤرِاني بةرهةمهيَنان بؤ بةكاربردن،
هةرلةبةر ئةوةية بؤ خويَندنةوةي كؤمةلَطا بةردةوام ثيَويستمان بة ضةمكي نويَ هةية؛ ضةمكطةليَك ،كة ببنة ئاويَنةي ئةو
طؤرِانكارييانة و بابةتي نويَش بؤ تويَذينةوة خبةنة بةردةم زانستة كؤمةلَايةتييةكان .ئاماجني سةرةكي ئةم تويَذينةوةية بريتيية
لةوةي زاناياني كؤمةلَناسي ضؤن سةروكاريان لةطةلَ ئةم ضةمكةدا كردوة بؤ خويَندنةوةي هةلَسوكةوت و ضؤنيةتي طؤرِاني
واقيعي كؤمةلَطا .ثاشان شيكردنةوةي ضةمكي شيَوازي ذيان لة ضوارضيَوةي ئةو مؤديَلة تيؤرييانةي وا لةبارةيةوة دارِيَذراون.
بةلَام سةبارةت بة ميتؤدي بةكارهاتوو لةم تويَذينةوةية( ،ميتؤدي شيكاري)ية .لة ئةجنامدا تويَذةر بة ضةند ئةجناميَك
طةيشتووة لةوانة :ضةمكي شيَوازي ذيان ،نةك وةك بواريَك بؤ تويَذينةوة لة ضةمكي ضيين كؤمةلَايةتي بةلَكو وةك ضةمكيَكي
سةربةخؤ كة ئاماذةية بؤ رِوانينيَكي نويَ بؤ واقيعي كؤمةلَايةتي و دياردةكاني ديكةي كؤمةلَطا وةك (ضيين كؤمةلَايةتي ،ثيَطة،
شوناس و بةخشيين ناسنامةي كؤمةلَايةتي بة طرووثة كؤمةلَايةتييةكان) هاتووةتة نيَو زانستة كؤمةلَايةتييةكانةوة- .ئةم
ضةمكة ثانتاييةكي فراواني لة تويَذينةوة كؤمةلَايةتييةكان داطريكردووة و سوودي لة بةكاربردن وةرطرتوة بؤ خؤ جياكردنةوةي
طرووثة كؤمةلَايةتييةكان و دةستخستين شوناسي كؤمةلَايةتي .شيَوازي ذيان جيَطرةوةي ضةمكي ضيين كؤمةلَايةتي نيية،
بةلَكو تةواكةريةتي و هاوشاني دةكات بؤ خويَندنةوةي واقيعي كؤمةلَايةتي .تيَطةيشتين نويَ و تويَذينةوة لةبارةي شيَوازي
ذيانةوة وايكردوة تيَطةيشنت بؤ ضني و ثيَطةي كؤمةلَايةتي طؤراني بةسةردا بيَت .ضةمكي شيَوازي ذيان بة بةراورد بة رابردوو،
زانستة كؤمةلَايةتييةكاني بة دةرهاويشتةكاني خؤيةوة زؤر سةرقالَكردوة .و بووةتة جيَطةي بايةخ ثيَداني .
ثةيظيَن سةرةكي :شيَوازي ذيان ،ضيين كؤمةلَايةتي ،ثيَطة ،بةكاربردن ،شوناس(.ئةمة كليلي تويَذينةوة نية بةلَكو ضةمكة
كليليةكانن)
لة بنيادةكاني ذياندا ذينطةي سروشيت طؤي زةويشيان طؤرِيوة.

 .1ثيَشةكي
لةدواي جةنطي جيهانيي دووةمةوة ،طؤرِانكاري خيَرا لة هةموو

بةبيَ زيادةرةوي ثيَويستة دان بةوةدا بنيَني كة بؤ زانيين ئةوانةي

رةهةندةكانةوة بةسةر جيهاندا هاتوون ،بةجؤريَك طؤرِانكارييةكان

روويانداوة و ئةوانةشي روودةدةن ،ثيَويستمان بة ضةمكي نويَ

* ظةكولةرىَ بةرثرس.
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هةية .هةربؤيةش ثاشخاني تيؤري كؤمةلَناسي ثاشخاني تيؤري

ماوةيةكي دريَذخايةن رؤلَيَكي سةنتةري و زيَرِيين هةبوو،

نةك ئةدةبيات)رؤذ بةرؤذ ضةمكي تازةي ديَتة ناوةوة ،هةموو ئةو
ضةمكانةش تةنها بؤ ئةوةن كة تيَبطةين ضي روويداوة و ض شتيَكيش

بةتيَثةرِبووني كات كاريطةريي و كارايي الواز بووة ،بةجؤريَك
دؤزينةوةي ثةيوةندييةكي تةواو و دلَنياكةرةوة لةنيَوان (خويَندن،

لةنيَو ئةو سستمة بةيةكداضووةي كؤمةلَطادا رووبةرِوومان
دةبيَتةوة.
هةموو شرؤظة كؤمةلَايةتييةكان لة ريَطةي ضةمكة طشتيةكانةوة بة

كار ،داهات و تيَرِوانيين تاك) ،سةخترت بووة ضةند بةلَطةيةك لةبةر
دةستدان ئةوةيان دةرخستووة ،كة ضيرت بريكردنةوة و رةفتاري
تاكةكان لةسةر بنةماي ثيَطة و ثلة وثايةيان لة نيَو سستمي

ئةجنام دةطةن و سةرةكيرتين تايبةمتةندي لؤذيكي ضةمكة
طشتيةكانيش ،كؤكردنةوةي تايبةمتةندييةكانة لةخؤياندا .ئةطةر

( )66
(فاضلي،2003،
نيية
بةرهةمهيَناندا
)Mohammadpur and Mahmoodi, 2016هةنديَك

واتا زؤر و زةوةندةكاني ذياني كؤمةلَايةتي لةضوارضيَوةي ئةو
ضةمكانةدا بةشيَوةيةكي سادة دةرنةخريَن و ريَك نةخريَن ،ئةوا
ئةطةري بةدةستهيَناني هةر جؤرة مةعريفةيةكي تيؤريي سستماتيك

لة تويَذةراني ديكة (Tomlinson,2003; Pisman, et
) ،al.,2011; Tolonen,2013هةولَيانداوة ثةيوةندي نيَوان
شيَوازي ذيان و فاكتةرة جياوازةكاني وةك :ثيَطةي كؤمةلَايةتي و

دةربارةيان و وةرطرتين هةر حوكميَك لةبارةيانةوة ،نةريَين
دةردةضيَت .ضةمك و ثيَكهاتة تيؤرييةكان لة كؤمةلَناسيدا ،بة

ئابووري ،تةمةن ،جيَندةر ،ئامرازةكاني راطةياندن ،شوناس،
سةرمايةي كولتووري و هتد شرِؤظة بكةن .هةروةها لة ثالَ ئةو

طشيت تايبةمتةندييةكي ضةشن ناسييان هةية .طيمنزشافت و
طيزلشافت ))(Geminschaft & Gesellschaftو
تؤنيز)(Tones؛ قؤناغةكاني ثيَشكةوتين ميَذوويي (ئؤطست

نووسةرو تويَذةرانةي ئاماذةيان ثيَكرا هةنديَكيان جةختيان
كردووةتةوة لةسةر (وةضةرخاني ئايدؤلؤذياو هؤشياري ضينايةتي
و سؤراخكردني طؤرِاني بنيادي ضينايةتي لةضوارضيَوةي شيَوازي

كؤنت) ،)(August Comptشيَوازةكاني بةرهةمهيَنان و ضينة
كؤمةلَايةتييةكان الي (ماركس ))(Marxشيَوةي ثةيوةنديية

ذيانةوة .ضيرت ناتوانريَت هيَلَي بزووتنةوة كؤمةلَايةتييةكان و
خواسيت ضينايةتي تاكةكان بةهؤي ئينتمايان بؤ ضينيَكي دياريكراو

كؤمةلَايةتييةكان لةطةلَ خؤكوذي (دوركايم)،)(Durkheim
ئةخالقي ئابووري ئاينةكان و جؤرةكاني كردة الي
(ظيبةر))(Weberشيَوةي كردة دوو اليةنييةكان و جؤري

ثيَشبيين بكريَت .ئةوةتا ثيَطةي كار ،هةنديَكجار جياوازييةكي
زؤري لةطةلَ خويَندةواري و داهات و دةسةلَاتدا هةية.
بةسةرجندان لةو طةشةسةندن و ثيَشكةوتنةي كة كؤمةلَناسي

كارةكتةرةكان الي (زميلَ) ،)(Simmelهةر يةكةيان لة
ريَطةيةكةوة ثؤليَنبةنديان بؤ تاكةكان يان رةفتار ،يان روانطة و
(ضيين
ضةمكي
كردووة.
ثيَوةرةكان
و
بةها

ئةمرِؤ بةخؤيةوة بينيوة -بؤ تيَطةيشنت لة بنياد و شوناسي
كؤمةلَايةتي تاكةكان سةرجني خؤي لةسةر ضاالكييةكاني
بةرهةمهيَنانةوة طواستوةتةوة بؤ سةر بةكاربردن و خةرجكردن-

كؤمةلَايةتي)رةطورِيشةكةي لة نيَو هزري كؤمةلَايةتي كالسيك داية،
دواجار هةم دايناميكيبووني ئةم ضةمكة و هةميش ضةنديَيت

بةو ئةجنامة دةطةين ،كة ضةمكي شيَوازي ذيان جيَطرةوةي ضةمكي
ضني نيية ،بةلَكو هاوشاني ضينايةتيية بؤ شيكردنةوةي واقيعي

بةخشيين شوناسي كؤمةلَايةتي بة ئةنداماني كؤمةلَطةي نو َ
ي
شاياني شرؤظة و تيَطةيشتين تازةية .ئاراستةي طشيت تيؤرة
كؤمةلَايةتييةكاني ئةم دةيةي دوايي بةرةو ثرت بايةخدانة بة اليةني

كؤمةلَايةتي(لة ثوختةكةدا دةلَيَت ضةمكي شيَوازي ذيان
جيَطرةوةي ضةمكي ضني نيية) .بةدواداضوون بؤ ماهييةت و ئةركي
لؤذيكي ئةم دوو ضةمكة ،زؤريَك لةو بابةت و تيَكستة نووسراوانةي

بةكاربردن و ضاالكييةكاني شيَوازي ذيان لة بةخشيين شوناسي
تاكةكةسي و شوناسي كؤمةلَايةتي(اباذري و ضاوشيان)2002 ،

بوونةتةهؤكاري ئةو جيَطؤرِكيَية ،رِوون دةكاتةوة.
ئةم تويَذينةوةيةي بةردةست بريتية لة تويَذينةوةيةكي تيؤري و

تويَذينةوةي زؤر لةبارةي شيَوازي ذيانةوة ئةجنامدراون .هةنديَك
لةو تويَذينةوانة )(Rossel ,2008; Jensen ,2009
جةختيان كردوةتةوة لةسةر تاوتويَكردني تيؤريانةي ضةمكي

هةولَدةدريَت لة ضةند تةوةريَكدا شرِؤظةي مؤديَلة تيؤريةكاني
تايبةت بة ضةمكي شيَوازي ذيان بكريَت لةبةر رؤشنايي بؤضووني
هزرظاناني بواري كؤمةلَناسي .بابةتي سةرةكي ئةم تويَذينةوةية

شيَوازي ذيان و هةولَدراوة ثيَناسةي بؤ بكريَت و كيَشة و ئاكامةكاني
خبريَنةرِوو.

بريتية لة خستنةرِوو و شيكردنةوةي ثاشخاني تيؤريي سةبارةت بة
تيَطةيشنت لة ضةمكي شيَوازي ذيان الي تيؤرةواناني كؤمةلَناسي،

طرنطيداني زياتري زانستة كؤمةلَايةتييةكان بة ضةمكي شيَوازي
ذيان بؤ ئةو واقيعة دةطةرِيَتةوة كة ضيرت ضةشنناسييةكاني ديكة
ناتوانن بة تةنها ئةو فرةيي و هةمةجؤريية كؤمةلَايةتييانة شرؤظة

ئةويش لةبةر ئةوةي ضني لة كاية زانستيةكان بةطشيت و لةكايةي
كؤمةلَناسي بةتايبةتي تويَذينةوةي زؤري تيؤرة كؤمةلَايةتييةكان
ضةمكي شيَوازي ذيانيان كردوة بة يةكيَك لة بابةتة طرنطةكاني

بكةن ،كة لةنيَو كؤمةلَطةدا هاتوونةتة ئاراوة .ضةمكي (ضني) كة بؤ

خؤيان و ئيَستا زياتر كاريان لةسةر كردووة بؤ خويَندنةوةي واقيعي
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كؤمةلَايةتي سةردةمي نويَ ،هةروةها هةولَدراوة شيكردنةوة بؤ

هةنديَك لةو مؤديَلة تيؤريانةي كة سةرجنيان لة بابةتةكة داوة و

هزري هةريةك لة (ظيَبلن)(ماكس ظيبةر) و (جؤرج زميلَ) وةك
كؤمةلَناسة كالسيكةكان و (ئةنتؤني طيدنز) و (بؤرديؤ) وةك

شؤرظةيان كردوة ،دواجار ئاشناكردني تويَذةران بةم بابةتة.

كؤمةلَناسة نويَكان بكريَت كة ض تيَطةيشتنيَكيان هةبووة سةبارةت
بةم بابةتة و بؤضي هيَندة مشتومرِي لةبارةوة ئةجنامدراوة .ئيَستا
ئةجنامي تويَذينةوة جؤراوجؤرةكان سةبارةت بة بابةتي شيَوازي
ذيان بةسةر دوو كؤمةلَةدا دابةش بوون ،كؤمةلَةيةكيان بةو ئةجنامة
طةيشتوون كة دةكريَت ضةمكي شيَوازي ذيان لة بري ضيين
كؤمةلَايةتي بةكاربهيَنريَت ،بةلَام كؤمةلَةيةكي ديكةيان
ئةجنامةكانيان دةرخيستوة كة ضةمكي شيَوازي ذيان ثةيوةندي بة
ضينايةتييةوة هةية و دةكريَت بةكاربهيَنريَت بة هاوشاني لةطةلَ
ضيين كؤمةلَايةتي و بةكاربردندا بؤ خويَندنةوةيةكي باشرتي
واقيعي كؤمةلَايةتي .سةبارةت بة طرنطي ئةم تويَذينةوةية،
دةتوانريَت بطووتريَت كة طةورةترين طؤرِانكاري لةسةردةمي نويَدا
بريتيية لة بةكاربردن ،بؤية بؤ خويَندنةوةي كؤمةلَطا ،ثيَويستمان
بة ضةمكي نويَ هةية .ضةمكطةليَك ،كة ببنة ئاويَنةي ئةو
طؤرِانكارييانة و بابةتي نويَش بؤ تويَذينةوة خبةنة بةردةم زانستة
كؤمةلَايةتييةكان .وا ديارة كة ضةمكي (شيَوازي ذيان) ئةو
تايبةمتةندييةي لةخؤيدا هةلَطرتووة ،بؤية تويَذينةوة سةبارةت بةم
ضةمكة طرنطي تيؤري خؤي هةية لة كايةي تيؤرة
كؤمةلَايةتييةكاندا .هةروةها طرنطي ئةم بابةتة دةطةرِيَتةوة بؤ
بايةخي ضةمكي شيَوازي ذيان ،كة لة بنةرِةتدا ،هةر تويَذينةوةيةكي
ثةيوةست بةو ضةمكة ناضار بة ضوونة نيَو ثةيوةنديية
ئالَؤسكاوةكاني نيَوان بنياد و كردةي دةكات ،وةك بةشيَك لة
طوتاري سةرةكي كؤمةلَناسي .
بةلَام سةبارةت بة ميتؤدي بةكارهاتوو لةم تويَذينةوةية ،ئةوا
ئاشكراية لة تويَذينةوةي زانسيدا بةثيَي ئامانج دةستنيشاني ميتؤد
دةكريَت .لة تويَذينةوة تيؤرييةكاندا ضةند ميتؤديَك بةكارديَت
لةوانة (ميتؤدي وةسفي ،شيكاري و رةخنةيي) ،ئينجا لةبةر ئةوةي
ئاماجني ئةم تويَذينةوةية بريتيية لة تيَطةيشنت و شيكردنةوةي
بابةتي شيَوازي ذيان لة ضوارضيَوةي ئةو مؤديَلة تيؤريانةي
سةبارةت بةم بابةتة نوسراو و هةلَيَنجراون ،ئةوا ميتؤدي
بةكارهاتوو لةم تويَذينةوةيدا بريتيية لة (ميتؤدي شيكاري)،
ثاساوي بةكارهيَناني ئةم ميتؤدة بؤ ئةوة دةطةرِيَتةوة كة لة
كوردستان و بةثيَي زانياري تويَذةر ،كاركردن لةسةر ضةمكي
شيَوازي ذيان لة كايةي تيؤرة كؤمةلَايةتييةكاندا بةردةست نني و
ئةدةبياتيَكي ثيَشوو دةست نةكةوتوون سةبارةت بة شيكردنةوة و
تاوتويَكردني شيَوازي ذيان ،بؤية ئةم تويَذينةوةية تيؤريية
سةبارةت بة ناساندني ئةم ضةمكة و شيكردنةوة و خستنةرِووي

