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 ثيَصةكى

 

 
دميوكشاطى وةك ضةوكيَكى فةلظةةفة  طياطةى و طيظةتةويَكى ذةوكىشِاٌىش ثةاؾ      
ِةسةغ ِيٍَاٌى ئايذؤلؤريا طةوسة و ِةضسة تؤتاليتيَشةكةاُ كةة وةك ذةتيةةتى ويَةزوويى      
وزدة  سصطاس  وشؤظايةتياُ دةداش جاسيَكى تش لةطةةسدةوى بةةجيّاٌى بةووُ دا طشٌ ةى     

ٍيَتةوة. ئةوشِؤش كةً طيظتةوى طياطي ِةية كة وةك ثيَوةسيَك وبايةخى خؤ  بةدةطت ديَ
بؤ ػةسعيةتى خؤي ياُ وةػشوعيةتى بشِيةاس و طياطةةتةكاٌى يٌيكةةً ئةطةةس لةةسِوو       

ى بةووُ ٌةةكا . دميوكشاطةى بةبةةساوسد لةطةةهَ      يؼةوة بووبيَتش باٌ ةػة  دميوكشاتػكم
وشؤظايةتى  رياٌى جةوِةسيى كىطشفتيَطيظتةوة طياطي و كمتوسييةكاٌى تش تواٌيويةتى 

لة ييةك و ػيَواص  دابةػكشدٌةوة  طاواُ واتة ثةيوةٌذ  ٌيَواُ دةطةَيتذاس و ريَشدةطتة 
و بايةخذاُ بة بةِا طةسةكيةكاٌى وشؤظبووُش واتة كةساوة  و واف و ئاصاد  و لةويَؼةوة 

ةطةس ئةسص  واقع و يةكظاٌى و دادثةسوةس ش وةك كؤوةَليَك ئايذيا بكا  بة ذةقيكة  و ل
لة ػويٍَكاتى جوداش  تاسِاديةكى بةسضاو ثيادةياُ بكا ش كة وةشؤظ لةة سةوتةى ويَةزوودا     

 ويظتويةتى بة بةكاسِيٍَا  ويتؤد  جياواص بةدياُ بيٍَيَت.  
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كمتوس  دميوكشاطى كة خؤ  لة ِةضس  ٌاتوٌذوتيةز  و ليَبةووسدةيي وئةاصاد  و قبةوهَ      
ى كيَؼةة  طةةسةك  ش وا  كشدووة سيَ ا ضةاسة  طوزلةاو بةؤ    كشدٌى جياواص  دا دةبيٍيَتةوة

وشؤظايةتى واتةة ككيَؼةة  دةطةةَي ك بذؤصيَتةةوةش ئةاَلوويَش  ئاػةتياٌة  دةطةةَي  و        
بةةَيً   شثاساطتٍى تاك لة ِةووو ِيَضيَكى ٌاضاسكاس بؤتة بةػيَك لة سووكاس  دميوكشاطةى 

اٌيضوةة و بةتايبةةتى وةؤديَمى    و ويك بريؤكةة ئةةً  فةلظةفة  ئةوة بةو واٌاية ٌيية كة 
 باَيدةطتى ليرباه دميوكشاطى بةدةسة لة كةووكوسِ .

ِةسبؤية لةدسيَزة  ِةوَلذاُ بؤ سيفؤسً  لةدميوكشاطى و سصطاسبووُ لة ِةٌةذ َ كيَؼةة    
قوهَ كة بةسؤكى بةػيَكى صؤس  كؤوةَل ا ثيَؼكةوتووةكاٌى طشتووةش ئاساطتةيةكى ٌو َ لة 

ٌاوصةد دةكشيَت و لةً ٌيَوة دا  1كبةدميوكشاطى ساويَزطةس ذا كة كِضس  طياطى طةس  ِةَل
دادةٌشيَت. لة سواٌ ة   طةوسةتشيَ تيؤسيظيةُبة  2(يوسطَ ِابشواغفةيمةطوفى ئةَلىاٌى )

ِابشواطةوةش وؤديَمى كاسثيَكشاو و ِةٌووكةيي دميوكشاطةى ليةرباهَ صيةاتش فؤسواليةتةة      
ة سيفؤسوى طةسةكى تيَذا ئةزلاً بةذسيَتش بةتايبةةتى   دميوكشاطية و ثيَويظتة لة صؤس سووةو

طةباسة  بة ثشطى دسوطت بووٌى سا و ئريادة  ِاووَيتياُ و جةؤس و سادة  بةػةذاس  لةة    
ثشؤطظى طياطى دا. بؤ ئةوة  تاكةكاُ تةٌيا سؤَلى ضةثَمةليَذاُ و ِةهلةلةياُ ثىَ ٌةبشِيَتش 

تٍى ياطا بؤخؤياُ و ئةوةةؾ لةة سيَ ةا     دةبيَت خؤياُ سؤَلى ئةكتيعياُ ِةبيَت لة داسِػ
( ثيَؼٍياس كةشاو كةة دةتواٌيَةت دميوكشاطةى لةةً      األدطا٤اتكؤوةَليَك ويتؤد و سيَكاس  )

كةواتة بة ػيَوةيةكى طةسةكى دميوكشاطى ساويَزطةةسا لةة سيَ ةا     تةٌ زةية سصطاس بكا . 
      ُ بٍةةوا    ساطتكشدٌةوة  ِةةسدوو وةؤديَمى ثاساطةتٍ ةسايي و طةػةةطةسايى كةة خؤيةا

ٌيةةتى  دميوكشاطى ليرباىل و كؤواسيني و بة ثؼت بةطنت بة فةلظةفة  ٌيَواخنةود  و عةق َ 
ثةيوةٌذيكاس  و تيؤس  سةخٍةيي و ثاٌتايي طؼتى ِابشواغ و لةويَؼةوة ئةخ قى طفتوطؤ 

                                                           

 و ِةٌذ َ جاسايتؿاٚض١ٜ" ك و ئيٍ ميض  Deliberative. صاساوة  )ساويَزطةس ( واُ لةجياتى  1
عةسةبى بةكاس ِيٍَاوة كة جياواصة لة ساويَزكاس  كة لةسوو  ٌاوةسؤك و فةلظةفةوة تةواو ثيَطةواٌة  يتساٚي١ٝ""ا

 يةكرتُ.
2  .Jürgen Habermas  لة صواٌى عةسةبي دا بة يوسجني ِابشواغش يوسغَ ِابشواغش يوسجَ ِربواغ و

 َ ِابشواغ ياُ ِابةسواغ بةكاسديَت.يوسغَ ِابشواص دةٌوطشيَتش و لة صواٌى فاسطى و كوسديؽ دا يوسط
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 كؤوةَل ا  وةدةٌىدميوكشاطى ساويَزطةس  لة ٌاو  و سيَكاس  ياطايي ديَتة ئاسا. بةً ضةػٍة
عةقَ ٌى و بةػيَكى طةسبةخؤ لة دةوَلةة ش   -ٌتايي طؼتى دا وةك بواسيَكى سةخٍةييثا و

دةسفة  بة ِةووو تاكة ئاصاد و يةكظاٌةكاُ دةدا   كة دةكةوٌة ريَش كاسي ةس  بشِيةاس و  
لةةً   ةوةطياطةتةكاٌةوة ئةوا دةٌط و ئريادةياُ كاسي ةس  ِةةبيَت. لةة ديةذ  ِابشواطة    

ٍةوةية داش تةٌيا ثيَوةس بو دسوطتى باٌ ةػة  ٌؤسً ياُ بةِايةك ثشؤطظة  ساويَز و ساطؤسِي
و ِةس ئةوة دةبيَتة يةكيَك لة بٍطيٍةكاٌى دسوطت كشدٌى دةوَلةتى  باػرتيَ ئةسطؤويٍَتة

واف و ياطا  دميوكشاتى كة ِابشواغ وةك بةػيَك لة ثةشؤرة  فةلظةةفى طياطةى خةؤ      
ى لةة ِةةووو جةؤسة توٌذتيةز  و     داكؤكى ليَذةكا ش ئةوةةؾ دةػةيَت جعةاكيَكى خةالَ    
وةك بةػيَك لة  تى طفتوطؤئةخ قيةصؤسةوميَيةكى ىلَ بكةويَتةوةش بة ثؼت بةطنت بةتيؤس  

ئةخ قى طياطةتى ساويَزطةس  كة ثيَويظتة سؤَلى ِةبيَت لة ِيٍَاٌةئاسا  سةوػى ئايذياىل 
كةاساُ دةتةواٌَ   قظة كة دؤخيَكة بىَ ِيض ِةروووٌيَكى دةطةَي  و ػةيَواٌذٌيَك طفتوطؤ 

 بةِؤ  كاسليَك و ثةيوةٌذيكاسييةوة بريوسِا ب ؤسٌِةوة.
كةواتة دميوكشاطى ساويَزطةس  ويٍَا  كؤوةَل ايةك دةكا  كة كشدة  ثةيوةٌةذيكاس    

بة جياواص لة وؤديَمةكاٌى تش  كشدةوة وةكش كشدة طرتاتيز  ئاوازلذاس كة تةٌيا وةبةطتى 
شدة  سيَكخظةةتٍى ٌؤسوةةاتيغش فةةؤسويَكى  طةةةسكةوتٍة يةةاُ كةةشدة  يايؼةةى يةةاُ كةة  

 دميوكشاتياٌة  ثةيوةٌذيكاس  دةخاتةسِوو كة لة ِةَلى ليَك تيَ ةيؼنت و دةسك كشدٌى يةكرت
ش سيَض لة واف و ئاصادييةكاٌى  يَ ا  كاسليَك و داٌٍاُ بة ئةويرتداية و تاك لة سو كؤدةٌ ى 

ٍاو دسوطةت كشدٌةى ػوٌاطةيَكى    دةطشيَت و ئةوة ثشؤطظيَكى تةواوكاسيية لة ثيَ بةساٌبةس
ئةوتؤ  جعاكى كة دووس بيَت لة دةواسطشر  ئةتٍى و ئةاييٍى و كمتةوس  و خضوةة  بةة     

( وطؤليذاسيَتى كؤوةَييةتى بكةا  و لةة ضواسضةيَوة  ياطةاكاُ دا     األْدسَا  يةكاٌ ري  )
سةٌط بذاتةوة.  ِابشواغ طةباسة  بةدةوَلةتى ٌةتةوة كةة فةؤسوى دةوَلةةتى وؤديَشٌةةش     
ثيَيواية ئةً وؤديَمة بةسةو يواص  ضةووة و كؤوةةَليَك كيَؼةة طياطةى و كؤوةَييةةتى و      
ئةخ قى ئيَظتا لة ئاسادايةة كةة طةٍووس  ئةةً يةكةة طياطةى و كاسطيَشِييةة دةبشِيَةت و         
سةِةٌيَكى طةسدووٌى وةسطشتووةش ِةسبؤية ثيَؼٍياس  ئةفشاٌذٌى ئةخ قياتيَكى يوٌيعيَشطاهَ 

وة  غضيَتة ٌاو ضواسضيَوة  ويتافيضيكىش بتواٌىَ خاوةُ وظةذاقيةتيَكى  دةكا  كة بىَ ئة
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طؼت ري بيَتش ئةوةؾ تةٌيا لة سيَ ا  طفتوطؤيةكى كشاو و بةسدةواً دةبيَت كة باػةرتيَ  
كاُ بؤ ضاسةطةس غشيٍَةسِووش كة دواجاس طوصاسػت بيَت لة ئةخ قيَكى طةسدووٌى كة بةَل ة

دسوطةت    تيَذا ثاسيَضساو بيَت. لة سوو  طياطيؼةةوة داوا بةسرةوةٌذ  ِةووو وشؤظةكاٌى 
كشدٌى فؤسويَكى باُ ٌةتةوةيي دةكا  كة بةػةيَك لةة ػةةسعيةتى خةؤ  لةة ثشةٌظةيثة       
طةسدووٌيةكاٌى وافى وشؤظ وةسب شيَت و لة ئاطتى ِةسيَىايةةتى يةاُ جيّةاٌى دا خةاوةُ     

 طةَيذياتى كشدةيي بيَت.
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 باضى يةكةم

 ضاوط و ضةوكى دميوكساضى

 
اٌى داش ئةطةس سا  خةَلك و بةػذاس  و سةصاوةٌذ  فؤسوة جياواصةكاٌى ذوكىشِِِئايذيا و لة ٌاو 
ِاووَيتياُ ياُ ئةواٌة  دةكةوٌة ريَش كاسي ةس  ثشؤطظى طياطيةوة ئاوةاٌخ و ثيَةوةس     صؤسيٍة 
 ػياوتشيَ و طوزلاوتشيَ فؤسوى ذوكىشِاٌي بيَت. بةَيً وايي بيَتش ثيَذةضيَت دميوكشاطىةفةسواٌشِِِ

ى بيٍَيٍةةوة و  تدميةوكشا  ػةةسعيةتى طيظةتةوى    عةقَ ٌى بؤ ئةسطؤويٍَت و ثاطاوئايا دةتواٌني 
بةثؼت بةطنت بة بٍةةوا  عةةقَ ٌى ئةةوة بظةةنييٍَني كةة فةؤسوى ذكووةةتى دميةوكشاتى لةة          »

دةتواٌني بَمينَي دميوكشاطى دةسخيظةتوة كةة بةة ثيَطةةواٌة       3«تش  ذوكىشِاٌى باػرتة؟فؤسوةكاٌى 
ػيَواصةكاٌى تش  ذوكىشِاٌىش يةكيَكة لة طيظتةوة طياطيية كاسي ةسةكاُ كة بةىَ توٌذوتيةز  و   

بشِوخيَةتش دةتةواٌىَ لةة سيَ ةا  دةٌةط و ئةريادةوة        طيظةتةً تيَك بطةيَت و   ٌةصًبىَ ئةوة  
 . بيٍَيَتةئاسا ِةٌ او بة ِةٌ او   طؤسِاٌكاس

وةك فؤسويَكى طياطي ِةس لةطةسةتا  طةسِةَلذاٌى ئةً وؤديَمة  ذوكىشِاٌييةوةش لة ييةُ 
ِةٌذ َ لة تةورً و فةيموطةفةكاُ درايةتى كشاوة و سةخٍة لة بوٌياد و ئةةسك و بةسةزلاوةةكاٌى   

يكى و ئةسطؤويٍَت و بةػيَكيؼةياُ  طرياوةش ِةَلبةتة بةػيَكياُ بة ثؼت بةطنت بة سةخٍة  لؤر
بةوةبةطتى ثاطاوِيٍَاٌةوة بؤ طيظتةوة تؤتاليتاس و دةطةَيختواصةكاُ. بةسِا  )دةيعيةذ ِيَمةذ(   
ئةوشِؤ دميوكشاطى تةٌيا سةطى لة سؤرئاوا داٌةكوتاوةش بةَلكو بووة بة فؤسويَكى جيّةاٌى و وةك  

                                                           

  دميوكشاطىdemokratia   صاساوةيةكى يؤٌاٌيية و لة دوو بةػى دميؤغdemos  طةه( و كشاتؤغ(
kratos  ذوكىشِاٌى( ثيَك ِاتووةش كةواتة لة بٍةسِة  دا بةواٌا  طيظتةويَكى طياطية كة تيَيذا طةه(

طيذٌضش جاوعةػٍاطى ش  : وٍوضّش ؿبوس ش ٌؼش  آْت٢ْٛ ذوكىشِاٌى دةكا ش ٌةك ثاػا و ئةسطتؤكشاتةكاُ.
 . 342(ش ه2006)1385ش تّشاُش 16ٌى ش ض 

دٕٛ ض. بٛضض ٚ ًَٝتٕٛ دٛيسٜٓذط )مجعٗا(، ايفًػف١ ٚ قطاٜا ايعكط، ت: ز.امحس محس٣ ذلُٛز،  . 3
 .8، 1990ٍاجلع٤ايجاْٞ،اهل١٦ٝ املكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب، ايكاٖط٠، 
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ي بةؤ وةػةشوعيةتى طياطةى طةةيش     وؤديَميَكى طوزلاو بةؤ ذةوكىشِاٌى و ثيَةوةسيَكى طةةسةك    
كةواتة دةتواٌيني بَميَني بةػى ِةسةصؤس  وَيتاٌى جيّاُ بةبىَ وةبةسضاوطشتٍى سواٌ ة  4دةكشيَت.

طياطى و ئابووس  و ئاييٍيةكاُ باٌ ةػةة  دميوكشاطةى دةكةةُ. لةةً وَيتاٌةة دا دميوكشاطةى       
طياطةة  و بشِياسةكةاٌى   فةصايةكى ئةوتؤ  لة ػةسعية  دسوطت كشدووة كة دةتواٌَ ِةةووو  

بةةً جةؤسة ئيَظةتا دميوكشاطةى وةك ػةيَواص        5خؤياُ بة دادثةسوةساٌة و سةوا لةقةَلةةً بةذةُ.  
ذوكىشِاٌى و كمتووس  طياطى و كؤوةَييةتىش وةؤديَميَكى ئةوتؤيةة كةة تةٌاٌةة  ذكووةتةة      

 ى دا ئةوةة و لة ساطةت  ديكتاتؤسةكاٌيؽ ئةطةس لة سوو   ػكميؼةوة بيَت خؤياٌى ثيَذةٌاطيٍََ
ثةيوةٌذ  بةجاصبيةتى طشوػتى ئايذيا دميوكشاتيةكاٌةوة ِةية كة وزدة  دةسضووُ لة ِةووو »

و فاكتةسيَكة بؤ يةةكاٌ ري  و يةكيةةتى ٌةاو     6 «دةدا  كؤتوبةٌذيَكى دةطةَيتى طتةوكاساٌة
  لة ضواسضيَو  طيظتةوى طياطى دا بٍةوايةك بؤ سةصاوةٌذ  صؤسيٍةة  و كاُثمؤسالةكؤوةَل ا 

. دةتواٌني بَميَني ٌاوةسؤك وبايةخى بريؤكة  دميوكشاطى ديَتةئاساداٌيؼتواُ و سيَضطشتَ لة كةويٍة 
بؤ ئةوة دةطةسِيَتةوة كة ِةووو بشِياسيَكى طياطى كة ثةيوةٌذ  بة ضاسةٌووطى ِةووو تاكيَكى 

ى ِةَلة و صياٌةكاٌى طياطةت كؤوةَل اوة ِةية دةخشيَتة بةسدةً تاكةكاُش طيظتةوى دميوكشاتى
دةسفةةتى  خظةيٍَيَت لةة ضواسضةيَوة     بؤ صؤستةشيَ بؤضةووُ دةسِة   بواسو  ةو  كةً دةكاتةوةتاكشِ

و لة بٍةسِة  دا فشةيةي وةك طةاواٌى    اد دابةػذاسييةكى ئاصيةكظاُ و ياطا  دادثةسوةساٌة و 
دميوكشاطى ». )ئايُ تؤسيَ( ثيَيواية ٌةتةوةيي و دةوَلةوةٌذ  كمتوسيى و رياسيي ليَك دةداتةوة

طةسكةوتٍى بةدةطت ِيٍَاوة و ئةوشِؤ وا خؤ  دةطةةثيٍَىَ كةة ػةكمى طشوػةتى سيَكخظةتٍى      
طياطية و طيىا  طياطى وؤديَشٌيتةية كة ئابووس  باصاسِ فؤسوةة ئابووسيةكةة  و عةنياٌيةة     

وةك ديةاسة لةة جيّةاٌى ئةةوشِؤ دا دميوكشاطةى وَيةِشا  ِةٌةذ َ         7«.تةعبرية كمتوسييةكةيةتى
تش  وةك وافةةكاٌى وةشؤظ و دادثةةسوةس  و يةكظةاٌى و ئةاصاد  كةة ئةةواٌيؽ بةة         ضةوكى 

                                                           

بػساز، -ٕ، ت: فاضٌ دتهط، َعٗس ايسضاغات االغرتاتٝذ١ٝ،بريٚت٤ادع شايسميٛقطاط١ٝزٜفٝس ًٖٝس، مناش   
2006ٍ،5. 

. ٌـشالذيَ ٌاٌظى و ذظني ِشطيخش ثوثش و دووكشاطىش اٌتؼاسا  وّش قائيش اؿفّاُش  5
 . 25(شص2005)1384

 .345طيذٌضش طةسضاوة  ثيَؼووش ه  آْت٢ْٛ. 6
 .11، ٍ 2000ٛز ناغٛح١، َٓؿٛضات ٚظاض٠ ايجكاف١، زَؿل، ت: عب ش. آالٕ تٛضٜٔ، َاايسميكطاط١ٝ ؟7
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جةوِةس  دميوكشاطى دادةٌشيََش بووة بة ثيَذاويظتيةكى طةسدووٌىش بةَيً طةسةتا بة ثيَويظةتى  
 دةصاٌني ئاوسِيَك لة ويَزوو  ديَشيٍى ئةً ضةوكة بذةيٍةوة كة بيَ وواُ يؤٌاُ صيَذةكةيةتى.

 
 ضةزيةَلدانى  دميوكساضىتةوةزى يةكةم: 

بة ثيَى ريَذةسةكاٌى ويَزوو و ِضس  طياطى ِةٌذ َ لة طياطةةتةداسة دياسةكةاٌى ئةطةيٍا     
سؤَلى طةوسةياُ ِةبووة لة قوهَ كشدٌةوة  سؤذى يةكظاٌيخواص  و دادثةسوةس  كة لة طيظتةوى 

( و )دميوكشاتيةوغ(  دميوكشاتى دا دةسدةكةويَت و لةً ٌيَوة دا )طؤلؤُ( و)ك يضتٍع( و)ثشكميع
 ٌاوصةدياُ دةكا . 8كٌةوة  وةصُكو)طوكشا ( بةسضاوتشيٍياُ بووُ كة )كاسه ثؤثةس( بة 

ثةيَؽ   594لةطةاَلى   ئةسطتؤ ئاوارة بةوة دةكا  كة ثاؾ ئةوة  سيفؤسوةكاٌى )طؤلؤُ(
ػاس  ئةطيٍاش طيظتةويَكى -صايني بووة ِؤ  طةقاو ري كشدٌى دةصطا دميوكشاتيةكاٌى دةوَلة 

  بةطةس ضةواس ضةني دا    citoyenذوكىشِاٌى ٌويَى داسِػت و ِةٌذ َ ياطا  داٌا و خةَلكى ػاس 
دابةؾ كشد و بشِياس  دا ِةووو فةسواٌشِةواكاُ لة سيَ ا  تريوثؼكةوة ِةَلبزيَشدسيََ وكؤي يةتى 

بمىَ( ِةَلوةػاٌذةوة و سيَ ا  دا بة كشيَكاس و كؤيمةكاُ بةػذاس  لة كؤبووٌةوة  طؼتى )ئاطاو
و دادطا طةوسةكاُ)تشيبوٌاَلةكاُ( بكةةُش ياطايةكيؼةى در  ئةةو كةطةاٌة داٌةا كةة ِةةوَلى        

ثاؾ ِةوَلةكاٌى طؤلؤُ كة فةؤسِويَكى بةسضةاو  ػاسٌؼةيٍيةش     9سووخاٌذٌى دميوكشاطى دةدةُ.
وا  كةةشد ثاٌتةةايي دةطةةةَيتى طياطةةى  ضاكظةةاصييةكاٌى طياطةةةتةداسيَكى وةك ك يةةضتٍع

                                                           

ش 2فويدوٌذش اٌتؼاسا  خواسصوىش ض ععت اهللش  : زمشٓإ إٓكاسه ثوثشش جاوعة باص و . 8
 .675( ش ه1998)1377تّشاُش

 Solon(640يةكيَك بووة لة ذةكيىة طةوسةكاٌى ئةطيٍا و لة طاَلى 561 -ث.ص )ث.ص وةك 594ث.ص
لة ػةسِ  ٌيَواُ ئةسطتؤكشا  و طوٌذٌؼيٍةكاُ لةطةس طاواُش سؤَلى ٌاوبزيواٌى طيَشِاوة.  Archonداوةس 

 . 421ش ه 2010وٍوضّش ؿاحلىش دوكشاطى و جاوعة وذٌىش اٌتؼاسا  ثزوِؽ ش ِاوبوسطش
(شه 2004)1383ش تّشاُش 4ش  :باطتاٌى ثاسيض ش ٌؼش عميش ض3و 2-7 اضغطٛ، اقٍٛ حهَٛت آتٔ، .9
 .34تا22
 . kleisthenes ث.ص ٌةصوى فولؤُ 507ث.ص ِيثياغ بشوخيٍَىَ و لة طاَلى 510؟ ( تواٌى لة طاَلى -) ؟

phylenordurung  ِيٍَاية ئاسا كة بوو بة بٍاغة  دميوكشاطى ئةطيٍا ش ِؤص بٍةوا  ٌةصوى فولوُ بوو كة بة ثيَى
 .418ش ؿاحلى ش طةسضاوة  ثيَؼووشهئةوة ِةووو ِؤصيَك دةبواية خاوةُ ِةٌذ َ وافى دياسيكشاو بيَت. وٍوضّ
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كةً بكشيَتةوة كة طةسضاوةكة  بؤ طٍووسبةٌذ  سةضةةَلةك دةطةسِايةةوة و بةةً     ئةسطتؤكشاتةكاُ
ػةاس دا فةساِةةً   -جؤسة بواس  بؤ بةػذاس  ساطتةوخؤ  ِاووَيتياُ لة رياٌى طياطى دةوَلةة  

لة سيفؤسوةكة  طؤلؤُ دا باصٌة  بةػةذاس  بةةسفشاواُ كشايةةوة و ِةةوَلى دا لةطةةس       10كشد.
شاو وافةكاُ دياس  بكا ش دياسة ِةبووٌى بشِ  طاواُ و داسايةي  بٍةواي طيظتةويَكى دياسيك

ضيٍةكاٌى لة يةكرت جيا كشدؤتةوةش بةَيً خاَلى طةشٌط و بةسضةاو ئةوةيةة كةة ئةوةة بةياطةا       
دا دميوكشاطةى  سيَكخشاوة. ئةواٌة صةويٍةيةكى لةباسياُ سةخظاٌذ تا لةة طةةسدةوى ثةشكميع   

صؤسيٍة و طةسوةس  ياطةا دةبةطةت. ثةشكميع بةؤ      ساطتةوخؤ دةطتى ثيَكشدش كة ثؼتى بة سا 
 داكؤكى لة دميوكشاطى دةَليَت: 

ذكووةتى ئيَىة ييةٌ ش  طؼتة ٌةك رواسةكى كةً  ِةةس بؤيةة بةة    
ٌاوصةد دةكشيَت... طةباسة  بة طكاَي تايبةتيةةكاُ ياطةاكاُ    دميوكشاطى

ِةوووواُ وةكيةك لة دادثةسوةسيةكى يةكظةاُ بةِشةوةٌةذ دةكةةُ ...    
سضةٌذة سةٌ ة رواسةيةكى كةً داِيٍَةس  طياطةتيَك بةَ بةةَيً ئيَىةة    ِة

  11.وواُ دةتواٌني ذوكىى لةطةس بذةيَِةوو
بةً جؤسة طةسةتا  يةكظاُ بووُ لةبةسدةً ياطايةك دا كة ذكووةتى ِةووواُ دايذةسِيَزيَت و 

ت و ذوكىةذاُ و  بةسفشاواُ كشدٌى ضواسضيَوة  بةػذاس  بة جؤسيَك كةة طةٍووس  سةضةةَلةك بربِيَة    
قظةكشدُ لةوةسِ طياطةتى طؼتى لة طشٌ رتيَ سيفؤسوةةكاٌى ثةشكميع بةووة.  بةةسا  )ووػةة      

واتة وافى قظةكشدُ بؤ ِةووو  Isegoriaفيٍمىَ( لة دميوكشاطى ئةطيٍى دا ضةوكى ئيضي ؤسيا 
و ِاووَيتيةةك  ِاووَيتياُش ثاسيَضساو بووة و لةً دميوكشاطية ساطتةوخؤ و بىَ ٌويٍَةسايةتية دا ِةوو

 12ئاصاد بووة بةػذاس  لة كؤبووٌةوة  طؼتى دا بكا ش ئيضي ؤسيةا ِاوواتةا  دميوكشاطةى بةووة.    
                                                           

 .119 -117. ِةواُ طةسضاوةش ه 10
 .Perikles (500 طةسكشدة  باَلى دميوكشاتى ساديكاهَ بووة و بؤ دابني كشدٌى وافة  429-ث.ص )ث.ص

طاهَ طةسكشدايةتى طياطى  14كؤوةَييةتيةكاٌى تويَزة دةطتكوستةكاُ خةباتى كشدووة و طةسةزلاً تواٌيويةتى 
 .418ٍا بةدةطتةوة ب شيَت. ِةواُ طةسضاوةش ه ئةطي
 .  399-398. كاسه ثوثشش طةسضاوة  ثيَؼووش ه  11
ونت و دس صويٍة ونت ش رساس ػوونيش اٌذسة طٍيكش  -. وةسطرياوة لة ثةساويَض : راُ راك  سوطوش قشاسداد اجتىاعى12

 .378(شه 2006)1385ش تّشاُش 4ض  طةشَطتط٢ نالْرتٜإ، َؤغػ١ اْتؿاضات آكمود ووساىلش روصة وذيٍاش  : 
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دا ِةووو بابةتيك  Agoraِةسوةك ئاػكشاية لةً كؤبووٌةوة طؼتياٌة  وةيذاٌى ػاس ياُ ئاطؤسا 
ُ بةسرةوةٌةذ   ضةاكة يةا  و ساويَةزةكاُ   دةخشايةسِووش بةَيً خاَلى طةسةكى لة كؤ  ِةووو طفتوطؤ

دميوكشاطى ئةطيٍى ٌةخؼيٍَشابوو بة جؤسيَك لةة ثابةٌةذ    »بووش ِةسبؤية )ِيَمذ( ثيَيواية طؼتى
بؤ ػاسة دةوَلةةتى كؤوةاس  و ومكةةض    وةيئى )التضاً( طؼتى بؤ ثشةٌظيثى وةدةٌى ياُ ئةِمى: 

ةً جةؤسة  بة  13«.كشدٌى رياٌى تايبةتى بؤ ثيَذاويظتيةكاٌى كاسوباس  طؼتى و ضةاكة  ِاوبةةؾ  
طةسةسِا  ئاصاد  و ليَبووسدةييى لة رياٌى تايبةتى دا و لة بةواس  طؼةتى دا ػةاٌاص  كةشدُ بةة      
ياطاكاُ وا دةكا  كة بةسدةواً رياٌى طؼتى ػاس ئةفضةليةتى بةطةس رياٌى تايبةةتى دا ِةةبيَت.    

ةبووةش ليَشة دا بةَيً بيَ وواُ دميوكشاطى ض وةك بريؤكة و ض وةك طيتةً لة سةخٍة  توٌذ بةدووس ٌ
بة كوستى ئاوارة بة سواٌ ة  ِةس دوو فةيمةطوفى طةوسة )ئةف توُ( و )ئةسطةتؤ( دةكةةيَ كةة    

 ِةوليَاُ داوة ئةً ضةوكة بة بةساوسد لةطةهَ وؤديَمى ئايذياىل خؤياُ ِةَلبظةٌ يٍََ.
 

 تةوةزى دووةم: دميوكساضى لةذَيس تيصكى زةخهةى ئةفالتوى و ئةزضتؤ دا
 Platoئةفالتوى  .1

ئةف توُ بة يةكيَك لة ٌةياسةكاٌى دميوكشاطى دادةٌشيَتش ضوٌكة ثيَيوايةة ئةةً طيظةتةوة    
سةطةٌايةتى ٌاِيَميَت و ئاصاد  دةكاتة بةِايةكى طةسةكى و وا لة تاكةكاُ دةكا  خؤيةاُ لةة   
بةسثشطياسيَتى و ياطا بٍةسِةتيةكاُ بةدووس ب شُ و ئةةً طيظةتةوة لةة داسِوخةاٌى طيظةتةوى      

سيؼيةوة طةسِةَلذةدا  و لةٌاو ئاصاد  سةِا دا بةسةوة طةتةوكاس  دةضةيَتش ي  ئةةو    ئؤلي ا
يةكةوني تايبةوةٌذ  دميوكشاطى ئةوةية كة لة ريَش طاية  دا ِةووو خةَلك ئةاصادُ. دةوَلةة    
ئاصاد  كاس و ئاصاد  طوفتةاس بةؤ ِةةووواُ دابةني دةكةا  و ِةةووو كةطةيَك وةافى ِةيةة          

اوى بذا . ئةف توُ لة كتيَبى )كؤواس( دا بةة توازلةةوة دميوكشاطةى    ِةسضييةكى دةويَت ئةزل
  14 ثةيوةطت دةكا  بة فشة ذةص  و طةليكةييةوة و ِةسبؤية دةَليَت:

خظَمةتى دميوكشاطى ئةوةية كة جواٌرتيَ طيظتةوى طياطية ضوٌكة  يةكةً
وةك جمى سةٌ اوسِةٌط ثشِة لة   ٌةخؽ و ٌي اس كةة ِةةووو  خووخذةيةةكى    

                                                           

 .33ه ،طةسضاوة  ثيَؼووزٜفٝس ًٖٝس، . 13
، ؾطنت 2ت: ذلُس حػٔ يطف٢، دًس  ش558-557كتاب ثٍحيش افالطٕٛ، زٚضٙ اثاض افالطٕٛ، مجٗٛض٣، . 

 .تا  ه (، 2001)1380، تٗطإ،3ضغٗا٢َ اْتؿاضات خٛاضظ٢َ،
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تايبةتةٌةذ  دميوكشاطةى ئةوةيةة كةة      دووةونيي تيَذا بةسضاو دةكةو َ. وشؤي
ِةووو كةطَيك بؤ ِةةووو كةاس َ  ئةاصاد  سةِةا  ِةيةة و ِةةووو جةؤسة        

خةطَمةتى دميوكشاطىش بةةسةَييى   طيَيةونيذكووةتةكاٌى تيَذا كؤكشاوةتةوة. 
و سةِايةش ضوٌكة ِيض كةغ ٌاضاس ٌيية ئةسكى طياطى بةئةطةتؤوة ب شيَةت   

طيفةتى دميوكشاطى ئاصادطةسايية لة ثةسوةسدة داش كة طو َ بة ثشٌظيثة  دوايني
طةسةكييةكاُ ٌادا  و بؤ ثمة دةوَلةتيةكاُ بايةخ بة بزاسدةكاُ ٌةادةُ و ِةةس   

 ئةوةٌذة بةطة كة باٌ ةػة  ئةوة بكةُ كة دؤطتى جةواوةس  خةَلكَ.
ك ِةوهَ دةدا  بةدوا  ذةةصةكاٌى  لة سواٌ ة  ئةف توٌةوة لة طيظتةوى دميوكشاتى دا تا 

دا بةةشِوا  و ِةةيض بٍةوايةةةك بةةؤ داوةصساٌةةذٌى طيظةةتةويَكى عةةةقَ ٌى بةةؤ ريةةاُ بةةووٌى   
دميوكشاطةةى ذكووةتيَكةةة دَل ةةري و ئةٌاسػةةى و  »كةواتةةة لةةة ديةةذ  ئةف توٌةةةوة  15ٌييةةة.

اٌة  كة سةٌ اوسِةٌط كة يةكظاٌى ِةً لة ٌيَواُ ئةواٌة  كة يةكظاٌَ و ِةً لةٌيَواُ ئةو كةط
ئةف توُ ذكووةتى دميوكشاطى لة ئةٌاسػيضً ٌضيةك دةكاتةةوة و    16«.يةكظاُ ٌني دةضةطثيٍَىَ

ثيَيواية تاكى دميوكشا  ٌة لة دسووٌى دا ِيض ٌةصويَك فةسواٌشِةواية و ٌة لة رياُ دا ثةيشِةوة  
شٌط و ِيض صةسوسةتيَك دةكا ش واتة ٌاتواٌيَت جيةاواص  بكةا  لةة ٌيَةواُ دؤخ و ذاَلةتةة طة      

دميوكشاطةى بةةِؤ  صيَةذةسؤيي لةةو     »بايةخذاسةكاُ و ػتة ٌاثيَويظتةكاُ. بة بشِوا  ئةةف توُ  
بةةسةو طةتةوكاس  و ٌةةواُ     ئةاصاد  ػتة  كة ي  خؤ  بةٌشخرتيَ بةةِا  ِةيةةش واتةة    

كةواتة لة ديذ  ئةف توٌةوة طشفتى طةسةكى ئةً ئاصاديية سةخظةاٌذٌى يةكظةاٌى    17«.دةضيَت
 Orderتاكةكاٌى كؤوةَل ا ِيض كؤتوبةٌذيَك قبوهَ ٌاكةُ و ومكةضى ِيض ٌةصويَك سةِاية كة 

ٌابَ و ئةوةؾ صةويٍة طؤسِاُ بةسةو طتةوكاس  دةسِةخظيٍَيَتش ضةوٌكة ِةةووو كةطةيَك بةيَ     
جياواص  ئاصادة و باٌ ةػة  ئاصادبووُ دةكا  و لةً ٌيَوةؾ دا ياخيبووُ لة ياطا وةك ػتيَكى 

 ةكةو َ.ػياو و ثةطٍذ دةسد
 

                                                           

١ٜ ٚ اجملتُع املسْٞ ، ت: ضبٝع ٖٚب١، َطادع١: عال٤ ابٛ ظٜس، غتٝفٔ زًٜٛ، ايتفهري ايػٝاغ٢ ٚ ايٓظط 
 .117 ، 2003ٍاجملًؼ األع٢ً يًجكاف١، ايكاٖط٠، 

 .1115ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه 558ش مجّوس ش كتاب ِؼتيش افالطٕٛ. 16
 .1121ش ه 562. ِةواُ طةسضاوةش 17
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   Aristoteles ئةزضتؤ .2   
بة بةساوسد لةطةهَ ئةف توُش ئةسطتؤ كة ذةقيكةتى لةة واوؤطةتاكة  خؤػةرت دةويظةتش     
سواٌ ة  بؤ دميوكشاطى جياواصةش ِةسوةك ئاوارة  بؤ كشا لة تيَشِواٌيٍى ئةف توُ طةةسِةَلذاٌى  

ئؤلي اسيؼةييةوةش بةةَيً ي    دميوكشاطى لة ئةطنَ و ضاوطيَكى خشاثةوة ديَتةة ئةاسا واتةة لةة     
ئةسطتؤ ئةطنَ و بٍةضةي دميوكشاطى واتة ذكووةتى كؤواس  طةسضاوةيةكى سةطةُ و دسوطتى 

ئةو ذكووةتة  كةة خيَةش وضةاكة     »ذكووة  و وؤديَمى ئايذياىل ئةسطتؤية ضوٌكة دةَليَت: 
كةة ٌاوٌيؼةاٌى   يَوة دةبشيَتش خةاوةُ ئةةو ٌاوةيةة    ِةووواٌى دةويَت و بة دةطتى صؤسيٍةوة بةسِ

     18«.ِاوبةػى ِةووو جؤسة ذكووةتةكاُش واتة ثؤليتى )كؤواس (ية 
ي  ئةسطتؤ ذكووةتى ثاػايةتى و ئةسيظتؤكشاطى و كؤواس  ضاكة  طؼتيياُ لةبةس ضاوة 

ئةً طىَ جؤسة ذكووةتة ِةٌذ َ جاس لة سيض  طىَ جؤس  ساطتى ذكووةتةوة. ِةسبؤية دةكةوٌة 
يَ دا دةسِؤُ. ذكووةةتى ثاػةايةتى بةؤ طةتةوكاس      ضةَ و بةة يسِ  طةس سيَ ا  ساطةت  دةسدة 

tyranny     ش ئةسطتؤكشاطى بؤ ئؤلي اسيؼى و كؤواس  بؤ دميوكشاطةى دةطؤسِيَةت. ذكووةةتى
ترياٌى ئةوةية كة بةسةو دابني كشدٌى بةسرةوةٌذ  فةسواٌشِواكاُ ثةلكيَؽ بكشيَتش ئؤلي اسيؼةى  

ةكاٌة و دميوكشاطى ذكووةتيَكةة كةة تةةٌيا ضةاو  لةة      ئةوةية كة تةٌيا لة قاصازلى دةوَلةوةٌذ
بةؤ دابةني كشدٌةى     بةسرةوةٌذ  ِةراسةكاٌة و لةِيض كاً لةً جؤسة ذكووةتاٌة دا ِةوهَ ٌادسيَت

 20 بةً جؤسة ئةسطتؤ ثيٍَخ جؤس دميوكشاطى دةطت ٌيؼاُ دةكا : 19.بةسرةوةٌذ  طؼتى
سةكاٌى ديكةة  جؤس  دميوكشاطى بةٌاضاس ئةوةية كة لة ِةووو جؤ يةكةً 

يةكظاٌى ٌضيك بيَت. لةً جؤسة دميوكشاطةية داش ياطةا    ثشةٌظيثىصياتش لة 
ئةفضةَلية  ٌاداتة ِةراسةكاُ بةطةس دةوَلةوةٌذةكاُ دا و ِيض كاويَكياُ بةطةس 
ئةويرتياُ دا باَيدةطت ٌييةش بةَلكو ِةوووياُ بة يةكظاُ و ِاوتةا لةقةَلةةً   

داش وةسجى ِةبووٌى سادةيةةكى ديةاس     ًدووةدةدا ...لة دميوكشاطى جؤس  
داش  طةيَيةً كشاو لة طاواُ بؤ وةسطشتٍى ثمة وثاية لة ئاساداية... لة جةؤس   

                                                           

طّاوى كتابّا  جيبىش  بش  : د. محيذ عٍايتش ػشكت1279ش 3:5ش طياطت ش كتاب طوً اضغطٛ. 18
 .119(شه 1979)1358ش تّشاُش 3ض

 .120بش  ه 1279ش4:5. طةسضاوة  ثيَؼووش كتاب طو19ً
 .166-165أش ه ( 12924)ش4و3و2:4ِةواُ طةسضاوةش كتاب ضّاسً 
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ِةووو ئةواٌة  كة ٌاتواٌشيَت عةيب لة سةضةَلةكياُ ب رييَتش دةتواٌَ ب ةٌة 
دا ِةةس كةطةيَك    ضةواسةً ذكووة ش بةَيً ياطا بةسصتشيَ داوةسة. لة جؤس  

وافى وةسطشتٍى ثمةوثاية  ِةيةش بةَيً ديظةاُ ياطةا بةطةةس     ِاووَيتى بيَت
داش ِةةواُ سيَوػةويٍَةكاٌى    ثيٍَحةًِةووو كاسةكاُ دا باَيدةطتة. لة جؤس  

ًجؤس  ضواسة  وظذاقيةتى ِةيةش بةَيً لة جياتى ياطاش عةواً فةسواٌشِةواية
يش ياطاكاُ و ئةوة لةو ذكووةتاٌة داية كة بشِياسةكاٌى ئةزلوووةٌى ٌةتةوةي

ِةَلبوةػيٍَيَتةوة. طوٌاِى ئةً دؤخة لة ومى دمياطؤجةكاٌةش بةَيً لة دميوكشاطى 
ومكةضى ياطا دا دمياطؤجةكاُ لة ِيض ػويٍَىَ دياس ٌنيش ضوٌكة لةو َ تةةٌيا  

 باػرتيَ ِاووَيتي ئةفضةَليةتي بةطةس خةَلكاٌى تش دا ِةية.
قوَلةكة  خؤيذا تواٌيويةتى ثؤليََ كشدٌيَةك   بةً جؤسة طةيش دةكةيَ ئةسطتؤ لة تويَزيٍةوة 

بؤ دميوكشاطى بكا  كة تا ئيَظتاؾ بةػةى ِةةسةصؤس  وظةذاقيةتى ِةيةة و لةة طيظةتةوة       
جياواصة دميوكشاتيةكاُ دا دةبيٍشيَتش كة ياُ يةكظاٌيةكى تةواو بووٌى ِةية لة ٌيَواُ ِةووواُ 

دةٌيَت كة دةسفة  لةبةةس دةً ِةةووو   دا بة طيفةتى ِاووَيتى بووُ ياُ طيظتةً داُ بةوة دا 
تاكةكاُ دا وةكيةكةش بةَيً سةٌ ة ِيَةض  طةاواُ و سةضةةَلةك يةك كةةسةوة بيَةت. طةةسةسِا        
ئةواٌة طشفتى طةسةكى ئةسطتؤ لةطةهَ دميوكشاطى دا ِةَلخةَلةتاٌذُ و بةكاسِيٍَاٌى جةةواوةسة  

يةةة يةةةكيَك لةةة ِؤكاسةكةةاٌى وةك ِيَضيَكةةى طةةةوسة لةةة ييةةةُ كةطةةاٌى دمياطؤجةةةوة و ثيَيوا
سؤَلى دمياطؤجةكاُ بوو لة سةفتاس و ويتؤد  طياطى كة بووة »لةٌاوضووٌى دميوكشاطى ئةطيٍى 
ي  ئةسطتؤ دميوكشاطى ذكووةتيَكة كةة تيَيةذا ثيةاوة     21«.ِؤ  ثؼيَو  لة ٌةصوى طؼتى دا
دٌةوة  دميوكشاطةى  دةسفةتى ساطةتكش  بةَيً بة بؤضووٌى ئةو 22ئاصاد و ِةراسةكاُ فةسواٌشِةواُ.

