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بیبلۆگرافیای پ. د. یورگن هابرماس

ئا: لوقمان رەئوف

- لە 1929/6/18 لەشارد )دوسلدورف(ی پایتەختی ویالیەتی باكوری راین و 

وستفالیا لە ئەڵمانیا لەدایكبووەو لە خێزانێكی پرۆتستانی پەروەردە بووەو یەكێكە 

لە رابەرانی گوتاری فەلسەفی رەخنەیی، كۆمەاڵیەتی و سیاسی هاوچەرخ .

- قۆناغەكانی خوێندنی لە ئەڵمانیا تەواوكردووە.

- 1949 1955- وانەی لە زانكۆكانی گوتنجین، زیوریخ، بۆن، وتوەتەوە.

- 1954بڕوانامەی لە فەلسەفەدا لە زانكۆی بۆن بەدەستهێناوەو تێزەكەی 

بە ناونیشانی )ناونیشانی رەهاو مێژوو لەبارەی دژیەتی لە بیری شلینگ دا( و لە 

لیژنەی گفتوگۆشدا )ئەریك روزاكیر، ئۆسكار بیكر( ئەندام بوون.

- 1956 وانەی فەلسەفەو زانستی كۆمەڵناسی لە پەیمانگەی لێكۆڵینەوەی 

ماكس  وەك  تیۆرسینەكانی  سەرپەرشتی  بە  فرانكفۆرت  قوتابخانەی  كۆمەاڵیەتی 

هۆركهایمەر و ئەدۆرنۆ وتوەتەوە.

لێكۆڵینەوەی  پەیمانگەی  لە  لێكۆڵینەوەكان  یاریدەدەری  وەك   1956  -

كۆمەاڵیەتی لە فرانكفۆرت كاریكردووە.

- دوای بەدەستهێنانی بڕوانامەی دكتۆرا لە )ماگدبۆرگ( بە سەرپەرشتی 

)فولفگانك( و هانس گیورگ گادامەر داوایلێكرد لە زانكۆی )هایدلبیرگ( كاری 

لەگەڵدا بكات.

1961- بوو بە مامۆستا لە زانكۆی بورج.

داوای  ئادۆرنۆ  چونكە  فرانكفۆرت،  قوتابخانەی  گەڕایەوە   1964  -

زانستی  فەلسەفەو  بواری  لە  هۆركهایمەر  كورسیەكەی  بۆئەوەی  لێكردبوو، 
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كۆمەڵناسیدا پڕبكاتەوە.

زانكۆی  لە  كۆمەڵناسیدا  فەلسەفەو  لەبواری  پرۆفیسۆر  بە  بوو   1964  -

فرانكفۆرت.

لە  بالنك  ماكس  پەیمانگەی  بەڕێوەبەری  بە  بوو   1980  –  1971  -

و  زانستی  و  جیهانی  ژیانی  باری  لێكۆڵینەوەی  بۆ  میونخ  نزیك  )ستیرنبیرج( 

تەكنیكی لە )ستارنبیرگ(.

)مۆدێرنەی  پرۆسەی  لەبارەی  )ئادۆرنۆ(  خەاڵتی  وەرگرتنی   1980  -

تەواونەكراو(.

- 1984 گەڕایەوە قوتابخانەی فرانكفۆرت و بوو بە بەڕێوەبەری پەیمانگەی 

لێكۆڵینەوەی كۆمەاڵیەتی.

- 1993 لە قوتابخانەی فرانكفۆرت خانەنشین كرا.

- 2004 بەهۆی ئەوەی ماوەیەك پەیوەندی بە رێكخراوی الوانی حربی 

نازییەوە كردووە، رووبەڕووی رەخنە بوویەوە.

پاپای  و  هابرماس  نێوان  گفتوگۆیەكی  ئیگناتیۆس  رۆژنامەی   2007  -

ڤاتیكان )بنیدیكتی شانزە بەناوی )مشتومڕی سكوالریزم( باڵودەكردەوە، گرنگی و 

دەنگێكی باشی هەبوو.

- تا ساڵی 2007 خاوەنی )27( كتێبی سەرەكی و گرنگە.

- 2012/6/18 تەمەنی بوو بە 83 ساڵ و تا ئێستاش لە ئەڵمانیا دەژی.
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یۆرگن هابرماس

رووكردنە تیۆریی رەخنەیی

نیكۆالس دەیڤی 

وەرگێڕانی: پێشڕەو محەمەد

لە  یەكێكە   ، دنیاوە  هاتوەتە   )1929( ساڵی  لە  هابرماس،  یۆرگن 

ئەو  فرانكفۆرت.  فەلسەفەیی  فێرگەی  هزرڤانی  سەربەخۆترین  و  كاریگەرترین 

و  كلتوری  رەخنەی  رووەو  و  بكات  ماركسیزمدا  سیستمی  لە  گۆڕان  هەوڵیدا 

ئایدیۆلۆژیی ئاراستەی بكات. لە ساڵی )1956( لە زانكۆی فرانكفورت پەیوەندی 

زانكۆیە  لەو  فەلسەفەی  كورسی   ،)1964( ساڵی  لە  و  گرت  ئادۆرنۆدا  لەتەك 

هزرینی  لەبارەی  توێژینەوەكانی  كۆتایی،  ساڵی  بیست  بەدرێژایی  وەرگ��رت. 

ماركسیستی-وەكو رەخنەیەكی ئایدیۆلۆژیی-پەرەپێدا و لەتەك لێكۆڵینەوەی ئەو 

هۆكارە كلتوری و سیاسییانە كەوتە خەریكگەرییەوە، كە دەبوونە هۆی الدان و 

دابڕانی كۆمەنیكاسیۆنی )پەیوەندی( مرۆیی. دیارترین كاریگەری ئەو لە فەلسەفەی 

هاوچەرخی ئەوروپاییدا توێژینەوەكانییەتی لەم بوارەدا. ئەو لە توێژینەوەكانیدا 

هەوڵیداوە ئەوە بخاتەڕوو، كە پێكهاتە تەواوخوازەكانی ئاوەزگەرایی لەتەك ئەو 

روانگە زۆرانەی رووەو حەقیقەت ئاراستە دەگرن، هەموویان لە نێو خاوەندارێتی 

ئێمەدا هەن. ئەوانە هیچیان نە پەیوەندییان بە راستەقینەیەكی دەرەكییەوە هەیە 

كۆمەاڵیەتییەكان  گوتارە  لە  بەڵكو  راستەقینەیە،  لەو  رەنگدانەوەیەكیشن  نە  و 

سەرچاوە دەگرن، كە »ژینجیهان« پێكدەهێنن. نیشاندانی ئەم پنتە زۆر گرنگە، 

لەتەك  ئەمەشی  و  هەیە،  مشتومڕیان  فۆرمی  ئەو  بەرهەمەكانی  زۆرینەی  كە 

فەیلەسوفانی هاوچەرخی خۆی ئەنجامی داون. چەندین نموونەی ئەم مشتومڕیان 

لەبەشەكانی دواتری ئەم نوسینەدا باس دەكەین. 
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پێشگوتن: زەمینەیەكی رەخنەكاری

بەهۆی ئەوەی هابرماس باوەڕیی وابوو ناحەقیقەت ، چ كەسەكی بێت، 

یاخود سیاسیی، هاوواتای چەپاندنە، ئەوا ئەمە بووە هۆی ئەوەی ئەم وەكو یەكێك 

لە مەزنترین جەنگاوەرانی فەلسەفەیی كۆتاییەكانی سەدەی بیستەم دەربكەوێت. 

ئەو دەجەنگی، هەروەها بۆ چەندین جەنگی گەورەش بانگكراوە و لە زۆرینەی 

بەشداریدەكرد.  هاوسەردەم  فەلسەفەییەكانی  كاریگەرە  دانوستانە  و  گفتوگۆ 

دەگاتە  تا  رەخنەیی«یەوە  »تیۆریی  لە  هەر  دەردەكەوێت  ئەودا  هەوڵەكانی  لە 

رووبەڕووبوونەوەی  و  ستالینی  لێكدانەوەی  لە  ماركسیستی  ئازادكردنی هزرینی 

ئەو  كە   ، دیكۆنستراكسیۆن  لێهزرینی  لەبارەی  نیهیلیستیانە  كەموكورتیی  بە  دژ 

فەیلەسوفێكی كاریگەر بووە و هەوڵیداوە ئەم بابەتانە بەرەو بەها رزگاركەرەكانی 

حەقیقەت و ئایدیالیی كۆمەنیكاسیۆنێكی النەدراو، ئاراستە بكات. ئەوەی لێرەدا 

پێویستە، ئەمەیە كە خوێنەرانی ئەنگلۆ-ساكسۆن، لەكاتی خوێندنەوەی هزرەكانی 

ئاشكرایە  و  روون  پێبدەن.  گۆڕان  كەمێك  خۆیان  چاوەڕوانییەكانی  هابرماس، 

بەشداریكردن  بۆ  جدییە  رەنگدانەوەیەكی  ئەو  فەلسەفەییەكەی  بەرباڵوە  بوارە 

لە دیالۆگە فەلسەفەییە گشتییەكان لە ئاڵمانیای سەدەی بیستەمدا. لە هەمووی 

سیستمی  لەتەك  هابرماسە  دژبەریی  نیشاندەری  گشتگیرە  بوارە  ئەم  گرنگتر، 

لێهزرینی ریدۆكسیۆنانە ، كە هەمیشە پەیوەست كراوە بە فەلسەفەی ئاڵمانییەوە. 

هابرماس قبوڵی ئەوە دەكات، كە بە سەختی كەوتۆتە ژێر كاریگەری لێهزرینی 

سۆكراتییەوە لەبارەی فەلسەفە. سۆكرات فەلسەفەی بە گوتارێكی كراوە دەزانی و 

هزرەكانی هابرماس بەبێ چاوەڕوانی گفتوگۆ، كارەكانی هەڵگری چەندین گۆڕانی 

نیشاندەری  كراوەكەیشی  گوتارە  و  دەگەڕێت  گفتوگۆدا  بەدوای  ئەو  دلێرانەن. 

ئەم شێوازە هزرینەی ئەوە، كە پارادۆكسی هۆشمەندانەی پڕ لە كێشمەكێش و 

نێو  لە  پێشبینینەكراو  پۆتەنسیەلیانەی  رەهەندی  چەندین  بۆ  دەگۆڕێن  دژبێژی، 

بەهۆی  دەكات  پارادۆكسانە  لەم  پێشوازی  هابرماس  درێژدا.  مشتومڕكردنێكی 

باوەڕبوونی بە توانستی هێنانەئارای ئاوەزگەراییەكی ئازاد. 

لە بەشەكانی دواتردا، ئێمە لەتەك بنەما جۆراوجۆرە هزرییەكانی هابرماس 

خەریك دەبین، بەاڵم ئەم دڵنایی و ئاسودەییەی بەهۆی راڤەكردنی هابرماسەوە 
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بەو  ئەو  هزرینەكانی  بكەین.  تێكەڵی  ریالیتیدا  لەتەك  نابێت  دەبن،  دەستەبەر 

گۆڕانێكی  و  رەوت  هەیە،  یەكتریان  وابەستەی  كرۆكی  چەندین  ئەندازەیەی 

روون و ئاشكرا نیشان نادەن و هاوكات بوونی ئەم كرۆكانەیە، كە دەبنە هۆی 

كرۆكانە  ئەم  ئەو.  كێشمەكێشمەكانی  تەواوی  پەیوەندییەكی  و  كۆمەنیكاسیۆن 

بەرگرییەكن لە بەرانبەر هەوڵە زانستی و سیاسیی و فەلسەفەییەكان بۆ قۆرخكردنی 

بە كۆمەنیكاسیۆنی  ئەمانە بۆچوونی هابرماس سەبارەت  زانین و حەقیقەت، و 

كراوە و النەدراو نیشاندەدەن، كە بە نۆڕینی ئەو بە ئامرازێك ئەژمار دەكرێن 

بۆچوونەكانی  نیشاندەری  هەروەها  كرۆكانە،  ئەم  حەقیقەت.  بە  گەیشتن  بۆ 

تاكە  ناحەقیقەت،  لە  هۆشیارانە  رەخنەگرتنێكی  كە  پرسە،  بەم  سەبارەت  ئەوە 

رێگەی شیاوە بۆ گەیشتن بە چڤاتێك لە روانگەی هزرییەوە كراوە و لە روانگەی 

سیاسییەوە ناچەپێنەر و ناسەركوتكەر بێت.

الیەنگرانی  ئەگەر  ئەویش  نییە،  ناباو  و  نادادپەروەرانە  چارەنووس، 

لەم  )و  دەركەوتبن  رادیكالیانە  ترادیسیۆنالیستەكان  وەكو  سەرەنجام  مۆدێرنیتی 

هەژدەهەم  سەدەی  دوای  كە  فێرگەیەی،  لەو  بریتییە  مۆدێرنیتی  شێوەیەدایە 

هاتە ئارا و بە زەروورەت دابڕانێكی جدی بوو لە رابوردوو بۆ ئەوەی بتوانێت 

سروشتی پەرەسەندنی مێژوو، زانین و حەقیقەت بەرەوپێش بەرێت(. ئەگەرچی 

لە ساڵەكانی سەرەتادا،  تیۆریی رەخنەیی ماركسیزم  لەتەك  پەیوەندی هابرماس 

ئەوی خستە نێو ئاراستەی چەپی دێباتی خوێندكارانی دەیەی )1960(، بەاڵم لە 

روانگەی زۆرێك لە فەیلەسوفان )بەتایبەت وەكو هابرماس(، »تیۆریی رەخنەیی« 

پەیوەندیی لەتەك ترادیسیۆنیی كلتوریی و فەلسەفەیی ئاڵمان هەبوو لە سەدەی 

نۆزدەهەمدا-ئەو ترادیسیۆنەی بزووتنەوەی نازیزم، بە توندی پەیوەندی لەتەكیدا 

بووە  تاڕادەیەك  »رادیكالە«،  هابرماسە  ئەم  مێژووییەكانی  هزرینە  پچڕاندبوو. 

هۆی ئەوەی هزرینەكانی شێلینگ )1775-1854( و فیختە )1762-1814( بێنەوە 

»تیۆریی  لەتەك  پەیوەندی  ئەمە،  ئاڵمانی. سەرباری  فەلسەفەیی  دانوستانی  نێو 

لەالیەن  بۆچوونەكانی هایدێگەر  ئاشكرای  رەتكردنەوەی  رەخنەیی« و هەروەها 

ئەوەوە، بە هەڵە ئەم روانگەیەی هێناوەتە ئاراوە، كە دابڕان و درزێك لەنێو 

رەخنەی هابرماس و پێگەی زانستی هێرمیونیتیكی فەلسەفەیی هێناوەتەئارا. كاتێك 
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وەكو  دێتەپێشێ-  هەڵەتێگەیشتن  لەبارەیانەوە  ناكۆكین-كە  جێ  بابەتانەی  ئەو 

لێدوان دەربكەون، ئەوا هەندێك تایبەتمەندی هاوشێوە خۆیان زیتدەكەنەوە. ئەم 

كارە دەبێتە هۆی ئاشكرابوونی پنتی هاوبەش لە نێوان هایدێگەر و هابرماسدا: 

ئەوان  تەكنیكین.  ئاوەزگەرایی  باڵوبوونەوەی  نیگەرانی هەژموونی  هەردووكیان 

بە  ئەمە  هابرماس  حەقیقەت.  بە  سەبارەت  كراوەیی  بە  گەیشتنن  خوازیاری 

فۆنكسیۆنی)ئەركی( گوتار دادەنێت، لەكاتێكدا هایدێگەر ئەوە بە مەرجێكی بوون 

دەبینێت. لەوانەیە ئێمە تا ئەو ئاستە لەم ناكۆكییە نزیك ببینەوە، كە نەتوانین 

ئەم توانستە پەسەند بكەین، كە هزرینەكانی هابرماس و هایدێگەر، هەردووكیان 

لە ترادیسیۆنیی فەلسەفەی ئاڵمانیدا، پەیوەندییەكی هەمەالیەنیان لەتەك یەكتریدا 

هەیە. 

حەقیقەتی نەدۆزراوە: هابرماس و »تیۆریی رەخنەیی«

بە  نەبین  بەست  پشت  پێدەدات  هۆشداریمان  هابرماس  ئەگەرچی 

پەیوەندییە هزرییەكانی ئەو لەتەك ئادۆرنۆدا، بەاڵم بێ هیچ گومانێك، »تیۆریی 

دەستەاڵتە  لەبارەی  هابرماس  هزری  بەرەوپێشچوونی  هۆی  بووەتە  رەخنەیی« 

فرانكفورت  فێرگەی  بە  )كە  رەخنەیی  تیۆریی  ئاوەزگەرایی.  رزگاریبەخشەكانی 

ناسراوە(، دوو قۆناغی مێژوویی هەبوو. یەكەمین هەنگاو لەتەك دامەزراندنی 

»پەیمانگای توێژینەوەی كۆمەاڵیەتی« لە زانكۆی فرانكفورت دەستیپێكرد لە ساڵی 

)1928(، ئەندامانی ئەم پەیمانگایە بریتی بوون لە هۆركهایمەر ، فرۆم ، لۆیڤێنتال 

و ماركوزە ، پاشان ئادۆرنۆش هاتە نێو پەیمانگاكەوە. هەموو ئەندامانی پەیمانگا 

بە پۆتانسیەلێكی ماركسیستی باو لەم فێرگەیەدا، زێتر وەكو ئامرازێك بۆ گۆڕانی 

كۆمەاڵیەتی بنەڕەتی لەم بوارەیان دەڕوانی نەك وەكو ئامرازێك بۆ بەرگریكردن 

ئەم  بەرباڵوبوونی  هۆی  بووە  هیتلەر،  دەركەوتنی  كۆمەاڵیەتی.  كۆنترۆڵی  لە 

پەیمانگایە و لە میانەی ئاوارەییان لە ئەمەریكا، ئادۆرنۆ و هۆركهایمەر بە نوسینی 

تێكستی سەرەتایی »تیۆریی رەخنەیی« خەریكبوون و سەرەنجامی ئەم نوسینەش 

كتێبێك بوو بە ناوی »دیالەكتیكی رۆشنگەری« )1947(، كە بۆ هەمیشە كاریگەریی 

لەسەر بەرهەمەكانی هابرماس بەجێهێشت. 

سەبژێكت  هێگل:  ئایدێنتیتی  فەلسەفەی  لە  دیكەیە  لقێكی  ماركسیزم 
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)چەشنی مرۆڤ( پێویستە لەخۆی نامۆ بێت، بۆ ئەوەی خۆی بناسێت. چێوەی 

دەستپێدەكات  مرۆڤ  چەشنی  لە  كۆنكرێتی  تێگەیەكی  بە  ماركس  تەكنۆلۆژیی 

خۆیدا  نێو  لە  توانستەی  ئەو  »توانست«ێك،  وەكو  مرۆڤە  دانانی  ئەمەش  و 

نامۆكردنی  پرۆسیسی  بە  تەنها  و  هەیە  نەناسراوی  داهێنەرانەی  پۆتانسیەلێكی 

بۆ  زەروورییەكان  میكانیزمە  بەرهەمهێنانی  هەیە.  دەركەوتنی  ئەگەری  كارەوە 

بڕوانن  لە كاری خۆیان  ناچار دەكات وەكو كارخانەی كااڵكان  تاكەكان  مانەوە، 

نەك وەكو میكانیزمێك بۆ »بنەڕەتی خۆ«یان، كە دەبێتە هۆكاری هەرچەند زێتر 

نامۆبوونی ئەوان. تەنها بەهۆی بڕیاردان لەبارەی كێشمەكێشمە باوەكان لە بازاڕی 

خاوەنی  ببنە  دووبارە  دەتوانن  تاكەكان  كە  بەسەریاندایە،  سەروەربوون  و  كااڵ 

بەرهەمی كاری خۆیان – ئەو بەرهەمانەی دیاردەیەكی ئۆبژێكتی و دەرەكین لە 

پۆتانسیەلی داهێنەرانەی ئەوان. ئەگەرچی شكستی بزووتنەوەی كاری ئەمەریكا 

و الدانی ستالین لە شۆڕشی رووسیا، ئەو باوەڕەی الی ئادۆرنۆ و هۆركهایمەر 

دورستكرد، كە سیاسەتی باو لە پرەنسیپە هزرییەكانی ماركسیزمدا، سیاسەتێكی 

لە  باس  پاراست.  بۆ حەقیقەت  ماركسیستیان  تێگەیشتنی  ئەوان  بەاڵم  ناكارایە، 

تێگەیشتنی ماركسیزم بۆ حەقیقەت دەكەن وەكو »پێگەیەكی مێژوویی، كە هێشتا 

نەناسراوە«، ئەو پێگەیەی تێیدا مرۆڤ دەگۆڕێت بۆ شتێك، كە بە راستی هەیە. 

ئەم پێگەیە، پێوەرێكی ئایدیالی دەئافرێنێت و دەبێتە هۆی ئاسانكاری بۆ الدان 

لە نۆرمەكان و لێكۆڵینەوەیەكی رەخنەكارانەی فاكتەرە سیاسیی و كۆمەاڵیەتییەكان 

– ئەو فاكتەرانەی ماسكیان بە حەقیقەتەوە لكاندووە. بەهۆی ئەوەی توانستی 

بە  پەیوەندی  خۆی،  لێرەبوونی  داهێنەرانەی  پۆتانسیەلی  دیاریكردنی  بۆ  تاك 

پێوەری ئازادی كۆمەاڵیەتییەوە هەیە، ئەوا رەخنەی ئایدیالیستی ناتوانێت جودا 

ئایدیالییە وەسفكراوەكان  بێت لە رەخنەی سیاسیی و كۆمەاڵیەتی. هەلومەرجە 

لە بەرهەمەكانی هابرماسدا لەبارەی كۆمەنیكاسیۆنە النەدراوە باوەكان لە توانستە 

ئازادیی و رەخنەییەكاندا، دەرەنجامی بوونی رەگ و ریشە ماركسیستییەكانە لەم 

بەرهەمانەیدا. 

ئادۆرنۆ و هۆركهایمەر، لە كتێبی »دیالەكتیكی رۆشنگەری«دا، سەرنجی 

]رەخنەكردنی[  بۆ  دەگوازنەوە  كارەوە  بۆ  ماركسیستی  رەخنەكردنی  لە  خۆیان 
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بەڵكو  نییە،  سیاسیی  فاكتەری  یەك  تەنها  سەركوتكردن  مرۆیی.  ئاوەزگەرایی 

دەستەاڵتی  سروشتی  دەرەنجامی  ئاوەزگەراییە.  چەشنێك  نەخۆشیی  نیشانەكانی 

زانستی بەسەر سروشتدا لەگەڵ كۆمەككردنی لەالیەن ئاوەزگەرایی خۆرئاواییەوە، 

لە راستیدا بریتییە لە سەركوتكردنی تاك. دیاردانی ئەو چڤاتەی لەسەر بنەمای 

تەكنۆلۆژیی دیسپلینكراو بنیاد نرابێت، پێویستی بە پەیڕەوی و گوێڕایەڵی تاكەكان 

كەپیتالیستی  چڤاتی  لە  كائۆسی  وێنەیەكی  رۆشنگەری«  »دیالەكتیكی  هەیە. 

پەرەسەندوو نیشان دەدات، كە ئاوەزگەرایی زانستی، شێتانە دێتەپێشێ و تێیدا 

بەلوچستان  و  ئامازۆن  رازاوەی  ژیانی  و  ئەوان  تاكگەرایی  مرۆڤەكان،  بوونی 

پێشێل دەكات. یەكێك لە دەستكەوتەكانی هابرماس بریتییە لە دووركەوتنەوە لەم 

رەشبینییانە و پێشنیاركردنی ئەم بابەتەی، كە گوتاری ئاوەزگەرایی دەتوانێت ببێتە 

هۆی بەمرۆییبوونی گشتێتی داخوازییە ئاوەزگەراییەكان – واتا لە نێوان خەڵكیدا، 

وەها ئاوەزگەراییەكی كۆنترۆڵنەكراو جێكەوت بكرێت. 

دیالەكتیكی رۆشنگەری لە دەیەی )1960(دا، پێگەی كتێبێكی بەرجەستە 

ئاڵمان  بۆ  نووسەرەكانی  گەڕانەوەی  هەواڵی  تەنها  نە  وەرگ��رت،  كالسیكی  و 

دەدا، بەڵكو نیشانەی بەرەوپێشچوونی بزووتنەوەی زانكۆیی ئاڵمانیش بوو، ئەو 

سوودی  ئاڵمانی«  ئابووری  »پەرچووی  چۆن  لەوەی  تووڕەبوو  بزووتنەوەیەی 

لێوەرگیرابوو بۆ ئەوەی رەخنەگرتن لە رابوردووی نازیزم بێدەنگ بكرێت. ئەم 

كتێبە بە نموونەیەك لە هەژموونێكی شاراوە ئەژمار دەكرێت لە رەخنەكردنی 

پۆزەتیڤیزمی زانستیدا، هەروەها دەتوانین ئەم كتێبە پەیوەست بە ئاستێكی دوورو 

درێژی تێكستی ئەژمار بكەین، كە تەرخانكراوە بۆ لێتوێژینەوە لەبارەی ناكۆكییە 

مێتۆدۆلۆژییەكان لەبارەی زانستەكان، و هەروەها لە نێوانیاندا، زانستە سروشتی و 

مرۆییەكان. هۆركهایمەر و ئادۆرنۆ جەختیان لەسەر دامەزراندنی مێتۆدۆلۆژییەكی 

سەربەخۆ نەدەكردەوە لە هێرمیونیتیكدا، بەاڵم بڕیاریاندا بەرگری لە هێرمیونیتیك 

بكەن دژ بە لێهزرینی تەكنۆلۆژیی. ئەم لێهزرینانە هەوڵی بەجیهانیكردنی خۆیان 

دەدا وەكو تەنها فۆرمێكی ئاوەزگەرایی شیاو. هوسەرل، كە كاریگەرییەكی زۆری 

زانستە  »قەیرانی  كتێبی  لە  هەبوو،  ئادۆرنۆ  سەرەتاییەكانی  بەرهەمە  لەسەر 

ئەوروپاییەكان« دا )1937( لێكۆڵینەوەی لەم كرۆكە هاوشێوەییانە كردبوو. 
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لە ساڵی 1956دا، هابرماس لە فرانكفورت پەیوەندی بە ئادۆرنۆوە كرد و 

هەر زوو سەربەخۆیی تێڕوانینی خۆی لەتەك بنەمای ئەم بۆچوونە دەربڕی، كە 

رەشبینی كلتوری ئادۆرنۆ خۆی بریتییە لە نیشانەی نامۆبوون. ئەو باوەڕیی وەها 

بوو ئەم رەشبینییە بەهۆی دەستەاڵتی كلتوریی لێهزرینی تەكنیكییەوە هاتۆتەئارا. 

سەرباری ئەمە، بێگومان »تیۆریی رەخنەیی« چێوەیەكی دەستەبەری بۆ شێوازی 

فەلسەفەیی خودی هابرماس دێنێتەپێشێ. ئەو لەم تیۆرییە رەخنەییەدا یەكسانی 

ئاوەز و ئازادی الی هێگل و تێگەی رزگارییبەخشی گوتاری مرۆیی وەكو فاكتەرێكی 

رزگاریكەر دەدۆزێتەوە، هەروەها تێگەیشتنی رەهای تایبەتمەندییە مێژووییەكان 

و چەشنێك رەخنەی ئیدیۆلۆژیی-ئاماژەكردنە بە رەخنەی هێگل- بریتی بوون لە 

فاكتەرە باوەكانی دیكە لە »تیۆریی رەخنەیی«دا، كە هابرماس سوودی لێوەرگرتن. 

وتارەكەی ئەو بەناوی »لە نێوان فەلسەفە و زانستدا: ماركسیزم وەكو رەخنە« 

شتێكی روون و ئاشكرایە هەم بۆ نیشاندانی ئاراستەگرتنی ئەو بۆ تیۆریی رەخنەیی 

و هەم هەوڵدانی ئەوە بۆ پێشگرتن لێی. ئەو لەم وتارەدا وەها خەریك دەبێت، 

كە پێویستە بۆ دووبارە ئافراندنەوەی تیۆریی ئابووریی ماركس )وەكو تیۆرییەكی 

رەخنەیی لەبارەی مێژوو(، »ئێمە سەرەتا ماركس و بۆچوونەكانی باشتر لەخۆی 

بناسین«. )تیۆریی و پراكسیس، ل212(. ئەمە دەشێت پێشبینی بەرەوپێشچوونی 

مرۆڤ بكات رووەو ئازادی. 

پۆزەتیڤیزم و بەئاوەزیكردنی حەقیقەت 

یەكێك لە پرسیارە بێ وەاڵمەكانی فەلسەفەی ئەوروپای سەدەی بیستەم 

تا ئەو ئاستە بە  بە روون و ئاشكرایی ئەمەیە، كە بۆچی فێرگەی فرانكفورت 

دوژمنییەوە دەڕوانێتە پۆزەتیڤیزمی لۆگیكی بازنەی ڤییەنا، كە زۆرینەی ئاخێوەرە 

هەبوو.  سۆسیالیزمدا  لەتەك  نزیكیان  زۆر  بۆچوونێكی  فێرگەكە  سەرەكییەكانی 

پێدەچێت هۆكاری ئەمە لێرەدا بێت، كە پۆزەتیڤیزمی لۆگیكی بە توندی بەرگری 

ئاوەزمەندێتی  لە  جۆرێك  هەڵگری  كە  دەكرد،  ریدوكسیۆنانە  ماتەریالیزمی  لە 

تەكنیكی بوو و بە شێوەیەكی چەپێنەر و سەركوتكەرانە هەوڵی بەجیهانیكردنی 

بۆ  هاتبوو  بەسەردا  گۆڕانی  پۆزەتیڤیزم  هابرماس،  نۆڕینی  بە  دەدا.  خۆی 
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كە هەوڵی  كۆمەاڵیەتییەكان،  دەستەاڵتە  رووەو  فەلسەفەیی  ئاراستەی  چەشنێك 

»بەئاوەزیكردن«ی خۆیان دەدا. لە كتێبی »زانین و بەرژەوەندی مرۆیی« دا ئەو 

وەها دەێتە ئاخافتن، كە:

»پۆزەتیڤیزم لەسەر پرەنسیپەكانی زانستگەرایی دامەزراوە و هەر بەهۆی 

كە  دەكات،  پێناسە  جۆرە  بەو  زانین  واتای  دادەڕمێت...-  پرەنسیپانەوە  ئەم 

زانست ئەنجامی دەدات و بەم هۆیەوە دەتوانێت بەڕێی شرۆڤە مێتۆدۆلۆژییە 

باوەكانەوە لە پرۆسیسە زانستییەكاندا راڤە بكرێت. هەر جۆرە ئێپستیمۆلۆژییەك، 

كە لەودیوی چوارچێوەی وەها مێتۆدۆلۆژییەك كار بكات، وەكو زێدەگۆیی و بێ 

و  )زانین  دەركەوتووە«.  مێتافیزیك  لەبارەی  رۆژگارێك  كە  دەردەكەوێت،  واتا 

بەرژەوەندیی مرۆیی، ل67(

كرد،  پێشكەشی  توبینگن  زانكۆی  لە   1961 ساڵی  لە  سەمینارەی  لەو 

دەخاتە  زانست  بەئاوەزیكردنی  لەبارەی  ئالبەرت  هانس  هزرینەكانی  هابرماس 

تەنگژەوە. ئەو باوەڕیی وەهابوو، كە ئالبەرت ئاوەزگەرایی بەتاكە مۆدێلی شیاو 

كە:  بوو،  ئەمە  سەرەكییەكە  پرسیارە  ئاوەزگەرایەتییەكان.  تەواوی  بۆ  دەزانی 

ئازادی  لەبارەی  داڕێژراوەكان  پرسیارە  بە  بێت  پەیوەست  دەتوانێت  ئاوەز  ئایا 

سیاسیی و كۆمەاڵیەتی؟ لە وتارەكانی »تیۆریی شرۆڤەیی زانست و دیالەكتیك« 

 )1964( پۆزەتیڤیستیانەوە«  روانگەی  لە  دووبەشی  »ئاوەزگەرایی  و   )1963(

هابرماس بەڵگەی ئەوە دەهێنێتەوە، كە تایبەتمەندی دیاری پۆزەتیڤیزم، بریتییە 

لە یەكێتییە مێتۆدۆلۆژییەكەی و تێیدا زانست پرۆپاگەندەی ئەوە دەكات پێوەری 

ئێپیستیمۆلۆژییانەی دۆزیوەتەوە بۆ تەواوی رێسا نازانستییەكان و ئەم پێوەرەش 

نە تەنها بەرگری لە »فاكتەكان« دەكات، بەڵكو لێكدانەوەی گشتی و باو رووەو 

ئەو  كاریگەرەكانی  وەاڵم��ە  پێدەدات.  گ��ۆڕان  پیرۆزەكان  و  هەڵە  بێ  دراوە 

شیاوی باسكردنن. ئەو وەكو فەیرابەند و كوهن بوونی مێتۆدێكی زانستی رەها 

نموونەی  كە  دەوەستێتەوە،  گریمانەیە  ئەم  دژی  ئەمان  وەكو  و  رەتدەكاتەوە 

ئاوەزمەندێتی زانستی دەتوانێت تاكە مۆدێل بێت بۆ تەواوی پرسیار و وەاڵمەكان: 

چێوەی  نێو  لە  چ  زانستییەوە،  ژیانی  بە  پەیوەستن  بڕیارانەی  »ئەو 

پەسەندكردنی رێساكاندا بن، یان هەڵبژاردنی پرۆژەیەكی گشتی مێژووی ژیان، 
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ئەندازەی  بەڕێی  ناتوانن  هەرگیز  هیچیان  بوەستن،  دوژمن  لەبەرەی  یاخود 

زانستی بە تەنها ببنە جێگرەوە، یاخود ئاوەزمەندێتی«. )ئادی و فریسبی: ناكۆكی 

پۆزەتیڤیستی لە سۆسیۆلۆژیی ئاڵمانیدا، ل146( 

دەگۆڕێت  زانستییەكاندا،  هزرینە  لەنێو  مۆراڵییەكان  پرسیارە  البردنی 

و  بەهادار  ئامانجدار،  هزرینێكی  لەهەرجۆرە  بەدەر  و  تەكنیكی  جیهانێكی  بۆ 

لەبارەی  هایدێگەر  و  لە شرۆڤەكانی هوسەرل  گواستنەوە  بە  هابرماس  واتادار. 

دەرككردنە  پێش  لە  دەستە  )ئەو  پێرسەپتكردن  توانستی  پێشداوەرییەكانی 

ناڕاستەوخۆیانەی، كە فۆرم بە شێوازی زانینەكان دەدەن(، وەها بەڵگە دەهێنێتەوە، 

كە رەوایەتی كۆمەاڵیەتی زانست پەیوەندی بە وەرگێڕانی زانستەوە هەیە بەو 

زمانانەی جیاوازن لە زمانەكە خۆی:

»پێشكەوتنی زانستەكان تا ئاستێكی زۆر لەسەر بنەمای وەرگێڕانی پرسیارە 

نەریتییە )زانستییەكان( بۆ زمانێكی مۆدێرن دامەزراوە. ئەم زمانە مۆدێرنە هەمان 

زمانی رۆژانەی جیهانە«. )ناكۆكی پۆزەتیڤیستی لە سۆسیۆلۆژیی ئاڵمانیدا، ل224(

دراوە  لە  نین  بریتی  زانستییەكان،  ستانداردە  و  راڤەكارەكان  پرۆسیسە 

پێچەوانەوە دیالۆگی رەخنەكاری بەڕوویاندا  بەڵكو بە  پیرۆز و بێ خەوشەكان، 

كراوەیە. هابرماس پێشنیاری ئەوە دەكات، كە كرانەوەیی لە بەرانبەر ستانداردە 

باوەكان لە كارە زانستییەكاندا نە تەنها دەگۆڕێن بۆ پێشكەوتن و چاكسازیكردن لەم 

شێوازە كارانەدا، بەڵكو دەبنە هۆی باڵوبوونەوەی رێككەوتنی ئاوەزیی ئەوانیش، 

بەاڵم تا ئەو رۆژگارەی زانست بە پۆزەتیڤیستی بمێنێتەوە، بەڕەهاییزانینی یاسا 

زانستییەكان بەهۆی خۆیەوە، ئەگەری پەرەسەندنی ئاوەزگەرایی الواز دەبێت و 

گەیشتن بە كۆمەنیكاسیۆنەكانی دیكە سنووردار دەكات. لەم شێوەیەدا دەگۆڕێت 

بۆ سیستمێكی داخراو و هاوكات لەم دۆخە دایە، كە گوتاری رەخنەیی، گوتارێكی 

بە  هابرماس  دەبینین،  چەشنەی  بەو  هەر  ئەمە،  سەرباری  فراوانە.  و  بەرباڵو 

سوودوەرگرتن لە روانگە هێرمیونیتیكییەكان، رێكەوتبوونی فۆنكسیۆنە زانستییەكان 

بەهۆی  هێرمیونیتیك  تا  هەیە  ئەوەی  ئامادەیی  ئەو  هەروەها  نیشاندەدات، 

بەكارهێنانی مێژوویی لە شرۆڤەی یەكالیەنەی زانیندا، بخاتە ژێر رەخنەوە. 

رۆڵی ترادیسیۆنیی كلتوریی لە الدانی حەقیقەتدا: رەخنەی هێرمیونیتیك
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بەڵكو  زانستی،  تەنها گوتاری  نە  لەوە دەكاتەوە، كە  هابرماس جەخت 

رێككەوتنە  بەهۆی  خۆیدا،  نێو  لە  مێژوویی  و  كلتوریی  گوتارێكی  هەموو 

تیۆرییەكانەوە دەنووسرێت. وەكو »بەرژەوەندی« باس لەم رێككەوتنانە دەكات 

هابرماس  ئەوانەیە.  روونكردنەوەی  رەخنە  ئەركی  دەكات  ئەوە  بانگەشەی  و 

لە هەوڵی ئەوەدایە، بۆ ئەوەی پێوەری دەرگیربوونی ناڕاستەوخۆی ئێمە)وەكو 

زانیندا.  چوارچێوەی  فۆرمولەكردنی  لە  بكات  ئاشكرا  پێرسەپتكردن(  خاوەنی 

»حەقیقەت«، »ریالیتی« و »فاكت« چەندین دراوی پرسیارنەكردەنی نین، بەڵكو 

بەرژەوەندییە جیاوازەكان و  بەرهەمی  و  مرۆیی  پێكهاتەی  راستیدا چەندین  لە 

گوتارە جیاوازەكانن. پەرچەكرداری نێگەتیڤی هابرماس سەبارەت بە پەنابردنە بەر 

گادامەر لە دەستەاڵتدارێتی ترادیسیۆندا، شتێكی ناچارەكیانە بوو.

مێتۆد« ی خۆی  كتێبی »حەقیقەت و  لە ساڵی 1960،  گادامەر،  كاتێك 

بانگهێشتی هابرماسی كرد، بۆ ئەوەی بە كارەكەی ئەودا  چاپ و باڵوكردەوە، 

بریتی  وتارەكان،  گۆڕینی  و  رەتكردنەوە  و  مامەڵە  ئەو  دەرەنجامی  بچێتەوە، 

بوو لە مشتومڕێكی توندی فەلسەفەیی، كە بۆ ماوەیەكی زۆر درێژەی هەبوو. 

گادامەر  ترادیسیۆنییەكان،  فەلسەفەییە  راستییە  دووبارەی  زیندووكردنەوەی  بە 

لەنێو  رۆشنگەری  بزووتنەوەی  كاریگەرییەكانی  بەرانبەر  لە  ئەمە  هەوڵیدەدا 

ئایدیاكانی سەدەی بیستەم دابنێت و ئەم بابەتەش تەواو دژ بە هابرماس بوو، 

ئەگەرچی  بوو.  زانراو  هەمووان  بۆ  رۆشنگەری  رووەو  ئەو  ئاراستەگرتنی  كە 

ئاوەزگەرایی  لە دەمارگیرییەكانی  ئەوانیدی كەوتوونەتە رەخنەگرتن  هابرماس و 

قوڵی  بە  ئەوان  بەاڵم  دا،  پۆستدێكارتی  ترادیسیۆنیی  لە  سێنسێتی  بە  بەرانبەر 

قەرزباری باوەڕییەكانی بزووتنەوەی رۆشنگەری بوون، كە خوداوەند یان سروشت 

ئەو  بەمجۆرە  بەخشیوە.  مرۆڤایەتی  تەواوی  بە  ئاوەزمەندێتییان  دەستەاڵتێكی 

پرسیارە خۆی زیتدەكاتەوە بۆچی مرۆڤایەتی بەشێوەیەكی ئاشكرا تا ئێستا نەیتوانیوە 

مێژووییەكان،  ترادیسیۆنە  كانت،  نۆڕینی  بە  وەربگرێت؟  بەخششە  لەم  سوود 

هاتنەئارای  لەبەردەم  گەورە  رێگرێكی  بوونەتە  كلتورییەكان  خورافاتە  و  ئاین 

»ئاشتی هەمیشەیی« لەنێوان ئەو مرۆڤانەی لەتەك یەكتریدا دەژین. بزووتنەوەی 

لەتەك خۆیدا هێناوە، ئەوەش  تیۆریی رەخنەیی  بۆ  رۆشنگەری، دەستكەوتێكی 
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كۆبوونەوەی ئازادی بوونەوەرە ئاوەزمەندەكان بووە، كە دەیانتوانی وەكو پێوەرە 

كەواتە  بەكاریبهێنن،  مێژووییدا  و  ئایدیۆلۆژیی  رەخنەكردنی  لە  بەهادارەكان 

هەرجۆرە بەرگریكردنێك لە سەروەری ترادیسیۆن، بە تێڕوانینی هابرماس دەبێتە 

هۆكاری پچڕانی ریشەكانی مۆدێرن و رووكردنە ئایەندە. 

بابەتەی  ئەو  لەسەر  هاوبۆچوونن  هەردووكیان  گادامەر  و  هابرماس 

هیچ جۆرە حەقیقەت یان راستییەك بوونی نییە، كە لە دەرەوەی هەلومەرجە 

دەرەك��ی  شێوەیەكی  بە  بتوانێت  یان  بووبێت،  مێژوویی-كۆمەاڵیەتییەكان 

توانستی یاسامەندكردنی رەهەندەكانی دەرككردنە جیاوازەكانی ئێمە دیاریبكات. 

یاسامەندكردنی رەهەندەكانی دەرككردنی ئێمە بەهۆی »فڕدێراوی« یەوە دێنەئارا، 

تایبەتیدا.  كلتوری-زمانی  ئاسۆیەكی«  »یان  كەشێك  لە  ئێمە  واتا جێكەوتكردنی 

ئەو  دیاریكەری  ئێمەدا  كلتوری  پێگەی  لە  بۆماوەییەكان  )بارۆمەترە(  گۆڕاوە 

رەوشێكی  و  هەلومەرج  دەستەبەری  بەڵكو  دەدەین،  ئەنجامی  كە  نییە،  شتە 

دەكات،  نیگەران  هابرماس  ئەوەی  ئێمە.  مەترسیدارەكانی  كارە  بۆ  یاریدەدەرە 

ترادیسیۆن  كە  هەلومەرجێك،  جۆرە  هەر  وەرگرتنی  بۆ  گادامەرە  ئامادەیی 

لە  دەكات  گادامەر  شكستی  لە  لێكۆڵینەوە  ئەو  هەروەها  دەدات،  ئەنجامی 

دەدات،  نیشان  رێگە  چەندین  گادامەر  لەمیانەیدا  رەخنەیەی  ئەو  خستنەڕووی 

كە بەڕێیانەوە ترادیسیۆن دەتوانێت پێوەرەكانی خۆی سنووردار یاخود البدات. 

جێكەوت  ئاستێكدا  لە  هزرڤان  دوو  نێوان  جیاوازییەكانی  تیبینیدا،  لەهەندێك 

گوتارە  لە  دەكەن  ئاوەزگەرایی خودی  لە  بەرگری  كراون، چونكە هەردووكیان 

كلتوریی و مێژووییەكاندا و دژی هەرجۆرە قۆرخكارییەكی ئاوەزگەرایی تەكنیكین 

لە زانیندا. ئەو شتەی بە تایبەتی هۆشی گادامەری بەخۆیەوە مژوول كردووە، 

بریتییە لەوەی دەستەاڵتداربوونی ئاوەزمەندێتی زانستی دەبێتە هۆی سازشی بەها 

مێژوو  بەدرێژایی  هەمیشە  بینینانەی  مرۆڤایەتییەكان-ئەو  زانستە  لە  بینراوەكان 

گواستراونەتەوە، هەروەها ئاوەزمەندێتی زانستی لە راستێتی بونیادە مۆراڵی و 

یاساییە كلتورییەكان كەمدەكاتەوە. هابرماس دژ بەم بۆچوونە نییە، بەاڵم باوەڕی 

زێتر  كە  بین،  خەریك  كاتیگۆرییەدا  ئەم  لەتەك  بەشێوەیەك  پێویستە  وەهایە 

بەرگری لە ئاوەزە ترادیسیۆنییەكان بكەین دژ بە كاریگەرییەكانی ئاوەزمەندێتی 
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تەكنیكی. ئەو جەخت لەوە دەكاتەوە، كە ئەگەر بانگەشە ترادیسیۆنییەكان دژ بە 

پێوەرێكی حەقیقەت بەكاربهێنرێت، ئەوا لەم شێوەیەدا ئێمە دەتوانین ئاوەزمەندانە 

جەخت لەسەر ترادیسیۆن بكەینەوە و پەرەیپێبدەین. 

جەختكردنەوەی گادامەر لەسەر ئەم پرسەی، كە حەقیقەتی بانگەشەبۆكراو 

لەالیەن ترادیسیۆنەوە ناتوانێت بەهۆی هێزێكی دەرەكییەوە رەوایەتی پەیدا بكات، 

ئەوا فەلسەفە ئەو دەخاتە بەردەم ئەم تۆمەتەی، كە وەها هزرێك ناتوانێت لە 

و  هاتوون  الدان  تووشی  ئیدیۆلۆژییەوە  روانگەی  لە  ترادیسیۆنانەی  ئەو  نێوان 

ترادیسیۆنە رەسەنەكان جیاوازیی دابنێت. هابرماس ئاگامەند لەوەی فەلسەفەی 

ئاڵمانی لەالیەن نازییەكانەوە گەندەاڵ دەكرێت، دەكەوێتە گومانكردنەوە سەبارەت 

بەوەی بەدرێژایی مێژوو گواستراوەتەوە. بەم هۆیەوە وەها دەبێژێت: 

حەقیقەت  ئایدیایەی  لەو  ]ترادیسیۆندا[  لە  واتا  تێگەیشتنی  »شێوازی 

بەدەستەوە دەدات، ناكاریگەر نییە، كەواتە ئێمە پێویستە بتوانین پێشبینی تێگەی 

هەر جۆرە حەقیقەتێك بكەین، كە دەكەوێتە هەڵسەنگاندنی خۆی لەسەر بنەمای 

رێككەوتنەكان-ئەو هەڵسەنگاندنەی لە پەیوەندییەكی ناسنووردار و ئازاد و بەدەر 

)بانگەشەی گشتێتی هێرمیونیتیك ،  لە هەرجۆرە فشارێك دەستەبەر دەبێت«. 

ل206(

هەمان  لە  بریتییە  »حەقیقەت  كە  دەردەبڕێت،  ناڕەزایەتی  وەها  ئەو 

لەتەك شێوەیەكی  ئەم فشارە  كاتێكدا  لە  ئازاد،  تێگەیشتنێكی جیهانی  بۆ  فشار 

دەكات«.  شیاو  ئازادەكان  و  جیهانی  رێككەوتنە  بوونی  كە  بووە،  تێكەڵ  ژیان 

)بانگەشەی گشتێتی هێرمیونیتیك، ل207( لێرەدا هابرماس رووەو ئەو شتە ئاراستە 

دەگرێت، كە دەبێتە یەكێك لە بەهێتزرین پێشنیارەكان: لە روانگەی ئۆنتۆلۆژیی 

یان مێژووییەوە ئەوەی رەوایەتی بە پرۆسیس و كرۆكی گوتارێك دەبەخشێت، 

دەردەكەوێت.  ئەوەوە  لەنێو  راستییەكەی  و  گوتار  لە  بێت  جیاواز  نییە  شتێك 

بەمجۆرە كاتێك ئەو پرسیارانەی پەیوەست بە بانگەشەكانی ترادیسیۆن لەبارەی 

خۆیان  هەڵچووانە  ترادیسیۆنە،  ئەو  نێو  كەسەكانی  دەخرێنەڕوو،  حەقیقەتەوە 

ناخەنە نێو ئەو دەستەاڵتەی بەسەر ئەواندا پراكتیزە دەكرێت، بەڵكو بانگ دەكرێن 

بە  و  دەست  بگرنەوە  خۆیان  دەستەاڵتی  دووبارە  ئاوەز  لە  سوودوەرگرتن  بە 
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رەخنەكردنی بانگەشەكانی ئەوان، خەریكی پەرەپێدانی بن، كەواتە هەوڵدان بۆ 

گەیشتن بە رێككەوتنی جیهانی دەگۆڕێت بۆ ئامرازێك، كە بەڕێیەوە ترادیسیۆنیی 

كلتوری خۆی لە الدانە ئیدیۆلۆژییەكان دەپارێزێت و ژیانی خۆی دووبارە بەدەست 

دەهێنێتەوە. 

لە مشتومڕی نێوان گادامەر و هابرماسدا، ئەو پنتە سەرەكییەی پێدەچێت 

هابرماسی پەرێشان كردبێت بریتییە لەوەی، كە ئەگەرچی زانستی هێرمیونیتیكی 

گادامەر لەسەر بنەمای مۆدێلێكی تێگەیشتنی دیالۆگی دامەزراوە، بەاڵم بە نۆڕینی 

بە  واتا،  دەركەوتنی  ئۆبژێكتیڤییەكان،  پێشمەرجە  تەواوی  سەرباری  گادامەر، 

زەروورەت وەكو ئەزموونێكی تاكەكەسی دەمێنێتەوە. هابرماس زێتر روودەكاتە 

پێوەرە  بە  تاكەكەسییەكان  ئەزموونە  دووب��ارەی  برەوپێدانی  و  رەوایەتیدان 

گوتارێك  بەكارهێنەرانی  كە  شێوەیەدایە،  لەم  تەنها  كۆمەاڵیەتی-گوتارییەكان. 

دەتوانن ئاوەزمەندانە تێبگەن چ شتێك بووەتە هۆی الدانی رێككەوتنەكانی ئەوان. 

حەقیقەت، زانین و بەرژەوەندی مرۆیی

گشتگیری  نیشاندانێكی   )1968( مرۆیی«  بەرژەوەندی  و  »زانین  كتێبی 

كرۆكە بنەڕەتییەكانە، هەم لە رەخنەكردنی پۆزەتیڤیزم و هەم لە رەخنەكردنی 

زانستی هێرمیونیتیكدا. ئەم كتێبە، هەوڵی ئەوە دەدات لێكدانەوەیەكی تەواوی 

مێژوویی و شرۆڤەی رەوتە شاراوە و شێوە پۆزەتیڤیستییەكان بكات لە فەلسەفەی 

و  دژ  هەڵوێستێكی  وەرگرتنی  پێشنیاری  پاشان  و  رۆشنگەری  دوای  ئەوروپایی 

رزگاركەر بكات. 

»ئاگامەندی«  فەلسەفەی  الوازكردنی  هەوڵی  هابرماس  كتێبەكەیدا،  لە 

هەوڵیداوە  ئەو  ئ��اراوە.  هێنراوەتە  پۆست-دێكارتیدا  فێرگەی  لە  كە  دەدات، 

سەبژێكتی  كایەی  نێو  دەكەوێتە  شتێك  چ  كە  بكاتەوە،  ئەوە  لەسەر  جەخت 

زانست، هەروەها بەنیازی ئەوەیە لێكدانەوەی كانت بۆ جیهانی زانراو بخاتەڕوو، 

بۆ  هابرماس  پێشێ.  هاتوەتە  ترانسێندێنتالی  سەبژێكتێكی  چاالكییەكانی  لە  كە 

»دەستكەوتەكانی  دەردەبڕێت:  رستەیە  ئەم  بۆچوونە،  ئەو  رووبەڕووبوونەوەی 

سەبژێكتی ترانسێندێنتالی ریشەی لە نێو مێژووی سروشتی جۆرەكانی مرۆڤایەتیدا 

بەهۆی  زانین  چوارچێوەی  ل312(  مرۆیی،  ب��ەرژەوەن��دی  و  )زانین  هەیە«. 
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تایبەتی  لێهاتووییەكی گشتییەوە، كە تەنها مۆڵەت بە ئێمە بدات بە مێتۆدێكی 

بهزرێین، نەهاتۆتە ئارا، بەڵكو لە هەلومەرجە ئۆبژێكتی و هەستپێكراوەكانەوە 

پەیوەست  خۆی  فەلسەفەكەی  هابرماس  ئەمە،  سەرباری  دەگرێت.  سەرچاوە 

باوەڕیی  دیتێرمینیزمە  ئەم  سروشتییەوە،  و  سادە  دیتێرمینیزمێكی  بە  ناكات 

وەهایە ئەو فۆرمەی زانینی ئێمە لەخۆدەگرێت بریتییە لە چەشنێك میكانیزمی 

مانەوەیی و »ئەو شتەی لەوانەیە وەكو مانەوەیەكی تەواو دەربكەوێت، هەمیشە 

شتەی  ئەو  شوێنكەوتووی  و  مێژوویی...  فێنۆمێنێكی  لە  بریتییە  ریشەكانیدا  لە 

كۆمەڵگایە، كە مەبەستی گەیشتن بە ژیانێكی باشە«. ئەمە نەتەنها واتای ئەوە 

تایبەتمەندی  بەڵكو  هەیە،  كۆمەاڵیەتی  سەرچاوەیەكی  زانین  كە  دەبەخشێت، 

»میانگیری  تێگەی  نێوەوەی  هاتنە  دەدات:  نیشان  هابرماس  فەلسەفەی  گۆڕانی 

بابەتەیە، كە ئەگەری بوونی گوتاری  ئەم  نیشانەی  بەردەوامی  بە  كۆمەاڵیەتی« 

ئاوەزمەندێتی بە نۆرەی خۆی دەرفەت بە بەكارهێنەرانی ئەم گوتارە دەدات بۆ 

ئەوەی پێوەر و گریمانەكانی هەر رێككەوتنێك هەڵبسەنگێننەوە. ئەگەر گفتوگۆ 

لێرەدا پێشبینیكردنی  لەبارەی گریمانە پەسەندكراوەكانی زانین شیاو بێت، ئەوا 

هابرماس  تێڕوانینی  بە  بەمجۆرە  دەبێت.  بوونی  سەرتاپاگیرترەكانیش  گریمانە 

لەبارەی  لەخۆدەگرێت  شیاوتر  و  كراوەتر  بنەڕەتی  چەندین  ئەو  پێشبینییەكەی 

رەخنەكردنی ئاوەزگەرایی. وەها رەخنەیەك لۆژیكێكی گوتاری و كرۆكی هەیە، 

كە رووەو شوێنێكی كراوە و رۆشنتر ئاراستەی دەكات. 

خزمەتی  لە  زانین  ل��ەوەی  بریتییە  كتێبە  ئەم  دیكەی  ناوەڕۆكێكی 

بەرژەوەندییەكی تایبەتی دایە، كە سەرنج دەخاتە سەر مانەوەی خۆیی. )زانین 

یەكەم،  خراونەتەڕوو.  بەرژەوەندی  جۆر  سێ  ل313(  مرۆیی،  بەرژەوەندی  و 

هابرماس دەنووسێت: 

»ئەو زانستانەی بە شێوەی ئەزموونی شرۆڤە دەكرێن، داكەوت تا ئەو 

ئاستە ئاشكرا دەكەن، كە لە نێو پانتایی سیستمی رەفتاری كردارەكانەوە شیاوی 

دەرك  داكەوت  تەكنیكەوە  كۆنترۆلەكانی  بەهۆی  زانستانەدا  لەم  بینینەوەیە... 

دەكرێت«. )هەمان سەرچاوە، ل195( 

دووەم، هابرماس پێشنیاری ئەوە دەكات لەتەك ئەوەی، كە ئاوەزمەندێتی 
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توێژینەوە  بەاڵم  دەكرێت،  ئاراستە  پەیوەندییەكەوە  دەستەاڵتی  بەهۆی  زانستی 

كلتوریی و كۆمەاڵیەتییەكان بە پێچەوانەوە، بەهۆی ئاڵوگۆڕەكانی كۆمەنیكاسیۆنەوە 

كۆنترۆل دەكرێن. ئەم پەیوەندییە، كە هابرماس پێیدەڵێت »پەیوەندی پراكتیكی«، 

نەك لەبارەی كۆنترۆاڵ، بەڵكو لەبارەی شێوازی بەردەوامی كردەیەكی كلتورییەوە 

دەكەوێتە خەریكگەرییەوە. 