 .2مؤديَلة تيؤرييةكاني شيَوازي ذيان
كؤمةلَيَك هؤكار كاريطةرييان هةية لةسةر (شيَوازي ذيان) و ئةو
طؤرِانانةي كة بةسةريدا هاتوون و ديَن .لةم رووةوة كؤمةلَيَك
مؤديَلي تيؤري هةن ،وةك لةخوارةوة ئاماذةيان ثيَكراوة هةنديَكيان
تايبةتن بة راستيية ئابووري و كؤمةلَايةتييةكان ،هةنديَكي ديكةيان
تايبةتن بة جيهانطريي و راسيت كولتوورييةوة.
 .1.2تؤرشتاين ظيَبلن): (Thorstein Veblen
لة كتيَبةكةيدا (تيؤرةكاني ضيين خؤشطوزةران) (The Theory
)( ،of Leisure Classتؤرشتاين ظيَبلن ) ( Thorstein
)Veblen) (1857_1929دةرخيستووة ،بةكاربردني ئاشكرا
لة سةردةمي مؤديَرندا نيشانةيةكي سةرةكيية بؤ شوناس و
شيَوازي ذيان .بؤ قسةكردن لةسةر شيَوازي ذيان و شيَوةكاني
بةكاربردن ،ئةوا (ثاول دميطيؤ) )(Paul Dimmgioثيَيواية
بةرهةمةكاني (ظيَبلن و بؤرديؤ) لة ثيَشةنطي ئةو بةرهةمانة
دادةنريَن( .ظيَبلن) بنةماي شانازيكردن و ثلةوثايةي كؤمةلَايةتي
دةبةستيَتةوة بة مالَ وسامانةوة ،ئةلَبةتة ئةو سامانة بةرهةمي
كاري راستةوخؤي كةسةكة نةبيَت .هةر مالَ و سامانيَك بؤ ئةوةي
زؤرترين ريَز و ثيَطة بؤ خاوةنةكةي دةستةبةر بكات ،ثيَويستة
بةشيَوةي خؤنويَنييانة-بةهؤيةوة خؤي دةرخبات لةبةرامبةر
ئةواني ديكة -مانفيَست بكريَت .ضيين خؤشطوزةران لةشيَوةي
كيانيَك ،سةرةتا لةرِيَطةي بةدةستهيَناني مالَ و سامانةوة
دروستبوو .ساماني زياتر دةسةلَاتي زياتري بةو ضينة بةخشيووة.
بووني مالَ و سامان ئةطةرضي سةرضاوةي دروستبوني ثيَطة بووة،
بةلَام نيشانداني ئةم سامانةش بؤخؤي جيَطةي شانازي ثيَوةكردنة.
(بيَكاري خؤمنايشكةرانة) كة لةشيَوةي كاري نابةرهةمهيَنةرانةوة
دةردةكةويَت ،ئةوة نيشاندةري ساماني تاكةكةسةكةية .كاري
نابةرهةمهيَنةرانة نيشاني دةدات كة ئةم تاكة بؤ بةتالَي،
سةرطةرمي كاردةكات و كاري بةرهةمهيَنةرانة تايبةتة بة ضينةكاني
خوارترةوة .ئةجمؤرةي كاركردن لةكؤمةلَطة بضوكةكان-
طوندييةكان-كارايي هةبوو ،بةلَام لة كؤمةلَطةي شاريدا ئةطةري
منايشكردني مالَ و سامان لةم ريَطةيةوة مةيسةر نةدةبوو.
لةكؤمةلَطةي شارنشينيدا (بةكاربردن منايشكارانة)ية كة خزمةتي
نيشانداني مالَ و سامان دةكات( .ظيَبلن) ثيَيوابوو ضيين
خؤشطوزةران لةو ريَطةيةوة بة دةسةلَاتيَكي سستماتيك دةطةن و
خؤيان دةكةن بة سةرمةشقي كؤمةلَطة (.فاضلي. )63 ،2003،
(ظيَبلن ))( Veblenلةو باوةرِةداية ئةنداماني ضيين بةكاربةر بؤ
دةستخستين جياوازي و ثيَطةي كؤمةلَايةتي لةطةلَ يةكرت و لةطةلَ
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تاكةكاني ديكةي كؤمةلَطا ثيَشربِكيَ دةكةن .ئةو ،سةروةت و

 .2.2جؤرج زميلَ) :(Georg Simmel

ساماني ئةم ضينة بة بنةماي سةرةكي جياوازي ثيَطةي كؤمةلَايةتي
ئةوان دةزانيَت .ئةم مالَ و سامانةي ضيين بةكاربةر خةرجييةكي

(جؤرج زميلَ )) (Georg Simel) (1858_1918بةهؤي
ئةوةي تويَذينةوةي لةسةر ثالَنةرة دةرووني و هؤكارة

رِوالَةتي هةية و لةسةر ئةم بنةماية ،ئةنداماني ئةم ضينة ،ثيَطة و
ثلةو ثايةي خؤيان بةكاردةهيَنن لةطةلَ ئةو بةكاربردنةي ،كة
ئةجنامي دةدةن تةنيا بؤ خؤ دةرخستنة ،هةم خؤيان و ضينةكةيان
لةواني ديكة جيادةكةنةوة ،هةميش بؤ خؤيان بةهايةكي بةرزتر
دادةنيَن و شيَوةي رةفتار و بةكارهيَنان و بةكاربردن بة مؤدة
دةسةثيَنن بةسةر ئةواني ديكةدا(Veblen,2007).
ئةو هةولَي داوة بة هؤي ثالَنةرة كؤمةلَايةتييةكانةوة،
دياردةي مؤدة شيبكاتةوة؛ شيكاريةكي رةفتاري ملمالنيَخوازانةي
بؤ كردوة .مؤدة تايبةتة بة ضيين بالَاوة ،كة ئةم ضينة دةيةويَت
ئةوة نيشان بدات؛ بؤ بةدةستهيَناني داهات ناضار نيية كار بكات.
مؤدة لة ئاستة بالَاكةي كؤمةلَطةدا تةشةنة دةستيَنيَت و لة
ضينةكاني خوارةوةي كؤمةلَطةشدا السايي دةكريَتةوة هةروةها
ضينةكاني سةرةوةي كؤمةلَطة هةميشة بؤ ثاراستين ثيَطةي
كؤمةلَايةتييان شيَوةي نويَ لة بةكاربردن ديَننة ئاراوة و بةرِؤذانةيي
دةكةن .ثيَوةريَكة كة ضيين خؤشطوزةران بؤ دووبارة
بةرهةمهيَنانةوةي ثيَطة خؤشطوزةران و بالَا دةستةكةي ،خؤي
بةهؤوة ثيَناسة دةكات.( Veblen,2007).
دوو دياردةي ديكة كة (ظيَبلن) لة تيؤرةكةيدا شرؤظةي كردوون؛
جوانكاري ذنان و هةنديَك لة رةفتارةكاني ديكةي دةولَةمةندان.
بةبؤضووني ئةو و لةسةردةمي ئةو دا ،ثياوي ئةمريكي دةسةلَات و
سامانةكانيان لة ريَطةي ذنةكانيانةوة منايش دةكةن .ئةم
بؤضوونةي (ظيَبلن) بريتيية لة دووبارة بةرهةمهيَنانةوةي
باوكساالري ،بةلَام بة فؤرِميَكي زيرةكانةتر .ذنان؛ هةم لةريَطةي
بةكاربردنيةكي تايبةتةوة و هةميش دروستكردني ناو مالَيَكةوة ،كة
هةسيت ريَزطرتين ئةوانيرت بؤ دةسةلَات و ساماني هاوسةرةكانيان
بوروذيَنن؛ باوكساالري بةرهةم ديَننةوة( .ظيَبلن) شيَوازي ذيان بة
دياردةيةكي طرووثي دةزانيَت ،بة برِواي ئةو ئةمة بةرهةمي
ثةيوةستبوونة بة ضينةكانةوة و ماهيةتيَكي سةربةخؤيانةي نيية
و منوونةيةكي بووني ضينةكانة .بةهةر حالَ( ،ظيَبلن) تةنيا
كؤمةلَناسي كالسيكة كة شرِؤظةي دياردةي بةكاربردني كردبيَت،
هةر بؤيةش لة بابةتي ثةيوةست بة بةكاربردن و شيَوازي ذيانةوة،
ثيَطةيةكي تايبةتي هةية .لة نووسينةكانيدا (ظيَبلن) شيَوازي ذياني
تاكةكةس بة منوونةيةكي رةفتاري دةستةجةمعي دادةنيَت-ئةو
رةفتارانة لة منوونةي ريَورةسم و نةريتة كؤمةلَايةتييةكان و ريَبازة
هزرييةكانن -هةروةها شيَوازي ذياني تاكةكةس بة ئاويَنةيةكي
رةفتار و ميكانزمي رؤحي و نةريتة هزري و مةعريفييةكان لة قةلَةم
دةدات (مهدويكين35، 2007،
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كاريطةرةكان لةسةر دروستبووني شيَوازةكاني بةكاربردن كردووة،
ئةو لةرِيَي تويَذينةوة لةبارةي كاريطةريةكاني طؤرِانكاريية
كؤمةلَايةتييةكان– دةركةوتين شاري طةورة -تويَذينةوةي بؤ
شيَوازةكاني بةكاربردن كردووة ،لةناو كؤمةلَناسيدا (زميلَ) ناويَكي
ديارة( .فاضلي. )2003،
بةطشيت (زميلَ) لةشيكردنةوةكانيدا بؤ بةكاربردن لة كؤمةلَطاي
مؤديَرندا جةخيت لةسةر مؤدة كردؤتةوة وةك شيَوازيَكي ذياني
جياواز .ئةو ،بةكاربردن و جياوازي كؤمةلَايةتي و مؤدة لةيةكرت
جيادةكاتةوة و ثيَيواية مؤديَرنة و طؤرِانكارييةكاني ،تاكايةتي و
شوناسيَكي نويَيان بؤ تاك هيَناوةتة ئاراوة ،بةلَام ئةم تاكايةتية
لةنيَو كؤتوبةندي كؤمةلَطاداية .بةكاربردن و رووكردنة مؤدة
فرةضةشنةكان يةكيَكة لةو كةنالَانةي بؤ رزطاربووني تاكة لةم
كؤتوبةندانة-مؤدة و بةكاربردن كؤمةلَيَك ضاالكي بةدواي خؤياندا
دةهيَنن ،لةاليةكةوة شوناسيَكي نويَ بة تاك دةبةخشن و جيَي
ثةسةنديانة ،لةاليةكي ديكةوة جياوازي ضينةكاني ليَ
دةكةويَتةوة- (Simmel, 1957).
بةمشيَوةية طرووثيَكي خةلَك ،كة مؤدة و بةكاربردنيان هاوشيَوة
و يةكسانة ،لةنيَو خؤياندا ثةيوةندي و خالَي ليَكضوو دةدؤزنةوة
ئةواني ديكة لة ريَطةي مؤدة و ضؤنيةتي بةكاربردنيان لة خؤياني
جيا دةكةنةوة .ضينةكاني سةرةوةي كؤمةلَطاش مؤدة وةك
هيَمايةك بؤ خؤ جياكردنةوة لةواني ديكة بةكاردةهيَنن ،كة
شيَوازيَكي ذياني جياوازة و بة الساييكردنةوةي ضينةكاني
خوارخؤيان بؤ مؤدةكاني ئةوان ،دووبارة مؤدة و شيَوازي
بةكاربردني نويَ ديَننة ئاراوة .
بةالي (زميلَ)ةوة ،سةرةراي ئةوةي مؤدة سةرضاوةكةي لةو
فشارانةوةية كة جةجنالَي نيَو شار دروسيت كردووة ،ئةوا نيشانةي
جياوازي نيَوان ضينةكانيشة (Holt and Searls, 1994).
ليَرةدا بؤضووني (زميلَ) سةبارةت بة كاريطةريي دوانةيي مؤدة
رِوون و ئاشكراية .لةاليةكةوة مؤدة بانطةشةيةكة بؤ خؤ
جياكردنةوة لةواني ديكة و خستنةرِووي شوناس و خواسيت
تاكطةرايانة ،لة اليةكي ديكةوة مؤركيَكي ضينايةتي هةية،
هؤكاريَكيشة بؤ ثةيوةستبوون بة طرووثةوة و طرِووتني دةدات بة
هاوئاهةنطي كؤمةلَايةتي – ضينايةتي .
ثاراداميي بةكاربردن الي (زميلَ) لة دةوري شار و دياردةكاني دواي
بةشاريبوون دةخوليَتةوة .الي ئةو كؤمةلَطاي نةرييت هةموو ئةو
كؤت و بةندانةي لة ضوارضيَوةي ثةيوةندي طرووثدا ئازادي
تاكةكةسي ثيَ تةوق دابوو ،مذدةي دةركةوتين تاكطةرايي دةدا.
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لةشاردا ،ضوونة ناو سيستةمي تةون ئاساي دابةشكردني كار،

ديارة .مرياتي ئةو هيَلَة فكرييةي زميلَ دةتوانني لةو كؤمةلَة

دروستكردني شوناس و جيابوونةوة لةوانيرتي زيادكردووة .لة وةها
بارودؤخيَكدا ،شيَوةي تايبةتي بةكاربردن و شيَوازي ذيان ريَطةيةكة

شرؤظةكارييانة ببينينةوة :لةشاري مؤديَرندا شويَنيَك بؤ كرِين ،
ضوونة يانةكان ،بةكورتي ناويان ناوة بةكاربردن

بؤ خؤ بنيادنان و ثةيوةندي لةطةلَ ئةواني ديكة و جةجنالَي ناو
شار)(Simmel,2012
ئةو دةلَيَت" شيَوازي ذيان هةولَيَكي بةرجةستةي مرؤظة لةثيَناو

(فاضلي. )2003،41،
دياردةي بةكاربردن بة تةنها و وةك تيَطةيشتين ظيَبلن لةنيَو
ئةنديَشة و بةرهةمةكاني (زميلَ)دا بايةخيَكي ئةوتؤي ثيَ نةدراوة،

بةدةستهيَن اني بةها بنيادييةكان يان مرؤظ دةيةويَت وةك تاكيَكي
بالَاتر لةنيَو كولتووري باودا خؤي بةواني ديكة

تيؤري بةكاربردني زميلَ لة دةوري شار و دياردةكاني دواي
بةشاريبوون دةخوليَتةوة .الي زميلَ كؤمةلَطةي نةرييت هةموو ئةو

بناسيَنيَت (Simmel,2012).كةواتة بةكاربردني كالَاكان و
بنيادناني شيَوازةكاني ذيان لة اليةكةوة شوناسي داوة بةتاك و
لةاليةكي ديكةوة جياوازي دروست كردووة بةواتايةكي ديكة ،مرؤظ

كؤت و بةندانةي لة ضوارضيَوةي ثةيوةندي طرووث و ئازادي
تاكةكةسي ثيَ تةوق دابوو ،مذدةي دةركةوتين تاكطةرايي دةدا.
لةشاردا ،ضوونة ناو سستمي تةون ئاساي دابةشكردني كار،

لةثيَناو ئةو مانايةي كة باوةرِي ثيَيةتي (تاكيةتي بالَاتر) جؤرةها
رةفتار ئةجنامدةدات( .زميلَ) تواناي شيَوة بذاردةيةكي لةم

دروستكردني شوناس و جيابوونةوة لةوانيرتي زيادكردووة .لة وةها
بارودؤخيَكدا ،شيَوةي تايبةتي بةكاربردن و شيَوازي ذيان،

جؤرةي ناوناوة (سةليقة) و ثةيوةندي نيَوان جؤرةكاني سةليقةشي
ناوناوة (شيَوازي ذيان) .هةروةها ثيَيواية شيَوازي ذيان بريتية لة
بةرجةستةكردني هةنديَ بريوباوةرِ لة ضوارضيَوةيةكي شيَوة

ريَطةيةكة بؤ خؤ بنيادنان و ثةيوةندي لةطةلَ ئةواني ديكة و
جةجنالَي ناو شار( .زميلَ) دركي بةوة كردبوو كة بؤرذوازييةتي
بةرلني بؤ رووبةرووبونةوة طوماناوييةكةي لة نيَو ذياني شاردا و

كؤمةلَايةتيانةدا .جؤرة خؤنواندنيَكي وةك تاكيَكي بالَاتر و بيَ
هاوتا ،بةجؤريَك ئةو بيَ هاوتايية ئةواني ديكة دركي ثيَ بكةن

ثاريَزطاريكردن لة شوناسي خؤي ،سوودي لة بةكاربردن
وةردةطرت)(Nury, Bezhen and other,2005

(مهدوي كين.)2009 ،
سةرةراي ئةوانةي سةرةوة( ،زميلَ) ،جياوازيكردن لةنيَوان
شيَوازةكان (رةفتاري ثيَشبينكراو لةضوارضيَوةي كولتووري باودا)

