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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ئــەو  هەمــان  تــوىش  ئیســالمى،  پۆشــاکى  ســتایى 

گۆڕانکارییانــە دەبێتــەوە کــە بــە گوێــرەى ڕیتــم و ئاســتە 

جیــاوازەکان ڕوودەدەن، حیجــاب بە شــێوەیەکى دیاریکراو 

پەیوەســتە بە ســەرەتاکاىن ئەزمووىن ئیســالمى سیاســییەوە، 

پاشــان گواســراوەتەوە بــۆ کایــە و دونیــای مەرسەفگەرایی. 

بــە هــۆى ئــەو بەهــا و پێــوەرە تایبەتیانــەوە کــە هەیــەت 

ــە  ــەم شــێوەیە دەچێت ــگ. ب ــووە شــتێکى گرن هــەر زوو ب

نــاو ملمالنێــوە لەگــەڵ ئــەو بنچینانــەى ئایینــى ئیســالمدا 

کــە بنەمــاکاىن فاشــیۆن و مۆدێــل ڕەتدەکاتــەوە و مامەڵــە 

ســەپێرناو،  ســتایلێکى  وەک  دەکات  حیجابــدا  لەگــەڵ 

پاشــان ]لــە پۆشــاکى نائیســالمیدا[ گوزارشــت لــە حاڵــەت 

نامۆبــووىن ڕۆشــنبیرى و دەســتباڵوى و ســەرچاوەى فیتنــە 

ــە؛  ــای( حیجابدای ــوان دوو )مان ــە لەنێ دەکات. جیاوازییەک

یەکێکیــان لــە ئەزمــووىن ئیســالمى سیاســییەوە ســەرچاوە 

ــەوە. ــە بەکاربردن ــەوی تریشــیان ل ــت و ئ دەگرێ

دەکرێــت،  تێبینــی  تورکیــادا  لــە  ئاشــکرا  بــە  ئەمــە 

ــداىن دوو  ــۆى پێکەوەگرێ ــە ه ــوو ب ــالمى ب ــاکى ئیس پۆش

واقیــع؛ لــە الیــەک بەســتنەوەى تورکیــا بــە ئابووریــی 

بــازاڕەوە، کــە کاریگەریــى هەیــە لەســەر تاکــەکان و ئــەو 

ڕێگایانــەىش کــە تاکــەکان بەکاریدەهێنــن بــۆ ناســینى 

شــوناىس خۆیــان لــە مامەڵــەى ڕۆژانــەدا، لــە الیەکــی 

دیکــەوە دەرکەوتنــى بۆرژوازیــى ئیســالمى بــوو بــە هــۆى 

ــاى  ــە تورکی ــدن ل ــى ڕاگەیان ــى نوێ ــتکردىن هەاڵیەک دروس

عەملانیــدا، ئەمــەش بــووە مایــەی دروســتکردىن گۆڕانــکارى 

ــەدا  ــەم پۆلبەندیی ــدا. ل ــی تاکەکان ــی تایبەتی ــە هەڵبژاردن ل

ــارە  ــەى دووب ــرى و پڕۆس ــەڵ جیهانگی ــە لەگ ــە هاوکات ک

بەئیســالمکردنەوەدا، حیجــاب دەبێتــە هــۆى دەرکەوتنــى 

چەنــد هەوڵێکــى نــوێ بــۆ پێکهێنانەوەیــەک لەنێــوان 

مەســەلەى دڵنیابوونــەوە لــە شــووناس و دینامیکیەتــەکاىن 

ــدا. ــەوەى کولتووریی ــە کران ــردن ل ئارەزووک

نــەوەى یەکەمــى حیجــاب لــە ڕێگــەى ئــەو پەیوەندیــەی 

