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 ثَيشةكى      
 راندنء بةهرةى ئةف داهَينان ء هةميش كَيشة، هةم بةهرةية: ئةقَل  
ء طةيشنت ثَيي، بةرامبةر  ةتهةقيق هزروانى زادةى ئةون، تةنطذةى ء

ئةقَليش نائةقَلي هةية، كة لةودا ثشتبةستووة بةخودي ئةقَل لة 
بة سةركةوتين نائةقَليش ( سةركوتكةرانةية)رةخنةطرتن لةو ئةقَلة
 تة سةرثشت، سةركوتكردنتوندِرؤيي دةخرَي ء دةرطةى سةركوتكردن

ة ئةقَل  الى توندِرؤيي لة كاتى غيابي نوورى ئةقَل ئامادةن، كةوات ء
 ؤري كؤمةَلايةتيبنةماى تي (كوَيخاية) (طةر شيا بَلَيني)هابرماس 

ة، (دميوكراسيي ديالؤطئامَيز) سياسي ء (كؤمةَلطةى كؤمةنيوكةيتظ)
 ضةكة لة رووبةِرووبوونةوةى رةوتة بةهَيزترين هةرةهةروةها 

نة انييةكان، جا ض فةلسةفى بَي يا زانسيت، لةراستيشدا ئةو ئيمانائةقَل
قووَلة بة ئةقَل هةميشة لةجؤشداية لةطةَل داِرذتنى ثرؤذةيةكي 

 ،ئيجابي رةخنةييبة مؤركَيكى  سياسي فةلسةيف،نى ء ئةقَلا

                      .هةروةك هابرماس بؤى تَيكؤشاوة  -ئايندةطةرايي 
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 بةشي يةكةم

 
 ذياننامة -2

لة شاري  (9891يؤنيؤ81) (Jurgen Habermas) هابرماسيؤرطن    
ئَيستا، / ويستفالياى -ثايتةختى وياليةتى باكوورى راين/ دؤسلدؤرف

لةدايك بووة، ئايرنست هابرماسي باوكي بةِرَيوةبةرى جَيبةجَيكارى 
ذوورى ثيشةسازيء بازرطانى بووة، هابرماسي كوِر وةك هاوسؤزَيكى 

سةر بة ضينى نازيزم باسي باوكى كردووة، هابرماس لة خانةوادةيةكي 
 .ثرؤتستانتى بووةونةشومناى كردووةناوةندى 

شكستى راخيى سَييةمءنازيزم كاريطةرى زؤرى هةبووة لة سةر   
نةشومناى كؤمةَلايةتي هابرماس، بؤية خؤى ئاوا وةسف 

مانى كة كؤمةَلطةى ئةَل( بةرهةمي دووبارة ثةروةردةكردن)كردووة
يانةى بةخؤوةى بيين لة ميانى ثيادةكردنى مةنهةج
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كة دةسةَلاتى داطريكةر ثاش ( ريشةكَيشكردنى نازيزم)سياسةتى
 .ةدانى ئةملانياى نازي ثيادةى كردخؤبةدةستةو

كةضي ثَيشةنطانى قوتاخبانةى فرانكفؤرت ناضار بوون لة ضنطء   
لةطةَل ئةوةشدا  (8991-8991) دةستى نازيزم بؤ ئةمريكا رابكةن

بوو لة  نيئةقآلداكؤكيكردنَيكى )خنةييةكةى كةديدة رة
بةهاءدةسكةوتةكانى سةردةمى رؤشنطةرييءرزطاركردنى ئادةميزاد لة 

بة ئاماجنَيكى سةرةكي ( توندِرؤييءدةمارطرييي ء دةمارطريي نةتةوةيي
 .فةلسةفةى مولتةزيم دادةنرَي

 زيوريخ و (1950 - 1949) جؤتنجَينهابرماس لةزانكؤكانى   
(Zurich1951 - 1950) بؤن و (1951 - 1955()Bonn) 

رةهاءمَيذوو، )، دكتؤراى لة بؤن هَيناوة لةطةَل تَيزيخوَيندوويةتي
 :The absolute and history)( لةبارةى دذيةكيي لة فيكري شلينط

on the contradiction in Schelling،s thought.). 
دا فةلسةفةوكؤمةَلناسي خوَيندةوة لةسةر دةستى (8991)لة ساَلى   

نةيي ماكس هؤركهاميةرءتيؤدؤرئةدؤرنؤ لة تيؤريزانانى رةخ
قوتاخبانةى فرانكفؤرت، هاوكات /ثةميانطةى تؤذينةوةى كؤمةَلايةتي

لةسةر تَيزةكةى، هةروةها  )*(هؤركهاميةرماكس لةطةَل  ناكؤك بووة
 بِرواى تايبةتى ئةو بةوةى قوتاخبانةى طؤرين كةوتؤتة نَيو 

...................................................................... 
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فةيلةسووفَيكى هاوضةرخى ئةَلمانيايية، : (1973 - 1895)ماكس هؤركهاميةر)*(
سةرةتا دةستى بة رؤماننووسيي كرد، ئينجا دةروونناسيءثاشانيش فةلسةفة 

كانتة، بةشدارى كردووة لة نةخامسة لةبارةى شؤبنهاوةر، تَيزةكةيشي لةبارةى 
قوتاخبانةى فرانكفؤرت  –طةى تؤذينةوةى كؤمةَلأيةتى دامةزراندنى ثةميان

سةرةتاكانى فةلسةفةى )لةطةَل ئةدؤرنؤو( شنطةرييؤجةدةلي ر)لةكتَيبةكانى
 (.مَيذووى بؤرذوا

سياسي رؤشنبرييي ( disdain)ءقَيزةونى(skepticism)طومانطةرايي  
تةواو ( Marburg) لة زانكؤى ماربؤرط زانستة سياسييةكان نوَي،
 Wolfgang) لةسةر دةستى ماركسيست ولفجانط ئةبيندرؤس دةكات

Abendroth )وةرضةرخانة )لَيكؤَلينةوةكةيشى بة ناوى
ثرسيارطةلَي / لةمةِر رةوشة كؤمةَلايةتييةكان بونياتطةرييةكان

 The Structural) (لةبارةى جؤرةكانى كؤمةَلطةى بؤرذوا

Transformation of the Public Sphere :an Inquiry into a 

Category of Bourgeois Society) بووة. 
( 8919)بووة بة مامؤستا لة زانكؤى بؤرج، لة ساَلى( 8918)لة ساَلى    

بة ثاَلثشتى ئةدؤرنؤ طةِرايةوة قوتاخبانةى فرانكفؤرت لة شوَينةكةى 
 .هؤركهاميةر لة بوارى فةلسةفةوكؤمةَلناسي

 تتيوي ماكس بالنكبةرى ئينسةبووة بة بةِرَيو  (8998)لةساَلى  
(Max Planck Institute) تا ساَلى  (نزيك ميونيخ) لة سترينبريط
لةوَي مايةوة، واتة دواى دوو ساَل لة بَلاوكردنةوةى شاكارةكةى ( 8911)
 (Theory of Communicative Action) (تيؤري كردارى تةواسلى)
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بةِرَيوةبةرى ثةميانطةى ةك ء ثاشان دةطةِرَيتةوة فرانكفؤرت
 .ؤذينةوةى كؤمةَلايةتيت
بةردةوام  (8991)ئيدي ثاش خانةنشينى لة فرانكفؤرت ساَلى  

كاروبةرهةمةكانى بةربَلاوتر بَلاودةكاتةوة، ئةوكات طوتارَيكى 
ةِروو لةبارةى شياندنى رؤَلى طشتى دين لة سياقي عةملانيةتدا ؤتخست

نةخامسة طةشةكردنى جياكردنةوةى دةوَلةت لة بَياليةني بؤ 
 .انيةتَيكى تؤ عةمل
هةروةها ةكة، ((يانةى ثَينج))هابرماس ثشكَيكى سةرةكى بووة لة  

كة بةمةش لة فةيلةسوفة هةرة ديارةكانى هاوضةرخى خؤرئاواية، 
 :بريتني لة هةرة فةيلةسوفة هاوضةرخة بةشؤرةتةكان

 .E)ليظيناسئيمانوَيل  )*((P. Ricoeur)ريكؤرثؤل   
Levinas))**(جاك دريدا(J. Derrida))***( كارل ئؤتؤ

 .هةروةها هابرماس)****((K.O. Apel)ئةثل
..................................................................... 

زاناى هاوضةرخى فةيلةسوفَيكى فةرةنسية، (: 1119 - 8981)بؤل ريكؤر)*(
ةطةلَي لة وان)لة كتَيبة هةرة طرنطةكانى"تةئويليية"زمانةوانى، سةر بة رةوتى 

 (.ئايديؤلؤجياءيؤتؤبيا، مَيذوو ء هةقيقةت
فةيلةسوفَيكى فةرةنسي بةرةسةن (: 8999 - 8911)ئيمانوَيل ليظيناس)**(

ية، هةروةها كؤمةَلة لَيكدانةوةوتؤذينةوةيةك (ايتيقا الغيرية)جوولةكةية، خاوةنى
 .لةبارةى تةورات
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ة، دامةزرَينةرى فةيلةسوفَيكى فةرةنسي(: 1119 - 8911)جاك دريدا)***(
 (.لةمةِر زانستى نووسني)هةَلوةشانةوةطةرايية، هةرة طرنطرتين متَيبةكانى

فةيلةسوفَيكى ئةَلمانيية، لة زانكؤى فرانكفؤرت : (-8911)كارل ئؤتؤ ئةثل)****(
مؤراَلن فةلسةفةى زمان، : ئوستازى فةخرية، نووسينةكانى ضةند بوارن لةوانة

كارى كردؤتة سةر هابرماس نةخامسة لة تيؤرةكةى زؤر .تد..زانستة مرؤييةكان، 
  .لةبارةى ئةخالقيةتى ديالؤط

: هابرماس مامؤستاى ضةندين ئوستازي بةشؤرةت بوو لةوانة  
فةيلةسويف كؤمةَلناسي جؤهان  كؤمةَلناسي سياسي كلؤس ئؤفء

 تيؤريزانى كؤمةَلايةتي هانز جوس (Johann Arnason) ئةرناسؤن
(Hans Joas) زانى طةشةى كؤمةَلايةتي كالوس ئيديرء تيؤري (Klaus 

Eder) فةيلةسويف كؤمةَلايةتي ئةكسل هؤنيس (Axel Honneth)  
تؤذةرى  (Thomas McCarthy) تؤماس مةكارسيفةيلةسويف ئةمريكي 
هةروةها سةرؤك  (Shapiro) شاثريؤ (JeremyJ) كؤمةَلايةتى جريمى

 .(Zoran indic) وةزيرانى تريؤركراوى سربي زوران ئينديك
العلم والتقنية )لةو كتَيبانةى هابرماس، كة كراونةتة عةرةبيهةندةك 

، المعرفة والمصلحة، الحداثة وخطابها السياسي، ((أيديولوجيا))ك

نسالة  نحوالخطاب الفلسفي للحداثة، مستقبل الطبيعة االنسانية، 

 The Theory -، نظرية الفاعلية التواصليةبعد ماركسما ليبرالية، 

of Communicative Action).  
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 دةروازة -1
بريكردنةوةى فةلسةفيانة بةطشتى بة دوو جةمسةرةوة طرَيدراوة يا   

بَلَيني دوو ئةقَل، ئةقَلَيكى تيؤري دةِروانَيتة هؤءعيللةءماهيةت، 
ئةويديكةش ثراكتيكي دةِروانَيتة مَيذوو ء واقيع بة هةوَلدان بؤ 

يانءدةستةبةركردنى داهَيناني ميتؤدى ئةوتؤ بؤ رةخساندن
ازةكانى ثيادةكردنيان، طةريش تؤذينةوةى فةلسةفى لةسةرةتاوة ئامِر

رووى كردؤتة ئةقَلى تيؤري ئةوة طرنطيدانى لة ماوةيةكي كورتدا 
زياتر بةرةو ثراكتيك بووة، دةستى ناوةتة هةويرةكةءهةَلشَيالنى 

بة سةروكاريكردن، بةتةنيا  مَيذوو، ثرسياركارييءتؤذينةوةكاريي،
لَيكدانةوةكاريي نةوةستا بةلكة هةَلسةنطاندنءطؤِرين، تا ئةو كاروشتة 
بوو بة مؤركى بريي فةلسةيف هاوضةر ، هابرماس ضاكرتين شاهيدى 

  .ئةو ثرؤذةيةية
ئةو لة رَيبازة فةلسةفيةكةيدا يا لة خوَيندنةوةولَيكدانةوةى  

كولتوورى فةلسةيفءسياسيءكؤمةَلايةتى جةخت دةكاتة سةر 
 (reconstruction -دووبارة بنياتنانةوة)ةزَيكى سةرةكي بةناوى رةط

تةنانةت ثَيي واية دةروازةيةكى ميتؤديانةى ئةوتؤية فؤرمةَلةكةرى 
، مةبةستيش لَيي دووبارة كاراتركردنى تيؤرَيكة، كة دةقة فةلسةفيةكة

ء ماكة ء شةنوكةوى بكاتهابرماس طةرةكيةتى طفتوطؤى لةطةَل بكات
بؤ دووبارة (تةئويلية)، بةمةش ثرؤسةيةكي بدؤزَييةوة رةخنةييةكانى
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بابةتى بريكردنةوة، جا ئةو دةقة ض سةر بة /بةدةستهَينانةوةى دةق
يا  فرؤيد/يا هيطل يا ماركس (ئةخالقءسياسةت)بَي لة بوارى كانت

نيضة بَي يا هايدطةر يا فيتجنشتاين يا تيؤرى رةخنةيي يا 
  . تد..طادامري،

بريتية لة بريمةندَيكة دا هابرماس لةيةككات
ئوستازءخوَينةرءفةيلةسووفءرؤشنبري، ضونكة ضارةنووسة 
فيكريةكةى بة ضارةنووسي هاوضةرخى ئةَلمانيا طرَيداوة، هةرجارة 

ووة لةو مشتومِرءطفتوطؤ فيكريءسياسيانةى نَيو ةبدةورى خؤى ه
 .ئةَلمانيا لة ثاش جةنطى دووةمى جيهان

وجودى ئةَلمانيايية، كة زادةى نازيزمة،  نيطةرانىدياردةى مرياتطري   
لةبةرئةوة لة دوو توَيي تيؤرةكةيدا مكوِر بووة لةسةر بةمرؤييكردنى 

هةروةها زةبتكردنى  (rationalization) ثرؤسةكانى راشيؤناليزةيشن
بزاووجووَلةى كايةى نوَيي طشتى بة ثَيوةرى ئةخالقي دوور لة 

تةبةر كردنى فةزايةكي هةردوو ثَيناوى  مايةودةسةَلات ء دةس
 .بةربَلاوى ئازادىءرؤَلى ئةكتيظي مرؤيي

بؤ بوارى تيؤرين كؤششَيكى دةطمةنى  نووسينةكانى هابرماس 
بةهةندطرتنى بةهاى ئةقَلءبةئةقليبوونءداِرذتنى ثَيوةرى تازة بؤ 
ضةسثاندنءجَيطري بوونى، ئةو وَيراى رةخنة لَيطرتنى ئةو كارة ئةجنام 

ووى طفتوطؤيةكي ضِروثِرءتوند طةيةوة رووبةِردةدات، جا لةو سون
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 ةوة لةطةَل فةيلةسووفة كؤنسَيرظاتةكان، هةروةها نةهليسيتءبَوت
 .  نائةقالنيةكان

( ئةقَل)هابرماس ثَيي واية بابةتى سةرةكى فةلسةفة بريتية لة 
هان دةدات بة بةرايدا هةوَلي لَيكدانةوةى جيضونكة فةلسةفة هةر 
يةكانطرييان، جا لة  رووى ءفرةيي دياردةكان لةشَيوةيةكى طشتطريانة

ثَيناوى ئةمةدا ثشتدةبةسيَت بةو ثرةنسيثانةى ثَيويستة لة نَيوخودي 
ئةطةر شتَيك لَيرةدا هةبَيت هاوبةش )لةبةرئةوةئةقَلدا بياندؤزَيتةوة، 

لة نَيوان مةزةبة فةلسةفيةكان ئةوة بريكردنةوةية لة بوونةوةرَيك يا 
ميانى لَيكدانةوةى ئةو ئةزموونانةى ئةقَل  يةكيةتى جيهان لة

  .(ئةجنامى دةدات
بة طشتى دةكرَي ئاماذة بةوة بدةين، كة طةشةكردنى بريى هابرماس  

 :دوو رَيضكةى طرتووة
 . فةلسةفةى مَيذوويي هيطلي يا ماركسي موتةناقيز بةيةك-2

كاتَيك هابرماس سرتاتيجيةتى  (2991) مافةكانءدميوكراسى—1
 .ى طؤِريتيؤريي خؤ

 :جطة لةمة ضةند قؤناغَيك دةطرتةوة 
رةخنةطرتن لة بريوباوةِرى ثؤزةتيظيزم، كة خؤرئاواى : قؤناغى يةكةم

تةنيبؤوة، نةخامسة ثاش ثةرةسةندنى سةرمايةدارىودةسكةوتة 
زانستيةكانءثَيشكةوتنى تةكنةلؤجيا، هةروةها ضؤن ضؤنى 
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مؤدَينيزم لة ء)*(قؤستنةوةى ئةقالنيةتى بزووتنةوةى رؤشنطةريي
 .بريؤكةية اليةن ئةو 

...................................................................... 
دذ بة سةردةمة  :مةبةست لة ناوةكةى  (Enlightenment)رؤشنطةرايي )*(

لة سةدةكانى ي كؤمةَلايةتى، سياسي، فةلسةفيية، تاريكةكان، داِرَيذراوة، ئاراستةيةك
: ءهةذدةهةم ئؤروثاى طرتةوة، ضةند بريؤكةيةكي لةخؤطرتبوو وةكحةظدةهةم

بةمةش بووة ثَيشكةوتن، وةالنانى تراديسيؤن، طةشبيينءبِروابوون بة ئةقَل، 
لة ناوة بزووتنةوةيةكي طشتطريي شؤِرشطَيِرانة لة ثَيناوى ئةقَلءسةركةوتنى، 

  .تد..نتسكيؤ،كانت، ظؤلتَيرءرؤسؤ، مؤ: ديارةكانى بريمةندانى ئةو سةردةمة
داِرذتنى تيؤرَيك لة فةلسةفةى كؤمةَلايةتى هةَلنراؤ : قؤناغي دووةم

لةسةر دووبارة بيناكردنةوةى شكؤيي رؤشنطةرييء نوَيكارىء 
 .ئةقالنيةت

فؤرمةَلةبوونى ضةمكى مؤدَيرنيزمءرةخنةطرتن لة : قؤناغي سَييةم 
 .رةوتى ثؤست مؤدَيرنيزم

 .نى فةلسةفيانةى تيؤرَيكى سياسيبيناكردنءداِرذت: قؤناغى ضوارةم
س بؤ يةكالكردنةوةى ملمالنةى هةوَلدانى هابرما: قؤناغي ثَينجةم

ئةمةش بة داهَينانى بريؤكةيةكي نوَي لةمةِر  ان دينءسكؤالريزم،نَيو
كؤمةَلطة هاوضةرخةكان، كة بة كؤمةَلطة ثؤست عةملانيةكان ناويان 

سان نيية مرؤ سةرجنى طةرضي ئا - نووسينةكانى هابرماس)*( .دةبات
ءدوا (اليةنة فةلسةفىءسياسييةكان)جياوازي نَيوان كتَييب يةكةمى
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لَي ئةوانيش  –بدات ( طوتارى فةلسةفيانةى مؤدَيرنيزم)كتَييب
 :بةهةمان شَيوة دوو قؤناغن

 .قؤناغى طةجنَيتى-2
 . قؤناغى ثَيطةيشنت-1
  دةكرَي هةندة دةستةواذةى نةطؤِر بةديبكةين هةر 

....................................................................... 
من فلسفة الذات الى فلسفة  -االشكالية السياسية للحداثة)بِروانة كتَييب  )*(

الرباط، /علي عبود المحمداوي، دار االمان.التواصل، هابرماس نموذجا، د

 (.1188، 8الجزائر، ط/منشورات االختالف
 تا( تيؤرءثراكتيك)يا ( وةك ئايديؤلؤجياءتةكنةلؤجيا زانست)لةكتَييب

 و(              تيؤرى كردارى كؤمةنيوكةيتظ)دوا كتَييب، لَي كتَييب    
بنةماى ( طوتارى فةلسةفى مؤدَيرنيزم)ء ( مؤراَلءكؤمةنيوكةيتظ) 

 .تيؤرةكةى هابرماسن
ئاسان نيية لةضةند رستةيةكدا هابرماس لةرووى فةلسةفيةوة  
ناسة بكةين، لة ميانةى زياتر لة ثةجنا ساَل بةدةيان ثَي

ي كةَلةكةكردووة لةبوارةكانى مَيذووى ءوتارءلَيكؤَلينةوةكتَيب
سيمانتيك و  زمانةوانيء دةروونناسيء كؤمةَلناسيء فةلسةفةو
بطرة ، بةمةش خوَيندنةوةى بةو ئاسانيية نيية، تد..ءسياسةت مَيذووو

وةى، لَي ئةو يةكَيكة لةو ئةستةمة، ض جاى كورتءثوختكردنة
مةرجةعة دةوَلةمةندانةى بريى هاوضةر ، ئةمةش بةهؤى ئةوةية، 



   

 

 

 

 

16 

نةريتى فةلسةفى ( رةنطة دواهةمينيشيان بَيت)كة نوَينةرى بةهَيزى 
ديارى كؤكةرةوةى نَيوان ثَيكهاتةى ثتةوى  مانيءسيماى هةرةئةَل

ى بةجؤرَيك يةتهةردوو ديوى تيؤريءديوى ثراكتيكانة
 .ءجةجناَل بة كَيشةوخةموخةفةتةكانى سةردةمسةرقاَل

داخوا ضؤن بتوانني ))هابرماس ثَييواية بةبَي فةلسةفة نابينرَي  
ئةو ((قَلئة كشوناسَيك فؤرمةَلةبكةين لةسة زةوينةيةكي شلوشؤقي وة

ا طةشةونةشومن(( بوَيرى ئاقَلبوونةوة))ى ئةقَلةى تةنيا لة مةيان
عريفةيةكي ئةقالنى هةبَي، بةلكة دةكات، ئةوةندة بةس نيية مرؤ مة

 ثَيويستى بة فةزيلةيةكي بنةِرةتيشة ثةيوةست بة كردارى ئاقَلبوون

(prudence)  ئةويش فةزيلةى بوَيرية، ئينجا رةخنة كارى هةر كةسَيك
نيية، ضونكة خودان ضةند رةهةندَيكى سرتاتيجية بةجؤرَيك 

 .َلكَيشنئةثستمؤلؤجياءئايديؤلؤجياءسياسةتءمؤراَل تيا تَيهة
كاروبةرهةمةكانى هابرماس بةثلةيةكي طرنطءبةرضاو تةركيزى   

لةتةك (راى طشتى)مناءطؤِرانىوسةر ثرؤسةى نةش كردؤتة
ضؤنيةتىءكةموكوِريةكانى فؤرمةَلةبوونى بريوباوةِرةكان، ئينجا 

لة كؤمةَلطة ثَيشكةتووة (انيديالؤطي ئةقَل)ضؤنيةتي خؤلقاندنى
ة هابرماس هةرةديارترين بريمةندي لةو سونطةيةو ،دامؤدرنةكان

ئؤروثايي، لةاليةكي (رؤشنطةريى)هاوضةرخى داكؤكيكةرة لة ثرؤذةى
ديكةوة بةرهةمةكانى هابرماس هةوَلى ثةرةثَيدانى ميتؤدى 

    ،ي هاوضةرخة(نيوماركسيزم)بةيةكةوةطرَيدةرى ماركسيزمء
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 يةكةميان دةوَلةمةندة ء: ةكانى هابرماس بة دوو ديودايةبةرهةم
فرةرةنطء بوارةولة مةرجةعيةتَيكى بةهَيزى فةلسةفيةوة سةرضاوةى 

كاتءهاوشانى ثرسيارة ئاَلؤزةكانى /طرتووة، دووةميان هاوِرَيطة
ئادةميزادى هاوضةرخة، ئةو كاري لةسةر طرَيدانى بةرهةمة 

 .فيكريةكانى بة هةَلوَيستةسياسيءكؤمةَلايةتيةكانى كردووة
ثوخيت بةسةر سَي تةوةر زؤر بة رماس كاروكردةوةكانى هابدةكرَي    

 : دابةش بكةين
 ستوندةكانى تيؤري كؤمةَلايةتيء تيؤري مةعريفة-2

(Epistemology). 
 شيكردنةوةى كؤمةَلطةى سةرمايةدارى ثَيشكةوتوو ء هاوضةر  -1

 . (Pragmatics-تيؤري سياسي)
حوكمى ياسا لة رووى كاكلى طةشةوثةرةطرتنى كؤمةَلايةتيدا، جطة -3
هةرة طرنطرتين ئةو دةقانةى هابرماس ، ة تيؤري رةخنةييل

زمانءكولتوور لة -تةئويلي-نووسيويةتى لةبارةى واتاءتَيطةيشتنى 
بَلاوكرايةوة، (لؤجيكى زانستة كؤمةَلايةتييةكان)كتَييب

مشتومِروطفتوطؤى ئةو لةطةَل طادامريءفيتجنشتاين لةبارةى 
 .يةياءضةمكءتةفسريءتةئويلءئايديؤلؤجزمانءهَيما

ية (تيؤري رةخنةيي-رةخنةطرانة)كةواتة هابرماس خاوةن ثرسَيكى 
، طشت نووسينةكانى ءئةنتى ماركسيستىبة نةفةسَيكى ماركسيستى
( تيؤري كردارى كؤمةنيوكةيتظ)دايكبةر لة كتَيبى 
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بة نةفةسَيكى كانيت، ئةو بةرهةمانةى (معياري -نؤرماتيظ )هةروةها
ة لةو ماوةى دوايي وة، نةخامسدواى ئةو كتَيبةى طؤرين دةطرتة

وَيراى (ياساءئةخالق()ياساءدميوكراسيي()سياسييةكاننووسينة)نووسي
ئةوة (كانتى)ءئةويديكةى (ماركسي)ئةو جياييةى نَيوان هابرماسي 

طةنجءثَيطةيشتوو، ئةو : رةطةزةكانى هةردوو قؤناغ كؤيان دةكاتةوة
و ئةسَلة فةلسةفييةى رةطةزانةى بؤ هؤيةكي قووَلرت دةطةِرَينةوة، بؤ ئة

سةرهةَلدانى هابرماسء ئةو ئاسؤ تيؤرييةى تيا فؤرمةَلة ببوون 
رةخنة وةك بنةما، وةك ( تيؤري رةخنةطرانة)ئةمةشة بة كورتيةكةى

هةروةها مةبةست لة ثرؤذةكةى هابرماس داِرذتنى تيؤرَيكى ، ئاسؤطة
 .فةلسةفية بؤ مؤدَيرنيزم  - كؤمةَلايةتي

طشتطريوروون بؤ مَيذووى دةردة  َيكى*()هةروةها ثةراديم   
دةخاتةِروو لة بونياتَيكى  دادةنَيءجيهانء ذيان  كؤمةَلايةييةكان

ي نةثساوةءبةردةوامءسةمتى  (communicative / كؤمةنيوكةيتظ)
ئةوتؤ شيدةكاتةوة لةتةك سيستةمطةلي ئةو رةفتارةى روواَلةتيانة 

 يكردنَيكى ئاشكراءرَيكخراوة لة سونطةى هةبوونى توانستى بةشدار
 .رةخنةطرتنَيكى ئةقالني هؤشيارانة

يةكَيكة لةو بريمةندة ئةَلمانيةى هةروةك بريمةندانى  هابرماس   
 تيؤري رةخنةطرانةى )ثةيوةستة بة  ديكةى ئةو نةوةيةوثَيشرتى

................................................................... 
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اندا ئةو ضةمكة لة ناوةِراستى حةفتاك (paradigme)ثةراديطم )*( 
كادميى ئةنطلؤسةكسؤنى زؤر بةكارهَينراوة، ثَيشرت لة كؤتايي لةنَيوةندةكانى ئة

بونياتى شؤِرشة ))شةستةكانةوة لة اليةن تؤماس سامؤيل كؤن لة كتَييب
كؤمةَلة  :بةكارهَينراوة، ئةو دةستةواذةية بةطشتى واتة(( زانستييةكان
كؤمةَلة تاكَيك بةيةكةوة كؤدةكاتةوة لة كايةيةكي مةعريفي  قةناعةتَيك،

دياريكراوو لة زةمةنَيكى دياريكراودا، ئةو قةناعةتانةش طرنطن بةالى ئةو 
تيؤرءميتؤدة باوانةى روئيايةكي دياريكراو لةمةِر جيهان دةطرنةخؤوة، بةمةش 

اندنى بؤ هةَلسةنط رةخنةو  ثةراديم كؤمةَلة زانستيةطة ئاراستة دةكات لة 
 .دةخاتةِروو

وَيراى ئةوةى درَيذة ثَيدةرى كولتوورى ()*(قوتاخبانةى فرانكفؤرت
تارادةيةك تيؤري ئةو قوتاخبانةيةية يا دابِراو لَيي، ئةوة ئةو 

ى ثَيشةخؤىء فَيرطةكة، ثةيوةستيةكةش يةثةيوةست بووة بةو نةوة
يةتي هةروةها دذا فةيلةسووفة، ئةوةية، كة زانايةكي كؤمةَلناسيةء

لةمة ئامادةطيي  كردنى رةوتى زانستيانةى ثؤزةتيظيزم، جطة
ماني وةك بنةماى هةر هةميشةيي كولتوورى فةلسةفى ئةَل

 .فةلسةفةيةكي كؤمةَلايةتي
خاَلَيكى ديكة رةخنةطةرايي وةك طرنطرتين خةسَلةتى بريي فةلسةفى  

جؤرى :ثَيي واية سَي جؤر فةيلةسوف هةن(جروج سيمل)، ةهاوضةرخ
دةطرَي، دووةميان، تةنيا طوَي لة (دَلى شتةكان)ةم، طوَي لة ترثةىيةك

        (دَلى ضةمكةكان) دةطرَي، سَييةميان، طوَي لة (دَلى ئادةميزاد)ترثةى
 لةكاتَيكدا  دةطرَي،
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جؤرى ضوارةم هةية جؤرى مامؤستايانى فةلسةفة ئةوانةى تةنيا طوَي 
 .    دةطرن(دَلى دةقةكان)لة
ةو بؤ رةخنة زؤر جياية لةوانى ثَيشةخؤى ئةمةش تَيطةيشتنى ئ  

خؤى لةو ثؤلينكردنة دةبينتةوة تايبةت بة جؤرةكانى 
  .ئةخالقيةكانيان فةلسةفىء مةعريفةومةبةستة

...................................................................... 
-سعد هجرس:تمدرسة فرانكفورت، تَوم بوتومور، : بِروانة كتَييب( *)

 .1/1119ط.

تيؤر الى هابرماس زادةى كردارى بةشةرية، خزمةت بةو كردارة   
 ازى بةديهَينانى زَيدة ئازادية بؤدةكات، بةشَيوةيةكى سةرةكيش ئامِر

دةكات،  بةشةر، بةضةند ئاستَيكى لةيةك جياش طةشة
تيؤرةكةى هابرماس ثةرةثَيدانى كاروكردةوة بةراييةكانى هةروةها
جةختكردنة بة جةختكردنةسةرىء طؤِريينء كاركردن بؤ ماركسة 

 (.كؤمةنيوكةيتظ)سةر زمانء
جةختى ( ثَيوةرانةيي)هابرماس لةرووى داِرذتنى تيؤري مؤدَيرنيزم  

كردؤتة سةر ضوار بنةماى تيؤري بؤ بةرجةستةكردنى هزرءديدي 
ناليزةيشن، تيؤري راشيؤ: رةخنةطرانة لةمةِر مةعريفةو كؤمةَلطة

، جةدةلي راشيؤناليزمى كؤمةنيوكويتظ-االكى تيؤري ض
  .كؤمةَلايةتيءتيؤري كؤمةَلطة
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هةر فيكر يا مةعريفةيةك فيكرَيكة لةنَيو سيستةمَيكى دياريكراوى    
الى هابرماس زانستى ء لة خزمةت خودي هةمان بةرذةوةندي داية، 

 :سَي بوارى دياريكردووة بؤ مةعريفة
تة ن سةبارةت بة دةسةَلاطرنط ئةو زانياريانةى: يةكةميان

 .تةقةنييةكان بؤ تةحةكومكردن بة شتةكان
تةئويل، ياريدةمان دةدات بؤ ئاراستةكردنى كاركردن لة : دووةم

 .ضوارضيوةى نةريتة هاوبةشةكان
شيكردنةوةكان، ئةوانةى هؤشيارى لة ثاشكؤيةتى بؤ كؤمةَلة : سَييةم

   .   هَيزَيكى دؤطمايي جيادةكاتةوة
ارى فةلسةفى لة بةرذةوةند طالوة بةمةش بة شَيوةيةك خودي طوت   

لة شَيوةكان ضةمكَيكى ثابةندة، واتة يةقينى كةسَيتى دةكارَي بطؤِرَي 
هةوَلدةدات جوغزة (من)بؤ هةقيقةتَيكى طشتى، نةخامسة كاتَي 
وة ئةمةش جؤرَيكة (ئَيمة)دياريككراوةكةى رةتبدات و بضَيتة نَيو

 (.ة نَيوان شَيوازةكانى هؤشياريلَيكتَيطةيشتنى سياسي ل)لة
تيؤري كؤدةنطيي )هابرماس وَيراى جةختكردنةوةى لةسةر   

واديارة لة زؤربةى بةرهةمةكانيدا دةستى لة رةخنة (هةقيقةت
بةرنةداوة وةك ضةمكءثراكيتك، ضوون ثرؤذة طشتييةكةى هابرماس 

 بريتية لة ديدَيكى تيؤري يةكالكةرةوةى سرتاتيجي سةرضاوةى طرتووة
لة داِرذتنى تيؤرَيك بؤ مةعريفةوزانستةكان وةك تيؤرَيك بؤ كؤمةَلطة، 
جا بةو ثَييةى هابرماس فةيلةسوفءكؤمةَلناسةء الى لة زياتر لة 
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زانستَيك كردؤتةوة بؤ بيناكردنى تيؤرةكةىء هةر لة بةرايي 
 .بؤ داتاشيين ضةمكى نوَيي فةلسةيفنووسينةكانيةوة كاري كردوة 

ةد زمانءدةق رووةو ةى هابرماس بةقئةوة بريكردنةو  
مةوجودءواقيعة، هةروةها فةلسةفة رؤَلَيكى سةرةكى هةية لةو تيؤرة، 
تةنانةت سةرضاوةى بنةِرةتى ئةو بريمةندةية، هةروةها هةردةبَيت 
ئةو رؤَلة ببينَيت بؤ راماَلينى رةوتةكانى 
ثؤزةتيظيزمءزانستطةراييءبةرذةوةندخوازي نَيو بوارة جياجياكانى 

 .ءبريكردنةوةبري
تيؤر، ضونكة ئاطةدارى ئةو ئةو نايةوَي بنةماى رةها بدات بة  

واتة ئةو  وةرضةرخانانةي ساتة مَيذووييءسياسيءمةعريفييةكانة،
هةميشة بة رووى ئةو جيهانة كراوة بوو، كة بةردةوامة لة 

  .بةرهةمهَينانى فؤرمة جياجياكانى زاَلدةستى
كة بةشَيوةيةكي سةرةكى لةسةر  ثرؤذة فةلسةفيةكةى هابرماس،  

جياكردنةوةى مؤدَيرنيزم لة كؤمةنيوكةيتظ هةَلنراوة، وةكو بَلَيي 
تيؤرى تيؤرةكانة بةهؤى سةروكاريكردنى زياتر لة سيستةمءرةوتَيكى 
فةلسةفىءزانستى، هةروةها طفتوطؤءرةخنةى لة زؤربةى تيؤرةكان، 

بوو، ئةو هةردةم ئةوانةى بابةتى سةرةكيان دياردةكانى مؤدَيرنيزم 
بةو ثَييةى كايةيةكى برييي فرة  حةزوخولياى فةلسةفة بوو

 .ةبابةتءرةهةند



   

 

 

 

 

23 

راستى وت كاتَيك لةثَيشةكي  (Thomas Me Carthy) تؤماس مةكارسي  
كليلي )دا دةَلَي (طوتارى فةلسةفى مؤدَيرنيزم)كتَيبةكةى هابرماسدا

دميى ثةرا"هةَلوَيستةكةى هابرماس بريتية لة رةتكردنةوةى
ثةيوةست بة فةلسةفةى خود، لةبرى ئةوة ثةرادميى "هؤشياري

كارلَيككردنى بةردةوامى نَيوان خودةكانة لة ميانى كردارى 
 (.كؤمةنيوكةيتظدا

 
 

 باكطراوةندى فيكرى -3
 بةبَي طةِرانةوة بؤ رةطوريشةى فيكريء ئةو بنةما فةلسةفيانةى   

استى هابرماس ثشتى ثَي بةستووةو طفتوطؤى كردوون يا ر
ناكرَي لةو بريوبؤضوونء  كردوونةتةوة يا رةخنةى لَيطرتوون

ئةو رةوتةى دايهَينا تارادةيةكى زؤر لةبةرئةوةى  فةلسةفةية بطةين، 
  .سةرضاوةكةى بؤ رةهةندةكانى ئةو خاَلءرةطةزانة دةطةِرَيتةوة

كانت، هيطل، ماركس، فرؤيد، :لةو ناوانةش بة طشتى  
    .انيديكةءهايدطةرءظَيبةرءئةوهؤسرةل

ماني هاوضةر  لةسةدةى بيستةم مَيذووناسانى فةلسةفةى ئةَل 
بؤ دوو قؤناغي يان )*(قؤناغةكانى ثةرةسةندنى تيؤري رةخنةيي

 تيؤري ئةو قؤناغة بوو، كة بنةِرةتى دابةش كردووة، قؤناغى يةكةم
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.......................................................................  
تيؤرَيكى كؤمةَلايةتي ماركسيستى نوَيكراوةية سةر بة : تيؤري رةخنةطرانة)*( 

دامةزراوة وةك (2913)ثةميانطةى فرانكفؤرت بؤ تؤذينةوةى كؤمةَلأيةتي، ساَلى 
سةنتةرَيكى تؤذينةوةى ماركسي فرة بوار، سةرةتا هؤركهاميةروئةدؤرنؤ بوون، 

دواى مردنى ئةدؤرنؤ طةشةى ( 2919)تد، ساَلى ..ئينجا ماركؤزةوئةريك فرؤمء
تد، خؤى ..كرد زياتر لة دانراوةكانى هابرماسءكارل ئؤتوابيلءكالوسئوفةء

فؤرمةَلةبوونى  ريفؤرمطةرييءتيؤري رةخنةيي رؤَلى طرنطى هةبوو لة بينيةوة، 
 .هؤشياريي سياسي مؤدرن

 
 Max) رةخنةيي تيا دامةزرا لةسةر دةستى هؤركهاميةر 

Horkheimer)ؤوئةدؤرن(Theodor Adorno )ئينجا ماركؤزة (H. 

Marcuse )قؤناغى دووةميش، بة شَيوةيةكى سةرةكى هابرماس 
سةر بة نةوةى دووةمى فَيرطةى فرانكفؤرت يا تيؤرى  كة ،طرَيتةوةةد

  :مانى ثَييوايةهابرماس سةبارةت بة رةوشى فةلسةيف ئةَل رةخنةيية،
ء   رةوت   و فَيرطة وىرو بةردةوام بوونَيكى سةرجنراكَيش هةية لة-8

كان كة -بنجداكوتاوة -كةموكوِريية بنةِرةتييةكان، دةرهاويشتة تيؤريية
 زاَلبوو بةسةر طفتوطؤ فةلسةفييةكان لة ثةجناكانءشةستةكان       لةو

مانى دةئاخاوتن، بؤ سةدةى بيستةم دةطةِرَيتةوة، لةو وَلاتانةى بة ئةَل
رووبةِرووبوونةوةى  ةوتن بؤقؤناغةدا ثَينج رةوتى فةلسةفى بةديارك

هةميةنةى كانتيزمى نوَي، رةوتى يةكةم هؤسرةلءهايدطةر بوون لة 
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، سَييةميان، ئةنرتؤثؤلؤجياى فينؤمينؤلؤجيا، دووةميان ياسربز فؤرمى
 ء بلو  ء كاض فةلسةفية، كة شيلةروكاسيري بوون، ئينجا لؤ

طةيشنت، لة خاَلَيكى هاوبةش بةيةك بنيامنيءهؤركهاميةريش طشتيان 
رةوتي ثَينجةم، فيتطنشتاينءكارنابءكارل  بة ثلةى جياجيادا، لَي

 .  ثؤثةرة سةر بة ثؤزةتيظيزمى مةنيقي
بةردةوام  (personality -ثَيرسؤنالييت)فةلسةيف لة فؤرمى هزرى  -1

بةدةردةكةوت، بةجؤرَيك دةكرَي ساتة فةلسةفيةكة بة سانايي لة 
 .َيبكر مةيانى خودى ناوةكانةوة دياري

ئةو فةيلةسوفانة يا فةلسةفانةى ناويان هات لة قؤناغَيك دةركةوتن -3
ثةيدابوون، لةبةرئةوة (بةر لة مَيذووى رؤشنبرييي نازيزم)بةناوى

ئاسان نةبوو فةيلةسوفةكانى ئةو قؤناخة دوورةثةرَيز بن لةو 
 .رووداوانةى ثاشان قةومان

ةى بنةماى تَيكِراى كارةكانى هةوَلدانة بؤ دؤزينةوهابرماس  
 بؤ ضةمكى تى رةخنةييءنة طوجناء بؤ تيؤرَيكى كؤمةَلايةنؤرماتيظا

  .كؤمةَلايةتي قالنيةتءثرسي ئاقَلبوونىئة
يةتي واي ئاقَلبوونى كؤمةآلثرؤسةى ةى ئةقالنيةتءئةو دواليزم   

كرد هابرماس رووبةِرووى ثرسة موجةرةدةكانى 
ثرسةكانى  و فةلسةفةى زمان و(تيؤري مةعريفة)ئةثستمؤلؤجيا

تيؤري كؤمةَلايةتي تايبةت بة رةوايي سةرمايةداريي ثَيشكةوتوو ء 
 .ببَيتةوة ،طرنطي بزووتنةوة كؤمةَلايةتيية نوَييةكان
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هابرماس بةقةد ئةوةى طرنطى داوة بة كةموكورتيةكانى واتا لة نَيو   
هزركردنة طشتيةكةى سةبارةت بة زمانءكؤمةنيوكةيتظ، بةهةمان 

ويةتى لة ثرسيارى هةقيقةت نزيك ببَيتةوة ئةمةش ئةندازةش ويستو
رسي لة ضوارضيوةى طرنطىءبايةخدانى سةرةكى ئةو بة ث

جا بؤ دؤزينةوةى ئاستةكانى  ئاخاوتنءزمانى ئاساييءطفتوطؤ،
جياوازةكان  هابرماس كارى لةسةر  هةَلسةنطاندنى تيؤرة هةقيقةت ء

نةخامسة  ،ن كردفةيلةسووفانى زما كاروكردةوةكانى هةندة زمانةوانء
 (Tarski)تارسكي (J.R.Searle)سورل (J.L.Austin)ئؤستني

ِروو بةمةبةستى ثَيشنيازكردنى  هةوَليداوة كؤمةَلة ثرسيارَيك خباتة
هةندة رةطةزةكانى وةَلام لة ميانى طفتوطؤى ئةو تيؤرانةى بةالى 

 .ثرسي هةقيقةتدا شكانةوة
اسدا نوَيبوونةوةى ئةقَلى ثَيي واية لة كارةكانى هابرم (تؤم رؤكمؤر)  

ئةفالتونى بةديدةكةين، طرنطيدان بة داكؤكيكردن لة ئةقَل نةخامسة 
ة رؤشنبرييةكةيةتى، نزيكةى نيؤ تؤِرسوودوكةلكةكةى، دةزوولةى 

بيست ساَليش كارى كردووة بؤ داِرذتنى تيؤرةكةى، كةواتة رةنطة ئةقَل 
نةييَب، طرنط الى هابرماس باكطراوةندَيكى ئةفالتونى هةبَي يا 

 .هةَلوَيستى هابرماسة لةبةرامبةر ئةقَل، كة دوايي باسي دةكةين
تيؤرى خستةِروو كة /هابرماس لة ميانى ثرسي هةقيقةتدا سَي تَيز 

تاوتوي  ِرووء لؤجيك، جا ئةو خستية ثشتدةبةسنت بة زمانةوانىء
 بة كرد لة ثَيناء داِرذتنى ضةند تَيزَيك لةبارةى هةقيقةتةوة
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داِرذتنى تيؤرَيكى كؤدةنطي بؤ هةقيقةت لة ميانى  مةبةستى
انة بؤ (اتيظنؤرم)بنةمايةكي ثرؤذةيةكي فةلسةيف بؤ بيناكردنى 

بناغةِرَيذى  ئةو كَيشانةى ثةيوةسنت بة داِرذتنء تيؤرَي لة كؤمةَلطةو
 .)*(مؤراَل لةسةر بنةماى ئةقَل

 وةىلة ناوةِراستى حةفتاكان رووى كردة زمان، جةختى كردةسةر ئة
...................................................................... 

الحداثة والتواصل في  :بؤ زانيارى زياتر لةوبارةوة بِروانة كتَييب)*()

 (.لبنان-، بيروت2991، 1محمدنورالدين أفاية،ط/الفلسفةالنقديةالمعاصرة
 

يدانَيكى طرنطلة تةفسريَيكى نوَيي ئةقالنيةت ناكرَي تةنيا 
 فؤرمةَلةكةرى مةعريفةوة هةَلهَينجرابَي، بةلكة لة دووبارة
بونيادنانةوةى تيؤرَيك بؤ كةفائةت، كة بكةرةكان لة كارلَيككردنة 

 ء زمانةوانييةكانياندا دةيسةملَينن،  مةبةست كردارى ثَيكطةياندن
 .ةثَيكطةيشتن
َيرطةكة خوَينَيكي تازةى بةخشية شا دةمارةكانى ف ئةو بوو هابرماس

شارةزاييء لةرَيي سةرضاوة فةلسةفيية هاوضةرخةكانى ديكةء 
 فةرةنسي     بةدواداضوونى اليةنة فةلسةفية هاوضةرخة جياجياكانى

 فةلسةفى      طوتارى ))لةوانة ميشيل فؤكؤو جاك دريدا، ديارة كتَييب
ضاكرتين شايةدة لةسةرئةوة، هابرماس تياية هةوَلدةدات (( مؤدَيرنيزم

بكات هةر لة فةيلةسووفةكانى  زَيدة دةقة فةلسةفيةكان تاوتو هةرة
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دريدا بةبَي فةرامؤشكردنى هةر دةقَيك جا  رؤشنطةريى تاوةكو كانتء
 .كؤك يا ناكؤك لةطةَل بريؤكةى مؤدَيرنيزم

لةو سونطةيةوة هابرماس جيا بوو لة فةيلةسووفةكانى ثؤست   
وتَيكى دذ بة ثَييةى رة بةو -بةتايبةت دريدا -مؤدَيرنيزم 

نيزمن، بةَلام بَي ئةوةى لَييان دووربكةوَيتةوة يا خؤى بة رمؤدَي
نةيارى ئةوان دابيَن، لةو كاتةى روونة جياوازي نَيوان هزركردنى 

دةكرَي لة  مؤدَيرنيزمء ئةو شَيوازةى خودي ئةو مؤدَيرنيزمةى ثَي فام
تةوة لةمةِر ئاسؤطةى ئةقَلى خؤرئاواييدا، رةنطة بشَي رَيذةيي خبوَينرَي

بة  ثرؤسة بةردةوامةكانى نوَيبوونةوة بةشَيوةيةكي تؤماتيكىء
بةسنت بة ديدي سةرجندةرى ثؤستمؤدَيرنزمى رةخنةئامَيز، لةو تثش

ى رَيخؤشكةر بوو بؤ كرانةوةى كةفةلسةفية -نةسةقة-كانتةى، كة 
رسكانى يةكةمني ديدي فةلسةفيانة لة مؤدَيرنيزم  يى لةمةِرفيكر

ل، هةروةك هابرماس ثَيي واية، بؤ دريدايةك، كة طوزارش لةطةَل هيط
لة ساتةوةختَيكى فيكري دةكات لة ساتةوةختةكانى ثؤستمؤدَيرنيزم، 
كة بةشَيوةيةك لة شَيوةكان هةَلنراوة لةسةر سروشبةخشي شَيوازَيكى 
ثرسيارة نيضةييةكة، ئينجا ماركسءماكس ظيبةرء هايدطةرو تيؤري 

جا لةنَيو ئةو كؤمةَلة طةجنينة كة، رةخنةييءبياجيَي و ئيدي
زانستيةداء لةسونطةى ئةوةى ديدي  كةَلةكةبووة فةلسةفىء

فةلسةفيانة زَيدة لكاو بَي بة واقيعةكةو زَيدة رةخنةطرانة بَي لة 
تيا ( زةرائيعي)جيهانَيك  نةزعةكانى ثؤزةتيظيزمءثاساوطةرايي
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ؤش دةكرَي، سةركةوتوونء هةرضي فيكرَيك بؤنى رةخنةى لَييَب فةرام
ئةوة هابرماس ويستى دووبارة تيؤري رةخنةيي بةشَيوةيةك 

هابرماس رةوةى دةرهاويشتة نوَييةكان بَيت، بينابكاتةوة زَيدة رةنطدة
ى (جةدةىل ئةقَل) دا ثشتى بةست بةى فةلسةفةلةو ثرؤسة بريية

كاروكردةوةكانى  ئةدؤرنؤ، (جةدةلي سلبى)ئةدؤرنؤ  هؤركهاميةرو
هابرماس سوودى  (ئادةميزادى تاكِرةهةند)كتَييب  ةماركؤزة، نةخامس

لة ماركؤزة بيين ضةندين رةطةزى بيين الى ئةو ء دوايي لة ثرؤذة 
 فةلسةفيةكةى خؤى ثةيِرةووتةوزيفي كرد، 

هةروةها بةمة كةمَيك لة تيؤري يةكةمى رةخنةيي دووركةوتةوة، لةو 
انيكردنى ذيانى بةئةقَل: كتَيبةدا سةرقاَلة بة تيؤري بة ئةقَليبوون

هابرماس كتَيبَيكى ديكةى . كؤمةَلطةى نوَي نوَيء
 دةركرد، كة لة بابةتى كتَييب )*((مةعريفةوبةرذةوةندى)بةناوى

 ئةو ) ((ئايديؤلؤجياوةك  تةكنةلؤجيا  زانستء)) كتَييبيةكةم نزيكة، 
كتَيبة قؤناغي دووةمى قؤناغةكانى ثةرةسةندنى فَيرطةى   

جطة لة ديدَيكى زَيدة (.رةخنةيي دادةِرَيذَييا تيؤري  فرانكفؤرت
رووى مَيذووي فةلسةفة، بةو ناونيشانة هابرماس ساَلى  لة رةطاذؤ

وانةيةكى بةرايي وتةوة، ئينجا سَي ساَل دوايي لة ( 8919)
بَلاوى كردةوة، داخوا ( زانستءتةكنةلؤجيا وةك ئايديؤلؤجيا)كتَييب

نيزمءتةكنةلؤجيا ء طشت هةَلوَيستى هابرماس ضيبوو لةمةِر مؤدَير
رةوتة فةلسةفية هاوضةرخةكانى ديكةى هاوسؤزى زانست، لةوانةش 
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ثؤزةتيظيزمى نوَيكراوة يا اليةنطرى تةكنةلؤجيا؟ وةَلامى ئةم 
ثرسيارةوضةندي ديكة لة بةشةكانى ديكةي ئةم كتَيبة بةرضاو 

 .دةكةون
 فةلسةفةو دامةزراندنى كؤمةَلناسيء بَلاوكردنةوةوهابرماس   

 مانى وةئةستؤطرت لةثَيناو رزطاركردنىدةروونناسي لة زانكؤكانى ئةَل
................................................................. 

( 2993)ئةسَلة ئةَلمانيةكةى دةرضووة، ساَلى ( 2911)ئةو كتَيبة ساَلى  )*(
  .دانةر دووبارة بة ثةراوَيزَيكى طرنطةوة ضاثي كردؤتةوة

فاشي،  - مانيايي لة دةست ئايديؤلؤجياى نازيودي كةسي ئةَلخ
هةروةها ئةو كَيشانةى ثةيوةسنت بة ئادةميزادى هاوضةر  وةك رؤَلى 
تاكةكةسء ميكانيزمةكانى زاَلبوونءقةيرانى  تاكةكةس ء وةهمى 

ضؤنيةتى رزطاربوون لة ضنط ئةو  ئازادي ثؤست مؤدَيرنيزمء
رؤيي مةسخ دةكةن، لَي تَيزة هةرة طةوهةرى م دامودةزطايانةى رؤحء

 (طوتارى رةخنةيي لةوديو هةميةنةوة)كاريطةرةكةى بريتية لة
دادةطرَي لةسةر ئةوةى كردةى دميوكراسي  ثَيلةو بارةوة هابرماس 

تةواسلي تةنيا لة ضوارضيوةى طوتارى رةخنةيي بةدةر لة  
َيكى وابةستةييءكؤتءثَيوةندة سولتةويييةكانةوة دةكارَي مةشروعيةت
ةروةها راستةقينة ثشتئةستوور بة دةسةَلاتى ئةقَل بةدةست بَييَن، ه

لة رةوشَيكى منوونةيدا طوتارَيكى  كردارى بةيةكةوةطةياندن) ئةو دةَلَي
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سةركةوتوو دةنوَييَن تةنانةت لة حاَلةتى بوونى يا نةبوونى هةر 
 .(ثشت نابةسيَت بة كؤدةنطى ، كةةسةيةكمومار

ة هةرة بةشؤرةترتين بريمةندانى كؤمةَلناسيء هابرماس يةكَيكة ل  
سياسةت لة دنياى هاوضةرخدا، وَيراى سةنطى زانستيانةى برِيوراكانى 

هؤركهاميةر، ئةدؤرنؤ، )نةوةى يةكةمى قوتاخبانةى فرانكفؤرت
لَي هابرماس تاكة فةيلةسوفة توانى خؤى (تد..ماركؤزة، ئةريك فرؤم،

 .مانياشنبريييةكة لة ئةَلبسةثَييَن بةسةر طؤِرةثانة سياسيءرؤ
هابرماس جوغزَيكى طشتطريي بؤ تيؤري كؤمةَلايةتي داِرذت، ئةو 
-فةلسةفةى ئاوها وَينا كرد لة ميانةى ضةند نةريتَيكى رؤشنبرييي

فريدريك (Kant)ماني ئةمانويل كانتبريي فةلسةفى ئةَل :فيكريي
 هسرل ئيدموند فلهلمء (Hegel)هيطل(Schelling) سكيلينط

(Wilhelm) هانز طادمري(Gadamer)  نةريتة
خودي تيؤري كارل ماركس، جطة لة تيؤري ( Marxian)ماركسيستةكان

ماكس  :نوَيي ماركسي رةخنةطرانةى قوتاخبانةى فرانكفؤرت، واتة
تيؤرة كؤمةَلايةتيةكانى  ءهؤركهاميةرءئةدؤرنؤءهربةرت ماركؤزة

ربةرت جؤرج ه(Durkheim) دؤركهايم ئةميل (Weber)ماكس ظيبةر
 طوتاريكردارى  تيؤرةكانى ء زمانةواني فةلسةفةى      (Mead) ميد
(speech act theories) لؤدظيطويتجينستني (Wittgenstein) ئؤسنت 
(Austin) سرتاوسون (Strawson) ستيفنتويلمني (Toulmin)  جؤن

 (development psychology) دةروونناسي نةشومنا( Searle) سريل
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نةريتة  (Kohlberg) ءلؤرانس كؤلبريط (Piaget) ى جني بياجَي
ى ضارلز  (American pragmatist) براطماتيية ئةمريكييةكان

تيؤري سيستةمة  (Dewey) ءجؤن ديوي (Peirce) ساندرز ثريس
ءنيكلس  (Talcott Parsons) كؤمةَلايةتيةكانى تالكؤت ثارسؤنز

   (Neo-Kantian) فيكري كانتيزم-نيو( Niklas Luhmann)لؤهمان
هابرماس ثَيي واية كارودةسكةوتة سةرةكيةكةى ثةرةثَيدانى 

كؤمةنيوكةيتيظ راشيؤنالييت  -انيةتي تةواسلييةضةمكءتيؤري ئةقَل
(communicative rationality )اني بة كة جياية لة نةرييت ئةقَل

انيةت لة بونياتى ثَيوةنديكردنى دياريكردنءدةستنيشانكردنى ئةقَل
 .شةخسي زمانةوانى

رزطاربوونى ئينسانى هةَلطرتووةء ئةو تيؤرة كؤمةَلايةتيية   
دةخاتةوة، هاوكات ضوارضيوة طشتطرية ئةخالقيةكة سةرفرازي 

( Argument /حجةية-برهان)دةهَيَلتةوة، ئةو ضوارضيوةيةى لةو 
هةر ( universal pragmatics -ثراطماتيي طشتطري)سةرضاوةى طرتووة

ئةمةشة ئاماجني  -ةكى رةطاذؤي هةيةكردةيةكي طوتارئامَيز كؤتايي
فامكردنى ئاَلووَيريانةءمرؤطةليش ئةو توانستة تةواسليةيان هةية بؤ 

 .سةندنى ئةو جؤرة فامكردنة
هابرماس جوغزَيكى داِرذت لة دةرةوةى فةلسةفةى كردةى طوتاريي   

ء لؤدظيط ويتجينستني ء ئؤسنتءسريلءتيؤري كؤمةَلايةتي
(interactional constitution ) ئةقَلى جؤرج هربةرمتيدءتيؤرةكانى
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نةشومناى ئةخالقي بياجيَيء لؤرانسء ئةخالقياتي طوتارى كارل 
 (. Heidelberg colleague Karl-Otto Apel)ئوتو ئةثل-هيديلبريط

ثَيي (دووبارة ثَيناسةكردنى رؤَلى فةلسةفة)لة تؤذينةوةيةكيدا لةمةِر 
فةلسةفيدا شَيوازَيكى نوَيي  واية كانت لة مَيذووى بريوباوةِرةكانى

بيناكردن لة فةلسةفة داهَينا، نةخامسة كاتَيك بيين ئةو ثَيشكةوتنةى 
مةعريفة لة بوارى فيزيادا ثَيويستة الى فةيلةسوفةكان طرنط بَي 
نةك لةبةرئةوةى شتةكة ثةيوةستة بة رووداوَيكى مَيذوويي، بطرة 

سةملَييَن لةمةِر توانا مرؤييةكان دةلةبةرئةوةى ئةو ثَيشكةوتنة 
لةبارةى شيكردنةوةى ثرةنسيثةكانى مةعريفة . داهَينانى مةعريفةدا

رةخنةى لة بةكارهَينانى ( ثوخت/رةخنةى ئةقَلى ثةتي)كانت لة
هةَلةى تواناى وةدةستهَينانى مةعريفة طرتووة، ئينجا كانت بةكردةنى 
ى لة مةعريفةى تيؤريدا جياوازي كردووة لة نَيوان توانستى ئةقَل

توانستى حوكمدانن كةواتة لَيرةدا وابةستةييةكى بةهَيز  ثراكتيكء
رةسةنء سيستةمى كؤنسَيثتى  هةية لة نَيوان تيؤرَيكى طةوهةرىء
 .خؤوة نامَيذوويي تَيكِراى رؤشنبرييي بطرتة

ناتةبا  -فؤرماَل-هابرماس راى واية ضةمكى كانت لةمةِر ئةقَلى شكَلى  
يؤرَي مؤدَيرنيزمى هةَلطرتووة، لةوةدا لة نَيوخؤيدا،ضةند ماكَيكى ت

( ئةقالنيةتى طةوهةرى)خؤى دةنوَييَن لة دةستبةرداربوونى كانت لة 
لَيكدانةوة ميتافيزيكىءدينيةكانى جيهان دةطةِرَيتةوة، لة كة بؤ 

جا هابرماس ثَيشنياز ( ئةقالنيةتي ثراكتيكي)متمانةى بة
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َلة روواَلةتيانةى تةنانةت طةر فةلسةفة دةستبةردارى ئةو رؤ)دةكات
كةلضةر ئةوة  خؤيشي بوويةوة لة رووى حوكمدانة سةر تَيكراى

 ...(دةكارَيءثَيويستيشة زةرورةتى ئةقالنى بثارَيزَي
 (Enlightenment) هابرماس نةريتةكانى كانتء رؤشنطةريي 

سؤسياليستى دميوكراسي لة ميانةى جةختكردنةسةر تواناى طؤِرينى 
يكردنى خستةِروو، هةروةها كؤمةَلطةيةكى جيهانء زَيدة بة ئينسان

بة  تارادةيةكدادوةرانة لة ميانةى ضؤنيةتى طةيشتنى مرؤظطةل 
هابرماس دانى ناوة  -جةدةل-مةنتيق لة ميانةى ئةخالقياتى ديالؤط

 لَي ثَيويستة دةستكارى(ثرؤذةيةكى بةردةوامة)بةوةى رؤشنطةريي
ئةو خؤى لة بة ئاكام بطات، بةمةش  بكرَيتءراستبكرَيتةوةو

هؤى ئةو قوتاخبانةى فرانكفؤرت دوورخستةوةءرةخنةى لَيطرت بة
راديكالييةتءزَيدةِرؤيية ناِروونةكةى، جطة  ءبةدبينيية لةرادةبةدةرةى

 (.postmodernist) لةرةخنةى لة ثؤست مؤدَيرنيزم
لة مةيانى كؤمةَلناسيدا ثشكدارى سةرةكي هابرماس برييت بوو لة   

كى طشتطريانةى ثةرةطرتنى كؤمةَلايةتي ثةرةثَيدانى تيؤرَي
( modernization) شارستانيةتيي ء جةختكردنةسةر مؤدَيرنيزةيشن

ئةو مةزهةبة ئةقليةى دةَلَي  -انيةتلةسةر جياوازى لة نَيوان ئةقَل
ئةقَل لة سروشى ئيالهيةوة سةرضاوةى نةطرتووة، بطرة ئةقَل تاكة 

انيةتي تةواسلييةء  قَلو ئة-هيدايةتي هةقيقةتى ديين يا مةعريفة
ازطةريي باَلى بةسةر كَيشاوة، ئةمة انيي ئامِرئةقَل/سرتاتيجيةتى 
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( differentiation) تةفازل يا تةمايز -رةخنةيةكة دذ بة تيؤري 
دارَيذةرى سيستةمة ثةرةطرتووة كؤمةَلايةتييةكان لةاليةن 