تەواوی  بە  شرۆڤەیی-ئەزموونییەكان،  مێتۆدە  ئامانجی  ئەوەی  »لەتەك 

بەاڵم  كۆنترۆڵە،  فێنۆمێنی  نێو  شاراوەی  داكەوتی  دەرككردنی  و  ئاشكراكردن 

و  دووالی��ەن��ە  تێگەیشتنی  هێشتنەوەی  بەنیازی  هێرمیونیتیك  مێتۆدەكانی 

ئینتەرسەبژێكتیڤیتین«. )زانین و بەرژەوەندی مرۆیی، ل174(

لێرەدا دوو گریمانە هەن: یەكێكیان بریتییە لەوەی توێژینەوە كلتورییەكان 

و  دەبن  خەریك  ژیاندا  توانستەكانی  ئێگزیستێنسیالیستی  ئاڵوگۆڕەكانی  لەتەك 

ئەویدیكەیان بریتییە لە هەوڵدان بۆ هێشتنەوەی وەها ئامانجێك-واتا مانەوەی 

رێككەوتنێكی بەسەردانەسەپێنراو و سەبژێكتێكی ئازاد، كە تێیدا رێككەوتنی ئازاد 

ئەوەی  بینینەوەیە.  شیاوی  كلتورییەكاندا  پەیوەندییە  نێو  لە  ناچاركردن  بێ  و 

شیاوی جەخت لەسەركردنەوەیە، بریتییە لەوەی هەم كەناڵەكانی كۆمەنیكاسیۆن 

و پەیوەندی لەهەرجۆرە الدانێك بەدوور بن و هەم ئازادی كار لە هەڵبژاردنی 

ئاگامەندانە و ئاوەزمەندانە لەئارادا بێت.

كە  هۆكارە،  ئەم  هەیە.  �ەوە  »خۆ-پەرچاندن«  بە  پەیوەندی  سێیەم، 

دەبێتە هۆی ئازادبوونی سەبژێكت لە هەر جۆرە وابەستەبوونێك بە دەستەاڵتە 

رزگاریبەخشەوە  دەرككردنی  پەیوەندی  بەهۆی  ئ��ەوا  بەرگریلێكراوەكان، 

دیاریدەكرێت، توێژینەوە كلتورییەكان لە وەها پەیوەندییەكدا لەتەك فەلسەفەدا 

بەشداری دەكەن. »خۆ-پەرچاندن« گەرەنتی تێگەیشتنی پرۆسەی خۆدروستكردن 

دەكات، كە بە تێڕوانینی هابرماس، لە تێگەیشتنی پرۆسەی شێوەگرتنی كۆمەڵ )یان 

كۆمیونیتی( جیانابێتەوە. كەواتە هابرماس بەو دەرەنجامە دەگات، كە تێگەیشتن 

و  ئۆتۆنۆمی  پەرەسەندنی  و  تێگەیشتن  لە هەمان  بریتییە  »خۆدروستكردن«  لە 

بەرپرسیارێتی كۆمەاڵیەتی. ئەمە كردەی كۆمەاڵیەتی ئێمەیە، كە فۆرم بە ئێمە 

كاتەی  ئەو  تا  كە  وەهایە،  بۆچوونی  هابرماس  ئەمە،  سەرباری  دەبەخشێت. 
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بە گەشەسەندنی  بەرپرسیارین سەبارەت  »مرۆڤانێكی-نێو-كۆمەڵگە-ین«،  ئێمە، 

ئایەندەی ئەو پرۆسانەی لە رابوردوودا فۆرمیان بەئێمە بەخشیوە. ئەم چەشنە 

زانینە رزگاركەرە، نەتەنها یارمەتیمان دەدات بۆ ئەوەی بۆ خۆمان بگەڕێینەوە، 

بەڵكو یارمەتیمان دەدات ئەم كارە لە شێوەی ئارەزوویەكدا ئەنجام بدەین، كە 

تەواو پەیوەستە بەخۆمانەوە.

بەمجۆرە هابرماس لەبارەی بەرژەوەندی مرۆیی سێ بانگەشە دەخاتەڕوو، 

یەكتریدا  لەتەك  ئەگەر هەموویان  ئاراوە و  زانین دەهێننە  یەكتریدا  لەتەك  كە 

بەپێچەوانەی  بەرباڵو.  هێزێكی  خ��اوەن  دەبنە  ئەوا  بخرێتەسەر،  سەرنجیان 

پۆزەتیڤیزم، ئەم پێگەیە جەخت لەسەر فرە رەهەندێتی زانینی مرۆیی دەكاتەوە. 

وەكو تەواوی لێهزرینە هێرمیونیتیكییەكان، هەوڵی هابرماس بۆ ئەوە بووە نەهێڵێت 

یەكێك لەم بەرژەوەندییانە ببێتە هۆی چەپاندن و بێدەنگكردنی بەرژەوەندییەكانی 

پیشان  هابرماس  هزرینەی  چەشنە  ئەم  مرۆیی«  بەرژەوەندی  و  »زانین  دیكە. 

دەسەاڵت  تەكنیكیدا،  ئاوەزگەرایی  نێو  لە  باوەكان  بەرژەوەندییە  كە  دەدات، 

بەسەر ژینگەی كۆمەاڵیەتیدا دەنوێنن، مەگەر تەنها ئەو كاتەی تەكنۆلۆژیی بتوانێت 

وەاڵمی ئەو پرسیارانە بداتەوە، كە لەبارەی واتا و ئامانجەوە دەكرێن. ئاوەگەرایی 

گوتاریی، هێزێكی گەردوونی هەیە و سەرباری ئەمە، هەر گوتارێك، پەیوەندییە 

»حەقیقەت...  دادەنێت.  پێشگریمانەیەك  وەكو  ئازادەكان  و  النەدراو  ئایدیالە 

دیاریكردنێكی جیهانی و ئازادە، كە وەكو پێگەیەكی ئایدیالی گوتاری دادەنرێت، 

دەهێنێتە  ناچارەكیانە  بێ  و  گشتی  رێككەوتنی  كە  ژیان،  چەشنێك  وەكو  واتا 

پێشێ«. )زانین و بەرژەوەندی مرۆیی، ل206(

رووكردنە حەقیقەتێكی النەدراو، بۆ هابرماس پێوەرێك دەهێنێتە پێشێ، 

بانگەشەیەی،  ئەم  دادەنرێت.  رەخنەیی«  »تیۆریی  تایبەتمەندییەكانی  وەكو  كە 

كە رێككەوتنی ناسنووردار شتێكی شیاوی دەستەبەرییە، ئەوا ئەگەری هاتنەئارای 

پێوەرێك  بۆ  كە  گ��ۆڕێ،  دەهێنێتە  نادەمارگیرانە  تێگەیشتنی  پەیوەندییەكی 

بەدژی  حەقیقەت  لەبارەی  دیكە  پێشنیاركراوەكانی  بانگەشە  تێیدا  دەگۆڕێت، 

ئەندازە  هەمان  بە  كە  ئارەزووە  ئەم  ئەمە،  سەرباری  دەنوێنن.  كردار  ئەمەوە 

نزیكە لە بۆچوونەكانی كانت، ئەوا لەتەك »تیۆریی رەخنەیی«یشدا پەیوەندییەكی 
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لە  بەشداریكردن  وەهابوو  باوەڕیی  كانت  جۆرەی  بەو  هەر  هەیە.  ئامادەیی 

زێتری  ئاگایی  هۆی  دەبێتە  الیەندا  بێ  سنوورێكی  لە  ئێستێتیكییەكاندا  بڕیارە 

وایە  هابرماسیش هیوای  ناهەستپێكراو،  ویژدانی  بەشداری  بە  مرۆڤ سەبارەت 

بەشداریكردن لە گوتاری ئاوەزگەراییانەدا، رێككەوتنێكی جیهانی بهێنێتە پێشێ، 

كە لەسەر بنەمای تێگەیشتن دامەزراوە. 

حەقیقەتی ناخەكی: پەیوەندییە ئاشكراكەرەكان

لەزۆر الیەنەوە، »زانین و بەرژەوەندی مرۆیی« دەروازەیەكی سەرەكییە 

بۆ كتێبی »تیۆریی كردەی پەیوەندی« . ئەم كتێبەی دواییان رووبەڕووبوونەوەیە 

كە لەتەك ئەو رەخنە جۆراوجۆرانەی دژ بە كتێبی یەكەم« زانین و بەرژەوەندی 

مرۆیی« گیراون. 

لەنێوان ئەو كێشانەی لەتەكیاندا كەوتوەتە خەریكگەرییەوە، یەكێكیان ئەو 

دۆخە ترانسێندێنتالیانەن، كە پەیوەست دەكرێن بە بەرژەوەندی تێگەیشتنەوە و 

ئەویدیكەیشیان »ئایا روانگەی هابرماس بۆ گوتارێكی رزگاركەر، شتێكی زێتر لە 

ئایدیایەكی دەستەاڵتخوازە ، كە نیشانی بدات چ شتێك وەكو حەقیقەت سەیر 

بكرێت؟«. ئەو بە دەستەاڵتەوە دەكەوێتە بەرگریكردن لەبەرانبەر ئەم تۆمەتانە 

و بۆ ئەم كارەش سوود لە تیۆریی كردەی پەیوەندی وەردەگرێت. ئەم تیۆرییە 

بەندە لەسەر لێكۆڵینەوەی بەرژەوەندییەكانی زانین لە تێگەیشتنی كلتوری و تا 

ئەندازەیەكیش بەندە لەسەر هزرەكانی ئەو لەبارەی پێشگریمانەكانی حەقیقەتی 

ناوەكی فۆنكسیۆنە )ئەركە( زمانناسییەكان. 

ئاراستەگرتنی  چەشنێك  نیشاندەری  پەیوەندی«  كردەی  »تیۆریی  كتێبی 

هابرماسە رووەو زمان. سەرباری ئەمە، لەبری گەڕانەوە بۆ هایدێگەر و گادامەر 

ئاشكرا  رێیەوە  بەم  خۆی  »بوونی  كە  »فەزا«یە،  زمان  دەڵێن  ئەوەی  لەبارەی 

فەلسەفەی  لە   )Speech Act(پەیڤین كردەی  تێگەی  هابرماس  ئەوا  دەكات«، 

پسپۆڕیانە  بەشێوەیەكی  ئەو  ئەگەرچی  دەهێنێتەگۆڕێ.  ئەنگلۆ-ئەمەریكاییدا 

لەبارەی پێوەری »دەستەاڵتی زمانناسییەوە« خەریك دەبێت، كە فۆنكسیۆنەكانی 

زمانناسی بوونەتە هۆی دەركەوتنەكەی، بەاڵم بزوێنەرە ناڕاستەوخۆكانی ئەو جیاواز 
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نییە لە فۆنكسیۆنیی  نین لە بزوێنەرەكانی گادامەر. هۆشقاڵی ئەو تەنها بریتی 

كردە  بەهۆی  كە  بووە،  شتێك  دەرگیری  ئەو  بەڵكو  زمانناسی،  پراكسیسیانەی 

شیاوەكەیەوە، وەها فۆنكسیۆنێك ئاسان دەكات-بە تێڕوانینی هابرماس ئەم شتە 

شێوەیەدا  لەم  پەیوەندییەكان.  النەدراوی  فۆرمی  دەركەوتنی  لە هەمان  بریتییە 

ئابووری-سیاسیی  بەرهەمێكی  چاوی  بە  كۆمەاڵیەتی  گۆڕانی  و  وەرچەرخان 

لێیناڕوانرێت، بەڵكو وەكو پۆتانسیەلێكی سەلماندن لێیدەڕوانرێت، كە دەتوانێت 

زمانناسییە  ئاراستە  ئەم  بكرێت.  چاالك  مرۆییەوە  زمانناسیی  سروشتی  بەهۆی 

ئیمتیازی فەلسەفەیی جیاوازیشی هەیە. 

بەرژەوەندی  كە  دەكات،  ئاشكرا  ئەوە  زمانناسی  كردەیی  لێكۆڵینەوەی 

زانین )لە واتا كانتییەكەیدا(، بریتی نییە لە پێشمەرجە ترانسێندێنتالەكان، بەڵكو 

ئەو دۆخانەن، كە ئێمە-لە پلەی بەكارهێنەرانی زماندا-پێشووتر لەتەكیدا ئاشنا 

ئەو  كە  هەیە،  پێشتیۆریی«مان  »بەرژەوەندی  ئێمە  دیكە،  گوتنێكی  بە  بووین. 

سەرباری  كردووە.  پەسەندی  و  بەدیهێناوە  ئەوەی  پێدەكەین،  قسەی  زمانەی 

ئاراستە  ئەو  لەتەك  ناچارەكیانە  دەرگیربوونێكی  و  زمانناسی  ئاراستەی  ئەمە، 

هابرماس  لە  رەخنە  گروپانەی  ئەو  بۆ  راشكاوانەیە  وەاڵمێكی  كۆمەاڵیەتییانەدا 

دەستەاڵتخوازانە  و  سەبژێكتیانە  بە  ئەو  پرۆژەكەی  و  پرۆگرام  كە  دەگ��رن، 

كۆیی  شێوەیەكی  بە  دروست  پرۆسەیەكی  لە  ئەو  لێكدانەوەی  دادەنێن،چونكە 

جەختی لەسەر كراوەتەوە، كە لە میانەی چەشنەكانی بەڵگەكاری پەیوەندییەوە 

هاتۆتەئارا، لە راستیدا ئەمە بەشێكە لە هەوڵدانی ئەو بۆ دەرچوون لە ترادیسیۆنیی 

سەروەركردبوو  خۆی  ترادیسیۆنەی  ئەو  ئەوروپایی،  فەلسەفەی  سەبژێكتیڤیزمی 

بەسەر فەلسەفەی ئەوروپاییدا هەر لە رۆژگاری دێكارتەوە تا نیچە و دوای ئەویش. 

رێگەیەكی هزرینی  مێتافیزیك-كە وەكو  دیكۆنستراكسیۆنیی  هابرماس رووناكاتە 

ئارەزوومەند و پووچی جیهانی دیكە باسی دەكات- بەاڵم دەكەوێتە بەرگریكردن 

لە بەرانبەر دەرەنجامە نیهیلیستییەكانی هزرینی پۆستنیچەیی. ئەگەرچی تیۆریی 

»ویست بۆ دەسەاڵت« لە بۆچوونەكانی نیچەدا بەهۆی بڕیاردانە سەلمێنراوەكانی 

خۆیەوە سنووردار دەبێت،- بۆ نموونە كاتێك نیچە باس لەوە دەكات تەواوی 

راگەیاندنی  لە  جگە  نین  شتێك  كراون،  حەقیقەتەوە  لەبارەی  بانگەشانەی  ئەو 
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دەمارگرژیانەی رووكارەكان، بەاڵم هابرماس جەخت لەوە دەكاتەوە كاتێك بانگەشە 

جیهانییەكانی ئاوەزگەرایی تا ئاستی سەبژێكتیڤیزم نزم دەبنەوە، ئەوا بارۆمەترە 

خۆیان  ئینتەرسەبژێكتیڤێتییەكاندا  حەقیقەتە  ئاستی  لە  كۆمەاڵیەتییەكان  تازە 

سەبژێكتیڤێتییەكان  بەرژەوەندییە  دۆزینەوەی  نیچە  تێڕوانینی  بە  زیتدەكەنەوە. 

هابرماس  تێڕوانینی  بە  بەاڵم  ئۆبژێكتیڤێتی،  زانینی  لەناوچوونی  هۆی  دەبنە 

و  )پەرچێنراو(  ریفلێكسیڤ  زانینی  هاتنەئارای  هۆی  دەبێتە  دۆزینەوە  هەمان 

ئۆبژێكتیڤێتی، ئەم دۆزینەوەیە بریتییە لە هەمان گەیشتن بەم دیاریكردنەی، كە 

زانینی هێرمیونیتیك و تەكنیكی تەنها لەسەر بنەمای هەمان ئەو بەرژەوەندییە 

و  لێكچوون  راستیدا  لە  حەقیقەت  وەهایە  باوەڕیی  نیچە  هاتنەئارایە.  شیاوی 

پەیوەندییگرتنە لەتەك داكەوت و ریالیتیدا و كەواتە، وەها گریمانە دەكات، كە 

لە حاڵەتی نەبوونی وەها لێكچوونێكدا، زانین شتێك نییە جگە لە بەرجەستەبوونی 

حەز و ویست بۆ دەسەاڵت. لە الیەكی دیكەوە بە تێڕوانینی هابرماس، حەقیقەت 

شتێكی دەرەكی نییە، كە كەوتبێتە ژێر توێژینەوە و بەڵگەكارییەوە، بەڵكو لە نێو 

شێوەی  لە  ئەو  كەواتە  دەبێت،  پەیدا  بەڵگەكارییەكاندا  و  توێژینەوەكان  رەوتی 

نەبوونی هەرجۆرە لێكچوونێك، دووچاری ئاڵۆزی و پاشاگەردانی نایەت. 

ئاراستەی زمانناسی هابرماس سوود و گرنگییەكی لە رادەبەدەری هەیە: 

لەبەر ئەوەی هابرماس مامەڵە زمانناسیی و كۆمەاڵیەتییەكان دەهێنێتە نێو سەنتەری 

زانینەوە، كەواتە بە ساناهی دەتوانێت خۆی بپارێزێت لە تۆمەتی سەبژێكتیڤیزم و 

دەرەنجامی نیهیلیستانەی هزرینی نیچە. بوونی بنەمای زمانناسی لە لێكۆڵینەوە و 

گفتوگۆكانی ئەودا، دەبێتە هۆی ئەوەی هابرماس بەڕێی ئەم هزرینەی، كە ویست 

بۆ ویستە سیاسییەكان  ئەفسانەیەكی مۆدێرنیستییە و  بۆ حەقیقەت رزگاركردنی 

هاتۆتە ئاراوە، ئەوا دەیەوێت خۆی لەمەش رزگار بكات. ئەمە بەهۆی ئەوەیە، 

كە ئۆبژێكتیڤیزم دەرەنجامی تێگەیشتن لە هەر جۆرە واتایەكە، كە لە روانگەی 

زمانناسییەوە دەبێتە هۆی دامەزراندنی پەیوەندی. هابرماس دەبێژێت تێگەیشتن 

لە پەیڤین، شتێك نییە تەنها پەیوەست بێت بە دوو الیەن، یاخود چەند الیەنی 

گفتوگۆ و پەیڤینەكە، كە خاوەن ئەزموونی یەكسانن، و نە شتێكیشە پەیوەست 

بێت بە نزیكییەكی زنجیرەیی گۆزارشتە تایبەتەكان. تێگەیشتن لەو بابەتەی لەالیەن 



24

ئەو.  بیۆلۆژییانەی  و  دەربڕین  شێوازی  لە  دوورە  ئەوا  دەگوترێت،  كەسێكەوە 

ئەم گفتوگۆ و لێكۆڵینەوەیە، دەبێتە هۆی فۆرماندنی دووبارەی هەلومەرجەكانی 

ئینتەرسەبژێكتیڤێتی  واتای  داهێنەری  گوتار،  سروشتی  ئەگەر  ئایدیالی.  پەیڤینی 

بێت-كە بەرزترە لە شێوازە دیالەكتی )لەهجەیی( و دەربڕینییە بیۆلۆژییەكان-ئەوا 

لەم شێوەیەدا دەبێتە هۆی دامەزراندنی بەڵگاندنی دروست و وردی تێگەیشتن لە 

وەها واتایەكدا. كەواتە پەیوەندی رزگاركەرانە لەنێو دەروونی وەها لێكۆڵینەوە و 

گفتوگۆیەكدا ئامادەیە و لەنێو رەوتی ئەوانەشدا پەرەدەسەنێت. 

سینتاكسی  پێگهاتەی  بە  نییە  گرنگیدان  زمان،  بە  هابرماس  گرنگیدانی 

»كردەی  لە  شتەی  ئەو  لەتەك  خەریكبوونە  بەڵكو  زمان،  سیمیۆلۆژییانەی  و 

»پێشتیۆریی«یەكان  پرۆسە  دەخوازێت  ئەو  دەگرێت،  سەرچاوە  پەیوەندی«یەوە 

بەردەوامبوون«ی  »چۆنێتی  لە  بیسەر  تێگەیشتنی  گەرەنتی  كە  بدۆزێتەوە، 

پێكهاتە  هاوبەشی  سروشتی  تێگەیشتنی  بۆ  ئەو  هەوڵی  و  بكات  پرۆسەكە 

پێشتیۆرییەكان بە شوێنێك بگەیەنێت-وەها پێكهاتەیەكی پێشتیۆریی، دەبێتە هۆی 

ئاسانكردنی »بەردەوامی« پرۆسەكان. هابرماس باوەڕیی وەهایە هەبوونی خودی 

ئەم پێكهاتانەیە، كە دەگۆڕێن بۆ پێكهاتە رێككەوتووییەكان و كاریگەریی لەسەر 

ئاوەزمەندێتی و شیاوێتی گوتاری كۆمەاڵیەتی دادەنێن. بە رووكردنە ئەم بابەتە، 

ئەوا هابرماس لەتەك تیۆرییە زمانناسییەكانی چۆمسكی و لێتوێژینەوەكانی پیاژە 

لەبارەی گەشەی تێگەیشتن الی مندااڵن خەریك دەبێت و بەشێكی زۆر بۆ ئەوان 

هاتنەئارای  چۆنێتی  لە  نموونە  چەندین  توێژینەوانەدا  لەم  ئەو  تەرخاندەكات. 

گوتاری پێوەرەكانی رێككەوتنی خۆی دەهێنێتە گۆڕێ. هابرماس باوەڕیی وەهایە 

رزگاركەر  بەرژەوەندی  كە  دەسەلمێنێت،  ئەوە  پەیوەندی«  »ك��ردەی  تیۆریی 

پێكهاتانەوە دێتەئاراوە، كە  لەو  تیۆرییەكی رێژەگەرایی، چونكە  لە  نییە  بریتیی 

پەیوەستن بە خودی گوتاری كراوەوە. هەر بەو چەشنەی هایدێگەر و گادامەر 

دژی ئەوەن، ئێمە بەڕێی زمانەوە پەیوەندی دانامەزرێنین، بەڵكو ئێمە ناچارین 

سوودی لێوەربگرین و ئەم ناچاربوونەش ئێمە رووەو لۆژیكی رەخنە و كۆدەنگی 

ئاراستە دەكات. هابرماس پەرە بەم ئایدیایەی گادامەر دەدات، كە »هەركەسێك 

خاوەن زمانێك بێت، ئەوا خاوەنی دنیایە« و ئەم خاوەندارێتیبوونەش سەبارەت 
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بە ئاسۆی زمان دەبێتە هۆی گەیشتن بە تەواوی ئاسۆكانی دیكەی زمانەكان-بە 

تێڕوانینی گادامەر گەیشتن بەمە، لەڕێی وەرگێڕانەوە دەستەبەر دەبێت. ئەو وەها 

خەریكی لێكۆڵینەوە دەبێت، كە هەركەسێك بەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ بە زمانێك 

قسەدەكات، كە پەیوەستە بە كۆمەڵگەیەكی جیهانییەوە و وەها قسەكردنێكیش 

ئەو  هەیە-  جیهانییەوە  كۆمەڵگە  بەم  پەیوەستبوون  خواستی  بە  پێویستی 

رێككەوتنی  و  ئاوەزمەندێتی  رێككەوتن،  و  كۆدەنگی  بنەمای  لەسەر  جیهانەی 

ئازادانە دامەزراوە و تێیدا هەمووان بەو چەشنە قسە دەكەن، كە كەسێك قسەی 

ئەوروپای  فەلسەفەی  لە  هابرماس  رۆڵی  كاریگەرترین  و  گەورەترین  پێدەكات. 

هاوچەرخدا بریتییە لەوەی، كە وەها ئارەزوویەك نە بەسەرماندا سەپێنراوە و نە 

ئێمەوە  ریالیتی  زمانناسی  فۆنكسیۆنیی  بەڕێی  بەڵكو  رێكەوتیشە،  دەرەنجامێكی 

سەرچاوە دەگرێت- بەهۆی ئەو فۆنكسیۆنی قسەكردنەوە ئێمە دەچینە نێوئەم 

چەشنە كردارەوە.

حەقیقەت لە گەمارۆداندا: بەرگریكردن لە مۆدێرنیتی

»مۆدێرنیتی  لەوەی  بریتییە  هابرماس  لێهزرینەكانی  سەرەكی  تەوەری 

پرۆژەیەكی تەوانەكراوە«. )گوتاری فەلسەفەیی مۆدێرنیتی ، لIX( جیهانی ئایدیال 

و ئازاد و دوور لە ناخۆشی، شتێكە تەنها دەتوانین هیوای نزیكبوونەوەیمان بۆی 

هەبێت. هەرچۆنێك بێت، بەها مۆدێرنیتییەكانی هابرماس لەالیەن فەیلەسوفانی 

دیكەی هاوچەرخ، بەتایبەت میشێل فوكۆ ، رەخنەیەكی زۆری ئاراستە دەكرێت. 

لەنێوان ئەم دوو فەیلەسوفەدا  لە روانگەیەكەوە، رێككەوتنێكی بەرچاو 

هەیە. وەكو فوكۆ، هابرماس رەخنەكانی نیچە لە ئاوەز پەسەند دەكات، بەاڵم 

بەپێچەوانەی ئەو، دەرەنجامە نیهیلیستییەكان رەتدەكاتەوە. بە تێڕوانینی هابرماس، 

هزری پۆست-ستروكتورالیزم نیشانی دەدات، كە سەبژێكتیڤیزم و ئینتەنسیۆنالیزم 

بەڵكو  نییە،  زمانییەكان  جیاوازە  سیستمە  و  ژیان  جیاوازەكانی  كێشە  لەپێش 

بەو  كەواتە   )IXل مۆدێرنیتی،  فەلسەفەیی  )گوتاری  ئەركەكانیانە«.  نیشاندەری 

چەشنەی لە ترادیسیۆنیی هزری كانتیدا دەبینرێت، سەبژێكت جیهان نائافرێنێت، 

بەڵكو توخمێكی جیهانە و لە روانگەی زمانناسییەوە ناسێنراوە. سەرباری ئەمە، 
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وەكو  وەردەگرێت  چەشنە  لەم  رەخنەگەلێكی  لە  سوود  هابرماس  ئەگەرچی 

دەروازەی پرۆژەكەی خۆی، بەاڵم پۆستمۆدێرنیستەكان، تێگەكانی وەكو حەقیقەت، 

كۆدەنگی ئاوەزگەراییانە و بانگەشەی راستیبوون دەبەنە ژێر پرسیارەوە و ئەمانەش 

ئەو شتانەن، كە فەلسەفەی هابرماسی لەسەر دامەزراوە. ئەم بابەتە ناكۆكییەكی 

كانت  تێڕوانینی  كانت.  فەلسەفەی  جیاوازی  راڤەكردنی  لەبارەی  لێدەكەوێتەوە 

لەسەر بنەمای ئەوەی پێكهاتە گریمانەییەكانی سروشت ریال نین، بەڵكو چەندین 

هزری.  رەوت��ی  دوو  هاتنەئارای  هۆی  دەبێتە  ئەمەش  هۆشەكین،  پێكهاتەی 

لەالیەكەوە، بۆچوونەكانی كانت هەم بەهۆی ماركس و هەم بەهۆی تیۆریداڕێژانی 

دواترەوە پەسەند دەكرێت-ئەو تیۆریداڕێژانەی باوەڕییان وایە زانین بریتییە لە 

بەر  دەكەوێتە  كەسانەوە  ئەو  هەمان  لەالیەن  ئەو  بەاڵم  مرۆیی،  پێكهاتەیەكی 

رەخنەیەكی توندەوە، كە بۆچی سروشتی ئیندەكشنیی هزرینی پەسەند كردووە و 

گەشە مێژوویی-كۆمەاڵیەتییەكەی فەرامۆش كردووە. ریالیزمی گشتیی هابرماس 

ئەم رەوتەی گرتۆتە بەر. لەالیەكی دیكەوە، هزرڤانانی وەكو دێریدا، رەوتێكی 

دیكە دەگرنەبەر. ئەوان باوەڕییان وەهایە »دووەمین سەردەمی رۆشنگەری«-كە 

لە هزرینەكانی نیچەدا خراوەتەڕوو-وەكو نیشانەی ویست بۆ دەسەاڵت دادەنێن، 

كە لە نێو زانینی ئیندەكشنی كانتدا هەیە. خراپوێژی نیچە لەبارەی حەقیقەت و 

باسكردنی وەكو روانگەیەكی سەبژێكتی، ئەمە دەبێتە بنەمای هزرینی هابرماس 

لە ئاراستەگرتنی رووەو حەقیقەت. ئەوانیدی، بۆ نموونە دێریدا، دووركەوتنەوە 

نیچەوە  نیچە و رەوتێكی دیكەیان گرتەبەر، كە بەهۆی  پنتی دەرچوونەی  لەم 

سەرەتایگرتبوو: لەنێوبردنی رواڵەتی »حەقیقەت« بۆ ئۆبژێكتیبوون. دێریدا باوەڕیی 

بنەماكانی  كە  كۆدەنگی،  و  ئاوەزمەندێتی  رەسەنێتی،  وەكو  تێگەكانی  وەهایە 

هزری هابرماس پێكدەهێنن، چەندین ئەفسانەن بەهۆی مرۆڤەوە هاتوونەتەئارا و 

دەرەنجامی گەمەی زمانین. لەالیەكی دیكەوە، ناكۆكی فوكۆ لەتەك ئەمەدا بەم 

چەشنەیە، كە تەواوی ئەم ئەفسانانە، لە ستراتیژییەكانی دەستەاڵتی تاكەكان و 

دەستێوەردانی ئەوان لە كۆمەڵە جیاوازە كۆمەاڵیەتییەكانەوە سەرچاوەیان گرتووە. 

بۆ وەاڵمدانەوەی ئەم رەخنەگرانە، هابرماس دەپرسێت چی روودەدات 

ئەگەر پێوەرە رەخنەییەكان لەبواری ئاوەزمەندێتی گشتیدا بهیچێنرێن؟ لە كتێبەكەی 
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دەكەوێتە  وەها  ئەو  مۆدێرنیتی«،  فەلسەفەیی  »گوتاری  ناوی  بە  خۆیدا  دوایی 

باسكردن، كە نزمكردنەوەی فەلسەفە تا ئاستی ئەدەبیات لەالیەن دێریداوە، بریتییە 

نزمكردنەوەیەك،  و  سازش  وەها  قبوڵكردنی  زەمینەی  پارادۆكس.  جۆرێك  لە 

ئێستێتیك  ئەگەر  ئەمە،  سەرباری  و  رەوانبێژی  زەمینەیەكی  لە  بریتییە  تەنها 

سەروەری  رۆژگارێك  كە  سەبژێكتیڤیزم،  لۆژیكی  ئەوا  بێت،  فەلسەفە  پێوەری 

خۆی لەدەستدابوو، ئەوا دووبارە خۆی زیتدەكاتەوە. هەر رەخنەیەكی ئاوەز، كە 

بانگەشەی گشتێتی بكات، دەبێتە هۆی نزمبوونەوەی زەمینە ئاوەزییەكانی خۆی 

و سەرەنجام دەبێتە هۆی رەتكردنەوەی خۆی. ئەگەر ئاوەز توانستی تێگەیشتنی 

تێگەیشتنی »حەقیقەت«یشی هەیە، بەاڵم  توانستی  »درۆبێژی« هەبێت، كەواتە 

دێریدا وەها تایبەتمەندییەكی دیالەكتیكی ئاوەز رەتدەكاتەوە. 

سەرچاوە  بۆ  هیومانیستییەكانە  ئایدیالە  سازشكردنی  هاوڕای  هابرماس 

ئەزموونییەكانیان، ئەو ئایدیایەی بەهۆی ئاركیۆلۆژیی فوكۆوە داڕێژرابوو. هەوڵی 

خودی ئەو بۆ نیشاندانی ئەوەی چۆن چوارچێوەی ترانسێندێنتالی زانینی مرۆیی 

هاوشێوەی  رێگەیەكی  ئەندازەیەك  تا  دێتەئاراوە،  زمان  لە  سوودوەرگرتن  بە 

گرتووەتەبەر. فوكۆ تا ئەو شوێنە پەیڕەوی لە نیچە دەكات، كە باوەڕیی وەهایە 

بە  یەكسانە  گشتێتی  بانگەشەیەكی  ئەزموونییەكانی  سەرچاوە  خستنەڕووی 

رەتكردنەوەی خۆی، ئەگەرچی هابرماس لە هەوڵی رەتكردنەوەی ئەو ئایدیایانەدا 

هەوڵی  لە  بەاڵم  دەخرێنەڕوو،  حەقیقەتەوە  یان  ئاوەز  بە  پەیوەست  كە  نییە، 

فۆرماندنەوەی دووبارەی ئەوانەدایە. 

هۆی  دەبێتە  ف��وك��ۆدا،  و  هابرماس  سیاسیی  روان��گ��ەی  لە  ج��ی��اوازی 

ئەو  مرۆڤایەتی  مێژووی  فوكۆ،  تێڕوانینی  بە  هزرڤانە.  دوو  ئەم  جیابوونەوەی 

مەیدانەیە، كە دەستەاڵتە جیاوازەكان تێیدا سەرقاڵی داگیركردن و جەنگینن دژ 

بەیەكتری بۆ ئەوەی خۆیان بپارێزن. وەها روانگەیەكی ئەو بۆ ئەمە بوو لەبارەی 

بەرگریكردن لە كەمینەیەك قسە بكات، كە دەنگی ئەوان بەهۆی بەرژەوەندی 

دەستەاڵتە زاڵەكانەوە كپكرابوو. سیاسەتی فوكۆ لەو الیەنەوە پلورالیستیانەیە، كە 

خۆی دەنگی زۆرینەی ئەوانەی كپ كراون، دەناسێنێت و لە الیەكی دیكەوە بەم 

هۆیەوە چارەنووسخوازانەیە، كە پلورالیزمەكەی ئەو تا ئەندازەیەك هاوشێوەی ئەم 
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گوتەیەیە، كە »مێژوو، جەنگی هەمووانە دژ بە هەمووان«. هابرماس بناغەیەكی 

جەنگی  رەهابوونی  پەیوەندی«  »كردەی  تیۆریی  چونكە  دەكات،  پێشنیار  هیوا 

پرسەكەوە  لەبارەی  ناكۆكییەك  ئەگەر  رەتدەكاتەوە.  هەمووان  بە  دژ  هەمووان 

خۆی زیت بكاتەوە، النی كەم یەكگرتووییەك بوونی هەیە و ئەو یەكسانییە بابەتی 

ئەگەری  لەم شێوەیەدا  یەكێتییەك وەربگرین،  ئەگەر وەها  ئێستا  ناكۆكییەكەیە. 

رزگاركەر  رەخنەی  تێگەی  دەبێت.  شیاو  كۆدەنگیی  و  رێككەوتن  بە  گەیشتن 

لەوانەیە دوایین بەرگری بێت لە بەرانبەر خۆویستی دۆگماییانەی ئایینی، سیاسیی 

و كلتوری. 

حەقیقەت وەكو باوەڕ: هزری كۆتایی

پرۆژەی فەلسەفەیی هابرماس، بووەتە هۆی وروژاندنی چەندین رەخنەی 

بەرچاو. لە كتێبی »فەلسەفەی مۆدێرنی ئاڵمان«دا )1981( رودیگەر بوبنەر وەها 

دەكەوێتە رەخنەگرتن، كە ئەگەرچی لەوانەیە پەیوەندییەكی روون و ئاشكرا لە 

نێوان هزرینی تیۆریی و پراكسیسدا بوونی هەبێت، بەاڵم هیچ گەرەنتییەك بوونی 

نییە، كە بە ئاشكراكردنی سروشتی الدراوی هزرە تاكەكەسی یان سیاسییەكان، 

لە  نۆریس  كریستۆفەر  سەرهەڵبدات.  هزرینانە  ئەم  گۆڕانی  رووەو  هەنگاوێك 

بە  ئاماژەی   )1985( زانستییەكان«  ئەنجوومەنە  »كێبەڕكێی  بەناوی  كتێبەكەیدا 

كۆدەنگی  تێگەی  لە  ئاوەز  وایە هێزی  باوەڕیی  ئەو  كردووە.  پنتێكی هاوشێوە 

ئاوەزمەندێتیدا-كە لەالیەن هابرماسەوە پێشنیاركراوە-رەهەندێكی سەركوتكەرانەی 

هەیە، كە دەبێتە هۆی رەوتە كەمینەكان هەست بكەن بۆچوونەكانیان بە چەندین 

رەنگدانەوەی  هابرماس  هەڵوێستی  كراوە.  مەحكوم  پەرتەوازەبوون  و  الدان 

»سوودمەندخوازیی« �ە، رێ بەوە دەدات، كە ئەوانەی لە نێو كەمینەدان بەناوی 

لەالیەكی  پاول ریكۆر  نادیمۆكراتیكەكانیانەوە سەركوت بكرێن. رەخنەی  روانگە 

خودی  الدانی  لە  دەكات  رێگری  شتێك  چ  دەپرسێت  ئەو  دێتەپێشێ:  دژەوە 

ئاوەزمەندێتی رزگاركەر؟ لە كتێبی »هێرمیونیتیك و زانستە كۆمەاڵیەتییەكان« دا 

)1987(، ریكۆر دەڵێت: ئەگەر تێگەی حەقیقەتی رزگاركەر، واتایەكی كۆنكرێتی 

و  مێژوویی  دەرەك��ی،  فۆرمی  نموونە،  وەكو  پێویستە  هەبێت،  سەلماوی  و 
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راستەقینەی ئەو ئایدیاالنەی نێو جیهانی دەرەكیدا بوونی هەبێت. تەنانەت ئەگەر 

ئەو ئایدیاالنە راستییەكی دەرەكییان پەیداكرد، چ شتێك بەرگری لەوانە دەكات 

لەبەرانبەر گوزەرە مێژووییەكان و ئایدیۆلۆژییە سیاسییەكاندا؟

لە  دێنەپێشێ  دیكە  كێشەی  چەندین  ئەمانە،  ه��ەم��وو  س��ەرب��اری 

رووبەڕووبوونەوە لەتەك هزرینەكانی هابرماسدا. فەلسەفەی ئەو جەخت لەسەر 

رەخنەكردنی هەوڵە ئایدیۆلۆژییەكان دەكاتەوە، كە بۆ ناساندنی زانین و ریالیتی 

هەوڵی  كە  بێت،  پۆزەتیڤیزمەوە  لەالیەن  هەواڵنە  ئەم  گ��ۆڕێ-چ  هاتوونەتە 

قبوڵكردنی  چ  و  یاسایی  زانینی  تاكە  وەكو  دەدات  زانستی  هزرینی  سەپاندنی 

هێرمیونیتیكەوە.  فەلسەفەی  لەالیەن  بێت  ترادیسیۆنییەكان  پێوەرە  راستەوخۆی 

سەرباری ئەمە، ئەو هەوڵدەدات زانینی سەبژێكتیڤیزم كورتبكاتەوە و هەوڵبدات 

بكاتەوە،  زیت  كۆدەنگی  و  حەقیقەت  بۆ  نوێ  ئینتەرسەبژێكتیڤێتییەكی  مۆدێلی 

»كردەی  نێو  لە  و  دام��ەزراوە  رزگاركەر  حەقیقەتی  ئایدیای  بنەمای  لەسەر  كە 

پەیوەندی«دا ئامادەیی هەیە. ئەمڕۆكە لەتەك دەركەوتنی دووبارەی شەرمهێنی 

رەخنەی  بۆ  هابرماس  بانگهێشتی  ئەوروپادا،  لە  ناسیۆنالیستییەكان  ناكۆكییە 

زەروورییە.  كارێكی  ئاوەزمەندێتییەكان  بەرژەوەندییە  پەرەپێدانی  و  رزگاركەر 

بەپێچەوانەی ئاراستە نیهیلیستییەكانی سەردەمی ئێمە و دەستەاڵتی رووبەنەمانی 

بۆچوونە سیاسییە دێرینە ئایدیالییەكان، تەنها ئەو شتەی تێگەی دەربڕینی ئایدیال 

بەدوای خۆیدا دەهێنێت، شتێكی مایەی داخە. سەرباری ئەمە، ئەم هەڵوێستەی 

ئەمەیە،  پرسیارەكە  ئەوروپاییدا.  كلتوری  ئاوابوونی  لەبەرانبەر  هیوایەكە  دوایی 

كە: چ شتێك تایبەتمەندییەكی ئاراستەكەر بە بۆچوونەكانی هابرماس دەدات؟ چ 

روانگەیەك پێشنیار دەكات؟ بەڵگاندنە ورد و دروستەكان بە تەنها وەاڵمدەرەوە 

نین. كییركەگارد راستبوو دەیگوت تا ئەو كاتەی باس و گفتوگۆكان رەنگدانەوەی 

ویژدانی تایبەتی نێو ناخی تاكەكەس نەبن، ئەوا رازیكەریش نابن، تەنانەت ئەگەر 

پنتەیە،  ئەم  نیشاندەری  هابرماس  هزری  گەشبینی  گۆڕێ.  هێنرابنە  بەباشیش 

كە چارەنووسی مێژوویی و یان نزای ئاڵمانی توانستی تێگەیشتن بە مرۆڤەكان 

لە كردە  تێگەیشتن  توانستی  تێدەگەن، كە  بەم هۆیەوە  نابەخشێت. مرۆڤەكان 

بەڕێی  هەمیشە  هەیە.  ئامادەیی  ئەواندا  ئینتەرسەبژێكتیڤێتییەكانی  پەیوەندییە 
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ئەركە پەیوەندییە پێشتیۆریی، پرۆسەی النەدراو و ئازادییەكاندا دەڕۆن، كە دەبێتە 

زنجیرەی  پەرەپێبدەن.  ئاوەزییەكان  گشتییە  رێككەوتووە  كۆمەڵە  ئەوەی  هۆی 

گفتوگۆ و باسەكانی هابرماس زێتر وەاڵمی پرسیارەكانی رەوایەتی و شایستەیی 

دەدەنەوە و بە ساناهی دەتوانین تێبگەین، كە ئەمە بۆچی بەم چەشنەیە. ئەو 

بەنیازی ئەوە نییە وێنایەكی تایبەتی بۆ مرۆڤایەتی زیت بكاتەوە، بەڵكو دەخوازێت 

زەمینەیەك نمایش بكات، كە تەواوی ئەو رێگری و الدانانەی دەبنە بەربەست 

لەبەردەم دەركەوتنی پۆتانسیەلی داهێنەرانەی مرۆڤ، لەنێو بەرێت: فەلسەفەكەی 

ئەو رەهەندی سیاسیی نییە، بەڵكو بەدوای جۆرێك بازنەی زمانناسیدا دەگەڕێت، 

كە بەسوودوەرگرتن لێی، ئەوانیدی بتوانن بە ساناهی قسە بكەن و لەم نێوەشدا 

كۆدەنگی مرۆیی راستەقینە و ئاوەزگەرایی پەرەبسەنێت، بەاڵم هێشتا ئەم پرسیارە 

و  ناوەكی  سیستمی  تەنها  بە  دەتوانێت  تاكێك  چۆن  كە:  دەمێنێتەوە،  هەروا 

بگات؟  یەكێتی  بە  لەتەكیدا  و  بكات  وێنا  فۆرمی سیستمی خۆیدا  لە  ئۆبژێكتی 

تێگەیشتنی وەها رێكخستنێكدا سەروەر بێت و  چۆن دەتوانێت بەسەر كێشەی 

روانگە  لەتەك  بێت  گونجاو  كە  بكات،  كارە  ئەم  بە شێوازێك  دەتوانێت  چۆن 

كەسەكییەكاندا؟ تا ئەو كاتەی تاك واتای رێكخستنی ئۆبژێكتی ئەم پەیوەندییانە 

نەڕاستێنێت و ئەوانە لە دیاریكردنی ئاراستەی ژیانی خۆیدا بە كاریگەر نەبینێت-

پێدەكرد-  ئاماژەی  خۆیدا  روانگەی  لەتەك  كییركەگارد  شێوەیەی  ئەو  بەهەمان 

پرۆژەی فەلسەفەیی هابرماس بێهوودە و ناكاریگەر دەمێنێتەوە.

لەوانەیە  پراكسیسییەكانیدا،  بەرژەوەندییە  هەموو  لەتەك  هابرماس، 

پێشنیاری  هەمیش  و  دەدات  ئەنجامی  هەم  كە  بێت،  ب��اوەڕ«  »وەرچەرخانی 

دەكات-هەمان ئەو شتەی كییركەگارد باوەڕیی پێی هەبوو. كاتێك نیچە گوتی: 

»هیچ كاتێك »یەك« حەقیقەت نییە، تەنها بە هاتنەبوونی »دوو«�ە، كە حەقیقەت 

دەستپێدەكات«، فەیلەسوفانی وەكو دێریدا ئەم رستەیەیان بەم چەشنە واتاكردووە، 

كە مەبەستی ئەو ئەمە نییە حەقیقەت بە »دوالیزم« دەستپێبكات، بەڵكو حەقیقەت 

بە »دوالیزم« كۆتایی پێدێت. شیاوێتی ناكۆتایی حەقیقەت و واتا لە قبوڵكردنی 

شرۆڤە هەمەجۆرە و جیاوازەكاندا بووەتە هۆی ئەوەی ئەگەری بوونی ئەم دوو 

فرەیی  هابرماس  ئەمە،  سەرباری  دەربكەوێت.  نەشیاو  شتێكی  بە  كاتیگۆرییە، 



31

بووەتە  فرەییە دەڕوانێت، كە  لەم  دیاردەیەك  ئەو وەكو  پەسەند دەكات.  واتا 

هۆی زۆربوونی تێگەیشتنی هەمووان و بووەتە هۆی هاتنەئارای بەشداریكردنێكی 

فراوان لە حەقیقەتەكاندا، كە لە جیاوازییەكانی گوتاری ئامادەوە لە مامەڵەكردنە 

جیاوازەكاندا سەرچاوەی گرتووە. لەكاتێكدا هزرڤانانی پۆست-ستروكتورالیست-

وەكو دێریدا-ئێمە رووەو پەسەندكردنی ئەم بابەتە بانگهێشت دەكەن، كە ئێمە 

دابەشكراون.  واتاكان هەمەچەشن و  تەواوی حەقیقەت و  لە جیهانێكدا دەژین 

ئەگەرێكی دیكەی شیاو هەبێت:  بە  باوەڕییمان  ئێمە دەكات  لە  هابرماس داوا 

لێی  تێگەیشتنیش  و  دەستیپێكردووە  حەقیقەت  گوتاردا،  و  »دوانەتی«  لەتەك 

شیاوی بەرەوپێشچوونە. 
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سەبارەت بە حەقیقەت. هابرماس ئەمە بە فۆنكسیۆنی)ئەركی( گوتار دادەنێت، 

لەكاتێكدا هایدێگەر ئەوە بە مەرجێكی بوون دەبینێت

- هۆركهایمەر و ئادۆرنۆ جەختیان لەسەر دامەزراندنی مێتۆدۆلۆژییەكی 

سەربەخۆ نەدەكردەوە لە هێرمیونیتیكدا، بەاڵم بڕیاریاندا بەرگری لە هێرمیونیتیك 

بكەن دژ بە لێهزرینی تەكنۆلۆژیی

ئەو  نامۆبوون.  نیشانەی  لە  بریتییە  خۆی  ئادۆرنۆ  كلتوری  رەشبینی   -

باوەڕیی وەها بوو ئەم رەشبینییە بەهۆی دەستەاڵتی كلتوریی لێهزرینی تەكنیكییەوە 

هاتۆتەئارا
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- » شتێكی روون و ئاشكرایە هەم بۆ نیشاندانی ئاراستەگرتنی ئەو بۆ 

تیۆریی رەخنەیی و هەم هەوڵدانی ئەوە بۆ پێشگرتن لێی

بۆ  هاتبوو  ب��ەس��ەردا  گۆڕانی  پۆزەتیڤیزم  هابرماس،  نۆڕینی  بە   -

كە هەوڵی  كۆمەاڵیەتییەكان،  دەستەاڵتە  رووەو  فەلسەفەیی  ئاراستەی  چەشنێك 

»بەئاوەزیكردن«ی خۆیان دەدا

بەڵكو  زانستی،  تەنها گوتاری  نە  لەوە دەكاتەوە، كە  هابرماس جەخت 

رێككەوتنە  بەهۆی  خۆیدا،  نێو  لە  مێژوویی  و  كلتوریی  گوتارێكی  هەموو 

تیۆرییەكانەوە دەنووسرێت 

كلتورییەكان  خورافاتە  و  ئاین  مێژووییەكان،  ترادیسیۆنە  كانت،  نۆڕینی 

بوونەتە رێگرێكی گەورە لەبەردەم هاتنەئارای »ئاشتی هەمیشەیی« لەنێوان ئەو 

مرۆڤانەی لەتەك یەكتریدا دەژین. 

بابەتەی  ئەو  لەسەر  هاوبۆچوونن  هەردووكیان  گادامەر  و  هابرماس 

هیچ جۆرە حەقیقەت یان راستییەك بوونی نییە، كە لە دەرەوەی هەلومەرجە 

مێژوویی-كۆمەاڵیەتییەكان بووبێت

ئێمە، »مرۆڤانێكی-نێو- كاتەی  ئەو  تا  هابرماس بۆچوونی وەهایە، كە 

كۆمەڵگە-ین«، بەرپرسیارین سەبارەت بە گەشەسەندنی ئایەندەی ئەو پرۆسانەی 

لە رابوردوودا فۆرمیان بەئێمە بەخشیوە.

جیهانییەكانی  بانگەشە  كاتێك  دەكاتەوە  لەوە  جەخت  هابرماس  بەاڵم 

تازە  بارۆمەترە  ئ��ەوا  دەبنەوە،  نزم  سەبژێكتیڤیزم  ئاستی  تا  ئاوەزگەرایی 

كۆمەاڵیەتییەكان لە ئاستی حەقیقەتە ئینتەرسەبژێكتیڤێتییەكاندا خۆیان زیتدەكەنەوە

»هیچ كاتێك »یەك« حەقیقەت نییە، تەنها بە هاتنەبوونی »دوو«�ە، كە 

حەقیقەت دەستپێدەكات«، فەیلەسوفانی وەكو دێریدا ئەم رستەیەیان بەم چەشنە 

واتاكردووە، كە مەبەستی ئەو ئەمە نییە حەقیقەت بە »دوالیزم« دەستپێبكات، 

بەڵكو حەقیقەت بە »دوالیزم« كۆتایی پێدێت
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تیرۆریزم چییە؟ 
چاوپێكەوتن لەگەڵ یۆرگن هابرماس سەبارەت بە چەمكی تیرۆریزم

بەشێك لە چاوپێكەوتنی جیڤانا بۆرا دوری لەگەڵ یۆرگن هابرماس

لە فارسیەوە: مەجید مارابی

* پێناسەی ئێوە بۆ تیرۆریزم چییە؟ ئایا لۆژیكیە تیرۆریزمی نەتەوەیی لە 

تیرۆریزمی جیهانی جیابكەیەنەوە؟

- تیرۆریزمی فەلەستینی تا رادەیەك لە جۆری كۆنی تیرۆریزمە. لێرەدا، 

مندااڵنیش  و  ژنان  تەنانەت  دوژمنە،  كوێرانەی  لەناوبردنی  و  كوشتن  مەبەست 

ئامانجی ئەم جۆرە تیرۆرەن. كوشتن لە تۆڵەی كوشتندا، و شتی تری لەم چەشنە، 

 – میلیشیا  سەدەدا،  دووەمی  نیوەی  لە  كە  تیرۆریزمەی  لەو  جیاوازە  ئەمەش 

پارتیزانەكان لە چوارچێوەی بزوتنەوەی رزگاریخوازانەدا بەكارهێنراوە و ئێستاش 

بەردەوامە، بۆ نمونە: خەباتی سەربەخۆخوازانەی چیچانەكان.

 لە بەرامبەر ئەم تیرۆریزمەدا، تیرۆریزمی جیهانی هەیە كە لە رووداوی 

تایبەتمەندی  تیرۆریزم  لە  ئەم جۆرە  لوتكەی خۆی،  گەیشتە  سیپتەمبەردا  11ی 

ئەنارشیستی كودەتایەكی الوازی تێدایە، چونكە لە دژی دوژمنێكە بە كردرارێكی 

شكست  شێوەیەك  هیچ  و  لەپشتە  واقعبینانەی  لۆژیكێكی  كە  ئامانجدارەوە 

پێكهێنانی  و  دەرەونی  زیانی  گەیاندنی  مومكین،  كردەوەی  تەنها  هەڵناگرێت. 

نیگەرانی و دڵەڕاوكەیە لە نێوان خەڵك و حكومەتدا. لە بواری تەكنیكیەوە، ئەو 

الوازی و هەستیاربوونە لە رادەبەدەرەی كە كۆمەڵگە ئاڵۆزەكانی ئێمە بەرامبەر 

بە تێكدان هەیانە، كرداری تیرۆر دۆخێكی گونجاو بۆ ئیفلیجكردنی كاتی چاالكییە 

رۆژانەییەكان پێكدەهێنێت بەوەش دەتوانێت بە كەمترین خەرج زیان بگەیەنێت.

تیرۆریزمی جیهانی توندڕەوەی لە دوو پرسدا دەكات، یەكێك نەبوونی 

ئامانجێكی واقعبینانەیە و ئەوی تر: بەكارهێنانی تواناكانیەتی لە خاڵە الوازەكانی 

سیستمە ئاڵۆزەكاندا.

یان  باوەكان،  تاوانكاریە  و  تیرۆریزم  نێوان  لە  جیاوازی  ئایا  پرسیار: 
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شێوازەكانی تری توندوتیژیدا هەیە ؟ 

وەاڵم: هەم بەڵێ  و هەم نا. لە بواری ئەخالقیەوە، كردەوەی تیرۆریستی 

لە هەر دۆخێك و بە هەر ئامانجێك ئەنجام بدرێت، بە هیچ شێوەیەك شیاوی 

لێبوردن نییە. هیچ شتێك رێگەی ئەوە بە ئێمە نادات كە بە بەڵگەهێنانەوە و 

دەكەن،  دەستنیشان  خۆیانی  بۆ  تیرۆریستەكان  كە  ئامانجێك  بە  بەستن  پشت 

كوشتن و ئازاردانی كەسانی تر بۆ خۆمان پاساو بكەین. هەر كوشتنێك مەرگێكی 

تاوانانەی كە  ئەو  بە  بەرامبەر  تیرۆریزم  مێژووییەوە،  بواری  لە  بەاڵم  زیادەیە. 

لە دەسەاڵتی دادوەری جەزاییدا هەیە، دۆخێكی تەواو جیاوازی هەیە. تیرۆریزم 

بە بەراورد لە گەڵ تاوانی تایبەتی ، تاوانێكە كە پەیوەندی بە گشتەوە هەیە و 

بە بەراورد لەگەڵ تاوانی ناموسی، پێویستی بە جۆرێكی تر لە لێكدانەوە هەیە، 

ئەگەر وانەبوایە ئێستا ئێمە ئەم گفتوگۆیەمان نەدەكرد.

جیاوازی نێوان تیرۆریزمی سیاسی و تاوانی ئاسایی، بە تایبەت، لە كاتی 

دەگەیەنن  دەسەاڵت  بە  دوێنێ   تیرۆریستەكانی  كە  كاتێك  رژێمەكاندا،  گۆڕینی 

وەها  مسۆگرە.  و  ئاشكرا  دەیانناسێنن  واڵتەكەیان  بەڕێزی  نوێنەرانی  وەكوو  و 

گۆڕانكارییەكی سیاسی تەنها دڵخوازی ئەو تیرۆریستانە دەبێت كە بە شێوەیەكی 

واقعگەرایانە ئامانجێكی سیاسی شیاوی تێگەیشتن دەگەرنەبەر و رۆژێك دەتوانن 

بە پشتبەستن بە پێویستی رزگاری لە دۆخی ستەمكارانەدا بە ئاشكرا جۆرێك لە 

شەرعیەت بە كردەوە جەنایەتكارانەكانی خۆیان ببەخشن.

بتوانرێت  رۆژێك  كە  بهێنمەبەرچاو  دۆخێك  دەتوانم  سەختی  بە  من 

كردارێكی سیاسی لە لە تاوانە ترسناكەكەی 11ی سیپتەمبەر دروستبكرێت ، ئەگەر 

شیاوی تێگەیشتن نەبێت و بە هەر ناوێكەوە بەرپرسیارێتیەكەی لە ئەستۆ بگیرێت.

پرسیار: بە بڕوای ئێوە دەكرێت وەكوو جۆرێك لە راگەیاندنی جەنگ 

لێكدانەوە بۆ ئەو تاوانە بكەین؟

ئەو  گوتاری  لەگەڵ  بەراورد  بە  وشەی«جەنگ«  ئەگەر  تەنانەت  وەاڵم: 

لە  و  بێت  تێدا  هەڵەی  كەمتر  ئاراوە،  هێناوەتە  خاچیان  جەنگی  كە  كەسانەی 

بورای ئەخالقیەوە، كەمتر بكەوێتەبەر رەخنەوە، بەو وەسفەشەوە بە بڕوای من، 

بڕیارەكەی جۆرج بوش بۆ بانگەوازی جەنگ لە دژی تیرۆریزم، لە الیەك بە هۆی 
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نۆرمە باوەكان و هەم لە بواری واقعگەرایی پراتیكیەوە، هەڵەیەكی گەورە بوو، 

چونكە لە بواری نەریتیەوە، لە راستیدا، تاوانباران تا ئاستی شەڕكەرانی دوژمن 

»تۆڕێك«  دژی  لە  جەنگ  كرداریشەوە  واقعگەرایی  بواری  لە  و  بەرزدەكاتەوە 

كە ناسنامەیان ئاشكرا نییە، مەحاڵە، تەنانەت ئەگەر بتەوێت )بۆ وشەی جەنگ 

مانایەكی دیاریكراو دابنێیت.(

پرسیار: ئەگەر راستی ئەوەیە كە خۆرائاوا سەرەنج و هەستەكانی بەرامبەر 

بە شارستانیەتەكانی تر قوڵتر بكاتەوە و بەخۆیدا بچێتەوە، چۆن دەكرێت ئەم 

پرسە گرنگە بخاتە بواری جێبەجێكردنەوە؟ لەم بارەیەوە، ئێوە باسی » وەرگێڕان« 

و گەڕان بەدوای »زمانێكی هاوبەش« دەكەن، مەبەستتان چییە؟

وەاڵم: لە یانزەی سیپتەمبەر بەمالوە، بە لەبەرچاو گرتنی وەها رووداوێكی 

توندوتیژ، بە بەردەوامی لە خۆم دەپرسم ئایا تێكڕای لێكدانەوەكانی من سەبارەت 

بە چاالكیەك كە لە پێناو لێكتێگەیشتن و نزیكایەتیدایە، )كە من لە كاتی نووسینی 

نەبۆتە  بووم(  پەرەپێدانیدا  هەوڵی  لە  بەردەوامی  بە  پێوەندیدا  كرداری  تیۆری 

پرسێكی گاڵتەجاڕانە؟ تەنانەت لە ناخی كۆمەڵگە دەوڵەمەند و بێدەغدەغەكانی 

سەر بە »رێكخراوی هاریكاری و گەشەپێدانی ئابوری« رووبەڕووی توندوتیژیەكی 

پێكهاتەییدا بووینەتەوە كە لە ساتیدا پێیراهاتووین. ئەم توندوتیژییە سەرچاوەكەی 

ناداپەروەری كۆمەاڵیەتی پڕ لە سوكایەتی، جیاكاری نزمكەرەوە، هەژاری و  لە 

سەربازی،  هەڵمەتی  كە  هۆیەی  بەو  رێك  بەاڵم،  خەڵكەوەیە.  پەراوێزخستنی 

ئێمە  كۆمەاڵیەتی  پەیوەندی  تێكەاڵوی  توندوتیژی  و  دەست  گەمەی  بە  بوون 

كە  كردارانەی  ئەو  یەكەم،  نەگرین:  لەبەرچاو  دیكە  راستی  دوو  نابێت  بووە. 