ئةو دةلَيَت" شيَوازي ذيان ،هةولَيَكي بةرجةستةي مرؤظة لةثيَناو
بةدةستهيَناني بةها بنيادييةكان يان مرؤظ دةيةويَت وةك تاكيَكي
بالَاتر لةنيَو كلتوري باودا خؤي بةواني ديكة بناسيَنيَت .بةواتايةكي

و ماناي (تاكيةتي بالَاتر) و شيَوازي ثةسةندكراو و رِيَوشويَين
دروستبوونيان ،كة هةموويان ضةند جؤرة شيَوازيَكن ،بة (مانا)وة
دةبةستيَتةوة .تيَطةيشتين (زميلَ) بؤ شيَوازي ذيان بريتية لة

ديكة ،مرؤظ لةثيَناو ئةو مانايةي كة باوةرِي ثيَيةتي (تاكيةتي بالَا
تر) ،جؤرةها رةفتار دةطريَتة بةر( .زميلَ) تواناي شيَوة
بذاردةيةكي لةم جؤرةي ناوناوة (سةليقة) و ثةيوةندي نيَوان

ثةيوةندي نيَوان هةموو ئةو شيَوازانةي كة تاكةكاني كؤمةلَطايةك
بةثيَي ثالَنةرة دةرووني و سةليقةكانيان و لةرِيَي هةولَةكانيانةوة

جؤرةكاني سةليقةشي ناوناوة (شيَوازي ذيان) .هةروةها ثيَيواية
شيَوازي ذيان بريتيية لة بةرجةستةكردني هةنديَ بريوباوةرِ؛ لة

بؤ هيَنانة كايةي هاوسةنطيةك لةنيَوان كةسايةتي ناوةكي و ذينطةي
سروشيت و مرؤيي ،هةلَيان بذاردوون  (Simmel, 1957).بةم
ثيَية دةتوانريَت بطوتريَت( ،زميلَ) لةرِيَطةي برةودان بة

ضوارضيَوةيةكي شيَوة كؤمةلَايةتييانةدا .جؤرة خؤنواندنيَكي وةك
تاكيَكي بالَاتر و بيَ هاوتا؛ بةجؤريَك ئةو بيَ هاوتايية ئةواني ديكة
دركي ثيَ بكةن

تاكطةراييةوة هةروةها ئاماجني تاك بةدةستهيَناني ثيَطة
هيَمايةكان و مؤدةية ،ئةوا بةهؤيةوة –تاك -تواناي دةبيَت بةرطةي

سةرةرِاي ئةوانةي سةرةوة (زميلَ)؛ جياوازيكردن لةنيَوان
شيَوازةكان (رةفتاري ثيَشبينكراو لةضوارضيَوةي كلتوري باودا) و

فشارةكاني ذياني مؤديَرن بطريَت ،ئةم جؤرةي بةكاربردن كةنالَيَكة
بؤ (خؤسةملاندن) و ثاريَزطاريكردن لة دةسةلَاتداريَيت و جؤريَكي
شيَوازي ذيانة كة تاك ثةيرِةوي دةكات بؤ خؤجياكردنةوة لةواني

مانا(تاكيةتي بالَاتر) و شيَوازي ثةسةندكراو و رِيَوشويَين
دروستبوونيان ،كة هةموويان جؤرة شيَوازيَك بن ،بة ماناوة
دةبةستيَتةوة .ثيَناسةي (زميلَ) بؤ شيَوازي ذيان بريتيية لة

ديكة .
زميلَ بةهؤي ئةوةي تويَذينةوةي لةسةر ثالَنةرة دةرووني و هؤكارة

ثةيوةندي نيَوان هةموو ئةو شيَوازانةي كة تاكةكاني كؤمةلَطةيةك،
بةثيَي ثالَنةرة دةرووني و سةليقةكانيان و لةرِيَي هةولَةكانيانةوة

كاريطةرةكان لةسةر دروستبووني شيَوازةكاني بةكاربردن كردووة
و لة رِيَي تويَذينةوةي لةبارةي كاريطةرييةكاني طؤرِانكاريية
كؤمةلَايةتييةكان – دةركةوتين شاري طةورة -تويَذينةوةي بؤ

بؤ هيَنانة كايةي هاوسةنطييةك لةنيَوان كةسايةتي ناوةكي و
ذينطةي سروشيت و مرؤيي ،هةلَيان بذاردوون .بة برِواي زميلَ،
لةريَطةي برةودان بة تاكطةراييةكةيةوة ،كة ئاماجني تاك

شيَوازةكاني بةكاربردن كردووة ،ئةوة لةناو كؤمةلَناسيدا ناويَكي

بةدةستهيَناني ثيَطة هيَماييةكان و مؤدةية ،كة بةهؤيةوة تواناي
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دةبيَت بةرطةي فشارةكاني ذياني مؤديَرن بطريَت .ئةم جؤرةي

خالَي جياوازيشيان لةو شتانةداية ،كة بةكاريان ديَنن و خةرجيان

بةكاربردن كةنالَيَكة بؤ (خؤسةملاندن) و ثاريَزطاريكردن لة
دةسةلَاتداريَيت (اباذري و ضاوشيان ،)2002 ،دواجار هةلَطرتن و

دةكةن Weber, 1978)).
ضةمكي شيَوازي ذيان الي (ظيَبةر) بةرهةمي بريكردنةوةكانييةتي

نيشانداني شيَوازيَكي ذياني دياريكراو.
بةطشيت (زميلَ) لةشيكردنةوةكانيدا بؤ بةكاربردن لة كؤمةلَطاي
مؤديَرندا جةخيت لةسةر مؤدة كردؤتةوة وةك شيَوازيَكي ذياني

دةربارةي طرووثة لؤكالَيةكان .بة باوةرِي (تؤمني))،(Tomin
(ظيَبةر) ضةمكي شيَوازةكاني ذياني بةكارهيَناوة بؤ ئاماذةكردن بة
شيَوةكاني رِةفتار ،ثؤشيين جل و بةرط ،قسةكردن ،بريكردنةوةو

جياواز .ئةو ،بةكاربردن و جياوازي كؤمةلَايةتي و مؤدة لةيةكرت
جيادةكاتةوة و ثيَيواية مؤديَرنة و طؤرِانكارييةكاني ،تاكايةتي و

هةموو ئةو تيَرِوانينانةي كة خاسيةتي جياكةرةوةي طرووثة
لؤكالَيةكان بوون بةالي ئةو كةسانةوة ،كة دةيان ويست بة بةشيَك

شوناسيَكي نويَيان بؤ تاك هيَناوةتة ئاراوة ،بةلَام ئةم تاكايةتية
لةنيَو كؤتوبةندي كؤمةلَطاداية .بةكاربردن و رووكردنة مؤدة
فرةضةشنةكان يةكيَكة لةو كةنالَانةي بؤ رزطاربووني تاكة لةم

لةو طرووثة لؤكالَيية جياوازانة هةذمار نةكريَن (فاضلي. )2005 ،
(دينيز رِةنط )) (Deenis Rungeلة وتاريَكيدا دةربارةي
هزرةكاني (ظيَبةر) دةلَيَت :مةبةسيت (ظيَبةر) لة شيَوازي ذيان،

كؤتوبةندانة-مؤدة و بةكاربردن كؤمةلَيَك ضاالكي بةدواي خؤياندا
دةهيَنن ،لةاليةكةوة شوناسيَكي نويَ بة تاك دةبةخشن و جيَي

بةهاو رِيَورِةمسيَكي هاوبةشة ،كة شوناسيَكي هاوبةش بة طرووث
دةبةخشيَ( .جةميس ماكاي) ) (James Mackayلةبارةي

ثةسةنديانة ،لةاليةكي ديكةوة جياوازي ضينةكاني ليَ
دةكةويَتةوة)(Nury, Bezhen and ،- (Clemens,2000
)other,2005

ديدطاي (ظيَبةر)ةوة دةلَيَت :مةبةسيت (ظيَبةر) لةشيَوازي ذيان ئةو
رِيَبازانةن كة ضني و طرووثة ويَكضووةكان لة ذياندا خولقاندوويانن،
لةبةر ئةوة (ظيَبةر) شيَوازي ذيان بة هاوواتاي ضيين كؤمةلَايةتي

 .3.2ماكس ظيبةر):(Max Weber

دانانيَت ،بةلَكو بة ثيَناسةي ئةوي دةزانيَت .بة واتايةكي ديكة ئةم
بابةتة-شيَوازي ذيان -ثيَناسةيةكة ،كة سنووري نادياري نيَوان

(ظيَبةر )) (Max Weber) (1864_1920بة ثيَضةوانةي
(ظيَبلن و زميلَ) ،ضةمكي شيَوازي ذياني ال مةبةستة .لةناو هةموو
كؤمةلَناساني كالسيكدا (ظيَبةر) تةنيا كةسة ،كة بةبيَ بووني هيض
جؤرة ئةنديَشةيةكي تيَروتةسةل دةربارةي بةكاربردن و رِؤلَي
لةدنياي مؤديَرندا ،سوودي لةضةمكي شيَوازي ذيان وةرطرتووة .بؤ
تويَكاري تويَذبةندي كؤمةلَايةتي ،ئةو سيَ ضةمكي بةكارهيَناوة،
ئةوانيش بريتني لة :ضني و حزب .ظيَبةر ضةمكي شيَوازي ذيان
بةكاردةهيَنيَت بؤ جياكردنةو و خويَندنةوةي ضينايةتي و
نايةكساني كؤمةلَايةتي .ئةو لة شيكردنةوةكانيدا بؤ ضيين
كؤمةلَايةتي ،سةرةراي رؤلَي هؤكارة ئابوورييةكان كة (ماركس)
جةخيت لةسةر كردوونةتةوة ،ئةم ثيَطةي كؤمةلَايةتي و حزبيشي
بؤ زيادكردووة ،ئةم سيَ هؤكارة ثيَكةوة بة ثشكدار دةزانيَت بؤ
نايةكساني كؤمةلَايةتي (فاضلي .)2003 ،هةروةها (ظيَبةر) كاتيَك
باسي شيَوازي ذيان دةكات ،لةضوارضيَوةي طؤرِاوةكاني وةك
(تةمةن ،رةطةز ،نةتةوة)وة شيكردنةوةكاني دةكات و ثيَيواية
كاريطةريةكي بةرضاويان هةية لة هةلَبذاردنةكاني تاك ،لةوانةش
شيَوازي ذيانيَكي دياريكراو .هةروةها لةبارةي طرووثة
كؤمةلَايةتييةكانةوة ،ئةوا ثيَيواية طرووثةكان خاوةن ريَز و ئابرؤي
خؤيانن و شيَوازي ذياني تايبةت بةخؤيان هةية و هةر بةثيَي ئةم
بنةمايةشة كة طرووثةكان ليَك جيادةكريَنةوة .بةشيَوةيةكي طشيت
(ظيَبةر) لةوباوةرِةداية( شيَوازي ذيان ثةيوةستة بة ثلةو ثايةي
كؤمةلَايةتي و طرووثة جياوازةكان شيَوة ذياني جياوازيان هةية و
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ثيَطةكان و تويَذة كؤمةلَايةتييةكان دياري دةكات (فاضلي)2003 ،
(ظيَبةر) شيَوازي ذيان بة كؤمةلَيَك رِةفتار دةزانيَت ،كة خواستةكان
دةبنة ثالَنةريان و دةرفةتةكاني ذيان ثانتاييةكن بؤ دةركةوتنيان
(مهدي كين .)2009،بةهةمان شيَوة (ظيَبةر) ثانتاييةكي فراوانرت
دةبةخشيَتة شيكاري تويَذبةندي كؤمةلَايةتي .لةرِيَي ضةمكةكاني
ئةوةوة دةتوانريَت شرِؤظةي نايةكساني جياوازييةكان لة ئاسيت
ستووني و ئاسؤييدا بكريَت .بؤ منونة :ضةمكي ضني الي (ماركس)
تةنيا دةتوانيَت كؤمةلَطا لةشيَوة ستوونييةكةيدا ثلةبةند بكات و
دابةشبووني ضينايةتي بؤ بكات ،بةلَام ضةمكي ثيَطة دةتوانيَت
خويَندنةوةي ثيَطة جياجياكاني نيَو يةك ضيين ثيَ بكريَت و ضةمكي
شيَوازي ذيان دةتوانيَ رِةفتارة جياوازةكان لةنيَو يةك ثيَطة يان
ضيندا جيابكاتةوة .لةبةر ئةوة بةالي (ظيَبةر)ةوة شيَوازةكاني ذيان
جطة لةوةي جياوازي دروست دةكةن لة نيَوان طرووثةكاندا،
رِةوايةتيش دةدةن بة بالَايي ثيَطة و ضينةكانيش .
يةكيَك لة دةستكةوتةكاني ديكةي (ظيَبةر) بريتية لة جةختكردنةوة
لةسةر كاريطةريي شيَوازةكاني ذيان بة ئاراستةي دروستكردني
طوجنان لةنيَو طرووثة كؤمةلَايةتييةكاندا .كةواتة دةتوانريَت
بطوتريَت بةالي (ظيَبةر)ةوة ئةو كةسانةي خاوةني شيَوازي ذياني
هاوبةشن جؤريَك لة هاوئاهةنطي طرووثي ،كة سةرضاوةكةي لة
ليَكضوني رِةفتارةكانيان و وةك يةكي شيَوةي خةرجكردنةوة ديَت،
دروست دةكات .ئةو هةماهةنطية دةكريَت بطؤرِيَت بؤ سةرمايةي
كؤمةلَايةتي (فاضلي .)2005 ،يةكيَك لة شيَوةكاني ديكةي
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هةماهةنطي ،كة لة شيَوازي ذيانةوة سةرضاوة دةطريَت بريتية لة

ستوونيةكةيدا ،دابةشبووني ضينايةتي بكات ،بةلَام ضةمكي ثيَطة

طؤرِاني بةرةو وردة كولتوور( .ظيَبةر) بة جؤريَك لة بارةي شيَوازي
ذيانةوة دةدويَت وةك بلَيَي باس لة ووردة كولتوور دةكات (مهدي

دةتوانيَت خويَندنةوةي ثيَطة جياجياكاني نيَو يةك ضني ثيَ بكريَت
و ضةمكي شيَوازي ذيان دةتوانيَ رِةفتارة جياوازةكان لةنيَو يةك

كين.)2009 ،
لةناو هةموو كؤمةلَناساني كالسيكدا ظيبةر تةنها كةسة كة بةبيَ
بووني هيض جؤرة ئةنديَشةيةكي تيَروتةسةل دةربارةي بةكاربردن

ثيَطة يان ضيندا جيابكاتةوة (مهدويكين.)306 2007 ،
لةبةر ئةوة بةالي ظيبةرةوة شيَوازةكاني ذيان جطة لةوةي جياوازي
دروست دةكةن لةنيَوان طرووثةكان ،رِةوايةتيش دةدان بة بالَايي

و رِؤلَي لةدونياي مؤديَرندا.سودي لةضةمكي شيَوازي ذيان
وةرطرتووة .بؤ تويَكاري تويَذبةندي كؤمةلَايةتي ،ئةوا ظيبةر سيَ

ثيَطة و ضينةكانيش  .طرووثةكان لةرِيَطةي شيَوازي ذيانةوة
دةطؤرِيَن بؤ طرووثي مةرجةعي و ثيَوةرةكاني داوةري كؤمةلَايةتي

ضةمكي بةكارهيَناوة ئةوانيش بريتني لة ضني  ،طروثي لؤكالَي و
حزب  .ظيبةرو شويَن كةوتواني دةربارةي ثيَطة دواون (ضيلةر)
)( ،(Chelarئيستمان)( ،) (Estmanطؤلد مسيت )

نرخاندني ئةخالقيش ثيَناس دةكةن .يةكيَك لة دةستكةوتةكاني
تري ظيبةر ،بريتيية لةجةخت كردنةوة لةسةر كاريطةري
شيَوازةكاني ذيان بة ئاراستةي دروستكردني طوجنان لةنيَو طرووثة

)( ،(Goldsmithفالين)) (Flineباس لةسيَ سةرضاوةي
وةرطرياو (-ثيَطةيي بؤماوةيي ،)-بةدةستهيَنراوة ( سةركةوتن

كؤمةلَايةتييةكاندا .بةالي ظيبةرةوة ئةو كةسانةي خاوةني شيَوازي
ذياني هاوبةشن جؤريَك لة هاو ئاهةنطي طرووثي كة سةرضاوةكةي

لةكاردا ) و بةكاربردني ثةيوةست بة ثيَطة (-كرِيين كالَاي لؤكس-
) ( .برؤكس) ) (Brooksو (ساوتؤرت) ) (Southworthلةرِيَي
طةرِانةوة بؤ نوسينةكاني ظيبةر( ،هةرسيَ ضةمكي شيَوازي ذيان

لة ليَكضووني رِةفتارةكانيان و وةك يةكي شيَوةي خةرجكردنةوة،
دروست دةكات .ئةو هةماهةنطيية دةكريَت بطؤريَت بؤ سةرمايةي
كؤمةلَايةتي (.يةكيَك لة شيَوةكاني تري هةماهةنطي كة لة شيَوازي

خويَندني فةرمي و ثرستيذي بؤماوةيي يان ثيشةيي بةسةرضاوةي
ثيَطة دةزانن(اباذري و ضاوشيان).2002 ،

ذيانةوة سةرضاوة دةطريَت ،بريتيية لة طؤرِاني بةرةو وردة كلتور.
بةبؤضوني ئةنس باخيَر )(Anas baxherظيبةر بةجؤريَك لة

ضةمكي شيَوازي ذيان الي ظيبةر بةرهةمي بريكردنةوةكانيةتي
دةربارةي طروثة لؤكالَييةكان .بة باوةرِي (تؤلؤنني)
) ،(Tolonenماكس ظيبةر ضةمكي شيَوازةكاني ذياني بؤ

بارةي شيَوازي ذيانةوة دةدويَت وةك بلَيَي باس لة ووردة كلتور
دةكات ( .ذكايي2005،
د )(Douglas and Isherwood

ئاماذةكردن بة شيَوةكاني رِةفتار ،ثؤشيين جل و بةرط،
قسةكردن ،بريكردنةوةو هةموو ئةو تيَرِوانينانةي كة خاسيةتي
جياكةرةوةي طرووثة لؤكالَييةكان بوون و بةالي ئةو كةسانةوة كة

م .ج (.بري ن ئاو2003، .