وةك ذكووةتيَك كة تيَيذا ياطا باَيدةطتة و  باػرتيَ ِاووَيتى واتة تاكيَك كة ِةةوهَ دةدا   
بؤ دابني كشدٌى بةسرةوةٌذ  طؼتى لة ئاساداية و سةِةٌذيَكى ئابووس  بةةً ثشطةة دةبةخؼةيَتش    

بةسِةةوى صةو  بةؤ    ِةووو سؤَلةكاٌى طةهَ وافى رياٌياُ ِةية و ثيَويظةتة »ِةسبؤية ثيَيواية 
ِةووواُ خةسد بكشيَت و ئةوةؾ لة طةس بٍةوا  سيَككةةوتَ و ليَةك تيَ ةيؼةتٍى ٌيَواٌيةاُ     

                                                           

 .103ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه1-26ش  اضغطٛ، اقٍٛ حهَٛت آتٔ. 21
 .162-161  ثيَؼووش ه بش طةسضاوة1290ش4:3ش طياطتش كتاب ضّاسًاضغطٛ. 22
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دابةػةكشدٌى صيَةذة    »ئةسطتؤ باغ لة باػكشدٌى دميوكشاطى دةكا  لةة سيَ ةا     23«. دةبيَت
( ِةراسةكاُ ضةوٌكة بةةسِا  ئةةو عةةيبى     ايطخا٤طاواُ بؤ بةسصكشدٌةوة  ئاطتى خؤػبزيو َ )

دواجاس ئةسطةتو داكؤكيةةكى وةسجةذاس لةة ذكووةةتى دميوكشاطةى         24«.دميوكشاطى ِةراسية
دةكا  و ثَييواية ئةةو بريؤكةيةة كةة ذكووةةتى جةةواوةس  خةةَلك باػةرتة لةة ذكووةةتى          
دةطتةيةكى بطووك لةخاوُ فةصيَمةتةكاُش ثيَذةضيَت ػياو  ثاطاو و تةٌاٌةة  ساطةتيؽ بيَةت.    

سضى تاكة تاكة لة فةصيَمة  بيَبةػةَش بةةَيً ئةطةةس لةة دةوس      ضوٌكة جةواوةس  خةَلك ئةطة
طةسةسِا  ئةوة    25يةكرت كؤ ببٍةوةش ئةوا بةيةكةوة لةو دةطتةية صياتش دةبٍة خاوةُ فةصيَمة .

ئةسطتؤ بة ساػكاو  ئاوارة بة طيظتةوى ذوكىشِاٌى ئايذياىل لة دةوَلةة  دا ٌاكةا ش بةةَيً    
 ُ دميوكشاطةةى دسوطةةت كةةة ِةةةووو ِاووَيتيةةاُ لةةة    وةك ديةةاسة طيظةةتةوى كؤوةةاس  يةةا

ذوكىشِاٌيةكة  دا بةػذاسُ و لةطةس بٍةوا  فةصيمة  داوةصساوةش طيظتةويَكى ئايذيالية ي  
ئةو. بةً جؤسة ئةسطتؤ بشِوا  بةة جؤسَيةك لةة ساوَيةز و سا  صؤسيٍةة ِةيةة بةوةبةطةتى لَيةك         

صؤسيٍةة بةةسةزلاوى ػةتةكاُ ديةاس      » تيَ ةيؼنت و ثيَيواية دةبىَ لة طيظتةوى دميةوكشاتى دا 
دةكا  و بشِياس  صؤسيٍةة لةة ثشؤطظةى    طوصاسػت لة دادثةسوةس بكا  ضوٌكة سواٌ ةكةياُ 

دادثةسوةس  لةطةةس بٍةةوا  واوةَلةة  يةكظةاُ لةطةةهَ       و 26«ساويَز  طؼتى دا دةسدةكةويَت
 27ةقاو ري دةبيَت.ِاوتاكاُ دادةوةصسيَت و كؤلةطةكاٌى ذكووة  تةٌيا لةطةس دادثةسوةس  ط

بةً جؤسة ثيَيواية كؤ باػرت لة تاك ذوكي دةدا ش بةَيً ديةاسة بيَ ووةاُ ي  ئةةو ئةةً كؤيةة      
طٍووسداسة بةو كةطاٌة  كة بةطشوػت يةكظاُ و ئاصادُ و بة ِاووَيتى لةقةَلةً دةدسيَةَ ٌةةك   

يةة ٌةةيتواٌيوة   ِةووو تاكيَكى كؤوةَل اش ِةسبؤية بة سا  ِؤبض ِةَلةي طةسةكى ئةسطتؤ ئةوة
جيةاواص  بكةا  لةة ٌَيةواُ دؤخةى طشوػةتى و دؤخةى كؤوةَييةةتى و ئةوةةؾ طةسضةاوة            
ِةَلةكةيةةتى طةةةباسة  بةةة ٌايةكظةاٌىش ضةةوٌكة ي  ئةسطةةتؤ خةةَلك لةةةسوو  طشوػةةتيةوة    

                                                           

 .135، 1958ٍ. َادس فدطٟ، اضغطٛطايٝؼ املعًِ األٍٚ،  املطبع١ ايهاثٛيٝه١ٝ، بريٚت، 23

 .157. طتيفَ ديموش طةسضاوة  ثيَؼووشه 24

 .127بش طةسضاوة  ثيَؼووش ه1281ش 6:4ش كتاب طوً اضغطٛ. 25
 .156. طتيفَ ديمو ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه 26

 .136ثيَؼووش ه ش طةسضاوة  َادس فدطٟ. 27
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بةً   28ٌايةكظاٌَش بةَيً ِؤبض ثيَيواية ياطا وةدةٌييةكاُ ٌايةكظاٌى ِةٌووكةيياُ خوَلكاٌذووة.
سةتايةكى طشٌط بؤ داكؤكى كشدُ لة دميوكشاطى لةة ييةةُ يةةكيَك لةة فةيمةطةووفة      جؤسة طة

سةخٍةطشةكاٌةوة دةسدةكةويَت كة ثيَى واية سا  صؤسيٍة فةصيمةتى تيَذاية و ئةوةةؾ بةسِةةوى   
 كؤبووٌةوة  تاكة ئاصاد و ِاوتاكاٌة كة طةسضاوة  دادثةسوةسيؼة.

                                                           

(، ت: اغا١َ حا ، املؤغػ١ ) فةلظةفةش صاٌظت ش ئاينيفًػف١، عًِ ، زٜٔ  -بٝرت فطاْػٛا َٛضٚ، ٖٛبؼ 
 .42-41ه  ،1993اجلاَع١ٝ يًسضاغات ٚ ايٓؿط ٚ ايتٛظٜع، بريٚت، 
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 باضى دووةم
 ئاشادى و يةكطانى دميوكساضى ليرباَه و بريؤكةى

دميوكشاطى ليرباهَ طةسةسِا  خاَلة ضوٌيةكةكاٌى وةك جيّاٌبيٍيةكى طؼت ريش بةَيً لة      
سوو  سواٌيٍى بؤ ئةسكى دةوَلة  طةباسة  بة ِاووَيتى و ضةوكةكاٌى وةك ئاصاد  و يةكظاٌى 

ٌيَةةو و دادثةةةسوةس  و سؤَلةةى تةةاك لةةة ثشؤطظةةى طياطةةى و سادة  بةػةةذاس ش جيةةاواص  لةةة  
و Evolutionismطةػةةطةسايي  ئاساطتةكاٌى دا بووٌى ِةية و لةً ٌيَو دا دوو سةوتةى وةك  

 اطتةُ.بةسضاوتشيَ ئاسِ Protectionismثاساطتٍ ةسايي 
 

 واَلتى ضاالكتةوةزى يةكةم: طةشةطةزايي و ياو
ة كةة  بةػيَوةيةكى طؼتى ليرباه دميوكشاطى طةػةطةسا جةخت لةطةس ئةً بريؤكةية دةكاتةو

ِاووَيتى وةك ئةٌذاوى كؤوةَل ا دةبىَ لة ييةُ دةوَلةتةوة بايةخى ثيَ بذسيَت بؤ ئةوة  تواٌةا  
و بةِشةكاٌى طةػة بظيٍَيَت و لة سوو  طياطى و كؤوةَييةتى و ئابووس  و كمتووسيةوة ثةسة  
ا ثَى بذسيَت و ئةوة لةة ئةةخ و و عةقَميةةتيؽ دا سةٌةط بذاتةةوةش لةة ديةذ  ئةةً سةوتةةد         
طةػةةثيَذاُش دادثةةسوةس  و يةكظةاٌى صيةاتش و ئةاصاد  بةؤ ِةةووو تاكةةكاُ وةك كؤيةةكى          
يةك شتوو دابني دةكا ش ئةوة بة ثمة  يةكةً لة سيَ ا بةػذاسييةكى كاسي ةسةوة دةبيَةتش بةةً   

دميوكشاطى طةػةطةسا جةخت لةطةس ئةوة دةكاتةوة كةة بةػةذاس  طياطةى لةة خةود       »جؤسة 
وشاص  )ئةطةس ٌةَليََ تاكة ئةاوشاص ( طةةسةكى ثيَويظةتة بةؤ ثةسةثيَةذاٌى      خؤيذا ئاوازلة و ئا

  29«.كوتمةيةك لة داٌيؼتو  ضايك و ِوػياس وبةػذاس
جاُ جاك سؤطؤ بة يةكيَك لة ييةٌ شاٌى دميوكشاطى طةػةطةسا دادةٌشيَت ضوٌكة ي  ئةةو   

بةةياُ دةكةا ش    كؤوةَل ا  طياطى و طيظتةوى دميوكشاتى كة خؤ  لةة ئةريادة  طؼةتى دا   
لةطةس بٍةوا  يةكظاٌى بؤ ِةووواُ لة ٌاو كؤيةكى ئاصاد داوةصساوة و ئاوةارة بةةوة دةكةا     

 :كة
ِةووو تاكيك خؤ  و ِةووو وافةكاٌى بة طؼت كؤوةَل ا دةطثيَشيَتش بة 
وةبةسضاوطشتٍى ئةوة  كة ِةووو تاكيَك بةتةواو  خؤ  بة ئةواٌيرتدةطةثيَش َش  
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كظاُ دةبيَتش بة سةضاوكشدٌى يةكظاُ بووٌى سةوؾ بؤ سةوػةكة بؤ ِةووواُ ية
ِةووواُش ِيض كةطيَك بةسرةوةٌذ  لةوةدا ٌيية ئةً سةوػة لةطةس ئةواٌيرت درواس 
بكا ... ِةووو تاكيَك كةطى خؤ  و ِةووو وافةكاٌى خةؤ  بةة ِاوبةػةى    
دةخاتة ريَش سيٍَىايي باَي  ئريادة  طؼتى و ِةووو ئةٌةذاويَك وةك بةػةيَكى   

  30ياٌةبؤوة  طؼت لة ػكمى كؤوةَييةتى دا وةسدةطرييَت.ج
تاك و طؼت تيَكةهَ دةبيَت بؤ خوَلكاٌذٌى )ووجود( ِةبوويةكى ٌويَ و ئةً ثشؤطظةؾ لة كاتى 
دةطت ِةَل شتَ لة كخودك و كوافك سوودةدا . بةً جؤسة ِةوةكيَك ديَتة ئاساوة كة ِةً 

ى و ِةً بشيتيية لة طؼتيَكى يةك شتوو  طوصاسػتة لة تاك وةك ِةٌذةكيَكى كؤوةَييةت
طياطى خاوةُ يةك ئريادة. ئةً ويٍَاكشدٌة  ويظت )ئريادة( وةك يةكةيةكى بيَ ةسد  
ثيَكّيٍَةس  خود  تاك كة بشيتيية لة تواٌا  ثةتى ئةزلاوذاٌى كشدةوةيةك لة ضواسضيَوة  

كة  دةكشيَت بة بٍةوا  كؤوةَل ا داش ِةسوةك ِي نَ دايشِػتؤتةوة دواجاس بة ديوة طياطيية
دسوطت كشدٌى دةوَلة  و ثيَيواية كعةقنَك و كئريادة  طؼتىك بٍاغة  دةوَلةتة و عةقَميؽ 

بةبشِوا  سؤطؤ دميوكشاطى   31.بةو طيفةتة  ئريادةيةش لة رياٌى كؤوةَل ا دا خؤ  دةٌويٍَيَت
ةواوكةس  يةكرتش ئةو طيظتةوةية كة ئاصاد  و يةكظاٌى تيَيذا بةد  ديَتش وةك دوو ضةوكى ت

يةكظاٌى واتة يةكظاُ بووٌى ئاصاد  و واتة يةكظاٌى كئوتؤٌؤوىك تاك و دسوطت كشدٌى 
بةً جؤسة ئةً 32ك   ِةووواُ ٌةك تاك.ةوا  كئاصاد  ئؤتؤٌؤوىكؤوةَل ايةك لةطةس بٍ

طةسبةخؤيية دةبةطتيَتةوة بة طوود وةسطشتَ لة ئاصاد  بؤ دسوطت كشدٌى ئريادة  طؼتى كة 
» كة كؤ  تاك تاكى ئريادة  ِةووو تاكةكاُ و ئةوة ػتيَكى ٌو َ دسوطت دةكا  كة بشيتية 

                                                           

 .104-103راُ راك  سوطوش طةسضاوة  ثيَؼووشه  
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لة سواٌ ة  سؤطؤوة يةكظاٌى بةواٌا  ئاصادييةكى  33«.ٌاطويَضسيَتةوة و بةؾ بةؾ ٌاكشيَت
وةكيةك ديَت بؤ دسوطت كشدٌى ويظتيَك كة لة يةك كا  دا ِةً طوصاسػتة لة تاك بةو 

 ِةً تةعبرية لة طؼت ضوٌكة بةسةزلاويةتى.طيفةتة  ثيَكّيٍَةسيةتى و 
ِي نَ كؤكة لةطةهَ سؤطؤ كة بٍةوا  طةسةكى دةوَلةة  ٌةة غةةسيضة  كؤبووٌةوةيةة ٌةة       

دةطةَيتى دةطتةيةكش بةَلكو ئريادة  طؼتى طةلة و ئةً ئريادةيةؾ وةك بٍاغةيةةكى عةةقَمى   
ةوة ِةية يسةتيَكى سؤذيواتة بٍطيٍة  دةوَلة  ثةيوةٌذ  بة صةسو 34ِةوةكى طةيش  دةكشيَت.

كة لة فؤسويَكى ِةوةكى دا خؤ  دةٌويٍَىَ وةك رياٌيَكى ئةخ قى كة دواجاس لة كؤوةةَل ا   
ةصطاكةاُ  وةدةٌى دا دةسدةكةويَتش دةوَلة  وةك سؤذيَكى صيٍذوو  ِةوةكيَكى سيَكخشاوة كة د

يظةتةواٌة دا  يةكظاٌى لة جواٌرتيَ فؤسوى خؤيذا لة ٌاو ئةو ط جوو ةكاٌى دسوطت دةكةُ. 
لةة ضةايكى بةةسدةواوى ريةاٌى      بكةةُ  دةسدةكةو َ كة دةسفة  بة تاكةكاُ دةدا  بةػةذاس  

يَيى و داسػةتٍى ئاوةاٌخ و وةبةطةتى جعةاك و ذكووةةتى      ذكووةةتى خةؤج  كؤوةَييةتى و 
كةواتة لة سواٌ ةة طةػةةطةسايي بةػةذاس  طياطةى لةة ثَيٍةاو بةةَِيضكشدٌى          35خؤجيَيى دا.

طشتٍى بشِياس و طةػةثيَذاٌى كةؤ  ِاووَيتيةاُ طشٌ ةى تايبةةتى ِةيةة و      ويكاٌيضوةكاٌى وةس
ئةوةؾ وافى سادةسبشِيَ و ئاصاد  ويزداُ دةطشيَتةوةش بةَيً تةاك ئةطةةس لةة سوو  عةقَميةةوة     
طةػة  ثىَ ٌةدسيَتش ئةوا دةوَلة  و كؤوةَل ا  وةدةٌى ٌاتواٌىَ بةسةو ثيَؽ بطةيَت و ب اتةة   

ئةاصادتشيَ دةوَلةة  ئةةو    » ٌى و ئاصاد ش ِةسبؤيةة بةةسِا  طةثيٍؤصا    ئاطتيَكى بةسص لة يةكظا
 -دةوَلةتةية كة ياطاكاٌى ثؼت بة عةقَمى طاخمةً ببةطيتَش لةةً دةوَلةتةة دا ِةةووو تاكيَةك    

 36«.دةتواٌيَت ئاصاد بيَت و بة ثيَى عةقنَ بة طةسبةطتى خؤ  بزي-ئةطةس بيةويَت
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ييةةةُ فةةةسواٌشِةواكاُ و ذاَلةتةةة   سؤطةةؤ طةةةباسة  بةةة داطةةري كشدٌةةى دةطةةةَي  لةةة  
 وةك ثاطاويَك بؤ واٌةوة لةطةس دةطةَي  دةَليَت:  صياٌبةخؼةكاُ

لةبةس ئةوة  بؤ ذكووةة  كةاسيَكى صؤس ئاطةاٌة وا بٍةويٍَىَ كةة وافةة       
ياطاييةكاٌى خؤ  ثيادة دةكا  و لة ريَش ٌاو  ضاكة و بةسرةوةٌذ  طؼتى دا 

ووٌةوةكاُ كة ئاوازلياُ ضةطةثاٌذٌى ٌةةصوى   ببيَتة سيَ ش لةبةس دةً كؤسِو كؤب
طؼتى طةقاو ريةش لةً ذاَلةتة داية كة ذكووة  بة ثؼت بةطنت بة بيَذةٌ ى 
كة خؤ َ ثيَؼى ػكاٌذٌى دةطشيَت و ثؼيَوييةك كة بة فةةسواٌى ئةةو ئةةزلاً    
دةدسيَت ش تشطى ئةواٌة  بيذةٌ َ وةك ييةٌ ش  لة خؤ  ليَةك دةداتةةوة و   

 37 ياُ ِةية.كشدٌا  كة ئاصايةتى قظةئةواٌةؾ طضا دةد
كةواتة ذكووة  ياُ دةطةَيتى طياطى كة بةسجةطتةبوو  بةكشدةوة  ئريادة  طؼةتييةش  
ٌاػيَت بة ٌاو  بةسرةوةٌذ  طؼتيةوة ئةً ئريادةية داطري بكا  و لة واٌا ٌاوةكييةةكاٌى خةؤ    

بؤ سِةصاوةٌذ . بةً جؤسة ئاصاد  بةتاَلى بكاتةوة و ئريادة  ئاصاد ب ؤسِيَت بؤ طتةًش و بيَذةٌ ى 
-rationa selfدياسيكةةس  عةةقَ ٌى   -لة تيَشِواٌيٍى طةػةطةسايي وةك ئؤتؤٌؤوى يةاُ خةود  

determination   دةسك دةكشيَت. وشؤظ بةو سادةية كة لة ريَش عةقَمى كشدةيي داية ئةاصادةش و
اَلةةكاُ وةشؤظ ئةاصادة )يةاُ       ليربى تش خؤ   دياس  بكا . بةَيً يٌا ئاصادة ئةطةس بة جؤسيَك

ٌائاصادة( كة كاسيَك ئةزلاً بذا  )ياُ ئةزلاوى ٌةدا ( ِةس بؤية ي  ليرباليضً ئةاصاد  بشيتيةة   
طؤسِيٍى  شضوٌكة دةطوةسداُ 38لة بةستةطك ٌةكشدٌةوة و دةطوةسٌةداٌى صؤسةومىَ و توٌذوتيزاٌة.

بىَ بةووٌى ئةريادة  طةةسبةخؤ و    بةة  شو دياس  كشدٌى خياساتة بؤ كؤوةَل ا و تاك ةئريادة  تاك
ٌاضاسكشدُ و بةكاسِيٍَاٌى توٌذوتيز  در  تاكةكاُ صةويٍة  ئاصاد  لة بةػةذاس  و ثشؤطظةى   

و ئةوةؾ صةويٍة  ِةسةطّيٍَاٌى طياطةى و كؤوةَييةةتى ديٍَيَتةة ئةاسا      طياطى لةٌاو دةبا 
                                                           

 Odieux  دصيَو( لة ذاَلةتيَك دا بةكاس ديَت كة ثيادةكشدٌى واف بة ػتيَكى وةتشطيذاس لةقةَلةً بذسيَت و(
ثؼتى بةً سيَظا سؤواٌيية دةبةطت: تا ئةو جي اية  دةطوزليَت دةبيَت طٍووس  ئةو وافاٌة  صياٌبةخؼَ بؤ 

كشيَت و بة ثيَطةواٌةوة تا ئةو ػويٍَة  دةطوزليَت دةبىَ باصٌة  وافة وةػشوعةكاُ ئةواٌيرت بةستةطك ب
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ز لةة سيَ ةا    دةَليَت ِةيض كةطةيَك ٌةاتواٌىَ بةؤ واوةيةةكى دسيَة       39ِةسوةك )طيٍكا( ضوٌكة
بةة   ج ة لةً خاَيٌة  لةطةسةوة ئاوارةواُ بؤ كشد ي  طةثيٍؤصا  شتوٌذوتيزييةوة ذوكي بكا 

ػيَوةيةكى تايبةتى تشغ لة بشِياس  در و ثيَطةواٌة لة طيظتةوى ذوكىى دميوكشاتى دا كةورتة 
ايةكى طةوسة لةواٌةية ئةطتةً بيَت كة صؤسيٍة  خةَلك لةٌاو كؤوةَل  يةكةًلةبةس دوو ِؤكاس: 

ئةةوة  ئاوةاٌخ و   دووةًسيَةك بكةةوُ و    ثيَطةةواٌة  عةةقنَ  دا لةطةس ػتيَكى سيَثيٍَةدساو
ثشةٌظيثى دميوكشاطى لةطةس داوةصساوة بشيتية لة سصطاسكشدٌى خةَلك لة صاهَ بووٌى ذةص  كويَش 

 40دا بةزيَ.  و ِيَؼتٍةوةياُ لة طٍووس  عةقنَ بة ثيَى تواٌا بة جؤسيَك كة لة ئاػتى و تةبايي
ِةس بؤية لة ديذطا  دميوكشاطةي طةػةةطةسا ئةاصادبووٌى ويظةتى ِاووَيتيةاُ تةبايةة لةطةةهَ        
عةقَ ٌية  و لة طيظتةوى طتةوكاس  داية كة ئةطةسةكاٌى خضاٌة ٌيَو ٌةصاٌى و بةسبةسييةة   

ي  )جؤُ طتيواس  وينَ( يةكيَك لةة باػةرتيَ طةوودةكاٌى ذكووةةتى ئةاصادش      صؤس صياتشة.  
سوةسدةكشدٌى ِؤؾ و ِةطتى ِاووَيتياٌةش ئةً كاسةؾ كاتىَ دةتةواٌىَ تةا ٌةضورتيَ تويَةز      ثة

جةواوةس كاس  ثىَ بكشيَت كة داوا  ِاوكاسياُ ىلَ بكشيَت بؤ طيَشِاٌةى سؤَليَةك كةة ساطةتةوخؤ     
ِةس بؤيةة ثيَيوايةة ئةةوة  ئةاصاد  وةشؤظ       41كاسي ةس  لةطةس بةسرةوةٌذ  طؼتى وَي  ِةية

دةكا  و ثةسةطةٌذٌى خةود  ىَل دةكةوَيتةةوة ئةوةيةة كةة كؤوةةَل ا ئةاصاد  بةة         دةوَلةوةٌذ
ضوٌكة تاك بةسدةواً لةٌاو سةوػى 42تاكةكاُ بذا  بؤ ئةزلاوذاٌى ِةَلبزاسدٌى تايبة  بة خؤياُ

   جودا وةيمى بةؤ ِةَلبةزاسدٌى جيةاواص ِةيةة. ِةةسوةك تؤكعيةن ئاوةارة  بةؤ كةشدووةش كةة           
ِةوى دسوطتكاسيَك و ِةٌةذ َ جةاسيؽ بةسِةةوى ياطةاكاٌة بةةَيً      سةوػى كؤوةَييةتى بةس»

صؤسبة  كاتةكاُ بةسِةوى ِةس دوو ِؤكاسةكةيةش ىلَ ثاؾ ِاٌتةئاسا  سةوػةةكة دةتةواٌني بةة    
ِؤكاس  يةكةوى ياطا و داب و ٌةسيت و بريوبؤضووٌةكاٌى لةقةَلةً بةذةيَ كةة ذةوكي بةطةةس     

ئةً بريوةٌذة بؤ سةوػى كؤوةَييةةتى بايةةخيَكى   ئاوارة   43«.سةفتاس  ٌةتةوةكاُ دا دةكا 
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صؤس  ِةية لة فكش  طياطى و كؤوةَييةتى داش ضوٌكة طةػة و بةةسةوثيَؽ ضةووُ ثةيوةطةت    
دةكا  بةو باسودؤخة  كة تاك تيَيذا دةريت و ئةوةؾ كاسي ةةس  لةطةةس سادة  دميوكشاطةى    

ريَةش ٌةاو  دميوكشاطةى دا بةِةَلةة      دةبيَت.  )د.غ. وينَ( سا  واية دوو تيَشِواٌيٍى جياواص لة
ويٍَا  ثةتيى دميوكشاطيية كة بشيتية لة ذكووةتى ِةةووواُ و لةييةةُ    يةكةًتيَكةهَ كشاوُ. 

ويٍَا  ئاطةايي و   دووةًِةووواُ و بةبووٌى دةسفةتى وافى ٌويٍَةسايةتى يةكظاُ بؤ ِةووواُ. 
اُ كة لةييةةُ صؤسيٍةيةةك لةة    ئةو واقيعة  كة ئيَظتا ِةيةش كة بشيتية لة ذكووةتى ِةووو

يةكةةوياُ   44خةَلك و بة بووٌى دةسفةتى قؤسغ كشاو  وافى ٌويٍَةسايةتى بةؤ ئةةً صؤسيٍةيةة.   
لةطةس يةكظاٌى و ئةويرتياُ لةطةس ئيىتياصا  داوةصساوة. و سا  وايةة ليَةشة دا كةويٍةة لةة     

يَتة ئاساوة كة ٌاتةةواو  وافى ٌويٍَةسايةتى بىَ بةؾ دةكشيَتش ئةوةؾ جؤسيَك لة دميوكشاطى ديٍَ
و طاختةية. بةً جؤسة ي  وينَ طيظتةوى طياطى ٌاتواٌىَ لة ريَشٌاو  داٌايي ِةٌذ  كةغ دا 

لةة ديةذ     ضةػةٍة صةويٍة  طتةوكاس  و لةٌاو بشدٌى ئاصاد  ئةةواٌيرت خةؤؾ بكةا . بةةً     
ئةوة  ِيض  طةػةطةساييةوة دةبىَ ِاووَيتياُ طوود لة يةكظاٌى طياطى و ئابووس  وةسب شُ بؤ

كةطيَك ٌةتواٌىَ ببيَتة طةسداس  ئةويرت و ِةووواُ بتواٌَ وةكيةك ضيَز لة ئاصاد  و ثةسةطةٌذُ 
كةواتةة لةة    45وةسب شُ لة ثشؤطظى دياسيكشدٌى ضاسةٌووغ و بةسرةوةٌةذ  و ضةاكة  طؼةتى.   

اليضوى ِضس  ليرباىل طةػةطةسا دا طةسةسِا  ثابةٌذبووُ بة بةِا و ثشةٌظيثة طةسةكيةكاٌى ليرب
ك طيك كة تيَيذا تاك دةكةويَتة ضةقى ثشؤطظى طياطىش بةَيً لة ٌيَواُ ِاوكيَؼة  ئاصاد  و 
يةكظاٌى داش صياتش جةخت لةطةس بايةخى يةكظاُ بووُ لة وافةكاُ دةكشيَتةوة لة ثيٍَاو ِيٍَاٌة 

تى و طياطى واف دةبيَت بة بةِايةكى ٌةطؤسِ  كؤوةَييةئاسا  سادةيةكى صياتش لة دادثةسوةس ش
و تةٌاٌة  ثةيوةطت دةكشيَ بة بووٌى خود  كةطةكاٌةوة و ليَشة دا واف و ئاصاد  لةة سؤ  دا  

 وةك ِي نَ دةَليَت:   سِة سةٌط دةداتةوة و
ثاٌتاييى سؤ  وافة و خاَلى دةطتثيَك ئريادة  ئاصادة...ئريادة  ئاصاد لةة  

فى ِةيةة و  بووٌى ساطتةوخؤ  واف دا ثةيَ دةطةا . تةاك لةبةسئةةوة  وةا     
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مماسةطةياُ دةكا ش كةطة. ِةس بؤية ئيمضاوى واف بشيتية لة : ببة بة كةغ و 
46سيَض  ئةواٌيرت ب شة ضوٌكة ئةواٌيؽ كةطَ.

 

لَيشةوة طؤِساٌى ئريادة  ئةاصاد بةؤ وةاف لةة سواٌ ةة  )ويةَن(ةوةش دةصطةا طياطةيةكاٌى         
ة ئريادة  ئةو دسوطت دةبيَت و ئةً ليَذةكةويَتةوة و ثيَيواية ئةً داوةصساواٌة لة ييةُ وشؤظ و ب

كو ٌياصوةٌةذ  بةػةذاسييةكى   دةصطاياٌة ٌةك ِةس ثيَويظتياُ بة سةصاوةٌذ  وشؤظ ِةيةةش بةةلَ  
بةَيً بة كشدةوة ٌويٍَةساٌى طةه ئةً دةصطاياٌة ثشِ دةكةٌةوةش ِةسبؤية  47ِاووَيتياٌيؼة. ضايكى

 48يةتى دةكا :ي  وينَ دوو وةتشطى ِةسِةػة لة دميوكشاطى ٌويٍَةسا
ئاطتى ٌضوى ئاطايي لة ٌيَو طشوثى ٌويٍَةةساُ و سا  طؼةتى كةة ضةاوديَش  ئةواٌةة       .1

 دةكا .

ياطاداٌةسي ضيٍايةتى كة لة ييةُ صؤسيٍةيةكةوة ثيَةك ِةاتووة كةة ئةٌةذاوى ئةةو       .2
 ضيٍةُ.

لة تيَشِواٌيٍى)وينَ( دةسدةكةويَت كة ئةطةس لةييةكةوة ثةسة بةة ِؤػةياس  و ئاطةايي سا     
ى و تاكةكاُ ٌةدسيَت بةتايبةتى ئةواٌة  كة وةك ٌويٍَةس  ئريادة  صؤسيٍة ِةَلذةبةزيَشدسيََ  طؼت

و لة ييةكى تشةوة ئةسكى طشٌ ى ضاوديَش  ضؤٌيةتى ثيادةكشدٌى ويظتى تاكةكاٌى كؤوةَل اية 
ة  ثؼت طو َ غشيَتش ئةوا دميوكشاطى دةكةويَتة بةسدةً ِةسِةػةوة. خاَليَكى تش  ٌاو بريكشدٌةو

وينَ بايةخذاٌة بة وافى كةويٍة بؤ ئةوة  لة ئاطتى ياطايي دا ثيَؼيَن ٌةةكشيََ. بةةً جةؤسة    
بةػذاس  لة رياٌى طياطى ػتيَكى ثيَويظتة ٌةك تةٌيا بؤ دياس  كشدٌى بةسرةوةٌةذ  تاكةةكاُ   
بةَلكو بؤ دسوطت كشدٌى كوتمةيةك لة ِاووَيتى ِوػياس و ثابةٌذ و ثةسةطةٌذوو كة ئةواٌة لة 
فؤسوى دةطتووس دا خؤياُ دةسدةخةُش واتة بةبىَ بووٌى ئةً ضواسضيَوةية ٌاػيَت طٍووس  وةاف  
و ئةسك و ئاصاديةكاُ بةسِووٌى تةعبري بيَت لة طيظتةويَكى دميوكشاتي. لةً ٌيَوةٌذة دا ِي ةنَ  

بٍةوا  دةوَلة ش دةطةةَيتى عةقَمةة كةة وةك ئةريادة لةة سيَ ةا  عةقَمةةوة خةؤ          » دةَليَت: 
يّيٍَاوة ... و ئاوةةازلى عةةقَمى سةِةةا بةةةديّيٍَاٌى ئةاصاد  بةكشدةوةيةةة... بةػةةيَويةكى   بةةد 

                                                           

، 1993ت: ز. ازْٚٝؼ ايعهطٙ، زاض ايطًٝع١ يًطباع١ ايٓؿط ٕ بريٚت،  شضٜٓٝ٘ غطٚ، ٖٝػٌ ٚ اهلٝػ١ًٝ  
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ساطتةوخؤ وةك دةوَلةتيَكى تاك و بةو ثيَية  لة خؤيةذا ِةبوويةةكى صيٍةذوو  طةةسبةخؤية ش     
ي  ِي نَ كؤوةَل ا دةطؤسِيَت بؤ دةوَلة   49«.لةدةطتووس ياُ ياطاي دةطتووس  دا بةدي ديَت

ة و ذةص و ئايذيا باَيكاٌى بةػيَوةيةكى ئاطاياٌة لة دةطتووس و ريةاُ لةةدةوس  ئةةً    كاتىَ ئرياد
دةطتووسة دا سيَكذةخا  و بةً جؤسة دةوَلة  كاتىَ بةكشدةوة بةووٌى دةبةىَ كةة ِوػةياسة لةة      
يةكيةتى و ػوٌاطى خؤ  و داُ بةوة دادةٌيَت كة ئةً ػوٌاطة طوصاسػت لة ئريادة دةكا  بةةو  

واتة دةوَلة  بةسِةةوى طةػةطةةٌذٌى ئةريادة و ئايذيايةة بةة      50ثيَكى عةقَمية.ثيَية  ثشةٌظي
ئاساطتة  ػوٌاطيَكى يةك شتوو كة سةصاوةٌذ  ِةووواٌى وةسطشتووة.   ليَشةوة ديظاُ ِي ةنَ  
ثَييواية بووٌى كشدةيى ئةبظرتاكت و جةوِةةس  دةوَلةة  ثؼةت بةةو وتةيةة دةبةطةتيَت كةة        

ة و ويَشا  ئةويؽ ثاساطةتٍى بةسرةوةٌذييةة ِةٌذةكييةكاٌةةش    ئاوازلةكة  بةسرةوةٌذ  ِةوةكي
لةةة ديةةذ    كةواتةةة 51وةةاداً بةسرةوةٌةةذ  ِةوةةةكى جةوِةةةس  ئةةةً بةسرةوةٌذيياٌةيةةة.   

دةبيَت يةكظاٌى باَيدةطت بيَ بةطةس ئاصاد  داش ضوٌكة ئةطةس يةكظاٌى لةة   طةػةطةساكاٌةوة
ةوا ئاصاديؽ بةسةو ٌةواُ دةضةيَتش ِةسبؤيةة   ٌيَواُ تاكةكاٌى كؤوةَل ا دا لة ئاسا دا ٌةبيَتش ئ

 دةَليَت:  وةك تؤكعينواف ياُ ِةية ياُ ٌييةش ِةس اُي  ئةو
وَ ج ة لة دوو سيَ ا بؤ ِةَلظةٌ اٌذتى يةكظاٌى لة بةواس  طياطةى       

ػتيَكى تش ٌاصامن: ياُ واف بة ِةووو ِاووَيتياُ بذسيَت ياُ بة ِةيض كةطةيَك   
اسةصوويةكى صاهَ و وةػشوع بؤ يةكظاٌى ِةية كة ِةووو ٌةدسيَت...لة ساطتى دا ئ

وشؤظةكاُ ِاُ دةدا  بؤ ِةوَلذاُ لة ثيٍَاو ئةوة  سادةيةك لة ِيض و ػويٍَ ةياُ 
ِةبيَت. و بة لةخؤبشدوويةوة ِاٌياُ دةدا  بؤ يةكظاٌى لة كؤي يةةتى دا ٌةة   

تةكاُ ٌايةكظاٌى لة ئاصاد  دا و ئاصاد  وةبةطتى يةكةً و ِةويؼةيي خواطة 
  52ٌييةش ئةوة  يياُ عةػكيَكى طةسوةدية بشيتية لة يةكظاٌى.

                                                           

، ت: ز. اَاّ عبسايفتاح اَاّ، اجلع٤ ايجاْٞ، ايتٜٓٛط يًطباع١ 259-258ٖٝذٌ، اقٍٛ فًػف١ احلل، 
 .149-140ه، 2010ٚايٓؿط ٚ ايتٛظٜع، بريٚت، 
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بةً جؤسة بةسا  تؤكعين بٍاغة  دميوكشاطى لةطةس ئةاصاد  و يةكظةاٌى داوةةصساوة و        
ثَييواية كةة دميوكشاطةى ذةتيةة و دميوكشاطةى بةىَ يةكظةاٌى بةووٌى ٌييةة و ِةةسوةك ضةؤُ           

لة ٌاو تيؤس  ليةرباه دميوكشاطةى    53شاُ بووُ دةبا .يةكظاٌيؽ بىَ ئاصاد ش كؤوةَل ا بةسةو ويَ
دا ِةبووٌى وافةكاٌى وشؤظ ئاوشاص  طةسةكي بةدةطت ِيٍَاٌى كةساوةتى وشؤيية و ِةس بؤية 
وافةةةكاٌى وةةشؤظ بةةة ثيَطةةةواٌة  داساييةةةكاٌى تةةش ئاَلوويَشيةةاُ ثيٍَاكشيَةةت و ٌاطويَضسيٍَةةةوةش  

ة كةوكشدٌةوة  طةوِةس  وشؤظايةتى و كةساوةتى واوةَلةكشدُ و ئاَلويَش  وافةكاٌى وشؤظ وات
  54وشؤيي و بطوك كشدٌةوة  وشؤظ بؤ ػت.