ــووىن ئیســالمى ســیاىس  ــە ئەزم ــەوت ک ــەوە دەرک بەهێزان

وەک قۆناغــى یەکــەم ســەیریان دەکات. حیجــاب نەیتــواىن 

وەاڵمــى خواســتى بــازاڕ بداتــەوە؛ پاشــان پەچەیەکــى توند 

و ئــەو کااڵیانــەى کــە ڕوخســار دادەپۆشــێت بااڵدەســتبوو 

گرفتەکــە  ئیســالمییدا.  پۆشــاکى  گرفتــەکاىن  ســەر  بــە 

ــەاڵم  ــەت پەیڕەوکــردىن پۆشــاکەوە، ب ــە حاڵ پەیوەســتبوو ب

هەمــو ژنــان پەیــڕەوى لەبەرکــردىن ئــەم جــۆرە لــە پۆشــاک 

ناکــەن.

بــە شــێوەیەکى ڕاســتەوخۆ دواى یەکــەم منایــى پۆشــاکە 

ئیســالمییەکان قۆناغێکــى تــر دێــت کــە زیاتر پیشــەگەرییە 

و پشــت دەبەســتێت بــە بنەمــاکاىن بازاڕگــەرى، لــەم 

کاتــەدا گرنگیــدان بــە خود-ڕیفۆرمکــردن کــەم دەبێتــەوە 

لــە بەرامبــەر پڕکردنــەوەى ئارەزووەکانیانیــدا. ئــەم مۆدێلە 

ــى  ــەوت و بەئاشــکرا وەاڵم ــدا دەرک ــى ڕەمزی ــە فەزایەک ل

خواســتەکاىن بــازاڕى نوێــی ڕۆژئــاوای دایــەوە؛ پاشــان 

ــاىن  ــتەى بەکارهێن ــە ئاڕاس ــەکان ب ــۆ( بازرگانی ــە )لۆگ مارک

ناوێکــى فەڕەنــى یــان ئینگلیــزى بــۆ پێشــانگاکانیان 

ــن. ــش دەچ بەرەوپێ

ڕۆشــنبیرە  ڕەخنــەى  بــەر  کەوتنــە  مۆدێالنــە  ئــەم 

ئیســالمییەکان. یەکێــک لــە چاالکوانــە نزیکــەکاىن ئیخــوان 

گۆڕانکارییانــە  ئــەم  کــە  وەهایــە  بــاوەڕى  موســلین 

دەبێتــە هــۆى »دوبــارە شــوێنکردنەوەى ژنــان لــەو پێگــە 

سیاســییانەى کــە قەدەغەکرابــوون لــە ژنــان« لــە هەمــان 

بــەردەوام  ژنــان  بارودۆخــى هۆشــیارکردنەوەى  کاتــدا 

فــراوان دەبێــت لــە ڕۆژنامــە ئیســالمییەکاندا، ئەمــە وەهــا 
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ــزە  ــدە بەهێ ــەرمایەدارى هێن ــتەمى س ــە »سیس ــارە ک دی

دامــەزراوە سیاســییەکان و  ببێتــە مۆدێــى  دەتوانێــت 

مــۆڕاڵ و جوانییــەکاىن ئیســالم لــە جیهــاىن بەکاربردنــدا«، 

بــەاڵم لــە ڕاســتیدا ســەرمایەدارى هەڕەشــەیە لەســەر 

ــالم(. ــاىن ئیس ــێوازى ژی )ش

دەکات،  ئــەوە  تێبینــى  ناپرۆفیشــناڵ  ڕۆژنامەیەکــى 

دوو  ئــەم  لەگــەڵ  تــەواوى  بــە  میــر  ئەزمــووىن 

بوترێــت  نییــە  ئاســان  شــتێکى  چیــر  بۆچونەدایــە. 

