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هۆركهایمەر و ئۆدێرنو دوانەی لێكدانەبڕاوی فەلسەفه

قوتابخانەی فرانكفۆرت،

فەلسەفە وەك تیۆریی رەخنەگرانە

نووسینی: فلیمینگ جویل   

و. لە سویدییەوە عوسمان حەمەرەشید گورون

فەلسەفەو زانست – رەخنە لە پۆزەڤیتزم و ئۆنتۆلۆجی.

هیچ فەلسەفەیەكی هاوچەرخ ، چ راستەوخۆ یان ناراستەوخۆ، ناتوانێ 

كە  پێشكەوتووەیە  پێگە  ئەو  هۆكارەكەش  نەبێ.  زانست  بەرامبەر  هەڵوێستی 

زانست لەم سەردەمەی ئێمەدا بەدەستیهێناوە.  هیچ كارێكی هۆشەكی هێندەی 

هەڵوێستی  رۆشنایی  لەبەر  نەبووە.  كاریگەر  رۆژئاواییدا  كولتووری  لە  زانست 

رادەیەكی  تا  دەتوانرێ  زانست،  بە  سەبارەت  فەلسەفە  جۆراوجۆرەكانی  الیەنە 

گرنگ لە فەلسەفەكە خۆی تێبگەین.

خاڵی سەرەكی روانینی قوتابخانەی فرانكفۆرت بۆ زانست، ئەو گۆڕانكارییە 

زانست  زانستدا هاتووە. گەرچی  بەسەر  دواییدا  لەم سەدەیەی  مێژووییەیە كە 

ئازادكردنی  توانای  توانی دەسەإلت لە الیەنە رۆحییەكان بسێنێ، بەاڵم ئەویش 

بێ  كوێرانە و  پەیوەستبوونی  لە  مرۆڤ  ئ��ەوەی  لەبری  لەدەستداوە.  مرۆڤی 

چەوساندنەوەو  ئامێرێكی  وەك  خۆی  زانست  رزگاربكا،  مادەوە  بە  بەهایەنەی 

كۆنترۆڵكردنی مرۆڤی لێهاتووە. هەر تەنیا بۆ دەستەبەركردنی دەسەاڵتی مرۆڤ 

بواری  لە  پێشكەوتنێك  هەر  لەوەش  جگە  بەڵكو  بەكارناهێنرێ،  مرڤدا  بەسەر 
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خۆیدا  زانست  لە  كەموكوڕییەكە  دەبێ  نائازادی.  بەرەو  هەنگاوێكیشە  زانیندا 

لەناو  تاكگەراییەك  تایبەتمەندییەك و  هەموو  راسیۆنالیزمییەوە  بەناوی  كە  بێ؟ 

دەبات. چۆنییەتی لەپێناوی چەندێتیدا نامێنێ. هەڵبەتە زانست چەند راسیۆنالتر 

تەنانەت فەلسەفەش  ناراسیۆناڵی رەتبكاتەوە.  زیاتر  ئەوا دەبێ  )عەقاڵنیتر( بێ، 

كە بیركردنەوەیەكی رەخنەئامێزی  ئازادە، لێرەدا ناتوانێ تەواو دڵنیابێ. » ئەو 

بەندە  كۆت و  لە  تا  فەلسەفە  بۆ  یارمەتیدەربوون  كە  جاران  زانستییانەی  ئایدیا 

لە  رێگە  پێوەند  و  كۆت و  بە  بوون  خۆیان  ئێستا  بێت،  رزگاری  تیۆلۆجییەكان 

بیرمەند دەگرن بۆ بیركردنەوە.« 

هەڵەیی  راستی  و  دیاریكردنی  مۆنۆپۆڵكردنی  خاوەنی  بووە  زانست 

كە  پێناسەدەكرێ.  زانست  بە  كە  ئەوەیە  دروست  راست و  زانیاریی  زانیاریی، 

بە  زانیارییەك  هەر  لە  خۆیان  رێزەوە  بە  بیانەوێ  ئەكادیمییەكاندا  نێوەندە  لە 

دووربگرن، بەهانەی ئەوە دێننەوە كە ئەو زانیارییە زانستی نییە.

پێكەوە  لەسەر  جەخت  بەرنامە  وەك  فەلسەفەییەی   الیەنە  ئ��ەو 

پەیوەستبوونی زانیاری راستەقینەو زانست دەكات، فەلسەفەی پۆزەڤیتیزمە. تێزی 

پێیە  بەم  بێ.  زانستی  دەبێ  زانیارییەك  هەموو  كە  لەوەی  بریتییە  سەرەكییان 

فەلسەفە لەخزمەتكردنی یاسا زانستییەكاندا كورتدەكرێتەوە. زانست لە روانگەی 

ئەم رەوتەوە بریتییە لەو تێرمە زانستییانەی بەراستی بوونیان هەیەو لە رێگەی 

زانستە سروشتییەكان و ئایدیالە زانیارییەكانەوە دەتوانرێ پراكتیزەبكرێن.

ئێستا  زانستی  میتۆدی  لۆژیك و  لە  گەورە  كێشەی  دەركەوتووە  بەإلم 

چەسپاودا هەیە، بەجۆرێكە ناتوانرێ هەروا بە ئاسانی ئایدیالە زانیارییەكانی نێو 

زانستە سروشتییەكان بكرێنە بنەما بۆ هەموو زانیارییەك.

مرۆڤ  هەیە.  ئۆبژێكتمان  سەبژێكت و  كێشەی  یەكەم،  نموونەی  وەك 

لە بواری زانستدا لەسەر مۆدێلێك كاردەكات، كە بە پێی ئەو مۆدێلە  لەالیەك 

توانا  ئەوپەڕی  تا  ئەوەیە  ئەركەكە  سۆبژێكت.  تر  لەالكەی  هەیە و  ئۆبژێكتێك 

راستەقینەبێ،  زانیارییەكە  ئەوەی  بۆ  واتە  بگات.  ئۆبژێكتەكە  لە  راستی  بە 

پێویستە تەواو بابەتییانە بێ.  نموونەی الیەنێكی زانیاری كە پێچەوانەی  ئەم 

بوارەدا  لەم  لە دەرونشیكاریدا خۆی دەنوێنێ.   پۆزەڤیتیزمە،  زانیارییەی  ئایدیا 
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دەركەوتووە سنووری زانیاری دەستكەوتن لەسەر نەستی كەسانیتر بەندە بەوەی 

كەسی دەرونشیكارەكە تا چەند خودی خۆی دەخزێنێتە كارەكەوە. واتە ئەستەمە 

چەند   بەپێچەوانەوە  جیابكرێتەوە.  سەبژێكت  دەرونیدا  شیكاری  تێگەیشتنی  لە 

نزیك  ئۆبژێكتەكە  لە  زیاتر  بكات  كارەكە  بە  تێكەڵ  خۆی  خودی  شیكارەكە 

دەبێتەوە. لێرەدا  پێوەندی نێوان سەبژێكت و ئۆبژێكت، بەوشێوەیەی لە تیۆری 

زانستی ترادیسۆنیدا باسكراوە، وشك نییە. بەدوورگرتنی فاكتەرە سەبژێكتییەكان 

كارێكی تەواو نەگونجاوە، هەروەها ئەم نموونە بچووكە دەكرێ گەورەبكرێ بۆ 

باسكردن لە بوارێكی گەورەتری وەك بواری تێگەیشتن لە جەوهەری كۆمەڵگە، 

یان هەر كارێكی لەو شێوەیە گەر مرۆڤ هەوڵبدا خودی خۆی وەك سەبژێكتێك 

لە پرۆسەی تێگەیشتنەكەدا بەدوور بگرێت. لەبری ئەوە وا پێویستدەكات مرۆڤ 

چەند دەتوانێ لە شارەزاییەكانی خۆی، لە ویست و فانتازیای خۆی تێكەڵ بكات.

دووبارەبوونەوەو  بۆ  زانستە  میتۆدییەكەی  داوا  هاوشێوە،  كێشەیەكی 

قابیلی  زانیارییەك  هەموو  دەبێ  وەی  لە  بریتییە  كە  كۆنترۆڵكردن.  توانای 

باوەڕپێكراوی  توێژەرانی  لەالیەن  ئەوەش  بێ،  كۆنترۆڵكردن  دووبارەكردنەوەو 

بێگومان  رەوایی هەبێت.  ئۆبژێكتییەوە  لەرووی  ئەوەی  بۆ  تایبەتییەكەوە  بوارە 

ئەمە بۆ زۆر بوار، وەك زانستە سروشتییەكان، داوایەكی تەواو بەجێیە، چونكە 

لەو جۆرە بوارانەدا مرۆڤ مامەڵە لەگەڵ الیەنی زۆر وردكراوەو دیارو ئەبستراكتدا 

دەكا. بەإلم بیرۆكە هەیە بۆ لێتێگەیشتنی پێویستی زۆری بە الیەنە ئۆبژێكتییەكە 

هەیە. گەر لێرەدا داوای دووبارەكردنەوەو كۆنترۆڵكردن بكرێ بەمەرج، ئەوا تەنیا 

قاوغە بەتاڵەكەی لێدەمێنێتەوە و جەوهەرەكەی، ئەوەی تا مرۆڤ لێی تێنەگا نایەتە 

بەرچاو، بزر دەبێ.

یاساكانی  خانەی  دەچێتە  ئازادی  بەهای  دەربارەی  تیۆریی  كۆتاییدا،  لە 

میتۆدە زانستییە ئاساییەكانەوە، واتە دەبێ مرۆڤ لە هەڵسەنگاندنی بەهاكان و لە 

بە شێوەیەكی گشتی  بەدووربگرێ. هەڵبەت  هەڵسەنگاندنی سەبژێكتییانە خۆی 

تێگەیشتن لە راستی، كە ناكرێ  لەتێگەیشتن لە زانیاریی دابماڵرێنرێ، خۆی لە 

خۆیدا بەشێك لە هەڵسەنگاندنی حەشارداوە. گەر مرۆڤ شتی راستی لە شتی 

هەڵە پێ چاكتر نەبێ، ئەوا زانست بێ مانا دەبێ. لە زانستی تەواودا، الیەنی 
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بەها بۆدانەر، لەگەڵ الیەنەكانیتری تێگەیشتنی پەتیدا، لە زۆر رووەوە پێكەوە 

چنراون. ئەو جیاوازییەش كە لە نێو تیۆریی باوی زانستدا جەختی لەسەر دەكرێ، 

كاتێ هەموو الیەنەكان رووندەبنەوە، دەردەكەێ ناسروشتییە، هەر لەبەر ئەمەشە 

پراكتیزەكردنی سەختە.

سەرپێییە،  رەخنەگرتنە  ئەم  بۆ  نەبێ  هەڵە  تێگەیشتنی  گرنگە  لێرەدا 

دەربارەی هەوڵدانی پۆزەڤیتیزم بۆ دیاریكردنی ناسنامەی زانیاری راستەقینە، بە 

بەندن بە  زانستییەكان. سەرەڕای هەموو ئەو كێشانەی  زانیارییە  پەنابردنەبەر  

زانستەكانەوە، مەبەست نییە وەك كاردانەوە برگسۆن ئاسا چەمكێكی وەك )حەدەس  

  )Wesensschau(فینۆمینۆلۆجی چەمكێكی  هوسرڵ  وەك   یان    )intuitionen(

یان  دوورخستنەوە  بۆ  نییە  هەوڵدانێكیش  هیچ  ئەمە  هەروەها  بەكاربهێنرێ،  

بەبیانووی  بوونگەراییدا  جۆرەكانی  هەندێ  لە  جۆرەی  بەو  زانست،  توڕدانی 

هۆركهایمەرو  رەخنەكەی  ئەنجامدەدرێ.  )ب��وون(ەوە  بە  نەبوونی  پەیوەندی 

ئۆدێرنۆ دەربارەی زانست، هەوڵدانێك نییە بۆ كەمكردنەوە لە پایەی عەقڵ یان 

زانست، بەڵكو بۆ دەرخستنی كەموكوڕییەكانی شێوازە زانستییە وشكهەاڵتووەكانە، 

كە تەواو راسیۆناڵ )عەقاڵنی( نین.