دةيان ويست بة بةشيَك لةو طرووثة لؤكالَيية جياوازانة
هةذمارنةكريَن ،بةكارهيَناوة
(دينيز رِةنط)) (Deenis Rungeلة وتاريَكيدا دةربارةي
فكرةكاني ظيبةر دةلَيَت  :مةبةسيت ظيبةر لة شيَوازي ذيان  ،بةهاو
رِيَو رِةمسيَكي هاوبةشة كة هةسيت شوناسيةكي هاوبةش بة طرووث
دةبةخشيَ (جةميس ماكاي) )(James Mackayلةبارةي
ديدطاي ظيبةرةوة دةلَيَت :مةبةسيت ظيبةر لةشيَوازي ذيان ئةو
رِيَبازانةن كة ضني و طرووثة هاورِيَكةكان لة ذياندا خولقاندويانن.
ئةم بابةتة (شيَوازي ذيان ) ثيَناسيَكة كة سنووري نادياري نيَوان
ثيَطةكان و تويَذة كؤمةلَايةتيةكان دياري دةكات  .ظيبةر شيَوازي
ذيان بة كؤمةلَيَك رِةفتار دةزانيَت كة خواستةكان دةبنة ثةلَنةريان
و دةرفةتةكاني ذيان ثانتاييةكن بؤ دةركةوتنيان .بةهةمانشيَوة
ظيبةر ثانتاييةكي فراوانرت دةبةخشيَتة شيكاري تويَذبةندي
كؤمةلَايةتي .لةرِيَي ضةمكةكاني ظيبةرةوة دةتوانريَت شرِؤظةي
نايةكساني جياوازيةكان لة ئاسيت ستووني و ئاسؤييدا بكريَت .بؤ
منونة ضةمكي ضني الي ماركس تةنها دةتوانيَت كؤمةلَطة لةشيَوة

 .4.2ئةنتؤني طيدينز): (Anthony Giddens
لة دةيةكاني رابردوودا تيؤرة كؤمةلَايةتيةكان جةختيان كردوةتةوة
لةسةر طرنطي شيَوازي ذيان ،كة كاريطةريي لةسةر رةهةندة
جياوازةكاني ذياني كؤمةلَايةتي هةية وةك :شوناسي كؤمةلَايةتي و
كةسايةتي ،شار و شارنشيين ،ثيَطةي كؤمةلَايةتي و جياوازي –
طرووثي ئاييين و ئيَتين و تةنانةت سياسيش وةك (طيدنز) ()1991
لة كتيَبةكةيدا –مؤديَرنيتة و شوناس -ئاماذةي ثيَدةكات .بةمثيَية
سةرنج دةدريَت كة شيَوازي ذيان وةك بابةتيَك بؤ تيؤريزةي
كؤمةلَايةتي و تويَذينةوة ،ثيَشكةوتين بةخؤوة بيين.
هةروةها (ئةنتؤني طيدنز) (Anthony Giddens) (_1938
)لة هةولَيَكي بؤ دةربازبوون لة دوفاقي هؤكاريَيت و ثيَكهاتةدا،
تيؤري (ثيَكهاتن)ي خستةرِوو و جةخيت كردووةتةوة لةسةر رؤلَي
هةردوو فاكتةرةكة لة يةك كاتدا و لة ديدي ئةوةوة مرؤظةكان وةك
بكةريَكي كؤمةلَايةتي هيَزي ثةرضةكرداريان )(Reflexivity
هةية ،دواجار بة ئةجنامداني ئةم كارة لةاليةكةوة ضاالكييةكاني
خؤيان لة كؤمةلَطادا دووبارة ثيَياندادةضنةوة و
تايبةمتةندييةكانيان دةطؤرِن ،لةاليةكي ديكةوة بةم كارةيان
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كؤمةلَايةتيان

نووسرابيَت و سوودي لة بؤضوونةكاني ئةو وةرنةطرتبيَت ،هةر لةبةر

توانسيت

كاريطةريي

بؤ

طؤرِاني

دؤخي

وةدةستدةخةن(  ( Giddens, 1991).طيدنز) بةديهاتين
شيَوازي ذيان بة بةرهةمي ثةرضةكردار دةزانيَت بةرامبةر بة جيهاني

ئةوةية كة لةم بةشةدا هةولَدةدريَت بة تيَروتةسةلي زؤربةي
هزرةكاني ئةو سةبارةت بة شيَوازي ذيان خبريَنةرِوو .رةنطة بةشيَك

مؤديَرن و ئةم حالَةتة لة سةدةكاني بةر لة مؤديَرنة و شارستانييةتة
كالسيكةكان هيَندة باو نةبووة و بةكارنةبراوة ،ضونكة بوون بة
خاوةني شيَوة ذيانيَكي دياريكراو ،بةندة بةوةي كة تاكةكان

لة هؤكاري ئةمةش لةوةوة سةرضاوةي طرتبيَت ،كة (بؤرديؤ) تاكة
كةسة كة بنياديَكي تيؤري ثتةوي بؤ شرِؤظةكردني شيَوازي ذيان و
دياردةي بةكاربردن دارِشتبيَت .

لةنيَوان بذاردةي جياواز هةلَبذاردن بكةن( .فاضلي .)2003 ،ئةم
ثةرضةكردارة واتة تاكةكان بةردةوام سوود لة بةرهةمة نويَكان

كؤمةلَيَك ضةمكي بنضينةيي (بؤرديؤ) هةن ،كة تةنيا لةرِيَطةي
شيكردنةوةيانةوة دةتوانريَت بؤضوونيَكي تةواومان لةسةر

دةبينن بؤ ريَكخستنةوةي خؤيان و ئةمة بنضينةي طؤرِاني
شوناسيانة .كةواتة تاك بة هةلَبذاردني شيَوازي ذياني تايبةت
بةخؤي ،هةم شوناسيَكي ثةسةند و دلَخوازي خؤي ثيَكدةهيَنيَت و

تيؤرةكةي سةبارةت بة شيَوازي ذيان دةستبكةويَت و بؤ
تيَطةيشتين زياتر لة بريوبؤضوونةكاني لةم بوارةدا ،ضةمكةكانيش
وةك( :سةرماية ،ئاكار ،سةليقة و هابيتؤس) .

دةخياتة بةرضاوي ئةواني ديكة ،هةميش ثيَداويستييةكاني ذياني
خؤي دابني دةكات.

بة برِواي (بؤرديؤ) بةكاربردن بنةمايةكي سةرةكيية بؤ ئةم
سةردةمة و لةوبارةيةوة خوطرتين تاكةكان لة دروستكردني

هةروةها (طيدنز) لة هةولَيَكي بؤ دةربازبوون لة دوفاقي هؤكاريَيت
و ثيَكهاتةدا ،تيؤري(ثيَكهاتن)ي خستةروو و جةخيت كردووةتةوة
لةسةر رؤلَي هةردوو فاكتةرةكة لة يةك كاتدا و لة ديدي ئةوةوة

شيَوازي بةكاربردنةكانيان كاريطةريةكي زؤري هةية .ئةو جؤرةكاني
سةرماية دةناسيَنيَت و لةنيَوياندا (سةرمايةي كولتووري) ،بةواتاي
بةكاربردني كولتووري زؤر بة طرنط دةزانيَت ،ضونكة رةوايةتي بة

(مرؤظةكان وةك بكةريَكي كؤمةلَايةتي هيَزي دووبارة بري
ليَكردنةوةيان )(Reflexivityهةية ،دواجار بة ئةجنامداني ئةم

جياوازيية كؤمةلَايةتييةكان دةبةخشيَت ) (Trigg, 2001هةر
لةسةر ئةم بنةمايةشة كة ثؤليَنبةندي لةنيَوان هةمان ضيندا

كارة لةاليةكةوة ضاالكييةكاني خؤيان لة كؤمةلَطةدا دووبارة ثيَيان
دادةضنةوة و تايبةمتةندييةكانيان دةطؤرِن ،لةاليةكي ديكةوة بةم
كارةيان تواناي كاريطةريي بؤ طؤرِاني دؤخي كؤمةلَايةتييان

دةكات .طرووثة بالَا دةستةكان ،ثيَوةري شيَوازي ذيانيان بة طرنط
دةردةخةن و بةم كارةيان ثيَطة و هةذمووني خؤيان بة ياسايي
دةخةنةرِوو و ثاريَزطاري لةو ثيَطةيةيان دةكةن.

وةدةستدةخةن )( Giddens, 1991).
(طيدنز) بةديهاتين شيَوازي ذيان بة بةرهةمي دووبارة بريليَكردنةوة
لة جيهاني مؤديَرنة دةزانيَت و ئةم حالَةتة لة سةدةكاني بةر لة

هةروةها (بؤرديؤ) شيَوازي ذيان بة بةرهةمي نةريتيَكي ريَكخراو
دادةنيَت ،كة بةهؤي ثةيوةنديكردن لةطةلَ ئةو نةريتةدا ،دركي ثيَ
دةكريَت و وةك سستميَك لة هيَماي ليَديَت ،كة بةشيَوةيةكي

مؤديَرنة و شارستانيةتة كالسيكةكان هيَندة باو نةبووة و
بةكارنةبراوة ،ضونكة بوون بة خاوةني شيَوازة ذيانيَك بةندة بةوةي

سيمبولَي شوناس بة تاك دةبةخشيَت و لةنيَو طرووثة جياوازةكاندا،
جياوازي دروست دةكات .كةواتة ،نةريت و سةرمايةكاني تاك لة

كة تاكةكان لةنيَوان بذاردةي جياواز هةلَبذاردن بكةن .تاك بة
هةلَبذاردني شيَوازي ذياني تايبةت بةخؤي ،هةم ناسنامةيةكي
ثةسةند و دلَخوازي خؤي ثيَكدةهيَنيَت و دةخياتة بةرضاوي ئةواني

زةمينة جياوازةكان لةنيَو رةوشي كؤمةلَايةتيدا ،منوونةي
بةكاربردنن ،بةوثيَيةش شيَوازة ذيانيَكي تايبةت بؤ تاك و طرووث
دةهيَنيَتة دي ،كة دةبيَتة هؤي جياوازي كؤمةلَايةتي و شوناس

ديكة ،هةميش ثيَداويستييةكاني ذياني خؤي دابني دةكات.

بةخشني (تاكةكان بؤ دةستكةوتين هةموو جؤرة جياوازةكاني
سةرماية دةست دةكةن بة بةكارهيَناني كولتووري ماددي .زؤرينةي

 .5.2ثييَر بؤرديؤ: (Pierre Bourdieu)4
(Pierre
بيَطومان (ثييَر بؤرديؤ) ()Bourdieu
) ،1930_2002كاري ناوازةي ئةجنامداون ،بايةخي
نووسينةكاني ئةو هيَندة زؤرن وايانكردوة هةر تويَذينةوةيةك
لةبارةي شيَوازي ذيانةوة ئةجنام بدريَت دةبيَت بؤ نووسينةكاني
ئةو بطةرِيَتةوة .ناسراوترين كؤمةلَناسة كة دةربارةي بةكاربردن و
شيَوازي ذيان نووسيويةتي .زؤريَك كتيَيب (جياوازي)
)(Distinctionي ئةو بة ئينجيلي تويَذةراني ئةو بوارةي
دادةنيَن .كةم رِيَك دةكةويَت تيَكستيَك ببينينةوة لةو بوارةدا
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خةلَك هةولَدةدةن بة بةكارهيَناني جؤريَكي دياريكراوي مشةك و
كالَا يان جؤريَكي دياريكراوي ثؤشاك..هتد ،طؤرِان و ثيَطةي
ضينايةتي خؤيان رابطةيةنن و شوناسيَكي ضينايةتي و شيَوازيَكي
نويَي ذيان وةدةستبخةن)(Bourdieu,1984).
الي (بؤرديؤ) كؤمةلَطا وةك فةزايةكي كؤمةلَايةتي خؤي
دةردةخات ،ئةم فةزايةش شويَنيَكة بؤ ملمالنيَي توند و بيَ كؤتاو
لة رِةوتي ئةو ملمالنيَيةشدا كؤمةلَيَك جياوازي دةردةكةون ،كة
كةرةستةو ضوارضيَوةيةكي ثيَويست بؤ بووني كؤمةلَايةتي فةراهةم
دةكةن .ئةم فةزاية بوونيَكي ثارضة ثارضةي هةية تيايدا مؤديَلي
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بضووك لة ياسا ،رِيَسا و شيَوازةكاني دةسةلَات بوونيان هةية .ئةو

ذيانيَكة كة بذاردةي سةرطةرميان بريتية لة خليسكةي سةر ئاو،

مؤديَلة بضووك و جياوازانة ثيَيان دةوتريَت كاية (مةيدان) .كاية
جؤريَكة لة قةلَةمرِةوي ذياني كؤمةلَايةتي .هةنديَك لة ثيَطةكان

تيَنس ،ئةسثسواري ،شةترةنج ،طؤلَف ،ذةنني و طويَطرتن لة ثيانؤ،
لةكاتيكدا لة جةمسةري بةرامبةردا ،تؤثي ثيَ ،راوة ماسي و ذةنني

دةخولقيَنيَت و ثاريَزةري كردةكاني ثةيوةست بةو ثيَطانةشة
(Bourdieu,1984).
ئاكار ،يةكيَكة لةو ضةمكانةي (بؤرديؤ) ،كة زؤرترين مشتومرِي

و طويَطرتنة لة ئؤكؤرديؤن .ئةو نيشاني دةدات ،كة هةر لة
ئؤتؤمبيلةوة بيطرة تا ديزايين ناومالَ ،لةوشويَنةي كة
دةستنيشانكراوة بؤ ويَنةطرتن تا ئةو شتةي كة تاكةكان دةخيؤن

لةسةرة و بووني بنضينةيي شيكاري (بؤرديؤ) بؤ كردةكاني مرؤظ
لةخؤيدا هةلَدةطريَت .بة برِواي ئةو ،ئاكار ،سستميَكة لةخواستة
بةردةوام و طواسرتاوةكان ،كة وةك كاري بةرهةمدار ،بنيادنةر و

و دةخيؤنةوة ،ئاراستةيةكي ناضاري كؤمةلَايةتني بؤ تاكةكان
)(Bourdieu,1984
كةواتة تيَبيين دةكريَت كة بة ديدي (بؤرديؤ) شيَوازي ذيان

بةشيَوةي بةرجةستةبوو رِؤلَ دةبينيَت .الي (بؤرديؤ) ئاكار،
بنيادنةر و هةماهةنط بةخشي هةلومةرجي ناوةكي ضينةكانة .ئاكار
وةك ريَسايةك دةردةكةويَت كةوا لة مرؤظةكان دةكات كؤنرتؤلَي

بةشيَوةي هيَمايي شوناس دةبةخشيَتة تاك و لةنيَو تويَذة
كؤمةلَايةتيية جياوازةكاندا جياوازي دةخولقيَنيَت .بةو واتايةي
بةهاي ئةو ضاالكييانة لة ثيَطةكانيان لةنيَو سيستةمي ثيَكدذي و

رةفتارةكاني خؤيان بكةن (طرنفل)2008 ،
ضةمكيكي ديكةي (بؤرديؤ) سةليقةية  (Taste).الي ئةو سةليقة

ثةيوةندييةكاندا وةردةطرييَن( .بؤرديؤ) لة شويَنيَكي ديكةدا
شيَوازي ذيان بةو ماناية دادةنيَت ،كة لة رِيَيةوة خاوةن ثيَطة

بريتية لة هةلومةرجيَك يان كارامةييةك لة ميانةيةوة رستيَك لة
مشةك يان كردار بةشيَوةي ماددي يان هيَمايي بةناونيشاني
كؤمةلَيَكي ثةسةندكراو ،جيادةكريَنةوة .الي (بؤرديؤ) شيَوة