(دميوكشاطى صؤس لةةوة بةةسفشاواٌرتة كةة تةةٌيا فةؤسويَكى      1952-1859ي  جؤُ ديو  )
طياطى تايبة  و سيَ ةيةةك بَيةت بةؤ بةةسَِيوةبشدٌى ذكووةة  و ياطةاداٌاُ و سايةي كشدٌةى         

  بةة ثؼةت بةطةنت بةة بةػةذاس  جةةواوةس و ِةَلبزاسدةيةةك لةة         كاسوباس  كاسطيَشِ  دةوَلةة 
كاسوةٌذةكاُش طةسةسِا  طشٌ ى ئةواٌة ئاوشاصيَكةة بةؤ بةةديّيٍَاٌى ئاوازلةة ثةٌّاٌةةكاُ لةة       
وةيةةذاٌيَكى بةةةسفشاواٌى ثةيوةٌذييةةة وشؤييةةةكاُ دا و بةسصكشدٌةةةوة  كةطةةايةتى وشؤظةةة و  

  55ػيَواصيَكى كؤوةَييةتى و تاكةكةطى رياٌة.
ِةَلبزاسدٌى طؼتى و وافى دةٌ ذاُ و بةػذاس  لة داسػتٍى طياطةة  و ياطةاداٌاُ و       

ِةَلبزاسدٌى دةطةَيتذاسة طياطيةكاُ و طةةسجةً توةةةكاٌى تةش كةة طيظةتةوى دميوكشاطةى       
ثيَذةٌاطشيَتةوة ويكاٌيضوى كاسي ةسُش بةَيً ي  ئةو دميوكشاطى بةة ثمةة  يةكةةً خةؤ  لةةو      

تيةدا دةبيٍيَتةوة كة سةمسى طياطةتى دميوكشاتى دةكةُ بؤ ثيَ ةياٌذٌى وشؤظ. كمتوسة كؤوةَيية
ي  )ديو ( يةكظاٌى ٌاوةسؤكيَكى طياطى و ياطايي ِةية واتة وافى ِةووواُ بةؤ بةدةطةت   
 56َِيٍاٌى يةكظاٌى لةبةس دةً ياطا دا بةؤ ئةةوة  بتةواٌَى تواٌاكةاٌى خةؤ  طةػةة ثَيبةذا .       

                                                           

زضاغ١ يف فًػف١ احلهِ ، اجملًؼ األع٢ً  -اَاّ عبسايفتاح اَاّ، األخالم ٚ ايػٝاغ١ 
 .28، 2001ٍيًجكاف١،ايكاٖط٠،

وتذويَ كتب  َطايع١ليرباه دوكشاطى ش  : د.طعيذ صيبا ك ًش طاصواُ  اْسضٚ يٜٛٔ، ططح ْٚكس ٚ ْظطٜ٘ 
 .168ٍ (ش2001)1380اٌظاٌى داٌؼ اِّاش تّشاُش  عموً

طةسضاوة  ، ʻدٕٛ ض. بٛضض ٚ ًَٝتٕٛ دٛيسٜٓذط ʼ لة كتيَبىدٕٛ ز٣ٜٛ، زفاع عٔ ايسميٛقطاط١ٝ،  .55
 .23،ٍثيَؼوو
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اساوة كة دةوَلة  تةٌيا ثؼت بة بووٌى كؤوةَليَك دةصطا  دميوكشاتى ئةوةؾ تةٌيا كاتىَ ديَتة ئ
ٌةبةطتيَت كة لةطةس فؤسوى باصاسِش بواس  سكةبةسايةتى دةسِةخظيٍَيَتش بةَلكو دةبىَ ِةوهَ بذا  
بواس  طؼتى لة ثيٍَاو بةسرةوةٌذ  طؼتى تاكةكاُ و خؤػ وصةساٌياُ بةكاس بيٍَيَت. ِةس بؤيةة  

وكشاتى دا ثيَذةضةةيَت دةوَلةةة  ٌةةةتواٌىَ واص لةةة كةةاس  دووبةةاسة    لةةة كؤوةَل ايةةةكى دميةة 
بيٍَيَتش لة ساطتى دا ػةسعيةتى دةطةَيتى طياطى لة خود  خؤيذا    طاواُدابةػكشدٌةوة

لةطةس تواٌةا  بةؤ دابةني كشدٌةى يةكظةاٌيةكى ديةاس  كةشاو لةوةةِس بةاسودؤخى ِاووَيتيةاُ           
)ويكايةن والةشص( ِةةوهَ     كةة  ياتش دةسِةخظةيٍَىَ ئةوةؾ دةسفةتى دادثةسوةس  ص 57شداوةصساوة

دةدا  ئةو وةسجاٌة دياس  بكا  كة سيَ ةة دةدا  بةة بةةديّاتٍى دادثةةسوةس  بةىَ ئةةوة        
تيَ ةيؼةتٍى  طيظتةويَكى طتةوكاس  يةك شتوو  ىلَ بكةويَتةوة و ئةوةؾ بة ساظة كشدٌةى  

( Spheres of Justiceةس  . بريؤكةكة دةَليَت ضةٌذايةتيةك لة )وةيذاٌى دادثةةسو ِاوبةؾ
بةةووٌى ِةيةةة ِاوتةسيبةةة لةطةةةهَ ضةةةٌذايةتية جؤساوجؤسةكةةاٌى كةةاَي )الظةةمع( كةةة ثيَةةوةس  
دابةػكشدٌى خؤياٌياُ ِةية و طشوثة جياواصةكةاُ بةةدوا  دا دةطةةسِيََ. ئةةوة  دادثةةسوةس       

واتةة   58س بّيٍَةشيََ. دةيةويَت ئةوةية كة ٌابىَ ِيض كاً لةً كاَيياٌة وةك ئاوشاص  كؤٌرتؤهَ بةكا
لة ثاٌتايي كؤوةَل ا و ػويٍَ ة جياواصةكاُ دا كاَي  جياواص ِةية كة تاكةكاُ دةتواٌَ ٌةك بؤ 

 ٌاضاسكشدٌى يةكرت بةَلكو بؤ ئاَلوويَش و تيَشكشدٌى ثيَذاويظتى خؤياُ بةكاس  بيٍََ.
ةَلةة وشؤظيَةك   دميوكشاطى ي  ديو  ثؼت بةو بريؤكةية دةبةطتيَت كة ِيض وشؤظيَك ياُ كؤو

بووٌى ٌيية كة سادةيةكى تةواو لة ذيكىة  و فةصيمةتياُ ِةةبيَت بةؤ ذةوكىشِاٌى كةشدُ بةطةةس      
ئةواٌيرت دا بةبىَ سةصاوةٌذ  ئةواُ و ئةوةةؾ واتةة ثيَويظةتى بةػةذاس  ِةةووو ئةواٌةة  كةة        

 59بشدٌى.دةكةوٌة ريَش كاسي ةس  طيظتةويَكى كؤوةَييةتى بؤ بةسِةً ِيٍَاٌى طيظتةً و بةسيَوة
ئةوةؾ ِةً ثيَطةواٌة بزاسدةطةسايى ك طيكة كة ثيَياُ واية ِةٌذ َ وشؤظ بة طشوػةت داٌةاتشُش   
ِةً در  ئاسِاطتة  دميوكشاطى ٌوخبةو  ٌويَيةش لةً ديذةوة دةصطا و ثشؤطظى دميةوكشاتى لةطةةس   

ى كةطةيَكة  ويظتى ِاووَيتياُ بؤ بةػذاس  و ِاٌذاٌى دةوَلة  دسوطت دةبيَت. كةواتةة ِةاووَيت  
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بةػذاسة لة كؤوةَل ا  وةدةٌى ش لةسيَ ا  ئريادة ياُ لة وياٌى ويكاٌيضوةةكاٌى ٌويٍَةسايةةتى و   
ساويَز و ساطؤسِيٍةةوة  بةةسدةواً. ِةاووَيتى بةووُ ئةاوشاص  ضةووٌة ٌةاو ثةشؤرة  ِاوبةػةة بةؤ           

تى دةبةىَ  بةديّيٍَاٌى ضاكة  طؼتى. كةواتة كؤ  بةِا و ٌؤسوةكاٌى كؤوةَل ا بةػيَوةيةكى طؼة 
ِاووَيتياُ ئاصاداٌة و لة ثشؤطظيَكى سيَككةوتَ و كاسليَةك دا داٌةى ثيةابٍيََ و بةػةذاس بةَ لةة       
دسوطت كشدٌى ئةخ قياتى كؤوةَييةةتى و طياطةى دا كةة ِةيض ِيَضيَكةى باَيدةطةت ٌةةتواٌىَ        

ض و بةِاكاُ فؤسويَك لة ئةخ و و بةِا بظةثيٍَىَش ِةسبؤية دةبيٍني دةطتووس وةك بةَل ةٌاوة  ِيَ
ي  ِي نَ خةطَمةتيَكى ئةخ قى ِةية و دةَليَت: دةوَلة  بووٌى بةكشدةوة  بريؤكة  ئةخ قيةةش  

ة بةو ثيَية  ئريادةييةكى جةوِةسيية لة خؤيذا  دةسدةكةةو َ و خةؤ  دةٌةويٍَىَ و    يسؤذى ئةخ قي
  بة ػيَوة  ساطتةوخؤ دةٌاطىَ و بريدةكاتةوةش بةو سادةية دةطكةوتى ِةية كة دةٌاطيَت و دةوَلة

لة داب و ياطا دا بووٌى ِةية و بة ػيَوةيةكى ٌاساطتةوخؤؾ لة ٌاخوئاطةا  تةاك و وةعشيفةة و    
بةً جؤسة لةبةسئةةوة  ئةريادة  تةاك وةك ِةبوويةةكى بريكةةسةوة وةذةكةة        60ضايكيةكاٌى دا.

ةٌ يٍَشيَت و بةةً  ِةسبؤية لة ساطتى دا عةقَ ٌية  دواثيَوةسة كة ضاكة  دةطتووس  ثىَ ِةَلذةطة 
ة و ئةةً  يؼة ةش ضةاكةخواص ووةػشوع ية جؤسة بؤواُ دةسدةكةويَت دةوَلة  بةةو سادةيةة  عةقَ ٌي  

كةواتةة تةاك لةة ثاٌتةايي     61دةوَلةتة جعاكيَكة لة بووٌةوةسةكاُ كة خؤياُ دياس  كةس  خؤيةاٌَ. 
لة سةخظاٌذٌى  رياٌى كؤوةَييةتى و طياطى دا دةطؤسِيَ بؤ كةطى ِاووَيتى كة دةوَلة  بةسثشطة

دةسفة  بؤ دةسكةوتٍى وصة و تواٌاكةاٌى و دواجةاس بةطةسِخظةتٍةوة  لةة ثيٍَةاو خؤػة وصةساٌى       
 كؤوةَل ا دا.
ٌاوصةد دةكشيََ ض وةك ئةواٌة  ك ِاووَيتىكلةً ضواسضيَوةيةدا ئةوكةطاٌة  بة  

دةثةةاسيَضسيََ يةةاُ تةةةٌيا وةك كةطةةاٌيَك كةةة ِةَلبةةزاسدٌى طياطةةى ئةةةزلاً    
واٌا  بةػذاسياُ ِةية لة كاسوباس  طؼتى و ِةَلبزاسدٌى عةقَ ٌى. ئةً دةدةُ...ت

ِةَلبزاسدٌةؾ بىَ وةسد ٌييةة و ثةيوةطةتة بةة ثةيوةٌةذ  ٌيَةواُ ِةاووَيتى و       
  62.كبةسرةوةٌذ  طؼتىككؤوةَل ا و بة ئاساطتة  
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تاكةةكاُ   ضايكى كاسا  ِاووَيتياُ و ثةسةثيَذاُ بة تواٌا و بةةِشة   شكةواتة طةػةطةسايي   
لة ثيٍَاو كؤوةَل ايةكى عةقَ ٌى و ياطايي دا بةة ثيَويظةت دةصاٌةىَ. ئةةً سةوتةة باٌ ةػةة بةؤ        
ئؤتؤٌؤوى تاك و ئاصاديية بٍةسِةتيةكاُ دةكا  لة ثيٍَاو بةسصكشدٌةوة   ئاطايي و عةقَ ٌية  لةة  

 ِةوةكيةتى خؤيذا بؤ يةكظاٌى و دادثةسوةسييةكى صياتش.  
 

 ضتهطةزايي و ياوواَلتى ئاشادتةوةزى دووةم: ثازا
ئاساطتةيةكى دياس  تش  ليرباليضً ثؼت بةً تيَشِواٌيٍة دةبةطتيَت كة ئةةسكى دةوَلةة  ئةةوة    
ٌيية كة بة ٌاو  بةسرةوةٌذ  طؼتى ياُ سيَكخظتٍى كؤوةَييةةتى و دادثةةسوةس ش دةطةوةسبذاتة    

سةكى دةوَلةة  ئةوةيةة تةاك    بواسةكاٌى رياُ و ئاصاد  تاك بةستةطك بكاتةوةش بةَلكو ئةسكى طةة 
بثاسيَض َش واتة ثاساطتٍى لةو ِيَض و دةطةَيتاٌة  كة طٍووس  ئاصادييةةكاٌى تاكةةكاُ دةبةةصيٍََش    

كؤتوبةٌذكشدٌى دةطةَيتى كةٌيظة »بؤية لة سةوتى ويَزوودا ئةً وؤديَمة  ليرباليضً ِةوَليذاوة بؤ 
ةٌذيية طةسبةخؤكاٌياُ و لة ٌاوةٌةذ  ئةةً   و دةوَلة  و دياسيكشدٌى باصٌةيةكى دةطىةُ بؤ تايبةت

ثشؤرةية دا ئاوازلى سصطاس كشدٌى كيةاٌى طياطةى لةة ضةٍ ى ئةايني و ئةاصادكشدٌى كؤوةةَل ا         
بةػةيَكى   63«.وةدةٌى )رياٌى تاكةكةطىش خيَضاٌى و كاس( لة دةطوةسداٌى طياطةة  دةبيٍشيَةت  

ةكاٌى بريوةٌذاٌى وةك )تؤواغ ِؤبض( طةوسة  باك شاوٌذ  ئةً ئاساطتة فكشية بؤ تيَشِواٌني و تيؤس
يةكةوني ئةولةويةتى دةوَلة  ثاساطةتٍى  » و)جؤُ لوك( و )وؤٌتظكيؤ( دةطةسِيَتةوة. بةسا  ِؤبض 

   64«.وافى ِاووَيتياٌة
بريؤكة  كتشغكوكثاساطنتك بةػيَكى دياس  ِضس  ِؤبض ثيَك ديٍَىَش ضةوٌكة ِةؤبض ثيَيوايةة    

ت ئةوا )وشؤظ بؤ وةشؤظ طوسطةة( و ِةيض كةطةيَك ٌةاتواٌىَ لةة       ئةطةس ِيَضيَكى وةك دةوَلة  ٌةبيَ
ئاطايؽ دا بزيت و تشغ ِةووو ػتيَك دةتةٌيَتش ِةسبؤية ثيَويظتى ياطا طةةسِةَلذةدا  و لةةً   
ٌيَوةدا ِؤبض بةشِوا  بةياطةا طشوطةتيةكاُ ِةيةة وةك ِةوةةكيَكى عةةقَ ٌى. ي  ئةةو ياطةا          

 65ي ِةية كة بشيتية لةة طؼةت ري  و طةةسبةخؤيي.   طشوػتى ثةيعى يةصداٌةش وؤسكيَكى دوواٌةي
بةَيً )لوك( بة ثؼت بةطنت بة وافة طشوػتيةكاُ ئةولةويةتى طةسةكى دةدا  بة ِةٌةذ َ وةافى   
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بٍةسِةتى وةك وافى رياُ و ئاصاد  و خاوةٌذاسيَتى و ليَشةدا دةتواٌني ئاوارة بة دوو خةاَلى طةشٌط   
  و سيَكخظتٍى طياطىش بشِواِيٍَاٌة بةةبووٌى وةافى   ش بٍاغة  طةسِةَلذاٌى دةوَلةيةكةًبكةيَ: 

ش سيَكخظتٍى طياطى بشيتية لة بةسرةوةٌذ  يةاُ قةاصاٌخش واتةة    دووةًثريؤص  طشوػتى بؤ وشؤظش 
وافة طشوػتيةكاٌى خةَلك و سةخظةاٌذٌى دةسفةةتى ئةةوني لةبةةسدةوياُ بةؤ ثيةادةكشدٌى ئةةً        

وٌةة ثةاؾ طةةسِةَلذاٌى دةوَلةة ش واتةة      لةً سواٌ ةيةةوة وةاف و ئاصادييةةكاُ ٌاكة    66وافاٌة.
سيَكخظتٍى طياطى خوَلكيٍَةس  ئةو بةِا و ذةقيكةتاٌةة ٌييةة كةة تةاك دةتةواٌىَ طةوودياُ ىلَ       
وةسب شيَتش بةَلكو ئةواٌة لة ثيَؽ بووٌى دةوَلةتةوةُش لة ثاٌتايي كؤوةةَل ا دا ئةةسكى دةوَلةة     

  لةةوك ئةوةيةةة كةةة طيظةةتةوى طشمياٌةةة»سةخظةةاٌذٌى دةسفةةةتى يةكظةةاٌى ياطةةايية. كةواتةةة 
ليَةشةوة بريوةٌةذاٌى    67«.كؤوةَييةتى ثةيوةٌذيية طياطيةكاُ دسوطت دةكةا  و دةيةاُ ثةاسيَض َ   

ثاساطتٍ ةسايي بايةخيكى صؤس بة ثاساطةتٍى ئاوةاٌخ و وةبةطةتى ِاووَيتيةاُش واتةة ئاصادييةة       
 تاكةكةطيةكاُ دةدةُ.

صطا طياطةيةكاُ بيثةاسيَضُ و   لة ليرباليضً دا ئاصاد  بةِايةكة دةبىَ دة     
ئةوةؾ لة سيَ ا  كةورتيَ سيَوػويٍَةوة دةبيَتش ِةس بؤية دةبىَ دةوَلةة  يةاُ   
دةسكةوتة دةصطاييةكة  واتة ذكووة  لة ٌاو كؤوةَل ا داش ػتيَك ٌةبيَت صياتش 

طشاٌتةى سةضةاوكشدٌى سيَظةاكاٌى سيَكخظةتٍى      كة تةةٌيا  كثاطةواٌى ػةوكلة 
    68بكا . سكةبةسايةتى و ِاوكاس 

بةً جؤسة دةسدةكةويَت بة ثيَطةواٌة تيَشِواٌيٍى طةػةطةساييش ئةً ئاساطةتةية جةةخت لةطةةس    
بةسفشاواٌى طٍووس  ئاصاد  تاك و بةستةطك كشدٌةوة  ثاٌتايي دةطةَيتى دةوَلةة  تةا كةةورتيَ    

تى سيَةك  سادة دةكاتةوةش طشيَبةطتى كؤوةَييةتى كة ثةيوةٌذ  ٌيَةواُ دةطةةَي  و تةاكى ِةاوويَ    
خظتووةش ٌابيَت وةك ضواسضيَوةيةكى ياطايي بةكاس بّيٍَشيَ بؤ ئاطتةٌط دسوطت كةشدُ لةبةةسدةً   

ِاووَيتياُ وافى خؤياٌة تةٌاٌةة  لةة بةساٌبةةس    »ش ِةس بؤية لة سواٌ ة  ِؤبضةوة ئاصاد  تاك دا
ويظةاقة  بةؤ   ئةو كةطاٌةؾ كة بة ياطايي ِيَشػياُ دةكةٌة طةس بةسطش  لة خؤياُ بكةُ و ئةو 
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بةةً جةؤسة ِةؤبض ضةةوكى      69«.ثاساطنت و داكؤكى كشدُ لةة خةود  تاكةةكاُ ٌةةبيَت ثوضةةَلة     
دادثةسوةس  لة بريؤكةيةكى ويتافيضيكيةوة دةطؤسِ  بؤ ضةوكيَكى واقيعى و بةِاكة  ثةيوةطةت  

كةة  بةِا  دادثةسوةساٌة ِةواُ ئةو بةِايةيةة  »دةكا  بةئريادة و سةصاوةٌذ  تاكةكاُ و ثيَيواية 
و لة بٍةسِة  دا طشيَبةطت بؤ طوزلاٌةذٌى ئةةً    70«ييةٌةكاٌى طشيَبةطت سةصاوةٌذ  لةطةس دةدةُ

ٌاكؤكى ٌيَةواُ ئريادةكةاُ بةة طشيَبةطةت ضاسةطةةس      » ئرياداٌة ثيَك ديَت ِةسوةك ِي نَ ثيَيواية 
ىذاٌيَكى لة ديذ  لوكةوة طةسِةَلذاٌى دةصطاكاٌى ذوكىشِاٌى و دةوَلة  لةثيٍَاو ذوك 71«.دةكشيَت

بيَ يةٌاٌةية بة طةس ئةو ٌاكؤكياٌة  كة دةكةويَتة ٌيَواُ ئريادة و بةسرةوةٌةذ  تاكةةكاُش ضةوٌكة    
كاتىَ ِيَضةكاُ ِاوتا بَ ئةوا ضةوكى واف و ذةقيكة  دةكةويَتة بةةسدةً وةتشطةيةوة و ئيةذ     

ةوة ِةيةة كةة   ثيَوةسيَك ٌيية داٌى ثيَذا بٍةيََش ِةسبؤيةة ثيَويظةتياُ بةة دةصطايةةكى يةك كةةس      
ِةةةوووياُ لةطةةةس  كةةؤك بةةَ. جةةؤُ لةةوك ئاوةةارة بةةةو وافاٌةةة دةكةةا  كةةة ٌاطويَضسيٍَةةةوة  

inalienable     و لةطةهَ طشيَبةطت دا ٌاضٍة ريَش دةطتى ذاكىةوة. و سا  وايةة بةةبىَ دةوَلةةتيؽ
يَش دةطةت  خاوةُ وافني ش بةَيً صؤس ٌادَلٍيايني لة طوودوةٌذبووُ لةً وافاٌة و بةسدةواً دةكةوٌة ر
 umpireدسيَز  ئةواٌيرتش بؤ سصطاس بووُ لةً سةوػةة ٌائةةوَ و ٌادَلٍيايةة  تاكةةكاُ ذةكةةوى      

كةواتة بةة ثيَطةةواٌة طةػةةطةسايي ئةةً      72طؼتى دسوطت دةكةُ كة دةطةَيتى جيَبةجىَ كشدٌة.
صةيةَ و  ئاساطتةية لة جياتى جةخت كشدُ لة طةس يةكظاٌى و دادثةسوةس  لة ثيٍَاو ثةسةثيَذاُ بة 

بةِشة  وشؤظ لة ييةُ دةوَلةتةوةش جةخت لة طةةس ئةاصاد  تاكةةكاُ دةكاتةةوة وةك بةِايةةكى      
ٌةطؤسِش بة تايبةتى ئةو طٍووسة دياس  دةكشيَت كة ٌابىَ دةوَلة  ِةوهَ بذا  ئةةً يةكظةاٌيية لةة    
ة طةس ذظيَبى ئاصاد  دسوطت بكا ش بةَيً ئةوة بةواٌا  ئةوة ٌيية كةة ضةةوكى يةكظةاٌى بة    

يةكيَكة لة ثشةٌظيثة طةسةكييةكاٌى ليرباليضً و لةً  ى دادثةسوةساٌةش دةسفةتى يةكظاٌوٌةتةواو  
 ٌيَوةدا ِؤبض ئاوارة بة دوو جؤس دادثةسوةس  دةكا :  

و دادثةةةةسوةس  دابةػةةةى   commutative دادثةةةةسوةس  ئةةةاَلوويَش   
distributive اُ ٌظةبةتى  يةكةوياُ بشيتية لة ٌظبةتى رواسةيي و  دووةوية
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دادثةسوةس  ئةاَلويَش  لةة يةكظةاٌى بةةِا  بابةةتى طشيَبةطةت و       . ِةٌذةطية
دادثةسوةس  دابةػى لة دابةػكشدٌى بةسرةوةٌذ  يةكظاٌى ٌيَواُ ئةو كةطةاٌة   

  73يةكظاٌَ. بةِشة كة خاوةُ تواٌا و 
تواٌةا    واتة ٌابيَت لة ريَش ٌاو  يةكظةاٌى دا ٌايةكظةاٌى و ثيَؼةيَن كشدٌةى ئةاصاد  و          

ئةواٌيرت بيَتة ئاساوةش ضوٌكة يةكظاٌى سةِةا جؤسيَكةة لةة ٌادادثةةسوةس  لةبةةس ئةةوة  تواٌةا و        
بةػذاس  و ِةوَلى تاكةكاُ جياواصة. ِةةس بؤيةة )كةاسه ثؤثةةس( بةؤ ضةاسةكشدٌى ئةةً كيَؼةةية         
سةِةٌذيَكى وشؤظ ةةسايي بةة ضةةوكى دادثةةسوةس  دةدا  و ثيَيوايةة تيةؤس  وشؤظذؤطةتاٌة         

  74 خواطت ياُ ثيَؼٍياس  طةسةكى ِةية:ثةسوةس  طىَ داد
أ( ثةيشِةو  كشدُ لةة ثشةٌظةيثى يةكظةاٌىش واتةة ثيَؼةٍياس  بةة يوةٌةاٌى ئيىتيةاصاتى         » 

د( ثةيشِةوة  كشدُ لةً ثشٌظيثة  ب( ثةيشِةو  كشدُ لة ثشةٌظيثى طؼتى تاك ةساييكطشوػتىك
 «.كؤكى كشدُ بيَت لة ئاصاد  ِاووَيتياُكة ئةسك و ئاوازلى دةوَلة  دةبيَت ثاساطنت و دا

ةوة كة ئةسكى دةطةَيتذاس دابةني  ليَشةدا بريوةٌذاٌى ثاساطتٍ ةسايي جةخت لةطةس ئةوة دةكةٌ
كشدٌى ِةواُ ئةو ئاواٌخ و وةبةطتةية كة طثيَشدساوة بة دةطةَيتى طةةسوةس بةؤ بةةديّيٍَاٌياُش    

يا ثاساطتٍى طياُ ٌاطشيَتةةوة بةةَلكو ِةةووو    واتة دابني كشدٌى ئاطايؼى خةَلك و ئاطايؼيؽ تةٌ
ئةو ٌيعىةتاٌة دةطشيَتةوة كة وشؤظةكاُ دةتواٌَ لةسيَ ا  كاس و ِةوَلى ياطايي خؤياٌةوة و بةةبىَ  

  75دسوطت كشدٌى وةتشطى و صياُ بؤ دةوَلة  بةدةطتى بيٍََ.
 ا  وةةدةٌى دا  بةً جؤسة ِةسضةٌذة لة بري  ليرباىل دا جياكاس  لة ٌيَواُ دةوَلة  و كؤوةةلَ 

ِةيةش بةَيً ئةً جياكاسيية دابةشِاُ ٌييةةش بةةَلكو ثةيوةٌذييةةكى ئؤسطاٌييةةش ضةوٌكة ئةواٌةة         
دةطةَيتى كاسطيَشِياُ بةدةطتةوةية ياُ ئةواٌة  ٌويٍَةسايةتى ئةريادة  ِاووَييةاُ دةكةةُ لةة ٌةاو      

ةً بةسِةَلظتى و طؤسِاٌكاس  طيظتةً و دةصطاكاُ داش ِةً ضاوديَش  دةكشيََ و ِةً بةسدةواً لةبةسد
ييةكةوة جةخت لةطةس »لة  داُ. ِةسبؤية ويَزوو  دميوكشاطى ليرباه دوو ئاساطتة لةخؤ دةطشيَت

ئاصاد  تاكةكاُ دةكشيَتةوة در  دةطةَيتى دةوَلة  و لة ييةكى تشةوة بةػذاس  تاك لة ئيةذاسة   
ٌة  ِةةووو تاكيَةك لةة دةطةةَي  دا و     دةوَلة  دا بايةخى ثيَذةدسيَتش ِةسبؤية ثؼكذاس  ئاصادا
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ئةوة بة ثيَى ثيٍَاطة  ئةةوة    76«.ئاصاد  بةسِةَلظتى ئةً دةطةَيتة كشؤكى ليرباليضً ثيَك ديٍَىَ
كىَ تاكة واٌاكة  دةطؤسِيَت بةَيً لة دميوكشاطى دا جياكشدٌةوة  ثاٌتاييةةكاُ طشٌ ةى تايبةةتى    

دةطةَي  دةكةوٌة بةساٌبةس يةكرتش ثاٌتايي ئاصاد  ِةيةش واتة ِةويؼة ثاٌتايي ئاصاد  و ثاٌتايي 
بواس  بةسطشييةة لةة بةساٌبةةس دةطةةَي   كةة خةؤ  لةة كةؤٌرتؤَه و ديظةثمني دا دةبيٍيَتةةوةش           
ئةكتةسةكاٌى ئةً ِاوكيَؼةية بةسدةواً دةطؤسِيََ بىَ ئةوة  سيَظاكة طؤسِاٌى بةطةس دابيَت. كةواتة 

بة ثاساطنت ِةية لة دةطةَيتذاساُ و لة يةكرت ش بةةَيً ويَةشِا    ج ة لةوة  ِاووَيتياُ ثيَويظتياُ 
ئةواٌة بووٌى كؤوةَل ايةكى وةدةٌى ضةايك و ِةَلبةزاسدٌى ئةاصاد و طةةسوةس  ياطةا و بةووٌى       
دةٌ ى جياواص و بةسِةَلظت و ٌاسِاص  بةػيَكى طشٌ ى فةلظةفة  ليرباليةضً ثيَةك ديٍَيَةت. واتةة     

يية لة دةطوةسداٌى دةوَلة  و ِيَضةكةاٌى تةش و طةةسبةخؤيي و دووسة    ئاصاد  تةٌيا بةدووس بووُ ٌ
َش ذكووةة   ٌاسِةصايةتى وةدةٌى و سادةسبةشِي  ثةسيَض  تاكش بةَلكو بشيتية لة وافى جياواص بووُ و

ٌاتواٌىَ ثاساطتٍى طيظتةوى كؤوةَل ا و طةسِةَلٍةداٌى ئاراوة بكاتةة ثاطةاويَك بةؤ طةٍووسداس     
ئارةوةطيَشِ  ساطتةقيٍة ئةو كةطةية كة لة دةوَلةتى ئاصاد »َش ي  طثيٍؤصا كشدٌى وافى سِادةسبشِي

تاك ةسايي ليرباليةضً لةة    77«.دا دةيةويَت ئاصاد  سادةسبشِيَ ٌةِيََمىَ كة ٌاػيَت طةسكو  بكشيَت
طؤٌ ة  ئةً بةَل ةٌةويظتةوة دةطت ثىَ دةكا  كة تاك بةِايةكى سةِايةة وئةوةةؾ طةسضةاوة    

 78«.وشؤظ ثيَوةس  ِةووو ػةتيَكة »ةلظةفة  يؤٌاُ و ئةً وتةية دةطةسِيَتةوة كة ديَشيٍةكة  بؤ ف
كةواتة ليرباليضً ِةوَليَكى بةسدةواوة بؤ داكؤكى كشدُ لة بةةِا  ئةاصاد  ِةَلبةزاسدُش عةةقنَ و     

 بةسبةزاس  ليَبووسدةيي لةبةساٌبةس ومّوسِ  و طيظتةوى طتةوكاس  و دةواسطشر  داش ضوٌكة تةا  
ومى ٌةىَ و ثةيوةٌذييةةكاُ سيَةك     و طيظتةويَكى وةدةٌى و عةةقَ ٌى  سا دا ٌةبيَتجياواص لة ئا

 ٌةخا ش ئةوا تاك ٌاتواٌىَ باٌ ةػة  طةسبةطتى بكا .      
لة طةدة  بيظتةً و لة كؤتايي جةٌ ى دووةوى جيّاٌى ئاساطةتةيةكى ساديكةاهَ لةة ِةضس      

( يةكيَكة لةة ٌويٍَةةسة   Fridricsh Von Haykليرباه دا طةس  ِةَلذا كة )فشدسيؽ فؤُ ِايك 
طةسةكييةكاٌى. ِايك بةة ئةةسطؤويٍَتى ٌةوَ  داكةؤكى لةة ثشةٌظةيه و بةةِا طةةسةكييةكاٌى         

عةضة  و كةساوةةتى تةاكش ئةولةويةةتى ئةةخ قيي      »ليرباليضوى ك طيك دةكا  كة بشيتني لةة  
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اطةةا و بريؤكةةة  ئةةاصاد ش ئةفضةليةةةتى طيظةةتةوى بةةاصاسِ  ئةةاصادش صةسووسةتةةى ذكووةةةتى ي  
ِايك ِةس دوو ضةوكى ئاصاد  تاكش بةػيَوة ساديكاَلةكة  79«.طٍووسداسكشدٌى دةطةَيتى دةوَلة 

و باصاسِ  ئاصاد ليَك دةبةطتيَت و ثيَيواية سيَظا  باصاسِ لة خود  خؤيذا دادثةسوةساٌةية و دةوَلةة   
ظتى وشؤظ دةطتكاسياُ بؤ  ٌيية لة ريَشٌاو  يةكظاٌى و دادثةسوةس  و طةػةثيَذاُ بة بةِشة وتواٌ

ليرباليضً لة دؤصيٍةوة  ئةو طيظتةوةوة طةسضاوة دةطشيَةت كةة تواٌةا     »بكا  و ِايك دةَليَت: 
ئةوة  ِةية كة خؤ  بة ػيَوةيةكى طةسبةخؤ بئةافشيٍَىَش طيظةتةويَك كةة دةتةواٌىَ طةوود لةة       

تةواٌة ٌةضيَت كة وةعشيفة و بةِشة و تواٌظتى تاكةكاٌى وةسب شيَت تا ئةو سادةية  كة بةو طيظ
   80«.خاوةُ ئاساطتة  ٌاوةٌذطةسايني

بةػيَك لة تيَشِواٌييٍة طياطى و ئابووسيةكاٌى ِايك وةك ثةسضةكشداسيَكى تيؤسيية لة بةساٌبةس 
تةوروى ئيؼرتاكى كة بؤ واوةيةكى دسيَز بةاَلى بةطةةس ئةابووس  و طياطةة  دا كيَؼةابوو. لةة       

سِ و ث ُ داٌاُ بؤ  ج ة لة دسوطت كشدٌةى بريؤكشاطةية    سواٌ ة  ِايكةوة كؤٌرتؤهَ كشدٌى باصا
ِيطى تش  ىلَ ٌاكةويَتةوة و تاكة سيَ ا  ثةسةثيَذاٌى وشؤظش ئاصاد بووٌيةتى لة كؤتوبةٌذاٌة  كةة  
دةوَلة  دةيظةثيٍَىَ و سةخظاٌذٌى دةسفة  بؤ ثةسةطةٌذُ و ثيَؼكةوتٍيَكى لةطةسخؤ و تمكةائىش  

 .ةوةجيا دةكاتِةس بؤية دوو جؤس عةقَ ٌية  
كة لةطةس بٍةةوا    Costructive Rationalityعةق ٌيةتى بٍياتٍاٌةوة 

وةعشيفة  تةواو و سيٍَىايي كشدٌى كؤوةَل ا داوةصساوة و بٍاغة  طؤػياليضً و 
كةة   Evolutionary Rationalityث ٌذاٌاٌة و عةقَ ٌيةتى ثةسةطةةٌذٌ ةسا  

مكايي دةصطا كؤوةَييةتيةةكاُ  جةخت لةطةس بٍةوا  ثةسةطةٌذٌى لةطةسخؤ و ت
 81دةكاتةوة.

ضةوكى لةخؤسِا )تمكائي( لة طيظةتةوى بريكشدٌةةوة  ِايةك دا ضةةوكيَكى طةةسةكيية و      
بةسدةواً جةخت لةطةس ئةوة دةكاتةوة كةة ثيَؼةكةوتَ و ِةةووو دةطةكةوتةكاُ لةة ويَةزوو دا       

ش در  ث ٌشيَزييةة ضةوٌكة   بةػيَوةيةكى تمكائي ِاتؤتة ئاساوة ٌةك بةثيَى ٌةخؼةيةكى ثيَؼوةختة
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ثيَيواية صةيٍى وشؤظ ٌاتواٌىَ ثيَؼبيٍى ئاييٍةذ بكةا   وسدةكاسيةةكاٌى ريةاُ بضاٌةىَ و سا  وايةة       
ِةسضةٌذة وشؤظ دةصطا و داوةصساوةكاُ دسوطت دةكةا ش بةةَيً ئةوةة بةةسةزلاوى ٌةخؼةةيةكى      

 تاكةوة. ئرياد  و ِوػياساٌة ٌيية بةَلكو ثةيوةٌذ  ساطتةوخؤ  ِةية بة ئاصاد 
( ئاصاد  بةةواٌا  بةػةذاس  لةة    1 82 ِايك جياواص  دةكا  لة ٌيَواُ طىَ واٌا  ئاصاد  دا:

( ئاصاد  بةة  2ِةَلبزاسدٌى ذكووة  و داسِػتٍى ياطا و ثشؤطظى بةسيَوةبشدُ.)ئاصاد  طياطى(. 
بة ثيَةى  واٌا  ئةو وةوداية  كة وشؤظ دةتواٌىَ ب ا  ثيَى بؤ ئةزلاوذاٌى كشدةيةكى دياسيكشاو و 

(ئاصاد  بة واٌا  سادة تواٌةا  وةشؤظ بةؤ تيَشكشدٌةى     3ئريادة  تايبةتى خؤ  )ئاصاد  ٌاوخؤيي( 
ذةصةكاٌىش ياُ ئةو ضواسضيَوةية  كة وشؤظ دةتواٌيَت لة ٌيَواُ خياساتة بةسدةطةتةكاُ دا يةةكيَك   

 ِةَلبزيَشيَت. )ئاصاد  وةك تواٌا(.
وشؤظ ٌاضاس ٌةبيَت ون بؤ ئريادة  »تية لةوة  ي  ِايك ئاصاد  وةك بةِايةكى جةوِةس  بشي

ئةوة ِةً دةوَلة  و ِةً كؤوةَل ا دةطشيَتةوة. طةةباسة  بةةباصاسِيؽ ثيَيوايةة     83«.ئةويرت بذا 
تةٌيا ػيَواصيَكة كة بة بىَ دةطوةسداٌى صؤسةومىَ و طةسةسِؤياٌة  دةوَلةة ش ضةايكيةكاُ تيَيةذا    »

واٌيٍيَكى ئةبظرتاكتة بؤ باصاسِ ضةوٌكة طةةسةسِا  بةووٌى    بةَيً ئةوة تيَشِ 84«.ِةواِةٌط دةبيَت
سيَظا  ٌاوةكى ئابووس  بةَيً ِيَؼتا باصاس لة طياطة  و كؤوةَل ا داٌابشِيَتش ئةوة ج ةة لةةوة    
ئةو ثشطياسة ديَتة ئاساوة كة ئايا ئةً ِةواِةٌ ية لةطةس بٍةوا  قاصازلة يةاُ ئةاصاد . بٍيةاوَ    

وكشاطى ئةفضةلية  دةداتة باصاسِ  ئاصادش بةَيً باصاسِ ئةفضةلية  بةة  طيظتةوى دمي»باسبش دةَليَت: 
كةواتة بة سا  ِايك ئةسكى دةوَلة  ثاساطتٍى  تاكةة لةة دةطةوةسداٌى      85«. دميوكشاطى ٌادا 

دةسةكى و سةخظاٌذٌى بواسة بؤ ثةسةطةٌذٌى لةةخؤوة)تمكائي(ش واتةة صاوٍكشدٌةى سيَةشِةوة  ئةةً      
ئةوة بة كةوستى  ثيَؼوةختة كة ئاساطتة  خواطتةكاٌى تاك دياس  بكا .ثةسةطةٌذٌةش ٌةك ث ٌى 

سواٌ ة  دميوكشاطي ليرباىل ثاساطتٍ ةسا بوو كة لة ثاساطةتٍى تاكةةوة دةطةت ثيَةذةكا  و بةة      
 ثاساطتٍى باصاسِ كؤتايي ديَت.
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 باضى ضَييةم
 يي وؤدَين و جياواشى  ثَيوةزى   دميوكساضىفسة

 
كيَكى فشة سةِةٌذة و بة دسيَزاييى ويَزوويى فةلظةفة ِةةسوةك  ئاػكشاية دميوكشاطى ضةو 

ثيَؼرت ئاوارة  بؤ كشاش ساظة وخويٍَذٌةوة و ثؤليٍَى جياواص  بؤكشاوةش بة ثيَى قؤٌاغى ويَزوويى 
و ثةسةطةٌذٌى كؤوةَل ا  وشؤيى ديةذطاؾ لةوةةسِ ئةةسك و فةلظةةفة  دميوكشاطةى طةؤسِاٌى       

ذايةتى و ضؤٌايةتى بةخؤيةوة بيٍيوةش ِةسبؤية تيَ ةيؼنت و بةطةسدا ِاتووة و ثيَؼكةوتٍى ضةٌ
 .Samuel Pئاساطةةتة  جيةةاواص طةةةس  ِةَلةةذاوة. بةةؤ يووٌةةة طةةاوؤئين ِةةاٌتي تؤُ    

Huntington   لة سواٌ ةيةكى ويَزووييةوة طةيش  دميوكشاطى دةكا  و بةطةس طىَ ػةثؤه دا
دا ِاوكةا  ئاساطةتةيةكى    دابةػى دةكا ش كةة لةة ػةةثؤىل يةكةةً و دووةوةى دميوكشاطةى      

 ثيَطةواٌة و درة دميوكشاطى و طةسِاٌةوة بؤ ذوكىى تؤتاليتاس  و ديكتةاتؤس  لةة ئةاسادابووة.   
ػةةثؤىل وةسضةةسخاُ   »بةَيً ػةثؤىل طيَيةًش بشيتية لة باَيدةطتى ِضس  ليرباليةضً. ي  ئةةو   
ى ٌةادميوكشاتى بةةسةو   بةسةو دميوكشاطى بشيتية لة كؤوةَليك بةضاظ بةؤ ثةسِيٍةةوة لةة طيظةتةو     

                                                           

1( ئةً ػةثؤلة سةطةكاٌى بؤ 1926-1828.ػةثؤىل دسيَز  يةكةوى وةسضةسخاُ بةسةو دميوكشاطى :)
ػى فةسةٌظى و ئةوشيكى دةطةسيَتةوةش بةَيً بة بؤضووٌى ِاٌتي تؤُ طةسِةَلذاٌى ساطتةقيٍة  ِةسدوو ػؤسِ

-1922درة ػةثؤىل يةكةً ) -دةصطا دميوكشاتيية ٌةتةوةييةكاُ دياسدةيةكى تايبةتة بة طةدة  ٌؤصدة.
. 2طةسِيَتةوة.(: لة طةسةتا  طيةكاُ دا دميوكشاطى ثاػةكؼة دةكا  و بةسةو ذوكىى تؤتاليتاس   دة1942

( : لة جةٌ ى دووةوى جيّاٌيةوة دةطت ثيَذةكا  و ئةً 1962-1943ػةثؤىل كوستى دووةوى دميوكشاطى ) 
(: لة طةسةتا  1975-1943درة ػةثؤىل  دووةً )-قؤٌاغة طةسةتا  كؤتايي كؤلؤٌياليضوى سؤرئاواية.