چ  فەلسەفە  ئەمەیە،  بێگومان  پێشەوە،  دێتە  لێرەدا  پرسیارەی  ئەو 

جۆرە  هیچ  فەلسەفە  بڵێ  هەبێ  رەنگە  هەیە؟  زانستدا  لەگەڵ  پەیوەندییەكی 

پەیوەندییەكی بە زانستەوە نییە. كرۆكی فەلسەفە لە رەخنەو پێكەوە  گرێدان 

یان ئەنجامگیری پێكدێ، بەإلم ئەمانە ئەو پێوەرانەن كە لە زانستەوە وەرگیراون. 

پەیوەستی  فەلسەفەش  زۆر  كەم چ  نابێ. چ  بوونی  فەلسەفە  زانست  بێ  واتە 

ئەو ئایدیالە راستەقینانەیە كە لە زانستە پۆزەتیڤەكانەوە وەرگیراون. بە دەگمەن 

الیەنێكی فەلسەفەیی هەیە خۆی بە زانستێكی گەشەكردوەوە گرێنەدابێ، هەروەها 

بێ رەچاو كردنی شێوازی گەشەكردنەكەی، سەختە رەوایدانی فەلسەفە بە زانست 

بهێنرێتە پێشچاو. گەر لەم روانگەیەوە سەیری مێژووی فەلسەفە بكرێ، هەمیشە 

فەلسەفە  لەالیەكەوە  كە  دەبینەوە،  پارادۆكسیە  پەیوەندییە  ئەو  رووب��ەڕووی 

بانگەشەی توانای رەوایدان بە زانستەكان دەكات و لە الیەكی تریشەوە هەمیشە 

پێشبینی بەكارهێنانی رەواییەكانیان دەكات، وەك رێگە نیشاندەر و پێوەر بۆ هەوڵە 
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رەخنەگرییەكانی خۆی. لێرەدا رەنگە دژبەیەكییەك ببینرێ، چونكە هەرچۆنێك 

بەو  كۆمەڵەشتێك  بە  رەوایدان  دەكرێ  ئایا  پێشەوە،  دێتە  ئەمە  بكرێ،  پرسیار 

جۆرەی فەلسەفە دەیەوێ، ببێتە بنەما و مۆدێل بۆ خودی فەلسەفەكە؟ لە یەكەم 

رەگ و  بەاڵم  دەنوێنێ،  خۆی  لۆژیك  ئاسانی  هەڵەیەكی  وەك  ئەمە  تێڕوانیندا 

ناوەڕۆكی  رۆچۆتە  بەقووڵی  فەلسەفە  كە  هاتووە  لەوەوە  كێشەیە  ئەم  ریشەی 

گەشەكردووی زانستەوە، بە جۆرێك گەر بیەوێ خۆی لە زانستەكان رزگاربكات، 

ئەوا تەنانەت ناتوانێ دەسەاڵتی بەسەر ئەو چەمكانەشدا بمێنێ كە وەك كۆڵەكەن 

بۆی، چونكە نزیكەی گشت ئەو چەمكانەی فەلسەفە بەكاریاندەهێنێ، ئەوانەن 

كە لە زانستەكانەوە، یان لە نیمچە زانستەكانەوە هاتوون. پەیوەندی فەلسەفە بە 

زانستەوە ئەوەندە ئاڵۆزە، كە لەالیەكەوە ناكرێ فەلسەفە بە زانستێكی پۆزەتیڤ 

دابنرێ و لە الیەكی تریشەوە لە روانگەی شێوازی خۆ دەربڕینەكانییەوە بە ناچاری 

پەیوەستە بە بوونی زانستەكانەوە.

گەر مێژووی فەلسەفە وەك پرۆسەیەكی بەرەوپێشچووی رزگاربوون لە 

میتۆلۆژیا سەیر بكرێ، ئەمە روونتر دەبێتەوە. لێرەوە دەردەكەوێ كە بەردەوام 

ئەو زانیاریانەی فەلسەفە لە ئازادیدا، مامەڵەی لە گەڵدا كردون، لە ناوەڕۆكدا ئەو 

ماتریاڵە راستەخۆیانە بوون كە فەلسەفە لەم پرۆسەیەدا لە میتۆلۆژیای داماڵیون. 

كە دواتر هێنراونەتە نێو پرۆسەیەكی سەركەوتوی گیانبەبەرداكردندا. كە یەكەم 

گەیشتنە لوتكەی لە سەر دەستی پارمەندیس )نزیكەی 540-450 پ.ز(دا بووە. 

دواتریش لە رێگەی ئایدیاكانی پالتۆنەوە زیاتر گەشەیكرد، لەالی ئەم ئایدیاكان 

رێكوڕەوان سەربەخۆن و پابەندنین بە تاكەكان و لەرێگەی بوونی واقعییەوە كاریان 

لێناكرێ. لەم گۆشە نیگایەوە وا دەبینرێ كە وانە ئایدیاییەكانی پالتۆن كاردانەوەیەك 

بێ بۆ بەرپەرچدانەوەی گەشەكردنی زانست لە زۆر الیەن و رووەوە،كە جاران 

بەرگری  شێوازە  ئەم  فەلسەفە  بوارێكدا  هەر  لە  فەلسەفە.  لە  بوون  بەشێك 

بەدوور  زانست  پێشكەوتنەكانی  لە  هەوڵیداوە خۆی  بەر،  گرتبێتە  لەخۆگرتنەی 

ئازادانە  تا  بۆخۆی  تایبەتی  شوێنێكی  هێشتنەوەی  رێگەی  لە  ئەویش  بگری، 

ئەنجامە.  كارێكی بێ  لە سەرەتاوە  ئەمە هەر  بكات.  ئەمدیووئەودیو  تیا  خۆی 

بەهەمان  هەر  بكات،  قۆرخ  خۆی  بۆ  دیاریكراو  شوێنێكی  دەیەوێ  بەمشێوەیە 
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شێوەی ئەو زانستانەی ئەم دەیویست خۆی لێیان بەدوور بگرێ. ئەمە بۆ هەردوو 

الیەنەكەیە، چ وانە ئایدییاییەكانی جاران و چ هەوڵدانەكانی ئەم سەردەمە بۆ تەواو 

لێكجیاكردنەوەی كەشێكی فەلسەفەییانەی پەتی و دوور لە هەموو كێشە زانستییە 

دنیاییەكان. مرۆڤ  نموونەیەكی ئەمە لە رەوتە ئۆنتۆلۆجییەكاندا دەبینێتەوە. ئەو 

قوإلییەی هەڵوێستە ئایینییەكان یان فەلسەفەییەكان پێیانوایە، لە میانەی بانگەشەی 

پابەندنەبوونیان بە هیچ واقیعێكی راستەقینەوە هەیانە، هەر بەهۆی ئەم رۆح 

بەبەراكردنەوە دەبێتە شتێكی پابەندو ئاست نزم و بەرجەستەكراو.

لەالیەكەوە  یەكترین.  تەواوكەری  بۆچوونەكە  ه��ەردوو  بەشێوەیەك، 

پۆزەڤیتزم )بۆ نموونە، كارناب( كە هەوڵدەدات بەتەواوی فەلسەفە لە زانستدا 

بتوێنێتەوە، لە الیەكی تریشەوە ئۆنتۆلۆجی )بۆنموونە، هایدگەر( كە هەوڵدەدا 

بریتییە  بۆچوونەكە  هەردوو  سەربەخۆبێ.  تایبەت و  شوێنێكی  خاوەن  فەلسەفە 

كراوە  فەلسەفە  حاڵەتەكەدا  هەردوو  لە  فەلسەفە.  لە  تێگەیشتنێك  بەهەڵە  لە 

بە خاوەن تایبەتمەندێتی، تایبەتمەند لە بواری لۆژیكی ماتماتیكیدا و لە بواری 

پەتیدا.  )بوون(ی  لە  تایبەتمەند  یان  ئەزموونگەرییدا،  بەجێگەیاندنی  شێوازی 

هەردوو پۆزەڤیتزم و ئۆنتۆلۆجی كاردانەوەن بەرامبەر زانست. هەوڵدانێكی زڕ 

بۆ چارەسەركردنی ئەو كێشانەی پێشكەوتنە بەرباڵوەكانی زانست دەیخاتە سەر 

بە  توانای  فەلسەفەییەوە  رووی  لە  لەمان  هیچكام  چونكە  فەلسەفە،  رێگەی 

بەهۆیەوە  بەاڵم  بەسەردادەدەن،  بازی  نییەو  پرۆسەیەیان  ئەو  ئەنجامگەیاندنی 

زیاتر دەكەونە هەڵدێرەوە.

ئەو  رەخنە  بێ  رێگەدانە  نە  دەگونجێ،  فەلسەفە  بۆ  هەڵوێستەی  ئەو 

پێوەرو چەمكانە دەربارەی زانیاری لە دەرەوەی زانستەكانی ئێستا پەسەند بكات 

و نە خۆ بەدوور گرتن و رەتكردنەوەیانە. بەڵكوبریتییە لە بیركردنەوەی بنەڕتی لە 

چاالكییەكانیان، واتاكانیان، میتۆدەكانیان بە شێوەیەكی هەمەالیەنە. ئەمەش تەنیا 

بە بایەخدان بەو گشتگیرییە دەبێ كە زانست لە دەرەوەو لە ناویەوە پەلوپۆی 

باڵودەكاتەوە. ئەم گشتگیرییە بریتییە لە كۆمەڵگەی مێژوویی.
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فەلسەفە و كۆمەڵگە

بنەمای ئەو تێگەیشتنە ماتریالییەی كە ساإلنی سییەكان لە رێگەی وتارە 

  )Zeitschrift für Sozialforschung( گۆڤاری  لە  هۆركهایمەرەوە  درێژەكانی 

داڕێژرابوون بریتیبووە لە روانینی مرۆڤ بۆ سروشت. ئەم بۆچوونە كراوە بە 

بناغە بۆ تێگەیشتن لە دیاردەی مێژوویی. هەر جۆرە رەهایبوونێكی میتافیزیكی 

رەتكراوەتەوە. هیچ شتێكی نەگۆڕی ئەنترۆپۆلۆجی، یان كۆمەإلیەتی بوونی نییە. 

هیچ پەیوەندییەكی هەمیشەیی یان سروشتی لە ئارادا نییە. گشتیبوون كۆمەڵگەی 

مێژوویی پێكدەهێنێ. كە قابیلی بەراوردكردن نییە و بەردەوام سترەكچەری گشتی 

لە  دەیەوێ  زانستەكانەوە  پێچەوانەی  بە  رەخنەگرانە،  تیۆریی  دەگۆرێ.  خۆی 

میتافیزیكییەكانەوە  سیستمە  گشت  پێچەوانەی  بە  هەروەها  بگات،  گشتیبوون 

دەیەوێ پێشبینییەكانی خۆی دەربارەی ئەو حاڵەتە مێژووییە هەڵسەنگێنێ.

تیۆری زانستی بە پلەی یەكەم بریتییە لەو تیشكە رەخنەییەی ئاراستەی 

حەقیقەتە زانستییە تەنیاكان دەكرێن لە پەیوەندیاندا بەو گشتەی كەلە ناویاندان. 