 . لؤهمانءثارسؤنز
 modernity and) لداكؤكيكردنى لة مؤدَيرنَيتةءكؤمةَلطةى سيظي 

civil society ) سةرضاوةى ئيلهامبةخشى ئةوانيديكة بوو، وةك
 ئةلتةرناتيظي سةرةكى فةلسةيف فرةرةنطةكانى ثؤست بونياتطةرايي

(poststructuralism)  هةروةها شيكردنةوةيةكى كاريطةريشي لةمةِر
 . سةرمايةداريي درةنطوةخت خستةِروو

 (humanization) انيةتءهيومانيسمهابرماس  ثَيي وابوو لة ئةقَل   
ءبةدميوكراسيكردنى كؤمةَلطة لة رووى داوودةزطايي 

(institutionalization) انيةتي رةطاذؤ لة ةوة داية توانستى ئةقَل- 
كة حاَلةتَيكى  (communicative competence) فاعليةتى تةواسلي

 .تاكاليةنةى جؤرى ئينسانيية
لة ميانةى رةوتى ثةرةطرتندا  ةواذةيةية ئةو دةستهابرماس ثَيي وا  

كة زؤرجار لة رَيي  –طةشةى كردووة، لَي كؤمةَلطةى هاوضةر  
بواروكاية سةرةكييةكانى ذيانى كؤمةَلايةتيةوة وةك بازاِر، دةوَلةت، 

انيةتَيكى لة رَيطةى ئةقَل -رَيكخراوةكان داثلؤسَينراوة
 .ازطةرايي كؤنرتؤَلى كردووةئامِر/سرتاتيجي

 -دووبارة بيناكردنةوةى زانست)رماس ضةمكى هاب   
Reconstructive science )بؤ : بةمةبةستَيكى دووسةرة خستةِروو
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لة نَيوان فةلسةفةوكؤمةَلناسيداء (تيؤرَيكى طشتى بؤ كؤمةَلطة)داِرذتنى
( theorization -تيؤريزةيشن)بؤ نةهَيشتنى ئةو درزةى نَيوان 

دووبارة )ثةرادميي( empirical research -تؤذينةوةى مةيدانى)(و
داواى سةرةكيية لة دةورى ( انيةتبيناكردنةوةى ئةقَل

ء (رؤشنبرييي،كؤمةَلطةءكةسايةتى)ذياني -جيهانى (بونياتى)
دووبارة )تايبةت بة (وةزيفيةكةى)بةدةنطةوةهاتنى يا وةَلامدانةوة

بةرهةمهَينانى رؤشنبرييي، تةكاموىل كؤمةَلايةتيءنةشومناكردنى 
 -تةمسيلي رةمزى)لةبةرئةو ئاماجنة جةدةل لةمةِر(ةتيكؤمةَلاي

symbolic representation ) ثَيويستة سرتاكضةرةكة بلكَييَن بة طشت
دووبارة بةرهةمهَينانى )و(ثةيوةنديية ناوخؤييةكان)رووةتةكانى ذيان

ثةيوةنديية )سيستةمة كؤمةَلايةتيةكان بة ديوة ئاَلؤزةكةيدا(ماددي
ئةو (ان سيستةمة كؤمةَلايةتييةكانءدةوروبةردةرةكييةكان، لة نَيو

دا (تيؤري طةشةكردنى كؤمةَلايةتى)منوونةية بةرلةهةر شتَيك لة
 .ثراكتيزة دةبَي

 سةرةتا لة دووبارة بونياتنانةوةى مةرجة ثَيويستةكانى فيلؤطينيا    
(phylogeny()ثةرةسةندنى رةضةَلةك) ى سةمتةكانى ذيانى

تاوةكو شيكردنةوةى ( انيسمهيوم)كؤمةَلايةتيءرؤشنبرييي
كة هابرماس دابةشي (سةمتة كؤمةَلايةتييةكان)ثةرةستاندنى 

ئةو . دةكاتةسةر سةمتءشَيوازي هاوضةر ءنوَيءتةقليديءسةرةتايي
دووبارة بيناكردنى مةنتيقي )تةرحة هةوَلَيكة بؤ داِرذتنى ثةرادميى 
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وخت لة اليةن هابرماسةوة ث(سةمتة كؤمةَلايةتييةكان()طةشةكاريي
لة نَيوان جيهانى (تةفازل يا تةمايز)كرايةوة لة ميانى

هةروةها لة دووتوَيي ) زيندةطييءسيستةمة كؤمةَلايةتييةكان
نةشومنا لةمةِر "و"انيكردنى جيهانى طوزةرَينراوءذيانبةئةقَل"

 "(.ئاَلؤزكاوييةكانى سيستةمة كؤمةَلايةتييةكان
ةجي خبةنةِروو لةمةِر ى مةنهيهةندَيك هةوَل دةدةن روونكار: دووةم  
ى ثرؤسة مَيذووييةكان نةخامسة لةبارةى (لَيكدانةوةى ديناميكيةت)

 .انةى ثَيشنيازةكانى تيؤري طةشةكارييءنةشومنا(واتا تيؤريي)ئةو

هابرماس وةريسي سةرةكى هاوضةرخى قوتاخبانةى فرانكفؤرت، ئةو    
دةيةك طةرضي لة رووى بريوباوةِرةوة لةطةَل نةوةى ثَيش خؤى تارا

كؤك بوو لَي دوايي بة تةواوةتى رَيضكةكةى خؤى طؤِري، ئةو سةر بة 
ضةث بوو،  بةَلام بةشَيوةيةكي ضاوةِرواننةكراودا رةخنةى لة نةريتة 

 :فيكرييةكانى ئةوسا طرتووة، ئةو ديدي ئاوابووة
 .تةزاوجي نَيوان بونياتءكردار لة يةك تاكة تيؤرَيكى تؤتاَل: يةكةم  
َييةى داكؤكيكةري ثرؤذةى مؤدَيرنيزم بووة، نةخامسة بةو ث: دووةم 

 .ئةخالق هةردوو بريؤكةى ئةقَلء
ئةو راى واية مؤدَيرنيزم شكستى نةهَيناوة بطرة هةرطيز بةرجةستة   

نةكراوة، جا لةبةر ئةوة مؤدَيرنيزم بةكؤتا نةهاتووة، جا بةمة 
بةتةواوةتى ثَيضةوانةى نةوةى ثَيش خؤيةتى سةبارةت بةو 

وَيستةيان لة رةخنةطرتن لة ئةقَلى رؤشنطةريي، لَي هةَلوَيستى ئةو هةَل
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سووربوونة لةسةر جةدةىل رؤشنطةريي، واتة ثرؤسةى رؤشنطةريي دوو 
 : رووى هةية

 .يةكةميان، فيكري بيناى هةرةميية
توانستى دامةزراندنى كؤمةَلطةيةكي ئازادة، هةر ئةمةشة : دووةميشيان

 .مؤدَيرنيزمكةموكوِري تيؤرةكةى ثؤست 
 سةبارةت بة بةرذةوةنديية مةعريفييةكان الى هابرماس بريتية 

لةوةى ئَيمة هةميشة طةشة بة مةعريفة دةدةين بؤ مةبةستَيكى 
دياريكراو جا بةديهَينانى ئةو مةبةستة بنةماى بةرذةوةندميانة لةمةِر 
ئةو مةعريفةية، ئةو بةرذةوةنديانةى هابرماس طفتوطؤى 

ية لة بةرذةوةندي هاوبةش لة نَيوان تَيكِراى خةَلكى لةسةردةكات بريت
بةحوكمى ئةوةى ئَيمة ئةندامى كؤمةَلطةى مرؤيني، هابرماس راى 
واية بةتةنيا كاركردن سيفةتى جياكةرةوةى مرؤ نيية لة ئاذةَل، بطرة 
زمانيش، كاركردن دةبَيتةهؤى ثةيدابوونى بةرذةوةندي تةقةنيي، كة 

ثرؤسة سروشتييةكانءئيستيغالل كردنيان  بريتية لة كؤنرتؤَلكردنى
 . بؤ بةرذةوةندميان

ويستَيكى زؤرى بَيطومان هابرماس خاوةن خواستء 
بؤيةش دةقءنووسنيءكؤششةكانى رووبةِرووى تيؤرىءفةلسةفيية، 

رةخنة بوونةتةوة لة اليةن فةيلةسووفءتؤذةرانى هاوضةر  جا ض لة 
 .مانى يا فةرةنسياليةنى ئةنطلؤساطسؤنيةوة بَي يا اليةنى ئةَل
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رةخنة لة بريي هابرماس ثرسَيكى مةنتيقية بةو ثَييةى لةسةر   
ثرؤسةى تةركييب فةلسةفيةوة بيناكراوة بةجؤرَيك ويستوويةتى 

تةوةرى بةهؤيةوة طشت رةوتءدياردة تيؤريةكانى ديكة رةت بدات، كة 
 . بابةتةكة مؤدَيرنيزمءراشيؤناليزمة

ى ديالؤطئامَيزة، رةخنةطرتن رةطةزي دةقةكةى لة بنةِرةتةوة دةقَيك
ثَيكهَينةرى شَيوازى لَيكدانةوةوشرؤظةكردنة، هةروةها ثةيرةو كردنى 
رَيطةى تاوتوكردنى تيؤرة فةلسةفىءسؤسيؤلؤجيءسياسيةكان، كة 

 .وةك كةرستةى تيؤرةكةى دايناونءباسي كردوون
 سةرجنى ئةوةى داوة، كة ثراكتيزةكردنى تيؤرةكةى(رميؤن بؤدؤن)   

ضونكة هابرماس لة كؤمةَلطة ئاَلؤزةكاندا شتَيكى ئاسان نييةءقورسة، 
 .دةكرَي ثيادة(تةواسوليةكان)تةنيا لة نَيو طرووثة سنووردارة

 : لةو مشتومِرءسةرنجء رةخنانةى لة هابرماس طرياون   
رةخنة لة هابرماس دةطرَي بةو (1997)(j. M. Vincent)  م فانسان

بريؤكةى سةرةكى )وورة دةهةمبةرثَييةى بَي هةستءنةستءشع
    (.تايبةت بة زاتيةتي تةشخيسيءتةفةرودى

 :لةو رةخنانة طوايةهةروةها   
هابرماس نةيسةملاندووة و ناشتوانَي ئةولةويةتى كردةى تةواسولي  -2

 .لةثَيش كردةى سرتاتيجي بسةملَييَن
ثةيوةستة بة رةخنةى يةكةم  تَيزةكةى لةبارةى رزطاربوون  -1

َينراوة، جطةلةوة هةوَلي بيناكردنى رةخنة لةسةر جياوازى نةسةمل
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كردن لة نَيوان رةخنةوذيانى رؤذانة هةلومةرجى ئةو رزطاربوونةى 
 .باسي دةكات لةباردةبات تةنانةت مايةى طومانيشة

هةيشة بة ئايدياليست ناوى دةبات سةبارةت بة تيؤرةكةى لةرووى -3
ئايدياليانةى  سةبارةت بة رةهةندى).ثراكتيزةكردنيدا

هابرماس ئةو رةخنانة رةتدةداتةوة "ئةكتيظيتَيتى تةواسولي"تيؤرةكة
ثَيي " 311-312-311طوتارى فةلسةفيانةى مؤدَيرنيزم ل"لة كتَييب

واية ئةو تيؤرة جة  دةكاتة سةر دووبارة بةرهةمهَينانةوةيةكى 
رةمزي جيهانى طوزةرَينراو لةتةك يا شانبةشانى دووبارة 

ش ثرؤذةكةى هابرماس بةمة (نةوةى ماترياليانةى جيهانبةرهةمهَينا
ئةو . دذيةكيي لة ئاماجنةكان دةناَلَييَن بةدةست ضةند خاَلَيك لة

ئةركةى طؤِرينى ئةلفوبَيي فةلسةفةكةى هابرماس كارَيكى ئاسان نيية، 
دةستةواذانةى دايِرذتووةوثَيويستيان بةوة هةية لة وتةزاءجطة لةو 

مةبةستيةتى، (هابرماس)خؤيان دابن وةك ئةو جَيطةورَيطةى شياوي 
هابرماس منوونةى رؤشنبريَيكى ديناميكية، كة لةطةَل بزاوتى 
كؤمةَلطةءمَيذوو لة كارلَيككردنَيكى بةردةوام داية لة سونطةى بِرواى 
بةوةى تيؤر هةميشة ثَيويستى بة نازكردنة لةسةر خؤى هةر كاتَيك 

 .اكتيزة بكاتويستى خؤى بةسةر بوارَيكى ديكةدا ثر
رةوتةكانى ثؤزةتيظيزم بريتية  ناتةبايي سةرةكى نَيوان هابرماسء  

ئةزموونطةراييةكان، هةروةها ئةو رؤَلة  لة هةَلوَيستيان لة زانستة
ئايديؤلؤجيةى ئةو رةوتانة دةيبينن لة نَيو كؤمةَلطةى ثيشةسازي 
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ثَيشكةوتوو، هةرضةندى ثؤزةتيظيزخموازان جةخت بكةنة سةر 
بابةتيانةى ءفؤرمى (دميوكراسي)ةى بَياليةنى كار لة كؤمةَلطةىوةزيف

ئةوة هابرماس ثَيي واية رووى بابةتيانةى  كردارءدةرةجنامةكانى،
خودى ئةزموونى زانستى رةطاذؤية لة نَيو ساتةوةختى تَيهةَلكَيشيي 
، نَيوان خودةكانءلة مةيانيدا زمانى هاوبةش كارلَيكدةكةن

دةكات بؤ شاردنةوةى ئةو ساتةوةختةى، كة زانستطةرايي هةميشة كار
لةاليةكي ان بؤ لَيكتَيطةيشنتءكارلَيككردن، رخيؤشكةرة بؤ خودةك

ديكةوة هةَلوَيستى هابرماس مةزهةبَيكى طشتطرية، كارطةلي زؤر تاوتو 
دةكات بةجؤرَيك بوارى فةلسةفةى سياسي رةتدةدات، بةكورتى 

تنةِرووى روانطةيةكى خس( كردارى كؤمةنيوكةيتظ)تيؤرةكةى لةبارةى
ي طشتيانةى واتاءئيحا لةء راستطؤيي يا سةالحيةتة، روانطةيةك ئةقَل

تيؤري تاوتودةكات هةروةك ضؤن فرة وَينةى ئةقَلي ثراكتيكيش 
–لةمةِر  -ئينفيعالي-شةنوكةو دةكات، ئةو نةزعةى سروشتىء

ئةخالقي رةتدةكاتةوة، تاسةوحةزوئارةزووى رووةو  -ئيستيداللي
ردنة لة ئةقَلى تيؤريءثراكتيكى، جاروباريش رةخنةطرة لة داكؤكيك

 .روئياى ديينء ميتافيزيك
، كة ضوار دةكرَي ثرؤذةكةى هابرماس بةسةر ضوار ثرسي سةرةكى   

 :دابةش بكةين جومطةى هةرةطرنطن،
َيكى -تيؤرى راشيؤناليزةيشنن بة شَيوةى رلشيؤناليزةيشن :يةكةم

 .بةردةوام
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تةواسولي، ضوون هةوَليداوة شَيوازَيك بؤ تيؤرى ضاالكي  :دووةم
 .ثةيوةست بةو ضاالكيةى رووةو لَيكتَيطةيشتنةسةملاندن دابِرَيذَيت 

تيؤرَيك لةمةِر مؤدَيرنيزم، لةميانةيدا جةختى كردؤتة سةر  :سَييةم
طةشةثَيدانى تيؤرَيكى جيا لة مؤدَيرنيزم بة ثشت بةسنت بة 

نادروستةكان، كة كؤمةَلطةى  - ؤتيؤرةكةى بؤ لَيكدانةوةى دياردة سؤسي
 .نوَي ثَيوةى دةناَلَييَن

طةشةثَيدانى ضةمكَيك لةمةِر كؤمةَلطةوة بة كؤكردنةوةى  :ضوارةم
   . هةردوو تيؤرى ثراكتيكءسيستةم

 بةشي دووةم 
 رةخنةطةرايي   
 تيؤرَيكى نوَي   
 
تيؤرى رةخنةطرانة لةسةر بنةمايةكي طةوهةرى رةخنة روونة   

هةر رةوتَيكى  ، لةدةرةوةى ويستَيكى طشتطريانةءهةَلنراوة
ثَييةى رَيرةوَيكى جةدةلي كراوة ثةيرةو دةكات  جا بةو( نةسةقئامَيز)

بة رةهةندَيكى ماترياليةوة ئةوة لة ملمالنة داية لةطةَل ئايدياليزمى 
 .بنةما هيطليةكةى مانى ض بة واتا كانتيةكةى يا سةرضاوةوئةَل
ةية، مؤركَيكى رةخنةطرانةى ثَيوس كاروكردةوةكانى هابرما 

، هةر ئةويشة ثَيشةنطى طوتارى يزمرةخنةطرتن لة رةوتى ثؤزةتيظ
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درَيذةثَيدةرى فَيرطةى )هةندة لَيكؤَلةر ثَييان واية هابرماسرةخنةيي، 
 (1()منايندةى هةنووكةيي تيؤرى رةخنةيية)يا (2()فرانكفؤرتة

ى (كةيشنكؤمةنيو) ياساى واتاء ماس مؤركى بريؤكةى هابر
 انة بكةين، كة ازة، يةكةم شت ثَيويستة درك بةو ئامِرهةَلطرتوو

...................................................................... 
 

(1)BALANDIER(G):Le detour,pouvoir et modernite;Paris,Ed,Fayard   
P132. 

(2)Assoun(P.L)Raulet(G);Marxisme et theorie,Paris,Ed.Payot,1978.  

P29 

بةهؤيانةوة بريمةندَيكى وةك هابرماس توانيويةتى بريؤكةيةك بينا 
ضةمكة                 بكات بة (  كؤمةنيوكةيشن)بكات بةوةى ضةمكى 

ئةو بنةماى يؤرَيكى رةخنةطرانة لة كؤمةَلطة، مةركةزيةكةى ت
غن، ئةو ارةخنةى داِرذت ثةيوةست بةو كؤمةَلطةيانةى نادروستءنةس

دانا بؤ رووبةِرووبوونةوةى ئةو  بوو ضةمكءهزركردنى ئةوتؤي
لةو كؤمةَلطانةشدا  دةردءكةموكوِريانةى كؤمةَلطة هاوضةرخةكان،

 ازَيكىرةطةزَيكى وةك زمان كاريطةرى خؤى هةية، زمان وةك ئامِر
 هةروةها هةرةطرنط، كة بةهؤيةوة مرؤطةل دةوروبةرةكةيان دةطؤِرن،

خؤى كة بةدةورى (بةرذةوةندي ثراكتيكي)يدابوونىدةبَيتةهؤى ثة
هابرماس بؤ وةالنانى .)*(هؤى ثةيدابوونى زانستة تةئويليةكان تةَيدةب

هةوَليدا بيسةملَييَن، كة خودي ( تةئويليةت)بانطةشة طةردوونيةكانى 
ي لومةئةت)اوة كاتَيك ساتةوةختى هريمينوتيكا ئةوكاتة دةشَيءطوجن
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نيية بريتية لةو ثرؤسةيةى لة مةيانيدا  ضةمكَيكى زؤر روون/زاتى
هؤشياريي ئاقَلمةند لة مةرجةكانى بريكردنةوةيدا 

دةستةبةر بوو، كة ميتؤدَيكى تايبةتة بؤ طرووثَيك لة (دةثرسَيتةوة
 ماركسيزم،) تايبةمتةندية ئةقالنيةكانى زانستة رةخنةييةكان

....................................................................... 
طرنطى دةدات بة (زانستى تةئويل)يا( Hermeneutic -هريمؤنتيكا)*() 

فامكردنى ئةوةى مرؤطةل دةيَلَينء بريي لَيدةكةنةوة، هةروةها ثةيوةندي ئةمة بة 
 .كردةوةكانيان

 طرنطي  (.فةلسةفة بةو ثَييةى تيؤرى رةخنةيية دةروونشيكارييء
 واتة      لَيككردنى بةشةريةبةرذةوةندي ثراكتيكي رووةو كار

    يةكديءرَيطةو رَيطةى تةئويلكردنى كاروكردةوةكامنان دةهةمبةر
فامكردنى يةكرتيءئةو رَيضكانةى لة ضوارضيوةى رَيكخستنة  ضؤنيةتى

 .كؤمةَلايةتيةكانةوة بةهؤيانةوة كارلَيكدةكةين
ا هابرماس راى واية لَيتَيطةيشتنكاريي لة نَيو زمانَيكى هاوبةشد  

ى خودي تؤذةران رؤدةضَي، (طرووثى كؤمةنيوكةيتظ)تةنانةت بؤ نَيو 
زمان بونياتَيكة لة نَيو ثةيوةنديةكي ديالؤطئامَيزدا ياريدةى 

 .داطوزراشكردن دةدات لة تاكةكةس لة مةيانى وتةزا طشتييةكان
زمان الى هيطل بةردةوامى خودة بكةرةكانء هابرماس ثَيي واية   

ة، بةلكة مةبةست بةكارهَينانَيكى رةمزي تاكى هاوطوزةرانةكان نيي
طؤشةطرية، كة رووبةِرووى سروشت دةبَيتةوةوشتةكان بةناو دةكات، 
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بريؤكةى ئةو )بةخشينى ناووزاكرية دوو رووى خودى يةك شنت
 (1)( هةبوونةى هؤشيارى زاكريةية، خودى هةبوونةكةيشي زاكريةية

 لة عامةكةيةو لةزمان بةتةنيا بةو ثَييةى زمانى طة)هةروةها 
خودخيؤيدا دانثيانراوة،  بةهةمان رَيطةش لة هؤشياري طشتدا واية، 
 هةر هؤشياريةكي قسةكةر تياية راستةوخؤ دةطؤِرَي بؤ هؤشياريةكي
 ديكة بةمةش بةثَيي ناوةِرؤكةكةى لة طةلَيك دةطؤِرَي بؤ زمانَيكى
 راستةقينة، بؤ روونكردنةوةو وتنى ئةوةى هةر تاكَيك

كةواتة زمان وةك ئريسَيكى رؤشنبرييي دةضتة نَيو  (2)(ةتىمةبةستي
ضونكة واتا نةطؤِرءدروستةكان بؤ (كؤمةنيوكةيتظ)ى ئةقَل

ئةمةية زادةى  - زاتةكاندا -سؤبَيكةكانبةشداريكردن لةنَيو 
تة نَيو ثةيوةنديية ئاَلووَيريةكان بةمةش َيتراديسيؤنءرَيدةدات بض

ةكى بنجداكوتاء لة رووى مييكارلَيككردنةكة بةندة بة بةردةوا
 .زمانةوانييةوة

نيية، بةلكة زمانى ئاساييشة لة (ييةثوختة)زمان تةنيا ئةو زمانة 
ك نةسةقَيكى رةمزى ةو هَيماءجووَلةى جةستةيي، بةو هؤيةى زمان

رؤَلَيكى طةورة دةبييَن لة بةرجةستةكردنى زاَلدةستىءطشتاندنى 
رؤًلى )ى واتة وةهمءثشتيوانيكردنى سيستةمى كؤمةَلايةت

 .  دةبييَن(ئايديؤلؤجي
يةكَيك لة بريوبؤضوونةكانى هابرماس لةوةوةية، دؤزينةوةى ئةو  

ازةى بةهؤيةوة بونياتى كؤمةَلايةتى ثرؤسةى كارلَيككردن هؤءئامِر
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دةشَيوَييَنء ناجَيطريييء شَلةذاوى دةنَيتةوة، ضوون بةدحاَليبوون لة 
فريوبدرَينء بةرَيكوثَيكيش  نَيوان مرؤطةلدا هةية، هةروةك دةكرَي

 .سةريان لَي بشَيوَينرَي
كةى شَيواويي روودةدات؟  كاتَيك وةقايعى حاَلةتَيكى دياريكراو لة  

وة لة ثرؤسةى هةندة بةشداربووان يا طشتيان دةشاردرَيتة
، مةبةستى زانستة رةخنةييةكانيش، (كؤمةنيوكةيتظ)كارلَيككردنء

زطاربوون هةَلنراوة، بريتية لة كة لةسةر بةرذةوةندي ئينعيتاقءر
ية لة ثرؤسةى دؤزينةوةى ئةو شَيواويةى هة

ء ضاككردنى، ئةم بريؤكةية بنةماى (كؤمةنيوكةيتظ)كارلَيككردنء
رةخنةييةكةى هابرماسة تا رادةيةكيش بة تيؤري رةخنةيي  تيؤرة

   .تةقليدي دةضَيت
زى كؤمةَلايةتيةكانى سةدةى بيستةم هؤوئامرا زانستة مرؤييء  

ئةوتؤي شيكردنةوةيان خستووينةتة بةردةست رَيخؤشكةر بؤ 
ثشكننيءلَيكؤَلينةوةى كؤمةَلطةى هاوضةر  بةشَيوةوجؤرَيكى 
زَيدةجياواز لةوةى ماركسيزم، هةروةها ماركس خؤى لة 

نةكردووة، ئةوانةى هةريةك لة  زانياريءدةرةجنامكارييةكان بَيبةش
ئةمِرؤ سوود لة  ريمةندانردؤ ثَيي طةيشت بوون، بهيطلءمسيتءريكا
ن، كة لة ذيانى يدءثارسؤنء تةنانةت لؤهمان دةبينظيبةرودؤركهايمءم

 . دميوكراسي ئةو دةيان ساَلةى دوايي بةرضاو دةكةوَي
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هابرماس تاكة تيؤريزانى ئامادةية خودان كةسي داكؤكيكةر لة   
اني رؤشنطةريي، كولتوورى مؤدَيرنيزمى ئؤروثايي، كولتوورى ئةقَل

ئةو كةسةى بةطومانةوة سةيرى  -راى ئةوةى قوتابي ئةدؤرنؤ بووةوَي
لَي ئةو بِرواى بة هةبوونى دةرفةتَيكى  -ئةو كولتورةى دةكرد

ثَيي ئةو انيةتى رؤشنطةرى، هةميشةيي هةبووة بؤ رزطاركردنى ئةقَل
ضةشنى وفةكانى سةدةى هةذدةهةم وواية ئةو دةسكةوتانةى فةيلةس

ئةخالقي  بؤ طةشةثَيدانى زانستى بابةتيانةء وانء ثَيشةنطن هةوَلَيك
طةردوونيء ياساى طةردوونىء هونةرى ئايندة، ئةمةش بةثَيي 
لؤجيكى ناوخؤيي هةريةكَيك لةو بوارانة، واتة بة راى هابرماس ئةو 

وثة بةرايية بريمةندانةى مؤدَيرنيزم هةوَلياندا بة شَيوةيةكي وطر
لةطةَل بةشداريكردن لة اني ذيانى كؤمةَلايةتي رَيكبخةن ئةقَل

 .لة كؤمةَلطةي نوَيدان ، كةبةيانكردنى ئةو ميكانيزمانةى هةميةنة
سةبارةت بة ثةيوةندي ئاَلووَيرانةى نَيوان كةَلضةرةكانةوة ئةوة   

هابرماس ثَيي واية هةرةباشرتين كار ئةوةية ضوارضيوةيةكي 
لةرووى ) موئةسةساتى دابِرَيذرَي بةمةبةستى هاوِرا بوون 

دةطةَل شَيوازةكانى ديالؤطى تةوافوقي بونياتنةر و (ةرميةوةف
بةرهةمهَين وةك كؤنطرةى ظيةنا لةبارةى مافةكانى مرؤظ، كة نةتةوة 

هةرضةندة –يةكطرتووةكان رَيكى خست، لَي ئةو ديدارة فةرمييانة 
ديالؤطة رؤشنبرييية ئاَلووَيريانة  لةسةر ئاستة جياجياكانةوة ئةو

ئةوة ناكارَي بةتةنيا  –ةبَي مرؤظ كاريطةريان دبارةى مافةكانى لة
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 -نةمةتية–شَيوازطةراييةميكانيزمى بةرهةمهَينانى بريوباوةِرة 
لة نَيوان كةَلضةرةكانى ( كؤمةنيوكةيتظ)زاَلدةستةكان رابطرَي لةمةِر 

تةنيا )سةردةمى عةولةمة، هةروةها هابرماس ئاماذة دةدات بةوةى
انء مامَلةكردنَيكى بابةتيانة لةطةَل لةرَيي رةهاكردنى ثةيوةندييةك

ةها هةرو( دياردةو شَيوازة راراكانةوة دةطةين بة كرانةوةى زيهنياتةكان
دا ثَيويستة كاربكةين بؤ (كؤمةنيوكةيتظ)لة مومارةسةى رؤذانةي 

بيناكردنى بةردةوامى متمانة، ئةمةش ثَيويستة وةك دةروازةيةك بؤ 
ازةكانى انيانة لة ئامِرتةرجةمةكردنى ئةو شرؤظةكاريية ئةقَل

ميدياءقوتاخبانةوخَيزاندا، بؤ ئَيمةش ديدَيكى نؤرماتيظانة طرنطة، 
سةبارةت بةخؤمان لةمةِر  كةَلضةرةكانى ديكة ئةمةش رةطةزَيكى 

 ةريش خؤرئاوا دووبارة ضاوي كردةطرنطة لةو ضواضيوةيةدا، ط
زانَي، كة وَينةكةى خودي خؤي،  ئةوة ناكارَي بؤ منوونة بةو خاَلانة ب

ئةوةى ئاوا سةيري بكات  ثَيويستة لة سياسةتةكةى راستى بكاتةوة بؤ
وةك بةرجةستةكردنى لَيكنزيك كردنةوةيةكى شارستانيانة، طةريش 
سةرمايةداري لةرووى سياسيةوة كؤنرتؤَل نةكرَي، كة نة 
بةئةخالقياتءنة بةختوب دةزانَي ئةوة مةحاَلة قافلةى تَيكشكَينةرى 

 .نى بوةستَينرَيتئابوورى جيها
بةرةى ديالؤطى  :بكات هابرماس ويستى لة دوو بةرةوة رةخنة ثيادة 

بةرةى  زاانستى لةطةَل ئةوانةى بة ثؤزةتيظيزم ناويان دةباتء
ملمالنةى ئايديؤلؤجى، لَيرةدا ض بَياليةنيةك نيية لة مومارةسةى 
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يةكى دهةر شَيوازَيكى مةعريفيش ملكةضي بةرذةوةن زانستىء
 .ةتايبةتي

زؤر بةروونى رووى لة طرنطى ( مةعريفةوبةرذةوةندي)لة كتَييب  
ثَييةى شَيوازَيكى  رامانة لة فةلسةفةى ئايدياليستى ئةَلماني بةو

دووبارة  ئامرازَيكة بؤ رةخنةطرتنء تايبةتة لة مةعريفةو
هةروةها هةر لةو كتَيبةدا  ضةمكةكان، بيناكردنةوةى بريوباروةِرو

ماني دةبينني هةر لة ولتوورى رةخنةيي ئةَلئامادةطيي بةهَيزى ك
، هابرماس ء فرؤيدماركس دةطاتةكانتةوة، ئينجا هيطلءنيضة، تا

سةرقاَل بوو بة طةشةثَيدانى ئةو كولتوورة رةخنةيية بؤئةوةى 
بيطةيةنتة تيؤرَي لةمةِر كؤمةَلطة بشَي رةطةزةكانى تيؤري 

ايكرد طشت ئةو لة مؤدَيرنيزم تةرح بكات، ئةمةش و( كؤمةنيوكةيتظ)
رةوتانةى ثرسيارة رةخنةييةكان دةضةثَييَن وةالبيَن لةبةراييةوةش 
رةوتى ثؤزةتيظيزم، كة ئاوا زانست تةرح دةكات بةو ثَييةى تاكة 
ضاالكيةيةكة، كة طوزارشي واتادار بةرهةمدَييَن، بةدوورخستنةوةى 
بريكردنةوة لة ئايديؤلؤجياى زانستءتةكنيك لة ميانةى ضةثاندنى 

 ة كؤمةَلايةتيية هةنووكةييءيرسيار تايبةت بة بةرذةوةنديث
داهاتووةكان، ئةوانةى كة لةثشت هةر بِريارَيكى تةقةنى دان، بةمةش 
مةشروعيةتى كؤنرتؤَلكردنى تةقةنى دةستةبةر دةكرَي لةمةِر 

 . رةخنة نايانطاتَيئةوةتا دةستى بةرذةوةندييةكان، يا 
 : ر بةرذةوةندي ثؤلني دةكاتجؤ تَيبدا سَيهابرماس لة هةمان ك 
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 زانستةكانى )بةرذةوةندي تةكنيكي، يا ئامرازطةريي، كة : يةكةم 
زانستةكانى )رَيكدةخات( شيكةرةوةيي ،ئةزموونطةرايي

هةروةها ئةو زانستانةى خودان (مامتاتيكءفيزياءثيادةكردنيان
رةهةندَيكى بةرذةوةنديي تةقةنني، ئاماجنيان كؤنرتؤَلكردنى سروشتة 

بةرذةوةندي ثَيداويستيةكانى ئادةميزاد، ثشتبةستوو بة ئةقَلى  بؤ
ازطةرايي، بةمةش زَيرت نزيك بوونةوة لة ئايديؤلؤجيا خؤى لة ئامِر

هاوبةندى نَيوان مةعريفةى ئةزموونطةرييءبةرذةوةندي تةكنيكي 
 .دةبينتةوة

زانستةكانى )، خؤى لة ثراكتيكي هةية-مؤركَيكى كردةني: دووةم 
طشت ئةو زانستانةى كارلَيككاريي )دةبينتةوة (تةئويليمَيذوو ء 

مةبةستى بةديهاتنى (ى زمانبةشةري بةديدَينن، بؤ منوونة زانست
وكارلَيككردنة لة نَيوان خةَلكى و لةضوارضيوةيةكى (كؤمةنيوكةيتظ)

 .طشتيدا، ثشتبةستوو بة ئةقَلى تةواسلي
ذةوةنديةى ئةو بةر( بةرذةوةندى لة ثَيناو رزطاربوون: )سَييةم 

وةك (كانرةخنةيية زانستة كؤمةَلايةتيء فةلسةفيية)ثةيوةستة بة 
مةبةستيشيان ئةوةية يش ناوى دةبات، (زاتى ىلومتةئة)هابرماس بة

خةَلكى بتواننء بكارن تةحةكوم بة جومطةكانى دةسةَلاتءكؤمةَلطة 
بة مانا طشتيةكةى رزطاريان ببَيت،  (ئيستيالب)بكةنء لةدةست 

ة ئةقَلى رةخنةيي، ضوون ئةوة رةخنةية ئاسؤطةى ثشتبةستوو ب
 .بريومةعريفةية الى هابرماس هةروةك الى ماركس
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هةر لةسةرةتاوة ئاشكراى دةكات، كة خةمى تيؤرييءمةبةستة  ئةو  
فةلسةفييةكةى لة جوغزي جؤرى سَييةمن، بؤيةش يةك لة ناوةكانى 

 بوو، هابرماس ئةركة(انيةتي رةخنةطرانةئةقَل)تيؤرةكةى 
سةركةوتنى تةكامول : انيةتة ئاوا دياري دةكاتبنةِرةتيةكانى ئةو ئةقَل

لةبرى بةشبةشكاري لة روئياى زانستيدا،  بةيانكردنى ئةوةى رةطةزى 
كؤكةرةوةوطةردوونيية لة مةعريفةى زانسيت و ئاشكراكردنى ئةو 
رةطةزانةى وادةكةن مومارةسةى زانستى ضاالكييةكي كؤكةرةوةى 

ة جياجياكان بَيت، سةركةوتنى رةخنةي ريشةيي نَيوان كةَلضةر
 بةهةردوو رةهةندي ئايديؤلؤجيءمةعريفي دذ بة بانطةشةى

سةربةخؤيي وةهمى تيؤرةكان لةو مةرجة كردةييانةى هَيناويانة )
انية رةخنةيية ناتوانَي ئةو ئةركة بةديبَييَن ء لَي ئةو ئةقَل (ئاراوة

دةرطةى بةسةر تَيكِراى كاريطةر بَي لة زةمةنى خؤيدا طةر هاتوو 
زانستةكانى سةردةمى خؤى نةكرَيتةوة، هةروةها هةوَل نةدات 

بونيات بيَن، واتة تؤذينةوةيةكي فرة (سرتاتيجيةتَيكى تةركييب)
 (بة زانستى وةزعيءكؤمةَلايةتي)تايبةمتةندي نةبَيت تياية فةلسةفة 

ئاودرابَي نةخامسة بة هؤشيارييةكي تيؤري روون لةرووى ئةو 
 .ئاماجنانةى طةرةكيةتي بةديان بَينَيت بةستءمة
لةو سونطةيةوة فةلسةفة بةتةنيا مةزهةبَيكى فةردي نيية يا  

بةلكة دةبتة ثرؤذةيةكي كؤمةَلطةيي سياسي بة  ،ئيختيارَيكى زاتى
طةر بَيء رةخنة ئةو تاكة . كارءئةركى دياريكراوى مَيذوويي
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ضةر  ء رزطاربوون لة ئاسؤطةيةى فةلسةفة بَي لة زةمةنى جيهانى هاو
ى (ئايديؤلؤجيا)انيةى بؤى دادةِرَيذرَي، رةوتء ئةو هَيزة نائةقَل

ى ئيستيهالك ئةو ئةركةنة ثَيويستة رووى تَي (كةَلضةر)زانستطةريي ء
َي بكةين، داخوا  ئةو بنةما فةلسةفيةى ثَيويستة ثشتى ثَي ببةسرت
ارين دةبَي ضييَب؟ لة سايةى كام هزركردن لةمةِر ئةقَل دةك

 . كاربكةين؟ء بؤ كام فؤرمى كؤمةَلطة ثَيويستة تَيبكؤشني؟

            رَيكى نوَيى مؤدَيرنيزمطوتاةقَلي رةخنةيي، ئ-1-
تيؤري رةخنةيي قوتاخبانةى فرانكفؤرت هةوَليدا لَيكؤَلينةوةى   

شيكةرةوانةى رةخنةيي خباتةِروو لةمةِر واقيعي كؤمةَلطة 
دانةوة ئايديؤلؤجييةكان هةر ئةمةش بوو ثيشةسازييةكان دوور لة لَيك

فةلسةفةى مؤدَيرنيزمى هاوضةر ،  دوورى خستةوة لة داِرذتنى 
رةنطة ئةمةش خاَلَيكى رةخنةئامَيزى هابرماس بَي لةبارةى ئةو 
فَيرطةية، طةريش هاتوو زةرورةت هةية بؤ ثاراستنى تواناى رةخنةيي 

ويستة دووبارة بةثَيي قوتاخبانةى فرانكفؤرت و طةشةثَيدانى، ئةوة ثَي
بنةماى نوَيوة بري لة مؤدَيرنيزم بكةينةوة، نةخامسة ثاش ئةو 

جةدةلي )رةخنةيةى هؤركهاميةروئةدؤرنؤ لة كتَييب
هةروةها ثَيشةنطانى ثؤست مؤدَيرنيزم، دامةزراندنى (رؤشنطةريي

طوتارَيكى تازةى فةلسةفى مؤدَيرنيزم لةسةر بنةماى تيؤري رةخنةيي 
ةمةِر رزطاربوونءرؤشنطةريي دووبارة شةنطءسةنط بؤ راستةقينة ل
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انيةت بطةِرَينتةوة ء مةرجةكانى وجودى ئينسانى طةشة ئةقَلءئةقَل
 .بدات ثَي

هابرماس ثَيي واية لة بري دةستبةرداربوون لة ثرؤذةى فةلسةفى 
مؤدَيرنيزم ثَيويستة رةخنةى لَيبطريَيء خاَلة نةرَيءئةرَيييةكانى 

لَيوةربطريَي، لة سونطةى ثَيناسةكةى هيطل بؤ  دياربكرَي و سوودى
ءطوزارشت (وةك زةمانطةلي نوَي)مؤدَيرنيزم لة سياقة مَيذووييةكةى 

ئةويش (ةنووكةسةردةمى ه)ءجةختكردن لةسةر (طيانى سةردةم)لة 
هةروةها لة هةردوو ثَيناسةكةى  سةردةمى رؤشنطةريية،

دةبي ضووة بؤ بؤدلَيروفالتةرةوة بؤ ضةمكى نوَيطةرى هونةرىءئة
طةوهةرىءرابرد هةروةك جياكردنةوةى ئيستاتيكاى رةهاء رَيذةييء 

 . رؤشنطةرييلة سةردةمى 

دةطرَي ئةوان لة (ليوتار)ء(هايدطةر)و(نيضة)هابرماس رةخنة لة  
اتي تةرحكراو  -ئيشكال - اتى دوورةدةست لة - تةجريد -سونطةى 

ى بة بوارة لةسةر ئةرزى واقيعةوة دَين بةمةش زياتر بة طشت
ئةدةبيةكةوة وابةستةنة بةو طرنطيدانةيان ئةوان لة بوارى 
زانستءفةلسةفة دووردةكةونةوة لة ضوارضيوةى رةخنةطرتنيان 

بةمةش طشت ئةو (نائةقَل)رةتدانى بةناوى لةئةقَلءبانطةشةيان بؤ
 ، هةروةهابنةمايانة تَيكدةشكَينن، كة مؤدَيرنيزمى لةسةر بيناكراوة

طةشةدةكاتء  دواى ( ئةقَل)شيان لةوةوةية طوايةثاساوى رةخنةكة
طشت بوارةكان كؤنرتؤَل دةكات، ( ئةقَلى سَينرتاليزةكراو)ئةوة دةبَي بة
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وةك زانستءهونةروئةخالق، هابرماس لة رةددى ئةوةدا ثَيي واية 
يا (نائةقَل)رةخنة لة ئةقَل كارَيكى شياوة، طوجناوة، لَي رةتدانى بؤ 

ونادات، ئةقَل طشت توانستةكانى هاوشَيوةى نةشياوةو رو
بةكارنةخستووة، وَيراى طريءطرفتءقةيرانةكانى جيهانى هاوضةر  بؤ 
ئةقَلى رؤشنطةرايي دةطةِرَيتةوة جا بؤ رةتدانى ئةو رةوشة هةردةبَي 

  (.رةخنة لة ئةقَل بة ئةقَل)بؤ ئةقَل بطةِرَيتةوة لة ضوارضيوةى 
يةكسانن لة  منوونةى بةهاازءخَيزان سَي زمان، ئامِر)ئةو دةَلَي   

ثةيوةنديية جةدةليةكةدا، منايندةى رةمزى، سةيرورةى 
كاركردنءكارلَيككردن بةطوَيرةى ئاَلووَيركاريي، هةر يةكةو بة شَيوازى 

 . (3).(تد..دان،"زاتءمةوزوع" سؤبَيكتءئؤبَيكت خؤى لة نَيوان
 دةطرَي،(هؤشياري)يا(زات)ثاش ئةوة هابرماس رةخنة لةفةلسةفةى  

لة طؤشةنيطاى ( سؤبَيكتءئؤبَيكت)ةيوةندي نَيوان ئةو ثَيي واية، ث
فةلسةفةى زاتةوةية بةو ثَييةى ثةيوةنديةكى سلبية واتة 

 – كؤمةنيوكةيتظكاردةكاتة سةر  -زات-ثةيوةنديةك لةيةك الوة 
َيك نيية بةو ثَييةش (تةواسل)واتة ض لَيكتَيطةيشنتء -مةوزوع

ة سةيري ثةيوةندي زات بة مةوزوع يا هابرماس بة روانينَيكى نوَيو
هةية ( تةفاعوليءتةواسلي)هةر زاتَيكى ديكة دةكات، ثةيوةنديةكى 

ي هةردوو بكةرةكة (كردارى تةواسل)لةنَيوان زاتء مةوزوع، 
بةيةكةوة كؤدةكاتةوة هةريةكةو داكؤكي لة هةَلوَيستةكةى خؤى 
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ةكة دةكات لة رَيي بِرواثَيهَينان بةويديكة، بةمةش سيستةم
 .نوَيدةبتةوة

دةطرَي لةبةرئةوةى ثَيي (ثراكتيكيزم)هابرماس رةخنة لة فةلسةفةى  
داينةمؤءبزوَينةرى مَيذووة، بةهؤى ملمالنةوة ( ملمالنة)واية ضةمكى
َيكى ديكةوة، َيتة فؤرمدةض( شَيوازَيكي بةرهةمهَينانةوة)كؤمةَلطة لة

سةرخان   هةروةها هابرماس جارَيكى ديكة طرنطى دةدات بة رؤَلى
نى ضةمكى ملمالنة بة بةثلةى يةكةم لةتةك ذَيرخان، هةروةها طؤِري

كاتَيك ماركسيزم جياوازى كردوة لة نَيوان (كؤمةنيوكةيتظ)ضةمكى
ذَيرخان واتة بةرهةمهَينانى ماددىء سةرخان خودان بةرهةمهَينانى 

 .فيكريءطرنطيدان بة ذَيرخان بةثلةى يةكةم
امةزراندنى فةلسةفةيةكي هاوضةرخى هابرماس لة ثرؤذةكةى بؤ د  

مؤدَيرنيزم لةبرى ثرؤذةى مؤدَيرنيزم كة نةطةيية ئاكام دةستى كرد 
بة كؤكردنةوةى كولتورى فيكرى كانتءهيطلءماركسءظَيبةر لة 

وةك ضوارضيوةيةكى فةلسةفى ( ئةقَلى رةخنةيي تةواسلى)تيؤرةكةى
 تيؤري بؤ رةخنةطرتن لة ئةقَل، كة تواناى لَيكدانةوةى
كؤمةَلايةتيءسياسيءياسايي هةيةو وةك تيؤرَيك رَيدةدات بة 
بريكردنةوةيةكى ئةقَلي رةخنةيي نوَي، سةربةخؤ، طوجناو بؤ 

 .ى ئةمِرؤ تيا دةذين(كؤمةنيوكةيتظ)سةردةمى ثَيوةندي ثَيكردنء
هابرماس لة زؤربةى لَيكؤَلينةوة رةخنةييةكانى رووى لة طفتوطؤى   

ة، بةستنةوةى بة (ؤست مؤدَيرنيزمث مؤدَيرنيزمء)ئيشكاليةتى
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ء ئيمكانيةتى طةيشنت بة سيستةمَيكى (كردارى كؤمةنيوكةيتظ)تيؤري
انيءئاشتةوايي بَي، طرميانةيةكي بنةِرةتيشي داناوة جيهانى رةنطة ئةقَل

ثؤست )بةمةبةستى دابينكردنى فاكتةرى تازة لة نَيو كؤمةَلطةى
ابَيت ئةندامانى نةتوانن بة واي لَيدةكات لة بارَيكى ئةوتؤد(مؤدَيرنيزم

ئاسانى دوذمندارانة هةَلسوكةوت بكةن، لة رَيطةى دامةزراندنى 
كة طرنطى دةدات بة ضؤنيةتي (تةواسل)انيةتَيكى نوَيي ئةقَل

ثةيوةنديية كؤمةَلايةتيءثَيوةنديكردنة رةمزييةكان، هةروةها بةخؤى 
تةوة لة ميانةى فَيربوون لة كةَلضةرةكانى ديكةو َيدابض

 . َيتَيطةيشنتءديالؤطي كراوةءهةمةِرال
ترسَيكى دووسةرةية، ( ثؤست مؤدَيرنيزم)رارايي هابرماس لة رةوتى 

، كة يةكسانى يةوةرَيكخستن َيكى جيهانيانة لةرووىلة مةِر ئيندمياج
لة نَيو مرؤطةل رةضاو ناكاتء بةدتَيطةيشنت لة 

يوةنديكاريي نَيوانيان، هةمانكات ونبوونى بونياتى ثة(جياوازي)واتاى
لةطةَل ئةويديكة، هةروةها جياواز بوون لةطةَلياءدووبارة طةِراندنةوةى 

 .شانءشكؤ بؤ ئازادي بة مانا طشتىءبةرفراوانةكةى
لة )هابرماس لة ميانةى ثرؤذة فةلسةفيةكةيدا دةيةوَي هةنطاو باوَي   

بةو ثَييةى طرنط الى ( تيؤرى هؤشياريةوة بؤ تيؤرى كؤمةنيومةيتظ
ئةو )اللةتى كؤتايي فةلسةفةى خودة سةبارةت بةكؤمةَلطة نةكئةو دة

واتة مةبةستى هابرماس ( دةاللةتةى مَيذووى فةلسةفة وةريدةطرَي
تيؤرَيكى نوَيية رَيسا نؤرماتيظيةكانى تيؤرى رةخنةيي كؤمةَلطة قووت 
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دةكاتةوةءئةركى تازة دةخاتة ئةستؤى بريكردنةوةى فةلسةفى 
 .ةكانى زانستة مرؤييةكانبةخششكارلَيككةر لةطةَل 

رةخنةكةى هابرماس لة رةوتةكانى ثؤزةتيظيزم لة بؤتةى بةرنامة 
طشتيةكةى داية لة ثَيناو داِرذتنى ئةثستمؤلؤجيايةكي رةخنةيي 
زانست ثيادة بكات بةبَي فةرامؤش كردنى اليةنى ئايديؤلؤجيء 
ئاستءبةرذةوةندييةجياجياكانى لَيكجيابكاتةوة لةسونطةى 

 .ي طشتطريانةى ئايديؤلؤجياكانةيةكرةخن
بةمةش رةخنةكةى هابرماس لة مةعريفةوثؤزةتيظيزم ئةو كاتة  

تةواوة بة داِرذتنى تيؤرَيكى كؤمةَلايةتى هةوَلبدات هةرة طرنطرتين 
 .ثَيشنياز بكات(تيؤرى كردارى كؤمةنيوكةيتظ)رةطةزةكانى لة كتَيبى

  بةشؤرةت تيؤرَيكى -2    

تيؤرى كردارى )ضاثي فةرةنسي كتَيبىهابرماس لة ثَيشةكى   
تيؤرة كؤنةكةى )دا سةرنج دةدا ئةوةى سةبارةت بة(كؤمةنيوكةيتظ

 طرنطءتةوةرى سةرةكى بوو نةخامسة الى بنيامنيء(رةخنةيي
ثةيوةندييةكة بوو لةطةَل رةخنةيةكى ريشةيي )هؤركهاميةر ئةدؤرنؤء

ؤى بة ثشتبةسنت بة هيطلءنيضة، هةروةها بة ه( لةمةِر ئةقَل
هَيشتا ئةو طفتوطؤية بةردةوامة كاريطةرى هةريةك لة فؤكؤءدريدا 

  .لةسةر طؤِرةثانى فةلسةفيدا
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ئةو تيؤرة كاكَلةى تيؤرَيكة لةمةِر كؤمةَلطة مةبةست طوَيزانةوةى  
 .ريشةيية لة تيؤري هؤشياري بؤ تيؤري كؤمةنيوكةيتظ

اراستةء ئ داخوا ضؤن هابرماس طةيشتة داِرذتنى كاكَلةى ئةو تيؤرةو
ئايا لة نَيو ئةو قؤناغة هةَلايساوةى  رةوتة فةلسةفيةكةى ضيية؟
سياسييةكانى سةردةمى هاوضةر  ضؤن  وةرضةرخانة ئةثستمؤلؤجيء

 .لة فةلسةفة  دةِروانرَيت؟
هةوةَلني بريمةندانى تيؤرى رةخنةيي ثَييان وابوو رةخنة شَيوازَيكى   

 :رووداوةكان، دووةميش بريوباوةِرء سةرةكية بؤ روانني لة شتةكانء
مةبةستى لكاندنءئيحتيوا (نةسةقي)دووركةوتنةوة لةهةر رةوتَيكى 

دووركةوتنةوة لة هةر جةمسةرطريييةكى دامةزراوةيي  :سَييةم بَي،
نةخامسة هةردوو دامةزراوةى دةوَلةتءحزب، لةاليةكي ديكةوة 

كؤمةَلايةتييةكانيان  زانستة ثراكتيزةكردنى فةلسةفةو
ردؤتةوة بةو ثَييةى زانستطةلي رةخنةيني بةكةلكى واقيع لَيكجيانةك

يةن هةروةك ثؤزةتيظيزم طةرةكيةتي، ئاشكراية هابرماس زؤر نا
ئةقالنيةتَيكى )ناكؤك نيية لةطةَل ئةو رةوتة مةبةستى ئةويش

 (.رةخنةيية
كة  ةوةى تيؤرةكةى،هابرماس كارى كرد بؤ دووبارة بيناكردن  

يؤرَيكى رةخنةيي بوو بؤ كؤمةَلطة، لَي مةبةستى ريشةيي داِرذتنى ت
هةوَليداوة دووبارة هابرماس بةمةندة نةوةستا، ضونكة لةو كتَيبةدا 

بينابكاتةوة لة ديدى ظيبةروماركسةوة،  (راشيؤناليزةيشن)تيؤرى
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و بريمةندانى (هربةرت ميد)تيؤري كؤمةنيوكةيتظ بةثشتبةسنت بة 
 .ديكة

ضيية؟ لة ثَيشةكي ( كؤمةنيوكةيتظ)مةبةستى هابرماس لة 
ئةو ثَيناسةية ( لؤجيازانستءتةكنةلؤجيا وةك ئايديؤ)كتَييب
ئةو تةفاعولة رةمزيةية، كة الى كةم لة نَيوان  كؤمةنيوكةيتظ)هةية

( ييدوو كةسي بكةر بةديدَي بةثشتبةسنت بة ثَيوةرةكانى ئاَلووَير
 - واتة كارلَيككردنَيكى( كؤمةنيوكةيتظ)بةثَيي ئةو ثَيناسةية 

 ئةوتؤ(واتة لة نَيوان تاكةكةسةكان)(intersubjectivité)وزاتييانةنَي
مةبةستى خولقاندنى لَيكتَيطةيشتنة لة ضوارضيوةيةكي كؤمةَلايةتي 
دياريكراو لةنَيوان دوو كةس يا زياتر سةنةدي ئةو كردة 

ة، كة يةش ئةو ثَيوةرانةى مةشروعيةتءلَيكتَيطةيشتنةي(تةواسل)
يتية لةئالووَيري ماناية بر بةو ئةقَل دياري دةكات،

، كة لةبوارة طشتيةكةوة بةديدَي، ئةمةش بة زمانةوانيءسةملاندن
يانةى كؤكن لةسةرى ء ةسنت بةء زةوابتة ئةخالقيءمةنتيقثشتب

لةبةرئةوة ناكرَي مةنهةج و مةبةستةكانى زةبت دةكات، 
- لة ضةمكَيكى طةوهةرى ديكة كة( كؤمةنيوكةيتظ)

 .جيابكةينةوةة،  (argumentation)بةَلطةداريي
 The Theory of  -تيؤري كردارى كؤمةنيوكةيتظ )هابرماس لة  

Communicative Action() 2911-2919)  رووى لة فةلسةفةى زمانة
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بةمةرامى بةرفراوانكردنى بنةماى تيؤري رةخنةيي، ئةو تَيزة لة سَي 
 :قؤناغ كورت دةكةينةوة

داربوون دةكات لة داواى زةرورةتى دةستبةر: قؤناغي يةكةم
ثةيوةندي نَيوان : كة مةبةستى ئةو فةلسةفةية(فةلسةفةى هؤشياريي)

واتة رزطاربوون لة )زمانءكردار وةك ثةيوةندي نَيوان زاتءمةوزوعة
 (.سيستةمى بريي ئةزموونطةرايي

دةشَي كردار دوو وَينةى هةبَي، كردارى : قؤناغي دووةم
ان كردارى مةبةستدارى يةكةمي( كؤمةنيوكةيتظ)سرتاتيجيءكردارى 

كردارى )انية، لَي دووةميان ئةو كردارةية مةبةست لة ئةقَل
 .طةيشتنة بة فامكردن( كؤمةنيوكةيتظ

ضةند خاَلَيك ( كؤمةنيوكةيتظ)كردةى بةرايي : قؤناغي سَييةم 
 :دةكرتةوة

انيةت بةو ماناية منوونةيةك نيية لة ئامسانةوة هاتيَب، بطرة لة ئةقَل-ا
انيةتة نةسةقَيكى كؤمةَلايةتى ةماندا هةية، ئةو ئةقَلخودي زمانةك

 .كةس وةالنانَيتبةجؤرَيك دميوكراسي طةرةكة 
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سيستةمَيكى ئةخالقي زمينى هةية هابرماس هةوَلي دؤزينةوةى -ب
دةدات، ئةويش ئةخالقي كولليية، كة زياتر مةرامى طةيشتنة بة 

بداتةوة، ناوةِرؤكى ثَيوةرةكان لةوةى شييان بكاتةوةءلَيكيان 
 .اني ئازادةوةيةطةيشتنيش بةراى هابرماس لة رَيي طفتوطؤيةكي ئةقَل

دؤركهايم  و (mead) كؤمةَلايةتيةكانى هةريةك لة ميد تيؤرة   
وي رَيطةى شيا ثَيوةنديثَيكردن جَيطةو دياريان خستووة، كة ئاخاوتنء

 ،يةتيدا لةوةى ثةيوةستة بةتاكخؤيان هةية لة سيستةمى كؤمةَلا
د ئاماذةى داوة بة  فةزيلةتى رزطاركةرى ئاخاوتن، بةمةش ض فرؤي

دميوكراسيةك لة كاية طشتيةكةدا بةبَي ئازادي رادةربِرين بوونى نيية، 
طةريش رؤذنامةوانيءئامرازءسةنديكاكانيت خستةثاَل ئةوة بةمة 

 .تى ناوةندي دةترازَيبةندةى دةسةَلازادي لةو ياساء كؤتئا
ةى  جيهانى كؤمةَلايةتي كراوة مةرجَيكة بؤ ئةو ئازادية بةشداربوو  

ثيادةكردنى رةخنة دذ بة ميكانيزمى ئابوورىءكؤمةَلايةتي 
ئةمة تاكةكان دةخاتة بةردةم  (زةرووراتة حةمتييةكان)بةناوى

 دووركةوتنةوة لة كارء دءديفاكتؤكة، بَيكاريةكي زؤروزةوةن
وان َيكهةَلقذانى نَيى دامودةزطةييءتَيهةَلكَيشءتباوكساالر

ت لة ثةيوةندييةكانى نَيوان تاكةكاندا لة بوارى دراوودةسةَلا
جا ضةمكى . فَيركردنءتةكامولي كؤمةَلايةتيءرؤشنبرييدا

رَيخؤشكةرة بؤ هابرماس بؤ ئةوةى دووبارة ئةقَل ( كؤمةنيوكةيتظ)
 بةهةندبطرَيءرةضاوى بكات لة هةلومةرجَيكدا هةر يةك لة نيتزش
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(nietzsche) اىوهايدطةرءبات (bataille)ئةدؤرنؤ روويان لة نةمانى  ء
 . دكتاتؤريةتءستةمكاريية

يش (كؤمةنيوكةيتظ)لة وةزيفةكانى زمانءئاخاوتن هاوكات 
( ييئيدراك)رةهةندَيكى ئةوتؤ دَينتةوة توانادار بؤ مةعريفةوئيدراك

 لةمةِر ئةركةكانى ثَيوةنيدثَيكردنَيكى زاتي دةرةكي ء تةعبرية
ئةقَلى )ئةوة ئةقلةنةى مةعريفيءئيدراكي لةطةَلزاتييةكانةوة، لةبةر

ءكةوتنةوةيان لةدةرةوةى كؤمةنيوكةيشن شتَيكى (كؤمةنيوكةيشن
بَيماناية، هةروةها ضةمكَي لةمةِر جيهانءكؤمةَلطة هةية سةربةخؤ 

طؤِرينى )لةو ضةمكةى ئةندامانى ئةو كؤمةَلطةية دةيدةنء
يةتييةكان ئةمة لةدةرةوةى ثةيوةندييةدياريكراوةكؤمةَلا(جيهان

 .طشتيان ثةيوةنديان بة فؤرمءشَيوازةكانى كؤمةنيوكةيشن هةية
هابرماس ضةندين ضةمكى بنةِرةتى داِرذت بة ديدَيكى   

سؤسيؤلؤجيانةى فرةرةهةند لةمةِر ثةيوةنديية 
ييةكان، كة لة ذيانى رؤذانةدا هةن، كة تةنيا (كؤمةنيوكةيتظ)

ة طرووثءكؤمةَلطةش لَيك ثةيوةنديية ئةرَيييةكان ناخاتةوة بطر
بةلكة لة خانةى (جياوازي)طرَيدةدات، زؤر بة حةساسيةتيش ناِروانَيتة

رَيزطرتنى دوواليةنة سةيري ئةويديكة دةكات، مةرج نيية بة 
( ئةويديكة)زةرورةت لةو بضَيت يا وةك ئةو بَيت، بطرة ئيحتيواكردنى 

ديكةى لة جياوازيةكةى، ئةمةش دةرفةترةخسَينة لةبةردةم ئةوي
جياوازوئيمكانيةتى رةتدانى هةر رقءكينةوحةساسيةتَيك، هةروةها 



   

 

 

 

 

63 

سِرينةوةى ئةو كؤسثانةى رةنطة بَينةكايةوة لةمةِر هةر طرووثَيك، 
يةكديطرييي يةكيةتى طرووث لة رَيي بريكردنةوةى نةرَييانة دَيت، كة 

ةى جياكارييءجياخوازي ء رةضاوكردنى كاردةكات بؤ سِرينةو
 . ءبةردةوامييءديالؤطلَيكتَيطةيشنت

ثةيوةستة (ضِريي ثةيوةنديثَيكردنى ئةزموونطةريي)الى هابرماس   
الى ئادةميزاد لة  بة تؤذينةوةوثاراسنتءطةِران بةدواى خود

 فؤرمةَلةبوونى كؤمةَلطةكاندا، زمانءئاخاوتنءتةنسيقي كاريش دَينة
ازة ثَيناوانة،  هةروةها زةرورةتى طوَيطرتنى نَيو ئةو ئامِر

ثرؤسةى  .دوواليةنة لةثَيناوى بةدواداضووندا/دووسةرة
ى ئازادانة هةية، بةبَي ناضارييءزؤريي، َيككؤمةنيوكةيشن

انة يا نةرَييانة سةيربكرَي يسووربوونَيكى ناوةكيية دةكرَي ئةرَي
طواية هابرماس كةسَيكى ئايديالي ساويلكةية،  بةثَيي هةلومةرجةكان،

ياليستَيكى رزطاربووةوة، كة ثَيطةى ئةمة ئةو نةغمة بَلندةية لة ر
فةكة، طشت ئةو وهةَلكشاوي هةية لة رةخنةطرتن لة فةيلةسو

كراونةتةوة (كؤدةنطيي ئومة)رةخنانةى رووبةِرووى ضةمكى 
 . نةخوازيارى دؤزينةوةى ئةو خاووخليضية ئةزموونطةريةءطومانكاري

ناو ى (كتَييب تةمةن)بةهابرماس  كة(ئةقَلى كؤمةنيوكةيتظ)كتَييب   
رةسةنة ضةشنى  بردووة، ئةو كتَيبة كارَيكى سؤسيؤلؤجي ء فةلسةيف

بؤ زانستة كؤمةَلايةتييةكان،  زَيدةكارَيكى طرنط
دةستنيشان دةكات، هؤونيشانةى (كؤمةَلةى نةساغ)دةردةسةريةكانى
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نةساغيةكةى شيدةكاتةوة بؤ ئةو هَيزة تَيكدةرةى هةِرةشة لة 
ةكات لةسونطةى ئةوةى ئادةميزادى ئادةميزادءذيانى كؤمةَلايةتي د