ژیانی رۆژانەی ئێمە لەگەڵ دەوروبەرەكەمان دروست دەكەن، لە سەر بنەمای 

پتەوی باوەڕی هاوبەش و لە سەر توخمگەلێك كە لە بواری كولتوریەوە وەكوو 

پرسێكی سەلمێنراو هەژمار ەكرێن و هەر وەها لە سەرچاوەڕوان بەرامبەررەكەمان 

هەماهەنگ  شێوە  دوو  بە  هەڵسوكەوتەكانمان  دۆخێكدا،  وەها  لە  بونیاتنراون. 

رێگای  لە  تر  ئەوەی  و  ئاساییەوە  زمانی  گەمەی  رێگەی  لە  یەكێك  دەكەین، 

بەرزكرنەوەی ئاستی چاوەڕوانی متمانەپێكراوی هەر دوو الیەن كە سەرزارەكی 

قبوڵیانە) ئەمە ئەو شتەیە كە فەزای گشتی ئێمە بە هۆكارگەلێكی كەم و زۆر 
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خاڵی  حەقانیەتی  راستی  سەرەوە  وتەكەی  دووەم،  پێكدەهێنێت(  رێگەپێدراوە 

دووەم شیدەكاتەوە، واتا كاتێك كە پەیوەندیەكان ئاڵۆز دەبن، كاتێك لێكتێگەیشتن 

دروست نابێت یان خراپ تێگەیشتن لە ئارادایە یان فریوكاری و ساختەكاری لە 

ئارادایە، ئەو كاتە تێكهەڵچوونگەلێك سەرهەڵدەدەن كە ئەگەر دەرەنجامەكانیان 

بەئازار بێت، ئیتر گەیشتونەتە ئاستێك پێویستە یان رەوانەی الی پزیشكی دەرونی 

بكرێن یان بدرێنە دادگا.

لە  ئاڵۆزی  و  گ��رژی  ن��ان��ەوەی  لە  رۆڵگێڕانی  لە  توندوتیژی،  رۆڵ��ی 

پەیوەندیەكانیدا دەستپێدەكات كە لە رێگای بێمتمانەیی كۆنترۆڵنەكراوی هەر دوو 

الیەن، دەبێتە هۆی پچڕانی پەیوەندیەكان. بەم پێیە، ئەگەرتوندوتیژی بە گرژی لە 

پەیوەندیەكاندا دەستپێدەكات، تەنها دوای تەقینەوە دەتوانین تێبگەین كە گرفت 

نیگایەوە،  گۆشە  لەم  بڕوای من،  بە  دەتوانین چی چاكبكەینەوە.  و  بووە  چی 

سەرباری ئەوەی كە دواكەوتوانەیە، دەكرێت بۆ ئەو تێكهەڵچوونانەی كە ئاماژەتان 

شێوازە  نەتەوەكان،  چونكە  ئاڵۆزترە،  حاڵەتە  ئەم  راستە  بەكاربهێنرێت.  پێدا، 

جۆراوجۆرەكانی ژیان و شارستانیەتەكان لە سەرتاوە دوورن لە یەكتر و بەرەو 

نامۆبوون لە یەكتر هەنگاودەنێن. ئەوان، وەكوو ئەندامانی كوتلەیەك، كۆمەڵێك، 

حزب یان خانەوادە پێكەوە چاوپێكەوتن و دیداریان نییە، چونكە لێرەدا، ئەندامان 

كاتێك كە دەبنە غەریب و نامۆ كە پەیوەندیەكان بە شێوەیەكی رێكوپێك تووشی 

الدان بووبێت. جگەلەوە، لە پەیوندی نێونەتەوەییدا، ناوبژیوانی یاسایی كە ئەركی 

رێگرتن لە توندوتیژی لە ئەستۆیە، رۆڵێكی الوەكی دەگێرێت. و النی زۆر، لە 

پەیوەندی نێوان كولتورەكان، بەكەڵكی پەروەردەی بەڕێوەبەران دێت بۆ ئەوەی 

بەڕواڵەت، هەوڵدان بۆ لێكتێگەیشتن بكەنە ئامانج. )بۆنمونە: كۆنفرانسی مافی 

مرۆڤ كە لە الیەن نەتەوەیەكگرتوەكانەوە لە ڤیەننا رێكخرا.( ئەو چاوپێكەوتنە 

رەسمیانە ناتوانن، بە تەنیایی، مەكینەی كڵێشەسازی رابگرن. )مەگەر ئەوەی كە 

گفتوگۆی نێوان كولتورەكان، كە لە ملمالنێ  لە سەر پشت بەستن بە مەسەلەی مافی 

مرۆڤ تا ئاستێكی جیاواز دەچێتە پێش، گرنگ و بنەڕەتی بێت.(

بۆ كردنەوەی زەیین و روانگەكان، دەبێ  لە رێگەی ئازادسازی پەیوەندیەكان 

لە  پێویستە  و سڕینەوەی واقعبینانەی دڵەڕاوكە و فشارەكانەوە هەنگاو هەڵبگرین، 
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رەفتاری رۆژانە و پەیوەندیەكاندا كۆگایەك لە متمانە پێكبهێنرێت، و ئەم سەرمایەیەش، 

پێشمەرجێكی پێویستە بۆ ئەوەی شیكردنەوەی ژیرانە، لە رێگەی ئامرازەكانی پەیوەندی 

گشتیەوە، وەكوو، قوتابخانە و خانەوادەكان، لە قەبارەیەكی بەرفراواندا، بگوازینەوە. 

هەروەها، دەبێت ئەو شیكردنەوە شیاوانە، دەستپێكی فەرهەنگی سیاسی روانگەی 

جێی سەرەنج لە خۆبگرێت.

بەاڵم ئەوەی كە پەیوەندی بە ئێمە خۆرئاواییەكانەوە هەیە، لەم ساتەوەختەدا، 

هۆكارێكی گرنگە، رۆڵێكی رەسمی و ناسراوە كە ئێمە لە بەرامبەر فەرهەنگەكانی 

تردا دەیخەینەڕوو. ئەگەر خۆرئاوا، پێداچوونەوە بەو وێنایەدا بكات كە بەرامبەر بە 

پێویستە لە سیاسەتەكەیدا گۆڕانی  خۆی هەیەتی، فێری ئەوە دەبێت كە چ شتێك 

بداتە  توانایدایە شكڵ  لە  بناسرێت كە  ئەوەی وەكوو دەسەاڵتێك  بۆ  بێت  بەسەردا 

هەوڵی بونیاتنەرانەی لە شارستانیەت سازیدا. ئەگەر سەرمایەداری بێسنووری ئەمڕۆ لە 

بواری سیاسیەوە كۆنترۆڵ نەكەین، ئیتر ناتوانین توێژە روخێنەرەكانی ئابوری جیهانیش 

كۆنترۆڵ بكەین، النیكەم پێویستە، لە دەرەنجامی روخێنەری ئەم ناهاوسەنگیانەدا، كە لە 

زیندویی گەشەپێدانی ئابوریەوە سەرچاوەی گرتووە، هاوسەنگیەك پێكبهێنین)مەبەستم 

لە دەرەنجام، هەژاری و سوكایەتیەكە كە رووبەڕووی زۆرێك لە ناوچە و كیشوەرەكان 

جیاوازەكانەوەیە،  كولتورە  لەگەڵ  پەیوەندی  پەردەی  پشت  لە  كە  شتێك  بۆتەوە.( 

بەرژەوەندی  ئەوە  بەڵكوو  نیە.  پاشگەزبوونەوە  و  سەیركردن  كەم  جیاكاری،  تەنها 

كولتورەكان«وە  رووبەڕووبوونەوەی   « مەسەلەی  پشت  لە  كە  خۆرئاوایە  ئاشكرای 

شاراوەتەوە. )وەكوو ئەوەی كە لە بەكارهێنانی سەرچاوەی نەوتیدا بەردەوام بێت و 

پێدواویستیەكانی خۆی لە وزەدا دابین بكات.(

سەرچاوە: گۆڤاری لۆمۆند دیپلۆماتی



39

لە بارەی قوتابخانەی فرانكفۆرتەوە

مشتومرێك لە نێوان یۆرگن هابرماس و هێربرت ماركۆزە

لە فارسییەوە: نیاز جەعفەر 

یۆرگن هابرماس: هێربەرت! نۆ ساڵ لەمەوپێش و بە بەهانەی تێپەڕینی 

حەفتا ساڵەی لە دایكبوونت، ئێمە سێ كەس لەگەڵ خەڵكانی تر لە هەواداران 

و هەڵبەت رەخنەگرانت هاتینە دیدەنیت. بە ڕای من ئەو كات لە بەراورد بە 

ئەمرۆ، بابەتگەلێكی زۆرتر بۆ باسێكی سیاسی بوونی هەبوو، لەو رۆژانەدا باسی 

سیاسی لە چوارچێوەی گوتارە شەفافەكانەوە بەرامبەر بە ڕەوشی هەیی دەبیسترا 

و بە شێوەیەكی گشتی، من پێموایە ڕەوشمان لە ئێستادا لە ڕووی دواكەوتنەكان 

لە كایە سیاسییەكان بەرامبەر بەو قۆناغە جێی داخە. وێرای ئەوەش، بۆ ئەوەی 

هێمنی  بە  بتوانین  ئێمە  و  هەبێ  دیاریكراوی  ئامانجێكی  ئەمڕۆمان  گفتوگۆی 

لە هەوای زستان دابنشیین، خاڵی لە لوتف و میهرەبانی نابێت، ئەگەر بابەتی 

مشتومڕەكە.

ماركۆزە: بە پێچەوانەی ئێوە وا بیر ناكەمەوە.

هابرماس: زۆر باشە!

ماركۆزە: بە بڕوای من، بێ ناوبژیوانی سیاسەت، قسەیەكی ئەوتۆم بۆ 

ووتن نابێت و ناكرێ سیاسەت بە هۆی هەلومەرجی هەییەوە لە باسەكەمان دور 

بخەینەوە بدەین و چاوەڕوانی رۆژێك بین، كە دووبارە رووداوێكی تایبەت روو 

بدات و ئەو كات سەرلەنوێ سیاسەت بێتە نێو باسەكەمانەوە.

هابرماس: وێرای ئەوەش بە بڕوای من پێویست نییە لەم باسەدا ملمالنێ 

لەسەر خاسیەتەكانی خۆمان بكەین.

ماركۆزە: بە دڵنیاییەوە.

خوێندنەوەی  بە  ئەمڕۆمان  باسی  ئەتوانرێ  من  بڕوای  بە  هابرماس: 

بیۆگرافیك لە تۆوە دەست پێ بكەین. لەم شێوەیەدا من بۆ خۆم ئەمەوێ ئەم 

خوێندنەوەیە بە گەڕانەوە بۆ بایۆ تیۆری و فەلسەفی بەڕێزتانەوە درێژە پێبدەم، 
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تۆ ئەزانی كە من بەردەوام پەیوەست بووم بە تێپەڕینی تۆ »لە هایدیگەرەوە« 

بۆ »هۆركهایمەر« تەنانەت لە بۆتەی لێكچوونە بیۆگرافیكاڵەكانیشەوە. رێگەم بدە 

با باسەكە بە هەندێ پرسیار لەبارەی قۆناغێكە لە فرایبۆرگ بەسەرتان بردوە، 

دەست پێ بكەم. لە ڕاستیدا مەبەستم سااڵنی دوای 1918یە. پێش هەموو شتێك 

قسەكەم لە وتاری داكۆكیەكەت لە تێزی دكتۆراكەتەوە دەستپێدەكەم كە بابەتەكەی 

ئۆنتۆلۆژیای هێگڵ بوو و لە ساڵی 1922 پێشكەشتكرد.

لە ڕاستیدا لە وتاری داكۆكیەكەت، نمونەگەلێكی بەرچاو لە گەرانەوەی 

ساڵیشدا  هەمان  لە  دەبینرێ.  هایدگەر  فەلسەفەی  ناونیشانەكانی  بۆ  هەمەجۆر 

دەستنوسگەلێكی  دۆزینەوەی  لەبارەی  تۆی  وتارێكی   »Gesellchfi Die»گۆڤاری

دواتر،  ساڵێك  چاپگەیاند.  بە  فەلسەفە  و  نەتەوەیی  ئابوری  لەبارەی  ماركس 

 Archiv« گوتارێكتان بە ناوی »بنەڕەتە فەلسەفییەكانی ئابوری كرێكار« لە گۆڤاری

Fur Sozialwissenschaft« باڵوكردەوە. بەم پێشەكییە، ڕەنگە پرسیاری بنەڕەتی 

لەبارەی تێكەاڵوكردنی ئەم دووانەیە. ئایا چۆن توانیت هایدگەر و ماركس ئاشت 

بكەیتەوە؟

مانایی  جیهانی  لە  »تێپەرین  بە  تۆ  ئەوەی  من،  باوەڕی  بە  ماركۆزە: 

نەبووە،  من  كەسیی  دڵەراوكێی  دەكەیت،  باسی  ماركسیزم«  بۆ  هایدگەریی 

بەڵكو دڵەراوكێی نەوەیەك بووە. شكستی شۆرشی ئەڵمانیا –كە من و زۆرێ لە 

هاورێیانمان لە ساڵی 1921 ئەزمونمان كرد، تەنانەت ئەگەر نەڵێین زووتر لەوە 

بە بوونەقوربانی كارڵ و رێزا زۆر یەكالیكەرەوە بوو. لە ڕاستیدا لەو ساتەدا، 

هیچ شتێك بۆ وەك یەك بیركردنەوە لەگەڵ شۆڕشگێران نادۆزمەوە. ئەم شكستە 

بووە هۆی ئەوەی كە تا جارێكی تر بەرەو هایدگەر بگەڕێینەوە. كتێبی »بوون و 

زەمەن« لە ساڵی 1927 باڵو بۆوە.

ئەمە رێك لەو كاتەدا بوو، كە من خەریكی تەواوكردنی خوێندنەكەمدابووم 

و یەكەمین شەهادەم كە مێژووەكەی ساڵی 1922 بوو، وەرگرت. هاوشان بە چەند 

هاوڕێیەكەم لەو كات لە فرۆشگایەكی كتێبی دەستی دووی هاوشان بە دامەزراوەی 

باڵوكردنەوەی بەرلین كارمان دەكرد، بەاڵم بە شوێن دۆزینەوەی ئەو وەاڵمەدا 

ئەڵمانیا روویداوە؟ و ئەمە  بووم، كە چ رووداوێك لە دوای شكستی شۆڕشی 
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پرسیارە سەرەكییەكە بوو. فەلسەفەیەك كە لەوكات لە ئەكادیمیا دەوترایەوە لە 

پانتایی نیۆ كانتییەكان و نیۆهێگڵییەكاندا بوو بێ ئاگا بە دەركەوتنی كتێبی »بوون 

و زەمەن« خوێنێكی تازە لە ڕەگەزی فەلسەفەی ئەبستراكت بە گەرانەوەگەلی زۆر 

دیار، لە ناوەندی ئەكادیمی درا.

فەلسەفەیەك كە لە »ژیان« ئەدوێت: لە بوون )دازاین(، لە مەرگ، لە 

مرۆڤ، لە گۆشەگیری، و .... لەگەڵمان ئەدوێت. بە بڕوای من ڕووبەرووبوونەوەی 

ئێمە لەگەڵ كتێبی )بوون و زەمەن( بۆ ساڵی 1932 دەگەڕێتەوە. من جەخت 

تایبەتی كەسیی  بەرزەفڕی  ئەمە  ئەوەی  لەبەر  ئەكەمەوە،  ئێمە  لەسەر جێناوی 

نەبوو لە ژیانمدا و مەبەستم لە بەرزەفڕییە لە ئاوێزانبوون بە چەمكی ئەبسراكت 

و رووناكردنەویەكی ڕووت لە فەلسەفەیە، كە هەنوكە بە چەشنێ هەڵە ئەیدەینە 

قەڵەم. جەوهەری كاری هایدیگەر شوێنگرتنەوەی فینۆمینۆلۆجیای تایبەتی خۆیەتی 

و  لەسەریەك  كارهێنانی  بە  هۆسرێڵ،  ترانستدانتاڵی  فینۆمینۆلۆجیای  بڕی  لە 

بەردەوامی چەمكگەلێكی وەك بوون و گۆشەگیری، كە فەلسەفەی هایدیگەری 

كردە گرفتاری چەمكە ئەبستراكتەكان.

لە خوێندنەوەی  بوو كە من ماركسم خوێندەوە و  لە هەمانكاتدا  هەر 

ماركس و بەردەوامی ئەم خوێندنەوەیە، بە دەستنووسە ئابووری و فەلسەفییەكانی 

1844 گەیشتم، هەر لێرەوەش بووە جێ سەرەنجی من بێگومان ئەو ماركسەی كە 

من ئەمبینی، ماركسێكی تازە بوو. ماركسێك سەراپا ئەبستراكت و لە هەمانكاتدا 

پراكتیكی،  تیۆریی و  لە ماركسیزمی  پارتە جێگیرەكان  لە  بااڵتر  سەروسیمایەكی 

هەروەها لەم گێرانەوەیی ماركسدا، هیگڵم وەك دوژمنێك نەبینی و بە بڕوای 

من گرێ كوێرە نەبوو بۆ فەلسەفەی ماركس.

هابرماس: بە گوێرەی گوتەی تۆ، هایدیگەر بە باڵوكردنەوەی )بوون و 

زەمەن( نیشانیدا، كە فەیلەسوفێكی ئەبستراكتە؟

ماركۆزە: بەڵێ.

هابرماس: بەاڵم ئەگەر لە دیدی ماركسیستێكەوە لە فەلسەفەی هایدگەر 

بڕوانین، بێگومان ئەوەی تێدا نادۆزینەوە كە پێیدەوترێت كۆنكرێت، بەڵكو زێتر 

كە  ئەدۆزینەوە،  ئۆنتۆلۆجیا  كۆنسێپتواڵی  پێكهاتەی  یان  ترانستدنتاڵی،  چەشنێ 
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بەرهەمی هەلومەرجێكی تایبەتی مێژوییە و بۆ تێگەیشتنی پرۆسەی ماتریالیزمی 

مێژوویی تێرمان ناكات.

ماركۆزە: بەڵێ، لە هایدگەردا، مێژوو بۆ چەشنێ دیدگای مێژووگەرایانە 

كورت دەبێتەوە.

لە  پەیوەستی.  ئوسوڵیەوە  ئۆنتۆلۆجیا  بەم  تۆ  ئەوەی  وێرای  هابرماس: 

نووسینەكانی دواترت، بۆنموونە لە پرسە فەلسەفییەكان، هەروەها لە دوو وتار 

چوارچێوەی  بە  شێوە  تاوەكو  هەوڵدەدەیت  بەهەمانشێوە  پێیكرد،  ئاماژەم  كە 

ئۆنتۆلۆجیا ببەخشی، كە لە ڕەوتی دروستبوونی چەشنێ بینای كۆنسێپتواڵی بۆ 

هاوبەرامبەری نێوان كرێكاری نامۆ و كرێكاری نامۆنەبوو بەدەستدەكەوێت.

فەلسەفەی  بە  پەیوەندیەكی  هیچ  هەوڵە  ئەم  بەاڵم  بەڵێ،  ماركۆزە: 

هایدگەرەوە نییە، بەڵكو چەشنێ ئۆنتۆلۆجیایە كە ڕەگ و ریشە بەرچاوەكانی لە 

كارەكانی ماركسدا دەبینین.

ساڵی  لە  بیڕوراكانت  كە  تەندروستە  ئایا  تر:  پرسیارێكی  هابرماس: 

1968 ئاراستەیەكی بەرەو ئامانجی سیاسیی بووە و لەو كاتە بەدواوە، تێڕامانە 

فەلسەفییەكان تەنها هۆكارەكانی پەخشكردنەوەی ئەو بۆچونانەیان فەراهەمكردووە؟ 

پەیوەندییەكی  تیۆر،  و  سیاسەت  تۆ  بیركردنەوەی  لە  ئایا  تر،  دەربڕینێكی  بە 

دیالێكتیكی پەیدا كردووە؟ تا ئەو شوێنەی كە ئەزانم تەنانەت تۆ لە بزوتنەوەی 

ئەنجومەنەكانی كاریش چاالك بووی، ئەوە ڕاستە؟

ماركۆزە: من مەیلم بۆ ئەم بزوتنەوەیە هەبوو و هەڵبەت وەك یەكێ 

لە سەربازانی ئەنجومەنی بەرلین لە راینیكندورف لە ساڵی 1918، بە شێوەیەكی 

گشتی پەیوەندیەم بەم بزوتنەوەیە كرد، و رۆڵی سەربازم لە ئەنجومەنی بەرلین 

ئەفسەرانی  سەرلەنوێی  هەڵبژاردنی  هۆكارەكەشی  بەجێهشت.  بەخێرایی  زۆر 

پێشوو بوو لە هەڵبژاردنە تازەكان لەو كاتەدا. لە دوای ماوەیەكیش واتە لە ساڵی 

)1919( لە حیزبی سۆشیال دیموكرات هاتمە دەرەوە. بە بڕوای من ئاراستەی 

نەمری من بۆ سیاسەت، لەو كاتەدا بەدیار كەوت. لەو كاتەدا بە هۆی ئەوەی كە 

خۆم بە شۆڕشگێر دەبینی، زۆر بەگەرموگوڕی لەگەڵ سیاسەتەكانی حیزبی سۆشیال 

دیموكرات نەیار بووم.
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و  فەلسەفە  و  لۆكاچ  چینایەتی  هوشیاری  و  مێژوو  رۆڵی  هابرماس: 

ماركسیزمی كرش لەسەر تۆ چەند بووە؟ لە بنەڕەتدا لە پێش سەرسامبوون بە 

هایدگەر پەیوەندیەكی فیكریت بە هەردووكیانەوە هەبوو.

كرشیش  وابزانم  خوێندبۆوە.  هایدگەر  پێش  لە  لۆكاچم  من  ماركۆزە: 

هەر بەم جۆرەیە. هەردوكیان بۆ من بەدیهێنەری ئەم ئیعتیبارە بوون كە چۆن 

ئەتوانرێ تەماشای ماركسیزم بكرێت لە سەرووی ستراتیژێكی سیاسی و مەیلی 

داخراوی سیاسی. لە تیۆری هەردووكیان گاتیگۆریەك كە وەك ئۆنتۆلۆجیا باستكرد، 

دەبینرێت و لەم ڕوەوە بە دیدی من كەم تا زۆر ئەتوانرێ ئۆنتۆلۆجیای هەیی 

لە هزریان بە سەرچاوەگرتو لە هەبوونی گاتیگۆری ئۆنتۆلۆجیا لە بەرهەمەكانی 

ماركس بزانرێ�ت.

هابرماس: چۆن چویتە نێو ئەنستیتۆوە؟

كتێبخانەی  بەرپرسی  رایزڵەر كە  بە هۆی كوورت  بە شانس!  ماركۆزە: 

زانكۆی فرانكفۆرت و یەكێ لە هاوڕێیانی هۆركهایمەر بوو. بیرم نییە كە چۆن 

رایزڵەرم بینی، وابزانم لە یەكێ لەو دانیشتنانە بووە، كە ئەو لە نێوان من و 

 1932 ساڵی  بۆ  ئەنستیتۆ  نێو  چوونە  و  ئاشنابوون  كردبوو.  دروستی  ئەنستیتۆ 

دەگەڕێتەوە. لە یادمە كە رایزڵەر بەردەوام لە پەیوەندیم بە هایدیگەر دەدوا.

هابرماس: سەیرە! من ئەم رووداوەم هەرگیز نەزانیوە.

ماركۆزە: بەڵێ. ئەو چەندین كتێبیشی لەبارەی پارمنیدس باڵو كردوەتەوە 

كە باكگراوندێكی هایدگەریی هەبوو. لە راستیدا ئەو لە رووی كەسایەتییەوە خۆی 

بە نزیك بە ئەنسیتیۆ ئەزانی وێرای ئەوەی هایدگەرییەكی تەواو بوو.

لەگەڵ  فیكریت  پەیوەندییەكی  تۆش  ئایا  چی؟  تۆ  لەبارەی  هابرماس: 

ئەنستیتۆ هەبوو؟ تا پێش ساڵی 1932 لە بارەی ئەنستیتۆوە چیت ئەزانی؟

ماركۆزە: لە ساڵی 1932 یەكەمین ژمارەی توێژینەوە كۆمەاڵیەتییەكان باڵو 

بویەوەو ئەمەش تەواوی ئەو شتە بوو، كە من لەبارەی ئەنستیتۆوە ئەمزانی. بە 

هۆكاری فەزای دژوار و بێزاركەری سیاسییەوە، وام هەستدەكرد كە پێویستە بە 

شێوەیەك پەیوەندی بە ئەنستیتۆوە بكەم. لە كۆتایی ساڵی 1932 بە شێوەیەكی 

كامڵ بۆم ڕوون بوەوە، كە توانای بە دەستهێنانی كورسی مامۆستای زانكۆ لە 
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كە  بەدەستهات  كاتەدا  لەو  ڕێك  دڵنیاییە  ئەم  نابێت  بوونی  نازی  حكومەتی 

ئەنستیتۆ سەرقاڵی باركردن و كۆچكردنی كتێبخانەكەی بوو بۆ ئەمریكا.

كە  ئەوەی  هۆی  بووە  كە  توخم  بەهێزترین  و  سەرەكیترین  هابرماس: 

بتوانی لە ژینگەیەكی تازەی وەك نیۆیۆركدا دەست بە پەرەسەندنی كاری تیۆریی 

و چاالكییە رۆشنبیرییەكان بكەی، چی بوو؟

 ماركۆزە: بە بڕوای من سەرەتا، لە وەرگرتنی باسێكی گشتگیر لە بارەی 

ماركسیزمی ناپەیوەست بە بلۆكی ر وژهەاڵت و تیۆری ماركسیستی بە ئەندامانی 

روونكردنەوەی  و  شیكردنەوە  بۆ  هەوڵدان  یەكەمدا،  بواری  لە  و  ئەنستیتۆ 

نێو  لە  بیرمە،  كە  كاتەی  ئەو  تا  كۆچكردن.  دوای  لە  سیاسی  هەلومەرجی 

ئەندامانی ئەنستیتۆ، هیچ گومانێ لە هاتنەسەركاری هیتلەر بوونی نەبوو، ئەوش 

بۆ ماوەیەك نەزانراو و لە فەزایەكی ئاڵۆز، سێیەمین باسی جدی لە ئەنستیتۆش 

ئەنستیتۆوە،  بە  پەیوەستبوونم  پێش  بەراستی  بوو.  دەروونشیكاری  بارەی  لە 

فرۆیدم خوێندبووەوە، بەاڵم ئەم خوێندنەوەیە هەرگیز شێوەیەكی سیستەماتیك 

دوای  لە  خوێندنەوەیش  دووبارە  و  تێروانین  جۆرە  ئەم  نەبوو،  رێكخراوی  و 

وەرگرتنی باس بە ئەنستیتۆ روویدا.

هابرماس: رۆڵی ئەریك فرۆم لەم بوارەدا چی بوو؟

ماركۆزە: لە سەرەتای پەیوەستبوونم بە ئەنستیتۆ، پێگەیەكی پەراوێزیم 

هەبوو و هێندەش نەبوومە جێی مشتومڕی ئەندامانی تری پلە بااڵ. بەم چەشنە، 

هێدی هێدی بۆم روون بۆوە كە گەشەسەندن و بەرزبونەوە لە ئەنستیتۆ زۆر 

ئاڵۆز و دژوار بێ، بەاڵم لە بارەی فرۆمەوە، بە دیدی من سەرەكیترین هۆی 

جیابوونەوەی ئەو لە ئەنستیتۆ بریتی بوو لە تیۆری فرۆید و بەتایبەت ئەو دیدە 

تازەخوازەی لەبارەی چەمكی سەرەكی فرۆید، واتە شوفێرە غەریزییەكان: هەر 

چەند كە ئەتوانم لە ئاست و سنوری هەست و گومانیشدا بڵێم كە ژمارەیەك 

مەسەلەی كەسییش هۆكاری جیابوونەوەی بوون لە ئەنستیتۆ، كە هەڵبەت من لە 

بارەی وردەكارییەكەی شتێكی ئەوتۆ نازانم.

هابرماس: بە بڕوای من، ساتەوەختی جیابونەوەی فرۆم لە ئەنستیتۆ، ئەو 

كاتە بوو كە فرۆید رۆڵێكی سەرەكی لە بیركردنەوەی تۆدا ئەگێڕا، تا ئەو سنورەی 
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كە لەو كاتە بە دواوە بوو، كە هاوكێشەی سایكۆلۆجیای كۆمەاڵیەتی ماركسیستی 

لە گوتارەكاندا بەدەركەوت.

بوو،  سەرەكی  ئامانجی  كە  بوو  پێویستیەك  راستیدا  لە  م��ارك��ۆزە: 

فاشیزم  بووین.  فاشیزمدا  ناوی  بە  ئاڵۆز  دیاردەیەكی  بەرامبەر  لە  لەبەرئەوەی 

هاوشێوەی واقیعەتێكی رەتنەكراوە هاتبوە ئاراوە، ئەمەش پێویستی بە تێڕوانینێكی 

سایكۆلۆژیی كۆمەاڵیەتی ماركسیستی بوو. لە راستیدا دەتوانین فاشیزم بە گوێرەی 

فاشیزم  پێویستە  كە  ئەوەی  بكەین،  فۆرمەڵبەندی  و  روون  ماركسیستی  تیۆری 

تەنها  ئێمە  كە  نەبوو  مانایە  بەم  روونبكرێتەوە،  ماركسیزم  بنەمای  گوێرەی  بە 

پارچەكان لە تەنیشت یەكەم بچنین، بەڵكو پێویستە بە لۆژیكی ناوەكی خودی 

تیۆری ماركسیستییەوە بەرەو پێش برۆین.

ئەم ئایدیاش بوونی هەبوو كە كاتیگۆری دەروونشیكاری دەتوانێ پێكهێنەرە 

ناوەكییەكانی بونیادی رەفتارە مرۆییەكان كە لە دیدی من كلیلی سەرەكی ئەم 

پرسیارە بوو، كە بۆچی رووداوەكانی 1918-1919 بەدواوە بەرەو داتەپین رۆیشتن 

شێوەی  بە  مێژوویی،  پۆتانسێلكی  بۆچی  كە  نیشانیبدات،  و  بدات  بەدەستەوە 

ناسروشتی نەك تەنها بووە هۆی پێشگرتن لە سەرهەڵدانی شۆڕش، بەڵكو خۆیشی 

تووشی داتەپین و رووخان بوەوە. بە بڕوای من دەرونشیكاری پشت ئەستور بە 

میتافیزكی فرۆید دەیتوانی وەاڵمی هەندێ لەم پرسیارانە بداتەوە.

هابرماس: لە بنەڕەتدا بۆچی ئەنستیتۆ لەگەڵ ریڤزیۆنیزمی فرۆم نەیار 

ئایا ئەم زیهنیەتە بوونی نەبوو كە ئەشێ لە دەرونشیكاری ژمارەیەك لە  بوو؟ 

توخمەكان لەبەرچاو نەگیردرێن و هەموو شتێ بۆ شیكردنەوەیەكی پەتی شوفێرە 

غەریزییەكان كورت بكرێتەوە؟

ماركۆزە: بە بڕوای من سەرەكی ترین خاڵ، ناواخنی وێرانكەری تیۆری 

شوفێرە غەریزییەكانی فرۆید بوو – كە هەڵبەت هێشتاش هەیە نەك دووبارە 

وەك  دەرونشیكاری  لە  هەییەكان  سنورداركردنە  هەروەها  خوێندنەوەكەی، 

پراكسیسێك كە بەتاڵە لە بنجبڕێتی گوزارە تیۆرییەكان. بە باوەڕی من، فرۆم لە 

یەكەمین ئەو كەسانە بوو، كە هەوڵیدا توخمە وێرانكەرەكانی تیۆری غەریزەكانی 

فرۆید رەشبكاتەوە، یان لەبەرچاو نەگرێت.
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هابرماس: لە نیگایەك بۆ ڕابردوو، ئارەزوویەكی زۆرم هەیە بزانم كە 

بیناكردنی  بۆ  فرۆم  هەوڵدانی  لە  لەكاركێشانەوەدا  دەست  پرۆسەی  لە  تۆ  ئایا 

شێوەیەكی تازە لە تیۆری رەخنەیی لە نیۆیۆرك هیچ رۆڵێكت هەبوو؟

تۆیە. وێرای ئەوەش  بە  بنێم، كە هەق  بەوەیا  پێویستە دان  ماركۆزە: 

گاتیگۆری دەرونشیكاری لە تیۆرە رەخنەییەكان هێندە بە فرۆمەوە وابەستە نەبوو.

هابرماس: بە بڕوای من لە سەرەتای گفتوگۆكەوە تا هەنوكە، باسگەلێكی 

روونكردنەوەی  بۆ  تواناییەك  هێشتا  ئایا  ڕوو.  خراوەتە  سوودمەند  و  بەبەیاخ 

دەستكەوتەكانی ئەركی ئەنستیتۆ لە قۆناغی نیۆیۆرك بوونی هەیە؟ بە چەشنێك 

دەتوانرێ تەماشای ئەندامانی ئەنستیتۆ بكردرێ، كە نیشاندەری رەوتە كەسییەكانی 

لونتالی  دەرون��اس،  فرۆمی  ئابوریزان،  گراسمەنی  و  پۆالك  بێت.  هەریەكەیان 

ئایا  ئایدۆلۆژیا و ...  ئادۆرنۆ و مارۆكزە وەك رەخنەگری  تیۆریسینی ئەدەبی، 

ئاوا دابەشكردنی كار لە نێوان پسپۆرانی ئەنستیتۆ و هۆركهایمەر وەك كەسێ كە 

دیسپلینی پشت ئەستور بە مەیلی فەلسەفە وەك مایەی سەرەكی كاری هاوبەشی 

ئەم پسپۆرانە فەراهەمكرابوو، بوونی هەبوو؟ بە گوتەی دوبیل، ئەوەندە بەسە بە 

تەماشاكردنی باڵوكراوەی توێژینەوە كۆمەاڵیەتییەكان دیاریبكردرێ، كە تەواوی ئەم 

مەیلە كەسییانە لە الیەن هۆركهایمەرەوە بەرێوەدەبردرێن، بۆ نموونە هۆركهایمەر 

تەنانەت بۆ یەكێ لە وتارەكانی پۆالك بە چەشنێك )پەرواوێز( نوسیبوی.

ماركۆزە: پۆالك وتارێكی لەبارەی پێگەی سیستمی سەرمایەداری نوسیبوو. 

بە باوەڕی من وتارەكەی ئەو یەكەمین ئەو وتارانە بوو، كە هەوڵیدا ئەم ئایدیای 

كە سیستمی سەرمایەداری بە هۆی پێكدژی و كێشە ناوەكییەكانی خۆی داناتەپێ، 

بسەلمێنێ، بەاڵم رەخنەی ئابوری سیاسی ماركسیستی بونیادێكی سادە نییە، كە 

بتوانرێ بە سادەیی لە ڕیزی توخمە فەلسەفییەكان بۆ روونكردنەوەی سیستمی 

ئابوری شوێنی بكرێتەوە.

هابرماس: ئەمە بەتەواوی ڕاستە.

ئەوان  كە  ئەوەی  كرچیمەر.  و  نیومەن  بارەی  لە  هەروەها  ماركۆزە: 

میتۆدۆلۆجی  و  دیسپلین  بە  كە  تایبەت  ئەزمونی  توێژینەوەیەكی  ئەنجامیاندا 

ئەنستیتۆ تەبا بێ، نەبوو.
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هابرماس: بەو جۆرەی كە دێتە بەرچاو، بەڕواڵەت ناوبڕی توێژینەوەی 

دوبیل و هاوكارانی لەگەڵ واقیعەتە فەلسەفییەكان و شێوەی كاری هۆركهایمەر 

)ئەنستیتۆ(  بە  پسپۆران  ئەوەی  تەنانەت   ، تۆ  تێروانینی  لە  بەم چەشنە  زۆرە. 

دەخوێنرێ، لە راستیا بە دوای میتۆدێ بۆ كاركردنی زانستە كۆمەاڵیەتییەكان لە 

ماركسیزمدا بوون؟

ماركۆزە: بەڵێ...

ناتەباكانی وەك  هابرماس: ئەو زانستە كۆمەاڵیەتییەی كە بەرەو الیەنە 

سایكۆلۆژیای كۆمەاڵیەتی، ئابوری و تیۆری حكومەت هەنگاو دەنێ�ت.

لە  ماركسیستیش  تیۆری  سەراپای  من  دیدی  بە  تەواوی،  بە  ماركۆزە: 

هەوڵدایە بۆ تێكەاڵوكردن و تەباكردنی ئەو هێزانەی كە بە شێوەی سروشتی وەك 

رێگری یەكتر كار دەكەن. بۆ نموونە »كێشە ئابورییەكان«، تەنها ئەو كاتە وەك 

هەرەشە دەردەكەون كە وەك »گرفتەكانی سیستمێكی تایبەت« باسیان بكرێ.

هابرماس: ئەم كۆمەڵە بیرمەندە چۆن چۆنی لەگەڵ یەكتر كار دەكەن. لە 

راستیدا وشەی »ئەنستییتۆ« پەیوەندی بە چ واقیعەتێكەوە هەیە، لە ژووری كار 

و چەند مێزێك لە زانكۆی كۆلۆمبیا؟

ماركۆزە: ئەنستیتۆ، بینایەكی چۆڵ و ترسناك بوو لە شەقامی ژمارە )117(. 

بینایەكی پەیوەست بە زانكۆی كۆلۆمبیا كە خستبوویە بەردەست ئەنستیتۆوە.

هابرماس: پەیوەندیە گشتییەكانی ئەنستیتۆ چۆن بوو؟ مەبەستم ئەوەیە 

كە ئایا ئەنستیتۆ هەرگیز دانەخرا؟ ئایا باشتر نەبوو كە وەك گروپێك بە شوناسی 

سیاسی بناسرێن، كە لە كۆچ و تاراوگەدا چاالكیتان دەكرد؟

پێكهێنانی  بۆ  هەنگاوێ  هەر  كە  بڵێم،  پێویستە  مانایەك  بە  ماركۆزە: 

سیاسی لە ئەنستیتۆ بۆ ئەندامانی قەدەغە بوو. پێش ئەوەی هۆركهایمەر ئەنستیتۆ 

دابمەزرێنێ، ئێمە وەك فەیلەسوف و توێژەری زانستە مرۆییەكان میوانی زانكۆی 

سیاسی،  پێكهاتنێكی  جۆرە  هەموو  بڵێم  پێویستە  راستیدا  لە  بووین.  كۆلۆمبیا 

بێگومان  روویدابا،  ئەوەش  ئەگەر  و  ئەنستیتۆ  روخانی  هۆی  ببێتە  دەیتوانی 

بنەڕەتەكانی ئەنستیتۆ دەلەرزا.

هابرماس: لە نیوەی دووەمی دەیەی )30(، سەرەكیترین ئامانجتان چی 
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بوو؟ بە بڕوای من باڵوكراوەكەتان تا ساڵی 1940 باڵو دەبوەوە، بەو چەشنەی لەو 

كاتەدا وا هاتە بەرچاو ، ئەوەندە نەتدەویست كاریگەربی بە ژینگەی تیۆریی لە 

ئەمریكا، ئایا ئەتویست بۆ ئەڵمانیا بگەرێیتەوە هەڵبەت لە دوای روخانی فاشیزم، 

ئایا هەستكردنەكەم ڕاستە؟

ماركۆزە: راستیەكەت بوێ، هەرگیز ئەم پرسیارەم لە خۆم نەپرسیوە و 

لە وەاڵمەشیدا پێویستە بڵێم نەخێر، مەیلی گەڕانەوەم بۆ ئەڵمانیا نەبوو. مەیل و 

رەوتە تیۆریەكانمان لە ئەمریكا، كاریگەر بوو بەم زیهنیەتەی كە ئێمە بۆ ساتێكی 

دیاریكراوی پێشبینیكراو لەوێبووین و پێویستە بەرنامەرێژی بۆ ئەو كاتە بكەین. 

دورە  هیوایەكی  وەك  تەنها  فاشیزم،  روخانی  دوای  ئەڵمانیای  لە  بیركردنەوە 

دەست لە زەینمان دەبزوا تا ئەو سنورەی كە لە بارەیەوە ناتوانین هیچ شتێ بڵێم.

بە بڕوای من، بێ ناوبژیوانی سیاسەت، قسەیەكی ئەوتۆم بۆ ووتن  هابرماس:  
نابێت و ناكرێ سیاسەت بە هۆی هەلومەرجی هەییەوە لە باسەكەمان دور بخەینەوە بدەین 

و چاوەڕوانی رۆژێك بین، كە دووبارە رووداوێكی تایبەت روو بدات و ئەو كات سەرلەنوێ 

سیاسەت بێتە نێو باسەكەمانەوە.

ماركۆزە:بە باوەڕی من، ئەوەی تۆ بە »تێپەرین لە جیهانی مانایی هایدگەریی بۆ 
ماركسیزم« باسی دەكەیت، دڵەراوكێی كەسیی من نەبووە، بەڵكو دڵەراوكێی نەوەیەك بووە. 

شكستی شۆرشی ئەڵمانیا –كە من و زۆرێ لە هاورێیانمان لە ساڵی 1921 ئەزمونمان كرد

بەاڵم ئەگەر لە دیدی ماركسیستێكەوە لە فەلسەفەی هایدگەر بڕوانین،  هابرماس:  
بێگومان ئەوەی تێدا نادۆزینەوە كە پێیدەوترێت كۆنكرێت، بەڵكو زێتر چەشنێ ترانستدنتاڵی، 

یان پێكهاتەی كۆنسێپتواڵی ئۆنتۆلۆجیا ئەدۆزینەوە

هەوڵدایە  لە  ماركسیستیش  تیۆری  سەراپای  من  دیدی  بە  تەواوی،  بە  ماركۆزە: 

بۆ تێكەاڵوكردن و تەباكردنی ئەو هێزانەی كە بە شێوەی سروشتی وەك رێگری یەكتر كار 

دەكەن. بۆ نموونە »كێشە ئابورییەكان«، تەنها ئەو كاتە وەك هەرەشە دەردەكەون كە وەك 

»گرفتەكانی سیستمێكی تایبەت« باسیان بكرێ.

سەرچاوە/ سایتی رۆژنامەی شرقی ایرانی
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قەڵەمڕەوی مەڵبەندی گشتی
یۆرگن هابرماس

لە فارسییەوە: ئەرسەالن حەسەن

چەمك

مەبەستمان لە »قەڵەمڕەوی گشتی« پێش هەرشتێك، قەڵەمڕەوی ژیانی 

بە  بنچینەدا، گەیشتن  لە  بێتەئارا.  تێدا  كۆمەاڵیەتیمانە كە دەكرێت ڕای گشتی 

لەهەر  گشتی  قەڵەمڕەوی  لە  بەشێك  ئازادە.  هەمووان  بۆ  گشتی  قەڵەمڕەوی 

دیالۆگ و بیستنێكدا دێتەئارا، كە خەڵكانی بێالیەن تێیدا كۆدەبنەوە تا گرووپێك 

ئۆرگانیزە بكەن. بەمەش وەكو پسپۆڕان و پیشەوەرانێك كاردەكەن كە كاروباری 

شوێنكەوتووی  كە  یاسایی  هاوبەشی  وەك  نەك  و  ڕادەپەڕێنن  خۆیان  كەسێتی 

بڕیاری یاسایی بۆرۆكراتی حكومەتن و ناچارن گوێڕایەڵ بن. كاتێك هاوواڵتییان 

وەك گرووپێك كاردەكەن كە لە مەسەلەكانی خولیای گشتی دەكۆڵنەوە بێ ئەوەی 

كەوتبنە بەر گوشارو ستەمەوە، واتە گەرەنتی ئەوە هەیە بە ئازادی لەدەرەوەی 

یەك كۆببنەوە و یەكبگرن و بیروڕای خۆیان بەبێ  كۆسپ بانگەشە بكەن. كاتێك 

بانگەشە و  ئەم گروپە زۆر بێت، ئەمجۆرە پەیوەندیە پێویستی بە ئامڕازەكانی 

كارتێكەرە؛ ئەمڕۆ، ڕۆژنامەكان و باڵوكراوە وەرزیەكان، ڕادیۆ و تەلەفزیۆن بە 

میدیای قەڵەمڕەوی گشتی دادەنرێن. ئێمە كاتێك باسی قەڵەمڕەوی گشتی سیاسی 

سەربە  گشتی  باسوخواسی  كە  دەكەین  ئەدەبیەكەی(  مانا  بە  جیاواز  وێنە،  )بۆ 

مەسەلەكانی پەیوەست بەكاری حكومەت بێت. دەسەاڵتی تێكەڵ بە تووندوتیژی 

و ستەمی حكومەت وەك دەڵێن هاوتای قەڵەمڕەوی گشتی سیاسیە، بەاڵم بەشێكی 

نیە. دەسەاڵتی حكومەت، بە دڵنیاییەوە بەدەسەاڵتی )گشتی( دادەنرێت، بەاڵم 

سیفەتی گشتی بوونی قەرزداری ئەركەكەیەتی دەربارەی چاودێری كردنی خەڵك، 

تەنها كاتێك  یاساییەكان.  لە بەرچاوگرتنی چاكەی گشتی هەموو هاوبەشە  واتە 

قەڵەمڕەوی گشتی سیاسی، بە هۆی كۆڕی یاساگوزاری، كاریگەری جێگیر لە سەر 

دەوڵەت دادەنێت، كە سەپاندنی دەسەاڵتی گشتی بەكردەوە شوێنكەوتەی مەرجی 

گشتی بوونی دیموكراسی بێت. زاراوەی »ڕای گشتی« چاودێر بەسەر ئەركەكانی 

ڕەخنە لە دەسەاڵتی حكومەتی ڕێكخراو و هەژموونكردنە بە سەریدا كە كۆمەڵگە 
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بە نافەرمی و فەرمی لە هەڵبژاردنە خوالویەكان ئەنجامی دەدات. 

بڕیارەكانی پەیوەست بە گشتی بوونی چاالكیەكانی سەربە حكومەت بۆ 

نمونە وەك، گەیشتنی هەمووان بە ڕەوتی دادگایی كردنیش سەربەم ئەركەی ڕای 

گشتییە. بنەماكانی گشتی بوون - گشتی بوونێك كە دەبێ پێشتر بەسەر سیاسەتە 

دیموكراسیانەی  چاودێری  لەودەمەوە  و  دەكەوێت  سەر  پاشاكان  نهێنیەكانی 

چاالكیەكانی حكومەتی ئاسانكردووە لەگەڵ قەڵەمڕەوی گشتی وەكو قەڵەمڕەوی 

ڕوانینی هەیە كە  لێكدی  قەڵەمڕەوێك  نێوان حكومەت و كۆمەڵگە،  نێوانگیری 

كە  نییە،  ڕێكەووت  كارێكی  ئەوە  گشتی.  ڕای  شوێنی  دەبێتە  كۆمەڵگە  تێیدا 

چەمكەكانی قەڵەمڕەوی گشتی و ڕای گشتی تا سەدەی هەژدە فۆرمۆلە نەبوون. 

ئەم چەمكانە مانای تایبەتی خۆیان لە بارودۆخێكی مێژوویی واتایی وەردەگرن. 

لە سەدەی هەژدەیە كە تاك لە جیاوازی كردنی نێوان فكرەكان و ڕای گشتی 

كەلتورێك،  لە  بەشێك  وەك  )كاروبارێك  ئاسایی  ڕای  كە  كاتێكدا  لە  دەگات. 

بە  دەزانرێن(  بەڵگەنەویست  هاوبەشی  داوەری  و  دەمارگیری  باوەكان،  باوەڕە 

خڵتەی  جۆرێك  وەك  خۆی  سرووشتی  نیمچە  ستراكتۆری  لە  كە  دەگات  زەین 

مێژوویی جێگیر بمێنێتەوە، تەنیا كاتێك دەكرێت ڕای گشتی، لە ڕوانگەی هزری 

خۆی بێتەدی كە كۆمەڵگەیەكی گرفتاری باسوخواسی ئەقاڵنی هەبێت. باسوخواسی 

ڕەخنەی  ئامانجی  بە  و  دەپارێزرێن  ناوەندێك  وەك  كە  نین  لەكۆنەوە  گشتی 

سەپێنراوی دەسەاڵتی سیاسی وەك مەسەلەی خۆیان قبوڵی دەكەن - بەڵكو تەنیا 

بەهۆی  و هەر  بوون  فۆرمۆلە  بۆرژوازی  كۆمەڵگەی  ژیاری  تایبەتی  قۆناغی  لە 

بۆرژوازی  یاسای  سەربنەمای  لە  توانیویانە  بەرژەوەندی  لە  تایبەتی  كۆمەڵێكی 

تێكەڵ بە سیستمی حكومەت بن. 

مێژوو

پەیدابوونی قەڵەمڕەوی گشتی بەتەنیا و بەڕاست قەڵەمڕەوی تایبەتی لە 

نییە. بەاڵم هاوكات، پێدانی  كۆمەڵگەی ئەورووپی سەدەكانی نێوەڕاست ئاسان 

لەم  نیە، چونكە  ڕێكەوت  كارێكی  دەسەاڵت  ڕواڵەتەكانی  بە  »گشتی«  سیفەتی 

قۆناغەدا پیشاندانەوەی گشتی دەسەاڵت هەیە. لە تەواووی ئاستەكانی هەڕەمێك 
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كە یاسای فیودالی هێناوەتەئارا، پێگەی ئاغای دەرەبەگ لەپێوەندی بەریزبەندی 

دەكات  نوێنەرایەتی  بەگشتی  تاكە  ئەو  بەاڵم  بێالیەنە،  »تایبەتی«  و  »گشتی« 

پلەیەك  هەر  لە  »زاڵ«  دەسەاڵتی  وێناكردنی  وەك  خۆی  لەوپێگەیەدایە.  كە 

دەردەخات. ئەم چەمكەی نوێنەرایەتی لە مێژووچكەی دەستوری ئەم دواییەش 

بەردەوام بووە. 

تەنانەت ئەمڕۆ هێزی دەسەاڵتی سیاسی لە بەرزترین ئاستیدا، هەرچەند 

سەرۆكی  هێشتا  ب��ەاڵم  دوورك��ەوت��ۆت��ەوە،  خۆی  پێشووی  بنەماكانی  لە  زۆر 

حكومەت دەبێ نوێنەرایەتی بكات. بەاڵم توخمەكانی لەم بابەتە لە ستراكتۆری 

كۆمەاڵیەتی پێش بۆرژوازی سەرچاوە دەگرن. نوێنەرایەتی لە مانای قەڵەمڕەوی 

گشتی بۆرژوازی، بۆ نمونە »نوێنەرایەتی« میللەت یا پێسپێردراوانی تایبەت هیچ 

پەیوەندیەكی بە گشتی بوونی لە سەربنەمای نوێنەرایەتیەوە نییە، كە لە بوونی 

واتایی ئاغادا هەیە. تا ئەو كاتەی كە پاشاو چینە كۆمەاڵیەتیەكەی لەبری تەنیا 

نوێنەرایەتی كردنی واڵت، بۆخۆیان واڵتن. دەتوانن ئەمجۆرە نوێنەرایەتیە بكەن. 

ئەمان لە جیاتی بە كاربردنی دەسەاڵتی خۆیان بۆخەڵك، لە بەرامبەر خەڵكدا بە 

كاری دەبەن. 

ئەم  كە  پیاوماقواڵن(  پاشاو  )كڵێسا،  دەرەبەگایەتی  دەسەاڵتەكانی 

دوورودرێژی  لەڕەوتی  سەربەوانە،  نوێنەرایەتی  بنەمای  لەسەر  بوونەی  گشتی 

بۆ  هەژدە  سەدەی  كۆتایی  لە  و  دەستداوە  لە  خۆیان  گونجانی  جەمسەربوون 

توخمەكانی تایبەتی و گشتیشی بوونەوە. لە دەرەنجامی ڕیفۆرمی ئایینی پێگەی 

ئایین،  واتە  بوو،  نوێنەری  كڵێسا  كە  خوا،  بەدەسەاڵتی  پەیوەند  و  گۆڕا  كڵێسا 

ئازادی  ناودەنرێت  ئەوەی  یەوە،  مێژوویی  لەڕوانگەی  تایبەت.  پرسێكی  بووە 

وەك  خۆی  كڵێسا  پاراست:  تاكی  سەربەخۆیی  قەڵەمڕەوی  بەراییترین  ئایینی 

درێژەی  گشتیەكان  یاسا  لەچوارچێوەی  و  هەمووان  لەنێو  گروپی  پێكهاتەیەكی 

بەژیانی خۆی دا. بەهەمانشێوە، بەجەمسەربوونی دەسەاڵتی پاشایانەش لە چێوەی 

جیاكردنەوەی بودجەی گشتی لە دارایی تایبەتی ئاغای دەرەبەگ نوێنگەی واتایی 

دادگاكان(،  لە  رادەی��ەك  تا  )تەنانەت  سووپا  و  ئیداری  دەزگای  لە  دۆزی��ەوە. 

دامەزراوەكانی دەسەاڵتی گشتی لە بەرامبەر قەڵەمڕەوی تایبەتی كراوی دەرباری 
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پاشایان سەربەخۆییان بەدەستهێنا. لە پێوەندی بە چینە كۆمەاڵیەتیەكان، سەرەنجام 

توخمگەلێك لە كۆمەڵەكانی فەرمانڕەوا بوونەتە دەزگای دەسەاڵتی گشتی وەكو 

پەرلەمان )تا رادەیەكیش ئۆرگانە دادوەریەكان(. تووخمگەلێكی كۆمەڵەكانی كار 

كە لە كڕین و فرۆشتنی شاری و بە جیاوازی ئاشكرا لە نێوان چینەكان جێگیر 

ببوون، قەڵەمڕەوی كۆمەڵگەی بۆرژوازییان پێكهێناوە كە وەك قەڵەمڕەوی ڕەسەنی 

بێالیەن لە بەرامبەر حكومەت سەرهەڵدەدەن. 

گشتی بوونی لە سەربنەمای نوێنەرایەتی، ڕێگەی بۆ قەڵەمڕەوێكی نوێی 

بە سەرهەڵدانی حكومەتەكانی سەر زەوی  لە »دەسەاڵتی گشتی« كردەوە، كە 

و نەتەوەیی دەركەوت. نزیكایەتی چاالكیەكانی ئێستای حكومەت )بەڕێوەبردنی 

سەقامگیر، سووپای هەمیشەیی( لە بەردەوامی پەیوەندیەك بوو كە لەم نێوەدا 

كااڵكان  بوونی  و  ڕێگای هاتن  زادەی  چاپەمەنیەكان،  بازاڕی پشك و  بە هۆی 

بوو كەوتە  بەڵگەدار جێگیر  كارێكی  بوو. دەسەاڵتی گشتی وەك  و هەواڵەكان 

بەرامبەر كەسانێك كە شوێنكەوتووی بوون و سەرەتا لە ڕوانگەی دەسەاڵتی گشتی 

نەرێنیەوە پێناسە كرابوون. ئەمان »كەسە تاكەكان«ن كە بەهۆی نەبوونی پێگەیەك 

لەدەسەاڵتی گشتی بێبەش بوون. چەمكی »گشتی« چیدی دەسەاڵتی لەسەربنەمای 

نوێنەرایەتی تاك بیرناهێنێتەوە، كە دەسەاڵتی بەدەستەوەیە؛ بەڵكو ئەمڕۆ بریتیە 

لەچاالكی ڕێكخراوی لەسەربنەمای دامەزراوەكان كە پاوانكاری سودمەندی یاسایی 

لە ستەم هەیە. كەسە تاكەكان كە كەوتوونەتە ژێر فەرمانڕوایی حكومەت، وەك 

كەسانێك كۆمەڵگە پێكدێنێت، كە دەسەاڵتی گشتی لێیان دەكۆڵێتەوە.

