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پوخت  

ئو  ئایدیای ئیرۆسنتریزم ک ل بنرەتدا تروانینیکی ئوروپیانی بۆ جیھانی دەرەوەی ئوروپا.

گۆرانکاریانی ک ئوروپا ل سدەی پانزە و سدەکانی دواتر بخۆیوە بینی، کاریگری کردە سر 

نا، کم ھرھنتریزمی بکان، ئیرۆسوروپیوەی ئمی ھیز و بیرکردنرھب  کانوروپیتی ئدەس

بسر گالنی تری جیھاندا. ئورپیکان ل دوای دەستپکردنی پرۆسی کۆلۆنیالیزم و سپاندنی 

دەستی سیاسی و سربازی و ئابووریکانییان بسر گالنی داگیرکراودا، معریفیکی نویان بۆ 

لتوری رۆژئاوا بوو، ھاوکات خۆیان داھنا ک ئامانج لی پناسکردنی گالنی دەرەوەی ک

پرۆسیکیش بوو بۆ خودناسی.  ئم معریفی جیھانی بسر دوو جمسری شارستانیدا 

دابشکرد، ئوروپا وەك جمسر و ناوەندی برھمنری معریفی مرۆی ک خاوەن بھایکی 

ابشکردنی جیھان گردوونی، جمسری تواوی جیھان ک خایی ل معریف و شارستانیت. د

بسر دوو جمسردا و کردنی ئوروپا ب ناوەند و سنتری بیرکردنوە و معریف، سریکشا بۆ 

دروستکردنی جیاکاری رەگزی و معریفی ل دیدی ئوروپیکاندا، ھستکی رەگزپرستانی الی 

نی دەرەوەی ئوروپا دانا، ئوروپییکان دروستکرد، ک دواجار رەنگدانوەی لسر وناکردنی گال

وناکردنی نالۆژیکی و خای ل بنمای زانستی، ک کاریگی لسر زۆربی جومگکانی کۆمگاکانی 

دەرەوەی ئوروپا داناوە، وناکردنکی ھو دوور ل واقعی ل رووی مژووی و شارستانیی و 

بۆ مژووی گالنی دەرەوەی ئو  رەگزییوە بۆ گالنی نا ئوروپی کشا. خوندنوەیکی نوی

  چوارچوەی جوگرافی دیاریکراوە کرد، ک ئیرۆسنتریزم کشابووی.

ئم وناکردن کاریگی لسر بشك ل بیرمندانی نا ئوروپی ھبوو، ک ب بیرمندانی 

مکانیان پۆستکۆۆنیای ناسراون، ئوان بتوندی رەخنیان ل معریفیی ئیرۆسنتریزم گرت. برھ

وەمدانوەیك بوو بۆ معریفی رۆژئاواییکان. ئو تروانینانی بۆ مژووی گالنی داگیرکراوە 

، و ) Edward Said(ئدوارد سعید) ، Frantz Fanonھیان بووە. ھریک ل (فرانتز فانۆن

یان کردووە بۆ تحدی نوسرانی تری سبترنیان، ئوان ھریکك لم بیرمندان لبوارکدا کار

کردنی ئیرۆسنتریزم، بۆنمون، فرانتز فانۆن رەگز دەکات بابتی سرەکی خۆی بۆ دژایتی کردنی 

رۆژھتناسی دەکات بابتی سرەکی بۆ  ئیرۆسنتریزم، ل کاتکدا ھرچی (ئدوارد سعید)ە
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نیان جکوتکانی ئیمپریالیزم و رەخنگرتن ل ئیرۆسنتریزم راڤکردنی، نوسرەرانی تری سبتر

  مژووی باشوری رۆژھتی ئاسیا دەکن بابتی لکۆلیننوەکانیان بۆ رەخکردنی ئیرۆسنتریزم. 

 ناسنتریزم پمانداوە ئیرۆسومدا ھکباسی یکھاتووە لکی و دووباس پشپ ل وەیژینم توئ

اسی دووەمدا گرنگترین ئو رەخنانی ک بیرمندانی بکین و ئایدیا و بنماکانی بخینروو. ل ب

پۆستکۆلۆنیالیستی ل ئیرۆسنتریزم تگیشتنی ئیرۆسنتریان بۆ گالنی دەرەوەی ئوروپا 

  دەخینروو. 

  

  

  پشکی

ئو گۆرانکاریانی ک ک ل سدەی پانزە ب دواوە جیھانی گرتوە، ک ب سردەمی دۆزینوە 

دادەنرت، جوگرافیکان و ئاشکراکردنی نھنیکانی پارچکانی تری گۆی زەوی لالین ئوروپیکانو 

ا، ک ھاوکات سرەتای فراوانخوازی ئوروپیکانیشبوو بۆ زۆربی ناوچکانی دەرەوەی ئوروپ

پرۆسی کۆلۆنیالیزم و داگیرکردنی گالنی تری کیشوەرەکانی تری  دواتر بوە ھۆی سرھدانی

پرۆسی داگیرکاری کاریگری گورەی لسر گۆرانی بیرکردنوەی ئوروپیکان ھبوو، ل  ١جیھان.

ك ل شوازی بیرکردنوە و خوندنوەی دەرەوەی خۆیان وات جیھانی دەرەوەی ئوروپا.  بش

ئوروپیکان ل ژر ھژموون و دەستی سیاسی و ئابووری خۆیان بسر گالنی داگیرکراودا، 

ئوروپا وەك ناوەندکی برەھمھنانی معریف دەناسن و دەیکن ب سرچاوەی لکدانوە و 

وان و شیکردنوەی وتان و گالنی تری جیھان. ل دوای شۆرشی پیشسازی و پشکوتن برفرا

ھمچشنکانی ئوروپا، ئم جۆر ل بیرکردنوە برامبر بگالنی داگیرکراوی جیھانی دەرەوەی 

  ناسراوە.  ٢ئوروپا زۆر توندتر و بھزربوو. ئم جۆرە ل بیرکردنوە و دونیا بینی ب ئیرسنتریزم

 ەندانوە بتایبت بیرمندئیرۆسنتریزم و بیرکردنوەی ئیرۆسنتریانی ئوروپیکان لالین بیرم

رووبرووی رەخن بۆوە، ئوان ب جدی کاریان لسر رەخنکرد و  ٣پۆستکۆلۆنیالیستکان

وەمدانوەی ئایدیای ئیرۆسنتریکیکان کرد. ل نو رەخنگرەکانیشدا تنانت بشك ل بیرمندانی 

ەخنکردنی ئیرۆسنتریزم  ئوەبوو ک مارکسی ناسیۆنالیستکانیش ھبوون، بم گرفتی ئوان ل ر

                                              
١ S. Gunn, History and Cultural Theory (Harlow, ٢٠٠٦), p. ١٥٨. 

وەكـو خـۆی بکـار دەھنیـنوە  ببـ گۆرانکـاری   ( Eurocentrism)لم توژینوەیدا ئـم چمکـی ئیرۆسـنتریزم  ٢

 ك لنـدن ھالیل ی  کواژە ھاومانایـانمك و دەسـتو چنانی ئکارھرانی بۆ زمانی کوردی یان بداکردنی و وەرگت

ــردراوەتوە وەرگیشــتنگت نتریزم برەبیــدا ئیرۆســزمــانی عنراون. لکــارھوە برەبژەری کــورد و عر و تــونوســ 

ســر زمــانی عرەبــی دەســتواژەی (المرکزیــة االوروبیــة)ی بــۆ بکارھــاتووە.  ل زمــانی کوردیــدا ئگرچــی بشــوەیکی 

ـــدا دەســـتواژەی ســـنترالیزمی ئورپـــی بـــۆ  ـــر کـــاریگری عربیکی ژوە لرئبکـــراوە، لری نســـو کـــاری لربـــب

 وەی باوەرمـــان وایرئبکارھـــاتووە.   لنتریزم بم ئیرۆســـوەك خـــۆی باشـــتر مانـــا دەدات، ئ کمـــکچ وەیم شـــب

بۆ زانیـاری چمکش ل زۆربی ناوەندە ئکادیمیکاندا لزۆربی زمان جیاوازەکان ھربم جۆرە بکاردت. (توژەر).  

:یمـس مـۆریس ؛٣٦، ص ١٩٩١حسن حنفي، مقدمة في علم اإلستغراب، دار الفنیة للنشر و التوزیع، القـاھرة،   زیاتر بروانج

  .٢٠١٤مۆدلی کۆلۆنیالیستی جیھانی، و. دلر میرزا، دەزگای رۆشنبیر جمال عیرفان، سلمانی، بوت، 

بو گروپ ل توژەران دەوترت ک توژینوە دەکن لسر ئیادۆلۆژیـای  (Postcolonialists)پۆستکۆلۆنیالیستکان  ٣

انی لسر گالنی داگیرکراو، لسـرجم بوارەکانیـدا، تـوژینوە ئایـدیاکانیا ئیرمپریالیزم کاریگری داگیرکاری و لکوتک

 :پۆستکۆلۆنیالیزم ناسراون. بۆ زانیاری زیاتر بروان بG. Bolaffi, R. Bracalenti, P. Braham, and S. Gindro 

                    (eds) , Dictionary of the Race, Ethnicity and Culture (London,  ٢٠٠٣), p.٢٢٦-٢٢٢          
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بنما ئایدۆلۆژیکانی ئو گروپان خای نبوو ل رەگزەکانی ئیرۆرسنتریزم، خۆیان بشك ل ئایدیا 

بھۆی ئوەی ک ئایدیۆلۆژیای ئیرۆسنتریزم  ٤و تروانینکانی ئیرۆسنتریزمیان پراکتیزەدەکرد.