حیجابێــک دیــارە لەســەر ڕۆخــى ڕوبــارى نیــل، وەک 

ــە  ــالمگەرایی، لەوانەی ــاردەى ئیس ــانەى دی ــن نیش گرنگری

یــان  زەرورى  بەشــێوەیەکى  هەبێــت،  ڕەنگدانــەوەى 

ــاىن ســنوورێکى دیاریکــراو  ــە )دان ــە ل ــەت، ئارەزوکردن تایب

ــە  ــاوا(. ب ــەى ڕۆژئ ــە ئایدیالیی ــەو مۆدێل ــۆ بااڵدەســتیى ئ ب

تــەواوى ناتوانرێــت ئەمــە وەک شــێوەیەک لــە شــێوەکاىن 

دڵســۆزیى ســیاىس ببیرنێــت الى ئەوانــەى کــە ئــەم جــۆرە 

پۆشــاکە دەپۆشــن.

لــە واقعــدا دەرخســن و زەقکردنــەوەی دیــاردەى بــە 

ــدا،  ــتنى ملپێچێک ــە بەس ــەوە ل ــنبیرکردن کورتدەکرێت ڕۆش

کــە بەتــەواوى پێچەوانــەى بنەمــاکاىن پۆشــاکى ئیســالمییە، 

ئــەو  ڕیتمــى  لــە  هەیــە  کــە  حاڵەتــەى  ئــەو  وەک 

گۆرانیبێژانــەى کــە بانگەشــەى بــۆ دەکــەن، لــە زۆرینــەى 

جارەکانــدا، لــە ڕێگــەى بەکارهێنــاىن ئــەو کۆدانەوەیــە کــە 

خــاوەىن شووناســن. لەوانەیــە مــرۆڤ ســەرى گێژبخــوات 

کاتێــک لەژێــر گلۆپــەکاىن پێشــانگاى )فــالىش( بێــت، ئــەم 

پێشــانگایە گەورەتریــن و مۆدێرنەتریــن فرۆشــیارى حیجاىب 

ــدەدات  ــانگایە هەوڵ ــەو پێش ــرە، ئ ــە قاهی ــراوە ل ئامادەک

ــى پۆشــاکیان هەبێــت؛  کــە ژمارەیەکــى هەمەجــۆر مۆدێ

فرانــس- )ڤیایــى  مۆدێــى  لەســەر  گرانبەهــا  حیجــاىب 

لەســەر  گرانبەهــا(  فەڕەنــى  )یــان   )Vieille France

یەکێــک لــە ڕەفــەکان دانرابێــت، لەســەر ڕەفەیەکــى 

ــەی  ــى ئافرەتان ــە کاڵوێک ــت ک ــر دانرابێ ــاکێکى ت ــر پۆش ت

لــە  پاشــان   ،)gavroche beret-جافــروش( لەگەڵدایــە 

جێگایەکــى تــرد کاڵوێــک دانرابێــت کــە ڕازێرناوەتــەوە بــە 

ــگ.  ــورووى ڕەنگاوڕەن ــە م ــەوە ب ــان ڕازێرناوەت ــوروو، ی م

جــا ئیــر گــەر ئــەم حیجابانــە لــە توکیــاوە هــاوردە کرابــن، 

ــان  ــتاىن ی ــێوەى پاکس ــە ش ــە ب ــت ک ــک بێ ــود ملپێچێ یاخ

ئێــراىن دیزاینکرابێــت، یــان یاســاکاىن ڕەنگــى وەرزەکان 

تۆرینتــۆ  و  پاریــس  فاشــیۆنەکاىن  دیزاینــەرە  لەالیــەن 

ــە.  ــت نیی ــت گرف کێرابێ

ڕۆژنامــە لۆکاڵییــەکان، ئەوانــەى کــە هێڵــەکاىن شــۆڕش و 

ــی  ــە خێرای ــرن، ب ــان لەبەرچاوناگ ــژووى خۆی ــیمبول مێ س