ٌى طياطى و طةسِةَلذاٌى طيظتةوة طيةكاٌةوة دميوكشاطى وةصة  ٌةوا و لة كؤتايي ثةزلاكاُ دا ثةسةطةٌذ
(:   -1974. ػةثؤىل طيَيةوى دميوكشاطى )3تؤتاليتاس  بة سووٌى دةسكةو  بةتايبةتى لة ئةوشيكا  يتني.

ئةً قؤٌاغة لةثاؾ كودةتا  ثوستوطاه دةطت ثيَذةكا  و طةسةتا باػووس  ئةوسوثا و ثاػاُ ئةوشيكا  يتني و 
ايتحٍٛ -قاٌَٜٛ ٖاْتٓذتٕٛ، املٛد١ ايجايج١ٌيظتى ىلَ دةكةويَتةوة. ئاطيا دواتش سووخاٌى طيظتةوى كؤوؤ
ت: ز.عبسايٖٛاب عًٛب، َطنع ابٔ خًسٕٚ يًسضاغات األمنا١ٝ٥، ش ايسميٛقطاطٞ ف٢ أٚاخط ايكطٕ ايعؿطٜٔ

 ودواتش.74ش ه 1993ايكاٖط٠،
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بةً جؤسة جةةخت   86«.طيظتةوى دميوكشاتى كة لة واوةيةكى صةوةٌى دياسيكشاودا سوو  داوة
كشدٌى ئةو صياتش لة طةس ثشؤطظى بةدميوكشاطى كشدٌةش ليَشةوة ػةثؤىل طيَيةوى دميوكشاطى كة 

ئاصادش لةبٍةسِة  ثةيوةطتة بة طةسكةوتٍى ليرباه دميوكشاطى سؤرئاوا و بةجيّاٌى بووٌى باصاسِ  
وةك بريوةٌذيَك كة بة توٌذ  دا وةك وؤديَميَكى بىَ سكابةس بؤ ِةووو جيّاُ خؤ  دةخاتةسِوو. 

)فؤكةؤ   داكؤكى لة ليرباه دميوكشاطى دةكا  و ثيَيواية دوايني قؤٌاغى طةػة  عةةقَمى وشؤظةة  
لةةً وةسضةةسخاٌة    ِي َمى ثيَؼةواص  مسيظى و ياوا( بة ػيَوةيةكى وسوريٍَةس و بة ثيَى ٌةسيتى 

ثيَيوابوو طؤسِاٌكاس  بشيتية لة ثيَؼكةوتٍى عةقنَ لة ويَزوو  ِي نَضوٌكة ويَزووية كشدووةش 
بةة   بةشِوا   يؽ)ئةادةً مسةيع(   و وتى ئةً ويَزووة بةةسةو كؤتةايي دةضةيَت   دا و لة ويَؼةوة سة
لةة جةوِةةس دا ئةةً    بةةَيً   87.ِيَضيَكى ئاصاد  يةكاٌ ريةبةو ثيَية  ِةبوو ثيَؼكةوتٍى باصاسِ 

سةوتة بَى دربةس ٌيية و بةةسدةواً لةييةةُ َِيةض  جيةاواصةوة سووبةةسِوو  تةذةةدا دةبَيتةةوةش        
بةتايبةتى ئةو  وؤدَيمة  كةة لةة ييةةُ بةاصاسِ  بةىَ كؤتوبةٌةذةوة ثيةادة دةكشَيةتش تووػةى          

ةوة تةا  يةتىكؤوةَيبةسِةَلظتى دةبيَت ِةس لة دووباسة طةسِةَلذاٌةوة  طياطةتى ثاساطتٍى 
ئةوة ج ة لةوة  كيَؼة  كمتوس و ػوٌاطة جياواصةكاُ لةطةةهَ   88دةواسطشر  ئةتٍى و ئاييٍى.

ئةً ػةثؤلة  دميوكشاطى لة ِةٌذ َ ذاَلة  دا كشدة  توٌذوتيز و ٌكؤىل كةشدُ لةة بةساٌبةةس و    
كةى و  تريؤس  بةسِةً ِيٍَاوةش ضوٌكة بةػيَك لة بةسكةوتةكاٌى ئةً ػةةثؤلة وةك كةاَي  دةسة  

 ِاوسدة طةيش  دميوكشاطى دةكةُ.

 

 مؤدَيمةكانى دميوكساضى تةوةزى يةكةم:
ليَشة دا بةكوستى ئاوارة بة سواٌ ة  ووؤديَمى ِةس يةةك لةة )طةى ئريوةة( و )ِيَميٍةا         

طيَت( و)ئةٌتؤٌى طيذٌض( و)دةظيذ ِيَمذ( دةكةيَش كة ِةسيةكةياُ لةة طؤػةةٌي ا  جيةاواصةش    
 ةسيتى ليرباليضً دا تيؼكياُ خظتؤتة طةس  و ثؤليٍياُ بؤ كشدووة.   بةَيً لة ضواسضيَوة  ٌ

 

                                                           

 .73ِةواُ طةسضاوةش ه  

 .222، 2010ٍٚت، . فاحل عبساجلباض، َا بعس َاضنؼ ، زاض ايفاضابٞ، بري 87

(،ت: طةسوةس ش دميوكشاطى و طياطتى جيّاٌىنالٚؽ َٛيط، حانُٝت ، زَٛنطاغ٢ ٚ غٝاغت دٗا٢ْ) 
 .37-36ه (،2005)1384يطفع٢ً مسٝٓٛ، ْؿط اخرتإ، تٗطإ، 



 39 

 
 ( و دوو جؤز دميوكساضى: Guy Herment)طى ئريمة  - أ

ُ طى ئريوة باطى دوو جؤس دميوكشاطةى دةكةا ش    كدميوكشاطةى ويتةؤديكة كةة     يةكةةويا
جةؤسة  دميوكشاطى تةٌيا بةة ويكةاٌيضوى فةةسواٌشِةوايي دةصاٌَيةت و بةَى بةسييةة لةة ِةةووو         

ئاوازليَكى كؤوةَييةتى و ويَزوويي و ئاوازلةكة  بشيتية لة ثاساطةتٍى تةاك و كؤوةةَل ا لةة     
كدميوكشاطى بةِاييكةش كة دميوكشاطى  كةورت بة  دووةوياُِةسِةػة  طتةوكاس  و ومّوسِ . 

سيَكخظتٍى دةصطايي دةصاٌيَت و صياتش وةك ث ٌيَك بؤ كؤوةَل ا طةيش  دةكا  كة ئاوازلةكة  
ئةةً وؤديَمةة بةة     89 بةسصكشدٌةوة  بةختةوةس  تاكةكةطى و جةةواعى ِةةووو ِاووَيتياٌةة.   

وةبةسضاوطشتٍى ويَزوو  طتةوكاس  ثيَيواية ئةسكى يةكةوى طيظةتةوى دميوكشاطةى ئةوةيةة    
ِةٌذ َ ويكاٌيضوى ياطايي طوزلاو دابشيَزيَت كة تاك لةة طةتةوى دةطةةَي  بثةاسيَض َش بةةَيً      

يَيواية دميوكشاطى دةبىَ خاوةُ ثةياً بيَت و ئاوازلة وشؤييةكاُ وةك بةِا طةيش وؤديَمى دووةً ث
 بكا  ٌةك تةٌيا بايةخ بة ئاوشاصةكاُ بذا .

 ( و ضىَ مؤديَلى دميوكساضى:Helena Gatt)ييَليها طيَت   - ب
( دميوكشاطى بةػةذاسييش كةة تيَيةذا خةةَلك لةة      1طيَت ئاوارة بة طىَ وؤديَن دةكا :     
فتوطؤ  طؼتيةوة طةباسة  بة كيَؼةةو طشفتةةكاٌياُ  و باػةرتيَ سيَ اضةاسة سؤَليةاُ      سيَ ا  ط
( دميوكشاطى ساطتةوخؤش لةً ذاَلةتةؾ دا خةةَلك لةة سيَ ةا  بشِيةاسداُ طةةباسة  بةة       2ِةية.

بابةتيَكى تايبة  بة ضاسةٌووطى خؤياُ لة ٌيَواُ ضةٌذ خةياسيَك دا يةكيَك ِةَلذةبزيَشُ و ئةوة 
( وؤديَمى ٌويٍَةسايةتى ياُ ليرباه دميوكشاطى كة تيَيةذا  3يفشاٌذؤً دا دةسدةكةويَت.لة ػيَوة  س

طشوثيَك لة ٌوخبةكاُ ِةَلذةبزيَشدسيََ و ئةسكى بشِياس وةسطشتَ طةباسة  بة خةةَلك بةةً طشوثةة    
وؤديَمى يةكةً ئيَظتا لة ِةٌذ َ ِةسيَىى بطوك دا كاس  ثىَ دةكشيَتش بةَيً لة  90دةطثيَشدسيَت.

كؤوةَل ا ئاَلؤصةكاُ دا تاقى ٌةكشاوةتةوةش طةةباسة  بةة وةؤديَمى دووةوةيؽ دةتةواٌني بَمةيَني       
يةكيَكة لة دةسكةوتةكاٌى دميوكشاطىش ضوٌكة سيفشاٌذؤً ذاَلةتة ٌةك ديةاسدةش بةةَيً وةؤديَمى    

سِة  طيَيةً دياستشيَ وؤديَمة كة لة صؤسبة  وَيتة ثيَؼكةوتووةكاُ دا بةسضاو دةكةويَت. لة بٍة
                                                           

 .26-22(، ٍ 1997)1376زميٛنطاغ٢، ت: َطتط٢ ثافت، قكٓٛؽ، تٗطإ،  فشٍِط واضَ٘،  طى. 89

90. Helena Gatt , Democracy in Practice ,Routledge, USA  and Canada, pp.125-148. 
  1/6/2010وةسطرياوة لة: طيذ ذلىذ ٌاؿش تكو ش ال وِا  دوكشاطى ش لةً طايتة  خواس وةوة لة سيَكةوتى 

http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?LanguageID=1&id=88528
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دا دميوكشاطى ٌويٍَةسايةتى بةو واٌايةية كة بشِياس  تايبة  بةة كؤوةةَل ا لةة ييةةُ ِةةووو      
ئةٌةةذاواُ وةسٌاكرييَةةت بةةةَلكو لةييةةةُ ئةةةو كةطةةاٌةوة دةسدةكةةشيََ كةةة بةةؤ ئةةةً وةبةطةةتة 

 91ِةَلبزيَشدساوُ.
دةبةيَ دوو  بةسِا  ظةيبةس بؤ ئةوة  طيظتةويَكى دميوكشاتى تاسِادةيةك كاسي ةس  ِةةبيَتش  

دةبىَ ذضبةكاُ بووٌياُ ِةبيَت كةة ٌويٍَةسايةةتى بةسرةوةٌةذ      يةكةًشوةسد دةطتةبةس بكشيَت: 
ًش دةبىَ طةسكشدايةتى طياطى بووٌى ِةةبيَت  دووةجياواص بكةُ و تيَشِواٌيٍى جوداياُ ِةبيَت. 

َ و بةىَ  كة خاوةُ خةياهَ و ضايكى ثيَويظت بَ بؤ دةسبةباصبووُ لةة قوسطةايي تاقةة  ثةشوكيَ    
كةواتة تةٌاٌة  ئةطةس ذضبى صؤسيؽ ِةبيَتش كة بةدةوس  ذضبى طةسكشدة  92سؤذى بريؤكشاطى.

دا دةخولَيٍةوة بَى ئةةوة  خةاوةُ ئةريادة و ثةشؤرة  طةةسبةخؤ بةَ و سواٌ ةة وئايةذؤلؤريا          
جياواصياُ ِةبيَت و ٌةتواٌَ سكةبةسايةتى لةطةهَ يةكرت بكةُش ئةوا بة طيظتةويَكى دميوكشاطى 
داٌاٌشيَت. ِةسوةك ئاػكشاية فيبةس بريؤكشاطية  بة يةكيَك لة خةطَمةتةكاٌى دةوَلةتى وؤديَشُ 
طةيش دةكا ش بةَيً بؤئةوة  ريةاٌى طياطةى سؤذةى ِةةبيَت دةبةَى بزاسدةيةةكى كاسي ةةس و        

بةً جؤسة دميوكشاطةى ِةةس دوو سةِةٌةذ     » طةسكشدة جَمةو  ثشؤطظى طياطى ب شٌة دةطت. 
بةػذاس  لةخؤدةطشيَت  و سوبش  داه ئاوارة بةةوة دةكةا  كةئةةً دوواٌةة بةؤ       سكةبةسايةتى و

 93«.دميوكشاطى ساطتةقيٍة ياُ ذوكىشِاٌى جةواعى ثيَويظنت
جةةخت   Democratic Elitismليَشة داية كة ئاساطتة  بزاسدةطةةسايي دميةوكشاتى        

ة  لة ثشؤطظةى دسوطةت   لةطةس ئةوة دةكاتةوة كة دميوكشاطى بةواٌا  بةػذاس  ِةووواُ ٌاي
كشدٌى بشِياس داش بةَلكو ٌوخبة دةتواٌىَ بةوةبةسضاوطشتٍى ِةٌذ َ ثيَوةسش بشِياسةكةاُ دةسبكةا ش   
بةتايبةتى لة كؤوةةَل ا طةةوسةكاُ دا كةة دميوكشاطةى بةػةذاس  خواصاٌةة ٌةاممكني دةبَيةت و         

ةش ي  ظةيبةةس  ِةية  Expertiseبةسيَوةبشدٌى كؤوةَل ايةكى ئاَلؤص ثيَويظةتى بةة ػةاسةصايي    
كةة ثةيوةٌذييةةكى ٌضيكةى لةطةةهَ      Mass Citizenshipطةػةطةٌذٌى ِاووَيتى طؼةت ري  

  94.دةطتى بريؤكشاتى ديٍَيَتة ئاساوةضةوكى بةػذاس  طؼتى دا ِةيةش ثيَويظتى بة كاسبة
                                                           

 .343ثيَؼووش ه  طيذٌضش طةسضاوة  آْت٢ْٛ. 91

 .347. ِةواُ طةسضاوةش ه 92
 .66ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه قاٌَٜٛ ٖاْتٓذتٕٛ 

 .346طيذٌضش طةسضاوة  ثيَؼووش ه  آْت٢ْٛ. 94
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واتة لةطةهَ بشفشاواُ بووٌى وافى ِاووَيتيبووُ و طؼت ريبووٌى بةجؤسيَك كة ِةةووو ئةةو   
تويَز و ٌزاداٌة ب شيَتةوة كة لةريَش طايةي ئوتوسيتةة  دةوَلةة  دا دةريةَ و بةةيوةٌاٌى     ضني و 

)ػؤوثيتةس( ثيَيوايةة  ِةَيواسدٌى كؤوةَييةتىش بريؤكشاطيي و سيَوػويٍَى دةصطايي طةسيّةَلذا. 
ويتؤد  دميوكشاطى بشيتية لة وةسطشتٍى تةدابري  دةصطةايي لةة ثيٍَةاو طةيؼةنت بةة بشِيةاس        »

طى كة لة وياٌيةوة تاكةةكاُ دةطةةَيتى دةسكشدٌةى بشِيةاس  بةدةطةت دَيةٍَ لةة سيَ ةا          طيا
بةةة وتةةة  ػةةووثيتةس كةةة يةكيَكةةة لةةة بريوةٌةةذا    95«.سكةبةسايةةةتى لةطةةةس دةٌ ةةةكاُ

بزاسدةطةساييش دميوكشاطى ذكووةتى طياطةتةداسة ٌةك طةه. ِةسوةك ضؤُ دةَيلةكاُ باصسطاٌى 
 dealer in  votes.96ُ دةَيَلةى دةٌةط  ش طياطةةتةداسةكاٌيؽ  ثؼكَ لة باصاسِ  بؤسطة دا

بةَيً بشِوا  بةوة ِةية دةبىَ طياطةتةداس تاسِادةيةك وةَيوى خواطت و بةسرةوةٌذيي دةٌ ذةساُ 
بذاتةوة و ضاوةديَشي دةطةَيتيؽ لة ئاسادابيَتش بةؤ ئةةوة  ثاسيَضطةاس  لةة دميةوكشاتى بةووٌى       

 ِةووو ثشؤطظةكة بكشيَت.
  ِةٌذ َ بريوةٌذ  وةك )جؤُ ديو ( بزاسدةطةسايي ٌةاتواٌىَ ثاسيَضطةاس  لةة واِييةةتى     ي

دميوكشاطى بكا ش ضوٌكة دووس خظتٍةوة  خةَلك لة بةػذاسيةكى ضايك بؤ داسِػتٍى طياطة  
طةباسة  بة ضاسةٌووطى خؤياُ و كؤوةَل اش دميوكشاطى لة ٌاوةسؤكى خؤ  بةتاهَ دةكاتةوة ِةس 

بة وةتشطى سةوتى تايبةتةٌذبووُ و بريؤكشاتيضة بووٌى ثاساطتٍى طياطى دةكةا :    بؤية ئاوارة
ذكووةتى ػاسةصاو ثظثؤسِةكاُ كة جةواوةس ٌةتواٌىَ تيَيةذا خواطةتةكاٌى خؤيةاُ غةٌةةسِووش     »

ِيض ٌيية ج ة لةة طيظةتةوى ئولي اسيؼةى كةة بةة ئاساطةتة  بةسرةوةٌةذ  كةويٍةيةةكى         
بةػةى طةةوسة  ٌةاوةسؤكى ثاساطةتٍى طياطةىش داسِػةتٍى          97«.دياسيكشاو ئيذاسة دةكشيَةت 

طياطة  و بشِياسةكاُ بؤ جيَبةجىَ كشدُش صؤسبة  كاتةكاُ لة ػويََ و لة ييةُ طشوثة ثظثؤسِ و 
بريؤكشاتة تايبةتيةكاٌةوة ئةزلاً دةدسيَتش ٌةك لةو ِؤَلة تايبةتياٌة  كة بؤ كةة بةؤ طفتوطةؤ     

ةؾ بريؤكةيةةةكى ِيٍَاوةيةةة ئةةاساوة كةةة طيظةةتةوى  كةةشاوة و ئةةاصاد دسوطةةت كشاوة...ئةوةة 
دةسواٌىش كة بابةتة _ئيذاس  _خؤػ وصةساٌى كؤوةَييةتى وةك دةصطايةكى ذكوويى ياطايى 

طياطيةكاٌى ثةيوةطت بة ػشؤظة  خواطتةكاٌى خةَلك دةطؤسِ َ بؤ بابةتى ياطاييش كاسطيَشِ  و 
                                                           

95 .Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy,2nded, New 

York,1947,p.269. 

 .347طيذٌضش طةسضاوة  ثيَؼووشه  آْت٢ْٛ. 96

 .591و ئةواٌيرتش طةسضاوة  ثيَؼووش  ابطت آٚز٣ ٚ َاضؾاٍ بطَٔض .97



 42 

واتة طةسةسِا  دةطوةسداُ لة  98ثيَؽ. ياُ دةسواٌىش بة ئاساطتة  لة طياطة  خظنت دةياٌباتة
كؤ  بواسةكاٌى رياُ وةك ٌةخؤػى طةيش  كيَؼة طشفتة طياطى و كؤوةَييةتى و كمتوسييةكاُ 
دةكا . بةً جؤسة يةكيَك لةو سةخٍاٌة  ئاساطتة  سواٌ ة  بزاسدةطةسايي دةكشيَت ئةوةية كةة  

ة جةواوةس  ئاطايي كةة كشؤكةى   بة ػيَوةيةكى ثاطيغ طةيش  ِاووَيتياُ دةكا  و ثيَيواية ك
ثشؤطظى طياطى ثيَك ديٍَيَت و طةسضاوة  سةوايةتى بشِياسةكاٌةش تواٌا  بشِياسداٌياُ ٌيية لةطةس 

 كيَؼة و ثشطة ضاسةٌووغ طاصةكاُ.
 ( و ضىَ مؤديَلى دميوكساضى: Antony Giddens  )ئةنتؤنى طيدنص  -ج

كاُ وةك دميوكشاطةى ليةرباه   دميوكشاطى ٌويٍَةسايةتى فشةذضبي. كة صؤسبة  كاتةة  .1
 ٌاوصةد دةكشيَت.

 دميوكشاطى ٌويٍَةسايةتى يةك ذضبى. .2

99دميوكشاطى بةػذاسخيواصاٌة. .3
 

وؤديَمى يةكةً ثؼت بةة ثمةؤساليضوى كمتةوس  و ليَبةووسدةيي و بةووٌى كؤوةةَل ا        
وةدةٌى دةبةطتَيَت كة سيَض لة ئاصاد  و وةافى ِةةووو تاكيَةك دةطشيَةت و ضواسضةيَوة       

رياُ دةسِةخظٍَىَش بةَيً لة طيظتةوى دميوكشاطى دا ِةٌذ َ كيَؼة طةةسِةَلذةدا   ثيَكةوة
كة بةثاسادؤكظى دميوكشاطى ٌاطشاوةش واتة سةخظاٌذٌى صةويٍة  دميوكشاطى بؤ ئةواٌة  كة 

بة ثيَطةةواٌة  وةؤديَمى دووةً كةة تةةٌيا ثؼةت بةة ييةةٌى فؤسوةاىل          در  دميوكشاطني.
 ايةك بؤ ػةسعية  بةخؼني بة دةطةةَي  و طيظةتةًش لةةً    دميوكشاطى دةبةطتىَ وةك سيَ

وؤديَمةدا دةطتاودةطت كشدٌى دةطةَي  لة ضواسضيَوة  ئايذؤلؤريا  سةمسى دا و لةة ٌيَةو   
كةطةكاٌى يةك ذضب دا دةبيَت صياتش لة بواس  كاسطيَشِ  دا كاسايي ِةية وةك لة طيظتةً 

ؽ يووٌة  يؤٌاٌى كؤُ و ئيَظتاؾ سيفشاٌذؤً تؤتاليتاسةكاُ دةبيٍشيَت. بؤ وؤديَمى طيَيةوي
 لةبةس دةطت داية.

 ( و مؤديَلةكانى دميوكساضى:David Held)دةظيد ييلَد   -د
دا ئاوارة  Models of Democracy 100ِيَمذ لة كتيَبى وؤديَمةكاٌى دميوكشاطى  

 بة ياصدة وؤيَن دةكا  كة بةً جؤسة دابةػةى كةشدووة: دميوكشاطةى ك طةيكش كؤوةاس ش     
                                                           

 .154ِةواُ طةسضاوة شه  .98
 .343طيذٌضش طةسضاوة  ثيَؼوو شه  آْت٢ْٛ .99
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ليةةرباىلش ساطةةتةوخؤ  واسكظةةىش بزاسدةطةةةسايي سةكةبةسايةةةتىش فشةيي)ثمؤساليظةةتى(ش  
ياطاييش بةػذاس  ش ئؤتؤٌؤوىش كؤمسؤثؤليتى. ئةً دابةػكشدٌة بةسفشاواٌرتيَ ثؤليٍَةة بةؤ   

 دميوكشاطى كة ِةووو تةورً و قوتاغاٌةكاُ دةطشيَتةخؤ.
 

 تةوةزى دووةم: ثَيوةزةكانى زاظةكسدنى دميوكساضى
اسة دميوكشاطى دوا  ئةو قؤٌاغةة جياواصاٌةة  بشِيوةيةةتىش بيَ ووةاُ وةك بةػةيَك      دي

لةبةسِةوى عةقَمى وشؤظ لةيةك سةِةٌذ ياُ سووةوة ٌاثيَوسيَتش ئةطةةس ِةةس لةطةةسةتاوة    
بتواٌني دميوكشاطى بثيَويَ وةك ذاَلةتيَكى جياواص لةو واقيعة  تيَيذا طةػة دةكا . بةَيً 

رة بةِةٌذ َ سواٌ ة دةكةيَ كةة بةةبىَ فةةساوؤؾ كشدٌةى كؤوةةَليَك      ِةسضؤٌىَ بيَت ئاوا
 جياواص ش بةسضاو سووٌيىاُ ثىَ دةبةخؼيَت لةوةسِ خاَلة ِاوبةػةكاُ. 

 أ.ضواز تيَطةيصنت بؤ دميوكساضى:    

بةػيَوةيةكى طؼتى لة سوو  ئةسك و خةطَمةتةوة )تيممى( ضةواس جةؤس تيَ ةيؼةنت بةؤ     
 دميوكشاطى دياس  دةكا :

كة تةسكيض لةطةةس ئةةو ياطةاياٌة دةكاتةةوة كةة       Constitutional. دةطتووسيي 1
طيظتةوى ذوكىشِاٌى داياٌذةسيَزيَت طةباسة  بة ضايكى طياطى. واتةة ثابةٌةذبووُ بةةو    
ضواسضيَوة دميوكشاتى و ياطايياٌة  كة لة دةطتووس دا دياس  دةكشيَتش ئةوة بةػيَوةيةكى 

و سيَكخظتٍى  ثةيوةٌةذ  ٌيَةواُ ِيَةض و دةطةةَيتةكاُ      طؼتى ثؼت بة فؤسوى دميوكشاتى
 دةبةطتىَ.

كة جةخت لةطةس وافة بٍةسِيةتيةكاُ دةكاتةوة لةطةس  Substantive. جةوِةسيي 2
سةوػى رياُ و طياطة  كة طيظتةويَكى ذةوكىشِاٌى ِةةوَلى ضةطةثاٌذٌياُ دةدا . لةة     

ا  جيةةاواص  طيظةةتةوة تيَشِواٌيٍةةى جةوِةةةس  دا ئاوةةارة بةةةوة دةكشيَةةت كةةة طةةةسةسِ 
دميوكشاتيةكاُش بةَيً دةبىَ ِةٌذ َ بٍةوا  جةوِةس  بة ٌةطؤسِ طةيش بكشيَت كة خؤ  لةة  

 واف و ئاصاديية طةسةكييةكاُ دةبيٍيَتةوة.

                                                                                                                                        

100 .David Held Models of Democracy, Polity Press, Cambridge, UK, 1988. 

 ،2010ٓظ١ُ ايعطب١ٝ يًرتمج١،بريٚت، تؿاضيع تًًٝٞ، ايسميكطاط١ٝ )زميٛنطاغ٢(،ت: ذلُس فاضٌ طبار، امل. 101
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كؤوةةةَليَكى بةستةطةةك لةةة مماسطةةة  دةطةةةَيتياٌة      Procedural. سيَكةةاس  3
شِاٌى بة دميوكشاطى وةطة  بكشيَةت   ِةَلذةبزيَشُ بؤ ئةوة  لةطاية  دا طيظتةويَكى ذوكى

ياُ ٌا. ئةً ئاساطةتةية كةة )كةة يةوسطَ ِابشواطةيؽ تةبةةٌى دةكةا ( بةووٌى سيَكةاس          
( و سيَوػويٍَى ياطايي لة ثشؤطظى دميوكشاتى بة ثيَويظت دةصاٌيَت كة لةييةةُ  اددطا٤ات )

 ِةووواٌةوة داٌى ثياٌشابيَت و وةػشوعيةتى ِةبيت.

كة يٌى كةوى ِةٌذ َ ثشؤطع دياس   prossess-oreinted. ئاساطتة  ثشؤطظى 4
دةكةُ و دةبىَ بةسدةواً كاس بكا  بؤ ئةةوة  بةة دميوكشاطةى وةطة  بكشيَةت . ليَةشة دا       

دةبةطةرتيَت كةة بةشيتني    بةػيَوةيةكى طةسةكى ثؼت بة ثيٍَخ ثيَوةسةكةة  ) سؤبةش  داه(  
  102لة:

اسداٌى طةةسةكىش دةبةىَ   . بةػذاس  كاسي ةس ياُ ضايك: بةدسيَةزايي ثشؤطظةى بشِية   1
ِاووَيتياُ دةسفةتى يةكظاُ و طوزلاوياُ بؤ بشِةخظيَت بؤ خظةتٍةسِوو  ئةولةويةتةةكاٌى   

 خؤياُ.
. يةكظاٌى دةٌط لة ثاٌتايية ضاسةٌووطظاصةكاٌذا: دةبىَ ِاووَيتياُ بؤ دةسبشِيٍى سا 2

ى يةكظةاُ بةَ   و ِةَلبزاسدُ لة بواسة ضاسةٌووطظاص  بشِياس  جةواعى داش خاوةُ دةسفةةت 
 بةجؤسيَك كة لةطةهَ دةٌط و ِةَلبزاسدٌى ئةواٌيرت دا يةكظاُ بيَت.

. تيَ ةيؼتٍى سؤػٍ ةساٌة: ِةوووِاووَيتيةك دةبةىَ لةطةةس بٍةةوا  بةسرةوةٌةذ      3
خؤ  بؤ دؤصيٍةوة و ئةسطؤويٍَت ِيٍَاٌةوةبؤ ِةَلبةزاسدُ و بشِيةاس دةسفةةتى تةةواو  ثةىَ      

 بذسيَت.

                                                           

 سؤبش  داهRobert Dahl  لة دايك بووةش ثشؤفيظؤس  فةخش  بةػى صاٌظتة طياطيةكاٌى  1915لة طاَلى
دكتؤسا  وةسطشتووة و طةسؤكى ثيَؼوو  كؤوةَلة  صاٌظتة طياطيةكاٌى  1940صاٌكؤ  ييمةش لة طاَلى 

ٌى صاٌظتة طياطيةكاٌى ئةوشيكا دادةٌشيَت و ئةً ٌاطٍاوة  وةك ثيَضاٌيٍيَك ئةوشيكا بووة و بة كساطش كصاٌايا
 كتيَبى ِةية. 20لة بةساٌبةس ئةو كتيَبة صؤساٌة ثيَبةخؼشاوة كة ٌوطيويةتى و صياتش لة 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Dahlطةسضاوة:   

102 .Philip Green (ed), Democracy –Key Concepts in Critical Theory,NewJersey, 

Humanities Press, 1993,pp.58-64   . 

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Dahl
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دةبىَ خةَلك طةباسة  بة بشِياس وةسطشتَ لة ِةوبةس ئةوة  ضؤُ  . كؤٌرتؤَلى ئةجٍذا:4
بابةتةكاُ غشيٍَة بةسٌاوة  كاسةوة بؤ ئةوة  لة ثشؤطظى دميةوكشاتى دا بشِياسيةاُ لةطةةس    

 بذسيَتش خاوةُ دةسفةتى طوزلاو و طؼت ري بَ. 
 . لةخؤطشتٍى ثيَ ةيؼتووةكاُ )البالػني( : ئةوةةؾ دووتايبةتةٌةذ  ِةيةةش دةبةىَ    5

ِاووَيتى بووُ سيَزةيةكى طةةوسة لةة بةتةوةٌةةكاُ ب شيَتةةوة و وةافى ِةاووَيتى بةووُ        
 دةسفةتى بةسِةَلظتى و سادةسبشِيَ لةبةساٌبةس بةسصتشيَ كاسبةدةطتى ذكووة  ب شيَتةخؤ. 
دياسة بةسدةواً لةطةهَ طةػةطةٌذٌى بريؤكة  دميوكشاطةى دا جةةخت كشدٌةةوة لةطةةس     

كؤوةَييةتى بووٌى ِةبووةش ضوٌكة ئةطةس يةكاٌ ري  كؤوةَييةتى يةكظاٌى و ثاسيَضطاس  
كةليٍَى تيَبكةويَت و لة ِةٌذ َ ذاَلة  دا دةوَلة  ِةوَلى ثاساطةتٍى ضةني و تويَةزةكاٌى    
كؤوةَل ا ٌةدا ش ئةوا ئةطةس  ئةوة ِةية كة دميوكشاطةى بكةويَتةة بةةسدةً ِةسِةػةةوة.     

 وكشاطى ثاساطتٍى كؤوةَييةتية. ِةسبؤية يةكيَك لة ثيَوةسةكاٌى تش  دمي
 

 :Uثيَوةزى ب. 
ئاوةارة  بةة   103بؤ بة ِيَض كشدٌى كؤَلةطةكاٌى ثاساطتٍى كؤوةَييةتى ساثؤستى بيعشيخ

 Uدةطةت ثيَذةكةةُ و ِةسبؤيةة بةة ثيَةوةس        Uطىَ ضةوك كشدووة ِةوووياُ بة ثيتةى  
 ٌاطشاوة:
يةةتى ِةةةووو  : دةبةةىَ طيظةتةوى ثاساطةةتٍى كؤوةيَ  Universalityطؼةتية   -1

 داٌيؼتواُ دابثؤػيَت.
: ٌابيَةت سيَزةطةةسايي ثيةادة بكشيَةت. ٌةابىَ داثؤػةيٍى        Uniformityوةكيةكى -2

كؤوةَييةتى ثةيوةطت بيَت بة داِاتةوةش ِةووو تاكيَك بةثيَى ثيَذاويظتيةكاٌى وةسب شيَت 
 ٌةك بةػذاسييةكة .

ةتى بةة ثيَةى ثشةٌظةيثى    : دةبىَ طيظتةوى ثاساطتٍى كؤوةَيية  Unityيةكيةتى -3
طةةؤليذاسيَتى و خؤػةة وصةساٌى ِاوبةةةؾ لةةة ييةةةُ خضوةةةتى طؼةةتيةوة بةةةسيَوة        

ِةسضةٌذة ئةوة بة ثمة  يةكةً سواٌ ة  طؤطياه دميوكشاتةكاٌة  بؤ دميوكشاطى و 104بطيَت.
                                                           

103 .Beveridge 1942 .وةصيش  تةٌذسوطتى بةسيتاٌيا 
 .118. وةسطرياوة لة:  اسيك كيظ طيش طةسضاوة  ثيَؼووش ه  104



 46 

بةسدةواً لة ريَش سةخٍة  توٌذ  ليرباه دميوكشاطةى ساديكةاه دا بةووةش بةةَيً تواٌيويةةتى      
س  لة ِاوطةٌ ى ٌيَواُ باصاسِ  ئاصاد و ثاساطتٍى كؤوةَييةتى بكاتةةوةش ضةوٌكة   ثاسيَضطا

 ِةسوةك باسبش دةَليَت:
باصاسِ  ئاصاد ِةً بة قاصازلى طيظتةوى طةسوايةداسيية و ِةً بة       

قاصازلى وٍة وةك بةكاسبةس )وظتّمك(ش بةَيً وةَ لةة كؤوةَل ايةةكى    
ةَلكو ِاووَيتيؼةي. وةك ِةاووَيتى   دميوكشاتى دا تةٌيا بةكاسبةس ٌةيي بة  

دةتوامن لةطةهَ ئةواٌيرت دا كاسي ةسيي ِةبيَت لةطةس طؤسِيٍى ئاساطةتة   
خؤً لة ثيٍَاو بواس  دةسةزلاوة ٌةخواصساوةكاٌى بشِياسة تاكةكةطيةكاٌى 

 105دا.كؤوةَييةتى 
طةيت  واتة تاك دةػيَت خاوةُ ئريادةيةكى عةقَ ٌى بيَت و تاك ةسايي لةجياتى خؤثةس

 ب ؤسِيَت بؤ ئةويرتخواص  و ثيَكةوة رياُ بةسِةً بيٍَيَت. 
 ضواز زةيةندى ديازيكسدنى دميوكساضى: . ج
ضواس سةِةٌذ  طةةسبةخؤ بةؤ ديةاسيكشدٌى طيظةتةويَكى     لةييةكى تشةوة )تيممى(   

 106 ذوكىشِاٌى دميوكشاتى ياُ ٌةبووٌى دميوكشاتية  ثيَؼٍياس دةكا :
ى كؤوةَل ا ضؤُ طوود لةة وافةةكاُ وةسدةطةشُ و    واتة ثيَكّاتةكاٌ بةسفشاواٌى: .1

سادة  بةسفشاواٌى ئةً وافاٌة ضؤٌة ؟ ئايا كةويٍةيةك خاوةُ صؤستةشيَ وافةة و صؤسيٍةةي    
 كؤوةَل ا تةٌيا ِاووَيتني.

لةة ٌةةبووٌى يةكظةاٌيةوة دةطةت ثيَةذةكا  لةة ٌيَةواُ ضةيٍةكاٌى          يةكظاٌى: .2
 ِاووَيتياُ تا يةكظاٌى طؼت ري.

واُ كةورتيَ ثاساطنت و صؤستشيَ ثاساطنت لةة طيظةتةوى دةوَلةتةذا    لةٌيَ ثاساطنت: .3
 دةجوَليَت. 

: لة ٌيَواُ ثابةٌذبووُ و ثابةٌذ ٌةبووٌى دووييةٌةة دا  ساويَز  ثابةٌذ  دووييةٌة .4
 خؤ  دةبيٍيَتةوة. 

                                                           

105 .Barber,op.cit., p.244. 

 . 36 -34ش طةسضاوة  ثيَؼووش هًًٞتؿاضيع تٝ .106
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ئةطةس طيظتةويَكى ذوكىشِاٌى ِةوهَ بذا  بؤ دابني كشدٌى صؤستشيَ سادة  ئةةً ضةواس   
بة دميوكشاتى وةط  دةكشيَتش بةَيً جوَلة بة ئاساطتة  كةورتيَ سادة ئةوا بة  سةِةٌذة ئةوا

 لةدميوكشاطى خظنت ٌاوصةد دةكشيَت.

ئةواٌةةة طةةةسةسِا  ئةةةوة  كةةة بةةةبىَ طةةٍووسداس كشدٌةةى مماسطةةة  طةةةَيذياتى      
 دةطةَيتذاسةكاُ لة سيَ ا  جياكشدٌةوة و ضاوديَش  دةطةَيتةكاُ و داوةصساٌذٌىكدةوَلةةتى 
دميوكشاتى واف وياطاك كة طشاٌتةى ئةاصاد  تةاك و طشوثةةكاُ دابةني بكةا ش ثايةةكاٌى        
دميوكشاطى لةسصؤك دةبىَ. دميوكشاطى بةة بةىَ بةووٌى ثمةؤساليضً وبةووٌى كؤوةَل ايةةكى       
وةدةٌى ئةكتيغ و طةٌذيكا و يةكيَتى كاسا و بةطؼتى دةصطا  ضايكى دةسةوة  دةوَلة  

 ِ ةسبؤيةة ثشؤطظةيَكى دسيَزخايةةٌى طياطةى وكؤوةَييةةتى و      ٌاتواٌىَ بووٌى ِةةبيَت  و 
 107ئابووس  و كمتووسية كة ثيَويظتى بة ِةٌذ َ ثيَؽ وةسد ِةية لةواٌة:

بةةةديّاتٍى دميوكشاطةةى ثةيوةطةةتة بةةة سيَةةزة  ِيَةةض  ئةةةو ضةةني و تويَةةزة       .1
 كؤوةَييةتياٌة  كة ثيَويظتياُ بة دميوكشاطى ِةية.

دةصطا  دميوكشاتى كة تواٌا  ئةوةياُ ِةبيَت بة  دميوكشاطى ٌاتواٌىَ بةبىَ بووٌى .2
 ػيَوةيةكى كاسي ةس ِيَضة ضةكذاسةكاُ كؤٌرتؤهَ بكةُش بةسدةواوى ِةبيَت.

دميوكشاطى ليرباهَ تةٌيا دةتواٌىَ لةو وَيتاٌةة بةةد  بيَةت كةة خةاوةُ بوٌيةاد         .3
 طياطى و ئابووس  و فشةيني.

بةد  ِاتٍى كؤوةَل ايةةكى  بووٌى كؤوةَل ا  ضايكى وةدةٌى وةسجيَكى تش   .4
 دميوكشاتية. 