ی، بم ھۆیوە ھندك ل نوسرانی پۆستکۆۆنیالیستی ئاراستیك بوو رووەو گالنی نا ئوروپ

دەستیانکرد ب رەخنگرتن ل تیۆرەی ئیرۆسنتریزم و وەمدانوەی بانگشو بیرکردنوەکانیان، 

لبرئوە تروانینکاننیا و بنما ھرزی و ئایدۆلژیکانیان ب توندی لالین تیۆردارژەران و 

  ٥کانوە بتوندی رەخنی لگیرا.یستبیرمندانی پۆستکۆلۆنیال

لم توژنیوەیدا ھودەدەین ک میتۆدی راڤکاری بکاربھنن بۆ راڤکردنی   :توژنوەک میتۆدی

ئو رەخنانی ک لالین بیرمندە پۆستکۆۆنیالیستکانوە ل تگیشتنی ئیرۆسنتریکیانی رۆژئاوا 

  بۆ مژوو گیراوە. 

: بۆ تگیشتن ل ئیرۆسنتریزم وەك بشك ل دونیابینی رۆژئاوایی، پوست توژینوەک گرنگی

ئاشنای تگیشتنی بیرمندە پۆستکۆۆنیالیکان و ئو پاشخان معریفیی ببین ک ئیرۆسنتریزم 

جیھشتووە، گرنگی ئم توژینوەی لوەدای ئاشنامان دەکات ب چمکی ئرۆسنتریزم و تگیشتنی 

ۆلۆنیالیستکان بۆ ئیرۆسنتریزم و ئو رەخنانی ئوان ل ئیرۆسنتریزم و تگیشتنی پۆستک

  ئیرۆسنتریزمیانی مژوویان گرتووە. 

ھوڵ دەدەین پناسی ئم توژینوەی بسر دوو باسدا دابش کراوە، ل باسی یکمدا 

اسی ئایدیای ئیرۆسنتریزم لالی ئیرۆسنتریزم بکین و چمکی ئیرۆسنتریزم شیبکینوە، پاشان ب

ئوروپیکان دەکین. دواتر راڤی ئایدیای ئیرۆسنتریزم دەکین و تروانینی ئوروپیکان بۆ 

مژووی ل دیدگای ئیرۆسنتریزموە دەخینروو. ل باسی دووەمدا، باسی بشك ل بیرمندە 

ین ک ئاراستی ھزری ئیرۆسنتریزم و پۆستکۆلۆنیای دەکین، ھوی خستنرووی ئو رەخناندەدە

تگیشتنی ئیرۆسنتریکیانی مژوویان کردووە، تیایدا بیروباوەڕی ھندكیان دەخینروو، سرتا 

رەخنکانی فرانتز فانۆن دەخینروو، پاشان تروانینکانی (ئدوارد سعید) ل بارەی 

کانی بکۆتایدا رەخن روو، لینوە دەخنتریزموەکانی ئیرۆسژینندانی گروپی توبیرم ك لش

  دەخینروو.  ٦(SSG)شونکوت (سبترنیان 

                                              
٤ G. Prakash, ‘Subaltern Studies as postcolonial criticism’, in Catherin Hall (ed.), Culture of 

Empire a reader: Colonizers in Britain and the empire in the nineteenth and twentieth 

centuries (Manchester, ٢٠٠٠), p. ١٢٠. 

٥ Bolaffi et al., Dictionary of the Race, p. ١٠٩. 

لThe Subaltern Studies Group (SSG)  )سبترنیان(شـونکوت، دراسـات التـابع)،  لکـۆینوەیگروپـی   ٦

ــك نوســر و تــوژەری باشــوری رۆژھتــی ئاســیا بتــایبت ھیندســتان پکھــاتوون،  ئوان ل ژــر کــاریگری  کۆم

بــــایخ ب مــــژووی پۆســــتکۆلۆنیای و وون، مژوونوســــانی مارکســــیدان، ل حفتاکــــانی ســــدەی رابــــردوودا دەرکوتــــ

ــی ئاســی ــالیزم دەدەن لســر باشــوری رۆژھت ــژووی ئوە لکوتکــانی کۆلۆنی وەی مر نوســینســتی کــار لــایب ا، بت

گروپــانی ک ل کۆمگــادا پشــگوخرابوون یــان رۆیــان لبرچــاو نگیــراوە، بتــایبت ھژاران و چینکــانی خــوارەوەی 

کۆمدا، ھروەھا کار لسـر مـژووی کۆمگـای ھینـدی و باشـوری رۆژھتـی ئاسـیا دەکن، لچوارچـوەی کـارکردن 

مـژووی نوسـراوی گالنــی داگیرکـراو ل تروانینـی نوسـرە رۆژئاواییکــان ک نوسـینکانیان ل دیـدگایکی زاــی  لسـر

                                                         :وە. بۆ زانیاری زیاتر بروانتدا نوسراوننتریزمیانیی ئیرۆسۆنیاکۆ                              

D. Chakrabarty, Habitations of Modernity, Essays in the Wake of Subaltern Studies, 

(Chicago, ٢٠١٢);R. Guha, and G.C. Spivak ,(eds), Selected Subaltern Studies (New York, 

١٩٨٨).( 
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  باسی یکم

  تگیشتنی ئیرۆسنتریزمیان بۆ مژوو وئیرۆسنتریزم 

و   Europeک ل بنرەتدا ل لکدانی وشکانی   (Eurocentrism)چمکی ئیرۆسنتریزم 

Centrism  ناسکی جوگرافی دیاریکراومان بۆ پو سنور کی جوگرافییوروپا ناوەندوە ھاتووە، ئ

دەکات، ئگرچی ل چوارچوەی ئیرۆسنتریزمدا ئم جوگرافیاییش فراوانبووە. جوگرافیای 

ئیرۆسنتریزم کاری لگل جوگرافیای وەك سنورکی دیاریکراو نکردووە، بکو فراوانتر بووە بۆ 

جگایانی ک بھاکانی ئوروپا تیایدا با دەستبووە و کاری پکراوە، یان بواتایکی تر ل کودا ئو 

مرۆڤی سپی حوکمی کردبت یان کلتورو بھا شارستانیتیکانی رۆژئاوا بادەستبوبت، ئوێ 

بر لکان بووە، ھوروپیش فرسنوری جوگرافیای ئم سنورە جوگرافیوە دەبینین ئراوان بووە، ئ

بۆ باکوری ئمریکا و ئوستورالیا، ھندك کاتیش باشوری ئفریقا و یابانیش خراوەت ئو 

، بم ئم پمان وای ئم کش بۆ چمکک دروستدەکات و جۆرك ل بریککوتن ٧چوارجویوە

بۆ ئو کۆم و  لگل پناسکیدا دەخوقنت. ھرچی سنتریزم تراونینکی فکری سیاسییی

گروپان بکاردەھنرت ک خاوەنی ئایدۆلۆژیکن ک تراونیکی جیاوازیان ھی ل چپرە و 

بلکدانی ئم دوو دەستواژەی چمکی ئیرۆسنتریزم  ٨راسترەوەکان و ب سنترالیستکان ناسراون.

 Samir سمیر ئمین(لالین نوسری میسری  ١٩٧٠دروستدەبت، ک بۆیکمین جار ل سای 

(Amin  وروپا وژمونی ئکردنی ھناسوە و پك بۆ شیکردنواژەیکارھاتووە، وەك دەستەوە ب

 ی کفکریی و رەوتوەی ئکان بۆ جیھانی دەرەوەی خۆیان و شیکردنوروپیدونیابینی ئ

پش  ٩وپا بکات.ھودەدات ل دیدکی ئوروپیانوە راڤ بۆ مژووی رووداوەکانی دەرەوەی ئور

سمیر ئمین) چمك و دەستواژەیکی جیاوازتر بکارھاتووە بۆ وەسفکردنی ھژمونگرای (

ل  بووە، ئم چمکEurope-centric ئوروپیکان بسر گالنی نائوروپیدا، ک ئویش چمکی 

)ەوە  Karl Haushofer دا لالین نوسری راسترەوەی ئمانی (کارل ھاوسھۆفر ١٩٢٠سای 

بم ئیرۆسنتریزم دەستواژەی زا و زیاتر بکاردەھنرت لالین ناوەندە زانستی  ١٠بکارھنراوە.

  و ئکادیمیکاندا. 

دەرەوەی ئوروپا،  دونیایئیرۆسنتریزم وات بسرنترکردنی ئوروپا بۆ خوندنوەی 

لسرجم کای جیاوازەکاندا وەك: ئایین، نژاد، کلتوور، ئدەب و ئابووری و مژوو و شارستانی. 

ئم رەگزانی ک کۆمگاکانی ئوروپا ھیتی دەبن بنمایك بۆ تگیشتنی ئوروپیکان بۆ 

 ل مایانم بنروانینییاندا ئت ل دونیای دەرەوەی خۆیان، ک.یردونیان ھکی گھایرەتدا ب١١بن 

                                              
٧ P. Titus, ‘From Eurocentrism to Hybridity or from Singularity to Plurality’, Central Europe 

and The English-Speaking World at Partium Christian University (٢٠٠٧) 

(www.theroundtable.ro)،, P.١.  

 ٨:بروانCentrism  ]١/١٠/٢٠١٥[accessed  http://www.thefreedictionary.com/centrism           

٩ S. Amin, Eurocentrism: Modernity, Religion and Democracy, trans. Russel Moore and 

James Membrez, (New York, ٢٠٠٩), p. ٢٦.  