ــدا  ــە یــەک کات ــدەدەن ل ــە زیرەکییەکــى زۆرەوە هەوڵ و ب

ئامانجــە دەبــڵ مۆڕاڵــی و شوناســەکەى بەدەســتبێنن، کــە 

دوورن لــە ئیســالمەوە. »پۆشــاکى ئیســالمى هاوردەکــراوى 

عــەرەب  دەنگــى  ڕۆژنامــەى  ڕۆژانــە  لەنــدەن!«؛ 

ژمارەیەکیــان لــێ باڵودەکاتــەوە لەگــەڵ دەرچــووىن هــەر 

ــەروارى 26ى ئەپرێــى ســاڵى 1987؛  ــە ب ڕۆژنامەیەکــدا، ل

ــف-ى  ــە روز یوس ــر!« ل ــە می ــی ل ــاب و گومڕایی »حیج

باڵوکــردەوە؛ »نوێریــن پانتــۆڵ و تیشــێرت فاشــیۆىن ژنانــە« 

باڵودەکاتــەوە، لــە کۆتــاى هەفتەشــدا پــرىس »ئایــا ژىن 

ــتە؟!‹. ــا پۆش ــە وەک ژىن ن ــە ئەخالق ــر ب ــۆرشاو زیات داپ

مۆدێلــە  پاســاوى هەیــە؛  پرســیارە  ئــەم  ڕاســتیدا  لــە 

»مانگــى  پێشــانگاى  لــە  حیجــاب  منایشــکراوەکاىن 

دیمەنەکــەى  منایشــکراوە  شــێوەیەک  بــە  بچــوک«دا 

هاوشــێوەى دانــى ڕۆژهەاڵتییــە، و پێشــانگاکاىن حیجــاب 
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دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ســەنتەرى  )Wonderland mall(دا؛  لــە  فرۆشــتنى 

بــازرگاىن چینــە ناوەڕاســتە لــە قاهیــرەدا. بــە هەمــان 

ــە  ــوو ب ــاب ب ــە حیج ــۆرە ل ــەم ج ــا، ئ ــە تورکی ــێوەش ل ش

ــان،  ــالمییەکان و توڕەبوونی ــدە ئیس ــڵەژاىن ناوەن ــۆى ش ه

بــە شــێوەیەکى خێــرا. »بااڵپۆشــە لیبڕاڵیــەکان خــەون بــە 

ــرى  ــن و دەیانەوێــت حیجابێکــى حەری ــکاوە دەبنی ئەمری

منداڵەکانیانــدا  لەگــەڵ  ئینگلیــزى  بــە  و  لەبەرکــەن 

قســەبکەن«، وەک ئــەوەى کــە یەکێــک لــە چاالکوانــە 

ئیســالمییەکان بــاىس لێــوەدەکات و دەڵێــت: »بــە یەکێــک 

لــەو ژنانــەى کــە حیجابێکــى لــەم شــێوەى لەبەرکــردووە 

ــە و پاشــان دەســتەکاىن  ــەوە بێشــەرمیی و خراپەی ــێ: ئ بڵ

ڕادەوەشــێنێت و پرســیارت لێــدەکات بــە ئاســاىن: بۆچــى؟ 

بــۆم ڕوونکــەرەوە... بــۆم بســەملێنە! پێــش دە ســاڵ هێنــدە 

ــدا  ــە دەقــى قورئان ــان بڵێیــت ئەمــە ل بــەس بــوو کــە پێی

بــووىن هەیــە، بــەاڵم ئێســتا حیجابێکــى لەبەردایــە و 

گرفتێکیــش  و هیــچ  ئاهەنگەکانــدا ســەما دەکات  لــە 

نابینێــت«. 