هاوضةر ، ئينجا كؤمةَلطة بة ثلةى يةكةم لة رووى ئابووريةوة 
سةربةخؤ نني، لة جوغزي كؤتءثَيوةندي هةمةجؤري داسةثَينةرانة 

 .يان، هةروةك ماركسيزم ثَيي وابوودان، دةسةَلات بةرثرسة لَي
نيية لة اليةن دكتاتؤريي  ئةمةش مايةى هةِرةشة 

ايديؤلؤجي هةروةك قوتاخبانةى فرانكفؤرت لة قؤناغى سياسيءئ
يةكةميين بؤي ضوو بوو، بةلكة هةِرةشةلَيكراوة لةمةِر ئةو شَيوازة 
بريؤكراسيانةى باَلى كَيشاوة بةسةر ثةيوةنديية كؤمةَلايةتييةكان، ئةو 
ثةيوةنديانةى خةسَلةتة مرؤييةكانى لةدةست داوةوبؤتة ثةيوةندطةلي 

 (.كؤنرتؤَلكردنى جيهانى طوزةرَينراووذيان)اوىروواَلةتيانة بةن
ثَيويستة لة ميانةى ئةو  (ئةقَلي كؤمةنيوكةيتظ)تيؤري     
هةيةتى تَيي بطةين، ئةو  (كؤمةنيوكةيتظ)توانايةى رةفتارى وزةو

ثرؤذةى ئةو )تيؤرةى تاوةكو ئَيستا ثةردةى الداوة لةسةر 
ؤ رةوشي منوونةيي وةك مةرجطةلَي ب(مؤدَيرنيزمةى بة كؤتا نةهاتووة

زمانةوانى، ئةو باس لة طفتوطؤيةكي ئةوتؤ دةكات طوزارش لة 
هةَلوَيستَيكى ثَيوةندي ثَيكردنى سةركةوتوو ء رزطاربوو لةهةر 
دةسةَلاتَيك دةكات، لةثَيناو ريشةداكوتانى تيؤرَيكى ثَيوةندي ثَيكردنى 
، مومارةسةى كؤمةَلايةتي بةجؤرَيك كاركردن بِريارى لةسةرنادات

بةلكة طوتارءزمان، هابرماس داواى طؤِرينى بنةِرةتيانةى ضةمكى 
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ضَيكردنى كردة سةركةوتووة رةخنة دةكات، مةبةستى رةخنة الى ئةو 
ييةكانة نةك رةخنةطرتن لة رةوشة (كؤمةنيوكةيتظ)

كؤمةَلايةتييةكان، ضوون رةخنة لة سةرمايةداري بةسةرضوو، ئةو 
خالقيةتي طوتار، كة كراوةية رةخنةيةى لة لؤجيكَيكى تةوسيقيءئة
تيؤري (ئةخالقيةتي رةخنةيي)بةسةر رةطةزة طرنطةكانى تيؤري

 .رةخنةيي لَيكنزيك دةكاتةوةءنايسِرَيتةوة
هابرماس ثَيي واية بةرايي ئةو مةترسيانةى ئةمِرؤ رووبةِرووى    

تية لة تَيكشكانى كؤمةَل دةبنةوة وَيراى ئةمنيةتي سياسي، بري
لة رووى تايبةمتةنديية ئينسانييةكةيدا، كة ( كةيتظكؤمةنيو)بونياتى 

طرَيدةدرَي بة ثةهلاوَيذيةكي بةردةوامى بريؤكراسيي لة بوارةكانى 
ذيانى كؤمةَلايةتيدا، جطة لة تَيوةطالنى ياساءبةرذةوةندييةكان 

 .نةت لة ذيانى تايبةتى خانةوادةوةتةنا
ن ناكات بؤ هابرماس نكولي لة ثَيويستى هةبوونى ياسا سياسيةكا  

كردنى ملمالنَيكان، لَي دةيةوَي ئاراستةيةكى ئةوتؤ بسةملَييَن، سةرضارة
كة  ئاماذة دةدات بةو ثةيوةنديية كؤمةَلايةتيانةى هةموو رؤذَيكء لة 
هةر شوَينَيك دةكةونة بةر سةرنج، ضوون جَيطةورَيطةى طفتوطؤى 

لَي  ،ريتةقليديكراوةوناشاراوةن، لة سةردةمى نوَيكاريي سةرمايةدا
ة بؤضوونى هاوكات ثةيوةستة بة كارِرايية بريؤكراسييةكانةوة، ب

ي بةطشتى بريتية لة بريؤكةى (كؤمةنيوكةيتظ)هابرماس ئةقَلي 
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هاوطوزةرانءذيان، كة لةسةر لَيكتَيطةيشنتءديالؤطءرَيزطرتن لةراءراى 
 .جياواز هةَلنراوة

ابرماس ى هال (ئةقَلي كردارى كؤمةنيوكةيتظ)ضةمكى تةواوكةرى 
انيءتةفاعولي دادةنرَي، لَي بة ئةقَل كة (طوزةرَينراوجيهانى )بريتية لة

كاتَيك دةوَلةت دةست دةخاتة ثةيوةنديية كؤمةَلايةتييةكانةوة ئةوة 
انيةتة بةهةندبطرين، زمان رؤَلي ئةوكات ناتوانني ئةو ئةقَل

ةى كاكلي كردارة يطرنطءيةكالكةرةوةية بةو ثَي
 .ازى ليكتَيطةيشتنيشةو دةروازةوئامِرةكةية(كؤمةنيوكةيتظ)
بةكارهَيناوة، كة لة هربةرت (كارلَيككردنى رةمزي)هابرماس ضةمكى  

ميدي وةرطرتووة، كة ثَيي واية زمانءهؤشياري لة سياقي 
كؤمةَلايةتيدا بةهَيز بةيةكةوة وابةستةنة، جا هابرماس طرنطيةكي 

ي (ؤمةنيوكةيتظك)زؤر بةمة دةدات، ثَيي واية ديوى دووةمي كردةى 
ئةقالني حوكمى نؤرماتيظانةية بةسةر ئةو كردةوانةى تارادةيةكى 
زؤر ناسكراون، ثةرادميى طشتطرييانةى كردةى ئاقَلمةندءهؤشيارانةى 
مرؤيي، مرؤطةليش زياتر لةمةِر ضَيكردنى واقيعةكةيانن لةهةر 
شتَيكى ديكة، بةمةش ئةوان ملكةضي سروشت نني، هةروةها 

ةستةيية فيزيكييةكان، بةلكة هؤشيارانةء سةربةخؤ لة ثَيداويستية ج
بةَلَي يا نةخَير، :  مَيذوويي دان، دةتوانن بَلَين -جوغزَيكى شارستاني 

بةمةش دةتوانن واقيعةكة بطؤِرن، مةعريفة الى هابرماس لةو 
يظءثراكتيزةكردنى كردةوانة بةرجةستةية، كة خودان رَيساى نؤرمات
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لةرَيي لَيكتَيطةيشنتءديالؤطةوة  هةروةهائةزموونى خودين، 
تاكةكةسةكان دةطةنة كؤدةنطي لة راوبؤضوون يا خاَلى هاوبةش بؤ 
ضارةكردنى طريوطرفتةكانيان، هةروةك لة حاَلةتى دانوستانى نَيوان 
كرَيكارءخاوةنكارءكِرياروفرؤشيارءمنداَلةكانء دايكءباوك، ضوون لة 

ان هةية دةبَيتة هؤى اني ثةنهزمانى دانوستاندا بارطةيةكي ئةقَل
. ى طوجناولَيكنزيككردنةوةى هةَلوَيستةكانءديتنةوةى ضارةسةر

وةك : بة سَي رووى جيا دةردةكةوَيت (كؤمةنيوكةيتظ)كردارى 
كردةيةكي رَيكخراوى ئينسانى، هةروا لة ثرؤسةى بةرهةمهَينانى 
كاَلاكان بؤ بةديهَينانى مةبةستَيكى دياريكراو، وةك كردةيةكي 

وى ئينسانى بةثَيي ثَيوةرة باوةكانى كؤمةَلطةءكردةيةكي رَيكخرا
رَيكخراوى ئينسانى رةوشي بكةرة 

خاتةِروو، كردارى كؤمةَلايةتييةكانءئامانجءثَيداويستييةكانيان دة
بةتةنيا ثةيوةست نيية بة ئاَلووَيري زانيارييةكان،  (كؤمةنيوكةيتظ)

ئةو بةلكة بة تةئويلي ئةوةى روو دةداتء فؤرمةلةكردنى 
رَيساءميكانيزمانةى ياريدةى ئةقَلي دةستةجةمعى دةدةن بؤ 
بةردةوامييءنةسرةوتن لةء ثرؤسةيةداء بيناكردنى جيهانى 
كؤمةَلايةتي طوزةرَينراو، ضوون ناتواننيءناكرَي بة جيهان 
بزاننيءبيدؤزينةوة بةبَي زاننيءفامكردنى ئةو طوزارانةى خةَلكى 

ميانةى ئةو  بةيةكةوة ئاَلووَيري ثَيدةكةن لة
ام بةهؤى زمانةوة بة ئةجن تةنيا كة( كؤمةنيوكةيتظ)ثرؤسةيةى
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هابرماس كةوتة طفوطؤيةكي ضِروثِر لةطةَل كؤمةَلة  دةطات،
فةيلةسووفءكؤمةَلناسَيك لةبارةى تيؤى كردارةوة، هابرماس 
سةرجندةدات جياوازى زؤر هةية لة نَيوان تيؤرة 

ة بة كردارءثراكتيك، سؤسيؤلؤجييةكانءفةلسةفة لةروةى تايبةت
تيؤرى سؤسيؤلؤجي كردار طرنطى نادات بةو طريوطرفتة )ضوون 

يا  سةرةكيانةى ثةيوةسنت بة ئازادى دةستنيشانكردنءهؤيةتى
ئةمانةش ئةو بابةتانةن كةلة دوو  (تد..ثةيوةندي رؤح بة جةستة،

توَيي ئةنتؤلؤجياءئةثستمؤلؤجياءتيؤرى زمان دان، هةروةها تيؤرى 
 .ردارفةلسةفى ك

ديارة كؤمةَلةثرسيارَيك هةن ئَيخةى هابرماسيان طرتووة لة ميانةى   
ئايا ضؤن ضاالكي : داِرذتنى تيؤرةكةى كة ضاوةِروانى وةَلامن لةوانيش

ئةجنام دةدرَي بةو ثَييةى ضاالكييةكي كؤمةَلايةتيية؟ضؤن ضاالكى 
  .ة؟كؤمةَلايةتى بة ئاكام دةطاتءسيستةمى كؤمةَلايةتيش بةهةمان شَيو

 بةشي سيَيةم
  مؤدَيرنيزم   
 تةهابرماسء ثرسيارةكةى مؤدَيرنَي   
 
  فرانسوا شالتيَي((فةلسةفةية ثاش تةقينةوةى ..مؤدَيرنيزم))
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وةك ضةمك ( مؤدَيرنيزم)ضةند واتاء بؤضوونَيك لةبارةى نوَيخوازي 
 -نوَي )بةرلةهةر شتَيك ثَيويستة جياوازى بكةين لة نَيوان لَي  هةن، 

modern ) مؤدَيرنيزم/نوَيخوازىو (Modernism) 
وشةى ( الالند) (Modernisation) مؤدَيرنيزةيشن/ءنوَيكردنةوة

مؤدرن بؤ سةدةى بيستةم دةطةِرَينَيتةوة لة ميانةى ديالؤطة فةلسةيف 
 مؤدَيرن ضةردةيةكي دياريكراوى زةمةنيية، /نوَي يا دينيةكان،

-Modernity-كى بةردةست بةثَيي سةرضاوةية -الحداثة()مؤدَيرنيزم)
-Modernism-مؤدَيرنيزم كة ئاماذةية وةك ثرؤذيةكءضةمكَيك،  ية،

ى داناوة، كة مةبةستى فيكري -الحداثوية يا الحداثية:بة عةرةبي
مةزهةبي فةلسةفى ماوةي سةردةمى هاوضةرخةو رةهةندَيكى 

واتة لة زمانى عةرةبي جياوازى هةية لة نَيوان هةردوو وةرطرتووة، 
مؤدَيرنيزم بؤ  زياتر الى ئَيمةبةَلام وةك باوة تةواذة، دةس

مؤدَيرنيزم بةراى هابرماس  (بةكارهاتووة (الحداثة)نوَيخوازي
ضةردةيةكي زةمةنى دووبارة بؤوةية بةمةبةستى بةرهةمهَينانى 
سيستةمَيكى تازة لة دوو توَييدا مةعريفةوبوونءبةهاكانى هةَلطرتيَب، 

 .)*(مرؤييءئةقالنيةكةيةوةهةروةها بة هةردوو مةرجة 
بؤ وةسفكردنى خةسَلةتة )بةكاردَي(جؤرج باالنديَي)بة ثَيي 

هاوبةشةكانى وَلاتانى زَيدة ثَيشكةوتوو لةسةر ئاستى ثةرةثَيدانى 
لَي مؤدَيرنيزةيشن (تةكنةلؤجي، سياسي، ئابوورىءكؤمةَلايةتي
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دانة بؤ وةسفكردنى ئةو ثرؤسانةى بةهؤيانةوة ئةو ثةرةثَي)بةكاردَي 
كةواتة مؤدَيرنيزم تةنيا يةك بوار ( *()*دةطةن ئةو ئاستانة

ناطرَيتةوة وةك ضةمكَيكى سؤسيؤلؤجي يا سياسي يا مَيذوويي، هةر 
 لةسةردةمى هةردوو سةدةى حةظدةهةمءهةذدةهةمدا بنةما
فةلسةفىءسياسييةكانى مؤدَيرنيزمدانرانءداِرَيذران، كة خؤى لة بريى 

ي بينيةوة، ديكارتء          فةيلةسووفةكانى ئينديظيدواليزمء ئةقالن
 رؤشنطةريي هةرة طرنطرتين بانطةشةكارانى بوون، هةروةها دةوَلةتى

  مةركةزى سةريهةَلدا ثشتبةستوو بة تةكنيكي نوَيي
...................................................................... 

من فلسفة الذات الى فلسفة  -سية للحداثةاالشكالية السيا)بِروانة كتَييب )*(

الرباط، /علي عبود المحمداوي، دار االمان.التواصل، هابرماس نموذجا، د

  (.1188، 8الجزائر، ط/منشورات االختالف
ما "هنري لوفيفر: مؤدَيرنيزم بِروانةضةمكى بؤ زياتر زانيارى سةبارةت بة ()**) 

 (.8911اعة والنشر،كاظم جهاد، دار ابن رشد للطب: ت"الحداثة؟
ئيدارى لةبرى كؤنة شَيوازةكانى سيستةمى فيوداَلى، جطة لة   

هةوةَلينةكانى زانستةكانى فيزياءسروشتى، كة  بةراييةكانى رَيسا
لةسةر ئاستى .زادةى دةرةجنامة سةةرتاكانى تةكنةلؤجياى ثراكتيكني

 رؤشنبريي لةو دوو سةدةية هةرضي دينى بوو لة دنيايي جياكرايةوة،
هونةرىءزانستى دوورخرايةوة، بةمةش كلَيسة لة كاروبارى داهَينانى 
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جا وَيراى ئةمة مؤدَيرنيزم زياتر طوزارش بوو لة سةرةتاكانى 
 جَيبةجَيكردنى ثرؤذةيةكى      شارستانى

بؤرذوايي ليرباليي بةجؤرَيك كة لةوساوة بةردةوام بوو لة 
لة نَيو رنةكان، لَي وةرضةرخانءفؤرمةَلةبوون لة شَيوازة زَيدة مؤدَي

ضوارضيوةيةكى ئايديؤلؤجي دةتوايةوة، كة بؤ هةر دياردةيةك ثاساوى 
حازربةدةستى خؤى ثَيبوو، هةروةها بؤ هةر شَيوازَيكى دذ ستايلى 
دةجمكردنءدةستةمؤكردنى لة هةطبة دابوو، لةبةرئةوة ناكرَي 

وور باكطراوةندة ئايديؤلؤجيةكة لةهةر هزركردنَيكى مؤدَيرنيزم بةد
بطرين، ئةو ثَيشكةوتنة تةكنيكية بةردةوامةى 
زانستءتةكنيككارىءدابةمشةندى طشتى كار رةهةندى ئةوتؤيان دا بة 
ذيانى كؤمةَلايةتى لةرووى طؤِرانكارىء ترازانى شريازةى دابءكةلضةرة 
تةقليديةكان بةمةش طرذيي سياسيءملمالنةى كؤمةَلايةتى 

ةى مؤدَيرنيزم بةسةر بووة هؤى سةثاندنى ثرؤسهاتنةكايةوة 
دةوَلةتى هاوضةر ءدامودةزطاكانى لةو جوغزةى ملمالنةى 

 .ئايديؤلؤجي لة ثَيناو زةبتكردنى جومطةكانى كؤمةَلطةوجَلةوطرتنى
ضةند خةسَلةتءرةهةندَيكى ( جان بؤدريار)بة بؤضوونى  مؤدَيرنيزم  

زانستى، ئةو بووذانةوة -رةهةندى تةكنيكي:هةية، يةكةميان
ةى زانستءتةكنيكءنةشومناى ئةقالنىءميتؤديانةى بَيسنوور

هؤيةكانى بةهةمهَينانءهةَلسووِراندنيانءسيستمازةكردنيان نةخامسة 
 .سةرةتاى سةدةى بيستةم
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خؤى لة ضةمكى سياسي مؤدَيرنيزم دةبينتةوة، : رةهةندى دووةم 
دةوَلةت بة شَيوةيةك لة شَيوةكان جؤرة فؤرمَيك لة شَيوةى 

بة ناونيشانى مؤَلكايةتى  بةرجةستة دةكات ى تاكءبارى شكَلدةستوور
بونياتى سياسيانةى )تايبةت، ئةم شَيوازءبارومؤَلكايةتيةش 

بةرذةوةندي ثةيوةست  ة، جطة لة ئةقالنيةتى بريؤكراسيء(مؤدَيرنيزم
تى تاكةكةس، جا هةميةنةى دةوَلةتى بريؤكراسي بة هؤشيارى تايبة

ويش نةشومناى كردء شانبةشانى ثَيشكةوتنى مؤدَيرنيزم ئة
لةبةرئةوةى ثةيوةستة بة بةرفراوانبوونى بوارى ئابوورى 
سياسيءسيستةمةكانى رَيكخسنت ئةوة مؤدَيرنيزم رووى لة طشت 

بؤ بةرذةوةندي خؤىء  كةرتةكانى ذيانة بةمةبةستى طلدانةوةيان
 .بة ثَيي فؤرمة تايبةتيةكةى خؤى بةئةقليكردنيان

ضةمكَيكى )بينتةوة بةو ثَييةىخؤى لةوةدا دةرةهةندى سَييةم 
ثرةنسيثي كؤدةنطي خودان  دا،ية، لة رووبةِرووبوونةوة(سايكؤلؤجي

 .كاكلَيكى سيحرى يا دينى كؤمةَلطةى تةقليدي
ثَيي واية ثرسياركردن لةمةِر مؤدَيرنيزم (باالنديَي)لةطةَل ئةوةشدا  

َيت يا لة كرؤكدا ثرسيارة لةمةِر دةسةَلات جا ض دةسةَلاتَيكى زانستى ب
ئةوانةى باَلادةسنت ئةو مافة دةدةنة خؤيان )دةسةَلاتَيكى سياسي، ئينجا

دذينة بةرثرسيارةتى مؤدَيرنيزم وةئةستؤ بطرن، بةَلام ثرؤتستؤكاران 
سةرضاوةى ةى فريودةرو ونكةرى كةسايةتى ئادةميزادةءيبةو ثَي

 .(يلةكردنيةتىبةكؤ



   

 

 

 

 

73 

ة لة شةستةكان رةوتى بؤية لة مَيذووى بريوِراى خؤرئاواييدا نةخامس  
 رةخنةيان لة مؤدَيرنيزم دةطرتء ءزانستى ثةيدابوون فةلسةفىء

داواى هةَلوةشانةوةى ئةقالنيةتةكةيان دةكرد، دووبارة شةنوكةوكردنى 
ثؤست )شتةكان، ئةوانة واتاى وشةء تواناكانى ئةقَلء

 .بوون(مؤدَيرنيزم
ا لة سةر مؤدَيرنيزم هةرضةندة هزركردنة تةقليديةكانى وةالن  

ثرؤذةكةى بة كؤتا )طؤِرةثانى كردارى سياسي ء رؤشنبريي ئةوة
ئاماذةى ثَيدةدات، ئائةمةشة ثرسيارةكة لة (بؤل ريكؤر)وةك (نةهاتووة

 .ضاوةِروانى وةَلام داية
زاتيةت، ئةقالنيةت، )مؤدَيرنيزم بة سَي بنةماوة بةسرتاوةتةوة   

ةلسةفةكةى هيطل، واتاكانى زاتيةت ثةيوةستة بة ف( زانستطةرايي
ئةقالنيةتيش بة ضةمكة كؤمةَلايةتيةكةى لةطةَل ظيبةر داِرَيذرا، 

زادةى فةلةسةفةى كؤنت بوو، كة بةرةو ثؤزةتيظيزم زانستطةرايش 
  .ملى نا

ئايا مؤدَيرنيزم لة  :ثرسيارَيك لَيرةدا دَيتةثَيش ئةويش ئةوةية  
ة لةضةند هابرماس ثَيي واية ئةو قةيران.. قةيرانداية؟ بةَلَي

 :خاَلَيكداية
ثرةنسيثي زاتيةت، قةيرانى سَينرتاليزةكردن لةسةر خودءوةالنانى -2

 .ئةويديكةو هةقيقةت زادةى تةنيا خودَيكة
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ثرةنسيثي ئةقالنيةت، ئةوةى ثةيوةسةتة بة قةيرانى طؤِرينى -1
 (.بةشتكردنى)ئادةميزاد بؤبةشَيك لة سروشت واتة

يكردن لة راستىءهةقيانةتى هةر ثرةنسيثي زانستطةرايي، لة نكؤَل-3
شَيوازَيكى مةعريفي، ئادةميزاد دةكات بة يةخسريي دةست 

 . تةكنيكي-ئايديؤلؤجيايةكي نوَي بةناوى زانستطةريي
مشتءمِرى مؤدَيرنيزم بةردةوام بوو لة رووى فةلسةفيةوة    

كانت، فيختة، هيطل، ماركس، ظيبةر، نيضة، : فةيلةسووفانى ناودار وةك
تد، هةريةكةو بة ثَيي ..رءسارتةرهايدطة

خؤى تاوتوى كردووةو ئةوثرسيارانةى تَيطةيشنتءهزرءبريكردنةوةى 
ئةو يةكةو بةجودا وةَلاميان داوةتةوة، وَيراى داِرَيذراون هةر 

رةخنةيةى زؤربةيان لة مؤدَيرنيزم ئةوة بريوهزريان لة مَيذووى 
 .يزمةيةخودى ئةو مؤدَيرن طشتى بري جيانابتةوة، كة زادةى 

هةر كة بةرهةمةكانى هابرماس لةبارةى مؤدَيرنيزم لة هةشتاكانى  
سةدةى رابردوو ثةيدابوون، ئيدي بةداكؤكيكةر لة ثرؤذةى مؤدَيرنيزم 
دانرا بةرووى ئةوانةى بةراشكاوى بة نةيارى مؤدَيرنيزم يا ثؤست 

 .مؤدَيرنيزم ناونران
ؤست مؤدَيرنيزم هابرماس بةتةواوةتى بة رووى فةيلةسووفةكانى ث  

ويةتء رةطاذَؤ لة بؤوة، ئةو ثَيي واية ئةوانة جؤرَيكن لة رةوتى فةوزة
 .كؤنسَيرظاتيزم
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هابرماس لة ميانةى تؤذينةوةكةى لةمةِر رةطةزةكانى مؤدَيرنيزم    
هةرةزَيدة دةقة فةلسةفيةكانى خوَيندةوةوشيكردةوة هةر لة 

 .ياديس فةيلةسووفةكانى رؤشنطةرىءكانت تا دريداءكاستؤر
بوو سةبارةت  َيكى بنةِرةتىفةلسةفةى رؤشنطةريي خاَلى وةرضةرخان  

ضوون ئةقَل ء رةخنةءثَيشكةوتن بة خاَلى رةوتى مؤدَيرنيزم بة 
سةرةكىءثَيويستى هةر مةعريفةيةكءهةر رَيكخستنَيكى دامودةزطايي 
دانران، بةمةش هؤشياريةكى مؤدرن فؤرمةَلةبوو جةختى كردةسةر 

 .وةرضةرخانَيكى بةردةوام ءطؤِرانكاريي
هةروةها مؤدَيرنيزمءسياسةت بةيةكةوة لكاون وةك لكانى نوَيبوونةوة 

ةَلةبوونَيكى بة بةئةقليبوونء ثةيوةستى ئةو دوو ئاستة بة فؤرم
 .مودةزطاكانى دةوَلةتى مؤدرنكردةنى لة ميانةى دا

رَيكخستنى زَيدة )مةبةستى فةلسةفةى رؤشنطةريي برييت بوو لة  
بةَلام ئايا دةكرَي بةردةوام ( النى ذيانى رؤذانةى كؤمةَلايةتىئةق

ثابةند بني بةو ديدوهزركردنانةى رؤشنطةران بةهةر شَيوةيةك بَي 
رادةى نائومَيديءخواستيانءمؤدَيرنيزم بة ثرسَيكى سةرنةكةوتوو 

 .لةقةَلةم بدةين؟
 ئةو ثرسيارة الى هابرماس ء بريكردنةوةى ئةو شتَيكى سةرةكيية،  

ضونكة بريى خؤرئاوايي هةر لة كؤتايي سةدةى هةذدةهةمدا 
مؤدَيرنيزمى كرد بة بابةتَيكى فةلسةفىءخؤى بةدوور طرت 

، (كى فةلسةفى لةبارةى مؤدَيرنيزمدووبارة بيناكردنةوةى طوتارَي)لة
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جا ئةو طوتارة زؤرجار لةطةَل طوتارى ئيستاتيكا 
ئةو يةكرتبِرية  ءةكرتبِرن، وَيراى ئةو ثَيكطةيشنتبةيةكدةطةنءي

هابرماس بِرياريدا اليةنى ئيستاتيكي لة فامكردنى مؤدَيرنيزم 
 .دوورخباتةوة

ئةو قؤناغةى هابرماس طرنطى دا بة ثرسي مؤدَيرنَيتة سَي كارى  
 :سةرةكي دةطرتةوة

كارى يةكةم بريتية لةو وتارةى لةبارةى مؤدَيرنَيتة، كة لة  -8
ؤنةى وةرطرتنى خةَلاتى تيؤدؤر وتويةتى بةب(8911)فرانكفؤرت ساَلى 
ثرؤذةيةكى  :مؤدَيرنَيتة)مانيا بةناوىلة ئةَل(8918)ئةدؤرنؤء ساَلى 
 .بَلاوكرايةوة (بةكؤتانةهاتوو

 .(8918)( تيؤري كردارى كؤمةنيوكةيتظ)بةشؤرةتةكةىدانراوة  -1
 . (طوتارى فةلسةفى مؤدَيرنيزم)َييبكت-1
ئةوانةى بةم يا بةو  مايةى سةرجنة زؤربةى دةقةكانى هابرماس  

رَيطةية بةرووى ئةقالنيةتءمؤدَيرنيزم دا دةضنةوة بةالى ماكس 
ى رةئةوةى لةباظَيبةردا دةشكَينةوة تا رادةيةك دةكرَي بَلَيني 

تا رادةيةكى دياروبةرضاو ية الى هابرماس مؤدَيرميزمةوة
ى ئةم تةوةرانةدا يانلة م، كة زؤر جاريش سةرضاوةكةى ظيبةرة

 .دةدرَيتئاماذةى ثَي
وَيراى ئةوةى رةخنة ئامِرازى سةرةكى بريكردنةوةى هابرماسةءلة   

دوو توَيي رةوتى مَيذوويي رةخنةطرانةى مؤدَيرنيزمى فةلسةيف 
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خؤرئاوايية، ئةوة هةرطيز قبووَل ناكات دةستبةردارى ثرؤذةى 
ئةو ثَيي  بكات لةطةَل رةوتة نائةقالنيةكان،مؤدَيرنيزم بيَب يا سازش 

ؤدَيرنيزم دياردةى نةساغءنادروستى لة هةناودا هَينا ثَيويستيان واية م
رةخنةية، راشيؤناليزميش هزركردنة  بة دةستنيشان كردنء

تةقليديةكانى جيهانى وةالنا، لَي ناكرَي بَلَيني مؤدَيرنيزم ثرؤذةيةكى 
شكستخواردووةءراشيؤناليزميش بَيتواناييةكةى سةملاندووة لة رووى 

 .ستءويستى ئادةميزادى نوَيبةديهَينانى خوا
يةكةمني بنةماى مؤدَيرنيزمة، ضونكة طشت ( خودييةت)طةرضي   

مؤدَيرنيزم ثَيوةرو راستيةكان بؤ خودي ئينسانى دةطةِرَينَيتةوة، لَي 
تةنيا فةلسةفةى خود نيية، ضونكة كؤششة فةلسةفية الى هابرماس 

ةمةى خوديةتي نوَييةكان كاراتر دةكات، كة هةوَليان دا لة تةنطوضةَل
       .دةرباز بنب

 لة ئاست ختوبي ئةقالنيةت  الى هابرماس ثرسيارةكةى مؤدَيرنيزم  
بؤ نوَيكردنةوةى  ناوةسيَت، هةروةها تةنيا ئامرازَيك نيية

كؤمةَلطةومَيذوو، هةروةك ماكس ظيبةر ثَيي وابوو، بةلكة ثرسيارى 
 ة دووبارةويستى بثةيوةندي نَيوان مؤدَيرنيزمءئةقالنيةت ثَي

داِرشتنةوةية لة سايةى ئةو وةرضةرخانة سةرةكيانةى بةسةر 
 كؤمةَلة ثرؤسةيةكى)كؤمةَلطة نوَييةكان داهاتن، ئةو نوَيكارييةى واتة

-كةَلةكةبوو، كة بةيةكرتيةوة تؤكمة دةبن، هةوةها بةماناى 
هَيزةكانى طةشةثَيكردنى  طلدانةوةى داهاتةكانء ء -كاثيتاليزةيشن
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هةروةها بةزانستى كردنى زَيدةكردنى بةرهةم،  انءبةرهةمهَين
  .(بةهاونؤرم

مؤدَيرنيزم لة (مؤدَيرنيزةيشن-تيؤري نوَيكردنةوة)بة راى هابرماس   
بنةماكةى جيادةكاتةوة واتة لة ئؤروثاءسةردةمانى نوَي، وةك 
منوونةيةكي طشتى ثرؤسةكانى طةشةى كؤمةَلايةتى دةخياتةِروو سةر 

 .زةمانىءمةكانيةكةى ثيادةكردنىبةخؤ لة ضوارضيوة 
دووبارة ضاوخشاندنةوة بة ثرسي مؤدَيرنيزم جا ض لةمةِر رةوتى   

كؤنسَيرظات بؤ يا ئةنارشيزم ئةوة بة راى هابرماس ثَيويستة بؤ هيطل 
بطةِرَيينةوة بؤ تَيطةيشنت لة دةاللةتى ثةيوةندي نَيوان 

بةديهى بوو،  مؤدَيرنيزمءئةقلةنة، ئةو دةاللةتةى تا هاتنى ظيبةر
ئةمِرؤش مايةى طومانءثرسيارة، ئةو طةِرانةوةيةش بؤ هيطل 

زؤر بة روونى ضةمكَيكى يةكةمني فةيلةسووف بوو )لةبةرئةوةية
 .(دياريكراوى بؤ مؤدَيرنيزم طةشةثَيدا

ى مؤدَيرنيزم فةلسةف هابرماس ثَيي واية خةسَلةتَيكى طوتارى  
كانى مؤدَيرنيزم هةر لة طلةيي هةية الى فةيلةسووفة لؤمةوئةوةية 

دريدا، ئةو  فؤكؤء باتاىء هايدطةرء نيضةو هيطلةوة تا ماركسء
لؤمةيةش بريتية لة خةتاباركردنى ئةقَل بة ثةيرةوكردنى ثرةنسيثي 

طواية ئةو ئةقَلة فؤرمة روواَلةتيةكانى  –سؤبَيكتيظيزم 
كاتَي  كاتوة ئةو كاتة سةرزةنشت دةستةمكارىءضةوساندنة

ي نةطؤِرى خودى ئةقالنيةت خباتة جَيي، واتة زاَلدةستيةك
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سؤبَيكتيظيزم ئامرازةكانى هؤشيارىءرزطاربوون دةطؤِرَي بؤ 
ئامرازطةلي ضاودَيريءضَيكردنى زاَلبوونَيكى تاوَي شاراوةو تاوَي 

 .ئاشكرا
رؤضوونَيكى وجوديانةوتيؤريانةية ضةمكى مؤدَيرنيزم الى هابرماس 

مَيزانة لةبارةى مؤدَيرنيزم جا ض بة لةمةِر بريكردنةوةيةكي رامانئا
مانا كانتيةكةى يا بة واتا ظَيبةريءماركسيستةكةى، مؤدَيرنيزم بة واتا 
كانتيةكةى ئةطةرى دامةزراندنى دةوَلةتى ياسا دةخاتةوة بة 

ك اثشتبةسنت بة دميوكراسيةتَيك تاك لةسايةيدا تارادةيةكى ض
ازَيكة يبةريش ئامِروة، بةالى ظةيسياسي ثَيطةيشتووة لةرووى برييء

 .ازطةرييخودان سروشتَيكى ئامِر( وةزيفي)لةمةِر ويستَيكى 
 بةراورد لةطةَل ضوارهاوكات ضةمكةكة الى هابرماس بة   

وفى مؤدَيرنَيتة ئةوانيش وفةيلةس
 :ن، بةو شَيوةيةية((ءهايدطةرهيطلءماركسءنيضة))
،  كة هيطل يةكةمني فةيلةسوفة : هيطلء ثرسيارةكةى مؤدَيرنيزم-2

هابرماس باس لةوة زؤر بةروونى ضةمكَيكى بؤ مؤدَيرنيزم ثةرةثَيدا، 
دةكات مؤدَيرنيزم بؤتة ثرسيارَيكى فةلسةفى بؤ يةكةجمار الى يا 
لةسةر دةستى هيطل سةريهةَلدا، كاتَيك طوتارى هونةرى سةدةى 

ي دةكرد، لةو طوتارةيدا (Moderne/نوَي)هةذدةهةم سةروكارى بابةتى
ر  جووَلانةوةوكرانةوة بةرووى ئايندةو ئةوةى دَيت، جةختى لةسة

 طةشةسةندن ء دةكردةوة، تةنانةت ضةمكةكانيشي لةبوارى ثَيشكةوتن
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شؤِرش، بريؤكةى بزاوتءخَيراييءدةربازبوون لة كؤنءرووكردنة  ء
نوَيى هةَلطرتبوو، رابردوو لةو طوتارةدا تةنيا زيندانَيك بوو واى 

ءهةمَيز بؤ داهاتوو بطريتةوة، نةك ثَيويست دةكرد لَيي رابكةيت
مانةوةءهَيشتنةوةى، بؤية ئَيستا تةنيا داَلانَيكى كاتىءخَيرا بووة تةنيا 
هةنطاوَيكى بضووك لة مةيانى ثَيشرِبكَي رووةو ئةوةى دَي، داهاتوو، 

( ء كتوثِر ئينتيقاليء راكردوو)بؤدلَير ئاوا وةسفي مؤدَيرنيتة دةكات
هةميشةيي خؤ  يوةى ديكةى لة ئةبةديةتءبريتية لةو نيو هونةرةى ن

 . دةنوَينَيت
ةكاردَييَن بؤ ي بيهيطل ضةمكى مؤدَيرنيزم لة نَيو جوغزى مَيذوو  

سةردةمى )يا(سةردةمى تازة)ضةردةيةك وةك  ئاماذةكردن بة ضةند
 (.مؤدرن

نوَيطةرى هةميشة نوَيبووةوة (فينؤمينؤلؤجياى رؤح)هيطل لة كتَييب  
ئةستةم نيية سةرنج بدةين زةمانى ئَيمة زةمانى : ئاوا وةسف دةكات

لةدايكبوونءطواستنةوةية بؤ قؤناغَيكى نوَي، رؤح دابِراو بووة لةطةَل 
دياردةكانى، ئةويش  ئةو جيهانةى تاكو ئَيستا وابووة لةرووى بوونء
ئةو ثشكثشك بوونة . خةريكة ئةمانة طشتى لةرابردوو قووت دةدات

بروسكةش  ، بة خَيرايي هةورةلةطةَل هةَلاتنى خؤر دةوةسيَت
 .كايةوة تةنجيهانَيكى نوَي دَي

الى هيطليش هةروةك الى بؤدلَير مؤدَيرنيزم رةهاو رزطاربووة لة   
نةريتةكانى رووةو داهاتووة، ئةو كرانةوةية  ء كؤتةكانى رابردوو
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بةرووى ئايندة الى هيطل بة ضةند شَيوازَيكة ئةمةش بةو ديدةى 
ضوون رؤح الى لة رابردووةكي ئاستنزمةوة بةرةو طةشةى رةوتى رؤح، 

نزمةوة بؤ حاَلةتَيكى ئايندةيةكى ئاستبةرزةوةية يا لة حاَلةتَيكى طةشة
ى  رةها، وةك هيطل وتةنى لة رؤحى يةكتا دةطاتة ثلة زَيدةطةشة

هةر ئةمةشة )زاتيةوة بؤ رؤحى مةوزوعي بؤ رؤحى رةها، 
بة ماترياليزمةكةى  دياليكتيكةكةى هيطل كة ماركس قؤستيةوةو

فيؤرباخى طرَيدا بووة ماترياليزمى ديالةكتيك، ئةو دياليكتيكةى 
ئايدياليستانة بوو، ماركس ثَيي وابوو لةسةرسةر دةِرواو ئةو خستية 

 (.سةر ثَييةكانى
بيناكرد ضوون رؤح (هةَلكشاوةكةى)بةو رَيطةية هيطل دياليكتيكة  

ى سياسيةوة دةطا بة رَيرةوتةكةى ئةوكات بةكؤتادَي، كة لةروو
هابرماس ئاماذة دةدات بة هيطل . دةوَلةتءمَيذووش بةكؤتا دَي

ئةو يةكة ثوختةية سةر بة : يةكةم - ego -لةرووى ديالةكتيكةوة)
: دووةم. بةمةش طشتيانةية زات ناِراستةوخؤ، بةدةر لة ناوةِرؤك،

(ego)  راستةوخؤ فةردية سليب سةر بة زات، بوونَيكى دياريكراوى
( هاية، رووبةِرووى ئةويديكةيةو وةالى دةنَي، كةسايةتيةكى فةرديةرة

ثَيي واية هيطل نةيتوانيوة وةَلامى ئةو ثرسيارة بداتةوة لةبارةى 
تة بة داِرذتنى هؤشياريةكي هةروةك فيخ( ego)طؤشةنيطاى شوناسي

زاتى هةَلكشاو، بةلكة تةنيا بة تيؤرى رؤح، ئينجا رؤح ئةو بنةماية 
لة (زاتيةتي زات-سوبَيكتى خود)مةَلةبوونى بناغةى نيية بؤ فؤر



   

 

 

 

 

82 

َيكى ديدا (من)لةطةَل(من)ازءهؤيةكة هؤشياري زاتى، بةلكة ئامِر
بةيةكةوة بةردةوام دةبني، وةك ثَيناوَيكى رةها هةردووكيان دةطؤِرَي 
بؤ دوو زات لةرَيطةى ئاَلووَيريي، كةواتة هؤشياري وةك سَينتةرَيك 

طةيشتنى زاتةكانة، ضوون بةبَي ضةشنى نوختةى بةيةكةوة 
 .بةيةكطةيشنت زات نني

هابرماس ثَيي واية ئةو رووداوة مَيذووييانةى ثرةنسيثي   
 ء(ريفؤرم)يان سةثاندووة الى هيطل خؤى لة(سؤبَيكتيظيزم)

 .شؤِرشى فةرةنسي دةبينتةوة رؤشنطةرييء
اى راستكردنةوةى طةلةك وَيِر: ؤدَيرنيزم الى ماركسم -2

ضةمكى هيطليي، لَي رؤحى  ءبريوبؤضوون
دةربازبوونءثَيشكةوتنءطةشةسةندن هةردةم زيندووة الى ماركس 

 دَيكى بةهَيزووئةنطلز بةيةكةوة سرو قوتابى هيطل، ماركسء
دةطمةنيان ضِري لةبارةى بزووتنةوةى مؤدَيرنيزمءثةلةكردنةكةى 
لةيةكةم نوختةى تا دواييءمانيفيسيت كؤمةنيستيش بةهةمان شَيوة 

بةرداية ئةو جؤرة نوَيخوازيةء سووتاندنى هةر شتَيكى  طِري
دةوروبةرى، ضوون بونياتى كؤمةَلايةتى 
هةَلدةضَيتءناجَيطريييءنائةمنيةت باَل دةكَيشَي بةهؤى خَيرايي 
بزاوتى مؤدَيرنيزم، كة لةكؤمةَلطةى بؤرذوادا هؤكارةكانى 

يشانةوةى بةدى دةكات، كؤديتا بةردةوامةكةى هةَلضوونءقَل



   

 

 

 

 

83 

يوةندييةكانى بةرهةمهَينانءشَلةذانى بةردةوامي طشت رةوشة ثة
 .كؤمةَلايةتييةكانءنيطةرانيءكةفوكوَلي بةردةوام

ئةمانة سيفةتى جياكةرةوةى سةردةمى بؤرذوان، لَي ئةو هةَلضوونة   
جارَيكى ديكة دياليكتيكةكةى ماركس هةروةك  تاهةتايية نيية

لة بةرهةمهَينانى (وةكةىوَيراى وَينة ئاوةذو)دياليكتيكةكةى هيطل
دذةكان لة قؤناغي هاتوودا دةوةسيَت، بةثَيي ئةدةبياتى ماركسي لة 

ئةو . كؤمؤنيزم دواءباَلاترين قؤناغةكانى سؤسياليزم خؤ دةنوَييَن
رنيزم الى ماركس هةروةك الى هيطل وابوو جيا ى مؤدَي/ديد-ئيميجة

َيكى لة قؤناغ(هةَلكشاء)نيية لةرووى بيناكردنى جةدةلَيكى
ئاستنزمةوة بؤ زَيدةبةرزتر هةنطاو داوَي بةو ثَييةى ئةجنامَيكى 

 .مةنتيقي ئةو كارءثرؤسةية
هابرماس ثَيي واية ئةو ضوارضيوة وتةزاييةى ماركس بةهؤيةوة   

طرميانة بنةِرةتيةكانى ماترياليزمى مَيذووي ثةرةثَيدا، ثَيويستى بة 
هَيزى بةرهةمهَينان ء  داِرذتنَيكى نوَي هةية، جا لَيرةوة ثةيوةندي

ثةيوةنديةكانى بةرهةمهَينان ثَيويستة بطؤِرَي لة ميانةى 
بةهةرحاَل هَيشتا هةَلكشانة  ى كارءكارلَيككردن،نوَيكردنةوة

نةثساوةكةى هَيزةكانى بةرهةمهَينان بةندة بة ثَيشكةوتنى زانستى 
 رةنطة فةرمانى بةشةرعيبوون بطرتة دةست لةمةِر كؤنرتؤَلكردنء

 .  دةستىزاَل
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تاوةكو ئةو ( ئةو بةئةقَليبوونة لة سةرةوةِرا)ضاومان داية سةيرورةى  
نوختةيةى دةستثَيكى زانستءتةكنةلؤجيا، كة لةوَيوة ئايديؤلؤجيا 

جياى بؤرذواى داِرماوة، فؤرمَيك وةردةطرَي ؤئةلتةرناتيظي ئايديؤل
وةزعى، بةو ثَييةى هؤشياريةكي  –لةشَيوةى هؤشياريةكي طشتى 

نؤكراتية، هاوكات لةطةَل رةخنةطرتن لة ئايديؤلؤجياى بؤرذوايي تةك
لَيرةوةية نوختةى دةستثَيك لة ثَيناو دواليزمى : طةيشتينة ئةو خاَلة

لَيكدانةوة لةمةِر ضةمكى بةئةقَليبوون، كردنةوةى طرَيكؤَلةى ئةو 
دواليزمة هةريةك لة هؤركهاميةرءئةدؤرنؤ بةو ثَييةى دياليكتيكي 

: شنطةرين، لة تَيزةكةى ماركؤزة طةيشتنة ضَلةثؤثةسةردةمى رؤ
 .    (9).ضوون خودي تةكنيكء زانست دةبن بة ئايديؤلؤجيا

لة ( ستَيث باى ستَيث)قؤناغةكانى طةشةى كؤمةَلطة الى ماركس   
داوَي،  رابردوويةكي دةَلةمةدا بةرةو ئايندةيةكى ثَيطةييو هةنطاو

 طؤِرانء مؤدَيرنيزمء ءهيطل خؤشنوود بوون بةوةى دَيت ماركسء
طةشةسةندنيان ثريؤز كرد، هةروةها هةرضيةكي  وةرضةرخانء

ف دابِرانَيك وئايندة بةخشة، الى هةردوو فةيلةسو رابردوو سووتَينةرو
 . هةية لةطةَل رابردووء ئريسةكةى

هابرماس ثَيي واية ئةو تَيهةَلكَيشيةى نَيوان ضةمكةكانى   
ى ئةقالنيةت لة تيؤرى بةها ةمهَينانءئةقَل، ضاالكى بةره ثيادةكردنء

واتة لة  –دووبارة ضاوى ثياخشايةوة دا كارى ماركسيسزم
نةخامسة لة سةرةتاى سةدةى بيستةمدا لةسةر  –تَيهةَلكَيشيةكةدا 
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لة نَيو رةوتى ئابوورى، هةروةها دوو رةوت  لؤكاضء ةستى طرامشيءد
بوو بة  ماركسيزمى خؤرئاوادا طةشةيان كرد، يةكةميان ثةيوةست

هايدطةر، ثرسي  بريوبؤضوونةكانى ظيبةر دووةميشيان هؤسرةلء
تيؤرى رةخنةيي،  مؤدَيرنيزم لةو دوو رةوتةوةية، ئةو رةوتةى لؤكاضء

ئةو رةوتةى ماركؤزى طةنج دةينوَييَن كاتَي زؤر كةوتبووة ذَير 
 .سارتةر هايدطةرء كاريطةرى فينؤمينؤلؤجياى هؤسرةلء

طةر هابرماس راى واية ئةو سةر : ئةقالنيي مؤدَيرنيزمى نا نيضةو-3
بة نةريتة شؤِرشطَيرييةكانى رؤشنطةريية بة جةختكردنةسةر 

ثرؤذةيةكة )انيةتءرؤشنطةريي بريتية لةوةىئةقَل
ئةوة بَيطومان خؤى رووبةِرووى ئةوانة دةبينتةوة، كة (بةكؤتانةهاتووة

لة ( نيزمطومان خبةنة بةر سةركةوتنةكانى مؤدَير)حةزوئارةزوويانة 
 .سةرووشيانةوة نيضة

هابرماس ثَيي واية بة هاتنى نيضة بؤ نَيو طوتارى مؤدَيرنيزم   
كارةكان سةرةوذوور دةبنةوة، هةروةك ماركس نيضةش رازى نةبووة 
بةو واقيعةى سةدةى نؤزدةهةمي بؤرذوايي، كة رةخنةيةكي توندي لة 

كرد، نيضة انيةتي خؤرئاوايي طرت، كة سيحرى دنياءجيهانى ونئةقَل
دةرطةى لةبةردةم رابردووى ديؤنيزؤسي خستةسةر ثشت، نةك بؤ 
طةِرانةوة بؤى، بطرة بؤ هانا بؤ بردنىء بؤ رزطاركردنى ئةو رؤحة 

انيةت ئةتكي كرد، ئا بةو جؤرة نيضة مذدةى ئؤروثيةى، كة ئةقَل
طةِرانةوةى ضاوةِروانكراوى ديؤنيزؤسي خوداوةندى دا، كة ئؤروثا لة 
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لؤ خوداوةندي ئةقَلءسيستةم، كة هةر لة سةردةمى دةست ئةثؤ
 . سوكراتةوة باَلى بةسةر مَيذووى ئؤروثا كَيشاوة، رزطار دةكات

لةو بِرطةيةدا ديقةت بدة تاضةند نيضة لة وةسفكردنى مؤدَيرنيزم    
كاتَيك هرياكليتس باس لة كاتءزةمان دةكات )لة ماركسءهيطل نزيكة

ونَيكةوة ئةوة ئةو رَيطةيةى لة طؤشةى ترازاني لةهةر ئةزمو
هزركردنى شؤبنهاوةريشة، بةو ئةندازةيةى هرياكليتس دةَلَي هةر 
ساتَيك لة ساتةكانى زةمةن تةنيا بة سِرينةوةى ساتى ثَيشووى 
بةديدَي، ئةميش بة هةمان خَيرايي دةِرةوَيتةوةءرابردوو ء ئايندةش 

رةوةية، دوو شنت هةروةك خةون وان ئَيستاش تةنيا هَيَلي جياكة
لَي تاكةى ئةو سووتانة  (9)هَيَلَيك نة ثةهلاوَيذةءنةيةكديطري

طةردوونيية هةَلايساوة ء ئايا بةردةوام ئةو رةوتة تاهةتاية سرةوتنى 
 .نيية ؟

بكات كاتَيك ئةو  ي ناكارَي هزرى بَيكؤتاييةكان يئةقَلى بةشةر  
لةخؤ  ناضارة لة ساتَيك لة ساتةكان بزاوتةكة رابطرَي بة مةبةستى

رامانء لة جيهان رامان، هةروةك الى ماركسءهيطل، الى نيضةش 
بةهةمان شَيوة لَيشاوي سةيرورة دةوةسيَت بؤ ئةوةى ديسان خؤى 
دووبارة بكاتةوة بةتةواوةتى هةروةك بريؤكةى طةِرانةوةى 

نيضة ثَيي واية بريؤكةى طةِرانةوةى ئةبةدي بة شَيوةى )ئةبةدي
يةكي بةتؤفة، لة راستيدا ئةو بريؤكةية سروشَيكى كتوثِرانة يا وةح

 (. بةالى نيضة نامؤ نةبووة، لةئةسَلدا بريؤكةى هرياكليتسة
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بؤ يةكةم جار رةخنةطرتن لة )هابرماس ثَيي واية لةطةَل نيضةدا  
مؤدَيرنيزم دةستبةردارى كرؤكة رزطارخوازيةكةى دةبَيتةوة، ئةقَلى 

وى ئةويديكةى رةها سَينرتاليزة بةسةر خود بؤيةكةجمار رووبةِرو
الى نيضة كارةكة ثةيوةستة بة لَيكرتازانى ...( لةمةِر ئةقَل دةبَيتةوة

وةدةستخستنى تاكطةرايي، كة بوار رةخسَينة بؤ راكردن لة ثرةنسيثي 
 .مؤدَيرنيزم

 :ئةو راكردنة الى نيضة دوو رَيضكة يا طؤشةى هةية  
ان، كة جةخت دةكاتة سةر اليةنى ئيستاتيكاى جيه: يةكةميان 

خزمةت بة فةلسةفةى ويستى هَيز دةكات، كة لة وةهمى بِروا بوون بة 
 .هةقيقةت دةترازَي

 .طواية نيضة رةخنة لة ميتافيزيك دةطرَي: دووةميشيان 
كاتَيك نيضة ئةو رةهةندانةى خستةسةر بريكردنةوةى فةلسةفيانة   

ئةوة بةمة ضةند دةرطةى سةرةكى ئاوةَلا كرد وةك هابرماس ناوى 
كة زؤر كارى كردة سةر  (رةخنةى نيضةيي لة مؤدَيرنيزم)ناوة

هايدطةرءزؤربةى فةيلةسووفانى فةرةنسي بة هةردوو ديوةكةى 
 .اليةنى ئيستاتيكى بؤ جيهانءرةخنة لة ميتافيزيك

ةكَيكة لة فةيلةسووفة ي: انةنيضةيي-هايدطةر رةخنةطري ريشةيي-9  
 نيضة لة رووى فيكريء شانبةشانىخؤرئاوايي،  هةرة ئؤرطيناَلةكانى

 ئةخالقيةوة، كة بنةماكانى كؤمةَلطةى خؤرئاوايني، رةخنة رؤحىء
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، خاوةن دةستةواذةى تايبةت بةخؤيةتى بة هؤيانةوة طوزارشي دةطرَي
كانتء كَيشةى )لة بريوبؤضوونةكانى كردووة، لة كتَيبة ناودارةكانى

 .(8919/ ميتافيزيكيا
ياى خؤرئاوايي ئيدي تةواو ميتافيزيك ئةو ثَيي واية مَيذووى  

كؤتايي هاتووة، بؤية ثَيويستة فيكر بة كردةيي سةرخنوون  وةستاوةو
واتا واقيعيةكةى خؤى بةدةست بَينتةوة، بكرَيتةوة تاوةكو بوونةوةر 

لَيرةدا ئةوةى طرنطة هابرماس هةردةم بايةخى داوة بة بريى هايدطةر، 
وَيستى دةهةمبةر هةَل هابرماس طوزارش دةكات فةلسةفةى هايدطةرء

كاريطةرى ئةو  هةقيقةتى وابةستةيي بة نازيزمء سةردةمى نوَيء
دوا دةقي هابرماس لةسةر هايدطةر )وابةستةيية بة بريوباوةِرةكانى

ية لةبارةى "ظكتؤر ظاريا"ثَيشةكييةكي دوورودرَيذة لة كتَييب
، هةروةها طرنط بوو (8911، ى ضاثى ئةَلمانيايي"هايدطةرءنازيزم"

كة يةكَيك بووة لة -ى هابرماس بؤ طفتوطؤكردن لةمةِر طادامري بةال
 .بؤ ئةو فةيلةسووفة بطةِرَيتةوة -هايدطةرايية كؤنسَيرظاتةكان

لة هابرماس لة سونطةى داِرذتنى ناوةِرؤكى  ثَيوةرانةى مؤدَيرنيزم   
هةوَلي دا كولتوورى دا (طوتارى فةلسةفيانةى مؤدَيرنيزم)كتَيبى 

كةو بكاتء لَيكهةَلوةشَينَيتةوة  بةو ثَييةى هايدطةريي شةنو
وهةريةكانى درَيذةثَيدةرى ئةو هةوَلانةى نيضةية لةمةِر كرانةوة طة

نيضة بؤى تَيكؤشا بؤ طةيشنت ثَيي بة فةلسةفة، ضوون ئةو ئاماجنةى 
ئةو رةخنةيةى لة –هؤى رةخنةطرتنَيكى طشتطري لة ئايديؤلؤجيا 
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ئةوة هايدطةر ويستى   -دةكات كؤتاييدا هةر خودخيؤى خؤى ضك ثَي
 .لة رَيطةى تَيكشكانى هاوشانى ميتافيزيكياى خؤرئاوايي ثَيي بكات

سةرةتاكانى سةردةمى نوَي بةتةواوةتى لة مَيذووى رابردووى دابِرا   
وةك ديكارت شةنوكةوى كرد، كةضي نيضة بة راى هايدطةر 

     . هةنووكةيية مؤدَيرنيزمَيكى نوَييء
ثَيي واية نيضة ساتةوةختَيكى فيكرية هايدطةر  ماسبة راى هابر  

طةر موذدةبةخشى سةرةتايةكى جياوازى مؤدَيرنيزمى فةلسةفية، 
وونةيةكي رؤمانسي ياخيبوونة لة سةرسةختى ظاطنةر  بؤ نيضة من

سةردةمي نوَي ئةوة هؤلدرنى شاعري بؤ هايدطةر منوونةى 
بوون لةسةر وةندى ناديارة، لَي ئايا سووربةرجةستةكةرى خودا

ر تاكة ئينتيمانةبوون بؤ مؤدَيرنيزم جا ض لةالى نيضةوة بَي يا هايدطة
 ؟لسةفيةوة لة زاتيةتى نوَي دةرباز بيَبةفهؤيةكة بؤ ئةوةى لة رووى 

ئةو هؤيانة ضني وايان كرد هايدطةر هةَلوَيستَيكى دذ بة 
 .مؤدَيرنيزمءرةوتة مرؤييةكةى وةربطرَي؟

ى ئادةميزاد ناضار نيية هةروةك الى هيطل هايدطةر ثَيي واية مَيذوو
يا ماركس بضتة ذَير بارى رةوتءكاروانَيك بةرةو ئاماجنَيكى 

ضوون ناجَيطرييي طةوهةرى ثةيوةندي ئادةميزاد رةهاوحةمتى ببات، 
لةطةَل بوون لة خودخيؤيدا وةك ناجَيطريي بَي 

يةنة لَيرةوة هايدطةر بَيالنتةوة، بةرامبةروضاوةِرواننةكراو دةمَي
راستة  ،جا سةرضاوةكةى هةرضييةك بَيت لةهةر رةوتَيكى ئينسانى
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هايدطةر هةر لة طريكةوة بؤ مَيذووى فةلسةفة طةِراوةتةوة، ضونكة 
 ثَيي واية سةرةتاى مَيذووى هةر بريَيك لة سةردةمى طريكداية بةو

ى تيا دؤزراوةتةوة، نةخامسة لةسةر دةستى -ثَييةى سةردةمَيكة بوون
ري بؤ فةلسةفةى بةرجةستة كردووةو بة كة هةنطاونان لة ب ئةفالتون،

 .روونيش دةرطةى جيهانى ميتافيزيكياى ئاوةَلا كردووة
شكؤداركردنى : ؤدَيرنيزموَيستى فةلسةفى هايدطةر لةمةِر مهةَل  

بةدةورى خؤى جيهانَيك بةرهةمدَييَن بةبَي  ، كةئةقالنيةتة
ان نيية لة بوون هةروةك الى ضوون ئةقَلى نوَي تةنيا رامرةسةنايةتى، 

 .دادطةى ئةقَلي دانابوو ضونكة مؤدَيرنيزم طريكةكان وابوو، 
ثرؤذة فةلسةفيةكةى هايدطةر داواى رةتدانى هةميةنةى   

ئةقَل دوذمنى )ءترازانة لة سَينرتاليزةيي ئةقَل، لَيميتافيزيكيا
      .(كوشندةوسةرسةختى فيكرة

زم بريتية لة هةَلوَيسيت سياسي، رةخنةكةى هايدطةر لة مؤدَيرني   
كة تةكنيكي ضونكة خودى سياسةتى نوَي بةرهةمى ئةقَلى نوَيية، 

خستؤتةوة، ئينجا بةهةَلستى تةكنيك وةك كاكَلَيكى ميتافيزيكي و 
 دذ بة بونياتى سياسي، كة لةبريكردنى بوون بةرهةَلستيةكة 

ردنى ثراكتيزةك فؤرمةَلةدةكاتء تَيوةطالنى ئةقَل رَيكدةخاتء
، هايدطةر ثَيي واية زانستى نوَيش زانستيش بةرنامةِرَيذ دةكات
 .ملكةضي شَيوازة تةكنيكيةكانة
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بَي يا (سةردةمَيكى نيوكليارى)سةردةمى نوَي جا ض    
بةرجةستةكةرى شارستانيةتى بةكاربةريي ئاوا لةقةَلةم دةدرَي 
ر مرؤظايةتى طةيشتؤتة قؤناغَيك طةرةكيةتى خاوةنى طشت بوونةوة

وزةكانى سروشتى لةوانةش  تواناء بَيت بةهؤى جَلةوطريي طشت هَيزو
 .وزة تَيكشكَينةرةكانى

تةكينك هةَلوَيستى  هةَلوَيستةكانى هايدطةر لةمةِر مؤدَيرنيزمء  
جياوازيةكةش ئةوةية بريمةندانى تيؤرى رةخنةييمان وةبريدَيننةوة، 

يان رووةو ء هةنطاوماركؤزة خواستءويست ئةدؤرنؤو هؤركهاميةرو
تاكةكةس تياية ئازاديةكةى دةدا ئايندة بوو ء هةوَليان بؤ جيهانَيك 

بةدةست هَينابايةوة، لَي هايدطةر بةناوى رؤمانسيزم رةخنة لة 
لة  بةجؤرَيك زياتر بةالى رابردووى دةشكَينتةوةتةكنيك دةطرَي 

  .ئايندة
تيؤرى رةخنةيي دذ بة  هةَلوَيستى رةخنةيي بريمةندانى   
كؤمةَلطةى ثيشةسازي  لةسةر ئاستى طشتى نزيكة لة َيرنيزمء مؤد

هةَلوَيستةكةى هايدطةر، لَي ئةو رةخنةية الى هابرماس رةهةندى 
ةوة جارَيكى ديكةى دادِرَيذتةوة بة ضوون لة رووى تيؤري ديكةى هةية

الى لؤكاضءتيؤرى راشيؤناليزةيشن الى  -ئيستيالب -طوَيرةى ثرسي 
 .ئةوانيديكة ظيبةرو

ئاقَلانةى جيهان ( تةئةموليي)هابرماس ثَيي واية هزركردنَيكى   
لةبةرئةوة دةبَيتة هؤى فرة لَيكدانةوةوشيكردنةوةى ئةم جيهانة، 
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دةبَي جَيي دةسةَلاتَي  - زمانةوانى - بةردةواميي  هاودةنطيةكى
بطرَيتةوة، كة لة هزركردنة تةقليديةكانى جيهان سةرضاوةى طرتووة، 

كارلَيككردنى كؤمةَلايةتى لةاليةن  كانى مةعريفةوبةمةش ثرةنسيثة
كة زادةى ديالؤطَيكى يةوة ناسةثَينرَي، بةل-فةوقي-دةسةَلاتَيكى 

 ثَيطةيشنت رؤشنئامَيزة، جا ئةو رَيككةوتنة دميوكراسيية ئازادبوونء
دةبتة هؤى  توانا ئةقَليةكانيش رزطاردةكاتء ء طشت وزةودةسةملَييَن

 .سةربةخؤيي
نا -طةر شيا بَلَيني–لةوةدا كؤكن، سةردةمى نوَي هايدطةر  ءهابرماس   

نوَي،  –سةردةمء نائومَيدى ِرةسةنة، بةهؤى ئةو ئايديؤلؤجيايةى 
دذ بة سةركوتكردنى رةطةزةكانى راى طشتى ئةوة هةريةك لة  -مؤدرن

هايدطةر بة رَيطةى خؤى بةدياري دةخةن، كة خةَلكى  هابرماس ء
ارةنووسي خؤيان دةستنيشان بكةن بة دةتوانن بةدةستى خؤيان ض