١٠   :بــــــراوانProject Gutenberg Self-Publishing Press, Euro-Centric, 

]  ١/١٠/٢٠١٥[accessed on  centric-http://www.gutenberg.us/articles/Euro 

١١ G. Bolaffi, R. Bracalenti, P. Braham, and S. Gindro (eds) , Dictionary of the Race, Ethnicity 

and Culture (London,  ٢٠٠٣), p. ١٠٧; J. M. Lopes, ‘Re Reading Frantz Fanon, Language, 
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 نھا لدونیابینیان بۆ دەرەوەی خۆیان ت کان کرد کوروپیئ وای ل نتریانوەی ئیرۆسبیرکردن

 ل وەمان نیشاندەدات کش ئمن، ئتیسبکوە قتلتوور و شارستانیک ك تاکوەی یچوارەچ

انیتی ئوروپی سنتر و ناوەندی معریفیی و دیدگای بشکی ئوروپیکانوە بنماکانی شارەست

ئم جۆرە ل بیرکردنوەی ئوروپیاکانی برەو جۆرك ل  ١٢بیرکردنوەن ل تواوی جیھان.

لخۆباییبوون برد، ب جۆریك ئوروپیکان خۆیان دابنن ب کسانی، سپی پستی خاوەنی 

پیاوان. ل برامبردا تروانییان برامبر ب شارەستانی، پشکوتو، عقنی و گشکردوو و سیفت 

 بوو. ل وانچواوی پتوروپی بالنی نا ئوروپا و گواوی دونیای دەرەوەی ئدەروەی خۆیان و ت

تروانینی ئواندا گالنی دەرەوەی ئوروپا گالنکی رەگز رەشپست یان رەنگاورەنگی ناشارستانی، 

بم شیوەی دەبین ئوان  ١٣نین، لبرمبردا سۆز بسریاندا زا.بربر و دواکوتون، نا عقال

جیھانیان دابشکرد بسر دوبشی رەش و سپیدا، جیھانی جوانیکان و پشکوتن و عقنیت و 

 وتویی و مرۆڤکان و دواکردا جیھانی ناشیرنیرامببی خاوەن شارستانی، لمرۆڤی با

 ١٤چ شارستانیتكنین. وات دونیا دابشکرا بۆ رۆژئاواو تواوی جیھان.ناعقنیکان ک خاوەنی ھی

ویستت و پدەتوانر ک یژمونیان ھکی ھھاکانی رۆژئاوا سورشتلتورو بواندا کروانینی ئتل 

بتواوی دونیادا بوبکرتوە. لبرئوە دەبینین ئوروپیکان ھمیش  ل رگی کۆلۆنیالیزموە

ەردا بوون ک ئوە ئرك و برپرسیاریتی ئوان ک بھاکانی شارستانیتی ئوروپا ل لوباو

رگی گیاندنی شارستانیت و گشپدان ناوچکانی جیھانوە بو بکنوە و ب تواوی 

 ن و بوتووی رزگاربکت و دواکریربب النی دونیا لگ ویستروەھا پنن،  ھیتی بیگمرۆڤای

   ١٥رستانیت و ئازادی و یکسانی ئاشنایان بکن.شا

دەتوانین بین ئیرۆسنتریزم چمکک بکارھاتووە بۆ سرجم ئو ئایدیانی یان ئو 

 رابردوو و ل کاندا لوروپیر نا ئسکان بوروپیتی ئروەریئاماژەن بۆ س ی کباوەران

 ل پشتیتی یاخودوەرە ک حقیقتك ئزمونی داھاتوشدا. کوات ئیرۆسنتریزم کۆمك بیروبا

 یانکردووە کك قبوك یان بیروباوروەك راستی ،رکراوی رۆژئاوایی فندارانالی كبیروباور

زۆر جاریش ک پناسی ئیرۆسنتریزم دەکرت راستوخۆ  ١٦پشتی ب فاکت و حقیقت بستووە.

واتا  ١٧سنتریزم یکسان دەکرت ب مۆدرنیزموە.دەبسترتوەب مۆدرنیزمی ئوروپی و ئیرۆ

 نتریزم بریتیئیرۆس واتک .نتریزموەی ئیرۆسچوارچ تعریفی رۆژئاوا دەچمی مرھواوی بت

و بیروبۆچون ک ئوروپا ب مانایکی تر رۆژئاوا دەکات  یل کۆمک بنما و کۆنسپت و ھۆشیار

نی جیھانی دەرەوەی ئوروپا، لسر بنمای کۆمك بھای سنتری بیرکردنوە و پناسکرد

                                                                                                                                             
Violence, and Eurocentrism in the Characterization of Our Time’, the Sociology of Self 

Knowledge, V, Special Double Issue, (٢٠٠٧), p. ٥٥.  

١٢Bolaffi et al., Dictionary of the Race, p. ١٠٧. 

١٣ Ibid., p. ٢٢٣. 

١٤ Ibid., p. ١٠٧. 

١٥ Ibid., p. ١٠٨.  

١٦ J. M. Blant, The Colonizer’s Model of the World, Geographical diffusionism and 

Eurocentric History. (New York, ١٩٩٣), pp. ٩-٨.  

١٧ R. K. Kanth, Against Eurocentrism: A Transcendent Critique of Modernist Science, 

Society, and Morals, (New York, ٢٠٠٥), p. ٤٣.  
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کلتوری و شارستانین ک ل ترانینی رۆژئاواییکان ئم بھایان، بھای پاکی رۆژئاوایین، ک دواجار 

دەبن بھای برزی جیھانی و مرۆڤایتی. ھر کسك ل دەرەوەی ئم بھایان بت، واتا ل دەرەوی 

نانت ل ھندیك حاتدا دەگات ئاستك ک ھر کلتور وشارستانیتیك ل شارستانیت. ت

 ١٨دەرەوەی شارستانیتی رۆژئاوا، رەت دەکرتوە و دانی پدا نانرت.

بتگیشتن ل تروانینی باخوازی و ئوروپیکان و دانانی بھاکانی ئوروپا وەك بھای 

گیشتنیان بۆ مژوو ھبوو، ل دوای دەرچونی راڤی گردونی، کاریگری لسر خوندنوە و ت

مژوو ل ھزە سرو سروشتیکان و گرانوەی بۆ ژرسایی راڤمرۆییکان، راڤی ئوروپیکان 

بۆ مژوو، کوت ژر باری چندین راڤی جیاواز جیاواز و قوتابخانی مژوویی جیاوازەوە، 

ئوان باوەریان وابوو ک مژووی ئوروپا   ١٩انی بۆ مژوو.یكکیش لو راڤان، راڤی ئیرۆسنتری

گردونی ھی، مژوو تنھا مژووی ئوروپای، لبرئوە باوەریان وابوو ک سرجمی  روشتکیس

.وروپایژووی ئوەی منھا دووبارە کردنژووی جیھان تژووە و  ٢٠مری منتورپاش سئ

دروستکری مژوون، وەك مژوویکی یکگرتوو و نگۆر.  ئوروپیکانیش پشنگی مژوون و

.می دیموکراسییو سیست ترنسازی و مۆدشۆرشی پیش نگیشم پش بۆ ئ٢١نمون  وات

ئوروپیکان گۆرانکاری فکری و ئابووریکانی خۆیان ک لچندی شۆرشدا خۆی فۆرمل کردووە و 

ھبووە، ب وابست بوونی جیھان ب مژووی ئوروپاوە کاریگری لسر زۆربی ناوچکانی جیھان 

 جگ ك نیوە ھیچ شتو گۆرانکاری شروی گ وروپا لالنی دەروەی ئژووی گم واتدەیبینن، ک

 ژووی شارستانیکانی مزە بۆ گۆرانکاریم تگومان ئوروپا، بژووی ئوە مدوبارەکردن ل

ر رۆژھتدا راست دەردەچت. بم کشی ئم تروانین کۆنکانی ئوروپا و کاریگری بس

لوەدای ئوروپیکان توای شارستانیتکانی تری دەروەی ئوروپا و کاریگریان لسر ئوروپا 

  نادیدە دەگرن و ب کاریگری دەبینن. 

ی بای ل دیدی ئیرۆسنتریانی ئوروپیکاندا ئوروپا النکی لدایك بوونی شارستانیت

و ئورپیکانوە لدایك بووە، کاریگری ھیچ  مرۆڤ، ئم تایبتمندیشی ھر ل مندادانی ئوروپا

کلتور و شارستانیتییکی تری لسر نیی، جوی مژوو لالین ئوروپیکانوە کراوە، ھرخۆیان 

شنان و گدیھب بوون لشدارنالنی تر بژوو بوون. گری منتی داھدانی شارستانیپ

 انمرۆڤایتیدا. وات لدیدی ئوروپیکاندا سرجم شارستانیکانیی تری مرۆڤایتی ھیچ کاریگریکی

لسر شارستانیتی ئوروپیکان نبووە و بکو بھاکانی ئوروپا زادەی ژینگو و جوگرافیا و 

ی ئیرۆسنتریاندا ئوروپا ناوەندی پاشخانی معریفی و شارستانی مرۆڤکانی ئوروپان. ل دیدیگا

برھمھنری معریف و جونری مژووە، ئوروپا ھمیش پشدەکوت و داھناندەکات بم 

ھتا ل  ٢٢جیھانی دەرەوەی ئوروپا جیھانکی وەستاوی پاشکۆ و السایکرەوەی ئوروپا ک ناوەندە.