ڕووبەڕووبوونەوەی  نیازی  بە  كە  تایبەتی  قەڵەمڕەوی  وەك  كۆمەڵگە 

حكومەت پێكهاتووە، وەك دەڵێن، لە الیەك تەواو لە دەسەاڵتی گشتی جیابۆتەوەو 

لە الكەی دی كۆمەڵگە دەبێتە بابەتێكی بەرژەوەندی گشتی تاسەرهەڵدانی ئابوری 

بازاڕی بەرهەم هێنانەوەی ژیانی ڕاكردو لە سنورەكانی دەسەاڵتی ناوخۆی تایبەتی 

دەڕۆن. دەكرێت قەڵەمڕەوی گشتی بۆرژوازی وەك قەڵەمڕەوی كەسە تاكەكان 

تێ بگەی كە بۆ دامەزراندنی كۆمەڵگەیەك كۆبوونەوە. ئەمان زۆر زوو دەستییان 

بە سوود وەرگرتن لە قەڵەمڕەوی گشتی ڕۆژنامە هەواڵیەكان كرد، كە بەفەرمی 

ڕێسای پێدابو و بە هرە وەرگرتن لەو ڕۆژنامانە لەگەڵ ئەو هەفتەنامانەی گەڵ 
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تەوەری ئەخالقی و ڕەخنەیی، گرفتاری باسێك بوون دەربارەی یاسا گشتیەكانی 

فەرمانڕەوا بەسەر پەیوەندی لە قەڵەمڕەوی لە بنچینەدا تایبەتی كراو، كەچی بە 

گشتی ئاڵوگۆڕی كااڵ و كارییان هێنایەگۆڕ.

مۆدیلی لیبراڵی قەڵەمڕەوی گشتی

ئەو ژینگە بە تاك دەورەدراوە كە باسی گشتی تێدا دەكرێت و نمونەی 

لەگەڵ  گرێبەستگەلێك  سەر  لە  كۆمەاڵیەتیەكان  چینە  پێشتر،  نیە.  مێژوویی 

بەدەستەبەركردنی  پێوەند  داخ��وازی  تێدا  كە  دەكەوتن  ڕێك  هاوواڵتیەكانیان 

دەسەاڵت پێ بەپێ دەستنیشان كرابوو.هەروەك دەزانین، ئەم وەرچەرخانە لە 

بەریتانیا كە دەسەاڵتی فەرمانڕەوا بە پەرلەمانەوە بە ستراوەتەوە، ڕەوتی جیاوازی 

دەربارەی كیشوەری ئەوروپا بڕی، كە تێیدا شا نێوانگیری چینە كۆمەاڵیەتیەكان 

بڕی.  دەسەاڵتی  هاوسەنگی  بنەڕەتی  شێوەیە  بەم  »ب��ۆرژوازی«  بەمەش،  بوو. 

فەرمانڕەوا  چینی  وەك  خۆی  شێوەیەدا  لەم  نەیتوانی  چیدیكە  كە  هۆیە  بەم 

كە  دەسەاڵت  دابەشكردنی  بازرگانی،  ئابوری  بە  سەرنجدان  بە  بكات.  جێگیر 

)ئازادیەكانی  بوو  فیودالی  دەسەاڵتی  خاوەن  تاكەكانی  مافی  جیاوازی  ڕێی  لە 

 - نەبوو  ئاسان  ئیدی  گەیشت،  ئەنجام  بە  كۆمەاڵیەتیەكان  چینە  بە  پەیوەست 

خاوەنداریەتی  زەوتكردنی  مافی  بە  پەیوەست  تایبەتیەكان  مافە  لە  دەسەاڵت 

سەرمایەدارە ناسیاسیەكانە. بۆرژواكان كەسانی تاكن، بەدەربڕینی وردتر حكومەت 

ناكەن. بۆیە، داواكاری یان بۆ بە دەستەوەگرتنی دەسەاڵت لە بەگژداچوونەوەی 

بنەمای  دژی  سەر  بە  بەڵكو  بكرێت،  دابەش  دەبێ  كە  نیە  ناوەند  دەسەاڵتی 

دەسەاڵتدا جێگیر بووە. ئامانجی سەرەكی هەژموونكردن، واتە گشتی بوون كە لە 

سەربنچینەكەی كۆمەڵگەی بۆرژوازی دژایەتی بنەمای دەسەاڵتی جێگیر بوو دەكات 

بنەمایەكی  جێگرەوەی  هەر  نەك  دەسەاڵتە  ئاڵوگۆڕی  دی  دەستەواژەیەكی  بە 

ڕەوایە لەجێی ئەوی دی. بەشەكانی پێوەند بە دەستوور، لە بەراییترین دەستووری 

مۆدێرن، وێنایەك لە بۆچوونی لیبراڵی قەڵەمڕەوی گشتی ئاڕاستە دەكات، واتە 

كۆمەڵگە وەك قەڵەمڕەوی سەربەخۆی تاك بە فەرمی دەناسن؛ لە بەرامبەریدا 

دەسەاڵتی گشتی دەكەوێتە كردە سنوردارەكانەوە، لە نێوان ئەم و قەڵەمڕەو وەك 
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دەڵێن قەڵەمڕەوی كەسە تاكەكان هەیە كە كۆبوونەوە تا كۆمەڵگە دادەمەزرێنن و 

وەك هاوواڵتیانی حكومەت ئەركی ناوبژیوانیكردنی نێوان حكومەت و داخوازیەكانی 

كۆمەڵگەی بۆرژوازیان لە ئەستۆیە تا بەپێی ئەو بیروڕایە، بەو هۆیەوە دەسەاڵتی 

سیاسی بكەنە دەسەاڵتی »ئەقاڵنی« ناوەندی قەڵەمڕەوی گشتی. بە زەین دەگات 

كە لە پێش گریمانەی كۆمەڵگەی لە سەربنەمای ئاڵوگۆڕی ئازادانەی كااڵكان، بە 

دیهاتنی سوودی گشتی كە پێوەری هەڵسەنگاندنی ئەمجۆرەی ئەقاڵنیەت بوو لە 

گرووپەكاندا، مامەڵەی كەسە تاكەكان لە بازاڕ لە كۆتی هێزە كۆمەاڵیەتیەكان و 

پەیوەندییان لە قەڵەمڕەوی گشتی لە گوشاری سیاسی ئازاد دەبێت. بە درێژایی 

ئەم قۆناغە ڕۆژنامە سیاسیەكان ڕۆڵی گرنگییان دیت. لە نیوەی دووەمی سەدەی 

هەژدە لەگەڵ فۆرمۆلە بوونی شێوەی نوێی دانانی كااڵی خێرخوازی لەچوارچێوەی 

ژوورنالیزمی ئەدەبی، كێبەركێی شێلگیرانە لەگەڵ شێوازە كۆنەكانی هەواڵ نوسی 

دەست پێكرد.

كارڵ بوشەر بەم شێوەیە وەسفی تایبەتمەندی بنچینەیی ئەم وەرچەرخانە 

لە  هەواڵییان  باڵوكردنەوەی  ئەركی  كە  دام��ەزراوان��ەی  ئەو  لەنێو  دەك��ات: 

و هەروەها  ڕای گشتی  باڵوكەرەوانی  و  ڕێنماییكاران  بۆ  ڕۆژنامەكان  ئەستۆیە، 

بۆ بەرژەوەندی سیاسەتی حزبی گۆڕاون. ئاكامی ئەم وەرچەرخانە بۆ رێكخستنی 

ناوخۆیی ڕۆژنامەكان، زیادكردنی ئەركێكی نوێ، واتە سەروتار نوسی، لە نێوان 

ئەركی كۆكردنەوەی هەواڵ و باڵوكردنەوەی بوو. لەگەڵ ئەوەشدا، گرنگیەتی ئەم 

وەرچەرخانە لەڕوانگەی باڵوكەرەوەی ڕۆژنامەكان ئەوەبوو كە لە فرۆشتنی زانیاری 

ڕۆژنامەكان  بازرگانی  بنەمای  باڵوكەرەوان  ڕای گشتی.  دەبێتە دەاڵڵێكی  تازەوە 

دەڕەخسێنن، بەاڵم بێ ئەوەی بەبازرگانی بكەن. هەروەها چاپەمەنیەكان وەك 

دامەزراوەیە كی كۆمەڵگە ماونەوە و لەڕووی ئاڕاستەو گەرم داهێنانی باسوخواسی 

گشتی درێژە بەچاالكیەكانیان دەدەن ، ئەمان چیدی نە هۆكارێكن بۆ گواستنەوەی 

هەواڵی نوێ و نەهێشتا میدیای كەلتوری بە كاربەری.

دەكرێ ئەمجۆرە چاپەمەنیە بە تایبەت لە سەردەمی شۆڕشدا ببینی، واتە 

كاتێك كە ڕۆژنامەكانی سەربە بچووكترین پێكهاتنی گرووپی سیاسی دەردەكەون، 

هەرسیاسەتمەدارێكی   1848 پاریس  لە  ڕوویدا.  پاریس  لە   ،1789 لە  هەروەك 



55

نیوەچڵ یانەی خۆی پێكدەهێناو لە دووكەس كەسێك ڕۆژنامەی خۆی هەبوو. لەو 

ساڵەداو لەنێوان شوبات و ئایاردا زیاتر لە 450 یانە و 200 ڕۆژنامە دەركەوتن،تا 

ئەوكاتەی كە قەڵەمڕەوی گشتی بە فەرمی دەناسرێت، سەرهەڵدانی ڕۆژنامەیەكی 

سیاسی هاوتای گرفتاری ملمالنێ بۆ هێنانەئارای قەڵەمڕەوی ئازاد بۆ ڕای گشتی، 

واتە بۆ بەگشتی بوون وەك بنەمایەك، بوو. بە سەقامگیری حكومەتی بۆرژوازی لە 

سەربنەمای دەستور بوو كە ئەو چاپەمەنیانە لە ژێر گوشاری ڕوانگە ئایدۆلۆژیەكان 

ڕزگارییان بوو كە لە بابەتی سوود وەرگرتنی كۆمەڵگەیان لە ئەقڵ دەكۆڵیەوە. 

لە مەودوا چاپەمەنیەكان توانییان هەڵوێستی باس وروژێنەری خۆیان ئازاد بكەن 

و سود لە داهاتی بە زەبری چاالكی بازرگانی وەرگرن. مەیدانی ئەم گۆڕانەی 

چاپەمەنیەكان خستنەڕووی بیروڕا و ڕوانگەكان بۆ چاپەمەنی بازرگانی تاڕادەیەك 

هاوكات لە بەریتانیا، فەرەنسە و واڵتە یەكگرتووەكان بە درێژایی دەیەی 1820 

ئامادەكرا. لە ڕەوتی ئەم ئاڵوگۆڕەی ڕۆژنامەگەری لە سەربنەمای نوسەرانی تاك 

بە  بوون  گشتی  قەڵەمڕەوی  گرووپی،  میدیای  كاربەری  بە  خزمەتگوزاری  بۆ 

پەالماری بەرژەوەندی تاكی و دەستەبەركردنی پێگەی نایاب لە كرۆكیدا، گۆڕا. 

قەڵەمڕەوی گشتی لە دیموكراسیەكانی حكومەتی خۆشگوزەرانی جەماوەر ئاسا

هێشتا مۆدیلی قەڵەمڕەوی گشتی دەربارەی داخوازەكانی ڕێسای هەبوو 

لە پابەندیەتی بە دامەزراوە بوونی گشتی بووندا، ڕچەشكێنە؛ بەاڵم لە پەیوەندی 

بە پەیوەندیە ڕاستەقینەكانی هەبوو لەدیموكراسیەكی جەماوەریدا كردەیی نیە، كە 

لەڕوانگەی پیشەسازی پێشكەوتوو بەشێوازی حكومەتی خۆشگوزەرانی كۆمەاڵیەتی 

لە  ئایدۆلۆژیكی  الیەنی  بەردەوام  لیبراڵی  مۆدیلی  رادەیەك،  تا  دەركەوتووە. 

بنەڕەتەوە گۆڕاون، كە  لە  پێشگریمانەی كۆمەاڵیەتی  رادەیەك،  واتە  خۆگرتوە، 

پەیوەندییان بەم الیەنەوە هەیە. تەنانەت ئەو شێوازانەی كە قەڵەمڕەوی گشتی 

ئەندێشەكەی  كراو  دیاری  تاسنورێكی  كە  شێوازانەی  ئەو  دەگرت،  بەخۆوەی 

ئاشكرا دەكات، بە دەست پێكی جواڵنەوەی چارتیستەكان لە بەریتانیا و شۆڕشی 

شوبات لە فەرەنسە، گۆڕان. بە باڵوبوونەوەی چاپەمەنی و بانگەشە، گەشەی بە 

پاوانكار  لەگەڵ  كۆمەڵگە  بۆرژوازی.  سنوورەكانی  لە  كۆمەڵگەدا  دوركەوتنەوەی 
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بوونی گونجانێكی لە دەستدا كە دامەزراوەكانی ویستی كۆمەاڵیەتی خافڵێنەر و 

ستاندارد تاڕادەیەك بەرزی فێركارییان پێ بەخشیبوو. بەمەش لێكدژیەك كە لە 

ڕابردو بۆ قەڵەمڕەوی تایبەتی گوازرابوونەوە، ئێستا چوونە قەڵەمڕەوی گشتییەوە. 

پێداویستی كۆمەڵی كە ناتوانن لە چوارچێوەی بازاڕ دابین بن، مەیلییان بەالی 

وەك  ئێستادا  لە  دەبێ  كە  گشتی  قەڵەمڕەوی  دەبێت.  حكومەتەوە  بڕیارگەلی 

نێوانكەری ئەم داخوازیانە كاربكات، بۆ توندوتیژین مەیدانی كێبەركێی سوودی 

سەختی  بە  دەكرێت  ئیدی  گ��ۆڕاوە.  ستەم  تووندوتیژی  ڕووبەڕوویی  شێوازی 

لە  بوون  فۆرمۆلە  شەقامەكان«  »گوشاری  ئەنجامی  لە  ڕاشكاوی  بە  یاسایەك 

چوارچێوەی هاوڕایەك لە بەرچاوی بگری كە كەسە تاكەكان لە باسوخواسی گشتی 

پێی گەیشتوون؛ ئەم یاسایە كەموزۆر ئاشكرا بەپێی ڕێكخراوەكانی بەرژەوەندی 

بە  پەیوەندی  لە  كە  كۆمەاڵیەتیانەن  ڕێكخراوە  ئەم  ئەمڕۆ،  دەبن.  لێكدژ  تاك 

حكومەت یا لە ڕێگەی حزبە سیاسیەكان یا ڕاستەوخۆ، لەگەڵ ئیداراتی كاروباری 

گشتی مامەڵە دەكەن. پێكەوە بەستنەوەی قەڵەمڕەوەكانی تایبەتی و گشتی، نەك 

هەر هەڵسوڕاوانی سیاسی لە قەڵەمڕەوی ئاڵوگۆڕی كااڵكان و كاری كۆمەاڵیەتی 

كاری دیاریكراو لە ئەستۆ دەگرن؛ بەڵكو دەسەاڵتی كۆمەاڵیەتیش كاری سیاسی 

لێوەر دەگرێت. ئەم دۆخە جۆرێك »فیودالی بوونی نوێ«ی قەڵەمڕەوی  خۆی 

گشتی لێ دەكەوێتەوە. ڕێكخراوە گەورەكان هەوڵدەدەن كە تا ئاستی مومكین لە 

پشت دەرگا داخراوەكان لەگەڵ حكومەت و پێكەوە بگەنە ڕێكەتنی سیاسی؛ بەاڵم 

هاوكات دەبێ ئەمان بە كاربەری بانگەشەی نمایشی، النیكەم پشتیوانی هەموو 

جەماوەری خەڵكیش بە دەست بێنن.

جیاكەرەوەی قەڵەمڕەوی گشتی سیاسی لە حكومەتی خۆشگوزەران الوازی 

ناباوی كارە گرنگەكانیەتی. هەرچەند كاتێك ئامانج لە گشتی بوون پابەندكردنی 

بڕیاری  پەسندكردنی  و  ئەقڵ  لە  گشتی  وەرگرتنی  سود  بە  كاروبار  یا  تاكەكان 

سیاسی بۆ پێداچوونەوەی دادگای ڕای گشتی بوو، بەاڵم ئەمڕۆ گشتی بوون بە 

شێوازی »بانگەشە« بۆ تاكەكان و كاروباری ئابڕوی گشتی دەستەبەر دەكات. لە 

بۆخۆی  گشتی«  »پەیوەندی  زاراوەی  دەستخۆشی.  جێی  دەیانكاتە  گشتیدا  ڕای 

كۆمەڵگە  لەستراكتۆری  پێشتر  كە  دەدات  پیشان  گشتی  قەڵەمڕەوی  چۆنیەتی 
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سەرچاوەی دەگرت. ئەمڕۆ دەبێ بە سەرنجدان بە نزیكی وەك بابەتێك بێتە دی. 

پەیوەندی تەوەری نێوان كۆمەڵگە، حزبە سیاسیەكان و پەرلەمانیش لەم گۆڕانە 

كردار كاری تێكردوە.

كاركرد  شێوازی  گۆڕانی  بە  خۆشگوزەران  حكومەتی  ئەوەشدا  لەگەڵ 

وەك  گشتی،  قەڵەمڕەوی  الوازبوونی  ئێستای  شێوەی  بە  بنچینەییەكان  مافە  لە 

بنەمایەك، دژایەتی دەكات، واتە دەزگاكانی حكومەت مەرجی گشتی بوون بۆ 

دەكەن.  چاالكی  بە حكومەت  پێوەند  لە  كە  گشتاندوە  ڕێكخراوەكانیان  هەموو 

ڕیكخراوی كەسە  نزیكتربێتەوە، كۆمەڵگەی  واقعیەت  لە  بارودۆخە  ئەم  چەندی 

تاكەكان جێگرەوەی كۆمەڵگەی ناساغ تێكەاڵو لە كەسە تاكەكان دەبێت كە وەك 

تاك كاردەكەن. 

لەهەلومەرجی ئێستادا، تەنیا ئەم كۆمەڵگە ڕێكخراوە دەتوانێت بە جۆرێكی 

كاریگەر بە بەهرە وەرگرتن لە ڕەوتی كرۆكی حزبی و ڕێكخراوی قەڵەمڕەوی 

گشتی، لە سەربنەمای گشتی بوون بە هێز بوو بۆ دانوستانی ڕێكخراوەكان بە 

شداری ڕەوتێكی پەیوەندی گشتی بكات. دەكرێت پەیوەندی گشتی لەم پڕۆسەیەدا 

گشتی  ی  قەڵەمڕەو  هزری  بن.  ڕەوا  سیاسیەكانە  ڕێككەوتنە  وێنابەندی  كە 

بۆخۆی كە بەسەر ئەقاڵنی كردنی دەسەاڵت لە كەشوهەوای باسوخواسی گشتی 

تاكەكان بەڵگەی هەیە و لە دیموكراسی حكومەتی خۆشگوزەرانی  نێوان كەسە 

جەماوەرئاسا بەردەوام بووە. لەگەڵ وەرگەڕانی ستراكتۆری قەڵەم ڕەوی گشتی 

لەمەترسی لێكترازانە. ئەمڕۆ، ئەم هزرە تەنها لەسەر بنەمای جیاواز بەدیدێت، 

واتە بە شێوازی ئەقاڵنی كردنی سەپاندنی دەسەاڵتی سیاسی و كۆمەاڵیەتی ژێر 

خودو  كرۆكی  لەستراكتۆری  كە  دوژمن  كانی  ڕێكخراوە  بەرامبەری  هەژمونی 

هەروەها پەیوەندییان لەگەڵ حكومەت و یەكتری دەروەستی بە گشتی بوونن. 

* فصلنامە اقتصاد سیاسی سال سوم، شمارە دوازدهم. 
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لە بارەی یورگن هابرماس
د.ایرج ساعی ارسی، و زهرا نیك نژاد

ئامادەكردنی: ساماڵ عەزیز

هابرماس یەكێ لە كۆمەڵناسە گەورەكانە. ئەو لە شیكەرەوە سەرەكییەكانی 

تیۆری رەخنەییە. لە هەمانكاتدا پەیوەندییەكی نزیكی بە قوتابخانەی فرانكفۆرتییەوە 

هەیە. ناوەڕۆكی سەرەكی تیۆری هابرماس، ئەمەیە كە مەعریفەی شایستە و پشت 

پێبەستراو تەنها لە هەلومەرجێكدا دەردەكەوێ، كە تێیدا توانای گفتوگۆی دیار، 

ئازاد و بێكۆت و بەند بوونی هەبێت. لە كتێبی »بەرەو كۆمەڵگەیەكی عەقاڵنی« 

)1970( و »تیۆر و كردە« )1963( ئەرگومێنت ئەكات كە بیركردنەوە و هەبوونی 

بەهاكان  و  واقیعەت  بە جودایی  ئەستور  پشت  و  ناسیاسی  بێالیەن،  زانستێكی 

شایەنی داكۆكی نییە، چونكە پرسەكانی واقیعەت بە شێوەیەكی لێكدانەبڕاو لەگەڵ 

هابرماس  گرێدراون.  بۆچوون  و  بیر  گۆڕینەوەی  و  ئازادی  سیاسییەكانی  پرسە 

ئەم  و  ئابوورییە  جەبریەتی  و  پۆزەتیڤیزم  ناسراوەكانی  رەخنەگرە  لە  یەكێ 

كارەشی لە كتێبی »مەعریفە و هۆگری مرۆیی« )1968( ئەنجامداوە، هەروەها 

كتێبی  لە  بۆنەیەوە  بەم  و  گرتووە  سیستەمەكان  تیۆری  لە  رەخنەی  توندی  بە 

»تیۆری كۆمەاڵیەتی یان سۆشیال تەكنەلۆجی« لە باسێكی دور و درێژ رووبەرووی 

لۆمان بوەتەوە. هابرماس لە توێژینەوەكانی ئەم دواییەدا، تایبەت بە دەوڵەت و 

داروخانی رەوایەتی نۆرمیش، دەستوەردانی هەبووە و كتێبی »قەیرانی رەوایەتی« 

یش لەم بوارەدا نووسییوە. یەكێ لە كارە هەر گرنگە باڵوكراوەكانی هابرماس 

لە دەیەی حەفتا نوسینی كتێبی »پەیوەندی و وەرچەرخانی كۆمەڵگایە« )1979(.

سااڵنی  لە  فرانكفۆرت،  قوتابخانەی  ئەندامانی  لە  یەكێ  هابرماس، 

بزوتنەوەی  پێشەواكانی  لە  یەكێكە  ئەمڕۆ  كرد.  كۆچی  ئەمریكا  بەرەو   1940

هاوچەرخ،  مرۆڤی  مەعریفەی  پێیوایە  ئەو  ئەكرێ.  هەژمار  نیوماركسیستیی 

مەعریفەیەكی درۆینەیە، چونكە مەعریفەی هاوچەرخ بە تەواوی لە ژێر كۆنترۆڵی 

بیركردنەوەی پۆزەتیڤییە و ئەپستمۆلۆژیا بە شێوەی ئامرازێكی تازە دەركەوتووە، 
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بە  و  خۆی  بەرنامەكانی  لوتكەی  كردوەتە  تەكنەلۆجییەكانی  پێشكەوتنە  كە 

هاتنەكایە و ڕەنگدانەوەی جۆرێكی سەروەری ئەخالقی، هەلومەرجێكی جیاوازی 

ئەمڕۆ  كە  پێیوایە  ئەو  ئ��اراوە.  هێناوەتە  كۆمەڵگەیانە  ئەم  جەماوەرەكانی  بۆ 

پەرەسەندنی هێزە بەرهەمهێنەرەكان لە سنوری كار و سەرمایەی بااڵتر رۆیشتووە 

وێرای  چونكە  پێهێناوە،  كۆتا  پەیوەندییەی  ئەم  گۆڕانی  پێویستی  ئاكامدا  لە  و 

بەرژەوەندییە چینایەتییەكان هۆكارێكی دیكەش لە چەشنی وردە سیستەمەكانی 

كردەی عەقڵی مانادار، زەرورەتی پێشكەوتنە هونەرییەكان ئاراستە و رەوایەتی بە 

پەیوەندییە زاڵەكانی كۆمەڵگەی سەرمایەداری بەخشیووە. هێزەكانی بەرهەمهێنان 

هەماهەنگی كۆمەاڵیەتی رێژەییكراو و چەشنێ سیستەمی كارگێری هونەرییشی 

بەدوای خۆیدا هێناوە، ئەم سیستەمە كارگێرییە لە راستیدا پەیوەندی نێوان كار و 

سەرمایە بووە. نامۆبوونی مرۆڤی هاوچەرخ، ئیدی تەنها بە هۆی وەربەرهێنانی 

و  زانستی  هۆكاری  زاڵی  سیستمی  بەرهەمی  بەڵكو  نەبووە،  پەتییەوە  ئابوری 

ئاڵۆزە زانستییەكان كە تەنانەت لە خۆگری گۆڕانی  هونەریشە، كەواتە هۆكارە 

ئابوری و بەشی فاكتەرەكانی دەسەاڵت دەركەوتووە، تەنها بینای ئابوری نییە. ئەو 

بروای بە ملمالنێی بینای تەكنیكی و پەیوەندی رەمزی هەیە، كە زمان پەیوەندی 

سەودای پەرەسەندوو و ئاڵۆزە، كە خەڵك توانای بەدیهێنانی پەیوەندییەكی لۆژیكی 

و مەعریفەی پەیوەندییە واقیعییەكانی خۆی بە ئامرازەكانی بەرهەمهێنانەوە نییە 

لە ژێر هەلومەرجێكی وەها، پەیوەندییەكی واقیعی نێوان كرێكار و خاوەن كارە، 

لە دۆخی بەرایی خۆی تەجاوزی كردوە و بە قۆناغێكی ئاڵۆز گەیشتووە، تا ئەو 

مەرعیفەكەشیان  بەڵكو  چەپێنراوە،  تەنها  نەك  مرۆییەكان  ویستە  كە  شوێنەی 

نییە، بە بڕوای ئەو سیستمی سۆشیالیستیی  بە سادەیی شایەنی پەی پێ بردن 

ئەم  مرۆڤی  چونكە  ناعەقاڵنییە،  بنەڕەتدا  لە  هاوچەرخەكان،  سەرمایەدارە  و 

دوای  لە  رۆژ  و  بووە  ناپێویست  ئابوورییەوە  و  سیاسی  لەرووی  كۆمەڵگەیانە، 

رۆژیش بەرامبەر بە بەرژەوەندییەكانی خۆی نامۆتر دەبن.

هابرماس ئەیویست »بەرنامەیەكی تیۆریی لە ڕووی نۆژەنكردنەوەی مادی 

هابرماس  دەكردەوە،  كار  لەسەر  ماركس جەختی  رێكبخات.«  مێژوویی،  هزری 

ماركس،  ئامانجی  پەیوەندی«دەكردەوە.  »ك��ردەی  پەیوەندی  لەسەر  جەختی 
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مرۆیی  بەالڕینەبراوی  كاری  تێیدا  كە  بوو،  كۆمنیستی  كۆمەڵگایەكی  بەدیهێنانی 

بۆ یەكەمین جار هاتەكایەوە، بەاڵم ئامانجی سیاسی هابرماس، كۆمەڵگەیەكە كە 

رووی  لە  بكرێ.  بەرقەرار  پەیوەندی(  )كردەی  بەالڕێنەبراوی  پەیوەندی  تێیدا، 

ئامانجە خێراكانەوەوە، ماركس خوازیاری رەشكردنەوەی رێگرییەكانی سەرمایەداری 

بەرزكردنەوەی  بە  هابرماس  بەاڵم  بەالرێنەبراوی،  كاری  رێگەی  سەر  هاتبووە 

رێگرییە هەییەكانی سەر رێگەی پەیوەندی ئازادەوە پەیوەستە.

هابرماس بە جیاكاری نێوان دوو ئاستی عەقاڵنیەتی سیستمی كۆمەاڵیەتی 

)كۆمەڵگە( و عەقاڵنیەتی جیهانی ژیان، پێیوایە كە لە جیهانی هاوچەرخی عەقاڵنیەت 

بە نرخێكی یەكسانانە، لە هەر دوو ئاستدا گەشەی نەكردوە، چونكە سیستمی 

كۆمەاڵیەتی خێراتر لە جیهانی ژیان عەقاڵنی كراوە، لە ئاكامی جیهانی ژیان لە 

ژێر زاڵبوونی سیستمێكی كۆمەاڵیەتی، عەقاڵنی كراوە. بە گوێرەی رەوشی ژیانی 

رۆژانە، دووچاری هەژاری بوەتەوە و جیهانی كۆمەاڵیەتی لە چنگی كۆلۆنیالیزمی 

بە  بتوانێ  كۆمەاڵیەتی  جیهانی  رێگەی  لە  تا  شاراەوەیە  كۆمەاڵیەتی  سیستمی 

بەم  بكرێ.  عەقاڵنی  ئازادانە(  پەیوەندی  )هەماهەنگی  خۆی  شیاوی  شێوەیەكی 

چەشنە هابرماس، بە هزرێكی بەرزەفڕانەی خۆی لە هەوڵی تێكەاڵوكردنی ئاستی 

تیۆریی لەگەڵ ئاستی ئۆنتۆلۆژی بووە.

هابرماس لە دوو زەمینەی تایبەت و جیاواز، بەاڵم لە پەیوەست بە یەكتر 

كاری كردوە:

لە  بزوتنەوە خوێندكارییەكان،  پر جوڵەی  ژیانی  لە  یەكەم  زەمینەی   .1

ئەڵمانیا بوو، كە بەرهەمە ناسراوەكەی لەم بوارەدا بە ناوی »بەرەو كۆمەڵگایەكی 

عەقاڵنی« نوسیبوو.

2. زەمینەی ناسینی تیۆریی مەعریفە. لەم بەشەی كارەكەیدا، قوتابخانە 

هەمەچەشنە و ناسراوەكانی رۆژكاری خۆی، هاشێوەی پراگماتیكی پۆزەتیڤی و 

مێژووگەرایی دەخاتە بەر رەخنەوە و تیۆری خۆی لە بارەی زانست لە كۆمەڵگە 

رۆژئاواییەكان لە بەرهەمەكەی بە ناوی »مەعریفە هۆگری مرۆیی« باڵو كردەوە.

رۆژی 14 ی ئۆكتۆبەری 2001 رێورەسمی پێدانی خەاڵتی نۆبڵی ئاشتی 

دروستكردنی كتێبی ئەڵمانیا بە یورگن هابەرماس سپێردرا. ئەم مەراسیمە لە نێو 
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ناڕەزایی نزیكەی هەزار خۆپیشاندەر لە دژی هێرشی ئەمریكا بۆ ئەفغانستان لە 

لە  دایكبوونی سیستمی دیموكراسییە  لە  وەبیرهێنەرەوەی  پڵ كە  كڵیسای سەن 

ئەڵمانیا لە سەدەی نۆزەدەهەم، بەرێوەچوو. لەم مەراسیمەدا یەكێ لە وتاردەكان 

هابرماسی وەك یەكێ لە تیۆرسازانی گەورەی كۆتایی سەدەی بیستەم ناساند.

بەو  ساڵێ  هەموو  دۆالرە،   11800 نزیكەی  بەهاكەی  كە  خەاڵتە  ئەو   

كەسانە ئەدرێ، كە بەرهەمەكانیان یارمەتی ئاشتی و لێكتێگەیشتنی نەتەوەكانی 

داوە.

كۆمەڵناسی  قوتابخانەی  سەرەكی  ئەندامانی  لە  ساڵە   63 هابرماس 

فرانكفۆرت و لە الیەنگیرانی بەها دیمكراتیكەكان بووە.

 سەرچاوە: زندگی نامەی جامعە شناسان بزرگ، د.ایرج ساعی ارسی، و 

زهرا نیك نژاد ص359-353.

. ناوەڕۆكی سەرەكی تیۆری هابرماس، ئەمەیە كە مەعریفەی شایستە   -

و پشت پێبەستراو تەنها لە هەلومەرجێكدا دەردەكەوێ، كە تێیدا توانای گفتوگۆی 

دیار، ئازاد و بێكۆت و بەند بوونی هەبێت

سااڵنی  لە  فرانكفۆرت،  قوتابخانەی  ئەندامانی  لە  یەكێ  هابرماس،   -

بزوتنەوەی  پێشەواكانی  لە  یەكێكە  ئەمڕۆ  كرد.  كۆچی  ئەمریكا  بەرەو   1940

هاوچەرخ،  مرۆڤی  مەعریفەی  پێیوایە  ئەو  ئەكرێ.  هەژمار  نیوماركسیستیی 

مەعریفەیەكی درۆینەیە، چونكە مەعریفەی هاوچەرخ بە تەواوی لە ژێر كۆنترۆڵی 

بیركردنەوەی پۆزەتیڤییە و ئەپستمۆلۆژیا بە شێوەی ئامرازێكی تازە دەركەوتوە
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 سێ  مۆدێلی نۆرمی دیموكراسی 

هابرماس  
لە فارسیەوە مەجید مارابی

و  »لیبراڵ«  هەرەباشی  جۆری  تێگەیشتنی  بە  ئاماژە  خ��وارەوە  لە   -

»كۆماریخواز« لە سیاسەتدا دەكەم، واتا بەو دەستەواژانەی كە ئەمڕۆ لە ویالیەتە 

كۆمۆنتەخوازەكان  ناو  بە  كە  مشتومڕیانەی  بەرە  ئەو  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی 

دەستیانپێكرد، دیاری دەكەن. سەرەتا بە پەیڕەویكردن لە ئێف . مایكلمان هەر 

دوو مۆدێل لە جەدەلی ناكۆكی دیموكراسی لە بواری تێگەیشتنی هاواڵتیبوون لە 

چەمكی ماف و ناوەڕۆكی پرۆسەی شكڵگرتنی ئیرادەی سیاسی شیدەكەمەوە بۆ 

ئەوەی دواتر، لە بەشی دووەمدا، بە رەخنەگرتن لە باری گرانی ئەخالقی میتۆدی 

كۆماریخواز، میتۆدی سێهەم، واتا تێگەیشتنی بەشدارانە بكەمەوە. پێمخۆشە ناوی 

» سیاسەتی بەشدارێتی«بۆ مۆدێلە دابنێم.. 

1

جیاوازی دیاریكەری )نێوان روانگەی لیبراڵ و كۆماریخواز( لە تێگەیشتنی   -

ئەواندایە بەرامبەر بە پرۆسەی دیموكراسی. بە گوێرەی روانگەی »لیبراڵ« ئەركی 

پرۆسەی دیموكراتی، پالندانانی دەوڵەتە لە خزمەت بەرژەوەندیەكانی كۆمەڵگەدا، 

لە كاتێكدا دەوڵەت بە واتای دەزگای ئیداری گشتی و كۆمەڵگە وەكو سیستمی 

پەیوەندی لە سەر پێكهاتەی ئابوری بازاڕی تاكەكەسی تایبەتی و كاری كۆمەاڵیەتی 

ئەوان وێنا دەكرێت. كرداری سیاسەت لەم پرۆسەیەدا)لە چەمكی شكڵگرتنی ئیرادەی 

سیاسی هاونیشتماناندا(، كۆبەندی و كردەكانی بەرژەوەندی تایبەتی كۆمەاڵیەتیە 

لە بەرامبەر دەزگای دەوڵەتدا، كە تایبەت كراوە بە خستنەگەڕی دەسەاڵتی سیاسی 

بۆ گەیشتن بە ئامانجی بەكۆمەڵ. لە روانگەی » كۆماریخوازەوە« سیاسەت لە 

ناتوێتەوە: سیاسەت زیاتر بۆ تێكڕای پرۆسەی  ناوبژیوانكارانەدا  وەها كردارێكی 

كۆمەاڵیەتی بوون بنەڕەتیەو بە واتای شكڵی هەڵوەستەكردن دەربارەی پەیوەندی 

كە  راگەیەنەرێكە  سیاسەت  دەركدەكرێت.  كۆمەڵگە(  ئەخالقی)ئەندامانی  ژیانی 
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تێیدا ئەندامانی كۆمەڵی هاوجۆشی خۆڕسك لە پێویستیەكانی یەكتر تێدەگەن و 

ئیرادە و  بە  بەرامبەر  لەپێشدا بوو، نرخناسی  پلەی هاواڵتیدا هەڵسوكەوتی  لە 

هۆشیاریەوە لە ئەنجومەنێكی پێكهاتوو لە كەسایەتیە مافناسە ئازاد و یەكسانەكان 

لیبراڵی دەوڵەت و  ئەندازیاری  لە  بەم جۆرە،  بەدیدەهێنرێت.  كامڵ دەبێت و 

كۆمەڵگەدا گۆڕانكارییەكی گرنگ روودەدات. و هاوجۆشی، بە واتای سێهەمین 

سنوور  رێكخستنی  سەرچاوەی  تەنیشت  لە  كۆمەاڵیەتی،  پەیوەندی  سەرچاوەی 

زەبروزەنگی دەوڵەتی سەرچاوەی رێكخستنی ناسەنترالی بازاڕ، بە واتایەك، لە 

ئەم  جێگیردەبێت.  تایبەتیەكاندا،  بەرژەوەندییە  و  جێبەجێكار  دەسەاڵتی  گەڵ 

بنەمای گریمانەی بەدیهاتنی  ئیرادەی سیاسی سەرتاسەریە كە لەسەر  شكڵگرتنی 

لە  تەنانەت هەم  دەبێت  گەیاندن،  یان  لێكتێگەیشتن  بنەمای  لە سەر  رێكەوتن 

بێت.  لەبەرتر  رێساییەوە  روانگەی  لە  هەم  و  خولقاندنەوە  و  چێكردن  بواری 

بنەمای كۆمەاڵیەتی خۆڕێكخەری  دانیشتوانی واڵت،  بۆ كردەی خۆدامەزرێنەری 

سەربەخۆ دەزگای فۆرمداری و پەیوەندی كۆمەاڵیەتی ئابوری، بەشێوەی تایبەتی 

گریمانە دەكرێت كە پەیوەندیە سیاسیەكان لە نوقمبون لە ناو دەزگای حكومی یان 

توانەوە لە پێكهاتەی بازاڕدا دەپارێزێت. لە تێگەیشتنی كۆماریخوازدا، گەشەپێدانی 

گشتی سیاسی، و كۆمەڵگەی مەدەنی وەكو ژێرخانی ئەو، بایەخێكی ستراتیژیان 

هەیە. ئەم دووەش دەبێت هێزی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی و ئاماری خۆدامەزرێنەر 

چەمكی هاواڵتیبوون گەرەنتی بكەن. پەیوەندی دوبارەی دەسەاڵتی ئیداری لەگەڵ 

سیاسی،  باوەڕی  و  ئیرادە  شكڵگرتنی  لە  سەرچاوەگرتووە  پەیوەندی  دەسەاڵتی 

هاوتەریب لەگەڵ جیاوازی گەیاندنی سیاسی لە كۆمەڵگەی ئابوریدا.

ئەم ستراتیژە ركابەرەش دەرەنجامی جیاوازی لێدەكەوێتەوە  -

الف( سەرەتا لێكدانەوەی )كۆماریخواز و لیبراڵ( سەبارەت بە دانیشتوانی   -

واڵت جیاوازیان هەیە، دۆخی هاواڵتیان لە سەر پێوانەی مافی تاكەكەسی ئەوان 

لە  هاواڵتیان  دەكرێت.  دەستنیشان  تردادا  هاواڵتیانی  و  حكومەت  بەرامبەر  لە 

پلەی هەڵگرانی مافی تاكەكەسیدا، تا ئەو جێگەیەی بەدوای مافی تایبەتی خۆیاندا 

بگەڕێن، لە چوارچێوەی سنوورە یاسایەكاندا ، لە الیەن حكومەتەوە پشتیوانیان 

دەستوەردانە  بەرامبەر  حەسانە  لە  بەهرەمەندن  ئەوان  هەروەها  لێدەكرێت. 
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حكومیەكاندا كاتێك مەرجەكانی دەستوەردانی یاسایی پێشێل دەكەن، مافی تایبەتی 

مافگەلێكی نیگەتیڤن و فەزای هەڵبژاردنی ئازادانە دابیندەكەن كە لە چوارچێوەیدا 

كەسایەتیە خاوەن مافەكان لە ستەمی دەرەكی رزگار دەبن. مافی سیاسیەكانیش 

پێكهاتەیەكی هاوشێوەیان هەیە. مافی سیاسی ئەو دەرفەتە بە دانیشتوانی واڵت 

كۆتاییدا  لە  ئەوەی  بۆ  بهێننەدی،  جۆرێك  تایبەتیەكانیان  بەرژەوەندیە  دەدات 

بتوانن لە رێگەی دەنگەوە، پێكهاتەی لیژنە پەرلەمانیەكان و پێكهاتەی حكومت، 

تایبەتیەكانی تر كە لە ئیدارەی سیاسیدا كاریگەرە لە سەر  لەگەڵ بەرژەوەندیە 

دەزگای حكومەت یەكبخەن. بەم جۆرە هاونیشتمانان دەتوانن وەكو دانیشتووی 

واڵت چاودێری رۆڵی خۆیان بكەن و بزانن ئایا دەزگای بەڕێوەبەر لە خزمەت 

بەرژەوەندیەكانی هاواڵتیانی كۆمەڵگەدایە یان نا؟

مۆدێلی  پێوەری  بە  هاواڵتیان  پێگەی  كۆماریخوازەزە،  روانگەی  لە   -

ئازادیە نیگەتیڤەكان هەڵناسەنگێندرێت، بۆ ئەوەی بتوانن وەكو كەسایەتی تایبەتی 

مافی بەكارهێنانیان هەبێت. مافی نیشتتەجێبوان، لە پلەی یەكەمدا مافی بەشداری 

سیاسی و پەیوەندی، زۆرینەی ئازادیە پۆزەتیڤەكانە. ئەم مافە، رزگار بوونی لە 

ستەمی دەرەكی گەرەنتی ناكات، بەڵكوو بەشداری كردنی لە كردارێكی هاوبەشدا 

دەتوانن  بەكارهێنانیەوە  رێگەی  لە  تەنها  هاونیشتمانان  كە  دەكات  گەرەنتی 

سیاسی  كاراكتەری  بە  بوون  واتا  ببن،  دەیانەوێت  كە  شتەی  بەو  بكەن  خۆیان 

بەرپرسیارێتی كۆمەاڵیەتی لەم روانگەیەوە، زیندویی سیاسی تەنها بۆ چاودێری 

كردنی چاالكیەكانی دەوڵەت لە الیەن هاوواڵتیانێكەوە كە سەپاندنی مافی تایبەتی 

و ئازادییە لەپێشینە سیاسیەكانیان ، پێشەكی سەربەخۆیی بەراییان بەدەستهێناوە، 

كارساز نیە، بەڵكو كاریگەریەكی تێروتەسەلی بەسەر دەوڵەت و كۆمەڵگەدا هەیە، 

زەبروزەنگی  شێوەیەك  هیچ  بە  دیموكراتیك  حكومەتی  زەبروزەنگی  چونكە 

پەیوەندی  لە دەسەاڵتی  زیاتر  نییە. زەبروزەنگی حكومەتی دیموكراتی  روووت 

خۆدامەزرێنەری ئاكاری دانیشتوان سەرچاوەی گرتووە و رەوایەتی خۆی لە رێگەی 

پاراستنی ئەو كردارانەوە لە سۆنگەی دامەزراوەیی كردنی ئازادیە گشتیەكانەوە 

بەدەستدێت. مافی مانەوەی حكومەت لە دەستپێكدا پاراستن و پشتیوانی كردنی 

لە یەكسان بوونی مافی تاكەكاندا نیە، بەڵكو گەرەتنی كردنی پرۆسەی دەرونی 
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پرۆسەیەدا  لەو  ئازاد  و  یەكسان  هاونیشتمانانی  ب��اوەڕە.  و  ئیرادە  شكڵگرتنی 

سەبارەت بە ئامانج و رێساگەلێك كە لە بەرژەوەندی هاوبەشی گشتدایە پێكەوە 

بە لێكتێگەیشتن دەگەن. بەم جۆرە، چاوەڕوانیەك كە لە هاواڵتیانی كۆماریخواز 

دەكرێت، سەرترە لە الینگیری بەرژەوەندی تاكەكەسیە.

وەكو  ماف  خاوەن  كەسایەتی  كالسیكی  چەمكی  لەسەر  مشتومڕ  ب(   -

هەڵگری مافی تاكەكەسی موجادەلە سەبارەت بە خودی چەمكی ماف لەقاو دەدات. 

لە كاتێكدا لە روانگەی لیبراڵەوە واتای ئەم سیستمە مافدارییە لەمەدا شاراوەتەوە، 

بە گوێرەی بابەتەكە، رێگە بە ئێمە دەدات دیاری بكەین كامە ماف پەیوەندی 

بە كامە تاكەوە هەیە، ئەم مافی تاكەكەسیە، لە روانگەی كۆماریەكانەوە، دیلی 

سیستمێكی مافداری كۆنكرێتیە كە یەكپارچەیی پێكەوەژیانی یەكسان، سەربەخۆ لە 

سەر بنەمای رێزگرتنی بەرامبەر هاوكات مسۆگر و گەرەنتی دەكات، لە حاڵەتێكدا، 

حاڵەتی  لە  و  بونیاتنراوە،  تاكەكەس  مافی  بنەمای  سەر  لە  مافداری  سیستمی 

دیكەدا، بۆ ناوەڕۆكی داری مافداری ئەو، رێز دادەنێت. 

بێگومان ئەم چەمكە دووفاقیەناوەڕۆكی نێوان زەینی ماف لەخۆ ناگرێت   -

كە پاراستنی بەرامبەر بە یەكی ماف و ئەركەكان لە موناسەباتی هاوتەریبانەی 

بایەخناسیدا دەخوازێ. تێگەیشتنی كۆماری خواز النیكەم لەگەڵ لێكدانەوەیەكی 

مافەوانیدا سازگارە كە تێیدا تاكەكان بۆ پاراستنی یەكپارچەیی كۆمەاڵیەتی دەتوانن 

رەوایەتیەی  تێگەیشتنی  ئەم  بناسن.  رەسمی  بە  ئەندام  وەكو  خۆیان  هاوكات 

جۆرە  بەم  دەبەستێتەوە،  ئەوانەوە  دیموكراتی  كامڵبوونی  رەواڵی  بە  یاساكان 

پەیوەستبوونی دەرونی نێوان كردەی خۆدامەزراوەیی خەڵك و دەسەاڵنی ناتاك 

بوونی یاساكان دەپارێزێن.

ئیرادەی  لە  جگە  نییە،  شتێك  كۆتاییدا  لە  ماف  كۆماریخوازان،  »بۆ   -

پۆاڵیینی سیاسی زاڵبوو، لە كاتێكدا، بۆ لیبراڵەكان، بەشێك لە مافەی بە بەردەوام 

لە سەر بنەمای »یاسای بەرزتری« هزری بان سیاسی یان ئیلهامە... بە گوێرەی 

تیۆری كۆماریخواز، ئامانجی كۆمەڵ واتا – خۆشبەختی گشتی، بە زۆری لە دۆخی 

بە  كە  »یاسا«،  بێ   بە  مافێك  زنجیرە  ئەوەی  بۆ  سیاسیدایە،  بێوچانی  هەوڵی 

باشترین شێوە لەگەڵ داب و نەریتەكانی ئەم كۆمەڵەدا رێكەوتوون، پێناسە كردوە، 
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دژبەرانەی  تێڕوانینی  بە  كاتێكدا  لە  بكات،  بەرپای  و  بوون  بیهێنێتە  بكاتەوە، 

لیبراڵەكان زۆربەی یاسا مافەوانیەكان بە پێكهاتەی بەرزەفڕانە لەقەڵم دەدات.«

مافی دەنگدان كە وەكو ئازادی پۆزەتیڤ پێناسە كراوە، لە بنەڕەتدا   -

بۆ خۆبنیاتی  كە  دیكە،  مەبەستەی  بەو  تەنها  نەك  ماف،  پارادایمی  بە  دەبێت 

سیاسی دامەزراوەیە، بەڵكو بەو هۆیەوە، كە روونیدەكاتەوە كە سەربەخۆ بووە 

و بە گرتنەبەری هەڵوێستی تاكەكەسی گرێدراوە:« ئەم سكااڵیە كە ئێمە هەموان 

پێكەوە  نێوان  هەڵبژاردنی  كە  هۆیەیە  بەو  سودمەندین،  دەنگداندا  مافی  لە 

بوون و لێكدابڕانە، پێكەوەبوون بە گەرنتی بەرامبەر هەموانەوە بەستراوەتەوە 

وەها  ئەمریكا  هاوچەرخی  كۆمەڵگەی  بەرژەوەندی  كە  ئەوەدایە  گرەوی  لە  و 

رواڵەتیانە  پاراستنی سیاسەتی  رێگەی  لە  النیكەم  بكات...  فەراهەم  گەرەنتیەك 

لەگەڵ مافی  پێكهاتەیە هاوسەنگە  تاكێك خاوەنی دەنگێكە.«ئەم  تێیدا هەر  كە 

بەشداری و گەیاندنی سیاسی لە رێگەی پرۆسەی یاسادانان كە مافەكانی بونیاد 

ئازادانەی  بە شوێنكەوتنی  رێگەدان  دەخرێتەڕوو.  مافەكاندا  لە سەرجەم  دەنێن 

ئامانجە تایبەتیەكان لە هەمانكاتدا ئێمە ناچار دەكات بە پابەندبوون بە سەرجەم 

سنوورەكانی جێی رەزامەندی كردە ستراتیژەكان كە بەرژەوەندی هەموانی تێدایە.

پ( لێكدانەوەی جیاواز لە رۆڵی دانیشتوان و ماف، دەربڕی ناكۆكیەكی   -

لیبراڵەكانەوە،  روانگەی  لە  سیاسیدا.  پرۆسەی  سروشتی  لە  ریشەدارە  قوڵی 

سیاسەت بە زۆری خەباتە لە پێنالو بەدەستهێنانی هەڵوێستێكە كە بەدەستهێنانی 

باوەڕی  و  ئیرادە  شكڵگرتنی  پرۆسەی  فەراهەمدەكات،  فۆرم  خاوەن  دەسەاڵتی 

ستراتیژی  ئاكاری  هۆكارانی  ركابەری  پەرلەماندا،  و  گشتی  بیروڕای  لە  سیاسی 

دیاریدەكەن.  دەسەاڵت  ئامرازەكانی  بەدەستهێنانی  یان  پاراستن،  بۆ  بەكۆمەڵ 

سەركەوتن لە )هەڵبژاردن(دا بە گوێرەی پشتڕاست كردنەوەی ژمارەی تاكەكان و 

بەرنامەكانیان لە رێگەی دەنگەكانی دەنگدەرانەوە هەڵەسەنگێندرێت، دەنگدەران 

بە دەنگەكانی خۆیان كارە لەپێشینەكانی خۆیان دەردەبڕن. دەنگە دیاریكەرەكانی 

كە  هەیە  بەشداربووانێك  هەڵبژێردراوەییەكانی  ئاكارە  پێكهاتەی  هەمان  ئەوان 

ئامانجیان سەركەوتنە لە بازاڕدا. و مافی تایبەتی قۆرغكردنی هەڵوێستی دەسەاڵت 

بە سەركەوتن،  پشتبەستو  بە هەمان ستراتیژی  پارتە سیاسیەكان  دەردەكەن كە 
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بۆ بەدەستهێنانیان پێكەوە ملمالنێ  دەكەن. ناوەڕۆكی ئازاد و رواڵەتی دەسەاڵت 

هاوتەریبە لەگەڵ هەمان مۆدێلی ئاكاری ستراتیژیدا.

سیاسی،  باوەڕی  و  ئیرادە  شكڵگرتنی  كۆماریخوازانەوە،  روانگەی  لە   -

لە بیروڕای گشتی و پەرلەماندا، لە پێكهاتەكانی پرۆسەی بازاڕ پەیڕەوی ناكات، 

تێگەیشتن  بنەمای  لە سەر  لەپێكهاتەكانی خۆڕاگەیەنەری گشتی  پەیرەوی  بەڵكو 

دەكات. پارادایم)سەرمەشق(ی سیاسەت ، لە واتای خۆبوونیادی ئاكاری دانیشتوانی 

واڵتدا، بازاڕ نییە، بەڵكو گفتوگۆیە. لەم روانگەیەوە، لەنێوان دەسەاڵتی پەیوەندی 

سیاسیەوە  گەیاندنی  لە  زۆرینەدا  ب��اوەڕی  گوتاری  شكڵگرتنی  لیژنەی  لە  كە 

دامودەزگا حكومیەكانەوە  الیەن  لە  كە  ئیداری  دەسەاڵتی  و  سەرچاوەدەگرێت، 

بۆ  كە  پارتانەی  ئەو  وەه��ا  هەر  تێدایە.  پێكهاتەیی  جیاوازی  زەوت��ك��راوە، 

بەدەستهێنانی دەسەاڵت خەباتدەكەن، دەبێت میتۆدی بەشدارێتی و بڕوابوون بە 

تایبەتەوەهەی  گوتاری سیاسی قبوڵ بكات: »بەشداری... پەیوەندی بە كرداری 

لە پێناو گەیشتن بە هاوكاری كۆمەاڵیەتیدا، ئەویش لە راشكاوی و راستگۆیەەوە 

بە  پەیوەندی  هەم  كە  هۆكارەكان  خوێندنەوەی  رێگەی  لە  و  باوەڕ  تا  بگرە 

كێشەكانی تاكتاكی كەسەكان و هەم پەیوەندی بە خودی تاكەوە هەیە. میدیای 

راوێژ، گۆڕینەوەی دەنگی خێرخوازانەیە، بە گۆڕینەوەی هەواڵەكانی تایبەت بە 

بكرێت،  دەنگدان  ئەگەر  یان  دەنگێك،  ئەگەرچی   ... ژیان،  بەرژەوەندیەكانی 

رووبەڕووبوونەوەی  هۆیەش  بەم  دەنگەكانە.«  سەرچاوەی  خۆنواندنی  دیسان 

واتای  لە  بەخشینە  رەوایی  هێزی  خاوەنی  تەنها  سیاسیدا  ئاستی  لە  دەنگەكان 

هەبوونی مافی یاسایی قۆڕغكردنی دەسەاڵتدا نیە، بە پێچەوانەوە، جێبەجێكردنی 

بێبڕانەوەی گوتاری سیاسی هەر وەها سەبارەت بە جۆری داسەپاندنی دەسەاڵتی 

سیاسی هێزی ناچاركەری هەیە. دەسەاڵتی جێبەجێكار تەنها دەتوانێت لە سەر 

بناغەی سیاسەتەكان و لە سنوورەكانی یاسایەكدا بەكار بهێنرێت كە لە كانگایەكی 

دیموكراتیەوە سەریهەڵداوە.

2

كە  دیموكراسیدا  میتۆدی  دوو  هەر  نێوان  لە  بوو  بەراوردێك  ئەمەش 

ئەمڕۆ، بەرلە هەموان لە ئەمریكا، لە سەر باسی نێوان بەناو كۆمۆنتەخوازان و 
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من  نیگەتیڤی هەیە.  و  پۆزەتیڤ  خاڵی  كۆماریخواز،  مۆدێلی  زاڵە.  لیبراڵەكاندا 

پۆزەتیڤ بوونەكەی لەوەدا دەبینم، كە بەمانای رادیكاڵی خۆسامانی دیموكراتی 

كۆمەڵگە بە دەست ئەو هاواڵتیانەی كە لە رێگەی پەیوەندیەكانەوە یەكگرتووە 

نێوان  وبەین«ی  »كەین  هۆكاری  بە  تەنها  بەكۆمەڵ  ئامانجی  و  پابەندە  بوون، 

بەرژەوەندی تایبەتی ناكۆك نازانێت. نیگەتیڤەكەشی لەوەدا دەبینم كە ئەم مۆدێلە 

دانیشتوانی  بە  دەسپێرێت  دیموكراسی  پرۆسەی  و  خوازە  ئامانج  رادەبەدەر  لە 

چاكەكاری كۆمەڵ لە دوارۆژدا، چونكە سیاسەت بە تەهایی و بە تایبەت لە پلەی 

یەكەمدا، لە پرسیاری خۆتێگەیەنەری ئەخالقی پێكنەهاتووە. هەڵە لەوەدایە كە 

ملمالنێی گوتارە سیاسیەكان بخاتە ناو مەنگەنەی ئەخالقیەوە.

بە  هاواڵتیان  كە  ئەخالقیەكان  خۆتێگەیەنەرە  گوتارە  دڵنیایەوە  بە   -

بەشداریكردن تێیاندا دەیانەوێت ئاگاداربن لەوەی كە چۆن خۆیان وەكو ئەندامانی 

نەتەوەیەك، كۆمۆن یان واڵت، بە واتای دانیشتوانی ناوچەیەك و جگە لەوەش 

تێدەگەن بەردەوامی بە كامە نەریت بدەن، چۆن پێكەوە، لەگەڵ كەمایەتیەكان، 

كۆمەڵگەدا  بەشێكی  چ  لە  و  دەكەن  مامەڵە  پەراوێزخراوەكان  گروپە  لەگەڵ 

دەیانەوێت بژین، بەم بەشێكی گرنگ لە سیاسەتدا پێكدەهێنن، بەاڵم لە دۆخی 

سیاسیەكانەوە  گرنگە  ئامانجی  پشت  لە  كۆمەاڵیەتیدا،  و  فەرهەنگی  فرەخوازی 

بە زۆری بەرژەوەندی و ستەمكاری بەهایی خەوتوون كە بە تێكڕایی، بە هیچ 

شێوەیەك بۆ ناسنامەی كۆمەڵ، واتابۆ تێكڕای ژیانی هاوبەش نێوان زەینی بنەڕەتی 

نین. ئەم بەرژەوەندی و هەڵوێستگیریە بەهاییانە كە هەر لە ناو ئەم كۆمەڵەدا 

بە بێ  هیچ ئاسۆیەك بۆ گەیشتن بە تەبایی، پێكەوە لە ملمالنێدان، پێویستیان بە 

هاوسەنگیەكە كە لە رێگەی گوتاری ئەخالقیەوە بەدەست نایەت.