( تةواسولةى)فريودانى بوونء ئةو دياردةكانى سةرزةنشتكردنى 
كؤمةكى ئايديؤلؤجياى زاَلدةست دةكات، لَي هابرماس لة هايدطةر 
جياية لةمةِر ضةمكى ئةقَل، هةروةها بة شَيوةيةكى رةها سةرزةنشتى 

َينانى مرؤيي داه ضونكة وةك زادةى راشيؤناليزمء، تةكنيك ناكات
طةر بوو بة ئةوكاتة نةبَي ئةئةوة هَيزى هةِرةشةكردن نيية تةنيا 

 .نىيا نامؤ بوو( ى رةطةزى بةشةريجؤر)ئامِرازَيك بؤ سِرينةوةى 
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هايدطةر ثَيي واية تةكنيك ميتافيزيكيايةكي نوَيية رةتدانيشي بة   
يةكى تةكنيكة ئةوة بةشَيوة رةتدانى تةكنيكة، كاتَيكيش دذ بة ئةقَلء

 .سةرةكى رةخنة لة اليةنة ئامِرازطةريةكةى دةطرَي
هابرماس لةو خاَلةدا كؤكن لة سةرزةنشت كردنى  هايدطةرء

رَيطةكانى ترازانى جياوازن،  ، لَي لة شَيوازءراشيؤناليزمى ئامِرازطةرايي
 بريي بةر لة سوكرات زمانى لرييكء هايدطةر بؤ ضاالكي ستاتيكيء

و ديالؤطَيكى (تةواسولي)اس ثَيي واية ئةخالقىدةطةِرَيتةوة، لَي هابرم
ئةقَلي سةملاندنئامَيز لة ضوارضيوةى تيؤرَيكى رةخنةيي بؤ كؤمةَلطة 
دةكارَي تاكءكؤ لة طشت شَيوةكانى هةميةنة رزطار بكات جا ض 

 .تةكنيكي بَي يا سياسي
ء (حجةت)فةلسةفةكةى هايدطةر لة هَيزى   بةهاوطرنطيةكةى 

ى طرتووة، طةرضي رةخنة لةء ئامِرازة دةطرَي، كة بةَلطةكانى سةرضاوة
بةرهةمهَينى ئةو بةَلطانةن، لةبةرئةوةى هايدطةر فةيلةسووفَيكى 

هةَلطرى  داهَينةرةء ديدَيكى فةلسةفى بيناكردووة نةيارى مؤدَيرنيزمء
  .ةجياوازي

هايدطةر ثَيي واية طشت تيؤرةكانى ثَيشووى ئةنتؤلؤجيا كةوتونةتة  
 -شتَيكة)ئامِراز تةنيا شتَيكى ئامادةية، لَي لة راستيدا : ةهةَلةوة طواي

داية، ئةو هةَلةيةش بة روونى الى ديكارت (دةست-بةر -لة
-وجودةى)واقيع، ئةو(ئيمتيداد-لة تيؤرةكةى لةبارةى )ديارةنةخامسة

داية هةرطيز سةرضاوةكةى تةنياوتةنيا ئامادةطيي (دةست-لةبةر-كة
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بةمةش (ئامادةيةوبةس)هةميشةوهةردةم(ةئاماد)نيية، بةثَيضةوانةوة 
-لةبةر-ئةوةى)ئامادةيي بةبَي بوونى ئامِراز ناتةواوة واتة لة بووني

       . داية(دةست
 هابرماسء مؤدَيرنيزمى هةَلطةِراوة  -1

منوونةيةى مؤدَيرنيزم بةو ثَييةى  ثاش خستنةِرووى ئةو ضوار  
 بِران لة رابردوووهؤشياريية بة زةمان واتة كرانةوة بةرووى هاتووءدا

نةريتةكان، داخوا هابرماس ضؤن لة مؤدَيرنيزم طةيشتووة؟ هابرماس 
: مؤدَيرنيزم)و(طوتارى فةلسةفيانةى مؤدَيرنيزم)هةردوو دانراوةكةى

بؤ ئةوة بووة تا ثرسى هؤشياريي بة ( ثرؤذةيةكى بةكؤتانةهاتوو
ن لة زةمةن يةكالبكاتةوة بةو ثَييةى كرانةوةية بةسةر تازةودابِرا

ئةمةش نةك بةتةنيا  لةطةَل  (تراديسيؤن)نةريت كولتورو
، شرةوتى نيضةبريءبؤضوونءهيطلءماركس بطرة بةتايبةتى لةطةَل 

كة رؤَلَيكى شؤِرشطَيِري دا بة هونةر بةجؤرَيك هةرطيز لةطةَل 
بريوباوةِرى هابرماس رَيكنايةتةوة لةرووى ئاشتةوايي لةطةَل واقيع بة 

جَيطريةكان و بةو نةريتانةى بة راى ثَيوةرة تارادةيةك 
 .دةكةن فؤرمةَلة (جيهانى طوزةرَينراو)هابرماس

بة : هابرماس رةخنة لةو هؤشياريية ئيستاتيكيية بة زةمةن دةطرَي  
جاِردانى نيةتءمةرامى لة تَيكشكاندنى نةسرةوتنى مَيذوو، 

 -ئيستاتيكا-فةوزةويةت هَيزة تَيكشكَينةرةكانى هؤشياريي جواني
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كرا دةكات، دذ بة ئاسةوارة نؤرماتيظيةكانى تراديسيؤن، كة ئاش
هَيزةكةى لة ياخيبوونى دذ بة هةر ثَيوةرَيك سةرضاوةى طرتووة، 

 .دوكةلكي زانستى ثووضةَل دةكاتةوةهاوكات خَيري ئةخالقيءسوو
ئةو هؤشياريية ئيستاتيكياية بة زةمةن  ئةو شةبةحةية، كة   

دةكات جا ض الى نيضة يا هايدطةر يا  هابرماس  لة هةر اليةك دذايةتي
باتاى يا فؤكؤ يا دريدا تةنانةت الى هؤركهاميةروئةدؤرنؤش، ئةوةى 

هونةر لة  مايةى سةرجنة نةبوونى تؤذينةوةية لةبارةى جوانناسيء
نووسينةكانى هابرماس لة كاتَيك الى نةوةى يةكةمى قوتاخبانةى 

نكفؤرتييةكانى ثَيش فرانكفؤرت زؤر بةرضاو بوو، بةثَيضةوانةى فرا
خؤى هابرماس وَيراى فرةبةرهةمءكاروكردةوةكانى تةنانةت 
كتَيبَيكيشي بؤ كَيشةى هونةرءئيستاتيكا تةرخان نةكردووة لةكاتَيك 
هونةر كردةيةكى شؤِرشطَيِرانة بوو، ثةناطةى هيوا رؤحييةكانى 

 .بنيامني بوو ماركؤزةء ئةدؤرنؤء هؤركهاميةرو
 تراديسيؤن دةكاتةوة دةهةمبةر جديةتءهابرماس جةخت لةسةر   

وةرضةرخان،  با ئةو قسةيةى  بةهاو دابةكان دةهةمبةر طؤِرانء
هابرماس خبوَينينةوة لةطةَل هزركردنةكانى مؤدَيرنيزم بةراوردي 

رؤشنبريان بة رَيزنةطرتنيان لةو دةسةَلاتةى خؤى لة : بكةين
مةترسني بؤ سةر  داوودةزطة بةهَيزةكانءنةريتة ميللييةكان دةنوَييَن

ئةو هاوسةنطيية شلؤقةى، كة دةبواية مؤدَيرنيزمَيكى ناجَيطري شَلةذاو 
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انى كراوو ئةو دةسةَلاتة جَيطريانةى، بيدييَن لة كؤمةَلطةيةكي بة ئةقَل
 .كة لة دينءدةوَلةتى بةهَيز بةرجةستةنة

لةسةر داِرذتنى  (كؤمةنيوكةيتظ)ارى تيؤرةكةي هابرماس لةمةِر كرد  
ندييية ئاشتةوايي كؤمةَلايةتييةكانةوة هةَلضنراوة، كة لة نَيوان ثةيوة

تاكةكةسةكانى كؤمةَلةكة دا هةن، ئةمةش جؤرَيك لة سةقامطرييي 
كؤمةَلايةتيءنةريتة تايبةتةكانى طةرةكة، ئةو كاتَيك باس لة 

 :دةكات وايان وةسف دةكات (كؤمةنيوكةيتظ)ؤطكاران لة كردةى ديال
زادةى ئةو تراديسؤنةن، كة كؤمةَلةءطرووثي  ئةوان لة ئَيستاوة  

ئةوتؤى تيايةء سةر بة ئةو نةريتانةن، هةروةها رةوتى كؤمةَلايةتي 
بووة، بةراستيش ثَيويستة زةمانةتى بةردةوام  لة نَيويدا فؤرمةَلة

بوونى نةريتة رؤشنبريييةكان بكرَي، هةروةها بةيةكةوة ئيندمياجى 
روبةهايةكي دياريكراوءثَيطةياندنى طرووثةكان بةثَيي كؤمةَلة ثَيوة

داخوا ضؤن بريَيك . نةوةكانى داهاتوو، ثَيطةياندنَيكى كؤمةَلايةتي
 .؟؟يةةانتراديسيؤن شكؤدار بكات بريَيكى مؤدَيرنيزم

هابرماس مؤدَيرنيزمي وةك رَيطةيةكى بريكردنةوة لةمةِر  
بزاوتءكرانةوةء سةردةمى رؤشنطةريي، كة شارستانيةتي ئؤروثايي 
تيا بوو بةيةكةوة كؤكردةوة، مؤدَيرنيزمى هابرماس سةيرى ثشتةوة 
دةكاتء روو لة ثَيشةوة ناكات ثاش ئةوةى الى ئةو بةتةنيا 
 ضةردةيةكي زةمةنى بوو لةو مَيذووة لةبرى ئةوةى هؤشياري بَي بة

 .زةمةنءكرانةوة بةرووى نوَيكاريي
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هربةرت ماركؤزة بةرثابوو ( 8911)كاتَيك شؤِرشي قوتابيان لة ساَلى   
بووة سروشبةخشي قوتابيانى طؤِراخنوازء طؤِرينى رةوشة 

 .ةروةردةييءسياسيية نةويسرتاوةكانكؤمةَلايةتيءث
طواية داواى رَيزطرتنى ( بؤ خةَلكَيكى كةم)لَي هابرماس وانةبَيذ بوو 

  .دامودةزطاكانى دةوَلةتى كردووة
  مؤدَيرنيزم فةلسةفيانةى ديدي -2      

ثَييةى هةر لة نووسينةكانى بةرايدا هةوَلى بؤ  اس بةوهابرم   
طوتارى فةلسةيف )تبؤرَيكى فةلسةفى بوو بؤ مؤدَيرنيزم بؤ

ئةوة رووى لةو فةيلةسوفانة بوو، كة رَيخؤشكةربوون بؤ (مؤدَيرنيزم
اِرذتنى تيؤرَيك بؤ سةردةمي نوَي، هةروةها ضؤنيةتى سةرهةَلدانى د

مؤدَيرنيزمى روون كردةوة كة هةر سَي رةوتة بنةِرةتييةكةى 
ليرباليزمى كؤنسَيرظاتءفةلسةفةى ثراكتيكءثؤست مؤدَيرنيزم بوون، 
لَي ئةوةى تاِرادةيةك الى لَينةكردةوة رةوتى ليرباليزمءنيوكانتيي بوو، 

 .  كة لة تيؤرةكةيدا بايةخي ثَيدان
هابرماس هةميشة لة نووسينةكانى جةخت دةكاتة سةر ئةوةى    

لة مؤدَيرنيزمءئةقالنيةت دةطريَي ء وَيراى هةندة  طةرضي رةخنة
ئاكامى تراجيدي ئةقالنيةتى تةكنيكي، ئةوة ناكرَي دةستبةردارى 

هةمانكات (بابةتى بنةِرةتى فةلسةفةية)ثَييةى ءئةقَل ببني، ئةقَل بة
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ئةو ئامرازة هاوبةشةشة، كة رةوتءرَيبازة فةلسةفييةكان بةكارى 
 .نةوةرءلَيكدانةوةى ئةزموونة جياجياكاندَينن بؤ بريكردنةوة لة بوو

ئةقَل الى ئامرازَيكى بريكردنةوةية كةواتة فةلسةفة بوارَيكى فيكرية   
زةمةن، هاوكات دادطاييكردنى دةرةجنامةكانى  وشةكانء لة شتةكانء

 .ئةو بريكردنةوةية
ئةقَل لة مَيذووى بريي خؤرئاواييدا طرنطيةكى تايبةتى هةية جا ض    

شتيوانيكردنى يا رةتكردنةوةى ئاكامةكانىءسةرزةنشت لة رووى ث
كردنى رةنطدانةوة زانستيةكانى، تةنانةت ئى وا هةية ثَيي واية 

 .فةلسةفةى نوَي درَيذةثَيدةرى كولتوورى ئةقَلى طريكية
ووَلة لة ميانى رةخنةطرتن لة ئةقَل، هابرماس لة طفتوطؤيةكي ق  

ةى ئةو ثرسانةى فؤكؤ بةسةركردنةو لةطةَل ميشيل فؤكؤ لة مةِر
رةخنة لة ئةقَلى خؤرئاواييءفةلسةفةى خود دةطرَي، بةطشتى 
رةخنةطرتن لة مؤدَيرنيزمءهةَلوةستة كردن لةسةر ئةو 
كةموكوِريانةى تيؤري دةسةَلات الى فؤكؤ، هابرماس كاردةكات بؤ 
رةتدانى ئةو رةخنةيةى دذ بة فةلسةفةى خود بةهؤى تيؤري كردارى 

 (.كؤمةنيوكةيتظ)
ميشيل فؤكؤ هةوَلَيكى زؤريدا لة رووى رةخنةطرتن لة ئةقَلى    

خؤرئاوايي ء داماَلينى كةموكوِريية سوَلتةوييةكانء طشت شَيوازةكانى 
هةميةنة، سةملاندوويةتيشي كة ئةو ئةقَلة شتَيكى مةعريفي تاكوتةرا 

، بةَلكة ثَيداوة ىنى ئازادى نيية وةك بةَلَيننيية، مايةى بةديهَينا
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وةتة نَيو مومارةسةى هَيزوهةميةنةودةسةَلات، ئةو دةسةَلاتةى طال
 .يةتى بةشةردةكات، طشت هةبوونَيكى كؤمةَلا هةموو شتَيك كؤنرتؤَل

لَيرةدا دةبينني رةخنةكةى فؤكؤ لةبنةِرةتةوة رووة و زانستة    
مرؤييةكانةء هةوَلَيكة بؤ ثةردة لةسةر الدانى، بة سةملاندنى بنةما 

نى لةرَيطةى ئةوةى ناوى ناوة زانستى بنةماكانى سوَلتةوييةكا
هةر لة نووسينةوةى ( نةسةب-رةضةَلةك)مةعريفةومَيذووناسي 

فؤكؤ جاِري  (2912)مَيذووى شَيتايةتي لة سةردةمى كالسيكي
بةرهةمهَينانى رةخنة لة ئةقَلى دا، شَيتايةتي ديوى دووةمى ئةقَلة، 

َينييةكانةء فةرمانى وةك ديوة ثةراوَيزكراوةكة، جَيطةى راستيية نه
ئاوَينة واية بة طاَلتةوة ماسك لةسةر شَيوازةكانى الوازي مرؤيي 

 .دادةماَلَي
كارى لةسةر لَيكؤَلينةوة ( نةسةب)فؤكؤ كارةكانى لةرَيي مَيذووناسي    

كردووة لةمةِر بنةما بةراييةكانى سةرهةَلدانى زانستة 
كهاتة َيمرؤييةكانءدؤزينةوةى بةرايية كتوثِرةكانى ث

ي بةروارة كردةييةكانى تيؤرييةكانءشيكردنةوةى فرةاليةنة
سةرضاوةكةوشيكردنةوةى روواَلةتى شوناس، واتة لةوَي ضوون نةفس 

بؤ ( ego)طواية بانطةشةى يةكطرتن دةكات، لةوَي دةدؤزرَيتةوة، 
 .خؤى شوناسة يا يةكديطرييةخودى 

رى ئةوةى ةبفؤكؤ جةخت دةكاتة سةرئةوةى زانستة مرؤييةكان ل  
ئةوة بةثَيضةوانةوة كارى كرد لةسةر  رزطاركةرى ئادةميزاد بن،
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 ثرؤسة ثؤليسيةكانء تةبريري زانستى بِريارة تةشريعيةكانء
هةروةها سزادانء  ردةييةكانء ثرؤتستؤكارييةكان،رَينمايية ثةروة

شَيوازةكانى ديسثلنيء دةستةمؤكاريي جةستةييء زيهنى، ئةو 
وةردانى دةسةَلاتةكانى ئيندمياجى كؤمةَلايةتي ثرؤسانة واتة دةستتَي

بة تةونى سروشتى تاكةكةسةكان ئا ئةمةية زانستة مرؤييةكان، 
زانستى  ثةروةردةناسيء كؤمةَلناسيء دةروونناسي ئيكلينيكيء

سياسةتى هةرة ئةنرتؤثؤلؤجيايي رؤشنبرييي بةراى فؤكؤ ئةمانة ئةو 
ئةو سةيرورة رارايةى ئةو ثاَلثشتى  ازانةى ميديان لة بةراييءئامِر

ئيندمياجة كؤمةَلايةتيةن، واتة لةواقيعدا رةوشةكة لة سايةى ئاماذةى 
 . دةسةَلاتداية

فؤكؤ زؤر بة قووَلي ئةو رَيطةيةى شيكردؤتةوة، كة دامودةزطةكانى   
ثةناطةءعيادةى دةروونىءنةخؤشخانةى ثَي دامةزراوة هةر لة سةدةى 

تا كؤتايي سةدةى (2109)ربَلاوى طرتنحةظدةهةمةوة لةطةَل لَيشاوى بة
هةذدةهةم، ئةوة ئةو خانانةى طرتن بوون بة دامودةزطةى داخراوى 
ذَير سةرثةرشتى ثزيشكى بؤ ئةوانةى بةبَي تةشخيسي ثزيشكي 
نةخؤشي ئةقَلني، ثاشان ثةناطةكة ثاككرايةوةء كراية دةزطة، ئةمةش 

 . زي وايةهةروةك كارطةوزيندانءمؤَلطةءفَيرطةى مةدةنىءسةربا
ء وا طوزارش انةى جياكاريية سروشتيةكان وةالدةنَينئةو دامودةزطاي  

بةو ثَييةى دةسةَلاتى رَيكخستنة تةنيا بةوةندة  دةكةن لة ئةقَل
ناوةسيَت بة سةثاندنى ياساكةى بةسةر شَيتايةتي، بطرة لةمةودوا 
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رةتى دةكاتةوة نةك لةمةِر ثَيداويستيية ئؤرطانيية سروشتيةكانى 
كةكةس، بةَلكة لةمةِر تَيكِراى دةستةى كؤمةَلايةتي كؤمةَلةكة، ئةو تا

انيية سَينرتاليزة بةسةر خودخيؤى، روانينة روانينَيكى زاتى ئةقَل
ناشتوانَي لةو طؤشةطرييية تاكةكةسيةى درك بة زاتةكانى ديكة بكات، 
يان وةك ئةو شتانة نةبَيت لةرَيطةى سةرجنَيكى هةَلضووناويةوة دركى 

دةكرَي، ئائةمةشة ئةو بونياتةى كارى كرد بؤ ثةيدا بوونى زانستة ثَي
 .مرؤييةكان

فؤكؤ بةثلةى يةكةم لة رووى رةخنةطرتن لة مؤدَيرنيزم تةركيزي   
كردة سةر ثرسي دةسةَلات، لَي لَيرةدا بةثَيي ثَيويست ثاساو نني بؤ 
بةكارهَينانَيكى مةنهةجيانة، طةريش كاريطةري نيضة بةسةرى ء 

ةَلَيَلى لةتةك سياقي سياسيء ئةو نائومَيديةى ثاش شكستى ثةر
ثاساوَيكى زاتى دَينتةوة بؤ ئةو شَيوازة لةمةِر (2911)رووداوةكانى 

ى زانستى مَيذووى زانستة مرؤييةكان لةوةى ثةيوةستة بة َيكهزركردن
نيية لةمةِر بةكارهَينانى  رةخنةطرتن لة ئةقَل، لَي ئةمة ثاساوَى

مكة، ضةمكى دةسةَلات، كة فؤكؤ بةهؤيةوة ثرؤذة تايبةتى ئةو ضة
دذيةكيةكةى قورسرت دةكات، ئةو وةرضةرخانةش رووةو تيؤرَي لةمةِر 
دةسةَلات بةثَيي هابرماس دةبَي ئاوا فامبكرَي وةك يا ضةشنى 
هةوَلَيكى لة ناوةوة تةكانثَيدراو بؤ بةزاندنى ئةو طريوطرفتانةى 

سيستةمى )لة كتَييب بةرووى فؤكؤ كراونةتةوة ثاش ئةوةى
ثرؤذةيةكي ضَيكرد، مةبةستى بةرزركردنةوةى ماسكة لةسةر (طوتار
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ازةكانى شيكردنةوةى ئامِرهؤي بة   نياتةئةمةش زانستة مرؤييةكانء 
 .طوتار

بة راى هابرماس ضةمكى دةسةَلات الى فؤكؤ لة رةخنةطرتن لة   
ميتافيزيكياوة سةرضاوةى طرتووة، لَي ئةو بةسةر طشت 

ةمءطوتارةكاندا ثيادةى دةكات، تةنانةت طةر ئةو طوتارانة ض سةرد
ثةيوةنديةكيشيان بة هةقيقةتةوة نةبَيت، لةبةرئةوة ضةمكى 
دةسةَلات ناِروونة، هةروةها هابرماس سةرنج دةدات خودى ضةمكى 

تةنيا ثةيوةندي  كؤضوون فؤة، -دةسةَلات سةر بة فةلسةفةى خود
دةطات، ئةطةر ضةمكى هةقيقةت  نَيوان دةسةَلاتءهةقيقةت سةرنطون

مةرجَيك بَي لة مةرجةكانى سةركةوتنى كارَيك ئةوة دةسةَلات هةم 
 .دةيسازَييَن/كار لة هةقيقةت دةكاتء هةميش دةيطوجنَييَن

بة راى هابرماس طةِرانةوةى فؤكؤ بؤ كانت خزاوةتة نَيو   
  .يَنمؤدَيرنيزمَيكى فةلسةفيانة، كة فةلسةفاندن بة هةنووكةوة دةلكَي

فؤكؤ لة شَيوازة نوَييةكانى ( 2911-ثةيظةكانءشتةكان)لة كتَييب 
كؤَليوةتةوة، هةروةها لَيرة لة مَيذووي بريي نوَي فؤكؤ ي مةعريفة

ئاماذة بة دوو ضةردة دةدات ئةوانيش طواستنةوة لةسةردةمى 
رَينيسانس بؤ سةردةمى كالسيكيء لة سةردةمى كالسيكي بؤ 

ر بريي رَينيسانس مةحكوم بَي بة وَينةيةكى سةردةمى مؤدَيرنيزم، طة
طةردوونيي بؤ جيهان، ضوون بكرَي شتةكان بةثَيي ثةيوةندييةكانى 

انيةتى سةدةى هاوشَيوةيي يا بةثَيي فؤرمةكةى رَيكبخرَي، كاتَيك ئةقَل
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حةظدةهةم سيستةمَيكى جياواز زؤر جياواز لة نَيو شتةكان ضَيدةكات 
لة رَيطةى ئةو زمانةى ( وتصنيف تصوير/تةسويروتةسنيف)بةثَيي 

دةبةسرتَيتةوة، ( تصور بالمتصور/تةسةور بة متةسةور)بة هؤيةوة 
ةكة ثَيط دةطةن، لةطةَل سةردةمي (متةسةور)هةروةها زاتء شتة 

مؤدَيرنيزم مؤرى ميتافيزيكي تَيكدةشكَي، كة هاوسانى نَيوان 
ئةوةى  ، بؤ(متةسةور)زمانءجيهانى لةخؤطرتووة، ضوون دةبَي زاتى 

ى زاتى خؤى ببييَن، (تةسةور)بةروونى لة سةيروورةدا ئيشكاليةتي 
زاتى ( تفكرى-تةفةكورى)بطؤِرَي بؤ بابةتءضةمكى 

ة بة زاتى خؤى وةك تاكة (متةسةور)َيتةوةوثةيوةندي زاتى بطةِر
ئادةميزاد لَيرةدا دةبَي سيستةمَيك بؤ  بنةماى شَيوازةكانى يةقنيء
 خؤي بوونيةتىهةساتةوةختةى هؤشي بة  شتةكان ضَيبكرَي هةر لةو

 .وةك بوونَيكى سةربةخؤءبَيكؤتايي لةيةككاتدا بكات
رنسيثي لَيرةوة كانت دَيت بؤ ئةوةى ئةو كَيشةية بكات بة ث   

ةكةى لة مةعريفة بة طؤِريين ختوبي روتةسةلبيناكردنى تيؤرة تَي
مةلةكةى مةعريفةى بَيكؤتايي بؤ مةرجطةلي بَيكؤتايي بؤ 

يفةيةك بؤ تاهةتاية هةنطاوداوَي، جا لةطةَل ئةو بريؤكةيةدا مةعر
مؤدَيرنيزم دةست ثَيدةكات، لةو خاَلةوة فؤكؤ رةخنة لة مؤدَيرنيزم 

دةكات، سينرتاليزةيي ( تةناقز)دةطرَي بةو ثَييةى زؤر زاتيانة وةسفي 
بةشةرى بؤ مةعريفة، زاتَيكى بَيكؤتايي بةسةر زاتةكةى بةرزتر 

بَيكؤتاييدا، ئةو ويستة لة مةعريفةدا يا ويستى دةبَيتةوة لة 
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 هةقيقةت الى فؤكؤ كليلي ثةيوةستى ناوةكي نَيوان مةعريفة
(Savoir)دةسةَلاتة و (Pouvoir ) لَي فؤكؤ دةكةوَيتة طرميانةيةك لة

ميانيدا ئةو ويستة تايبةتة بة مةعريفة، كة فؤرمةَلةكارى زانستى 
 ارييةكانءدةضَيتةسةر نالةب ئينجا هابرماس. نوَيية، دةطشتَييَن

 .كةموكوِرية تيؤرييةكان لةمةِر دةسةَلات
ئةو نزيكيةى نَيوان ئاركيؤلؤجياء رةخنةطرتن لة : يةكةميان 

ميتافيزيكيا الى هايدطةر، ئةمةش واى لة فؤكؤ كرد بةيةكجارى واز لة 
شَيوازةكانى مةعريفة تايبةت )ضةمكى تايبةمتةنديية مةعريفييةكان

 .بَييَن(دةمَيك، سةردةمى رينسانس، كالسيك، نوَيبة هةر سةر
فؤكؤ كاريطةرى بونياتطةريي لةسةربوو ئيمانيشي بةوة : دووةميان 

بوو بتوانَي بري لة دنياوئةندَيشةى ئادةميزادى شاراوة بكاتةوة، لَي 
يةى (تةسةور)بونياتطةرايي لة ثةنهاندا دةستبةردارى ثةرادميى 

 .فؤرمى كالسيكيانةى مةعريفة هَيماطةريي بوو بؤ وةسثكردنى
كردن لة سةربةخؤيي ضؤن دةكرَي فؤكؤ بةبَي هةِرةشة:مسَيية

ثةيوةسيت ضَيبكات لة نَيوان شيكردنةوة لةمةِر ثردى مةعاريفةكان 
طوتنَيكى زانستى زانستة مرؤييةكانءدؤزينةوةكاريي ئةو 

 . مومارةساتانةى ثَيشرت لة تؤذينةوةكانى طرنطى ثَيدابوون
سةملاندنى ثةيوةندي نَيوان مةعريفةودةسةَلات بةتةنيا  :ضوارةم

وةك ثراكتيزةكردنى )لةسةر بيانوو ء ثاساوة وةزيفييةكان ضَينابَي
مةعاريفي زانستة مرؤييةكان لة ضوارضيوةى ضارةكردن يا 
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( ئامَيزى لَي دَيتة ئاراوةؤمةَلايةتى، كة ئاسةوارى ديسثلينتةكنيكَيكى ك
اريية تيؤريانة و لةفةلسةفةى زات، جا بؤ دةرضوون لةو نالةب

 .ي(كؤمةنيوكةيتظ)هابرماس جةخت دةكاتة سةر تيؤري ئةقَلى 
ى، كة لةسةرضاوةوة هاوشانى طوتةى فةلسةفى ينيضةييةكان دذةِرا  

ثشتطوَي دةخةن، كة كانت ثشتيوانيكرد لةوكاتةوة  ،مؤدَيرنيزمة
 . يزمهاوشَيوةي زاتيةت وةك ثرةنسيثَيك بؤ مؤدَيرن يةئامادة

شيلةروفيختةوشيلينطءهيطل، هةوَلى  :لةوانة ووفهةندة فةيلةس  
كردنةوةى طرَيي ئةو نالةباريانةيان دا، هى ئةو طوتانةى فةلسةفةى 
هؤشياريي، سةبارةت بة ماركسءهيطل ضارةكة لة هَينانى حدسي 
تؤتاليي ئةخالقي بوو نةك لة ئاسؤطةى سةرضاوةومةرجةعي زاتة 

بةَلكة شرؤظةكردنى لة سونطةى منوونةى ةكان، (عاريفءعاميل)
ادة لة ضوارضيوةى رستَيكى ئري/ئامادةطيي بةبَي زؤريي لة ويست

ي طوَيرايةَلي زةروراتى هاريكاري بن، دةشكرا بة الى (كؤمةنيوكةيتظ)
هايدطةرودريدا ئاسؤطةكان، كة لة ميانةياندا واتاى فامكردنى جيهان 

نةوة، كة بة شَيوةى نرَيخولقاوة نةك بؤ بوونى مرؤيي  بطةِرَي
خؤى دَينتة ئارا يا بؤ رووداوَيكى مَيذوويي  ثاَلةوانانة سؤبَيكتى

دووبارة بينادةكاتةوة بةبَي زانيين كارطردةكان، بةلكة بؤ هؤكارة 
بيناكراوة، ( كؤمةنيوكةيتظ)طوزةرَينراوةكان دةطةِرَينرَيتةوة، كة بة 

كى بةرجةستةى دووبارةش خؤى بةرهةم دَينتةوة لةرَيي وةسيتَي
بؤئةوةى ئاراستةى . كاريطةريةتيةك ئاراستةكراو بؤلَيكحاَليبوون
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ة بؤ (عاريف)بسرةوَي، ضوون زاتى ( Objectivant)ئؤبَيكتيظيزم
خودخيؤى دةطةِرَيتةوة هةروةك شتة ماترياَلةكانى جيهانيش 

 . دةطةِرَينةوة
 يتية لةبر ءلَيكتَيطةيشنتشتى بنةِرةتى لة ثةرادميى لَيكحاَليبوون 

ئاراستةى ئامِرازطةريي، ئةوانة ثةيرةوى دةكةن، كة ثشكدارن لة 
ثرؤسةى مامَلةكردنةكة، ئةوانةى ثِرؤذةكانيان بةرَيككةوتن 
لةنَيوانياندا رَيكدةخةن لةسةر شتَيك كارَيك لة جيهاندا هةية، 
ضةمكى جيهانى طوزةرَينراويش كةسانى دياريكراو بيناى ناكةن، بةَلكة 

 ءكؤمةَلايةتىءتةكامولي كؤمةَلة برييي ء ثَيطةياندنىزادةى رؤشن
بةهاكانة، لة ضوارضيوةى ئةو تيؤرةدا بةرهةمهَينانى مةعريفة زادةى 

لةرَيطةى كارلَيككردنءئاَلووَيرييء ئةو مةعريفةيةش لة (زاتةكانة)
-متةعاليءتةجريب)هةَلة بةدةر نيية، ضيديكةش جياكردنةوةى 

 .ةي ثةسةند نيي(متعالي ء جتريب
ى ئةءتؤية لة نَيوان يةكخاوةن فةلسةفة (2911)كاستؤر ياديس  

فةلسةفةودةروونشيكاريي، ئةو لةيةك خاَلدا بريكردنةوةى هةردوو 
كؤمةَلطةوتاك دةطرتةوة، لة ضوارضيوةى ثةيوةندييةكى : رةطةز

هاوبةشانة، واتة بةتةنيا طرنطى بة كؤمةَلطة يا تاك نادات، بةَلكة 
دةدات لة ضوارضيوةى  -رةطةز- ى هةردوو شتطرنطى بة كؤكردنةوة

  .داثةيوةنديةكى نوَي لة نَيوان مومارةسةو ئةزموون
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جةخت ( رةخنة لة ئةقَلي جةدةلي)ياديس لة كتَييب  
دةكاتةوة بةسوود وةرطرتن لة (ثراكتيك)لةسةر

 مؤدرن لةمةِر يَييتئةو لة هؤشيار( سارتةر)ء(ماركؤزة)ء(ماركس)
بةجؤرَيك (ثراكتيك)لة ثَيناسةكردنى زةمةنةوة هةنطاوداوَي 

ثاَلثشتءهاندةر بَي بؤ ئايندةوبةرهةمهَينةرى نوَي بَي، هةمانكات 
رزطاركةر وةسفي دةكات، لةبةرئةوةى كؤمةَلطةكة ( خولقَينةر)بة

بةرةو كؤمةَلطةيةكي سيستمازةكراو دةبات، مةبةستيشي رةتدانى 
رَيكى طشتطريانةو دؤطمايي ماركسستيية، لةضوارضيوةى رةفزكردنى تيؤ

تةواوكارانةى هةقيقةتءمَيذوو، دووبارة ضاوكردنة ديدطاكامنان لةمةِر 
ثةيوةندي نَيوان تيؤرءثراكتيك، بريتية لة ئاشكراكردنةوةي واقيعةكة 

لَي ثراكتيك ثيادةكردنَيكى ئازادة يا (شتةكة)ء مةرجةكانى طةشةى 
ضةمكى (ياديس)ئازادكراوة، لَيرةدا هؤى ئةوة دةبينني داخوا بؤضي 

رةفزكردؤتةوة بةو ثَييةى ثيادةكردني (سياسةت)بةكارهَينراو لةبارةى
 . تيؤرَيكى دياريكراوة

ياديس سةبارةت بة هزركردنى لةمةِر ضةمكة بنةِرةتييةكةى،   
ضةمكَيكة لة لَيكؤَلينةوة لةسةر (خةياَلطةى ناوةنديية)كة
كة ثرؤسةى ة مةبةستيشي ئةوةية، وةرطرتوو(مريلؤ بونتى)و(فرؤيد)
ضيديكة لة اليةن زاتةوة نيية، بةلكة كؤمةَلطة، كة بة  (تةئسيس)

رووى جيهان دةكرَيتةوةء واتايةكي تازةيشي ثَيدةدات، واتة ثرؤسةى 
خولقاندن دةستكةوتَيكى بةشةريةءخولقاندنَيكى بةردةوامة، 



   

 

 

 

 

108 

ضاالكيةكي هةميشةيية هةوَلدةدات اليةنة كؤمةَلايةتيةكان ببةزَييَن، 
ش طرنطى بة سِرينةوةى طشت شَيوازةكانى ضةوسانةوة نادات، تةنيا

بةلكة دامةزراندنَيكى نةثساوةوبةردةوامةء موراجةعةيةكي ثةيوةندي 
مرؤظ بة مرؤظةوةيةء ثةيوةندي بة ئامِرازةكانى ء هؤيةكانى 

 .كاركردنيء بريو مَيذووةكةى، سياقة طشتيةكةى
انى كؤمةَلطة ئةو ثِرؤذةيةش بريتية لة ئاشكراكردنى قةير  

هاوضةرخة خؤرئاواييةكان، نةخامسة لةو اليةنةى دوورة لة ثرسى 
زاتء تَيكِراى ئايديؤلؤجيا جياجيا بةَلطةمةندةكان، كة نةيانتواني ئةو 

بكةن، بةزاندنى ئةو حاَلةتةش لة رزطاركردنى ئةو  سةرقةيرانة ضارة
دنَيك خةياَلطة ناوةندية فةرديءجةماعيةوةية بةهؤى داِرذتنى هزركر

بةجؤرَيك كؤتايي بريكردنةوة نةبَيت، بةَلكة دةروازةى توانستى ديكة 
 . بؤ مرؤظايةتى خباتةوة

 لة ضوارضيوةى داِرذتنى خةياَلئامَيزانةى ئةو كؤمةَلطةيةى تاكء  
كؤمةَلطة بةيةكةوة طرَيدةدات ئةو كؤمةَلة ئاستةنطَيك دةوروذَييَن 

وونة سروشتى من نةخامسة بؤ تدةري دةخا(هابرماس)هةروةك
ملمالنة لة نَيوان نفوسةكان  ض ثةيوةنديةكي بة ملمالنة 

سيفةتءمةرجي (تاكءكؤمةَل)كؤمةَلايةتةكانةوة نيية، هةر رةطةزَيك
 .تايبةت بةخؤى هةية

و واثَيدةضَي هابرماس طةرةكى بَي ثرسيارة فةلسةفيةكة خباتة نَي  
قةت لةسةر ءسةملاندنءهةقي-كةيتظكؤمةنيو-تيؤرَيكى طشتى لةمةِر 
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بنةماى تيؤرَي بؤ كؤمةَلطة بة شَيوةيةك رةخنة بكات بة 
شَيوازءئامرازى خؤى، ئةمةش لةرَيي يةكالكردنةوةى كَيشةكة لةطةَل 

 .تيظيزمى ثؤزةرةوت رى فةلسةفى ميتافيزيكيءوكولتو
 مؤدَيرنيزم ناوةِرؤكى-  -3     

ةرووى ؤكى مؤدَيرنيزم لهابرماس لة ميانى سةروكاريكردنى ناوةِر 
دةزانَي لة نَيو جيهانَيكداية دوو جؤر ويستى هَيزى  نؤرماتيظيةوة

ويستى رزطاربوونءهةنطاونان رووةو بةختةوةرىء ويستى : تياية
دةسةَلاتءبةرهةمهَينان، ئةو دذيةى ئةو دوو جةمسةرة سيفةتى 

 .مؤدَيرنيزمن لة زياتر لة دوو سةدةدا
رنيزم دةبواية رووبةِرووى هابرماس بؤ داِرذتنى ئةو ناوةِرؤكةى مؤدَي

نائةقالنيةت ببَيتةوة يا ئةوانةى رةخنةيان لة ئةقَلى رةوتى 
خؤرئاوايي طرت بة ديدَيكى فةوزةويانة يا بةناوى ويستى هَيزءترازان 

 .لة هةميةنةى مؤدَيرنيزم
هابرماس ثَيي واية ئةو رةخنانةى رووبةِرووى مؤدَيرنيزم  

لةسةر ( ثؤست مؤدَيرنيزم)ىكراونةتةوة لةاليةن فةيلةسووفةكان
بنةمايةكي مةنهةجي نةبوونة، ضونكة مةبةستيان رةخنةى بونياتنةر 
نةبووة، بةَلكة لَيدانى هةر بنةمايةك بووة، كة سَيكوضكةى 

هةَلنراوة، ئةوان ناتوانن  لةسةر( ئازادي)(ئةقَل()زاتيةت)مؤدَيرنيزمى
و ثيادةكردنة ئةوةى لة واقيعدا هةية ئامادةبكةنةوة واتة تةواوى ئة
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جياجيايانةى ئادةميزاد دةيذيَي لة ثةيوةنديكردنى بة خودخيؤىء 
تد، لةو سونطةيةوة هابرماس لة ..ثةيوةندي بة دامودةزطاءياساكانء

واقيعي )طؤشةنيطاى دةستنيشانكردنى كؤمةَلطة لة تَيطةيشتنَيكى 
 : (مةفهوم)وتةزاهةنطاوداوَيءدابةشي دةكاتة سةر سَي (طوزةرَينراوةوة

ضوون زاتةكانى  رووةو ئةو مةعريفة رةخسَينراوةية،(( كةَلضةر))-2
ثشتدةبةسيَت بة لَيكدانةوةى ئةوتؤ (كؤمةنيوكةيتظ)نَيو ثرؤسةى

 .لةثَيناو زانيين ئةو كارطةلءشتانةى لة جيهاندا هةن
مانا بةرتةسكةكةى جيهانى )ئةمةش(( كؤمةَلطة))-1

نَيو  زاتةكانىسيستةمطةلة شةرعييةكان، ضوون (طوزةرَينراوة
ثشبةستوو بة هاريكاريي بةجؤرَيك لةسةر (كؤمةنيوكةيتظ)ثرؤسةى

 .ئينتيماكانى توَيذةكان هةَلنراوة
طوتةيةكي تةقةنييةء بةماناى كةفائات دَي، كة ((شةخسيةت))-3

طرَي، بةمةش بةهؤيةوة زات هةردوو بةهرةى ئاخاوتنءكاركردن وةردة
، هةروةها ئةو كةفائاتانةى ورةى لَيكتَيطةيشنتبةشداريكردن لة سةير

 .بكاتةوةخؤى وايلَيدةكات بتوانَي تةئكيد لة شوناسي 
داخوا : ئةو ثرسيارةى زياتر هابرماسي وروذاند برييت بوو لةوةى 

ضؤن ضؤنى تَيهةَلكَيشكاريي كؤمةَلايةتي دةشَيء رَيي تَي دةضَي؟ 
ةى بةمةش ثرسةكة لَيرة الى جيا نيية لة بيناكردنى تيؤرَيك لةبار

بةلكة بيناكردنى تيؤرَيك لةبارةى (كانت)مةعريفةوة هةروةك الى 
كؤمةَلطةوة، ئةمةش زانياريةكى تةواوءطشتى طةرةكة لةسةر بوارة 
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 كؤمةَلناسيء دةروونناسيء جياجياكانى مةعريفى، وةك فةلسةفةو
 .زمانةوانى لؤجيكء

سةبارةت بة سيستةمى سةرمايةداري هابرماس لة طؤشةنيطايةكةوة  
ي واية، لةسةر كؤمةَلة ثةيوةنديةك وةك خَيزانءدةوَلةت دامةزراوة، ثَي

دةوَلةت هةوَلدةدات داهاتةكان بسةنَيء بؤ زةمانةتى بةردةوام بوونى، 
هةروةها سةرضاوةى ئةو داهاتانة تاكةكانى كؤمةَلطةنة كة باج دةدةن، 
، لَي لة ذَير كاريطةرى سيستةمى ثيشةسازي كرَيكار دةبيتة ثرؤليتاريا

. تد..نةخامسة لة دَيهاتةكان، ضوون دانيشتوانةكةى دةبنة شوانءطاوان،
هةر ئةمةش بوو ماركس ثَيشبيين كرد لة ضوارضيوةى 

 .كة ذيانءطوزةرانى كرَيكارة لة نَيو كارطةدا( ئيستيالب)مةفهومى
 كةواتة لَيرةدا جياوازي هةية لة نَيوان  زةروورياتى سيستةمةكةو  

 ذيانء) يا دابِراويي نَيوان سيستةمء(وزةرَينراوواقيعي ط)زةروورياتى
كردنى شَيوازةكانى "شت"بة)ئةمةش دةبَيتة هؤى (جيهانى طوزةرَينراو

 (ى نا ئينسانى-طؤِرينى ميساىل بؤ شت" reifcation "بريؤكةى()ذيان
جا بؤ رةتدانى ئةو رةوشة ماركسيزم ضارةيةكي شؤِرشطَيِرانةى داناوة 

 دووبارة بةرهةمهَينانى سةيرورةى ئابوورىءبؤ رةتدانى ئةو رذَيمةو
 .كؤمةَلايةتي

هابرماس ئاماذة بة طرَيدانى هةردوو رةطةزةكة دةكات بة   
ثةيوةنديةكى ئاَلووَيرانة لة نَيوان سيستةمي سياسي بةرجةستةكراو 

دةوَلةت بةو ثَييةى دةزطةيةكي دميوكراسية و سةرضاوةكةى لة  لة
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واقيعي )و لة نَيوان (مري) سةروةرييء ويستى طةلةوةية نةك
 .كولتوور بريوباوةِرء واتة كةَلضةرو(طوزةرَينراو

جا بؤية دةبَيت ئةو سانسؤرة ببةزَينرَي، كة رذَيمى سةرمايةدارى    
 ثةيرةوى دةكات لةرَيي دامودةزطة ئيدارييةكانيةوة بةسةر تاكة

وان ءلَيكتَيطةيشنت لةنَي(كؤمةنيوكةيتظ)سةكان بةهؤى بةدَيهَينانى كة
ارضيوةى ئةوةى لة ضو(واقيعي طوزةرَينراو)رذَيمى سةرمايةدارىء
بوارى طشتى يا فةزاى  )عموومى – فةزاى طشتى -هابرماس ناوى ناوة 

طشتى بة ثَيي راى هابرماس مةيدانَيكى كؤمةَلأيةتية بؤ فؤرمةَلكردنى 
لة رَيطةى بريوباوةِرةكانءئاَلووَيريان، ئينجا داِرذتنى راى طشتى 

زانياريةكان، كة لة هةَلَينجانى مةعريفة لة ئةقَلةوة بةهؤى وَيريي ئاَلو
كة طشت تةقةنياتى (ديالؤطءطفتوطؤوة سةرضاوةى طرتووة

تد، دةطرَيتةوة، ..كؤمةنيوكةيشنءضاثطةرييءبَلاوكردنةوةءتةلةفزيؤنء
 .فؤرمةَلة دةبَيت (راى طشتى)جا لة رَيي ئةو تةقةنياتةوة 

ئةمةش ( لؤمان)ات الى دةد(سيستةمةكان)ة تيؤريهابرماس ئاماذة ب  
تيؤرَيكى نوَيية، ثةيوةستة بة بوارة زانستييةكانةوة وةك 
فيزياوبايؤلؤجيا، ئةو تيؤرة رةخنة لة تيؤرةكانى ثَيش خؤى دةطرَي 
لةبةرئةوةى هةريةكَيك لةوان جةختى كردؤتة سةر اليةنةكانى 

ستةمَيكى بةو ثَييةى رَيكخسنت سي(كاركردنءئادةميزاد)رَيكخسنت
ثَيي واية سيستةمَيكى كراوةيةو لةطةَل ئةو داخراوة، لة كاتَيكدا 

دةوروبةريدا كارلَيكدةكات بؤ زةمانةتى بةردةوام بوونى رَيكخستنةكة 
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دةطرَيتةوة، مةبةستيش لَيي (زات)بةمةش سيستةمةكة جَيي
دامةزراندنى سيستةمَيكة لةسةر داِرذتنى واتادا هةَلنرابَيت، لة ميانةى 

َيِرايةَلي كؤمةَلطة بةو ثَييةى سيستةمَيكى كؤمةَلايةتية واتة طو
 (.  تةحةكومكردن)ئاليةتي 

  هابرماس باس لة ئةقَلى مؤدَيرنيزمء وةعدي بةختةوةرى دةكات،   
 لةطةَل ظيبةرودذي ظيبةر سةركةوتنى فةلسةفة ء رةخنةء
دذايةتيكردنى رةوتة تةكنؤكراتةكان، رةطةزة سةرةكيةكانى ثردى 

ثرؤذةى هابرماسن، لَي ئةو رةطةزة  وان يةكةمني تيؤري رةخنةييءنَي
هاوبةشانة رةطةزةكانى جياوازى وةالنانَين، بطرة لةيةك دابِرن لةرووى 
ئةو بنةما تيؤرييانةى هةردوو ئاراستة لَييان هةَلَينجاون، لةكاتَيكدا 

ئةقَل لةهةر رؤَلَيكى (وةالنانى)يةكةمني تيؤري رةخنةيي بووة هؤى 
ى ثرؤذةى (ئيفالس)يجابي كاريطةر لة مَيذوودا ء جاِردانى ئ

ديوة فةلسةفىءسياسي مؤدَيرنيزم، ئةوة هابرماس بِرواى بة 
ى ئةقَل هةبوو وةك بنةمايةكي هةر ئةلتةرناتيظَيكى كةنؤرماتيظانة

 .ئةخالقي يا سياسي
سةتة بةوةى داخوا ئةو تيؤرةى هابرماس ةخاَلَيكى طرنط ثةيو  

كؤمةَلطة ثَيشكةوتووة )لةءكؤمةَلطةيةكدا شياوة لةطشت سيستةم
يش يا تةنيا لة نَيو جيهاني طوزةرَينراوى بةئةقليبوو (ثيشةسازييةكان

 .ثراكتيزة دةكرَي؟
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بؤ هةندة ليكؤَلةرةوة ثَييان واية بةبَي طةِرانةوة بؤ ظَيبةر  
ناكرَي قسة لةسةر ضةمكى مؤدَيرنيزم الى راشيؤناليزمءنوَيبوونةوة، 

ى (نةشتةرطةر)اس بكرَي، ضوون ظيبةر بة ثَيناسةى ئةوهابرم
سياسييةكانى مؤدَيرنيزمي  سةردةمى نوَيية، كة بنةما شةرعيء

 تاوتوي كردووةءبةديقةتةوة جؤرى ئيختياراتة فةلسةفىء
ئةخالقيةكانى دياري كردووة، كة لةسةرى بيناكراون، ئةوة ئةو 

فيةكانى سةردةمى ثارضةكانى هزركردنة فةلسة)جيهانةية، كة تواني 
( نوَي لة ضوارضيوةيةكى تيؤري مةعريفي كؤكةرةوة خِربكاتةوة

لةبةرئةو هؤية نةدةكرا لة مؤدَيرنيزم بطةين الى هابرماس بةبَي 
تَيطةيشنت لةوةى ظيبةر تةوةرة شاراوةكانيةتى، هةر كؤششَيك 
لةراستيدا هةوَلدانة بؤ وةاَلمدانةوةى ئةو ثرسيارة رارايانةى ظيبةر 

 :ةِر مؤدَيرنيزم دايناوة، لةو ثرسيارانةلةم
داخوا ضؤن ئةو بؤشاييةى كةماسي دامودةزطة تةقليديةكان خستيةوة  

داخوا ضؤن توانستطةلي  لةسةردةمى مؤدَيرنيزم قةرةبوو بكةينةوة؟
ديكة لةمةِر ثاَلثشتيَيتى دابِرَيذين بةبَي كةوتنة نَيو نةزعةى 

قي؟ داخوا ضؤن ئةقَل لة ي يا عةدةميةتي ئةخال(كليان-طشتطريي)
ة مةبةستطةرييةكةى رزطاربكةين؟ئةو سيفةتةى (سةركوتكةر)سيفةتة

داخوا ضؤن دميوكراسي  الى ظيبةر ماهيةتَيكى جَيطريى ئةقَلى نوَيية؟
دةشَيت ثاش ئةوةى لة تؤذينةوةى سؤسيؤلؤجيا ئيدي مةحاَلة، 
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 (ثلةيةكي)قةدةرى كؤمةَلطةى مؤدرن ئةوةية لةاليةن نوخبةيةكي
 .زاَلدةستةوة حوكم بكرَي

ئةو  سيستةمى راشيؤناليزمى مؤدرن بدرَيئاماذة بة هةندة بنةماى   
بنةمايانةن، كة سَي بوار دةطرنةوة، كة ظيبةر جياى كردوونةتةوة 

 : بةوثَييةى بوارى سةربةخؤن سةر بة مؤدَيرنيزمى ئةقالنى
 ئاماذةى(جان مارك فريي)ة، كة (ئؤبَيكتيزم)جيهانى:يةكةميان

جيهانى حاَلةتةكانى شتةكانة لة نَيو جوغزة ))ثَيدةدات، ئةو جيهانة 
ةكةدا، نةخامسة بةو ثَييةى رووداوطةلي –شوَينكات –

 ((.ماتريالنيءمايةى سةرنجءثَيوانن
دووةمني بوارة، لةبةرئةوةى  (مةشروعيةت)جيهانى : دووةميان

َي بريي بةرابةر فؤرمى بةئةقليبوونة بة طوَيرةى منوونةى زانستى نو
لَيناكاتةوة، بةلكة منوونةى مؤراَلى نوَيءلةديدي ئةنتؤلؤجيايي، ئةو 

ة، كة زياتر بةرذةوةندييةكان (جيهانى مةشروع)بوارة سةر بة بوارى
 .لة وةقايعي جيهانى شتةكان دةيبزوَييَن

شيكردنةوةى )لةو جيهانةداةوة، -ثةيوةستة بة جيهانى دةاللةت: سَييةم
ضونكة ئةو مةيدانة بةبَي طومان فؤرمَيك  لؤجيكيانة زؤر قورسة،

ئةو بوارة بةرابةر فؤرمَيكى ...(لةمةِر بةئةقليبوون ثيادة ناكات
بةئةقليبوونة لة طؤشةنيطاى منوونةى ئيستاتيكيا، لةبةرئةوةيش 
ئيستاتيكيا لة رووى شيتةَلكردنةوة بةسوودة لة ميانى ئةوةى هةستى 

خود هةستى ثَيدةكات ثَيدةكةين لةرووى خودةوة، ئةوة ئةوةى 
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ةوةى و سةبارةت ب(بوارى يةكةمة)ةبوونةوةر سةبارةت بةوةى
بطةن،  ثَيكثَيويستة لة ميانى زمانةوة  (بوارى دووةمة)ثَيويستة ببَيت

 .ية(جيهانى رةمزي)لةبةرئةوة جيهانى شياوى ئةو بوارة
بريوبؤضوونءتَيطةيشتنى هابرماس لة مؤدَيرنيزم بة بةستنةوةى بة   

وة فامدةكرَي، بؤية دةبَي ئامادةطيي هةبَي لة كاتى ظيبةرة
خوَيندنةوةيدا كاتَيك هابرماس ال لة ثرسةكان دةكاتةوة هزركردنى 

دةشَي لَيرةدا دوو دةق )ظيبةر دَينتةوة بةرلةوةى رةخنةبطرَي 
طوتارى "ء"تةكنيك ء زانست وةك ئايديؤلؤجيا"بهَينينةوة دةقي

 "(.فةلسةيف مؤدَيرنيزم
طرنطرتين رةطةزةكانى ئامادةطيي ظيبةر لة بريي هابرماس لة هةرة   

يشنتءضةمكةكةيةتى لةبارةى ئةقَلةوة، ةتَيط
زانستءتةكنةلؤجيا وةك )انيكردن، كة لةكتَييببةئةقَليكردنءبةئةقَل

ئاماذةى ثَيداوةوتاوتوَيي كردووة، ئةقَل الى هابرماس (ئايديؤلؤجيا
 .زمةهةروةك الى  ظيبةر طةوهةرى خودي مؤدَيرني

ثرؤذةكةى هابرماس ثةيوةست بة مؤدَيرنيزمء كؤمةنيوكةيتظ لة   
يةتي لة نةوةى ثرؤسةى بةئةقليبوونى كؤمةَلادووبارة بيناكرد

دووبارةبيناكردنةوةيةش كؤمةَلطة مؤدرنةوة سةرضاوةى طرتووة، ئةو 
رةخنةطرتنى طةرةكة لة بنةماكانى تيؤرةكةى ظيبةر لةرووى كارةوة، 

دةكاتة سةر اليةنى ثراكتيك لة  ةختنةخامسة ظيبةر ج



   

 

 

 

 

117 

فاعليةتى )بةئةقليبووندا، بةمةش هابرماسي ناضار كرد لة بونياتي
 (. كاريطةرَيتى كؤمةنيوكةيتظ)طوازرَيتةوة بؤ وة ب(غائية

بةئةقليبوونى كؤمةَلايةتى الى هابرماس ماناى بَلاوةبوونى ضاالكي   
بؤ  -تةواسلي-رةكانى ء طؤِراني بوا( غايةت)ئةقالنى نيية سةبارةت بة 

( غايةت)ئةقالنى سةبارةت بة سيستةمطةلي الوةكي ضاالكييةكانى 
ضونكة ئةوةى بنةِرةتيية بريتية لة توانستى بةئةقليبوون لكاو بة 

 .بنةماى راستطؤيي طوتار
لةبةرضي زانستة نوَييةكان لة خزمةتكردنى  :هابرماس دةثرسَي 

ئيدارةى  سةرمايةدارىءثَيشكةوتنى تةكنيكي هانى نةشومناكردنى 
فامكردنى جيهانى هاووَلاتيان؟  ات نةك فامكردنى خودءئةقالنى دةد

رنيزمى رؤشبرييي سستءخاو ةى هةَلايساوى مؤدَيئينجا لةبةرضي كاكَل
دةم ئةو جؤرة ثرسيارةدا هابرماس سةرنج دةدات ظيبةر لةبةردةبَيت؟ 

 لةمةِر دياردةدةكات  كانى بةهاارةلةسةر بةرطريكردنى بو تةنيا  قسة
رؤشنبريييةكانى شَيوازة تازةكانى رَيكخسنت، لَي ض لَيكدانةوةيةكى 

وادةكةن ثرؤسةى ى ةانئةو هؤيبِرواهَين ناخاتةِروو لةبارةى 
 )*(.بَي-ئينتيقائي-نوَيكردنةوة لة سايةى منوونةيةكي 

..................................................................... 
الحداثةوالتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، : بؤ زانيارى زياتر بِروانة())*

-أفريقيا الشرق/المغرب-، أفريقيا الشرق2991،  1محمد نورالدين أفاية،  ط

 (..لبنان-بيروت
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بريتية لة دووبارة خستنةوةى نوَيبوونةوة الى هابرماس  نوَيكارىء  

دووبارة ضاوكردن  و دَييَنرةخنة لةوةى خودى مؤدَيرنيزم بةرهةمي 
ثرؤسةى      رؤشنبرييني لَي  سياسةتء لةوةى بةكارهاتووة لة زانستء

بةئةقليبوونى جيهان بةثشتبةسنت بة رةخنة ضوون مؤدَيرنيزم بري 
لة خؤى دةكاتةوةورةطةزةكانى دةخاتة ذَير ثرسيارةوة ئةوة 

 .ية مةزنءشلوشؤقى خؤى ثَيكدَييَن(بةئةقليبوون)ثرؤسةكة
كةَلةكةبوونَيكى تيؤرىء ثيادةكردنى )وَيبوونةوة بريتية لةن  

بةرهةمهَينانى بةئةقليبوون لةهةمانكاتدا لة ضةند بوارَيكى 
جا لَيرةداية يةكَيك (زانستءتةكنيكيءياساءسياسيةتءهونةرءرةخنةدا

لة دذيةكيةكانى مؤدَيرنيزم ضوون بة هؤى ئةو وةزيفة رةخنةييةى 
بةرهةمهَينةرى نوَيبووونةوة ، ئةوة بكةرى نَيو كردارى بةئةقليبوونى 

تيؤرى يا كردةنى لةو سيستةمةدا كة دةيةوَي بة بةرهةمةكةيةوة 
 سةربةخؤ بَي ئةوة خؤى دةبينتةوة لة اليةن خودى بةرهةمةكةوة

هةِرةشةى ونبوونى لَيدةكرَي، واتة خود لة ذَير هةِرةشةى توانةوةداية 
 .لةو سيستةمة

ري فةلسةفيية طرَيدراوة بة ديدَيكى ئةمة كَيشةيةكي طةوهة  
رى تيؤ لؤكاضء ماركسء فةلسةفى هةر لة هيطلةوة ئينجا فيؤربا ء

لة ثةيوةندي بة (ئيستيالبى زات)رةخنةيي ثةيوةست بة ثرسي 
خودَيكى ديكةوة جا ئةويديكة بةرهةمَيكى كاَلا بَي يا طرووث يا 
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ؤى لة سيستةمَيك، ضوون ئادةميزاد كاردةكات بؤ رةتدانى خودخي
 ، لَي ئةو لةمةدا ون دةبَيء(وجود)خولقاندنى شتةكانءدةرخستنيان بؤ

واتة (دةبَي بة شت)بابةتةكانى جيهان  ثةيوةنديةكانى بة خؤيء
  . مامَلةى لةطةَل دةكرَي(شت)ئةويش وةك

مؤدَيرنيزم ء ئةقَل دوو ضةمكى وةك بَلَيي تةرينب، سةيرورةى    
يشن بةرجةستةكردني مَيذوويي مؤدَيرنيزم سةيرورةى راشيؤناليزة

 .هاوكاتة ئةقَل تةنيا لةطةَل رؤشنطةريي سةردةمى نوَي هاوشانء
بؤيةش زؤر جار هابرماس هاوواتا هةردوو ضةمك بةكاردَييَن، يةكَيك  

ة، طةرضي وةك دوايي (انيةتئةقَل)لة ناوةكانى مؤدَيرنيزم الى 
دذةكةى انيةتة تايبةمتةندءسنووردارة، لة دةبينني ئةو ئةقَل

 الى ئةو هةرطيز ناشَي ئةقَلى رؤشنطةرييءة، (انيةتنائةقَل)مؤدَيرنيزم
 .دذةكانى بةيةكةوة كؤبكرَينةوة، جا ئةو دذة بة هةر ناوَيك بَي

 (rationalism) نيةتئةقآل -4
هةروةك (كؤمسؤس)كةون-ئةقَل واتة سيستةمَيك بؤ طةردوون  

ية بؤ تواناى سةبارةت بة لؤطؤسي طريك، لةاليةكي ديكةوة ئاماذة
سةملاندن، بةراى هؤركهاميةر حاَلةتى يةكةم  مرؤيي بؤ بريكردنةوةو

( سؤبَيكت-ئةقَلي زاتيانةية)حاَلةتى دووةم(ئؤبَيكت-ئةقَلى بابةتيانةية)
ئةقَلى بابةتيانة فؤرمى هةقيقةتَيكى رةها وةردةطرَي هةروةك الى 
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ى ةكةداِرذتننَيو سةمتءهيطل، ئةقَلى زاتيش وَيستطةى سةرةكي 
 .ديكارتة

وةسثي ئةقَل بةوثَييةى ضاالكية يا مومارةسةية، ثَيناسةيةكي   
وةزيفية ثةيوةستة بة مومارةسةى ئةقَلى، ضونكة ئةقَل ئةو كؤمةَلة 

 . كة ثةيوةسنت بة ئةقَل(تد..تةئةمولءئيدراكء)ضاالكييةية لة 
طةوهةرَيكى بابةتيانة يا زاتيانة نيية، لَي )ئةقَل  هابرماسالى   

خؤى بةدوور دةطرَي بةمةش ئةو  (فاعليةتَيكة لة خودخيؤيدايةوهةية
-كت يا سؤبَيكتثَييةى طةوهةرَيكى ئؤبَي لة بةكارهَينانى ئةقَل بةو

هابرماس خودى ووى تيؤريةوة ئةوةى طرنطة بةالى انةية، بةلكة لة ر
ئةقَل نيية لة خودي خؤيدا، بةلكة ئةوةى ئةقَليية، لةبةرئةوةشة لة 

بةكاردَييَن  (rationalization -بةئةقليبوون)زؤربةى نووسينةكانى 
 .لةبرى ئةقَل

كةسةكانءطوزارة :، كةهابرماس ثَيي واية ئةقَلى ضةند ئاستَيكى هةية 
ضوون بةئةقليبوون ثةيوةست نيية بة ثرؤسةى  رةمزييةكانن،