شارستانیتی یۆنانی و پاشان بۆ شارستانیتی  لمدەنیت   دیدی ئواندا زانست و شارستانیتت و

رۆمانی دەست پدەکان، پاشان ل سدەکانی ناوەراستدا بۆ ماوەیك دەوەستت و دواتر ل سردەمی 

                                              
١٨ Titus, ‘From Eurocentrism to Hybridity’, P.١. 

١٩ Amin, Eurocentrism, p. ١٤.  

٢٠ M. Hardt, ‘The Eurocentrism of history’, Postcolonial Studies, ٤, no. (٢٠٠١) ,٢, p. ٢٤٣. 

٢١ Gunn, History and Cultural, p. ١٥٧. 

٢٢ Blant, The Colonizer’s Model of the World, pp. ٢١-٩.    
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ھتا ل رووی فکر و فلسفشوە مژووی  ٢٣رنسانس  دەستپدەکاتوە و دەگات ب ئستا.

تالیس و ئ ژوی ھزری مرۆیی لو و مفلسدەکات تا کانت و مارکس و فرەستۆ و دەست پ

فیلسوفانی ھاوچرخ. بب گرنگیدا ب فکر و فیلسوفانی رۆژھتی وەك کۆنفۆشیۆسی و 

ئم دەگینت ئو باوەرەی ک ئوروپیکان تواوی پاشخانی  ینئم جۆرە ل تراوان ٢٤بودیزم.

نادیدە دەگرن و رۆژھ معریفی و شارستانی ئتی و مسادەترین شارستانی وە لنی دەکت خا

مژووی رۆژھت ب بھا دەکن. رۆژھت دەخن دەرەوەی مژوو، تاكی رۆژھتی ل بھاکانی 

 دادەمان. 

ل تراونینی ئوروپیکاندا، ئو مژووە برھمی عقییتی ئوروپیکان ک خاوەن توانایکی 

ئوروپایان کردووەت سرنتری بیرکردنوەی و برھم ھنانی فکری و ھونی عقی بان. ئواند 

برھم ھنانی بیرکردنوەیوە ل بارەی کلتور، شارستانی، ئایین، رەگز، ئدەب و ئابووری،  ھر 

ئم وایکردووە ئوان خۆیان وەك تاکی ئروپی خاوەن شارستانیتی با، ب کسی با دابنن و 

کاریگری ئیرۆسنتریزم ئو باوەرەی الی ئروپیکان  ٢٥نی تر ب کسانی پلدوو و دابنن.ئوا

دروستکردووەک ک ئوروپا و ئوروپیکان خاوەنی برزترین و باترین سیفتی مرۆڤدۆستین و 

.لتوری و شارستانیھای کھاترین بگری باشترین و پر بوروپی ھتی ئرووی  ٢٦شارستانی ل

یینوە ئوروپیکان ئایینی مسیحی زاڵ دەکن بسر ئاینکانی تردا و باوەریان وای ک ئایینی ئا

مسیحی ل بنرەتدا ھگری رەگزەکانی سرمایداریوە و ھرلسرتاوە تۆوی سرمایداری 

بۆ  ھگرتووە، بم ھرچی ئاینکانی تری رۆژھت وەکو کۆنفۆشیۆسی ، ھیندۆسی ، ئیسالم 

تراونین ل  ٢٧ئوەی لگڵ رەگزەکانی سرمایداریدا بگونجن، پویست ریفورم ل خۆیاندابکن.

خود وەك خودکی بای خاوەن شارەستانیت ئورپیکانی گیاندۆت ئو ئاستی ک جیھان دابش 

د ک خۆیان ب بکن بسر دوو رەنگدا، بسر جیھانی باشیکان و جیھانی خراپیکان، ئم وایکر

سپی پستی، مسیحی، خاوەن شارەستانیتی، عقالنی، کامی پشکوتوو دابنن، ل برامبردا 

ئوانی تر دانیشتوانی تواوی جیھان ل دیدی ئواندا، رەش یان رەنگاو رەنگن، بت پرست و 

   ٢٨بربرن، نا تگیشتوون، عاتفین، ناعقالنین.

روپیکان دوورن ل بھا شارەستانیکانی رۆژئاوا، بۆ ی ل ترواننی ل دیدی ئوروپیکان نا ئو

ئواندا، دانیشتوانی دەرەوەی ئوروپا خاوەن شارستانیتی نین. بۆی پویست ب شارستانی بکرن. 

ئم پرۆسی ب شارستانیکردنش لرگای داگیرکارییوە جبجدەکرت. واتا لرەدا دوو رەوایتی 

دەن، یکم : رەوایتی دان بۆ کۆنترۆکردن، دووەم:  رەوایتدان ب ناونانی کۆنرۆکرد ب بخۆیان دە

کردەیکی مرۆی و مرڤدۆسۆتی. چونک ئروپییکان پیامی شارستانی دەگیین گالنی نا ئوروپی، 

یانی ھشارستانیی یامو پرکی خۆیانی دەزانن ئئوە، بکانوروپیدیدی ئ ل واتک  نیبیگ
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.کۆلۆنیالکردنی جیھان ش، بو ئامانجیشتن ببۆ گ گر تانی تری جیھان، تاکرەوە  ٢٩ول

 شکاریم دابداگیر کردنی دونیادا. ئ ن لشداری بکب وروپا، کالنی ئگ ت بتی دەدررەوای

گوروپا کراوە، لوروپا و دەرەوەی ئبۆ جیھانی ئ ی کزی و نالۆژیکیژوو رەگوەی مندنڵ خو

 ژوو، بۆتری منناوەندی جو وروپا دەکاتئ وە، کزییستوی رەگقبكی چدید ل

سرچاوەیکی سرەکی رەخنگرتنی ھندك ل توژەران و بیرمندا، بتایبتیش بیرمندانی 

 پۆستکۆۆنیای ک ئم ل باسی دووەمدا تیشکی دەخینسر.  

  

 دووەم باسی

ڕەخنکان لیۆنیای رۆژئاوا  ی پۆستکۆنتریکیانیشتنی ئیرۆسگژووتبۆ م  

ئیرۆسنتریزم رووبرووی چندین رەخن بۆتوە لالین بیرمندە پۆستکۆۆنیاکانوە، ک خاوەنی 

 Gayatri ی رۆژئاوایی بوون. لوان (فانۆن)، (گایاتری سپڤاكەئزمون و پاشخانکی معریفی گور

Spivak،(   .ستادائ ن لدەک تو بابر ئسندی تر کار لندین بیرمھاوکات چ ،(عیددوارد سئ)

بیرمندان ئامانجیان ل رەخن گرتن ل ئیرۆسنتریزم ئوە بووە، ک بیسلمنن، ئوروپا چیتر 

.ی مرۆیی نییعریفری منرەمھو ب ژوو نیری مکردی جیھان، و دروستک٣٠ناوەندی کۆنترۆ   

رەخنگرتنی پۆستکۆۆنیالکان ل ئدەبیاتی کۆلۆنیالیستی و پاشخانی معریفی ئیۆرسنتریزم 

بشوەیکی گشتی بۆ نیوەی دووەمی سدەی بیستم دەگرتوە. بیرمندانی رەخنگر ھویانداوە 

 ٣١ک کاریگری کۆلۆنیالیزم و پرۆسی ئیمپریالی بسرگالنی داگیرکراودا شیبکنوە.

ستکۆۆنیالیستکان ھویانداوە ل پیوەندی نوان داگیرکار و داگیرکراودا تبگن ل دوای پۆ

ھروەك دەردەکوت ئوان  ٣٢کۆتایھاتنی پرۆسی داگیرکار و کۆتایھاتنی سردەمی کۆلۆنیالی.

ی ویستویان تحدای فۆرمی ھژمونی کۆلۆنیالی بکن و سروشتی ئو فۆرم زا بگۆرن ک برھم

.گرتن بوو ٣٣کۆلۆنیالیزمکان رەخنۆنیالیستکی تری پۆستکۆلتوری  ئامانجمیرات و ک ل

کۆلۆنیالیزم و ھژمونی سیاسی و سربازی رۆژئاوا. ئوان ھرەوەھا رەخنیان ل راڤی شوناس و 

. (سایمۆن گن) باوەری وای ک ٣٤.گرتووەرەگزی دانیشتوانی ناوچکانی تری جیھان 

نیالیستکان ل رگی روونکردنوەی ئوەی ک ئوروپا چیتر ناوەندی کۆنترۆکردنی پۆستکۆۆ

بیرمندانی پۆستکۆلۆنیای  ٣٥دوونیا نی، تحدای تگیشتنی زای ئیرۆسنتریانی جیھانیا کردووە.

مون رۆژئاوا و ھزرە سنترالیستکیان ب رگایکی توندوتیژ دادەنن بۆ کۆنترۆکردنی جیھان. بۆ ن

بشویکی گشتی  ٣٦ل دیدی (سمیر ئمیندا) پرۆژەیکی داگیرکارانی بۆ کۆنترۆکردنی جیھان.

ت ناودارەکان ک ی پۆستکۆلۆنیالیستلتوری زۆرینکی کباکگراود نتریزمیان دەکرد لدای ئیرۆسح

                                              
٢٩ Bolaffi et al., Dictionary of the Race, p. ١٠٨.  

٣٠ Gunn, History and Cultural, p. ١٦٠. 

٣١ P. Childs and P. Williams, An Introduction to Post-Colonial Theory (London, ١٩٩٧), pp. ٣-٢. 

٣٢ C. Hall, Cultures of Empire a reader, colonizer in Britain and the Empire in the nineteenth 

and twentieth centuries (Manchester, ٢٠٠٠), p. ٥.   