وەكو ئەوەی كە دەرەنجامی ئەم هاوسەنگیە كە ئیتر بە شێوەی گوتار   -

رەزامەندی  نەریتێكەوە  الیەن  لە  كە  بەهابوون  پرنسیپی  كە  بەوەی  بەندە  نیە 

لەسەر كراوە پێشێل نەكات. هاوسەنگی بەرژەوەندیەكان وەكو شكڵگرتنی سازش 

لە نێوان ئەو حزبانەدا ئەنجامدەدرێت كە پشت بە تواناكانی دەسەاڵت و سزاكان 

واتا  تێدایە،  ئامادەیی هاوكاریان  بێگومان  لەم چەشنە  گفتوگۆیەكی  دەبەستێت. 

ئەم ئیراەیە دەهێنێتە ئاراوە كە بە پاراستنی رێسای گەمە دەگاتە ئەنجامێك كە 
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بۆ هەموو پارتەكان، بە هۆكاری جۆراوجۆر، جێگەی قبوڵكردن بن. شكڵگرتنی 

و  دەسەاڵت  پوچەڵكردنەوەی  عەقاڵنیدا  گوتاری  شێوزەكانی  لە  بەاڵم  سازش، 

دورخستنەوەی ئاكاری ستراتیژی بەدینایەت. بەم حاڵەشەوە، پلەی ویژدانی سازش 

بە گوێرەی پێشنیار و رەواڵگەلێك لە مەحەك دەدرێت كە خۆشیان پێویستیان بە 

پاساوێكی عەقاڵنی، پاساوكراو بە رێسای عەقاڵنی لە لە گۆشە نیگای دادپەروەریەوە 

هەیە. پرسیارە ئەخالقیەكان، بە پێچەوانەی مەسەلەكانی دادپەروەری، لە بنەڕەتدا 

بەڵگەنامەیان لە سەر كۆمەڵێكی دیاریكراو نیە. ئەگەر بڕیارە مافی تۆماری سیاسی 

پرنسیپی ئەخالقیدا سازگار  لە  ئەو دەستەیە  لەگەڵ  رەوا بێت، النیكەم دەبێت 

بێت كە ملمالنێی هەبوونی متمانەی گشتی كۆمەڵێكی خاوەنی مافی دیاریكراوی 

هەبێت.

ئەزمونی  پەیوەندی  لە  كاتێك  تەنها  بەشدارێتی  سیاسەتی  چەمكی   -

كە  بێت  لەبەرچاو  گەیاندنی  شێوازەكانی  فرەچەشنی  كە  دەبێت  بەهرەمەند 

شكڵ  ئەخالقیەوە  خۆتێگەیشتنی  رێ��ڕەوی  لە  تەنها  ئەوان  هاوبەشی  خواستی 

سازش،  و  بەرژەوەندی  نێوان  هاوسەنگی  پێكهێنانی  رێگەی  لە  بەڵكو  ناگرێت، 

عەقاڵنی،  ئامانجی  بە  بەستوو  پشت  پێداویستیەكانی  هەڵبژاردنی  رەهەندی  لە 

سەلماندنی ئەخالقی و مەحەكی پوختەی مافەكانیش لەخۆ دەگرێت. بەم پێییە ئەو 

دوو جۆرە سیاسەتەی كە میچلمان لە بەرامبەر یەكتریدا دایدەنێت، دەتوانن بە 

شێوەیەكی رێگەپێدراوە لێكبتەنرێن و یەكتری كامڵ بكەن. ئەگەر چی شێوازەكانی 

و  دیالۆگی  سیاسەتە  بووبێتن،  دامەزراوەیی  پێویست  گوێرەی  بە  پەیوەندی 

كەرەستیەیەكان دەتوانن لە میدیای بەشدارەكانەوە لێكتەنرێن، بەم پێیە هەموو 

و  ئیرادە  شكڵگرتنی  كە  هەیە  ستراتیژێكەوە  گەیاندنی  دۆخی  بە  بەندە  شتێك 

ئاراستە دەكات. سێیەمین  رەوایەتیدەر خۆی  بەدامەزراوەیكراوی هێزی  باوەڕی 

بنەمای  سەر  لە  رێك  بكەم،  پێشنیاری  بەتەمام  من  كە  دیموكراسی،  مۆدێلی 

پەیوەندیە وەستاوە، كە پرۆسەی سیاسی لە ژێر كاریگەری ئەواندا  ئەو دۆخی 

لەوانەیە بتوانێت دەرنجامێكی عەقاڵنی بەرهەم بێنێت، چونكە دواتر لە سەرجەم 

ئاستەكاندا بەشێوازی بەشداری ئەنجام دەدرێت.

هزری  بۆ  بگۆرین  بەشدارێتی  سیاسەتی  ستراتیژی  چەمكی  ئەگەر   -
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لەگەڵ  پەیوەندی  لە  جیاوازیگەلێكیش  دیموكراسی،  تیۆری  رێسای  پڕناوەڕۆكی 

لێكدانەوەی كۆماریخوازی لە دەوڵەت، وەكو كۆمەڵێكی ئەخالقی و هەم لەروانگەی 

لێكدانەوەی لیبراڵیەوە بەرامبەر بە دەوڵەت وەكو پاسەوانی كۆمەڵگەیەكی ئابوری، 

لێكگرێدەدرێن.

سیاسەتەوە  رەه��ەن��دی  لە  من  مۆدێل،  سێ   ب��ەراوردك��ردن��ی  كاتی   -

سەرقاڵكردوە،  خۆیەوە  بە  هەموان  لە  زیاتر  ئێمەی  ئێستا  تا  كە  دەستپێدەكەم 

واتا لە گیرسانی ئیرادەو باوەڕی دیموكراتی كە بەرهەمی هەڵبژاردنی گشتی و 

پەسەندكراوەكانی پەرلەمانن.

سازشی  شێوەی  بە  تەنها  پرۆسەیە  ئەم  لیبراڵی،  بۆچوونی  بەگوێرەی   -

پرۆسەیەدا  لەم  سازش  شكڵگرتنی  رێساكانی  دەدرێت.  ئەنجام  بەرژەوەندیەكان 

لە  هەروەها  و  یەكسان  شێوەی  بە  هەموان  بۆ  دەنگدان  مافی  رێگەی  لە  كە 

و  ئەوان  سیستمەكانی  پەرلەمانەوە،  هەڵبژاردنی  دامەزراوەی  پێكهێنانی  رێگەی 

جگە لەوەش دەبێت پاك و بێگەردبوونی ئەنجامی هەڵبژاردنەكان مسۆگر بكات، 

كە لەسەر بنەمای پرنسیپی دەستوری لیبراڵ ئاشكراو بەڵگەدار دەبن. بە باوەڕی 

بەشێوەی  دەبێت  بەپێچەوانەوە  دیموكراتی  ئیرادەی  شكڵگرتنی  كۆماریخواز، 

خۆتێگەیشتویی ئەخالقی ئەنجام بدرێت. لەم نێوەندەدا، بەشداریكردن لە بواری 

ناوەڕۆكەوە دەتوانێت پشت ببەستێت بە پێش زەمینەی تەبایی ئەزمونداری كولتوری 

كۆماریخوازیدا  بونیاتنانی  یادكردنەوەی  مەراسیمی  لە  خۆی  كە  هاوواڵتیانەوە 

لە هەردوالیەن لە خۆدا جێخستوە  تیۆری گوتار، توخمگەلێكی  دەبووژێنێتەوە. 

و ئەوانی لە واتای رەواڵی ئامانجخوازانەی راوێژو بڕیارداندا تێكەڵ دەكەن. ئەم 

رووەی دیموكراسی لە گفتوگۆكاندا، گوتاری خۆتێگەیشتویی و یەكسانی تەبایی 

دۆخێكدا  لەوەها  كە  بەهێزدەكات،  گومانە  ئەو  و  دەكات  بەرقەرار  ناوخۆیی 

دەرەنجامێكی ژیرانە یان بە واتایەك دادپەروەرانە بەدەستەوە دەدات. بەم جۆرە، 

حیكمەتی كردەیی لە مافی مرۆڤی جیهانداگر یان ئەخالقی كۆمەاڵیەتی گرێدراوی 

بەڵگەهێنانەوە  شێوەكانی  و  گوتارەوە  رێسایەی  بەو  دیاریكراو  كۆمەڵگەیەكی 

جێگر دەبێت كە ناوەڕۆكی رێساكان لەسەر كۆڵكەی متمانەی ئاكار پشتبەستو بە 

بونیاتنانی  دەستپێكی  دیموكراتی  پرۆسەی  پێكهاتەكانی  كۆتاییدا  لە  و  تێگەیشتن 
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لێكدانەوە بەرامبەر بە رێسای دەوڵەت و كۆمەڵگە فەراهەم دەكات. تەنها بنج و 

بناوانی دەزگای ئیدارەی گشتی پێش دەخرێت كە لەسەرتای قۆناغی نوێوە، لەگەڵ 

لەگەڵ  كارامەییدا  یەكانگیری  لە  و  خولقێنراوە  ئەوروپیەكان،  دەوڵەتە  سیستمی 

سیستمی ئابوری سەرمایەداری گەشەی كردوە. بە گوێرەی باوەڕی كۆماریخواز ، 

شكڵگرتنی ئیرادە و باوەڕی سیاسی هاواڵتیان میدیایەك پێكیدەهێنێت كە كۆمەڵگە 

ناو  لە  كۆمەڵگە  دادەمەزرێت.  سیاسی  كامڵبووی  گشتێكی  وەكو  رێگایەوە  لە 

دەوڵەتدا چەقی بەستووە وەكو كۆمەڵ لە رێڕەوی ئاكاری خۆدامەزرێنەری سیاسی 

هاواڵتیانەوە سەبارەت بە گشتیەتی خۆی وشیار دەبێتەوە و لە رێگای ئیرادەی 

هاوواتایە  دیموكراسی  خۆی.  سەر  دەكاتە  كاریگەری  هاوواڵتیانەوە  بەكۆمەڵی 

لەگەڵ خۆڕێكخستنی سیاسی كۆمەڵگەدا. لە بواری گفتوگۆوە، تێگەیشتنی سیاسی 

لە دژی دامودەزگای حكومی لێرەوە سەرچاوە دەگرێت. لە بەرهەمە سیاسیەكانی 

هانا ئارنتدا دەتووانین لوتكەی تیژی بەڵگەهێنانەوەكانی كۆماریخوازان بدۆزینەوە، 

دژایەتیكردن لەگەڵ ئەو بیرەی كە دانیشتوانی واڵت سەریان خستۆتە سەر ژیانی 

تاكەكەسی خۆیان و بێزاری خەڵك لە سیاسەت لە دژی بەدەستهێنانی رەوایەتی لە 

رێگەی پارتە حكومیەكانەوە، دەبێت ئەوەندە شەوق و زەوق ببەخشێتە بیروڕای 

خۆبەڕێوەبەری  شێوازەكانی  لە  نوێخواز  هاواڵتیەكی  ئەوەی  بۆ  سیاسی  گشتی 

ناسەنتەر كردن بتوانێت زەبروزەنگی حكومی لە بواری ئیدارەی سەربەخۆبووەوە 

بەدەست بهێنێتەوە. لە روانگەی لیبراڵەوە، ناتوانرێت بە سەر ئەم جیاكردنەوەی 

رێگەی  لە  دەتوانرێت  تەنها  بەڵكو  بیت،  زاڵ  كۆمەڵگەدا  دەوڵەتیەكانی  دەزگا 

پرۆسەی دیموكراسیەوە پردێك لە نێوان ئەو دوانەدا دروستبكەیت. بەم حاڵەشەوە، 

نێوان  بە هاوسەنگی  پێویستی  نۆرم  بنەماسستەكانی  بەڵگە و دەلیلە الوەكی و 

دەسەاڵت و بەرژەوەندیە كە لە رێگەی مافەوە كامڵ دەبن.

هاونیشتمانانی  دیموكراتی  ئیرادەی  شكڵگرتنی  لە  النیكەم  تێگەیشتنی   -

ئەو  دەهێنێت.  پێك  دەستوردا  چوارچێوەی  لە  توخمێك  تەنها  بەهەڵوێست، 

بۆ  رێوشوێنەوە  گرتنەبەری  رێگەی  لە  دەوڵەت  زەبروزەنگی  دەبێت  توخمەش 

یاسایەكانی  ناچارە  و  هێزەكان  دابەشكردنی  بنەڕەتی،  مافی  چەشنی  )لە  نۆرم 

پارتە  نێوان  ركابەری  رەهەندی  لە  و  بكات  پێك  و  ئیداری( رێك  دامودەزگای 
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لە  دیكەوە  الیەكی  لە  نەیارانی حكومەت  و  لەالیەكەوەو حكومەت  سیاسیەكان 

تێبینی شایستەی بەرژەوەندی الیەنگری كۆمەاڵیەتیەوە بوروژێنێت. ئەم  رێگەی 

تێگەیشتنە دەوڵەتدارانەیە لە سیاسەت دەتوانێت لە گریمانەی ناڕاستی هاونیشتمانی 

بە لێهاتویی كارلێكی بەكۆمەڵ چاوپۆشی بكات. ئاراستەكانی ئەم تێگەیشتنە، لە 

هەناوی شكڵگرتنی ژیرانەی سیاسیدا نیە، بەڵكوو رواڵەتی بیالنێكی سەركەوتوویە 

لیبراڵیەكان  لە دەستكەوتی چاالكیەكانی دەوڵەتدا. نووكی نێزەی بەڵگەهێنانەوە 

تواناكانی گرژی نانەوەی دەسەاڵتی لە دەوڵەتدا كردوەتە ئامانج كە رێگری دەكات 

مۆدێلی  كانگای  تایبەتەكان.  تاكەكەسە  كۆمەاڵیەتی  سەربەخۆیی  پەیوەندی  لە 

لیبراڵی خۆبونیاتی دیموكراتی هاوواڵتیان خولیای بەشداری نییە، بەڵكو نۆرمسازی 

یاسایی كۆمەڵگەی ئابوریە. نۆرمسازیەك كە دەبێت لە رێگەی بەواقعكردنی ئامانج 

لە  ناسیاسی  تێگەیشتنێكی  خولقێنەر،  چاالكی  هاواڵتیانی  تایبەتیەكانی  ئاواتە  و 

خۆشگوزەرانی كۆمەاڵیەتی گەرەنتی بكات.

تیۆری گوتار كە لەگەڵ پرۆسەی دیموكراتی دەلیل و بەڵگەی بەهێزتر   -

لە مۆدێلی لیبراڵ، الوازتر لە مۆدێلی كۆماریخواز گرێدەدات، لە هەردوو الشەوە 

توخمگەلێكی وەرگرتوە بەشێوەیەكی نوێ  ئاوێتەی كردوە. تیۆری گوتار، هاودەنگ 

لەگەڵ مۆدێلی كۆماریخواز پرۆسەی شكڵگرتنی ئیرادە و باوەڕی سیاسی دەخاتە 

ناوەندی سەرنجەكانی خۆیەوە. بەبێ  ئەوەی كە هەڵوێستی سیاسی بە الوەكی 

لەقەڵەم بدات. تیۆری دیالۆگ، لە بەرامبەردا، مافی بنەڕەتی و دەوڵەتی مافخوزا 

بنەمای  لەسەر  دەتوانێت  چۆن  كە  دەزانێت  پرسیارە  بەم  لێبڕاو  وەاڵمێكی  بە 

تیۆری  بچەسپێنێت.  دیموكراتی  رووی  پەیوەندی  ناوەڕۆكدارەكانی  دام��ەزراوە 

گوتار بەدیهاتنی سیاسەتی بەشدارێتی ناسپێرێت بە هاواڵتیەك كە توانای كرداری 

بەكۆمەڵی هەبێت، بەڵكو بەدامەزراوەیكردنی رووە گونجاوەكانیەوە گرێدەدات. 

تیۆری گوتار ئیتر لەگەڵ واتای گشتی كۆمەاڵیەتی كۆجێكراو لە دەوڵەتدا كە بە 

گوتار  تیۆری  كارناكات.  دەكرێت،  وێنا  ئامانجدار  كارای  سوژەی  وەكو  تێكڕایی 

خۆی لەگەڵ ئەم بەشە گشتیەی كە ناوەندی سیستمی نۆرمەكانی یاسای بنەڕەتی 

پەیوەندی  مۆدێلی  بەگوێرەی  بەرژەوەندی  و  دەسەاڵت  نێوان  هاوسەنگی  كە 

بازاڕی خۆڕسك رێكدەخەن، ناگونجێنێت. تیۆری گوتار لە بنەڕەتدا لەگەڵ قاڵبە 
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فیكریەكانی فەلسەفەی وشیاری خۆدامەزراوەیی ئاكاری هاوواڵتیان كە بەشێوەی 

وەكو  هاواڵتیەك  لەوێدا  بەڕێدەكات.  دەدەن،  لەقەڵەمی  كۆمەاڵیەتی  سوژەی 

كاراكتەرێكی كۆمەاڵیەتی لەبەرچاو دەگیرێت كە دەنگدانەوەی گشتە و بۆ گشت 

كاردەكات، چونكە لەو دیوی كردەی هەڵبژاردنی تاكەوە هیچ بڕیارێكی بەكۆمەڵ 

ناتوانێت بوونی هەبێت.

وەستاوە  بەرزتر  زەینێكی  بنەمای  لەسەر  گوتار  تیۆری  بەرامبەردا  لە   -

كە لە الیەكەوە لە شێوەی چەسپێنراوی راوێژ و گۆڕینەوەی بیروڕا لە لیژنەكانی 

پەرلەمانداو لەالیەكی دیكەوە لە تۆڕی پەیوەندیەكانی ناوەندە گشتیە سیاسیەكاندا 

شاندە  دەرەوە  و  ناوەوە  لە  سوژە،  بێ   بە  پەیوەندیانە  ئەم  دەدرێت.  ئەنجام 

سیاسیە خاوەن بڕیارەركاندا، ناوەندگەلێك پێكدەهێنن، كە بیروڕای تا رادەیەك 

عەقاڵنی سەبارەت بە بابەتە گرنگە كۆمەاڵیەتیەكان و ئەو حاڵەتانەی كە پێویستیان 

بە رێكخستن هەیە، دەتوانێت تێیاندا شكڵ بگرێت. شكڵگرتنی ئیرادەی ناحكومی 

دەبێتەوە،  درێژ  یاساییەكاندا  پەسەندكراوە  و  كراو  دامەزراوەیی  دەنگدانی  بە 

دەسەاڵتی  شكڵی  لە  دەتوانێت  پەیوەندی  پێكهاتوی  دەسەاڵتی  رێگایەشدا،  لەم 

لیبراڵ  مۆدێلی  وەكو  كۆمەڵگە  و  دەوڵەت  نێودان  سنوری  بگۆڕدرێت.  ئیداریدا 

جێبەجێدەكرێت بەاڵم لێرەدا كۆمەڵگەی مەدەنی وەكو بناغەی كۆمەاڵیەتی ناوەندە 

ئابوری جیاوازی  پراتیكی  لەگەڵ سیستمی  رادە  بە هەمان  گشتیە سەربەخۆكان 

هەیە، كە بە دەزگای فۆرمداری دەوڵەتیەوە، دەرەنجامی نۆرمی بەرهەمهاتو لەم 

تێگەیشتنە لە دیموكراسی، داخوازی گۆڕینی هاوسەنگی لە سێ  سەرچاوەی، دراو، 

دەسەاڵتی فۆرمدراری و رێكخراوەییە، كە كۆمەڵگەی هاوچەرخ كە پێویستیەكانی 

ئەوانەوە  رێگەی  لە  خۆی  رێنوێنی  و  كۆمەاڵیەتی  پەیوەندی  سەبارەتە  خۆی 

پەیوەندی  دەسەاڵتی   . نۆرمن  ئاشكرای  ناوەڕۆكی  كۆی  ئەمانەش  دەكات.  تێر 

كۆمەاڵیەتی هاوپەیوەندی كە ئیتر ناتوانێت بە تەنیایی لە سەرچاوەكانی كرداری 

پەیوەندی هەوێن بگرێت. دەبێت خۆی لە رێگەی پانتاییە گشتیە سەربەخۆكان و 

رووی دامەزاوەیی شكڵگرتنی ئیرادەو باوەڕی سیاسی گەشەپێبدات و بتوانێت هەر 

دوو هێزەكەی تر، دراو و دەسەاڵت دەزگای ئیداری، بدرەوشێنێتەوە.

دەسەاڵتی  و  رەوایەتی  تێگەیشتنی  بۆ  گوتار(  )تیۆری  روانگەیە  ئەم   -
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شكڵگرتنی  كاركردی  لیبراڵ،  بڕوای  بە  دەخولقێنێت،  دەرنجامگەلێك  خەڵك 

دەسەاڵتی  زاڵكردنی  بە  شەرعەیەتدانە  تەنها  و  تەنها  دیموكراتیك  ئیرادەی 

سیاسی و ئەنجامەكانی هەڵبژاردنیش مۆڵەتی بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتە لەالیەن 

حكومەتەوە، لەئێستادا حكومەت دەبێت لەبەرامبەر بیروڕای گشتی و پەرلەماندا 

كارامەیی ئەم دەسەاڵتە پاساو بكات. لەروانگەی كۆماریەوە، شكڵگرتنی ئیرادەی 

بریتیە  كاركردەش  ئەم  هەیە.  بەهێزتری  كاراییەكی  بنەڕەتدا  لە  دیموكراتی 

بیرەوەری  زیندوراگرتنی  و  سیاسی  كۆمەڵێكی  وەكو  كۆمەڵگە  دامەزراندنی  لە 

رێگەی  لە  تەنها  رێگەی هەڵبژاردنەوە، حكومەت  لە  بونیاتنانی  ئەم هەنگاوەی 

بەدەستهێنانی  مافی  ركابەردا،  سەركردایەتی  دەستەكانی  لەنێوان  هەڵبژاردنەوە 

بێمەرجی نوێنەرایەتی مسۆگر ناكات، بەڵكوو لە بواری بەرنامەیشەوە ناچار دەبێت 

ئۆرگانی  تاكو  لیژنەیە  زیاتر  دیاریكراو. حكومەت  سیاسەتێكی  جێبەجێكردنی  بە 

سەرۆكایەتی  نەك  سیاسی،  خۆبەڕێوەبەری  گردبوونەوەی  لە  بەشێكە  دەوڵەت. 

دەسەاڵتە جیاوازە دەوڵەتیەكان، بە تیۆری گوتار وێنایەكی نوێ  دێتە ناو كایەكەوە.

باوەڕی  و  ئیرادە  شكڵگرتنی  پەیوەندی  پێشمەرجەكانی  و  ستراتیژ   -

بڕیارەكانی  گوتاری  عەقڵگەرایی  كەناڵەكانی  گرنگرتن  بەرامبەر  لە  دیموكراتی، 

حكومەت و دیوانساالری پابەند بوو بە ماف و یاسا دەكارێت. مانای عەقاڵنی 

سازی فراوانترە لە شەرعیەتی رووت، بەاڵم لە دامەزراندنی دەسەاڵت نزمترە. 

دەگۆڕێت  ئاوێتەبوونەكەی  حاڵەتی  خەڵكدا  دەستی  لە  جێبەجێكردن  دەسەاڵتی 

تاكو ئەو جێگەیەی كە لە پەیوەندی بەردەوامدا لەگەڵ شكڵگرتنی ئیرادەو باوەڕی 

دیموكراتی بمێنێتەوە بۆ ئەوەی نەك هەر دواتر چاودێری ئاكاری سیاسی بكات، 

بەڵكوو تا رادەیەكیش بەرنامەی بۆ دادەڕێژێت. بەدەر لەمە، ئەمە تەنها سیستمی 

سیاسیە كە دەتوانێت بكارێت، سیستمی سیاسی، وردە – سیستمێكە كە تایبەت 

پەیوەندیە  پێكهاتەی  كە  بەوەی  بگات  كۆمەڵ، چ  بۆ  ناچاری  بڕیاری  بە  كراوە 

كە  پێكدەهێنێت  هەستیەكان  لقە  لە  بەرفراوان  تۆڕێكی  گشتیەكانی  بەرفراوانە 

لەبەرامبەر فشاری گرفتە زۆروزەبەندە كۆمەاڵیەتیەكاندا لە خۆیان كاردانەوە نیشان 

دەدەن و باوەڕێكی كاریگەر دەهێنێتە جۆش. بیروڕای گشتی كە لەسەر بنەمای 

پرۆسەی دیموكراتی بووە بە دەسەاڵتی پەیوەند، خۆی ناتوانێت )فەرمانڕەوایی 
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رەهەندێكی  بەرەو  ئیداری  دەسەاڵتی  كارایی  دەتوانێت  تەنها  بەڵكوو  بكات( 

دیاریكراو رێنوێنی بكات.

دوب��ارەی  هەڵسەنگاندنی  و  فێربوون  بە  بەندە  دەس��ەاڵت  چەمكی   -

روانگەی كۆماریخواز لە دیمەنی دەسەاڵت، كە لەدەستپێكی سەدەی نوێدا، سەرەتا 

گرێدرابوو بە فەرمانڕەوایی دەسەاڵتدارانی رەهاوە.

رەوا  زەبروزەنگی  بەكارهێنانی  كەرەستەی  پاوانكردنی  بە  دەوڵەت   -

وەكو شیلەی دەسەاڵتێك وێنا دەكرێت كە لە توانایدایە بەسەر تێكڕای هێزەكانی 

جەستە  بۆ  كە  بیركردنەوەیەی،  شێوازە  ئەم  رۆسۆ  بێت.  زاڵ  جیهاندا  دیكەی 

ئایدیای كالسیكی  بە  و  كرد  وێنای  تاقانەی خەڵك  ئیرادەی  دەگەڕێتەوە، وەكو 

دەسەاڵت بەسەر خودی تاكی ئازاد و یەكسان ئاوێزان كرد و لە واتای هاوچەرخی 

سەربەخۆییدا گەشەی پێدا. سەرباری ئەم پااڵوتنەی بە نۆرم، چەمكی دەسەاڵت 

بە تەسەوری بەرجەستەكردنی خەڵكەوە)كە سەرەتا لە بواری فیزیكیەوە بوونی 

هەیە( پابەند دەمێنێتەوە. بە گوێرەی روانگەی كۆماریخواز، بەشداری النیكەمی 

هێزی بەكارهاتوی خەڵك هەڵگری دەسەاڵتێكە كە لە بنەڕەتدا شیاوی سەرپشك 

كردن نییە: ناتوانێت خەڵك لە سروشتی خۆیاندا وەكو حاكم نوێنەرایەتی بكات. 

دەسەاڵتی جێبەجێكار لە خۆدامەزرێنەری ئاكاری هاواڵتیاندا ریشەی هەیە، نەك 

واقیعانە  تیۆریە  ئەم  روانگەیەدا،  ئەم  بەرامبەر  لە  لیبراڵیزم  نوێنەرایەتیاندا.  لە 

ناو  هەڵقواڵوی  كە  دەوڵەتیەكان  هێزە  دیموكراتی  مافی  دەوڵەت  كە  دادەنێت 

تایبەتیەكانی  ئۆرگانە  رێگەی  لە  و  دەنگدان  و  هەڵبژاردن   « لە  تەنها  خەڵكە، 

یاسادانانەوە، دەسەاڵتی جێبەجێكار و داد« جێگیر دەكات )ئەگەرچی لە دەستوری 

ئەڵمانیا، بەندی بیست، بنەمای دوودا هاتوە(.

بە دڵنیایەوە ئەم دوو روانگەیە جێگرەوەیەكی تەواو تەنها لە ژێرناوی   -

دەهێنێت،  پێك  كۆمەڵگە  و  دەوڵەت  لە  لێكدانەوە  پرسیاری  جێی  دەستپێكی 

رێگەی  لە  یان  گشت  ئەگەرچی  دەستپێدەكات  ئەودا  بەشی  بەش  لەكۆو  كە 

هاوواڵتیبوونی سەربەخۆوە یان لە رێڕەوی دەستوری بنەڕەتیدا دادەمەزرێت. بە 

پێچەوانەوە، واتای گوتاری دیموكراسی لەگەڵ وێنای كۆمەڵگەیەكی ناسەنتەریەدا 

هاوتەریبە. بەاڵم، ئەم كۆمەڵگە بەسەنتەرنەكراوە بە هاوكاری رای گشتی سیاسی 
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كۆمەاڵیەتیەكان  گەورە  گرفتە  چارەسەری  دۆزینەوەو  تێگەیشتنەكان،  گەشەی 

لەیەكتری جیادەكاتەوە، چاوپۆشیكردن لە چاكسازی لە سەر بنەمای فەلسەفەی 

سوژەی دەسەاڵت بە روونی نە پێویستە كە لە خەڵكدا كۆجێ بێت)متمركز( و 

نە لە خواستی شیاویەتی مافی بنەڕەتیدا دوور دەخرێتەوە. »خود« كۆبوونەوەی 

خۆڕێكخستنی ماف لە شێوەی گەیاندندا بە بێ  سوژە لە ناو دەچێت. ئەم شێوازە، 

رەوتی شكڵگرتنی ئیرادە و باوەڕی پشت بەستو بە گفتوگۆ جۆرێك رێكدەخات، 

كە ئەگەری ژیرانە بوونی دەرەنجامەكانی بەهێز دەبێت. بەم جۆرە نیازێك كە 

پەیوەندی بە ئایدیای دەسەاڵتی خەڵكەوە هەیە، رەتناكرێتەوە، بەاڵم بەشێوەی 

زەینی شرۆڤە دەكرێت. دەسەاڵتی خەڵكیش، بەاڵم بە شێوەی خوازراو، تەنها خۆی 

لە ناو شێوەی دیموكراتی و لە پەیوەندیدانی مافەكاندا پێشمەرجە پەیوەندیدارە 

پڕناوەڕۆكەكان دەكشێتەوە بۆ ئەوەی خۆی وەكو دەسەاڵتی پێكهاتوی پەیوەندی 

كردارەكانی  لە  سەرچاوەگرتووە  خەڵك  دەسەاڵتی  راستیدا،  لە  بسەلمێنێت. 

شكڵگرتنی ئیرادەی دامەزاوەیی یاسایی و ئامادەی پانتاییە گشتیە فەرهەنگیەكانە، 

كە خۆشیان لە ئەنجومەنەكانی كۆمەڵگەی مەدەنیدا، كە بەشێوەی یەكسان دوری 

لەدەوڵەت و ئابوری گرتووە، بنەمایان داكوتاوە.

بۆ  خۆیدا،  لە  موشارەكەتی  سیاسەتی  نۆرمی  وەرگرتنی  شێوزای   -

بە  بەستوو  پشت  پەسەند  كۆمەڵگە  راگەیەنەری  هەڵبەت  یاسایی  كۆبوونەوەی 

سیاسی  سیستمی  كە  كۆمەڵگە  تێكڕای  میدیایە  ئەم  بەاڵم  دەخوازێت،  گفتوگۆ 

گەشەكردو لەسەرشانیەتی ناگرێتەوە. سیاسەتی موشاركەتی هەروەها بە گوێرەی 

كۆیەك  وەكو  لێكدابڕاو،  كۆمەڵگەیەكی  لە  بەشێكە  لە خۆیدا  وەرگرتن  شێوازی 

لە شێوازی تێبینی بۆ رێسای تیۆری حقۆقی دوور دەگرێت. لەم بوارەوە، جۆری 

زانستی  عەینی  تێڕوانینی  بەرەو  دیموكراسیەوە  لە  گوتاری  تیۆری  خوێندنەوەی 

كۆمەاڵیەتیەوە پەیوەست دەبێت. بۆ ئەم روانگەیە، سیستمی سیاسی نە سەرۆك، 

بەڵكوو  نییە،  كۆمەڵگە  پێكهاتەی  دیاریكردنی  مۆدێلی  تەنانەت  یان  ناوەند،  نە 

سیستمێكی كرداریە لە پەنای سیستمەكانی دیكەدایە.

كەپەیوەندی  گرفتانەی  ئەو  چارەسەری  بۆ  لەبەرئەوەی  سیاسەت   -

كۆمەاڵیەتی كۆمەڵگە دەخاتە مەترسیەوە بەشی گەرەنتی گرتۆتە ئەستۆ، بێگومان 
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دەبێت لە رێگەی میدیای رەواوە بتوانێت لەگەڵ ناوەندەكانی بكەری رێك و پێكی 

یاسایدا گفتوگۆ بكات، بەدەر لەوەی كە ئەم ناوەندانە چ پێكهاتەیەكیان هەیە و 

چۆن رێنوێنی دەكرێن. بەاڵم سیستمی سیاسی تەنها لە مانایەكی سەرەتاییدا بە 

سیستمە راندمانیەكانی تر - وەكو وابەستە بوون بە بەرهەمە داراییەكانی سیستمی 

ئابوری – وابەستە نییە، بە پێچەوانەوە، سیاسەتی بەشدارێتی، بەدەرلەوەی كە 

باوەڕ  و  ئیرادە  شكڵگرتنی  كراوەكان  دامەزراوەیی  شێوازە  گوێرەی  بە  ئێستا 

بەرفراوانی  لە تۆڕە كۆمەاڵیەتی  ناڕەسمی  تەنها بە شێوەی  یان  ئەنجام بدرێت 

گشتی سیاسی – لەگەڵ دەقەكانی جیهانی ژیانی سازگار لەگەڵ خۆیدا كە خۆشی 

عەقاڵنیە، پەیوەندی دەرونی هەیە. بەتایبەت ئەو دەستە لە پەیوەندیەكان كە لە 

پاڵوێنەی)صافی( گفتوگۆوە تێپەڕیون پێویستیان بە كۆكراوەی جیهانی ژیان هەیە، 

بە فەرهەنگی سیاسی ئازادیخواز و كۆمەڵ وەرگری رۆشنگەرانەی سیاسی و بەر 

لە هەر شتێك بە لێهاتوویی ئەنجومەنی بونیاتنەرانەی بۆچوون و باوەڕ كە بە 

بەرباڵوی و بە شێوەی خۆڕسك شكڵ بگرن و دوبارە گیانیان تێدێتەوە و رێنوێنی 

سیاسی ئەوان لە هەر دۆخێكی نائاساییدا دژوارە.

سەرچاوە: سایتی ئەرشیفی ماركسیستەكان  -
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یۆرگن هابرماس و خەمی گەورەی دیموكراسی
نوسینی: بەهرام موحیی

لەفارسییەوە: رێباز مستەفا

نێو  لە  توندوتیژی  هەمیشە  كە  ناكرێت  لەوە  نكۆڵی  پێیوایە  هابرماس 

مرۆڤەكاندا بوونی هەیە، بەاڵم توندوتیژی روخسارێكی درۆزنانەی پەیوەندیەكانی 

نێوان مرۆڤە نەك ماهیەت و سروشتی راستەقینەی مرۆڤ. مرۆڤ بەوردبوونەوەو 

بەقوڵی بیركردنەوە دەتوانێت ئەو روخسارە درۆزنانەیە دیاری بكات و بیخاتەڕوو 

كۆمەاڵیتیەكان  ناكۆكیە  كێشەو  ئاشتیانەی  چارەسەری  بۆ  گونجاو  زەمینەیەكی  و 

فەراهەم بكات، تاكو لەو رێگەیەوە چارەسەری توندوتیژانەی ئەو ناكۆكیانە بەالوە 

بندرێت.

بەبێ دوودڵی، هابرماس لەئێستادا دیارترین و بەناوبانگترین فەیلەسوفی 

كۆمەاڵیەتیی ئەڵمانییە. ئەو كە سەر بەنەوەی دووەمی بیرمەندانی »قوتابخانەی 

فرانكفۆرت«ە)١(، یەكێكە لەو چەند كەسە زۆر كەمانەی تا ئێستا لەژیاندا مابن، 

كە نەریتی هزری فەلسەفی ئەو قوتابخانەیەی دوای گەورە بیرمەندانی نەوەی 

یەكەمی ئەو قوتابخانەیە لەبارەی«تیۆری رەخنەیی«یەوە درێژە پێدابێت. 

لەتەمەنی  بووە.  لەدایك  دوسڵدروف  لەشاری   ١٩٢٩ لەساڵی  هابرماس 

بیست ساڵیدا دەستی بە خوێندنی بەشەكانی فەلسەفە، دەرونناسی و ئەدەبیاتی 

لەزانكۆكانی گوتینگن، زوریخ و بۆن كردوە. ساڵی١٩٥٤ وەك مامۆستا  ئەڵمانی 

تا   ١٩٧١ ساڵەكانی  لەنێوان  كردوە.  بەوانەوتنەوە  دەستی  هایدلبێرگ  لەزانكۆی 

١٩٨٢ وەكو سەرۆكی ئەنستیتۆی ماكس پالنك خەریكی توێژینەوە بووە لەبارەی 

لەزانكۆی  ئەمجارە   ١٩٨٣ ساڵی  ژیان.  لەسەر  تەكنەلۆژیا  و  زانست  كاریگەریی 

فرانكفۆرت دوبارە گەڕاوەتەوە بۆ وانەوتنەوەی فەلسەفە.

زانستی  خەاڵتی  چەندین  خاوەنی  ببێتە  توانیویەتی  ئێستا  تا  هابرماس 

ناوبانگە  ئادورنۆ.  خەاڵتی  فرۆیدو  خەاڵتی  هیگڵ،  خەاڵتی  وەكو  فەلسەفی  و 

شانازیی  مامۆستایەتی  ساڵی  چەندین  لەئەنجامی  فەیلەسوفە  ئەو  جیهانیەكەی 

ناوبراوە لە زانكۆ گرنگ و بەناوبانگەكانی ئەمریكای وەك زانكۆی هاروارد. زۆربەی 
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نوسینەكانی ئەو بۆ سەر زمانەكانی ئینگلیزی، فەرەنسی و زمانە گرنگەكانی دیكە 

وەرگێڕدراون و كاریگەریی هزرو تێڕوانینەكانی ئەو لەسەر فەلسەفەی هاوچەرخ 

نكۆڵی  رابردوو  سااڵنی  لەماوەی  ئەمریكا،  یەكگرتووەكانی  واڵتە  لە  بەتایبەت 

لێناكرێت و هەردەم لە پەرەسەندندا بووە.

زمانێكی  ئەڵمان  فەیلەسوفانی  نەریتی  فەلسەفی هابرماس، وەك  زمانی 

سەخت و ئاڵۆزە، بەاڵم بۆ ناساندنی ئەندیشەو تێڕوانینەكانی ئەو، كتێب و نامیلكەو 

و وتارگەلێكی زۆر نوسراون و باڵوكراونەتەوە كە ئەمانە وایانكردوە تێگەیشتن 

لەكرۆكی هزرو ئەندیشەكانی ئەو ئاسانتر بێت، لەو رووەوە دەتوانین ئاماژە بە 

نوسینەكانی«ئاكسڵ هونت«)٢(و«تۆماس مەك كارتی«)٣( بكەین. گرنگترین كتێب و 

نوسینەكانی یۆرگن هابرماس بریتین لە: » گۆڕانی پێكهاتەیی زەمینەی گشتی«)٤(، 

 « كۆمەاڵیەتیەكان«)٦(،  زانستە  لۆژیكی  پەیوەندی«)٥(،«لەبارەی  و  »ناسین 

سیاسەت، هونەر، دین«)٧(، » تیۆری كرداری پەیوەندی«)٨(و »ئایندەی سروشتی 

كۆمەاڵیەتی«)٩(.

و  سیاسی  فەلسەفەی  بە  چاوخشاندنەوەیەك  وێ��ڕای  بابەتەدا  لەم   

كۆمەاڵیەتیی یۆرگن هابر ماس، باس لەتیۆرو دیدگاكانی لەبارەی كرداری پەیوەندی 

و پێگەیشتن دەكەین. 

فەلسەفەی سیاسی  

یۆرگن هابرماس دوای نامەی دكتۆراكەی لەبارەی فەلسەفەی »شێلینگ«، 

فەلسەفی-  و  كۆمەاڵیەتی  فەرهەنگی-  وتارێكی  كۆمەڵە  نوسینی  بە  دەستیكرد 

سیاسی و چەند نوسینێك بۆ ناساندنی فەیلەسوفانی وەك »یاسپرس«، »هایدگەر« 

و »بلوخ«. بەاڵم دوا بەدوای باڵوبوونەوەی نامەی مامۆستاییەكەی لەژێر ناوی » 

گۆڕانی پێكهاتەیی زەمینەی گشتی« بوو كە بەردی بناغەی ناوبانگە زانستیەكەی 

و  سیاسی  پرۆسەی  لەسەر  ب��ەوردی  نوسینەیدا،  لەو  هابرماس  دان��درا.  ئەو 

بۆرژوازیەوە  دیموكراسیی  سەرەتاییەكانی  لەقۆناغە  گشتی  هزری  فۆرمەلەبوونی 

شرۆڤەكردن  كەوتە  راوەستاو  سەردەمە  ئەم  مۆدێرنەكانی  دەوڵەتە  پێكهاتنی  تا 

بوارەدا،  لەو  ناوبراو  هەڵسەنگاندنی  گشتی  بەشێوەیەكی  هەڵسەنگانیانەوە.  و 
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چ  بە  و  ئاسان  چەند  كە  دەدات  نیشان  ئەوە  بەدبینانەیەو.  هەڵسەنگاندنێكی 

و  كۆمەڵگە  بەڕێوەبرندنی  لەزەمینەی  گشتی  هزری  دەتواندرێت  خێراییەكەوە 

ناوەرۆكە  و  تایبەت  ستەمكارانەی  رێڕەوێكی  بخرێتە  سیاسیدا  بەڕێوەبەرایەتیی 

مۆراڵیەكەی بەتاڵ بكرێتەوە. لەو نوسینەیدا پەیوەندیی بەرامبەرانەی نێوان دەوڵەت 

و هاوواڵتیان، پرسی تەوەرەیی مەبەست و تێڕوانینەكانی هابرماسە. بەبڕوای ئەو، 

هەر لەسەرەتادا، پێویستی پەرەسەندنی بازرگانی، هاوتەریبە لەگەڵ پەرەگرتنی 

پرۆسەیە،  ئەو  هاواڵتیانەوە.  پەیوەندیەكانی  تۆكمەكردنی  و  بۆرژوازی  خێرای 

پێویستبوونی بازرگانان بەزانیاریەكان تا دێت زیاتر دەكات. ئەمە خەسڵەتی تایبەتی 

زانیاریەكان لەنێو دەبات و لەپانتاییەكی فراواندا بەرەو زەمینە گشتی رایدەكێشێت. 

و  بازرگانی  گەشەسەندنی  بەهۆی  كۆمەڵگە،  بەردەستەكانی  زانیاریە  بەمشێوەیە 

پیشەسازیەكانەوە، خەسڵەتیكی گشتی بەخۆوە دەگرن. ئەم رەوتە بەدەستتێوەردانی 

بەرفراوانی دەوڵەت لە كاروباری بازرگانی بەهێز دەبێت، چونكە دەوڵەت ناچارە 

بەبەردەوامی  هەر  نەك  ئابوریەكان،  و  كۆمەاڵیەتی  پەیوەندیە  رێكخستنی  بۆ 

بەبڕوای  بكات.  پیادە  ئاڵۆزتریش  نوێترو  یاساگەلی  بەڵكو  باج،  رێوشوێنەكانی 

هابرماس، هەر ئەو رەوتەیە كە دەبێتە مایەی هۆشیاریی هاواڵتیان و دەیانكاتە 

)كەسانی چاك و هۆشمەند( كە رەوایی یاسا پیادەكراوەكان دەخەنە بەرباس و 

راگۆڕینەوەو لەكاتی پێویستدا بەرپەرچی دەدەنەوەو بەرهەڵستی دەكەن. خەڵك 

ئەو چاوەڕوانیەیان لە دەوڵەت هەیە كە كارو هەنگاوەكانی خۆی بخاتەڕوو. ئەوان 

هۆشیارانەو بەشێوەیەكی عەقاڵنی پەیگیری مافەكانی خۆیان دەكەن و ئەمە بەو 

بەكەیفی  »پاراستنی سیستم«  بەبیانوی  ناتوانن  ئیدی  مانایەیە كە دەستەاڵتداران 

خۆیان هەنگاوی تاكڕەوانە بنێن و سنوری مافەكانی هاواڵتیان بەرتەسك بكەنەوە، 

بەڵكو دەبێت بەپاساوی باوەڕپێكراو، هاواڵتیان رازی و دڵنیا بكەنەوە. ئەوان تەنها 

بەو شێوەیە سەركەوتوو دەبن و دەتوانن رەوایی دەستەاڵت و دیسپلینی خۆیان 

دابین بكەن. بەبڕوای هابرماس، لەدیموكراسیە بۆرژوازیەكاندا، ئەو جۆرە ئەركە 

بەبەردەوامی لەالیەن دەستەاڵتدارانەوە پێشێلدەكرێت، چونكە سیستمی سیاسی 

وەك پێویست ئەو چوارچێوەو گردبوونەوەیە نییە بۆ باس و مشتومڕی عەقاڵنی 

لەسەر چارەسەری كێشە سیاسیەكان، بەڵكو تەنها دەبێتە رێكخەرو پێشەنگیكەری 
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پارتەكان كە سیاسەت لەم میانەدا دەبێتە جۆرێك »گەمەی هەڵبژاردن« گەمەیەك 

كە گرنگترین ئەركی بریتیە لەوەی خەڵك بەپێی بەرنامەیەكی تا دەكرێت نارۆشن 

مەیلداریی  بەاڵم  بدەنێ.  خۆیانی  دەنگی  و  هەڵبژێرن  حزبێك  قسەهەڵگر،  و 

خەڵك بۆ ئەم یان ئەو حزب، زۆر دەمێكە خەسڵەت و سیمایەكی سۆزدارانەی 

هەڵبژاردنیكی  تا  دەكات،  كەسی  ناسنامەی  لە  پشتگیری  زیاتر  گرتوەو  بەخۆوە 

عەقڵگەرایانەی سیاسی. هەڵبەتە هابرماس جەخت دەكاتەوە ئەو سیستمە بۆیە 

هەیەو كاری خۆی دەكات و پایەدارە، كە دەوڵەت بتوانێت لەرێگەی باشتركردنی 

هەلومەرجەكانی ژیان و بژێویی هاواڵتیانەوە رەوایی بەبوونی خۆی ببەخشێت و 

لەڕاستیدا وەك »دابینكەری دەوڵەت« دەربكەوێت. بەمپێیە رۆحیەتی بەكاربەری 

الی هاواڵتیان جێگەی بەشداریی سیاسی دەگرێتەوە. بەاڵم ئەگەر دەوڵەت تەنها 

بە رۆڵی دابینكەری پێداویستیەكانی كۆمەڵ واز بێنێت، ئەو دەرفەتەش لەدەست 

دەدات كە بڕیارەكانی خۆی بەشێوەیەكی ژیرانە بخاتە بەر باس و هەڵسەنگاندنەوە. 

لەقەیرانە ئابوریەكاندا، دۆخی ناهەمواری دەوڵەت بەتەواوی ئاشكرا دەبێت و ئەو 

ناهەمواری و تەنگژەیە پارتە سیاسیە كاریگەرەكانیش دەگرێتەوە. بەگشتی قەیرانە 

ئابوریەكان زۆربەی جاران لەگەڵ قەیرانی رەوایی پارتە سیاسیەكان و بەشێوەی 

یەكەمجاری دەوڵەت هاوجوتە. دەوڵەتێك كە هەمیشە خۆی لەدیدگای هاواڵتیانەوە 

بەناوەندی هەماهەنگی بڕیارە عەقاڵنیەكان بخاتەڕوو، ئەگەر هاتو نەیتوانی ئەو 

خۆدوورگرتن  هەستی  مەترسیەوە.  دەكەوێتە  بوونی  بكات،  چارەسەر  قەیرانە 

لەسیاسەت و بێمتمانەیی بەرامبەر بەدەوڵەت و پارتە سیاسیەكان لەالی هاواڵتیان 

دروست دەبێت. مەترسیەكانی وەها كەشوهەوایەك بەتەواوی قابلی پێشبینی نییە، 

بەاڵم رۆحیەت و هەستی دوركەوتنەوەی هاواڵتی لە سیاسەت، رێگە بۆ بااڵدەستی 

لەكۆمەڵگە دەكاتەوەو دێوەزمەی  ناعەقاڵنیەكان  تێڕوانینە  ئەندیشەو  زاڵبوونی  و 

دیكتاتۆری و تاكڕەوی لە ئاسۆی سیاسیدا دەردەكەوێت. لەنوسینە سەرەتاییەكانی 

هابرماسدا، هۆكاری سەرەكیی ئەو گرفتە لەچوارچێوەی بەرهەمهێنانەوەی ئابوری 

قابلی تێگەیستنە، بەاڵم لەنوسینەكانی دواتریدا، لێكدانەوەكانی ئەو لەوگرفتە زۆر 

ئالۆزتر دەبن. لەگەڵ ئەوەشدا خاڵێك لە لێكدانەوەو نوسینەكانی هابرماس هەر بە 

خاڵی سەرەكی و تەوەرەیی دەمێنێتەوە ئەویش قەیرانی وەفاداربوونی هاوواڵتیانە 
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بەرامبەر بەدەوڵەت كە ئەمە خۆی لەخۆیدا قەیرانی بەشداریی سیاسیی هاواڵتیان 

دێنێتە ئاراوە. بەمپێیە رەوایی یان ناڕەوابوونی دەوڵەت، بەشێوەیەكی بەردەوام 

هەنگاوەكانی  لەكارو  هاوواڵتیان  پشتیوانینەكردنی  یان  بەپشتیوانی  پەیوەستە 

بخاتە  یاساكان  و  بڕیاردان  بەخۆی،  رەواییدان  بۆ  دەبێت  دەوڵەت  دەوڵەتەكە. 

بەردەم هەڵسەنگاندن و رایگشتیی هاواڵتیانی خۆی. 

پاراستنی  خوازیاری  خۆیدا،  سیاسیی  لەفەلسەفەی  هابرماس  یۆرگن 

پەیوەندیە  بەسیاسیكردنی  ئ��ەو  رۆشنگەریە.  فەلسەفەی  دەستكەوتەكانی 

كۆمەاڵیەتیەكانی، ئەوەی كە ماركس بەبێ خەباتی چینایەتی بەوەهم و شتێكی 

مەحاڵی دەزانی، بەپشتبەستن بەسەرلەنوێ چاوخشاندنەوەو نوێكردنەوەی گوتاری 

عەقاڵنی لەكۆمەڵگە بەشتێكی كردەنی و مەیسەر دەزانێت. بەاڵم لەهەمانكاتدا 

هەیەو  ئایدیالیانەی  خەسڵەتێكی  رەوتێك  وەها  كە  دەكاتەوە،  پشتڕاست  ئەوە 

چوارچیوەی  بخرێتە  دەبێت  بەڵكو  نایەت،  بەدی  تەواو  بەشێوەیەكی  هیچكات 

ئەو  بەمشیوەیە،  بەرفراوانترەوە.  قوڵترو  هەمەالیەنتر،  بەردەوام،  پرۆسەیەكی 

ئایدیال سەیر دەكرێت، كە دەبێت كردارو ئەندێشەی  هەنگاوە وەك وێنایەكی 

بەردەست  واقیعیەتی  دەتوانرێت  زیاتر  لەوەش  بكات.  دیاری  ئێمە  سیاسیی 

ئەوە  لەسەر  داوەری  بوارەدا  لەو  و  هەڵبسەنگێندرێت  ئایدیالە  بەو  بەبەراورد 

بكرێت ئایا مەودای رەوشی ئێستای ئێمە و ئایدیالەكانی سیستمی دیموكراتیك 

چەندە.

فەلسەفەی كۆمەاڵیەتی

پێكهاتەیی  »گۆڕانی  نامەی  باڵوكردنەوەی  دواب��ەدوای  هابرماس  یۆرگن 

زەمینەی گشتی«، دەستیكرد بەنوسینی كۆمەڵە وتارێكی فەلسەفی كە دواتر لەژێر 

ناوی ‹تیۆرو كردار«)١٠(دا باڵویكردنەوە. ئەو لەو وتارانەیدا هەوڵی سەلماندنی ئەو 

بابەتە دەدات كە رەوشی سیاسی و كاركردی كۆمەاڵیەتیی زانست لەكۆمەڵگەكانی 

گرنگە  نەریتە  كارتیكردنی  لەژێر  زۆر  رادەیەكی  تا  ئێستاماندا،  سەردەمەی  ئەم 

نیشان  لەهەمانكاتدا ئەوەش لەخۆ دەگرێت كە  ئەو هەوڵە  دایە.  فەلسەفیەكان 

بدات داخۆ خواستە سیاسی و فەلسەفیەكان تا چ رادەیەك بەدیهاتوون یان دەبێت 
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بەدیبێن. هابرماس لەو وتارانەیدا نەك هەر لەسەر كاریگەریەكانی هیگڵ و ماركس 

پۆزیتیڤیست  نەریتە  هەروەها  بەڵكو  رادەوەستێت،  ئابوری  و  سیاسەت  لەسەر 

جەنگی  دوای  كە  »دیلتی«)١١(یش  فەلسەفەی  هەروەها  پراگماتیستەكان  و 

هەڵسەنگاندنی  و  سەرنج  باری  بەر  دەخاتە  خرابوو  پشتگوێ  جیهانی  دووەمی 

تایبەتی خۆیەوە. خستنەرووی یەكەمی ئەو یاداشتانە، دواتر بەشێوەیەكی سادە 

لەكتێبی »ناسین و پەیوەندی« دا رەنگی دایەوە كە تیایدا هابرماس تێزێكی بەو 

تیۆریێكی  وەك  تەنها  ناسین  شیكردنەوەی  رەخنەو  كە  خستوەتەڕوو  ناوەرۆكە 

كۆمەاڵیەتی دەتوانێت دەربكەوێت و مەیسەر بێت. لەنوسینەكانی دواتری ئەودا 

لە  وێنایەك  دیكە  جارێكی  هابرماس  كۆمەاڵیەتی«یش  لۆژیكی  وەك«دەرب��ارەی 

كاركردی  و  سیاسی  پێگەیشتنی  كالسیكەكانی  تیۆریە  بەرامبەرانەی  كاریگەریی 

زانستە مۆدێرنە كۆمەاڵیەتی و تەكنەلۆژی و فەلسەفیەكان دەخاتەڕووە. 

تیۆریەكانی  ئامانجە  رەنگدەرەوەی  كە  نوسینانە  ئەو  سەرەكیی  كرۆكی 

پێشمەرجی وەها  لەروانگەی كرداریەوە.  لەفەلسەفەی مێژوو  بریتیە  هابرماسە، 

و  سیاسی  ئابوری،  فەرهەنگی،  بەمێژووی  لەچاوخشاندنەوە  بریتیە  بابەتێك، 

زانستیەوە. هەنگاوێكی ئاوا دەبێت ئەوە نیشان بدات كە رێگاچارەی ئاشتیانەو دور 

لەتوندوتیژی لەكێشەو ناكۆكیە سیاسی و ئابوریەكان، چ دەستكەوتێكی مەعنەویی 

مەزنە بۆ مرۆڤایەتی. ئەو تێگەیشتنە لەالی هابرماس، لەخۆگری چەندین واتایە، 

لەپێداچوونەوەو داوەری مرۆڤ، سەبارەت بەو پرس وبابەتانەی كەن هەن، تا 

ئەو  پاراستنی  دەرفەتی  هەروەها  و  رێگاچارەكان  كردارو  رەوایی  شیكردنەوەی 

رێگاچارانە تا دەرككردنی ئەزمونە زیندوەكان لەخۆ دەگرێت.