رَيطةيةى بةهؤيةوة  ةبوونى مةعريةفةيةك، بةلكة بةو شَيوازوه
كةسةكان دةكارن قسةءكردار لةمةِر ئةو مةعريفةية ئةجنام بدةن، 
كةواتة راشيؤناليزةيشن شَيوازَيكى ثةيرةوكراوة بؤ وةرطرتن يا 

ة ارطوزبةكارهَينانى مةعريفة لة اليةن كةسَيكةوةءئةو رَيطةيةى 
 .َيذرَيرةمزييةكانى ثَي دادةِر
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بةئةقليبوونَيكى : راشيؤناليزةيشن بة دوو شَيوة بةدياردةكةوَي 
انة (كؤمةنيوكةيتظ)ئامرازطةريي ء بةئةقليبوونى -مةعريفي

بؤ  -برهانى -بةَلطةيي طوتارى  ثشتبةستوو بة هَيزى ئيقناعء
   .زاَلدةسيت نى كؤدةنطيءرَيككةوتن بةبَي فشارءدخولقان

ةطرانة سةرجنيان لةمةِر وفةكانى تيؤرى رةخنوفةيلةس 
 :ئةقَلءئةقآلنيةت بريتية لةوةى

تةواوةتى رؤشنطةريي كة ئاماجني رزطاركردنى ئادةميزاد بوو بة 
يةك لة دةرةجنامةكانى رؤشنطةريي لة  ةوة،بةثَيضةوانةوة كةوت

ونبوونى ) -هةروةك هؤركهاميةر ناوى ناوة -بؤتة هؤى سةردةمى نوَيدا 
ضونكة رؤشنطةريي  (كتَيبةكانيةتي كة ناوى يةكَيك لة()ئةقَل

طةرضيش مةبةستى رزطاركردنى ئادةميزاد بَي لة كؤياليةتى دةست 
ئوستوورةكان ئةوة سةرلةنوَي خؤى داوةتة دةست  ترسء

مامَلةكردنى ئةقَل لةطةَل شتةكان وةك )ئووستورةطةلَيكى نوَي
ون ئةو دةيانناسَيت ضوَلةكردنى دكتاتؤرة لةطةَل خةَلكى بة مانا مام

 .(دةتوانَيت ياريان ثَيبكات
هابرماس كارى كردووة بؤ دةستنيشان كردنى دةاللةتة جياجياكان   

هةرجارةى نَيو ثرؤسةى بةئةقليبوون، سةبارةت بة ئةو 
ثةيوةنديةكى بةتني بةكاردَييَن بة مةبةستى ئةوةى (ئةقالنى)طوزارةى
ةو لة نَيوان بةئةقليبوونءمةعريفة، لة سونطةى ئةوةى ئ هةبَي
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شَيوةى  ئاواى هةية، كة راوبؤضوونةكامنان بةمةعريفةية بونياتَيكى 
 .دادةِرَيذرَي( مةلفوزات)
ثَيويستى بة روونكردنةوة لةوةش زَيرت خودي ضةمكى مةعريفة  

دا بة مةعريفةو ضونكة بةئةقليبوون زؤر طرنطى نا)نيية
ى ةعاريف بةقةد ئةوةى طرنطى دةدات بةو رَيطةيةبةبةرهةمهَينانى م

كاردةكةنء ئةو مةعاريفانةش  -خودةكان ئةوانةى دةكارن بئاخظن -
 (.ثيادة دةكةن

 (ءئيتيفاقكؤدةنطى)راى جةختكردنى هابرماس لةسةر ثرسي وَي   
طةيشنت بةو دةرةجنامة يا : ئةوة ئةقالنيةتى خةَلكى ئةوة نانوَييَن

لةهةر راستة ئةو مةرجانة ثَيويسنت ئةجنام دانى كارى ئةكتيظ، 
 .قالنى، لَي هةر ئةوةندة بةس نييةتارَيكى ئةرةف
ئينجا ئةوانةى تواناى ئاخاظنتءكرداريان هةية    

ئةوانةى كةمرت وةهم دةكةن لةبارةى (ئةقالنني)طواية
وةها ئةوانةى ثةيرةوى هةراز بة مةبةستةكان، وةقايعءثةيوةندي ئامِر
ةوة لة دةتوانن ثاساو بؤ كردارةكةيان بَينن ثَيوةرَيك دةكةن هةيةء

 .رةخنةطرَيكهةر ئاست 
هةروةها ئةوةى راستطؤيانة طوزارش لة خواستءويستى يا   

ئةوة بة ئةقالنى لةقةَلةم هةستءسَوزى يا شتَيك لةو بابةتانة بكات 
دةدرَي، بةمةش دةتوانَي يةقني بداتة دةست رةخنةطرةوة ثةيوةست 
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ى، كة بة ئةزموونةكةى بة سازانى لةطةَل دةنطدانةوة زانستييةكان
 .ثوختى دةكاتةوة لة ثَيناو رةفتارةكةى كورتءثاشان 

يةكةمني كؤَلةطةى  )*((زاتيةت -سؤبطيكتيظيزم )بةقةد ئةوةى   
ةتى، بةمةش مؤدَيرنيزمة بةهةمان شَيوةش ئةقالنيةت دووةميني

ءسةرضاوةى طرت تيةتى ئينسانى دامةزراراشيؤناليزم لةسةر زا
( اقوولةكانةوة رَيكدةخرَيزات لة اليةن ياسا ئةقالنىءم)ضوون

بةجؤرَيك دةركةوتنى ئادةميزاد وةك زات خؤى لةو توانايةى دةنوَييَن، 
كة بةرطرى لة فشارةكان دةكاتء تةنيا دةضتة ذَير ركَيفى حوكمى 

 .ئةقَلةوة
 كردارى ئةقالنى لة ميانى زمانءطوزارةوبانطةشةكارى تايبةمتةنديي،  

ورةكان هةميشة ثَيويستى بة جا ض لة ثةيوةندي بة شتةكان يا ثَي
ثرؤسةي سةملاندنة بؤ ثاَلثشتىء وةديارخستنى لة نَيو 

وةك كردارَيك بكارَي داكؤكي لة (كؤمةنيوكةيتظ)ثرؤسةى
ةطرتن، كة بانطةشةءوةَلام بكات لةمةِر شَيوازة جياجياكانى رةخن

طوزارة ئةقالنيةكان مايةى رةخنةطرتنن، رووبةِرووى دةكرَيتةوة، 
ثةرةيان ثَيبدرَي كاتَيك         و ى ئةوةن راست بكرَينةوةبؤيةش ماية

هةَلةكان دةستنيشان كران، لةبةرئةوة ضةمكى بنياتى ئةقالنى بة 
 :شَيوةيةكى زؤر ثةيوةست بة ضةمكى فَيربوون ئةوة

.................................................................... 
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ى ئينسانيية، ئازاديةكةيةتى، ضاالكيةكةى لةسةر مةركةزيةتى زات :زاتيةت)*( 
فةردانيةت،  هةقى رةخنةطرتن،  :طشت ئاستةكاندا، ضوار ضةمكيش دةطرتة خؤوة

 .سةربةخؤيةتى كردار، فةلسةفةى تةئةمولي
ازطةريي ى مةعريفي ئامِرارئةو كةسة ئةقالنيية بتوانَي لة بو)  

هةروةها سةبارةت  ...كتيظ بَيتطوزارش لة بريوِراى دةزطةكة بكاتءئة
، وةك بة هةندة بارى ضارةسةري دةروونى تارادةيةك بةهةمان شَيوةية

ئةو جؤرة سةملاندنة رةخنةيةكي : هابرماس ئاماذةى ثَيدةدات
ضارةسةرسازيية، كة ياريدةى لَيكدانةوةى وةهمة خوديية 

        )*(.(رَيكخراوةكان دةدات
داِرذتنى تيؤرَيكى تازةى  زؤربةى نووسينةكانى هابرماس مةبةستيان  

شَيوازَيكى ئاَلووَيرانةى كؤَلةطةى تيؤرَيكة بؤ كؤمةَلطةء  انيةتةئةقَل
رةمزى ثَيشنياز دةكات بةثلةى يةكةم ثشت دةبةسيَت بة ثرسي 

ئةقَلى )ئةقَلانيةت لة ثرؤذة هابرماسيةكةدا خودي(كؤمةنيوكةيتظ)
َيتَيطةيشنت لةو ول(Action)ة، واتة ئةقالنيةتى كردار (كؤمةنيوكةيتظ

 ء كَومةَلايةتيةكاندةقانةى ثةيوةسنت بة ميتؤدةكانى زانستة 
ئةقآلنيةتى . ئةقالنيةتى كؤمةنيوكةيتظءسةملاندن و هريمينوتيكا

مةعريفةى  تةقةنى خودي ئةقآلنيةتى زاَلدةستيية، ضوون ضةند
تةقةنى طةشة بكات ئةوةندةش ئادةميزاد ئاسؤكانى بريكردنةوةى 

ةو ضاالكي ء سةربةخؤيي زاتى كةمرت دةبَيت بةو ثَييةى كاَلدةبَيتةو
 تاكة، هةروةها تواناى بةرطريكردنى لَيشاوى تةكنيك ء
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سةربةخؤيي ئةقَل لةطةَل رؤشنطةريدا  ئةندَيشةطةرييء
ئةقَلء دةسةآلتء سيستةمء واقيع (.ئةقَلَيكى تؤتاليتاري)دةبَيتة

ةقاقاى تاكء طرووث مةبةستدار بينبةشَيوةيةكى ئؤرطاني هاوثةميانء
ن، ئةوانيش بةدوو رَيضكةو هةمان نيشانة دةثَيك.دةطرن

 .ثؤزةتيظيزمءهيطليزمن
يةكةمني كةس بوو ثَييداطرت لةسةر لَيكطرَيدانى  ماكس ظيبةر  

مؤدَيرنيزم بة ئةقالنيةت، جا باكطراوةندة فيكريةكةى هابرماس لةو 
كة  اوةى طرتووة،ئةقالنيةتةوة سةرض ثةيوةنديةى نَيوان مؤدَيرنيزمء

بةهؤيةوة توانى دوايي داكؤكى لة مؤدَيرنيزم بكات وةك ثرؤذةيةكي 
كؤمةَلطة خؤرئاواييةكان تاكة كؤمةَلطةن  تةواو نةكراوة،  هةروةها

دابهَينن لة سروشتةوة  زانستىثراكتيكانة، ى َيكئةقالنيةت توانيويانة
ةكانى ارةى بويكردنى ئابوورىءياساءئيدارةوفَيركردنء زؤرببؤ بة ئةقَل

ى هَينا بؤ (انيةتئةقَل) ضةمكىظيبةر  .ديكةى ذيانى كؤمةَلايةتى
سةرمايةدارى، فؤرمى   ئابوورى  دياريكردنى فؤرمى كاريطةرَيتى

  )*(بؤرذواييءفؤرمى زاَلدةستى بريؤكراسي، هةقي تايبةتى
..................................................................... 
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ضةمكَيكة لة بوارى كؤمةَلناسيءزانستة   (Bureaucracy)بريؤكراسي()*
سياسييةكان بةكاردَي، مةبةست لَيى ثيادةكردنى ياساكانة لة كؤمةَلطة 
سيستمازةكراوةكاندا، لةرووى سياسيةوة دةسةَلاتى كارمةندانى جَيبةجَيكارى 

 .ئؤفيسةكانة، دابةشكردنى كارةكان شَيوازَيكى هةرةمي هةية
ندانى تيؤرى رةخنةيي كاريان كرد لةسةر ئاشكراكردنى بريمة

ا لة سونطةى لة سيستةمى كؤمةَلايةتيد (بةئةقليبوون)خةوشيةكانى 
 .ئةوةى كارى ئةقالنية

هاوشانة دةطةَل طةشةسةندنى ( ))بة ئةقليبوون)ئةوان ثَييان واية   
كى لَي زياتر كؤيلةئامَيزة لةوةى رزطاركةر بَي، ضونكة جيهانَي(( مرؤيي

توندوسةرسةختى ئةوتؤى خستةوة لة رووى ديسثلينى ئيداريةوة 
ءهةرضي تايبةمتةندة بةشَيوةيةك جياوازيةكان وةالدةنَي

 .دووردةخاتةوة
هابرماس لة ميانى نووسنيء بةرهةمةكانيدا نةخامسة لة سونطةى    

( كؤمةنيوكةيتظ)طرنطيدانى بة ثرسي مؤدَيرنيزمءجياكردنةوةى لة 
وةك سةمتَيكى ( ئةقَلى تةواسولي)ردنة لةسةر مةبةستى جةختك

 .ثَيكهاتةيي كَيشةى مؤدَيرنيزمى خؤرئاواييءئةقالنيةت
راستة   .جا ض لة طوزارة رؤشنطةريةكةى يا رووةتة رةخنةييةكةى 

ة سةر بريي رؤشنطةرايي سةبارةت بة ئةقالنيةت جةخت دةكات
 .رةطةزى رةخنة
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كتيزةكردنةةةة ثرا ء بةةةةَلام طةشةةةةى كؤمةَلطةةةة ثيشةسةةةازيةكان 
، كةةة بةةةردةوام بةةةرطى نوَيبوونةةةوةونوَيكاريان  ئةقالنيةكةةةيان

  لة اليةك ي ةةةةةةنطةرايةةةةبريي رؤش ووةةةةةةكردةةةةةةةةةةثؤشيوة، واي
 

ءتوانا ضةمكةطةراييةكةى ضك بكاتء لةاليةكي ديكةشةوة  تاقةت
 .ببَيتة طوتارَيك مةشروعيةت بداتة كؤمةَلطةى نوَي

تيؤرَيك بؤ سةملاندن طرنطي زؤرى هةية، ضونكة رؤَلَيكى  داِرذتنى  
 بنةِرةتى هةية خؤى لة دووبارة بيناكردنةوةى ئةطةرء
طرميانةكانءمةرجة ئاَلووَيركاريية شكَلييةكانى رةفتارَيكى روونى 

 (بةئةقليبوون) ِرذتنى تيؤرَيك بؤئةقالنى دةبينتةوة، بةمةش دا
 وخؤييةكانى مَيذووى زانستةكانءكاردةكات بؤ ئاشكراكردنى رةطةزة نَي

لة ميانةى طةشةكردنة كؤمةَلايةتيةكانى  لَيكدانةوةى ميتؤديانة
 .مَيذووى رياليستانةى زانست

لة ضوارضيوةى زانستة كؤمةَلايةتييةكان كؤمةَلناسي ئةو زانستةية،   
كة دةشَي زياتر لةرووى ضةمكة بنةِرةتييةكانيةوة بة ئيشكاليةتى 

بدرَي، ئةو زانستة طةرضي لة هةندة بوارى  بةئةقليبوون طرَي
تايبةمتةندي وةك ئابوورىءسياسةتناسي دوورراطريا ئةوة تاكة زانستة 
 بؤ ضارةسةركردنى ئةو طريوطرفتانةى، كة زادةى مومارةسةى سياسيء

 .ئابوورين
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كؤمةَلناسي بةو ثَييةى لة بابةتةكانى ئةو وةرضةرخانانة دةكؤَلتةوة،  
و ئيندمياجي كؤمةَلايةتىء كاردةكاتة سةر رَيرةوى كة درز دةخةنة نَي

ئابوورى ئةوة لة ثَيشةنطى ئةو  سيستةمى دةوَلةتى مؤدرنء
زانستانةداية، كة طرنطى دةدات بةو قةيرانة جياجيايانةى زادةى 

 وشةى ، بؤية وتنىثرؤسةكانى نوَيبوونةوةوبةئةقليبوونن
ِر شَيوازي بة هةَلوةستةية لةمةثَيويستى  (راشيؤناليزةيشن)

 .نوَيبوونةوة
جا ثيادةكردنى ئةو نوَيبوونةوةية ثَيويستى بة ئةقلةنةى    

بريكردنةوةية لة كاروبارةكانى نوَيكردنةوةكارى لةو وةرضةرخانانةى 
لةسةر ئاستى ئابوورىءكؤمةَلايةتى يا سياسةتءمؤراَل يا لةسةر ئاستى 

شتنى لة تد، روودةدةن، ثاشان هابرماس تَيطةي..رؤشنبرييءزةوق
كطرَي دةدات، واتة تيؤرى ئةقلةنةوفامكردنى جيهانى نوَي لَي

ثَييةى ضةمكة  ئةقلةنةوتيؤرى كؤمةَلطة بةيةكةوة طرَيدراون بةو
سؤسيؤلؤجيةكان، ئةوانةى رووةو كردارءثراكتيك ئاراستة كراون 

   .لةطةَليا كارلَيك دةكةن ءى ئةقلةنة دةطرنثشتى تيؤر
ندة هةَلوَيستى رةخنةيي الى هةندة ثرؤسةى نوَيكردنةوة هة   

فةيلةسووف هَينايةوة، بؤ منوونة تيؤرى رةخنةيي ثَيي وابوو 
يةتى ئةقالنيةتى ئغائيةتة بةبَي غا) نوَيبوونةوة

كؤتايي )و(سةيرورةى نائةقَلي ئةقَلة)يا(هؤركهاميةر/ازطةرييئامِر
ردن، يا تَيهةَلكَيشيي ئؤرطاني نَيوان تةكنيكءكؤنرتؤَلك(ئةدؤرنؤ/تاك
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بةو ثَييةى ئةقالنيةت ثرؤذةيةكة بؤ بةكارخستنى شتةكانءخةَلكى لة 
هايدطةريش ثَيي واية تةكنيك درَيذةثَيدةرى  (ماركؤزة) هةمانكاتدا

 (.ويستى ويستة) ميتافيزيكيايةو
وة (زانستءتةكنةلؤجيا وةك ئايديؤلؤجيا)هابرماس هةر لة كتَيبى  

ى ظيبةر لةو سونطةيةى ظيبةر ال (راشيؤناليزم)سةرقاَل بوو بة تيؤرى 
نةيتوانيوة ضوارضيوةيةكى تيؤرى بِرواهَين بةباَلاى ثرؤسةى ئةقلةنة 
لة كؤمةَلطةى مؤدرن دابرِبَي، بؤية ناضار بوو دووبارة ضةمكى ظَيبةرى 
دابِرَيذتةوة لة ضوارضيوةى سيستةمَيكى بارة جياوازةكان بؤ ئةوةى 

 .، كة ماركؤز لة ظيبةرى طرتبكات بتوانَي بنةماى ئةو رةخنةية تاوتو
سةرةتاى ثةهلاوَيذيي ئةو ( (بةئةقَليبوون)) )هابرماس ثَيي واية    

كاية كؤمةَلايةتيانةية، كة جَلةوى لةدةست ثَيوةرة يةكالكةرةوةكانى 
ى ثَيشكةوتووانةى كؤمةَلطة ((بةئةقَليبوون))انيةتة، هةروةها ئةقَل

 .(1)(انستىءتةقةنىبةندة بة دامةزراوةييكردنى ثَيشكةوتنى ز
هابرماس زؤر تَيروتةسةل تواني خةسَلةتةكانى بريي ئوستوورى    

دةست نيشان بكات، هةروةها بنةماكانى هزركردنة تةقليديةكانى 
رؤَليان لة خولقاندنى رَيكخستنَيكى بةردةوام لة نَيو كؤمةَلطة  جيهانء

 تيؤرء لةو هةنطاوةيدا ثشتى بةست بةتةقليديةكاندا، مايةى سةرجنة 
 .لَيكدانةوةكانى ماكس ظَيبةر

 بة راى ئةو ناكرَي بةبَي ئةو طوزارة رةمزيانةى كردارى ئوستوورىء 
مؤدَيرنيزم  ميتافيزيكيايي لة جيهانى مؤدرن بطةين،  ديينء
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، (ئةقَلى طةوهةريية)دةرةجنامى لةتكردنءثارضةثارضة كردنى 
مؤدَيرنيزمة بة  لةبةرئةوة ثرؤذةيةكة بةكؤتانةهاتووةء ثَيويستة ئةو

 ئةقالنيةتةكةيشي نوَيبكرَيتةوة لة رووى زمانةوانىء ئةقلي بكرَيء
سياسي، تةنانةت لة طشت بوارةكانى بةها، كة ئةقلى  ءىكؤمةَلايةت

مؤدرن كارى كرد بؤ فؤرمةَلةكردنء بةرجةستةكردنى 
 .لؤجيكءثَيوةرةكانى

ى داخوا ضؤن دةكرَي ثرؤسةكان)لَيرةدا ثرسيارةكة ئةوةية   
 (.؟، هزربكرَينويَبوونةوة لة طؤشةنيطاى ثرؤسةكانى بةئةقليبوونةوة

 Frederick Winslow)ئيدي هةرلة فريدريك وينسلو تايلؤرةوة   

Taylor ) دةكةن بةواتايةك ( بة ئةقَليبوون)ئابووريناسان باس لة
تةواو جياواز لة واتاى بةئةقَليبوونى سايكؤلؤجيايي الى دةروونناسان، 

بوون واتة طؤِرينى ثَيِرؤكاريي كاركردن بةرَيطةيةك تؤكمةتر بةئةقَلي
نةك  –لة طؤشةنيطاى ئةدايةكى ضاكرتى ئةو يةكة ئابووريية 

 .لةطؤشةنيطاى ئادةميزادةوة
ماركؤزة طةرةكى بوو بيسةملَييَن ضةمكى فؤرماليستانةى   

اني مةبةست لةمةِر انيةتةكةى ظيبةر، كة لة كردارى ئةقَلئةقَل
ءكارطةرى ثيشةسازي، لة كردارى ثياوى ياساى خاوةنكار

راى  موجةرةدءكارمةندي نوَيي ئيدارة، سةرضاوةى طرتبوو، ئةمة بة
ماركؤزة لة مةِر ناوةِرؤكءلةرووى ثراكتيكةوة سنووردارة، ماركؤزة 

ناوى بردووة، ئةو ( ئةقَليبوون)ئةوةى ظيبةر بة ، كةمتمانةى هةية
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ى، بةلكة فؤرمَيك لة زاَلدةستى راستةكة انيةتة نيية بة مانائةقَل
ضونكة ئةو )انيةتة بةدي دَيتسياسي دانثيانةنراو بة ناوى ئةو ئةقَل

انيةتة ثةلداوَي بؤ دةستنيشانكردنَيكى راستى نَيوان جؤرة ئةقَل
قةنيةت، لةبةرئةوة سرتاتيجيةتةكانءبةكارهَينانى طوجناوى تة

رووى  وةرة لةى ثةيوةندييةكانى ذيان بةثَيي ئةو ثَيبةئةقَليبوون
واتاوة تةريبة بة دامةزراويكردنى زاَلدةستيةك نةناسراو بةو ثَييةى 

ضوون ئةقَلى تةقةنى سيستةمطةلي  :زاَلدةستيةكي سياسية
.        كؤمةَلايةتى مةبةست دةستبةردارى ناوةِرؤكة سياسيةكةى نابَيت

 :رةخنةكةى ماركؤزة لة ظيبةر ئةوةية
ةقةنى ئايديؤلؤجيا بَي، نةك بةرايي رةنطة خودي ضةمكى ئةقَلى ت) 

بةسةر ))بةكارهَينانى تةقةنيةت، بةلكة خودي تةقةنيةت زاَلدةستية
زاَلدةستيةكي مةنهةجي، زانستى،  ((سروشتءئادةميزاد

انيةت بةبَي طؤِران خودي ثَيوةرى ئةقَل. تد..حسَيبكراووحسَيب بؤ كراو
ك دةكارَي بَيهَيزيي ازانةى، كة تةكنيوةك جيهانَيك لةو ئامِر)ماوةتةوة

ئادةميزاد هةروةك بةهَيزيةكةى زياد بكات لةسةر ئاسيت ئَيستادا 
ئادةميزاد زَيدة كةم هؤشيارة لةهةر كاتَيكى ديكةدا دةهةمبةر ئامَيرة 

 (.9)(تايبةتةكةى
هابرماس ثَيي واية ئةو رستةية سةرلةنوَي بةرائةتى سياسي   

، ماركؤزة لَيرةدا تةنيا فؤرمة دَينتةوة هَيزةكانى بةرهةمهَينان بةرهةم
كالسيكيةكةى ثةيوةندي نَيوان هَيزةكانى 
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بةرهةمهَينانءثةيوةنديةكانى بةرهةمهَينانى نوَيكردؤتةوة، لَي ئةو 
رَيككةوتى بارَيكى نوَي دةكات بةالى كةم وَيراى جةختكردنةسةر 

 (انيةتئةقَل) ئةوةى هَيزةكانى بةرهةمهَينان  لةبنوبؤتكةوة طةندةَلة
ايبةمتةندانةية لةمةِر زانستءتةكنةلؤجيا، كة خةسَلةتى هَيزى ت

هةَلكشاويان هةيةو هةميشةش هةِرةشةن بؤ سةر ضوارضيوة 
 . دامةزراوييةكةءخودان هَيزَيكى بَيشومارى بةرهةمهَينانيشن

ظيبةر دةطرَي سةبارةت بة ديدَيكى ماركسيستانة  ماركؤزة رةخنة لة 
سةرمايةدارى لة سةدةى نؤزدةدا لة  لةمةِر شَيوازى بةرهةمهَينانى

ئينطلتةراءفةرةنسا، ماركؤزة ثَيي واية ظيبةر دةستى طرتووة بة 
بةجؤرَيك ناوةِرؤكى  (بةئةقَليبوون)ضةمكَيكى موجةرةد لةمةِر 

دامةزراوةييةكة  سازانى ضوارضيوةلةمةِر جؤرايةتى ضينايةتى 
، دارمةبةستانى سيستةمة ثَيشكةوتووةكانى كردارى ئةقَل شانبةشانى

ئاشكراناكات، بةثَيضةوانةوة دايدةثؤشَيت، ماركؤزة دةزانَي 
شيكردنةوةى ماركسيانةى كؤمةَلطةى سةرمايةدارى هاتوو ، كة مايةى 
سةرجنى بوو، هةرةمةكيانة ثراكتيزة ناكرَي، لَي ئةو دةيويست رَيبكات 
بؤ منوونةكةى ظيبةر بةوةى دةستثَيكى كؤمةَلطةى مؤدرن لة 

سةرمايةداريةكي سيستمازةكراو لةرووى دةوَلةتيةوة لة  ضوارضيوةى
ضةمكةكان دةربازى دةبَي كاتَيك ناكرَي ئةو ضةمكانة بةسةر 

 .بكرَي سةرمايةدارى ليربالي ثيادة
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راى واية ئةقالنيةت لة كؤمةَلطةى سةرمايةدارى ئازادي  ماركؤزة 
ةدات هةروةها ئةو ئاماذة د ،ةكاتءتاكةكةس لةقاَلب دةداتفةرامؤش د

انيةتةى لة اني زانستءتةكنةلؤجيا واتة ئةو ئةقَلفؤرمى ئةقَل بةوةى
اني مةبةست بةرجةستةية ثةلداوَي بؤ سيستةمطةلي ئةقَلي ئةقَل

ي جيهانى (طشت مَيذوو)ئةوةى بيَب بة فؤرمى ذيان، بيَب بة 
 .ذيانطوزةرانء

ماكس ظيبةر دةيويست بةو بةئةقَليبوونةى كؤمةَلطة ئةو رووداوة   
بوو سةركةوتن  رؤظةى بكات، هابرماس ثَييةستنيشان بكات، ئينجا شد

بة الى هيض كامَيكيان دانةبوو  نة ظيبةرء نة ماركؤزة، لةبةرئةوة 
تةوة بة َيهةوَليدا دووبارة ضةمكى بةئةقَليبوون الى ظيبةر دابِرَيذ

جؤرَيكى ديكةى مةرجةعيةت بؤئةوةى تَيزةكة لة رووى وةزيفةى 
وةك هَيزَيكى )تةكنيكي -ةوتنى زانستىدواليزمى ثَيشك

شةنوكةو بكات لةرووى يا بةثَيي (بةرهةمهَينانءئايديؤلؤجيا
 . (1)رةخنةكةى ماركؤزة لة ظيبةر 

انيةتي زاَلدةستىءدةسرِتؤيشتوويي، كة ئَيستا بؤتة مةترسيةكي ئةقَل 
دةستةجةمعى بة جؤرَيك هةِرةشة لة ذيان دةكات، تةنيا لةرَيي 

ويستَيكى سياسي لةباردةبرَي ثابةند بة ثرةنسيثى  فؤرمةَلةبوونى
طشتى ديالؤط خاَلى لة زاَلبوونءدةسرِتؤيشتوويي، لَي بةئةقَليبوونى 

زاَلدةسيت تةنيا لة رَيي ئةو ثةيوةنديانةية، كة  كؤنرتؤَلكارييء
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انيةت اليةنطري دةسةَلاتَيكى سياسي ئةوتؤية وابةستة بة ديالؤط، ئةقَل
 :ةالى هابرماس دوو شت

ئةقَل بةو ثَييةى تاكة ثةناطةية ، لةطةَل هؤشياريي بة زةرورةتى   
نوَيبوونةوةى ئةمةش بةرَيطةى طوَيزانةوةى رةطةزى سةنطوشةنطي 

ي ثشتبةستوو (َيكى بةردةوامديالؤط)ازطةريي بؤ تياية لة رَيرةوتى ئامِر
 .رةخنة بة
خستنى ئينجا طةِرانءشةنوكةوكردنى خودي ئةو ئةقَلة بؤ بةردةست   

ئةو رةطةزانةى ياريدةمان دةدةنء وادةكةن بكارين ئةو 
كةلةنءدرزانةى مؤدَيرنيزم ناويةتيةوة ثِري بكةينةوة لةسةر هةردوو 

 .ئةخالقي ئاستى مةشروعيةتي سياسيء
بةرز لة رووى  ئةمةش بة بنةماى ئةوتؤ طةردوونىء  

 بة واتا كانتيةكةى وشةكة، واتة ئةوةى بنةماكةى لة)سروشتةكةي
بريي (تةئسيسيةى)لَي فامكردنى ئةو ديوة( ئةزموونةوة نيية

تةئسيس لةمةِر تيؤرَي لة تةواسل بةثشتبةسنت بة )ثياوةكة
ثرةنسيثةكانى ئةقَلى رؤشنطةريي بةمةبةستى خولقاندنى بوارَيطى 

نايةت بةبَي ئامادةطيي ديوةكةى ديكة (طشيت بةديويكى شةرعي
ةَل ئةوانةى ناونراون ئةو طفتوطؤيانةى لةط)تياية(رةخنةيي)
نائةقالني الى هابرماس ئةو وةسفةية بةسةر "( نةزعاتى نائةقالني"

، ئةوانةى نةيارن بة طشت نةزعة فةلسةفىء سياسيةكان ثيادة دةبَي
لَي لة وَينة وةزعيةكةيدا كة لةو نةزعاتانة بةرجةستةية، مؤدَيرنيزم، 
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رَي بة ور دةطكة طشت رةهةندة رةخنةييةكانى ئةقَلي رؤشنطةرى بةدو
: دةقى)تةقةنييةكة)ازطةرييةئامِر رةهةندة سةر تةركيزكردنة

( تةكنيك و زانست وةك ئايديؤلؤجيا)دةقي ء( ىمةعريفةوبةرذةوةند
هةرة طرنطرتين ئةو دةقانةن، كة هابرماس حيوارى لةطةَل ئةو )

ء (رّيذةيي)يا لة وَينةى نةزعاتة  (ئاراستةورةوتة ثَي كردوون
ا دةكاتةوة ي ء تَيكِراى ئةقَلي رؤشنطةريي رةت وةيةطوماناوييةكانة

طوتارى )دةقي سؤفيطةرييبةناوى   جياوازيةوةية  يا  بةناوى         
فيكرى ميتافيزيكيا لةو دةقة هةرة طرنطانةن، )ء(فةلسةفى مؤدَيرنيزم

 .(كة هابرماس طفتوطؤى لةطةَل ئةو رةوتة كردووة
كة     دةبَي، )*( (projection-ئيسقات) (ثؤزةتيظيزم) نةزعةى يةكةم

 ضوون ئةقَل لة هَيزَيكى تةشريعي( ثةككةوتن)    هابرماس ناوى ناوة
 هَيزَيكي شؤِرشطَيِري دةطؤِرَي بؤ حيسابكاريي ء ثراكتيزةكارييةك ء

. دياري دةكرَيت( ئؤبطَيكتظيزم) و بةناوى( لؤجيكي شتةكان)بةناوى 
ئيسقات )ا طومانطةرايي لة دذيةكيةكيد: نةزعةى دووةم

 لةبةرئةوةى داواى وةالنانى ئةقَلي مؤدرن دةكات، كة لةسونطةى(دةبَي
  كارةساتانةى   بةَلطةشي ئةو (سةركوتكةرانةية)ئةوةوة لة ناوةِرؤكيدا

........................................................................ 
نةية تاك بةهؤيةوة خؤى لة حيلةيةكي بةرطريكارا( projection-ئيسقات)*( )

هةستونةستة ناثةسندةكانءنةويسرتاوةكان دةثارَيزَي بةوةى دةيانداتة ثاَل 
ئةوانيديكة، جا لةبةرئةوةى دةبَيتة  هؤى فريودانى خود ئةوة فَيَلَيكة زيان بة 
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تةوافوقى شةخسيةت دةطةيةنَي مادامةكييَن كاردةكات بؤ كةمكردنةوةى روونبيين 
واوةتى ونكردنىءلةبةرئةوةى دةبتة هؤى شَلةذانءرارايي ئةوة الى تاك يا بةتة

زيان بة ثةيوةندية كةسَيتيةكان دةطةيةنَي، نكوَليكردن هةنطاوى يةكةمة لةو 
عةبدملنعم .د-ئينسكلؤثيدياى دةروونناسيءدةروونشيكاريي: سةرضاوة/حاَلةتةدا

  .2991، 1حفين، كتَيبخانةى مةدبولي،ض
ابرماس ئةمة لةبريكراوة، ثشتبةستووة سةدةى بيستةمة، بةثَيي ه

  بة         (سةركوتكةرانةية) بةخودي ئةقَل لة رةخنةطرتن لةو ئةقَلة
سةركةوتين نائةقَليش دةرطةى سةركوتكردنءتوندِرؤيي دةخاتة 

اتى غيابي نوورى ئةقَل سةرثشت، سةركوتكردنءتوندِرؤيي لة ك
  . ئامادةن

بنةماى تيؤري (كوَيخاية)ى هابرماس ال( طةر شيا بَلَيني)كةواتة ئةقَل  
ة، (دميوكراسيي ديالؤطئامَيز)ءسياسي(كؤمةَلطةى تةواسل)كؤمةَلايةتي

هةرةبةهَيزترين ضةكة لة رووبةِرووبوونةوةى نةزعة نائةقالنييةكان، 
جا ض فةلسةفى يا زانسيت، لةراستيشدا ئةو ئيمانة قووَلة بة ئةقَل 

رؤذةكةى ثرت خؤدةنوَييَن، كة لةطةَل ثةرةطرتنى ث هةميشة لةجؤشداية
كة هةوَلَيكى بوَيرانةية ، بةروونى لة دوا كاروكردةوةكانى بةديدةكرَي

بؤ دامةزراندنى ئةقَلَيكى ثراكتيكانةى هاوضةر ، ببتة 
 .ة لة كؤمةَلطةدا(تةواسل)ثرؤسةى  جَلةوطرى(ئةخالقي)بنةمايةكي

هةندَي  رةنطة هةر ئةو خواستءويستة جاِردراوةش بَي هؤى ئةوةى  
كة ئةسَلى فةلسةفةكةى بؤ ( نيوكانت)ء(ئايدياليست)لَيكؤَلةرانى بة
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وةسثي بكةن،   مانى دةطةِرَيتةوة، ناوى ببةنءميتافيزيكياى ئةَل
ثرؤذةى بنةِرةتى هابرماس لةوةى ثةيوةستة بة ضةمكى ئةقَل بريتية 

ي دةاللةتةكةى بة طؤِريين لة ئةقَلَيكى تؤتاَل لة نوَيكردنةوةى بةَلطةو
ازطةريي هةروةك ظيبةر دةستنيشانى كردووة بؤ ئةقَلى ئامِر

كة (consensus -ئيتيفاق)ي هةَلنراو لةسةر(تةواسل)ديالؤطيانةى 
 .بوارة طشتيةكة دايدةِرَيذَي

ثَيطةي بريؤكةى ئةفالتونيية بةبةراورد  الى كانت ياساى مؤراَل  
هةق، هةروةك ، الى هابرماس لةطةَل ئةو ياسايانةى لَيوةى وةرطرياون

 ةى ياساى ضاالكيءاربنةماى خؤى هةية لة ديالؤطي طشتيدا لةب مؤراَل
ا ئَيستا بَلاومكردونةتةوة ء لَيكؤَلينةوانةى ت ولة)ئةو دةَلَي كاركردندا

تن بة ئةخالقي ديالؤط ئةوة من هةرطيز جياوازيم نةكردووة ةبتاي
يالؤط تةنيا ، ثرةنسيثي دثرةنسيثي طفتوطؤءثرةنسيثي مؤراَل لةنَيوان

كانى كار بةطشتى ةطؤشةنيطاى ئةوة روون دةكاتةوة، كة دةَلَي ثَيوةر
ةتةوة شَيوازَيكى راستءدروستءبَياليةن دةتوانن لة بنةِر

 ،بةمةش جياوازي دةكرَي لة نَيوان هةردوو ثرةنسيث(دابِرَيذن
بنةماكانى ، ة(ئينسانيةت)اى رووةوثرةنسيثي ئةخالقيش تَيكِر

وَيراى  -ييةك بنجا هةرض-يةنة لة نَيوان تاكةكان رَيزطرتنى دووال
ان، دادةِرَيذَي، ئةو مشوليةتة ض تييةئينتيماى كؤمةَلا

ئاسةوارءثةرضةكردارَيكى ئةوتؤى نيية بةسةر كاروكردةوةكاندا، بة 
تةنيا بةسةر ويذدانةوة نةبَي بةرابةر بةمة ثرةنسيثي دميوكراسي، كة 
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. بَي ة الى هاووَلاتيان ثةسةندئةركءوةزيفةكةى بةديكردنى ياسايةك
بةثلةى يةكةم رووةو كؤمةَلطةيةكي سياسيية، فؤرمةَلةبوونى راى 

ويستى سياسي وةك سةرضاوةى رةوايي دةسةَلات وَيراى  طشتىء
ناضاريي بةردةوام نابن، ضونكة طشتطريييءمشوليةتى بورهانى 

      .ئةمةش ثةيوةستة بة كؤمةَلطةي حقوقي. دةكات ئةخالقي رةضاو
اى هابرماس ثرةنسيثي ديالؤط بةبةراورد بة ئةخالقءهةق ر ةب

ثَيويستة دووبارة وَلاتيان بريؤكةى تةشريعي زاتي الى هاو)بَياليةنة
بؤ تةشريعَيكى زاتى ئةخالقي " تاكةكان"لةاليةن كةسةكانةوة

بطةِرَينرَيتةوة، سةربةخؤييءحوكمى زاتى ثَيويستة بةرَيطةيةكي زَيدة 
انة دابِرَيذرَينةوة لةبةرئةوة ثرةنسيثَيكى ديالؤط بَياليةنءطشتطري

بَياليةنى (هاتةنَيوةوة، كة بةثلةى يةكةم طوَيناداتة ئةخالقءهةق 
ثرةنسيثي ديالؤط بةبةراورد لةطةَل ئةخالقءسياسةت وادةكات ئةو 

 (sous- Determine)ثرةنسيثة بكةوتة ذَير سايةى لَيثَيضينةوةوة
واقيعي لةوةى ثةيوةستة بة  ؤيةكيبةبةراورد لةطةَل هةر طفتوط

 .مؤراَل

ئةو كاتة هةية، كة لة ( كؤمةنيوكةيتظ)ثرؤسةىبةراى هابرماس   
خودخيؤيدا سةربةخؤية، واتة هةر كاتةى دةسبةردارى ئةو ثاَلثشتة 
دةرةكيانةى بؤوة، كة بشَي بكارَي راوبؤضوونةكة هةَلبسةنطَييَن، 

انى هةقيقةتداءلة ي هةق ئةوةية، كة لة بةرهةمهَين(تةواسل)
تدةبةسيَت بة كردةى ئاَلووَيري دامةزرانى مةشروعيةت تةنيا ثش
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ثَيويستة تةعليلَيكى  ةندييةمتبانطةشةى تايب)بةَلطةيى، لةبةرئةوة 
بةجؤرَيك  (9)(ئةقَلي بَي نةك لة سةرضاوةيةكى مةزهةبي يا سوَلتةوي

لة دواشتدا ئةو ثرؤسةية بَي، كة لةميانةيدا (حجة-برهان)
بةثشبةسنت بة ( ةرةكيةتي طوَيطرَيكى طةردوونى قةناعةت ثَيبَييَنط)
بةيةكةوةبةسرتاو مةراميان ئةجنامطةريي  رَيكخراو( بةَلطةوبورهانى)
ة، ضوون هَيزى حجةتَيك لة نَيو سياقَيكى -ئيجماعءئيتيفاق–

دياريكراو بةوة دياري دةكرَي تاضةند تواناى قةناعةت ثَيهَينانى طشت 
( كؤمةنيوكةيتظ)هةية( كؤمةنيوكةيتظ)ثرؤسةى  بكةرةكانى لة

بةثَيي ئةو دياريكردنة النى كةم دوو دةاللةتى هةية، يةكةميان 
مةعريفية، ضوون  هةقيقةت نابَيتة مةفهومَيكى طةوهةرى هةَلكشاوى 

هةَلكشاويية ميتافيزيكييةكةى  و"سةربةخؤييةكةى"ئةوتؤ لة جوغزي
ي ئةوتؤ (تةواسل)ى كارلَيككةرانةى دركى ثَيبكرَي، بةَلكة مذووَلبوونَيك

بةمةش تةرحى (ةوة بةديدَي -حجةتةكان)لة مةيانى طفتوطؤو
تةقليدي  ئايدياليانةى ثرسي هةقيقةت دةبةزَييَن، هةروةها 

دووةميان (مَيذوويي) روودةكةنة ثرسَيكى ديكةى زَيدة ثراطماتى و
ووسي ضارةن يكردنى ئيختياراتى طشتى و ضوون ثَيوةرى ديار: سياسية

ئةو كارلَيككردنةى لة نَيوان  مَيذوويي دةسثَيردرَيتة بوارة طشتيةكةء
ئةو رةطةزانةى ثَيكهَينةرى يةك كؤمةَلطةن روودةدات، ئةمةش واتة 
بةزاندنى هَيَلي ئةو تةرحة تةقليديةى ضةمكى دميوكراسية، بةو 

كة كؤمةَلةكة لة (تيؤرية)ثَييةى كؤمةَلة ئيختياراتَيكى سياسي
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طةرةكيانة ثيادةى بكةن،  -ئيفرتازي-كؤمةَلايةتيءمَيذوويي  فةزايةكي
دةشيَب ئاطةدارى  سروشتى ئةو ئةقَلة بني، ئةو ثرؤذةيةى بؤى 

 .ة(كؤمةنيوكةيتظ)دادةِرَيذين كاتَيك مةبةستمان 
هاكا  لةرزؤكةء سستء لة طةوهةردا خاوو (كؤمةنيوكةيتظ)ئةقَلى   

رانةى ئامِرازطةريي تؤتاَل هةر ساتَيك بيَب بة ئةقَلَيكى سةركوتكة
ي (كؤمةنيوكةيتظ)برينةكةين، كة ثاساوى ئةقَلى  ثَيويستة ئةوة لة

ئةوةية، كة جَيطرةوةى ئةقَلي ئامِرازطةريية، ئةو ئةقَلةى ظيبةر 
ى مؤدَيرنيزمى تيا بةديكرد، ئةمةش بةو ماناية نيية (قةدةر)

 ةدوورهزركردنى ئامِرازطةرايي بةتةواوةتى لة كردةى ئينسانى ب
بطرين، بةَلكة جياكاريي نَيوان ئامِرازطةرييءغائي لةو كردةيةدا، 

سرتاتيجي : دةخاتةِروو انىضوون هابرماس دوو جؤر كردةى ئةقَل
بةكارخستنى بؤ مةرامى سوودمةندي هةَلنراوة،  ءلةسةر قؤستنةوةى

كارلَيككردني لةسةر ئةمة هةَلنراوة،  طةريش جؤرى يةكةم طوجناوة 
ثةيوةنديةى هةية لة نَيوان ئادةميزاد ء شتةكان، هةروةك لةطةَل ئةو 

لة سروشتدا هةية، ئةوة دووةميان طوجناوترة لةمةِر ئةو ثةيوةنديةى 
هةية لة نَيوان ئادةميزادوئادةميزاد لة ضوارضيوةى فةزايةكي طشتى 

 .دياريكراودا
ئةو جياكاريية بة ديدى هابرماس ئةو شتةية، كة هيض كام لة   

فةكانى هاوضةر  ئةوانةى بايةخيان دا بة بابةتى ووفةيلةس
ماركسةوة تا ماركؤزة نةيانتوانى بةدةستى بَينن،  مؤدَيرنيزم هةر لة
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ضوون طشتيان ثَييان وابوو ئةقَل بةتةنيا سرتاتيجة، واتة ئةوان 
بةتةنيا اليةنى ضةندايةتي كردةييان وةرطرتبوو، جا لةبةرئةوةية، كة 

قَلى مؤدرن تَيطةيشتبوون طواية بةتةنيا هةر هةموويان ئاوا لة ئة
هَيزَيكى سةركوتكةرى زاَلمانةية، لةسةر ئةوة ناتةبابوون لةوةى هةبوو 
داكؤكيكةربوو ثَيي وابوو داكؤكى لة تَيكِراى مؤدَيرنيزم دةكاتء ئةوةى 
رةخنةطرء رةتكةرةوةى بوو، كة ناضاريشة تَيكِراى مؤدَيرنيزم 

بووة مايةى رةخنةكارييءثةرضةكردار  رةتبكاتةوة، ئةو جؤرة ديدطاية
كؤمةَلناسة هاوضةرخةكان، كة بةشَيكى ثَيي  وفءولة نَيو فةيلةس
َيكى نوَيية، داِرَيذةرى معماريةتَيكى فيكري ء (كانت)وابوو ثياوةكة

بةهائامَيزى ئةوتؤية هاوِرَيك لةطةَل ثرسيارطةلي زةمانى ئةو 
 . جيهانةى تيا دةطوزةرَينني

 و(المال)ماية: رنةكان دةوةستنة سةر سَي ستونكؤمةَلطة مؤد  
هاريكاري، هابرماس ثَيي واية ثَيويستة دووبارة هاوسةنطي  دةسةَلاتء

بؤ بوارةكانى كاريطةرَيتيان بطةِرَينرَيتةوة، نةخامسة هةردةبَي 
ربن بؤ بةرزكردنةوةى هَيزى كؤمةَلطة مؤدرنةكان توانادا

ي لة رووبةِرووبوونةوةى يارهاريك كؤمةَلايةتي لةتةك (ىئيندمياجي)
دةسةَلاتى ئيداري، كةواتة طرفتى هةقيقي مؤدَيرنيزم لة  مايةو

هةَلَينجانى ويسيت سياسيداية بتوانَي كار بكاتةسةر رؤنانى ختوبي 
ء (كؤمةنيوكةيتظ)نَيوان بوارةكانى ذيان، ئةوانةى لةاليةك لةسةر 

هةَلنراون،  لةاليةكي ديكة لةسةر دةوَلةتءئابوورى بونيات نراونء
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ئةمةش هةَلوَيستَيكة طشتاندنى بريؤكةى نؤرماتيظانةى لةمةِر 
 .دةسةَلاتى دميوكراسي طةرةكة

 - ئيتيكي ديالؤط)زؤر لة حاَلةتةكانى بةدحاَليبوون تايبةت بة  
Discourse ethies -  مةبةست لَيي ئةو مةرجانةية، كة تةحةكوم بة

: طةزَيك دةطةِرَيتةوةبؤضةند رة( كردةى تةواسولي ئينسانى دةكةن
برِِِيارطةلي ثَيشوةختةى نةطوجناو زادةى دةستنيشانكردنَيكى ثوختةى 

يا (ماركسءنيتزشءئايَير)مؤراَلة  لة ضةندين نةريتى تيؤريدا
 راستء ناِروونىءشَيَلوويي لةبارةى تيؤرَيكى تايبةت بة بنةما

كةكان استةكانى مؤراَل جطة لة رَيكخستنَيكى زاَلمانةى ذيانى تاِرنا
لةميانى سيستةمَيكى ئةخالقي سةركوتكةرانة،   بةبَي ئةو ديالؤطة 
طشتيية، كة لة رَيساوسيستةمةكان سةرضاوةى طرتووةءبةندة بةو 
جؤرة ديالؤطة هةر ئةطةرَيكى طةيشنت بة رَيككةوتنءكؤكبوونَيكى 

 .بةهادار بوونى نيية
بذارةيةكي هةر  لة طرنط، بةر ثَيويستة هةندة  ثَيوةر هةبن زَيدة  

ثَيوةرانةش ثَيويستة ثةيوةنديةكى ناوةكي هةبَي لة نَيوان 
 طفتوطؤوثَيوةرةكان لةسةر كةسة بةشداربووةكانيش  جا لةو

ركراوبن  بؤ طوَيطرتن لةيةكرتى كاتَيك اسونطةيةوة ثَيويستة ناض
َيذن، جا لةتةك ئةو فشارة ك دادةِربِريارَي دةطؤِرنةوةو بريورا

ة طشتيةكة لة ميانةى ناوةِرؤكيةوة رؤَلَيكى نؤرماتيظيية ديالؤط
 .روونءبةديهى دةبَي بؤ هةر رةخنةطرتنءثَيشنيازَيك
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ئةو رَيبازة وادةكات هابرماس ثابةند بَي بة طةِران بةدواى بنةماكانى   
 انةى ثرسيانيئةخالقي ديالؤط بؤ ئةوةى بطات بة داِرذتنَيكى ئةقَل

سةرةكيية طةورةكةى  دميوكراسيي، ناكرَي ئةو كؤششة لة ثرسة
دانراوةكانى دابرِبين، ئةويش ويستى ضةسثاندنى دميوكراسية  كؤمةَلة

لة وَلاتَيك خاوةن نةريتَيكى راستةقينةى دميوكراسيي نيية، هةروةك 
ضؤن كؤششي ئةو بؤ ئةوةية دميوكراسيي خباتة نَيو ضوارطؤشةى 

 . انيانةى مؤدَيرنيزمهزركردنى ئةقَل
ة مةركةزيةى هةيةتى لة بةرهةمة ئةمةية هؤى ئةو رؤَل  

فةلسةفيةكانى، ويستى دووبارة بونياتنانةوةى ئةخالقي كانتى لة 
( كردارةكانى كؤمةنيوكةيتظ)سونطةى ئةو ثرةنسيثة نؤرماتيظانةى 

دةيسةثَينن، هةروةها زَيدةحريسي سؤسيؤلؤجيانةى بؤ داِرذتنى 
 .نضوارضيوةيةكى دميوكراسي بةثَيي ثَيوةرة نوَيبووةوةكا

مؤدَيرنيزم زاتيةتءئةقالنيةتي خؤى بةرهةمهَينا، وةك دوو    
سيفةتى ثَيوةلكاو، هةريةك ثشت بةويديكة دةبةسيَت بةمةش 

، ئةو هزركردنة ئةقالنيةى دةطرَي هزركردنَيكى ئةقالنى بةخؤوة
ئادةميزاد، كة بريي مؤدَيرنيزم فؤرمةَلةى كرد مايةى رةخنةو 

بةر ئةوةى ئادةميزاد خودَيكى ، بةراثَيداضوونةوةو طفتوطؤية
ئاقَلءعاريفة ئةوة خودَيكى ديكةشة خؤنةناسءمةرجدارء ملكةضي 

  .حةمتيةتى سرتاكضةرةجياجياكانى ئابوورىءكؤمةَلايةتىءزمانةوانى
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بةراى هابرماس طريوطرفتةكانى مؤدَيرنيزم هةرضييةكءضؤن بن  
ونكة ئةمة ماناى ئةوة نيية ثاشةكشة بكةين لَيي يا  تةسليمي ببني، ض

واتة ثاشةكشةى فةلسةفة لة زةمةنةكةى خؤى، دةستبةرداربوونيش لة 
ئةقَلء بةئةقَلانيبوون رووةتَيكة لةرووةتةكانى ئةو 
ثاشةكشةيةءنيازونيةتي بةردةوام بوونة بة ثرؤذةى فيكرى 
رؤشنطةريي، بةمةش بةبِرواى هابرماس نةبوونى هة ض ديدطةيةكي 

 .نيزمةكانئايندةسازيية الى ثؤست مؤدَير
ئاسان نةبوو بؤ هابرماس بة بريمةندانى نةيارى بطات يا هاوِراي   

بريوبؤضوونءدةرةجنامةكانيان بَيت،  وَيراى ئةوةى خؤى بة 
ثؤست مؤدَيرنيزم دادةنَي هؤيةكانيش ( لةرووى فيكريةوة)بةشَيكى

 : بريتني لةوةى
يان هةَلوَيست لة بةئةقَلانيبوون، لةبةرئةوةى ئةوان ال: يةكةم 

كة ئادةميزادى مؤدرن  -وجودية-سةرضاوةى دةردةسةريءنيطةراني 
دةيطوزةرَييَن، بةحوكمى ئةوةى ئةو بةئةقَلانيبوونة لكا بة 
ميكانيزمطةلي دةوَلةتى مؤدرن، شَيوازى تاكاليةنةيشي بةسةر 
تاكةكةسةكانءطرووثةكان سةثاند، جا لةو ئاستة رةخنةطرانةيةدا 

يطرين هةر لة نيضةوة بؤ هايدطةر، ضةندين فةيلةسووف هةن يةكد
ووفةكانى تيؤري ئينجا فةيلةسووفةكانى ديكةى نةياروجوداو فةيلةس

بةطشتى لة بريمةندانء بة رةخنةى هابرماس رةخنةطرانةو فؤكؤ، 
لةكاتَيكدا دريدا خؤى بة  -لة هايدطةرو فؤكؤو دريداتايبةتى 
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بة وان ئةوةية ئة -درَيذةثَيدةرى فةلسةفةى هايدطةر دادةنَي 
دادةنَي، نَيو فةلسةفةى ثؤست مؤدَيرنيزم نائةقالنىءفةوزةوى 

داضةقينةتة بذارةيةكي ريشةيي لة رةخنةطرتن لة هةروةها ئةوان 
بةئةقَلانيبوون بةبَي جياوازي كردن لة نَيوان ئةوةى ئامِرازسازيي 

بةرهةمهَينةرى ئيستيالبءئةوةى ياريدةى رزطاربوونى ( ثاساوطةريي)
، لَي ثاشان دةهةمبةر فؤكؤ لة كؤيلةتى سروشتء شتةكان ميزادةئادة

 .كةمةك ثاشطةز دةبَيةتةوة
هؤيةكي ديكة بريتية لة طرنطيدانى هابرماس بة ثرسي   

بةردةوامطريييءجةختكردنى لةسةر ئةخالقيةتي بةردةوامطرييي لةو 
كاتةى فةيلةسووفانى جياءنةيار ئةمةيان ثَي رةطةزَيكى دامةزرَينةرى 

طشتى بوو، جطة لةوةى هةر حةزوئارةزوويةك لة داِرذتنى  سيستةمي
ئةخالقيةتى بةردةوامطرييي هةردةبَي لة لؤجيكي دةسةَلاتَيك لة 
دةسةَلاتةكان سةرضاوةى طرتبَيت ئةمةش شتَيكة، كارَيكة نةطوجناوة 

 .دةطةَل ئاخاوتن بةناوى نةيار، جياكار
ئاواش دياري دةكرَي  كارَيكى ئةقليةهابرماس ثَيي واية بةئةقليبوون   

-بةثَيي ثةيوةنديةكةى لةطةَل زمانءسيستةمة مةعريفي
لَي هابرماس ة جياجياكانى طوزارة رةمزيةكان، ازطةراييةكةءفؤرمئامِر

لةو ئاستةى شيكردنةوةدا ضةمكى بةئةقليبوون دَييَن بؤ 
روونكردنةوةى مةرجةكانى بةئةقليبوون لةمةِر كؤمةَلة طوزارةيةك يا 

 ولةطةَل هؤشياريةكى تةوا ةى تواناى قسةوكرداريان هةية،ان-ئةو خود
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بةسةر سؤسيؤلؤجيا  (approach)بةوةى ئةو ضةمكة لةرووى 
ثيادةنابَيت، ئةو لَيكنزيككردنةوةيةى ئةو كاتة تةوزيفي دةكات، كة 

ئةقالنيةتى )هةوَل دةدات ضةمكَيك دابِرَيذَي بةناوى ئةوةى ناوى ناوة
تةواسول، ئيجماع، فؤرمةَلةبوونى طوتارانةى  لَيكتَيطةيشنت،)(تةواسولي

ئةو دةستةواذانةن، هابرماس .(تد..ويست، طفتوطؤيةكى طشتطري
ناوةِرؤكى  و طةرةكيةتى ثةيوةست بن بة ئةخالقى تةواسولي

ثَيوةرانةى مؤدَيرنيزم، بةَلام ئايا ئةمة ماناى ئةوةية ثرؤذةكةى 
ن هابرماس ثشتئةستوورة بة باكطراوةندَيكى سياسي؟داخوا ضؤ

 .دةِروانَيتة ثرؤسةى نوَيبوونةوة لة بوارى سياسيدا؟
  

 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

 

147 

 
 بةشي ضوارةم

 تةكنيكطةرايي   
 ءثرسي تةكنةلؤجيا   
 دذايةتي كردنى ثؤزةتيظيزم   

  
ئةطةر هابرماس هةوَلي دابَي نةفةسَيكى تازة بدات بة بريي فةلسةيف   

تافيزيكيانة، ئةوة مي -تؤتالي-وةك بريَيكى رةخنةيي ئةنتى رةوتى 
تيؤرى كردارى )نووسينةكانى هةوةَلينى تاوةكو

هةناسةيةكي رةخنةيي تيا بةدي دةكرَي، لة (كؤمةنيوكةيتظ
دؤزينةوةى ئةو فرة ميكانيزمانة خؤ دةنوَييَن كة جَلةوطرى 

 .ن(زانستطةرايي)فةلسةفةى ثؤزةتيظيزمء
ةيانى بوونى نيية، زانست لة م(بَيطةردييةكي زانستى)لَيرةدا ض 

 خؤوةسياسةت بةمةش ويستى هَيزى بة ئةقالنيةتى تةقةنيدا لكاوة بة
 ئةو سةرضاوةى طرتووة(زانستطةرايي)رةواييةكةى لة طرتووة

بةهؤيةوة هابرماس رووى رةخنةى كردة  زانستطةراييةى
شى طوزارثؤزةتيظيزمءتةكنيكيزمءزانستطةرايي بةو ثَييةى طشتيان 
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ةى فؤرمةَلةكةرى مؤدَيرنيزمى ياجياجيان لةمةِر ئةو ئايديؤلؤجي
 .تةقةنيية

ئةو ثَيي واية ثؤزةتيظيزم بة وةالنانى ضةمكى تيؤرى مةعريفةوة   
سةريهةَلدا، ئينجا ثؤزةتيظيزم بةالى ئةحكامى بةها داناضَي كاتَي 
داكؤكى لة ضةمكى نؤرماتيظيانةى زانست دةكات، ثؤزةتيظيزم كاتَي 

نى واتا دةخاتةِروو بةمة بة زانست وةك تاكة ضاالكيةكي بةرهةمهَي
 .الى بريكردنةوة لة ئةقالنيةتى بِريارة سياسيءئةخالقيةكان داناضَي

ء كؤمةَلناسانى قوتاخبانةى فرانكفؤرت اليةنة  وفوفةيلةس  
جياجياكانى دةردء كوَيرةوةريةكانى ئةو  سةردةمةيان نيشانكردووة 

ان لة تد، بةمةش رةخنةيةكي توندي..لة نامؤبوونءسةنةميةتء
يؤتؤثياى ثَيشكةوتنى تةقةنىء تيؤرة تةبشرييةكان طرتووة، هةروةها 

ووة، كة ثَيي واية مةعريفة رةخنةيان لة رةوتى زانستطةرايش طرت
 . كي بابةتيانة موجةرةدة لة بةرذةوةنديوةك سروشتَي

مَيذوو هةميشة كؤمةَلة قؤناغَيكة يةك بةدواييةك دادَي بةبَي   
بارة بكاتةوة، لَي زياتر لةو حاَلةتةدا ئةوةى هةرطيز خؤى دوو

فؤرمَيكي روومنان دةداتَي لةبارةى يةكَي لةو تةناقزاتة بةرضاوانة، لة 
ليرباليزم زؤر خةتابار كرا، لَي ثاشان ( 1111-1121)نَيوان ساَلانى 

دةركةوت ئةمة هةَلةية،  ضوون ثاش نيوسةدة لةو 
هَيزى ( 1111-1191)قةيرانءئاستةنطانةى جيهانى طرتةوة لةساَلانى 
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تية قووَلةى لة ليرباليزم وةها ئةو ثةيوةسسةرمايةدارى سةملَينرا، هةر
 . خؤى دةنوَييَن، كة بة شارستانيةتةكانى دةبةستَيتةوة

لةمةوثَيش طوزارةى لة ملمالنة دةكرد، ضةمكَيكى (سةرمايةدارى)  
بوو  ئاماذة بة دوذمنداريي لةواقيعيشدا ئامِرازَيكى نوَي رةخنةطرانةء

 Popolo zrassa v)بةهؤيةوة ثةردة لةسةر بةرهةَلستكاريةكى كةنةفت

popolo minuto)ى نَيوان دةوَلةمةندو هةذاران الدةدات . 
ثاشان سةرمايةدارى ئةو ضةمكةى رةتدا، ضوون بةتةنيا بوو بة   

لة سيستةمَيكى  بةتةنيا طوزارشىئامِرازَيكى زانستى، بةمةش 
 .دةكرد (11)ئابوورى

ةكورتى طةشةكردنة بنةِرةتيية تةكنيكييةكان ئةم بوارانة ب  
 :دةطرَيتةوة

 .(مامَلةكردنى دةوةستَيتة سةر نرخة راستةقينةكانى ثةترؤَل) وزة-1
 .ئامَيرة نوَييةكان كةلوثةلء-2
 .مةعلوماتيي-1
وةك مانطة )ثَيوةنديكردن لةدوورةوةِرا يا مةوداى راديؤءتيظي-4

 (.دةستكردةكان
 (.تيية فةزاييةكانكةش) فةزا-5
   . ييبايؤتةقةني ئاماجندار بؤزاَلبوون بةسةر هةندة دياردةى ذيار-6
مانيا نى نوَيبوونةوة لة ئةَلهابرماس هاوكات لةطةَل هةوَلء كؤششةكا 

ذيا، نةخامسة ثاش جةنطي دووةمي جيهانى، لة قؤناغي  بوو،
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ياسي انيةت، ضوون طوتارى رؤشنبرييءسبيناكردنى هؤشيارانةى ئةقَل
ثرسيار دةضةثَييَنء رةخنةش دووردةخاتةوة، ئةمة واي كرد بةردةوام 

 مانى كة لةسلبءنةيفءفةلسةفى ئةَل - يريبَي لة نةريتى رؤشنب
ازَيك بؤ رةخنةوة سةرضاوةى طرتيَبء فةلسةفة بكات بة ئامِر