٣٣ B. Bush, Imperialism and Postcolonialism (Harlow, ٢٠٠٦), p. ٥١. 

٣٤ Gunn, History and Cultural, p. ١٥٩. 

٣٥ Ibid., p. ١٦٠.   

٣٦ Bolaffi et al., Dictionary of the Race, p. ١٠٩. 
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تز فانۆن خکی نا ئوروپییوە ھاتوون، بۆ نمون، (ئدوار سعید) خکی فلستین بوو، فران

ئمش کاریگری ھبووە ل سر بیرکردنوەی ئوان شوازی  ٣٧.ل ئفریقیا مارتینیکۆ بوو

رەخنگرتنیان ل ئیرۆسنتریزم، بجۆرك وایکردووە بیرووبۆچونکیان زۆر رادیکاتربت، ئمش 

دەرئنجامی ئوەبووە، ک ئوان ب کلتوور و میژووی ناوچکانی خۆیان و رۆژھت  ئاشنابوون. 

وە پروەردەی زانکۆ و ناوەندە ئکادیمیکانی رۆژئاوابوون، ئمش ھاوکات لرووی ئکادیمیی

  تگیشتنی ئوانی بۆ کلتور و مژوو و بیرکردنوەی رۆژئاوا و رۆژھت ئاسانتر کردبوو.  

یکك ل و بیرمندە پۆستکۆلۆنیالیستیانی ک رەخنی ل تگیشتنی ئیرۆسنتریزم گرتووە فرانتز 

فانۆن ک ،وەرە بووە. خۆی رەش  فانۆنتی و گندویرەنسا خوف ل وروپی نیز ئرەگخۆی ب

 ب رامبکان بستسپی پ کردووە، ک زەیرەگ و جیاوازیشت بووە، زۆر باش درکی بپ

رەشپستکان کردویان، بۆی ئو ل روانگی رەگز و تگیشتنی ئوروپیکان بۆ رەگزە 

 نی ئفریقا رەخن ل فکری ئیرۆسنتریزم دەگرت.  جیاوازەکان و مژووی گال

یکك لو بابتانی ک بۆت جگی رەخنی (فرانتز فانۆن) بابتی رەگزە. ھزری ئیرۆسنتریزم 

لسر بنمای دابشکاریکی توندی رەگزی دامزراوە، ئیرۆسنتریستکان ک نوینرایتی پیاوی 

ی مرۆڤایتیان بسر خاوەن شارستانیتی و ناشارستانیت سپی رۆژئاوایی دەکن،  کۆمگا

ئم تروانینان ل الین فرانتز فانۆنوە کراوەت بابتی توژینوە و  ٣٨(بربری)دا دابشکردووە.

ل تروانینی فانۆندا جیاوازی ئابووی ئوروپا لگل رۆژھتدا ھۆکار بووە سرچاوەی رەخنکانی ، 

رۆژئاوا برامبر ب رۆژھت و دواتریش زابوونی ھستی خۆ بگورەدانان سپی  بۆ ترواننی زای

ئابووری رۆژئاوا ک  ٣٩پستکان و دواتریش پناس کردنی رەگزەکانی تر ب بچوك و پل نزم.

سرچاوەی ھزەکیتی ھۆکارك بووە بۆ ئم بیرکردنوەی، ک وایکردوە ئوروپیکان '' 

قیان ل مرۆڤ رەنگاو رەنگکان بت. فانۆن ل رەخنکانیدا ب شوازکی سادە رەخن رەنگکاکان'' ر

ل شیوازی بیرکردنوەی ئوروپایکان دەگرت و پی وای ک ھیو ھیچ بھانیکی لۆژیکی 

ھروەك (لۆپز) ئاماژەی پدەکات، فانۆن ل رگی رەتکردنوەی راڤی ھژموونگرای   ٤٠ھناگرت.

ئوروپا وەك ناوەندی جیھان، و نوسینوەی مژوو ل دیدی براوەدا، رەخن ل ئیرۆسنتریزم و 

فانۆن باوەری وابووە ئو تگیشتنی ئوروپیکان بۆ جیھانی  ٤١تگیشتنی بۆ مژوو دەگرت.

کا دەروەی ئوروپا ھیانبووە، ک گالنی رۆژھت بگالنی نامۆ ب مژوو شارستانیتی باسدە

ھۆکارەکی ئوەبووە، مژوو لالین سرکوتوەکانوە نوسراوەتوە ک ئوروپیکانن بۆی ئم 

فانۆن باوەری وای ک  ٤٢جۆرە ل جیاوازی تروانین دروست بووە برامبر ب نا ئوروپیکان.

ە ک کۆلۆنیالیزم تاکی داگیرکراوی ژردەستی چوساندۆتوە، مشکی شردۆتوە، وایلکردوو

لبرئوە  ٤٣ھستبکن داگیرکرەکان ''رۆژئاواییکان'' مرۆڤی لوان زیرەکترن، باشترو بتواناترن.

 کانیان لستکان رەشپوروپیئ ک گرتووە، باوەری وای زییرەگ م جیاکاریی لفانۆن رەخن

                                              
٣٧ Gunn, History and Cultural, pp. ١٦١-١٥٩. 

٣٨ Hall, Culture of Empire, p. ١٩. 

٣٩ Lopes, ‘Re Reading Frantz Fanon’, p. ٥٦. 

٤٠ F. Fanon, Black Skin, White Masks, trans. C. L. Markmann (London, ٢٠٠٨), p. ٨٩. 

٤١ Lopes, ‘Re Reading Frantz Fanon’, p. ٥٦. 

٤٢ Ibid., p. ٥٦. 

٤٣ Ibid., p. ٥٦. 
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یالیستکان دانیشتوانکیان ل تروانین فانۆندا کۆلۆن ٤٤کسایتیان و کرامت و مرۆڤبوونیان دامایوە.

ل ناوچ داگیرکراوەکان دروستکردووە، ک خاوەنی ھیچنین، ن خاوەنی زمانن، ن خاوەنی کلتورن، 

 ش لمو براون. ئن رەوە لن داگیرکالی میان لرجوەی سرئب ژوون، لخاوەنی م ن

و رەخنگرتنی قورسکردووە، چونک  تروانینی فانۆندا وەك خۆی ئاماژەی پدەکات، توانای تحدی

کۆلۆنیالیزم گورترین گاریگری بسر تگیشتن ل کۆمگا داگیرکراوەکانوە ھبووە، فانۆن خۆی 

ئاماژەی بوە کردوە ک تنانت کاریگری بسر خۆشییوە ھبووە. بۆ نمون لۆپز ئاماژە بۆ ئوە 

ک چۆن ئیرۆسنتریزم ل رگاری کلتور و دەکات ک فانۆن زۆرباش ئاگاداری ئوە بووە 

 ك لشر بست لنانت ش وایکردووە کمر ئبووە، ھری ھسری لروەردەوە کاریگپ

   ٤٥بیرکردنوەکانی فانۆنیش کاریگری دابنت.

ئارگیۆمنتکانی فانۆن زۆربیان ل دژی ستریۆتایپی سپیپستکان بوون برامبر ب رەشپستکان، 

خوندنوەی رەشپستکان ل یک گۆشنیگاوە، بینینیان ل یك روانگوە، فانۆن بانگشی ئوە و 

دەکات ک رەشپستکانیش ھاوشوەی سپپستکان بشدار بوون ل بدیھنانی چندین داھنان و 

عریفنای ممھرھب شداربوون لوتی مرۆیدا بکدا ھناوبانگیان تسی بندین کواتا  ٤٦ووە.و چ

 ژووە بوون کو مری ئجۆرەکان دروستک ك لجۆرکانیش بفریقیدیدی فانۆندا ئ ل

 دەدات کوروەھا فانۆن ھن. ھخاوەنی دادەن نھا خۆیان بتن و بوەدەککان شانازی پوروپیئ

اندویتی ھیچ ل رگری زانستوە تحدای سپیپستکان بکات، ئاماژە بوە دەکات ک زانست سلم

جیاوازیك لنوان رەشپست و سپیپستکاندا نی، ھروەھا باوەری وای سرەرای ئم راستیش 

بم تائستا تروانینی سپیپستکان بۆ رەشپستکان گۆرانی بسردا نھاتووە، ''پیاوی سپی 

ات ک رۆژئاوا ھمیش فانۆن ئیدانی تگیشتنی ئوروپیکان دەک ٤٧سرسخت و نگۆر ماوەتوە''.

 ین کوە بکرەدا دەتوانین ئاماژە بت. لستدۆگمای پیاوی سپی دەب ت،و پشت بلیدا دەژیگل

رەخنکانی فانۆن ل تگیشتنی ھو ستریۆتایپی رۆژئاوایکان ، رەخن گرتن بووە ل و 

ی، ک ل تروانی فانۆندا ئایدۆلۆژیی باوەری ب جیاوازی رەگزی نوانی رەشپست و سپیپست ھ

 .نتریزمی شکستی ئیرۆسنیشان  

فانۆن دت رەخن ل یکك ل گرنگترین ئو بھایانی میژووی ئوروپا دەگریت، ک ئوروپیکان 

 .ویش ھیومانیزمئ ن، کوەدەکزەکانی شارستانی رۆژئاوا شانازی پگرنگترین رەگ ك لکوەك ی

گرتن لی رەخنگر ر  لژ ماکانی بخاتنتریزم و بنواو ئیرۆست تووە دەیھیومانیزم

 وەی کھۆی ئ ش بۆتمرئکانی کردووە، ھھیومانیزم و ئامانج پرسیارەوە، فانۆن گومانی ل

ئمش وایکردووە ک فانۆن باوەری ب ھیومانیزمی ئوروپی نبت وەك   ٤٨رەخنی ل بگرت.