كە  بوو،  دا  پەیوەندی«  و  ناسین  كتێبی«  گرنگەكانی  لەبەشە  لەیەكێك 

یۆرگن هابرماس رەخنەی بنچینەیی خۆی سەبارەت بە كارل ماركس و فەلسەفە 

كۆمەاڵیەتیەكەی ئەو فۆرمەلەبەندی كرد. رەخنەی ئەو لەماركس لەوە دایە كە 

لەگەڵ  پەیوەندیی خۆیان  لەنێوان ئەو شێوازەی كە مرۆڤەكان  ماركس جیاوازی 

سروشت رێكدەخەن و ئەو شێوەیەی كە پەیوەندیە كۆمەاڵیەتیەكانی نێوان خۆیان 

رێكدەخەن دانانێت. بەواتایەكی دیكە، ماركس بەپێی ئەو پرەنسیپە هەنگاوی ناوە 

ناسینی بۆ كایە كۆمەاڵیەتیەكان  ناسینی مرۆڤ بۆ كایە سروشتیەكان لەگەڵ  كە 



84

جیوازیێكی ئەوتۆی نییە و ئەمەش بەبڕوای هابرماس هەڵەیەكی گەورەیە؛ چونكە 

بەبڕوای ئەو، جۆری رەفتاری مرۆڤەكان بەرامبەر بە سروشت، لەگەڵ رەفتاری 

كە  باوەڕەدایە  لەو  هابرماس  جیاوازە.  لەبنەڕەتەوە  بەیەكدی،  بەرامبەر  ئەوان 

مرۆڤەكان كاتێك پشت بەهێزی عەقڵ و هۆشمەندیی ببەستن دەتوانن ناكۆكیەكانی 

خۆیان بەخۆدورگرتن لەتوندوتیژی و زەبروزەنگ و لەسەر بنەمای لۆژیك و یەكدی 

قبوڵكردن چارەسەر بكەن، چونكە لەپەیوەندیەكانی نێوانیاندا پێویستییەكی زۆر بۆ 

خستنەڕووی ئامانجەكان هەیەو ئەمە بەشێوەیەكی چۆنایەتی جیاوازی هەیە لەگەڵ 

پەیوەندیەكانی نێوان مرۆڤ و سروشت. بەبڕوای ئەو، ئەو راستیەی كە ماركس 

جیاوازیی لەنێوان كار )وەك رەوتی زاڵبوون بەسەر سروشت(و پەیوەندیی نێوان 

مرۆڤەكان خۆیان نابینێت، دەبێتە مایەی ئەوەی كە ئەو -واتە كاركس- چارەسەری 

كێشەكانی پەیوەست بە پێشەنگایەتی و دابەشكردنی سامانەكان لەكۆمەڵگە لەسەر 

جیاوازیی  ماركس  بزانێت.  نەكردە  نەشیاو  پرسێكی  بە  هۆشمەندیەوە  بنەمای 

بەرژەوەندیەكان بە پێشمەرج دەزانێت، تاكو هەر جۆرە رێكخستنێكی بنچینەیی 

بۆ چارەسەری كێشەكان بكاتە بیانووی ئەوەی كە ئەمە پەیوەندیێكی ناڕەوایەو 

لەقازانجی سەرمایەداران دایە. ئەو بەمشێوەیە )جغزكی پیرۆز( بەدەوری خەباتی 

هەڵبەتە  دەكێشێت.  سەرمایەداردا  چینی  بێڕەحمانەی  لەنێوبردنی  و  چینایەتی 

تەكنیك  واتە  بەرهەمهێنان  ئامرازەكانی  بەردەوامی  پێشكەوتنی  ماركس  خودی 

و تەكنەلۆژیا و گەشەكردنی شارەزایی و زانستی كرێكاران بە پێشمەرجی ئەمە 

دەزانێت. لەڕاستیدا گەشەكردن و پێگەیشتنی هێزەكانی بەرهەمهێنە كە ناكۆكیی 

ماركسیستی  تێزەی  ئەو  راستیی  هابرماس  دەك��ات.  گەرمتر  دوانە  ئەو  نێوان 

رەتدەكاتەوە. ئەو پێیوایە كە پێگەیشتنی كارو پرۆسە كۆمەاڵیەتیەكانی ئێمە نابێت 

لێكبدرێتەوە.  سروشت  بەسەر  ئێمە  تەكنیكی  زاڵبوونی  دەرەنجامی  وەك  تەنها 

بەرهەمهێنان  بەئامرازەكانی  سەبارەت  ئامانجەكانمان  پێشخستنی  و  پەرەپێدان 

لەرێگەی بەزانستیكردنی ئەو ئامرازانەی بەرهەمهێنان، بەتەنها ناتوانێت كۆتایی 

هابرماس،  بەبڕوای  بێنێت.  بەمرۆڤ  بەرامبەر  مرۆڤ  كۆمەاڵیەتیی  ستەمی  بە 

چونكە  كەمتەرخەمە،  بەشێوەیەك  خۆیشیدا  لەئەندیشەكانی  تەنانەت  ماركس 

لەهۆشمەندیی  پێویستە،  كارێكی  چینایەتی  خەباتی  بۆ  كە  هۆشیاری  پرۆسەی 
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هیگڵ،  لە  وەرگرتن  بەئیلهام  هابرماس  جیاناكاتەوە.  سروشت  بەسەر  زاڵبوون 

دروستكردنی هۆشیاریی كۆمەاڵیەتی بەشێوەیەكی ژیرانە بەهەنگاوێكی وردبینانە 

پەیوەندیی  كە  دەكات  ئاشكرا  ئەوە  ناسینە  ئەو  پرسەكان.  ناسینی  بۆ  دەزانێت 

توندوتیژی  و  زەبروزەنگ  بنەمای  لەسەر  نابێت  و  ناتوانێت  مرۆڤەكان  نێوان 

جێگیر بێت. هابرماس پێیوایە نكۆڵی لەوە ناكرێت كە هەمیشە توندوتیژی لە نێو 

مرۆڤەكاندا بوونی هەیە، بەاڵم توندوتیژی روخسارێكی درۆزنانەی پەیوەندیەكانی 

نێوان مرۆڤە نەك ماهیەت و سروشتی راستەقینەی مرۆڤ. مرۆڤ بەوردبوونەوەو 

بەقوڵی بیركردنەوە دەتوانێت ئەو روخسارە درۆزنانەیە دیاریبكات و بیخاتەڕوو 

كۆمەاڵیتیەكان  ناكۆكیە  كێشەو  ئاشتیانەی  چارەسەری  بۆ  گونجاو  زەمینەیەكی  و 

فەراهەم بكات، تاكو لەو رێگەیەوە چارەسەری توندوتیژانەی ئەو ناكۆكیانە بەالوە 

بنرێت. ئەمە بەبڕوای هابرماس تەنها كاتێك مەیسەر دەبێت كە تیۆری كۆمەاڵیەتی 

بەباشی دیاری بكرێت و بناسرێت و ئەوە نیشان بدات كە ناسینی سروشت و 

لەروانگەی  تەنها  جیاوازن.  لەیەك  بابەتی  دوو  مرۆڤ  پەیوەندیەكانی  ناسینی 

پەیوەندیە كۆمەاڵیەتیەكانە كە دەكرێت پرس و بابەتەكان بناسرێن و دیاری بكرێن. 

مرۆڤ بەناسینی هاوجۆری خۆی، خۆی دەناسێت و بەپێچەوانەشەوە هەر وایە. 

مادام كە ئەو ناسینە شتێكی تەواو نییە- و بۆشی هەیە هەرگیز تەواو نەبێت- 

بۆچوون یان تیۆری، شتێك نییە جگە رەخنە و هەڵسەنگاندن. 

تیۆری كردەی پەیوەندی و پێگەیشتن)تەكامول(

كۆمەاڵیەتیی  فەلسەفەی  كرۆكی  هابرماس،  پەیوەندیی  كردەی  تیۆری 

ئەوە. وەك باسمانكرد، هابرماس هەوڵدەدات كە ناكۆكیە كۆمەاڵیەتیەكان دەبێت 

بەبێ بەكارهێنانی زەبروزەنگ و توندوتیژی چارەسەرو یەكالیی بكرێنەوە. ئەمە 

بەو واتایە دێت كە دەبێت سیستمێكی كۆمەاڵیەتی وا بهێتەدی كە بڕیارگیریەكان و 

جێبەجێكردنی ئەو بڕیارانە لەسەر بنەمای دیالۆگ و پاساوی رازیكەرو پەسندكراو 

بدرێن. ئەو نمونە ئایدیالە لەبارەی پەیوەندیی نازۆرەملێیانە، لەالیەن هابرماس 

دوپات  تازەوە  تیروانینێكی  و  بەدەربڕین  هەرجارێك  جیاجیاو  نوسینی  لەزۆر 

بووەتەوە.
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كە  راستیەكە  سیاسی  مێژوویی-  پێگەیشتنی  هابرماس،  بەبڕوای   

لەالیەنی  و  بەبەردەوامی  دەگرێتەوە،  گشتیش  هزری  سیاسیی  فۆرمۆلەبەندیی 

مرۆڤەكانی  نێوان  توندوتیژی  دورلە  ئاشتیانەو  پەیوەندیی  ئایدیالی  جیاجیاوە، 

خەوشدار كردوەو دەیكات. بۆیە دەبێت بەدوای دۆزینەوەی وەاڵمێك بین بۆ ئەو 

پرسیارەی كە چۆن بتوانین مرۆڤەكان والێبكەین ئەوەیان هەمیشە لەبیر بێت كە 

پاراستنی حەزو خولیا هاوبەشەكانیان دەتوانێت ئەو ناكۆكیانەی كە لە ئەنجامی 

دابەشكردنی خێرو بێرە مادیەكان دێنە ئاراوە، بەشێوەیەكی ئاشتیانە چارەسەرو 

یەكالیی بكەنەوە.

بەبڕوای هابرماس، ئەمە شتێكی رێكەوت نییە كە بەئامرازكردنی ئەندیشەی 

سیاسیمان، یان بەواتایەكی دیكە، ئەو راستیەی كە ئێمە پەیوەندیە مرۆییەكانیش 

لێكدەدەینەوە،  ئامانج(  )ئامرازو  پرسی  بە  تایبەت  هۆشمەندیی  لەچوارچێوەی 

ناسینیشدا رەنگ دەدات��ەوەو خۆی دەردەخ��ات. چونكە  تیۆری  لە  نمونە  وەك 

زانستی ئەم سەردەمە گۆڕاوە بۆ ئامرازی دەستەاڵت و دەتوانێت ببێتە خاوەنی 

زانستە  لە  بێالیەنی  و  خودی  پرسی  هابرماس  فریودەر.  بەالڕێدابەرو  هێزی 

كۆمەاڵیەتیەكانیش دەخاتە بەر باری سەرنج و شیكردنەوەی خۆیەوە. بەتێڕوانینی 

ئەو دەكرێت زانستەكان بەگشتی لەسێ دیدگاوە لێكجیا بكەینەوە: 

بەرهەمهێنانەوەی  لەچوارچێوەی  كە  شیكاریەكان،  و  ئەزمونی  ١-زانستە 

سروشتی ئێمەدا پێگەیشتوون.

مرۆڤایەتیەكان  نەریتە  كە  هۆرمۆنەتیكیەكان،  و  فەرهەنگی  ٢-زانستە 

دەستەبەرو پەرە پێدەدەن.

یەكسانی  ئ��ازادی،  بەدیهێنانی  پشكێكی  كە  رەخنەییەكان،  ٣-زانستە 

ودادگەریان لەئەستۆ دایە.

بەبڕوای هابرماس، زانستەكانی جۆری یەكەم تایبەت دەبن بەپرسی كار 

مرۆڤەكان.  نێوان  پەیوەندیی  بەپرسی  سێیەم  و  دووەم  جۆری  زانستەكانی  و 

بەمشێوەیە دەتوانین لەوە بگەین كە لەو دوو بەشەی دوایی زانستەكانە كە تیۆری 

پەیوەندی، رۆڵی سەرەكی و تەوەرەیی دەبینێت. رەفتارو كرداری مرۆڤەكان تەنها 

هەر پەیوەست نییە بە سروشت، بەڵكو پەیوەستیشە بەخودی مرۆڤەكان خۆشیان. 
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بەاڵم سەركەوتنی كرداری كۆمەاڵیەتی دەكەوێتە ژیر هەلومەرجێكی دیكەوە، نەك 

لەكاتێكدا  سروشتەوە.  بابەتەكانی  و  بەسروشت  پەیوەست  كرداری  سەركەوتنی 

سەركەوتنی كردار لەگەڵ سروشت، تەنها بەكاریگەربوونی وەها كردارێك داوەری 

دەكرێت، سەبارەت بە كرداری كۆمەاڵیەتی )بەمەرجێك كە بێتوندوتیژی بێت(، 

دەربڕینەكان،  و  لەبۆچوون  تێگەیشتن  دەگرێت:  لەخۆ  خواست  و  مەرج  چوار 

سەرەنجام  و  گفتوگۆ  الیەنی  هەردوو  راستیی  قبوڵكردنی  گوتارەكان،  راستیی 

دروستیی گوتەی پێودانەكە. هەڵبەتە بۆ هابرماس روونە كە ئەو مەرجانە هەرگیز 

بەشێوەیەكی تەواو ناهێنەدی، بەاڵم ئەگەر ئەوە قبوڵ بكەین كە ئەو مەرجانە 

بەئەرزشن نابێت لەپەیوەندیی نێوان مرۆڤەكان لەبەرچاو بگیرێن، ئەوا بنچینەی 

پەیوەندی دادەڕمێت. 

پەیوەندی«،  كردەی  »تیۆری  خۆیدا  بەرگیەكەی  دوو  لەكتێبە  هابرماس 

كارایی  تواناو  ئێستاو  كۆمەڵگەكانی  كۆمەاڵیەتیی  قەیرانی  هۆكارەكانی  لەسەر 

بەر  دەخاتە  پرسە  ئەو  و  رادەوەستێت  كۆمەاڵیەتیش  فەلسەفەی  و  تیۆریەكان 

باری سەرنج و لێكۆڵینەوەی خۆیەوە. ئەو سیستمانە ئیدی وەكو جاران بەهۆی 

بەرقەرار  بنەماڵەییەكان  و  تاكەكەسی  رەواییبوونە  یان  ئەفسانەییەكان  گوزارشتە 

نین، بەڵكو لەسەر پێگەو بنەمای لێكگەیشتن سەبارەت بە ئامانجە سیاسی و دیدو 

ئیرادەی ئازادانەی هاوواڵتیان بەرقەرارو جێگیرە. ئەو بەئیلهام وەرگرتن لەتیۆری 

ماركس و لەسەر بنەمای پێگەیشتنی هۆشمەندی لەكۆمەڵگە رۆژئاواییەكان ئەمە 

لەبواری  بنەرەتی  گۆڕانێكی  كۆمەاڵیەتیدا،  لەزەمینەی  كە  دەكاتەوە  پشتڕاست 

رێوشوێنە گرنگەكانی رێبەری و رەوایبوونی سیستمگەلی سیاسی هاتوەتە ئاراوە. 

ئەو لێكگەیشتنە، تەنها هەر تایبەت نییە بە پەیمانە كۆمەاڵیەتیەكان، بەڵكو كردارە 

ئاكاری و داوەریە هەڵسەنگێندراوەكانیش لەخۆ دەگرێت. 

یەكێكی دیكە لەپایە فكریەكانی هابرماس، تیۆری پێگەیشتنی ئەوە. ناوبراو 

لەو تیۆریەیدا بەدوای دۆزینەوەی وەاڵمێكە بۆ ئەو پرسیارەی كە كام هۆكار بۆ 

پێشكەوتن و پێگەیشتنی تەكنیكی و فەرهەنگیی ئێمە هۆكاری چارەنوسسازە؟ ئەو 

كۆمەاڵیەتیەكان  پەیوەندیە سیاسی و  باشكردنی  دەرفەتی  لەروانگەی  پرسیارەش 

لەو  كردارییەوە،  لەدیدگای  خۆیدا  مێژوویی  لەفەلسەفەی  هابرماس  كایە.  دێتە 
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خاڵەدا سەرچاوە دەگرێت كە پێگەیشتنی ئێمە وەك فۆرمەلەبەندی و رێكخستنی 

لەپێناو  زەبروزەنگ  دورلە  ئاشتیانەو  رێگاچارەی  بۆ  ئێمە  داخوازیەكانی  داواو 

هێنانەدی دادگەری، ئازادی و یەكسانی بەرقەرار بكرێت. هەڵبەتە بۆی هەیە ئەو 

داواو داخوازیانە لە سەرەتاوە سەركوت بكرێن، بەاڵم لە ماوەی درێژدا ناتوانرێت 

ئاوا چڕ  بارەیەوە دەكرێت  لەو  تێزی هابرماس  ببرێن.  لەنێو  و  بكرێن  بێبایەخ 

سەرچاوەگرتو  كێشەگەلی  واتە  ئێمە  تەكنیكیەكانی  كێشە  چارەسەری  بكەینەوە: 

لەكرداری ئێمە بەرامبەر بە سروشت و لەچوارچێوەی بەرهەمهێنانەوەی سروشتی 

ئێمە قابلیەت و تواناییگەلێك دەخوازێت، كە تەنها بەهۆی دەرگیریمان لەگەڵ 

كێشە تەكنیكیەكان نایەتە دی. ئەمە پێویستی بە ئاستێكی بااڵی هۆشمەندیەوە 

هەیە.

دەرئەنجام

كاركردی  شێوەی  هابرماس،  فەلسەفیی  ئەندێشەی  لە  تەوەرەیی  پرسی 

هێنانەدی  بۆ  تێكۆشانەیە  ئەو  قوڵكردنەوەی  خەمی  و  مۆدێرنەكان  دیموكراسیە 

دیموكراسی. لەشرۆڤەو هەڵسەنگاندنەكانی ئەودا گرنگیەكی زۆر بەفاكتەرە رێگرو 

كردون.  لەسەر  هەڵوەستەی  زۆر  دراوەو  دیموكراسی  سەر  هەرەشەئامێزەكانی 

هابرماس الیەنگری ئەوەیە كە هاوواڵتیان لەرێگەی بەشداریی سیاسیەوە بەفراوانییەوە 

بەشداری لە بڕیارەكاندا بكەن و رایگشتیی هۆشیارو ئاگا بەدڵنیاكەرترین فاكتەری 

رێگرتن لە خراپ بەكارهێنانی دەستەاڵتی سیاسی دەزانێت. ئەو پێیوایە دەبێت 

بەسودوەرگرتن لەهەموو دەرفەت و ئامرازە بەردەستەكان، پێش لەسەرهەڵدانی 

زەبروزەنگ و توندوتیژی نێو كۆمەڵگە بگیردرێت، چونكە زەبروزەنگ و توندوتیژی 

هەمیشە الیەنە نادیموكرات و كۆنەخوازەكان بەهێز دەكات.

تیۆریە فەلسەفیەكان گرنگیەكی زۆریان هەیە،  لەجیهانبینیی هابرماسدا، 

چونكە ئەو تیۆریانە نەك هەر لەتوانایان دایە ئەنجامەكانی پێگەیشتنی كۆمەڵگە 

مرۆییەكان روونترو ئاشكراتر بكەن و زیهنیەتی كۆمەاڵیەتی بۆ هێنانەدیی جیهانێكی 

باشتر گەرم و گوڕ و زیندو رابگرن، بەڵكو هەروەها دەتوانن رۆڵێكی هاندەرانەش 

بۆ بەشداریی چاالكانەی خەڵك لەژیانی سیاسیدا بگێڕن.

دیموكراسیی  پێگەیشتنی  و  هاتنەدی  بە  كە  دایە  بڕوایە  لەو  هابرماس، 
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مۆدێرن، تاكەكان بەشێوەیەكی فروان دەتوانن پلەكانی خوێندن ببڕن و ببنە خاوەنی 

بەلەبەرچاوگرتنی  هۆشیارو  خوێندەوارو  هاوواڵتی  ببنە  و  زانستی  پایەی  پلەو 

پەرەسەندنی خێرای هۆیەكانی پەیوەندی و رۆڵی هەمەگیری ئامرازەكانی پەیوەندی 

و گەیاندن، بەئاسانی دەستیان بەهەواڵ و زانیاریەكان رابگات و ئەمەش بەنۆرەی 

خۆی یارمەتیدەریان دەبێت بۆ باشتر ناسین و دەستنیشانكردنی پرس و دیاردەكانی 

دەوروبەریان. 

روونكردنەوەی سەرچاوەكان:

١- »قوتابخانەی فرانكفۆرت« ناوی مەكۆو گردبوونەوەیەكە لەبیرمەندان 

كە  هاوچەرخەكان،  كۆمەڵناسیە  و  سیاسی  فەلسەفییەكان،  بابەتە  نوسەرانی  و 

 Kritische )Theorie( رەخنەیی  تیۆری  لەسەر  كاریان  جیاجیاوە  لەگۆشەنیگای 

فەلسەفەی كۆمەاڵیەتی كردوە. ناوەكەی بۆ« ئەنیستیتۆی توێژینەوە كۆمەاڵیەتیەكان« 

لەشاری فرانكفۆرتی ئەڵمانیا دەگەڕێتەوە كە »ماكس هوركهایمەر«ی فەیلەسوف 

و كۆمەڵناسی ئەڵمانی لەساڵی ١٩٣٠ سەرۆكایەتیەكەی لەئەستۆ بوو. هەڵبەت لەو 

ناتوانین  كراونەتەوە  باڵو  مەكۆیە  ئەو  نوێنەرانی  لەالیەن  لەوێ  كە  نوسینانەی 

بەرنامەیەكی  لەسەربنەمای  فكریی  قوتابخانەیەكی  هێنانەدیی  بۆ  هەوڵێك 

دیاریكراو ببینین، بەڵكو زیاتر دەتوانین رێككەوتنێكی ئسوڵی بەدی بكەین لەنێوان 

گەورەكانی نەوەی یەكەم وەك هۆركهایمەر، تیۆدۆر ئادۆرنۆ و هێربێرت ماركوزە 

لەگەڵ نوێنەرەكانی دواتری وەك یۆرگن هابرماس، لەسەر تێڕوانێكی فكری بۆ 

دیاریكردنی پرس و كێشەی كۆمەڵگە هاوچەرخەكان. 

2- Honneth, A./ Bonss, W. )Hrsg.(: Sozialforschung als 

Kritik. Frankfurt/M. 1980.

3- McCarthy, Th.: The critical Theory of Jürgen Habermas. 

Cambridge, Mass. 1978; dt.: Kritik der Verständigungsverhältnisse. 
Frankfurt/M. 1980.

4- Habermas, J. : Strukturwandel der Öffentlichkeit. Berlin 

1962.
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5- Habermas, J. : Erkenntnis und Interesse. Frankfurt/M. 

1968.

6- Habermas, J. : Zur Logik der Sozialwissenschaften. 

Frankfurt/M. 1970.

7- Habermas, J. : Politik, Kunst, Religion. Stuttgart 1978.

8- Habermas, J. : Theorie des kommunikativen Handelns. 2 

Bände, Frankfurt/M. 1981.

9- Habermas, J. : Die Zukunft der menschlichen Natur, 

Frankfurt/M. 2001.

10- Habermas, J. : Theorie und Praxis, Neuwied/Berlin, 

1963

فەیلەسوفی   )1911  �Wilhelm Dilthey ( )1833( دیلتی  ویلهێلم   11

ئەڵمانی كە لە هەوڵی داڕشتنی زانستە ئەزمونیەكاندا بوو بۆ دیاردە رۆحیەكان و 

دەرككردنی رەوتە مێژووییەكانی دەرونی كەسەكان لەرێگەی تێگەیشتنەوە. ئەو 

بەشێوەیەكی گشتی خۆی سەر بەقوتابخانەكانی ئایدیالیزمی ئەڵمانی و رۆمانتیزم و 

بەتایبەت ئەندیشكانی شالیرماخر دەزانی. دواتریش بووە ئافڕینەری تیۆری ناسینی 

زانستە مرۆڤایەتیەكان و هەوڵی دا جیاوازیی ئەو زانستە هەم لەرووی بابەتی و 

هەم لەرووی میتۆدەوە لەگەڵ زانستتە سروشتیەكان بسەلمێنیت و دیاری بكات.

سەرچاوە: سایتی زندگی
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هەڵوێستەكانی هابرماس 
لە عەرەبییەوە: ئارام ئەمین شوانی

قەیرانی مۆدێرنێتە:

گرنگترین  و  ئەڵمانیا  هاوچەرخی  فەیلەسوفی  گەورەترین  بە  هابرماس 

فەیلەسوفی ئەوروپاو خۆرئاوا لە قەڵەم دەدرێ. ئەو لەو فەیلەسوفانە نییە كە لە 

بورجی عاج دانیشتبێ  بەڵكو تاسەر ئێسك لە خەم و بابەتەكانی سەردەمەكەیدا 

رۆچووبوو. سەرقاڵی كاروبارە سیاسی و مرۆیی و ئەخالقیەكانبوو، هەر بە نوسینی 

وتاری رۆژنامەوانی و لێدوانی جاروبار دەستبەردار نەدەبوو. لەمێژووی ئەڵمانیای 

نازی و یەكێتی ئەوروپا و دەستوری ئەوروپی و جیهانگیری سەرمایەداری دڕندە 

و مەسەلەی تیرۆریزم و فەندەمێنتالیزم و ...هتد، چەندین هەڵوێستی نواندوە.

هابرماس لەچارەكی كۆتایی سەدەی بیستەم لەگەڵ فەیلەسوفانی فەرەنسا 

تەواو  هێشتا  پڕۆژەیەكە  »مۆدێرنێتە  بەدروشمی  پۆستمۆدێرنێتە  رەمزەكانی  و 

لە  ئەوان  پێیوابوو  ئەو  فەلسەفییەوە.  جەنگی  ناودارترین  نێو  كەوتە  نەبووە«. 

كەلەپوری ئەڵمانیدا تەنها فكرە نائەقاڵنیە نیچەییەكەیان وەرگرتووە. بەاڵم خۆی 

هاوچەرخدا  فیكری  لە  ئەمان  كە  بوو  هیگڵ  و  كانت  فەلسەفەی  الیەنگیری 

نوێنەرایەتی رەوتی ئەقاڵنیان دەكرد، هەروەها هابرماس بەهەموو هێزی خۆیەوە 

كە  دەكران  تۆمەتبار  بەوە  ئەمان  چونكە  دەكرد،  هایدگەری  و  نیچە  دژایەتی 

جیهانی  جەنگی  هەردوو  نێوان  ئەوروپای  فاشیزمیەكانی  بزوتنەوە  وزەپێدەری 

بوون.

پاشان جەنگی فیكری راستەقینە لەراستیدا لەنێوان ئەقاڵنی و نائەقاڵنیەكاندا 

بوو، یا لەنێوان كانتیەكان و نیچەییەكان. ئیدی هابرماس بەرەی خۆی هەڵبژارد و 

لەسەر هەڵوێستە فەلسەفیی و سیاسییەكانی خۆی ئامادەی سازش نەبوو.

بەوەدا كە ئەڵمانی بوو، هەروەها گرێی نازیزمی هەبوو بۆیە هەمیشە 

مەترسی  لە  بدات  وریایی  و  بكەوێتەوە  دور  هایدگەر  و  نیچە  لە  هەوڵیدەدا 
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هرزەكانیان لەسەر مۆدێرنێتە. ئەو راستەوخۆ هایدگەری بە دوژمنی رۆشنگەری 

بیرۆكەی  و  ئەقاڵنیەت  و  ئەوروپا  شارستانیەتی  لە  داكۆكی  و  دەكرد  تۆمەتبار 

پێشكەوتنی مێژوو دەكرد.

بەسێ   فەلسەفە  مێژووی  پێیانوایە  فەلسەفە  مێژوونوسانی  لە  زۆرێك   

قۆناغدا تێپەڕیوە: لە قۆناغی یەكەمدا سەرقاڵی رەخنەكردنی سەرتاپای ئەو فیكرە 

پۆزەتڤیزمیە بووە، كە لەگەڵ پێشكەوتنی سەرمایەداری و پەرەسەندنی دەستكەوتی 

و  پێشكەوتوەكان  تەكنەلۆژییە  و  پراكتیكی  لێكۆڵینەوە  و  سروشتیەكان  زانستە 

بەكارهێنانی ئەو هزرە بۆ ئەقاڵنیەتی بزوتنەوەی رۆشنگەری و بەدیهێنانی ئازادی 

و دادپەوەری، لە خۆرئاوادا باوبووە.

بوو،  كۆمەاڵیەتی  تیۆرەیەكی  بونیادنانی  سەرقاڵی  دووەمدا  قۆناغی  لە 

و  رۆشنگەری  نوێی  بزوتنەوەیەكی  دامەزراندنی  بە  بووە  ئەستور  پشت  كە 

داڕشتنەوەی ئەقاڵنیەتێك كە رێنمایی دەستكەوتە هاوچەرخەكانی زانستە سروشتی 

و كۆمەاڵیەتیەكان بكات بەتایبەتیش سۆسیۆلۆژیا و زانستی زمان و پەیوەندی و 

ئەو  واتە  قوتاربوون،  خەونی  بەدیهێنانی  ئامانجی  بە  پەروەردەیی  دەرونناسی 

ئازادی و دادپەروەرییەی كە ئامانجی فەیلەسوفانی رۆشنگەری بوو، ئەو خەونەی 

بەهۆی بەكارهێنانی لەالیەن سەرمایەداری زانستەوە شكستی هێنا و زانستی لە 

تەكنەلۆژیا  و  پراكتیكی  پشكنینی  كەرەستەی  بە  كرد  مەعریفەوە  كەرەستەیەكی 

جەنگ.  نانەوەی  و  چەك  بەرهەمهێنانی  و  ئابوری  دەستكەوتی  و  بازرگانی  و 

بۆ  زانست  رێگەنادات  رەهایە  ئەو خەونە  كە  نەكردبۆوە  لەوە  بیری  هابرماس 

دژایەتیكردنی نەخۆشی و برسیەتی و ئەركی دیكە بەكاربێت. 

بەاڵم قۆناغی سێیەم كە لە ساڵی 1985ەوە دەستی پێكردوە، هابرماس 

كە  ئاشكراشە  داهێنا،  تازەی  قۆناغێكی  مێژوویی  مۆدێرنێتەی  بەرەخنەكردنی 

چۆن ناهاوسەنگی نێوان بەهای مەعنەوی و بەهای ماددی بووە هۆی گۆڕینی 

عەقاڵنیەت، گۆڕینی عەقاڵنیەتی رۆشنگەری بەدۆخێكی نەخۆش، ئەو دۆخەی كە 

فرانسوا لیوتار و ژان بۆردیار ناویان لێنا پۆستمۆدێرنێتە. هەروەها لەبەر ئەوەی 

هابرماس ئەركێكی زۆری خستبووە سەر رەخنە بەو پێیەی لەسەردەمی كانتەوە 

بۆیە جار دوای جار دەگەڕایەوە سەر  فیكرە،  بزاوتی  بزوێنەری  تائێستا رەخنە 
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پەیوەندی نێوان ئەقڵ و سەرجەم چاالكی شارستانی و مرۆییەكان.

پێدا  پەرە  فرانكفۆرتی  قوتابخانەی  رەخنەیی  تیۆرەی  هابرماس  لێرەوە 

پەیوەندی،  رەخنەی  تیۆرەی  بۆ  بنەمایەك  داڕشتنی  بۆ  هەوڵێك  وەكو  ئەوەش 

ئەو  رووبەرووبوونەوەی  بۆ  عەقاڵنی  چارەسەرێكی  دۆزینەوەی  بەمەبەستی 

ئاستەنگانەی كە دەهاتنە سەر رێگەی كۆمەڵگەی هاوچەرخ، لە پێش هەمووشیانەوە 

سەر  مۆدێرنێتەی  یا  مۆدێرنێتە(  نەبووی  تەواو  )پڕۆژەی  بونیادنانەوەی  دوبارە 

رێگەیەكی داخراو.

ئەگەر رابەرانی قوتابخانەی فرانكفۆرت پێیان وابوو سۆسیالیزم قۆناغێكی 

و  دەسەاڵتخوازی  سیستمی  ناكرێ  هەروەها  ئەوروپیدا،  مێژووی  لە  گرنگە 

سیستمی  دیموكراسیبوونی  بە  هەروەها  چاكبكرێ،  ئەوروپی  سەركوتكاری 

لە  كۆمەاڵیەتیەكانە،  ناكۆكیە  روكەشیانەی  چارەسەرێكی  تەنها  سەرمایەداری 

روانگەی هابرماسەوە ئەو قسانە لە گریمانەیەكەوە سەرچاوەیان گرتووە كە جەخت 

دەكاتە سەر ئەوەی سەرخان تەنها رەنگدانەوەی پەیوەندی بەرهەمە ئابورییەكانە، 

رابەرانی قوتابخانەی فرانكفۆرت دەیانخستە، هەروەها ئەوان  ئەوە شتێك بوو 

ژیانی  لەگەڵ  ئابووری هەمیشە  بەرهەمهێنانی  پەیوەندی  پەیوەندی  وابوو  پێیان 

كۆمەاڵیەتیدا وێك نایەتەوە، ئەمڕۆ لە كۆمەڵگە دیموكراسیەكاندا هەوڵی ئازادانە 

هەیە و وزەكانی تاك كراوەیە و تاك دەتوانێ لە ژیانی گشتیدا بەشداری سیاسی 

هەبێ و لە باشتركردنی بارودۆخی خۆی و فراوانكردنی تواناكانی خۆی كەڵك لە 

لەرێگەی رەخنەكردنێكی ئەقاڵنی پێشكەوتوو  وزەكانی خۆی وەربگرێ، ئەوەش 

رەخنەی ئەو بەربەستانە بكات كە دێنە سەر رێگەی.

دوبارە بونیادنانەوەی تیۆرەی رەخنەیی الی هابرماس واتە رەخنەكردنی 

ئەو كاریگەرە نێگەتیڤانەی كە دەرهاوێشتەی فەلسەفەی پۆزتڤیزم و زانستگەرا 

بە  تایبەت  كەرەستەیی  عەقاڵنیەتی  بۆ  ئایدیۆلۆژی  پاساوی  بە  بوون  و  بوون 

سیستمی سەرمایەداری كە پشت ئەستور بوو بە كۆنترۆڵكردنی ئەقاڵنی و زاڵبوون 

و كەڵەكەبوونی سەرمایە، ئەوەش بوو بەهۆی قەیرانی مۆدێرنێتە و شكسخواردنی 

لە بەدیهێنانی ئەو گفت و بەڵنیانەی كە مرۆڤایەتی دابوو.

ئەخالق ومرۆڤ
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و  زیندەیی  ئەخالقی  كایەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  مرۆڤ  مافەكانی  لۆژیكی 

بە  تایبەتمەندە  كە  یەكگرتووەكان  نەتەوە  لیژنەیەی  ئەو  پراكتیكی.  پزیشكی 

مەسەلەی  سەر  دەخاتە  تیشك  و  مرۆڤ  مافەكانی  پاراستنی  و  بەرەوپێشبردن 

دەبەستێ.  فەیلەسوفان  شێخی  هابرماسی  بۆچوونی  بە  پشت  مرۆیی،  جیناتی 

و  دەوا  لەگەڵ  لەشمان  ناو  سروشتییەكانی  شتە  هەیە  لەوە  ترسی  هابرماس 

دەرمان تێكەڵ بن و ببنە هۆی پەشێوبوونی بیروباوەڕە ئەخالقیەكانمان لەبارەی 

خۆمانەوە، بۆیە نابێ مرۆڤ لە رووی ژینەتیكەوە ژیان و ئایندەی دیاری بكرێ، 

چونكە ئەو شتە پەیوەستە بە ئازادی مرۆڤەوە، بەشێوەیەك ناكرێ مرۆڤ بڕوای 

بە ئازادی خۆی هەبێت ئەگەر ئایندە و كردەوەكانی الی روون و ئاشكرا بن. بۆیە 

مافی هەموو كەسێكە ئایندەی دیار نەبێت.

بەوپێەی خواست و چەمكی ئازادی دوو مافی بنەڕەتی مرۆڤن، وادەكەن 

مرۆڤایەتی وریا بن لە ئەندازیاری بۆماوەیی، گەرچی ئەندازیاری بۆماوەیی نیشانەی 

فەیلەسوف  ریكۆری  پۆل  پێشتریش  زانستە.  سەروسوڕهێنەرانەی  پێشكەوتنێكی 

بونیادنانەوەی  دوبارە  بۆ  هەوڵدانە  ئەخالق  كە  كردبوو  ئەوە  لەسەر  جەختی 

هەموو ئەو ناوەندانەی كە ئازادی وەك خاڵی دەستپێكردن و یاسا وەكو خاڵی 

گەیشتن پێكەوە گرێ دەدا.

جاڕدانی  پاشان  و  م��رۆڤ  ژینەتیكی  نەخشەی  دۆزی��ن��ەوەی  گەرچی 

سیاسی  و  زانستی  كایە  لە  شۆڕش  هەڵگیرسانی  هۆی  بوونە  مرۆڤ  كۆپیكردن 

مرۆڤ  كۆپیكردنی  كە  رایانگەیاند  بیرمەندانیش  جیهان.  لە  كۆمەاڵیەتییەكاندا  و 

مەسەلەیەكی نائەخالقیە، سەبارەت بەو كەسە كۆپیكراوەش پڕمەترسییە كە گوایە 

زیندانە لە جەستەی كەسە كۆپی لێكراوەكە. هەڵبەت سەبارەت بە تەكنەلۆژیای 

زیندەیی و زانستی تازە و كۆنترۆڵكردنی ژیناتەكانی مرۆڤیش هەر پڕ مەترسییە.

لە  نازیزمدا  رووخانی  و  جیهانی  دووەمی  جەنگی  لەكۆتایی  هابرماس 

ژیاندابوو و داوای ئەو شتەی كرد كە پێیدەوترا نیشتیمانیی دەستووریی. ئەوەش 

كە  دەكرد  سیاسی  كلتوری  لە  جۆرێك  دروستكردنی  داوای  بوو  بیرۆكەیەك 

بە  تازە  ئومێدیكی  دەیویست  رێگەیەوە  لەو  بگرێ،  لەخۆ  ئەوروپا  سەرانسەری 

گەنجان و نەوەی تازە بدات ئەوەش لە رێگەی لۆژیك و ئاكار لە مشتومڕدا.
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ئەمڕۆش ئەو شتە لەرێگەی رووبەرووبوونەوەی ئەخالقی زیندەیی بەدی 

لەكایەی  جیهان  كە  گەورەیەی  تەكنەلۆژییە  پێشكەوتنە  ئەو  دوای  و  هاتووە 

تەكنەلۆژیا و زانستە تازەكانەوە بەخۆیەوە بینیویەتی و دوای دۆزینەوەی ژیناتناسی 

كە ژیناتی مرۆڤ دیاریدەكات، خۆی بەسەر گۆڕەپانەكەدا سەپاندوە.

بەاڵم هابرماس لە سۆنگەی پسپۆڕێكی ئەو بوارەوە لە مەسەلەكە نەدواوە، 

ئەوەی  دەڵێ:  هابرماس  دەربڕیوە،  خۆی  بۆچوونی  فەیلەسوفێك  وەكو  بەڵكو 

سەرنجی من بەالی خۆیدا رادەكێشێ پێش هەموو شتێك دۆزینەوەی وەاڵمێكە 

بۆ ئەم پرسیارە: كاتێك رۆژێك دێ و سروشتی ژینەتیكی و چۆنیەتی كاركردنی 

ئەقڵمان كۆنترۆڵ دەكرێ، چۆن دەكرێ روانینمان بۆ خۆمان وەكو مرۆڤ بگۆڕین، 

مرۆڤێك كە دەژی و بەرپرسیارەتی كردەوەكانی لە ئەستۆ دەگرێ؟.

تەكنەلۆژیای  ئەو رۆژە هات كە جێبەجێكردنی  ئەگەر  پێیوایە  هابرماس 

زیندەیی بەسەر سروشتی ژیناتی و كۆنترۆڵكردنی ئەو بنەمایانەی كە لە رێگەیەوە 

ئەقڵی مرۆڤ كار دەكات، بوو بە مەسەلەیەكی ئاسایی و رۆتینی، ئەوە چاری 

ناچار دەبێ بەتەواوەتی دیدگا و روانینمان بۆ خۆمان بگۆڕین. چونكە بە قسەی 

كە  ناوەكیەی  ئیدراكە  ئەو  سەر  بكاتە  كار  دەتوانێ  پێشكەوتنە  ئەو  هابرماس 

تایبەتمەند و جیاكەرەوەی هەموو كەسێكە و هەمیشە هاوشانی كاروكردەوەمانمانە 

و دواجار مرۆڤ خۆی بیروباوەڕەكانی دروستدەكات و كۆنترۆڵ دەكات.

هابرماس دەڵێك یەكێك لە توخمە سەرەكیەكانی ئەو ئیدراكە بریتیە لە 

بیروباوەڕ  لۆژیك،  بنەمای  لەسەر  دەتوانێ  تاك  كە  بەوەی  تەواو  بڕوابوونێكی 

و كردارەكانی خۆی بونیاد بنێ. ئەگەریش هاتوو ئەو ئیدراكەمان بە ئازادی لە 

بیروكاردا داڕوخا بە كۆنترۆڵكردن و ئاراستەكردنی، ئەوە دەزگا دیموكراسیەكانیش 

دادەڕوخێن، لەسەردەمی ژان ژاك رۆسۆوە هاوواڵتی دیموكراسی بەوە لەوانی 

تەنها  نەك  هەیە،  درككردنی  و  بردن  پەی  توانای  كە  دەكرێتەوە  جیا  دیكە 

ئیدراكەی كە خۆی  ئەو  بەڵكو  یاساكانە،  ئامانجی  كە  ئیدراكەی  ئەو  رێگەی  لە 

سەرچاوەی یاساكانە.

جا بۆیە ئەو مناڵەی كە پێش لە دایكبوونی لەرووی ژینەتیكیەوە بەگوێرەی 

خواستی كەسو كارەكەی دیاریدەكرێ كاتێك دەگاتە تەمەنی هەرزەكاری هەست 
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ئازادی ئەخالقیدا  دەكات زیندانی هەندێ خواستی پێش لە دایكبوونیەتی و لە 

بەرپرسیاری  دەك��ات  هەست  هەرزەكارەكە  حاڵەتەشدا  لەو  بەندە.  و  كۆت 

كاروكردەوەكانی خۆی نییە، بەڵكو كەسوكارەكەی بەرپرسیارن لەكردەوەكانی ئەو، 

چونكە ئەوان ئەو سیفەتە ژیناتیانەیان بۆی هەڵبژاردوە. هەروەها هابرماس دەڵێ: 

درێژایی  بە  ناتوانن  بەاڵم  دەوێ،  مناڵەكەیان  بۆ  شتیان  باشترین  كەسوكارەكەی 

تەمەن باشترین خوو و رەوشت و سیفەت دیاری بكەن. بۆیە ئەو فەیلەسوفە 

ئەڵمانییە پێیوایە باشتر وایە ئەو شتە كورت بكرێتەوە بۆ ئەنجامدانی گۆڕانكاری 

لە ژیناتی پزیشكی، بۆ ئەوەی سەركێشی نەكەین بە ئەنجامدانی گۆڕانكاری لە 

هەروەها  لێدەكەوێتەوە.  پێچەوانەی  ئەنجامی  چونكە  ئەقڵی،  و  فیكری  ژیناتی 

رەزامەندی  و  كەسانی هزرمەند  لەنێوان  پزیشكیانەش  گۆڕانكارییە  ئەو  پێویستە 

ئەوان ئەنجام بدرێ.

دواجار، ئایا ئازادی بیركردنەوە و سەرپشكبوون ئەو مافە بنەڕەتییە نییە، 

كە دیموكراسی بەتاكی دەدات لەناو كۆمەڵگەدا؟، ئەی ئازادی بیركردنەوە شتێك 

نییە كە ئەمێستاش مرۆڤ لە هەوڵی بەدەستهێنانیەتی؟.

http://www.doroob.com/archives/?p=19718 :سەرچاوە
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ئاشتكردنەوەی زانین و بەرژەوەندی

»ڕەخنە الی هابرماس وەك خود- تێڕامان« 
هاوار محەمەد

مێژووی  بیستەمدا،  س��ەدەی  لە  ئەڵمانی  فەلسەفەی  مێژوونوسانی 

دەكەن،  پۆلێن  قۆناغ  دوو  بۆ  فرانكفۆرت  ڕەخنەیی  قوتابخانەی  پەرەسەندنی 

قۆناغی یەكەمیان هەر یەكە لە ماكس هۆكایمەر و تیۆدۆر ئەدۆرنۆ و هێربرت 

ماركۆزە، تیۆرسێن و نوێنەرە سەرەكییەكانین. قۆناغی دووەمیان یۆرگن هابرماس 

و ئۆلبرێخت ڤیلمەر و ئەلفرێد شمیت و كالوس ئۆفی، تێیدا درێژەیان بە بەشێك 

لە  دووركەوتنەوەیان  لەپاڵ  دا،  ڕەخنەیی  قوتابخانەی  سەرەكییەكانی  هزرە  لە 

بەشێكی دیكەی هزرەكانی قۆناغی یەكەمی قوتابخانەكە. هابرماس بە دیارترین 

نوێنەری قۆناغی دووەم دادەنرێت. 

ئەو، بەهۆی كاریگەربوونی بە فەلسەفەی ئەڵمانی و لە پاڵیشیدا شارەزایی 

زۆر و زەوەندی لە فەلسەفە و كۆمەڵناسیی فەرەنسیدا، بەتایبەتی میشێل فۆكۆ 

لە چەندین  ببەخشێ.  قوتابخانەكە  بە  دیكە  گوڕوتینێكی  توانی  درێدا،  و جاك 

بواری هزریدا خۆی داوە لە قەرەی بابەتگەلێكی گرنگ، ڕەخنەی پۆزەتیڤیزم و 

زانستگەرایی، تیۆری زانین، كردەی پەیوەندیگیری، ڕەخنەی تەكنۆلۆژیا و عەقڵی 

ئامێری، سیاسەت و ڕای گشتی، فەزای گشتی، و ئاكاری گفتوگۆ و ...هتد. بۆیە 

هابرماس بە ئەندازیاری سەرەكی تیۆری ڕەخنەیی نوێ  دادەنرێت . 

تیۆری ڕەخنە و تیۆری زانست   1-

 تێڕوانین بە دیدێكی ڕەخنەیی لە واقیعی ئارا و ئەوەی هەیە، یەكەم 

تیۆری ڕەخنەیی پێ  دەناسرێتەوە. هۆركایمەر  تایبەتمەندییە كە  و سەرەكیترین 

ئاوا  دیالێكتیكی«،  »خەیاڵدانی  جای(  )مارتن  كتێبەكەی  بۆ  پێشەكییەكەیدا  لە 

دەنووسێت: »تیۆری ڕەخنەیی پەیوەستە بە كەسانێكەوە كە بایەخدانێكی هاوبەش 

ئەوەیە  دەخات  یەكیان  ئەوەی  و   ... دەكاتەوە،  كۆیان  كۆمەاڵیەتی  تیۆری  بە 

كار  ئەو   . ئارا«  كۆمەڵگەی  دەڕواننە  ڕەخنەییەوە  دیدگایەكی  لە  هەمووان  كە 
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بایەخدانێكی  هەڵگری  خستیانەڕوو  قوتابخانەیە  ئەم  بیرمەندانی  بەرهەمانەی  و 

هاوبەشە، وێڕای جیاوازییان لە گۆشەنیگا هزرییەكانەوە، كە لە كۆششی داڕشتنی 

تیۆرانەی، كە هەژموونیان بەسەر  ئەو  بۆ  ئەڵتەرناتیڤ  فەلسەفەیەكی ڕەخنەیی 

بە  تەنیا  ڕەخنەیی  تیۆری  لێرەوە   . دەنوێنێت  خۆی  كردبوو،  هزردا  كایەكانی 

ڕەخنەگرتن لەسەر یەك ئاست و یەك بوار نەگیرساوەتەوە، بەڵكو سەرجەم پایە 

نەگۆڕەكانی دەسەاڵت و خودی كۆمەڵگەش دەهەژێنێ ، و ئەوە ڕووندەكاتەوە، 

كە چۆن كۆمەڵگەی باو و ئارا، كۆمەڵگەیەكی نا عەقاڵنی و سەركوتكەرە، ئەوەش 

بە هۆی كوشتنی دوو هێز لە مرۆڤدا: توانای گۆڕینی دەوروبەر لەالیەن خودی 

مرۆڤ و توانای هەڵبژاردنی عەقاڵنی . لەم دیدگا تایبەتییەوە، تیۆری ڕەخنەیی لە 

میراتی هزری ڕەخنەیی ئەڵمانی جیادەبێتەوە، وەلێ  لێی ناپچڕێ . تیۆری ڕەخنەیی 

تیۆرێك نییە سەر بە كانت یان هیگڵ یان ماركس، وەلێ پەیوەندیدارە لەگەڵیاندا، 

دیدی ڕەخنەیی  بەر  كەوتوونەتە  لەوەی كە هزرمەندانەش الی خۆیانەوە  جگە 

ئەم قوتابخانەیەوە.

تیۆری  توندی  ڕەخنەی  بەردەم  كەوتوەتە  كە  ڕێبازێك  زیاتر  لەمەش   

ڕەخنەیی، پۆزەتیڤیزمە، ئەمە لەپاڵ گورزوەشاندن لە زانستەگەرایی و میتۆدگەرایی 

و عەقاڵنییەتی ئامێری، كە لە چوارچێوەی خۆیاندا مۆنۆپۆلی حەقیقەت دەكەن، 

ئەمەش لەو دیدگایەوە كە تیۆرێك نییە بانگەشەی ئەوە بكات دارای حەقیقەتی 

هەمەكییە، و تەنانەت تیۆری ڕەخنەیی خۆیشی؛ ئەوەتا هۆركایمەر چوار ئەرك 

بۆ ئەم تیۆرە پێشنیار دەكات و تێیدا ئەم پرەنسیپانە دەخاتە ڕوو : 

لەڕێگەی  تیۆرێكدا،  هەر  لە  كۆمەاڵیەتی  بەرژەوەندی  كەشفكردنی   -1

بەكارهێنانی شیكردنەوەیەكی ڕەخنەییانەوە، تا قوڵبوونەوە بەنێو ئەو پەیوەندییە 

كۆمەاڵیەتییانەدا كە لەخۆیی گرتوون. 

تەنیا  دیالێكتیكی سەبژێكتی مرۆیی، كە  تێگەیشتنێكی  2- دروستكردنی 

لە وەسفكردنی بوونەوە )صیرورە(ی مێژوویی بۆ ئێستادا گیر نەخوات، بەڵكو لە 

دەركبردنی هێزە ڕاستەقینە گۆڕێنخوازەكان، و كاریگەری دانان لەسەر ملمالنێكانی 

سەردەمی ئێستامان، گەشە بكات. 

دەرەوەی  لە  تر  تیۆرەكانی  س��ەرج��ەم  وەك  ڕەخنەیی  تیۆری   -3
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پەرەسەندنی مێژوویی و كۆمەاڵیەتی نییە، و پرەنسیپێكی ڕەها نییە، یان باشتر 

و  )صیرورە(  بوونەوەی  دەرە  ڕەهایی  بنەمایەكی  هیچ  ئاوەژووكەرەوەی  بڵێین 

ڕەوتگیریی واقیع نیە، و تاكە بنچینە و پێوەرێكیش كە ئەم پێوەی پابەند بێت 

ئەوەیە كە لە خۆگری بەرژەوەندی زۆرینەی كۆمەڵگە و گروپە پەراوێزخراو و 

بەوەش،  بەرهەمهێناندا،  پەیوەندییەكانی  ڕێكخستنی  لە  بێت،  سەركوتكراوەكان 

لەڕێگەی لێك گرێدانەوەی تیۆر بە پراكتیكەوە، هەماهەنگی لەگەڵ واقیع دێتە 

گۆڕێ . 

4- ڕاستبوونەوە بەڕووی هەموو شێوەكانی ناعەقاڵنییەت، كە بەرژەوەندییە 

لە  واتە  بە عەقاڵنییەت،  بوون  داپۆشینیدا  لە هەوڵی  بااڵ دەستەكان  چینایەتییە 

تەقەالی دروستكردنی عەقاڵنییەتێكی ساختەدابوون، بۆ بەكارهێنانی ئەم عەقڵە لە 

قایمكردنی كۆڵەكەكانی ڕێكخستنی كۆمەاڵیەتی باودا. 

كەم  ڕەخنەیی الی خۆیانەوە،  تیۆری  بیرمەندانی  نزیكەیی سەرجەم  بە 

تا زۆر، پابەندبوون بەم ئەركانەوە، و پەرەیان پێداوە. جێی سەرنجە هۆركایمەر 

ئەوە دەخاتە ڕوو، كە خودی تیۆری ڕەخنەش لە جووڵەیەكی پێچەوانەدا بەرەو 

خۆی، ڕەخنە لە خۆی دەگرێت و خۆی دەخاتە نێو كۆنتێكستێكی مێژوویی و 

كۆمەاڵیەتییەوە، كە هیچ بنەمایەكی ڕەها بۆ بانگەشەی حەقیقەت و چەقبەستن 

لەسەر قەناعەتێك، ئاوەژووناكاتەوە. 

لێرەوە ڕەخنەگرتن لە پۆزەتیڤیزم و زانستگەرایی و میتۆدگەرایی، وەك 

غەمی  پێشكەوتوو،  پیشەسازی  كۆمەڵگەی  ئایدیۆلۆژیای  و  بااڵدەست  هزری 

سەرەكی پرۆژە هزرییەكانی تیۆری ڕەخنەیی بووە، ئەمەش لە سێ  ڕەهەندەوە: 

تێگەیشتنێكی  ناتوانێت  و  نەگونجاوە،  میتۆدێكی  پۆزەتیڤیزم  یەكەم: 

ڕاستەقینە بۆ ژیانی كۆمەاڵیەتی بەدیبێنێت. 

دووەم: پۆزەتیڤیزم تەنیا بایەخ و گرنگی بە دۆخی ئارا و ئەوەی هەیە، 

دەدات و دان بە سیستەمی كۆمەاڵیەتی هەبوودا دەنێت و ڕێگە لە هەر گۆڕانێكی 

ڕادیكاڵی دەگرێت. 

سێیەم: پۆزەتیڤیزم پەیوەستە بە بەرهەمهێنان و دوبارە بەرهەمهێنانەوەی 

شێوەیەكی نوێی هەژمون، واتە هەژموون و دەسەاڵتی تەكنۆلۆژی. 
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 لەپاڵ ئەمەشدا، هۆركایمەر لە سییەكاندا لە ڕوانگەیەكی سۆسیۆلۆژییەوە، 

زانستگەرایی هەڵسەنگاند، و وەك شێوە هزرێكی بۆرژوازی وەسفی كرد . 

و  وتمان  ڕەخنەییەوە  تیۆری  لەبارەی  ئەوانەی  هەموو  هابرماس  الی   

بەتایبەتیش ڕەخنەگرتن لە پۆزەتیڤیزم و زانستگەرایی یان میتۆدگەرایی، دەبینینەوە 

كە  دەكات  میكانیزمانە  ئەو  كەشفی  هابرماس  پێدەدرێت.  پەرەشیان  بگرە  و 

پۆزەتیڤیزم و زانستگەرایی پەیڕەوییان لێ دەكەن، جا ئەمانە چ پەیوەندیدار بن 

بە دەسەاڵتی ڕەمزی و سیاسی و زانستییەوە، یان پەیوەست بن بە )بەرژەوەندی 

زانین(�ەوە، ئەمەش لەبەرئەوەی لە دیدی هابرماسەوە »بێگەردی زانستی« بوونی 

بێگەردی  و  بێالیەنی  و  بابەتگەرایی  وەهمی  لەڕووی  پەردە  ئەو  بۆیە   . نییە 

زانست الدەبات، ئەوەش لە میانەی دەرخستن و زەقكردنەوەی ئەو بەرژەوەندییە 

مرۆییانەوە كە زانین لە خۆییان دەگرێت. 

دووبارە  بە  سەرقاڵە  بەرژەوەندی«�دا  و  »زانین  كتێبی  لە  هابرماس   

مرۆییەكانەوە،  بەرژەوەندییە  بە  گرێدانەوەی  و  زانین  تیۆری  بیناكردنەوەی 

بڵێین  باشتر  یان  دراوە،  ڕوودا  بە  پ��ەردەی  پەیوەندییە  ئەم  ساتە  ئەو  تا  كە 

سەركوتكراوە و دوورخراوەتەوە، ئەو لە پێشەكییەكەیدا بەم جۆرە نیازی خۆیمان 

بۆ ڕووندەكاتەوە: »هەوڵی مێژووییانەی ڕوو لە دووبارە دروستكردنەوەی پێش 

مەبەستی  بە  ئەمەش  خۆمەوە،  ئەستۆی  دەخەمە  نوێ ،  پۆزەتیڤیزمی  مێژوویی 

)زانین  بەرژەوەندی«  و  زانین  نێوان  پەیوەندی  سیستەماتیكییانەی  شیكردنەوەی 

تیۆری  دروستكردنەوەی  دووبارە  بۆ  هابرماس  هەوڵی  ل7(.  بەرژەوەندی،  و 

مەعریفەیە لە بەرامبەر تیۆری زانستدا، ئەمەش لەبەرئەوەی، بە بۆچوونی ئەو، 

سەر  دێنە  كە  كۆسپانەی  ئەو  وەالنانی  لە  بریتییە  زانستی  تیۆری  ئەركی  تاكە 

ڕێگای مەعریفەی پۆزەتیڤی. مەبەستی هابرماس لە تیۆری مەعریفە بیركردنەوەی 

»ڕۆڵی  دەڵێت:  هابرماس  )ئیپستمۆلۆژیا(یە،  زانستیش  تیۆری  و  فەلسەفییە، 

فەلسەفە، كە دەتوانرێت پێی بووترێت تیۆری زانین، لە بەرامبەر تیۆری زانستدا 

لە ناوەڕۆكی خۆی خاڵی كراوەتەوە...« )زانین و بەرژەوەندی، ل11(. 

 الی هابرماس زانستگەرایی واتە باوەڕی زانست بەخۆی، و یەقینی تەواو 

بە میتۆدۆلۆژی، ئەمەش واتە كرۆكی پۆزەتیڤیزم، بۆیە دەتوانین بڵێین لە بیری 
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هابرماسدا زانستگەرایی وپۆزەتیڤیزم تەماهی دەكەن، لێرەشەوە، پۆزەتیڤیزم دان 

ئەمەش  نانێت،  خۆی  لەدەرەوەی  دیكەدا  مەعریفەیەكی  جۆرە  هیچ  بوونی  بە 

هەوڵی  لە  و  سەركوتكەرە  مەعریفی  ڕێبازێكی  زانستگەرایی  كە  ئەوەیە  واتای 

كورتكرنەوەی مەعریفەدایە لە خۆیدا »ئیدی ناتوانین وا لە زانست تێبگەین كە 

شێوەیەكی پۆتێنشیالێتی زانینە، بەڵكو دەبێت زانست و مەعریفە یەكسان بە یەكتر 

بكەین« )زانین و بەرژەوەندە، ل11(. هاوپەیمانی و هاوئاهەنگی و تەماهیكردنی 

زانستگەرایی لەگەڵ پۆزەتیڤیزمدا كارێك دەكات كە پۆزەتیڤیزم هەموو میراتی 

ئەزموونگەرایی و عەقاڵنی بخاتە گەڕ بۆ چەسپاندنی بڕوای زانست بە ڕاستگۆیی 

لەپاڵ  هابرماس،  بەرژەوەندی«�دا،  و  »زانین  كتێبی  تەواوی  لە  خۆی.  تەواوی 

بەدوای  پۆزەتیڤیزمدا،  ڕەخنەگرتنی  و  بەرژەوەندی  و  زانین  گرێدانەوەی  لێك 

دۆزینەوەی ئەو سیستەمە مەرجەعییانەدا دەگەڕێت كە ئەگەرەكانی مەعریفە و 

كەوتنەوەی زانین لە خۆ دەگرن، واتە هەلومەرجەكانی بوونی شیاوێتی زانین.