پشتیان  تیۆریەكانی  داڕشتنی  بۆ  زانست  كاتەكان  زۆرب��ەی  فاكتەرانەی  ئەو 

پێدەبەستێ بریتینین لە خاڵی سەرەكی رەها، چونكە بەر لە وەخت لەالیەن گشتە 

كۆمەإلیەتییەكەوە نەخشەیان بۆ كێشراوە. شێوازە ئامادەكراوەكە بۆ سەرنجلێدان، 

بۆ فۆرمولەكردنی كێشەكان و گرنگێتی وەإلمەكانیش هەموو شاهیدن بۆ ئامادەگی 

پەیوەندی  بۆ  بگێڕێنرێتەوە  هەیە  ئەوەی  بەمشێوەیە  گەر  مرۆییەكان.  چاالكییە 

بوون بە چاالكییە مرۆییەكانەوە، ئەوا لە تیۆری رەخنەگریدا شێوازێكی بیركردنەوە 

لە  ئەڵمانی.  ئایدیالیزمی  سەردەمی  بۆ  دەگەڕێتەوە  كە  باس  بەر  دەخرێتەوە 

ساتە  چركە  ئەو  بیركردنەوەكە  شێوازی  )كانت(دا   بیری  رەواجی  سەردەمی 

بەرامبەر  دواتریش   )حەقیقەت( و  راگرتنی  بەپیرۆز  لەبەرامبەر  دینامیكییانەی 

بنەمای  گەر  دان��اوە.  بیركردنەوە  یەكجۆر  بۆ  كۆمەاڵیەتی  پەیوەستبوونی  بە 

چاالكییەكانی ئایدیالیزمی ئەڵمانی خاوەن خەسڵەتێكی رۆحی بێ، كە گەڕێنرابۆوە 

بۆ »سەبژێكتێكی ترانسیندینتاڵی«، ئەوا گەر رەچاوی بنەما ماتماتیكییەكان نەكرێ، 

ئەو  لەگەڵ  كۆمەڵگە،  نێو  كارەكەی  چونكە  دەنوێنێ،  )راستەقینە(  وەك  خۆی 

پرۆسانەی كە چ زانیارییەكان و چ ئامانجەكانیان تیا دیاریدەكرێ لەگەڵ شێوازەكانی 
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وا  سەرنجەوە  یەكەم  لە  جیهانەی  ئەو  دەبنەوە.  یەكانگیر  راستەقینەدا  ژیانی 

خۆی دەردەخات كە بریتی بێت لە كۆی راستییەكان و لەبەر ئەوە دەبێ وەك 

جۆری  لەرێگەی  تەنیا  نەك  مرۆڤ  سەیربكرێ.  كۆمەاڵیەتی  كاری  بەرهەمێكی 

بیركردنەوەو هەستكردنیان بە دەرئەنجامێكی مێژوویی ، بەڵكو تەنانەت لەرێی 

بینین و بیستنیشەوە رێگە نادەن لەو پرۆسەی ژیانی كۆمەاڵیەتییە دابماڵرێن كە 

لەهەزاران ساڵدا گەشەیكردووە. 

قوتابخانەی فرانكفۆرت زیاتر كۆنكرێتانە باسی ئەم بۆچوونەی كردووە، 

بەتایبەتی لە رەخنەگرتنێكدا لە پۆزەفیتیزمی سۆسیۆلۆجیدا. زانایەكی سۆسیۆلۆجی 

بەڵگەیەك  وەك  سەرمایەداری  كۆمەڵگەی  لە  كرێكارێك  رازیبوونی  ناتوانێ 

بەكاربهێنێ و گشتاندنی بۆبكات. لەگشتدا دەبێ هەموو الیەنەكان هەڵبسەنگێنرێ، 

تەنانەت ئەو بەهەڵە وێنەكێشانەی باس لە هارمۆنیای نێو چینەكان دەكات كە 

ئایدۆلۆجیای باالدەست لە مێشكی كرێكارەكەدا چەسپاندوێتی.

هەروەك چۆن دەبێ لە میانەی رەوتە مێژوویی و كۆمەاڵیەتییەكانەوە لەو 

راستییانە تێبگەین كە زانست پێكدەهێنن، هەروەها تێگەیشتن بۆ خودی زانستیش، 

بەسەیركردنی وەك سیستەم، لەو چوارچێوەیەدا دەبێ. رەخنەكەی قوتابخانەی 

فرانكفۆرت لێرەدا لەسەر بنەمای رووبەڕووبونەوەی ئەو لەخۆتێگەیشتنەی زانستە، 

كێشە  تێگەیشتنە،  لەخۆ  ئەو  بەپێی  خۆی.  راستەقینەكانی  توانا  بە  سەبارەت 

زانستییەكان پەیوەستن بە گەشەكردنی كۆمەڵگەوە، كە بەباشی زانستەكەیان تیا 

رەها  ئەنجامێكی  وەك  ترادیسۆنیدا«  »تیۆری  لە  بۆچوونە  ئەم  بەكارناهێنرێ. 

دەرەوی  لە  یان  بكرێ،  زانست  جەوهەری  لە  باس  دەكرێ  دەڵێ  كە  دانراوە 

مێژووەوە سەیر بكرێ. ئەو هەڵەیەی تیۆریی ترادیسۆنی تێیكەوتووە ئەوەیە كە 

شتێك زۆر پەیوەستدەكات، واتە هاوبەشیكردن لە چاالكیدا بۆ شتێكی سەربەخۆ و 

خۆ  زانست.  كۆمەاڵیەتی  راستەقینەی  كاری  لە  دووركەوتنەوەیە  ئەمە  رەها. 

كە  كاركردن  الیەنانەی  لەو  یەكێكە  تەنیا  زانست  كە  راستییەی  لەو  هەإلواردنە 

ئایدۆلۆجیای باإلدەست لە نێوانییەوە خۆی بەرهەمدەهێنێتەوە.

زانست  سیستمی  خودگەیشتنی  لە  رەخنەگرتنە  مۆدێلی  هێڵكاری و  ئەم 

بەكارهێنراوە.  كۆمەڵگەش  لە  رەخنەگرتن  بۆ  فرانكفۆرتەوە  قوتابخانەی  لەالیەن 
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هەر  كۆمەڵگە  دەكرێنەوە.  راستییەكان  رووب��ەڕووی  كۆمەڵگە  خودگەیشتنی  لە 

لەخۆیەوە درەست نەبووە، بەڵكو بریتییە لە یەكەیەكی گشتی كە بە شێوەیەكی 

ئەو  كۆمەڵدا  گرنگەكانی  ئەنستیتوتە  لە  دەگات.  لە خودی خۆی  تایبەت  دیار و 

بۆ  شێوەیە  بەم  دیاریدەكەن.  كارنامەكەی  ناسنامەو  كە  هەن  پرنسیپانە  یاساو 

نموونە لە كۆمەڵگەی سەرمایەداریدا بازاڕ لەبەرامبەر ئایدیای ئازادی و یەكسانیدا 

دەرب��ارەی  دیموكراسی  بڕیاری  ئایدیای  لە  سیاسی  سیستمی  دەنوێنێ،  خۆی 

هەموو بوارەكانی ژیانی كۆمەڵ، هەروەها سیستمی یاسایی لە بەرامبەر پرنسیپی 

یەكسانی لەبەرامبەر یاسادا خۆی دەنوێنێ و ..هتد. لە رێگەی رووبەڕووكردنەوەی 

ئامانجەكان و پرنسیپەكانەوە لەگەڵ واقیعی راستەقینە دەتوانرێ وەك گشت رەخنە 

ئاراستەی كۆمەڵ بكرێ بەوجۆرەی جیاوازبێ لە خود تێگەیشتنەكەی. دەردەكەوێ 

ئەو واقیعە راستەقینەیەو ئەو گشتاندنە راستەقینەیە بەزۆر پێكەوە لكێنراون نەك 

كە  نییە  بەوشێوەیە  رەخنەكە  ژیان.   پێكەوە  ئاشتی  بە  بۆ  بێ  چوارچێوەیەك 

وەك پێوەر  ئایدیای دەرەكی بەكاربهێنرێ، بەڵكو ئایدیای ناوخۆیین لە شێوەی 

ئەمەش  راستییەكانی.  كۆمەڵگەو  تێگەیشتنەكەی  خود  لە  رووبەڕووكردنەوەی 

بەومانایە نییە كە رەخنەگرتنەكە بێالیەنەو خاوەن هیچ بەرژەوەندییەك نییە.

لەو  جگە  نییە،  تایبەتی  مەبەستێكی  هیچ  رەخنەگرییەكە...  تیۆرییە   «

ناعەدالەتی  لەناوبردنی  كە  ك��ردووە،  پەیوەست  پێوە  خۆی  بەرژەوەندییەی 

بۆ  ئەبستراكت  دەربڕینێكی  لە  بریتییە  نەرێنیە  دەربڕینە  ئەم  كۆمەإلیەتییە. 

ناوەڕۆكی ماتریالیستییانەی تێگەیشتنی عەقڵییانەی ئایدیالیزمی« 

بوونی  بەعەقاڵنیكردنی  دژی  هۆركهایمەر  ئاییالیزمییەوە،  بەپێچەوانەی 

پرنسیپە  لە  ناكرێ  ئەمەوە  بەالی  چاكتردا.  كۆمەڵگەیەكی  لە  بەرژەوەندییە 

ئەم  بەڵكو  بەرژەوەندییە،  جۆرە  ئەم  بۆ  خۆشبكرێ  رێگە  فەلسەفەییەكانەوە 

ئەنجامی رێژەیی بۆ دادەنێ.

» ژیانی زۆربەی خەڵك ئەوەندە دژوارە، قوربانیدانەكان و پێشێلكارییەكان 

كات  زۆربەی  دەسكەوتەكان  بە  بەرامبەر  خۆماندووكردنەكان  زۆرن،  ئەوەندە 

لە پەیوەندییەكی ناقۆاڵی مادی وادان، كە، لەو هیواو ئاواتەی خەڵك تێبگەین 

كە  رێگەیەوە  لەو  نەبێ.  تاكە هەقیقەت  زەوی  ژیانەی سەر  ئەم  كە دەخوازن 
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ئایدیالیزم وەك ئەوەی هەیە باسی ئەو هیوایە ناكات، بەڵكو هەوڵیش دەدا بۆ 

بە عەقاڵنیكردنی، بۆیە دەبێتە هۆكارێك بۆ جوانكردنی ئەو قوربانیدانانەی لەریی 

پەیوەندییە سروشتی  و كۆمەاڵیەتییەكانەوە دەدرێن. 

دیالیكتیكی رۆشنگەری

خەڵكی ناتوانن لەو كۆمەڵگەیەدا خۆیان بدۆزنەوە كە بەرهەمی دەستی 

خۆیانە، نەك هەر خۆدۆزینەوەئەوە بەڵكو  پێدەچێ كۆمەڵگە تاكەكەسیش بهاڕێ. 

هۆركهایمەرو  لێهات؟  وای  بۆ  پێشەوە،  دێتە  فەلسەفەییە  پرسیارە  ئەو  لێرەوە 

ئۆدێرنۆ دەیانەوێ لە    )Dialektik der Aufklärung( دیالیكتیكی رۆشنگەرییدا 

وەإلمی ئەو پرسیارە بدەنەوە.

»ئەوەی ویستومانە و بەدوایدا گەڕاوین زانیاری بووە دەربارەی ئایا بۆ 

كەسەكان،  نێوان  پەیوەندی  دروستی  ئاستێكی  بگاتە  مرۆڤایەتی  ئەوەی  لەبری 

بەرەو جۆرێكی نۆیی دڕندایەتی رۆچووە؟ 

هەوڵدان  پرۆژەیە،  ئەم  بەئەنجامدانی  دەستكردن  بۆ  سەرەكی  پاڵنەری 

بووە بۆ تێگەیشتن لە هۆكاری پەیدا بوونی نازیزم، كە زەقترین فۆرمی دڕندایەتی 

مۆدێرنە، ئایا چۆن توانی لە كۆمەڵگەیەكی پڕ لە ترادسیۆنی فەلسەفەیی و هونەریی و 

زانستە نوێەكاندا رەگ داكوتێ؟ وەإلمەكە لێرەدا كەمی هۆشیاریی نەبووە، بەڵكو 

بە پێچەوانەوە لەجەمسەری دژ بە ناعەقإلنییدا بووە، واتە دەبێ لە نێو خودی 

رۆشنگەریدا  ئەو وەإلمە بدۆزرێتەوە. چەمكی رۆشنگەریی، واتە بەرەوپێشچوونی 

ناگرێتەوە،  بیر  مێژووی  تەنیا  لێرەدا  مەزنەكەیەوە،  هەرە  مانا  بە  بیركردنەوە 

بەڵكو هەموو واقیع. بزووتنەوەی راستەقینەی كۆمەڵگەی پارێزگاران، واتە پرۆسە 

مێژووییەكەی، لەخۆ دەگرێ.  دیالیكتیك سەرنج بۆ دیوی ناوەوەی رۆشنگەری 

ئازادی، چاكە،  تایبەتییەكانی خۆی، وەك  ئایدیا  رۆشنگەری خۆی  رادەكێشێ.  

مرۆڤایەتی،  بەر لەوەی بەوەدا رابگەن لە كۆمەڵگەدا پیادەبكرێن، لەناوبرد.