ەری وای ک پرۆسی ئیمپریالیزم رووی راستقینی ھیومانیزمی سرچاوەیکی معریف، باو

 ٤٩ئوروپی دەرخست، ک ئمش وایکرد ک ھیومانیزمی ئوروپی جگ ل شرمزارییك زیاتر نبت.

                                              
٤٤ Fanon, Black Skin, p. ٨٥. 

٤٥ Lopes, ‘Re Reading Frantz Fanon’, pp. ٥٧-٥٦. 

٤٦ Fanon, Black skin, p. ٨٨. 

٤٧ Fanon, Black skin, pp. ٩١-٩٠. 

٤٨ Lopes, ‘Re Reading Frantz Fanon’, p. ٥٦. 
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ھر ئم وایکردوە ک فانۆن داوای ئوەدەکات دووبارە چمکی ھیومانیزم مانارژبکرتوە،  ٤٩نبت.

چمک ب پویست دەزانت، تنانت ئو لوە زیاتریش دەروات و  دووبارە پناسکردنوەی ئم

.یکی نوھیومانیزم ویستی بتی پمرۆڤای ک ٥٠باوەری وای  مبۆ ئ وەی کراستیدا ئ ل

 کان بوەروپیت، ئب مئ ب وە بووە کداکردنی فانۆن بۆ ئحت وەیوە ئترووندەب

ا ھناوە، ئمش ل وتی خۆیدا دەردەکوت کاتك ئاماژە بوەدەکات ئاراستیکی ھدا ھنگاوین

ئوەی  ٥١ک خوازیارە جیھان ھۆشیار بکاتوە ئوە نیشانی پیاوی سپیبدات ک ئوان ھ بوون.

فانۆن خوازیار بووە بیت ئوەی رەشپستکان جگ ل وەی خوازیارن مامیکی مرۆڤانیان 

 کان و بیروبۆچونوروپیزی ئر جیاوازی رەگرامبب ن لت ھیچی تر داواناکل بکرگل

چ شتکی تر ھکانیان برامبریان، ھر لبرئوەش فانۆن دەت: ''من تنھا دەموت مرۆڤبم، ھ

   ٥٢نا تنھا مرۆڤ''.

یککی تر ل پۆستکۆلۆنیالیستکان ک لکۆلنوەی لسر تگیشتنی ئیرۆسنتریکی ئوروپیکان 

رۆژھتناسی ک بشك ل تگیشتنی ئیرۆسنتریکی  . (ئدوارد سعید)ئدوارد سعید)ە(کردووە، 

نتریزم، ل رگی رۆژھتناسیوە رەخنی ل ردووت بابتی رەخنگرتنی ل ئیرۆسکرۆژئاوایی 

ئیرۆسنتریزم گرتووە و تحدای ئم ھزرەی کردووە. ئدوار سعید ل ژر کاریگری نوسینکانی 

ھروەھا ل رگی  ٥٣ھز' و برگری '' سبلترنیان''ی ئنتۆنیۆ گرامسکی دابووە. ئایدیای ' وفانۆندا 

یفوی مش فۆکۆوە، راڤی رۆژھتناسی کردووە. ئارگومنتی ھز و معر بکارھنانی تیۆری 

 ی خۆی لعریفرۆژئاوا م بنیاد نراون ک مایو بنر ئسوە لتدەس یوەند بعید پدوار سئ

بارەی رۆژھتوە ک کرەستیکی معریفیی، بنیاد ناوە، لبرئوەی دەستی بسر 

رلبر ئم ئداور سعید باوەری وای ک ئیرۆسنتریزم ھزی ھ ٥٤رۆژھتوە ھبووە.

رۆژئاواییکان بسر رۆژھتدا. ئم ھزەش بکارتووە بۆ ل ناوبردنی و ورانکرندی کلتورەکانی 

بۆ نمون بۆش باوەری  ٥٥تر، وەك ربازکی رۆژئاوا بۆ زاکردی ھژمونی خۆی بسر رۆژھتدا.

سعید بۆ رۆژھتناسی ئوەی ک معریفیکی رۆژئاوایی ل بارەی وای ک تروانینی 

رۆژھتوە، ک کارئاسانی بۆ رۆژئاوایکان دەکات، یاخود کرەستی پویستیان دەخات بردەست 

ئدوارد  ٥٦بۆ کۆنترۆلکردن و سپاندنی ھژمونی خۆیان بسر تواوی جیھانی دەرەوەی ئوروپا.

عید باوەری وایکانی رۆژ سمرھم برجس كی سیستماتیکی   کتناسی دەق و نوسراوھ

دیسپلین بوون، بشك بوون ل برنامیکی ئیمپیریالیستی ئوروپیکان، بۆ ئوەی بتوانن معریفی 

خۆیان و تگیشتنی خۆیان لبارەی رۆژھتوە بنیادبنن ل رووی سیاسی و ئایدۆلۆژی و 

لرەو ئدوارد  ٥٧ۆرك ک رگایان بۆ خۆشبکات بتوانن کۆنترۆی رۆژھت بکن.سربازییوە، ب ج

                                              
٤٩ Gunn, History and Cultural, p. ١٦١. 

٥٠ Lopes, ‘Re Reading Frantz Fanon’, p. ٥٦ 

٥١ Fanon, Black skin, p. ٨٩.  

٥٢ Ibid., p. ٨٩. 

٥٣ Bush, Imperialism, p. ٥١. 

٥٤ Childs and Williams, An Introduction to Post-Colonial, pp. ١٠٠-٩٩. 

٥٥ Lopes, ‘Re Reading Frantz Fanon’, p. ٥٥. 

٥٦ Bush, Imperialism, p. ٥١. 

٥٧ Gunn, History and cultural, p. ١٦٢. 
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سعید رەخن ل معریفی رۆژھتناسی دەگرت و باوەری وای بشوەیکی گشتی معریفیکی 

نگتیڤ و بیرکردنوەیکی گشتگیرانی ستریۆتایپان بووە ل ماوەی چندین سدەدا، بب بوونی 

تروانینی ئدوارد سعید برامبر ب رۆژئاوا  ٥٨دورست ئم خوندنوەی بۆ رۆژەھتکراوە.بگی 

ئوەی ک رۆژئاوا ل رگی رۆژھتناسکانوە وەھا بیری کردۆتوە ک رۆژھت توانا و لھاتوی 

وا بۆت نونری بکات، بۆی پویست نونرایتی بکرت، بۆی رۆژئای ئوەی نی ک نونرایتی خۆ

رۆژھت بب راوژکردن ب رۆژھت خۆی. بۆنمون ھوەك (چیلدس و ویامز) ئاماژەیان 

پکردووە: ''رۆژئاوایکان نونرایتی داگیرکراوەکانیان کردوە بوەی ل بری ئوان قسیان کردووە 

اوە ئوە بت ک بھۆی ئوەی لرەدا بۆمان دەردەکوت ئوەی ک ئدوارد سعید ھوید ٥٩''.

و ھزیان ھبووە، و رۆژەتیکانیش الواز و بدەست بوون، نیان  ئوەی ئوروپیکان دەست

 ك کجۆر تیان کردووە، بتی رۆژھراینکان نون. رۆژئاواییتی خۆیان بکوراینتوانیوە نو

ورایتی کردنو و تواوی ئو معریفیی گونجاو بت بۆ رۆژئاوا، ل پاشان ئوروپیکان ئو نون

   ٦٠لسری بنیاد نراوە ب راست و دروست داویانت قم.

بم شوەی ل تروانینی ئدوارد سعید دا رۆژھتناسی پرۆژەیکی رۆژئاوایی ک پاپشت بو 

نگشی ئوەیان ھزەی ھیان بووە، ئم فۆرم ل معریفیان خوقاندووە، ل پاشاندا ئوان با

.یقینکی راستیعریفوە مئ ژوو و  ٦١کردووە ککان بۆ مرۆژئاوایی ی کراونینو تواتا ئ

شارستانیت و رەگزەکانی رۆژھت ھیانبووە برئنجامی ھژمونی سیاسی و سربازی ئوان 

یشتن ئدوارد سعید لسر بنمای ئم تگبووە، ئاماژە ب رووی راستقینی رۆژھت ناکات. 

رۆژھتناسی بم جۆرە پناس دەکات:" شوازکی بیرکردنوەی رۆژئاوایی، ل سر بنمای 

جیاکاری معریفی ل نوان رۆژھت و رۆژئاوا دامزراوە، ھرەوەھا شوازکی رۆژئاوایی بۆ 

ھروەك (سایمۆن گن) ئاماژەی بۆ دەکات  ٦٢کۆنترۆلکردن و سپاندنی دەست بسر رۆژھتدا".

ئیدوارد سعید باوەریوای ک رۆژھتناسی بریتی ل مژووی شوازكی نوێ لوەی ک چۆن 

ھرەوەھا ئیدوارد سعید ئاماژە بۆ ئوە دەکات تگیشتنی  ٦٣رۆژئاوا رۆژھت دەخونتوە.

چ گۆرانکاریکی بسردا نھاتووە، چندە رۆژئاواییکان بۆ رۆژھت ب درژای چندین سدە ھ

 ر دەستی رۆژئاواو بۆتژ وتۆتت کوەندەش رۆژھت، ئزی زیادی کردبت و ھرۆژئاوا دەس

ئمش ئوەمان نیشان دەدات ک ئوروپیکان  ٦٤بشك ل ھزی سیاسی و ھژمونی رۆژئاوا.