الى  دەرکەوتــون  کــە  ناوانــەى  ئــەو  واقعــدا،  لــە 

فرۆشــیارەکاىن حیجــاب هەندێــک وشــەن وەک )ماڵــى 

 )Flash-فــالش( یــان   )Mohajaba Home-بااڵپــۆش

 )Amour-ــان )خۆشەویســت ــن، ی ــاوى ئینگلیزیی ــە ن ئەمان

ــیارەکاىن  ــى فرۆش ــە خەیاڵ ــز ب ــە هەرگی ــییە، ئەمان فەڕەنس

ــاوەن  ــەو خ ــە ئ ــەوەى ک ــەربارى ئ ــوون، س ــودا نەهات پێش

پێشــانگایانە پشــتى پێدەبەســن و هــەر لــە ســەرەتاوە 

بوونیــان هەبــووە الیــان، ئەمانــە بە شــێوەیەکى ڕاســتەوخۆ 

ــوم  ــە تەحەک ــەوە ک ــە جیهانییەکان ــە پێودانگ ــتە ب پەیوەس

دەکــەن بــە دیزاینــەرى فاشــیۆىن ژنانــەوە، جــا ئەگــەر 

ــۆ قاهــرە. ــە ئەنقــەرە وە ب ــا. وە ل بااڵپــۆش بێــت یاخــود ن

پۆشــاکى ژنــان بــە شــێوەیەکى جوگــراىف ئاڕاســتەکەى 

گۆڕیــوە، بــە چەشــنێکە وەهــا دەردەکەوێــت کــە ئیســالم 

ــووە.  ــیۆنانە دوانەکەوت ــل و فاش ــەو مۆدێ ــاوادا ل ــە ڕۆژئ ل

دیزاینــەرە  لــە  یەکێکــە  کــە  ســاول(  )کەریمــه 

بەناوبانگــەکان نــاوى لــەم جــۆرە پۆشــاکە نــاوە )پۆشــاکى 

ئیســالمى لــە خۆرئــاوا(، مۆدێلــەکاىن ئــەو پۆشــاکانەى کــە 

دیزاینــى کــردون ئێســتا لــە شــارى پاریســن )ئەمــە گرنگــە 

لــە ڕوى ڕەمزییــەوە( چونکــە پاریــس، ســەنتەرى فاشــیۆنە 

جیهانییەکانــە(. لــە پێشــانگایەکى وەک )فــالش(دا، گوێــت 

 Michael-لــە دەنگــى پارچــە مۆزیکێکــى )مایــکڵ بۆلتــون

ــاىن  ــە قورئ ــت ل ــەوەى گوێ ــرى ئ ــە ب ــت ل Bolton( دەبێ

جۆرى حیجابى داهاتوو 
پەیوەستە بە کێبڕکێ و 

گەرەنتیەوە، نەوەى دوەمى 
حیجاب لە جۆرى حیجابى 

)پۆست ئیسالمییە(، 
کە خاڵییە لە سیاسەت 
و کرانەوەى کاریگەرى 

ڕۆشنبیرى بیانى و پەیوەستە 
بە سەنتڕالیزمى بنەماکانى 

پۆشاکى ئیسالمییەوە
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ــار  ــک ج ــت هەندێ ــار بێ ــا دی ــە وەه ــت؛ ڕەنگ ــرۆز بێ پی