 وةى بريوباوةِر ء موعتةقةداتيةوةشانهةَل
زم كة زؤر دذايةتى كردنى بريي ثؤزةتيظيباووبةردةستءخةتابار

 .  دةكرد
دةبينني رةطاذؤية طةر لة بنةماكانى ئةو دذايةتيكردنةمان كؤَليةوة   

ى رةخنةيي قوتاخبانةى فرانكفؤرت، بةطةِرانةوة بؤ ةارلة قووَلايي بذ
ثرسيارةكانى تيؤري رةخنةيي دةبينني رةخنة لة ثؤزةتيظيزم 

ؤرة، ض ئةوانةى هاجسَيكى بنةِرةتى بوو الى بانطةشةكارانى ئةو تي
تيؤريءمَيذووييء  بةرايي يا دوايي، دؤزينةوةى ئةو ميكانيزمة

زانستييانةى جَلةوطرى بريي ثؤزةتيظيزم بوون، دؤزينةوةى ئةو 
ويستة بةهَيزةى ئاخَيوةرى ئةو ميكانيزمانة بوون هةموويان طةرةك 
بوو رووة زانستيةكةى ثؤزةتيظيزم تاوتو بكةن، لةو منوونانة هربةرت 

ئةو بريمةندة زؤرَيك لة بةرهةمةكانى (  8911-8191)كؤزةيةمار
 رةخنةطرتن لة شَيوازةكانى جةمسةرطةرايي، لة تايبةت بوو بة

بةراييةوةش جةمسةركةريي زانستييءتةقةنى، بةو ثَييةى 
هةروةك تةكنؤكراتيي ديوى دووةمى فةلسةفةى ثؤزةتيظيزمة، 

ويستبَيتى طةر ئةفالتون ئة)هؤركهاميةر ئاماذةى ثَيدةدات
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ئةوة  ،لةقةَلةم بدا(سادة-طةورةوبةط)ان وةك ةكفةيلةسووف
بكةن بة ئةجنوومةنى  تةكنؤكراتةكان طةرةكيانة ئةندازياران

بريتية لة ثؤزةتيظيزم بةِرَيوةبةرى كؤمةَلطة،  هةَلسوورَينةرو
جياوازي نَيوان ثؤزةتيظيزمءبريمةندانى (. تةكنؤكراتيةتى فةلسةيف
نةماوة تةنيا ثرسي بوارة ئةثستمؤلؤجياكان يا تيؤرى رةخنةيي لة ب

ثَيطةى زانست لة كؤمةَلطةى نيية، بةلكة جياكارييةكي بنةِرةتيية 
سةبارةت بة ديدطاى هةردوو رةوت لةمةِر واقيعءكؤمةَلطةونوَيطةرىء 

 فةلسةفة
وةك بريؤكة لة نيوةى دووةمى سةدةى نؤزدةهةمدا ثؤزةتيظيزم    

زانست  دةبَي ئةقَلء ثؤزةتيظيزم ثَييواية ثةرةى طرتء بَلاوبوويةوة،
رابةرايةتى كؤمةَلطة بكةن بةرةو زانستطةراييء ثَيشكةوتن، ئةمةش 
هةنطاوَيكءدةستثَيكة بؤ فامكردنى مؤدَيرنيزمى خؤرئاوايي، 

 -الهوت-سةردةمى ثيشةسازيءزانست وةك ئةلتةرناتيظي ئايينطةرايي
ةية، لةضوارضيوةى انثؤزةتيظيزم فةلسةفةيةكي زانستيانةى وردةكار

يا بَي ءياسا فيزيكييةكان جا ض لةسةر ئاستى سروشت مامتاتيكءحساب
دامةزرَينةرى (8199-8991)كؤمةَلطةوتاكةكةسةكان، ئؤطست كؤنت

فةلسةفةى ثؤزةتيظيزم تةنيا بِرواى بة ثَيشكةوتن نةبوو، بطرة طرنطى 
لة  ثؤزةتيظيزم زياترثَيي وابوو  بة سةقامطريييءسيستةميش دةدا،

 .ردةكةوَي لةضاو كؤمةَلطةكانى ديكةكؤمةَلطة ئؤروثييةكان دة



   

 

 

 

 

152 

ثؤزةتيظيزم ) (88)ماركؤزة  جةخت دةكاتة سةر ئةوةى ثؤزةتيظيزم  
 -ثؤزةتيظيزم /لة شيتةَلكردنى واتة مةزهةبي ئيجابءقبووَلكردن

Positivisme) ،ئةو دوو مانايةش دةبَي بة واتا ة
رَين لة ميانةى سةدةى نؤزدةهةم بك سياسيءئايديؤلؤجيةكةيانةوة فام

 .فةرةنسادا نةخامسة ثاش شؤِرشي فةرةنسايي لة
ئيجاب واتة قبووَلكردنى ئةو رةوشءهةلومةرجةى هةية، اليةنطري    

بريوبؤضوونى فةلسةفةى  ،كردنى بةثَيضةوانةى نةيفء رةتكردنةوة
بوون لة  ثَيشةنطي ثؤزةتيظيزم ديكةى هاوزةمانى ئؤطست كؤنت

لة بريؤكةى  كة (8118-8991)ا دةرةوةى لةوانةش هيطلفةرةنسا ي
ئينجا ثاشان ماركس  .سةرضاوةى طرتبوو( تةناقز-دذيةكيي)سلبء

 .هاتءخستية سةر ثَيى خؤى(8181-8111)
جطة لة فةلسةفة تؤباوية سؤسياليستةكان وةك فةلسةفةى سان   

ى (8119-8119)ء مةزهةبي برؤدؤن( 8119-8911)سيمؤن 
ةو سؤسياليستانةن لة فةلسةفةيةكي كؤمةَلايةتي فةوزةوى ئةمة ئ

رةفزكةرةوة سةرضاوةيان طرتووة، هةَلوَيستيان هةية دذ بة رةوشة 
ةها داواى هةنووكةيةكة ء ئةو سيستةمة كؤمةَلايةتيةى هةية، هةرو

نت مةبةستيان ريفؤرم ، كاتَيك ثؤزةتيظيزمءكَوطؤِرانى بنةِرةتى دةكةن
، لةبةرئةوة سةرسامى بة وةى ئةوةى هةيةيبوو لة ضوارض

زانستءدذايةتيكردنى فةلسةفة الى ئةو بريمةندة تةنيا لةو رةوتةدا 
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( سلبءرةفز -نةرَييانة )فامدةكرَي رةوتى هَيرشربدنة سةر فةلسةفةى 
كة خؤى لة فةلسةفة كؤمةَلايةتييةكان دةبينتةوة، ئةوانةى لةفةرةنسا 

  .مانياثِرةو لة ئةَلبَلاوبوونةوة سةر بة فةلسةفةى هيطلءهيطالنى ضة
ثؤزةتيظيزم، لةطةَل ئؤطست كؤنت، بةبَي ئامادةطيي نةيارانى ضاك   

فامناكرَي ئةوانةى ثةرضةكردارى هؤشيارانة بوون دذ بة رةوتة 
مانيا ئةو ثةرضةكردارةى ئةَللة فةرةنساء  رةخنةيية تَيكدةرةكان لة

ةبةكةى مانيا، مةزهمؤركَيكي تفتءتاَلي وةرطرت بةتايبةت لة ئةَل
هيطل بةهؤى رَيسا رةخنةييةكةى بة فةلسةفةيةكي سليب وةسثكرا 
هةر واقيعَيكى ناماقووَل رةتدةكاتةوة، لَي ثةرضةكردارى ئيجابي 

ثَيي واية هةوَلةكةى هيطل ثَيوانى واقيعة (ثؤزةتيظيزمى كؤنسريظات)
طةِران  بةثَيي ثَيوةرةكانى ئةقَلى سةربةخؤءتةحةداى سيستةمةكةيةء

ئيمكانياتى شتةكان بةبَي زانيين واقيعة فيعليةكةى بةدواى 
لةبةرئةوةى تةنيا وَينة مةنتيقيةكةى دةبييَن ء ناطاتة قووَلايي 
كردةييةكةى، كة ناكرَي لةو جؤرة وَينانة دةرةجنام بطرَي، فةلسةفةى 

شتةكان وةك هةن نةيف يا (ئيميطةيشن)سليب بةهؤى بينا هزركاريةكةى
شتانةى واقيعةكةن، كة رةوشةكة يا حاَلةتة  دةكاتةوة، ئةو كارو رةت

هةنووكةييةكة فؤرمةَلة دةكةن، كاتَي بة تيشكى ئةقَلةوة سةيردةكرَين 
سلبني، سنووردارن، البةالن، واتة وَينةى ئةوتؤن لة نَيو ثرؤسةيةكي 
طشتطريانةدا شَيدةبنةوة دةبنة هؤى رةتدانيان، بةم جؤرةش سةيري 
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ثَييةى روونرتين منوونةى هةر  جةدةلةكةى هيطلي كردووة بةو
 ..سلبَيكى رووخَينةرة لةوةى دةرهاويشتة

هةروةها كؤنت دذ بةو شَيوازة فةرةنسيةى فةلسةفةى سليب جةنطا   
واتة دذ بة كولتوورى ديكارتء سةردةمى رؤشنطةريي، خاَلى هاوبةندي 
رةنطة نَيوان ثؤزةتيظيزمى سةدةى نؤزدةهةمءثؤزةتيظيزمى نوَيبؤوة 

بَي لة ئاراستةكردنى بري رووةو شتطةلة واقيعيةكانء برييت 
بةرزراطرتنى ثَيطةى ئةزموونطةريي بةجؤرَيك ئةو خودان طشت 
شتَيكة، دواطوتةى يةكالكةرةوة لةهةر مةعريفةيةكدا، هةروةها ئةو 

يةى كؤنت خستيةروو بؤ بيناكردنى كؤمةَلناسي نوَي لةسةر ةثرؤذ
ياكردنةوةى تيؤري بنةماى مةنهةجي نوَي مةبةست لَيي ج

كؤمةَلايةتى لة وابةستةيي بة فةلسةفةى سليب بوو ء دانانى لة 
هاوكات كؤنت دةسبةردارى (ئيجابي)فةلةكى مةزهةبي ثؤزةتيظيزم

ئابوورى سياسي بوو بةو ثَييةى كؤَلةطةى تيؤري كؤمةَلايةتي بوو، 
كؤمةَلطةيشي كردة بابةتى زانستَيكى سةربةخؤ ئةويش 

 :لةراستيشدا هةردوو هةنطاو بةيةكةوة طرَيدراوبوون بوو،(كؤمةَلناسي)
كؤمةَلناسي بوو بة زانستَيك دةرةجنامى دةستبةرداربوونى لةو ديدة  
 رةخنةى فةلسةفى، ئَيستاش ئاوا سةيرى كؤمةَلطة(لووتبةرزيةى)

 .لة وةقايعةكان بةثلةى جياجياوة دةكات وةك كؤمةَلةيةكي ئامَيتة
ومى ثَيدةكةن، واتة بوارَيكة وةك هةر ياساى طشتى جياجياش تةحةك  

بوارَيكى ديكةى تؤذينةوةى زانستى مامَلةى لةطةَل دةكرَي، كؤنت ثَيي 
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واية ئةو ديدطايانةى ئةو بوارة لَيكدةدةنةوة ثَيويستة لة 
وةقايعةكانةوة هةَلَينجرابَي، ئةو وةقايعانةى ئةو بوارة فؤرمةَلةى 

لسةفيانةى هةوَلدةدةن بطةن بة دةكات، لَي ناوةِرؤكى ئةو هزركردنة فة
 . دوورتر لةمة ئةوة ثَيويستة دوورخبرَينةوة

ناوَيكى سجاليية، (ئيجابي)بةوجؤرة ماركؤزة ثَيي واية ثؤزةتيظيزم 
واتة ناكرَي لةدةرةوةى سياقَيكى ئةخالقيءجياكاريي فام بكرَي، واتة 

ةوَي فام دةكرَي، ئةوكات بةدياردةك(دذ)تةنيا بة ئامادةطيي نةيارةكة
ين لة تيؤري فةلسةفى بؤ تيؤرَيك طةرةكيةتى زانستى بَي دةاللةتى طؤِر

سةرجنطةريي جَيي تةئةمول بطرَيتةوة لة كؤمةَلناسي الى كؤنت، واتة 
تةئكيد كردنة سةر سيستةم لةبرى هةر ترازانَيك لةو سيستةمة، 
ئةمةش واتة دةسةَلاتى ياسا سروشتيةكان لةبرى كردةوةى ئازاد ء 

 لةبرى ناهاوسةنطي سيستةم، لة واقيعدا بريؤكةى سيستةم هاودةسيت
بريؤكةيةكي بنةِرةتى بوو لة لة مةزهةبى ثؤزةتيظيزمى كؤنت، 
ناوةِرؤكَيكي مشولي هةية لة مانا كؤمةَلايةتيةكةى دا جطة لة واتا 
مةنهةجيةكةيدا، تةئكيدي مةنهةجي دةِرذاية بريؤكةى زانستَيكى 

بريؤكةيةية، كة دوا ثةرةطرتنةكانى يةكطرتوو، ئةمةش هةمان ئةو 
 .ثؤزةتيظيزم كؤنرتؤَل دةكات

ماركؤزة وةسثي ثؤزةتيظيزم يا بريي ئيجابي دةكات بةوةى   
فةلسةفةيةكي تاك رةهةندءاليةنة، رةنطثَيدةرى ثةرةطرتنى 
كؤمةَلطةى تاك رةهةندي نوَيء شَيوازةكانى سانسؤرى تةكنؤكراتيية، 
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خةتايةكي طرفتطةلءهةية لكاو بةهةر كةواتة مؤركَيكى ئايديؤلؤجي 
ثؤزةتيظيزمءزانستطةرايي، بةستنةوةى راستطؤيي فيكري و مةعريفة 
بة ئيختياريية واقيعيةكةيانء زانستى فيزياش ببَيتة منوونةى 
يةقنيءديققةتءبِرواهَينان بةوةى ثَيشكةوتنى مةعريفة ثةيوةستة 

ى ثَيوةرةكانى بةو منوونةية، ئةوة طشتيان هَيماءنيشانةى سةركةوتن
واقيعي تةكنةلؤجني، ضوون جيهان دةطؤِرَي بؤ جيهانى 
ئامِرازوسوودمةنديءبةرذةوةندييةكان، لةبةرئةوة ئةوةى 
شارستانيةتي ثيشةسازي ثَيشكةوتوو جيادةكاتةوةوشايةدي 
ثَيشكةوتنى تةقةنية بريتية لة رةفاه، ئةكتيظيةتءنةبوونى ئازادي 

انيرت لة هةَلوةشاندنةوةى ئةقَل َيدةتاكةكةسيي، ئيدي داخوا ض هةية ز
ئينديظيدواليزم، لةرَيطةى بةماشَينكردنى كاروبارة ثَيويستييةكان 

 (81).لةرووى كؤمةَلايةتيةوة، بةَلام هيالككةرانة
زمانى ئةكتيظيةتء بةرهةمهَينان زمانى سيستةمى تةكنةلؤجية،   

 تةنانةت مافء ئازاديةكانيش، كة فاكتةرى بنةِرةتى بوون لة
قؤناغةكانى بةرايي كؤمةَلطةى ثيشةسازي لة قؤناغَيكى ثَيشكةوتووتر 
هةمان طرنطيء رؤَليان نامييَن، لة كاكلة تةقليديةكةى دادةماَلَي، 
ئازادي بريوِراو قسةكردنء ويذدانة، هةروةك ئةو ثرؤذة ئازادةى 
خزمةتى دةكرد، ماركؤزة ئاوا وةسثي كؤمةَلطةى هاوضةرخى 

اني دادةبِرَيتة ةَلطةيةكة سيفةتى ئةقَلكؤم)ثيشةسازي دةكات
ثَييةى كؤمةَلطةيةكة لة شارستانيةتَيكى بةرهةمهَين  انيةت، بةونائةقَل
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سةرضاوةى طرتووة، توانادار بؤ زَيرتكردنى رةفاهءزَيدةكردنى سيفةتى 
طؤِرينى   وبةسةر ئةوةى لة حاجةت زياترة -ةتحاج-ثَيداويستى
بؤ شتة سةرةكيء ثَيويست و  -انكةمالياتة، شتة الوةكييةك-ئةوةى 

جا بةو ئةندازةيةى ئةو شارستانيةتة جيهانى شت ( رمان بؤ بيناكردن
رؤحى ئينساني ئةوة خودي ضةمكي  دةطؤِرَي بؤ رةهةندَي بؤ جةستةء

ئيستيالب كَيشةوطرفتةكةية، خةَلكى لةرَيءبةهؤى كاَلاكانيانةوة 
 مؤبيلءتيظيءئوتؤءبةرةخؤناس دةكةن، طةوهةرى رؤحيان لة خانوو

تد، دةبيننةوة، تةنانةت خودي ..ئامِرازة تازةكانى ديكةى مةتبة  و
ئةو ميكانيزمةى تاك بة كؤمةَلطةكةى دةبةستَيتةوة ئةويش طؤِراوة، 

تازانةى  سانسؤرى كؤمةَلايةتيش خؤى لة جةرطةى ئةو ثَيداويستية
  .ى دةبينتةوةكةناويةتيةوة، ثَيطة

ؤمةَلايةتي بةمانايةكي تازة شَيوازة شَيوازة باوةكانى سانسؤرى ك  
تةكنةلؤجيةكانة، بَيطومانيش بونياتى تةقةنىء كارايي دةزطةى 
تَيكشكانءبةرهةمهَينان ثشكداربوون لة قؤناغى نوَيدا لة 
ملكةضثَيكردنى دانيشتوان بؤ ئةو دابةشكارييةى ئَيستاى كاركردن، لَي 

ئةقَلةى بؤتة سانسؤرة تةقةنيةكان ئةمِرؤ طوزارشن لة خودي ئةو 
خادميى طشت كؤمةَلةيةك ء طشت بةرذةوةنديةكي كؤمةَلايةتي 

اني بَيء هةر بةجؤرَيك وادَيتة بةرضاو هةر دذيةكيةك نائةقَل
  .بةرهةَلستكاريةكيش مةحاَل
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ازطةرايي نةزعةى ئةقَلاني ماركؤزة بةلطة دَينتةوة لةسةر مؤركى ئامِر 
ةليءثَيشوةختةش كؤمةَلايةتى ئةو مؤركةى واي لَيدةكات قةب

تةكنةلؤجي بَي، جةختكردنةسةر ئةوةى، ئةوةى دوايي شَيوةيةكة لة 
: شَيوةكانى سانسؤرءزاَلدةستى كؤمةَلايةتى، ماركؤزة دةَلَي

انيةت دةخاتةثاَل ئةو كةماسيةى تةكنةلؤجياى هاوضةر  ئةقَل
ئادةميزاد لةرووى ئازاديةوة، دةيسةملَييَن، كة مةحاَلة لةرووى 

ةوة ئادةميزاد خاوةنى خؤى بَيءشَيوازى ذيانى دةستنيشان ي( تةقةني)
اني يا بكات، بةراستيش كةماسي ئازادي ئةمِرؤ وةك واقيعةيةكي نائةقَل

واقيعةيةك خودان مؤركَيكى سياسي خؤناخاتةِروو، بةلكة ئاوا طوزارش 
لة واقيع دةكات، ئادةميزاد ملكةضي دةزطةيةكي تةقةنية مايةى 

انيةتي روةك ضؤن زَيدة بةرهةمهَينيشة، ئةقَلخؤشيءخؤشبةختيية هة
تةكنةلؤجي شةرعيةتى كؤنرتؤَلكردن الى طرنط نيية، بةلكة 
دةيثارَيزَي، ئاسؤطةى ئامِرازطةرايي نةزعةى ئةقَل باَل دةكَيشَي بةسةر 

 .انيكؤمةَلطةيةكي طشتى ئيستيبدادى بةناو ئةقَل
يةنى تةقةنيةت شتَيكى بَيال كةواتة روون دةبَيتةوة، كة  

بَيبؤنءتامءضَيذ نيية، هةروةك ضؤن تةنيا ثيادةكردنَيك نيية بؤ 
مومارةسةيةكي تيؤري كة زانستة، ئةو لؤجيك يا بارَيك يا 

ازوهؤيةكانى هةَلوَيستَيكى فةلسةيف يا ئايديؤلؤجيية، ئامَيروئامِر
ازوهؤيانةية كاركردن نيية بةدةست ئادةميزادةوة، بةلكة ئةو ئامِر
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سةردةمى ثَيشكةوتنى  دةكاتء َلكردن فؤرمةَلةلؤجيكى كؤنرتؤ
 .دةكات ئاشكرا تةقةنىءئايديؤلؤجياى سيستةمى تةكنةلؤجي روونء

وَيكضوونَيك هةية لة نَيوان ئةو هةَلوَيستةى ماركؤزة، ئينجا    
ثَيي واية بارورةوشى  هابرماس، هةروةها هةَلوَيستى هايدطةر، كة

ضونكة سةردةم سةردةمى (نييةرةوشَيكى تةقة)بنةِرةتى سةردةمى تازة
تةقةنيةتة ئةوة تةقةنيةت شَيوةيةكة لة شَيوةكانى 

 . هةقيقةتءرةطةزَيكى بوونيشة يا شَيوازَيكى دةركةوتنى
تةكنةلؤجيا، (بَياليةنى)هةَلوَيستَيكة دةِرذَيتة نَيو طوتةى  

بةثَيضةوانةى هةَلوَيستى ماركسيزم كة ثَيي واية تةنيا ثراكتيزةكردنى 
، ئةو هةَلوَيستة لةمةِر تةكنيكءزانست بةرايي لةمةِر هةر يةك زانستة

جةدةلي )لة كتَيبةكةيان بةناوىفؤرمةَلةبوو لة هؤركهاميةرءئةدؤرنؤ 
  .كة تياية رةخنة لة مؤدَيرينزمى تةقةنى طرياوة (رؤشنطةرايي

   تةكنيك ...زانست  -2
بةوةى  زانستطةرايي، بِروابوونى زانستة بة خودخيؤى، واتة بِروايي  

ضيديكة زانست وةك شَيوازَيكى مةعريفي طومانهةَلطر ناتوانني 
خودى  بناسني، ثَيويستة زانستء مةعريفة وادابنَيني بةوثَييةى

هةمان شنت، واتة زانستطةرايي وا لةقةَلةم درا بةجؤرَيك متمانةى 
ئادةميزاد بة زانست تارادةيةكة بيَب بة تاكة ثَيوةرى هةقيقةت ء تاكة 
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ةهاى مةعريفة، مةعريفة يةكسانة بة زانست تةنيا بة زانست فؤرمء ر
 . هةر ئةوةشة مةعريفة راستةقينةوهةقةكة

هابرماس بَياليةنى يا بةرائةت يا بَيخةوشي زانستى رةتدةكاتةوة،    
زانست لة ميانةى ئةقَلانيةتي تةقةنى هاوشانة دةطةَل حيساباتى 

َيويستة بيخةينة بةر سياسي واتة ويستى هَيز بةمانا نيضةييةكة، ث
تيشكى خؤر، ئةمةش رةخنةطرتنى طةرةكة لة ثؤزةتيظيزم، ئةو 
رةوتانةى سةرسامن بة زانستءنةزعةى تةقةنى، ئةمانة طشتيان 

 . طوزارةى ئةوتؤن لة ئايديؤلؤجيا ثَيكهَينةرى نوَيطةرَيتى تةقةني
هابرماس ثَيي واية زانستطةرايي رةوتَيكى ئايديؤلؤجية توانيويةتى   

دةست بطرَي بةسةر مةعريفةو لة قاَليب بطرَيء تةنيا بةرةو رووى 
ئةمةش زادةى ثؤزةتيظيزمة تا رادةى . زانست تةكانى ثَيبدات

 .)*(دؤطماتيزييةت بِرواى بة خؤى هةَلكشاند
 مؤمياكردنَيكى   طوزارةية لة جؤرة    بة راى هابرماس ثؤزةتيظيزم   

  وَي، بِروايةكي واى بة توانستة لةزانست تارادةيةك بيَب بة ئيمانَيكى ن
رادةبةدةرةكةى هةبَي بكارَي وةَلامى طشت ثرسيارةكان 

 .بداتةوةوثَيشنيازى ضارةى طشت كَيشةكانيش خباتةِروو
نةزعةى تةقةنى ثَيي واية ثراكتيزةكاريي مةعريفةى زانستى ئةوة  

اية ثَيي و بةتةنيا بكارَي كؤمةَلطة بةرةو ثَيشةوة ببات، تةنانةت ئةو
هةَلدةسيَت بة تةوزيفكردن،  يةنانةةو ئامِرازة بَيالتةكنيك ئامِرازَيكة، ل

 زانستى مةعريفةى زانستى ئةوةش لةبري دةكات، كة تةكنيك خودي
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ئادةميزاد دةكات بة ئامِرازءهؤ، لةرَيطةى سةركوتكردنى 
 .تواناووزةوهَيزة رزطاركةرو داهَينةرةكانيةوة

................................................................... 
من فلسفة الذات الى فلسفة  -االشكالية السياسية للحداثة)بِروانة كتَييب (*)

الرباط، /علي عبود المحمداوي، دار االمان.التواصل، هابرماس نموذجا، د

 (.1188، 8الجزائر، ط/منشورات االختالف
َيك زؤر كاريطةروبةهَيز تةكنيك رؤَلى ئايديؤلؤجيا دةبييَن بةجؤر   

ثَيويستة رةخنةى لَيبطريَي  ئةو ئايديؤلؤجياية بةمةش خؤى دةنوَييَن،
لة ميانةى رةخنةطرتن لة مؤدَيرنيزمءكؤمةَلطةى مؤدرن، كة 

ةيةكةوة كؤدةكاتةوةءدةيانكات زانستءتةكنيكءثيشةسازي ب
 .(يةكةمني هَيزى بةرهةمهَينةر)بة
َيكى بةهةمهَينةرى خودان فرة هةر لةو كاتةى زانست بؤتة هَيز  

وةزيفةى كؤمةَلايةتى هاوكات بؤتة هَيزَيكى ئايديؤلؤجى ئةوتؤ، واتة 
هَيزى يةكةم بؤ بزواندنى كؤمةَلطةوجومطةكانى، كة بةو ثَييةى 

شةرعيةت بة /رؤَلَيكى سةرةكي دةبييَن لة ثَيدانى مةشروعيةت
َليةتي سيستةمي كؤمةَلايةتيءسياسي مؤدرن دامةزراو لةسةر ئةق

رةخنةى هابرماس لة ثؤزةتيظيزم رووةو طوزارة  .(81)تةكنيك
فةلسةفيةكةيةتى هةروةك رؤَلة ئايديؤلؤجيةكةى، ضوون 
زانستىءئايديؤلؤجي بةيةكةوةلكاون لة ثؤزةتيظيزمة هاوضةرخةكةدا، 
ئينجا ثؤزةتيظيزمءرةوتى تةكنيك دوورووى هةمان وةهمى 
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كؤتايي )هابرماس ناوى ناوة ئايديؤلؤجني، تةنانةت ثؤزةتيظيزم وةك
تؤمار دةكات، هةروةها بةردى بناغةى ثؤزةتيظيزم (تيؤرى مةعريفة

ثؤزةتيظيزم ثرةنسيثي . بريتية لة ثرةنسيثي زانستطةرايي
زانستطةرايية، كة ثَيي واية واتاى مةعريفة بةوةى زانست بةديدَييَن 
ن ديارى دةكرَي، بةمةش بة هؤى ميتؤديانةى شَيوازة زانستيةكا

 . شيبكرَيتةوةولَيكبدرَيتةوة
ديدءهزركردنى كالسيكيانةى دميوكراسي بةو ثَييةى ئةَلقةى   

انيءكراوةية، ئةَلقةى بِريارداِرذتنة، هاوشانة ثَيكهاتنى سازانى ئةقَل
لةطةَل رةخنةى ثؤزةتيظيزمى زانسيتءسياسةتى تةكنؤكراتى، 

دانى كرد هةرئةمةش بوو ئةو تةوةرةى هابرماس كارى لةسةر ثةرةثَي
 .بةطوَيرةى هةلومةرجى بةرلة جةنطي دووةمى جيهان

داماَلينى سةرثؤشي سةر وةهمي : كةواتة ئةركى هابرماس ئةوةبوو   
زانستطةراييءتةكنيك، كة وادةكات ثةرادميى تةكنؤكراتى تاكة 
 ثةرادميى شكؤدار بَي لة ميانةى ثةيوةندي نَيوان بِريارى سياسيء

 .مةعريفةى زانستى
فؤرمة )كؤمةَلطةى ثَيشكةوتووى ثيشةسازيدا هةموو شتَيك بؤلة   

دةطةِرَيتةوة، ضونكة ئامرازة جةماوةرييةكانى (بازاِرييةكةى
هةروةك ماركؤزة دةَلَي شتةكان ( هارمؤنيي)ثَيوةنديكردن بةشَيوةيةكى

تةنيشا  -هونةروسياسةت ء دينءفةلسةفةءبازرطانى -تَيكةَل دةكات 
 .سابي بؤ دةكرَيبةهاى ئاَلووَيري هةقءح
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ئةو ثَيي واية تةكنةلؤجيا سيفةتى ئامِراز دةداتةثاَل   
ءدةيان كات بة ئامِرازطةلي تاكوتةراى ئةوتؤ (كةلوثةلةكان)شتةكان

بةمةش دةبن بة بةربةستءكؤسث لةبةردةم رزطاربوون، ضوون 
رةنطة مةبةست داماَليين بَي لة )ئادةميزاد خؤى دةبَيت بة ئامِراز

 (.قازانج/ ى شكؤداريةكةى لةثَيناوى بةرذةوةندي باَلائينسانيةتةكة
ئةو بوو ئةقَلانيةتي  -هةروةكو ئاماذةمان ثَيدا - ماكس ظيبةر 

بةكارهَينا، بؤ وةسفكردنى شَيوازى سةرمايةدارى ضاالكي 
ئابوورىءشَيوازي بؤرذوايي ئاَلووَيرييءشَيوازةكانى بريؤكراسيةت 

انيبوون واتة بةرفراوانكردنى بوارة دةهةمبةر زاَلدةستى، ئينجا بةئةقَل
كؤمةَلايةتيةكان ئةوانةى دةكةونة ذَير ثَيوةرةكانى بِريارى ئةقَلي، ئةو 
ئاماذة دةدات بة تةريب بوونى دةطةَل ثيشةسازكاريي كارى 
كؤمةَلايةتيء بة ماشَين بوونى ذيانى كؤمةَلايةتيءخستنةثاَلى 

  .يزادسيفةتى ئامَيرسازيءتةكنيك لةتةك ذيانى ئادةم
هابرماس هةروةكو ظَيبةر بةكاري هَيناوة ضةمكى بةئةقَلانيبوون   

بةكاردَينتةوة، لَي بةجؤرَيك دةيطوجنَييَن بةسةر ثَييةكان بِروات، نةك 
وةك الى ظَيبةر بةسةر سةريا بِروات، بةمةش شونثَيي ماركؤزة 
 هةَلدةطرَي كة رةخنة لة مؤركة روواَلةتيةكةى ئةقَلانيزم دةطرَي لة
سةمتة ظَيبرييةكةى، وةكو بَلَيي تةنيا ثرؤسةيةكةو لة ختوبي 
ضاالكييةكي ئةقَليدايةء سةرؤكى دةزطةيةكي سةرمايةدارى بِريارى 



   

 

 

 

 

164 

لةسةر دةدات بةمةبةستى بةديهاتنى هيواوئامانجءئامِرازي كردةيي 
 .ثشتبةستوو بة ثَيوةرةكانى زانستءتةكنيك

روواَلةتيةدا ويستَيكى (مةعقووليةتة)ئةو ثَيي واية لةثشت ئةو   
سياسي هةية هةوَل دةدات بوارى زاَلدةستىء بةئةقَلانيبوونةكةى 
بةرفراوان بكات، هةر ئةقَلانيةتَيكى تةكنةلؤجي هاوشانة بة لؤجيكي 

 . زاَلدةستى واتة ملكةضبوونى ئادةميزاد بؤ سيستةمى شتةكان
ى هةرة ليةتة ئاواية دانانى ثالنءدةستنيشانكردنوئةو جؤرة مةعقو   

باشةكةيانء بةكارخستنى تةكنةلؤجياي طوجناوء رةخساندنى 
سيستةمى لةبارءهاتوو، بؤ طةيشنت بةئاماجنة جَيطريودياريكراوةكان، 

وليةتة بةتةنيا خزمةتى ثةيوةندييةكانى وئةو جؤرة مةعق
رَيكردنءتةحةكومكردنى تةقةني دةكات، جؤرَيك لة كؤنرتؤَلكردنى 

وة، لةكاتَيك ضاالكي ئةقَلى خؤى تةرح سروشت يا كؤمةَلطة دةخاتة
دةكات وةك مةبةست ئةوة دةبتة سانسؤر، لةبةرئةوة 

مةرجةكانى ذيان دوماهي بريتية لةطؤِرينى زاَلدةستى (بةئةقَليبوونى)
: اسيةبؤ دةزطايةك خودان شةرعيةت، واش ديار نيية كة شةرعيةت سي

ماس لة ماركؤزة ئينجا هابر ئةمةش طةوهةرى ئةو رةخنةيةية، كة
 .ماكس ظيبةريان طرتووة

مومارةسةيةكي : ئةقلةنة بة راى ظيبةر)ى ظيبةر(بةئةقَليبوون)  
تةنيا سةيرورةيةكي ( زاَلدةستى بريؤكراسي دةوَلةتة مؤدرنةكانة

درَيذخايةنة بؤ طؤِرينى بونياتة كؤمةَلايةتيةكة، 
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انيةتي َيكة بةواتا فرؤيديةكة، كةواتة ئةقَل(بةئةقَليبوون)هاوكات
زانستءتةقةنيةت هاوتةريبى بةئةقَليبوونى تةحةكومءبةئةقَليبوونى 

 .زاَلدةستية
انيةتى زانست لة سةردةمى نوَيدا ماركؤزة سةبارةت بةو ديدةى ئةقَل  

ضةشنى فؤرمةَلةبوونَيكى مَيذوويية، قةرزبارى تؤذينةوةكةى 
هؤسرةلة لةبارةى قةيرانى زانستى ئؤروثاييء وتةزاى هايدطةر لةمةِر 

  .َيكشكانى ميتافيزيكياى خؤرئاواييت
دةطؤِرَي بؤ نوختةى ( كاكلى سياسي ئةقَلى تةقةنى)ماركؤزة   

دةستثَيكى شيكةرةوانةى تيؤري كؤمةَلطة لة سةرمايةدارى 
درةنطوةخت، جا لةبةرئةوةى ئةو نايةوَي ئةو ديدة تةنيا لةرووى 
فةلسةفيةوة ثةرةثَيبدا، بةلكة لةرووى شيكردنةوةيةكي 

ؤلؤجيانةش، بةمةش رةنطة لةو هزركردنة دوضارى بةربةست سؤسي
بَي، هابرماس لَيرةوة ئاماذة دةدات بةو راراييءشَلةذاويةى الى خودى 

 . ئاراوة ماركؤزةدا دَيتة
لة كؤمةَلطة سةرمايةدارة هةرة ثَيشكةوتووة ثيشةسازيةكاندا،    

نيةكةى زاَلدةستى رووةو ئةوة مل دةنَي مؤركة سةركوتكةرانة هةذموو
( ئةقَلمةندانة)لةدةست بداتءبطؤِردرَي بؤ جؤرَيك لة زاَلدةستى 

هاوكات دةستبةردارى مؤركة سياسيةكةيشى نابَي يا لةدةستى نادات، 
لَي مؤركة سةركوتكةرانةكةى بةتةواوةتى ون نابَي، بةَلكة 
فؤرمءشَيوةى ديكة وةردةطرَى تايبةت بةخؤىء خؤى لة 
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نتةوة، هةروةها طوَيرايةَليان بؤ دةزطةى ملكةضثَيكردنى تاكةكان دةبي
بةرهةمهَينانءدابةشكردنءلكاندنى تةواويانء تواندنةوةيان لةو 

 .مةنتيقة
: دوو جؤر زاَلدةستى هةية)ماركؤزة ئاماذة بةوة دةدات، كة لَيرةدا   

زانست لة ( زاَلدةستيةكي سةركوتكةرانءزاَلدةستيةكي رزطاركةرانة
بةدانانى نةخشةوثالنكاريةكي سةردةمى نوَيدا بةالى كةم 

ئةلتةرناتيظ دةكرَي وةك ثرؤذةيةكي لةرادةبةدةرى مَيذوويي درك 
بكرَي، بةمةش دةبَي ئةلتةرناتيظة نوَييةكةى كاركردن دياريكردنى 

 .  تةقةنيةتَيكى نوَي بطرتةخؤوة
هاوكات تاكةكةسةكان هؤشي درككردنيان بةو هةموو طةوهةرة   

نكة ثؤشاكَيكى تازة لة شةرعيةت لةبةردةكا سةركوتكةرانةية نيية، ضو
طواية كؤنرتؤَلكردنى سروشتءجَلةوطرتنى زَيدةبةرهةمهَينان ئةوةية، 

 . زةمانةتى ذيين رةفاهيةت بؤخةَلكى
ثةهلاوَيذيي هَيزةكانى بةرهةمهَينان، كة سيفةتَيكى ثَيشكةوتنى   

 ءبةزاندووة زانسيتءتةقةني هاوضةرخة، طشت ختوبءبوارةكانى
ووة، بةمةش ئةقَلي تيؤري بة مانةوةى خؤثارَيزانةءبَياليةنانة طرت

لةخزمةت ئةقَلى ثراكتيك بوو، ئةو بةيةكطةيشتنةش بؤ هةردووكيان 
بةسوود بوو، ئةمِرؤش ئةو كؤنرتؤَلكردنة بةرضاوةو هةية مؤركَيكى 
زَيدةطشتطريانةى بةخؤوةطرتووة بة هؤى تةكنةلؤجياوة، بةتايبةت 

ؤجياية، تةكنةلؤجيا قووتدانى دةسةَلاتى سياسي بةو ثَييةى تةكنةل
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بازنةكانى كايةوبةرضاو دةخات لةميانةى ثةهلاوَيذى بؤ طشت 
  .رؤشنبرييي

يةكَيك لة دةرهاويشتةكانى ثَيشكةوتنى تةكنةلؤجيا، كة نةرَييانة   
بةسةر بوارة كؤمةَلايةتيءئينسانييةكان رةنطدةداتةوة، ديارةى 

نى خؤى نةبَي، وةك بورغووةك وابَي لة نامؤبوونة، واتة تاك خاوة
 .ماشَينى بةرهةمهَيناندا، بةمةش لة بوونءكةسايةتى خؤى دادةماَلَيةت

تةكنةلؤجياى هاوضةر  مؤركَيكى ئةقَلاني دةدات بةو دةردءئازارةى   
ئادةميزاد لة رووى كةماسي ئازاديةوة ثَيوةى دةيناَلَييَن،  بةراستيش 

رةدا تةكنيكيءئامِرازسازيي وةك هابرماس لةو بوا(( بةئةقَلانيبوون))
: ثَيي واية هةقيقةتةكةى بةتةنيا لة واتا فرؤيديةكةى فامدةكرَي

 .بةئةقَلانيبوونى ضةثاندنء زاَلبوون بةسةريدا
بريؤكةى ئةوةى زانستى تازة دةرةجنامى فؤرمةَلةبوونَيكى مَيذوويية،  

رانةى هايدطة(هةَلوةشانةوةى)هابرماس بةرلةويش ماركؤزة لة 
ميتافيزيكياى خؤرئاوايي وةرنةطرتووة، بةلكة لة هؤسرةىل وةرطرتووة 

لة ضوارضيوةيةكي ( قةيرانى زانستة ئؤروثيةكان)هةر لة كتَيبةكةى
ماددي ماركسيستيدا ئةرنست بلؤ  هةوَليدا ئةو بريؤكةية ثةرةثَيبدا ، 

ليةتي زانستى ولَي بةوة بةكؤتاهات سيستةمى سةرمايةداري مةعقو
الدا، بةمةش تةقةنيةتي نوَي بةرائةتى خؤى لةدةستدا  ى لةرَينوَي

وةك هَيزَيكى بةرهةمهَينةرى بَيخةوش، لَي ماركؤزة يةكةمني كةسة 
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ةى تيؤرَي لةمةِر كؤمةَلطة، ن بريؤكةى هةبوو لةرووى شيكردنةوهةما
كؤمةَلطةى ثَيشكةوتووى سةرمايةداري، هابرماس ثَيي واية ئةو تيؤرة 

  .ِري هةيةء زؤرى لةسةر نةدوايةضةندين كةموكو
تايبةت بةو ثرسة لةبارةى ماركؤزة، هابرماس وةك ئايدياليستَيك   

بِرواى بة بووذانةوةى زانستء تةكنيكى تازةية ثاش تةواوبوونى 
كؤنرتؤَلكردنى ئادةميزاد بةسةر ئادةميزادءرةوينةوةى شَيوازةكانى 

ميزاد ئةمةش هةمان سانسؤر، كة بةربةسنت لةبةردةم رزطاربوونى ئادة
ء دوايي ( 8199مةختوتاتى )ئةو هةَلوَيستةية ماركسي الو لة 

ضةندين بريمةندانى ديكةى فَيرطةى فرانكفؤرت بةشَيوةيةكي شاراوة 
  .داكؤكيان لَيكرد، وةك هؤركهاميةرءئةدؤرنؤوئيديكة

بيانوى هابرماس لةوةى تايبةتة بة دةقَيكى راشكاوانةى ماركؤزة،  
ى زانست بة هؤى مةنهةجءمةفاهيمةكانيةوة بؤتة بريتية لةوة

ئامِرازَيك بؤ ثاَلثشتيكردنى جيهانَيك كؤنرتؤَلكردنى سروشت تياية 
ثةيوةستة بة كؤنرتؤَلكردنى ئادةميزاد، سروشتى مةعقوولءلغاوكراو 
لةاليةن زانستةوة،  هَيشتاكة خؤى لةو دةزطةيةي 

ة ذيانء بةرهةمهَينانءتَيكشكاندنى تةقةنى دةبينتةوة، ك
تاكةكانءئاسانكاريان بؤ زامن دةكات، هاوكات ملكةضي خاوةن 
دةزطةكةيان دةكات، ئيدي بةوجؤرة زجنريةبةندي ئةقَلى 
هةرةميءزجنريةبةندي كؤمةَلطةى هةرةمى تَيهةَلكَيشن، جا طةرهاتوو 

ئاِراستةى زانست طؤِرا ئةوة ثةيوةندي نَيوان (بةراى هابرماس)
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انيةتي ئيستيغالل تَيكشكاوة، هةروةها خودي انيةتي تةقةنىءئةقَلئةقَل
سرتاكضةرى زانستيش دةطؤِرَي، لةو بارةدا طرميانةكانى زانست 

انيةكةى ثةرةدةسةنن، بةبَي لةدةستدانى مؤركة ئةقَل
ضوارضيوةى جيهانَيك )لةضوارضيوةيةكي ئةزموونطةريي تةواو جودادا

وشت بةمةش زانست ضةمكى ئةوتؤ لةمةِر سر( هَيوركراوةتةوة
دادةِرَيذَي تةواو جودا لةوةى ثَيشرت هةروةك ضؤن بِريار دةدات لةسةر 

  (.وةقايعي طةوهةرى تةواوجودادا
ماركؤزة هةروةك بَلَيي لة مةيانى ئةودةقةدا ئاماذة بة هةبوونى   

لةدةرةوةى بة كؤنرتؤَلكردن، واتة زانستَيكى /زانستَيك بدات نةبةسرتاو
انستَيك بةبَي ضنطى رزطاربوو ء رزطاركةر، واتة ز

تةكنةلؤجياوهةميةنة ثلةبةثلةكةى بةسةر سروشت بؤ ئةوةى 
نةكات، ماركؤزة ئةوة  ئادةميزاديش ضنطي لة بةرؤكى ئادةميزاد طري

لةبريدةكات ثةيوةستيةكى ثتةو هةية لة نَيوان ئةو تةقةنيةتةى لة 
سةردةمى نوَيءهاوضةر  هةيةء ئةو سرتاكضةرةى ضاالكي ئةقَلاني 

بةديهاتنى ئاماجنة دياريكراوةكان، ئةمةش ئاماذةية بة  رووةو
بؤ بةرهةمهَينان، (( ئيحتيكام))زةرورةتى فرة شَيوازةكانى سانسؤرء

وةك بَلَيي مَيذووى تةقةنيةت مَيذووى خستنةثاَلى ثلةبةثلةى 
انى ئادةميزاد، ازطةرايي بَي بؤ سةر ضاالكي ئةقَلمةوزوعيةتءئامِر

ناكات داخوا ضؤن دةكرَي دةسبةردارى بؤية هابرماس هزرى ئةوة 
تةقةنيةت بيب لةو جؤرة تةقةنيةتة بؤ بةرذةوةندي ئةويديكة 
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لةرووى ضؤنيةتيةوة جياية لة ئةوءسروشت تياية شةريكي ئادةميزادة 
 .لةبرى ئةوةى بابةتَيك بَي بؤ ئيستيغاللكردنى

جا هابرماس داواى ثَيداضوونةيةكي رةخنةيي زؤربةى تَيزة  
يةكان دةكات ئةوانةى ماركؤزة ثشتيان ثَيدةبةسيَت، كة ئةو بنةِرةتي

تَيزانةن بةجؤرَيك سةر بة ماترياليزمى مَيذوويني، دةبَي ثَيي وابَي 
رَيذةطةريي خبةينة ثاَل بوارى ثراكتيكي ضةمكى ئايديؤلؤجياءتيؤري 
ضينةكانءئةوانةى ضوارضيوةى مةفاهيمي ثَيكدَينن، كة الى ماركس 

ةكانى ماترياليزمى مَيذوويني، هةروةها دةبَيت طرميانة سةرةكيي
سةرلةنوَي دابِرَيذرَينةوة، ئةويش ثَيشنياز دةكات طؤِرينى دوانةى 
هَيزةكانى بةرهةمهَينانءثةيوةندييةكانى بةرهةمهَينان بة 
كارءكارلَيككردن، ثةيوةندييةكانى بةرهةمهَينان بوارَيك دةطرتةوة 

لي دا ضوارضيوة موئةسةساتيةكةى تةنيا لة قؤناغي سةرمايةداري ليربا
داِرذت، بةرلةوة يا ثاشي نةبوو، راستة هَيزى بةرهةمهَينان ضوون 

اني ثرؤسةكانى فَيربوون رَيكخراوانة لة سيستةمى الوةكي ضاالكي ئةقَل
مةبةستدار بؤ بةديهاتنى مةرامى دياريكراو هةر لةسةرةتاوة 

واثَيدةضَي  بزوَينةرى ثةرةطرتنى فؤرمةَلةكردءثَيكهَينا، لَي
نا شؤِرشطَيِرية رزطاركةرة اتوو  بةثَيضةوانةى ديدى ماركس ئةو وزة

رَيبكات، (ئازادي)نةبَي لةهةر هةلومةرجءبارَيكداء بةو ئاراستة
بةهةرحاَل راست نيية هةر لةوكاتةى نةشومناى ثةهلاوَيذانةى 
هَيزةكانى بةرهةمهَينان سةر بة رَيرةوتى ثَيشكةوتنى 
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كة ثَيشكةوتنَيكة وةزيفةى ئةوة ئةدا دةكات انستىءتةقةنى، ز
، هابرماس واي دادةنَي ءقؤرخخوازيشةرعيةت بداتةثاَل كؤنرتؤلكردن

ئةو سيستةمة مةرجةعيةى هةَلنراوة لةسةر ثةيوةندي نَيوان 
ءسيستةمي الوةكي (واتة كارلَيككردن)ضوارضيوة دامةزراوييةكةى

واتة كار )َيكى دياريكراواني بؤ مةبةستى بةديهاتنى ئاماجنضاالكي ئةقَل
زَيدة لةبارترة بؤ دووبارة بيناكردنةوةى (بةمانا بةرفراوانةكةى

مَيذووي ئةو قؤناغة كؤمةَلايةتيء رؤشنبرييانةى بةشةريةت ثيا 
 .تَيثةِريوون

هابرماس ئاماذة دةدات، كة ناكرَي بري لة ثوختكردنةوةى زاَلدةستى   
بة شَيوةيةكى رةها تةنيا بة  انيسياسي بكةينةوة بؤ ئيدارةيةكي ئةقَل

نرخى دميوكراسي نةبَيت، ئيدارةى تةكنؤكراتى كؤمةَلطةى ثيشةسازى 
دةكارَي فؤرمةَلةبوونى هةر ويستَيكى دميوكراسي بة بَيباية  لةقةَلةم 

لة جياتى ويستى سياسيانةى )دةَلَي( هلموت شلسكي)بدات، لةو بارةوة 
ادةى ئادةميزادة بةو طةل حةمتيةتى مةوزوعي دَيتةكايةوة، كة ز

 .(21)(ثَييةى لةيةككاتدا هةم زانستةو هةميش كار
لَي هابرماس جارَيكى ديكة دةطةِرَيتةوة بؤ تَيزة بةشؤرةتةكةى   

ماركؤزة، كة ثَيي واية بةتةنيا توَيذة ثةراوَيزكراوةكان لة كؤمةَلطةى 
ثيشةسازي ثَيشكةوتوودا ناكةونة ذَير هؤشياريي تةكنؤكراتى ئةمةش 

اتة ئةو توَيذة دةتوانَي ئةو كؤمةَلطةية رزطاربكات، ئةو توَيذانة و
ئةلتةرناتيظي تازةى مةوزوعي ضيين كرَيكارن، كة لكان بة كؤمةَلطةى 
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سةرمايةدارىءسووديان لَي دةبينرَي، واتة بوونةتة هَيزَيكى ئيجاب 
  . لةبرى ئةوةى ببنة هَيزَيكى سليب هةروةك ماركس ثَيي وابوو

زانست بؤتة هَيزَيكى بةرهةمهَينةر خودان وةزيفةى  لةوكاتةوةى
كؤمةَلطةيي،  وا ثَيويست دةكات دووبارة ضاوبكرَيتة ئةو هةَلوَيستةى 
دةهةمبةر ثَيشكةوتنى تةقةنىءزانستىءرةنطدانةوةى بةسةر 
سرتاكضةرى كؤمةَلطةى ثيشةسازي ثَيشكةوتوو، هةروةها نةفةسَيكى 

نستطةراييءثؤزةتيظيزم بةو تازة ببةخشرَيتة رةخنةى نةزعةى زا
ثَييةى رةخنةيةكة ناكرَي بةتةنيا لة نَيو ضوارضيوةى ديوارةكانى 

  .زانكؤدا ثةيوةست بَي بة جياوازيية تيؤرييةكان
رةخنةكةى هابرماس لة ثؤزةتيظيزم تَيكةَلةيةكة لة ثؤزةتيظيزمى   

مةنتيقيءفةلسةفةى شيكةرةوانةو ئةقَلانيةتي رةخنةطرانةى كارل 
، ئةو دَيت طشت ئةو ئاراستانة لةيةك سةبةتة كؤدةكاتةوة ثؤثةر

بةمةش جياوازي نَيوانيان ثشتطوَي دةخات، هةروةها ئةو 
وةرضةرخانانةى هةر يةكَيك لةوانة بةخؤوةى بينيوة نةخامسة 
نوَيكارييةكانى ثؤثةروئةوانيديكة، كة نةفةسَيكى  تازةى دا بة 

يَب بة ئةقَلانيةتي ثؤزةتيظيزمى نوَيباو بةجؤرَيك لةتةكيا ب
 .رةخنةطرانة

جا رةنطة ئةو  دةستطرتنة بَي بة كلتورى ميتافيزيكي ئةَلمانى    
لةبةرضى هابرماس كةوتة طفتوطؤومشتومِرَيك لةطةَل : ثَيمان دةَلَي

فةيلةسووفة نةيارةكان، وَيراى بانطةشةى ئةوانة بؤ ثؤست مؤدَيرنيزم، 
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بانطةشةى دةرضوون لَيي ئةو ثَيي واية ئةوانة بةشَيكن لةوانةى 
 .دةكةن ء  روويةكن لة رووةكانى

هابرماس ثَيي واية ناوةِرؤكى ثؤزةتيظيزم بريتية لة تةقديسي   
زانستءبِروابوون بة توانستة سيحريية لةرادةبةدةرةكانى لةمةِر 
خستنةرووى ضارةسةرو وةَلام بؤ طشت ثرسياروكَيشةيةك، لَي نةزعةى 

زانستىءتةكنةلؤجيايي بكات بة  تةقةنى طةرةكيةتي مةعريفةى
  .ئايديؤلؤجيا

لة اليةكي ديكةوة هابرماس ثَيي واية ئةوةى واى كردووة زانست   
هَيزَيكى بةرهةمهَينانى ئةوتؤ بَي لة كؤمةَلطةى ثَيشكةوتووى 
هاوضةر  ثةيوةستيةتي بة تةقةنيةتءثيشةسازي 

يار، جةنطييءثيشةسازيكاريي مةدةنىءئيداري ثرؤسةى داِرذتنى بِر
ئةمةش وايكردووة زانست دووضارى ثرؤسةى بةسياسيكردن بَيت 
هةروةك تةكنةلؤجيا، وةك ضؤن سياسةت دووضارى بة زانستيبوون 
بؤتةوة، ثَيشكةوتنى زانسيتءتةقةني بوونةتة بزوَينةرى راستةقينةى 
بةرفراوان بوونى هَيزةكانى بةرهةمهَينان، بةمةش ناِراستةوخؤ 

ةمى سياسيءكؤمةَلايةتى هةَلنراو لةسةر شةرعيةت دةدةن بة سيست
انيةتة انيةتي تةقةنىءطشت بةها ء ئةو درومشانةى ئةو ئةقَلئةقَل

: دةريداوة لةسةر ئاستى ئةثستمؤلؤجي تيؤري يا لةسةر ئاستى زانستى
هابرماس ئةو ، ييوةك ئةكتيظيةت و واقيعيةت وثراكتيك وثراطمات
ى طشتيان دةِرذَينة وةهمانة ئاشكرا دةكات لة ثشت ئةو ضةمكانة
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ثرؤسةى رةخساندنى سةروةريي زانستءتةكنؤكراتيزمءسةروةريي 
منوونةى تةكنؤكراتيي، هةروةها نازناوةكان الدةدات لةسةر وةهمى 
مةوزوعيةتي مةعريفةى زانسيتءبةرائةتءثاكييةكةى، ئةمةش لةرَيي 

بةرذةوةنديء سوودمةنديى ئينسانى لة بةرضاوخستنى شَيوازطةلَيك 
  .مارةسةى تيؤري زانستى دةشَيرنةوةلة مو

دا  (مةعريفةوبةرذةوةندي)هابرماس لة ثَيشةكى كتَيبى   
مةبةستيةتي دووبارة بةرلةمَيذووى ثؤزةتيظيزمى نوَيباو بونيات 
بنَيتةوة، ئةمةش بةهؤى طةِرانةوة بؤ رامانَيكى فةلسةفيانة نةخامسة  

بةسةر كةالوةى ثؤزةتيظيزم، طةرةكيةتى خؤى وةك ئاراستة ضَيبكات 
ديدة تةقليديةكان بؤ جيهان نةخامسة ميتافيزيكيةكة، هةروةها 
فامكردنَيكى نامَيذوويي بؤ مَيذوو و وةقايعةكان دةكات بة 
دةرهاويشتةى راستةوخؤ، بؤية ثَيويستة فةلسةفةءثرسيارة 
فةلسةفيةكة ببةينةوة سةر راستة رَيطةكةى خؤى، نةك تةنيا لة 

لكة لة بةرطة ئةثستمؤلؤجيةكةيشي لة بةرطة ميتافيزيةكةى بة
ميانةى بةطوِركردنى مةعريفةى زانستىء وا ضاولَيكردنى وةك 

كردةيةكي فةلسةفى،  مومارةسةيةكي مَيذوويي و بزاظَيكى فيكريء
بةها ثراكتيكية هةقيقيةكة دةداتة زانستة ئةزموونطةراييةكانء 

رماس لةوة ثَيطةى كردةنيش دةبةخشَيتة دابةشكاري كارى تيؤري، هاب
دوورتر دةِروا كاتَيك داواى دووبارة بيناكردنى ثؤزةتيظيزمَيكى نوَيباو 
دةكاتةوة لة سونطةى مةرامَيكى مةنهةجيانة لةرووى شيكردنةوةى 
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ثةيوةستى مةعريفة بة بةرذةوةندي، لةبةرئةوةى هةنطاونان لة 
هةنطاونانَيكى (يا ئةثستمؤلؤجيا)تيؤري مةعريفةوة بؤ تيؤري زانست

زيانءقوربانيدان نةبوو، هةرة ديارترين قوربانيةكةيش  بَي
بريكردنةوةى فةلسةفيانة بوو،  بنةماى  ئةثستمؤلؤجياى ثؤزةتيظيزم 

هةروةها  بريتية لة رةتكردنةوةى بريكردنةوةودةستبةرداربوونى،
لةقوربانيةكانى ئةو فامكردنةية، كة دةهةمبةر تةفسريءدذي 

 .لَيكدةدرَيتةوة
نةطرتنى لة ثؤزةتيظيزم بة فؤرمةجياجياكانى هابرماس لة رةخ 

الى (( هاومشتةقاتى))سةرجني داية ئةوةى فامكردنء
 وةدوور ثؤزةتيظيزمةكانةوة بةناوى زانستيةتيءحةزةرى زانستى

، ئةمةو تةنانةت فؤرمةَلةبوونى خودي زانستة دةخرايةوة
ثَيويستى بة ساتةوةختى  -طةر كةميش بَي-ئةزموونطةراييةكان 

ن هةية، ئينجا لة قؤناغي دووةم كاتَيك شةرعيةتي فامكردن فامكرد
تةئكيد دةكرَيتةوة بةو ثَييةى داِرَيذةرى ئةقَلةءفراوانكةرى بوارى 
ئةثستمؤلؤجياية دذ بة ئاطةدارييةكانى ثؤزةتيظيزم،جا لة ثَيناو 
وةالنانى ئةو قسةية سةملَينراوة، كة خودي هريمينؤتيكيا 

رةخنةيي ( تةئةموىل زاتى)اتةوةختى نةشياوةءناكرَي طةر هاتو س
نةِرةخسَيت، هةروةك زانستة رةخنةييةكان رةنطي ثَيدةدةنةوةو 

ماركسيزمءدةروونشيكارييءفةلسةفةنة : ئةوانيش بةبِرواى هابرماس
بةو ثَييةى تيؤري رةخنةيية، لةبةرئةوةى هةر هريمؤنيتيكيةك ثشت 
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ناية لة ئةداى رؤَلي نةبةسيَت بة كاروكردة رةخنةييةكانةوة ئةوة بَيتوا
راستةقينةى خؤىء ناخزَيتة نَيو بؤتةى ئايديؤلؤجياوة، كةواتة 
هابرماس كؤك نيية لةطةَل نةزعة ثؤزةتيظيزمةكان نةخامسة 
هةَلوَيستى لةمةِر زانستة ئةزموونطةراييةكان ء رؤَلى ئايديؤلؤجي 
وةك ئةو رةوتانةى سيفةتى شةرعيةت دةدةنة شَيوازةكانى 

تكردن لة كؤمةَلطةى ثيشةسازي ثَيشكةوتوو بة سانسؤروسةركو
ى (بَياليةن)بةرزكردنةوةى درومشى 

زانستءتةكنةلؤجياءبةرائةتيانءبانطةشةى بؤ زةرورةتى هةبوونى 
ئةمة تةنانةت لة زانستة كؤمةَلايةتيةكانيش وةك مةرجَيك بؤ 
لكاندنى بة قافلةى زانستة وردةكان، ئةمةش مةرجَيكة تايبةمتةنديي 

كؤمةَلايةتيةكانءجؤري بنةما ئةثستمؤلؤجيةكةى فةرامؤش زانستة 
، هةروةها بَيئاطاشة لة سنورداريةتي (89)دةكات

مةنهةجيءمةفاهيميءثراكتيكي هةر كةرتَيكى زانستى، كةواتة 
هابرماس جةخت دةكاتة سةرئةوةى بَياليةني نيية لة ثراكتيزةكردنى 

مةعريفة بةندة بة  زانستى، ضوون هةر شَيوازوفؤرمَيك لة شَيوازةكانى
ئاراستةكردنى بةرذةوةنديةكي دياريكراو،ئةمةش كارَيكة بةتةنيا ئةو 

فرؤيدءنيضةوماركس زانستة كؤمةَلايةتيانةى سةر بة كاروكردةوةكانى 
وَيراى وَيكضوونى هةردوو هةَلوَيستى : دواشتفريايان دةكةون، 

ةية بةو هابرماسءماركؤزة دةهةمبةر تةكنيك، لَي سةرةتا روواَلةتيان
بةَلطةيةى ئةو ئاكامانةى هةريةكةيان بة جودا ثَيي طةيشتووة، 
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هةروةها بة بةَلطةي هةَلوَيستى هابرماس لةئاست ماركؤزة كة لة 
 .طوزارشى لَيكردووة( اليةنة فةلسةفى ء سياسييةكان)كتَييب 

 
 

 بةشي ثيَنجةم
 فةلسةفةى سياسي   
 ةييدةوَلةتى نةتةو -دةستوورى هاووَلاتييةتي    
 
 اليةنة فةلسةفىء) هابرماس هةر لة نووسينةكانى بةرايي لةبارةى 

ضةمكى )تا دوا دةقى بة زمانى فةرةنسي لةبارةى (سياسييةكان
 (Public sphere -ى طشتييارلةمةِر بو - normative -انة ثَيوةر

ئةو سةرقاَلة بة ثرسيارى سياسي، جا ض بةر َيطةيةكى راستةوخؤ بَي 
ينةوة فيكرىءفةلسةفيةكان، واتة هابرماس ثرسى يا لة ميانى تؤذ

لة زؤربةى  سياسي بةبةردةوامى كرد بة بابةتَيكى هةنووكةيي
مايةى ئاماذةية هابرماس لة ثةجناكانى )بةرهةمةكانءهةَلوَيستةكانى

سةدةى رابردووةوة بةردةوام بووة لة مشتومِرءطفتوطؤكاريي 
سينةوةى مَيذووى سياسيانةى ئةملاني، دواهةمينيان لةبارةى نوو

مانياءهةَلوَيستى نازيزم لة هؤشياري تاكى ئةملانيايي هاوضةرخى ئةَل
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لة رَيي وتارةكاني يا بوو، جطة لة ئةزموونى جياوديارى رؤذنامةواني 
 (.تد..كتَيبء

هةروةها هةَلوَيستَيكى لةرادةبةدةرى هةبوو لةمةِر ثرسي  
وَيراى ، ئةو ةَلاتءدميوكراسيءسيستةمى كؤمةنيوكةيتظدةس

كؤدةنطي، كة زادةى ديالؤطَيكى  جةختكردنى لةسةر رَيككةوتنء
ةيشتؤتة ئاستى رجنيدا دةوَلةتى مؤدرن هَيشتا نةطئةقالنني، سة