جياوازةكان بةمةبةست يان بيَ مةبةست خؤياني ثيَ لةواني ديكة
جيادةكةنةوة .
هةروةها ضةمكيَكي ديكةي (بؤرديؤ) كة ثةيوةندي بة شيَوازي

جياجياكاني خاوةنداريكردني سةرماية لةناواخين يةك ضيندا،
بريتية لة بووني سةليقةي جياواز .ئةطةرضي لة رووكةشدا

ذيانةوة هةية بريتية لة (هابيتؤس)  (Habitus).بة الي ئةوةوة
واقيعي ذياني كؤمةلَطا دوو ئاسيت هةية ،يةكةميان كاية

سةليقةكان بةشيَوةي سةربةخؤ و لةنيَو فةزاي كؤمةلَايةتيدا
دروست دةبن ،بةلَام بةرهةمي ئاكارطةليَكن ،كة ماهيةتيَكي
ضينايةتيان هةية (طرنفل )2008 ،و ئةوةشة كة شيَوازيَكي ذياني

كؤمةلَايةتييةكانن ،ئةمانة دةكةونة دةرةوةي تاكةكانةوة و بنيادي
سةربةخؤي خؤيانيان هةية .ئاسيت دووةميش بريتية لة واقيعي
كؤمةلَطا لة ذياني تاكةكاندا ،بةم ثيَيةش هابيتؤس لة يةك كاتدا

جياوازيان ثيَ دةبةخشيَت .
يةكيَك لة ضةمكة كليلةكاني (بؤرديؤ) كة (جياوازي)ية ،بةجمؤرة

بووني واقيعي كؤمةلَطا و كايةكانة لة جةستةي تاكدا .الي (بؤرديؤ)
هابيتؤس بريتية لة سستميَك و تاكةكان بةهؤيةوة لة جيهاني

ثيَناسة دةكريَت (جياوازي بةماناي كؤمةلَيَك جياكردنةوة ديَت ،كة
لة رِةفتار و شيَوازةكاني ذياني تاكةكاني كؤمةلَطا ،لة ثيَطة و
لةاليةني سةرماية و بوونيان لة كاية كؤمةلَايةتيية جياوازةكاندا،

دةرةوة تيَدةطةن و لةميانةيةوة ئةو جيهانة هةلَدةسةنطيَنن .بةلَام
لةهةمان كاتيشدا ،هابيتؤس سستميَكيشة بؤ تيَطةيشنت و
هةلَسةنطاندني ثراكتيكي خودي تاكةكان .هابيتؤس بنياديَكي

رةنط دةداتةوة) .لة رِوانطةي (بؤرديؤ)وة ،هةموو ئةو شتانةي
ناونراون سةليقةي كولتووري ،بذاردة هونةرييةكان-دةشيَ بة

جةستةيي و برِيار لةسةر دراوة ،كة بووةتة بنضينةي ئةو رةفتار و
بريكردنةوة و جؤري هةلَبذاردنانةي تاك لة ذياني كردةييدا

تةواوي سروشيت و وةك بةشيَك لة سةليقةي تاكةكةسي
هةذماركرابيَنت-ثةيوةندييةكي راستةوخؤ و سةمليَنراويان بة
هةلومةرجي ثيَطةي كؤمةلَايةتيانةوة هةية .ئةم بابةتةي لة كتيَيب

ئةجناميان دةدات (طرنفل.)2008 ،
بةكورتي ،لةم رؤذطارةدا شوناس و ثيَكهاتين ،ثرؤسةيةكي دووبارة
بريليَكراوةية ،كة تاك دووبارة بريي ليَدةكاتةوة بؤ هةلَبذاردني

(جياوازي)دا كة بةرهةمي تويَذينةوةيةكي مةيداني تيَر و تةسةلة،
باسكردووة .ئةو سةملاندويةتي ضؤن دةتوانريَت لةنيَو ناوةندة
جياوازةكاني وةك وةرزش ،خؤراك ،جلوبةرط ،سةليقةي هونةري،

شيَوازيَكي ذياني تايبةت ،بةلَام لةكاتيَكدا ئةجناميدةدات كة لةطةلَ
ئةواني ديكةدا ئامادةيةو لةنيَو كؤمةلَطادا ثراكتيزي دةكات .كةواتة
دةتوانريَت بطوتريَت ،شيَوازي ذيان ئاماذةية بؤ كؤمةلَيَك

مؤسيقا ،فؤتؤطرافةري و ئةدةبيات لةاليةكةوة و هةلومةرجي
كؤمةلَايةتي تاكةكانيش لةاليةكي ترةوة ،ثةيوةندييةكي لؤذيكي

هةلَسوكةوتي جياواز لة كات و شوينيَكي دياريكراودا ،لةوانةش
ثةيوةنديية كؤمةلَايةتييةكان ،بةكاربردن ،خؤشطوزةراني و

ببينريَتةوة). (Bourdieu,1984
(بؤرديؤ) ئةوة دةخاتةرِوو ،كة لة كؤمةلَطايةكي وةك فةرةنسا
لةكايةي دةسةلَاتدا ،سةروكارمان لةطةلَ كاريطةريي و شيَوة

جلوبةرط .بةمثيَية ئةمة تيَكةلَةيةكة لة نةريت و رؤتينياتي
ئةجنامداني شتةكان و كاررِايي ئةقلَرب ،كة دةتوانريَت لة رةفتاري
تاكةكاندا سةرجنيان ليَ بدريَت بةثيَي :ثيشة ،ئاسيت خويَندةواري،
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تةمةن ،رةطةز ،ضاالكيية خؤشطوزةرانةكان .هةروةها هةر

دةناسريَتةوة .ضةمكي ثيَكهاتةش بةهةمان شيَوة لةرِيَي كاية و

طرووثيَكي كؤمةلَايةتي يان طردبوونةوةيةكي كؤمةلَايةتي ويَكضوو،
لة ئةجنامي
شيَوازيَكي ذياني جياوازيان هةية ،كة

سةرمايةوة ثيَناس دةكريَت .ثيَكهاتة طوزارشتة لةكؤمةلَيَك ثيَطة
كة بةسةرجندان بة قةبارة و شيَوةي سةرمايةكةي ناوي ،شاياني

مومارةسةطةليَكي كؤمةلَايةتي ،رؤتيين رؤذانة ،سةليقة ،سةرمايةي
كؤمةلَايةتي ،ئابووري و كولتوورييةوة ثةيدا دةبن.
بيَطومان (ثري بؤرديؤ)(ثيةر )..ناسراوترين كؤمةلَناسة ،كة

بةراوردكردنن بةيةكرت .لةنيَو هةموو جؤرةكاني سةرمايةدا،
سةرمايةي كلتوري رِؤلَيَكي ئيَجطار طرنطي لة هزري بؤرديؤدا هةية.
كؤمةلَناسي بةكاربردن و شيكارييةكةي دةربارةي شيَوازي ذيان،

دةربارةي بةكاربردن و شيَوازي ذيان نوسيبيَيت .زؤريَك كتيَيب
(جياوازي) ئةو بة ئينجيلي تويَذةراني ئةو بوارةي دادةنيَن .كةم

لةسةر سةرمايةي كلتوري بنيادنراوة .سةرمايةي كلتوري هةموو
(سةليقة جوانةكان ،شيَوة و ريَورِةمسي ثةسةندكراو ،مةعريفةي

رِيَك دةكةويَت تيَكستيَك ببينينةوة لةوبوارةدا نووسرابيَ و سوودي
لة بؤضونةكاني ئةو وةرنةطرتبيَت .بةشيَك لة هؤكاري ئةمةش
رِةنطة لةوةوة سةرضاوةي طرتبيَت ،كة بؤرديؤ تاكة كةسة تيؤري

بةيةكداضوو و تواناي وةرطرتين بةرهةمة كلتورييةكان ،ثرِؤذةي
هاوشيَوةي هونةر ،مؤسيقاي كالسيك ،شانؤ و ئةدةبياتةكان )...و
هةموو بالَادةستييةكة بةسةر سستمة هيَماييةكاندا

ثتةوي بؤ شرِؤظةكردني دياردةي بةكاربردن دارِشتبيَت
(فاضلي. )2003،

(فاضلي.)38 ،2003،
شيَوة جياوازةكاني سةرماية الي بؤرديؤ ،بة رةطةزي دروستكةري

بؤرديؤ كؤمةلَيَك ضةمكي بنضينةيي بةكاردةهيَينَ كة تةنها لةريَطةي
شيكردنةوةيان دةتوانريَن بؤضونيَكي تةواومان لةسةر تيؤرةكةي
دةستكةويَت لةخويَندنةوة بؤ كؤمةلَناسي بةكاربردن بؤرديؤ و

بنيادي كايةكاني دةزانيَت .كاية ،يةكيَكة لةو ضةمكانةي بؤرديؤ كة
زؤرترين مشتومرِي لةسةرة و بوونيَكي بنضينةيي شيكاري بؤرديؤ
بؤ كردةكاني مرؤظ لةخؤيدا هةلَدةطريَت .بة برِواي بؤرديؤ ،ئاكار،

شيكردنةوةي ضةمكي شيَوازي ذيان ثيَويستة حةوت ضةمك
شيبكريَنةوة واتا (كاية ،سةرماية ،رِيَباز ،كار ،هيَما ،ضني و

سستميَكة لةخواستة بةردةوام و طواسرتاوةكان ،كة وةك كاري
بةرهةمدار ،بنيادنةر و بةشيَوةي بةرجةستةبوو رِؤلَ دةبينيَت .الي

سةليقة) .الي بؤرديؤ كؤمةلَطة وةك فةزايةكي كؤمةلَايةتي خؤي
دةردةخات ،ئةم فةزايةش شويَنيَكة بؤ ملمالنيَي توند و بيَ كؤتا،
لةرِةوتي ئةو ملمالنيَيةشدا كؤمةلَيَك جياوازي دةردةكةون كة

بؤرديؤ ئاكار ،بنيادنةر و هةماهةنط بةخشي هةلومةرجي ناوةكي
ضينةكانة .كاية وةك ريَسايةك دةردةكةويَت كةوا لة مرؤظةكان
دةكات كؤنرتؤلَي رةفتارةكاني خؤيان بكةن .بؤرديؤ ثيَيواية هةموو

كةرةستةو ضوارضيَوةيةكي ثيَويست بؤ بووني كؤمةلَايةتي
فةراهةمدةكات .ئةم فةزاية بونيَكي ثارضة ثارضةي هةية تيايدا
مؤديَلي بضووك لة ياسا ،رِيَسا و شيَوازةكاني دةسةلَات بوونيان

كايةكان خوازيارن كارةكتةرةكاني خؤيان بةطويَرةي ياسا
كردارييةكاني نيَو كايةكة جبولَيَنةوة .كايةكان لة كارةكتةرةكاني
خؤيان داواكارن كة ياساكان بةشيَوةيةكي كارامة لةنيَو تؤرِي

هةية .ئةو مؤديَلة بضووك و جياوازانة ثيَيَانةو دةوتريَت كاية
(مةيدان) كاية جؤريَكة لة قةلَةمرِةوي ذياني كؤمةلَايةتي .هةنديَك

ثةيوةندييةكان ،كؤنرتِؤلَي ياسا نةنووسراوةكان ،شيَوةي كردة
لةنيَو كايةكة و طوتاري زةيين داوةرييةكان ،كة زةمينةي

لة ثيَطةكان دةخولقيَنيَت و ثاريَزةري كردةكاني ثةيوةست بةو
ثيَطانةشة (اباذري و ضاوشيان.)2002 ،
بؤرديؤ فةزاي كؤمةلَايةتي دابةشدةكات بؤ ضةند هيَلَيَك :سةرمايةي

تيَطةيشنت لةبابةتةكان دةسازيَنن ،لةاليان رةنطبداتةوة .كاية
نةخشةي تيَطةيشتين دنياي كؤمةلَايةتي و ريَطةيةكي ثيَشوةختة
دياريكراوة ،كة هةركاريَكي طوجناو لة هةر هةلومةرجيَكدا

ئابووري ،سةرمايةي كؤمةلَايةتي و سةرمايةي كلتوري و هيَمايي.
بة باوةرِي ئةو سةرمايةكان ئةطةري طؤرِانيان هةية بؤ سةر شيَوةي

نيشاندةدات(اباذري و ضاوشيان. )2002 ،
ضةمكيَك كة الي بؤرديؤ راستةوخؤ دةربارةي كاية خرابيَتة رِوو،

يةكرت .سةرمايةي ئابووري بؤي هةية بةخيَرايي بطؤرِيَت بؤ
سةرمايةي كؤمةلَايةتي و سةرمايةي كلتوري و هيَماييش.
سةرمايةي كؤمةلَايةتي دةكريَت بطؤرِيَ بؤ سةرمايةي ئابووري،

كارة .ئةو ضةمكة سةرةتا وةك ئاماذةيةكة بؤ هةر جؤرة كردةيةكي
مرؤظ .كردة جؤرة بةنةريتبوونيَكي رةفتارة ،كة ضةندين بةشي
هةية :شيَوةي ضاالكيية جةستةييةكان ،شيَوةي ضاالكيية

بةلَام تواناي طؤرِاني بؤ سةرمايةي كلتوري كةمرتة تا تواناي طؤراني
سةرمايةي كلتوري بؤ سةرمايةي كؤمةلَايةتي .الي بؤرديؤ ئةوةي

زةينييةكان ،شتةكان و ئةركةكانيان ،مةعريفةي سةرةتايي
لةضوارضيَوةي مةعريفةدا ،رِيَطة و حالَةتي ئاطايي سؤزةكي .هةر

مانا دةدات بة كاية؛ سةرمايةية
قةبارة و برِ و ثيَكهاتةي جؤرةكاني سةرمايةي هةر تاكيَك ،ثيَطةي
وي لة ثلةبةندي نيَو كايةكةدا دياري دةكات .بةواتايةكي ديكة ،هةر

كرداريَك ثشت بة كؤمةلَيَك توخم دةبةستيَت ،كة بةسةريةكةوة وةك
سندوقيَكي ثرِ لة كةرةستة وان .كردة ،جؤرة رةفتاريَكي
بةنةريتبووة ،كة لة كؤمةلَيَك بةشي جياجيا دروستبووة .كردة،

كايةيةك لةرِيَي جؤر و قةبارةي سةرمايةي هةبوو لةنيَويدا

كايةي بةثراكتيكبووة .جةختكردنةوة لةسةر ضةمكي كار ،زؤري
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مةيلي بؤرديؤ بؤ خويَندنةوةي رةفتارةكان لةسةر بنضينةي ئةقلَي

دووةميش بريتيية لة واقيعي كؤمةلَطة لة ذياني تاكةكاندا ،بةم

ثراكتيكي نيشاندةدات .بةثيَي ئةم ياساية ،مرؤظةكان دةزانن ضي
دةكةن ،بةلَام بةطشيت ناتوانن ئةو كردارةيان روون بكةنةوة

ثيَيةش هابيتؤس لة يةك كاتدا بووني واقيعي كؤمةلَطة و كايةكانة
لة جةستةي تاكدا .الي بؤرديؤ هابيتؤس وةك ستميَك ثيَناسة

(مهدويكين.)2007 ،
هيَما ،يةكيَكة لة منوونةكاني جياوازي بؤرديؤ لة ماركس .ئةو
لةجياتي باسكردن لة هيَما ،دةربارةي (بابةتي هيَمايي) دةدويَت.