ج ة لةواٌة ِةٌذ َ خاَلى وةك ويذيا  ئاصاد و دةطةَيتى طةسبةخؤ  دادوةس  و      
ش جياكشدٌةوة  دةطةَيتةكاُ كةِةً بتواٌَ يةكرت كؤٌرتؤه NGOسيَكخشاوة ٌاذكوويةكاُ 

فاف بيَةت و  بكةُ و ِةً يةكرت تةواو بكةُش كة ئةواٌة وا دةكا  طياطةةتى طؼةتى ػةة   
خةَلك وتىاٌةياُ بة ذكووة  ِةبيَتش ضوٌكة دميوكشاطى طيظتةويَكة خؤ   لة بةساٌبةس 
ئةطةسة جياواصةكاُ دا سادةطشيَت و  ثاسيَضطاس  لة كؤَلةطة طةسةكيةكاٌى دةكا . ِةسبؤية 

( بة وةسجيَكى صةسووس  دةصاٌشيَت ايجكد١ ثيَويظتى بووٌى ئاطتيَكى دياسيكشاو لة وتىاٌة )

                                                           

 .187تا183وٍوضّش ؿاحلىش طةسضاوة  ثيَؼووش ه  
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دميوكشاطةى و ٌةةبووٌى ِةسِةػةة لةة دميوكشاطةى دةكةا  كةة لةةً خاَيٌةةدا خؤيةاُ            بؤ
108دةٌويٍََ:

 

أ. ِاوكاس  كشدُ لةطةهَ ذكووة  لةة طةةس بٍةةوا  ثابةٌةذبووُ ٌةةك صؤسةومةىَ و       
 داثَمؤطني.

ب. دةبىَ بةبةساوسد لةطةهَ فؤسوةةكاٌى تةش  ذةوكىشِِِاٌى طيظةتةوة دميوكشاطةيةكاُ      
تىاٌة بة ذكووة  داوا بكةةُش ضةوٌكة بةخؼةيٍى دةطةةَي  بةة      ئاطتيَكى بةسصتش لة و

 ٌويٍَةس و بةسثشطةكاُ لةطةس بٍةوا  وتىاٌة  سةِا دةبيَت.

 د. دةطتاودةطت كشدٌى دةطةَي  لةييةُ ذضبةكاُ ثؼت بة وتىاٌة دةبةطتىَ.
د. دميوكشاطى طيظتةويَكة لة خود  خؤيذا صياتش لةبةس دةً ووجاصةفةيةش ِةس بؤيةة  

ٌة  وتىاٌةيةكى طةوسةياُ بة طياطةتى دميوكشاتى ِةية ِاوكاس  طيظةتةً دةكةةُ.    ئةوا
كةواتة بة ػيَوةيةكى طؼتى لة طيظتةوى دميوكشاتى دا كةة لةطةةس بٍةةوا  ثشةٌظةيثى     
طةسوةس  طةه و وافى طياطى يةكظاُ بؤ ِةووو ِاووَيتياُ داوةصساوة ٌابيَت ثةيوةٌةذ   

ٌابيَةت سؤَليةاُ ِةةبيَت. دميوكشاطةى بةة بةووٌى وافةة        سةطةصيي و ئةتٍى و ئاييٍى و... 
بٍةسِةتيةكاٌى ِاووَيتى بووُ و بةسخوسداسبووٌى تاك لة ثاساطتٍى دةوَلةتى ياطايي و ثيَؽ 
طشتَ لة ثيَؼيَن كشدٌى وافى ِاووَيتى بووُ لة ييةُ دةصطا ذكووييةةكاُ ممكةني ٌييةة.    

ى يةكظاُ بؤ تاك و ثاساطتٍى كةويٍةة  دميوكشاطى بة بىَ بووٌى وافى بةػذاس  و دةسفةت
واٌا  ٌيية. واتة دميوكشاطى ضةٌذة سا  صؤسيٍةية ِيٍَذةؾ ثاساطتٍى وافى كةويٍةية بة 
تايبةتى لة كاتيَك دا كة ثشطةكة ثةيوةٌذ  بةة دادثةةسوةس  ئاَلويَشيةةوة ٌةةبيَت بةةَلكو      

داه بايةخى سؤبةس   (4ثةيوةطت بيَت بة ػوٌاغ و كمتوس  كةويٍةوةش ليَشة دا ثيَوةس  )
 خؤ  دةسدةخا . 

 
 ضوازضيَوةى زيَكازيانةي دميوكساضى:  د.

لة ييةكى تشةوة لة ضواسضيَوة  سيَكاسيؼةوة دةتواٌيني ئاوارة بة ِةٌذ  توخي بكةيَ 
 109كة بشيتني لة:

                                                           

 .163-162ش طةسضاوة  ثيَؼووش تؿاضيع تًًٝٞ. 108
 .252-251ٍ  طةسضاوة  ثيَؼووش. فاحل عبساجلباض، 109
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. كؤٌرتؤهَ كشدٌى بشِياسة طياطيةكاٌى ذكووة  كة بةة ػةيَوةيةكى دةطةتووس  بةة     1
 اوةكاُ دساوة.دةطتة ِةَلبزيَشدس

. بةسثشطة ِةَلبزيَشدساوةكاُ لة ِةَلبزاسدٌى دووباسة و دادثةسوةساٌة دا دياس  دةكشيََ 2
 كة بة ػيَوةيةكى سيَزةيي دووسة لة ٌاضاسةكى.

. لة سوو  كشدةييةوة ِةووو ثيَ ةيؼةتووةكاُ وةافى ِةَلبةزاسدٌى بةسثشطةةكاٌياُ     3
 ِةية.
وةكاُ وافى وةسطشتٍةى ثيَ ةةياُ ِةيةة لةة     . لةسِوو  كشدةييةوة ِةووو ثيَ ةيؼتو4

 ذكووة  دا بة ثيَى ِةَلبزاسدُ.
 . ِاووَيتياُ وافى سادةسبشِيٍياُ ِةية بة بىَ تشغ لة طضايةكى دَلشِقاٌةوة.5
. ِاووَيتياُ وافى طةسِاٌياُ ِةية بة دوا  طةسضاوة  بةديمى صاٌياس  دا طةةسةسِا   6

 ياطاوة دةثاسيَضسيََ.ئةوة  كة طةسضاوة بةديمةكاُ لة ييةُ 

. ِاووَيتياُ وافى دسوطت كشدٌى كؤوةَلةة و سيَكخةشاو  تاسِادةيةةك طةةسبةخؤياُ     7
 ِةيةش بة ذضبى طياطى طةسبةخؤ و كؤوةَلة  خيَشخواصيؼةوة. 

طةسةسِا  طشٌ ى ِةووو ئةةً توةاٌةة دميوكشاطةى كاسي ةةس  لةطةةس طةػةةثيَذاٌى       
تواٌةا  تاكةةكاُ بةةسص دةكاتةةوةش ِةسبؤيةة       ئابووس  و وشؤيي ِةية و ئةويؽ بةةِشة و 

بةاغ لةةة طشٌ ةى ثةيوةٌةذ  ٌيَةواُ دميوكشاطةةى و      2006ساثةؤستى بةاٌكى ٌيَودةوَلةةتى    
تةٌاٌة  دميوكشاطية  بة بٍةوا  طةػةثيَذاٌى ئابووس  » طةػةثيَذاٌى ئابووس  دةكا  و 

ؤسيَ ( دةَليَت دواجاس ِةس وةك )ت 110«.طاخمةً و دادثةسوةس  و ئيٍظاف لةقةَلةً دةدا 
ٌاوةسؤكى دميوكشاطى ئةوةية كةة فيَةش بةبني بةيةكةةوة بةزيَش طةةسةسِا  جياواصييةةكاياُ        
جيّاٌيَك بٍيةا  بٍةيَني كةة صؤستةش و صؤستةش كةشاوة بيَةت ش لةِةةواُ كاتةذا  صؤستةشيَ           

( ئاطةتةً  ٚحدس٠ ِةوةسةٌ يؽ)تٍوع( لةخؤ ب شيَتش ئةطةس ثةيوةٌذيكاس  بةبىَ يةكيةتى)
ىَ ِةسِةٌ ى وةسط باَيدةطت دةبيَت بةطةس ريةاُ داش ٌابيَةت ِةيض كةاً لةةً      بيَت ئةوا ب

 111دوواٌة بكةيٍة قوسباٌى يةكرت.

                                                           

 .317ش طةسضاوة  ثيَؼووشه تؿاضيع تًًٝٞ. 110
 .6طةسضاوة  ثيَؼووش ه آالٕ تٛضٜٔ ، . 111
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لةةة زووى بهةةةماوة دميوكساضةةى يةكيَكةةة لةةة مؤديَلةةة طوماوةكةةانى  ةةوكنس انى كةةة    
دةسِةخظيٍَيَت و تيَيذا بةة ػةيَواص  جيةاواص    شةميهةيةكى لةباز بؤ فسةيي كلتوزى و ضياضى 

ةكاُ طوصاسػت لة خؤياُ دةكةُ و ئةوةؾ لة ويةاٌى دةصطةا و داوةةصساوة  ياطةايي و     ػوٌاط
دميوكشاتى بةئةزلاً دةطا  كة ِةً ويكاٌيضوى دميوكشاطني و ِةً بةةسةزلاوى ئةةً ثشؤطظةةُش    
لةطةسدةوى بة جيّاٌى بةووُ دا و ثةاؾ ِةةسةغ َِيٍةاٌى ئايةذؤلؤريا ٌةياسةكةة  لةة سوو         

 دميوكشاطى ليرباهَ وةك وؤديَمى باَيدةطةت و طةةسكةوتووش بةةسةو    طياطيةوة  واتة كؤوؤٌيضًش

سِوو  سةخٍة  جذ  بؤتةوة كة كة دةتواٌني ٌاو  بٍيََ دووسكةوتٍةوة لة ٌاوةسؤك ياُ واِييةتى 
دميوكشاطىش كة بشيتية لةو كيَؼةية  كة ئةو بشِياس وطياطةتاٌة  كة بة ٌاو  ئريادة  طةه يةاُ  

اكتيك دا ثيَذاويظتى ئايذؤلؤر  و ضيٍايةتى بىَ ثةشِ دةكشيَتةةوة و لةة    خةَلكةوة دةسدةضَ لة ثش
 ساطتى دا ويكاٌيكيةتى ثشؤطظى دميوكشاطى ثيَؽ واِييةتى دميوكشاطى كةوتووة.

ئةوة طةسةتايةكى كوستة بؤ تويَزيٍةوة لةطةس فكش  طياطى )يوسطَ ِابشوةاغ( كةة   
لةقةَلةةً دةدسيَةت كةة كةؤ       بةيةكيَك لة فةيمةطةوفةكاٌى ِةضس  دميوكشاطةى ِاوضةةسخ    

طيظتةوى فةلظةفيةكة  لةطةس بٍةوا  بشِوابةووُ بةة دميوكشاطةى و ليَةك تيَ ةيؼةنت و      
ثةيوةٌذيكاس  و كاسليَك داوةصاسوة و وؤديَميَةك ثيَؼةكةؾ دةكةا  كةة بةة دميوكشاطةى       

ٍةةوا   كة ساطةتةوخؤ لةطةةس ب   ٌاطشاوةايسميكطاط١ٝ ايتؿاٚض١ٜ( سيَكاس  ياُ ساويَزطةس  ) 
 ًتيَشِواٌيٍى و جيّةاٌبيٍى ئةة   لةتيؤس  سةخٍةيي و لةوياٌى ِةَلظةٌ اٌذُ و سةخٍةطشتَ 

بة تايبةتى سواٌ ة  ِةس دوو وؤديَمى باَيدةطةتى دميوكشاطةى واتةة    اساطتة و تةورواٌة ئ
 شبةؤ وةاف و ِةاووَيتيبووُ و ثشؤطظةى طياطةى     سةوتى كؤواسخيواص  و سةوتةى ليةرباىل   

 .داوةصساوة
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 باضى يةكةم
 فسانكفؤزت قوتاخبانةىيوزطو يابسواع و 

قوتاغاٌة  سةخٍةيى فشاٌكفؤس  ٌاوةٌذيَكى ِضس  واسكظيى و سيَباصيكى ٌويَ بوو لةة      
ئةٌيظةتيتوتى  كة  بةؤ  بواس  فةلظةفة و صاٌظتى طياطة  و كؤوةَلٍاطى داش كةة طةسضةاوةك  

صاٌكةةؤ  طؤتةةة  ػةةاس  فشاٌكفةةؤستى ئةةةَلىاٌيا دةطةسِيَتةةةوة.   تويَزيٍةةةوة  كؤوةَييةةةتىك
بةػيَوةيةكى طؼتى تيؤس  سةخٍةةيى بشيتييةة لةةو بريوبؤضةوُ و تويَزيٍةةوة وليَكؤَلٍةواٌةة        
كةبريوةٌةةذاٌى قوتاغاٌةةة  فشاٌكفةةؤس  خظةةتوياٌةتةسِوو كةةة بٍةةةواكاٌى ثؼةةت بةةةً طةةىَ   

( ئةابووس   2( فةلظةفة  عةقَ ٌى لة سؤطؤوة بؤ ِي نَ. 1  ضاوةية  خواسةوة دةبةطتيَت:طةس
طةةشٌ رتيَ بريوةٌةةذاٌى قوتاغاٌةةة   112(دةسووٌؼةةيكاس  فشؤيةةذ.3طياطةةى كةةاسه وةةاسكع. 

فشاٌكفؤس  بشييت بووُ لة )واكع ِؤسكّاميةسش تيةؤدؤس ئةادؤسٌؤش ِيَشبةش  وةاسكؤصةش والةرت      
ويؽ يوسطَ ِابشواغ و لة ٌةةوة  طةيَيةويؽ بريوةٌةذ  ئةةَلىاٌى     بٍياوني و لة ٌةوة  دووة

كة لة بواسة جياواصةكاٌى صاٌظةتى كؤوةَييةةتى و بةتايبةةتى لةة لةوةةسِ       ئةكظنَ ِؤٌيع(

                                                           

  بة  1923داوةصساوة  تويَزيٍةوة  واسكظى بووة لة سؤرئاوا  طةسوايةداس  دا كة لة طاَلى يةكةوني
( طةسوايةداس  خاوةُ كؤوثاٌيا داوةصسيٍَشاوة.لة طاَلى Felix Weilثاَلثؼتى و طةسواية  )فميكع ظاين

ريوةٌذة )واكع ِؤسكّاميةس ( طةسؤكايةتى ئةً ئةٌيظتيتيوتة  طشتؤتة ئةطتؤ كة يةكيَكة لة ب 1930
دياسةكاٌى ئةَلىاٌيا. ِؤسكّاميةس بريؤكة  طةسةكى و بةسايى ئةً ثةمياٌ اية  بة ياسوةتى تيؤدؤس ئادؤسٌؤ 
داسػت. ئةٌذاواٌى ئةً داوةصساوةية لة ػةسدةوى ِةروووُ و دةطةَيداسيَتى ٌاص  بة ٌاضاس  سووياُ لة 

طةسِاٌةوة بؤ ئةَلىاٌيا. ثاؾ  1950. لة طةسةتا  تاساوطة)وةٌفا( كشدوو و صؤسبةياُ بةسةو ئةوشيكا كؤضياُ كشد
ثةمياٌ اكة ِةَلوةػايةوة و لةطةهَ وشدٌى ِؤسكّاميةس طةسدةوى ضايكى  1969وشدٌى ئادؤسٌؤ لة طاَلى 

قوتاغاٌة  فشاٌكفؤس  وةك داوةصساو كؤتايى ثيَ ِا . )ذظيٍعمى ٌوصس ش باصخواٌى ِابشواغ ش ٌؼش ضؼىة ش 
 (.106-105(ش ص2002)1381تّشاُش 
 .77، 2004ٍ. ز. ؾريظاز امحس ايٓذاض، زضاغات يف عًِ ايػٝاغ١، َطبع١ ٚظاض٠ ايجكاف١، اضبٌٝ، 112
  ج ة لةً ضواس بريوةٌذة كة بةػيَوةيةكى طةسةكى ٌاوياُ لةطةهَ قوتاغاٌة  سةخٍةيى و تيؤس  سةخٍةيى

ياُ كشدووة. فشدسيؽ ثؤلؤك   ئابووسيٍاغ ش ئةً بريوةٌذاٌةؾ لة بواس  جياواص دا لةً قوتاغاٌةية كاس داديَت ش
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ثةيوةٌذ  ٌيَواُ ئةً بةػةة جياواصاٌةة و ديةاسدة طياطةيةكاٌى وةك فاػةيضً و تؤتاليتةاسيضً و       
 كؤوةَل ا  وؤديَشُ دا ليَكؤليٍةوةياُ ئةزلاً داوة.ٌةصعة  دةطةَيختواص  و داٌثياٌاُ لة 

 
 قوتاخبانةى تيؤزى زةخهةيى  تةوةزى يةكةم:

بريوبؤضووٌى ئةً قوتاغاٌةية كة دواتش بة كتيةؤس  سةخٍةةييكؾ ٌاوبةاٌ ى دةسكةشدش لةة      
وٍاقؼة و خؤيٍذٌةوة  فيكش  لةطةس فةلظةةفة  ئايذياليظةتى ِي ةنَ و سةخٍةة  وةاسكع      

طةسوايةداس  و تويَزيٍةوةكاٌى فشؤيذ لةطةس تيَكطووٌى دةسووٌى طةسي ِةَلذا.  لةوةسِ ئابووس  
ِؤسكّاميةس لة وتاس كتيؤس  ك طةيكى و تيةؤسي سِةخٍةةييك دا كةة دواتةش بةة واٌفَيظةتى        

» ٌاوباٌ ي دةسكشدش ئةةوة سِووُ دةكاتةةوة كةة     1937قوتاغاٌة  فشاٌكفؤس  ياُ واٌفيَظتى 
ٌذة  بة واٌا  سِةخٍة لة دياليَكتيكى ئابووس  طياطي بةةكاسِاتووة  وػة  سِةخٍة ليَشةدا ئةوة

ثشؤطظى سةخٍةةؾ بةة ثؼةت     113«.ِيٍَذة واتا  سِةخٍة  ئايذياليظتاٌة ٌيية لة عةقَمي ثةتى
بةطنت بة عةقنَ بةواٌا  ِي َميةكة  ئةةزلاً دةدسيَةت كةة ثيوةطةتة بةئاصادييةةوة و ليَةشةوة       

ةفى طةس  ِةَلةذا بةةو ثيَيةة  ئةةً عةقَمةة تواٌةا        ضةوكىكعةقنَك وةك بريؤكةيةكى فةلظ
دؤصيٍةوة  جةوِةس  دياسدةكاٌى ِةيةش جةوِةسيَك كة بةػيَوةيةكى سيؼةيي جياواصة لة طيىا 

 114سواَلةتية ئةبظرتاكتةكاُ.

                                                                                                                                        

ئؤتؤ كشػّاميةسفشاٌع ٌوواُ لة بواس  واف وطياطة   ئةسيك فشؤً دةسووٌٍاغ و دةسووٌؼيكاس  بةٌاوباٌطش
ليؤ لوظيٍتاه لة بواس  ئةدةب داشبشوٌؤ  داش ٍِشيك طشومسةُ وئاسكاد  طشلٍذ لة بواس  ئابووس  طياطى داش

طةسضاوة: ذظيٍعمى ٌوصس ش طةسضاوة  و واس  يةِودا لةبواس  دةسووٌٍاطى دا. و ٌاتاُ ئاكشوةُ  بتمّايي 
  . 106 ثيَؼووش ه

طة ش تّشاُش آفشاٌكفوس ش وؤطظة اٌتؼاسا   اْتكاز٣ َهتب ية ْظط. ذظيٍعمى ٌوصس ش 113
 .241( ص2005)1384
، 3اٜٚا، ط . تّٛ بٛتَٛٛض، َسضغ١ فطاْهفٛضت ، ت:غعس ٖذطؽ، َطادع١ ز. ذلُس حافظ زٜاب، زاض114

 .58، ٍ 2004بٓػاظٟ، 
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بة طؼتى لة سِواٌ ة  تيؤسي سِةخٍةييةوة ش كؤوةَل ا بةػيَوة  ِي َمى وةك طيظةتىيَك  
اكةكاُ بة دواي بةسرةوةٌذي و ذةص  تايبةتى خؤياٌةوةُ و ذةتةُ طةيش دةكشيَت كة تيَيذا ت

بةسةو ثةيوةٌذ  دووييةٌة ش دابةػكشدٌى كاس ش بةسِةةً ِيٍَةاٌى كةاَي بةةثيَي طيظةتةوى      
ئاَلوويَشش كاس  طشيَ شتةش ٌاوةٌذيَتى بريؤكشاطي و دةوَلةتى وبةطؼتى بةسةو عةقَمي ئةاوشاص   

لة سِواٌ ة  تيؤسي سِةخٍةييةوة لة خودي خؤيذا بةسةوة قةيشاُ ئاساطتة دةكشيََش ئةً طيظتةوة 
 115دةضيَت.

طةسِاٌةوة  بريوةٌذاٌى ئةً قوتاغاٌةيةة بةؤ فةلظةةفة  ِي ةنَ ضواسضةيَوة  بةػةى صؤس        
بةسِةوةكاٌياُ ثيَك ديٍَىَ و لة وياٌى رواسةيةةك لةةو ضةةوك و صاساواٌةة دةسدةكةةويَت كةة       

ُ     ضاوطةكةياُ بؤ فةلظةةفة  ِي ةنَ دة    األغدرتاب  -طةسَيَتةةوة )بةؤ يووٌةة ضةةوكى ٌةاوؤبوو
Alienationئةً ضةوكة ضواسضيَوةي بريكشدٌةوة  بةػيَكى صؤس لة بريوةٌةذاٌى قوتاغاٌةة     ش

سةخٍةيي ثيَك ديٍَىَ و ٌاوةسؤكةكة  بشيتية لةوة  كة وشؤظ ٌاوؤيةة بةة تواٌظةت و واِيةةتى     
ا  ثيؼةطةاص  ثيَؼةكةوتوو بةػةيَوة     خؤ  ضوٌكة خاوةٌبةسِةوى كاس  خؤ  ٌييةش كؤوةَل 

.  Reificationجياواص و لة ئاطتى كمتوس  و ئابووس  دةبيَتة ِؤ  ٌةاوؤبووُ و بةػةتبووُ    
ضةوكى بةػت بووُ و ٌاوؤبووُ لة دةطةَيتى طيظتةوى بريؤكشاطى وئاوشاصةكاٌى طةسكو  »

ثيَذاويظةتية  كشدٌى ئيةذاس  دا دةسدةكةةويَتش ٌةاوؤبووٌى وةشؤظ لةة ثشؤطظةى يةكخظةتٍى        
بةػةيَوةيةكى طؼةتى    116«.وشؤيةكاُ و بةياطايي كشدٌى ػيَواصةكاٌى سةفتاس دا خؤ  دةٌويٍَىَ

ِةٌذ َ ئاساطتة  جياواص ٌويٍةسايةتى قوتاغاٌة  فشاٌكفؤستياُ كشدووة كة دةتواٌني بةةً جةؤسة   
 كوستياُ بكةيٍةوة.

يتةةؤد  سةخٍةةةيي  و)ئةةادؤسٌؤ( كةةة ٌويٍَةسايةةةتى و    ئاسِاطةةتة  )ِؤسكّاميةةةس(  -1
دياليكتيكياُ دةكشد كة ئاوازلةكة  بشيتى بوو لة يةكخظتٍى تيؤس و ثشاكتيةك و ثيَؼةكةؾ   

                                                           

 .170(شه2007) 1386ش7. ذظني بؼرييةش اٌذيؼةِا  واسكظيظتىش جمذ اوهش ٌؼش ٌىش تّشاُش ضاث 115
 .44و 29هاالخالم  ٚ ايتٛاقٌ، زاض ايتٜٓٛط،  -ابٛ ايٓٛض محسٟ ابٛايٓٛض حػٔ، ٜٛضدني ٖابطَاؽ. 116
 Max Horkheimer  بؤ واوةيةكى كوس  ضؤتة سيض   1917 لةدايك بووةش لة طاَلى 1895طاَلى

دكتؤسا   1922طوثاوة دوو طاهَ ثاػرت لة ووٌيخ دةطتى كشدووة بة خويٍَذٌى طايكؤلؤريا و فةلظةفةش لة 
فةلظةفة  وةسطشتووة .لة كؤتايى بيظتةكاُ بووة بة طةسؤكى ئةٌيظتيتيوتى تويَزيٍةوة  كؤوةَييةتى لة 
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كشدٌى تيؤسيَكى سةخٍةيي لةوةسِ كؤوةَل ا كة بتةواٌىَ لةبةساٌبةةس بريؤكةة  دةطةةَيختواص  و     
توٌذوتيز  دا بوةطتيَت وِةوهَ بذا  بؤ دسوطت كشدٌةى فكةش  سةخٍةةيي لةة خةود  خؤيةذا       

 ةليرباىل و ٌاليرباليةوة.ب

ئاسِاطتة  )ِيَرب  واسكؤصة (كةة خةؤ  لةة سةدكشدٌةةوة  كؤوةةَل ا  داثمؤطةيٍَةس         -2
ِةٌووكةيى و ػؤسِؾ لةدر  دا دةبيٍيَتةوة لة وياٌى جةخت كشدُ لةطةس سؤَلى يةك كةسةوة و 

ةكى تةاك  ػؤسِػ يَشِاٌة  عةقنَ لة رياٌى وةشؤظ دا و طةةيش ٌةةكشدٌى كؤوةةَل ا لةة سواٌ ةية      
 سةِةٌذةوة.

ػيكاس  كة خؤ  لة بريوبؤضووٌى )ئةسيك فةشؤً(و فشؤيذييةة    –ئاسِاطتة  طايكؤلؤر  -3
 ٌويَيةكاُ دا دةبيٍيَتةوة.

ئاسِاطتة  )يوسطَ ِابشواغ( كة ئاساطتةيةكى فةلظةفى ئةٌرتؤثؤلؤريةة و جةةخت لةة    -4
ا  ثيؼةطةاص  عةةقَ ٌى   تويَزيٍةوة لةطةس طةسوايةداس  ثيَؼكةوتوو دةكاتةوة وةك كؤوةةَل  

117 خاوةُ ئايذؤلؤريا  تةكٍؤكشاتى.
 

كةلةطةس بٍةةوا  داٌثياٌةاٌى دووييةٌةة داوةةصساوة و       118ئاساطتة  ئةكظنَ ِؤٌيع -5
 119ثيَيواية داثياٌاٌى كؤوةَييةتى بةػيَكى داٌةبشِاوة لة بوٌياد  كشدة  ثةيوةٌذيكاس .

                                                                                                                                        

ش تيؤس  سةخٍةيى و Eclipse of Reason : عةقنَ طرياُتني لة فشاٌكفؤس .ِةٌذ َ لة بةسِةوةكاٌى بشي
واكع  –.  )طةسضاوة: تئودوس و. ادوسٌو تيؤس  ٌةسيتى)كؤوةَلة وتاس( ش سةخٍة لة عةقَمى ئاوشاص 

 (.(2008)1387ش تّشاُش 3ِوسكّاميششديالكتيك سوػٍ ش ش :وشاد فشِادثوس و اويذ وّشطاُشطاً ٌوشضاث 
 ش لةً طايتة  خواسةوة: يًُذتُع ْكس١ٜ ْظط١ٜ تأغٝؼ ...فطاْهفٛضت َسضغ١ش ٟ . ز.ابطاِٖٝ احلٝسض 117
 .http://www.bohothe.blogspot.com/2010/03/blog-post_27.html 

غاٌة  فشاٌكفؤس ش بةسيَوبةس  ( ٌةوة  طيَيةوى قوتا  -1949) Axel Honnethئةكظنَ ِؤٌيع  
 ئيَظتا  ئةٌيظتيتوتى تويَزيٍةوة  كؤوةَييةتى لة فشاٌكفؤس .   

. ز. نُاٍ بَٛٓري، ايٓظط١ٜ ايٓكس١ٜ َٔ ٖٛضنٗاميط اىل انػٌ ْٖٛٝح ، زاض ايعطب١ٝ يًعًّٛ ْاؾطٕٚ ٚ 119
 .163، ٍ 2010َٓؿٛضات االختالف، بريٚت، 

http://bohothe.blogspot.com/2010/03/blog-post_27.html
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وتاس  دةطتبةكاسبووٌيذا كة لةة ريَةش   )ِؤسكّاميةس( ثاػوةسطشتٍى ثؤطتى طةسؤكايةتى لة  
ٌاوٌيؼاٌى كسِةوػي ِةٌووكةيي فةلظةةفة  كؤوةَييةةتى و ئةةسكى ئةٌظةتيوتى تويَزيٍةةوة       
كؤوةَييةتى كِيََمي فيكش  خؤي سِووٌكةشدةوة كةة ثيَطةةواٌة  واسكظةيضوي ئةةستؤدؤكع و      

ةتى وقوتاغاٌةة  طةسِايةوة بؤ ئيظتعاب كشدٌةى ثشةٌظةيبةكاٌى ويَةزوو  فةلظةةفة  كؤوةَيية     
كةواتة دةتواٌني بَميَني تويَزيٍةةوةكاٌى قوتاغاٌةة     120ٌويَيةكاٌى كؤوةَلٍاطي وكاٌتيضوى ٌويَ.

فشاٌكفؤس  تةٌيا جةخت ٌةبووة لةطةس ريَشخاٌى ئابووس  بةَلكو بايةخياُ بة سؤَلى كمتةوس دةدا  
ؤطظةى بةسِةةً   لة دسوطت كشدٌى  ِؤػياس  طاختة بؤ وشؤظ و بة ػت كشدٌى تاكةكاُ لةة ثش 

ِيٍَاُ بة ثؼت بةطنت بة جؤسيَك لة وةعشيفة و لةً ٌيَوةدا سةخٍةياُ ئاساطةتة  ثةؤصةتيعيضً و   
طةةةسِةَلذاٌى ِةةضس  فاػةةيضً وعةةةقَمى تؤتاليتةةاس  كةةشدووة وةك بةةةسةزلاوى سؤػةةٍ ةس  و  
عةقَ ٌيةتى ئاوشاص  و تةكٍيك و باَيدةطتى لة كؤوةَل ا  وةؤديَشُ دا كةة لةة خةواسةوة بةة      

 كوستى ئاوارةياُ ثيَ دةكةيَ:
 

 ز ةخهة لة ثؤشةتيظيصم: -1     
لةطةَه بةةسفشاواُ بةووٌى درايةةتى ٌَيةواُ ئاِساطةتة  ٌةةسيتى و ئاساطةتة  سِةخٍةةيي لةة          
كؤوةَلٍاطي دا ش كاسي ةسييةكاٌى لة ثاٌتايي طياطة  دا بةدياسكةةو ش بةةسِا  ِؤسكّاميةةس    

لة ِةوَلذاُ داية بؤ سِووٌكشدٌةةوة  ياطةاو سِيَظةا    » (ايٛضع١ٝتيؤسي ٌةسيتى واتة ثؤصةتيعيضً )
كؤوةَييةتييةةةكاُ و خةةؤي لةةة تيةةؤس  سِةخٍةةةيي جيادةكاتةةةوة. ئاوةةازلى تيةةؤس  سةخٍةةةيي 
تيَ ةيؼٍة لةً خاَلة كة ضؤُ دةكشيَت ئاطتةٌط و لةوثةةسة طياطةي و كؤوةَيييةةكاٌى طةةس     

ئةوةؾ لة ثيٍَاو سةخظةاٌذُ و  121«.يََمشيََسِيَ اي تاك كةً بكشيٍَةوة وئةطةس كشا بة تةواو  ٌةِ
ثيَيوابوو لة تواٌا  صاٌظت داية كة ياسوةتى وةشؤظ   واتة تيؤس  سةخٍةيي بةديّيٍَاٌي ئاصاديية

تةةٌيا وةطةفيى ٌييةة بةةَلكو      بذا  بؤ سصطاسبووُ لة كؤتوبةٌذكاُش ِةةس بؤيةة ئةةً تيةؤسة      
ةتى و طياطى بذا . لة سواٌ ة  تيؤس  ى كؤوةَييوعياسيية و ئاوادة  تيَذاية ياسوةتى طؤسِاٌ

                                                           

ضنٗاميط اىل ٖابطَاؽ، َٓؿٛضات َطنع امنا٤ ايك٢َٛ، بريٚت، . عال٤ طاٖط، َسضغ١ فطاْهفٛضت َٔ 120ٖٛ
 .45-44بال تاضٜذ، ص 

 .127ية  اٌتكاد  وكتب فشاٌكفوس  ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه ْظط. ذظيٍعمى ٌوصس ش 121
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ثةةؤصةتيعيضً بةةؤ ئةوجياكاسييةةة دةطةسِيَتةوةكةةة لةةةٌيَواُ   كيَؼةةة  طةةةسةكى »سةخٍةييةةةوة 
ِؤسكّاميةةةةس ثيَيوايةةةة ثةةةؤصةتيعيضً ذةقيكةتةةةة  شكذةقيكةةةة ك وكبةةةةِاك دا دةيكةةةا 

ٞ ِةٌذةكييةكاُ) ٞ ( ٌاخاتة ٌاو ضواسضيَوة  ِةوةةكي) دع٥د واتةة ِيٍَةذة  جةةخت     122.« (نًد
لةطةس بةِاكاُ دةكاتةوة وةك دةسكةوتة  ثةيوةٌذيية كؤوةَييةتى و كمتوس  و طياطةييةكاُش  

بةة ػةيَوةيةكى   ئةوةٌذة بايةخ بة ذةقيكة  ٌادا  وةك خواطت و ئايذيايةكى وشؤييش بةةَلكو  
تيةؤسي  بةةَيً  طةسةكى لة خضوة  وةطفكشدُ و ثةطةٌذ كشدٌةى سِةوػةى ِةٌووكةةيي دايةةش     

وةيةكي ئايذياَلي طةباسة  بة كؤوةَل ا دةخاتةسِووش لةً تيؤسة دا ثاٌتةايي و  بريكشدٌةسةخٍةيي 
بةػي جؤساو جؤس  صاٌظتة وشؤيي وكؤوةَييةتييةكاٌى وةك فةلظةفةش كؤوةَلٍاطةيش صاٌظةتى   
طياطة ش ئابووس ش دةسوٌٍاطيش ئةةدةبيا ش ِوٌةةس و ئيظةتاتيكاش فيىيٍةضً..... ِتةذ بةؤ       

ؤوةةةَل اي ِاوضةةةسخ و خظةةتٍة سِوو  سِيَ ةةا ضةةاسةش    ػةةيكشدٌةوة  ثةةشغ وكيَؼةةةكاٌى ك 
 124ِؤسكّاميةس لة طىَ خاهَ دا سةخٍة لة ثؤصةتيعيضً دةطشيَت:123بةكاسِيٍَشاوُ.

.  وةك ذةقيكة  و ػتى ئةبظرتاكت و لةة ٌةاو ضواسضةيَوةيةكى ديةاسيكشاو و ث ٌشيَةز       1
 كى دةكا .ذةتيةتى ويكاٌيكى دا واوةَلة لةطةهَ وشؤظى تةر  لة صيٍويَتى و ضاي

.  وةك ثيَذساويَكى ساطتةوخؤ تةٌيا لة ئةصوووُ دا ويٍَا  جيّاُ دةكةا  و بةة جؤسيَةك    2
 ئةوة  بشدة ثيَؽ كة تةٌيا جياكشدٌةوة  سواَلة  و جةوِةس  ٌةطشتةوة.

.  جياكاسييةكى سةِا دةكا  لةة ٌَيةواُ ذةقيكةة  و بةةِا دا و ثاػةاُ وةعشيفةة لةة        3
وة.  كةواتةة تيَ ةيؼةتٍيَكى طوزلةاو طةةباسة  بةة كؤوةةَل ا       بةسرةوةٌذ  وشؤيي جيادةكاتة

ٌاخاتةسِووش داكؤكى لة سةوػةى ِةٌووكةةيي دةكةا  لةة بةساٌبةةس طةؤِساُ و يةاُ يٌةى كةةً           
وة  دةطةةَيتى  طؤسِاٌكاس  بة ئةسكى صاٌظت ٌةاصاٌىَش ثؼةت ري  ِةةرووُ و بةسِةةً ِيٍَاٌةة     

 تةكٍةلؤريا دةكا .
 

                                                           

 .69-65. توً بوتوووسش طةسضاوة  ثيَؼووشه 122
 .106ش ه  2000- 1379ُ ش . وايكن ثيوص  ش يوسطَ ِابشواغ ش :امحذ تذيَ ش اٌتؼاسا  ِشوع ش تّشا123

-Michael Pusey ,Jurgen Habermas ,Routledge , New York and London , 2003 ,P. 106. 
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 انةى فاشيصم و تؤتاليتازيصم:شيكسدنةوةى زةخهةي -2     
و فاػيظتةكاُ لة ئةوسوثا ثاؾ جةٌ ى يةكةةوى جيّةاُ    ٌاص  و طةسكةوتٍى بضووتٍةوة  

 سؤرئاوا  ِةٌذيَك لة بريوةٌذة واسكظييةكاٌىٌذٌى بضووتٍةوة و سةوتة كشيَكاسييةكاُش تيَكؼكا
وة جةاسيَكى تةش   ثيَويظةتة لةة سواٌ ةيةةكى ساديكةاهَ و سةخٍةييةة     خظتة طةس ئةو سِاية  كةة  

ضوٌكة ذةتيية  و دياليكتيكى ويَزوويي و طةسكةوتٍى ثشؤليتاسيةا   شواسكظيضً غويٍَذسيَتةوة
ِةسبؤيةة ئةةً بريوةٌذاٌةة لةة      و سصطاسبووُ لة ضةوطاٌةوة بوو بةة ػةتيَكى دووس لةة واقيةعش    

ةكاٌى واسكظيضوى ئةستؤدؤكع وئابووسي ثاػةكؼيَياُ كشد و جاسيَكي تش طةسِاٌةوة بؤ بةسِةو
ئةةواُ ِةةوَلياُ دا سِاطةتةوخؤ     خودي ِي نَ ضوٌكة ي  ئةواُ واسكع خويٍَذٌةوة  ِي نَ بوو 

بةً جؤسة بةػيَكى طةوسة  ِضس  واسكظيي طةدةي بيظةتةً  »تاوتويَي بةسِةوةكاٌى ِي نَ بكةُ. 
يَيوايةة  دةسئةزلاوي طةسِاٌةوةية بؤ ٌةسيتى فةلظةيف ِي نَ. بريؤكة  طةسةكى فةلظةفة  ِي نَ كة ث

طياطةي طةةدة  بيظةتةً ثيَةك     دةبيَت واقيع بة عةقَ ٌي بكشيَت بٍطيٍة  ئةةً قؤٌاغةة  ِةضسي    
 125. «ديٍَيَت
بريوةٌذاٌى تيؤس  سةخٍةيى ئاوارة بة بووٌى ثةيوةٌذيةكى تؤكىة دةكةُ لة ٌيَواُ طيظةتةوى    

تةةوة  كةة ئةةوة     طةسوايةداس  و فاػيضً دا و لةً ٌيَوة دا ِؤسكّاميةس جةةخت لةطةةس ئةةوة دةكا   
بةً جؤسة لةطةةس  126ٌايةويَت قظة لةطةس طةسوايةداس  بكا  ئةوا ساطت ؤية لةبةساٌبةس فاػيضً دا.