بۆ زیاتر نزیكبوونەوە لە تێگەیشتنی ئەم بابەتە، پێویستە گۆشەنیگاكە فراوانتر 

سروشت و  نێوان  پەیوەندی  بڕوانرێتە  فەلسەفەییانەوە  دیدێكی  بە  تەنیا  بكرێ و 

 Dialektik der( ئەوانەی دەستیان بەسەر سروشتداگرتووە. بیرۆكەی سەرەكی لە
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Aufklärung( دا ئەوەیە كە مرۆڤ  تەنیا لەڕێگەی دەسەاڵتی شارستانییەوە بەسەر 
رزگاربكا.  زەبروزەنگییەكانی  سروشت و  لەدەست  خۆی  توانیویەتی  سروشتدا، 

بۆسەر  بۆسەر سروشت و  زاڵبوونی دەسەاڵتی شارستانی  بووە هۆی  ئەوە  بەإلم 

مرۆڤیش، كە خۆی لە بنەرەتدا بە مەبەستی  ئازادكردنی مرۆڤ بووە. مێژووی 

دێرینی بە سەبژێكتبوون و شارستانێتی دەگەڕێتەوە بۆ پەیوەندی نێوان سروشت و 

پاش  بەرهەمێكی سروشت،  بەسەر سروشتدا. مرۆڤ خۆی وەك  دەسەإلتشكان 

بێنەوبەردەیەكی لەباسكردن نەهاتوو، بۆ دەسەإلت شكان بەسەر سروشتدا، خۆی 

لە سروشت بەرزتركردۆتەوە. كردەكە وەك بزووتنەوەیەكی دووالیەنەی هاوكات 

خۆی دەنوێنێ، لەالیەكەوە سەبژێكت خۆی لە سروشتە دەرەكییەكە راپسكاندووە، 

دەرەكییەكاندا  ئافەریدەكەرە  شتەكان و  نێوخود و  لە  وشە،  مانای  بە  ،پڕ  بوون 

وردوخاش بووە. لەالیەكی تریشەوە، سەبژێكتەكە وەك خود خۆی لە سروشتی 

ناوەوەی خۆی رزگاركردووە. خاڵی باش لێرەدا ئەوەیە، سەبژێكت، كە لێرەدا بە 

هاتنە دەرەوەی لە سروشت، پەیدابووەو خۆی كردووە بە سەردار بەسەریەوە، 

شتێكیتر  نەبێ  خۆزاڵكردنەكە  وێناكردنی  دەربڕین و  لە  جگە  خۆیدا  خودی  لە 

لە  سروشت  كورتكردنەوەی  لە  بریتیین  دەرەوە  چ  ن��اوەوە و  چ  كەواتە  نییە. 

مرۆڤ   بەسەرداشكاندن.  دەسەاڵت  بۆ  ئەبستراكتدا  ئاشكراو  رووت و  ماتریاڵێكی 

لەڕێگەی نامۆبوونەوە)alienationen(  باجی ئەو فراوانبوونی دەسەإلتەی دەدا. 

ئەنجامەكەی   سروشت   بۆ  ملكەچی  لە  دەربازكردن  خۆ  بۆ  هەوڵدانێك  »هەر 

ملكەچبوونی زیاتری بەدواوە دەبێ. شارستانێتی ئەوروپا ئەم رێگایانەی بڕیوە« 

كە  نەناسە،  شتێكی  هەر  لە  ترسی  دەسەاڵتە،  پرنسیپی  خاوەن  خود، 

هەڕشە لە ناسنامەكەی بكات. ئەو سروشتەی سەبژێكت تەنیا لەڕێگەی دەسەاڵتەوە 

توانیویەتی بەسەریدا زاڵبێ، مەترسی هەڵگەڕانەوە و گرتنەوە دەستی دەسەاڵتی 

ئامانجەكانی  لەپرۆگرام  و  تێگەیشتن  وەرچەرخانەوەیە  خاڵی  لەم  لێدەكرێ. 

بۆ  بووە  لە هەوڵداندا  لە سەرەتاوە  ئاسان دەبێ. رۆشنگەری هەر  رۆشنگەری 

رزگاردكردنی مرۆڤ لە ترسەكانی و كردنییەتی بە سەردار. ویستویەتی بە زانین 

ئەفسانەكان پۆچەڵ بكاتەوە.

ئەو  درێژەپێدەری  وەك  رۆشنگەری  پراكتیكی  تیۆری و  الیەنی  هەردوو 
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بە سروشت، كە خود  بەرامبەر  توندوتیژییەیە  ئەو  بەسەرا شكاندن و  دەسەاڵت 

بەكاریهێناوە بۆ خۆ راپسكاندن لەو سروشتە. زانست بێ بەكارهێنانی زەبروزەنگ 

پەیوەندییە  جۆری  چۆنییەتی  چونكە  مەحاڵە،  كارێكی  بابەت  بە  بەرامبەر 

زانستییەكان هەڵگری جۆرە تێكدان و گۆرانكارییەكە. )مەعریفە دەسەاڵتە( ئەمە 

فرانسیس  وتەی  نوێیە،  سەردەمی  رۆشنگەری  فەیلەسوفەكانی  لە  یەكێ  وتەی 

ئەو  هەمان  كایەوە،  هاتە  بەدوا  لەوەو  زانستەی  ئەو   .)1626-1561( بەیكۆنە 

بوو،  فێری  سروشتەوە  لە  مرۆڤ  زانیارییانەی  ئەو  گرتبوو.  خۆ  لە  بنەمایەی 

بەكاریهێناوە بۆ دەسەاڵتشكان بەسەر سروشت و لەهەمانكاتیشدا بەسەر مرۆڤیشدا. 

ویناكردن و  چەمك و  بە  خۆی  تەكنیكییە،  جەوهەردا   لە  مەعریفەیە  ئەمجۆرە 

چێژوەرگرتن لە زانیاری و گەیشتنە هەقیقەتەوە خەریك ناكات، نا بەڵكو خاوەن 

میتۆدە، بەری كاری ئەوانیتر دەبا، سەرمایەیە. ئەو عەقڵەی لە زانستەكاندا ئاماژەی 

بۆ دەكرێ ئامێرییە، واتە عەقڵ لێرەدا ئامێرێك یان كەرەسەیەكە بۆ گەیشتن بە 

هەندێ ئامانج، كە پێویست ناكا بە عەقڵ باشییان بسەلمێنرێ. هەرچی لەگەڵ 

پێوەری ژمارەكان و لەگەڵ قازانجدا نەگونجێ، لەالیەن رۆشنگەرییەوە بە گومانەوە 

بە  نەبێ و  پێوان  كێشان و  قابیلی  هەرچی  رۆشنگەرییەوە  بەالی  دەكرێ.  سەیر 

هەڵسەنگاندن و  ئەمجۆرە  بەهۆی  سەراب.  لە  بریتییە  بۆنەكرێ  ئاماژەی  ژمارە 

كردەی بە چەندێتیكردن لەالیەن زانستەوە، سروشت گۆڕدراوەو كراوە بە شتی 

ئۆبژێكتی و بەس، هەروەها لە بەرامبەردا سەبژێكتیش تەنیا لە خاڵێكی سەرچاوەی 

ئەبستراكتدا قەتیسكراوە. هەموو چۆنێتییەك لەناوبراوە.

ئیتر  نەما،  غەریب  و  نەناس  شتێكی  هیچ  كاتەی  ئەو  وادەزانێ  مرۆڤ 

ترسەكەی دەڕەوێتەوە. ئەم بۆچوونە بڕیاردەربووە بۆ خۆ رزگاركردن لە ئەفسانە. 

رۆشنگەریی گشتگیرە، وەستانی بۆ نییە تا ئەوكاتەی هەموو شتەكان دەخاتە ژێر 

دەسەإلتی »عەقڵ«ەوە. هیچ شتێك توانای بەرگەگرتنی پرنسیپە هەڵتەكێنەرەكانی 

راسیۆنالیستی نییە. هەموو تێگەیشتنێكی تیۆری، تا ئەوكاتەی چەمكی راستەقینە و 

بەر  نەبن، دەكەونە  رزگار  واتایی و بێ سوودی  لە چوارچێوەی بێ  رۆشنگەری 

شاإلوی توندی ئەو رەخنە وێرانكارییەی ئەو تیۆرییانە بە سەراب لە قەڵەمدەدا. 

جۆری  لە  مرۆڤایەتی،  چەمكی  لە  تێگەیشتن  بۆ  رۆشنگەریی  خودی  بیرۆكەی 
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شوێنی  هاوكێشەكان  نییە:  چاكتر  چەمكە،  ئەو  فەلسەفەییەكەی  بەكارهێنانە 

یان  هەڵە  راست و  پرنسیپی  بە  هۆكارەكانی  دەگرنەوە و  گشتییەكان  تێگەیشتنە 

ئیحتیماالت لێكدەدرێنەوە. تەنانەت زانست دەیەوێ زمانیش بكا بە سیستمێكی 

تەنیا پێكهاتوو لە هێما پەتییەكان. لەم پرۆسەی بە عەقاڵنیكردنەدا بیر دەسبەرداری 

بەدواداگەڕان و پۆلێنكردن و دەوڵەمەندكردن دەبێ.  ئەو جیهانەش كە لە هەموو 

نەناسك پاككرابێتەوە، بە وتەی )ویتگنشتاین( جگە لە بوون بە »كۆی پەیوەندی 

شتەكان« بە هیچی تر نابێ. لێرەدا باسی سەرنەكەوتوویی تیۆرییانەی  رۆشنگەریی 

دێتە پێشەوە. ئەو ویستویەتی مرۆڤایەتی لە دەست میتۆلۆجیا رزگاربكا، كەچی 

خۆی لە كۆتاییدا گەڕاوەتەوە بۆ میتۆلۆجیا، بۆ ئەفسانەی پۆزەڤیتیزمی.

راستەقینەی  جەوهەری  رۆشنگەری  هاوشێوەدا،  تری  الیەنێكی  لە 

كۆمەڵگەی  دەردەخ��ات.  كۆمەاڵیەتیدا  پراكتیزەكردنی  لە  خۆی  وێرانكەرانەی 

موحافیزكار بەهۆی سەنگ بۆدانانەوە بەڕێوەدەچێ، واتە پارە پێوانەیە بۆ هەموو 

بەیەكتر  ئاڵوگۆڕپێكردنەوە،  نرخی  رێگەی  لە  جیاوازەكان  شتە  هەموو  شتێك. 

شمەكی  بە  دەكرێ  دەفرۆشرێ،  دەك��ڕدرێ و  هەمووشتێك  دەكرێن.  ب��ەراورد 

خاوەن نرخی ئەبستراكت. سەرلەنوێ، ئێستا بە راستی، چۆنیەتی  و تاكمەندێتی 

ئامانج و  چوارچێوەی  ل��ەدەرەوەی  گەر  مرۆڤ  چاالكییەكی  هەر  پێشێلدەكرێ. 

قازانجی مادیدا بێ، بۆ رۆشنگەری مایەی گومانلێكردنە. پێوەری سەركەوتوویی 

مرۆڤ  رادەی خۆ گونجاندنێتی لەگەڵ بوون بە ئۆبژێكت. خود، كەسی تاك لە 

ئامێرێكی  دەبێتە  تەنیا  دەبێتەوە،  بچوك  ئەوەندە  كۆمەاڵیەتییەكاندا  پەیوەندییە 

تەقلیدی بۆ كار وكارلێك. نرخی زاڵبوون بەسەر سروشتدا تەنیا نامۆبوونی مرۆڤ 

لە  بریتییشە  هەروەها  بەڵكو  دەستبەسەرگیراوەكەدا،  ئۆبژێكتە  لەبەرامبەر  نییە 

نامۆبوون لە بواری پەیوەندییەكانی مرۆڤ لەگەڵ یەكتری و نامۆبوونی هەر تاكێكی 

مرۆڤیش بەرامبەر خودی خۆی.