سعید باوەری وای تحدای ئو بۆ نیانویستووە ل راستی رۆژھت تبگن، ھرەوەھا 

رۆژھتناسی و کۆۆنیالیزم تحدای ئو بدەنگیی برامبر بو ئایدیایانی بسر رۆژھتدا 

لرەوە ئوەمان بۆ دەردەکوت ک ئایدیا ئالۆزەکانی ئدوارد  ٦٥سپنرواون وەك کرەستیك.

                                              
٥٨ Childs and Williams, An Introduction to Post-Colonial, p. ١٠٠.  

٥٩ Childs and Williams, An Introduction to Post-Colonial, pp. ١٠٤-١٠٥. 

٦٠ Ibid., p. ١٠٠. 

٦١ Ibid., p. ٩٩. 

٦٢ E. Said, Orientalism (London, ٢٠٠٣), pp. ٣-٢. 

٦٣ Gunn, History and cultural, p. ١٦١. 

٦٤ Childs and Williams, An Introduction to Post-Colonial, p. ١٠١. 

٦٥ E. W. Said, ‘Orientalism Reconsideration’, in B. Moore-Gilbert, G. Stanton and W. Maley 

(eds), Postcolonial Criticism (London, ١٩٩٧), p. ١٣١. 
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یرۆسنتریزم بریتی لوەی ک رۆژئاوا ب ھ سعید ل بارەی رۆژھتناسی و تحدای ئو بۆ ئ

راڤی رۆژھتی کردووە وەك کرەستیکی معریفی، ک ل الین ھز و دەستی ئوروپاوە 

  پاپشتی لکراوە. 

 The)ئیرۆسنتریزم ھرەوەھا لالین توژەرانی پۆستکۆلۆنیالیستی گروپی لکۆینوەی سبلترنیا،  

Subaltern Studies Group (SSG))   کانی خۆیاندامرھب وان لگیراوە، ئی لرەخن

رەخنیان ل ئیرۆسنتریزم گرتووە، ئوان پچوانی فانۆن و سعید ل رگی مژووە وە وەك 

 ژووە بوو کو می ئوان ئاراستی ئنتریزم دەگرن، رەخنئیرۆس ل وە رەخنکۆلینكی لتباب

ی ئوروپیوە نوسراوەتوە و راڤی ئیرۆسنتریزمیان تیدا زا، ئوان لالین مژوونوسان

توژینوەکانیان ل بارەی سردەمی دوای داگیرکاری و دوای کۆۆنیالیزمی باشوری ئاسیای بتایبت 

بریتیبووە ل راستکردنوەی مژووی نوسراوی ھیندستان کSSG(  ھیندستان. ئامانجی توژرانی (

ای زاکردنی بنمای نوخبیکی کۆمگاکانی باشوری ئاسیا لالین سکوی کامبرج بۆ لسر بنم

ئوان رەخنیان ل سکوی کامبرج دەگرت، وەك بشك ل  ٦٦مژووی کۆۆنیالیستی نوسرابۆوە.

تگیشتنی ئیرۆسنتریان بۆ مژوو. ئوان لژر کاریگری مژوونوسانی مارکسی دابوون، ھروەھا 

کاریگری لسر بیروباوەری ئوان ھبوو بۆ  ٦٧ی (مژوو ل خوارەوە یان مژووی خك)گروپ

توژەرانی سبترنیان ھاوشوەی ئدوار سعید  ٦٨تگیشتن و راڤکردنی مژووی ھیندستان،

ھز و معریف)یان وەك ئارگومنت بکار ھناوە بۆ رەخنکردنی کۆلۆنیالیزم و ئایدیای  تیۆری(

) Dipesh Chakrabarty بۆ نمون، مژوونوسی ھیندی (دیپش چاکرابارتی ٦٩سنتریزم.ئیرۆ

مژوو دەگرت، نوسینوەی رەخنی ل دیسیپلینی ئکادیمی توژەران و مژوونوسانی ئوروپی بۆ 

ک لژر کاریگری ھزدا برھم ھاتوون، ئمش وایکردوە ک نوەندە ئکادیمیکانیش نیانتوانیووە 

خۆیان ل رەگزەکانی تگیشتنی ئیرۆسنتریزم بۆ مژوو دەرباز بکن. چاکرابارتی ھروەھا ئاماژە 

بۆ ئوە دەکات، ل ناوەندە ئکادیمیکانی رۆژئاوادا، ل تیوۆریاکانی تایبت ب مژوو، مژووی 

گرتووە، ئوروپا رۆلی سرەکی ھی و خاوەن پگی گرنگ ل مژوودا، پگی سرەوەری وەر

ئمش بووەت بابتکی تیۆری بۆ مژوونوسان، بۆ راڤکردنی مژوو ل نویشیاندا راڤی مژووی 

لرەوە ئوەمان بۆ رووندەبتوە ک ھستی خودبایی ئوروپیکان لوەوە  ٧٠چین و ھیندستان.

، ھرئمش سرچاوەی گرتووە  ک پیان وای ئوروپا ناوەندی جونر و دروستکری مژووە

وایکردووە چاکراباتی باوەریوابت  ک ئم  تگیشتن ھۆکاربووە بۆ ئوەی ل تروانینی 

                                              
٦٦ Prakash,‘Subaltern Studies’, p. ١٢٢.  

ئم چمک ئامـاژەیک بـۆ or People’s History) (History from belowمژووی ل خوارە یان مژووی خك   ٦٧

بازە تو رجیاوازە ل ژوو، ککی تازەی نوسینی مبازرکردەکان دەدات، ررەکان و سـت و شـسیاسـقلیدی گرنگـی ب

ــونتوە و  ــان دەخ ــانی رۆژانی ــاو ژی ــاو کۆمگ ــانی ن ــاو گروپک ــی خــوارەوەی کۆمگ ــانی چین ــژوو ل چاالکیک ــو م بک

دەنوسـتوە. دەرکوتنـی ئم ربـازەی نوسـینی مـژوو بـۆ شسـتکانی سـدەی رابـردوو دەگرـتوە، لژیـر کــاریگری 

م :ژوونوسانی مارکسی دابوون. بۆ زانیارای زیاتر بروان 

A.I. Port, ‘History from below, the history of Everyday Life, and Microhistory’, International 

Encyclopaedia of Social & Behavioural Sciences, ٢nd, vol. ١١, (Detroit, ٢٠١٥). 

٦٨ Hall, Culture of Empire, p. ٢٤. 

٦٩ Prakash, ‘Subaltern Studies’, p. ١٢٠. 

٧٠ Ibid.`, p. ١٢٧. 
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مژوونوسانی رۆژئاوادا ب برواورد ب مژووی ئوروپا مژووی ھیندستانیش مژوویکی 

        ٧١الوەکیبت.

ۆ چونونكی تایبتیان ل ھرەوەك (پاراکاش) ئاماژەی بۆ دەکات، مژوونوسانی رۆژئاوایی جۆرە ب

بارەی مژووە ھی، ئوان باوەریان وای ک پویست مژوونوسانی رۆژھت ل بۆچۆن و 

تیوریکانی ئوان ئاگاداربن، و پویست تروانینکانی ئوانیان خوندبتوە و برھمکانی ئوانیان 

گرنگیش نی ئاگاداری برھم و تروانینی  بینیبت. بم ب پچوانوە لسر ئوان پویست نیی و

مژوونوسانی رۆژھتبن، سرەرای ئوەی ک ھندك ل مژوونوسانی رۆژھت چندین برھم 

چاکرابارتیش جخت لوە دەکاتوە ک لژر کاریگر و  ٧٢و نوسراوی ناوازەیان برھم ھناوە.

ژونوسانی رۆژھت منانژمونی رۆژئاوادا، تئاگاداری ھ ویستپ وباوەرەدان کتیش خۆیان ل

برھم و تیۆریکانی رۆژئاوا ببن، بم ئم جۆرە ھست لالی مژوونوسانی رۆژئاوا نابینرت. 

ھرئمش وایکردووە ک (چاکرابارت)یش رەخن ک ل تروانینی مژوونوسانی ئوروپا بۆ مژوو 

بۆ چونکیان ل سر بنمای لۆژیککی یك الین  بگرت، ک ل تروانینی ئودا تواوی

   ٧٣ھچنراوە.

لسر ئم بنمای سپڤاکش رەخن ل ئیمپریالیزم و تگیشتنکی بۆ مژوو دەگرت، ئو 

 ٧٤زیاتر کاری لسر ئیمپریالیزم وەك ڤرژنکی نوی کۆلۆنیالیزم کردووە و جختی لسرکردۆتوە.

ک برھم مژوویکانی کۆلۆنیالیستکان برھمی حقیقی نین، بکو  (سپڤاك) باوەری وابووە

زیاتر پرۆسیکی برھمھنای معریفیکی پ توندوتیژیی. دیارترین نمونی سپڤاکیش 

رۆژھتناسیی، ک ل تروانینی سپڤاکدا ناتوانت نونرایتی راستقینی رۆژھتبکات. کاتكیش 

ی ھیندستان دەکات، رەخن لو بشی مژووی ھیندستان دەگرت ک لالین ک راڤی مژوو

ئیمریالیستکان نوسراوە، ب مژوویکی دادەنت ک ل دیدگایکی رۆژئاواییانوە نوسراوەتوە، و 

تیایدا گریمان رۆژئاواییکان و ھزیان بسنتری مژووەک دانراوە. ل تروانینی سپڤاکدا 

لبرئوە  ٧٥ان مژووی ھیندستانیان ب مژوویکی یك رەنگ و یك شوە داوەت قم.ئوروپیک

(سپڤاك) ھودەدات ک دووبارە میژووی جیھانی سیم بنوسنتوە، وەك مژوویکی نوێ بۆ 

جیھانی سیم، بۆئوەی نك تنھا نیشانی رۆژئاوای بدات، بکو نیشانی جیھان و ھیندستانیشی 

واتا (سپڤاك) دەخوازت جاركی تر مژووی  ٧٦ک جیھانی سیم چۆن خۆی پناسدەکات.بدات، 

سردەمی کۆلۆنیالیستی ل دیدکی رۆژھتیوە بنوستوە، ب جۆرك ک رەنگدانوەی حقیقتی 

 کۆمگابت، دەرخری ناخی کۆمگای رۆژھتیبت و تیایدا نونرایتی کردنی رۆژھتیکان بۆ

خۆیان رەنگبداتوە. ھرەوەھا وەك ئوەی ک دەردەكوت ئو رەخنی ل کۆۆنیالیزم گرتووە 

بوەی ک ئوروپیکان نابرپرسیاران مامیان کرووە، بتایبتیش ک ک ئافرەتیان وەك 

پویست ئاماژە بوە بکین ک بشكی تری رەخنی  ٧٧کارەکتركی مژوو پراوزخستووە.