لە دیدی هابرماسەوە، گۆڕینی تیۆری زانین بە تیۆری زانست )ئیپستمۆلۆژیا( 

سیستەمی  سەبژێكت  ئیدی  زانستدا  تیۆری  »لە  كە  دەگرێت  سەرچاوە  لەوەوە 

مەرجەعی نانوێنێت«. الی كانت لە پرۆسەی ڕەخنەی عەقڵ لە خۆیدا، سەبژێكت 

لە  زانین.  جێكەوتكردنی  هەلومەرجەكانی  سازدانی  ڕەگەزەكانی  لە  ڕەگەزێكە 

كانتەوە هەتا ماركس، كە ڕیشەكەی وا لە كۆجیتۆی دیكارتیدا، سەبژێكت وەك 

بۆیە  ك��راوە،  وێنا  جۆر  و  ڕوح  وەك  خود،  ئاگایی  بە  هەستیاری  و  ئاگایی، 

سەبژێكت توانای یەكالكردنەوەی كێشەی ڕاستگۆیی گووتەكانی هەبووە، ئەمەش 

مێژووی  بەهۆی  كە  هەلومەرجانەی  ئەو  دروستبوونی  بۆ  گەڕانەوە  میانەی  لە 

زیاد  خۆگرتووە.  لە  زانینی  پۆتێنشیالێتی  مرۆییەوە،  جۆری  گشتیی  پەیدابوونی 

و  دەكات،  سەبژێكتەوە  لەبارەی  پرسیار  لەسەر  سازش  زانست  »تیۆری  لەمەش 

و  سیستەمەكان  وەك  كە  زانستانەدا  ئەو  بەالی  وەردەگێڕێت  ڕوو  ڕاستەوخۆ 

و  تیۆرەكان  دروستكردنی  بۆ  ڕێساكان  پێكهاتەی  وەك  یان  میتۆدەكان،  و  پرس 

و  )زانین  بەدەستن«  حازر  و  پێدراو  ڕێسایانە،  ئەو  بەرمەبنای  تاقیكردنەوەیان 

بەرژەوەندی، ل82(. 

تیۆری زانست ئیدی وابەستە نییە بە سەبژێكت و و تواناكانییەوە، بۆیە خود 
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وەك سیستەمی مەرجەعی نەفی دەكاتەوە، و لەنێو پرۆسەیەكی میتۆدۆلۆژیشدا 

خود بە بابەت دەكات، یان خود بە پرۆسەی بە بابەتبووندا دەبات.

تیۆری زانستدا، هاوتاكردنی زانست بە  لە  زانین  تیۆری  كورتبوونەوەی 

شێوەیەدا  لەم  گواستنەوەیەكی  لە  تێنەپەڕیووە،  قوربانیدان  و  زیان  بێ   زانین، 

دیارترین قوربانییەك كە گورزی قورسی بەركەوتووە، بە دیدی هابرماس، تەنیا 

ئەفسانە و میتافیزیك نییە، بەڵكو فەلسەفە و بیركردنەوەی فەلسەفییە، چونكە 

لە  بەرداربوونە  دەست  و  نەفیكردنەوە  بنچینەی  پۆزەتیڤیزم  ئیپستمۆلۆژیای 

بیركردنەوە، ئەمەش واتە سەركوتكردنی بیركردنەوەی فەلسەفی .

 لە دیدی هابرماسەوە پۆزەتیڤیزم و زانستگەرایی، شەرعییەت بە جۆرەكانی 

ڕێگەی  لە  ئەوەش  دەبەخشن،  پیشەسازیدا  كۆمەڵگەی  لە  دیسپلین  و  چاودێری 

بارەیەوە  بابەتگەرایی زانست و تەكنیكەوە )دواتر لەم  )بێالیەنی( و  بانگەشەی 

دەدوێین(.. لە بەرامبەردا هابرماس جەخت لەسەر نا-بێالیەنی پراكتیكی زانستی 

دەكاتەوە و ئەوە دەردەخات كە هەر جۆرێكی زانین لەالیەن بەرژەوەندییەكی 

دیاریكراوەوە ئاراستە دەكرێت. بیركردنەوەی هابرماس لە بەرژەوەندی بۆ ئەوە 

نییە كە زانین لە چوارچێوەیەكدا لە قاڵب بدات، و تیۆرەكان نمایندەی بكەن، 

بەڵكو بۆ ئەوەیە زانین، بەهۆی بەرژەوەندییەوە، لە مومارەسەی كرداری و لە 

ژیانی كۆمەاڵیەتیدا توانای ڕەخنەگرتنی هەبێت، ئەمەش واتە لێك گرێدانەوەی 

تیۆر بە پراكتیكەوە. 

 زانستگەرایی لەڕێگەی میتۆدۆلۆژیایەكی توندوتۆڵەوە ئیش دەكات، لە 

زانستدا ئەوەی مەرجەعە میتۆدە، و حەقیقەتیش لە دەرەوەی میتۆدەوە بوونی 

الیەنی  یان  هەبێ،  پرسیارەكان  هەموو  بۆ  وەاڵمی  دەتوانێ   كە  میتۆدە  نیە؛ 

دیوێكی  بە  نەدات،  چوارچێوەی خۆی  لەدەرەوەی  دیكە  پرسیاری  بە  ڕێ   كەم 

تریشدا، میتۆد وەك گادامیر لە چاوپێكەوتنێكیدا دەڵێ ، وەاڵمی هیچ پرسیارێك 

ناداتەوە جگە لەوانەی كە لە چوارچێوەی خۆیدا خۆی ڕێی بە خستنەڕوویانداوە. 

زانستگەرایی لە ڕێگەی میتۆدۆلۆژیاوە، زانستی كردۆتە تاكە چاالكییەكی مرۆیی 

كە هەڵگری مانا بێت . میتۆدۆلۆژیا ڕاستەوخۆ ڕوو لە بابەت دەكات، لێرەوە 

لە پەیوەندییەكی یەكالیەنەی ئەزموونیدا هەموو شتەكان بە بابەت دەكات، بۆیە 
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لەجیاتی پرسیاركردن لە هەلومەرجە ترانسێندنتالییەكانی زانین و ڕەوشی هاتنە 

سەرهەڵدەدات،  تیۆرییەكاندا  پەیوەندییە  لە  پۆزەتیڤی  پرسیاری  زانین،  ئارای 

فەرمۆش  جیهان  دروستبوونی  ئیشكالییەتی  پۆزەتیڤیزم  هەڵوێستی  لەمەشەوە 

دەكات، و مانای خودی زانینیش دەبێتە مانایەكی ناعەقاڵنی لە ژێر ناوی زانینی 

توندوتۆڵ و تۆكمەدا . 

ڕەخنەی هابرماس لە پۆزەتیڤیزم هەم الیەنی فەلسەفی و هەم الیەنی 

ئایدیۆلۆژیش دەگرێتەوە. پۆزەتیڤیزم ڕەوایەتی بە دەسەاڵتی تەكنۆلۆژی دەدات، 

لەمەشەوە دەسەاڵتی تەكنۆكراتی دەبێتە نموونەی بااڵ بۆ پەیوەندی نێوان بڕیاری 

سیاسی و زانینی زانستی. لەم ڕوانگەیەوە هابرماس تەكنۆلۆژیا و زانست وەك 

ئایدیۆلۆژیا دەبینێت . 

خۆی  )ئەزموونی(دا  سروشتییەكان  زانستە  لە  چۆن  وەك  پۆزەتیڤیزم 

بەرجەستەكردووە، بە هەمان شێوە لە زانستە مرۆییەكان یان بە قەولی هابرماس 

ئەوەی  سروشتییەكاندا  زانستە  لە  سەپاندووە.  خۆی  روحییەكان(یشدا  )زانستە 

ئەزموونی-شیكاری چاودێرییەكی سیستماتیكییە  لێكۆڵینەوەی  ئەزموونە.  بنەمایە 

بۆ ڕەوتگیریی )سیرورە( زانست لە بازنەی كردەی ئامێریدا. بەم مانایە زانستی 

و  تێبینیكردن  )ك��ار(ەوە.  بە  یان  تەكنیكییەوە،  كردەی  بە  پەیوەستە  سروشتی 

چاودێریكردنیش كەرەستەی هەڵسەنگاندنی دەرەنجامەكانن بۆ هێنانەئارای كارێكی 

سەركەوتوو لە پرۆسەی بەرهەمهێناندا. 

ڕەوتگیریی  لە  بریتییە  ئەزموونی  لێكۆڵینەوەی  بۆ  مەرجەعی  سیستەمی 

كە  دەكات  ناچار  سەبژێكت  لێكۆڵینەوە  بەرەوپێشچوونەكانی  و  لێكۆڵینەوە، 

و  میكانیزم  لێكۆڵینەوە  جەبرەكانی  بخوات،  گیر  لێكۆڵینەوەدا  سنورەكانی  لە 

ئەنجامەكان دیاریدەكەن، ئەوەی سەبژێكت دەبێت بیكات تەنیا شرۆڤەكردنەكانە. 

 لە دیدی هابەماسەوە، ماركس پەیامبەری هزری تەكنیكییە، ئەو لەڕێگەی 

سروشت،  و  مرۆڤ  نێوان  سەنتێنزی  وەك  لەبەرچاوگرتنی  و  كار  ڕەوتگیریی 

بەرجەستەكەری ئەم دیدە بووە »بەالی ماركسەوە سروشت پێشنۆرەیی ڕەهای 

هەیە بەسەر ڕوحدا« و كار »بە دیاریكراوی بریتییە لە ڕەوتگیریی نێوان مرۆڤ 

و سروشت، ناوەندێك كە تێیدا مرۆڤ دەبێتە نێوانكارەیەك لەنێوان سروشت و 
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گۆڕینی مادە لەڕێگەی كاری تایبەتی خۆیەوە« . مرۆڤ بۆ ئەوەی سروشت بخاتە 

ببات،  گۆڕیندا  پرۆسەی  بە  كارەوە  لەڕێگەی  ماددە  دەبێت  خۆیەوە،  خزمەتی 

جۆر و خێرایی و تێچوونی ئەم گۆڕینەش پەیوەستە بەو تەكنیكانەی كارەوە كە 

یان  كار وەك دەستخستنی شتێك،  كە  دەكات  كارێك  ئەمەش  لەبەردەستیدان، 

كارێكی سەركەوتوو چاوی لێ  ببڕدرێت، بۆیە لەدیدی هابرماسەوە، كار لە هزری 

ماركسدا، سەنتێنزی سروشت و مرۆڤە، یان بە مانایەكی تر، یەكێتی ئەم دووانەیە. 

 زانستە روحییەكان كە زانستی كردەیین، لە جیاتی شرۆڤە یان تێبینی، 

تێگەیشتن دێننە ئاراوە، لە جیاتی مامەڵەی مرۆڤ )كۆمەڵی مرۆیی( سروشت، 

كە  دروستدەبێت،  هێرمینتیكیدا  پرۆسەیەكی  لە  م��رۆڤ،   – مرۆڤ  مامەڵەی 

ئامانجەكەی چاوبڕینە لە تێگەیشتن لەنێوان كۆمەڵە كەسانێكدا لەنێو بازنەیەكی 

هاوبەشدا، هەر یەكە و بە گوێرەی ئاستی كولتووری ڕۆشنبیری خۆی، ئەمەش 

نەك لە ڕێگەی كارەوە، بەڵكو لە ڕێگەی كارلێكەوە، یان باشتر بڵێین لەڕێگەی 

زمانی ئاڵوگۆڕەوە. 

 لە زانستە ڕوحییەكاندا كە دێلتای چەند هێڵێكی جیاكەرەوەیان بۆ دەكێشێت 

بۆ جیابوونەوەیان لە زانستە سروشتییەكان، ئەزموونی خود وەك سەبژێكت دێتە 

ئاراوە، بەاڵم نەك لەنێو پرۆسەیەكی خود-ڕەخنەییدا، بەڵكو لەنێو بەشداری نێوان 

خودەكاندا: »بەشداری هاوبەشی نێوان سەبژێكتەكان بۆتە سیستەمی مەرجەعی كە 

تێیدا سروشت بە بابەت دەكەین« . ئەوەی هابرماس ڕوونیدەكاتەوە ئەوەیە، كە 

زانستە سروشتییەكان و زانستە مرۆییەكان لە مامەڵەكردنیاندا لەگەڵ حەقیقەت، و 

واقیع، و ئەزمووندا جیاوازییان هەیە، هەروەها میكانیزمی ئیشكردن و دەرەنجام 

و لێكەوتەكانیشیان جیاوازە »ئێمە سروشت شرۆڤە دەكەین، و ژیانی دەروونییش 

دەكەن؛  ئاراستەیان  كە  بەرژەوەندییانەدا  لەو  جیاوازی  لەپاڵ  ئەمە  تێدەگەین«، 

لەگەڵ ئەمانەشدا ئەم دوو زانستە تا ڕادەیەكی زۆر بە میتۆدۆلۆژیای پۆزەتیڤیزم 

كارلێكی  لە  هێرمینۆتیكییەكان  »زانستە   . دەكەن  كار  لێكۆڵینەوە  لۆژیكی  و 

ئەزموونی-  زانستە  چۆن  وەك  پارێزراون،  ئاڵوگۆڕدا  زمانی  لە  پەیوەستكاریدا 

شیكارییەكان لە بازنەی وەزیفەكانی كردەی ئامێریدا پارێزراون« بەم جۆرە بواری 

زانستە مرۆییەكان كارلێك یان كردەی پەیوەندیگیری نێوان كەسە بەشداربووەكانە 
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لە ژیانی كۆمەاڵیەتیدا، لەڕێگەی میانەگیرێكەوە كە ئەویش زمانە، و دەرەنجام 

تێگەیشتن دروست دەبێت، ئەمەش كاركردنە بە عەقڵی پەیوەندیخوازی: »زمان 

بەم جۆرە سەبژێكت، كە هەڵگری   . نێوان سەبژێكتەكانە«  زەمینەی هاوبەشی 

تێگەیشتن  زمانەوە،  ڕێگەی  لە  بكرێت،  بابەت  بە  بەرلەوەی  ژیانە،  كولتووری 

دروست دەكات، و بەم جۆرەش لە ڕەوتگیریی زانیندا دەتوانێ  ڕۆڵ بگێڕێت. 

وێڕای ئەم ڕەخنانە، هابرماس لە شیكردنەوەی پەیوەندی نێوان زانین و 

بەرژەوەندیدا ئەوە پشت ڕاست دەكاتەوە، كە ڕەخنەگرتنی ڕادیكاڵییانەی زانین 

زانست  بیركردنەوەی  لەپاڵ  ئەمە  دەبێت،  كۆمەڵگەدا  تیۆری  شێوەی  لە  تەنیا 

لەخۆی. ئەو پێی وایە دەروازەی ئەم ڕەخنە ڕادیكاڵییە )خود- تێڕامان(ی زانستە 

لە خۆی. غەمی سەرەكی هابرماس دامەزراندنی تیۆرێكی نوێیە بۆ عەقاڵنییەت كە 

دەستەبەر و فەراهەمكەری تیۆری كۆمەڵگە بێت. مەبەستی هابرماس لەمە ئەوەیە 

بەرهەمهێنەر  هێزێكی  وەك  گشتی(،  بە  كۆمەڵگە  مەعریفەی  )واتە  زانین  كە 

خودیی  ئاگایی  دیاریكردنی  و  كۆمەاڵیەتی  ژیانی  ڕەوتی  لە  بەرهەمهێنانەوە  و 

مەعریفەی  بە  دەرك  »دەكرێت  دەبێت:  بەشدار  كۆمەاڵیەتییەكاندا  سەبژێكتە 

كۆمەڵگە بكەین، كە ئاگایی خودیی سەبژێكتە كۆمەاڵیەتییەكان دیاریدەكات، هەر 

دەگاتە  تا  كۆمەاڵیەتییەكانەوە  گروپە  پراگماتیكی  تێگەیشتنی خودیی  قۆناغی  لە 

تیۆرێكی گونجاو بۆ كۆمەڵگە« )زانین و بەرژەوەندی، ل. 60(. 

ڕاڤەكردنی  بۆ  چوارچێوەیەكە  تاكە  بەرهەمهێنان  ماركسەوە  دیدی  لە   

تەكنیكییەوە  زانستی  لەڕێگەی  بەرهەمهێنان  و  زانین،  وەزیفەی  و  سەرهەڵدان 

جۆری  پاراستنی  و  سەرهەڵدان  لە  دەبێت  بەشدار  ئەمەش  پێدەدرێت،  پەرەی 

سەرجەم  ئامانجی  و  بەرژەوەندی  بەگشتی  مرۆیی  جۆری  پاراستنی  مرۆیی. 

زانینەكانی مرۆڤە. بە بڕوای هابرماس، ماركس لەم دیدەیەوە بۆ بەرهەمهێنان، 

بەهۆی  ماركس  ب��ەاڵم  كۆمەڵگەوە،  تیۆری  دامەزراندنی  لە  دەبێتە  نزیك 

پێشنۆرەییدانی بە تەكنۆلۆژیا و كردەی تەكنیكی و پەیوەندی هەژموونگەرایانەی 

مرۆڤ بەسەر سروشتەوە ناتوانێت وێنای تیۆرێكی ڕەخنەیی بكات كە تێڕامانی 

و  مرۆڤ  سەنتێزی  وەك  كار  بۆ  ئەو  ماددییەكەی  چەمكە  و  هەبێت  خود  بۆ 

سروشت، تەنیا لە چوارچێوەی كاتیگۆریای كردەی ئامێریدا مایەوە، نەك وەك 
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و  سەرهەڵدان  ڕاڤەكردنی  بۆ  چوارچێوەیەكە  تاكە  بەرهەمهێنان  مادام  ڕەخنە. 

وەزیفەی زانین، ئەوا زانستە مرۆییەكان لەنێو كاتیگۆرییەكانی زانینی تەكنیكیدا 

دەردەكەون. گۆڕانی خود- تێڕامان مرۆیی لەوێدا ڕوو وەردەگێڕێت كە مەعریفە 

لێرەوە  سروشتەوە،  ڕەوتگیریی  بە  حوكمكردن  بۆ  دەكرێت  دەرەوە  ئاراستەی 

بۆ حوكمكردن  ئاگایی خودیی سەبژێكتە كۆمەاڵیەتییەكان دەگوازرێنەوە  قۆناغی 

بە ڕەوتگیری ژیانی كۆمەاڵیەتییەوە، واتە »مەعریفەی تێڕامانی دەگۆڕدرێت بۆ 

مەعریفەی بەرهەمهێنان« . 

 هابرماس باس لەوە دەكات كە چۆن لە ڕەوتی گەشەسەندنی زانست 

و تەكنیكدا ڕەوتگیریی )كار( وەك سەنتێنز، كە مرۆڤیش دەبێتە ناوەند لەنێوان 

مرۆڤ  ئیدی  زانست،  ڕەوتگیریی  بۆ  دەگۆڕێت  خۆیدا،  بەرهەمی  و  سروشت 

ئامێریش وەك كاركەر جێی دەگرێتەوە، واتە زانست دەبێتە  دەبێتە چاودێر و 

هێزی بەرهەمهێنان. ئەم گۆڕانە مانای ئازادبوونی ئاگایی مرۆڤ نییە، و ڕزگاری 

بەسەر  دەسەاڵتدارێك  و  چاودێر  وەك  سروشت،  جەبرەكانی  لە  نییە  مرۆڤ 

دامەزراوەییە  چوارچێوەیەكی  سەرهەڵدانی  بەڵكو  بەرهەمهێنانەوە،  ڕەوتگیریی 

بۆ حوكمكردنی تەكنیكی شیاو: »زانستە كۆمەاڵیەتییەكان كە دەكرێت لەنێو ئەم 

بیرۆكەیەدا گەشەی پێبدرێت دەبێت مێژووی جۆر وەك سەنتێنز، لەمیانەی كاری 

كۆمەاڵیەتییەوە، و تەنیا لە میانەی كاری كۆمەاڵیەتییەوە، پێك بهێنێت« ، بۆیە 

لەدیدی ماركسەوە زانستە سروشتییەكان و زانستە مرۆییەكان ڕێكخستن لەنێوان 

خۆیاندا دێننە ئاراوە و ئاڵوگۆڕ دەكەن، بەم جۆرە زانستە سروشتییەكان و زانستە 

مرۆییەكان لە دوو شوێنەگە و بواری جیاوازەوە بۆ یەك ئامانج بە هاوبەشی كار 

دەكەن: بە زانستكردنی بەرهەمهێنان و تەحەكومكردن بە ڕەوتگیری سروشتی و 

ژیانی كۆمەاڵیەتی. هەر لەم دیدەوە، بە زانستكردنی بەرهەمهێنان كارێك دەكات 

كۆمەاڵیەتیدا دروست  ڕەوتگیری  لە  نێو چینەكاندا،  لە  كە شوناسی سەبژێكت، 

لەالیەكی  سروشتییەكانن؛  زانستە  پاشكۆی  مرۆییەكان  زانستە  بارەدا  لەم  ببێت، 

بەرهەمهێنانی  ڕەوتگیری  لە  خۆیان  وەزیفەی  سروشتییەكان  زانستە  تریشەوە 

سەبژێكتی جۆری مرۆییدا دەركدەكەن، لەم بارەشدا زانستە سروشتییەكان دەبنە 

پاشكۆی زانستە مرۆییەكان. لە هەردوو بارەكەشدا، خود- تێڕامان وەالنراوە و 
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بگرە دوورخراوەتەوە.

 پێویستە ئەوە بڵێین كە »خود- تێڕامان« self reflective ئەوە نییە كە 

لە ترادسیۆنی فەلسەفیدا پێیدەوترێت »فەلسەفەی ئاگایی«، كە سەبژێكت دەكاتە 

سەنتەر و میحوەر، ئەم دیدە بۆ فەلسەفەی ئاگایی لە دیكارتەوە هەتا هوسرەڵ 

پەیڕەوی لێ  كراوە، بەڵكو »خود- تێڕامان« پەیوەستە بە فەلسەفەی ڕەخنەییەوە 

ئەویش  دەكاتەوە،  هاوسەنگ  فەلسەفەی خود-ئاگایی  هەڵەكانی  زێدەڕەوی  كە 

بە سەربارخستن و دەرخستنی كۆمەڵێك ناوچە و پنتی فەرامۆشكراو كە ئاگایی 

و عەقاڵنییەتی هاوچەرخ و بەتایبەتیش پۆزەتیڤیزم، بەسەریدا بازیان داوە. ئەم 

میتۆدگەرایی  و  زانستگەرایی  و  فەلسەفی  میراتی  دادگایی  ڕەخنەییە  فەلسەفە 

دەكات، ئەویش جوڵەیەكە بەرەو ناوەوەی خود و تێكشكاندنی ئەو دەسەاڵتانەی 

كە بوونەتە هۆی خەساندن و چەپاندن و سەركوتكردن و دروستكردنی ناوچەی 

پەراوێزخراو و نادیار و دوورخراوە لە سەبژێكتدا، و دابەشكردنی سەبژێكت و 

نەبینینی خود وەك كۆیەك، و ئاڵۆزی بەرامبەر بە خود، نەك هەستكردن بە خود 

وەك ئاگایی، و ڕوونبینینی خود، هەلومەرجی ئەم هەنگاوە ئازادیبەخشە چاالكی 

پەیوەندیگیرییە كە تێیدا گفتوگۆیەكی خاڵی لە دەسەاڵت و هەژموون و فەزایەكی 

ئەڵتەرناتیڤی  ئەمەش  دەگوزەرێت،  لە  جەبرێك  هەر  لە  دوور  ئازادی  كراوەی 

عەقاڵنییەتی ئامێری دێنێتە كایە، و هزرێكی نوێش بۆ مۆدێرنیزم دەخاتە ڕوو، كە 

دەكرێت هەموو ئەمانە لە تیۆرێكدا، بە ناوی »تیۆری كۆمەڵگە« ، كۆ بكرێنەوە، 

تیۆرێك كە ئەم بەرژەوەندییە ئازایبەخشە پاڵنەرییەتی، كەواتە ماهییەتی تیۆری 

كۆمەڵگە تیۆری ڕەخنەییە، یان زانستە ڕەخنەییەكانی وەك دەروونشیكاری، یاخود 

تێڕامانی سەبژێكی لە مێژووی جۆری مرۆیی، هەروەها ئەم تیۆرە دەرگیرە لەگەڵ 

فەلسەدا و لێی دابڕاو نییە، بەڵكو تێیدا فەلسەفە وەك چاالكییەكی ڕەخنەیی لە 

خۆ گیراوە، هابرماس دەبێژێت: »تیۆری كۆمەڵگە كە خود- تێڕامان لە مێژووی 

جۆر دەخوازێت، ناتوانێت بە ئاسانی فەلسەفە نەفی بكاتەوە، چونكە فەلسەفە 

ڕەخنەش  دەرەوەی  لە  و  ڕەخنەیی،  حوكمێكی  دیلی  بكاتە  زانست  دەتوانێت 

فەلسەفە، وەك تیۆری زانین، هیچ مانایەكی نامێنێت«. 
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2-زانست و تەكنیك وەك ئایدیۆلۆژیا

بۆیە هەر  ئاراستە دەكات،  بەرژەوەندی مەعریفە  بڕوای هابرماس  بە   

ئامانجێكی مرۆییدایە. بە  لەپێناو  گرنگیدانێك بە زانست و پەرەپێدانی زانست 

بڕوای هابرماس زانستێك نییە پاك، بێگەرد، بێالیەن و لە دەرەوەی بەرژەوەندی 

بێت. بێالیەننەبوونی زانست، هەرگیز بەو مانایە نییە كە پەیوەندییە كەسییەكان و 

میزاج، زانست ئاراستە دەكەن، بەڵكو مانای ئەوەیە كە زانست لە بۆشاییە نایەت 

و بۆ بۆشاییش ناڕوات، بەڵكو لە ڕەوتگیریی سروشتی و كۆمەاڵیەتیدا كاریگەری 

لە كۆنتێكستێكی عەقاڵنیدا  ژیانی جۆری مرۆیی، و  لە شێوە  هەیە و بەشدارە 

بۆ  هێز  ئیرادەی  یان  بەرهەمهێنان  هێزی  دەبێتە  و  دەكات  سیاسیش  حساباتی 

كۆنترۆڵكردن، كۆنترۆڵكردنی سروشت و ڕەوتگیریی سروشت، و كۆنترۆڵكردنی 

ڕەوتگیریی مرۆڤ و كۆمەڵگە. هەرچی دیوەكەی دیكەی زانستە، كە تەكنیكە، 

بریتییە لە جێبەجێكردنی زانستیانەی مەعریفە )یان تیۆرەكان( بۆ هێنانە كایەی 

بازنەی  لە  زانستە  كاركردنی  یاخود  سەركەوتووتن،  بە  مەحكوم  كردارێكی 

كردەیەكی ئامێریی سەركەوتوودا، كە دواجار شتەكان و مرۆڤەكانیش دەگۆڕێت بۆ 

ئامێر و بەمەش هێزە ڕەخنەیی و ئازادیبەخشەكەی سەركوت دەكات. 

ناتوانێت  سروشتییەكان  زانستە  كە  ك��ردووە  بەوە  دەركی  هابرماس   

تاوتوێی ناوەڕۆكی ژیانی كۆمەاڵیەتی بكات، كە لە ڕێگەی زمانی ئاڵوگۆڕەوە ڕاڤە 

دەكرێت، و بە بڕوای ئەو جیهانی زانستە ئەزموونییەكان لە جیهانی كۆمەاڵیەتی 

جیاوازە، و جیهانێكە دەتوانرێت بیركارییانە بژمێردرێت و جیهانی كۆمەاڵیەتیش 

جیهانی خۆشەویستی و كینە و ژیان و مردن و ئومێد و نا ئومێدی و جوانی 

ترادسیۆن و هەستەكان و  ئاكار، و غەریزە و  و دزێوی، و عەقاڵ و عاتیفە و 

جیهانی زمانی هاوبەشە، ئەی ئەم دوو جیهانە چۆن تێكەاڵ دەبن، هابرماس بەم 

ژیانی  بێنە  ناتوانن  توندوتۆڵەكان  زانستە  »پێدراوەكانی  وەاڵمدەداتەوە:  جۆرە 

كۆمەاڵیەتییەوە، تەنیا لە ڕێگەی پراكتیزە تەكنیكییەكانیانەوە نەبێت، واتە وەك 

زانستێكی تەكنۆلۆژی« )زانست و تەكنیك وەك ئایدیۆلۆژیا، ل. 103(. 

 هابرماس لە كتێبی )زانست و تەكنیك وەك ئایدیۆلۆژیا(�دا ، و بە بە 
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تەكنیكی  و  زانست  ئایدیۆلۆژییەی  ڕۆڵە  ئەم  ماكۆزە،  تێزەكانی  لە  داكۆكیكردن 

پاڵ  دەدەنە  ئامێر  سیفەتی  تەكنۆلۆژیا  و  »زانست  پێیوایە  كە  ڕوونكردوەتەوە، 

شتەكان و تەنیا وەك كەرەستەگەلێك لێیاندەڕوانن، بەمەش كۆسپ دەخەنە سەر 

ڕێگەی ڕزگاربوون و خودی مرۆڤیش دەگۆڕن بۆ ئامێر« .

 هابرماس بە ڕوونكردنەوەی چەمكی )عەقاڵنییەت( الی ڤێبەر، دەست 

پێدەكات و پێیوایە ئەم چەمكە چاالكیی ئابووری و شێوە جووڵەی مافی تایبەتی 

واتە  ئەمەش  دیاریدەكات،  بیرۆكراسی  كۆنترۆڵكردنی  شێوەكانی  و  ب��ۆرژوازی 

لە  دەرەنجامەكانی  و  میكانیزمەكان  كە  كردەیەك  عەقاڵنی،  كردەی  وەدیهێنانی 

تەباییدان، واتە دۆزینەوە باشترین میكانیزم بۆ مەبەستی لەبەرچاوگیراو؛ هابرماس 

هابرماسەوە،  دیدی  لە  ڤێبەر،  هۆیەوە  بەم  )ستراتیژی(.  كردەی  دەڵێ   بەمە 

دامەزراوەییكردنی  بە  دەبەستێتەوە  كۆمەڵگە  پێشكەوتووی  عەقاڵنیكردن(ی  )بە 

پێشكەوتنی زانست و تەكنیكەوە، لەم ڕێگەیەشەوە زانست و تەكنۆلۆژیا شەرعییەتە 

كۆنەكان دەسڕنەوە و شەرعییەتی نوێ  دەبەخشنەوە. لە ڕوانگەی هابرماسەوە، 

ماركۆزە دەركی بەوە كردووە كە ئەم )عەقاڵنییەت(�ە عەقاڵنییەتێكی ڕواڵەتییە، 

)عەقاڵنییەت( نییە بە مانا دروستەكەی، بەڵكو شێوەیەكە لە كۆنترۆڵكردنی سیاسی، 

تا دەگاتە هەڵبژاردنی دروست لەنێوان ستراتیژییەتەكان و بەكارهێنانی گونجاوی 

تەكنیكەكان، و خۆ دزینەوە لە پەیوەندی بەرژەوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان، و خۆ 

دزینەوە لە تێڕامان و دووبارە بنیاتنانەوەی عەقاڵنییەت )زانست و تەكنیك...، 

بە  پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانیش  بەڵكو  كردەكان،  نەك  لەم دۆخەدا  ل. 44(. 

عەقاڵنی دەكرێن، ئەمەش واتە بەرجەستەبوونی كۆنترۆڵكردن لەڕێگەی دامەزراوە 

زانستییەكان و تەكنۆلۆژیاوە. ماركۆزە دەگاتەوە ئەوەی كە نەك تەنیا بەكارهێنانی 

تەكنۆلۆژیا، بەڵكو تەكنۆلۆژیا خۆی، بە شێوەیەكی میتۆدی و زانستی و ژمێریاری، 

سروشت و مرۆڤ كۆنترۆڵ دەكات. 

تەكنۆلۆژیادا  لە  كۆنترڵكردن  مانای  لەمڕۆدا  هابرماسەوە  دیدی  لە   

بەرجەستە دەبێت، تەكنۆلۆژیا نەك وەك ئامرازێكی كۆنترۆڵكردن، بەڵكو وەك 

كۆنترۆڵكردن خۆی »كۆنترۆڵكردن بوەتە بااڵدەستییەكی ئەبەدی و مەوداكەشی تا 

بێ فراوانتر دەبێت، نەك بە هۆی تەكنۆلۆژیاوە، بەڵكو وەك تەكنۆلۆژیا... بەمەش 
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ڕەوایەتییەكی گەورە بە دەسەاڵتی سیاسی دەبەخشێت« )زانست و تەكنیك...، 

وەك  سیاسییەوە،  دەسەاڵتی  بە  تەكنۆلۆژیا  دەسەاڵتی  لێكبەستنەوەی  ل.47(. 

ئایدیۆلۆژیا وەسف دەكرێت. الی هابرماس پێشكەوتنی زانست كارێك دەكات، 

كە پێشكەوتن لە تەكنۆلۆژیادا دروست ببێت، ئەمەش ڕاستەوخۆ كاریگەری لەسەر 

مانایەكی  بە  دادەنێت،  بەرهەمهێنان  پەیوەندییەكانی  و  بەرهەمهێنان  هێزەكانی 

هێزەكانی  ئینجا  و  كۆمەاڵیەتی،  ڕەوتگیریی  و  سروشت  ڕەوتگیریی  لەسەر  تر 

بەخۆیانەوە  نوێ   ڕەوشێكی  بەرهەمهێناندا  پەیوەندییەكانی  لەگەڵ  بەرهەمهێنان 

ئیدی  كە  تەكنیكییەوە  زانستی-  لەالیەن دەسەاڵتی  بەهۆی جواڵندنیان  دەگرن، 

لەپێناو كەشفكردنی سیاسیدا كارناكات، بەڵكو دەبێتە بنچینەی ڕەوایەتی پێدان . 

بە كورتی زانست هاومانای تەحەكومكردنە و تەكنیكیش هاومانای كۆنترۆڵكردن. 

بانگەشەی  بەهۆی  زەوەندەكانییەوە،  و  زۆر  مژدە  بەهۆی  تەكنۆلۆژیا   

فێڵی  سروشتەوە،  كۆنترۆڵكردنی  و  خۆشگوزەرانی  و  خۆشبەختی  دی  هێنانە 

ئەوە دەكات كە ڕواڵەتی )سەركوتكاری( لە دەسەاڵت دادەپۆشێ  و دەیگۆڕێت 

ڕۆژگارەدا  لەم  قەبوڵكراو.  هەژموونێكی  یاخود  )عەقاڵنی(،  بااڵدەستییەكی  بۆ 

هەمووان بە تەكنۆلۆژیا ڕازین، لە كارگەكاندا كاری مرۆڤی ئاسان كردووە، دەست 

گەیشتنی بەسەرچاوەكانی سروشتی ڕەخساندوە، گەشتی خێرا كردووە، ناومااڵنی 

یەك  لە  دەتوانین  فیلمەكانی هۆلیود،  و  تەلەفزیۆن  و  لە ڕۆشنایی  كردووە  پڕ 

كورت  ماوەیەكی  بە  دەتوانین  بەو سەری جیهانەوە،  بگرین  پەیوەندی  چركەدا 

سەفەر بكەین، تەكنۆلۆژیای جەنگی پێشكەوتووە بە ناوی خۆ پاراستنەوە، و...

هتد، بەاڵم كەسمان ناتوانین خەیاڵی ژیان لەدەرەوەی تەكنۆلۆژیا بكەین، ڕەگەزێك 

لەوانەی تەكنۆلۆژیا دەیكوژێت خەیاڵە، خەیاڵی ژیانێك جگە لەمەی كە هەیە. 

 ژیانی مۆدێرن بەندە بە تەكنۆلۆژیاوە. لەم دیدەوە ژیانی مۆدێرن بەر 

لەوەی باس و خواسێكی عەقڵی بێت لەبارەی ژیانی مەدەنی و گفتوگۆی عەقڵی 

و  كەل  و  ئامێر  بە  واتە  دەرەوەی��دا،  ڕووی  بە  ناسینەوەیەتی  پەیوەندیگیری، 

پەلدا، لە خۆشگوزەرانی ژیان زیاد دەكات و بەرهەمهێنانی كارگەرییانەش بەرەو 

و  كەل  لە  ماهییەتی خۆی  مرۆڤ  كە  دەكات  كارێك  تەكنۆلۆژیا  دەبات،  پێش 

پەلەكاندا ببینێتەوە، بەم جۆرە ئەوەی مانای ژیانی دروست دەكات شتەكانە. لە 
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كۆمەڵگەی مۆدێرندا عەقاڵنییەتی سەركوتكردن دەگۆڕێت بۆ عەقاڵنییەتی دەست 

بەسەرداگرتن و كۆنترۆڵكردن، كە ناوەكییانە تێیدا سەركەوتكردنیش لە خۆ گیراوە. 

بۆیە پێشكەوتنی تەكنیكی تەنیا بۆ باشتركردنی ژیانی كۆمەاڵیەتی و چارەنووسی 

مرۆڤ نییە، بەڵكو بۆ ئەوەیە فێریشی بكات چۆن تەحەكوم بكات . 

ڤێبەر،  الی  )بەعەقاڵنیكردن(  ڕاڤەكردنەوەی  دووب��ارە  بۆ  هابرماس   

پێشنیاركردنی چوارچێوەیەكی كاتیگۆرییانەی تر، و لەوێوە دوو  دەگەڕێتەوە بۆ 

چەمكی سەرەكی كە بۆ تێگەیشتن لە هابرماس بایەخێكی تایبەتیان هەیە، لێك 

دوو  ئەم  پەیوەندیگیری(،  كردەی  )یان  كالێك  و  كار  ئەوانیش:  جیادەكاتەوە، 

چەمكە جێگرەوەی هێزەكانی بەرهەمهێنان و پەیوەندییەكانی بەرهێنانن.

باسێكی  ئایدیۆلۆژیا(دا،  وەك  تەكنیك  و  )زانست  كتێبی  لە  هابرماس   

چڕ و ورد لە چەمكی »كار« دەكات؛ وەك ئاماژەیشمان پێدا، لە كتێبی )زانین 

چۆن  وەك  دەدوێت،  لەبارەیەوە  ماركس،  الی  بەتایبەت  بەرژەوەندی(شدا،  و 

یان  كار  هابرماس  الی  دەكات.  »كارلێك«یشدا  چەمكی  لەگەڵ  مامەڵە  هەمان 

تاقیكردنەوەیەكی عەقاڵنییە  یان  یان كردەیەكی خودییە  ئامانج  كردەی عەقاڵنی 

یان ئاوێتەی ئەم دوانەیە. كردەی ئامێری بەپێی ڕێسای تەكنیكەكان بەندە لەسەر 

ئەو  هەمبەر  لە  دەگرن  لەخۆ  پێشبینیش  كۆمەڵێك  كە  ئیمپیریكی،  مەعریفەی 

ڕووداوانەوە كە شیاوی تێبینیكردنن . 

 هەرچی كارلێك )یان كردەی پەیوەندیگیری(یە، كارلێكە بەهۆی نێوانكارێكی 

ڕەمزییەوە كە )زمان(�ە. ئەم كارلێكە بەپێی پێوەرێكی پەیوەستكاری دروستدەبێت، 

كە پێشبینی ڕەفتارە ئاڵوگۆڕەكان دەكات و دەبێت لەالیەن بەشداربووانەوە دانی 

پێدا بنرێت. بەم مانایە كردەی پەیوەندیگیری كارلێكی بەشداربووانە لە ڕێگەی 

بە  پەیوەستە  تەكنیكییەكان  ڕێسا  گونجاوی  جۆرە  بەم  ئاڵوگۆڕكردنەوە.  زمانی 

دروستی ئیمپیریكییەوە، و گونجاوی پێوەرە كۆمەاڵیەتییەكانیش تەنیا لە بەشداری 

ئەم   . دێت  وەدی  پەیوەستییەكاندا  پێدانانی  دان  و  مەبەستەكان  تێگەیشتنی 

سروشتدا،  لەگەڵ  مامەڵەكردن  زەرورەتی  بە  پەیوەستە  یەكەمیان  چەمكە  دوو 

دوبارە  هابرماس  بۆیە  خێزانەوە،  سەرهەڵدانی  زەرورەت��ی  بە  دووەمیشیان  و 

كۆمەاڵیەتی  كاری  چەمكی  تەواوی  بە  تێیدا  كە  دادەڕێژێتەوە  ماركس  تیۆری 
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تاوتوێ  دەكات، و پێیوایە ئەم چەمكە پێویستی بە تەواوكردنە لە پێناو دووبارە 

بەرهەمهێنانەوەی مرۆییدا بۆ ژیان، لەالیەن چەمكێكی دیكەوە، ئەویش بونیادی 

كردوەتە  زمانی  بوونی  كە  كۆمەاڵیەتیدا  سیستەمێكی  لە  خێزانە  كۆمەاڵیەتی 

لە  عەقاڵنی  ئامانج  كردەی  سیستەمەكانی  ئەو  ڕوانگەیەوە  لەم   . زەرورەتێك 

چوارچێوەی دام و دەزگا تەكنیكییەكان و چوارچێوەی دامەزراوەیی كۆمەاڵیەتی و 

ژیانی كولتووری و كۆمەاڵیەتی، لە یەك جیا دەكاتەوە. 

 هابرماس هەر لە كۆمەڵگە تەقلیدییە كۆنەكانەوە باس لە ڕۆڵی گرنگی 

ئەم دوو چەمكە )وەك دوو پراكتیك( دەكات؛ پەیوەندییەكانیان و كاریگەرییان 

لەسەر دیاریكردنی میراتی كولتووری و دنیابینی مرۆڤ و دیاریكردنی سیستەمی 

ئابووری و سیاسی و ڕەوایەتییەكان بەهۆی ئەفسانە و میتافیزیك، ڕووندەكاتەوە، 

هەروەها باس لەو پەڕینەوانەش دەكات كە ڕوویانداوە لەو شێوە كۆمەڵگەیانەوە 

بۆ كۆمەڵگەی سەرمایەداری. لەمەش زیاتر، ئەو پەیوەندی ئەم دوو چاالكییە ڕوون 

دەكاتەوە و پێی وایە لە كۆمەڵگەی سەرمایەداریدا لە پەیوەندییەكی توندوتۆڵی 

دەستیاوانەدان، و ناكرێت لە یەكتر دایان بڕین، ئەگەر چی بۆتۆمۆر پرسیار لە 

پێشنۆرەییان دەكات بەسەر یەكتریدا و دواجار ئەوە ڕووندەكاتەوە كە لە دیدی 

هابرماسەوە كار پێش كارلێك دەكەوێت. لە الیەكی تریشەوە هابرماس لەگەڵ 

دیاریكەری  ئاراستەكەر و  بەرژەوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان  ئاماژەدانیدا بەوەی كە 

هەروەها  كۆمەاڵیەتی،  كاری  و  زانستی  پێشكەوتنی  خێرایی  و  وەزیفەكان 

وەك  كار  چۆن  كە  ڕووندەكاتەوە  ئەوەش  كۆمەاڵیەتین،  سیستەمی  دیاریكەری 

چاالكی و هێزی بەرهەمهێنان و كارلێك وەك چوارچێوەی دامەزراوەیی لەگەڵ 

پێشكەوتنی تەكنۆلۆژیا و زانستدا، لە كۆمەڵگەی سەرمایەداریدا گۆڕاون، و دواجار 

شەرعییەتی ئەفسانە و میتافیزیكی جێی خۆی چۆڵكردووە و شەرعییەتی تەكنیكی 

و زانستی جێی گرتوەتەوە. لێرەوە هابرماس دەگەڕێتەوە بۆ پرسیارە بنەڕەتییەكە 

الی ماركۆزە، واتە زانست و تەكنیك وەك ئایدیۆلۆژیا. 

 بۆ وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارە، لەپاڵ ئەوانەی تا ئێستا وتمان، هابرماس 

باس لە دروستبوونی سیستەمی تەكنۆكراتی و پەیدابوونی بااڵدەستی دەسەاڵتی 

دەوڵەت دەكات وەك ئایدیۆلۆژیا و لەپێناو جۆرێك سیاسەتی نوێدا كە هەم ئەركە 
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تەكنیكییەكانی لە خۆ گرتبێت و هەم چوارچێوەی دامەزراوەیی. هابرماس، بە پشت 

بەستن بە ماركۆزە، ئەوە ڕوون دەكاتەوە كە چۆن لە لە كۆمەڵگەی سەرمایەداری 

لە  پەیڕەویكردن  بەهۆی  و  دەكات،  پاشەكشە  چینایەتی  ملمالنێی  پێشكەوتوودا 

سیاسەتی وەالنانی ملمالنێ، شوێنی خۆی بۆ ملمالنێگەلێكی دیكە چۆڵ دەكات. 

لەنێوان  بێت،  ناكۆكەكاندا  پێك  چینە  لەنێوان  ئ��ەوەی  لەجیاتی  ملمالنێیەك 

فەرامۆشكراوەكانی  گروپە  و  عەسكەری  و  سەرمایەداری  دەسەاڵتی  گروپەكانی 

كۆمەڵگەدا دەبن. لەم دۆخەدا نە گروپەكانی دەسەاڵت چینێكی یەكگرتوو دەنوێنن 

دەكات  ئیش  ملمالنێیەوە  ئەم  پشتی  لە  ئەوەی  پەراوێزنشینەكان،  گروپە  نە  و 

دەزگای  نێوان  هەوسەنگی  نا  تر  مانایەكی  بە  كۆمەاڵیەتییەكانە،  بەرژەوەندییە 

و  پەیوەندیگیری  سیستەمی  جیاوازی  ڕێكخستنی  و  بەرهەمهێنی  و  عەسكەری 

پەرەپێدانی  و  باج و خەرجی  ڕێكخستنی سیاسەتی  و  پەروەردە  و  تەندروستی 

شار و هەرێمەكان و نا هاوسەنگی دابەشكردنی خزمەتگوزاری. واتە بە قەولی 

هابرماس، ملمالنێ  لەنێوان گروپە خاوەن جیاوكەكان و گروپە بێ  بەشكراوەكاندا. 

ئەم گروپانە لە جیاتی ئەوەی چینێكی ئابووریی كۆمەاڵیەتی بنوێنن، گروپگەلێكی 

پەرتەوازە و پەرژوباڵون . 

 گۆڕان لە جەمسەرەكانی ملمالنێ  و جۆری ملمالنێدا هاوزەمەنە لەگەڵ 

نوێ   ئایدیۆلۆژیای  ئایدیۆلۆژیایە.  ئەویش  ماركسیدا،  تری  چەمكێكی  لە  گۆڕان 

كۆن،  ئایدیۆلۆژیای  وەك  ئیدی  دەبینێتەوە،  تەكنۆكراتیدا  ئاگایی  لە  خۆی  كە 

نوێنەرەوەی بەرژەوەندییەكانی بااڵدەسیی یەك چین نییە، بەڵكو لەگەڵ بەرژەوەندی 

گروپە ئازایخوازەكانیشدا تەریب دەبێتەوە. ئەمەش لەڕێگەی پاراستنی سیستەمە 

ڕاكێشانی  بۆ  كۆمەاڵیەتی  قەرەبووكردنەوەی  بۆ  سیاسی  شێوەی  و  گشتییەكە، 

لەو  سیاسی  سیفەتی  نوێ   ئایدیۆلۆژیای  لێرەشەوە  و  وەالی جەماوەر  و  ئینتیما 

گروپانە دادەماڵێت و ڕێكخستنی ژیانی هاوبەشیان هەڵدەوەشێنێتەوە. باشتر بڵێین 

حاڵەتی لە سیاسیخستنی گروپەكانی جەماوەر لەڕێگەی هۆشیاری تەكنۆكراتییەوە. 

كرداری  بەرژەوەندی  شاردنەوەی  زەمینەی  تەكنۆكراتی  ئاگایی  زیاتر  لەمەش 

لەپشت فراوانبوونی هێزی تەحەكومی تەكنیكییەوە، ساز دەكات. لە دۆخێكی لەم 

جۆرەدا، زانست و تەكنیك خۆیان دەبنە ئایدیۆلۆژیای ئەڵتەرناتیڤ بۆ ئایدیۆلۆژیای 
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بۆرژوازیی كۆن و لەناوچوو، ئەمەش لەشێوەی هۆشیاریی گشتیی پۆزەتیڤیدا وەك 

ئەوەی هۆشیاری تەكنۆكراتییە. 

 هابرماس لە كۆتایی وتارەكەیدا ئاماژە بە چەند خاڵێك دەكات، كە كەش 

و هەوای گەشبینیی ماركۆزەی بەسەردا زاڵە. گرنگترینیان ئەوەیە كە »عەقاڵنییەت 

لە ئاستی چوارچێوەی دامەزراوەییدا بەدیدێت، لە ئامرازی كارلێكی نێوزمانی و 

بەرپاكردنی گفتوگۆیەكی گشتی بێ  سنوور و خاڵی لە هەر جۆرە بااڵدەستییەك 

پێوەرەكانی  و  بناغە  بۆ  ئاواتخواستنە  شیاوی  و  گونجاوە  كە  ئەوەی  لەبارەی 

ئاراستەكردنی كردە... پەیوەندیگیرییەكی لەم جۆرە لەسەر هەموو ئاستەكان و 

پرۆسەكانی دروستكردن و دروستكردنەوەی ئیرادەی سیاسی، تاكە ڕێگایەكە بۆ 

شیاوێتی )عەقاڵنییەت(« )زانست و تەكنیك...، ل. 90(. 

 خالێكی تر كە هابرماس ئاماژەی پێدەدات، دووبارە بە سیاسیكردنەوەی 

جەماوەرە، كە لە كۆمەڵگەی سەرمایەداری پێشكەوتوودا لە سیاسیخراوە بۆ پرسیار 

نەكردن لە ئایدیۆلۆژیای پشت تەكنۆكراتیەت. بۆیە ئەو پێیوایە لە ناوچەی نوێی 

گروپە سنووردارەكانی  لەنێو  بۆ سەرپێچی هەبێت  كە  ئەگەرێك  تاكە  ملمالنێدا 

قوتابیان و خوێندكاراندایە.

3- ڕیزبەندی زانین و بە گوتاربوونی بەرژەوەندی

كە  خەرەندەی  ئەو  بەرژەوەندی«�دا  و  »زانین  كتێبی  لە  هابرماس   

لەنێوان ئەو دوو چەمكەدا هەڵكەنراوە پڕدەكاتەوە، و ئەو دیوارانەی لە نێوانیاندا 

دروستكراوە، دەڕوخێنێت. الی ئەو ڕەخنە یەكێتی نێوان زانین و بەرژەوەندییە.

 هابرماس لە وتارێكیدا بە ناوی »زانین و بەرژەندی« 1968، ئەم دوو 

چەمكە لێكگرێدەداتەوە، و سێ جواری زانین لەبەرامبەر سێ  جۆری بەرژەوەندیدا 

تەكنیكی«  »بەرژوەندی  ئەزموونییەكان  و  شیكاری  »زانستە  دەستنیشاندەكات، 

زانستە  و  پراكتیكی«  »بەرژەوەندی  مێژووییەكان  و  هێرمینۆتیكی  زانستە  و   ،

ڕەخنەییەكان »بەرژەوەندی ڕزگاریبەخش«، ئاراستەیان دەكەن . هەر لەو ساڵەدا 

لەو  ئەوەی  وردی  و  دورودرێ��ژی  بە  ناونیشان،  بە هەمان  قەبەدا  كتێبێكی  لە 

وتارەیدا باسی كردبوو، بەشێوەیەكی ڕێك و پێك و سیستەماتیكی درێژە پێدەدات.
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مەعریفی(  بەرژەوەندی  )واتە  »بەرژەوەندی«  لە  هابرماس  مەبەستی   

ئەوەیە كە ئێمە هەمیشە بۆ مەبەستێكی دیاریكراو پەرە بە مەعریفە دەدەین، 

زانین دا، بەاڵم ئەو  لە  لە بەرژەوەندیمان  بریتییە  و وەدیهێنانی ئەو مەبەستە 

هاوبەشن  بەرژەوەندیگەلێكی  كردوون،  لێوە  باسی  هابرماس  بەرژەووەندییانەی 

لەنێوان هەمووماندا .

 بەرژەوەندییەكان كە بنچینە و پەرەپێدەری زانینەكانن، بە گشتی چاو 

مرۆیی،  جۆری  بەرهەمهێنانەوەی  دووبارە  و  پاراستن  دەبڕن:  ئامانج  یەك  لە 

نەك تەنها لەڕووی بایۆلۆژییەوە، بەڵكو لە ڕووی كۆمەاڵیەتی و كولتووریشەوە؛ 

كە  بەرژەوەندی  دەڵێم  سەرەكییانە  ئاراستنگرتنە  بەو  »من  دەبێژێت:  هابرماس 

پەیوەستە بە مەرجی دیاریكراوی سەرەكی بۆ دووبارە بەهەمهێنان و دروستكردنی 

و  )زانین  كارلێك«  و  كار  دیاریكراویش  بە  مرۆیی،  ج��ۆری  سەبژێكتییانەی 

شێوەیەكی  نوێیانە  گرتنە  ئاراستنە  ئەو  هابرماس  الی   .)230 ل.  بەرژەوەندی، 

نییە بە ، چونكە  ئارەزووە ئەزموونییەكان  تێركردنی  ڕاستەوخۆ ، مەبەست لە 

ئەمە گیرخواردنە لە تاكە سنوورێكدا، كە مەعریفەی تەكنیكییە، و كێشەكانیش لە 

چوارچێوەیەكی میتۆدۆلۆژیی توندوتۆڵی چەسپاودا دەردەكەون، بەڵكو مەبەست 

لە بواری كۆمەاڵیەتی و كولتووریشە بۆ پارێزگاری لە ژیان، و شێوەی كولتووری 

بوون و »مەعریفە«ش تەنیا میكانیزمێكی ساردوسڕ نییە بۆ خۆ گونجاندن لەگەڵ 

سروشت و دەوروبەری كۆمەاڵیەتی و سیاسیدا، كردەیەكی عەقڵیش نییە، بەڵكو 

تێڕامانی دورونزیكە لە ژیان. 

بەرژەوەندی  كە  دەكاتەوە  ڕوون��ی  كانتەوە  ڕوانگەی  لە  هابرماس   

بوونی  یان  بابەتێك  بوونی  وێناكردنی  بە  دەمانبەستێتەوە  ڕەزامەندبوونێكە 

كردەیەكەوە، و بەرژەوەندی لەگەڵ پێویستی بە شتێك دێتە ئاراوە، یان خۆی 

پێویستبوون بە شتێك بەرهەم دەهێنێت. ئەمەش ئەو قەناعەتەمان ال دروستدەكات 

كە بەرژەوەندی، بەگشتی لە پەیوەندیدا بە توانای ئاواتخواستنەوە دیاریدەكرێت 

و دواجار پەیوەست دەبێت بە پراكتیكەوە . لەمەش زیاتر پەیوەندی نێوان زانین 

و بەرژەوەندی لە پەیوەندییەكانی ژیاندا بەرجەستە دەبن: پەیوەندییەكانی ژیان 

بریتییە لە پەیوەندییەكانی بەرژەوەندی، واتە پەیوەندییەكانی ژیان وەك كردەی 
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كۆمەاڵیەتی، یان وەك ڕێكخستنێكی مەعریفی »بەرژەوەندییەك كە پارێزگاری لە 

ژیان دەكات، لەسەر ئاستی ئەنسرۆپۆلۆژی پێویستییە بۆ ژیانێكی ڕێكخراو لەمیانەی 

زانین و كردەوە،... بەرژەوەندی پەیوەستە بەو كردانەوە كە مەرجەكانی زانینی 

شیاو دەچەسپێنێنن« )زانین و بەرژەوەندی، ل. 247(. 

دەبێت،  مەیسەر  ڕەخنەدا  لە  بەرژەوەندی  و  زانین  بەرجەستەبوونی   

و  پۆزەتیڤیزم  و  دەكات،  بەرپا  بەرژەوەندی  و  زانین  نێوان  ئاشتەوایی  ڕەخنە 

خود-  واتە  ڕەخنە  هابرماس  الی  تێدەپەڕێنێت.  ئۆبژێكتیڤیزم  و  زانستگەرایی 

زانستگەرایی  و  پۆزەتیڤیزم  ئەو  بۆچوونی  بە  خود.  لە  تێڕامان  یان  تێڕامان، 

تێڕامانیان دوور خستوەتەوە، بۆیە هابرماس دەگەڕێتەوە بۆ الی كانت و فیختە 

بۆ دووبارە هێنانەوەی خود- تێڕامان بۆ سەر خوانی باسكردن، وەلێ ئەو پێیوایە 

خود-  ڕەهەندی  ناتوانێت  تێڕامانەوە  فەلسەفەی  بە  مێژوویی  پەیوەستبوونێكی 

تێڕامان دووبارە بسازێنێتەوە، بۆیە ئەو دەروونشیكاری وەك زانستێكی ڕەخنەیی 

بە نموونە وەردەگرێت و پرۆسەی خود- تێڕامانی پێ  ڕوون دەكاتەوە. 

-1زانستە شیكاری- ئەزموونییەكان و بەرژەوەندی تەكنیكی: 

لە  بۆیە  دەك���ات،  مامەڵە  سروشتدا  لەگەڵ  مەعریفە  ج��ۆرە  ئ��ەم   

چوارچێوەیەكی تیۆریدا كۆكراونەتەوە كە پێیان دووترێت )زانستە سروشتییەكان(، 

هەڵبەت بە سروشتی بایۆلۆژیی مرۆڤیشەوە بەندن، لەسەر تێبینیكردنی ئەزموونی 

و شرۆڤە كردن )شرح(، هەر بۆیە ئەم جۆرە زانینە زانینێكی پێشكەوتنخوازانەی 

سكپڕ بە كۆمەڵێك ئەگەرە. 