دةوَلةتى ياسا تةنيا واتا ثَيوةريةكةى دةثارَيزَي طواية )هةرةجياى خؤى
ضونكة لة طؤشةنيطاى تيؤري سياسيةوة مَيذوو (ثرؤذةيةكى مَيذوويية

 .لة تاقيطةى سةملاندنبريتية 
ئةو جةدةلةى شؤِرشى فةرةنسي مةبةستى بوو بةديبَييَن لة نَيوان    

ليرباليزمءدميوكراسي لة طشت جيهاندا تةقيةوة، ملمالنةكة مةبةستى 
ئاراوة لة نَيوان    دَيتة - تةوافوق -بزانَي داخوا ضؤن ضؤنى )بوو

ى ففرةيي، مافى زؤرينةوما ئازادي، يةكيةتىء يةكسانىء
ثرؤذةيةي شكستى )بؤ ئةودَلطةرمة راراء  هةروةها هابرماس(كةمينة

 (.هَيناوةوناشكرَي دةست بةردارى بيَب
لة نَيو هابرماس هةميشة جةخت دةكاتة سةر لَيكتَيطةيشنت   

ثةيوةندي رابطرَي لة  ، كةئةقالنى – ى كؤمةنيوكةيتظَيكسيستةم
مةرجَيكى نَيوان مةعريفةودةسةَلاتءمةعريفةوئارةزوو، كة 

يةكالكةرةوةية بؤ خولقاندنى كؤدةنطيءرَيككةوتنَيكى راستةقينة 
بؤ دةربازبوونى  بةهؤيةوة تاكةكةس بكارَي ديالؤط بكات
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ازة نوَييةكانى كة ئامِر( خودوناخي نَيوخؤييةى كؤلؤنيالة)لةو
ثَيكردن سةثاندوويةتىء مايةودةسةَلاتيشي كردووة بة  ثَيوةندي

  .مةكةهؤكارى هاوسةنطي سيستة
هابرماس شةرعيةتى سيستةمى سياسى بة رادةى وةديهَينانى 
رةزامةنديي كؤمةَلطة لة سيستةمى سياسيءكاروكردةوةكانى 

هيض سيستةمَيكى سياسي نيية تا ماوةيةكي زؤر )دةبةستةوة، ئةو دةَلَي
متمانةى خةَلك بؤ خؤى بةدةست بَييَن واتة طوَيِرايةَلى تاكةكانى 

 .(بةسنت بة ضةند شَيوازى دياريكراوى شةرعيةتكؤمةَلطة بةبَي ثشت 
سةبارةت بة بريي سياسي الى هابرماس دةكرَي ئاماذة بة سَي رةهةند 

هةلومةرجيان يا  بدةين جيان لة رووى هَيزى بابةتةكانيانء
 :بة قووَلايي بريكردنةوةى هابرماسثةيوةستيان 

يةكةمني رةهةند ثةيوةستة بة مَيذووى هاوضةرخى   
ياييءقؤناغي نازيزمء كاريطةرى بةسةر يادةوةرى ئةَلمانيايي، ئةَلمان

الى لةم ثرسة (سياسييةكان اليةنة فةلسةفىء)هابرماس لة كتَييب
لةو كؤمةَلة بريمةندانةى هاوشانى ئةو قؤناغة بوون ض  كردؤتةوة،

يا  طةرضي كاتيش بَي وةك هايدطةر ئةوانةى لة ئةَلمانيا مانةوة
 روويان لةتاراوطة وتنةوةيان دا لة نازيزمءبِرياري دووركة ئةوانةى

وةك سةر بة ئيليةتى يةهودي بوون ض لةبةرئةوةى  كرد
تد، ياناضار بوون ئةَلمانيا بةجَيبَيَلن بةهؤى ئةو ..ئةدؤرنؤوهؤركهاميةر
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ئةزموونى نازى خستيةوة لة هزروهؤشياندا وةك (هَيدمة شارستانيةى)
 .كارل ياسربز

ة هةَلوَيستةكانى دةهةمبةر هةَلكشانى رةهةندى دووةم بريتية ل  
ضوون ئةو  ثرؤتستؤكاريي قوتابيان لة كؤتايي شةستةكاندا،

بريوبؤضوونى هاوسؤزى بزووتنةوةكة بوو شانبةشانى ماركؤزة، داكؤكى 
بؤرذوايي، ضوون هةوَليدا (بوارى طشتى)كرد لة تَيزةكةى لةبارةى

مؤدرن ثةيرةوى بكات، كة بؤرذواي  ميكانيزمى ياريكردنةكة ئاشكرا
 . كرد لة ثرؤسةيةك لة كؤمةَلطةدا سةروكارى دةكردةد
ازو هؤووئامِرهابرماس زؤر ورياى ئةوةبوو جياوازى بكرَي لة نَيوان   

مةبةستةكان لةو بزووتنةوةيةدا نةخامسة لةوةى ثةيوةستة بة 
 .توندوتيذي

رةهةندى سَييةم هةرةطرنط لة بريي سياسي هابرماس خودان  
فةلسةيف ثةيوةستة بة دووبارة بيناكردنةوةى تَيزةكةى  قووَلبيين

ماكس ظَيبةر تايبةت بةو جياكاريانةى نَيوان بوارةكانى بةهاءثرؤسةى 
بوارى  :سؤسيؤلؤجي داينةمؤى نوَيخوازي، ئةو بوارانة سَي بةشن

-بوارى ياسايي(هونةر)بوارى ئيستاتيكا(زانستةكان)مةعريفي
بوارى )ةدات ضةمكى سةرنج دهابرماس (. نؤرم)ئةخالقي

 ثَيطةيةكى مةركةزى هةية لة بريي هاوضةرخى سياسي بةو(طشتى
ثَييةى بوارَيكة بؤ ديالؤط و ضوارضيوةيةكة بؤ توانستة جياجياكانى 
بري بؤ سةملاندنءئيقناع، لة نَيويدا ويستى سياسي فؤرمةَلة دةبَي، كة 
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ضوون، راءبؤجؤرة سةربةخؤييةك دةسةثَييَن لةمةِر فؤرمةَلةكردنى 
الى هابرماس دةبَي ضييَب؟ثةيوةندي ئةوة  -عموومى -ئايا واتاى بوارى 

ئةقالنيةتى مؤدرن ضؤن رةطةزةكانى  بة ثرسي مةشروعيةت ضيية؟
 .مةشروعيةت دادةِرَيذَي؟ ثةيوةندي نَيوان بوارى طشتىء

دوو ضةمك ثةيوةسنت بةو بوارة طشتية يةكةميان بوارى طشتى  
كى راى طشتيية، يةكةميان وتةزايةكة بؤرذوايي، دووةميان ضةم

تايبةت بة قؤناغَيكى دياريكراوى مَيذوويي، بةمةش ضةمكى راى 
جا بؤ لَيكنزيككردنةوةيان ثَيويستمان  (وتةزايةكي مَيذوويية)طشتى 
 .ازةكانى سؤسيؤلؤجيايةبة ئامِر

هابرماس ثَيي واية (مَيذوو ء سؤسيؤلؤجيا)جطة لةو دوو زانستة
تاوتوكردنى بونياتءوةزيفةى منوونةى ليرباليية )ةِرتؤذينةوةكةى لةم

جا بؤ ئةمة ثَيويستة بةدواى (لةمةِر بوارى طشتى بؤرذوايي
 .بطةِرَيني دا فؤرمةكانى مةرجةكانى سةرهةَلدانىء

دوو )بوارى طشتى بة راى هابرماس هةردوو ضةمكى راى طشتىء  
ن، هةروةها وتةزان لةطةَل سةرهةَلدانى دةوَلةتى مؤدرن ثراكتيزةكرا

 .(لةو بوارةى بةرووى دَيتةوة، كة كؤمةَلطةى مةدةنيية
طةرضي جةختيشي لةسةر جياوازى نَيوان كؤمةَلطةى الى هيطل   

سياسيءكؤمةَلطةى مةدةنى كردووة لة تيؤرةكةى لةمةِر دةوَلةت ئةوة 
لَي  دةبينتةوة،(بةئةقَلبوونى زاَلدةستى)خؤى لة وةزيفةى بوارى طشتى

نةطرتنى لة فةلسةفةى سياسي هيطلءكؤمةَلطةى ماركس لة رةخ
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ةى ئةو كؤمةَلطةية (عمووميةت-طشتيَيتى)بؤرذوايي ثَيي واية ئةو
بةرهةمى هَيناوة دةطؤِرَي بؤ بوارَيك رةطةزة نابؤرذواكان دةيسمن لة 
ميانةيدا رةخنة كارى خؤى دةكات تارادةيةك كؤمةَلطةى مةدةنى تياية 

 .دذ بنوَييَنءثةيرةو بكاتبتوانَي هةَلوَيستَيكى سياسي 
بونياتطةلي سيستةمى بؤرذوا بوونى خؤى لةسةر    

دةبَي،  هةَلناوة، ئةمة لة طشت بوارةكان ثيادة(دةجمكاري)بنةِرةتى
ثرؤتستؤكاريي لة  ئابوورى، سياسيءرؤشنبرييي، ثةراوَيزةكانى رةخنةو

 ناو كؤمةَلطةى دميوكراسي جؤرة ثةراوَيزةكن مكوِرة لةسةر بوونء
ةردةوام بوونيان، لَي ئةو رةخنةية لة ميانى ضةند كةناَلَيك بةئةجنام ب

لةبةرئةوة ئةوةى  ئةو خولقاندوويةتىءجَلةوطريانة،دةطات، كة 
ملكةضي لؤجيكَيكى بةردةوامة لة (رؤشنبرييي جةماوةرى)ناونراوة

كؤتايدا خزمةتى ميكانيزمى دووبارة بةرهةمهَينانةوةى بوارة 
 .ؤرذوا كؤنرتؤَلى كردووةطشتيةكة دةكات، كة ب

ئةو وةزيفةيةى دةبواية جةماوةر بيكات داوودةزطةى ديكة ئةجنامي   
ة تايبةتةكة بن وةك اردةدات، جا ئةو دةزطايانة ض لة بو

كؤمةَلةوسةنديكاكان يا طشتى وةك حزبة سياسيييةكان، كة بة 
تةنسيق لةطةَل دةزطاكانى دةوَلةت بةثَيي ضةند كةناَلَيكى ئيدارى 

َيوخؤيي كاردةكةن بؤ راطرتنى بةالنسي دةسةَلات، لةبةرئةوة ن
ى سةر بةخؤى دةرةخسَييَن بؤ طلدانةوةى يازةكانى ميديائامِر
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كردنى  طوَيِرايةَل يا الى كةم جةماوةرَيك رَي بة ثيادة/جةماوةرَيك
 .ءبِريارةكانى دةداتكارنامة

كة  ئةو ثةيوةنديية بووة، لة ئةسَلدا—publiciteعمووميةت)   
بةكارهَينانى طشتيانةى ئةقَل طرَيي دةدا بة بنةما تةشريعيةكانى 
زاَلدةستءضاودَيريةكي رةخنةييانةى ثيادةكردنى، ئيدي لةوساوة 
ثرةنسيثي كؤنرتؤَلكردن بووة لة ميانى تةحةكومكردن بة راى ناطشتى 

بةكارخستنى  هاوكات ياريدةى" عمووميةت"، بةمةش ثيادةدةكرا
ازةية بةكاري دَينني بؤ ثاساوى زات ئةو ئامِر ةروةهاجةماوةر دةدات، ه

دةهةمبةر ئةو ضةمكة، بةوجؤرةش عمووميةتى بةكارخسنت 
 .(سةركةوت بةسةر عمووميةتى رةخنةطرانة

سةبارةت ( Fiction)بة راى هابرماس راى طشتى بؤتة خةياَلطةريي 
ة ياساى دةستوورى، ضونكة لَيرةدا هَيزى ئةوتؤ هةن لة نَيو بواربة 

طشتيةكة لة ملمالنةدان ء كارلَيك دةكةن دوو جةمسةرى دذ بةيةك 
يةكةميان ملكةض بؤ ميكانيزمةكانى : دوو مةيدان لة حاَلةتى ملمالنة

  . زاَلدةسيتء  ئةويديكة رةخنةطرانة
دةدات، كة دةوَلةتى ليربالي خؤرئاوايي لة  هابرماس ئاماذة بةوة 

دا لةنَيوان ثَيكهاتة  قةيرانَيكى دةطمةنداية لةو دووِريانةى
ثرةنسيثي )ثَيكهاتة سياسيةكةى و (دةوَلةتءئومة)نةتةوةييةكةى

 (.هاووَلاتَيتى طشتطري
 :هاووَلاتَيتى ضوار ثرةنسيث بةخؤوة دةطرَي
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 .مافةكان-2
 .بةرثرسيارةتى يا ئةركةكان-1
 .بةشداريكردن-3
 .شوناس-1

تَيتى ئةو منوونةيةى هابرماس بؤ هةنطاونان لة خانةى هاووَلا
ضوون مافءئةركةكان هةوةَلني نةتةوةيي بؤ جيهانى، طوجناوولةبارة، 

ثرةنسيثن مافةكانى ئادةميزادى طةردوونى فؤرمةَلة دةكةن، جطة لة 
ظة نةخامسة ثرةنسيثي بةشداريكردن، كة كاكلى هاووَلاتَيتيةكى ئةكتي

 .لةسةر ئاستى سياسيدا
انى كؤمةَلطةى سياسي واتة سازانى تاكةك( هاووَلاتَيتى دةستوورى)  

، لةطةَل ئةو ثرةنسيثة ياساييانةى مؤركءئاماجنى طةردوونيان هةية
ئةويش ثةيوةستة بة ثرةنسيثةكانى دادوةرييءيةكسانى لة رووى 

، هةروةها مةبةستى هابرماس هاووَلاتيةتي ء مافةكانى مرؤظ
 وكراسية بيناكراو لةسةر ياسادافؤرمةَلةكردنى ضةمكى هاووَلاتَيتى دمي

 دةهةمبةر ضةمكى نةتةوةيي يا رةطةز لةمةِر هاووَلاتيةتي، 
هاووَلاتيةتى دةستوورى مةرج نيية مةرجى نةتةوةيي هةبَي، بةلكة 
بةثَيي ثرةنسيثة نؤرماتيظةكانءئةخالقيية طشتطريةكانةوة دياري 
دةكرَي، بةمةش ناكرَي تةنيا لة دةقَيكى دةستوورى دةوَلةتَيكى 

 .تةوةدياريكراودا كورت بكرَي
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نةتةوة رةتبدات خاَلى -هابرماس طةرةكى بوو ضةمكى دةوَلةت  
 :لَيكهةَلوةشايةوة بة هؤى سَي هؤكار، دةسثَيكيش هاووَلتَييت بوو، كة

ثرةنسيثة طشتيية سياسييةكان، ئةوانةى بةهؤيانةوة هاووَلاتَيتى -2
 .رَيكدةخرَي ضيديكة تايبةت نيية بة نةتةوةيةكء قؤر  ناكرَي

يي رؤشنبريييءكولتوورى رةهةندة دامةزراوةييةكةى نوَيكار-1
 .داخزاند، فرةيي كولتوورى هاتة كايةوة

  .(جنسية)سيفةتى يةكسانى نَيوان هاووَلاتَيتىءرةطةز-3
دةوَلةتى مؤدرن سةرةتا وةك دةوَلةتَيكى ئيدارى باجطر دامةزرا،   

ى ئينجا بوو بة دةوَلةتَيكى هةرَيمايةتي خاوةن سةروةريي بةرلةوة
ةوةيي، ئينجا دواتر بؤ بطؤِرَيء بضتة نَيو بةرطء فؤرمى دةوَلةتى نةت

 .دميوكراسي - دةوَلةتى ياسا منوونةى
ثةيوةندي نَيوان شوناسي نةتةوةيي دةوَلةتى مؤدرنى ليرباليء  ئايا  

شوناسة دميوكراسيةكةى شتَيكى ثَيويستء تؤكمةو ثتةوة؟ ئايا 
كة لة رةوينةوةداية داخوا لةطةَليا نةتةوة ئَيستا،  - ثةرادميى دةوَلةت

 .سيستةمى دميوكراسيش لةو ضوارضيوةيةدا ون دةبَي؟
 :سةبارةت بةو ثرسانة سَي ئاراستةءبؤضوون هةن    

 بؤضوونَيك ضنطى توند لة ثرةنسيثي دةوَلةتى نةتةوةيي طري -2
كردووة، دذ بة بزاوتى عةولةمة، لةسونطةى داكؤكيكردن لة شوورةى 

كؤماري، كة  - ء بريؤكةى هاووَلاتَييت(ئومة)ةمتةندانةى شوناسي تايب
ثَيي واية تاكة بةرجةستةكةرى ضةكى دميوكراسية بةو ثَييةى 
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طوزارشة لة خةيارى دةستةجةمعى هاوبةشانة، ئةو هةَلوَيستة الى 
دةكرَي، ئةوانة  رةوتة راسرِتؤوضةثِرؤ تةقليديةكانى ئؤروثا بةدي

يةكطرتوو لةرووى ة نَيو ئؤروثاى روةريي دابةمشةند لمةنتيقي سة
كؤسث خبةنة توانيان استى سياسيةوة رةتدةكةنةوة، ئةو طرووثانة بةِر

بةردةم ثرؤذةى دةستوورى ئؤروثايي، ئةو دةستوورةى لكانة 
سياسيةكةى وَلاتانى كيشوةرة كؤنةكة دةخاتة دووتوَيي ياساوة، 

 .ياسايةكي يةكطرتوو
نةى ئةو ديدةى لةرووى يةكَيك بوو لةوا( رجييس دؤبرية)  

كرد، كة داكؤكي لة سةمتى كؤماري دةكات،  فةلسةفيةوة فؤرمةَلة
بةجؤرَيك تاكة بةرجةستةكةرى بةهاكانى رؤشنطةريي ليرباليية، بةو 
ثَييةى دميوكراسي بةبَي ئةو بةهايانة رةطوبنةما نؤرماتيظيية 

 .جياكانى خؤى لةدةست دةدات
ةوَلةتى نةتةوةيي دةرفةتَيكى ئاراستةيةك راى واية قةيرانى د-1 

لةبارة بؤ ضاككردنى كةموكوِريةكي طةوهةرى هاوشانى ديدَيكي 
ليربالي، كة سةر بة سيستةمى نوَيي دميوكراسية، ئةويش بريتية لة 
تةثاندنى شوناسة تايبةمتةندة كةلضةريةكان واتة بَياليةني دةوَلةت 

طرةو  عيءدةهةمبةر هةر ديدوهزركردنَيكى خَيروبَيرى دةستةجةم
لةسةر تواناى دةوَلةتى بريؤكراسي بؤ هةَلسووِراندنى جياوازيية 

اى باكوور بةهاييةكان لة بونياتة ثراكتيكيةكةى، ئةو ديدة لة ئةمريك
بريؤكةى بنةِرةتى ( جةمعيات)دةكةوَي، بةناوى كؤمةَلةكانةوة بةديار
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بريتية لة رةتكردنةوةى ديدي فةرديانةى بَياليةنى مافة 
انءطؤِرينى بة مافى طرووثةكانءنةتةوةوفةزا تايبةمتةندة سياسييةك

رؤشنبريييةكان، كة ناكرَي بةناوى قةوارةى يةكطرتووى نةتةوةيي 
 .لةباربربَي

ئاراستةيةك ثَيي واية دةوَلةتى نةتةوةيي لة سونطةيةكي -3 
راديكاَليءغةيرة راديكاَلى ون دةبَي، بةو ثَييةى قؤناغَيكى مَيذووييةو 

 .تووة، بةربةستيش بووة لةبةردةم دميوكراسييبةكؤتا ها
بؤ ليرباليزمى نوَيى  تةكةى هابرماس لة سونطةى وةفاداريةئاراس -4 

رؤشنطةريي، ئةو ثَيي واية ض ثةيوةندييةكى ثَيويست بوونى نيية لة 
نَيوان هؤشياري نةتةوةييءرَيرةوى دميوكراسي لة حوكمِرانيدا،  

مَيذووييةوة، كة فاكتةرى  تةنانةت طةر راستيش بَي لة رووى
 .نةتةوةيي هَيزى ثاَلنةرى رَيخؤشكةرى سيستةمى دميوكراسي بووبَي

ثَيوةرى بنةِرةتى دميوكراسي برييت نيية لة رسكانء رؤضوونى لة   
شوناسي نةتةوةيي، بةلكة لة بيناكردنيةتي لةسةر بنةماى 
طرَيبةندَيتى ئازادانة لة نَيوان تاكةكةسةكاندا، كة ذيانى 

دةكةن بؤ  ةستةجةمعيان بة ثَيي رَيساطةلي رَيكخراوةيي سيستمازةد
زامنكردنى دادوةرى لة نَيوانياندا، طةر ئةو ثةرادمية لةرووى 
مَيذووييةوة بة فؤرمى دةوَلةتى نةتةوةييةوة ثةيوةست بوو ئةوة 

دا رَيدةكات، كة (هاووَلاتَيتى دةستووري)ئةمِرؤ بة ئاراستةى ثرةنسيثي
بريؤكةى شةراكةتى طةردوونى بةزَينةرى ختوبة  طوجناوة لةطةَل
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 سياسيية نيشتيمانييةكان، جا ض لةرَيى فةزا هةرَيمايةتيية بةيةكةوة
دةوليةكان، كة دةبَي  -تةكامولية–يا كاية ( يةكَيتى ئؤروثا)لكاوةكان بَي

بطؤِرَي بؤ ضوارضيوةى ئةوتؤ رَيساءئةخالقياتى كراوةى ئينسانى 
 .زةبتى بكات

س ئاوا سةيرى كردارى ثةيوةنديطةريي بةردةوامءنةثساوة هابرما  
دةكات وةك ضاالكييةك، كة كاريطةرى ديالؤطانةى كؤمةَلايةتي 

انيءئةخالقي وةردةطرَي، جَلةوطريةتيء فؤرمَيكى كراوةى ئةقَل
 .ديالؤطَيك بنةماى نؤرماتيظانةى دميوكراسيية

ي بؤ دةوَلةت، كة ئةو بؤضوونة لةيةككاتدا جياية لةطةَل ديدي ليربال  
ديدَيكى سةرمايةداريية لةمةِر قةوارةيةك ثارَيزةرى ئاَلووَيري 
كؤمةَلايةتيءبزاوتى بةرهةمهَينانةءديدَيكى كؤماريانةية، كة ثَيي واية 
دةوَلةت كؤمةَلةيةكي ئةخالقي ئةوتؤية لةرووى ئؤرطانيةوة 

 .بةيةكةوة لكاونرةطةزةكانى 
سةفةقاتى -بؤند)كراسي زجنريةيةك ليرباليزم الى واية رةوتى دميو  

لة نَيوان بةرذةوةنديية جياجياكاندا، ميكانيزمى دميوكراسي (تةوافقية
ضارةسةرة  بَو -وةك ثردَيك –ثَيية تةنيا ئامِرازَيكى طةياندنة  بةو

تةوفيقييةكان، بةثَيي ديدي كؤمارييةكان ويستى دميوكراسيانة لة 
كدةطرَي كة لة شوناسَيكى سياسي ية - شَيوةى تةوافقَيكى ئةخالقي

 . دةستةجةمعي نَيو كؤمةَلة ئؤرطانيةكة سةرضاوةى طرتووة
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ئةو ئاَلوَيركاريية طشتيية تةنيا لة تةوافقَيكى البةالوة سةرضاوةى    
نةطرتووة، بطرة ثشتبةستووة بة باكطراوةندَيكى رؤشنبرييي ئيجماعي 

تيية، كة قةبةلي، كة ضوارضيوةى بةيةكةوة كؤكردنةوةى كؤمةَلاية
دامةزراوى كؤماري دووبارة بةرهةمي دَينَيتةوة لة ميانةى ميكانيزمي 

 .رَيكخستنى دميوكراسيةوة
شَيوازي ئةو كاركردنةى، كة سياسةتى )هابرماس بةروونى دةَلَي    

سةركةوتنى ( ةى خودى رةوتى دميوكراسييةديالؤط دياري دةكات، كاكَل
وونى كؤمةَلة هاووَلاتيةك بهةسةر  سياسةتى ديالؤطانة ناوةستَيتة

بتوانن كردارى دةستةجةمعى ئةجنام بدةن، بةلكة ثَيويستى بة 
داِرذتنءدانانى مةرجة دامةزراوةييةكان هةية لة ميانى بةيةكةوة 
كؤكردنةوةى هةردوو فؤرمى ديالؤطانةى دامةزراوةييءبريوبؤضوونة 

 . دةبن طشتييةكان، كة هةرةمةكى فؤرمةَلة

رؤَلى دميوكراسي لةمةِر  لي ثَيي واية تاكةطةر تيؤري ليربا  
ى دةسةَلاتى سياسي، بة ادة،  شةرعيةت دانة ثاَل ثيادةكردنويستءئري

ديدي تيؤري كؤماريش فؤرمةَلةبوونى كؤمةَلطةية وةك كؤمةَلةيةكي 
سياسي، ئةوة تيؤري ديالؤطءبةيةكةوة بةردةوام بوون ثَيي واية 

طانةية، بةئةقَليبوون  زياترة لة بةرجةستةكردنى  بةئةقَليبوونى ديالؤ
 .هةر كردارَيكى تةشريعي، لَي كةمرتة لةوةى دةسةَلات بَي

ووريي و بةوجؤرة ئةو ثةرادمية دةتوانَي فرةيي كةلضةرييءكولت   
كة زادةى بريؤكةى )دةستوورة نوَييةكان كؤمةَلايةتي بةخؤوةبطرَي، 
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ئازادانةى خؤيان ى ثةميانطريين، كة بريتية لةوةى هاووَلاتيان بة ويست
بكةن لة  بؤ ئةوةى طرووثطةلي بةشةري فؤرمةَلة طوزةرَيننبةيةكةوة ب

ئةو ديدة جياكاريةكى ياسايي ( كةسانى بةيةكةوة كؤكراوةى ئازاد
ئايا دةوَلةتى ليربالي دةكارَي ملمالنةى دانثيانان : دةنَيتةوة

بطرتةخؤوة، كة لة جياوازى شوناسة دةستةجةمعيةكان سةرضاوةى 
طرتووة؟ لةراستيدا بةتةنيا بكةرة دةستة جةمعيةكان هةن ئةوانةى 
خَيروبَيرة هاوبةشةكان بةرجةستة دةكةن، لَي مافةكانى تاكةكةس 
بةتةنيا لة دادطاكان ضاويان لَيدةكرَي، لَي هابرماس ثَيي واية 
سيستمطةلي ليربالي ئةرَييانة طةشةى كردووة بةرووى زةمانةتى مايف 

ثَيكهاتةى كؤمةَلايةتي بن وةك كرَيكاران يا طرووثةكان جا ض 
 . رؤشنبرييي يا ئيديكة

 :مافةكان بؤ سَي بةش ثؤلني دةكاتهابرماس   
 (.                                  تاكةكةسيةكان)ئازاديية-ماف -2
 .مافةكانى بةشداري سياسي -1
 .مافة كؤمةَلايةتيةكان-3

ةكان زادةى بريي ليرباليزمن، ئةم ثؤلينكردنةش روونة، مافة مةدةني
ئينجا مافة سياسييةكان، مافة كؤمةَلايةتىءئابووريةكان بةرهةمى 

تةنيا مافة سياسيةكان رةوشة )بريي سؤسياليستني، هابرماس دةَلَي
كة  ياساييةكة دةرسكَييَن، كة لة خودي خؤيةوة سةرضاوةى طرتووة،

 )*( .(..رةوشي هاووَلاتية
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 بةيةكةوة     تاكةكةس    ء  يف دةستةجةمعيثَييواية هةردوو ما ئةو 
...................................................................... 

من فلسفة الذات  -االشكالية السياسية للحداثة)بؤ زانياري زياتر بِروانة كتَييب )*(

علي عبود المحمداوي، دار .الى فلسفة التواصل، هابرماس نموذجا، د

 (.1188، 8الجزائر، ط/الرباط، منشورات االختالف/اناالم
 
طرَيدراون، ضوون سةربةخؤيي هاووَلاتى بةبَي ئةوةى هؤشياريي  

سةرضاوةى ئةو ياسايةى خودي خؤيةتى كة ئةوة  ،لةمةِر ئةوة هةبَي
دةكرَي، ئةوة ض مانايةكي نيية، ثةيوةنديةكى ئؤرطانى  بةسةرى ثيادة

ء ئازادي مةدةنى واتة هؤشياري تاكةكان هةية لة نَيوان ئازادي زاتى
لةمةِر سةربةخؤييان وةك هاووَلاتى، بؤية روونة سيستةمى مافةكان 

 جياوازيية  ء لة دةوَلةتى ليربالي هةلومةرجى ذيانى نايةكسان
 رؤشنبريييةكان فةرامؤش ناكات، تيؤرَيكى وردى ياسايي ناشَي يا دابِراو 

ى يةضيوةرانى تاك لةو ضوانيية لة سياسةتى دانثيانان، كة كي
 .طوزةرانءذياني، كة ماهيةتى فؤرمةَلةدةكةن، دةثارَيزَي

رةوتى طوزةرانى )ئةو فةزا ديالؤطئامَيزة لة مافةكانى تاك رؤدةضَي  
ئينجا لةيةككاتدا دةبَيتة ثَيوةرةكانى ياسا طوزارشكةر لة يةك (تايبةت

وازي ذيانَيكى ناوةِرؤكى طشتطريانةى طةردوونىءبةرجةستةكةرَيكى شَي
كي رؤشنربيي يا سياسي نةتةوةيي، كةواتة ناكرَي ةتايبةت لة كؤمةَلةي

تايبةتةكان بة ناوى مافةكانى تاك  خواستوويستةكانى شوناسة
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فةرامؤش بكرَين، ضونكة ئةو مافانة هةميشة لة نةريتَيكى 
 .تايبةمتةندي رؤشنبرييدا تةئويل دةكرَينءبةرجةستةنة

زاتيةكان لَيك جيابكرَينةوة بؤ اليةني ئابوورى ء  كةواتة ناكرَي مافة  
مافة سياسيةكانى بةشداريكردنى هاووَلاتيان لة كؤمةَلطةى 
دميوكراسيدا، سةروةريي ياسا لةثَيش ويستى ئازاد نايةت، بةلكة بةندة 
بة تةشريعي زاتى سياسي، هةروةك ضؤن تةشريعي ئةخالقي لةسةر 

و بِريارءئةحكامانةى سةالحيةتي ثرةنسيثي ئةوة هةَلنراوة، تةنيا ئة
طةردوونيان هةية واتة لة رووى طةردوونيةوة ثةسةندن ئةوانةن 
شةرعني، طةر دةوَلةتى ياسا مافةكانى تاك ثتةو بكاتء بيانثارَيزَي 

ثيادةكردنى ئةو  -فيعليةكةى–ئةوة هاووَلاتيان ئةوانن هةلومةرجة 
ةكي فةزاى مافانة دياري دةكةن، كة ناكرَي بةبَي ضوارضيوةي

 .ديالؤطئامَيزى كراوةى طشتى بةئاكام بطات
 -Secularism- سكؤالريزم/عةملانيةت)دةوَلةتى دةستوورى عةملانى  

بؤ ماناى ئادةميزادى التيين  ى عةرةبيءتةَلكردنة شيئةسَلى وتةكة ل
عامة دةطةِرَيتةوة يا ضينى خةَلكى عةوام ئةوانةى بةرابةر ضينى 

هاتووة  -عامل يا عاملني -ى عةرةبيةوة لة جيهانثياوانى ئايينن، لة روو
كانت بريوبؤضوونى بة ثَيي  (واتة خةَلك بةرابةر الهوتي يا رةبانى

دةوةستَيتة سةر بنةماكانى ئةقَلى ثراكتيكي، ئةمةش بةراى هابرماس 
تةنيا بة تةفسريكردنى مةشروعيةتي رةوتى دميوكراسي 

دياردةى ةها ضؤنضؤنى روونءبةرضاوة وةك بنةمايةك بؤ ياسا، هةرو
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دميوكراسيءمايف مرؤظ هةر لةبةرةبةيانى داِرذتنى دةستوور 
تَيهةَلدةقذَين، ئةمةش ئةوكاتة بةدياردةكةوَي لة ميانى سةملاندنى 
ئةوةى رةوتى دميوكراسي، كة مةرجةكانى بيناى ويستى 
دةستةجةمعىءفؤرمةَلةكردنى راى طشتى دةستةبةر دةكات، ئةوة 

مةكانى الى انيانةى دةرةجنابووَلكردنى ئةقَللةسةر طرميانةى ق
هةروةها تةرجةمةى  ثرةنسيثةكانى دميوكراسى  دةكرَي، هاووَلاتى بينا
ثَيويستى بة زةمانَيكى تةريبة لةمةِر مافة  ييبؤ دامودةزطا

واتة ، دابنةِرةتيةكانى هاووَلاتيان لةسةر هةردوو ئاستى تاكءسياسي
وعيةتي ثرةنسيثةكانى  لة دةوَلةتى دةستوورى سةرضاوةى مةشر

اني لة اليةن طشت خودي خؤيةتى بةثَيى قبووَلكردنَيكى ئةقَل
 .هاووَلاتيانداءثَيويستيشي بة ثاساوَيكي ديكة نيية

ى دةوَلةتى مؤدرن لة (تةشريع خود)ثرةنسيثي سةربةخؤيي يا  
رةطةزةكانى دةرةوةى خؤى رزطارى دةكات، وةك جةدةليةتى مَيذوويي 

نى نةتةوة يا شةرعيةتي ديين، بةمةش دةوَلةتى يا سةرهةَلدا
دةستوورى ثَيويسيت بة ثرةنسيثي ثَيشوةختة نيية، هةرئةمةشة 
رةطاذؤيي تةرحةكةى هابرماس لةرووى دةستثَيكةوة  رةنط 
ثَيدةداتةوة، لَي دةبَي هاوكاري نَيوان هاووَلاتيانى دةوَلةتى مؤدرن، كة 

ةتى مؤدرن ثشتبةستووة بة تاكى ئازادن ضييَب؟ طةر دةستوورى دةوَل
ئازاديء شةرعيةتةكةيشي لة خودي خؤى هةَلَينجاوةءبةشَيوةيةكي 
سةربةخؤ لة سةرضاوة ميتافيزيكي يا دينييةكان، ئةوة بةثَيي راى 
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هابرماس هاوبةندي نَيوان هاووَلاتيانى دةوَلةتى مؤدرن خودى رةوتة 
 Das)ططرتووبةو ثَييةى بةندى يةك، دميوكراسيةكةية نةك شتَيكى دي

eingigende Band)  مومارةسةيةكي )ى طشتة لة ميانى
لةسةر بنةماى تَيطةيشتنَيكى راستودروستى دةستوور بةهؤى (تةواسلي
 .ديالؤطةوة

 لةو قؤناغةى دووةمى رةوتى سةملاندنةكةى هابرماسدا جةخت  
دةكرَيتة سةر سةربةخؤيي بيناى كؤمةَلايةتي بةوثَييةى ثشسبةستووة 

انيةكان، بةم جؤرةش دةوَلةتءكؤمةَلطة خودان ئةقَلبة بنةما 
 بينايةكي ثتةووقامين بة ثشبةستنيان بة ئةقَل لة رووى سةرهةَلدانء

ئةوةى هةِرةشةش لة هاوبةندة كؤمةَلايةتيةكة دةكات، فؤرمةَلةبووندا، 
هةِرةشةى دةرةكيية نةك ناوةكي، بؤمنوونة بةهؤى الدان لة رةوتى 

   .كؤمةَلطة بةشَيوةيةك لة شَيوةكانرنكردنى نوَيكردنةوةى يا بةمؤد
بةردةواميي ئايني لة كؤمةَلطةدا تةنيا )هابرماس لةمةِر ئايني دةَلَي

يةتي، ضوون ثَيويستة فةلسةفة لة ردةيةك نيية يا واقيعَيكى كؤمةَلاديا
و "تةحةديةكي مةعريفيية"ناوةوة لةو دياردةية تَيبطات بةو ثَييةى 

 (.َيدةبَي بةهةند وةربطري
ئايا ئةو ييةكي ثتةوى بة دةوَلةتةوة هةية، ئايني ثةيوةند 

كؤمةَلطةيةى هابرماس مةبةستيةتى داخوا ضؤنة لة نَيوان هةردوو 
 .كؤمةَلطةى ديينءعةملانى؟
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هةر ئةقيدةيةكي دينى لة ناوةوةيدا مؤركَيكى هابرماس ثَيي واية 
ة ئيمانثَيكردن لةمةِر بِروابوون، ئةطةرنا ثَيويستى ب دؤطمايي ثَيوةية

 جا لةطةَل نوَيخوازيدا دةبواية ئايينةكان لةو بةرطةى نةدةكرد،
كؤمكاريي جيهاني دةربضن، هةروةها لة رووى قبووَلكردنى سياسيانةى 

 ءننبطوجنَيخؤئةقيدةكةيان، بؤئةوةى لةطةَل كؤمةَلطةى فرةيي 
 .نبذيَي
نوَيخوازي  هةَلوَيستى ئيمان بةر لة نوَيخوازي بةرةو ئيمان لةطةَل  

بةطذاضوونةوةى ئايينة جيهانييةكان بوو، بةمةش 
ضةمكءتَيطةيشتنَيكى نوَي بؤ ئايني داِرَيذراوة لة رووبةِرووبوونةوةى 
دةستووريةتَيكى فرةيي ديينءرؤشنبريييء بة ثشتبةسنت بة 

 .ثرةنسيثي لَيبووردةيي ئايينى لةسةر ئاستى جيهاندا
بؤية  (ى رؤشنبرييي دميوكراسييةلَيبووردةيي بناغة)دةَلَيهابرماس   

هةَلوَيستَيكى ئةرَيييانةى هةية لة ئاست لَيبووردةيي بةهةر دوو  ئةو
رووة ئةخالقيءياساييةكةى، داكؤكيكردنيشي لة لَيبووردةيي زادةى 

كة تاكة  تَيطةيستنيةتى لة داِرذتنى ضةمكى دميوكراسيي دةستووري،
ةوكؤدةنطيةكي ئازادان رةهةندءهةَلوَيستى سياسيية بكارَي ديالؤطي

رةنطة وتةزاى نالَيبووردةيي دينى  ئةقالنى برةخسَييَن،
 .تارادةيةك دياردةطةلي نوَي بنهابرماسءفةندةمينتاليزم 

هةر هةَلوَيستَيكى بِرواييءبِرواهَينامنان زياتر ئاماذةية بة رَيطةى   
ض بِرواهَينامنان لةوةى بِروامان ثَييةتى لةبرئةوة فةندةمينتاليزم 
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ثةيوةندييةكي بة دةقَيكى دياريكراو يا ئايينزايةكي دينيةوة نيية، 
 .نيةتى بِرواهَينانءشَيوازةكةيةتىبةلكة طشت خةمى ضؤ

فةندةمينتاليزمءئريهاب تاوتوَي هابرماس ثةيوةندي نَيوان كاتَيك   
دةكات توندوتيذي دةخاتة نَيوةندةوة، كة ثَيي واية دةردَيكة 

 .واسولي بةشةريلةدةردةكانى دواندنءتة
دياردةى توندوتيذي لة كؤمةَلطة خؤرئاواييةكان بةهؤى نايةكسانى   

مةَلطةكانى جياوازة لةوةى كؤ كؤمةَلايةتىء جياكاريءثةراوَيزخستنة
بةهؤى طوتارَيكى ديكة، ئةمانة بةرايي طؤشةطريولَيكدابِراون لةيةكدي 

 .واوونالةبار، لَي سيستمازةكراوشَي
ي دانانَين وةك تاكةكةسي ثشكدار لة كؤمةَلطةدا، ئةوان دان بةيةكرت  

جوغزة ياساييةكةى ثةيوةنديية جيهانيةكانيش ض شتَيك ناكةن لةو 
طؤِرانكاريية لة بريكردنةوةوئةقليةتدا، بارةوة، ئةوةى ثَيويستةوطرنطة 

ضارةكة لةرَيي ثردى دواندنءلَيكتَيطةيشتنداية طؤِرينى لة شَيواويةوة 
 اندنءتؤق تاكةكانءخةَلكيدا، كة لةسايةى ترسء بؤ متمانة لة نَيو

ستةمكاريي هةرطيز بةدينايةت، ئةو ثردةش ثشتدةبةسيَت بة 
نةشومناكردنى رؤشنبرييي  طوزةرانء باشرتكردنى هةلومةرجى مادديء

 .سياسي
 :هابرماس دةَلَي 
ى سَيثتَيمبةرةوة من دةثرسم داخوا تةواوى تيؤرةكةم (22)هةر لة ) 

 -يءبزاوى مةبةستدار بؤ لَيكحاَليبوون لة جؤرة لةبارةى ضاالك
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داوانةى تا ئةو رادةية نقووم بووة دةهةمبةر ئةو روو -سةخافةتَيك
هةَلبةت ئَيمة تةنانةت لة نَيو ئةو كؤمةَلطة .. توندوتيذن

دةوَلةمةندانةى سةر بة رَيكخراوى بازرطانىءثةرةثَيدانى ئابوورين 
بنةوة بةهؤى جياكاري رووبةِرووى جؤرَيك لة توندوتيذي دة

هةذارييء نايةكسانى  راوَيزكارييءةث كؤمةَلايةتىء
دةبَي ثَيطةيةكي نوَي هابرماس راى واية  (.)*(تد..كؤمةَلايةتىء

كؤمةلََطةى عةملانى وةكوبَلَيي نزيك لة  بدرَيتة دين، بةجؤرَيك
بةمةش  جةمسةرى عةملانىءديين، دياردةيةكي ئاوَيتة بة هةردوو

الدا،  ولة نَيوان هةردو(رَيرةوَيكىتةكامولية)ملانى وةكةكؤمةَلطةى ع
ذةوةندي دةوَلةتي مؤدرنى دةستوورى بةر بةلكة هابرماس ثَيي واية لة

داية رةضاوى طشت سةرضاوةو كانطة رؤشنبرييةكان بكات، ئةوانةى 
هؤكارى هاوكارين لة نَيوان خةَلكيداءنةشومناكردنى هؤشياريانن 

دا رَيز ةملانى لةو دةوَلةتةويستة ئيماندارءعلةمةِر بةهاكان، بؤية ثَي
لةيةكرتي بنَين، لَي بنةماى فةلسةفى ئةو ثةيوةنديية ثرةنسيثي 

لَي ئةو ةك ثرةنسيثَيكى دةوَلةتى عةملانى، نةسازانى زانستءئيمانة و
دةنرَي بة  كاتة ثيادةكردنى ماقووَلة، كاتَيك دان ثرةنسيثةش ئةو

ى مةعريفةي جياجيان و دووركةوتنةوة قةناعاتة دينييةكان بةو ثَيية
 . انيةتلة وةسثكردنى بة نائةقَل
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رةنطة ئةو بريوبؤضوونانةى هابرماس ثاشةكشةيةك بَي لةرووى   
 ديدي بؤ ئايني، لَي بةشَيوةيةكي ديكة دةبينني وانيية ديدي ئةو

 رووى           بةيةكةوة كؤكردنةوةى نَيوان لَيكنزيككاريةك رةنطة لة
......................................................................... 

جيؤفانا )ئريهابءتوندءتيذيءتةواسول:ديدارَيك لةطةَل هابرماس بةناوى )*(
ئةوديدارةش بةشَيكة لة كتَييب  10/1/1111 ،900احلوار املتمدن، ذ( بؤرادؤى

 (.فةلسةفة لة سةردةمى ئريهابدا)جيؤفانا بةناوى
ى بَيتء لة نَيوان متمانة بةخؤيةك وةك داكؤكيكةر لة هةقي خؤ

 . انيةتفةلسةفةى مؤدرنى ئةقَل
تةحةدي مةعريفي بةماناى بِرياردان نيية لةسةر قؤرخكردنى   

بةلكة (داةواتة دين لةو حاَلةت)هةقيقةت لة اليةن الى بةرامبةرةوة
وةك  مانةوةى بوارَيكة بؤ طومان، بِريارى عةملانيةتيش لةمةِر ئايني

تةحةدييةك ض شتَيك ناطؤِرَي، بةلكة بةشَيوةيةك لة شَيوةكان طوجنانى 
عةملانيةتة لةطةَل ثرةنسيثةكانى بةو ثَييةى رةوتَيكى كراوةيةء 
مةبةستى قؤرخكردنى هةقيقةتى رةها نيية، دين يا الى كةم رةوتة 
فةندةمينتاليزمةكان وةك سيستةمى داخراو ئةوانن، كة ض 

 .ي لةدةرةوةى خؤيانيان ثَي قبووَل نييةتةحةديةكي مةعريف
ثَيويستة دين هاوشانى نوَيخوازى هةنطاو بيَن نةك دذىء   

 :بةثَيضةوانةوة، بؤيةش ثَيويستة فيكري دينى سَي هةنطاو بيَن
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ثَيويستة هؤشياريي ديين هةوَل بداتءكؤشش بكات بؤ رةتدانى -2
 .جياكاريي مةعريفي

طةى دةسةَلاتى زانستةكان بَي، كة ثَيويستة هؤشياريي ديين هاورَي-1
لةسةر ئاستى جيهان مةعريفةى قؤر  كردووة لةرووى 

 .كؤمةَلايةتيةوة
ى -هةق-ثَيويستة هؤشياريي ديين بةسةر ثرةنسيثةكانى دةوَلةتى -3

 . دةستوورى بكرَيتةوة
ضةمكَيكى (وَلاتثارَيزيي دةستووريى)سةبارةت بة ضةمكى  

ى وَلاتثارَيزييءنةتةوةيي نوَييةءختوبةكانى ديدة كؤنةكان
 .  دةبةزَييَنءضةمكَيكى ئايندةييشة

رةوتَيكة يا ( جةدةليةتَيكة بةكؤتا نةهاتووة)الى هابرماس (عةملةنة) 
رَيضكةيةك ديدطايةكى مؤدَيرنيزمءئاسؤطةيةكي 

يش ديناميكيةتةكة ةكةدةنوَييَن، رةوت" كؤمةنيوكةيتظ"كراوةء
لة كؤمةَلطةيةكةوة بؤ يةكَيكى  دةدات، كؤمةَلطةيةكي دياريكراو دةري

ديكةش جياية، وةك دةبينني لة نَيو خودي كؤمةَلطة ئؤرووثييةكاندا 
جياكاري دين و دةوَلةت لة دةوَلةتَيكى وةك بةريتانيا هةر بوونى 
نيية، هةندة دةوَلةتى ئةسكةندةنايف، لةطةَل ئةوةشدا كةمرت عةملانيرت 

ةوَي كلَيساءدةوَلةت بةتةواوةتى نيية لة دةوَلةتَيكى وةك فةرةنسا، كة ل
 .لَيكجياكراونةتةوة
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واتة سازانكارييءطوجنانى تاكةكانى ( هاووَلاتَيتى دةستوورى)طوتةى    
كؤمةَلطةى سياسي لةطةَل ثرةنيسثة ياساييةكان، خودان ئاماجنة 
طةردوونييةكان، ئةمةش ثةيوةستة بة ثرةنسيثةكانى 

ووَلاتيةتيء مافةكانى مرؤظ، دادوةرىءدميوكراسيءيةكسانى لة رووى ها
كة ثرةنسيثةكانى دامةزراوةيى دةوَلةتى مؤدرنى دميوكراسي ياسان، 
مةبةستى هابرماس فؤرمةَلةكردنى ضةمكى هاووَلاتَيتى دميوكراسية 

 .لةسةر بنةماى ياسا دةهةمبةر ضةمكى نةتةوةيي يا عرقي
نيية، يةتة ثَيويستى بة مةرجة نةتةوةييةكان يئةو جؤرة هاووَلات   

بةلكة بةثَيي ثرةنسيثة طشتطرية معياريءئةخالقيةكان دياري دةكرَي، 
ناشَيءناكرَي لة دةقَيكى دةستوورى فالنءفيسار دةوَلةت 

ثوخت بكرَيتةوة، طةريش رؤشنبرييي نةتةوةيي ثَيويست (دياريكراو)
بَي بؤ شوناسي بةرتةسكى نةتةوةيي ئةوة بؤ هاووَلاتَيتى دةستووريي 

، كة تةنيا ثَيويستى بة رؤشنبريييةكى سياسي ثَيويست نيية
ليرباليءمةدةنية بةجؤرَيك ناكرَي بةتةنيا يةك كةلضةرءرؤشنبرييي 

 . دياريكراوتايبةت قؤرخى بكات(نةتةوةيي)
وَلاتانى ئؤروثي لةو بيست ساَلةى دواييدا طؤِرانى بنةِرةتيان بةخؤوة   

ةريانة بةجؤرَيك بينى بةهؤى لَيشاوى عةولةمةو رةوتى لكاندنى كيشو
 .(21)نةتةوة كالسيكيةكانى ترازاند - ختوبءفؤرمى ئومة-
ئةو بزووتنةوةية لةسةر ضوار ئاست كارى كردةسةر بونياتى   

ئاسايشي ياسايي دةوَلةتى ئيداري، سةروةريي دةوَلةتى / دةوَلةت
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هةرَيمايةتى، شوناسي جةماعي هاوبةش، شةرعيةتى دميوكراسي 
ة ئاسةوارى ئةو وةرضةرخانةش ل. دةوَلةتى نةتةوةيي

فرةكةلضةرييءلةبارضوونى شوناسي نةتةوةيي دةوَلةت بوو، ئابوورى 
دةوَلةتى نةتةوةيي وردة وردة )جَيطةى سياسةت دةطرَيتةوة

تواناءهَيزى باجكؤكردنةوةء نةشومناى نةماوة، ئينجا زةمانةتى رَيسا 
سيستةمي دميوكراسي ئةجمارة (بنةِرةتيةكانى شةرعيةتي

َيضةوانةوة بةرةو دواوة هةلومةرجة كؤمةَلايةتيةكانى بةث
بةشداريكردنى سياسي تَيكدةشكَييَن، بةو ثَييةى سياسةت ض 

 .كاريطةريةكى ئةوتؤى نةماوة بةسةر هاوبةنديية كؤمةَلايةتييةكان
 ،لة كؤتايي سةدةى هةذدةهةمدا ئةزموونةكانى ئازادىء رزطارى  

ى مرؤظى خستةوة، ئينجا هةر ضةمكةكانى سةروةريي ميلليء مافةكان
هةوَلَيك بةمةبةستى زةبتكردنى ختوبى كؤمةَلةى سياسي بةرووى 

فرةيي )منوزةجي طةردوونى لةمةِر يةكسانى دةبَيتةةوة، ئةمةش لة 
خؤدةبينتةوة، هةردوو دياردةش (ئينديظيدواليزم)و(رؤشنبريي

ثَيويستيان بةوةية هاوبةندي ئؤرطانى نَيوان دةوَلةتى 
هةَلوةشَينينةوة  -ئةسَل-كي رةسةنءئومة وةك كؤمةَلةيةدةستوورى

 رفراوانرت بَيت بؤ بازنةيةكى تَيهةَلكَيشانةوتاوةكو بوارى هاريكارى بة
طوجناء لةطةَل شَيوازة نوَييةكانى ئةو قةوارة سياسيانةى  ءزَيدةكراوة

 . لةسةر ضةمكى سةروةريي دابةمشةند هةَلنراون
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ضيوةيةدا دوو ثرؤذةى جيا ثةيرةو هابرماس بة ئاشكرا لةو ضوار  
دةكات، لةاليةك دةوَلةتى فيدراَلي ئؤروثي دميوكراسيية، خولقاندنى 
فةزايةكي طشتطري لةسايةى بةها دميوكراسييةكان ء تةشريعاتة 

 (.ثِرؤذة بةشؤرةتةكةى كانت)جيهانيةكان
 –دواجار بؤ ئةوةى لةرووى ئةقَليةوة بةرووى عةولةمة ببينةوة   

ثَيويستة فرة يا ضةند  -برماس ئاماذةى ثَيدةداتهةروةك ها
فؤرمءشَيوازَيكى خودسيستمازةكاريي دميوكراسي بؤ كؤمةَلطة 

 .طةشةثَيبدةين لة نَيو ثَيكهاتةى ثؤست نةتةوةييدا
 كؤدةنطيي ء جياوازي -1

زةيةكة قسةكردن لةسةر لَيكتَيطةيشنت الى هابرماس لةراستيدا دةروا  
، بةثَيضةوانةى (ئيجماع -ءكؤدةنطينرَيككةوت)بؤ قسةكردن لةسةر

ن ثَييان واية جياوازي (جياوازي)ئةوانةى سةر بة بؤضوونى 
 داهَينانءئةفراندن لةضاو ئيجماع تةنانةت ئةمةبةتواناترة بؤ 

 .دوماهي رووةو ئريهابي فيكريية
انيةت هابرماس بةتةنيا لةسةر ئاستى تيؤري طفتوطؤ لةبارةى ئةقَل   

زةكردنى لة فةزاى طشتى، دميوكراسي الى ئةو ناكا، بةلكة ثراكتي
لةنَيو كؤمةَلطةدا واتة ( كؤمةنيوكةيتظ)ئامِرازَيكة بؤ بِرياردان لةسةر 

 .ى هابرماس رةهةندَيكى سياسي هةيةفةلسةفةكة
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رةخنةكة بريتية لةوةى تيؤرةكةى هابرماس يؤتؤبياية، جا لَيرةدا  
ي واية زياتر لةوةى مايةى ثيادةكردن بَيت، لؤهمان ثَي

هةميشة نابتة كؤدةنطيي، بةلكة جياوازيش، ( كؤمةنيوكةيتظ)
سةبارةت بة راى طشتىءياساءدميوكراسي، دوو رةهةند هةن بؤ راى 

 :طشتى
 .مةبةستةكةى تةروجيي سياسي يا بازرطانيية-2
واقيعييةكانى  رةخنةيية طواية رةنطثَيدةرى هةَلوَيستء رةفتارة-1

 .جةماوةرة
ةرضاوةى يةكةمى دةسةَلاتى سياسية، هةر ئةويشة راى طشتى س بؤية  

: رَيثَيدةرى طةل بؤ ثيادةكردنى سةروةرييةكةى، ثرسيارةكة ئةوةية
اني طشتى لة نَيو رةوتة ئايا ئةوة راى طشتية لة رَيي ديالؤطَيكى ئةقَل

جياجيا فيكرييةكانى كؤمةَلطة فؤرمةَلة دةبَي يا بةتةنيا هةَلوَيستى 
نةى زؤرينةى ثةرلةمانى ثَيكدَينن، طوزارشي حزبة سياسيةكان ئةوا

 .لَيدةكةن؟
طوتارى دميوكراسي هةميشة هةِرةشة لَيكراو ثَيويستى بة وريايي   

ثارَيزةرَيكى ميلليية، دووةميش ئةقالنيةت كة لة فةلسةفة خؤى 
 .دةنوَييَن

بةو جؤرة هابرماس ثشتبةستووة بةطوتارى جةماوةرى مؤركَيكى  
 . ثَيوة بَي فةلسةفةى –ئةقالنى 
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ئةو كة : هابرماس سَي منوونةى تيؤري بؤ دميوكراسي دَينتةوة  
 رباليءكؤماري دةطرَي، منوونةيةكىرةخنة لةهةردوو منوونةى لي

مشاوةرة،  -وونةى تةشاورىمن)ى ثَيشكةش دةكات بةناوى تايبةت بةخؤ
ئةو سَي منوونةية لة نوختةى بؤضوونيان لةبارةى   (مشورةت

اسي لَيكجياوازن، ليربالي ثَيي واية رؤَلءوةزيفةى ثرؤسةى دميوكر
دميوكراسي ثَيشخستنى كؤمةَلطةية لةسةر دةوَلةت، كؤمارى ثَيي واية 
: دةوَلةت لة كؤمةَلطة جوَي نابتةوة، سةبارةت بة ضةمكى هاووَلاتيش

زاتي يا سلبيانةى هةيةتى بةرووى  ليرباليزم الى واية بةندة بةو مافة
َيك شةرعيةت ثةيوةستة بةوةى تاضةند دةوَلةت ئةو بةجؤردةوَلةتدا،  

مافانة دةثارَيزَي، بة ديدي كؤمارى فؤرمَيكى مةدةني وةردةطرَي، 
بةجؤرَيك ثاراستنى ئةو مافانة ثَيويستى بة بةشداريكردنى 

 .ئيجابيانةى هاووَلاتى هةية لة نَيو دةوَلةتءكؤمةَلطةدا
ثةيوةستة بة –اندا لة كؤمةَلطة ئؤروثيية ثريةك –ليرباليزم    

ئةدةبءفةلسةفةءمَيذوو، ئةو : مةعاريفة ئينسانييةكان وةك
مةعريفانة قووَلبيينءتواناى هةَلبذاردن دةخةنةوة، ضؤنيةتى 

ئاراوة واتة ئاخاوتن بةروونىءنووسني  ثةيوةنديكردن بةويديكة دَيننة
بةشَيوةيةكي باش، ئةو بةو جياوازيءفرةنطيةى 

دوماهيش هةوَل دةدات طشت  :ةك ئةقيدةدةخاتةِروو ن(خيار)بذارة
 .رووة جياكانى شتةكان خباتةبةر ضاوان
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داخوا ضؤن ئةو كؤمةَلة ثَيشنيازة : لَيرةدا ثرسيارَيك دَيتة ثَيشةوة  
انيانةى لة ليرباليزمةوة هةَلقووَلاون تؤماتيكيانة بةرنامةيةك بؤ ئةقَل

 -مالرؤ)سةيةىئايا ثَيويستة ئةو ق ثارتة طةورةكان فؤرمةَلة ناكةن؟
Malraux) ليرباليزم هةقيقةتَيكى سياسي نيية، )ثشرِتاست بكةينةوة

 (.بطرة تةنيا شعووركردنة
ليرباليزم نةخشةسازى كؤمةَلطةكانى ئايندة نيية يا جيهانَيكى   

ئايديالي، ئةو دوورة لةو ثرؤذانة، ليرباليزم تةنياوتةنيا 
رضي ئةمة كةمة، لَي بةكارهَينانءثيادةكردنى ئازادى دةبةخشَيت، طة

رةرةنطة سةبارةت بة ئةو ئايندة  طشت شتَيكة، لة ناوةِرؤكيدا فرة
 .(71)ئةوةية، كة تاكةكان دروستى دةكةن طةر هاتوو ئازاد بن

هابرماس كة كؤكة لةطةَل منوونةى كؤمارى كاتَيك دذ بة   
ثوختكردنةوةى ثرؤسةى دميوكراسية لة نَيو بؤتةى سازشكارييةك 

ذةوةنديية تايبةتةكانءدذةكان، هةروةك ليرباليةكان بؤى لةمةِر بةر
دةضن، بةو ثَيية ء ئاستة طرنطيةكي زؤر دةدات بة كردارى 
 كؤمةنيوكةيتظ، كة بةهؤيةوة ويستَيكى دةستةجةمعى فؤرمةَلة
دةبَيت، ئةو فؤرمةَلةبوونةى بةتةنيا لةرَيي لَيكتَيطةيشتنَيكى 

ات، بةلكة بة ئةخالقي لةبارةى شوناسةوة بةئاكام ناط
راوَيذكارييءمشاوةرةورَيككةوتنَيكى ئةخالقي لةبارةى بةشبةشكردنى 
بةرذةوةندييةكان لة نَيوان تاكءكؤمةَلةكاندا، ئةمةشة ثةرادميي 

ئةحزابء تيمة ( وةسيت)دميوكراسي تةشاورى، كة لة سةر ثَيناوةكانى
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وةى ثةرلةمانييةكان لةاليةكء ديالؤطي ئازادانةى نانيزامى لة ضوارضي
فةزايةكي طشتطري يا كؤمةَلطةى مةدةنى لة اليةكي ديكةوة سةرضاوةى 

 .طرتووة

 ثَيشكةوتوودامةَلطةى سةرمايةدارى قةيران لة كؤ2-
قةيرانى نَيو كؤمةَلطةى سةرمايةداري ثَيشكةوتوو لة حةفتاكاندا   

بةالى هابرماس ثةيوةستة بة ئيدارةوة، قةيرانة ناوبةناوة 
بة سةرمايةدارى، رووةو مةيدانة سياسيةكة ئابووريةكان تايبةت 

ملدةنَي، لةبةرئةوةى دةوَلةت لَيرة بةدواوة دةستى سةرةكي هةية لة 
ئيداريةكةى، طةريش لةرووة  ثرسة ئابووريةكان لة ميانى تةقةنيةتء

مةترسي قةيرانةكان لةسةر ضةند ئاستَيك دابَيءدةالالتى جياجيايشي 
ءدذيةكيةكة سةرةكيةكةى نَيو هةبَي،  ئةوة دواشت بةرةو ناكؤكي

دةبتةوة، نَيوان خواستةكانى  كؤمةَلطةى سةرمايةدارى لَيذ
 .بةرهةمهَينانى كؤمةَلايةتيءموَلكايةتي تايبةتى قازانج

هابرماس ضوار جؤر شَيوازى قةيران  دياري دةكات، قةيرانَيكى   
ئابوورى روودةدات كاتَيك سيستةمى ئابوورى ئةو برة ثَيويستةى 

انى كاتَيك بَير بؤ بةكاربردن بةرهةم ناهَييَن، قةيرانَيكى ئةقَلخَيرو
دةوَلةت بَي تواناية بؤ بةدةنطةوةهاتنى هاوكات بؤ ثَيداويستيةكان 
لةمةِر ثالني ئابوورىءثَيداويسيت بؤ مانةوةى ثَيشينةى موَلكايةتي 

 . تايبةت بة كةَلةكةبوونى سةرمايةدارى
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انيةكان زؤر ثَيويستى بِريارة ئةقَلكاتَيك سيستةمى ئيدارى بِرَيكى  
رةضاوناكاتء بةهةند وةرناطرَي، جا ضارةنةكردنى ئةو دذيةكية 

دةخاتةسةر ثشت، ئةويش قةيرانى ( سَييةم)رَيطةى قةيرانَيكى ديكة
شةرعيةتة بةمانا حةرفيةكةى، ضوون درزَيك دةكةوَيتة نَيوان ثاَلنةرة 

بوورىء ئةو ثاَلنةرانةى ئا - ثَيويستةكانى بزواندنى سيستةمى سياسي
رؤشنبرييية، دواشت دةشَي ئةمانة -زادةى سيستةمى كؤمةَلايةتي
كاتَيك سيستةمى ( motivation -ثاَلنةر)هةمووى ببنة هؤى قةيرانى 

رؤشنبرييي ئةو بِرة ثَيويستةى واتا ناخاتةوة، بؤ ئةوةى  - كؤمةَلايةتي
 .ثاَلنةرى بزاوتةكة بَيت

بةندبن بةبازاِرءميكانيزمةكةى،  بةكورتى مةرج نيية طشت كارةكان   
بةو هاندةرانةى تةنياوتةنيا ثشبةستووة بة بةرذةوةندي شةخسي لة 

 ن شتَيكى ديكة هةية، ئةوةى ناوثشتةوةى هةر سةركةوتنَيكى مةز
ئةخالقييةكان، بؤ منوونة  بةها -رةنطة طوزارةكة كؤنيش بَي–اوة رن