ــەو جلوبەرگــە تەســکانەى کــە  ــر گونجــاوە لەگــەڵ ئ زیات

چینــى ناوەڕاســتى کۆمەڵــگا دەیپۆشــن، بــەاڵم ئــەو جــۆرە 

ــات  ــەڵ ئەخالقی ــت لەگ ــار ناگونجێ ــەى ج ــاکە زۆرین پۆش

ــۆ  ــان ب ــالش( ئاماژەی ــاوى )ف ــە ن ــە ب ــاکانەى ک ــەو پۆش ئ

ناکرێــت! هۆکارەکــەى لــە ڕوخســاریدا دیــارە؛ پێشــانگاکە 

ــە ناوەڕاســتى شــەقامى جامیعــەى عەرەبییــەوە،  دەکەوێت

ئــەو شــەقامە شــەقامێکى گەورەیــە کــە پــڕە لــە پێشــانگاى 

)Fast Food( گــەورە و ڕیســتۆرانتى خــواردىن خێــراى

بــە  ڕازێرناوەتــەوە  دوکانــەکان  دیکــۆرى  ئەمریکــى، 

ڕەنگــى جیــاواز و بــە تــەواوى خاڵییــن لــە هەمــوو ئامــاژە 

ئایینییــەکان، پاشــان مۆدێــى جلوبەرگــەکان هەمــووى 

ڕۆژئاواییــە وەک چاکــەت و پانتــۆڵ و بلــوز و کــراس، 

ســەربارى ئــەوەى کــە فرۆشــیارەکان بااڵپۆشــن، ئەمــە 

شــتێکى نوێیــە. ئەمانــە هەموویــان بــە تونــدى بــەر 

ــە  ــە دەکەوێت ــەون ک ــەرگ دەک ــاىن جلوب ــەکاىن جیه ڕیش

دەرەوەى بەرنامــەى شــوناىس ئیســالمى سیاســیەوە. 

بەرهەمــى  جیهانــەدا  ئــەم  لەنــاو  دیاریکــراوى  بــە 

لۆکاڵــى  هەاڵیەکــى  هەوڵــدەدات  پۆشــتە  جلوبەرگــى 

ناتوانێــت  حیجــاب  پاشــان  دروســتبکات.  تایبــەت 

کــە  لێشــاووى شووناســەى  ئــەو  ئەڵتەرناتیڤــى  ببێتــە 

جیهانگیــرى دروســتیدەکات، بــەاڵم بــازاڕى داگیرکــردووە، 

بــە هــۆى لۆژیکــى بازرگانییــەوە، دەچێتــە نــاو بەرهەمــە 

هەڵســەنگاندنە  گوێــرەى  بــە  ناوخۆییەکانیشــەوە 

کۆمەاڵیەتییــەکان، لــە جیهانــدا ســنوورەکان دەبڕێــت 

بەهــاى  هەیــە،  کڕیاریــان  کــە  ئــەوەى  هــۆى  بــە 

جــواىن.  و  ســیحر  لــە  بریتییــە  ســەنراڵیزمەکەیان 

رسوودە  ئیســالمییەکان؛  گۆرانییــە  بارودۆخــى  وەک 

ناتوانێــت  بەرەنگارییــەک  هیــچ  کۆنــەکان،  جیهادییــە 

گشــتییەکاىن  مۆدێلــە  لەگــەڵ  بێتــەوە  بەرامبەریــان 

ــارە داڕشــتنەوەى  ــاو دووب ــواىش لەن ــە هێ ــەاڵم ب ســاڵدا، ب

)داتــارشاوە  ڕێگــەى  لــە  تایبەتییەکەیدایــە  فــەزا 

ئیســالمییەکەیەوە(. لــە کۆتاییــدا دەبێتــە هــۆى ڕووخاندىن 

ــى  ــی لۆکاڵ ــتیواىن جیهانگیری ئومێــدى ئەوانــەى کــە پش

ــووە  ــان هەڵگرت ــای گەلەکانی ــە توان ــەى ک ــەن، ئەوان دەک

بەرهەمەکانیــان  کۆپیکردنــەوەى  ئــەوا  داهێنانــدا؛  لــە 

ــە  ــەکان بۆی ــەوە مۆدێل ــە دڵنیایی ــە )دروســتکردن(، ب نابێت

بااڵدەســن، چونکــە هێزێــک نییە کــە بتوانێــت بیانگۆڕێت 

یــان تێکیــان بشــکێنێت. لەواقعــدا، ئیســالمێکى بــورژوازی 

بەکاربــردن  کولتــووری  شــێوەکاىن  کــە  دروســتدەبێت 

لــە  دەســتبەرداربوون  هــۆى  دەبێتــە  لەخۆدەگرێــت، 

بەرژەوەندیــى  لــە  ئەمــەش  ڕیشــەییەکان  جیاوازییــە 

ڕوون. داڕشــتنەوەیەکى  دووبــارە  پرۆســەکاىن 

)ســتار- ئیســالمى  پۆشــاکى  بەرهەمهێنــاىن  کۆمپانیــاى 

STAR( بــەم شــێوەیە وەســفى ئــەو کااڵیانــە دەکات کــە 

ــت »جیهــان ســنوورى بــۆ دانانرێــت،  بەرهەمیاندەهێنێ

کاتێــک خەونــەکان بەدیدێــت کــە حیجــاب دەپۆشــیت(. 