 لەم جۆرە زانینەدا بۆ هێنانەدی ئامانجێكی دیاریكراو تیۆرەكان بەسەر 

واقیعدا دەسەپێنرێن، ئێمەش ڕادەی سەركەوتوویی و سەرنەكەوتوویی ئەم پرۆسەیە 

تێبینیدەكەین و دەپێوین »تیۆرە پەیوەستەكان بە زانستە ئەزموونییەكانەوە واقیع 

كەشف دەكەن لە نێو بەرژەوەندییەكدا كە پەیوەستە بە چەسپاندنی زانیارییانەی 

شیاوی كردەیەك كە مەحكومە بە سەركەوتن« )زانست و تەكنیك وەك ئایدیۆلۆژیا، 

ل. 147(، ئەمەش واتە بەرژەوەندی زانین بۆ تەحەكومی تەكنیكیی شیاو، بۆیە 

تاقیكردنەوە،  مەحەكی  دەخرێنە  گریمانەكان  ئەزمووندا  لە  هابرماس  بڕوای  بە 
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و لە بوارەكانی پیشەسازی و بوارە تەكنیكییەكانی دیكەدا وەگەڕ دەخرێن، ئەم 

كە  ئامانجەدا  ئەو  لەگەڵ  تەریبهاتنەوەی  و  سەركەوتن  بە  مەحكومە  كردەیەش 

بۆی دانراوە. كەواتە ئەم جۆرە زانینە لە ڕێگەی مامەڵەكردن لەناو چوارچێوەی 

كردەی ئامێریدا، سروشت دەخوێنێتەوە »شیكردنەوەی ئەزموونی، حەقیقەت لەنێو 

بە  ڕەوتگیریی  لەبارەی  كەشفدەكات،  شیاودا  تەكنیكی  تەحەكومی  دیدگایەكی 

بابەتیكراوە سروشتییەكانەوە« ، كەواتە ئەو بەرژەوەندییەی كە ئەم زانستە ئاراستە 

دەكات، بریتییە لە بەرژەوەندی تەكنیكی. 

 زانستی ئەزموونی )زانستە سروشتییەكان( لە پەیوەندییەكی یەكالیەنەدا 

ڕاستەوخۆ ڕوو دەكەنە بابەتەكەیان كە سروشتە، و لە ڕێگەی كردەی ئامێرییەوە، 

مادەكانی سروشت دەگۆڕن لە مادەی خاوەوە بۆ ماددەیەك كە شیاوی بەكارهێنان 

بێت، عەقڵی ئامێری هەمیشە لەم دیدەوە تەماشای سروشت دەكات، بۆ نموونە 

جوانناسی  هەستێكی  دەتوانێكی  كە  ناڕوانێك  دارستانێك  لە  وا  ئامێری  عەقڵی 

و  ژینگە  هارمۆنیای  ڕاگرتنی  وەك  یاخود  دروستبكات،  مرۆڤ  الی  شكۆ  یان 

و  تەختە  بۆ  گۆڕینی  بۆ  ماددەیەك  وەك  بەڵكو  ئ��اژەاڵن،  بەختەوەریی  ماڵی 

دروستكردنی پێداویستییەكان، لەم ڕوانگەیەوە »لێكۆڵینەوەی ئەزموونی- شیكاری 

زانستدا،  پێش  لە  كە  فێربوون  ڕەوتگیریی  بۆ  سیستماتیكییە  بەدواداچوونێكی 

زانستە  جۆرە  بەم   . دێت«  وەدی  تەكنیكیدا،  كردەی  ئەركەكانی  بازنەی  لە 

سروشتییەكان شتەكان بە بابەت دەكات و تیۆر لە پراكتیك جیا دەكاتەوە، و ئینجا 

بەسەر واقیعدا پراكتیزەی دەكات. 

 لەم پرۆسەیەدا چاودێریكردن و تێبینیكردنن میكانیزمی ئەزموونكردنن، 

)یان  ئەزموونین  ئامادەسازییەكی  شێوەی  سیستماتیكییانەش  میكانیزمە  ئەم 

ساز  پێوانەكردن،  پرۆسەكانی  سەركەوتوویی  تۆماركردنی  و  ئەزمونین(  نیمچە 

دەكەن، بەم جۆرە پێوانەی پراكتیزەی تیۆر بەسەر واقیعدا دەكرێت، و بایەخی 

ترانسێندنتالییانەی كردەی ئامێریش لە پرۆسەی گرێدانەوەی نێوان تیۆر و پراكتیك، 

دووپاتدەكرێتەوە. بەم جۆرە ئەوەی لە زانستە ئەزموونییەكاندا هەمانە كردەی 

ئامێرییە نەك پەیوەندیگیری، كارە نەك كارلێك. 

 پێشكەوتن و بەرەپێشچوونی ئەو زانستانە بەندن بە میتۆدەوە، میتۆدێكی 
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و  زانیندەكات،  بێالیەنی  بانگەشەی  و  دەتوێنێتەوە،  سەبژێكت  كە  توندوتۆڵ 

ئەنجامەكانیش دیاریدەكات. بەم جۆرە هەر میتۆدێك لە بواری ئەم زانستانەدا 

بن،  پەیوەست  پێوەی  دەكات  ناچار  هەمووان  و  خۆیەتی  جەبرەكانی  هەڵگری 

ئەزموونی.  لێكۆڵینەوەی  بۆ  دەنوێنێت  مەرجەعی  سیستەمی  میتۆد  كەواتە 

هابرماس لۆژیكی لێكۆڵینەوە الی چارلز پێرس لەم ڕوانگەیە، شی دەكاتەوە. الی 

پێرس ڕەوتگیریی لێكۆڵینەوە، وەك میتۆد، سیستەمی مەرجەعی لێكۆڵینەوەیە، و 

پەیوەندی میتۆدی شیاوێتی توانای پێداچوونەوەی هەر گووتەیەكی تاك و تەرا لە 

خۆ دەگرێت و وەاڵمی بنجبڕی هەر كێشەیەكیش دەكاتەوە كە لە بواری زانستدا 

دەربكەوێت . بە دیوێكی تریشدا »ڕەوتگیریی لێكۆڵینەوە لە زانستە سروشتییەكاندا 

لە چوارچێوەیەكی ترانسێندنتالیی عەقڵی ئامێریدا ڕێكخراوە، چونكە سروشت بە 

ناچاری دەبێتە بابەتێكی مەعریفی لە نێو دیدگایەكی تەحەكومی تەكنیكی شیاودا« 

. ئەمەیە بەرژەوەندی تەكنیكیی زانین. 

و  كار،  و  مادییەكان  پێداویستییە  لەسەر  بەندە  تەكنیكی  بەرژەوەندی   

بواری چاولێبڕدراوی زانستی ئیمپیریكی پێكدەهێنێت ، و لە بواری ژیانی ڕۆژانەدا 

بۆ خۆشگوزەرانی و كارئاسانی و دەستەمۆكردنی سروشت، ئەگەر چی ناتوانێت 

پێویستییەكانی  و  ئامێر  لە  هەر  دەهێنرێت،  بەكار  هەڵبوەشێنێتەوە،  یاساكانی 

كۆمەڵگە و تاكەكانەوە، هەتا دەگاتە جوانكاری و جوانكاری لە بواری پزیشكی 

)كە ئێستا لە جیهاندا زیاد لە ڕادە مەسرەف دەكرێت( و دیكۆری ناوماڵ و...تاد.

 الی هابرماس هەر بەرژەوەندییەك لە بواری مەعریفی خۆیدا بەهۆی 

»یان  )نێوانكار  دەوترێت  پێی  كە  جێبەجێكردن  بۆ  دەگوازرێتەوە  بوارێكەوە 

داكوتاوە  ڕەگی  كاردا  لە  تەكنیكی،  بەرژەوەندی   .)Media ناوەند«  میانەگیر، 

بۆ  نێوانكارە  كار  بۆیە  دەسەنێت،  گەشە  كردەشەوە  و  كار  میانەی  لە  هەر  و 

كلیلی  تەكنیكی  قۆستنەوەی  و   ، مەعریفی  بواری  بۆ  بەرژەوەندی  گواستنەوەی 

پەیوەندی نێوان مەعریفەی ئەزموونی و بەرژەوەندیی تەكنیكییە. 

ماركس  ال  وردی  بە  گووتمان،  وەك  )ك��ار(،  كاتیگۆریای  هابرماس   

شیدەكاتەوە، كار وەك نێوانكارەی مرۆڤ و سروشت، وەك میانەگیری زانین و 

سەرەكی  كاتیگۆریایەكی  ئەنسرۆپۆلۆژییەوە  ڕووی  لە  تەنیا  »كار«  بەرژەوەندی. 
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نییە، بەڵكو كاتیگۆرییەكە كە پەیوەستە بە تیۆری زانینیشەوە و خولقێنەری هەل 

ئەم  لەنێو  مرۆڤیش  و  ئەزموونكردنە،  بابەتەكانی  ترانسێنتدالیەكانی  مەرجە  و 

كاتیگۆرییەدا دروستكەری ئامێرەكانە بۆ گۆڕینی مادە، ئەم كارەش پێویستی بە 

زانیاری و داهێنان و دروستكردنی تەكنیكی نوێ  هەیە، و پێویستی بە زانست و 

فێربوون هەیە، و مرۆڤ لەم ڕێگایەوە جەخت لەسەر خۆی دەكاتەوە و جۆری 

پێویستی سروشتین بۆ ژیانی مرۆڤ  مرۆیی دەپارێزێت، و ڕەوتگیرییەكانی كار 

؛ هەلومەرجەكانی كردەی ئامێریش لە پەرەسەندنی سروشتیی جۆری مرۆییەوە 

پەیدا بوون، هاوكات مەعریفەی ئێمە لەبارەی سروشتەوە چڕ دەبێتەوە لەسەر 

بەرژەوەندی تەحەكومی تەكنیكی شیاو، بە ڕەوتگیرییەكانی سروشتەوە . 

بەرهەمە  بەرمەبنای  خۆی  ژیانی  لە  زۆر  بەشێكی  مرۆیی  كۆمەڵگەی   

زانستە  بەرهەمەكانی  ڕێكخستووە،  تەكنیكییەكان  بەرهەمە  و  پیشەسازییەكان 

بەڵكو  ئەوەندە،  هەر  نەك  خەڵكییەوە،  ژیانی  نێو  هاتوونەتە  سروشتییەكان 

بەرژەوەندییەكانی كۆمەڵی مرۆیی پەرە بەم بەرهەمانە دەدات و دەبێتە پاڵنەری 

دەبێتە  تەكنیكی  بەرژەوەندی  جۆرە  بەم  سروشتییەكان.  زانستە  پێشكەوتنی 

سروشتی  هێزی  لە  كۆمەڵگە  ڕزگاربوونی  ئەزموونیەكان.  زانستە  ئاراستەكەری 

دەرەكی، بەهۆی بەرهەمهێنانی مەعریفەیەكەوە دەبێت، كە دەشێت لە ڕووی 

دەبنە  سروشتییەكان(  و  ئەزموونی  )زانستە  بەوەش  بقۆزرێتەوە،  تەكنیكییەوە 

هێزێكی ئامێری. 

2- انستە هێرمینۆتیكییە- مێژووییەكان و بەرژەوەندی پراكتیكی :

زانستە  بە  هابرماس  كە  زانستانەن  ئەو  زانست  دیكەی  جۆرێكی   

ڕوحییەكان ناویان دەبات، و بە زۆریش پێیاندەوترێت زانستە مرۆییەكان، وەك 

ئاماژەیەك بۆ پەیوەندی ئەم زانستانە بە ژیانی مرۆڤ، و ڕەوتگیری كۆمەڵگە و 

كلتوری مرۆیی. پەیوەندییەكانی ژیان و ژیانی كۆمەاڵیەتی و كولتووری بواری ئەم 

زانستانە پێكدەهێنن، كە زانستە سروشتییەكان ناتوانێت تاوتوێیان بكات، چونكە 

تەنیا ئەزموونی بێ  دەنگ نین، بەڵكو پەیوەندییە كولتوورییەكان لەسەر ئاستی 

بەشداری سەبژێكتەكانیش دەگرێتەوە. بوار و بابەتی ئەم كۆمەڵە زانستە، بوارێكی 
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هاوبەشە، و ئەم بوارە هاوبەشەش ئەم زانستانەی لە بۆتەیەكدا كۆكردوەتەوە: 

و  فەلسەفە  میوزیك،  هونەر،  ئایناسی،  سیاسەت،  مافناسی،  ئابووری،  مێژوو، 

كۆمەڵناسی و دەروونناسی...تاد. ئەوەیشی ئەم زانستانە لە زانستە سروشتییەكان 

)ئەزموونییەكان( جیا دەكاتەوە تەنیا بوار و بابەتەكانی نییە، بەڵكو دەبێت میتۆدی 

سەپاندنی  هەوڵی  لە  ب��ەردەوام  پۆزەتیڤیزم  كە  هەبێت،  خۆیشیان  بە  تایبەت 

میتۆدی خۆیدا بووە بە سەریاندا. ڤیلیهێلم دێلتای هەوڵی لێك جیاكردنەوەی ئەم 

زانستانەی لە زانستە سروشتیەكان داوە و چەند هێڵێكی لە نێوانیاندا كێشاوە. 

 جێگیری و بەردەوامی دیاردە سروشتییەكان كە بە پێی یاسا نەگۆڕەكان 

بەكارهێنانی  بە  و  پێوەرداریدا  ئەزموونێكی  لە  لێكۆڵەر  دەكات  كارێك  دەڕۆن، 

پەراوێز  سەبژێكت  ئەزمونەدا  لەم  بكات.  پەیدا  لەگەڵیدا  سەروكار  بیركاری 

دەخرێت، كە ناتوانێت جگە لە تێبینیكردن و چاودێری دیاردەكان و سەركەوتنی 

بە  ڕێژەی  مرۆییەكاندا  زانستە  لە  بكات.  تر  هیچی  ئەنجامەكان  و  كارەكان 

بابەتبوونی سەبژێكت لەو ئاستە كەمترە و خاوەن پێگەیەكی تایبەتییە لە میانەی 

ئەزموونێكی بێ  كۆت و بەندەوە ، كە تەنیا لە سنووری تێبینیكردنی ئەزموونیی 

سیستەماتیكیدا گیری نەخواردووە، بەڵكو لە ئەزموونێكی زیندوودا كارلێك دەكات 

تێیدا  كە  دیكەدا  كۆمەڵە سەبژێكتێكی  لەگەڵ  بەشداری  واتە  بەشداریدەكات،  و 

تێگەیشتن دێتە ئاراوە، بۆیە بەشداریكردنی سەبژێكتەكان، لە زانستە هێرمینۆتیكی 

كەواتە   . دەنوێنێت  مرۆییەكان( سیستەمی مەرجەعی  )زانستە  مێژووییەكاندا  و 

پرۆسەكانەوە  سەركەوتنی  حوكمی  و  وەخت  پێش  تێگەیشتنی  بە  سەبژێكت 

سەبژێكتەكانە  بەشداریی  دەرهاویشتەی  تێگەیشتن  بەڵكو  ناكات،  ئەزموون 

لەگەڵ یەكتریدا، و لە پەیوەندییەكاندا. هابرماس ئاوا دەنوسێت: »لێكۆڵینەوەی 

هێرمینۆتیكی ڕەوتگیریی تێگەیشتن )و تێگەیشتنی سەبژێكتی( دێنێتە ئاراوە، كە 

بە شێوەیەكی میتۆدی لە ڕووی ڕەمزییەوە لە پێش زانستدا چەسپاون لە پەیوەندی 

كارلێكە نێوانكارەكاندا... لێرەدا بابەتەكە لە دەوری ڕاڤەكردنی زانینێكی پراكتیكی 

دەسوڕێتەوە« )زانین و بەرژەوەندی، ل. 225(. 

لە  زمان.  لە  بریتییە  زانستانە  ئەم  نێوانكاری  یان  سەرەكی،  ڕەگەزی   

و  پێكدەهێنن،  زانستی  زمانی  تیۆرەكان  بەشەكانی  كۆی  سروشتییەكاندا  زانستە 
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پێشەوە  لە  زمان  جۆرەش  بەم  دەسەپێنرێن،  سروشتدا  بەسەر  ئامادەكراوەكان 

زمانێكی  زانستانە  جۆرە  ئەم  زمانی  كە  دەردەخ��ات،  ئەوە  ئەمەش  و  دێت، 

مۆنۆلۆژییە، كە هەر لە سەرەتای لێكۆڵینەوەكەوە، لە تیۆردا ئامادەكراوە، بەاڵم 

زمان لە زانستە مرۆییەكاندا ڕەگەزە نازمانییەكانی پراكتیكی ژیانیش دەگرێتەوە، 

بەم جۆرە بەهۆی بەشداری و كارلێكی سەبژێكتەكانەوە لەگەڵ یەكتریدا، بوار و 

زمانی زانستە مرۆییەكان لە قۆناغەكانی دواتردا دروستدەبن، بە مانایەكی تر نەك 

لەسەر ڕێسا ترانسێندنتالییەكان )وەك زانستە سروشتییەكان(، بەڵكو لەسەر ئاستی 

پەیوەندییە ترانسێنتدنتالییەكان خۆیدا. بەم جۆرە تیۆر و ئەزموون )پراكتیك( یەك 

قۆناغن. لێرەوە كارلێك و پەیوەندییە زیندوەكانی نێوان سەبژێكتە بەشداربووەكان 

لە كۆمەڵەیەكدا دەبێتە هۆی ئەوەی لە ڕێگەی زمانەوە تێگەیشتن بێتە ئاراوە، 

پاشانیش ئەم تێگەیشتنانە لەنێو گفتوگۆ عەقاڵنییەكەدا، بە خستنەڕووی بەڵگەكان، 

جەختیان لەسەر دەكرێتەوە، لێرەشەوە حەقیقەت دروست دەبێت، حەقیقەت وەك 

كۆدەنگی )إجماع(ی بەشداربووەكان. حەقیقەت نەك وەك شتەكان و ڕووداوەكان، 

بەڵكو وەك پەیوەندی نێوان گووتەكان لە گفتوگۆیەكی عەقاڵنیدا، و سەبژێكت، 

لە  بەشداریدەكات  خۆی،  كولتووری  و  كۆمەاڵیەتی  جیهانی  لە  بەشێك  وەك 

بەرهەمهێنانی بابەتەكانی مەعریفەی خۆیدا . زمان پەیوەندیگیری دروستدەكات، 

زمان )وەك وشەكان و كردەكان و هەڵوێستەكان( زەمینەی هاوبەش و بەشداریكردنی 

هاوبەش  ددانپێدانانی  بنەمای  لەسەر  شوناسیان  دروستبوونی  و  سەبژێكتەكانە، 

دەڕەخسێنێت. لە ڕووی لۆژیكییەوە، بەرمەبنای ئەوەی وترا، بەرژەوەندییەك كە 

لێرەدا دەردەكەوێت »بەرژەوەندی پراكتیكی«�یە. 

گروپە  نێوان  یان  تاكەكان،  نێوان  پەیوەندیگیریی  تێگەیشتنی  لە   

دەكەوێتەوە،  زمانەوە  لە  كە  چوارچێوەیەكدا،  نێو  لە  كۆمەاڵیەتییەكانەوە، 

مەعریفەی  كە  گ��ۆڕی،  دێتە   Practical Interest پراكتیكی  ب��ەرژەوەن��دی 

هێرمینۆتیكی- مێژوویی ئاراستە دەكات . بایەخی »بەرژەوەندی پراكتیكی« بەندە 

لەسەر كارلێكی نێوان سەبژێكتەكان، واتە بەندە لەسەر پەیوەندییە زیندووەكانی 

لێكدانەوەی كردارەكانمان بەرامبەر یەكتری، و ڕێگەی تێگەیشتنمان لە  ژیان و 

یەكتری، و ئەو ڕێگایانەی كە لە چوارچێوە كۆمەاڵیەتییەكاندا بەهۆیانەوە كارلێك 
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لەگەڵ یەكتر دەكەین . بەم جۆرە هێرمینۆتیك بایەخ بە تێگەیشتنی مرۆڤەكان 

لەگەڵ یەكتریدا دەدات، لە پەیوەندیدا بە كردەكانیانەوە، و لێرەشەوە كردەكان 

وەلێ  دەكەونەوە...  پەیوەندیدا  چواچێوەی  لە  و  تاكەكانە  ئاگایی  بەرمەبنای 

هەڵە  و  بەدحاڵیبوون  بەردەم  لە  دۆخە  ئەم  ڕاڤەكردنی  چركەساتێكدا  هەر  لە 

و  فێڵ  و  لێڵی  و  ئاڵۆزی  لەمەشەوە  دەكات،  باسی  دێلتای  وەك  تێگەیشتندایە، 

خەڵەتاندنیش ڕوودەدات.. بۆیە غەمی هابرماس ڕەواندنەوەی ئەم ئاڵۆزی و فێڵ 

و خەاڵتاندنانەیە، ئەم كارەش تەنیا ڕەخنە وەك خود- تێڕامان دەتوانێت بیكات و 

نموونەی ئەمەش دەروونشیكارییە. 

 الی هابرماس »كردە«، لە بواری پەیوەندیگیریدا، جەختكردنەوە و پشت 

ئەستووركردنی ئەزموونەكانە، وەك وتمان ئەزموون لە زانستە مرۆییەكاندا دوای تیۆر 

پراكسێسەكانی ژیانیش ئەزموونگەلێك  نەكەوتوەتەوە، بەڵكو ئەزموونی زیندووە، 

بەدەستدێنن كە دەگەڕێنەوە بۆ كردەكان و ئاڵوگۆڕ دەكرێن لەنێوان بەشداربوواندا، 

بۆیە  كردەكانن،  خودی  ئەزموونانە  ئەم  ئەستووركردنی  پشت  جەختكردنەوەی 

دانی  دیكەوە  ئەوانی  لەالیەن  كە  نەبێت  كاتە  ئەو  تەنیا  ڕوونادات  دەرككردنێك 

پێدا بنرێت و شیاوی ئاڵوگۆڕكردن بێت، لێرەشەوە سیمای نیمچە ئۆبژێكتیڤیزمێك 

زانستە  میتۆدۆلۆژیای  لە  كە  لەوەی  كەمتر  ڕێژەیەكی  بە  بەاڵم  دەردەكەوێتەوە، 

سروشتییەكاندا هەیە. [ئەم باسە ڕاماندەكێشێتە نێو باسكردن لە حەقیقەت و واقیع 

الی هابرماس، ئەم وتارەش جێی ئەوە نییە، بۆیە زیاتری لەبارەوە ناڵێین]. 

»كار«دا  سنووری  لە  تەنیا  مەعریفە  و  بەرژەوەندی  پەیوەندی  كەواتە   

نییە وەك بەرهەمهێنانەوەی جۆری بایۆلۆژی، بەڵكو لە بەرهەمهێنانەوەی جۆری 

مرۆییدایە وەك هەلومەرجی كۆمەاڵیەتی و كولتووری، و لە پەیوەندی ئەو دوو 

چەمكە باش تێناگەین تا نەگەڕێینەوە بۆ هەلومەرجە كۆمەاڵیەتی و كولتوورییەكان، 

ڕەگەزێكی  ژی��ان،  پراكتیكی  وەك  كارلێك،  كۆمەاڵیەتیشدا  كاری  لە  تەنانەت 

سەرەكییە، یان هاوشانی كارە و هەست و سۆز و خۆشەویستی و كینە و خیانەت 

و هاوسەرگیری و پەیوەندی ئاڵوگۆڕكاریی و... تێدا ڕوودەدات، لێرەشەوە پاراستنی 

ژیان و ژیانی كۆمەاڵیەتی و جۆری مرۆیی تەنیا لە ڕێگەی كارەوە نابێت، بەڵكو 

لە ڕێگەی شێوەی كولتووریی بوونیشەوە دەبێت. 
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3- زانستە ڕەخنەییەكان و بەرژەوەندی ڕزگاریبەخش: 

زانستە  هابرماسدا،  دابەشكردنەكەی  لە  مەعریفە،  سێیەمی  جۆری   

ڕەخنەییەكانن، وەكو تیۆری كۆمەڵگە و دەروونشیكاری و فەلسەفە و كۆمەڵناسیی 

ڕەخنەیی، بەاڵم سەرەكیترین و زەقترینیان دەروونشیكارییە. 

 لە ڕاستیدا كۆی كاری هابرماس لەبارەی زانین و بەرژەوەندییەوە، بۆ 

تەجاوزكردنی جۆرەكانی دیكەی مەعریفەیە تا گەیشتن بە مەعریفەی ڕەخنەیی، 

دروستكردنی  وەك  بەڵكو  لەناوبردنیان،  و  تر  مەعریفەكانی  سڕینەوەی  نەك 

كەڵكەڵەی ڕەخنەیی لە خودی ئەو بوارە مەعریفییانەدا، واتە پەیڕەوكردنیان لە 

خود- تێڕامان. لەبەرئەوە دەتوانین زانستە ڕەخنەییەكان بە نوێنەرەوەی هزری 

هابرماس لە قەڵەم بدەین، باشتر بڵێین جێگای پەسەندی هابرماسن بەو جۆرەی 

زانستی  هابرماس  بەم جۆرە  پێدەدا،  پەرەیان  و  دەكات  تێدا  ئیشیان  كە خۆی 

زانستەكان، واتە ڕەخنەی زانست لە خۆی، دادەمەزرێنێت، بۆیە لێرەدا كەمێك 

لەسەر ئەم جۆرەی سێیەمی زانین و بەرژەوەندی دەوەستین. 

و  زانین  نێوان  یەكێتی  هابرماس،  الی  )ڕەخنە(  وتمان  پێشتر  وەك   

لە  كە  بەرژەوەندییە،  و  زانین  ئاشتكەرەوەی  تر  مانایەكی  بە  بەرژەوەندییە، 

دوور  بابەتگەراییەوە  و  بێالیەنی  بیانووی  بە  بەرژەوەندی  تردا  زانستەكانی 

خرابووەوە. ڕەخنە ئیشكردنە بە تێڕامان. لە زانستە ئەزموونییەكان، و تاڕادەیەك 

زانستە هێرمینۆتیكییەكانیشدا، كە دواجار دەكەونە ژێر كاریگەری پۆزەتیڤیزمەوە، 

لە  ئەوەی  بۆیە  دەگرێتەوە،  تێڕامان  جێی  میتۆد،  واتە  لێكۆڵینەوە  ڕەوتگیریی 

ڕێگەی تێبینیكردن و بەشداریكردنەوە لەو زانستانەدا دەبینرێت لە سنوورە ڕوون 

و ئاشكراكان زیاتر تێناپەڕێت، كە لە ڕێگەی سیستەمێكی توندوتۆۆڵەوە بۆ ئاگایی 

وەرگرتنی  لە  كە  پاسیڤ  مەعریفەیەكی  دەبێتە  مەعریفە  لێرەوە  دەردەك��ەون، 

ئەزموونەكیەوە دروست بووە، و توانای دەربڕینی ناڕەزازیی نییە، بە مانایەكی 

تر، توانای ڕەخنەی نییە. 

 الی هابرماس، ڕەخنە واتە خود- تێڕامان. دەبێت ئاگاداری ئەوە بین كە 

خود- تێڕامان لە هزری ئەودا، بۆ تێگەیشتن لە پەیوەندی زانین و بەرژەوەندی، 

چەمكێكی سەنتەرییە، و پێشتر ئاماژەیەكمان پێدا و ئێستاش هەوڵدەدەین زیاتر 
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ڕوونی بكەینەوە. 

لە  تێڕامان  واتە  یەكەمیدا،  واتای  لە   »self reflective تێڕامان  »خود- 

خود، تێڕامانی سەبژێكت لە خۆی، وەرگێڕانی سەرنج لەسەر شتەكان و دەرەوە 

و  نەبینراو  بەشە  بینینی  بۆ  ئەمەش  پەیوەندییەكان،  و  ناوەوە  و  خود  بەرەو 

نادیار و شێوێنراوەكانی سەبژێكت یان دەق. سەبژێكت، یان دەق، تەنیا بەشە 

دیارەكانی خۆی نییە، تەنیا ئەو مێژووە نییە كە لە یادەوەریدا دەردەكەوێتەوە، 

تەنیا فێربوونەكان و تێگەیشتنەكان نییە لە سنووری عەقڵی تەكنیكی و كارلێكی 

و  لەبیركراو  مێژووە  و  نەبینراو  ناوچە  و  نادیار  سنوورە  بەڵكو  كۆمەاڵیەتیدا، 

یادەوەرییە فەرامۆشكراو و خولیا چەپێنراو و خەونە ئاڵۆزەكانی خۆیشیەتی. تێڕامان 

لە خود تەنیا سەرنج ناخاتە سەر ناوچەكانی ئاگایی، بەڵكو پارچە وەالنراوەكان 

تێڕامان  خود-  ئاگایی.  سنووری  دەیهێنێتەوە  و  دەكات،  كەشف  نائاگاییدا  لە 

هەرگیز بە مانای »فەلسەفەی ئاگایی« وەك دەرككردنی خودێكی بیركەرەوەی بە 

ئاگا لە خۆی، نییە، كە تەمی گومان لەسەری ڕەویوەتەوە و ڕوون و ئاشكرا بۆ 

خود دەركەوتووە، و لێرەشەوە بۆتە خودێكی بیركەرەوە، بەڵكو بە پێچەوانەوە 

خود- تێڕامان خود دەگەڕێنێتەوە ئەو شوێنانەی كە ئاڵۆز و تەڵخ و لێڵن، بەاڵم 

لە  كە  شوێنانەی  ئەو  نەویستراو،  ڕەفتاری  و  شپرزەیی  دەبنە هۆی  چاالكییان، 

گوزارشت  ئازادی  بە  پێنەدراوە  ڕێیان  و  حەشاردراون  كەلەبەرەكاندا  و  سووچ 

كۆمەاڵیەتییەكاندا  ڕێسا  لەگەڵ  ئەوەی  بەهۆی  ویستانەی  ئەو  بكەن،  خۆیان  لە 

نەدراوە  ڕێیان  هەرگیز  چاودێرییەوە  بەهۆی  و  قەبووڵنەكراون،  نەهاتوونەتەوە 

و  ناوەوە  گەڕێنراونەتەوە  بەڵكو  بكرێن،  مومارەسە  و  دەرێ   بێنە  وەك خۆیان 

لە نائاگاییدا كۆكراونەتەوە: »خود- تێڕامان لە یەك كاتدا هەم حەدسە و هەم 

ڕزگاربوون، ڕوئیا و هەڵوەشانەوەی پاشكۆیەتی دۆگماتیزم لە یەك كاتدا« )زانین 

و بەرژەوەندی، ل. 244(. 

 خود لەم پرۆسەیدا سەربەخۆیی خۆی وەردەگرێت و پێویستی بەوە نییە 

شتەكان مانا بە بوونی بدەن، بەڵكو خودی خۆی دروست دەكاتەوە. هابرماس 

چەمكی »خود- تێڕامان«ی لە فیختە وەرگرتووە، و دەبێژێت: »ئەم چەمكە كە 

فیشتە بەكاری هێناوە وەك ئەوەی عەقڵێكی گەڕاوەیە بۆ خودی خۆی، بەالی 
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كاتیگۆرییای بەرژەوەندییەوە كە زانین ئاراستە دەكات، گرنگییەكی سیستماتیكی 

هێزی  بە  چۆن  وەك  دەكەوێت،  زانین  پێش  بەرژەوەندی  ئاستەدا  لەم  هەیە. 

زانینەكەوەیە كە خۆی وەدی دێنێت«. بۆیە خود- تێڕامان، الی هابرماس، وەك 

بەشێكی جیابووەوە لە من سەیری خود ناكات، واتە وەك منێكی تر، بەڵكو وەك 

بەشێك لە خود لە بەشە داپۆشراو و دوورخراوەكانی خۆی دەڕوانێت، ئەمەش 

واتە خود- تێڕامان خود لە پاشكەوتەیی هەڵدەوەشێنێتەوە و دەیكاتە هێزێكی 

تێڕامان  خود-  بۆیە  هەژموونەكان،  و  دەسەاڵتەكان  تێكشكاندنی  بۆ  ئیرادە  بە 

لەالیەن بەرژەوەندی مەعریفەی ڕزگاریبەخشەوە دیاریدەكرێت . دەرەنجامی ئەمە 

ڕزگاربوونە لە دەست تارماییەكانی خود و هەژموونە دەرەكییەكان و دەركەوتنی 

پنتە نادیارەكان و ڕەوینەوەی تەمی ئارەزووە چەپێنراوەكانە. 

پشتی  لە   emancipator interest ڕزگاریبەخش  بەرژەوەندی  كەواتە   

ئەم جۆرە مەعریفەیەوەیە و »بەندە لەسەر ئەو كردە و گووتە شێوێنراوانەی كە 

لە مومارەسەی هێزەوە كەوتوونەتەوە، و بواری مەعریفەی خود- تێڕامان پێك 

دەهێنن« . ئەو ناوەندەشی كە ئەم بەرژەوەندییە لێیەوە گەشە دەكات )هێز(ە، 

هێز وەك میكانیزمی سەركەوتكردن و شێواندن. كاتێك لە تێڕامانی سەبژێكت لە 

خۆی زانین و بەرژەوەندی دەبن بە یەك، مانای زانینی ڕەگەزەكانی شێواندنی 

خود لە كارلێك و گفتوگۆدا، و بواری ئازادییان لە خود بەرتەسك كردوەتەوە و 

چەپاندن جێگای گرتوەتەوە، زانینی ئەمە هاوكات ئازادبوون و خۆ قوتاركردنە لەم 

ڕەگەزانە و كەشفكردنەوەی خودییە، لە تێڕامانی ڕەخنەییدا .

 ئەم بەرژەوەندییەش، دیسان پەیوەستە بە زمانەوە، بەاڵم هەوڵدەدات 

جۆرە  ئەم  دەیشێوێنن.  كە  پاكبكاتەوە  ڕەگەزانە  لەو  پەیوەندیگیری  و  كارلێك 

بەژەوەندییە بوەتە هۆی سەرهەڵدانی زانستە ڕەخنەییەكانی وەك دەروونشیكاری، 

كە هابرماس دەیكاتە نموونە بۆ ڕوونكردنەوەی ئەم زانستانە و خود- تێڕامان . 

دەروونشیكاری، الی هابرماس، نموونەی زانستی ڕەخنەیی و خود- تێڕامانییە. 

 بە ڕای هابرماس زانستە سروشتییەكان نەیانتوانیوە تەجاوزی تێگەیشتنی 

مرۆییەكانیش  زانستە  خۆی،  بە  زانست  باوەڕی  واتە  بكەن،  زانستی  خودیی 

نەیانتوانیوە بە بابەتكردنی خود و تێگەیشتنی دەرەكی تێبپەڕێنن، تەنیا زانستە 
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ڕەخنەییەكانی وەكو دەروونشیكارییە تونیویەتی بگاتە خود- تێڕامان، بۆیە زانستە 

سروشتییەكان لە تێگەیشتنی خودی و زانستە مرۆییەكان لە بەبابەتكردنی خودیدا 

گیریان خواردووە، بۆئەوەی ئەم دۆخە تێبپەڕێنن، دەبێت پەیڕەوی لە تێڕامانی 

خودی بكەن و دەرك بە چەپێنەرەكانی خۆیان بكەن و ئەو ناوچانە ببیننەوە كە 

لە ڕەوتگیریی خۆیان دووریان خستوونەتەوە »ئێمە تەنیا دوای ئەوەی بە كردەیی 

دەچینە نێو ڕەهەندی تێڕامانی خودییەوە، دەتوانین میتۆدییانە لەو بەرژەوەندییانە 

دڵنیا بین كە لە بوارەكانی زانستە سروشتی و زانستە ڕوحیەكاندا مەعریفە ئاراستە 

دەكەن« )زانین و بەرژەوەندی، ل248(. 

خود-  بۆ  ڕۆشنمانە  نموونەی  تاكە  دەروونشیكاری  دەڵێت  هابرماس   

دیكە  زانستەكانی  كە  ڕەهەندانەی  بەو  دەسڕاگەیشتن  بۆ  ئ��ەوەش  تێڕامان، 

و  فەرامۆشكراو  ئەم  لەسەر  ئیشكردنە  فەرامۆشیانكردووە. كۆی دەروونشیكاری 

چەپێنراوانە: »ڕاڤەی پەیوەست بە دەروونشیكارییەوە ڕووناكاتە ئەو پەیوەندییانەی 

مانا كە بە شێوەیەكی هۆشیارانە مەبەست بوون... بەڵكو ڕوودەكاتە كەموكورتی 

و شێواندنەكان«. 

 زمان لە دەروونشیكاریدا ڕۆڵی گرنگ دەگێڕێت، بەاڵم ئەمە هەرگیز ئەو 

زمانە نییە كە لەنێوان كۆمەڵە لێكۆڵەرێكدا ئاڵوگۆڕ دەكرێت، یان لە گفتوگۆیەكی 

لێدەكەن،  پەیڕەوی  تێڕامان،  خود  ڕەهەندی  بێ   كەسانێك،  كۆمەڵە  هاوبەشدا 

دیكەشە  گوزارشتەكانی  و  جوڵە  زمانی  بەڵكو  نییە،  وشەكان  زمانی  تەنیا  واتە 

سەرە  جار  زۆر  كە  خەون...تاد(،  بەیەكداهاتن،  دەست  زمان،  )تەتەڵەكردنی 

داوەكانی شێواندن و چەپاندن دەدەنە دەستەوە. ئەوەی فرۆید لە دەرونشیكاریدا 

ناو  ڕێساكانی  زمان،  و  دەرەوە  ڕێساكانی  هابرماسەوە،  دیدی  لە  دایدەنێت، 

لە  چاودێریكردنیان  دەسەاڵتی  و  حەرامەكان  هێڵی  و  دروستكردووە  خودییان 

خوددا كێشاوە، و بەم جۆرەیش خود بەبەردەوامی خۆی دەخەڵەتێنێت، و ڕێگری 

ئەم  لێدێت  وای  تا  دەرەوە،  بۆ  دەنێت  پێوە  پاڵی  ناخیدا  لە  كە  دەكات  لەوە 

دەسەاڵتە نائاگایانە مومارەسە دەكرێت. 

لە  تێگەیشتن  بۆ  گەورەی هەیە  بایەخێكی  دەروونشیكاریدا  لە   خەون 

وەك  فرۆید  بۆیە  خۆی،  خەونبین  تێگەیشتنی  دواجار  و  كەسەكان،  دەروونی 
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نموونەیەكی سروشتی هەڵچوونە نەخۆشییەكان لە خەون تێدەگات كە تێیدا كەشفی 

واتای شێوێنراو دەكات . ئەوەی لێرەدا سەرهەڵدەدات ڕاڤەكردنی خەونەكانە كە 

جیاوازە لە هێرمینۆتیك، و دەبێت خەونشیكار هەمیشە واتای پشت خەونەكان 

خەون  واتە  كردووە.  لە چی  گوزارشتی  خەونەكە  بزانێت  و  بگرێت  لەبەرچاو 

دەیەوێت شتێك بڵێت جگە لەوەی كە لە دەقی خەونەكەدا وتراوە، ئەوەی گرنگە 

و  كۆمەاڵیەتی  گوزارشتێكی  خۆیدا  لە  خەون  چونكە  خەونەكەیە،  پشت  مانای 

كەرەستەی لێك تێگەیشتن نییە. پاڵنەری خەون ئەو چاودێری و سەركوتكردنانەن 

پاڵنەرە سەركوتكراوانە  لەم  ناو  كە ڕۆژانە خود ڕووبەڕوویان دەبێتەوە، فرۆید 

لە  و  بوون  ئاگامەندانە  پاڵنەری  بنچینەدا  لە  كە  نائاگاییەكان،  ئارەزووە  دەنێت 

چەپاندنەوە  و  چاودێری  بەهۆی  بەاڵم  بوون،  ئامادە  زمانەوانیدا  بەكارهێنانی 

دوورخراونەتەوە بۆ نائاگایی. لە كاتی خەوندا ئەم چاودێرییە كەم دەبێتەوە و 

دێنەوە دەرێ ،  ڕەمزی،  زمانی  لەڕێگەی خەونەوە، وەك  پاڵنەرە چەپێنراوەكان 

كە  كۆمەاڵیەتییەكاندا  چاودێرییە  لەنێوان  هاوسەنگكردنەوەیە  خەون  جۆرە  بەم 

لە خودیشدا چەسپاوە، و پاڵنەرە نائاگاییەكانی ئەو خودە كە دوورخراونەتەوە . 

ئەم پرۆسەی چەپاندن و دوورخستنەوەیە ئەشێت هەر لە سەردەمی منداڵییەوە 

درێژەی كێشا بێت. 

لە  چونكە  سەختە،  كارێكی  ڕاڤەكردندا  كاتی  لە  خەونشیكار  ئەركی   

خەونشیكار  دەبێتەوە،  خەونبین  توندی  بەرگرییەكی  ڕووب��ەڕووی  پرۆسەكەدا 

دەیەوێت خەونبین بگەڕێنێتەوە بۆ ئەو پنت و ناوچانەی كە لەخۆیدا حەشاری 

داون، بۆ ئەوەی لێیان ڕزگاری ببێت، واتە هێنانەوەی نا ئاگایی بۆ بەر ڕووناكی 

بە  نەیكەینەوە  ئەگەر  بناسین  نائاگایی  ناكرێت  وایە  پێی  فرۆید  ئاگایی، چونكە 

ئاگایی ، بەاڵم لەم كارەیدا تووشی بەرگی دێت و تا بەرگری زیاتر بێت خەونشیكار 

كاتێكی زیاتری دەوێت تا كەسەكە بگەڕێنێتەوە سەر بەشە نەبینراوەكانی خۆی. 

بەرگری واتە »لەكارخستنی ئاگایی و دژی تێڕامان«. 

پەیوەندییە، وەك هابرماس دەیكات، بەجۆرێكی دیكە   دەتوانین، ئەم 

دابڕێژینەوە، واتە لە پەیوەندی نێوان نەخۆش و پزیشك-دا. 

 هابرماس، دیدی فرۆید و ڕاڤەكانی ئەو شیدەكاتەوە و ئەوە ڕووندەكاتەوە 
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كە ئەو جۆرە شێواندنانەی پێویستی بە پەیوەندیگیری نێوان پزیشك و نەخۆشە، 

یارمەتیدەری  دەبێتە  تەنیا  پزیشك  ئینجا  تایبەتی،  زمانێكی  هاوبەشەكانی  نەك 

نەخۆش بۆ سازدانی پەیوەندی لە تەك خۆیدا، لە تەك حەز و ئارەزوو و خواست 

و پاڵنەر و شەهوەتە یەخسیركراوەكانی خۆیدا، یارمەتی نەخۆش دەدات فایلەكانی 

نائاگایی بهێنێتەوە ئاگایی، ئەمەش لە ڕێگەی تێڕامانەوە دەبێت كە بەرگرییەكان 

تێك دەشكێنێت. لێرەوە »شیكاری كۆمەڵێك دەرەنجامی چارەسەركاریی هەیە بۆ 

تێپەڕاندنێكی ڕەخنەییانەی كۆسپەكانی ئاگایی و تێپەڕاندنی بەبابەتكردنە هەڵەكان 

پاڵدەنێت بەرەو دۆزینەوەی پارچە ونبووەكانی مێژووی ژیان... بۆیە مەعریفەی 

 .)271 ل.  بەرژوەندی،  و  )زانین  تێڕامانە«  خود-  مەعریفەی  دەروونیشیكاری 

ئەمەش واتە مەعریفەیەك كە بەرژەوەندی ڕزگاریبەخش پاڵنەرییەتی. 

 بە كورتی دەتوانین بڵێین: 

 مرۆڤەكان پاڵنەر و غەریزەگەلێكیان هەیە كە لە ڕووی كۆمەاڵیەتییەوە 

ڕێنەدراوە بێنە ناو زمانی گشتی و وەك كردە بێنە نێو كردەی پەیوەندیگیریەوە، 

نەخۆشی  نیشانەكانی  بەمەش  دوورخراونەتەوە،  گشتییەكە  بوارە  لە  بۆیە 

دەركەوتوون، و نەخۆشەكەش لە بەشی ئاگایی خۆیەوە كە فرۆید بە )ئیگۆ( 

ناوی دەبات، ئەم سەركوتكراوانەی گواستۆتە بۆ ناو نائاگایی، واتە چەپێنراون. 

بۆیە  هاتنەدەرەوەیەتی،  و  وروژانەوە  چەپاندن  دووەمی  چركەساتی  بەاڵم 

دەرێ ،  دێنەوە  خەون  و  ڕەمزی  بەشێوەی  چاودێرییەوە  سیستەمی  بەهۆی 

)ئیگۆ(  فرۆید  دەبێتەوە.  كەم  )ئیگۆ(  بەرگری  لە  كە  كاتەیە  ئەو  ئەمەش 

ئاگایی و  نا  ئاگایی یان وەك دەركبردنی هەستەكی ، و )ئەو( وەك  وەك 

ئیگۆ(  )سوپەر  و   ، چەپێنراوەكان  و  پاڵنەر  و  شەهوەت  و  غەریزە  شوێنی 

وەك دەسەاڵتی دایك و باوك ڕێساكانی كۆمەڵگە و كلتور، كە سیستەمەكانی 

بەم  وەسفدەكات،  دروستدەكات،  )ئیگۆ(  ناوەوەی  و  دەرەوە  لە  چاودێری 

)ئیگۆ(  خوارەوەی  بەشی  بەاڵم  ئیگۆیە،  سوپەر  فەرمانبەرداری  ئیگۆ  جۆرە 

لەگەڵ )ئەو(دا لە پەیوەندیدایە، و )ئەو( دوورە لە جیهانی دەرەوە، و تەنیا 

بەهۆی )ئیگۆ(وە هەستی پێدەكات . یان وەك فرۆید دەڵێ  )ئیگۆ( جڵەوگیری 
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)ئەو( دەكات . پاڵنەر و غەریزەكان لە )ئەو(دا دەتوانن نا-ڕاستەوخۆ بێنەوە 

نائاگایی و هاتنە دەرەوەی ڕەمزی چەپێنراوەكان و زمانی  ناو )ئیگۆ(..  بۆ 

شپرزەیی، نەخۆش تووشی بێزاری دەكەن و بۆ چارەسەر پێویستی بە پزیشك 

دەبێت. پزیشك هاوكار و یارمەتیدەرە بۆ ڕزگاربوونی نەخۆش لە ئازارەكانی، 

ئەوەش لە ڕێگای ڕەخساندنی كەشێكی ئازادەوە بۆ نەخۆش، بەاڵم نەخۆش 

دەستەوە،  بە  نادات  خۆی  ئاسان  )ئیگۆ(وە  بەرگری  سیستەمی  ڕێگەی  لە 

چونكە ئارەزوو و پاڵنەرەكانی لە پەیوەندیگیری گشتیی پچڕاوە و بەو جۆرەش 

دروستبوونی  واتە  ئەمەش  پچڕاوە،  خۆیشیدا  بەشەی  ئەو  لەگەڵ  پەیوەندی 

شپرزەیی و ئاڵۆزی لە پەیوەندیگیریدا، ئەمەش پێویستی بە شیكەرەوەیە، كە 

نەك نێوانكارەی بەشداریكەرانی زمانێكی ئاڵوگۆڕی نێوان چەند كەسێك بێت، 

نائاگایی  پنتانەی  بەڵكو نێوانكارەی سەبژێكت خۆی بێت. بەم جۆرەش ئەو 

و  دەكرێت  چارەسەر  تێڕاماندا سۆراغی  ڕەوتگیریی  لە  و  ئاگایی  دەبرێنەوە 

كار دەكرێت بۆ البردنی چەپێنراوەكان و هەوڵدەدرێت نەخۆش لە دۆخێكدا 

ڕزگاری  نەخۆش  جۆرە  بەم  تێبپەڕێنێت.  خەڵەتاندن  خۆ-  و  دوورخستنەوە 

دەبێت لە نیشانە و گووشار و ئازارەكانی و چارەسەر دەبێت، هەر ئەمەشە 

بەرژەوەندی ڕزگاریبەخشی مەعریفە. 

خوێندنەوەیەكی  بەڵكو  ناوەستێت،  بەوەندە  تەنیا  هابرماس،   

ڕەخنەییش بۆ فرۆید و بەدحاڵیبوونی ئەودیوی دەروونزانی دەكات و پاشان 

و  زانین  بەرژەوەندییەكانی  كورتكەرەوەی  وەك  دەگرێت  نیچە  لە  ڕەخنەی 

تێڕامان و گۆڕینی تیۆری مەعریفە بە  تێڕامان بە خود-  لەنێوبردنی خود- 

تیۆری پێرسپێكتڤەكان . 

دامەزراندنی  بیكات،  هەوڵیدا  فرۆید  ئەوەی  هابرماس  دیدی  بە   

دەرووشیكارییە وەك زانستێكی پۆزەتیڤی، و بەرمەبنای میتۆدی توندوتۆڵ، 

ڕاستە فرۆید بناغەكانی دەروونشیكاری وەك زانستێكی ڕزگاریبەخش داناوە، 

بەاڵم هاوكات وەك زانستێكی سروشتیش مامەڵەی لەگەڵ كردووە، بۆیە بە 

زانستی سروشتی  وەك  دەروونشیكاری  تێگەیشتنی  »خود-  هابرماس  بڕوای 

ئیش دەكات بۆ دروستكردنی نموونەی سوود وەرگرتنی تەكنیكی لە زانیارییە 
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زانستییەكان« ، واتە دەروونزانی وەك زانستێكی پۆزەتیڤی.

دامەزراندنی  بۆ  هەوڵدەدات  خۆیدا  كاری  قۆناغێكی  لە  فرۆید   

دەروونزانی وەك بەشێك لە فیزیۆلۆژیای مێشك »واتە ڕووداوە دەروونییەكان 

فرۆید  مادییەكانی«.  بەشە  بۆ  دیاریكراو  چەندێتی  بە  حاڵەتگەلێكی  وەك 

و  دەم��ار  و  وزە  دابەشبوونی  بەپێی  دەروونییەكان  حاڵەتە  سەرجەمی 

بەدحاڵیبوونی  دەڵێت  بەمە  هابرماس  وەسفدەكات.  جەستە  میكانیكەكانی 

زانستییانەی ئەودیوی دەروونزانی. لەو قۆناغەدا فرۆید دەروونزانی بەرمەبنای 

فیزیۆلۆژیای دەماری دادەمەزرێنێت، واتە بینینی دەزگای دەروونی وەك ئامێر. 

لە قۆناغێكی دواتردا فرۆید لە تەكنیكی خەواندنی موگناتیسیش الی برۆیەر 

دووردەكەوێتەوە، ئینجا دەروونشیكاری وەك خود- تێڕامان دادەمەزرێنێت لە 

ئاستی بەشداریكردنی نێوان دكتۆر و نەخۆش لەڕێگەی زمانی ئاڵوگۆڕەوە . 

بەاڵم دواجار فرۆید سەركەوتوو نابێت لە دەرككردنی تەواوی دەروونشیكاری 

نەیكرد،  فرۆید  كە  ئەوەی  توندوتۆڵ.  ئەزموونی  زانستێكی  دەرەوەی  لە 

هابرماس ئەنجامیدەدات. الی ئەم دامەزراندنی دەروونشیكاری، نەك وەك 

»میتۆدۆلۆژیای  تێپەڕاندنی  وەك  بەڵكو  میتۆدۆلۆژیی،  توندوتۆڵی  زانستێكی 

خود-  و  زانست،  تێڕامانی  خود-  وەك  واتە  پۆزەتیڤی«،  و  ئەزموونگەری 

تێڕامانی نەخۆش بە بەشداری پزیشك كە لە زمانی ئاڵوگۆڕدا دروستدەبێت، 

لە  نەخۆش،  ژیانی  مێژووی  ونبووەكانی  دیمەنە  و  فەرامۆشكراو  پارچە  و 

هەلومەرجێكی ئازاددا، دەگێڕدرێنەوە نێو ئاگایی. 

 هابرماس بۆ ئەوەی ئەم كارە بكات جیاوازی دەخاتە نێوان »تیۆرە 

گشتییەكان« و »ڕاڤە گشتییەكان«�ەوە. تیۆرە گشتییەكان وەك تەحەكومكردنی 

ڕێگەی  لە  ناچاركردن،  تێیدا  كە  دروستكردنەوە،  ڕەوتگیری  بە  تەكنیكی 

لە  شكستهێنانی  و  سەركەوتووبوون  تێبینیكردنی  و  تیۆرەكانەوە  سەپاندنی 

زەمینەی واقیعدا ڕوودەدات، و بابەت لە قاڵبدەدات. هەرچی ڕاڤە گشتییەكانە، 

ئەم ڕێو شوێنە توندە تێدەپەڕێنێت و لە ڕەوتی دروستبووندا مانا وەردەگرێت، 

ژیان  مێژووی  لە  تێڕامانیدا  ئەزموونێكی  لە  بەڵكو  نەویستراوە  كە  مانایەك 

لەو ڕەوتەدا دەبێت،  بەدواداچوونیش هەر  تاقیكردنەوە و  قووتبوەتەوە، و 
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دانراوە  گشتی«�دا  »ڕاڤ��ەی  بۆ  پێشبینی  لە  لە  مانایەی  ئەو  ئەشێت  واتە 

ڕوونەدات، وەلێ  ئەمە مانای شكستی تەواوەتی نەخشەكە نییە، بەڵكو ئەوەی 

لە ڕەوتی دروستبوونەكەدا دەستدەكەوێت، لە ناوەوەی پێشبینییەكاندا بێت 

و لە دەرەوەی بێت، بەشداری دەكات لە تەواوكردنی تابلۆی مێژووی ژیانی 

نەخۆشەكە و پڕكردنەوەی بۆشایی و جێگە بەتاڵەكانی ژیانی ڕابردووی، بەاڵم 

بەڵكو  گشتییەكان«دا،  »تیۆرە  لەگەڵ  داهاتوو  تەریبكردنەوەی  بەمانای  نەك 

لەڕێگەی لێگەڕان بۆ دەركەوتن و پاشان جێكردنەوەی ئەوەی دەردەكەوێت 

لە ڕاڤە گشتییەكاندا، واتە پەیوەستكردنەوەی ڕاڤە گشتییەكان بە كۆنتێكستەوە 

»ڕاڤە گشتییەكان ڕێ  بە شرۆڤەگەلێك نادەن لە دەرەوەی كۆنتێكست« )زانین 

و بەرژەوەندی، ل. 315(.

دەروونشیكاوری  هابرماس  كە  ئەوەیە  سەرنجە  جێی  كە  دواخاڵ   

بۆ  هەژموون  ڕێگەی  لە  كۆمەڵگە  دەكات.  پەسەند  كۆمەڵگە  تیۆری  وەك 

پێوەر و ڕێسای دامەزراندووە، ئەمەش  ئارەزوو غەریزەكانی تاك كۆمەڵێك 

لە دەروونی تاكدا ئاوەژوو بوەتەوە، بۆیە لەمەوە ڕێگریی دەرەكی و ناوەكی 

دروستبوون، ئەمەش وا دەكات فرۆید چوارچێوەی دامەزراوەیی لە پەیوەندیدا 

ژیانی  جۆرە  بەم  دەبینێت.  غەریزەوە  هەڵچوونەكانی  سەركوتكردنی  بە 

لێرەشەوە  بێت،  زاڵ  خۆیدا  ئاژەڵییەكانی  مەرجە  بەسەر  توانیویەتی  مرۆیی 

لە  كولتوور  فرۆید  الی  داڕشتووە.  ڕێپێدراوی  ڕەفتاری  بنەماكانی  كولتوور 

ڕێگەی چەپاندنی ئارەزوو غەریزەكانەوە توانیوویەتی جۆری مرۆیی بپارێزێت 

لە  كۆمەڵگە  پێیوابوو  كە  ماركسەوە،  پێچەوانەی  بە  بەرهەمیبهێنێتەوە،  و 

ڕێگەی كارەوە هەوڵی پڕكردنەوەی پێدراویستییەكانی خۆی دەدات. بەم جۆرە 

ئەوەی الی ماركس ملمالنێی چینایەتییە لەسەر بەرهەمەكان و خاوەندارێتی، 

واتە  فرۆید،  الی  بەرگییەكانە  و  چەپێنراوەكان  پاڵنەرە  و  غەریزە  ملمالنێی 

ملمالنێی غەریزەكانی تاك لەگەڵ ڕێگرییە دەرەكییەكانی كۆمەڵگە و ڕێگرییە 

ناوەكییەكانی خودی تاك بە هۆی سوپەر ئیگۆوە. لێرەوە پاراستنی خود )یان 

جۆر( تەنیا لە ڕێگەی كار و كارلێكەوە نابێت، بەڵكو لە ڕێگەی سازشكردن و 

دەستبەرداربوون لە پاڵنەرەكانیش دەبێت، لەژێر هەلومەرجێكی پاسۆلۆژیدا. 
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لەم چركەساتەدا زەرورەتی هاتنە ئارای خود- تێڕامان، بە یارمەتی پزیشك، 

زانین  چركەساتدا  لەیەك  كە  شیكاری،  چارەسەرێكی  وەك  سەرهەڵدەدات، 

دەسەاڵتەكانی  لە  ڕزگاربوون  بەرژەوەندی  دەگرێت،  لە خۆ  بەرژەوەندی  و 

سەركوتكردن و چەپاندنی پاڵنەر و غەریزەكان، یان نیشانەكانی نەخۆشی. بەم 

جۆرەش ڕەخنە، لە پرۆسەی خود- تێڕاماندا، وەك تیۆری كۆمەڵگە، وەك 

یەكێتی نێوان زانین و بەرژەوەندی دەردەكەوێت. 