ة، كة لةسةر سةرِراستى ذاثؤن بنةماكةى بةرذةوةندييءسوودمةنديي
دةستى )دةهةمبةر كؤمةَلءطرووث وةستاوة، ئةركءبريي مةدةنيانة

دةبات بةرذةوةندي شةخسي  كة ميللةتَيكى هاوشَيوة بةِرَيوة(شاراوة
 .هةَلسووِرَينةروبزوَينةرى نيية

دةردةسةريةكانى كؤمةَلطةى سةرمايةدارى ثَيشكةوتوو لةمةِر   
ةوةى دةرةجنامةكانى قةيرانى ئابوورى قةيرانى شةرعيةت، بؤ طوَيزان

 . بؤ بوارة طشتيةكانى سياسةتءثاَلنةرى فةردى، دةطةِرَيتةوة
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لةو قؤناغةدا، هزركردنءديدي هابرماس لةمةِر ئاراستةكانى   
هةمان ئةو رَيطةيةية  -تايبةت بة سةرمايةدارى ثَيشكةوتوو–قةيرانى 

سةر رى ثَي ضارةكة ماترياليزمى مَيذوويي دذيةكيةكانى سةرمايةدا
كرد، هةر لةو قؤناغةدا دةكرَي ضاوبدةينة كاريطةرى ثةرادميةكانى 
سيستةمي بؤ سةر بريكردنةوةى، وَيراى طرنطي دانى بة 

يي كارلَيككردنءطوزةران، ئةوة هةمووى دةكةونة ذَيرركَيفي وابةستة
قةيرانةكة بةرةو  مسؤطةرة تةوذمى.لةمةِر كاروةزيفةى كؤمةَلطةيي

ئابوورى دةضَيت، لَي دةوَلةت هةر ئةو ئةَلقة  - ؤمةَلايةتيسيستةمى ك
 . الوازةية

لةو هاوكَيشة كالسيكيةدا قةيرانى سةرمايةدارى ثَيشكةوتوو لة     
قووَلايي داية بةهؤى لَيكدووركةوتنةوةى كايةى طوزةرانء سيستةم، 
سةرنج دةدرَي دةسةَلاتة حكوميةكة لةو هاوكَيشةدا ئةوةية 

بةهةرحاَل (بةقةد ئةوةى ثَيويستة -بةريئانة-بَيباكمةوريدَيكى )
دةستتَيوةردانى دةوَلةت لةرووى كؤمةَلايةتيةوة لة بوارى ذيانى 
هاووَلاتيانى تؤماتيكيةء لة روواَلةتدا ض كَيشةيةكي نيية، بةرفراوان 
بوونى ياساءبريؤكراسيي بةتةواوةتى هةروةك ئةنتى كاريطةرةكانى 

سياسةتى كؤمةَلايةتي دةوَلةتة، هةروةها بةرهةمهَينان، كة زادةى 
مؤركى زانستى سةر خزمةتطوزارية كؤمةَلايةتيةكان ئةمانة طشتيان 

 .ئامِرازطةلي نائةكتيظءبَيرتس نني، دووريشة وابن
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بنةِرةتى لة  فانتازياىرؤشن دةكاتةوة، كاتَيك هابرماس ئةو رةوشة 
و ري لكاوة بةهةيةى طةوةتى خودايي دةخاتةِروو، ئةو فانتازيادةوَل

 .يؤتؤبيايةى تايبةتة بة ئةو
تؤِرى ثَيوةرة حقووقيةكانيش، ))ئةويش ئةوةية لةطةَل سةركةوتنى  

هةَلاوسانءبريؤكراسيي دةوَلةتىءدذة دةوَلةتى، ناسرةوَي،  رووى كة لة 
بةرةو ئةوة دةضَي رووماَلكردنى ذيانى رؤذانةى بةكارخةرانى 

ةمتةى دووةم ديار ئةوكاتةش ئةو س ((كردةييءطرميانةيي
داري دةكةوَيتةوة، كَيرظةكة لة طرنطيدان بة قةيرانى سةرماية

يي بة ذيانى تاكةكان نَيكى بَيكؤتاثَيشكةوتووةوة بؤ جَلةوطرت
 .الردةبتةوة

يةكةمني هاوكَيشة بةالى هابرماسةوة سةبارةت بة دةردةكانى  
ثَيدةضَيت مؤدَيرنيزم ئةوةية، كة كاريطةرة بة ماترياليزمى مَيذوويي، 

ئةو بيةوَي تواناى رةتدانى كؤمةَلطةى سةرمايةدارى فؤرمةَلة بكات، 
  بناغةكانى راماَلينى مةِرةل دووةمينيش سةر بة هزركردنى ظيبةرة

 .ى ذيانى رؤذانةسستم
 قؤرخكردنى جيهانى طوزةرَينراو  -3  

 ئاماذةية بة بةهاطةلء (Lifeword)بريؤكةى جيهانى طوزةرَينراء
كاتَيك هابرماس بة هؤى زمانةوة دةطوَيزرَينةوة،  ئةوتؤ  رَيساطةلي

باس لة ثَيكهاتةكانى جيهانى طوزةرَينراء دةكات ئةوة مةبةستى 
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كةلضةر ئةو )بةو ثَييةى(شةخسي بةشةرية)كةلضةروكؤمةَلطةو
مةعريفة ئامادةيةية، كة الى خودة بكةرةكانى نَيو ثرؤسةى ضاالكي 

مؤركَيكى طرميانةيي  -تانةيةتةئويال-تةواسولس سةرضاوةى ئةو 
كؤدةنطيان هةية، ئةمةش بة طةِران بةدواى لَيكتَيطةيشنت لةبارةى 

كؤمةَلطةش ئةو سيستةمة (شتَيكى دياريكراو، كة لةجيهاندا هةية
مةشروعةية سةرضاوةى هاوكاريةكي بينائاساية لةسةر ئينتيما 

، ةَلكيدادةستةجةمعيةكان، كة بةرهةمهَينى ثةيوةنديةكانن لةنَيوان خ
لةفزَيكى تةقةنيية، واتة ( personality)ثريسؤنالييت 
ةكردنءكردار دةستةبةر بة هؤيانةوة خودي تواناى قسئةوتوانستانةى 

دةكات، هةروةها بةشداريكردن لة ثرؤسةكانى لَيكتَيطةيشنت لة نَيوان 
خودةكانءهةر جارةى لة نَيو سيستةمَيكدا، كارةكة ثةيوةستة بة 

ركردنى تواناى سةملاندنى شوناسى خود لة نَيو توانستى دةستبة
 .سيستةمة جياجياكانى كارلَيككردن

ضةمكى جيهانى طوزةرَينراء الى هابرماس ضةمكَيكى بنةِرةتيية لة   
بينا تيؤريةكةى، ضوون ضةندين دةقي بؤ داناوة نةخامسة لةمةِر 
ثةيوةندى ئةو جيهانة بة سيستةم، روونيشة لةو ثَيناسانةى 

كهَينةرةكانى جيهانى كؤمةَلطةوكةسايةتى واتة رةطةزة ثَيكةلضةرو
طوزةرَينراء، هابرماس بةردةوام ضاالكي تةواسولي دةخاتة نَيو 
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ضوارضيوةي ئةو جوغزوسيستةمانةى بوارةكانى ئةو جيهانة 
 .بةرهةميان دَينن

 ئاَلؤزبوونى بَيسنوورى سيستةمة كؤمةَلايةتيةكان هؤيةكةى بؤ 
رنةكان دةطةِرَيتةوة، هةروةها طؤِرانى طةشةى كؤمةَلطة مؤدَي

ية لَيكرتازانى فؤرمةكانى هاوسةنطى كؤمةَلايةتى بةو ثَي
سيستةمطةلءجيهانى طوزةرَينراوة، ئةو لَيكرتازانةى بنةماى 
هزركردنى دواليزمانةى مؤدَيرنيزم بوو، لة كؤتاييدا لة نَيو 

مطةلة نةخامسة سيستة)دابةشبةندي نَيو سيستةمة كؤمةَلايةتيةكان
و بوارى طوزةران،  (الوةكيية ئابوورييءسياسيءئيدارييةكان

 .تةرجةمةدةكرَي
كة ئامِرازي دووبارة ( كردارى كؤمةنيوكةيتظ)دوماهي  

بةرهةمهَينانةوةى بونياتة رةمزيةكانى بارة طوزةرَينراوةكةيةء 
وةئةستؤى مؤدَيرنيزمة،  سيستةمطةىل بزاوتَيكى تايبةمتةندة لة 

يا (قوتاخبانة)ووبارة بةرهةمهَينانةوةى رؤشنبريييفةرمانةكانى د
ثَيكدَييَن، ئةو ( خَيزان)يا كؤمةَلطةيي(ياسا)لكاندنةوةى كؤمةَلايةتي

كردارة بةهؤى ثَيشينةى لكاندنةوةى سيستةمطةلي نةخامسة 
يةكة لةبارةى ات، وةالدةنرَي، هزركردنة بونيادودةسةَل(مال)ماية

اتة سةر ئةو هاوبةنديةى مؤدَيرنيزم الى هابرماس جةخت دةك
ثَيويستة هةبَي لة نَيوان هةردوو فؤرمى لكاندنةكة، هابرماس ثَيي 
واية مةحاَلة بةبَي ئاراستةى بكةرةكانء بةبَي ثشت بةسنت بة ضةمكى 
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بةنديية لة سيستةمطةل، لة كؤمةَلطةى مؤردن بطةين، لَي ئةو هاو
 .واقيعدا هاوسةنط نيية

انيةتة وداى نَيوان هةردوو فؤرمى ئةقَلهابرماس ثَيي واية ئةوة مة  
لَيكدةداتةوة، ئةو دابِرانة بةرفراوانةى  (لة طةوهةرةوة) سوخريةى

نَيوان سيستةمءبوارة طوزةرَينراوةكة، مةرجَيكى ثَيويستة بؤ 
طوَيزانةوة لة كؤمةَلطةكانى ضينة ثلةدارةكان لة فيؤداَليزمى ئؤروثايي 

لة يةكةم قؤناغى مؤدَيرنيزمدا، بؤ كؤمةَلطةكانى ضينة ئابووريةكان 
 :لَي ثةرادميى سةرمايةدارى لةمةِر نوَيبوونةوة ئةو خةسَلةتةى هةية

بونياتة رةمزيةكانى بوارة طوزةرَينراوةكةى بؤطةنكردووة، بةهؤى  
داخوازيةكانى سيستةمطةلة الوةكييةكان، كة لة ميانةى 

ء  مايةودةسةَلاتدا جياوازءسةبةخؤبووة، لة نوَيبوونةوةدا
لة رَيطةى )بةثَيضةوانةى دةستنووسةكةى ماركس سةرخانةكان
دةبن بة (بازاِرطةراييءبةياساكردنى ثةيوةنديية كؤمةَلايةتيةكان

كؤمةَلطة، لَي روئياكة بةو ( كؤمةنيوكةيتظى)قؤرخكةرى بنةماى 
ئاسانكارخيوازية نيية، هابرماس بؤ منوونة هةست بة زَيدةطؤيي 

ةت بة كؤمةَلطة مؤردنةكان، دةكات، هةروةها نؤرماتيظانةى ياسايي تايب
ويستى بَيسنوورى ئةو زَيدةطؤييانة لةرووى زةبتكردنى هةَلضووانةى 
هةرجارةى ذمارةيةكي زؤرى كةرتةكانى طشتءتايبةتى ذيان، 
كؤنرتؤَلكردن ء زاَلدةستى بةسةر ئادةميزاد تةنيا لة رووى هةَلكشانى 

واية، ئةوة كةماسي  بةئةقَليبوونةوة نيية، وةك ظيبةر ثَيي
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بةئةقَليبوونى بوارة طوزةرَينراوةكةية هؤكارى ترازانى لة 
سيستةمطةل، ئةمة دةستنيشانكردنَيكى جياوازة، بةمة وةَلامةكةى 

 .رة ملمالنةى مؤدَيرنيزم  جياوازةهابرماسيش لةبارةى طةو
جالَيرةدا شيكردنةوةى بزووتنةوة كؤمةَلايةتيية نوَييةكانيش   

خؤى دةدؤزَيتةوة، هيض كؤمةَلطةيةك بةبَي ملمالنة ضوارضيوةى 
بوونى نيية، خؤشبةختانةش ئةو ملمالنانة هةميشة توندءخوَيناوى 

انة نني، لَي هةر كؤمةَلَيك لة هةناوياندا هؤكارةكانى ئةو ثَيكداد
 .كراوةيةءشاراوةية هةَلدةطرن

ةى بؤ منوونة رةوشى هةندة وَلات ديارة ضاالكى ئابوورى هؤى نانةو 
طةلةك ثَيكهةَلثذانءهةَلشاخانن لة نَيوان تاكةكانء طرووثة 

لة كؤمةَلطةكانى ثَيشرتى سةرمايةداريدا كة )كؤمةَلايةتييةكان
لةبنةِرةتةوة كشتياري بوون بةشي زؤرى ملمالنةكان بةهؤى 

بوو (ئومة)ليرباليزم تاكة هاندةرى بوونى)()*(قةرزردةروقةرزدار بووة
انيةتى ئومة، َي لةو ديو طشت ئةمة ئةقَللة سةدةى نؤزدةهةمدا، ل

يةكسانيةكةى النى كةم لةرووى ثرةنسيثةوة، فةردانيةتةكةى، 
        ليرباليزم  دواشتيش شةرعيةتةكةى رَيطر بوون لةبةردةم 

طوزارش لة ، لة نَيو كؤمةَلطةدا جياكاريكردن لة نَيوان ضينةكان لةمةِر
نةى ضينةكان ئةو زم دةكات، جطةلةوةى بريؤكةى ملمالماركسي

 بريؤكةيةية، كة ماركس لة نةوةكانى ثَيشةخؤى وةرطرتبوو، ئةوانةى
 ، (81)(هةرطيز بةيانيان نةكردبوو ء قةتيش سؤسياليست نةبوون
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  ملمالنة نوَيية كؤمةَلايةتييةكان بةو ثَييةى توانستى ثرؤتستؤكارين، 
يء رهةمهَينانةوةى رؤشنبرييزادةى كايةوبوارةكانى دووبارة بة

 -ضاالكييةكان لة ذَير كؤمةَلايةتني، ثرؤسةى تَيهةَلكَيشكاريي
ن رةطوريشاَليشي بؤ -دامةزراوةيي يا لةدةرةوةى ثةرلةمان

: رةنطة دةوَلةت بيدا، بةكورتىطواية  يةقةرةبووكردنة نوَييةكانةوة
نوَييةكان زادةى طريوطرفتةكانى دووبارة دابةشكردنةوة نني،  ملمالنة

فؤرمةكانى ذيان، ( grammaire)ثرسيارانةن رووةولَي زادةى ئةو 
 ئيدارى جيهانى  -باَلدةكَيشَي، هةرضةند تةجةموعى ئابوورى

..................................................................... 
تمام الساحلي، :ت-موريس فالمان-الليبرالية المعاصرة :كتَييب  بِروانة)*()

 (.2002 بيروت، – لبنان مؤسسة مجد،
طوزةرَينراوى كؤنرتؤَل كرد، ئةوةندة ملمالنة كؤمةَلايةتيةكان، 

كؤنةكانى نَيو سينتةرى ئابوورى، كة  دةبينني، سةربارى ملمالنة
راستةوخؤ دةبنة سةيرورةى بةرهةمهَينان،  ئةوة طريوطرفتى 
ديكةءنوَيش هةن لة دةوروبةرة بةرهةمهَينةرةكةدا، كة وا 

نةشومنا رووى لة  كة بابةتى هاوبةشي رةخنةطرتن بنادَيتةبةرضاو ت
، لةبةرئةوةى ثةيدابوونى بةندة بة قؤرخكردنى كاية داكردن

طوزةرَينراوةكة، بزووتنةوة كؤمةَلايةتيية نوَييةكان ثةرضةكرداري 
دةخةنةوة، بةطوِرتردةبَي بؤ ( جطة لة رةوتى فيمينيزم)بةرطريانة

كات بؤ  هةمان( يوكةيتظكؤمةن)ثاراستنى بوارة بيناييةكانى 



   

 

 

 

 

215 

لةسةر  دةستبةسةراطرتنى زةوينةى نوَيءتازة، تةنانةت هابرماس قسة
طؤِرينى يا وةرضةرخانى ملمالنةكان دةكات، سينرتاليزة لةبارةى رؤَلى 
كرَيضيءبةشداربوو رووةو  رؤَلى بةكاربةرء كِريار، يةكةميان ض لة 

يكةش توانستى توانستى دةسكةوتى بةشةرى زاتى زياد ناكات، ئةويد
 .خودبةديهَينان بةرفراوان ناكات

طةر مؤركى تراجيديايانةى مَيذوو الى ظيبةر، لة دابةمشةندة   
نَيوخؤييةكانى نَيو بوارة ئةخالقيةكةية، بةمةش لة سوثةر 

ئةوة ديدي  -رةنطة جاروبار دذمان بوةستَيتةوة -انيةت دايةئةقَل
رووةو ئةوةية  هابرماس، كة لؤكاشى طةنج زةوينةى رةخساند،

ملمالنةى مؤدَيرنيزم رؤدةضَيتة ناو فةزايةكى تَيهةَلكَيش بةيةكي 
انيةت، دوو جيهانى تةواو، لَي يةكَيكيان نَيوان دوو جيهان لة ئةقَل

لةسةر حيسابى ئةويديكة نةشومنا دةكات،  هابرماس دواجار دووبارة 
ء يستةمفؤرمَيكى نوَي بؤ دذيةكية ريشةييةكةى نَيوان مةوزوعيةتي س

 .زاتيةتي بكةرةكان، دادةِرَيذَي
ثرؤسةى سيستمازةكردنى ئيدارى بةالى )هابرماس سةرجندةدا  

لَي (ظَيبةرةوة دياردةيةكى طةوهةرية بؤ فامكردنى كؤمةَلطة مؤدرنةكان
ةوَلةتى مؤدرن بوارى ديكةش زةكردنى دفؤرمةكانى ديكةى سيستما

بةئةقليبوونى سيستةم  دةطرتةوة جيا لة ئابوورىءئيدارة، جا لَيرةوة
ضونكة ئةو مةعريفةيةى تواناى بةئةقليبوونى هةية لة )ثَيويستة
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تواناى سيستةمة كؤمةَلايةتيةكان بؤ خودسيستمازةكردن رادةى هَيزو
 (.بةدياردةكةوَي

هةر سيستةمَيك سيستةمطةلي الوةكى دةردةدات لة سونطةى ئةمةوة   
-وةسيت)َيناوثلة نَيو جيهانة طوزةرَينراوةكة، هةروةها 

ediums) دَينتة ئاراوة، كة رؤَلَيكى بنةِرةتى دةبينن لة راطرتنى
 .مايةودةسةَلاتءزمانة:بةالنسءثةيوةندييةكانى، جا لةو ثَيناوانة

هابرماس ثَيي واية جيابوونةوةى نَيوان سيستةمءجيهانى   
طوزةرَينراء مةرجَيكى ثَيويستة بؤ هةنطاونان لة كؤمةَلطة فيؤداَلة 

ثييةكانةوة بؤ كؤمةَلطة ضينايةتيةكانى مؤدَيرنيزم لة ئؤرو
قؤناغةكانى بةراييدا، لَي منوونةى سةرمايةدارى نوَيبوونةوة 

بونياتى رةمزى جيهانى طوزةرَينراو )خةسَلةتَيكى هةية بريتية لةوةى
تَيكدةدات لة ميانى ثَيويستيةكانى " بةشتبوون"هةر دياردةيةكى

ى بةهؤى مايةودةسةَلاتةوة سيستةمة الوةكييةكان، ئةوانة
 .(سةربةخؤوجيا خؤيان نواند

جا لة نَيو خودي ئةو فةزا رؤشنبرييةدا ثَيويستة لة الربوونةوةو  
بةردةوامبوونى ثِرؤذةكةى ظيبةر تَيبطةين، زَيدةطؤيي نيية ئاوا لة 
كاروكردةوةكانى هابرماس بطةين بةو ثَييةى خاووخليضيةكى 

ى ظيبةرة، لةبةرئةوةى هةر رةخنةيي خاوخليضي تراجيديانة
كؤمةَلطةيةك بة دوو فؤرم لة لكاندنى سيستةمءكؤمةَلايةتى 

كاتة  دةكةوَيتةوة، كة موتةكاملءبةيةكةوة دةبةسرتَينةوة،  ئةوة ئةو
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قؤرخكردنى بوارة طوزةرَينراوةكة، لة جيهانى نوَيدا خاوةن يةك 
 .رةهةندة لةرووى هَيزءتوانستى مؤدَيرنيزم

  قةوة بؤ دميوكراسيي ئةخال لة -4   
ضي بكرَي كاتَيك خوداوةند دةمرَي، بؤ ئةوةى هةرشتَيك ))  

هابرماس ثَيي واية ئةو ثرسيارة سروشتَيكى  ((قةدةغةنةبَي؟
ئةخالقي هةية، بةندة بة تيؤرَيك لةبارةى كؤمةَلطةى نوَي، ئةخالقي 
ديالؤط الى هابرماس عةملانىءدنيايية، لةبةرئةوةى جارَيكى ديكة 

الى ( كؤمةنيوكةيتظ)كردنةوة بةرهةمدَييَن لةبوارى تواناكانى بري
خةَلكى، لة بةرهةمةكانى لةبوارى ئةخالق هابرماس تةنيا ويست 

ثَييةى بريكردنةوةيةكة لةبارةى  دةخاتةطةِر بؤ داِرذتنى ئةقَل بةو
مةرجة طةردوونيية ثَيويستةكانى ثراكتيزةكردنى، هابرماس بة ثَيي 

ثَيي واية ثَيوةرةكان هةرةمةكي نني، شةرعيش نني  ئةو بريكردنةوةية
بة هؤى بةهاكانى دةرةوةى بزووتنةوةكة، لَي ثَيوةرى ئةوتؤن 

 .بةستوو بة بونياتى ثراكتيزةكردنىثشت
كةواتة بنةماى ئةقَلي زانستى لة سروشتى خودي ديالؤطي   

بةشةريداية، مةبةست لة كؤمةنيوكةيتظيش بةديهَينانى تَيهةَلكَيشي 
تةكانة، ئةوة دةبَي ثَيشوةختة طرميانةى دوو ديالؤطكةرى زا

هاوساءيةكسان دابنَيني، تةنانةت طةرهاتوو ئةو مةرجة هةميشة لة 
 .واقيعدا بةئاكام ناطات، ئةمة زياتر طرميانةيةكي ثَيشوةختةية
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جا لةبري ئةوةى دةشَي رازيبوونءرةزامةنديي بطؤِرين يا بسِرينةوة    
ئةوة ثَيويستة ديالؤطكاران ( ؤمةنيوكةيتظك)لة ميانةى كردارى 

سرتاتيجيةتَيك ضَيبكةن بؤ ضارةكردنى ناكؤكية تةئويليةكانيان، هةر 
 .ئةمةشة خةسَلةتى ثرؤسةى ثاساوطةرايي

دميوكراسي الى هابرماس ثرةنسيثَيكى سةرةكيية لة رووى   
ضونكة دميوكراسي دةوةستَيتة سةر بريكردنةوةوهزركردنيدا، 

دياردةى كؤمةَلايةتىءثَيوةرة ةخنةطرتن لة تواناكانى ر
ئةخالقيةكانءشَيوازةكانى مةشروعيةتى سياسيء تةكانثَيدانى رووةو 

 .طةشةكردنَيكى راستةقينة
 
 
 (DeliberativeDemocracy)(تةشاوريي)دميوكراسي-5
مةبةستى هابرماس داِرذتنى دميوكراسيةتَيكة لةسةر بنةماى   

بةدةر لة هةر  -ولتةواس -طرووثَيكى منوونةيي 
مكَيكى ضة( مشاوةرة)ةيةك، هةروةها ضةمكى زاَلدةسيتءهةميةن

، كة لةسةر ديالؤط مةركةزية لة تيؤرةكةى لةمةِر دميوكراسي 
هةَلنراوة، ضونكة بة هؤى راوَيذكاريكردنةوة مافى 
ئاخاوتنءرةخنةطرتنيان دةبَي، هةروةها ثَيشنيازكردن لة كةشة 

 .طشتيةكةدا
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راى طشتىء ويستى سياسي  بؤ هاووَلاتيان فؤرمةَلة جا بةو جؤرة  
دةبن  لة كؤمةَلطةى دميوكراسيدا، ضونكة هةرةطرنطرتين ئاماجنى ئةو 
جؤرة دميوكراسية داكؤكيكردن نيية لة بةرذةوةنديية تايبةتييةكانى 

بةلكة داكؤكيكردنة لة  (رؤسؤ - ثةميانى كؤمةَلايةتى)تاكةكانى طرووث
 .بةرذةوةندي طشتى

 و جؤرة دميوكراسيية بة كردةنيرتين جؤرى دميوكراسي دادةنرَيت،  ئة 
 :ي بريتية لةتكؤَلةطةكانى ئةو منوونةيةى دميوكرا  
 .شةرعي-هةبوونى دامةزراوةيةكي ياسايي  -8
سةربةخؤيي  :بةديهَينانى هةردوو ثرةنسيثي ئازادى -2

 .تايبةتيءطشتى
ى راى سياسي لة دنء فؤرمةَلةبوونطفتوطؤو وتووَيذءراوَيذكر -3
  .َيطةى بةشداريكردنى سياسير
 :ئةو منوونةية كانىهةرةطرنطة سيفةتة 
 .طةلةكؤييةكى سةربةخؤو بةردةوام ثةرةسةندوو دةنوَييَن -8
دةشزانن، كة ئةوان (ديالؤط)ئةندامانى طةلةكؤييةكة بةشدارن -2

بةشدارن لةو ديالؤطة كراوةية، ئازادةى لة شةرعيةت سةرضاوةى 
 .طرتووة

 .طةلةكؤييةكي فرةيية -3
ئةندامانى ئةو طةلةكؤيية دميوكراسية ئاوا سةيري  -4

 .شةرعيةتنطفتوطؤءديالؤطةكان دةكةن بةو ثَييةى سةرضاوةى 



   

 

 

 

 

220 

هةريةكة لةوان هةم خؤى دةناسَييَنء هةميش ئةويديكة دةناسَي  -5
لةرووى تواناى ديالؤط، واتة ئةو توانايةى مةبةستة بؤ ديالؤطي طشتى 

ةكاندا لة ثَيناو ثراكتيزةكردندا بةثشتبةسنت بةوةى (ئةقَل)وان لة نَي
 .ثَيي دةطات (public reason)ئةقَلى طشتى

هةندة بريمةندءتؤذةر ثَييان واية ئةو منوونةية زياتر بةالى   
ئةمِرؤ كؤمةَلطةى )ء دوورة لة ثراكتيزةكردن، لَييؤتؤبياوة دةشكَيتةوة

 دميوكراسي تياية زيندووةولة سةرسياسي بة ثَيي تيؤرةكةى هابرماس 
هاووَلاتيان رؤَليان هةية لة هةر ئاستَيكى بةرفراوان ثيادةدةكرَي، 

بؤنةوثرسَيكى سياسي جا ض بةهؤى نوَينةرانيانةوة بَي يا راستةوخؤ 
ئةو طوتارةش تةنيا روواَلةتى نيية بةلكة كردةنيية كردةورةفتارَيكى 

 (.)*(سياسيانةى تاكةكةسةكان
 وكراسيي ئاَلووَيريانةدمي -6   

راوبؤضوون، بة راى هابرماس ثَيويستة لة ميانى طفتوطؤدا فؤرمةَلة    
ببَيت، كة ئاَلووَيرى رةمزيءسياسي لة نَيو كؤمةَلطة دةيسةثَييَن تةذي 
لة هَيزةكانى ركابةروهَيزةكانى كؤدةنطي، جا بةوثَييةى ئةو سيستةمة 

ة هةردةم ثَيويستى بة سياسيةى دةوَلةتى مؤدرن بةرهةمى هَيناو
وةالى جةماوةرة ئةو بةدواى ئةو فرة ئامرازءشَيوازانةداية بؤ رةوايي 

 .   دان بة دامودةزطاكانى
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هابرماس ثَيي واية ثةيوةندي نَيوان ثَيشكةوتنى تةقةنىءزانست بةو   
ثَييةى هَيزى بةرهةمهَينةرءئايديؤلؤجيانء دميوكراسي تةنيا ئةوكاتة 

ثشتبةسنت بة هؤشياري سياسيءفيكري، كة بةرجةستة دةبن بة 
ورةتدانى بة ثشتبةسنت (نائةقالنيةتى زاَلبوون)ثةردة الدةدات لةسةر 

 بة فؤرمةَلةبوونى ويستَيكى سياسي ثةيوةست بة ثرةنسيثي ديالؤطَيكى
...................................................................... 

االشكالية ):سةبارةت بةو جؤرة دميوكراسية بِروانة كتَييببؤ زانياري زياتر )*() 

من فلسفة الذات الى فلسفة التواصل، هابرماس نموذجا،  -السياسية للحداثة

الجزائر، /الرباط، منشورات االختالف/علي عبود المحمداوي، دار االمان.د

 .1188، 8ط
راشيؤناليزمى )طشتىءدوور لة هةر زاَلدةستييةك، كاتَيك 

هزردةكرَي لة رةوشَيك تياية توانستى سياسي (ةستىزاَلد
 .نةشومنادةكاتءثةرةدةطرَي لةمةِر فيكرَيك ثةيوةست بة ديالؤط

يية كاتَيك تيؤرَيك ناوةٍرؤكة سياسيةكةى لةسةر دميوكراسي راديكاَل
ئةوة جةخت دةكاتةسةر فؤرمةَلةبوونى راي طشتىء ويستى سياسي 

تى دةسةَلا)ور لةواتة دو سياسيةكان دوور لة دامودةزطاى حزبة
دةسةَلاتى )بةوثَييةى سةرضاوةودةسةَلاتى سانسؤري (كؤمةنيوكةيشن

 ةى،انكؤمةَلايةتي بزاوتةئةو كة جةخت دةكاتة سةر طرنطى ( ئيداريية
 . كة شياوي تَيكؤشانن

طةر هابرماس هةوَلءكؤششي بؤ داِرذتنى دميوكراسيية بةثَيي   
ةكيةتي ثرةنسيثي دميوكراسي لة ثرةنسيثي ديالؤط، هاوكات ئةو طةر
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ثرةنسيي ئةخالقي جيابكاتةوة، هابرماس ثَيي واية ثرةنسيثي 
 .دميوكراسي وةَلامَيكي  ئةوتؤى ثَي نيية بؤ مةسةلةى مةعريفة

ئاَلووَيريي )لة ميانةى( ئةخالقى تةواسولي)الى هابرماس   
لة  ضوارضيوةيةكي ئةقالنى بؤ لَيكتَيطةيشنت دةخولقَييَن(طشتطريانة

نَيوان بوراة جياجياكانى مةعريفةو دانوستان لة نَيوان فرة 
بةرذةوةنديةكان، ئةمةش بةهؤى جةختكردنة سةر ثةيوةندي نَيوان 

 .ئةقالنيةتى سياسيءمةشروعيةتى دميوكراسي
ناكؤكي نَيوان هابرماسءرؤلزودريدا ناتةباييةكى فةلسةفية نةك   

نطةرايي دةطرن يا لة وانيةتءطةردوسياسي ئةو رةخنةيةى لة ئةقَل
رةوتة تةئسيسيةكةى ثرؤذةى هابرماس ئةوة ئةوان هةروةك هابرماس 
بةوجؤرة وا بةهَيزةوة وابةستة نني لةمةِر داكؤكيكردن لة كاية 
سياسيةكة لة بريي رؤشنطةريي ثةيوةست بة ثرؤذةى دميوكراسي، 
 ئةوان لةطةَلي كؤكن لةمةِر وابةستةيي بة سياسةتةكانى دميوكراسي ء
دذى نني، لَي ئةوان ثَييان وانيية دميوكراسي ثَيويستى بة بنةماى 
فةلسةيف هةبَي بؤ داِرذتنى، هةروةها دامودةزطة دميوكراسيةكان 

 . انيئةوكاتة بَيرتسن كاتَيك ثشتئةستوورن بة بنةمايةكى ئةقَل
ئةوان سةبارةت بةو ثِرؤذةى هابرماس دذ بةوةن ثةيوةستيةك   

انيةت لةاليةكءدميوكراسي دوونطةراييءئةقَلهةبَيت لةنَيوان طةر
لةاليةكي ديكةوة، واتة دميوكراسي دةستوورى رةتدةكةنةوة بةو 
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ثَييةى ساتةوةختَيكة لة كاروانى طةشةكردنى ئةقَل دةطةَل 
 .ثةيدابوونى وَينة طةردوونيةكانى ياساءئةخالق

طةر بكرَي بةهؤى ديالؤطةوة كاروبارءثرسة سياسيةكان   
، هابرماس تةنيا ئاماذة دةدات بة طوزارشكردن بةو نَيبكرسةرضارة

انى راء ويست فؤرمةَلة دةبَي رَيطةيةى بةهؤيةوة ثَيكهاتةى ئةقَل
كي يةكسان بةرَيطةى سيستةمَيك لة ياسا بؤ هةر يةكَيك بةشدارية

، كة طرميانة تةواسلية داى داِرذتنى ياسادابني دةكات لة رَيرةوت
اقي طشت ثَيوةرة كةضي ثرةنسيثي ئةخَلثَيشوةختةكان زامن دةكات، 

 .بزاوتةكان دةطرَيتةوة
ثرةنسيثي دميوكراسي تةنيا لةطةَل ثَيوةرة حقووقيةكان   

بريؤكة يةكالكةرةكةوة ئةوةية ثرةنسيثي )طوجناوةءدةسازَي 
دميوكراسيي لة تَيهةَلكَيشي ثرةنسيثى ديالؤط لةطةَل فؤرمة 

ر طوتار رَيخؤشكةرة بة داِرذتنى ثةنابردنة بة( حقوقيةكة دَيتة ئاراوة 
ئةخالق لةسةر بنةماي بريكردنةوةيةكي ئةقَلي، هاوكات طرنطي ء 
بايةخى ثةسةندكاريي بةدةر لةهةر زؤرييةك بةو ثَييةى ماكَيكى 
طةورةى دميوكراسية، دوماهي ئةو ئةخالقة لةسةر هزركردنَيكى 

تاكة لة ضوارضيوةى ميتافيزيكيادا )ئةخالقي طةردوونى ضَيدةكات
 بةو( سةرضاوةى شةرعيةت كرداري دميوكراسية، كة ياسا دةطشتَييَن

ثَييةو لةو بازنةيةدا ياسا دةبَيتة ئةو ئامِرازةى بةهؤيةوة دةسةَلاتى 
دةبَيت بة دةسةَلاتَيكى ئيدارى، بةمةش دةبَي ( كؤمةنيوكةيتظ)
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دةسةَلاتة ئيداريةكة هةرطيز داخراو نةبَي، خودي خؤى بةرهةم 
بةلكة بةثَيضةوانةوة دةبَيت هةميشةيي ضاكبكرَيتةوة بؤ  بَينتةوة،

 .بطؤِرَي بة دةسةَلاتَيكى سياسي( كؤمةنيوكةيتظ)ئةوةى دةسةَلاتى 
دوماهى دةبَيت دةوَلةتى ياسا ئةو فؤرمةى طؤِران زةبت بكات بةمةش   

ئةكتيظانة رؤَل دةبييَن لة خودزةبتكارى خودي سيستةمة ئيداريةكة، 
ك دابيَن لة نَيوان سةرضاوة جياجياكانى زةبتى بؤئةوةى بةالنسَي

كؤمةَلايةتي ئةويش مايةودةسةَلاتى ئيدارىءهاريكارية، خةسَلةتى 
بةدامةزراوةييكردنى حقوقي بريتية لة رةطاذؤيي مايةودةسةَلات لة 
نَيو سيستةمطةلي جيهاني طوزةرَينراء بة هؤى ضاالكي 

 (.كؤمةنيوكةيتظ)
ةكةوة طرَيدانى سيستةمءجيهانى بةو جؤرة ياسا رؤَلى بةي  

طوزةرَينراو دةبييَن، ئةو بةو ثَييةى رةنطدانةوةى شتَيكة بةراستى 
بةشَيكة لة ثَيكهاتةى جيهانى طوزةرَينراو، رَيشدةطرَي لة لَيكرتازانى 
تةونى هاريكاري لةسةر ئاستى كؤمةَلطةدا، ثَيكهاتةى كؤمةَلطة لةو 

ديية شةخسية جيهانةدا دةباتة سةر تَيكِراى ثةيوةن
 .تَيهةَلكَيشءرَيكخراوةكان بةشَيوةيةكي شةرعي

كؤمةَلةءطرووثةكان، )ةخؤوةلةو سونطةيةوة طشت ئةمانة دةطرت 
وناوةندءسَينتةرةكان، رَيكخراوة تايبةمتةندةكان بة هةندَي رَيكخراء

هةروةك بينينمان هةندة سيستةمطةلي ( وةزيفةى دياريكراو
لةدةرةوةى بوارةكانى ئةو بزاوتةية، كة تايبةمتةند لةرووى وةزيفيةوة 
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 (ويفاق ثَيوةر، بةها،) بةهؤى سرتاكضةرى كؤمةَلايةتيةوة
مايةودةسةَلاتى )لكَينراوةءطةشةثَيدانى ئةو كؤدانةى تايبةت بة خؤينة

ئةو سيستةمانة لةطةَل ئةوةشدا رةطاذؤية لة ثشكة (ئيدارى
ى دامةزراوةيي كؤمةَلايةتيةكةى طوزةران ء ذيانى طوزةرَينراو بةهؤ

حقوقي، ياسا بةو ثَييةى وةرضةرخَينةرة كاردةكات بؤ ئاَلووَيري 
نَيرةرةكان، خودان ناوةِرؤكَيكى ثَيوةرانةءتةرجةمةكراو بؤ زمانى ياسا  
لةسةر ئاستى طشت كؤمةَلطةدا، بةمةش زمانى ياسا بةراستى برييت 

 .رَينراولة نَيوان سيستةمطةلءجيهانى طوزة( كؤمةنيوكةيتظ)دةبَي لة 
هابرماس ثَيي واية سةرضاوةى راستةقينةى تَيهةَلكَيشى كؤمةَلايةتي،  

بكات بةهؤى فةزا  كة هاريكارية دةكرَي بةشَيوةيةكي ماقووَل طةشة
اوةتر بَي، بةهؤى ئةو كارة طشتيية سةربةخؤكانء زياتر كر

ى بةدامةزراوةيي دةبن بةهؤى دةوَلةتى ياساوة، كة رؤَلى ثراكتيكيانة
ي خؤى هةية لة فؤرمةَلةبوونى راءويسيت دميوكراسي، واتة شياو

ديالؤط لةمةِر ثرةنسيثي دميوكراسي  - ثَيويستة ثرةنسيثي حيوار
ئيدي لةبرى ئةوةى زةمانةتة .     فؤرمة حقوقيةكة وةربطرَي

موئةسةساتيةكان جا طرنطيان هةرضيةك بَي ئةوة ناتوانن فةزا 
موكوِريةكان بثارَيزن، ئةوة طشتطريةكةء كؤمةَلطةى مةدةنى لة كة
ثَيويستة بونياتة تةواسليةكان )هابرماس دةرةجنام ئاماذة دةدات بةوةى

 (طةيةكي مةدةنى حةيةوى، بثارَيزينلة فةزا طشتطريةكة بةهؤي كؤمةَل
راست نيية رةخنة لة هابرماس بطرين لةبةرئةوةى وةزعيةتَيكى 
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مةش بة دةستنيشان كردووة، ئة( كؤمةنيوكةيتظ)ميسالي لة 
جةختكردنةسةر ئةوةى شتَيكى بَيسنوور هةية لةمةِر ثةيوةنديية 
تةواسليةكان، ئةو بارة رَيخؤشكةرة بؤئةوةى دووبارة تيؤرَيك لة 
كؤمةَلطة دابِرَيذَي لة ديدَيكى دياريكراو، ثَييواية خةسَلةتى هةر 
تيؤرَيكى رةخنةيي مؤدَيرنيزم بريتية لةوةى هاوكات بطات بة 

وةسفي مةبةست لَيي سةندنى ثَيوةرةكانى هةقيقةتة، بونياتَيكى 
هةروةها ضوارضيوةيةكي طشتى لةمةِر نوَيبوونةوة، لَي دوا 
مةعقوليةتي جةختكردنة سةر وابةستةيي بة تؤذينةوة ئايندةييةكان، 
دواشتيش روئيايةكي ثَيوةرانةو رةخنةيية بؤ خودي ئةو 

 .مؤدَيرنيزمة
دووسةرة لة نَيوان ئةركءمافةكاندا رَيزطرتنى )هابرماس ثَيي واية   

كردارةكة ثابةندة بة ( لَيرة لةسةر بنةماى ثةيوةندطةلي ئاَلووَيرانةية
ثةسةندكردنَيكى ئينسانيانةى ئةويديكة، ئةوةى ديكة هةندة فؤرمى 
ثةيوةنديةكانى هةميةنة، كة سِرينةوةى ئةويديكةى طةرةكة 

( كؤمةنيوكةيتظ)فؤرمطةلي بةيةكهةَلشاخانة لةسةرةوةى جيهانى 
بةثَيي ئةو دةستةواذةو وتةزايانةى / تةنيا لة( تةواسل)كَيشةى 

هابرماس دركاندوويةتى تةنيا لة كؤمةَلطةيةك تةرحدةكرَي، كة 
 .ثَيشوةختةو بةشَيوةيةكى بةرفراوان بةدميوكراسي بووة

استى بَيسنوورةءدةتوانَي ببتة طؤِرةثانى جالَيرةدا فةزا طشتطريةكة بةِر 
ة راستةقينةكان لةثَيناوى دانثياناندا، هةروةها دوورخستنةوةى ملمالن
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لةو فةزاية، ضوون سروشتى  - وةكو توندوتيذي - هةندة ملمالنة
زمانةوانى حيوارءديالؤط لةو جؤرة رةوش و بارانةدا هةروةك 
رؤدجَير ثؤثنةر سةرجني داوة هةر لة سةرةتاى هةشتاكاندا، 

لةضاو ثرةنسيثي دانثيانانى طرنطيةكي ئةوتؤى خؤى هةية كةمرت 
 .َيرانةى زاتةكان بةو ثَييةى زاتنئاَلوو

طرنطرتين شت ئةوةية هابرماس واى دةبييَن جياوازي شتَيكةو  هةرة 
بوونى هةيةءضارةسةريشي هةية لة رَيطةى هةَلَينجانى هةَلوَيستَيكى 
ديكة هةم هةردوو هةَلوَيستى هةوةَلي هةَلطرتووةوةهةميش رةتيان 

لة طرميانةى توانستى  -تةرازي-هَيزى بريؤكةي رازيبووندةدات، 
ضارةيةك يا رَيككةوتنَيك لة نَيو هةر بارَيكى ناكؤك جيانابتةوة، 
ئةمةش طرميانةيةكة باَل دةكَيشَي بةسةر طشت بريكردنةوةكانى 
هابرماس، لةو نوختةوة ثَيويستة سةرجنى ئةو ثةيوةندية توندة 

 ،ةسيَت لةطةَل سَيينةى جةدةليبدةين، كة ضةمكى رازيبوون دةيب
بةلكة لةطةَل ضةمكى رةتدان بةبَي ئةوةى ئةمة ض جياكاريةك 

 .بنَيتةوة
دةتوانَي ضارةيةك (ب)دذ بة(ا)بة بؤضوونى هابرماس دوذمنايةتى  

بدؤزَيتةوة بة هؤى ديالؤطَيكى بةدةر لة هةر زؤرييةك، هةردةم 
اوى يةكةم بينا دةتوانرَيت دووبارة هةَلوَيستة دذةكان وةك هةنط

بكرَينةوة، لة نَيو هةَلوَيستى سَييةم هةردوو هةَلوَيستى هةوةَلي 
بةهةند دةطرَيء رةتيان دةدات،  لة ياساءدميوكراسيدا ويستى 
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ضَيكردنى ثرةنسيثي يةكيةتى نَيو كؤمةَلطةيةكي دابةشبوو هةية، 
ئةمةش لةرَيطةى حيوارَيكى ئازادانة، رةنطدانةوةى بَيتواناييانةى 

: لة نَيو تيؤرةكةى هابرماسدا بريؤكةيةك بةدي دةكةين: يكرف
انية بةهؤى ئيقتيدارة ئةقَل)كؤمةَلطة لةخودخيؤيدا مةعريفةيةكة

بةهؤى )لَي بَيتواناية بؤ تةحةكومكردن بة خؤى(تةواسليةكان
مةعريفةيةك (سنوورداريي تواناى وةرضةرخانَيكى طشتطريى كؤمةَلطة

 : ياكة لةقووَلاييدا بةدبينانةيةبةبَي مومارةسة، بةوجؤرة روئ
كراو لةاليةن ئيندمياجى ، زَيدة قؤرخجيهانى طوزةرَينراو 

سيستةمطةلي، بةتوانا بؤ دةستنيشان كردنى قةيرانةكة بةبَي 
ضارةسةركردن، مةعريفة لة كردار جوَيدةبتةوة لةراستيدا ئةو 
دةرةجنامة ثَيشرت ئامادةطيي هةبوو لة دووبارة تةئويلكردنى 

 : وتنةوة كؤمةَلايةتيية نوَييةكانبزو
بةو ثَييةى ئةو بزووتنةوانة ئاوا وَيناكران وةك فؤرمَيكى   

دةستةجةمعي كردارى تةواسلني ئةوة دةكرَي داينَيني بةثَيي ثَيويست 
ى كؤمةَلايةتي لة طؤشةنيطاى تة هَيزَيكَينةبَي بؤ ئةوةى بب

ةمعى هابرماس لة رووى بريكردنةوةى خودان دةستةج(غايةت)
غةيري دةستةواذةكانى ئريسي هيطلي بةكارنةخستووة، كةواتة بة الى 

طةر هؤشياري دةستةجةمعى تواني : ئةو ض خةيارَيكى ديكة نيية
ئةو مةعريفة )فؤرمةَلةببَيت ئةوة تةنيا لة ميانى دةوَلةتدا

زاتيةتَيهةَلكَيشة فؤرمةَلة كراوة، كة كؤمةَلطة هةيةتى لةمةِر خؤى، 



   

 

 

 

 

229 

( بؤ دياريكردنَيكى زاتى رَيكخةرانةى كؤمةَلطة تةرجةمةدةكرَي
طوزارش لة خؤ دةكات، روونيي ختوبي بزووتنةوةى دةوَلةتى لةسةر 
ئاستى طشت كؤمةَلطةدا ء مةترسي بةرجةستةبوونى ئةو ويستة 

 .َلةتدا لة كؤمةَلطة جودا دةبتةوةدةستةجةمعية لة دةو
ةنيا بةهؤى هابرماس ثَيي واية مةشروعيةتى سيستةمى سياسي ت   

ديالؤطَيكى عموومى داكؤكي لَيبكرَي، كة لةسةر ئيعتباراتى سةملاندن 
بيناكرابَي، ضوون شَيوازةكانى طوتارى تةقليدي لة سةردةمى نوَيدا 
ناتوانَي مةشروعيةت بدات بةو سيستةمة سياسيةى 

 .دامودةزطةوكايةكانى لةسةر هَيزى سةملاندنءراشيؤناليزم بيناكردبَي
الى هابرماس بريتية لةء دانثيانانةى سيستةمَيكى  مةشروعيةت  

سياسي سوودى لَي دةبيين، زةرورةتى مةشروعيةت بؤ زةمانةتى 
ئيندمياجى كؤمةَلايةتى دةطةِرَيتةوة تايبةت بة شوناسي كؤمةَلطةيةك 

 بة هؤى ثَيوةرةكانةوة دياريكراوة
فة هابرماس ثَيي واية كؤمةَلطةى مؤدرن دةتوانَي تةكان بة مةعري 

بةخودخيؤى بدات، دةشتوانَي دةستتَيوةردان لة خؤيدا دياري بكات لَي 
ناتوانرَي بة شَيوةيةكي طشتى لةرووى زاتيةوة دياري بكرَي، ديدطةى 

لة  هابرماس ئةو ئةزموونة ميََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََذوويية نيية لةمةِر بَيتوانايي ئةقَل
بةرطريكردن لةخؤى بةقةد ئةوةى ويستى بةرهةمهَينانى رةطةزةكاني 

ئةقَل لةاليةن خودي ئةقَلةوة،  تيؤرة، كة رَيخؤشكةرى رةخنةية لة
بة ئةقَلَيك )هؤشيارية  -لةهةرشتَيك زياتر-بةالى هابرماس مؤدَيرنيزم 
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هابرماس وَينة هةرة (ى موحاكةمات دذبة خودي خؤىربةرهةمهَينة
واوةكةى ويستى طةيشتنة بة هزركردنَيكى رةخنةيي نةزعةى زَيدة تة

 .دواليزمانةى نوَيء كَيشةكةى
كةمن ئةوانةى بةبِروايةكي بةتينةوة وايان كرد دابِرانى يةكيةتى   

جيهان ئةسَلى مؤديرنيزم بَي، هةروةها ئةوانةيش كةمن كة هةوَلياندا 
بةثَيضةوانةى بطةن بة بةستنةوةى بوارء كاية لة يةكدوورةكان، لَي 

زؤر لةوانة هابرماس دذ بة بريؤكةى ئةو يةكيةتيةية لة ميانةى 
، (purpose)يغاي/مةبةستانيةتى بةرفراوانكردنى ئةقَل

َينايةكي ديكة بدات بةو  وهزركاريي بةثَيضةوانةوة ئةو هةوَلدةدات 
يةكيةتية لة مؤديرنيزمدا، يةكيةتيةك وَيراى دواليزمةكةى، تاك 

ك هابرماس ويستى سةرجنَي لةو سةيرورةية بدات رةهةندة، كاتَي
طةيشتة ئةوةى زَيدةطؤيي فيكري مةترسيةكي راستةقينةية لة 
مؤدَيرنيزمدا، كاتَيك تواناى مةعريفة زاتيةكةى كؤمةَلطة سةركَيشي 
 لةبارةى خؤى دةكات  بةوةى لةهةر ساتَيك دابرِبَي لة هةر ثرؤسةيةكي

 .ارةطاذؤيي لة مومارةسةى دميوكراسيد
ئةو زيانةكانى  و نووسةرودانةرانةى ئاماذةيان دا بةكةمن ئة  

، قالبةكةى بةئةقَليبوون هةرطيز دواى هابرماس هةمان انيةتةئةقَل
يةكي رةكانى ئةوةش دةبينني، شيكردنةوةقالب نابَيت، لَي لة كا

ثَيشوةختة بةبَي طومان يةكَيك لة كةموكوِرية طةورةكانى مؤدَيرنيزم، 
لَيَلانةية زوو تا درةنط دةبتة ناِروونءانةوةى فيكري ئةويش رةنطد
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هؤى فةلةجبوونى فؤرمَيك لةفؤرمةكانى بزووتنةوةكة، ئةقَلَيكى 
توانادار بؤ خودرةخنةسازيي، لَي بةهَيواشي دةستبةردارى متمانةكةى 

  . دةبَيت لةرووى وةرضةخانَيكى زاتيدا
 
 
 

 كؤتايي    
 ةوة، كة هةندةك لةوانةى خؤ بةئةوةى زمانى ئةو جةنطانة خبوَينت  
، نةخامسة ة تووشي  وِرَينةو نائومَيدى دةبَيدادةنَين، ئةو (نوخبة)

شرؤظة دةكات،  يةكةكاتَيك خوَينةرةكة، لةرَيي ضةند رَيطةيةك تيؤر
 -ازةكانى ئاَلووَيريء ئةمةش بةرهةمَيكى فةلسةفى هةرة دياري ئامِر

دا، كة هابرماس دايِرذتووة، لة نَيوان كةَلضةرةكانى جيهان -تةجاوبة 
رؤضووة، كة (قووَلايي هؤشياريي)ئةمة تيؤري كردةو تيؤرَيكة لة 

 .زةمانَيكى رابرد لة ئةَلمانيا بةتايبةتىء ئؤروثا بة طشتى  هاتة ئاراوة
بة )َيكي نوَي بةناوى(ئةقَليبوون)هابرماس هةوَليداوة بطات بة   

كة ( ازطةرييوونى ئامِربة ئةقَليب)دةهةمبةر (ئةقَليبوونى تةواسلي
قوتاخبانةى فرانكفؤرت رةتى كردةوة، لةبةرايش دووبارة بةستنةوةى 
تاك بة ئةويديكةى شةريك، بةبَي فشار يا زؤريي بةمةبةستى 

ئيتيكي )فؤرمةَلةبوونى تؤِرة كؤمةَلايةتيةكة بةثَيي ثةرادميي
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 -هةروةك ثرؤذةى مؤدَيرنيزم لة خؤرئاوا وَيناى كرد -ئةمةش (ديالؤط
، انيةتَيكى رؤشنطةريي رةسةنلةرَيطةى سةرضاوة هةوةَلينةكانى ئةقَل

بة ئةقَليبوونةوة بةرةو )ئةمةش رَيخؤشكةرة بؤ هةنطاونان لة ثرؤذةى
ئةمةش كارَيكة دةاللةتى طرنطي خؤى هةية، لةسونطةى  (انيزمئةقَل

دةسثَيك ( مؤدَيرنيزم ثرؤذةيةكة بةكؤتا نةهاتووة)ثرؤذة طةورةكةى
كة لة ( فؤكؤءدريدا)ء هيطلةوة بوو، ئينجا بة ثَيضةوانةى لة كانت
ئةو كؤششة كردووة،  باسى(طوتارى فةلسةفى مؤدَيرنيزم)كتَييب

وايلَيكردووة بة وردودرشت لةبارةى زمان بدوَي تاوةكو ئةو 
تازة دابِرَيذرَي، طوزارش لة ( تةواسلى)دةرةجنامةى ناكرَي شَيوازَيكى 
ازي يةكةمني ئامِر)ةبَي ئةوةى رةخنةكؤمةَلطةيةكي نوَي بكات ب

بطاتة خودي خؤى، ئةويش زمانة جا ض ثةيوةست بوو بة ( تةواسل
ةيي ، كة كؤَلةطةى بناغ(بةينزاتى -زاتىنَيو)زاتى يا ( تةواسلي)
جا لَيرةوة هابرماس جةخت ؤسةى بةشداريكردنى كؤمةَلايةتيية، ثر

ءكردةوضاالكي، دةكاتة سةر زةرورةتى جياكاري بنةِرةتى نَيوان كار
نةخامسة ئةوةى لة  ء بةثَيي دةاللةتى ئَيستاى (ضةمكى كار)ضوون 

كولتوورى ماركسيزم بؤمان ماوةتةوة، وامان لَيدةكات دياردةى 
تةقةني بنرخَينني لةو كاتةى ضةمكى كردارءضاالكي  ماترياليء

ةمكَيكى زَيدة توانستَيكى ئةندَيشةطةراييءمةجازيان هةية، دةبتة ض
، كة كارلَيككردنة، كارلَيككردن دا بيناى كؤمةَلايةتيلة هةيكةىل كاريطةر
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 ، زمانءسؤبَيكتءئؤبَيطتلة نَيوان وَينةومادة، واقيعءئةقَل، 
 .كةىدةوروبةرة

طرنطيدانةكانى وةك بريمةندَيكى  باية ء هابرماس وَيراى فرةكارو 
ة فرةتايبةمتةنديي، لَي هةرة وةفادار بوو بؤ جةدةىل هيطليي، نةخامس

يكة يا لةو اليةى ثةيوةستة بة ثضِراندنى ثةيوةندي زات بةويد
 .ثةيوةندي ئةويديكة بة زات

بكارَي دووبارة  ماكى ئةكتيظبؤتة تاكة ( كؤمةنيوكةيتظ)ضةمكى   
طرَي بداتةوة، ئةو  جومطةكانى ئةو جيهانة ثضِرثضِرة بةيةكةوة

 وةوخاَلى سَينرتاليزةكردنى ونكردو جيهانةى طشت مةرجةعياتء
بةهاى ئادةميزادى تيا خامؤش بووة، ثاش ثَيشبينيةكانى 

، ثاش وةهاتةئارا يتءخؤشةويستى توندوتيذيءستةمءسةركوتكارييئاش
جةمسةرطةريي نَيوان دوو ئؤردوى سؤسياليسيتء سةرمايةدارى ئيدي 

ة لة بابةتَيكى سةرةكى لة بابةتةكانى فةلسةف)زةبروزةنط هات بووة
 (.قؤناغى هاوضةرخدا

ن قؤناغة قؤناغى ئَيستا توندوتيذتري: جياوازي ئةوةية ةورةط  
ين، ئةو بةراستى بةبَي ئةو ثرؤسة( ثةككةوتنى كؤمةنيوكةيتظ)لةمةِر

رَيضكةورَيطةى ايكرد ئيتيكى ديالؤط ثةكي بكةوَي، توندوتيذية و
ةوة (كؤمةنيوكةيتظ)نى تواناى مرؤطةل لة رووى ديكةى نةشومناكرد

 ري بريي راستةقينة، ئةمةلة كا بريتية لةطةَل ئةويديكةى جيا،
كردارَيكى بةشةرية بؤ رسكانى ديالؤطي طشتيانة، هةر ئةوةشة 
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ثَيويستمان ثَييةتى لةو كةشة قةيراناويةى بوارةكانى بريء 
رؤشنبريييء ئابوورىء سياسي، ئةو تيؤرة بةتةنيا تيؤرة رزطاركةرةكة 

هةية لة سووككردنى  شة، كة رؤَليكى شارستانيانةنيية، بةلكة كردارَي
 ةكانىطرفتانةى مةيدانى فيكرء ثرسة فيكرييطريو ئةو كَيشةو
 .طرتؤتةوة

   
 :سةرضاوةو ثةراوَيز    
حسن :ت/يورغن هابرماس"ايديولوجيا"العلم والتقنية ك()1)

 (.21ل/ المانيا-كولونيا1ط/منشورات الجمل/صقر
 (.هةمان سةرضاوةى ثَيشوو()2)
 (.ووهةمان سةرضاوةى ثَيش()3)
 (.19هةمان سةرضاوةى ثَيشوو،ل()9)
فةلسةفة لة سةردةمى تراجيدي طريكدا، /فريدريك نيضة:بِروانة()9)
 سهيل ئةلقةش، بةيروت،دةزطاى زانكؤيي بؤ ديراساتء. د:و

 (.8918دابةشكردن، بَلاوكردنةوةو
العلم والتقنية )بؤ زانياري زياتر بِروانة كتَييب (1)

منشورات /حسن صقر:ت/سيورغن هابرما"ايديولوجيا"ك

 .المانيا-كولونيا1ط/الجمل
       . (هةمان سةرضاوةى ثَيشوو ()9)
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 (.هةمان سةرضاوةى ثَيشوو()1)
، ترجمة عز الدين " خطابات الحداثة" ماريا كارينو، )بِروانة (9)

 (.1007 دار ما بعد الحداثة، فاس، الخطابي وإدريس كثير،

تمام :ت-موريس فالمان-المعاصرةالليبرالية : بِروانة كتَييب) (21)

 (.2002بيروت،-الساحلي، مؤسسة مجد،لبنان
العقل و الثورة، )بؤ زانياري زياتر لةو رووةوةبِروانة كتَييب)(88)

 .(8999فؤاد زكريا، بيروت،: هربرت ماركوز، ت
هربرت ماركوز، اإلنسان ذو البعد الواحد،  :بِروانة)  (81)

 .(899، ص8998 طرابيشي، بيروت،. ترجمة ج
العلم والتقنية )بؤ زانياري زياتر بِروانة كتَييب( 81)

منشورات /حسن صقر:ت/يورغن هابرماس"ايديولوجيا"ك

 .المانيا-كولونيا1ط/الجمل
 (229ل هةمان سةرضاوةى ثَيشوو، ()21)
محمد نورالدين أفاية، الحداثة والتواصل في الفلسفة :نةبِروا( 89) 

 .8998ضاء، النقدية المعاصرة، الدارالبي
أزمة الدولة ـ األمة و آفاق نماذج الشرعية " بِروانة بةشي()21)

يورغن : لة كتيَبي "السياسية الجديدة عند يورغن هابرماس

النظرية النقدية  ،هابرماس و مدرسة فرانكفورت

 - بيروت ،حسن مصدق ,المركز الثقافي /التواصلية

 (.120 ـ 212ص ،1110
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تمام :ت-موريس فالمان-يبرالية المعاصرةالل: بِروانة كتَييب)( 71)

 (. 2002بيروت،-الساحلي، مؤسسة مجد،لبنان
 .هةمان سةرضاوةى ثَيشوو( 81)
الحداثةوالتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، محمد ( 81)

أفريقيا /المغرب-، أفريقي الشرق8111،  2نورالدين أفاية،  ط

 .لبنان-بيروت-الشرق

20  عزت .د: بوشنسكى، ت.م.في اوروبا، االفلسفة المعاصرة

8112.، الكويت، 865-قرني،عالم المعرفة

من فلسفة الذات  -االشكالية السياسية للحداثة)بِروانة كتَييب (21)

علي عبود المحمداوي، .الى فلسفة التواصل، هابرماس نموذجا، د

 (.1188، 8الجزائر، ط/الرباط، منشورات االختالف/دار االمان
: مالكم برادبري ء جَيمس ماكفارلني، و  -8 -َيرنيزم مؤد( 11)

، 8بةهزاد حةوَيزى، دةزطاى تؤذينةوةوبَلاوكردنةوةى موكريانى، ض
1111. 

 .هةندة بابةتى ثةيوةنددار( GOOGLE) سايتى/ ئينتةرنيت( 13)
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 ةرةكييةكانى هابرماسليسيت كاروكردةوة س               

 
 •Knowledge and Human Interests, 1971  

 •Toward a Rational Society, 1971  

 •Theory and Practice, 1973  
 •Legitimation Crisis, 1975  

 •Communication and the Evolution of Society, 1979  

 •Philosophical-Political Profiles, 1983  
 •The Theory of Communicative Action ,Vol. 1, 1984  

 •The Theory of Communicative Action, Vol. 2, 1987 

 •Observations on “the Spiritual Situation of the Age”, 1985  

 •On the Logic of the Social Sciences, 1988  
 •The Structural Transformation of the Public Sphere, 1989  

 •The New Conservatism, 1989  

 •Moral Consciousness and Communicative Action, 1990 
 •The New Conservatism, 1991  

 •Postmetaphysical Thinking, 1992  

 •Justification and Application, 1993  
 •The Past as Future, 1994  

 •Postmetaphysical Thinking, 1994 

 •Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse 
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Theory of Law and Democracy, 1997  
 •The Philosophical Discourse of Modernity, 1990 

 •The Inclusion of the Other, 2000 

 •On the Pragmatics of Communication, 2000 

 •The Postnational Constellation, 2001  
 •The Liberating Power of Symbols, 2002  

 •On the Pragmatics of Social Interaction, 2002 

 Religion and Rationality, 2002 
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