ئةو ساية بووُ كة لة كؤوةَل ا  وؤديَشُ و ِاوضةسخى سؤرئاوادا بةةِؤ  طةػةةكشدٌى تةكٍةةلؤيا و    
ووو ييةكةوة دةخشيٍَة طةسوايةداس  وؤٌؤثؤليةوة يةك فؤسً بة رياٌى تاكةكاُ دةبةخؼشيت و لة ِة

ريَش ضاوةديَشيةوة و ئةوةؾ صةويٍة  بةةسايي طةةسِةَلذاٌى تؤتاليتاسيضوةة. لةة تيَشِواٌيٍةى ئةةواُ       
بٍاغةة   » ثةيوةٌذيةكى تؤكىة لة ٌيَواُ ئابووس  طةسوايةداس  و تةكٍةلؤرياو دةطةَي  دا ِةةبوو  

ؤ دةطةَيتى ئةو كةطاٌة دةطةسيَتةوة كة بةسفشاواُ بووٌى دةطةَيتى تةكٍةلؤريا بةطةس كؤوةَل اداش ب
باَيدةطتى ئابووسياُ بة طةس كؤوةَل ا دا لة ِةووواُ صياتشة. ئةوشِؤ عةق ٌيةتى تةكٍيكى بشيتيةة  

  127«.لة عةقَ ٌيةتى دةطةَي . ئةوة خةطَمةتى جةبشيي ئةو كؤوةَل ايةية كة ٌةاوؤبووة بةة خةؤ    
                                                           

 .164. ذظني بؼرييةش طةسضاوة  ثيَؼووش ه125
 .57ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه  ابٛ ايٓٛض محسٟ ابٛايٓٛض حػٔ. 126
ش 3و واكع ِوسكّاميش ش ديالكتيك سوػٍ ش  ش ٌؼش طاً ٌوش ضاث  ٚضْٛآز. تيودوس  و. 127
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ِةهَ دةدا  و و درة تاكة  يَكى سوخيٍَةس  طيظتةوسةخٍةيي فاػية بة بشِوا  بريوةٌذاٌى تيؤس 
كةؤٌرتِؤهَ  بتواٌشيَةت بةة ئاطةاٌى    بؤ ئةةوة   بةستةطك  تاكشِةِةٌذ و دسوطت كشدٌى صةيٍيَكىبؤ 

ِةةوَلى دا كةلةةثووس و كمتةوس  وَيةزوويي ئةةوسوثا لةة سةطةةوة         بؤ ئةةً وةبةطةتة  ش بكشيَت
بةة قةوَلى دةطةتياُ كةشد بةة تويَزيٍةةوة       بريوةٌذاٌى تيةؤسي سِةخٍةةيي ش    ليَشةوة ِةَلكةٌيَتش

طةباسة  بة ئاصادي ش وايف تاك و بايةخى وشؤظ وطةسجةً ضةوكةكاٌى تش كة بة ِؤي ِيَشػةي  
سِوو لةة صيةادي دةصطةةاو بةريو بؤضةووٌة تؤتاليتاسييةةةكاُ و طةػةةكشدٌى كمتةوسيكى طياطةةى       

كاُ بةسةو ٌةواُ دةضةووُش  ٌادميوكشاتى و بَ وكشدٌةوة  ِضس  توٌذوتيز  و طشِيٍةوة  جياواصية
لةة ثشؤطظةى دسوطةت     128«.طةسبةخؤيي تاك لة فةسداٌيةتةكة  دايةة »بة بشِوا  ِؤسكّاميةس 

كشدٌى كمتوس  وؤديَشُ دا كة بة بشِوا  )ئادؤسٌؤ( و )ِؤسكّاميةس( صةويٍةة طةاصييةكى سووٌةى    
اٌذةسبووُ و تاك دةبيَتة جؤسيك لةة وةِةيش ئةةويؽ ٌةةك لةبةةس طةت      » تيَذاية بؤ تؤتاليتاسيضً 

وةكيةيةكى ػيَواص  بةسِةً ِيٍَاُش بةَلكو بووٌى تاك تا كاتىَ تةذةةووه دةكشيَةت كةة ِةيض     
واتة بة ياسوةتى دةطكةوتةكاٌى عةقَمى   129«.طوواٌيَك ٌةبيَت لة ِاوتابووٌى لةطةهَ طؼت دا

ِيَةةضة ئايةةذؤلؤريا  و لةةة سيَ ةةا    وةةؤديَشُ و تةكٍةةةلؤريا و ثيَؼةةكةوتٍى ثيؼةطةةاص    
ةوة جؤسيَك لة يةكشِةٌ ى دسوطت بكشيَت كةة تةاك وةك وؤسةيةةكى دةطةتةوؤ و     يتيَشةكاٌتؤتال

لةةً ٌيَةوة دا )ِيَشبةش      شساوكشاو بيَ بريكشدٌةوة و ومكةضاٌة لة خضوةة  دةطةةَي  دابيَةت   
  واسكؤصة( سا  واية كة:    

دةتواٌني سةطةكاٌى فاػيضً لةة درايةةتى ِةويؼةةيي ٌيَةواُ وؤٌؤثةؤلي      
وو لة طةػةو طيظتةوى دميوكشاتي دا بذؤصيٍةوة. لة ئةةوسوثا   ثيؼةطاص  سِ

ثاؾ جةٌ ى يةكةوى جيّاٌى دةصطا و ئاوشاصة ثيؼةطاصييةكاُ كةة صؤس بةة   
عةةةقَ ٌى كشابةةووُ و بةةة خيَشاييةةةكى صؤس طةػةةةياُ طةةةٌذبووش لةةة بةةواس  
بةسِةوذاس  دا توػى درواسيةكى صؤس ِاتبووُ... لة طيظتةوى طياطي تاصة 

بةَي ثيةادةكشدٌى طوػةاسَيكى بةةسدةواً بةة ئاِساطةتةي دابةني كشدٌةى         دا بة 
ثيَذاويظتةكاٌى وشؤظش ٌاتواٌشيَت طةػة بة ِيَضةكاٌى بةسِةةوّيٍَاُ بةذسيَت.   
ئةوةؾ ثيَويظتى بة ضاوديَشي تؤتاليتاساٌة ِةية بةطةس ِةةووو ثةيوةٌذييةة   

                                                           

 .122(ش ه 2006)1385ش تّشاُش 6. بابك امحذ  ش وذسٌيتة و اٌذيؼة  اٌتكاد ش ٌؼش وشكضش ضاث 128
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و و لةةةةٌاوبشدٌى ئاصادييةةةة تاكةكةطةةةى كؤوةَييةةةةتى وتاكةكةطةةةييةكاُ 
كؤوةَييةتييةكاُ  و يةكشِةٌط كشدٌى جةةواوةس  لةة سيَ ةا  بةةكاسِيٍَاٌى     
ئاوشاص  تشغ و تؤقاٌذُش كؤوةَل ا بوو بة وةعةطكةسيَكى ضةكذاس لة خضوة  
ئةً ئاوازلة وةصٌاٌةة دا تةواٌى لةة بةساٌبةةس ومى ٌَيةى ئةابووس  دا خةؤ         

 130ساب شيَت.
يشاٌى ليربالية  وطةةسِةَلذاٌى طيظةتةوة   ئةً قؤٌاغة  ويَزووي ئةوسوثا بةدةسكةوتٍى قة

دةطةَيختواصةكاُ و طةةقاو ريبووٌياُ جيادةكشيَتةةوة. طةشٌ رتيَ بةػةذاس  بريوةٌةذاٌى ئةةً       
قوتاغاٌةيةةة لةةة بةةواس   صاٌظةةتى طياطةةة  دا قووَلبووٌةوةيةةة لةةة ثشطةةى دةطةةةَيختواصي    

ةتةةة بؤسرواصييةكاٌةةذا وػةةيكشدٌةوة  ػةةيَواصةكاٌى ثةسةطةةةٌذٌى ياطةةايي وكةةاسطيَشِي لةةة دةوَل
وبةتايبةتى توَيزيٍةوة لةطةس ئةو قؤٌاغةة  بةة ثةسِيٍةةوة لةة طيظةتةوى ثةسلةةواٌى بةةسةو        

بةةً جةؤسة طيظةتةوى    131طيظتىى ديكتاتؤسي تؤتاليتاسيظتى جيادةكشيَتةةوة لةة ئةةَلىاٌيا.   
َلىاٌى بة طياطى و ئابووس  تةواو ئاويَتة  يةكرت دةبَ. )فشاٌع ٌومياُ( سِريَىى ٌاطوٌاليظتى ئة

كطيظتةويَكى ئابووس  تؤتاليتاسك لة قةَلةً دةدا  كة لة لوتكة  دا دةوَلةةتيَكى تؤتاليتةاس   
بووٌى ِةية كة بةطةس ِةووو بواسةكاٌى رياٌى تاكةكةطةي وكؤوةَييةةتى وثاٌتةايي طياطةي     
 وئابووس  و كؤوةَييةتى وئةخ قي وِوٌةس  دا باَيدةطتةش ٌوميةاُ ئاوةارة بةةوة دةكةا  كةة     
ئابووس  ئيَظتا  ئةَلىاٌياش ئابووس  وؤٌؤثؤه و ئابووس  دةطةةَيتةش وئةابووس  طةةسوايةداس     
ومكةضةةةى دةوَلةةةةتى تؤتاليتاسييةةةة و ثيَؼةةةٍياس  ٌاو كطةةةةسوايةداس  وؤٌؤثةةةؤىل      

ئةً بريوةٌذاٌة لة خويٍَذٌةوةكاٌياٌذا جةختياُ لةطةس ئةوة دةكشدةوة كة 132تؤتاليتاس كدةكا .
ايني قؤٌاغي طةسوايةداسيية كة تيَيذا توػي قةيشاُ دةبيَت. لةً قؤٌاغةة   فاػيضً ٌيؼاٌة  دو

طةسوايةداس  وؤٌؤثؤلي دا دةوَلة  دةطت بةطةس ِةووو بواسةكاٌى رياُ وئاوشاصةكاٌى بةسِةً 
اُ لةةٌاو  ِيٍَاٌى وادد  و كؤوةَييةتى وكمتووس  وطياطي دادةطشيَةت و ِةةووو جياواصييةةك   

                                                           

عكٌ ٚ ايجٛض٠ ، ت: ايسنتٛض فؤاز ظنطٜا، اهل١٦ٝ املكط١ٜ ايعا١َ يتأيٝف ٚ ايٓؿط، . ٖطبطت َاضنٛظٙ، اي130
1970ٍ ،394. 
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طيَكؤػة  ِي َمى خيَضاُ و كؤوةَل ا و دةوَلة ش وُ بوو و لةجياتى »دةبا . بة سا  واسكؤصة 
  133«.ئةوة يةكيةتيةك طةس  ِةَلذا كة ِةووو ػتىَ كةوتة ريَشيةوة

)ثؤلؤك( ئاوارة بة ثةيوةٌذ  بةسرةوةٌةذ  ٌيَةواُ دةطةةَيتذاسو طشوثةةكاٌى بةسرةوةٌةذ        
ةبةَش بةبؤضةووٌى ئةةو لةة     يةةكاٌ ري د دا ئةابووس  و طياطةة     لةة  ئابووس  دةكا  كة ضؤُ

طةسوايةداس  دةوَلةتى ولة ػيَوة تؤتاليتاسييةكةيذا ش دةوَلةة  ئةاوشاص  دةطةةَيتى طشوثيَةك     
ذاكىى ٌويَية كة لة ئاكاوى ئاويَتةكشدٌى بةِيَضتشيَ طشوثى خةاوةُ بةسرةوةٌةذي و  قةاصاٌخ و    

ٌى ش تويَةزة خةاوةُ   كاسبةدةطت وكاسوةٌذة ثمةبةسصةكاٌى بةػي كاسطيَشِي ثيؼةطةاص  وباصسطةا  
ئيىتياصةكاٌى بريؤكشاطةي دةوَلةة  و كةطةايةتيةكاٌى ذضبةى طةةسكةوتوو طةةس  ِةَلةذاوةش        

كةواتةة لةة سواٌ ةة      134ِةسكةطيَ طةس بةً طشوثاٌة ٌةةبيَت تةةٌّا ػةتيَكى ريَشدةطةتةية .    
بريوةٌذاٌى تيؤس  سةخٍةيةوة طيظتةوى ليرباه دميوكشاطى سؤرئاوا ٌةك ِةةس وةاف و ئةاصاد     

 كةكاُ ٌاثاسيَضيَت بةَلكو تةٌيا ئاوشاصيَكة بؤ طةسكو  و باَيدةطتى طشوثة ئابووسيةكاُ.تا
 
 زةخهةطستو لة ضةزكوت و باالَدةضتى لة كؤمةلَطا ثيصةضاشيةكاى دا:  -3     
بريوةٌذاٌى قوتاغاٌة  سةخٍةيىش بةتايبةتى )ِؤسكّاميةس( و )ئةادؤسٌؤ( سةخٍةة  قةوهَ و     

كةةشد وةك بٍةةةوا  باَيدةطةةتى   Enlightenmentسؤػةةٍ ةس   جةةذياُ ئاساطةةتة  ِةةضس  
عةقَ ٌيةتى ئاوشاص  و طةسةتا  قوهَ كشدٌةوة  ِضس  تؤتاليتاس ش ِةسضةٌذة سؤػةٍ ةس  بةة   
ئايذيا   ئاصاد  و ثيَؼكةوتَ و بةختةوةس  وشؤظ دةطتى ثيَكشدبووش بةَيً بة بشِوا   ئادؤسٌؤ و 

ةك ِةس بةد  ٌةةِاتَ بةةَلكو كؤي يةةتى وشؤظةى ىلَ     ئايذياكاٌى سؤػٍ ةس  ٌ» ِؤسكّاميةس 
  135«.كةوتةوة لة بةساٌبةس طةػة  فاػيضً و طةسواية و رياُ لة كؤوةَل ايةةكى تؤتةاليتيَش دا  

بةً جؤسة لةطةس ئةو بشِواية بووُ كة سؤػٍ ةس  طةسةسِا  ِةوَلذاٌى بؤ سصطاسكشدٌى وةشؤظ لةة   
لة خضوة  طةسدةوى ئيَظتا » قَ ٌية ش ئةوشؤ دةطةَيتى ِيَضة خوسافيةكاُ و ضةطثاٌذٌى عة

صؤسبةة  بةسِةةوى    136«.داش خؤ  طؤسِاوة بؤ ِةَلخةَلةتاٌذٌى بةىَ ئةةو و ئةةوي  جةةواوةس    
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بريوةٌذاٌى قوتاغاٌة  سةخٍةيي بشيتيةة لةة سةخٍةةطشتَ لةة تةوخي و سةِةٌةذة جياواصةكةاٌى        
دوٌيةا  وةؤديَشُ دا لةة ثاٌتةايى      كؤوةَل ا  وؤديَشُ ش بة بشِوا  ئةواُ ٌاوةٌذ  دةطةَي  لةة 

ئابووسيةوة بةسةو ثاٌتايى كمتوس ضووة و جةختياُ لة طةس كاسي ةس  دووييةٌة  بريوبؤضةووٌى  
)واسكع( و )ظيبةس( دةكشدةوة طةباسة  بة عةقَ ٌية ش وةك طةسةكيرتيَ طيىا  جياكةسةوة  

و جؤس عةقَ ٌية  لةيةكرت  ثشؤطظى ثةسةطةٌذُ لة جيّاٌى وؤديَشُ دا. ظيبةس ِةوَلى داوة دو
 Substantiveكو كعةقَ ٌيةتى جةوِةس  Formal جيابكاتةوةش واتة كعةقَ ٌيةتى ػكمى 

Rationality.ِةَلبةتة كاتىَ ظيبةس  باطى ثشؤطظى بة عةقَ ٌى بووُ دةكةا  لةطةةس    137ك
عةقَ ٌيةةتى   ئةو بشِواية بوو كة لةطةهَ طةسِةَلذاٌى عةقَمى ئاوشاص  ) و طةسِةَلذاٌى كةشدة  

ئاوشاص ( و لة ٌاوضووٌى كشدة  ٌةسيتى لة كؤوةَل اكاٌى سؤرئاوا دا ش ئةً ثشؤطظة ييةةٌيَكى  
صؤس بةسفشاواٌى رياٌى كؤوةَييةتى ئةً كؤوةَل اياٌة دةخاتة ريَش كؤٌرتؤَلى ذظابا  و تيَبيٍةى  

ثيؼةطاص  دةسفةتى  ئاوشاص و ئاواٌخ . بةبشِوا  بريوةٌذاٌى قوتاغاٌة  فشاٌكفؤس  كؤوةَل ا 
ئاصاد  لةبةسدةً تاكةكاُ دا بةستةطك دةكاتةوة و ئريادة  طةسبةخؤياُ كؤٌرتؤهَ دةكا ش عةقنَ 

 لة بةساٌبةس ٌاعةقَ ٌية  دا تةٌاصوه دةكا . 
 138ي  تيؤس  سةخٍةيى كؤٌرتؤه طىَ سةِةٌذ لةخؤ دةطشيَت:

 كؤٌرتؤهَ كشدٌى ريٍ ة  فيضيكى. -1
  دا.كؤٌرتؤىل وشؤظ بةطةس ئةويرت -2
 كؤٌرتؤهَ كشدٌى ريٍ ة  وشؤيى.  -3

كةة   -بةو سادةية  كةة وةعشيفةة  صاٌظةتى طةػةة دةكةا      » ِؤسكّاميةس ثيَيوابوو      
بةِةةةواُ سادة ئاطةةؤ  ئةةاصاد  و بةختةةةوةس  وةةشؤظ و  -خةطةةَمةتيَكى ئةةاوشاص  وةسطشتةةووة

 بةةة سا  بريوةٌةةذاٌى تيةةؤس  سةخٍةةةيى   139«.ئؤتؤٌؤوييةكةةة  وةك تةةاك تاسيةةك دةبيَةةت 
كعةقَ ٌيةتى سواَلةتىكتةٌيا لة بري  بةدةطت ِيٍَاٌى كاسي ةستشيَ ئاوشاص داية بؤ بةديّيٍَاٌى 
ئاوازليَكى دياسي كشاو بة بىَ ئةوة  لة واِيةتى ئاوشاصةكة سامبيٍَىَ و ئةوة بة كبريكشدٌةةوة   
ضة تةكٍؤكشاتىك ٌاوصةد دةكةُ و لةطةس ئةةً بشِوايةةُ كةة ئاوازلةكةة  خضوةتكشدٌةة بةة َِية       
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دةطةَيختواصةكاُ ٌةك سصطاسكشدٌى جةواوةس لةة كةؤتى دةطةةَي . ٌووطةةساٌى ديةاليكتيكى      
سؤػٍ ةس  بةػيَوةيةكى تايبةتى لة بةساٌبةس دسوطت بووٌى ئاساطتة طةشِيٍةوة  كمتةوس و صاهَ   
كشدٌى كمتوس  ئيظتّ كى دا ِةطتياس بووُ و ئةوةياُ ثيَؼاُ دةدا كة لة كثاٌتايى طؼتىكدا 

دةصطا طةسبةخؤكاٌى دةسةوة  دةوَلة  و ثاٌتايي تايبةتى و بة ياسوةتى ويذيا  طؼةتىش  واتة 
و بة ثؼتبةطةنت  140وشؤظ دةسفةتى جيا كشدٌةوة  ػتى عةقَ ٌى و ٌاعةقَ ٌى لةدةطت دةدا  

بة سِواٌيٍى )ظيبةس( بؤ دوو جؤسةكة  عةقَ ٌيية  واتا عةقَ ٌييةتى سِواَلةتى و عةقَ ٌييةةتى  
ش ثيَياٌواية كة عةقَ ٌييةتى جةوِةس  كة لة بةساوبةس عةقَ ٌييةتى سِواَلةتى دايةش جةوِةس  

بة ثيَي ِةٌذَي بةةِاي بةاَي  وشؤيةي وةك دادثةةسوةسي و ئاػةيت وبةختةةوةسي ئاوشاصةكةاُ        
ِةَلذةطةٌ يٍَىَ. سِةخٍةطشاٌى تيؤسي سِةخٍةيي ٌاصية  بةطؼيت و ئؤسدوطةاي كةاس  صؤسةومةيَ    

ك يوٌةيةكى بةسجةطتة  عةقَ ٌييةتى سِواَلةتى لة دري عةقَ ٌييةتى جةوِةس  بةتايبةتىش وة
ئاوػةؤظيتع ػةويٍَيَكى عةةقَ ٌى    » ليَكذةدةٌةوةش ِةةسوةك )جةؤسد فشيظةةُ( وتووويةةتى      

Rational  بوو بةَيً وةعكوهReasonable 141«.ٌةبوو 
 ةةةس  كاسةطةةا  و  كةواتةةة بريوةٌةةذاٌى قوتاغاٌةةة  سِةخٍةةةيي بةتايبةةةتى لةةةريَش كاسي    

ويَشاٌكاسييةكاٌى جةٌ ى دووةوى جيّاٌى طةيؼةتٍة ئةةو دةسةزلاوةة  كةة عةقَ ٌييةةتى سِؤرئةاوا       
بةتايبةتى لة ػيَوة ئاوشاصييةكة  دا ِؤكاس  طةةسةكى كاولكاسييةكاٌةة ش ضةوٌكة ئةةً جةؤسة لةة       

لةةٌاو ثشؤطظةي    عةقَ ٌيية  كةلتوس و تاكيَك دسوطتذةكا  كة لة واِييةتى خؤي دايةذةواَليَت و 
بةسِةً ِيٍَاٌى طةةسوايةداس  دا دةيتويٍَيَتةةوة كةة دواجةاس وةك تةاكيَكى ٌةاوؤ وبيَ اٌةة بةةسةو         
خةوظاسد  وثاطيعي دةضيَت و ياُ ِةس وةك واسكؤصة دةَليَت وشؤظ و كؤوةةَل ا  كتةاك سةِةٌةذك    

ري بةةِا و  بةسِةً ديَتش ِةسبؤيةة ئةواٌةة بةتايبةةتى وةاسكؤصة باٌ ةػةة  ػؤسِػةياُ دةكةشد د       
دةطةَيتى صاهَ بةطةس كؤوةةَل اي وةؤديَشُ.  بةةً جةؤسة بريوةٌةذاٌى قوتاغاٌةة  فشاٌكفةؤس  لةة         
تويَزيٍةوةكاٌى خؤياُ دا طةباسة  بة ِةٌذ َ ضةوكى وةك بةكاَييى بووٌى ثةيوةٌذييةةكاُش بةػةت   

اكشِةِةٌةذ و  توةةةكاٌى وشؤظةى دةطةةَيختواص و ت   بووٌى ثةيوةٌذ  وشؤيى و خودئاطةايى طةاختة و   
ش ة ثيَؼةكةوتووةكاُ يكؤوةةَل ا طةةسوايةداسي   مشولييةةكاُ لةة    ئايةذؤلؤريا  صاَلبووُ و ثةسةطةٌذٌى
 .ريوبؤضوٌى ِي نَ و واسكع و فشؤيذ وةسطش طوودياُ لة ب بةػيَوةيةكى طةسةكى
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 :culture industryثيصةضاشى كلتوز  . تيؤزي ز ةخهةيي و4   
يةكى طؼتى تيؤس  سةخٍةيي تويَزيٍةةوة  واسكظةيضوى   ِةس وةك ئاوارة  بؤ كشا بةػيَوة

ئةستةدؤكع ِةَلوةػاٌذةوة طةباسة  بة باَيدةطتى ئابووس  بةطةس كةؤ  بواسةكةاٌى ريةاُ دا.    
)ِؤسكّاميةس( ساي واية كة كمتوس و ئايذؤلؤريا تةةٌيا سِةٌ ذاٌةةوة  ريَشخةاٌى ئةابووس  ٌةني ش      

س وئايةذؤلؤريا سِؤَليَكةي طةشٌط دةطيَةشُِ بةؤ      بةَلكو ثاٌتةايي تةا سِادةيةةك طةةسبةخؤُ. كمتةو     
 طةقاو ريكشدُ و تؤكىةكشدٌى طيظتىى ِةٌوكةيي.

بريوةٌةةذاٌى قوتاغاٌةةة  سِةخٍةةةيي بةػةةيَوةيةكى ٌيَ ةةةتيفي طةةةيش  كمتةةوس وثشؤطيظةةي 
كمتوسطاص  دةكةةُش بةةجؤسيَك كةة ثَييةاُ وايةة تةةٌيا لةخضوةة  ضةشِكشدٌةوة  دةطةةَيتى          

وةشؤظ دايةة و ئاطةؤي ئةاصادي لةبةةسدةً وةشؤظ دادةخةا  ولةةٌاو          طةسوايةداس  وكؤتكشدٌى
طيظتىى بريؤكشاتيذا دةيكا  بةػت وتوةيَك كة تةٌيا ئةسكى ئابووس  لةطةس ػاٌة وخضوةتى 
طيظتةوى بةكاسبةسي )ئيظتّ كي( و واٌةوة  ئةً طيظتةوة دةكا . )ئادسٌؤ(و)ِؤسكّاميةس( 

 كةُ: بةً جؤسة ثيٍَاطة  كثيؼةطاص  كمتووسك دة
ئةو ثيؼةطاصيية كة ثةٌا بؤ سِةوػي ثاػكؤيةتىش ٌاضةاس  ويواصي خةؤي   
دةبا  و لة ِةٌاو  ئةً باسودؤخةوة طةسِةَلذةدا  و ِةوَلذةدا  طةقاو ريو 
بةِيَض  بكا . ئةو ثةياوة  كة ئةةً ثيؼةطةاصيية سِادةطةيةةٌيَت بةة صؤس      

دةبيَتة ئاطتةٌط لة ثةياوى كجيَبةجيَكشدُ وتةطميي بووُكة. ئةً ثيؼةطاصيية 
بةسدةً طةػةطةٌذٌي تاكة طةسبةخؤكاُ بؤ ئةوة   بةػةيَوةيةكى ئاطاياٌةة و   

  142يةكظةس خؤياُ بشِياس و ذوكي ٌةدةُ.
بةسا  ئةً بريوةٌذاٌة دووس  و بؤػاييةكى طةوسة ِةية لةة ٌيَةواُ واقعةى كؤوةَييةةتى و     

كة ج ةة لةة بةةكاَيكشدٌى بةةِا      طياطى لةييةك و بةسِةً ِيٍَاٌةوة  كمتوس لةييةكى تشةوة
ثيؼةطاص  »يٍَيَتش ِةسبؤية ساياُ واية كة كمتوسيةكاُ و ئاطايى طاختة ػتيَكى تش بةسِةً ٌاِ

كمتوس ئاوارةية بؤ ثةيوةٌذ  دوو واقعى تةواو در بةيةك: ثاٌتةايى وةادد  بةسِةةً ِيٍَةاُ و     
ٌى كمتوس لة ضواسضيَوة  طثاسدٌى ثاٌتايى صةيَ. ػيَواصيَك بؤ دةسبشِيٍى ثشؤطظى بة وؤديَشُ بوو
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Press,1972, pp.137-154. 
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بةةً جةؤسة بريوةٌةذاٌى قوتاغاٌةة       143«.كاَي كمتوسيةكاُ بةة لةؤريكيَكى تةةواو باصسطةاٌى    
فشاٌكفةةؤس ش سِةخٍةةة  توٌةةذياُ لةةة ثيؼةطةةاص  كمتةةوس ش واتةةا بوٌيةةادة بةةةعكَ ٌي كةةشاو    

ة. ئةادؤسٌؤ  وبريؤكشاتيضةكشاوةكاُ طش ش كة كمتوس  وؤديَشٌى خظةتؤتة ريَةش ضةاوديَشي خؤيةةو    
خود  تةكٍةلؤريا و ئاطايي تةكٍةلؤر  دياسدةيةةكى  » طةباسة  بة ثيؼةطاص  كمتوس ثيَيواية 
دةقثيَوةطشتةوو و داسوخةاو  بةسِةةً     mass cultureٌويَى لة فؤسوى كمتوس  جةواوةس  دا 

 واتة كمتوسيَك كة يةك فؤسً يا144ُ«.ِيٍَاوة ٌةصعة  سةخٍة  لة ٌاو دةبا  و بيَذةٌ ى دةكا 
بةةً   شضةٌذ فؤسويَكى دياسيكشاو بةسدةواً كؤثى دةكاتةوة و وةك ػتيَكى جيّةاٌى دةخياتةةسِوو  

يةةةكى باصسطةةاٌى و لةةة سؤذةةة كاَي بيَةةت بةةةةدكمتةةوس   بةكاسبةةةس  دالةةؤريكى لةةة جةةؤسة 
يَت و فؤسِويَك لة صةوقيَكى ٌضً و طادة  سةػؤكى بةسِةةً ديَةت كةة    يذةبشِئيظتاتيكييةكة  دا

 ويٍَةيةكى ٌاسِاطةت  كة ية لة طةثاٌذٌى ئايذؤلؤريا  ئيظتّ كيى طةسوايةداس ئةسكةكة بشيتي
. ئةواُ بةة  و دةيكا  بة وؤديَن لة ثةيوةٌذيية كؤوةَييةتيةكاُ دةخوَلكيٍَىَياُ ويٍَةيةكى صاهَ 

ثيَطةواٌة  طةػبيٍى وةاسكع بةة ئايٍةذةو ثَيؼةكةوتَ بةة ػةَيوةيةكى سِةػةبيٍاٌة طةةيش          
ووس  وكمتوسياُ دةكةشدش كيَؼةة  دوٌيةاي وةؤديَشُ ي  ئةةواُ تةةٌيا       طيظتةوى طياطي وئاب

تايبة  ٌةبوو بة طيظتةوى طةسوايةداس  بةَلكو لةطةس ئةو سِاية بووُ كة ئةوة ثةيوةطتة بةة  
دوٌيةةاي بةعةةةقَ ٌي كةةشاو و طيظةةتةوة طؤطياليظةةتيةكاُ يةةاُ طةةةسوايةداس  دةوَلةةةتيؽ  

ككقةفةطي ئاطٍنيك   بوٌيادة عةقَ ٌييةةكاُ طةةيش   ِةس وةك ظيبةس ئايٍذةياُ وة» دةطشيَتةوة
دةكشد كة سِؤر لة دوا  سِؤر دةسفةتى سِصطاسبووُ كةورت دةكاتةوة. لة طةس ئةو سِايةة بةووُ كةة    
تاك ئةطري  جيّاٌيَك بووة كة طةسواية تيَيذا لة سِادةبةدةس ضةقى بةطتووة و كةَلةكة بةووة و  

ئيةذ  كيَؼةة     145«.ياد ضةشِراوٌةتة ٌةاو يةكةةوة   ئابووس  وطياطةة  بةػةيَوةيةكى سِوو لةةص   
جةوِةس  ئةوة بوو كة ِضس ٌاتواٌيَت دوٌيا ب ؤسِيَت و طيظتةً ِيٍَذة بٍةواكاٌى  خةؤ  ثتةةو   
كشدووة كة ِةووو ئايذيايةكى طؤسِاُ ػكظت دةخوا  و ئةوةؾ ثيَطةواٌة  تيَض  ياصدةِةوى 

ةطوفةكاُ تةٌيا لةة سيَ ةا  جيةاواصةوة    فةيم»واسكع طةباسة  بة )فيوسباخ( بوو  كة دةَليَت: 
                                                           

ش تّشاُش 2: افؼني جّاٌذيذةش ٌؼش ٌىش ضاث ش وارطاُ وكتب فشاٌكفوس  ش  نٛغ١ ٚ اغتفٔ آب٘. ايو 143
 .62(ش ه 2010)1389
 .50ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه  تّٛ بٛتَٛٛض. 144
 .265. ِةواُ طةسضاوةش ه145
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دواجا ِةوٌيع ثيَيوايةة داٌثياٌةاٌى     146«.جيّاٌياُ ساظة كشدووة لة كاتيَك دا ثشطةكة طؤسِاٌة
دووييةٌة وةك ويتؤد دةتواٌيَت سادةيةك بؤ ئةو ومى ٌىَ كؤوةَييةتية ِةٌووكةييةكاُ دابٍيَت 

يةتى داوةصساوة. و ثاػةاُ تاكةةكاُ   كة لةطةس بٍةوا  كؤٌرتؤهَ و ِةروووُ و طتةوى كؤوةَي
دةتواٌَ خود و ػوٌا  خؤياُ لة ثةيوةٌذ  ٌيَواخنود  بةدي بيٍََ كة لة طةشةو  طةىَ وةؤديَمى    

بةةً جةؤسة   147ٌؤسواتيعى داٌثياٌاُ دايةش كة بشيتية لة خؤػةويظتى و وةاف و طةؤليذاسيَتى.  
ياس  دةكشيَت كة تيَيذا تاك لةوياٌى ئةً طىَ وؤديَمةش وةسجة ػكميةكاٌى ثةيوةٌذ  كاسليَك د

خؤ ك بةدةطت ديٍَىَ. لة كؤتةايى دا بريوةٌةذاٌى    ِةوةكييةتىطشاٌتى ككةساوةتى خؤ ك وك
سِةخٍة  سِاديكاَلي لة ثيؼةطاصي كمتوس دةطشُ. ئايةذيا  ثةةٌّاٌى ٌةاو     قوتاغاٌة  فشاٌكفؤس 

ٌي بكةا  و  ئةً سِةخٍاٌةة تةاكيَكى طةةسبةخؤية كةة دةتواٌَيةت خةؤي كةةً تةا صؤسي عةةق َ         
دةتواٌيَةةت ئةةةو طوتةةاسة  148 طيظةةتةويَكى دميةةوكشاتى ساطةةتةقيٍة و طؼةةتى دابةةني بكةةا . 

ئايذؤلؤريية جياواصاٌة ػي بكاتةةوةو سِةخٍةةياُ ئاِساطةتة بكةا  كةة بةطةةسيذا طةةثَيٍشاوُش        
ِةسوةِا تواٌاي ئةوة  ِةية لة بةساوبةس طشوث و كؤوةهَ بوةطتيَت و سِاي طةسبةخؤي ِةةبيَت  

ئةواٌيرتدا طفتوطؤ بكا ش واٌا  ٌاسِاطتةوخؤي ئةً بابةتة ئةوةية كةة كةطةايةتييةكى    ولةطةهَ
 ئةوتؤ دةتواٌيَت بٍةوا  طيظتةويَكى دميوكشاتى سِاطتةقيٍة وطؼتى دابني بكا .

 

 يوزطو يابسماس و بهياتهانةوةى تيؤزى زةخهةيي تةوةزى دووةم :
يي بةػيَوةيةكى بةسفشاواُ جياواصة لةة  تويَزيٍةوةكاٌى ِابشواغ طةباسة  بة تيؤس  سةخٍة

ٌةةةوةي يةكةةةً و لةةة بٍةةةسِة  دا بريوبؤضةةوٌةكاٌى خةةؤ  لةةة ضواسضةةيَوة  تيةةؤس  سةخٍةةةيى  
خظتؤتةسِوو طةباسة  بة صةسوسةتى ثةيوةٌذ  ٌيَواُ صاٌظةتة كؤوةَييةتيةةكاُ و    )ِؤسكّاميةس(

ةخٍةييةوة طةيش  بةسِةوى ئايذيا  سصطاسبووٌى وشؤظ. وةك بريوةٌذيَكى سةخٍةيي بةديذيَكى س
ٌةوة  يةكةوى قوتاغاٌة  فشاٌكفؤس  دةكا  و ِةةوهَ دةدا  لةة ِةٌةذ َ بٍبةطةتى فكةش       

                                                           

ش 3. بابك امحذ  ش واسكع و طياطت وذسُ)واسكع و طياطةتى وؤديَشُ(ش ٌؼش وشكضشضاثى146
 .781(ش ه 2002)1381تّشاُش
 .108ووش هطةسضاوة  ثيَؼز. نُاٍ بَٛٓري، . 147
. تذ بٍتوُ و ياُ كشايبش فمظفة  عموً اجتىاعي)فةلظةفة  صاٌظتة كؤوةَييةتيةكاُ(ش  : ػٍّاص 148

 .212 -211(ش ه2005) 1384طةش تّشاُ شآاٌتؼاسا   طظة َؤوظىى و ذلىود وترذش 
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سصطاس  بكا  كة ئةً قوتاغاٌةيةياُ توػى وةطتاُ كشد. لةييةكى تشةوة كؤوةةَليَك فاكتةةس    
كةةةوة جيةةاواص كاسي ةةةسياُ لةطةةةس بةةري  ِابشوةةاغ ِةةةبووش سواٌ ةةة و بريوبؤضةةووٌى لةيية

لةطةسدةوى كاسةطاتى ٌاصيضً دا طةَيلةة بةوو ش لةة ييةةكى تةشةوة ثةاؾ سووخةاٌى ٌةاصيضً و         
طةسِةَلذاٌى طيظتةويَكى طةقاو ري  ياطاطةسا و دميوكشاتى لة ئةَلىاٌيا  سؤرئاوا لة ػةكمى  

   149كؤواس  فيذساهَ كاسي ةسيةكى صؤس  لةطةس دسوطت بووٌى ديذطا  ِابشواغ ِةبووة.
 
 مازكطيصم:يابسماس و  .1

ِابشواغ وةك بريوةٌذيَكى طةػبني بة ئاييٍذة  كؤوةَل ا  وشؤيةي و ضةايك لةة بةواس      
طؼتىش داكؤكى لة بةِا دميوكشاتيةكاُ دةكا . ِةسوةك ثيَؼرت ئاوارة  ثيَ كشا طةسِاٌةةوة بةؤ   
دةقة فةلظةفيةكاٌى ِي نَ و خؤ دووسخظتٍةوة لة واسكظيةتى ئةستةةدؤكع و طشٌ يةذاُ بةة    

سةخٍةيى لة بةسِةوةكاٌى واسكع داش سةوتيَكى ٌةويَى واسكظةى ِي َمةى دسوطةت      سةِةٌذ 
كشد. بةػيَكى صؤس لة تويَزةساُ لة طةس ئةوة كؤكَ كة ِابشواغ ٌويٍَةسايةتى ٌةةوة  دووةوةى   
قوتاغاٌة  فشاٌكفؤس  دةكا  ش ئةو ٌةوةية كة تيؤسي سِةخٍةيي بةسةو قؤٌاغيَكى ثيَؼةكةوتوو  

وا  ليَكشد صياتش بكشيَتةوة بةسِووي صاٌظتةكاٌى تةشداو صؤستةش بطةيَتة ٌةاو      و بةسفشاواُ بشد كة
ِابشواغ ِةوَلي دا بة دوسخظتٍةوة  تيةؤسي سِةخٍةةيي   150دةطتكةوتة تيؤسي وويتؤدييةكاُ.

قوتاغاٌة  فشاٌكفؤس  لةو سِةػبيٍية قوَلةي كة لة دةيةي كؤتةايي تةوةةٌى ٌةةوة  يةكةةوى     
ةي بريوةٌةذةكاٌى طشتبةوو ش ثةشؤرة  سِصطةاسخيواصي لةة تيةؤسي       قوتاغاٌة  فشاٌكفؤس  دا يةخ

بةسدةواوى ثيَبذا  و ِةوَلى  سِةخٍةيي قوتاغاٌة  فشاٌكفؤس  دا طةسلةٌويَ  بٍياتى بٍيَتةوة و
دؤصيٍةوة  ثاطاويَكى ٌو َ بذا  بؤ تيَثةسِيَ لة سةوػى بةػتبووُ لةة طةةسوايةداس  و طةيىا    

و ثيَؼةةكةوتَ و واِيةةة  و لةةؤريكى صاٌظةةتة     ٌي ةتيعةةةكاٌى ثشؤطظةةى عةقَ ٌيةةة   
ِابشوةةاغ   151كؤوةَييةتيةةةكاُ و خةطةةَمةتة ٌاعةقَ ٌيةةةكاٌى لةةة داسِػةةتٍى طياطةةة  دا. 

سِواٌ ةيةكى سِةخٍةةيي بةؤ خةود  واسكظةيية  خظةتةسِوو ش واسكظةيية  يي ئةةو تةةٌيا         
ي  ِابشواغ » ةَليَت: ئايذؤلؤريا ياُ بريوباوةسِيَكى طياطي ٌية بةَلكو ِةسوةك )ثؤه سيكؤس( د

                                                           

 .107. ذظيٍعمى ٌوصس ش باصخواٌى ِابشواغش طةسضاوة  ثيَؼووش ه 149
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 .212. ذظني بؼرييةش طةسضاوة  ثيَؼووش ه 151



 69 

بةة    152«.واسكظية  ٌة صاٌظتيَكى ئةصوووٌيية ٌة صاٌظتيَكى تةئةوولييةش بةَلكو سةخٍةيةة 
ِؤي واسكظييةتةوة دةتواٌني بة ػيَواصيَكى واددياٌة بري بكةيٍةوة و ِةسوةِا دةتواٌني تيةؤس و  

واجةاس واسكظةيية    ثش اكتيك بة طؼتى ليَك جيا بكةيٍةوة ياُ ئاويَتة  يةكرتياُ بكةةيَ . د 
ش تيؤسييةة  يةكةًي  ِابشواغ باٌ ةػة  بريكشدٌةوة و ػيكشدٌةوة دةكا  بة دوو ئاسِاطتةدا. 

كةةة ِةلووةسجةةة بابةتييةةةكاُ ػةةي دةكاتةةةوة و ِةوَلَةةذةدا  لةةة تةةةسكي  طةةةسِةَلذاٌة    
تايبةتييةكة  و دسوطت بووٌى لة ٌاو وَيةزوو دا تةَي بكةا  واتةا بةة ئاِساطةتة  ئةةصوووٌى        

ش تواٌاكةيةتى لة طةةس كشاٌةوةيةيةةكى واقيعاٌةة  دةسفةتةة بةؤ      دووةًوةَييةتى واقيعي. كؤ
تيؤسي سِةخٍةيي ِةةسوةك ئاوةارة  ثيَكةشا جةةخت لةطةةس سِةِةٌةذ         153ثشاكتيكى طياطي.

ِي َمى ِضسي واسكظي دةكاتةوة ئةً تيؤسة يوٌة  ئابووسياٌة  واسكظيية  سةد دةكاتةوة كة 
ؤلؤريا و طياطة  وةك طةسخاُ لةة ييةةٌى ريَشخةاٌى ئابوسييةةوة ديةاس       تيَيذا كةلتووس وئايذ

دةكشيَت. ِابشواغ لة بٍياتٍاٌةوة  تيؤس  سةخٍةيى ِةسطيض خؤ  ٌةبةطتةوة بة ػيكشدٌةوة  
طادة و سووكةػةاٌة  و بةة ثيَطةةواٌة  واسكظةيية ئةستةدؤكظةةكاُش فاػةيضوى تةةٌيا وةك        

ىل ليَك ٌةدايةوة ياُ بة ثيَطةواٌة  بريوةٌذاٌى ثةاؾ  طيىايةكى طؤسِاو  طةسوايةداس  وؤٌؤثؤ
جةٌ ى دووةً دياسدة كؤوةَييةتيةكاٌى تةٌيا لة ضواسضيَوة  تؤتاليٍةاسيضً دا ػةى ٌةةكشدةوة.    
ػيكشدٌةوة  ضةةوكى كدةطةةَي ك لةةو بابةتةة طةشٌط و رَيشخاٌياٌةةُ كةة ِابشوةاغ لةة          

ةسفشاواٌى كةشدووة. بةةبشِوا  ِابشوةاغ    بٍياتٍاٌةوة  تيؤس  سةخٍةيي دا بايةخى ثيَةذاوة و بة  
دياسدة  كدةطةَي كئةطةس لةِةووواُ صياتش لة فاػية  دا خؤ  دةسخظتووةش بةَيً لة ِةواُ 

 كا  دا ثشةٌظيثى كؤوةَل ا ليربالةكاٌيؼة. 
 