دةكات ،كة تاكةكان بةهؤيةوة لة جيهاني دةرةوة تيَدةطةن و
لةميانةيةوة ئةو جيهانة هةلَدةسةنطيَنن .بةلَآم لةهةمان كاتيشدا،
هابيتؤس سستميَكيشة بؤ تيَطةيشنت و هةلَسةنطاندني ثراكتيكي

بابةتي هيَمايي؛ شتيَكي ماديية ،بةلَام ئةو بةوةها تايبةمتةندييةك
رازي نيية ،بةلَكو ئةوةي ثيَي دةناسريَتةوة ،بنضينةي

تاكةكان خؤيان .هابيتؤس بنياديَكي جةستةيي و برِيار لةسةر
دراوة ،كة بوةتة بنضينةي ئةو رةفتار و بريكردنةوة و جؤري

كاركردنةكةيةتي .بةتيَرِوانيين بؤرديؤ ،بابةتي هيَما لةتوانايداية،
ماديبووني خؤي بشاريَتةوة .سستمة هيَماييةكان ثةيوةندييةكي
توندوتؤلَيان بة مةعريفة و دةسةلَاتي دووبارة بةرهةمهيَنانةوةي

هةلَبذاردنانةي تاك لة ذياني كردةييدا ئةجناميان دةدات
)(Bourdieu,1998
شيَوازي ذيان ئاماذةية بؤ كؤمةلَيَك هةلَسوكةوتي جياواز لة كات و
شوينيَكي دياريكراودا ،لةوانةش ثةيوةنديية كؤمةلَايةتييةكان،

سستمي كؤمةلَايةتييةوة هةية .رؤلَي بنضينةيي سستمة هيَماييةكان
لةنيَو بنيادي دةسةلَات ،ناساندني بابةتة دروست و ريَ
ثيَدراوةكانة .ئةم تيَطةيشتنة بؤ ضةمكي هيَما ،بالَي كيَشاوة بةسةر
تةواوي بؤضوونةكاني بؤرديؤدا ،ئةويش لة كتيَيب جياوازيدا
روونكراوةتةوة .الي (بؤرديؤ) سةرمايةي هيَمايي هةروةك
سةرمايةكاني ديكة تةماشا دةكريَت ،ئينجا لةبةر ئةوةي هةر يةك
لة جؤرةكاني سةرماية_كؤمةلَايةتي ،ئابووري و كلتوري_ بة ثلةي
جياواز ،وةك سةرمايةي هيَماييش بةرجةستة دةبن ،ئةوة دةكريَت
قسة لةسةر كاريطةريية هيَماييةكاني طشت جؤرةكاني سةرماية
بكريَت(Bourdieu,1984
بؤرديؤ ضني بة كؤمةلَيَك كارةكتةر ثيَناس دةكات كة كةوتوونةتة
ثيَطةي كؤمةلَايةتي وةك يةكةوة و كةوتنة نيَو هةلومةرجيَكي
هاوبةش و رةنطة خواست و ثةيوةندي وةك يةكيان هةبيَت ،لةبةر
ئةوة ريَي تيَ دةضيَت كردةي ليَكضوو بنويَنن و هةلَويَسيت هاوبةش
وةربطرن .بنةماي دروستبووني يةكيَيت ضني ،ئاكاري هاوبةشيانة.
كايةي ضينايةتي ،ثةيوةندي ئاسؤيي و جياوازي ستوني لة فةزاي
كؤمةلَايةتيدا دةخولقيَنيَت .هةر ضينيَكي كؤمةلَايةتي بةهؤي هةر
ضوار سةرمايةكةوة :ئابوري ،كؤمةلَايةتي ،كلتوري و
هيَماييةكةيةوة دةناسريَتةوة .لةراستيدا ،بؤرديؤ لةسةر بنةماي
شتيَكي بالَاتر ثةيوةندي ضةمكي ضني بة دووبارة بةرهةمهيَنانةوة
لةنيَو فةزاي ئابووريدا ،خويَندنةوةي بؤ دةكات .ئةو هةميشة ضيين
لةريَي ثةيوةنديةكانيةوة بة ثيَطةكان و ئةو نةريتة هاوبةشةي ،كة
لة فةزاي بةكاربردندا كاراية ،ثيَناس دةكات و بةكاربردنيش بة
جؤريَك لة ملمالنيَ دةزانيَت بؤ بةدةستهيَناني سةرماية ،كة لة
فؤرمةلةكردني ضيندا رِؤلَي هةية .
هةروةها جةمكيَكي ديكةي بؤرديؤ بريتيية لة (هابيتؤس)
(Habitus).بة الي بؤرديؤوة ،واقيعي ذياني كؤمةلَطة دوو ئاسيت
هةية ،يةكةميان كاية كؤمةلَآيةتييةكانن ،ئةمانة دةكةونة
دةرةوةي تاكةكانةوة و بنيادي سةربةخؤي خؤيانيان هةية .ئاسيت

بةكاربردن ،خؤشطوزةراني و جلوبةرط .بةمثيَية ئةمة تيَكةلَةيةكة
لة نةريت و رؤتينياتي ئةجنامداني شتةكان و كاررِايي ئةقلَرب ،كة
دةتوانريَت لة مومارةسةكردني رةفتاري تاكةكاندا سةرجنيان ل َ
ي
بدريَت وةك :ثيشة ،ئاسيت خويَندةواري ،تةمةن ،رةطةز ،ضاالكيية
خؤشطوزةرانةكان .هةروةها هةر طرووثيَكي كؤمةلَايةتي يان
طردبوونةوةيةكي كؤمةلَايةتي ليَكضوو؛ شيَوازيَكي ذياني
جياكراوةيان هةية ،كة لة ئةجنامي مومارةسةطةليَكي كؤمةلَايةتي،
رؤتيين رؤذانة ،سةليقة ،سةرمايةي كؤمةلَايةتي ،ئابووري و
كلتورييةوة ثةيدا دةبن(Bourdieu, 1984).
 .3ثيَناسةي شيَوازي ذيان
دةكريَت تةواوي ثيَناسةكان (دابةشي سةر دوو طرووث بكريَن و
لةالي هةر يةكيَكيشيان بة دةردةجنايَك بطةين .طرووثي يةكةم؛
بريتيني لة كؤمةلَيَك ثيَناسة كة شيَوازي ذيان بة جؤريَك لة رةفتار
هةذمار دةكةن و بةها ،تيَرِوانني و ئاراستة دةروونييةكاني تاكةكان
دةخةنة دةرةوةي بازنةي ئةم ضةمكةوة .ئةم رِوانطةية ،بةواتاي
نةبوني ثةيوةندي ئاراستة دةروونييةكان بة فؤرمةلةكردني
شيَوازي ذيان نايةت ،بةلَكو واتةي ئةوة دةطةيةنيَت كة طرنط نيية
شيَوازي ذيان ضؤن فؤرمةلةبووة_ضونكة بؤخؤي بابةتيَكي جياوازة
لة سةرضاوةي فؤرمةلةبووني شيَوازي ذيان_و بؤ تويَذةري بواري
ناسيين شيَوازي ذيان كة لةسةر بنةماي جياكردنةوةي هةنديَك
لةرةفتارةكان (بةهةنديَ تايبةمتةندي دانسقةوة) دروستبووة،
طرنطة .روانطةي دووةم؛ بةها وتيَرِوانينةكان بة بةشيَك لة شيَوازي
ذيان دةزانيَت .رِوانطةي يةكةم لة كؤمةلَناسيدا و لة تويَذينةوةكاني
ثةيوةست بة (بةتالَي) برةوي هةبووة .هةرضي روانطةي دووةمة
رووكاريَكي دةرونناسانةي هةية و لةنيَو دةرونناسيدا و
بةدياريكراوي لة تويَذينةوةكاني ثةيوةست بة بازارِكردندا
دةركةوتووة.
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هةموو ئةو طرووثانةي كة لةكؤتي ضاالكيية نةريتييةكان ئازادبوون،

بايةخدان بة اليةني دووةم ،واتة رةهةندة كؤمةلَايةتييةكةي ضني

بذاردةي جؤراوجؤريان بؤ دةستنيشانكردني شيَوازي ذيان
لةبةردةستداية .ئةوةش شتيَكي سروشتيية كة جياوازي شيَوازي

نةك رؤلَة ميَذووييةكةي (ضاوشيان .)2002 ،بةمثيَية سةبارةت بة
(ماركس) ضيين كؤمةلَايةتي كؤمةلَة خةلَكيَكن ثةيوةندييةكي

ذيان لة نيَوان طرووثةكاندا ،بةوجؤرةية كة بؤرديؤ جةخيت لةسةر
كردووةتةوة  (Giddens 1991).بة باوةرِي هةنديَك لة
تويَذةران ،ثيَويستة بؤ ئةو ثيَناسةيةي سؤبيل ،كة (شيَوازي ذيان

هاوبةشيان لةطةلَ ئامرازةكاني بةرهةمهيَناندا هةية.
ئاشكراية ئيَستا رؤلَي ثيَطة ضينايةتيةكان لة دروستكردني شوناسي
تاكةكاندا كةمبووةتةوة ،بؤ منوونة بةشداري تاكةكاني نيَو ضني لة

طوزارشتة لةهةر شيَوةيةكي ذيان كة جياواز و دةستنيشانكراو
دةبيَت) ئةو خالَة زيادبكريَت كة ئةو شيَوة ذيانة ثيَويستة لةنيَوان

بزووتنةوة كؤمةلَايةتييةكاندا ئةوةمان نيشاندةدات كردةي
تاكةكان و خواست و ثةيوةندييةكانيان لة ذياندا جياواز لة رابردوو

ذمارةيةكي زؤري خةلَكدا هاوبةش بيَت ،ئةطةرنا جياوازييةكي
لةطةلَ سروشيت تاكةكةس يان ئارةزووة بةكاربردنيةكاني
.
(Mohammadpur
نابيَت and
تاكةكةسدا
Mahmoodi,2016

لةسةر بنةماي بذاردةي خؤيانةو ،تاكةكان بة تةواوةتي لةذيَر
كاريطةريي ثيَطةي ضينايةتي و بةرذةوةنديية ئابوورييةكانيان،
كردة نانويَنن (Arslan, 2011).

 .4ضني و شيَوازي ذيان
ضينايةتي يةكيَكة لةو بابةتانةي بةردةوام جيَطةي مشتومرِي
كؤمةلَناسان بووة (كالسيك و نويَ)كان .ئةو تويَذينةوانةي راستةخؤ
يان نارِاستةوخؤ كار لةسةر بابةتي ضينايةتي دةكةن،
واثيَويستدةكات سةرةتا بؤ نووسينةكاني (ماركس) بطةرِيَنةوة
سةبارةت بة ضيين كؤمةلَايةتي.
ضيين كؤمةلَايةتي ضةقي هةموو تيؤرة كؤمةلَناسيةكةي
(ماركس)ة .ئةو ضينة سةرةكييةكاني كؤمةلَطاي سةرمايةداري
مؤديَرني خستووةتة رِوو بةوةي خاوةن هيَزي كار خاوةن
سةرضاوةكاني بةرهةمهيَنان و كريَكاران ،دوو طرووثي طةورةن لة
كؤمةلَطاي مؤديَرن ،كة خاوةن ستونيَكي سةرمايةدارين
(Crompton, 1996, p. 187).بةم ثيَية (ماركس)
شيكردنةوة بؤ كؤمةلَطا سةرمايةدارة نويَكان و شيَوازي
بةرهةمهيَناني سةرمايةداريانة دةكات ،ئةويش بة ثيَي
خاوةنداريَتيان بؤ ئامرازةكاني بةرهةمهيَنان لة كؤمةلَطاي
سةرمايةداري ثيشةسازيدا لة يةكيان جيا دةكاتةوة ،الي ئةو بؤرذوا
خاوةني ئامرازةكاني بةرهةمهيَنانة و كؤنرتؤلَي ثرؤليتارياي
كردووة ،لة بةرامبةردا لةسةر ثرؤليتاريا وا ثيَويست دةكات كاري
خؤيان بة خاوةني ئامرازةكاني بةرهةمهيَنان بفرؤشن تاوةكو بتوانن
لة بةرامبةردا دةستحةقيَك وةربطرن ،دواجار بتوانن لة ذياندا
مبيَننةوة .كةواتة ئةم ضينة دةبيَت ملكةضي بؤرذوا بيَت .
(Wacquant, 1991) .
ضيين كؤمةلَايةتي الي (ماركس) كةرةستةيةكة بؤ شيكاركردني دوو
اليةني ذياني كؤمةلَايةتي ،يةكةميان وةك داينةمؤي ميَذوو و
ئةويرتيان وةك بةخشةري شوناسي كؤمةلَايةتي بة تاكةكان و
تومخة مةعنةوييةكاني كولتووري كؤمةلَطا .لة كؤمةلَناسي
سةردةمدا ،بايةخدان بة ضةمكي ضيين كؤمةلَايةتي دةطةرِيَتةوة بؤ
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لةبةرامبةردا (ظيَبةر) بايةخي بةو كيَشانةي كؤمةلَطاي
سةرمايةداري داوة لة نيَويشياندا بنضينةي دروستبووني
سةرمايةداري و رؤلَي ئايدؤلؤذيا و ثةيوةندي نيَوان بنيادي
كؤمةلَايةتي و ثرؤسة ئابوورييةكان .زؤربةي جار (ظيَبةر) سوودي
لة كارةكاني (ماركس) وةرطرتووة ،بةلَام بة ئةجنامي جياواز
طةيشتووة هةروةها لة روونكردنةوةي ضةمكةكان و اليةنة
خودييةكاني دابةشبووني ضينايةتيدا ديسان ئةجنامي جياوازتري
دةستكةوتووة(Galobardes el al, 2003).
(ظيَبةر) وةك (ماركس) جةخيت كردوةتةوة لةسةر جياوازي نيَوان
ئةوانةي خاوةن سةرمايةن و ئةوانةشي كة خاوةن هيض شتيَك نني.
مشتومرِي (ظيَبةر) سةبارةت بة ضينة كؤمةلَايةتييةكان ثشت
دةبةستيَت بة بابةتيبووني مةرجة ئابووريية دياريكراوةكان -
خاوةنداريَيت بؤ مولَكومالَ ،هةبووني سةرمايةي ئابووري -و
ثيَيواية ضيين كؤمةلَايةتي لة ضيين كاركةر بة طشيت ،ووردة
بؤرذواكان و رؤشنبري و تةكنيككارةكان و فةرمانبةرة خاوةن يةخة
سثية جياوازةكان و ئةو ضينة جياوازانةي لة ميانةي سةرمايةو
خويَندنةوة جيادةكريَنةوة ،ثيَكديَت(  (Arslan, 2011).ظيَبةر)
لةذيَر سستمي سةرمايةداريدا مشتومرِي ضيين كؤمةلَايةتي دةكات،
بة ثشتبةسنت بةوةي تا ضةندة خاوةني سةرمايةن يان نا ،دواجار
ئةم طوزارشت دةكات لةسةر طوزةركردن بةرةو ضينة بةرزةكان لة
ميانةي بةهرةمةندي وةرطريا و و ثيَشكةوتن و ئاسيت خويَندنةوة.
ئةو جةخت لةسةر ثةيوةندي ئالَوطؤرِكراوي نيَوان ضني و ثيَطة
دةكات و جةخت لةسةر ثةيوةندي نيَوان ئابووري و كؤمةلَطا
دةكاتةوة( .مهديكين)2007 ،
ميتؤدي (ظيَبةر) وا سةرنج لة ضيين كؤمةلَايةتي دةدات لة رةهةندة
جؤراوجؤرةكاني وةك :جياوازي كؤمةلَايةتي ،خاوةنداريَيت ،ثيشة،
داهات ،بةكاربردن ،شيَوازي ذيان .بةتايبةت ئةم جةخت
كردنةوانةي (ظيَبةر) لةسةر شيَوازي ذيان و شيَوازي بةكاربردن،
كاريطةرييان هةبووة لةسةر تيؤرة كؤمةلَايةتيية نويَكان ،كة
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ئاراستةيةكي نويَي هيَناوةتة طؤرِيَ ،ئةويش لة ميانةي ئةزموونة

دابةشكري وورد هةية و دابةشدةبيَت بؤ طرووثي كؤمةلَايةتي ديكة.

كؤمةلَايةتي و كولتووري و سياسيةكانةوة (انغليز و هيوسون،
.)2013

(بؤرديؤ) ضيين كؤمةلَايةتي بة كؤمةلَيَك كارةكتةر ثيَناسة دةكات،
كة كةوتوونةتة ثيَطةي كؤمةلَايةتي وةك يةكةوة و دةكةونة نيَو

دواي مرياتة هزريةكةي هةريةك لة (ماركس و ظيَبةر) ،لة ئةجنامي
طؤرِانكاري و وةضةرخان لة كارو ثيشة لة كؤمةلَطا نويَكاندا ،ئةوا
بابةتي ضينايةتي طؤرِاني بةسةردا هاتووة .دابةشكردنيَكي

هةلومةرجيَكي هاوبةش و رةنطة خواست و ثةيوةندي وةك يةكيان
هةبيَت ،لةبةر ئةوة ريَي تيَ دةضيَت كردةي ليَكضوو بنويَنن و
هةلَويَسيت هاوبةش وةربطرن .بنةماي دروستبووني يةكيَيت ضني،

كؤمةلَايةتييانةي نويَ بؤ كار هاتووةتة ئاراوة لة ئةجنامي ئةوة،
طرووثي كؤمةلَايةتي نويَ دةركةوتوون .ئةو طرووثة كؤمةلَايةتيية

ئاكاري هاوبةشيانة .ثةيوةندي ئاسؤيي –بة شيَوةيةكي ريَذةيي-
و جياوازي ستوني لة فةزاي كؤمةلَايةتيدا دةخولقيَنيَت .هةر

نويَيانة كار دةكةن لة ضوارضيَوةي ثلةي وةزيفي كارطيَرِي و
جيَبةجيَ كار ،لة سةرمايةداران و ضيين كريَكاران ،جياوازن لة
طرووثةكاني ديكة.