بەدبەختی لە دیالیكتیكی رۆشنگەریدا ئەوەیە كە شارستانییەت ویستویەتی  

لەئەنجامدا،  ب��ەاڵم   دەرب��ازب��ك��ات،  سروشت  ناچارییەكانی  چنگی  لە  خ��ود 

رۆشنگەرییەكە خۆی بووە بە كۆپییەكی تەواوی سروشت. كۆمەلگە، بۆ ئەوتاكانەی  

لە  سروشت  بڵێی  وەك  سروشت.  لە  تر  جۆرێكی  بە  بووە  پەیوەستن،  پێوەی 
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تۆڵەی  كۆمەاڵیەتییەكاندا،  پەیوەندییە  لە  هاوبەشیكردن  بۆ  ناچاركردن  رێگەی 

خۆی لە رۆشنگەرە دەسەاڵتدارەكان دەكاتەوە. هەردوو سروشتەكە هاوچەشنن، 

هیچ رێگەیەكیش نییە بۆ گەڕانەوە بۆ سروشتە یەكەمەكە. بە پێچەوانەی هەموو 

رۆمانسییە سروشتییەكان و  ناڕاسیۆنالیسزمییەكان، هۆركهایمەر و ئۆدێرنۆ الیەنگری لە 

بیرۆكەكانی رۆشنەگەری دەكەن. »بێگومان ئێمە بانگەشە دەكەین بۆ ئەو پرنسیپەی 

كە ئازادی لە كۆمەڵگەدا جیا ناكرێتەوە لە بیری رۆشنگەری«   ئەو كەموكوڕییەی 

رۆشنگەری هەیەتی و بە هۆیەوە ناتوانێ خۆی لەو ماڵوێرانییە دەربازبكات. بریتی 

نییە لە نەبوونی پێوەندی ناوخۆیی لەنێوان قۆناغەكانی بەرەوپێشچوونەكاندا، كە 

هەموو جارێك بەرامبەر هەر سەركەوتنێكی نوێ، سروشت بەربەرچدانەوەی خۆی 

نییە و  رۆشنگەری  هەر  )رۆشنگەرییەكە  كە  ئەوەیە  كەموكوڕییەكە  بەڵكو  هەیە، 

بەس(، رۆشنگەری خۆی لە خۆیدا ئامانج نییە، بەڵكو ئامرازێكە بۆ ئەوەی سروشت 

لە سەبژێكت جیا بكاتەوە. لێرەدایە هەقیقەتی نەناسراوی كەلتوور  حەشاردراوە. 

تەنیا ئەو كاتەی ئەو عەقڵەی لە سروشت هاتە دەرەوە بۆ ئەوەی بەسەریدا زاڵبێ، 

بتوانێ وەك سروشت خۆی بناسێنێ، ئەوكاتەی بتوانێ سازش بكات لە سەر داوای 

زاڵبوون. ئەو كاتە عەقڵ لە ئامێرێكەوە بۆ دەسەإلتگرتنەدەست، دەبێ بە هێزێكی 

گەر  زاڵكردنە.  خۆ  سروشتێكی  هەرچەشنە  پێچەوانەی  كە  ئازادكەر  سەربەخۆی 

رۆشنگەری گوێنەدا بە هێزی كاردانەوەی ناوخۆی ئەوا چارەنووسی كۆتایپێهاتووە. 

دەتوانێ  جڵەونەكراو«  »بیری  تەنیا  ئۆدێرنۆوە   هۆركهایمەر و  بەالی 

چارەسەری »حاڵەتی كوێربوون«ەكە بكات، هەر لەبەر ئەوەشە پەنای بۆ دەبەن. 

لێرەدا مەبەست لە تێگەیشتنێكی ئایدیایی نییە بۆ وشەی )بیر(. خەسڵەتی تایبەتی لە 

كۆمەڵگەی پۆست سەرمایەداریدا بریتییە لەوەی تا رادەیەكی زۆر، چەوسێنراو خۆی 

جۆری چەوساندنەوەكەی خۆی نابینێ و هەست بە شێوازەكانی ناكات. تاكە كەسان 

جادولێكراو ئاسا پەیوەستكراون. ئەم جادووەش ئەوەندە بڕ دەكات تا كەسەكان 

دەگەڕێ،  ئەوەدا  بەدوای  رەخنەگرییە  بیرە  ئەم  دەدۆزن��ەوە.  ئاسا  كلیل  وشەی 

نەك لەرێگەی دروستكردنی یۆتۆبیای نموونەییەوە دەربارەی كۆمەڵگەیەكی باشتر، 

ئەو  دەتوانێ  ئەمە  ئاشكراكردنی چەوساندنەوەكە.  روونكردنەوە و  بەهۆی  بەڵكو 

سروشتە ئاساییە بەئاگا بێنێ كە لەرێی پاراستنی كوێرانەی خود و بە زەبری ئەو 
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زانیارییە نادیالێكتییەوە لە قواڵییدا شاردراوەتەوە.

مرۆڤ  نێوان  پەیوەندییەكانی  بۆ  هەروەها  سروشت و  بۆ  روانینیاندا  لە 

بیركردنەوەی  الیەنی  هەردوو  لە  جیاوازن  ئۆدێرنۆ  هۆركهایمەر و  سروشت،   و 

سەرمایەداریی و ماركسیستی. سروشت بەپێی بۆچوونەكانی ئەم دووالیەنە هەر بە 

تەواوی نامۆیە بۆمرۆڤ، بەإلم بە بیرورای ئۆدێرنۆ و هۆركهایمەر پەیوەندییەكی 

خێزانی یان خزمایەتی لە نێوانیاندا هەیە. زۆربەی رەوتە نییوماركسیستییەكان ئەم 

بوونەوەرێكی  وەك  مرۆڤ  ئەمانەوە  بەالی  چەنكە  رەتكردوەتەوە،  بۆچوونەیان 

كۆمەاڵیەتی تەنیا شارەزای ئەو جۆرە سروشتە دیاریكراوەیە كە لە مێژووی خۆیدا 

مامەڵەی لەگەڵداكردووە. بە گوێرەی )Dialektik der Aufklärung( جۆرە ماكێكی 

ئایدیالیزمی لەم بۆچوونەدا هەیە، لە رۆشنگەرییەكی ساكار و ساویلكەدا، كە هێشتا 

هەستی نەكردووە كە )رۆشنگەری هەر بە تەنیا رۆشنگەری نییە(، لەبەر خەسڵەتی 

مێژوویی، مرۆڤ ناتوانێ تەنیا پەیوەستبێ بە سروشتێكەوە، یان بە ناوەڕۆكێكی 

نەگۆڕەوە، وەك ئەوەی تێوریستەكانی مافی سروشتی هەوڵی بۆ دەدەن، بەاڵم 

لەالیەكی تریشەوە بیرۆكە سەبارەت بە گۆڕین پێویستی بە )شتێك(ە كە بگۆڕدرێ، 

چاالكی  بوونەوەرێكی  یەككاتدا  لە  مرۆڤ  لێكدانەبڕاون.  مێژوو  سروشت و  بۆیە 

بەرهەمهێنەری مێژووییەو بوونەوەرێكی ئازاركێش و پاسیڤی سروشتە.

باوەكەی  شیوازە   )Dialektik der Aufklärung( تریشدا  خاڵێكی  لە 

)پەیوەندییە  كە  رۆڵ��ەی،  بەو  سەبارەت  ئەویش  تێدەپەڕێنێ،   نییوماركسیزم 

بەالی  دەیانگێڕێ.  كۆمەڵگەدا  لە  گشتی،  شێوەیەكی  بە  دەسەاڵتدارییەكان( 

ماركسیستی باوەوە، ئەو پەیوەندییە توندوتیژەی سەرتاپای كۆمەڵگەی سەرمایەداری 

تەنیوەتەوە، دیاردەیەكی ئاشكرا و ئاساییە، دەبێ لە چوارچێوەی كاری هاوبەشدا 

پرۆسەی  لە  ئۆدێرنۆ  هۆركهایمەر و  لێرەدا  بگەڕێین.  ریشەكانیدا  رەگ و  بەدوای 

كاركردنەوە، كە خولقێنەری مێژووە، گۆشە نیگاكەیان درێژ دەكەنەوە بۆ مرۆڤ 

وەك بوونەوەرێكی سروشتی، لێرەدا تەنانەت خودی پرۆسەی كاركردنەكەش وەك 

دەربڕینێك بۆ ئەو توندوتیژییە سەیر دەكرێ،  بۆیە دەبێ هەموو جۆرە پەیوەندی 

بەسەردا  دەسەاڵت، وەك  پیادەكردنی  كۆمەڵگەی سەرمایەداریدا وەك  لە  بەستنێك 

بەرامبەر  زەنگ  زەبرو  بەكارهێنانی  بێ  نەیتوانیوە  مرۆڤ  لێكبدرێتەوە.  زاڵبوون، 
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سروشت درێژە بە ژیان بدات. بەنامۆ كردن بەهۆی پەیوەندییە سەرمایەدارییەكانەوە، 

نێوان مرۆڤ و شتەكاندا، ئەو چركە ساتە  نێوان مرۆڤەكان خۆیاندا هەروەك لە  لە 

دیاردەیەی  ئەو  بكرێ.  سەیر  توندوتیژییە  ئەم  درێژكراوەی  وەك  كە  دەبێ  ئاشكرا 

بەالی ماركسەوە وەك تەركیز خستنە سەر كار چاكترە، نەك وەك تەركیز خستنە سەر 

توندوتیژی، سەیر بكرێ.

پراكتیك( )تیۆری-  لە  تێگەیشتن  لە رووی   )Dialektik der Aufklärung(
راستەقینەی  »پراكتیزەكردنی  هەیە.  جیاوازی  ترادسیۆنیدا  ماركسیزمی  گەڵ  لە  ەوە 

نییەو دەبێتە  قابیلی جێبەجێكردن  بەتیۆرییەكیەوە كە  گۆڕانكاری ریشەیی پەیوەستە 

هۆكاری چەقبەستنی بیركردنەوە لە كۆمەڵگەدا. لە دژی هەر گونجاندنێكی پراكتیكی، 

كە هەمیشە  مرۆڤ هەوڵدەدا بە پەنابردنە بەر جۆرەها تیۆری دەربارەی پێشكەوتن 

ئەنجامیانبدا، ئۆدێرنۆ و هۆركهایمەر سوورن لەسەر بەكارهێنانی چەمكی بە واقیعیكردنی 

ژیانی مرۆڤ.

پێشكەوتن و  جۆرەكانی  هەموو  لە  گونجاندنەكە  كەرەستەی  رووك��ەش  بە 

پلەبڕینەكاندا خۆی دەنوێنێ. ئۆدێرنۆ و هوركهایمەر خوازیارن كە زانیاری دەربارەی 

ئەو زەبرە زۆرەی لە زاڵبوون بەسەر سروشتدا هەیە، واتە زانیاری سەبارەت بە بوونی 

سروشتێكی سەرسەخت لە بیركردنەوە و لە تەكنیكدا، بتوانێ لەو ناچارییە كەمبكاتەوە 

بەرهەمهێنانی  دەبێتە هۆكاری  تەنیا  پێشكەوتنێكی شارستانییەت  بەهۆیەوە هەر  كە 

دەسەإلتدارێكی دیكە.

ناو  لە  تەنانەت  سەخت،  سروشتێكی  وەك  دەسەاڵتدارێتی  لە  تێگەیشتن 

بیركردنەوەشدا، رەنگە بتوانێ ئەو ناچارییەی كە وەك دانپیانانێك بۆ رەنگدانەوەی 

بكات.  نەرمتر  لەسەركراوە،  جەختی  سۆسیالیزمییەوە  لەالیەن  بەكۆمەڵ  هەستی 

پارێزگارخوازییەوە  فەلسەفەی  میراتی  بە  خۆی  لەرزۆك  بەشێوەیەكی  سۆسیالیزمی 

هەڵواسیوەو لەم رێگەیەوە، پەیوەندییە ناچارییەكان بە دنیای ئازادییەوە، بە شێوەی 

چەندێتی پەتی و میكانیزمییەوە دەمێنێ، سروشتیش وەك الیەنێكی تەواو نەناسراو، 

پێكەوە  دەمێنێ و  سەرتاپاگیری  بە  هەبووە،  سەرەتاییەكاندا  میتۆلۆجیا  لە  هەروەك 

لەگەڵ سۆسیالیزمیدا ئازادی هەڵدەلوشن.
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قوتابخانەی فرانكفۆرت

فەلسەفە وەك تیۆریی رەخنەگرانە

فلیمینگ جویل   

 لە سویدییەوە:عوسمان حەمەرەشید گورون

ئەنستیتوتی لێكۆڵینەوە كۆمەإلیەتییەكان

شێوازی بیركردنەوەی فەلسەفەییانەی كۆمەاڵیەتی، كە دواتر  وەك تیۆری 

رەخنەگرانە یان قوتابخانەی فرانكفۆرت ناسرا، لەو كاتەوە دەستیپێكرد كە ماكس 

هۆركهایمەر Max Horkheimer )1895-1973( ساڵی 1930 بووە بەسەرۆكی بەشی 

فەلسەفەی كۆمەاڵیەتی لە ئەنستیتوتی لێكۆڵینەوەی كۆمەاڵیەتی لە فرانكفۆرت. 