 يابسماس و مةعسيفةى ئاشادخيواشانة: .2
سة  بةسةوػى سصطةاسبووُ  ِابشواغ لة تويَزيٍةوةكاٌى دا ِةٌذ َ ثشطياس دةوسوريٍَيَت طةبا 

لة سةوػى باَيدةطتى ِةٌووكةيى و ِةوَلى ضايك كشدٌى و صيٍذووكشدٌةوة  تيةؤس  سةخٍةةيى   
دةدا  . ي  ئةو ثشطياسةكة ئةوةية كة ويٍَة  سةوػيَكى ثيَويظت بؤ دسوطت كشدٌى تيؤسيَكى 

                                                           

حتطٜط ٚتكسِٜ: دٛض  ٙ. تًٝٛض، ت: فالح ضحِٝ،  ثيا ش. بٍٛ ضٜهٛض، ذلاضطات يف األٜسٚيٛدٝا ٚ ايٝٛت152ٛ
 .302،ٍ 2002زاضايهتاب اجلسٜس املتحس٠، بريٚت،

 .95ش طةسضاوة  ثيَؼوو ش ه  عال٤ طاٖط. 153
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باٌ ةػةةكشدُ بةؤ    كؤوةَييةتى عةقَ ٌى ضيية كة بتواٌشيَت ثيادة بكشيَت كة ِةَلذةطةتىَ بةة  
ئريادة و ئاطايى وشؤظةى ِاوضةةسخ بةة جؤسَيةك كةة بكشَيةت سيَ ايةةكى طوزلةاو و وةػةشوع          

لةة سوو  فةلظةةفة  طياطةيةوة تيةؤس       154بذؤصسيَتةوة بؤ سصطاسبووٌى ِةةووو وشؤظايةةتى.  
سةخٍةيى ثةيوةٌذييةكى ٌضيكى لةطةهَ ئايذياكاٌى تيؤس  ليرباه ك طيك  وتيؤسة دميوكشاتيةكاُ 

ا ِةية و لة ِةواُ كا  دا سةخٍة  واسكظيى طةباسة  بة دميوكشاطى ليرباه ثةسة ثيَذةدا . د
بريؤكة  طةسةكى ِابشواغ ئةوةية كة لةبةس ئةوة  ليرباليةضً ثةيوةٌذيةةكى تؤكىةة  لةطةةهَ     
طةسوايةداس  دا ِةية و ليَشةػةوة سؤَلى ِةية لة توٌذوتؤهَ كشدٌةى دةطةةَيتى كعةقَ ٌيةةتى    

كِةسبؤية ِةسطيض ٌاتواٌيَت ئايذياكاٌى خؤ  بثاسيَضيَت و بةِيَضياُ بكا  ئةو ئايةذيا و  ئاوشاص 
بريؤكاٌة  كة بٍطيٍةكةياُ بؤ سؤػٍ ةس  دةطةسيَتةوة وةك ثيَؼكةوتَ و ئاصاد  و يةكظاٌى و 

 كؤوةَلك ضةوكى تش. 
ووُ  لةوةسِ بةبشِوا  ِابشواغ تيؤسيظيةٌى سةخٍةيي لة جياتى طشٌ يذاُ  ياُ ٌي ةساُ ب   

ثشؤليتاسيا  جيّاٌى دةبىَ وشؤظ وةك كِةوةةكك وةبةسضةاو ب شيَةت...و ئايةذيا  كيةكيةةتى      
وشؤظك تةٌيا لةطةدةوى ئيَظتا داية كة ئةً بريؤكةية تاسِادةيةك بووة بة كذةقيكةة كو دةبةىَ   

ةتية بريوةٌذ  سةخٍةيى داكؤكى ىلَ بكا ش ِةسضةٌذة ِيض طشٌتيةك لة ئاساداٌيية كة ئةً يةكي
 155بةدي بيَت و بة ئاكاً و طةسةزلاوى خؤ  ب ا .

كاسة ِضسيية فةلظةفيةكاٌى ِابشواغ دةيلة  لةطةس ِةوليَك دةكا  بةؤ داِيٍَةاٌى        
تيؤسيَك كة صاٌظتة وشؤظايةتيةكاُ كؤ بكاتةوة  لة ريَش طاية  طيظتةويَكى ِةوةكى دا و بة 

طشٌ رتيَ ثةسةثيَةذاُ  » ُ ٌةِيََميَت و دةتواٌني بَمينَي ثؼتيواٌى فةلظةفة جياكشدٌةوة  ٌيَواُ صاٌظتةكا
كة ِابشواغ بة تيؤس  سةخٍةيي داوة دسوطت كشدٌى كاسليَكة لة ٌيَواُ فةلظةةفة و كؤوةَلٍاطةى و   
صاٌظتى طياطة   ثيَيواية دةػىَ تيؤس  صاٌظت بة ثيَةى ِيَشوٍيوتيةك و فةلظةةفة   ِاوضةةسخى     

واتةة بةشِوا  بةة دابةةؾ بةووُ و جياكشدٌةةوة         156«.تةواو دا صواُ ئاويَتة بكشيَت لة ِةوةكيَكى
صاٌظتةكاُ ٌيية و دةبىَ ِةوووياُ لة كؤوةَل ا دا سؤَلةى سصطاسخيواصاٌةة ب يَةشُِ و ليَةشةوة بريؤكةة       
طةسةكى ِابشواغ ئةوةية كة كؤوةَل ا  ئايذياىل ئةو كؤوةَل ايةية كة ِةووو ػتيَك بة عةقَ ٌى 
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 157يةدا داوا  ػيَواصيَكى ٌؤيي وةعشيفة دةكا  واتة: صاٌظتة سةخٍةييةكاُ.بكشيَت و لةً ضواسضيَوة
ِابشواغ طوواُ لةوة دةكا  كة صاٌظت بةواٌا ثؤصةتيعيظةتيةكة  بتةواٌىَ ئةةو جيّاٌةة تةاوتو َ      

كاُ ةبكا  كة خةَلك بةسِةةوى ديٍََيةتش سَيةك وةك ئةةوة  بةطةةسكةوتووييةوة صاٌظةتة طشوػةتي       
ويتؤديةةكاُ   -ت دةتواٌني بةَل ة بؤ ثةيوةٌذ  جؤسايةتى ٌيَواُ سيَظا لةؤريكى و دةَليَ تاوتويَى دةكةُ

و بةسرةوةٌذ  وةعشيفة لةِةوبةس طىَ كشدة  تويَزيٍةوة بيٍَيٍةوةش واتةطىَ جةؤس بةسةرةوةٌةذ  لةة    
 وةعشيفة ياُ ِؤطشيي وشؤيي جيادةكاتةوة.

 ٍيكى ديَتة ئاساوة.ػيكاسييةكاُ دا بةسرةوةٌذ  وةعشيفة  تةك -لة صاٌظتة ئةصوووٌى -1

 ساظةييةكاُ)ِيَشوٍيوتيك( دا بةسرةوةٌذ  وةعشيفة  ثشاكتيكى.   -لة صاٌظتة ويَزوويى -2

158لة صاٌظتى سةخٍةيى دا وةعشيفة  سصطاسخيواصاٌة.  -3
 

كةواتة بة بشِوا  ِابشواغ ِةس كاً لةةً طةَى ٌةسيتةة لةطةةس بٍةةوا  جؤسَيةك بةسرةوةٌةذ          
   تايبة  بٍيا  ٌشاوة:   Knowledge-constitutive interestوةعشيفةطاص 

كؤوةَلٍاطى ياُ سيَباص  ثؤصةتيعيظتى لةطةهَ جؤسيَك لةة بةسرةوةٌةذ  تةةكٍيكى بةؤ ضةاوديَش       
ٞ كشدٌى سةفتاس  كؤوةَييةتى دا ِاوسيَية. ػيكشدٌةوة  ساظةيى دةسبشِ  بةسرةوةٌذ  كشداسية ) ( عًُد

س دا تيؤس  سةخٍةيي تيؤسيَكى كشدةيةي و ممكيٍةة   بؤ ثاساطتٍى طؤليذاسيَتى كؤوةَييةتى. لة بةساٌبة
 بشِياسداُك صياتش بطٍة ثيَؽ.-شضوٌكة تاكةكاُ ذةص دةكةُ لة طٍووس  تواٌا  كخود

يظةتٍباتى ِةيةة و ثةيوةٌةذ  ٌيَةواُ     ئبةسا  ِابشواغ وةعشيفة  ئاصادخيواصاٌةة ذاَلةةتيَكى    
لةة طةةسةتادا تيَيةذا طةةسِةَلذةدا      وةعشيفة  تيؤس  و ثشاكظظى رياُ واتة بواس  ئةو بابةتاٌة  

   159ويَشِا  ثةيوةٌذيكاس  ػيَواو  طيظتةواتيك و سةوػى داثمؤطيٍى بةػةسعى كشاو دةطشيَتةخؤ. 
بةً جؤسة تيؤس  سةخٍةيي لةطةس بٍةوا  جؤسيَك لةة كبةسرةوةٌةذ  وةعشيفةة  سصطاسخيواصاٌةة     

Emancipator cognitive interest  َةيؼةةنت لةةة دةسفةةةتى داوةةةصساوة بةةة ئاساطةةتة  تي 
ئاصادكشدٌى بكةسة كؤوةَييةتيةكاُ لةة كؤتوبةٌةذ  ئاطةتةٌ ى ٌاثيَويظةت و ػةيَواصة بةةدةصطايى       
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بة بةشِوا  ِابشوةاغ وةعشيفةة  جةؤس  يةكةةً       160كشاوةكاٌى بريكشدٌةوةو ضةوكة ػيَويٍَشاوةكاُ.
ئةوةؾ دةبيَتةة   بابةتى كاسكشدُ لةطةس طشوػت و كؤٌرتؤه ودةطتكاسي كشدٌى طشوػت دةخاتةسِووش

ِؤ  طةسِةَلذاٌى صاٌظتة طشوػتيةكاُ  و تةكٍةلؤريا. وةعشيفةة  جةؤس  دووةً دةسفةةتى ساظةة و     
ليَك تي ةيؼنت دةخوَلكيٍَىَ و تواٌا  ئةوةواُ ثيَ دةبةخؼيَت ثةيوةٌذ  لةطةهَ ئةواٌيرت داببةطتني لة 

ة ساواُ لةوةسِ خؤوةاُ و ػةيَواص    ثيٍَاو بةسرةوةٌذ  ِاوبةؾ دا. بةَيً وةعشيفة  طيَيةً بشيتيية ل
بريكشدٌةوةواُ طةباسة  بة جيّاُ بة ػيَوةيةكى طةةسبةخؤياٌة و دةيةةويَت جوَسيَةك لةة ئةاصاد  و      
يةكظاٌى و دادثةسوةس  بيٍَيَتة ئاساوة. ليَشةوةية كة تيؤس  ثةيوةٌذيكاسي ِابشوةاغ طةةسِةَلذةدا    

ةيوةٌةذياُ ِةيةة. بةةَيً )كويكؤفظةكى(     ضوٌكة وشؤظةكاُ ج ة لة طشوػت لةطةهَ يةكرتيؽ دا ث
ِةيض ٌةةبيَت ج ةة لةة ِةةوَليَكى تةش        » سةخٍة  لة وةعشيفة  ئاصادخيواصاٌة طشتووة وةك ئةوة  

ٌاطةسكةوتوو لة ٌةسيتى ئايذياليضوى ئةَلىاٌى دا بؤ تةجاوصكشدٌى درايةتى ٌيَواُ عةةقَمى كشدةيةي و   
بة كوستى لة سواٌ ة  ِابشواطةوة تيةؤس     161«.دا عةقَمى تيؤس  واتة لة ٌيَواُ وةعشيفة و ئريادة

سةخٍةيي ثيَويظتى بة بٍياتٍاٌةوةيةكى تةةواو ِةيةة كةة بتةواٌَى لةة بٍبةطةتةكاٌى كفةلظةةفة         
ئاطاييك سصطاس  بكا  و لة عةقَ ٌيةتى ٌي ةتيعةوة بةةسةو عةقَ ٌيةةتى ثةؤصةتيعى ببةا ش واتةة      

طةسةكى بةعةقَ ٌى بووٌى ئاوشاصييةة كةة بةةواٌا     ئاوازلى تيؤس  سةخٍةيي بٍياتٍاٌةوة  كيَؼة  
ٌةواٌى واٌا و ئاصاديية. ِابشواغ ئةسكى بٍياتٍاٌةوة  طةسضاوة سةخٍةية صيٍذووةكاٌى ٌاو كمتةوسة  

ةوة دةطت بةكاسةكة دةكاتةةوة و ي  ئةةو   يدميوكشاتييةكاُ دةطشيَت ئةطتؤ. بة طةػبيٍيةكى تايبةتي
َ  وتووةكاُ ثيَكّاتةيةةكى طةةسةكى بوٌيةاد     كمتوس  كؤوةةَل ا وةؤديَشُ و ثيَؼةكة     جيّةاٌى رية

world-life   لةقةَلةً دةدا ش ثيَكّاتةيةكى صيٍذووة كة بٍةوا  ِةَلظوكةوتى ئيَىةية و دةتواٌيَةت
دواجاس ِابشواغ ثشطى وؤديَشٌة دةطةسِيٍَيَتةةوة بةؤ    162بةسِةَلظتى دةطةَيتى ثيؼةطاص   بكا . 

ت دةخاتةةسِوو كةة ثةشؤرة  وؤديَشٌةة كةة سةطةى لةة طةياقى         ئةسطؤويٍَ» ثةياوةكاٌى سؤػٍ ةس  
بةة   163«عةقَميةتى طةسدةوى سؤػٍ ةس  داية بة تةواو ٌةكشاو  واوةتةوة و ثيَويظتة تةواو بكشيَت
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ثيَطةواٌة  )ليوتاس( كة ثيَيواية ويَزوو كؤتايي بة وؤديَشٌة ِيٍَاوة و طةسدةوى ذةكايةتة وةصٌةكاُ 
كة كاسي ةسييةكى طةيشياُ لةطةةس وؤديَشٌةة    metanarrativeواٌة  بةطةسضووة. ئةو ويتاطريِاٌة

ِةبووة: وةك سصطاسبووٌى ِيَذ  ِيَذ  عةقنَ و ئاصاد ش بايةخذاسبووٌى ػةيَتاٌة و تشطةيٍَةس  كةاسو    
بةساِِ  ليوتةاس   164دةوَلةوةٌذبووٌى وشؤظايةتى بةِؤ  صاٌظت وتةكٍيكى طيظتةوى طةسوايةداس .

وةاسكيوص لةة ػةطةتةكاُ دا    لة ييةكى تةشةوة ِشبةش    طةنياٌذش بةَيً  ئةواٌة ػكظتى وؤديَشٌةياُ
بشِواي بةً بريؤكةية بوو كة ِةووو بضوتٍةوة كؤوةَييةتيةكاُ لة ٌيَواُ قوتابياُ و كةويٍة ئةتٍيةكاُ 

   165بؤ ويَزوو دسوطت كشدووة. دا توةى ٌويَي ػؤسِػ يَشِياُو جيّاٌى طيَيةً 
كؤوةَييةتى و وشؤظايةتيةكاُ ِابشواغ ثيَيواية ثؤصةتيعيضً كة  بةً ضةػٍة طةباسة  بة صاٌظتة

صاٌظتى باَيدةطتة و باٌ ةػة  ئةوة دةكا  كة طةيؼنت بة ذةقيكةة  لةة سيَ ةا  ئةةصوووُ و بةة      
ػيَوة  ئةوثشيكى بة دةطت ديَت و صاٌظت دةتةواٌىَ بيَ يةةُ بيَةتش ئةةسطؤويٍَت دةخاتةةسِوو كةة       

لة صاٌظتة وشؤظايةتيةكاُ دا ٌةاتواتىَ يطةايي صاٌظةتة طشوػةتيةكاُ      ثةيوةٌذ  ٌيَواُ خود/ بابة 
بكاتةوةش ضوٌكة لةً صاٌظةتةدا وةعشيفةة لةطةةس بٍةةوا  خةود/ خةود دادةوةةصسيَت و ِةسبؤيةة         
وةعشيفة بة بةسرةوةٌذ  ياُ ِؤطشيي وشؤيي دةبةطتيَتةوة كة صاٌظتةكة دةيةويَت بةد  بيٍَيَتش لةة  

ِريويٍيةوتيكى داش ئةلتةةٌاتيعى   _ٌى ػيكاس  و وةعشيفة  ويَةزوويي بةساٌبةس وةعشيفة  ئةصووو
خؤ ش واتة صاٌظتى سةخٍةيي ياُ وةعشيفة  ئاصادخيواصاٌة دةخاتةسِوو كة ياسوةتى وةشؤظ دةدا  بةؤ   
دسوطت بووٌى ئاطاييةكى ساطتةقيٍة لةوةسِخؤ . طةةسةسِا  ئةةو ِةةووو كؤتوبةٌةذ و طاٌظةؤسة       

اُ ئةوِةوَلة بةسدةواوة  كة بؤ ِيَؼتٍةوة  لة ضواسضيَوة  ثؤصةتيعيضً لةطةس ئةً صاٌظتاٌة ِةبووة ي
دساوةشدةتواٌيني بؤ ثؼت ري  لة تيَشِواٌيٍى ِابشواغ ئاوارة بةة ػؤسػةةكاٌى ئيَظةتا  سؤرِةةَيتى     
ٌاوةسِاطت و باكووس  ئةةفشيكا بكةةيَ كةة بةػةيَكى ئةةً بضووتٍةواٌةة لةة ريَشكاسي ةةس  صاٌظةتة          

 ة ديوة سصطاسخيواصييةكة  دا طةػة  كشدووة.كؤوةَييةتيةكاُ ب
تيؤس  ِابشواغ بةؤ دميوكشاطةى طةسضةاوةكة  بةؤ تيةؤس  سةخٍةةيي       بةً جؤسة دةتواٌني بَمينَي  

قوتاغاٌة  فشاٌكفةؤس  دةطةسِيَتةةوةش ٌةوةيةة  يةكةةوى ئةةً قوتاغاٌةيةةش وؤديَشٌةة و كمتةوس          
ة و ي  ئةواُ طيظتةوى وؤديشُش كؤوةةَل ا   سؤرئاواياُ لة عةقَ ٌيةتى ئاوشاص  دا كوس  كشدبؤو
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طةسكو  و صؤسةوميَي و تؤتاليتاسيضوى بةسِةً ِيٍَاوة و لة ضواسضةيَوة  ئةةً طيظةتةوة دا وةشؤظ     
تووػةةى ٌةةاوؤبووُ و بةػةةتبووُ دةبيَةةت و ئاطةةؤكاٌى ئةةاصاد  لةٌاودةضةةَش بةةةَيً ِابشوةةاغ بةةة  

ئةً ثشطة ضاسةطةس دةكا  و ثيَيوايةة لةة    خظتٍةسِوو  عةقَ ٌيةتى ثةيوةٌذيكاس  بةػيَكى طةوسة 
ِةٌاو  كمتوس  ثةيوةٌذيكاس  دميةوكشاتى دا دةتةواٌيني ثاٌتاييةةكاٌى ئةاصاد  بةةسفشاواُ بكةةيَ و       

 ليَشةوة وةك ئةةسطؤويٍَت بةؤ ئةةو صاٌظةتة     ئةوةؾ بة يةكيَك لة بٍةواكاٌى دميوكشاطى دادةٌيَت. 
ةكا  دةػيَت ِةٌذ َ دةسكةوتةكاٌى لةة ثةيوةٌةذ    ِابشواغ بة وةعشيفة  ئاصادخيواصاٌة ٌاوصةد  د

ش بة بذؤصيٍةوة ٌيَواُ صاٌظتة كؤوةَييةتى و وشؤييةكاُ و بضووتٍة سصطاسخيواصييةكاٌى جيّاٌى خؤواُ
لة جيّةاٌى عةةسةبي و    ثَمؤطني و طةسكوتكاس  طيظتةًتايبةتى ئةً ػةثؤلة بةِيَضة  ئيَظتا در  دا

ثيَؼرتيؽ لة ئيَشاُ طةس  ِةَلةذا. تيةؤس  سةخٍةةيى    و طوسيا و  ليبيا لةتوٌع و ويظش و بةتايبةتى
طةسةتايةكى ثتةوة بؤ سةخٍةيةكى طؼت ري لة باَيدةطتى و ئاطايي طاختة و ِضس  دةطةةَيختواصاٌةو  
تؤتاليتيَش و ِةوَلذاُ بؤ داسػتٍى تيؤسيكى بة ِيَض بةؤ دميوكشاطةى كةة ي  ِابشوةاغ طةيىايةكى      

ة دميوكشاطى ساويَزطةةس  ٌاطةشاوة كةة بٍطةيٍةكة  لةطةةس كمتةوس  لَيةك        ساديكاهَ وةسدةطشيَت و ب
تيَ ةيؼنت و ديالؤط داوةصساوة كة تةٌيا وةك باٌ ةػةيةكى طياطةى خةؤ  دةسٌاخةا  بةةَلكو لةة      

 ئاطتى فةلظةفى دا بٍاغةيةكى تؤكىة  بؤ بٍيا  دةٌيَت.
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 باضى دووةم

 
 ودىنَيواخن   بؤ فةلطةفةى  ئاطاييةوة  لة فةلطةفةى

Intersubjectivity 
 

( كة ِي نَ كة لة صاٌكةؤ  يةةٌا   ذلاضدطات ِابشواغ لة ضاوخؼاٌةوةيذا بةو واٌةوتاساٌة ) 
Iena   َوتاس  كاس و كاسليَكش -تةكٍيك و صاٌظت وةك ئايذؤلؤريا ثيَؼكةػي كشدبووش لة كتي

كاس  خةؤي  ش ِةوَلي داوة ضةوكى ثةيوةٌذيتيَبيٍى لةطةس كفةلظةفة  سو ك  يةٌايى ِي نَ
(  ِي نَ ليَك طشيَ بذا .   other(و)ئةويرتegoلةطةهَ ثةيوةٌذ  ٌيَواُ كاس و كاسليَك و )وَ 

بةثيَى بةَل ةخواص  ِابشواغ ش يةكةوني واٌةوتاسةكاٌى ِي نَ لةة صاٌكةؤ  يةةٌا وةؤديَميَكى     
دا بةةس   لةخؤ طشتبوو كة لة بةسِةوةكاٌى تش  كاسليَكىبةِاداس  ثةيوةٌذ  دووييةٌة  كاس و 

ئةوة سؤ  ٌيية كةة لةة جوَلةة  سةِةا  ساواُ)تأوةن( لةوةةسِ       »ضاو ٌاكةويَت. ِي نَ دةَليَت: 
خؤيةوة ش خؤ  لة صواُ و كاس و ثةيوةٌذيية ئةخ قيةكاُ دا دةسدةخا ش بةَلكو بةثيَطةواٌةوةش 
ثةيوةٌذ  دياليكتيكى طيىؤلة صواٌيةكاُش كاس و كاسليَكة كةة ضةةوكى سؤ  ديةاس  دةكةا      

بةً جؤسة ِي نَ داُ بة كاسي ةس  واقيع لةطةس صةيَ دادةٌيَت و ثيَيواية سؤ  بةسِةةوى  166.«
 كاسليَكى ئةواٌةيةش ئةوة ثيَطةواٌة  ئةو فةلظةفةية كة دواتش بةسِةوى ِيٍَاوة.

 
 Labor and interaction  دواليصمى  كاز و  كازلَيك تةوةزى يةكةم:

ك وكخيَةضاُك طةيَ   كصواُكش كئةاوشاص  كةاس  ِابشواغ دياس  كشدٌى ضةةوكةكاٌى  بة سا 
ثشطي كةاس   -وؤديَمي ِاوتاُ لة سِوو  بةِاوة لة ثةيوةٌذ  دياليكتيكى دا : ويٍَة  طيىبؤلي 

كاسليَك لة طةس بٍةوا  كاسي ةس  دووييةٌة ش ِةسكاويَكياُ بة سِيَ ةا  خةؤ  ٌيَوةٌةذيَتى     –
                                                           

وعشفى اٌتكاد  ش : لي  جوافؼاٌى و ذظَ ضاوػياُش ٌؼش اخرتاُش  -ش ِابشواغ ًٜٚٝاّ اٚخ ٚاٜت. 166
 .     ِةسوةِا بشِواٌة ئةً طةسضاوةية:30تّشاُ شص 

- Jurgen Habermas ,Theory and Practice ,Translated by Jhon Viertel ,Beacon press, 

Boston, p.147. 



 76 

و دياليكتيكى ثةيوةٌذ  ئةةخ قي   خودو بابة  دةكا  و ِةسيةك لة دياليكتيكى كاس )تٛغد(( 
. واتةة ئةةً دوواٌةة لةة ثاٌتاييةةك دا      167وةك ػيَواصيَكى تايبةةتى ٌيَوةٌةذيَتى دةسدةكةةويَت   

كاسي ةس  لةطةس يةكرت دادةٌيََ و بةِيض جؤسيَك لةيةكرت داٌاواَلشيََ و ئةوةةؾ لةة ضةةوكى    
بةةؤ لؤريكى خةةود كدا ئاوةةارة  دا خةةؤ  دةسدةخةةا . ِي ةةنَ لةةة ثيَؼةةةكىك     كوةةَك

 وَكدةكا : ضةوكىك
.... ئةوة يةكة )وذذة( بةسايية بيَ ةسدةية ش لة ثةيوةٌذ  لةطةةهَ   كوَك 

خؤيذا و ئةوةؾ بة ػيَوةيةكى سِاطتةخؤ ٌا ش بةَلكو بة داوةاَليٍى )ػةشد( لةة    
ِةووو دياسيكشدُ ياُ ٌاوةسؤكيَك و طةسِاٌذٌةوة  بؤ ئاصاديةكة ش ئاصاد  يةكظاُ 

ؤ خؤيش بة بيَ كؤ  و بيَ طٍووس. بةً جؤسة لةييةكةوة بووٌى لةطةهَ خؤيذا و ب
كوَك طؼتييةش واتة ئةو يةكةيةية كة يةك ٌيية لةطةهَ خؤيذا تةٌيا لة وياٌى 
سةفتاسة ٌي ةتيعةكةيةوة ٌةبيَتش كةوةك ػةةسود دةسدةكةةويَت و بةةً ضةػةٍة     
ى ِةووو بووٌى دياسيكشاو  ِةَلوةػاو لة ٌةاو خؤيةذا دةطشيَتةةوةش لةة ييةةك     

تشةوةشكوَك بةو ثيَية  ٌيَ ةتيفة لة ثةيوةٌذ  لةطةهَ خؤيذاش ِةس بؤية تاكة ش 
بووٌى دياس  كشاو و سِةِا سوبةسِو  ئةويرت دةبيَتةوة و دووس  دةخاتةوةش... ئةً 
طؼتية سِةِاية ش كة لة ِةواُ كاتذا بة ػيَوةيةكى سِاطتةوخؤ تةٌيا  سِةِاػة و 

يَك كةة بةووٌى بابةتةكةيةةش بووٌيَةك ٌابيَةت      بووٌيَكة لة خؤيذا بؤ خؤي بةجؤس
   168لةخؤيذا و بؤخؤ  تةٌيا لة وياٌى يةكبووُ ٌةبيَت لةطةهَ بووٌى بابةتةكةدا(.

كاس و كاسليَك دوو ثشؤطظى ثةيوطنت بةيةكرتةوة كة لة سيَ ايةوة وشؤظةكاُ لةطةهَ طشوػتى 
َ.لة كاتيَك دا كةة كةشدة    دةسةكى و طشوػتى ٌاوةكى ياُ خةطَمةتى وشؤيي خؤياُ دا دةطوزليَ

ئةخ قى )كاٌت( ثشٌظيثيَكة كة خوديَكى وشؤيى دةتواٌيَت بةتةٌيا يةاُ ِةةس وةك ِابشوةاغ    
دةَليَت بة ػيَواصي كوؤٌؤلؤطك ِةَليبزيَشيَتش لة سواٌ ة  ِي َمةوة ئةخ قيا  ثيَويظةتى بةة   

ئةةةً داٌثياٌاٌةةة  طةةةسلةٌو َ داٌثيٍةةاٌى دووييةٌةةة  وشؤظةةة بةكؤوةَييةةةتي بووةكةةاُ ِةيةةة.
ِي ةنَ    169طةسضاوة  ساطتةقيٍة  ٌؤسوة ئةخ قييةكاٌة ٌةك كعةقَمى كشدةكىكئةبظرتاكت.

                                                           

 . 46 -45، ٍ طةسضاوة  ثيَؼوو. ٜٛضغني ٖابطَاؽ ، ايتك١ٝٓ ٚايعًِ نأٜسٚيٛدٝا ،  167

 . 47.طةسضاوة  ثيَؼوو ش ص 168

 .30.ويمياً وايت شطةسضاوة  ثيَؼوو ش ص  169
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ثؼت بةو ضةوكة  كوَك دةبةطتيَت كة )كاٌت( دايشِػتووةش واتة وةك ) يةكةيةكى بيَ ةةسد  
 ( بةةسايي بةؤ دةسكشدٌةى    لة ثةيوةٌذ  لةطةةهَ خةؤي دا( وةك يةكةيةةكى طةةٌتيَض  )تةشكي     

كة ِةَلويَظت لة بةساٌبةس ئةً  Otherئةويرت  -لةسيَ ا  قظة و وتةوة و egoوَ 170 .ياُئاطاي
لةطةةهَ   Interpersonally Relationثةيوةٌذيةكى ٌيَةواُ كةطةى    -كشدة  وتٍة وةسدةطش َ

كوَك  تاك وتةٌيا لة  ئيرت داوةصساٌذٌى كوَكلة طةس تةئةووه و سِاواٌى 171يةكرت دةبةطنت.
ٌاكشيَتش بةَلكو لة سِيَ ا  كؤوةَليَك ثشؤطظي دسوطتكةسةوة سِوو دةدا  كة  وةسِ خؤيةوة دةسك

 172لةً ثشؤطظةدا ٌيَوةٌذ  ٌيَواخنود  ئةولةويةتى ِةية كة تيَيذا خودي تاك فؤسوؤلة دةبيَةت. 
ئةوة ئةو دةطتثيَكةية كة ِابشواغ ثيَيواية دةػيَت فةلظةفةي ٌيَواُ خودي تيَذا دةطتٍيؼاُ 

( تاك و تةٌيا لة تيَشِاواُ و بريكشدٌةوة ايصات ايعاضف١وةك بكةس  ٌاطكاس  ) بكشيَتش كة كوَك
داش ِةوَلذةدا  بؤ ٌاطني و طفتوطؤ ثةيوةٌذ  لة طةهَ كوَك  تشدا ببةطتيَت و بةةً جةؤسة داُ   
بةةةفشةي كوةةَك و لةويَؼةةةوةكخودك دادةٌشيَةةت و ئةوةةةؾ لةةة ثةيوةٌةةذ  لةطةةةهَ ئةةةويرتدا  

اطايي خود دسوطت ٌابيَت ئةطةس ثةيوةٌذيةكى دووييةٌة وداٌثياٌاٌيَكى دةسدةكةويَت. ليَشة دا ئ
 دووييةٌة لةطةهَ ئةويرتدا بووٌى ٌةبيَت. 

بةبؤضووٌى ِي َن  سِو  بٍةوايةك ٌيية كةة خوديةةتى خةؤي لةة طةةس بٍيةا  ٌةشاوة بةؤ         
ةكةةوة  خودئاطاييش بةَلكو ئةو ٌيَوةٌذةية كة تيَيذا كوَك و وٍةى كئةةويرتك ثةيوةٌةذ  بةة ي    

دةكةُ بةوثيَية  ٌيَوةٌذيكى سةِاية و ِةسدووكياُ بة ػيَوةيةكى دووييةٌة دةبَ بة دوو خود و 

                                                           

 .47. يوسغني ِابشواغ ش طةسضاوة  ثيَؼوو شص  170

اث١ ،ت: ز.فاط١ُ اجلٝٛؾٞ ، َٓؿٛات ٚظاض٠ ايجكاف١ يف اجلُٗٛض١ٜ ايعطب١ٝ ٖربَاؽ ، ايكٍٛ ايفًػفٞ يًحس. 171
 .455، ص 1995ايػٛض١ٜ، زَؿل ، 

  ساواُ)تأون( ئةو ئةصووٌة  كة سؤػٍ ةس  دةيوسوريٍَىَش سيَك ئةو كشدةوةيةية كة لة سيَ ايةوة خود
(subject(خؤ  لة سةوػيَك سصطاس دةكا  كة تيَيذا بووة بة بابةتى )object ئةً ضايكية تايبةتية  دةبيَت)

 (91خود ئةزلاوى بذا . )ثيرت ويمش شه 
ش 2. ثيرت ويمش ش طورة ش اطتي  و قذس  ش  : ٌيكو طشخوؾ و افؼني جّاٌذيذة ش ٌؼش ٌى شض 172
 .89( ش ه2005) 1384تّشاُش
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بةً جؤسة ئاطاييةك بةووٌى ِةيةة كةة ٌَيوةٌذيَكةة ِةةسدوو خودةكةة تَييةذا بةيةةك دةطةةُش          
  173بةضةػٍيَك ٌاتواٌَ بنب بة خود ئةطةس بة يةكرت ٌةطةُ.

بةؤ ثةيوةٌةذ  ٌيَواخنةود  كةة تيَيةذا داٌثياٌةاُ و        ئةوة طةسةتايةكى طشٌ ى فةلظةةفيية 
بةيةك ةيؼنت دةبيَتة ٌيَوةٌذ  ِاتٍةبووُش واتة خود توٌيةا لةةً ثاٌتاييةة دا دةتةواٌىَ ب اتةة      
ئاطايي لةوةسِخؤ . ئةً طؤسِاٌكاسيةي كة لة فةلظةفة ِي َمذا سِوو  داوة و واسكع ئاطةاداس   

ِي َمي بكا  و بةةدلؤسة بةةبيَ ئاطةاداس بةووُ لةة        ٌةبووة وا  ليَكشدووة ئاوارة بة دواليضوى
دةطتٍووطةكاٌى يةٌا واسكع ثةيوةٌذ  ٌيَواُ كاس وكاسليَكى لةة ديةاليكتيكى ٌيَةواُ ِيَةض      
بةسِةً ِيٍَاُ و ثةيوةٌذيةكاٌى بةسِةً ِيٍَاُ دا داسِػتؤتةوة ... واسكع لةة سِةخٍةةطشتَ لةة    

ى لة طةس ئةوة كشدؤتةوة كة ِي ةنَ ثؼةتى   ك دا جةختفيٍؤويٍؤلؤريا  سِو  بةػي كؤتايي ك
بةة  » 174ئابووس  ٌيؼتىاٌى دةطشيَت ضوٌكة تيَ ةيؼتوة لةوة  كة ككاسك جةوِةةس  وشؤظةة.  

دياسيكشاو ش كاس طةيشوسة  ٌيَواُ وشؤظ و طشوػةتة ش طةةيشوسةيةك كةة وةشؤظ تيَيةذا دةبيَتةة       
  كةشدة  تايبةةتى وشؤظةةوةش    ٌيَوةٌذيَك )ٌيَوبزيَك( لة ٌيَواُ طشوػت و طؤسِاٌى واددة بة ِةؤ 

سيَكذةخا  و ذوكي دةكا . ئةو خؤػى وةك ِيَضيَكى طشوػتى لةة بةساٌبةةس    وشؤظِةسبؤية 
ِةسلة طةسةتاوة ِي نَ كوَ ك  وةك ػوٌاطي طؼتى  175«.واددةيةكى طشوػتى دةسدةكةويَت

و تاكةكةطي دةسك كشدووة. وةَ طؼةتى و تاكةكةطةيية لةة يةةك كاتةذا و سِو  دؤصيٍةةوة         
دياليكتيكى ئةً يةكيَتيةيةش واتة ِةوةكيةتيَكي )كمية( ئةخ قييةش ِي ةنَ بةة ػةيَوةيةكى    
سةوةكى ئةً صاساوةية ِةَلٍابزيَشيَتش كةواتة ئةو سِوذةة  لةة صوةاٌى سِؤراٌةةواُ دا بةة كةاس        
دةِيٍَني وةك سِوذي طةه ش سِوذى طةسدةًش سِوذي طشوث وجعةا  )مجاعةة( ِةويؼةة طةٍوس      

بةً جةؤسة ِابشوةاغ دةيةةويَت لةة      176يي خودي تةٌيا و دووسةثةسيَض دةبةصيٍَيَت.خوديَتى ئاطا
فةلظةفة  ِي نَ دا ئةوة سووُ دةكاتةوة كة )وَ( ياُ خود يةكة لة كؤ دا دةسدةكةويَتش واتة 

-selfبةةة بةةىَ بةةووٌى ِةوةكيةةة  ئةةةً ِةٌذةكةةة بةةووٌى ٌييةةة. ديةةاليَكتيكى خودئاطةةاي  

                                                           

 .49. يوسغني ِابشواغ ش التكٍية والعمي كأيذولوجيا ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه  173

 األؾٗب ، َصٖب ايتٛاقٌ يف ايفًػف١ ايٓكس١ٜ يٝٛضغٔ ٖابطَاؽ ،ضغاي١ ٌْٝ ؾٗاز٠ ايسنتٛضاٙ ، . ذلُس174
 . 105،ص 2007-2006داَع١ غٝسٟ ذلُس بٔ عبساهلل، فاؽ ،

 .36ٍ طةسضاوة  ثيَؼووش. ٜٛضغٔ ٖابطَاؽ ، املعطف١ ٚاملكًح١ ، 175

 . 50-49يَؼووش ه . يوسغني ِابشواغ ش التكٍية والعمي كأيذولوجيا ش طةسضاوة  ث 176
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consciousness  تةواوكاساٌة  )وكىن( ئةو تاكاٌة  يةكرت دةٌاطَ دةخاتة  ِي نَ ثةيوةٌذ
ػويٍَى ثةيوةٌذ  سِاواٌى )تأون( تاكة تةٌياكاُش ئيرت ئةصوووٌى خودئاطايي وةك ئةصوووٌيَكى 
سِةطةُ و بةسايي لة قةَلةً ٌادسيَت ش بةَلكوو بؤ ِي نَ ش ئةً ئةصوووٌة دةسةزلةاوى ئةةصوووٌى   

ِي ن دسوطتبووٌى كوةَك ٌابةطةتيَتةوة بةة بريكشدٌةةوة      لة بةس ئةوة   177كاسليَك كشدٌة .
كوَك  تةٌيا  طؤػةطري بة طةسخؤيذاش بةَلكو لةثشؤطظى فؤسوؤلةبووٌةذا دةسكةي دةكةا  ش    
واتة لةة يةةكبووٌى ثةيوةٌذيكاساٌةة  خةودة دربةةسةكاُ داش ئةةوة  لَيةشةدا يةك كةسةوةيةة         

كةة ػوٌاطةي طؼةتى و     medium ة بريكشدٌةوة ٌيية لةوة  ِةيةة ش بةةَلكو ئةةو ٌيَوةٌذةية    
تاكةكةطي تيَذا طةس ِةَلذةدا . ِي نَ باطي ئةو ٌيَوةٌذة دةكا  كةة ئاطةايي لةة وياٌيةةوة     

ِي ةنَ تةطةميىى ديةاليكتيكى كوةَك دةبيَةت لةة       178بووٌيَكى كشدةكى بة دةطةت ديٍَيَةت.  
ؤيةةوة  ئةو سوذةة دا كةةكوَك ثةيوةٌةذ  بةخ    Intersubjectivityضواسضيَوة  ٌيَواخنوديَتى 
ك خؤيةتىش بةَلكو كوَك لةطةهَ كوَكيَكةى تةشدا ثةيوةٌةذ     اآلخر-ٌاكا  بة ثيَية  كئةويرت

 179دةبةطتىَ بةو ثيَية  ئةويرتيةتى.
ِابشواغ ثيَيواية ليَشةوةية ِي نَ ئاوارة بة بةووٌى كةشدة  ثةيوةٌذيكاساٌةة دةكةا  لةة      

يَوةٌذيَك لة رياٌى ِاوبةػي كةة  ٌيَوةٌذيَك دا كة خؤ  طشٌ ى ثيَذةدا  ئةويؽ )خيَضاُ(ة وةك ٌ
كاسليَكى تيَذا ئةزلاً دةدسيَت وكاسي ةس  لة طةس سِةفتاس  دووييةٌةكة دادةٌيَتش ِةةسوةك لةة   
طةسةتاوة ئاوارة  بؤ كشا ج ة لة خيَضاُ ِي نَ ئاوارة بة دوو ٌيَوةٌذ  طشٌ ى تشيؽ دةكةا   

ئاوشاص )ياُ وةطيمة ( طةيؼنت بة كة ئةواٌيؽ صواُ و كاسة. بة بشِوا  ِابشواغ ئةطةس بووٌى 
ليَك تيَ ةيؼنت لةسيَ ا  صواٌةوة تايبةتةٌذييةكى بةسجةطتة  رياٌى وةشؤظ بيَةتش ئةةوا لةةً     
ذاَلةتة دا ٌاتواٌني بةسِةً ِيٍَاٌةةوة  كؤوةَييةةتى تةةٌيا لةةككاسك دا كةوس  بكةيٍةةوة ش       