ضينيَكي كؤمةلَايةتي بةهؤي هةر ضوار سةرمايةكةوة دةناسريَتةوة
) ،(Bourdieu, 1986بة جؤريَك ئةو (سةرماية)ي بة ثيَوةريَك
بؤ (ضني) داناوة .بة باوةرِي ئةو ،هيَزو بالَادةسيت لة بةرامبةر

ئةمرِؤ ،ضني وةك ضةمكيَكي نزيككراوة بةكارهاتووة لة نيَو تيؤرة
كؤمةلَايةتييةكاندا ،بةوثيَيةي (ضينايةتي) لة ثةيوةنديدا بة بازارِ و

ئةواني ديكةدا بة تةنيا لة خاوةنداريَيت سةرضاوة ماددييةكانةوة
سةرضاوة ناطريَت ،بةلَكو خاوةنداريَيت سةرضاوة كولتووري و

ثيَطةي كؤمةلَايةتي و شكؤ و شيَوازي ذيان و هةلي ذيان بةكارديَت
بؤ تيَطةيشنت وشرِؤظةكردني ئةو طؤرِانانةي ،كة لة رِووي
كؤمةلَايةتي ئابووري و سياسي و كولتوورييةوة لة كؤمةلَطادا

كؤمةلَايةتييةكانيش مةرجيَكن بؤ هاتنة دييان .هاوكات لةرِيَي
بةكارهيَناني ضةمكي سةرمايةي هيَماييةوة ،لةطةلَ طرنطي بؤ
شيكاركردني هيَماكان ،ئةوا دياردة كؤمةلَايةتييةكانيشي ثيَ

رِوويانداوة (Arslan, 2011).ئيَستاش خاوةن ئامرازةكاني
بةرهةمهيَنان هةلثةرسيت لة خاوةنداريَيت كالَاكان و بةكاربردن و

دةخويَنيَتةوة .بة ثيَي بؤضووني ئةو بةهاي هةريةكيَك لة
شيَوةكاني سةرماية تارِادةيةك بة مةعريفةي كؤمةلَايةتييةوة

شيَوازي ذياندا دةكةن و لة ذيَر سيَبةري سةرمايةداري نويَدان،
هةروةها ئةمرِؤ لة ضوارضيَوةي ضيندا شيكردنةوة بؤ
بةرفراوانبووني ثيشةكاني ديكة كراوة ،كة دةسيت نني ،شيكردنةوة

ثةيوةستة (فاضلي. )2003 ،
سةرماية طرنطة ،ضونكة ئيَمة بةشيَوةي دةستة جةمعي و هةنديَ
كاتيش بة ثيَضةوانةي خواسيت خؤمانةوة بةهاي ثيَ دةدةين ،هةر

بؤ شيَوازةكاني بةكاربردن و شيَوازةكاني ذيان كة هاوشيَوة نني،
دةكريَت  (Crompton, 1996).لة هةلومةرجي نويَدا ،كة
هةنديَك ناويان ناوة ثؤست مؤديَرنة ،تايبةمتةندية بابةتييةكاني

ئةمةش وادةكات هةلومةرجيَك بيَتةكايةوة ،كة سةرمايةكةمان
بةهاي دوو بةرامبةر ثةيدابكات .بؤ منونة ،بووني ثارةي زياد
بةهادارة ،ضونكة هةم هيَزي كرِيين ئيَمة زياد دةكات ،هةميش

ضينةكان بةهةمان شيَوةي رابردوو ماونةتةوة ،بةلَام تايبةمتةنديية
خودي و دةرونييةكاني ضينة كؤمةلَايةتييةكان بةشيَوةيةكي طشيت

ثيَطةيةكي بالَاترمان ثيَ دةبةخشيَت ،دةشيَ بةهؤيةوة ئاسيت
سةرمايةكاني ديكةش بةرز ببنةوة .

طؤرِاون (انغليز و هيوسون. )2013 ،
لةبةرامبةردا ،ميتؤدي (بؤرديؤ) بؤ ضينايةتي بة جؤريَكة
هةولَدةدات ثةيوةندييةك لة نيَوان كولتوور و شيَوةي ذيان لةاليةك

(بؤرديؤ) لة ئةجنامي رستيَك تويَذينةوة لةبارةي سةليقة و باشرتين
كولتوور ( )1بةو ئةجنامة طةيشت كة رِؤلَي كولتوور لة كؤمةلَطا
نويَكان ثشت دةبةستيَت بة سةليقةي هةر ضينيَك ،ئةم حالَةتة

و ضيين كؤمةلَايةتيش لةاليةكي ديكةوة ،بدؤزيَتةوة .لة هةمانكاتدا،
ئةو بةرامبةر ثيَويستية هةنووكةييةكان بؤ شيكاركردني ضينة

جؤريَك لة جياوازي ضينايةتي لةنيَوان طرووثة مرؤييةكاندا دروست
دةكات .وةك (بروكس) )  (Brooks) Arslan, 2011ئاماذةي

كؤمةلَايةتييةكان توانيويةتي بة ثيَشةنط مبيَنيَتةوة (Savage,
el at.,2013).بريكردنةوةي (بؤرديؤ) دةربارةي ضيين
كؤمةلَايةتي -ئةطةر وةك تيؤر ليَي برِوانني -زؤربةي كات

ثيَكردوون ،زؤريَك لةو ضاالكييانةي كة دةكريَت بةهؤيانةوة ضينة
كؤمةلَايةتييةكان ليَك جيا بكريَنةوة ،شيَوازي ذياني رِؤذانةي
طرووثة كؤمةلَايةتيية جياوازةكان دةخةنةرِوو ،ضاالكييةكاني وةك:

شيَوةيةكي هيَمايي هةية .تةواو رِوونة ئةو لة ووتاريَكيدا دةربارةي
ضني ئةوة رِوون دةكاتةوة ،كة بةوكارةي دةيةويَت خؤي لة داوي

ئةندامبوون لة سةنديكا يان رِيَكخراويَك ،نةريتةكاني خؤشطوزةراني
و ضاالكيية كولتوورييةكان (خويَندنةوةي كتيَب و رِؤذنامةو

شيكاري ماركسيانة ئازاد بكات  (Bourdieu, 1986).بؤ منوونة
(ماركس) ثيَيواية كة ضيين بالَاي كؤمةلَطا يةكطرتوو و ويَكضوون،
بةلَام ئةم ثيَيواية لة نيَو خودي ئةو ضينة و لة يةك كاتدا هاوكاري

طؤظارةكان) تةماشاكردني بةرنامةي دياريكراوي تةلةفزيؤني،
ضوونة سينةما ،ئاهةنط و كؤنسيَرت و كؤرِي شيعري يان
شانؤطةري ،ثيَشانطا ،بازارِكردن ،نان خواردن لة دةرةوة،

و ملمالنيَ بووني هةية .هةروةها لةضوارضيَوةي يةك ضينيشدا

هيوايةتةكان ،بةسةربردني كاتةكاني ثشوو و طةشتكردن ،ئةمانة
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هةموويان ريَطة طةليَكن ،كة بةهؤيانةوة دةكريَت شيَوازي ذياني

-بؤرذواي ئابووري :ئاستيَكي مامناوةندي سةرمايةي كولتووري

ضينةكان دةستنيشان بكريَن و بةهؤيةوة لةيةك جيابكريَنةوة.
هةروةها كارليَك و ثةيوةندي لةضوارضيَوةي هةمان ضيندا

هةية لةطةلَ ئاستيَكي بةرزي سةرمايةي ئابووري.
-بؤرذواي كولتووري :ئاستيَكي مامناوةندي سةرمايةي ئابووري-

فاكتةريَكي ريَكخراوة كة بةنزيكةيي هةمان شيَوازي ذيان ديَنيَتة
ئاراوة ،ئةويش لة ميانةي دةستكةوتين هةمان برِي داهات .هةر
ئةمةش وا دةكات-تاك -خؤي لةواني ديكة جيابكاتةوة ،كة

بةبةراورد بة بؤرذواي ئابووري -و ئاستيَكي بةرزي سةرمايةي
كولتووري.
_2ضيين ناوةندي خواروو (ووردة بؤرذوا) :ئاسيت سةرمايةي

ذيانيَكي جياوازيان هةية  (Arslan, 2011).لةبةر ئةوةي لةطةلَ
ويَكضووةكاني خؤيدا زياتر ئاسوودة دةبيَت و دةزانيَت -وةك ضؤن

كولتووري مامناوةند و تا ئاسيت كةموكورت ،لةطةلَ سةرمايةيةكي
ئابووري مامناوند تا ئاسيت كةمووكورت (.انغليز و هيوسون،

(بؤرديؤ) دةريدةبرِيَت -طةمة كؤمةلَايةتييةكان باشرت ئةجنام
بدات .بؤ منوونة :دةولَةمةند و هةذارةكان ،خويَندةوارو
نةخويَندراوةكان يان لةنيَو خودي دةولَةمةندةكان شيَوازيَكي ذياني

)2013
_ 3ضيين كريَكاران :سةرمايةي كولتووري كةموكورت و سةرمايةي
ئابووري كةموكورت.

دياريكراويان هةية و ئاسوودةن لةطةلَ خؤيان و لةطةلَ ئةو خةلَكةي
وةك خؤيانن .لة كاتيَكدا (بةشيَوةيةكي ريَذةيي) ئةوان ئاسوودة

لةراستيدا (بؤرديؤ) لةسةر بنةماي شتيَكي بالَاتر خويَندنةوة بؤ
ثةيوةندي ضةمكي ضني بة دووبارة بةرهةمهيَنانةوة لةنيَو فةزاي

نابن لةطةلَ ئةوانةي شيَوازيَكي ذياني جياوازيان هةية لةطةلَيان.
سةرةراي ئةوةش ،جياوازييةكان هيَندة ووردن تا دةطاتة شيَوازي
جياواز لة شـمةك ثؤشني ،ضؤنيةتي و ئةتةكيَيت نان خواردن و

ئابووريدا دةكات .ئةو هةميشة ضيين لةريَي ثةيوةندييةكاني بة
ثيَطةكان و ئةو نةريتة هاوبةشةي كة لة فةزاي بةكاربردندا كاراية،
ثيَناسة دةكات .هةروةها بؤ (جياوازي ضينايةتي) تةنيا رِةهةندي

شيَوازي دانيشنت و ضاالكييةكاني ديكة ،تةنانةت شيَوازي قسةكردن
و زماني ئاخافتنيشيان جياوازة وةك ضؤن(انغليز و هيوسون،

ثةيوةندييةكاني بةرهةمهيَنان وةرناطريَت ،بةلَكو الي ئةو
ثةيوةندييةكاني بةكاربردنيش يةكيَكة لة رةهةندةكاني ئةو

 )2013روونيان كردوةتةوة كة (شيَوازةكاني ئاخافنت ثشت بة
ضينايةتي دةبةستيَت بؤ منوونة :ضؤنيةتي ئاخافتين ضيين بالَا
بةهايةكي زؤر زياتري هةية لة شيَوازي ئاخافتين ضيين ناوةند و

جياوازية.
ضةمكي ضيين كؤمةلَايةتي ضةقي هةموو تيؤرة كؤمةلَناسيةكةي
ماركسة .ضيين كؤمةلَايةتي بةالي ماركسةوة كةرةستةيةكة بؤ

ضيين خواروو لة كؤمةلَطا رؤذئاواييةكان .بةشيَوةيةكي ديكة
دةتوانريَت بطوتريَت ،ضيين كؤمةلَايةتي بة ثيَي ئةو ثةيوةندييةي
وا هةيةتي لةطةلَ بةرهةمهيَنان و بةكاربردني كالَاكانةوة ،شيَوازيَكي

شيكاركردني دوو اليةني ذياني كؤمةلَايةتي؛ يةكةميان وةك
داينةمؤي ميَذوو و ئةويرتيان وةك بةخشةري شوناسي كؤمةلَايةتي
بة تاكةكان و تومخة مةعنةوييةكاني كلتوري كؤمةلَطة .ئيَستا

ذياني تايبةتي دةبيَت .كةواتة هةر ضينيَكي كؤمةلَايةتي شيَوازيَكي
ذياني تايبةتي هةية و بةهؤيةوة دةيةويَت خؤي لةواني ديكة

كؤمةلَناسي ،بايةخدان بة ضةمكي ضيين كؤمةلَةيةتي دةطةرِيَتةوة
بؤ بايةخدان بة اليةني دووةم ،واتة رةهةندة كؤمةلَايةتييةكةي ضني

جيابكاتةوة .
الي (بؤرديؤ) ذياني كؤمةلَايةتي لة كؤمةلَطاي هاوضةرخدا وا
سةرجني ليَدةدريَت ،كة مةيدانيَكي فرة رةهةندة و طرووث و بكةرة

نةك رؤلَة ميَذووييةكةي (ذكايي.( )2005 ،
ثوختةي ناوةرِؤكي ضةمكي ضيين كؤمةلَايةتي الي ماركس ،دةكر َ
ي
لةم ضةند خالَةي الي خوارةوة كورت بكريَنةوة:

جياوازةكان لةاليةك ثةرضةكرداريان دةبيَت لةسةر ثيَطةي
كؤمةلَايةتي ،لة اليةكي تريشةوة لةسةر شيَوازي ذيان (Swartz,

_1شيَوةي ذيان ،تيَرِوانينةكان ،رةفتار و ثالَنةرةكاني تاك و
هةلومةرجي ماددي ،ذياني _تاك_دياريدةكةن .

) ،2012كة بيَطومان هةريةكةيان هاوشاني يةكرتن و تيَكضرِذاون.
ئةو ثؤليَنبةنديةك بؤ ضينة جياوازةكان دةكات كة كيَبةركيَي يةكرت
دةكةن بؤ دةستكةوتين دةسةلَات –سياسي يان كؤمةلَايةتي يان

_2هةلومةرجي ماددي ذياني تاك_ئةو ئةزموونانةي كة ئةطةري
دةستثيَرِاطةيشتنيان هةية_ثةيوةستة بة شويَنطة و ثيَطةي ئةو
تاكة لة نيَو سستمي بةرهةمهيَناندا.

ئابووري-لة ئةجنامدا سيَ ضيين سةرةكي دةستنيشان دةكات ،كة
هةريةكةيان ئاستيَكي جياواز لة سةرمايةي ئابووري و كؤمةلَايةتي

_3ثيَطة هاوشيَوةكان لةنيَو ثةيوةندييةكاني بةرهةمهيَناندا ،ثايةي
سةرةكي ضينبةندي كؤمةلَايةتي و فؤرمةلةبووني شوناسي

خوارةوةن)2(:

كولتووريان هةية ،ئةوانيش بةمشيَوةيةي الي
_ 1ضيين ناوةندي بالَا :ئةم ضينة دوو كؤمةلَة ضيين الوةكي
لةخؤدةطريَت:
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كؤمةلَايةتيية.
_4هةلومةرجي ئابووري ليَكضوو ،مةرجي ثيَويست و سةرةكيية بؤ
دروستبووني ضني.
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بزوتنةوة كؤمةلَايةتيية نويَكان ،منوونةيةكن لةو

_5بنضينةي دروستبووني ضني؛ شوناسي كؤمةلَايةتي نيية ،بةلَكو

تاكةكان

تةنها لةحالَةتي طةيشتين بة هوشياري ضينايةتي و رِيَكخراوي
سياسي و ملمالنيَ لةطةلَ ضينةكاني ديكةدا ،دةبيَت بة شوناسي

ثرؤسةية .بةشداري تاكةكاني نيَو ضني لةو بزووتنةوة
كؤمةلَايةتيانة ئةوةمان نيشاندةدات ،كردةي تاكةكان و خواست و

كؤمةلَايةتي و دةطؤرِيَت بؤ (ضني بؤخؤي) .ماركس زؤر بة وردي
باس لةمسؤطةريَيت ئةم ثرؤسةية ناكات ،بةلَام ماركسيستةكان
جياوازي بؤضونيان لةبارةيةوة هةية ،كة ماركسيزمي سؤظيةتي

ثةيوةنديةكانيان لة ذياندا جياواز لة رابردوو لةسةر بنةماي بذاردةي
خؤيانةو تاكةكان بةتةواوةتي لةذيَر كاريطةري ثيَطةي ضينايةتي و
بةرذةوةنديية ئابووريةكانيان كردة نانويَنن .لة سستمي

جاران ئةوةي بةراست دادةنا ،بةلَام ماركسيزمي ئةوروثي
ماركس دوو
بةثيَضةوانةوة( .اباذري و ضاوشيان)2002 ،

كؤمةلَايةتي نويَدا ضينةكان لةنيَو ناضن و ثةيوةندييةكاني لةطةلَ
كةرةستةكاني بةرهةمهيَناندا لةنيَو سستمي سةرمايةداري و

بؤضووني جياوازي بؤ ضةمكي ضني خستةروو ،يةكةميان وةك
طؤراويَكي سةربةخؤي كؤمةلَناسي بؤ تويَذينةوة لة رةفتارةكان،
ثيَطةكان و كلتور و دووةميان وةك داينةمؤي ميَذوو و طؤرِانكاريية

ثةيوةنديةكاني لةطةلَ داهات ،هةروةك جاران رِؤلَيَكي بنضينةيي لة
دروستكردني رةفتاردا هةية .ضينة كؤمةلَايةتيةكان كةمرت
لةرابردوو بنةماي دروستبووني شوناسي كؤمةلَايةتني .بةواتايةكي

كؤمةلَايةتييةكان .ئةطةر ئةو ثيَنج خالَةي كة لةسةرةوة ئاماذةيان
ثيَكرا ،وةك شيَوةيةكي طشيت بؤ ضوارضيَوةي تيؤري ضينة

ديكة ،لة هةلومةرجي نويَدا كة هةنديَك ناويان ناوة ثؤست مؤديَرنة،
تايبةمتةنديية بابةتييةكاني ضينةكان بةهةمان شيَوةي رابردوو