سەرۆكی،ساڵی  بە  بووە  خۆی  هۆركهایمەر  هەمانكاتدا  لە  كە  ئەنستیتوتە  ئەم 

1923 دامەزراوە،نەك تەنیا لە رووی فیكرییەوە، بەڵكو لەرووی دارایشەوە هەر 

كە   Felix Weil ویل  فیلیكس  بەتایبەتی  دامەزرێنەرانی  بەاڵم  بووە،  سەربەخۆ 

سەرەتا الیەنی دارایی بۆ دامەزراندن و بەڕیوەبردنی دەستەبەركردبوو، بە باشیان 

فرانكفۆرت هەبێت.  زانكۆی  لەگەڵ  پەیوەندییەكی  ئەنستیتوتە جۆرە  ئەم  زانی 

لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە رێكەوتن حكومەت موچە بۆ مامۆستایان دابینبكات، 

گەرچی ئەو دوو سەرۆكەی پێشووی سااڵنی بیستەكان هیچ نوێكارییەكی وایان 

نامەی  بەهۆی   1925 ساڵی  كە  )هۆركهایمەر(  نوێیە،  سەرۆكە  ئەم  ئەنجامنەدا، 

كاتێكی  لە  پەیداكردبوو،  ناوبانگی  نووسیبووی  كانت  لەسەر  كە  كەیەوە  دكتۆرا 

كەمدا توانی هەندێ گەنجی رۆشنفكر لە دەوری خۆی كۆبكاتەوە. خاڵی هاوبەشی 

هەموویان ئەوەبوو لەبری هەوڵدان بۆ دەسكەوتنی پلەوپایەی نێو ئەكادیمیاكان، 

ئەمان هەر هەموویان زیاتر ئارەزوویان لە لێكۆڵینەوەو توێژینەوە بنەڕەتییەكان 

بووە، سەبارەت بە كێشە فەلسەفەییە كۆمەاڵیەتییەكان. كاركردن لەسەر تیۆرییەكی 

رەخنەگرانە دەربارەی كۆمەڵگە ئامانجی هاوبەشی ئەمان بووە.
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)كانت و  ئەڵمانی  ئایدیالیزمی  لە  بووە  بریتی  سەرەكییان  سەرچاوەی 

هیگل( و »رەخنەگران«ی وەك  ماركس، نیتشە و فرۆید. گروپی نێو ئەم ئەنستیتوتە 

گەنجیدا،  سەردەمی  لە  ماركس  نووسینەكانی  لە  توێژینەوە  كەوتنە  یەكەمجار  

دۆزرابوونەوە،  كەمبوو  ماوەیەكی  كە  پاریس«  »دەستنووسەكانی  تایبەتی  بە 

سوودیان لێدەبینی بۆ دژایەتیكردنی بەرهەمە دواترەكانی ماركس. لێرەدا  بەالی 

ماركسەوە لە تەمەنی گەنجێتیدا، كێشەی ئاڵۆسكاوی بەنامۆبوونی مرۆڤ  وەك 

قۆناغێكی سەرەتایی بۆ راڤەكردنەكانی دواتری »سەرمایە« سەیر نەكراوە، بەڵكو 

بەالیەوە ناوەڕۆكی سەرەكی تیۆرییەكەی بووە. هۆركهایمەرو ئەوانەی دەوروبەری 

ئەنستیتوتەكە بەمجۆرە بوونە دامەزرێنەری شێوازێكی نادۆگماتیزمی فەلسەفەییانە 

بۆ خۆیندنەوەیەكی جیاواز لەوەی ئەوكاتانە باو بوو بۆ بەرهەمەكانی ماركس.

لە ساڵی  وانانەوە كە هۆركهایمەر  لەو  ئەنستیتوتەكە  بنەڕتییەكانی  بیرە 

ئەركەكانی  كۆمەاڵیەتی و  فەلسەفەی  ئێستای  رەوشی  ناونیشانی)  بە  ەوە   1931

ئەنستیتۆیەك بۆ توێژینەوە كۆمەإلیەتییەكان( دەیگوتنەوە، شێوازێكی مەنهەجییان 

وەرگرت. 

بۆ  روون  پێناسەیەكی  ویستویەتی  هۆركهایمەر  گوتنەوەكانیدا،  وانە  لە 

ئەوەی پێیدەگوترا  فەلسەفەی كۆمەاڵیەتی بكات. كاربكرێت سنوورەكانی لەگەڵ 

فەلسەفەی  جیاكەرەوەی  خاڵی  دیاریبكرێ.  باوەكاندا  گشتییە  زانستییە  شێوازە 

كۆمەاڵیەتی بریتییە لە راڤەكردنێكی فەلسەفەییانەی پێكەوە ژیانی مرۆڤ. » دەبێ 

بە پلەی یەكەم، كار لەسەر ئەو دیاردانە بكات، كە بەهۆی پێكەوە ژیانی مرۆڤ 

عەدالەت،  دەوڵەت،  تێگەیشتنن، وەك:   قابیلی  بوونیان هەیە و  كۆمەڵگەدا  لە 

ئابووری و ئایین. بەكورتی تەنیا بۆ كەلتوری كەڵەكەبووی مادی و رۆحی مرۆڤ«. 

»تێگەیشتنێكی هەمەالیەنە لە فەلسەفەی كۆمەاڵیەتی، كە لەسەردەمی  ئایدیالیزمی 

ئەڵمانییەوە، لە كانت و هیگلەوە پەیدابووە، ئەركی سەرەكی فەلسەفەیە« 1

هەر زوو هۆركهایمەر هەستیكرد كە ئەم ئەركە پێویستی بە ئۆرگانێكی 

كە  ئەوانەش  ئۆرگانەكە و  خودی  ناو  هاوكارانی  چ  كە  شوێنێك  بەهێزهەیە، 

تیادا  بەرهەمەكانیان   باڵوكردنەوەی  توانای  دەهێنن،  بۆ  بابەتیان  ل��ەدەرەوە 

هەبێ . شوێنێكی وا دەبووە گرەنتی بەردەوامبوون و توانای ئیلهام بەخشین و كاری 
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رەخنەسازی قوتابخانەكە. لەساڵی 1932 دا هۆركهایمەر توانی سەرچاوەی مادی 

بۆ دەركردنی گۆڤارێك مسۆگەر بكا. ناوی  )گۆڤاری لێكۆڵینەوە كۆمەإلیەتییەكان( 

  )Zitsckrift für Sozialforschung(  .بووە

لە نێوان ساإلنی )1932-1941( بإلوكراوەتەوە. دواتر دەركەوت دەركردنی 

ئەم گۆڤارە پالنێكی زۆر بە سوود بووە، لە رێگەی ئەمەوە قوتابخانەكە خۆی 

بە جیهانی دەرەوە ناساندو بیرو باوەڕەكانی خۆی گەیاند. بەاڵم لەبەر هۆكاری 

بە  ئەندامانی  زۆرب��ەی  ئەوەی  لەبەر  ئەنستیتوتەكە و  دژایەتیكردنی  سیاسی و 

ژمارەی  یەكەم و  ساڵی  تەنیا  جێبهێڵن.  واڵت  ناچاركران  بوون.  جوو  رەچەڵەك 

یەكەمی ساڵی دووەم لە ئەڵمانیا چاپكران.

سااڵنی تاراوگە

یەكەمجار ئەنستیتوتەكە روویكردە جنێف، دواتر برایە پاریس و لە كۆتاییدا 

ساڵی 1934 لە نیۆرك گیرسایەوە. لەوێ بوو بە بەشێك لە زانكۆی كۆلۆمبیا. لەو 

سەردەمە پڕ ئاڵۆزی و گۆرانكارییە خێرایانەدا، بوو بە پەناگەیەك بۆ كۆبوونەوەی 

ئەندامەكانی. جگە لە گۆڤارەكە دەستیشكرا بە چاپكردن و باڵوكردنەوەی كتێبیش. 

هۆركهایمەر خۆشحاڵ بوو بەوەی كە لە تاراوگەش دەتوانن گۆڤارەكە بە زمانی 

ئەڵمانی دەربكەن. ئەم و هاوكارەكانی بەالیانەوە وابووە كە ئەمان لە دەسەاڵتدارە 

نوێیەكانی ئەڵمانیا چاكتر زمان و كەلتووری ئەڵمانی دەپارێزن و خزمەتی دەكەن. 

گۆڤارەكە  بەاڵم  دەهاتن،  نیویۆركەوە  لە  مادییەكان  هاوكارییە  زۆربەی  گەرچی 

بەرپابوو،  جیهانی  دووەمی  كە جەنگی   1939 ساڵی  دەردەكرا.  پاریس  لە  هەر 

لەو  بهێڵنەوە،  پاریس  لە  نەتوانن گۆڤارەكە  ئیتر رەنگە  هۆركهایمەر هەستیكرد 

وەزیری  كە  داب��وەوە  وەاڵمیان  نووسی،  پەخشخانەكە  بۆ  نامەیەكی  بارەیەوە 

رۆشنبیری فەرەنسا)Jean Giraudoux( گوتویەتی بۆ ئێمە جێی شانازییە كە ئەو 

گۆڤارە بەردەوام لە فەرەنسا دەربچێ . ئەوكاتەی لەشكری هیتلەر  پاریسی گرت، 

لەوێ   ئینگلیزی  بە  كۆتایی  ژمارەی  چوار  نیویۆرك  و  بۆ  گوازرایەوە  گۆڤارەكە 

دەركرا.

ئەو بیست وحەوت ژمارەیە )ساڵی سێ ژمارە( كە لەمدواییانەدا لە شێوەی 
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كتێبدا پێكەوە چاپكراونەتەوە، یەكێكە لە شاكارە هەرە مەزنەكانی رۆشنبیریی سەدەی 
بیستەم2 . هەروەك چۆن ئەنستیتوتەكە بێالیەنانە توێژینەوەكانی لە بوارە زانستییە 

جیا و دژبەیەكەكاندا بە شێوەیەكی رادیكااڵنە ئەنجامدەدا، كە ئەوكاتانە هیچ زانكۆیەك 
كاری وای لێنەدەوەشایەوە، هەر بەو جۆرە گۆڤارەكەش بەرجەستەكردنی پرۆگرامێكی 
هاوبەش و هۆشمەندانەی دژ بە رەوشی باوی ناو ئۆرگانە ئەكادیمییەكان بوو. لەژمارەی 
ویستبووی  وێدا  لە  كە  نووسرابوو،  هۆركهایمەرەوە  لەالیەن  پرۆگرامێك  یەكەمدا 
چوارچێوەی لێكۆڵینەوە كۆمەإلیەتییەكان دیاریبكات، بە شێوەیەك كە جێی«فەلسەفەی 

كۆمەاڵیەتی« بگرێتەوە. »لێكۆڵینەوەی كۆمەاڵیەتی« بریتی نییە لە جۆرێك دیسپلینی 
كاردانەوەكانیان  ئاستی  هەمەجۆرەكان و  زانستییە  الیەنە  زۆربەی  بەڵكو  تایبەتی، 
دەگرێتەوە كە هەموویان یارمەتیدەرن بۆتێگەیشتن لە سەرتاپای كۆمەڵ. هۆركهایمەر 
جەختی لەسەر ئەوە كردوەتەوە، كە گەرچی بە رەهایی پشت بە ئەزموونگەریش 
ببەسترێت، نابێ الیەنی تیۆری فەرامۆشبكرێت. ناكرێ تەنیا بە باسكردنی فاكتەكان)كە 

بە ستروكتوری ئەزمونگەری نامۆن( لە لێكۆڵینەوە كۆمەاڵیەتییەكان بگەین.  تیۆری 
مەعریفە پێشبینی ئەوەی كردووە.