لــە  ئیســالمییەکان  قاوەخانــە  ئاڕاســتەدا،  لــە هەمــان 

ئەســتەنبوڵ شــوناىس ئیســالمى تێــدا بــزر نییــە و پشــتیان 

بــە شــیعارە ئایینییــەکان بەســتووە، بــە شــێوەیەکى وەهــا 

ــش  ــتە دەکات ئەوی ــەت« بەرجەس ــەى نێودەوڵ ــە »چاک ک

بنیاترناوە لەســەر بەهــاى بورژوازییــەت وەک ئارەزوویەک 

بــۆ رسوشــت و هێمنــى. گــەر بیپــى کــۆال جێــگاى 

ــەت  ــە حاڵ ــى ل ــاوەى تورک ــەوا ق ــەوە، ئ ــەى(ی گرتبێت )م

نائامادەییدایــە دوای ئــەوەى کــە ئــەو خۆشەویســتییە 
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دەزگای ئایدیا دەریدەکات

جیهانییــەى کەهەیــە بــۆ )نیســکافە(، بــەاڵم ئەوانــەى کــە 

ــە.  ئێســتا بااڵدەســن جــۆرەکاىن گۆشــت و کرێمــى کرامیل

فاشــیۆنە ئیســالمییەکان تورکیــا دادەبڕێــت لــە نێــوان 

و  ئیســالمى  بوژاندنــەوەى  بەیەکگەیشــتنى  خاڵــى 

بانگخــوازى  )لــە  بنەمــاىن  ســەر  لــە  کــە  بــۆرژوازی 

ئەزمــووىن  نــاو  چوونــە  بــۆ  ئیســالمییەوە  بورژوازیــى 

ئیســالمییەکاندا(  بنەمــا  چوارچێــوەى  لــە  بەکاربــردن 

دەســتپێدەکات. ئــەوەى کــە ڕوودەدات پێشــکەوتنێکە 

کــە بــە کــردارى لــە پۆلبەنــدى پاشــکەوتەیی ڕۆژئاوادایــە. 

ــەکان  ــتنەوەی داهێنان ــە داڕش ــز ب ــە هەرگی ــەو بەهایان ئ

بەدەســتنایەنەوە؛ هــەروەک ئــەوەى کــە ڕۆشــنبیرێکى 

ــاب؛  ــردن«ی حیج ــت: »بەکارب ــالمى پێیدەڵێ ــى ئیس تورک

دەرئەنجامــەکاىن پڕۆســەى بەئیســالمکردنە بــە شــێوەیەک 

ــەت  ــۆ بۆرژوازیی ــکا ب ــە »خــەوىن ئەمری کــە دەتوانرێــت ب

ئیســالمى« نــاوى برێــت.

و  کێبڕکــێ  بــە  پەیوەســتە  داهاتــوو  حیجــاىب  جــۆرى 

جــۆرى  لــە  حیجــاب  دوەمــى  نــەوەى  گەرەنتیــەوە، 

ــە سیاســەت  ــە ل حیجــاىب )پۆســت ئیســالمییە(، کــە خاڵیی

و کرانــەوەى کاریگــەرى ڕۆشــنبیرى بیــاىن و پەیوەســتە 

ــە  ــالمییەوە، ل ــاکى ئیس ــاکاىن پۆش ــەنتڕالیزمى بنەم ــە س ب

ســنوورى خۆیــدا کەمدەبێتــەوە، بــەاڵم کۆتــا پارچــەى 

ــەوەى ســێیەمى  ــى ن ــەوە لەگــەڵ دەرکەوتن ــوێ دەبێت ن

لــە  بــووىن هەیــە  کــە  پۆشــاکانەى  ئــەو  ڕێکخســتنى 

)ســریت وێــر(ى ئیســالمى. 