كؤمةلَايةتييةكاني ماركس تةماشابكريَت ،ئةو كاتة تةنها خالَي
ثيَنجةم؛ ضيين وةك هؤكاري ميَذوويي و سياسي ناساندووة.
زؤرترين رةخنة كة لة ماركس طرياوة ،سةبارةت بة ثيَشبينييةكاني

ماونةتةوة ،بةلَام تايبةمتةنديية دةرونييةكاني ضينة
كؤمةلَايةتييةكان بةشيَوةيةكي طشيت طؤرِاون .بؤ ناسيين تاكةكان،
ئارةزووةكانيان ،داواكارييةكانيان و ضؤنيةتي رةفتاركردنيان و

ئةوةوةية؛ بةلَام ئةو رةهةندة لة تيؤري ضينايةتي ئةودا ،هيض
لةبايةخي شيكاري و دؤزينةوةكاني ئةو كةمناكةنةوة .ئةو خالَانةي

ضؤنيش مةسرةفدةكةن ،بايةخيان لة ثيَطة زياترة .ئارةزوو و
شيَوازي بةكاربردن لةثيَش هةموو شتيَكدا شوناسي تاكةكان

سةرةوةش وةك ضوارضيَوةيةكي مةرجةعي بؤ تويَذينةوة
ئةزموونطةريةكان دةربارةي ثيَطة ضينايةتيةكان و تريِوانني و
ثةيوةندية كؤمةلَايةتيةكان هةميشة دةكريَت ثرسيار و طرميانةي

دياريدةكةن .بؤية ضةمكي شيَوازي ذيان دةروازةيةكي تازةمان بؤ
تويَذينةوة لةبةردةمدا دةكاتةوة كة بةئةندازةي ضةمكي ضني بؤ
زانستة كؤمةلَايةتييةكان بايةخي تيؤري هةية (فاضلي70 ،2003،

طرنط بةدواي خؤياندا بهيَنن .ئةم بابةتةش ثيَويسيت بة
تويَذينةوةي ئةزموونطةرايي بةرفراوان هةية دةربارةي ضيين
كؤمةلَايةتي ،لةوانةش :بزووتنةوةي كؤمةلَايةتي ،بنيادي

وةرضةرخاني سةرجني تويَذينةوة كؤمةلَايةتييةكان لة
ضاالكييةكاني بةرهةمهيَنانةوة بؤ ضاالكييةكاني بةكاربردن ،بةواتاي
لةجيَداناني طرميانةيةكي بنيادي ثةيوةست بة بنةماي جياوازيية

ضينايةتي ،سةرهةلَداني ضيين ناوةندي نويَ ،ثيَكهاتةي كار و
ثةيوةنديةكاني لةطةلَ ضينةكان ،شيكاري رةفتارةكان ،بؤضوونة

كؤمةلَايةتي و شوناسي كؤمةلَايةتي ديَت .
ئةو طؤرِاني ئاراستةية دةكريَت لة سيَ بواردا ببينينةوة؛ يةكةميان

سياسييةكان ،كؤمةلَايةتي و كلتوري لةطةلَ ثيَطةي ضينايةتي.
تويَذينةوةطةليَكي دةرونناسي كؤمةلَايةتي دةربارةي
ضينةكان؛بابةت و دةروازةي طرنطن ،كة لة تيؤري ضينة

طؤرِاني ثةيوةندييةكاني كار و دةستبةتالَي ،دووةميان
دروستبووني ضيين ناوةند و سيَيةميان طةشة و ثةرةسةندني
كلتوري بةكاربردن .شيَوازةكاني ذيان بة طشيت بة بناغةي بنيادي

كؤمةلَايةتييةكاني ماركسةوة(بةبيَ ئايديؤلؤذياي ماركسيزم)
سةرضاوةيان طرتووة .بايةخ و ماناي هةريةكيَك لةو تويَذينةوانة،

كؤمةلَايةتي بةكاربردن دادةنريَن و لة بري بنيادي كؤمةلَايةتي
بةرهةمهيَنان كة لةشيَوة كالسيكيةكةيدا بنضينةي ثيَكهاتةي

ثةيوةستة بةو طرميانةيةوة ،كة ثيَطةي ضينايةتي ،بناغةي
فؤرمةلةبووني شوناسي كؤمةلَايةتي تاكةكانة .بةبيَ ئةو طرميانة
بنيادية ،تيؤريزةكردن و تويَذينةوةي ئةزمونطةرايي دةربارةي

ضينايةتيية ،جةخت لةسةر سستمي ثةيوةست بة ثةيوةندييةكاني
بةكاربردني دةكريَتةوة .بةكاربردن ،بة بةراورد بة ثيَكهاتة
كؤمةلَايةتييةكاني هةلَقولَاو لة بةرهةمهيَنانةوة ،ثانتاييةكي فراوانرت

ضيين كؤمةلَايةتي ،اليةني ئةقلَاني لةدةست دةدات .بؤية كاريَكي
سروشتية كة بة طومان و درِدؤنطييةوة بؤ بايةخ و قورسايي ئةو

لةخؤ دةطريَت ،ضونكة بةكاربردن ئةو كةسانةش دةطريَتةوة كة
تةنانةت كاريَك ناكةن ،وةك الوان ،بةسالَاضووان و بيَكاران و

تويَذينةوانةي كة بةبيَ ئةم طرميانةية لةنيَو كؤمةلَناسيدا دةربارةي
ضينةكان كراون ،برِوانني .
ئاشكراية ،كة ثرِؤسةيةك سةررِيَكةوتووة بةئاراستةي

بةتايبةت ذنان كة لةئابووري مؤديَرندا ،بةجؤريَك لةجؤرةكان
ضاوةرِوانيان ليَ ناكريَت كة بةرهةمهيَنةري ئابووري بن .ئةم
بريؤكةية ،كة بةكاربردن دةكاتة ضةقي سةرةكي ذياني كؤمةلَايةتي

كةمكردنةوةي رؤلَي ثيَطة ضينايةتييةكان لة دروستكردني شوناسي

هةروةها بووةتة بةهاي كلتوري (يان دةبيَتة بةهاي كلتوري)،
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بنضينةي ضةمكة طشتييةكةي كلتوري بةكاربردنة (ذكايي

-تويَذةراني كؤمةلَايةتي لةم سةردةمةدا( ،بنةماي شوناسي تاكيان

. )2005،

لة بري ضاالكييةكاني بةرهةمهيَنانةو بةستووةتةوة بة
ضاالكييةكاني بةكاربردنةوة ،لةبةر ئةوة ئةوةي تا ئيَستا طوتراوة،

 .5ئةجنام
ضةمكي شيَوازي ذيان ،نةك وةك بواريَك بؤ تويَذينةوة لة ضةمكيضيين كؤمةلَايةتي بةلَكو وةك ضةمكيَكي سةربةخؤ كة ئاماذةية بؤ
رِوانينيَكي نويَ بؤ واقيعي كؤمةلَايةتي و دياردةكاني ديكةي
كؤمةلَطا وةك (ضيين كؤمةلَايةتي ،ثيَطة ،شوناس و بةخشيين
ناسنامةي كؤمةلَايةتي بة طرووثة كؤمةلَايةتييةكان) هاتووةتة نيَو
زانستة كؤمةلَايةتييةكانةوة.
ئةم ضةمكة ثانتاييةكي فراواني لة تويَذينةوة كؤمةلَايةتييةكانداطريكردووة و سوودي لة بةكاربردن وةرطرتوة بؤ خؤ
جياكردنةوةي طرووثة كؤمةلَايةتييةكان و دةستخستين شوناسي
كؤمةلَايةتي . .
هةروةها ئةم ضةمكة تويَذةراني ناضاركردووة زياتر لة رابردووبايةخ بة كوولتوور بدةن و هةلَوةستةي زياتري لةسةر بكةن .
تيَطةيشتين نويَ و تويَذينةوة لةبارةي شيَوازي ذيانةوة وايكردوةتيَطةيشنت بؤ ضني و ثيَطةي كؤمةلَايةتي طؤراني بةسةردا بيَت.
ضةمكي شيَوازي ذيان بةبةراورد بة رابردوو ،زانستةكؤمةلَايةتييةكاني بة دةرهاويشتةكاني خؤيةوة زؤر سةرقالَكردوة.
ببوة بة بابةتيَك كة جطة لة كؤمةلَناسي زانستةكاني وةك
ئةنرتؤثؤلؤجيا و دةروونناسيش طرنطي ثيَ بدةن.
شرؤظةي نويَ بؤ شيَوازي ذيان ،خويَندنةوةيةكي واقيعييانة ترةبؤ ذياني مرؤظ .روانطةي (كورختوازي) ثيَشوو ،ثؤليَنكردني
تاكةكاني خستبووة ذيَر طوتاري وةك :رةطةز ،نةذاد ،نةتةوة و
ثيَطة و ضني .ئةم روانطةية ثيَيوابووة كة لة ويَستطة ميَذووييةكاندا
و زةمينة كؤمةلَايةتيية جؤراوجؤرةكاندا ،شيَوة و ثيَكهاتةي لةم
جؤرانةي سةرةوة فؤرمؤلة دةبن و كاريطةري ئالَؤزكاوتر
دةخولقيَنن .جيا لةمةش ،ئةم ثيَكهاتانةي سةرةوة لة ذياني
رؤذانةدا شيَوة رةفتاري تايبةت لةخؤياندا نيشان دةدةن ،ئةمةش
دةبيَتة هؤكاريَك كة نةتوانريَت هةنديَك لة دياردةكان بة تةواوي و
لةسةر تايبةمتةندي تاكايةتي تاك و طروثةكان ،خويَندنةوةيان بؤ
بكريَت .
ئةوةي وايكردووة ضةمكي شيَوازي ذيان لة مؤديَلة تيؤريةنويَكاني كؤمةلَناسيدا جيَطةي خؤي بكاتةوة ،طؤرِانكاريية
بنيادييةكاني وةك بةبرةوبووني (بةكاربردنطةرايي) و بايةخي
سةربةخؤ كاركردني تاك و ئازادي تاكةكانة لة بذاردةكانيان .
شيَوازي ذيان بةهؤكاري ثرؤسةكاني وةك (تاكطةراييبوون)ةوة،ئازادي و مايف هةلَبذاردني زياتري لة هةلومةرجي طؤراوي جيهاندا،
بؤ تاكةكان فةراهةم دةكات.
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دةكريَ بةو ئةجنامةمان بطةيةنيَت كة لة رؤذطاري ئةمرِؤدا ضةمكي
شيَوازي ذيان جيَطرةوةي ضةمكي ضني نيية ،بةلَكو هاوشاني ئةو
ضةمكةية بؤ خويَندنةوةي واقيعي كؤمةلَايةتي كؤمةلَطا .
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.1

كتيَيب (جياوازي)( )Distinctionيةكيَكة لةكتيَبة سةرةكييةكاني

(بؤرديؤ)كة باس لة سستمي سةليقة و باشرتين كولتوور لة فةرةنساي سالَاني
شةست و حةفتاكاني سةدةي بيستةم دةكات .بؤ ئةجنامداني تويَذينةوةطةليَك
لةسةر ئةم بابةتة ضةندين رِووثيَوي ئةجنامداون سةبارةت بة مومارةسة
كولتورييةكان ،لة ئةجنامدا كؤمةلَيَك داتاي ذمارةيي كؤكراونةتةوة لةطةلَ
ئةجنامداني ضاوثيَكةوتن لةطةلَ كةسانيَك كة ثاشخاني كؤمةلَايةتي جياوازيان
هةبووة ،لةطةلَ ئةمانةشدا بةكارهيَناني ميتؤدي ئيتنؤطرايف سةبارةت بة شيَوازي
ذياني ضينة كؤمةلَايةتية جياوازةكان .بةجمؤرة (بؤرديؤ) دةيويست ويَنةيةكي
طشتطريي سةبارةت بة كولتووري فةرةنسي دةست بكةويَت لةو ماوةيةدا.
بطةرِيَوة بؤBourdieu, 1992)( :
.2

ليَرةدا شايةني ئاماذة بؤكردنة كة ضيين كؤمةلَايةتي و جؤرةكاني و

تايبةمتةندي و سنووري ضينايةتي ،بابةتي سةرةكي ئةم تويَذينةوةية نيية و
سنووري تويَذينةوةكة ريَطة بةم بةفراوانبوونية نادات ،هةربؤية تةنها هةولَدراوة
ضيين كؤمةلَايةتي بكريَت لةبةر رِؤشنايي شيَوازي ذيان و بةثيَي سنووري
تويَذينةوةي بةردةست.

منط احلياة و مناذجه النظرية (دراسة نظرية)
امللخص:
ان موضوع االساسي يف هذا البحث هو عبارة عن النماذج النظرية اليت متت صياغتها من قبل علماء االجتماع الجل فهم و معرفة كيفية استخدام
مفهوم منط احلياة يف اجملال العلمي .الحظ بعض الباحثني من خالل حبوثهم ان مفهوم منط احلياة قد حل حمل مفهوم الطبقة االجتماعية و
دليل علي ذلك هو ان الطبقية هلا امكانية اقل من منط احلياة يف تفسري السلوك ،القيم و وجهات النظر و هذا اليعين حمو وجود الطبقات و لكن
يضع قدرة هذا املفهوم حمط التساؤالت .و من هذا املنطلق ال نستطيع احلصول علي صورة حقيقية فقط عن طريق مفهوم الطبقية و هلذا
انقسمت نتائج البحوث املختلفة اليت تتمحور حول موضوع منط احلياة الي قسمني قسم منهم يري انه ميكن استخدام مفهوم منط احلياة بدل
الطبقة االجتماعية ،اما القسم االخر يري وجود عالقة بني الطبقة و منط احلياة و ميكن استخدام املفاهيم (منط احلياة ،الطبقة ،االستهالك) من
اجل الوصول الي دراسة افضل لل واقع االجتماعي .بالنسبة الي اهمية هذا البحث ميكن القول ان العصر احلالَي هو عصر التغيريات و ظهور
امناط جديدة للحياة و تغيري االنتاج الي االستهالك ،و هلذا السبب من اجل قراءة ادق للمجتمع حنتاج الي مفاهيم جديدة مثل منط احلياة لتصبح
مرآة لتلك التغيريات و اهلدف الرئيسة هلذا البحث هو كيف تعامل علماء االجتماع مع هذا املفهوم لدراسة سلوك الفرد و اجلماعات و كيفية تغري
الواقع االجتماعي ثم حتليل مفهوم منط احلياة يف اطار مناذج البطرية اليت متت صياغتها يف الدراسات االجتماعية ايضا ماهي العالقة بني
الطبقات و منط احلياة .اما املنهج املستخدم يف هذا البحث هو املنهج التحليلي .توصل البحث الي عدة نتائج منها :ان مفهوم منط احلياة ليس
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 ان القراءة اجلديدة لنمط احلياة و البحث فيها ادي الي حدوث تغيريات يف فهم الطبقات و.بديال ملفهوم الطبقة االجتماعية و امنا هو مكمل له
 ا ا. اصبح االن مفهوم منط احلياة حمط اهتمام العلوم االجتماعية و يستخدم يف جماالت عدة.املنزلة االجتماعية و اهلوية
. اهلوية، االستهالك، املنزلة، الطبقة االجتماعية، منط احلياة:الكلمات الدالة
Lifestyle and its Theoretical Paradigm (A theoretical Study)
Abstract:
The main issue of this research is those theoretical models which are explained by sociological theorogists for
understanding and the how to use of lifestyle consept in a scientific aspect. A big part of researchers in the last two
decades and from the nineties because of the researches they have seen that lifestyle concept has taken the place
of social class concept.their main proof for this matter is that (social classes) has less analytical ablity than lifestyle
of individuals for behavior, value and prespectives. This does not mean the erase of social class concept, while it
only questions the analytical ablity of social classes, because there is some kind of similarity between the
individuals in the same social class, this way it would not be possible to get a true social picture. Therefore
nowadays the result of the varied researches about lifestyle have been devided into two groups, one group have
included that lifestyle concept can be used instead of social class concept, but the other group concluded that
lifestyle concept is related to social class cocept and they can be used together for a better consumption for reading
social reality. About the importance of this research, we can say that the present time is the time of various types
of changes, time of a new form of life and changing production to consumtion, therefore we need new concepts
continuously for reading society that should be reflections to those changes and bring new topics for researching
in social sciences. The aim of this research is, how the socologists used this concept for reading behavior, the how
to of social reality changes, then analyzing lifestyle concept in the frame of those theory models that are based on
lifestyle. However, about the used concept in this research, (analitical theory is used). At the conclusion, the
researcher has come to some results including: lifestyle concept, not as a field for researching the social class
concept, but as an independent concept which is a sin of a new prespective on the social reality and the other
phenomena like (Social classes, statuses, identity and giving social ID to the social groups) have come to into the
social sciences. This concept has taken a big space in the social researches and has benefited the prosseces of
separatingthe social groups and gaining social identity. This concept has made new understanding about the
changes that social classes and status are going through. Lifestyle concept compared to past, it has made the social
sciences busy with it.
Keywords: Lifestyle, Social Class, Social Status, Consumtion, Social Identity.
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