»كە لە ژێر رووبەری رووداوە پڕ فەوزاكانەوە ستركتوری وەإلمێكی نا رۆشنی 
الیەنە كاریگەرەكان هەیە، كە ئێمە دەتوانین زانیاریان لە بارەوە وەربگرین. مێژوو لە 

لێكۆڵینەوە كۆمەاڵیەتییەكاندا وەك شتێكی رەها و راستەقینە پەسەند نەكراوە. بەڵكو 
وەك یەكێك لە یاسا دینامیكییەكان سەیر دەكرێ . لەبەرئەوە زانیاری دەربارەی مێژوو 

زانستە«3. 
تایبەتی  لە الیەنێكی  توێژینەوە  ئەنجامی  تەواو دەیزانی  كە  هۆركهایمەر  

جارەكان  زۆرب��ەی  لێوەربگیرێ  سوودی  كۆمەاڵیەتیدا  لێكۆڵینەوەی  لە  دەكرێ  كە 
خەسڵەتێكی كاتی و نەسەلمێنراویان هەیە. هەربۆیە ئەو لێكۆڵینەوانە دووربوون لەو 
جۆرە فەلسەفانەوە كە دەیانویست بگەنە دوا ویستگەی بیروبۆچوون. ئەمە دژ بەوە 
نییەكە هەندێك جار گۆڤارەكە چاالكانە بە پرسە فەلسەفەییە الوەكییەكانەوە خەریك 
دەبوو. » بۆ هەڵبژاردنی بابەتێك، مەرج نییە الیەنگری ئەو بابەتە دیاریكراوە بیت. 

بەڵكو گرنگی  بابەتەكەیە بۆ تیۆری كۆمەڵگە«4. لێكۆڵینەوەی كۆمەاڵیەتی لەرووی ئەم 
بایەخپێدانە گفتوگۆ لەسەر كراوەوە لەگەڵ كۆمەڵناسی وەك بابەتێكی زانستی خاوەن 
ناسنامەی دیاریكراوی تایبەت نین، هەروەها بە پێچەوانەی كۆمەڵناسییەوە، لێكۆڵینەوە 
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وەردەگ��رن.  سۆسیۆلۆجی  نا  بواری  لە  لێكۆڵینەوەكانیان  بابەتی  كۆمەإلیەتییەكان 
لێكۆڵینەوە  نزیكی  زیاتر  سروشتییەكان  زانستە  لە  نموونە  بۆ  كۆمەڵناسی  لەمڕۆوە 

كۆمەإلیەتییەكان نییە. 

بووە  بەرنامەكەی خۆیدا  لە باڵوكردنەوەی  گۆڤارەكە  كات  تێپەڕبوونی  بە 
سەكۆیەك كە لەوێدا  تیۆری رەخنەگرانە گەشەیكردو دواتر  رەنگی خۆی وەرگرت. 

لێرەدا ناوی چوار كەسایەتی كاریگەر شایانی باسكردنن:
  1979-Herbert Marcuse     1898  هیربێرت ماركۆز =

بەوەی كە قوتابی مارتین هایدگەر و تێزی دكتۆراكەی لەسەر هیگل بووە، زوو 
ناوبانگی پەیداكردووە. هەر لە سەرەتاوە لەگەڵ  ئەندامانی ئەنستیتوتەكە هاوبەشی  

دیالۆگەكان بووەو لە سااڵنی سییەكاندا، لە زۆر بواردا رۆڵی سەرەكی هەبووە، وەك  
لە بواری  فۆرمولەكردنی بە دیقەتی كاتیگۆرییە گرنگەكانی نێو تیۆری رەخنەگرانەی 

كۆمەڵگە.

1979-Theodor W. Adorno  1898        تیۆدۆر ئەدۆرنۆ -

 )1947-1863( كۆرنیلیوس  ه.  قوتابی  هۆركهایمەر  هەروەك   ئەمیش 

بووە. بە نووسینی نامەی دكتۆراكەی ، لەسەر دەستی ئەودا، لەسەر كیركیگارد،  

لە   بووە  لێكۆڵینەوە  خەریكی  ئەدۆرنۆ  هەروەها  دەرخست،  خۆی  لێهاتوویی 

ئاوازەكانی ئەلبان بێرگ )Alban Berg( و لە ساإلنی سییەكاندا لە بواری رەخنەی 

میوزیكیدا كاریكردووە. بەشێوەیەكی سەرەكی  لە بواری  ئیستاتیكا و میوزیكۆلۆجی 

لە گۆڤارەكەدا هاوكار بووە. بۆ نموونە ساڵی 1932 وتارێكی  بە ناوی )رەوشی 

میوزیكی نێو كۆمەڵگە( باڵوكردوەتەوە.

1980-Erich From   1900 ئێریك فرۆم =

دەروونناسی و فەلسەفەی خوێندوە. لەهەندێ الیەنی سەخت و جۆراوجۆردا 

شوێندەستی لە دەروونناسیدا دیارە، بە تایبەتی لەو گفتوگۆیانەی  ئەو سەردەمانە 

سەبارەت بە شێواز و چۆنیەتی  پێكەوە گونجانی  ماتریالیزمی و دەروون شیكاری 

لە ئارادا بوون.
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1940-Walter Benjamin   1892       والتەر بنیامین -

سەرەتا لە بواری رەخنەی ئەدەبیدا چاالك بووە، هەرگیز بە شێوەیەكی 

فەرمی  گرێدراوی  ئەنستیتوتەكە نەبووە، بەاڵم  لە تاراوگەكەیەوە، لە پاریس 

بواری بإلوكردنەوەی نووسینەكانی لە گۆڤارەكەدا بۆ رەخساوە. بنیامین رۆڵێكی 

گەورەی بینیوە بۆ ئەدۆرنۆ، چ وەك ئیلهامبەخشێك و چ وەك هاوڕێ بۆ گفتوگۆ 

لەگەڵكردن.

ئەم گروپە كەسە بوون كە لە سااڵنی سییەكاندا، ئەنستیتوتەكەیان  گەیاندە 

ئەو پلە بڵند و پڕ ناوبانگە. هەڵبەتە كەسانی تریش بۆ ماوەی كورت یان درێژ 

كاریان تیادا كردووە. لەو سااڵنەدا و سااڵنی دوای بەرپابوونی جەنگیش، بە پێی 

سیاسییە  پەنابەرە  بە  پێشكەش  دارایی  یارمەتی  ئەنستیتوتەكە  ئابووری،  توانای 

ئەڵمانییەكان كردووە كە لە ئەمریكا گیرسابوونەوە.

چلەكان،  سااڵنی  مۆركی  ببووە  فەلسەفەیی  الیەنی  وەك  ئ��ەوەی 

كە   كەسایەتییانە  ئەم  بووە.  ئەدۆرنۆ  هۆركهایمەر و  نێوان   هاوڕێیەتییەكەی 

)قوتابخانەی  داڕێ��ژەری  نەخشە  بە  بوون  كاریانكردووە  پێكەوە  سەرەتاوە  لە 

فرانكفۆرت(. دوو كتێب كە لە تاراوگە و لە ئەمریكا باڵوكراونەتەوە بە شێوەیەكی 

تایبەت سەرنجڕاكێش بوون. یەكێكیان ئەو پرۆژە سۆسیۆلۆجییە بوو كە  ئەدۆرنۆ 

)The Authoritarian Personality(  سەرۆكایەتی دەكرد بەناوی

بۆ  تاكەكەسەوە  ئامادەگی  ستركتوری   لە  ئەوەی  بۆ  هەوڵدانێك  وەك 

بوون بە مرۆڤێكی فاشی خوێندنەوەیەك بۆ سەرهەڵدانی  فاشیزمی بكەن. كتێبی 

)دیالیكتیكی  بەناوی  ئەدۆرنۆوە  هۆركهایمەر و  لەالیەن  هاوبەشی  بە  دووەمیش 

رۆشنگەری(یەوە  )Dialektik der Aufklärung( ساڵی 1947 دەربارەی مێژووی 

فەلسەفە نووسراوە.

رادیكالیزمی پاش جەنگ

سۆسیۆلۆجی و  پرۆفیسۆری  وەك  ئۆدیرنۆ  هۆركهایمەر و   1949 ساڵی 

ئەنستیتوتەكە  رۆژئاوا.  ئەڵمانیای  بۆ  گەڕانەوە  فرانكفۆرت  زانكۆی  لە  فەلسەفە 
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دووبارە لكێنرایەوە بە زانكۆكەوە. لەوێ سااڵنی 1951-1953 هۆركهایمەر پلەی 

راگری هەبووە. 

پەنجاكان كە بە سااڵنی بنیاتنانەوە و جەنگی سارد ناسراوە. بۆ ئەنستیتوتەكە 

لە هۆركهایمەر گەنجتربوو،  ئۆدیرنۆ، كە  بەرهەمبووە، هەروەها  پڕ  دەیەیەكی 

بەرهەمە  لە  سەرپێیی  سەرنجێكی  قوتابخانەكە،  سەرەكی  بزوێنەری  بە  بوو 

 Minima moralia, دەكەن.  ئاشكرا  ئەوە  روونی  بە  سااڵنەدا،  لەو  زۆرەكانی 

Reflexionen aus dem beschädigten  Leben   كە بریتییە لەو تێبینییانەی لە 
نێوان سااڵنی  -1944 1947  نووسیویەتی و 1955 باڵویكردۆتەوە، هەمان ساڵ 

كتێبی )Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft(  چاپكردووە، ساڵی 1956     

كتێبی  ئەوساڵە  هەر  و   )Dissonanzen. Musik in der verwalteten Welt(

 Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Studien uber Husserl und die(

    Noten zur literature((  كتێبی phänomenologischen Antinomien( ، 1958

1959 كتێبی )Klangfiguren(ی بإلوكردۆتەوە. تەنیا بە وردبوونەوە لە ناونیشانی 

ئەمانە  چونكە  دەربكەوێت،  بۆ  ئۆدێرنۆمان  كەسایەتی  دەتوانرێ  كتێبانەوە  ئەم 

چاكتر لە هەر جۆرە باسكردنێكی تر الیەنە رۆشنبیرییە بەرفراوانەكانی ئۆدێرنۆمان 

توانا  بوارە جیاجیاكاندا بە  لێهاتوویی زۆرەوە لە  بۆ ئاشكرا دەكەن. بە هەمان 

ئیستاتیكای  تری  یان الیەنەكانی  لەبواری وەك فەلسەفە، میوزیكۆلۆجی،  بووە، 

شاكارە میوزیكی و ئەدەبییەكان هەر لە )باخ(ەوە تا )شوینبێرگ(، لە )هۆڵدرین(

ئایدیا  وەك  ئۆدێرنۆدا  كەسی  لە  فرانكفۆرت  قوتابخانەی  )بێكێت(.  تا  ەوە 

نەبوو،  كاتی  سەرپێیی و  شتێكی  هەمەالیەنییەكەی   كەسێتییە  بەرجەستەبووبوو. 

بەالی  هەبووە.  خۆی  تایبەتمەندێتی  بایەخ و  فەلسەفەییەوە  رووی  لە  بەڵكە  

نابینێتەوە،  سادەكاندا  پرسیارە  راستەوخۆی  وەإلمی  لە  ئەمەوە هەقیقەت خۆی 

بەڵكو شێوازی دەربڕینی زۆرزۆر جیاوازی هەیە، لەبەرئەوە ئۆدێرنۆ زۆر بە وردی 

مامەڵە لەگەڵ زماندا دەكات. بچوكترین جیاوازی زمان لە فۆرمولەكردنی وینەی 

راستەقینەی واقیعدا رۆڵی گرنگی هەیە. لێرەوە تێگەیشتنمان بۆ ستایلی سەختی 

لە  تەنانەت  بووە،  ئەوەندە گرنگ  بەالیەوە  ئۆدێرنۆ دەبێ. زمان  نووسینەكانی 

دوا كتێبیدا بە ناوی )Stichwörter(   1969 نووسیویەتی )یەكێ لە هۆكارەكانی 
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گەڕانەوەی بۆ ئەڵمانیا ئەوەبووە، كە تەنیا زمانی ئەڵمانی توانای دەربڕینی راست و 

رەوانی بیرو بۆچوونەكانی بۆ رەخساندووە(. 