                                              
٧١ Prakash, ‘Subaltern Studies’, p. ١٢٧. 

٧٢ Ibid., p. ١٢٨. 

٧٣ Gunn, History and Culture, pp. ٧٢-١٧١. 

٧٤ R. Young, White Mythologies, Writing History and the West (London, ١٩٩٠), p.١٥٨. 

٧٥ Young, White Mythologies,p. ١٥٨. 

٧٦ Young, White Mythologies, p. ١٥٩. 

٧٧ Gunn, History and Culture, p. ١٧١. 
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رانی سبتران و سپڤاك ئوەبووە، ک گروپکانی چینی خوارەوەی کۆمگا ل مژووی توژە

.وە ونکانن کۆلۆنیالیستالیژووە  ٧٨ھیندستانی نوسراو لو موەی ئویستی نوسینوە پرئبل

دەبت شتكی حتمی بۆ دەرخستی رۆی ئو گروپ و ھزانی ک ل دەرئنجامی نوسینوەی 

  لالین ئوروپیکانو پشگوخراون.    مژووی

  

  

  

  دەرئنجام

تگیشتنی ئیرۆسنتریان بۆ مژوو، ب تووندی لالین تیۆریست پۆستکۆلۆنیالیستکانوە 

 ی کۆریانت و تو بابك بووە لکی (عریفم) و (زھ) تی کراوە. ئایدیایکراوە و دژایرەخن

رۆسنتریان الین زۆربی بیرمندانی پوست کۆۆنیاییوە بکارھنراوە، بۆ راڤکردنی تگیشتنی ئی

بۆ مژوو. فانۆن رەگز دەکات بنما بۆ رەخنگرتن ل تگیشتنی ئیرۆسنتریانیی رۆژئاواییکان بۆ 

مژووی ئفریقیکان. ل تروانینی فانۆندا، ھیومانیزمی پیاوی سپی پویستی ب دووبارە راڤکردنوە 

ی ئرۆسنتریزم راڤی رۆژھتناسی ھی. بم ھرچی ئدوارد سعیدە بۆ رەخنکرد و راڤکردن

دەکات وەك بشك ل معریفی رۆژئاوا، بۆ ئوەی راڤی ئیرۆسنتریان بکات بۆ مژووی 

رۆژھت. راڤ ئاۆزەکی ئدوارد سعید بۆ رۆژھتناسی ئوەمان پدەت ک رۆژھتناسی 

وەھا باوەری وابوو، ک رۆژھتناسی پرۆژەیکی رۆژئاوایی بۆ کۆنترۆکردنی رۆژھت. ئو ھر

پرۆسیک بۆ برھمھنانی معریفی رۆژئاوا ل بارەی رۆژھتوە. ھرچی توژەرانی 

سبترنیان تارادەیك تحدای ئوان جیاواز بوو، ل بیرمندانی تری پۆستکۆۆنیال. ئوان 

یندستان ب شوەیکی گشتی مژووی باوەریان وابوو ک تگیشتی کۆلۆنیالیان بۆ مژووی ھ

نوخبیك بووە، لکاتکدای ک مژووی بشك ل مژووی  ھیندستان وون و پواوز خراوە. 

 خۆکردن ل رگری لکی بیپرۆس ل كشوەیکی گشتی، بش کان بیۆنیائایدیای پۆستکۆ

ریۆتیایپی، و بکی ستدید ناکردنیان، تروانییان لو ی لۆژیکی  ھگما و بنبو ب ناعادیالن

 دا بوو کوو ھوەی ئچوارە چ موو لھ مندانی رۆژئاواوە. ئن بیرمالیل

پۆستکۆۆنیایستکان دەیانویست ک پرە ب وناکردنکی باشتر بدەن بۆ جیھانی دەرەوەی ئوروپا. 

ۆربی پۆست کۆلۆنیالیکان لم خادا ئوەی ک پویست ئاماژەی پبکین ئوەی، تروانینی ز

ھاوبش، ک ئوروپیکان ھمیش پویستیان ب ئوی تر بووە بۆ پناسکردنی خۆیان،  بۆ 

دۆزینوەی خۆیان، بۆ بنیاد نانی معریفی خۆیان. ئوەی جگی سرنج ھزری 

یشتنی ئیرۆسگت کانیان لیان و رەخنکان و ئایدیاکژوو دەرگای بۆ پۆستۆلۆنیالیستبۆ م نتریان

  گفتوگۆیکی برفراون و چروپر کردۆتوە، ل چندین ناوەندی ئکادیمیدا. 

  

    

  

 

  

                                              
٧٨ Ibid., p. ١٧٠. 
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  الملخص

تعتبر التغيرات التي حدثت في أوروبا منذ القرن الخامس عشر فصاعدا بمثابة بداية االكتشاف و التوسع 

لالستعمار تأثير كبير على طريقة  األوروبي للعالم، مما أدى بعد ذلك إلى عملية االستعمار.حیث كان

تفکیر األوروبيین  و تفھمھم إلى بقية العالم. لقد كانت طريقة تفكيرھم التي  تجعل أوروبا مركزا للتفكير 

في کل أجزاء العالم السیما االمور المتعلقة بالدين والعرق والثقافة واألدب واالقتصاد. قدمت ھذه بنية 

كانت أيضا أساس األخالق االوروپی التی لھا معاییرعالمية. وھم ينظرون ومفاھيم المعرفة والقيم التي 

إلى العالم من خالل عدسة ثقافة  و حضارة واحدة ، الذي كان مفھومھم للحضارة األوروبية وسط 

العالم. وأدت ھذه التفاھمات الطنانة الی ان األوروبيون نظروا إلى أنفسھم على أنھم البيض، المسيحي، 

العالم   ءالرجولی، العقالني، والكبار و المتطور. ومع ذلك، كان مفھومھم فيما يتعلق ببقية اجزاالمتحضر، 

علی العكس من ذلك، فمن وجھة نظرھم، فان الطرف اآلخر ھم سود أو ملونین، وثنيون، ھمج، نسویون، 

م إلى قسمين: '' ویغلب علیھم الجانب العاطفي وھم غير منطقيون. ولذلك، فإن االوروبیون قسموا العال

  ..'' الغرب والبقية

وانتقد فكرة المركزية األوروبية  کل من الماركسيين والقوميين، ولكن المشكلة التي كانت لديھم أن 

 أفكارھم لم تكن خالية من عناصر الخطاب المركزية األوروبية. وباإلضافة إلى ذلك، فان فی ھذه المرحلة،

انتقادھم و تحديھم لھذا الفھم االوروبی للعالم والتاريخ. من اجل بدأ بعض من البوستکولونیالیین  في 

 حث سوفذلك، انتقدت ھذه األفكار أالوروبیة بشکل منطقي من قبل منظري ما بعد االستعمار. ان ھذا الب

یدرس أھداف البوستکولونیالیین فی انتقادھم لفکر المرکزیة االوروبیة ، کما سیتم  توضیح كيفیة تحدی 

  .لمنظرين الفھم أالوروبي من حيث العرق واالستشراق ودراسات التابعةھؤالء ا
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Abstract  
The changes which occurred in Europe from the Fifteenth Century onwards are 

regarded as a beginning of the European discovery of the world, and of the 

expansion which then led to the process of colonialism.  Colonialism had a great 

impact on the European Eurocentric way of understanding with regard to the rest of 

the world. It was a way of thinking which involved making Europe the centre of 

thinking about those parts of the world outside Europe. This involved religion, 

ethnicity and race, culture, literature and economics. These provided a European 

structure and concepts of knowledge and values which were also the basis of 

universal morality.  They view the world through the lens of a single culture and 

civilisation, by which their concept of European civilisation was the centre of the 

world.  These pretentious understandings led Europeans to regard themselves as 

white, Christian, civilized, masculine, rational, adult and developed. However, their 

conception with regard to the rest of the world was the opposite. From their point of 

view, others were black or coloured, pagan, barbaric, feminine, over-emotional and 

irrational.  Therefore, they divided the world into two parts ‘‘the west and the rest’’. 

The idea of Eurocentrism was soon criticised by Marxists and nationalists, but 

the problem which they had was that their ideas were not free from elements of the 

Eurocentrism discourse.  In addition, at this point, some of the postcolonialists began 

to criticise and even challenge this understanding of the world and of history.  

Therefore, these Eurocentric ideas have been strongly and logically criticized by 

postcolonial theorists. This essay will describe the postcolonial theorist’s aims and 

ideas, and will then illustrate how such theorists challenged Eurocentric 

understandings of history in terms of race, Orientalism and Subaltern Studies.  

 