ڕاســتەوخۆ   ،)Streetwwar-وێــر )ســریت  دەرکەوتنــى 

پەیوەســتە بــە ئەزمــووىن ئیســالم لــە خۆرئــاوادا، کــە 

لــە پێــش دوو یــان ســێ ســاڵەوە دەســتیپێکردوە لــە 

بازرگانیــی  نیشــانەى  هەندێــک  لەگــەڵ  فەڕەنســاوە 

و  رسوشــت(  بــە  )مســوڵامن  و  ویــر(  )دەعــوە  وەک 

)مســوڵامىن تەقلیدییــدا(. ســریت وێــر نوێکارییــە بــە 

نیســبەت دیزاینــەرە ئیســالمییەکاىن نــەوەى پێشــوەوە. لــە 

ــە ســەوداگەرییەک  ــە گوزارشــت ل ــەم نوێکاریی کاتێکــدا ئ

ــە  ــاوا و پێودانگ ــیمبوڵى ڕۆژئ ــەزاى س ــوان ف دەکات لەنێ

ئیســالمییەکاندا، لــە الیەکــى تــرەوە ســریت وێــر، بــە 

ئایینییەکانــدا.  پێودانگــە  بابــەت  لــە  ئــازادە  تــەواوى 

ئەمــەش بــە مانــاى ئــەوە نایــەت کــە ناکۆکــە لەگەڵیــدا، 

شــووناىس  لێــرەدا  نییــە.  گرنگیپێــدان  جێــگاى  بەڵکــو 

ئیســالمى کورتدەکرێتــەوە بەســەر دورســتکردىن دەلیلێکــى 

ســیمبوڵ ئاســا کــە پشــت دەبەســتێت بــە مارکــە و ئــەو 

ــوەى، وەک درووشــمێکى  ــە پەیوەســن پێ ســیمبواڵنەدا ک

یــان  دەکات،  نوێژکــردن  لــە  گوزارشــت  کــە  بــازرگاىن 

ــراو  ــى دیاریک ــە مێژوویەک ــاژە ب ــە ئام ــەى ک ــەو ژمارەی ئ

ــە  ــاناییەوە- ب ــەڕى س ــەو پ ــان -ب ــە ئیســالمدا، ی دەکات ل

ئیســالمى.  بــۆ الى مەرجەعێکــى  نــاو گواســتنەوەیەت 

ئــەم دەلیلــە دەکەوێتــە نــاو ڕۆشــنبیرییەکى الوەکیــى 

گەنجانــە و بەجیهانیکــراو وەک )ســریت وێــر(. دواتــر 

ــى  ــەر کاتێک ــە ه ــر ل ــالم، زیات ــە ئیس ــەوە ل ــا دەبێت دڵنی

ڕابــردوو، کەمــر پەیوەســتە بــە چەمکــى ئەڵتەرناتیڤــەوە، 

ــریت  ــنبیریى س ــۆ ڕۆش ــە ب ــدەدات بانگەش ــو هەوڵ بەڵک

وێــر بــکات وەک )شوناســێکى ئیمزاکــراو( کــە گەیشــتۆتە 

ــە  ــە چەشــنییەى ک ــەو هەم ــوەى ئ ــە چوارچێ ــالم ل ئیس

ــدا. ــە نێوانیان ــردن ل ــۆى جیاوازیک ــە ه نابێت

سەرچاوە:

باتریــک هاینــي: إســالم الســوق، ترجمــة: عومرية ســلطان. 

مــدارات لألبحاث والنــر، 2015.
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