بەمشێوەیە دەردەكەوێ كە سااڵنی پەنجاكان بۆ قوتابخانەكە سەردەمێكی  

پڕبەرهەم بووە، هەروەها ساإلنی شەستەكانیش لە پەنجاكان كەمتر نەبووە. لەم 

دەیەیەدا بوو كە قۆناغی دووەمی مەزنی خۆی بەدەستهێنا. جیاواز لە قۆناغی 

یەكەم ئەمجارە لەمساڵە پڕ رووداوانەدا، بە رادەی زۆر زیاتر، كەم تا زۆر بە 

هۆكاری  ببینێ.  زیاتر  رۆڵێكی  رۆژانەدا  ژیانی  لە  قوتابخانەكە  خۆی،  خواستی 

سەرەكیش سەركەوتنەكانی تیۆرییە رەخنەگرییەكە بوو  لە بارەی دژایەتیكردنی 

دەسەإلتی تۆتالیتێریی و پشتگیریكردنی لەالیەن بزووتنەوەی قوتابیانی ئەڵمانیای 

قوتابخانەیەدا  لەم  رادیكاڵەكان  الوە  فەرەنسا  لە  لەوانەش  جگە  رۆژئ��اواوە. 

بینییەوە، كە دەتوانرا دەربڕینێك  پتەوی هەمەالیەنەی رەخنەگرییان  تیۆرییەكی 

بێت بۆ بارە نامرۆڤایەتییەكەی ئەو كاتە.

لە  ئیلهامیان  خۆراگری و  هێزی  گەلێك  رادیكاڵەكان  الوە  گەرچی  بەاڵم 

»قوتابخانەكە«  »بزووتەوە«كەیان و  نێوانی  وەرگرتبوو،  رەخنەگرییەكەوە  تێورییە 

زیاتر لێكترازان و دووركەوتنەوەبووە، نەك پەیوەندییەكی هارمۆنی. ناكۆكییەكانیان 

سەبارەت بە هەڵسەنگاندن و راڤەكردنی )كارل ماركس(بوو. هەروەك گاڵتەجارییەكی 

قەدەر، وا رێكەوتبوو بزووتنەوەكەی قوتابیان »ئەو ماركسەی ئەمان تازە پێی ئاشنا 

گەرچی   ئەمە  رەخنەگرییەكە.  تیۆرییە  دژایەتیكردنی  بۆ  بەكاردەهێنا  بووبوون« 

وەك پێشتر باسكرا، بە پێچەوانەوە لە سااڵنی سییەكاندا ماركس یەكێك بووە لەو 

هێزانەی گروپەكەی لەدەوری ئەم ئەنستیتوتە گرد كردبووەوە. هەڵبەتە قوتابیان 

هەقیان بوو، چونكە ماركس لە پەنجاكاندا هەمان ئەو رۆڵەی نەبووە بۆ تیۆرییە 

رەخنەگرییەكە، كە لە سییەكاندا هەیبووە. لە یەكێ لە كۆبوونەوە گشتییەكاندا كە 

قوتابخانەكە تیایدا بەشداربووە، ئۆدێرنۆ هەوڵیداوە وەاڵمی ئەو پرسیارە بداتەوە، 

كە ئایا بۆچی قوتابخانەكە پشتیكردوەتە ماركس؟ ئەوەش لە ساڵی 1961دا بوو، 

ئەوكاتەی لەالیەن كۆمەڵەی  سۆسیۆلۆجی ئەڵمانییەوە لە توبینگن كۆنفرانسێك 

بەڕیوەدەبرا،  ئۆدێرنو  پۆپەر و  كارل  سەرپەرشتی   بە  كۆبوونەوەكە  سازكرابوو، 

زیاتر بۆ ناساندنی  قوتابخانەكە بوو، دواتر بە كۆنفرانسی خەباتی پۆزەڤیتزم ناوی 
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دەركردو وتارەكانی كۆنفرانسەكەش لە كتێبێكدا بەو ناوەوە چاپكران.

پێشكەشكردووە:  ئۆدێرنۆ سێ وەاڵمی  پرسیارەی الی سەرەوە،  ئەو  بۆ 

دووەم��دا  یەكەم و  جەنگی  نێوان  لە  داینابوو  ماركس  تیۆرییەی  ئەو  یەكەم: 

فۆرمێكی تەواو دۆگماتیزمی وەرگرتبوو )ئەو فۆرمەی سۆڤییەت بەخشیبووی بە 

ماركسیزمی(. دووەم: بیرۆكەی گۆڕینی جیهان لەم تیۆرییە دۆگماتی و ستاتیكییەدا 

شێوازی  دزێوترین  رازاندنەوەی  خزمەت و  بۆ  پەتی  ئایدۆلۆجیایەكی  بە  بووە 

چەوساندنەوەی مرۆڤ. )وەك ئەوەی لە یەكێتی سۆڤییەت و ئەوروپای رۆژهەإلت 

باسدەكرێ(. سێیەم: سەردەمی ئێستا هەمان ئەو سەردەمە نییە كە ماركسی تیا 

ژیاوە. ئەو سەردەمە بوارێكی راستەقینە هەبووە كە زۆربەی خەڵكی تیۆرییەكە 

وا  ئێستا  كۆمەڵگەدا.  لە  بنەڕەتی  گۆڕانكاری  بۆ  هۆكار  ببێتە  بكەن و  پەسەند 

تیۆرییەكی  رۆشنایی  لەبەر  نییە  ئامادە  ئێستا  كەس  ئەوەیە.  پێچەوانەی  دیارە 

بەرهەمێكی  كاركردنە  ئەمجۆرە  بەوەی  باوەڕهێنان  كاركردن.  بۆ  ئامادەبێ  وادا 

راستەقینەی دەبێ تەنیا خەیاڵە.

رووب��ەڕووی  چاوەڕواننەكراوەوە،  الیەنێكی  لە  بۆچوونە  ئەم  دوات��ر 

تیۆرییەوە  زانستێكی  بەهۆی  نەبوو  ئامادە  كەس   1961 ساڵی  رەخنەبووەوە، 

بۆ كاركردنێك، بەإلم لە سااڵنی دواتری شەستەكاندا رەوشەكە گۆڕا،  ئامادەبێ 

بەوەی كەسانی خاوەن چاالكی و خۆپیشاندەران بوون بە پێشەنگی بزووتنەوەكەی 

گەیشتە  كار  داگیركرا و  ئەنستیتوتەكەش  بارەگای   1968 ساڵی  تەنانەت  قوتابیان. 

بە  بارەگاكەی  هات و  پۆلیس  بكا.  پۆلیس  لە  یارمەتی  داوای  ئۆدێرنۆ  ئەوەی 

دوای دووجار  1969دا،  بەهاری  لە وەرزی  خۆپیشاندەران چۆڵكرد، هەروەها  

شكستهێنان، ناچاربوو لەبەر رێگرییەكانی قوتابیان دەسبەرداری وانە گوتنەوەكانی 

ببێ.

ئەو  رووب��ەڕووی  فرانكفۆرت  قوتابخانەی  نوێنەرە)كۆنەكەی(  هەردوو 

رەخنەیە بوونەوە، كە ئەمان لەرووی تێۆریی و پراكتیكەوە هاوسەنگ نین. راستە 

ئەوان گەشەیان بە هێڵە بنەڕەتییەكانی تیۆرییەكی رەخنەگرانە بۆ كۆمەڵگەدابوو، 

پراكتیزەكردنەكەیەوە  لە  دەرهاویشتانەی  ئەو  بۆ  نەبوون  ئامادە  ئەوان  بەاڵم 

بوون  بەگومان  ئەوان  ئەوەی  لەبەر  قوتابییەكان  بۆچوونی  بە  پێش.  دەهاتنە 
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لەرێگەی پەالماردانی راستەوخۆوە بەو هۆیەوە نە خۆیان  لە گۆڕینی كۆمەڵگە 

بەشدارییان لە چاالكییە توندوتیژییەكاندا دەكردو نە خەڵكیان بۆ هاندەدا، كەواتە 

ئاسایی خۆیاندا بڕۆن،  لەبەر ئەوەی رێگەیاندەدا شتەكان بە رەوتی  رووخاون، 

كەواتە بە رەوشەكە رازین گەرچی بە ئاشكرا دانیپیانانێن.

بە پێچەوانەی ماركۆزەوە، كە بەالیەوە قوتابیان هێزی گۆڕینی كۆمەڵگەن، 

نا دروست  ناڕەسەن و  ئۆدێرنۆوە چاالكییەكی  بەالی هۆركهایمەرو  »راپەڕینەكە« 

رووخان«  »هەستی  بەناوی  رادیۆییدا  بەرنامەیەكی  لە  ئۆدێرنۆ  هەروەك  بووە. 

كۆمەڵگە  بۆ  بڵندتر  فۆرمێكی  جۆرە  هیچ  كاتانەدا  گوتویەتی:«لەم   1969 ساڵی 

لە بەرچاودا نییە«. هەروەها هەمان ئەو كەسە چاالكانەی داوای یەكێتی نێوان 

خۆیانەوە،  داواك��ەی  پێچەوانەی  بە  خۆیان  هەر  دەك��ەن،  پراكتیك  تیۆریی و 

مێژوویدا، كە جێبەجێكردنی  دیاریكراوی  لە رەوشێكی  لێكیان جودا دەكەنەوە. 

بكەن.  پراكتیزەی  كوێرانە  شیوەیەكی  بە  دەبێت  ئەستەمە،  كارێكی  تیۆرییەكە 

ئۆدێرنۆ  بكرێ؟  لەتوانادایە و دەبێ چی  ئایا چی  بۆ وەاڵمی  لە چاوپێكەوتنێكدا 

بەكورتی وەاڵمی داوەتەوە:

بكەم.  رەوشەكە  بۆ  شیكاری  بەتەواوی  دەتوانم  تەنیا  نازانم،  »من 

لەمبارەیەوە  پێموایە گەرتۆ هەر لە ئێستاوە رەخنەت هەیە، ئەوا ئەركی ئەوەت 

بڵێت چۆن رەوشەكە چاكتر دەكرێت. ئەوەش بەالی منەوە وەك  لەسەر شانە 

حوكمێكی پێشینەی پارێزگارانەیە.«

وەاڵمەكەوە،  نێو  رۆدەچێتە  زیاتر  ئۆدێرنۆ  چاوپێكەوتنەكەدا  لە  دواتر  

بەوەی كە دەبێتە الیەنگری ئەو دەرئەنجامەی )سی. دی. گراب(ی شاعیر 1801-

بكات  رزگار  ئێمە  دەتوانێ  كە  شتێك  »تاكە  دەڵێت:  كە  پێیگەیشتووە   1836

گومانە.« ئەمە وەك نامەیەكی تایبەتی بۆ قوتابییە چاالكەكانی نێو بزووتنەوەكە 

بەم شێوەیە دەبێت:

گومانم  هیچ  نییە،  ناعەقاڵنی  ئەوەندەش  بەاڵم  ئاگرخۆشكردنە،  ئەوە 

رەشبینن،  نیگەرانن،  دەژین،  تیایدا  جیهانەی  بەم  سەبارەت  خەڵكی  كە  نییە 

بیركردنەوەی نێگەتیڤیان هەیە. بە پێچەوانەوە ئەو كەسانە تەسك بینن كە بە 

گەشبینانە و  هاواری  هات و  بە  مەوزووعییە  نیگەرانییە  ئەو  دەیانەوێ  ناقۆاڵیی 
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ئاسانتر  پێ  خۆیانی  دەروونی  باری  ئەوەی  بۆ  هەر،  داپۆشن  بەپەلە  كردەوەی 

بكەن. 

باشترین وەاڵمی پۆزەتیڤ كە لە ئۆدێرنۆوە دەست بكەوێ و وەك رێگە 

نیشاندەر بەكار بهێنرێ ئەوەیە: فەلسەفە تاكە رێگەیە كە تائێستا شیاوی بەكارهێنانە، 

كەواتە » تەنیا ئەو بیرە سازشنەكەرە، رەخنەگرییەی كە نە دەسبەرداری وەعی 

خۆی دەبێ و نەهیچ هێزێك دەتوانێ بۆ هیچ كارێك ملی پێكەچ بكات. لە راستیدا 

ئەوەیە كە كۆڵنادا.

سەرچاوە: 

VÅR TIDS FILOSOFI  بەرگی یەكەم، 1991 .
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