ثيَطةةواٌةوة طةةسةسِا     ِةسوةك واسكع لة بةسِةوةكاٌى خؤيذا ئةةزلاوى دابةووش بةةَلكو بةة    
ضايكى تايبة  بة دةطةَيت شتَ بةطةس طشوػةت داش بةةكاسِيٍَاٌى ثةيوةطةت بةة كةاسليَكى      

ليَةك تيَ ةيؼةنت و ثةيوةٌةذ  ئةاَلوويَش  بةة       180صواٌيؽ سويةكى تش  ثةسةطةٌذٌى ويَزوويية.
                                                           

 . ِةسوةِا لة كتيَبى88.ثيرت ويمش شطةسضاوة  ثيَؼووش ه  177
- Jurgen Habermas ,Theory and Practice ,op.cit.,pp.144-145. 
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كاتةةدا وةَ    لةً»ٌيَوبةٌذ  صواُ ِةه بؤ خودةكاُ دةسِةخظيٍَىَ تةعبري لة بووٌى خؤياُ بكةُ 
دةضيَتةٌاو ثةيوةٌذيةكى ٌيَواُ كةطيَتى بةو سادةية  كةة بةػةذاس  لةة كاسليَةك دا دةكةا  ش      

  181«.دةسفةتى ئةوة  ثيَ دةدسيَت طو َ لة خؤ  ب شيَت بة لةبةضاو طشتٍى سواٌ ة  كئةةويرتك 
ضةوكى دياليكتيك بةو جؤسة  ِابشواغ بةكاس  دةِيٍَيَةت دةبيَتةة ِةؤي بةسِةةً ِيٍَةاٌي      

( بة دووس لة ِةروووُ و صؤسة وميَي وتوٌذوتيةزي.   ٞتساٚيوٌة  ثةيوةٌذيكاس  ثشاطىاتيكى )ي
ئةةةً يوٌةيةةة كةةة ثةةشؤرة  كؤوةَييةةةٌى و طياطةةى لةطةةةس دادةوةةةصسيَت لةةة طةةةس بٍةةةوا  

(بوٌيا  دةٌشيَت. ليَشةوة صةسوسةتى طةسِاُ بةة دوا   غري املشىهثةيوةٌذيكاسيةكى ٌة ػيَواوا ) 
 اي دَلٍيا بؤ ئةوة  اعرتاف بةخود بكشيَت لة ييةُ ئةويرتةوة ديَتةة ئةاساوة بةة بةيَ     ِةٌذيَ سِيَ

ثةٌابشدُ بؤ ثةيوةٌذيةك كة لةطةس بٍطيٍة  ومى ٌيَى ثةشِ لةة صةبةشوصةٌط داوةةصسابيَتش بةؤ      
ئةوة  خود لةطؤػةطري  دةسبطيَت . ِابشواغ بة بةكاسِيٍَاٌى ئةً بريؤكةية تةٌيا سِةخٍةة لةة   

ياليكتيكى واسكع ٌاطشيَت كة تةٌيا لة طةس بٍةوا  ومى ٌىَ)الـشاع( داوةصساوة ش وتةصا  د
( يالوى  بةَلكو ِاوكا  دةيةويَت سِةخٍة ئاسِاطتة  فةلظةفة  خةود يةاُ فةلظةةفة  ئاطةايي)    

بكا  ضوٌكة ئةً فةلظةفةية كة كاٌت ةةسايي و ديكاست ةةسايي ٌويٍَةسايةةتى دةكةةُ ِةةوهَ      
  182وٌى كوَك و كئاطابووُك لة خؤي بةبيَ ثيَوطت بووٌى خوديَكى تش.دةدا  بؤ طةنياٌذٌى بو

وةسجى بووٌى وشؤياٌة  طةسبةخؤيية لة ِةووو فؤسوة »واسكع لةطةس ئةو بشِوايةية كاس 
كؤوةَييةتييةكاُ داش ٌةك ِةس ئةوة بةَلكو صةسوسةتيَكى طشوػتى ئةبةديية و ئةوةؾ لةثيٍَاو 

ٌيَواُ وشؤظ و طشوػت دا و لةويَؼةةوة طؤسِاٌكاسيةة لةة ريةاٌى      ٌيَوةٌذ  ئاَلوطؤسِ  واددةية لة
( وشؤظ جياواصة لة طشوػةتى  ايصاتٝد١ وشؤيى داش لة طةس ئاطتى ئةٌرتؤثؤلؤر ش طشوػتى خوديَتى)

( ريٍ ة و لة ِةواُ كا  دا خود  وةشؤظ ٌيَوةٌةذيَتى طةةيشوسة  بةسِةةً     املٛضٛع١ٝى )يةتبابةت
  183.«ِيٍَاٌى كاس  كؤوةَييةتى دةكا 

بةبؤضووٌى ِابشوةاغ تةةٌيا وةاسكع لةةطشٌ ى صؤس  طةةيشوسة  كةاس تةَي طةيؼةتووةش         
بةجؤسيَك واسكع ثيَيواية ػتيَكى ٌاوةعكولة ئةطةس بةػيَوةيةكى طةةسبةخؤ طةةيش  بكشيَةت    

واتة بة جيا     لةِةس فؤسويَكى كؤوةَييةتى دياسيكشاو وةك صةويٍة  داوةصساٌةذٌى بوٌيةاد
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كؤوةَييةتى ممكني. كاس  كؤوةَييةتى تةٌيا بٍاغةيةك ثيَك ديٍَيَةت وةك   واٌا  ٌةطؤسِ  رياٌى
وتةصا)وكولة( بؤ ٌيَوبةٌذ  لة ٌيَواُ طشوػتى بابةتى و خود  دا  ...ٌة طشوػت بة ػيَوةيةكى 

واتةة   184بابةتى و ٌة طشوػت بةػيَوةيةكى خود  ساطةتةوخؤ ِاوتةا  كةائيٍى وشؤيةى ٌةيني     
ظش بةةَلكو وةشؤظ بةسِةةوى واقعةى كؤوةَييةةتى و ئاطةتى       يةكظاُ ٌيية بة جةوِةةس  وةشؤ  
سةخٍةةطش و وةسطيَةشِ  بةسِةوةةكاٌى     Tomas McCarthyكاسليَكة. تؤواغ وةك كةاستى   

 ِابشواغ بةً جؤسة جياواص  لة ٌيَواُ كاس و كاسليَك دادةٌيَت: 
طووسبووُ لة طةس كٌاضووٌيةكى ك كاس و كاسليَك لة ثيٍَاو خؤثاساطنت لةة  

و ثشاكظيع يةاُ ثيَؼةكةوتٍى تةةكٍيكى و      techneوكشدٌى تةخٍة تيَكةَي
سيٍَىايى عةقَ ٌى رياُ ئةزلاً دةدسيَت . طةػة  ِيَةضة بةسِةةً ِيٍَةةسةكاُ    
لةخود  خؤيذا بة واٌا  جيَ شتٍةوة  سيَكخظةتٍى ثةيوةٌةذ  كؤوةَييةةتى    

لةة  ئةوتؤ ٌيية كة لةطةس بٍةوا  ثةيوةٌذ  بةس  لة دةطةَي  داوةةصسابيَت  
  185.غة  صؤسةومىَ و ِيَض بٍيا  ٌشاوُجياتى ئةو دةصطاياٌة  كة لةطةس بٍا

ِةسبؤية توَيزيٍةوة  ِابشوةاغ لةوةةِس كؤوةةَل ا طشٌ يةةكى صؤس  ِةيةة كةة سةِةٌةذة        
جياواصةكاٌى كشدة  كؤوةَييةتى بة سووٌى لةيةكرت  دةكاتةةوةش تةةٌيا لةةً ذاَلةتةدايةة كةة      

 ٌة و كاسليَك تيَب ةيَ. دةتواٌني لة ثةيوةٌذ  دوويية
 

 و ئاطايي نَيواخنودى (ئةويرت)تةوةزى دووةم: 
سةخٍة  طةسةكى يوسطَ ِابشواغ لة فةلظةفة  سؤرئاوا لةوةدا ضشِ دةبيَتةوة كة لة جياتى 
ئةوة  بشيتى بيَت لةوةعشيفةيةكى ٌيَواخنود  كة لة سيَ ا  ديالؤط و باػرتيَ ئةسطؤويٍَتةةوة  

وى خود  تةٌيا و طؤػةطرية كة لةٌيَو بريكشدٌةوة  خؤيذا ٌػشؤ بووة و بةسِةً ِاتبيَتش بةسِة
لة دوٌيا سادةويٍَيَتش ِةس بؤية بةسدةواً لة قةيشاٌيَكةةوة توػةى تةٌ زةيةةك بةووة و بةة سا       

ٌةةياٌتواٌيوة طشفتةى    ِابشواغ ِيض كاً لة ثشؤرة فةلظةفيةكاُ ِةس لة ئةف توٌةوة تا دسيذا
                                                           

 .38. ِةواُ طةسضاوة ش ه184

 .34و شه ش طةسضاوة  ثيَؼوًٜٚٝاّ اٚخ ٚاٜت. 185

 ( فةيمةطوفى فةسةٌظى و داوةصسيٍَةس  ويتؤد  ِةَلوةػاٌذٌةوةطةسايي لة 2004-1930جاك دسيذا )
 فةلظةفة و ئةدةب و صاٌظتة وشؤظايةتيةكاُ دا.
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طةٌتةسيية ضاسةطةس بكةُ و لة ِةٌذ  ثشؤرة  فيكةشيؽ  -ايى و خودفةلظةفة كة كيَؼة  ئاط
دا كاتىَ ِةوَلى دةسباصبووُ دسابيَت ئةوا طةس لةةٌو َ بةثؼةت بةطةنت بةة فةلظةةفة  ئاطةايى       
ويظتوياٌة لة كَيؼةكة سصطاسياُ بَيةت. ئةةً جةؤسة بريكشدٌةوةيةة سةطةة قوَلةةكاٌى بةؤ سيٍةىَ         

ئةطةس ئيَىة طوواُ لة ِةووو ػتيَك بكةيَش ئةوا »واية دةطةسيَتةوة.    ديكاس  ثيَيديكاس 
أٌا ووجودكلة ساطتى دا سطتةيةكى  -ٌاتواٌني طوواُ لةوة بكةيَ كة ِةيَ. سطتة  كوَ ِةً

ديكاس  ثيَيواية ئةطةس ٌكؤَلى لة ِةووو ئةو ػةتاٌة بكةةيَ كةة ٌايةةقيٍني وةك     186«.جةبشية
بةتى بووٌى جةطتة و تةٌاٌة  كاس  طشوػةتى  بووٌى جيّاٌى دةسةكى و بووٌى ئةواٌيرت و بةتاي

عةقنَش لةٌاكاو ئةوة كةػ  دةكةيَ كة ئةً ٌكؤَلى كشدٌة ِةويؼة ثيَويظةتى بةة طةةنياٌذٌى    
ج ة لةً بٍةةوا فةلظةةفيية  ديكةاس  بةةَيً لةة       187بووٌى كائيٍيَك ِةية كة بريدةكاتةوة.

ئةةسطؤويٍَت خواصييةةوة.     سواٌ ة  ِابشواطةوة ئةوة ساوةاٌى تاكيَكةة و ٌةخشاوةتةة بةةسدةً    
َ كبريكشدٌةوة طيفةتيَكة تايبةية بةة »ديكاس  سا  واية  و تاكةة ػةتيَكة كةة وابةطةتةية     وة

 188«.ئةطةس لة بريكشدٌةوة دابربِيَيشسةٌ ة بةتةواو  لة بوومن دابربيَي ديكاس  دةَليَتثيَيةوة...
  جيَ ري  ٌيَواُ بريكشدٌةوة اٌا افكش( ِيَضيكة لة دؤصيٍةوة  ثةيوةٌذ_ِيَض  )وَ بريدةكةوةوة

ليَشةدا وَ وةك وٍيَكى بريكةسةوة ثؼت بة تيَشِاواٌى خؤي دةبةطةتيَت    189و بووُ دا ثةٌّاٌة.
بؤ ٌاطني وصاٌني و ثةيوةٌذ  لةطةهَ خود  خؤيذا ِةية بةو ثيَيةة  كةة بةووٌيَكى ئةبظةرتاكتى     

وةك ئاطاييةكى س ِةَلذةدا  ِةيةش ِابشواغ ثيَيواية لةً جؤسة بريكشدٌةوةية يةكيةتى خود طة

                                                           

   سيٍة ديكاسDescartes  Renĕ( 1596-1650   فةيمةطوف و واتاتيكضاٌى فةسةٌظىش داِيٍَةس )
يتؤد  واتاتيك بةطةس فةلظةفة دا ثيادة بكا  و ثاػاُ فةلظةفة  خؤ  ِةٌذةطة  ػيكاسية و ِةوَلى دا و

، اجلع٤ ملٛغٛع١ ايػٝاغ١ٝز.عبسايٖٛاب نٝاىل، ا لةطةس بٍةوا  طوواٌى ويتؤد  داوةصساٌذ. طةسضاوة:
 .747ص 1979ايجاْٞ، املؤغػ١ ايعطب١ٝ يًسضاغات ٚ ايٓؿط، زاض اهلس٣ يًسضاغات ٚ ايٓؿط، بريٚت، 

، 4ت، تأَالت َٝتافٝعٜك١ٝ يف ايفًػف١ االٚىل، ت:نُاٍ احلا  ،َٓؿٛضات عٜٛسات، ط. ضٜٓ٘ زٜهاض186
 .38، ٍ 1988باضٜؼ، -بريٚت 

باضٜؼ  -. دٓفٝاف ضٚزٜؼ يٜٛؼ ، زٜهاضت ٚ ايعكال١ْٝ ، ت: عبس٠ احلًٛ ، َٓؿٛضات عٜٛسات ، بريٚت187
 .37، ص 1988، 4،ط

 .42ش طةسضاوة  ثيَؼووش هضٜٓ٘ زٜهاضت.  188
 .38ف سوديع لويع ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه. جٍفيا 189
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( خود . كةواتة كوَك  بريكةسةوة  ديكاستى بة ثؼت بةطنت بة تيَشِاواٌى خؤ  دةطاتة يو )
ئةو دةسئةزلاوة  كة بووٌى ِةية واتة بة سا  ديكاس  بٍةوايةكى جيَ ري  ٌةةطؤسِة بؤئةةوة    

خٍة كاسي ةسةكاٌى خةؤ   لة سة بووُ بٍاطني و ٌاتواٌني طوواٌى ليَبكةيَش بةَيً فشدسيؽ ٌيطة
( ئاوارة بة صةسوسةتى ٌيَوةٌةذ و   واتة وَ بريدةكةوةوة كةواتة وَ ِةًلة كوطيتؤ  ديكاس ) 

 بابةتى بريكشدٌةوة دةكا  و بريكشدٌةوة  وٍى ئةبظرتاكت بة خوسِافة وةط  دةكا . 
يَ بة سا  )ٌيطة( كِيَؼتا خةَلكى تةئةوويٌى طاويمكة ِةُ كةة ثيَياٌوايةة كيةةقيٍى بة    

كبووٌياُ وَ دةوةويَتواتة ك ك ياُ خوسِافة  ػؤثٍّاوةس وَ بريدةكةوةوةٌيَوةٌذك ي وةك ك
ؾد٤٢  _ِةية. وةك ئةوة  ليَشةدا وةعشيفة بابةتةكة  خؤ  بة سو  و ثاكى وةككػت لة خؤيذ

ك بةدةطت بيٍَيَتش واتة ٌة كخودك دةبضويَت ٌةكبابةتةكةك. بةَيً دطتةوارة  كيةقيٍى يف شاتد٘ 
ٌيَوبةٌذك ِةس وةك كوةعشيفة  سةِاك و كػت لة خؤيذاك درايةتى ٌاو و ءئاوةَلٍةاوة  لةة   بىَ 

كةواتة ٌيطة ئةوة ثؼةت ساطةت دةكاتةةوة كةة ِةةووو ثشؤطظةيَكى        190خؤيذا ِةَل شتوة.ك
بريكشدٌةوة لة بووُ و تةٌاٌة  بووُ بؤخؤػةى دةبةَى لةة ٌَيوةٌةذيَك دا بَيتةة د  كةة ػةوَيٍى        

ٌى تشيؼة. )ٌيطة( دةَليَت وَ لة ػةيكشدٌةوة  ئةةو سوداوة  كةة لةة     بةسيةككةوتٍى خودةكا
دةطتةوارة  كوَ بريدةكةوةوةك دةسبشِدساوة توػى كؤوةَليَك بؤضةووٌى ِةَلٍةطةةٌ يٍَشاو دة    
كة طشاٌة و سةٌ ة ذلاهَ بيَت ثاطاوياُ بؤ بّيٍَيتةوة. وةبةطةتى ئةوةيةة كةة ئةةوة كيَيةة كةة       

اتةوة و بابةتى بريكشدٌةوة كة كةاس و كةشدةوة  كائيٍيكةة ضةؤُ     بريدةكاتةوة و بري لة ضى دةك
ِةَلذةطيٍَ يٍَشيَت و ضؤُ دةصاٌشيَت ئةوة بريكشدٌةوةية و ػتيَكى تش ٌيية. ِةسبؤية لةطةس ئةو 

                                                           

 (فةيمةطوفى بةٌاوباٌ ى ئةَلىاٌىش سةخٍةطش  فةلظةفة و ػاسطتاٌيةتى 1900-1844فشدسيؽ ٌيطة)
 وؤديَشٌى سؤرئاواية.

 (فةيمةطوفى ئةَلىاٌى كة ئريادة ي  ئةو ػويٍَيَكى طةوسة  ِةية لة 1832-1788ئاستوس ػوثٍّاوةس :)
 بووُ دا. 

ش  3ٌيطةش فشاطو  ٌيك و بذش  : داسيوؾ اػوس  ش ػشكت طّاوى خواسصوىش  ضاث. فشدسيؽ 190
فشدسيؽ ٌيتؼة ش واوساء اخلري و الؼش ش : ووطى وِبة ش  –. ِةسوةِا   46( ش ه  2000)1379تّشاُش

 .40 -39الفاسابى ش بريو  ش بذوُ طٍةش ص 
  contradication in adjecto صٌةيىككة درايةتى ِةية لة ٌيَواُ ٌاو و وةك ئةوة  بَميني كضواسطؤػة  با

 ئاوةَلٍاوةكة.
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ئةةوة   191«.بريؤكة كاتىَ ديَت كة كئةوكدةيةويَت ٌةك ئةو كاتة  كةكوَك دةوةويَت»بشِواية 
اٌى تش جيا دةكاتةوةش واتة داٌثياٌاُ و بةووٌى كئةةوك بةووٌى    خاَليَكة )ٌيطة( لة فةيمةطوفةك

كوَك دةطتٍيؼاُ دةكا  ٌةك وةعشيفة و ئاطايى كوَك لة خودي خؤيذا. كيَؼة  طةةسةكى  
( بةة  شات ايعاضفد١ فةلظةفةي ئاطايي ياُ خودي تةٌيا لةوةدا ضشٌِابيَتةوة كة خودي ٌاطةكاس )  

( ايدصات ديٍَيَتش بةَلكو لة ثةيوةٌذ  ٌيَواُ خود)ثؼت بةطنت بة ئاطايي خؤي صاٌياس  بة دةطت 
( دةسدةكةويَت واتة ِةووو ئةو ػتاٌة  دةكةوٌةة دةسةوة  خةود بةة بابةة      املٛضٛعو بابةتذا)

دادةٌشيَتش تةٌاٌة  خودةكاٌى تشيؽ بابةتى جيَ ةي تيَشِاواُ و دةطتكاس  خةودُش ِابشوةاغ   
وة و لةة ثةيوةٌةذي ٌيَةواُ خةود/ بابةتةةوة      ئةً ثةيوةٌذية  ٌيَةواُ خودةكةاُ ِةَلذةوةػةيٍَيَتة   

subject/object  دةي ؤسِيَت بؤ ثةيوةٌذي ٌيَواُ خود/ خودsubject/subject.  بة بؤضووٌى
داوةةصساوة كةة    mediumِابشواغ تيؤسي سِوذي ِي نَ لة طةس بٍةةوا  بريؤكةة  ٌيَوةٌةذ    
سِيَ ايةةوة دوو بكةةس بةة     لةٌاويذا خوديَك لةطةهَ خوديَكى تشدا ثةيوةٌةذي دةبةطةتيَت و لةةً   

ػيَوةيةكى دووييةٌة وةك خود يةكرت دسوطت دةكةُ. ئاطايي ثاٌتاييةكى ٌيَوةٌذة كة لةة طةةس   
بٍةوا  ئةوة خودةكاُ لةطةهَ يةكرتدا ِةَلظوكةو  دةكةةُ ش ئةةً ئاطاييةة بٍاغةيةكةة  بةؤ      

ى خةؤ لةةخؤطش   خؤثاساطنت لة بريؤكة  ئايذياليي خودطةسايي ئريادة و طةورةش وةك ِةبوويةةك  
self-contained-entity        بةً جةؤسة دةتةواٌني دسوطةت بةووُ و ثةسةطةةٌذٌى ئةةخ و لةة .

تاٌوثؤي ثةيوةٌذ  ٌَيةواُ خودةكةاُ دةسك بكةةيَش ئةةو خوداٌةة  كةة كلةة طةةس بٍطةيٍة           
طةةسةسِا  ئةوةة    192بوٌياديَكى بةسدةواً ٌاثايةداس  وةعشيفةة  دووييةٌةةك دسوطةت دةبةَ.    

كة فةلظةفة  ئاطاييش فةلظةفةيةكى وؤٌؤلؤطي و تاكبيَزاٌةية كة سِيَ ةاي   ِابشواغ سا  واية
لة ِةووو جؤسة ئاسِاطتةيةكى ٌيَواُ خود  وةعشيفة ياُ كشدةي ثةيوةٌذيكاساٌةة دةبةطةتيَتش   

ئةوةؾ جياواصيةةكى   193ضوٌكة كشدة  ثةيوةٌذيكاساٌة دا لة طةس بٍةوا  ديالؤط داوةصساوة.
فةلظةفة  سؤرئاوا ِةس لة ئةف توٌةوة تا دسيذا كةػفى دةكا   طةوسةية كة ِابشواغ لة كؤ 

و بٍةوايةكى ثتةوة بؤ ثشؤرة  فةلظةفى خؤ  كة ِةووو ضةوكةكاٌى تش  ٌةاو بريكشدٌةةوة    
                                                           

 .41فشدسيؽ ٌيتؼة ش طةسضاوة  ثيَؼوو شه  –. ِةسوةِا  47.فشدسيؽ ٌيطة ش طةسضاوة  ثيَؼوو شه  191
 Jurgen Habermas,lbid.,p -. ِةسوةِا بشِواٌة:    89-88.ثيرت ويمش ش طةسضاوة  ثيَؼوو ش ه192

151.  

اوكاٌا  دوكشاتيك اٌذيؼةِا  ويخائين باختني و  -شاطى طفتوطويى . د.وٍـوس اٌـاس ش دووك193
 .284( ش ه 2005)1384يوسطَ ِابشواغ  ش ٌؼشوشكضش تّشاُش
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خؤ  لةطةس بوٌيةا  دةٌَيةت و توَيزيٍةةوة  لةطةةس وةعشيفةة و صاٌظةتيؽ ِةةس ثةيوةٌةذ          
خوديةوة ِةيةة كةة دواتةش بةة دسيَةز  باطةى       بةتيَشواٌيٍى بؤ ثشطى فةلظةفة  خود  و ٌيَواُ 

طةةٌتةسةوة بةةسةو   -دةكةيَ. طؤسِيٍى وؤديَمى فةلظةفة  ئاطايى و ثةسِيٍةوة لة عةةقَمى خةود  
عةقَمى ثةيوةٌذيكاس  و دةسضووُ لة فةلظةفة  خود بةسةو فةلظةفة  ٌيَواُ خود  لة سيَةشِةو   

ِيَضةكة  كةً ٌاكا  تةٌيا بةةو سادةيةة   ئةً وؤديَمة » )ئةويرت(ةوة دةبيَت. بة بشِوا  ِابشواغ 
ٌةبيَت كة )ئةيرت( ٌةفى دةكا . بةػيَوةيةكى كديةاسيكشاو كواتةة بةةو سادةيةة  كةة ئةةويرت       

لةسواٌ ة  ِابشواطةوة  وةؤديَمى فةلظةةفة  ئاطةايى      194«.ِةَلذةطتىَ بة كةوكشدٌةوة ليَى
ى خود بؤ خود كة لة تةٌيايى تةٌيا ئةوكاتة ٌةبيَت كة لةجياتى وؤديَمى وةسجةع لةٌاو ٌاضيَت

دا كاس دةكا  و دةصاٌيَت ش وؤديَميَكى ديكة دابٍشيَت واتةة وةؤديَمى ليَةك تيَ ةيؼةنتش واتةة      
ثةيوةٌذ  ٌيَواُ خودةكاُ و ٌيَواُ ئةو تاكاٌة  كة بةػيَوةيةكى كؤوةَييةةتى ئةاويَضاٌى)دوخ(   

   195.دادةٌيََة ِةوووياُ داُ بةيةكرت يةكرت بووٌة و لة سيَ ة  ثةيوةٌذيةو
و تيَ ةيؼةةنت   knowingييةةةٌى ديةةاس  ئيؼةةى ِابشوةةاغ ئةوةيةةة كةةة ثشؤطظةةى صاٌةةني

understanding  لةطةس بٍةوا  فةلظةفة  طوواٌاو  وٍيَكى تشاٌظيٍَذيٍَتاهَ داٌةوةصساوةش
ِاوبةػى ئيَىةة لةة بةةكاسِيٍَاٌى ئاطةايى صوةاُ و كةاسليَكى       بةَلكو لةطةس بٍاغة  يووٌة  

ِةسوةك لةً خؼتة  خواسةوة دا ثةيوةٌذ  ٌيَواُ خود و  196  سؤراٌة بٍيا  ٌشاوة.ثةيوةٌذيكاس
 بابةتى وةعشيفة و كشدة  صاٌني خشاوةتةسِوو.

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .475ٍ  طةسضاوة  ثيَؼووشٖربَاؽ ، ايكٍٛ ايفًػفٞ يًحساث١ ، . 194

 .475. طةسضاوة  ثيَؼوو ش ص195

شه  2000- 1379ع ش تّشاُ ش . وايكن ثيوص  شيوسطَ ِابشواغ ش :امحذ تذيَ ش اٌتؼاسا  ِشو196
23. -Michael Pusey ,op.cit., ,PP.,22-23. 
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 Actionكشدة  Object  بابة  Subjectخود

 وَ
 جيّاٌى ٌيَواُ خود      وَ
   the objective     وَ
 World          وَ

 وَ
 وَ

 لةوة
 بابةتىئةوة     جيّاٌى 

  the  Objectiveئةوة 
 World      ئةوة

 ئةوة
 ئةوة

 think            بريدةكةوةوة

 know                 دةصامن 

 perceive        دةسك دةكةً

 understand        تيَذةطةً

 interpret     ليَك دةدةوةوة

   posit                وادادةٌيَي

 ,P.21    Michael Pusey  ٌاطكاس و جيّاُ طةسضاوة:خؼتة  ثةيوةٌذ  وةعشيفى بكةس

 
كةواتة لةبةس ئةوة  ئةً ثةيوةٌذية لةطةس بٍةوا  ليَك تيَ ةيؼتٍى خودةكاُ لة ٌةاو  
واقعيَكى دياسيكشاو دا داوةصساوة ِةسبؤية خودةكاُ دةتواٌَ لة ٌؤسً و بةةِا و واٌاكةاُ   

طةةسلةٌو َ بةةكاسياُ بيٍٍَةةوة.    تيَب ةُ و لةثيٍَاو طةيؼةنت بةة سيَككةةوتَ و كةؤدةٌ ى     
فةلظةةفة  ئاطةايى كةة بةسِةةوي     » ِابشواغ لة بةسِةوةكاٌى خؤيةذا صؤسبةة  كةا     

خوديَكي تاك و تةساية كة بري لة جيّاُ دةكاتةوة لة بةساٌبةس ضةوكى كاسليَكى ٌيَواخنود  
 بةة بؤضةوٌى   197«.ِاوبةػةةكاُ باَيدةطةنت   ِادادةٌيَت. لةً ضةوكةدا واٌاش فةؤسً و بةة  

ِابشواغ ثشؤطظى )بةسِةً ِيٍَاٌى واٌا( ػتيَكى صيةاتش لةة وةؤديَمى تاكةة بكةةسيَكى      
ٌاطكاس لة خؤدةطشيَت كة بةسبزاسةكاٌى )خياسا (تش سة  دةكاتةوة ياُ بةةيوةياُ دةٌيَةت   
بؤئةوة  يةك بةسبزاس سؤػَ و ئاػكشا ببيَتش واتا ثيَويظتى بة ييةٌيَكى ديكة  طفتوطةؤ  

غ و ِاوتا بوٌى واٌا ئاوارة ٌية بؤ ٌةس َ ليَكشدُ بةَلكو ئاوارةيةة  وديالؤط ِةية. ػوٌا
 198.كةس  دسوطتى و بةِا  ٌيَواُ خود بؤ فاكتةس  دَلٍيا 

ئةوة ٌةك ِةس بؤ بةسِةً ِيٍَاُ و دووباسة بةسِةً ِيٍَاٌاوة  واٌاو بةةِاكاُ سِاطةتة   
بةةثيَى فةلظةةفة    بةَلكو بةػيَوةيةكى طؼتى بؤ بةسِةً ِيٍَاٌة  ذةقيكةةتيؽ سِاطةتة.   

ئاطايى ذةقيكة  بةسِةوى خود  بريكةسةوةية كة ثيَويظتى بة داثيٍَاُ و بووٌى ئةةويرت)  
                                                           

شتّشاُ 4ٌكذ دس ذوصة عىووى  :د.ذظني بؼريية شٌؼش ٌى ش ضاث  –.سابش  ِويبش يوسطَ ِابشواغ  197
 . 40-39شه 2007-1386ش

 .164.طةسضاوة  ثيَؼوو ش ه  198



 87 

( ٌييةش بةَلكو لةخود  خؤيذا دةتواٌىَ ذةقيكة  بةسِةً بيٍَةىَ. ليَةشة دا ثيَويظةتة    اآلخط
ئاوارة بةوة بكةيَ كة ٌةك ِةس بةسِةً ِيٍَاٌى ذةقيكة  و واٌا و بةةِاكاُ لةة خةود     
خؤياٌذا ٌاكش َ كيَؼةطاصُ بةَلكو كاتىَ ئةوة لةٌاو واقعى طياطى و كؤوةَييةةتى دا وةك  
تاكة وةسجوع و ٌويٍَةةس  كةؤ  بريكشدٌةةوةو تيَشِواٌيٍةى كؤوةةَل ا دسوطةتى ِةةبيَت و        
وةػشوعيةتى ثيَ بذسيَت و لة ييةُ دةطةَيتةوة ثاطاو  بؤ بّيٍَشيَتةةوةش ئةةوا قةةيشاُ و    

 لةبةس دةً طةػة و ثةسةطةٌذٌى خودة جياواصةكاُ دسوطت دةكا .ئاطتةٌ ى طةوسة 
وةؤديَمى بكةةس  ئاساطةتةداس بةةسةو ليَةك      »بةبشِوا  ِابشواغ دةبىَ 

تيَ ةيؼنت لةة جيةاتى خةود  ٌاطةكاس دابٍةيَنيش بةؤ ئةةوة  ئاساطةتة          
( بوةطتيَت. بةو جؤسة  كةة خةود    املُٛضع -objectivantبةبابةتيكشاو)

وة  طةسِاٌةوة بؤ ػتة وادديةة ِةةبووةكاٌى جيّةاُ    ٌاطكاس بةِةواُ ػيَ
بؤخؤ  دةطةسِتةوة... ئةواٌة  لةسيَ ة  سيَككةوتَ لة ٌيَةواُ خؤيةاُ دا   
لةطةس ئةو ػتة  لة جيّاُ دا بووٌى ِةيةة ش ثشِؤرةكاٌيةاُ ِةواِةةٌط    

  199«.دةكةُ

ة كاٌت ِابشواغ ثيَيواية خود  ٌاطكاس ِةً كؤوةَييةتية و ِةً ديٍاويكية. ليَشةدا ل
و ٌةسيتى فةلظةفة  ك طيك صؤس دووس دةكةويَتةوةش ئةو ٌةسيتةة  كةة وةك ٌي ةةساٌى و    
ثةسؤػى تاكيَكى تةٌيا لة سوبةسِوبووٌةوة  لةطةهَ لوغض  طةسدووُ واوةَلة لةتةك ثشطياسة 
ئةثظتىؤلؤريةكاُ دا دةكا .  بةسِا  ِابشواغ صاٌني و وةعشيفة لة سوو  كؤوةَييةتيةوة 

دةكةةشيََ و لةةة ِةةةووو طةةاتيَك دا ئةةةصوووٌى ويَةةزوو  ئيَىةةة فاكتةةةس     ِةواِةةةٌط
بةةىَ كمتةةوس بةةووٌى ٌيةةةش  knowerوةسجةةذاسكشدُ و ٌيَوةٌذةكةيةةةتى...ِيض صاٌياسيَةةك 

  200وةعشيفة بة ٌيَوةٌذ  ئةصووٌى كؤوةَييةتى بةدةطت ديَت. 
فةلظةةفة   ِابشواغ بة سةخٍةطشتَ و تويَزيٍةوة لة فةلظةفة  سؤرئاوا و بةتايبةةتى  

دا و لة ك تفاعن –كاسليَك كو  ككاسكِي نَ و واسكع جياكاس  دةكا  لة ٌيَواُ ضةوكى
ٌاو ثشؤرةكة  خؤيذا تةوصيفى دةكاتةوة ش ضةةوكى كةاس دةضةيَتة ريَةش ضةةوكى كةشدة        
ئاوشاصييةوة و ضةوكى كاسليَك لة ريَش وةفّووى كشدة  ثةيوةٌذيكاساٌة دا جيَ دةطشيَتش 

                                                           

 .455.ِربواغ ش الكوه الفمظفي ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه 199

 Michael  Pusey ,pp.23-. . 23. وايكن ثيوص  ش طةسضاوة  ثيَؼوو شه 200
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 Zweckrationales Handelnsس ياُ كشدة  عةةقَ ٌى ئاوازلةذاس   لة ريَش ضةوكى كا
داش ياُ كشدةيةكى ئاوشاص  ياُ ِةَلبزاسدٌيَكى عةقَ ٌى ياُ ئاويَتةيةك لةة ِةةسدووكياُ   
دةبيٍشيَت . بةَيً لة كاسليَك ياُ كشدة  ثةيوةٌذيكاس  دا كاسليَكي طةيىبؤلي دةبيٍشيَةت   

ديٍَةئاساوة كة تةٌيا لة سِيَ اي بةػذاس  لةة ليَةك   كة بةثيَي ٌؤسوة دسوطتة ئيمضاويةكاُ 
بةواٌةيةكى تش ئةوة لة كاتيَك دايةة   201تيَ ةيؼنت طةباسة  بة ئاوازلةكاُ دسوطت دةبَ.

كة كشدة  ئاوشاص ش سيَكخةس  ئةو ئاوشاص و كةسطتاٌةية كةة بةة ثيَةى كةؤٌرتؤه كشدٌةى      
ز  تةةٌيا لةة طةةس بٍةةوا      كاسي ةس  واقعية  سةٌ ة طوزلاو بَ ياُ ٌا. كشدة  طرتاتي

بةةَيً صاساوة    202 ِةَلظةٌ اٌذٌى فةةساغ و بؤػةاييةكاُ ئةطةةس  ِاتٍةة ئةاسا  ِةيةة.      
ككاسليَةةكك بةةةواٌا  كةةشدة  ثةيوةٌةةذيكاس  يةةاُ كةةاسليَكى طةةيىبؤليك بةةةةكاس        
دةِيٍَيَت.كشدةيةكى دووييةٌة لة ٌيَواُ دوو خود ياُ صيةاتش كةة ثيَؼةرت لةطةةس ٌةؤسً و      

ِاتووُ.  ئةوة توةيَكى طشٌ ى ديكة  ثشؤرة  فةلظةةفةفى ِابشواطةةش    بةِاكاُ  ثيَك
لةبةسئةةةوة  دةيةةةويَت ئةةةوة غاتةةة سوو كةةة ئاطةةايي ٌيَواخنةةود  و كاسليَةةك كةةة بٍاغةةة 
فةلظةةةفيةكة  ي  ِي ةةنَ و وةةاسكع بةسضةةاو دةكةةةويَتش دةػةةيَت وةك بٍةوايةةةك بةةؤ 

ك صياتش لةة ييةةُ و خوديَةك لةةخؤ     فةلظةفة  ٌيَواخنود  بةكاس بّيٍَشيَتش ضوٌكة كاسليَ
دةطشيَت كة لة ٌاو ثشؤطظى بة يةك طةيؼنت و ليَك تيَ ةيؼنت و ديةالؤطش داُ بةة يةةكرت    

 دادةٌيََ وباػرتيَ و دسوطترتيَ ئةسطؤويٍَت ِةَلذةبزيَشُ.
بةً جؤسة دةتواٌني بَميَني ِابشواغ ضةوكى ككاسك وةك تواٌا  عةقَمى ئةفشاٌذٌى خود      

وى وشؤظ بؤ كاسي ةس  داٌاُ لةطةس طشوػت و ئةواٌيرت دةطؤسِيَت بؤ ككاسليَكك. و بةسِة
لة ثشؤطظى كاسليَك داية كة صواُ و ثةيوةٌذيية كؤوةَييةتيةكاُ و بةةِا ئةخ قييةةكاُ   
واٌا وةسدةطشُ و دةػىَ غشيٍَة بةسدةً ِةَلظةٌ اٌذٌةوة و  بةوةؾ ثةيوةٌذييةةكى ٌيَةواُ   

دسوطت دةبيَتش بةً جؤسة كوةَك و كئةةويرتك كاسليَةك     interpersonalityكةطى 
لةطةهَ يةكرتدا دةكةُ و ليَةشة دا كوةَك ثةيوةٌةذ  لةطةةهَ خؤيةذا ٌابةطةتىَ بةوثيَيةة         
كئةويرت ك خؤيةتى و لة خؤ  سادةويٍَىَ ش بةةَلكو لةطةةهَ كوٍيَكةىك تةش دا ثةيوةٌةذ       

                                                           

 . 105ه  . ذلىذ ايػّب ش طةسضاوة  ثيَؼوو ش201

 .71-70 ص ش1مشاسة  ش دلمة اسغٍوُ ش . يوسطَ ِابشواغش عمي و تكٍولور  دس وكاً ايذئولور 202
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طةةايي و خةةوديي  دةبةطةةتىَ بةةةو ثيَيةةة  كئةويرتيةةةتىك. ِابشوةةاغ فةلظةةةفة  ئا    
subjectivity      كة ٌةسيتى باَيدةطتى فةلظةفة  سؤرئاوايةة و لةة )ئةةف توُ(ةوة تةا

)دسيذا( دسيَز دةبيَتةوةش كة تيَيذا وةعشيفة لةوةسِ خؤ و دةوسووبةةس لةة ويةاٌى ساوةاٌى     
. بةةً   Intersubjectivityخودةوة بةدةطت ديَت دةطؤسِ َ بؤ فةلظةفة  ٌيَواخنةود   

ساظةكاٌى بةسِةةوى بريكشدٌةةوة  بكةةس و خةوديَكى ٌاطةكاس ٌييةة كةة         جؤسة جيّاُ و
بةػيَوةيةكى ئةبظرتاكت طةَيَلةبووٌى وةعشيفة ويٍَا دةكا  بة بىَ بووٌى ٌيَوةٌذش بةةَلكو  
لة ِةٌاو  ثشؤطظةى ساطؤسِيٍةةوة  ٌيَواخنةود  ئةةزلاً دةدسيَةت و ليَةشةوة فةلظةةفة لةة         

وةةؾ ديظةاُ لةة طةةس بٍةةوا  ثةيوةٌةذيكاس        وؤٌؤلؤطةوة دةطؤسِ َ بةؤ ديةالؤط و ئة  
 دميوكشاتى دادةوةصسيَت و يةكيَكة لة صةويٍة فةلظةفييةكاٌى دميوكشاطى ساويَزطةسي.
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 ضَييةمباضى 

 كسدةوة عةقاَلنيةت و وؤدَيمةكانى
 

ش كؤوةَلٍاطةي  لة كمتوس و ِضسي سؤرئاوادا ضةوكي عةقَ ٌية  لةطةهَ ٌاوي واكع ظيبةس
ٌاوباٌ ي ئةَلىاٌيا لةطةسةتاي طةدةي بيظتةً طةػةيةكى بةسضاو بةةخؤوة دةبيٍيَةت. ظيبةةس    بة

ٌاوةسؤكي وَيةزووي ِاوضةةسخي سؤرئةاوا و كشِؤكةى وؤدَيشٌيةتةة وةك بةعةةقَ ٌي بةووُ لَيةك         
بة ثؼت بةطنت بة ضةوكى عةقَ ٌية ش كاسي ةةس  ثيَؼةكةوتٍى   »دةداتةوة. ظيبةس دةيةويَت 

ى لةطةس دةصطا  ئةو كؤوةَل اياٌة سووُ بكاتةوة كة لة ذاَلةةتى بةةوؤديَشُ   صاٌظتى و تةكٍيك
واكع ظيبةس لة وياٌى سيَشةِِو  بةعةقَ ٌى بووُ ِةوَلى  203«.دابووُ  modernizationكشدُ

دا بؤ بَ وكشدٌةوة و قوَلكشدٌةةوة  عةقَ ٌيةة  و ئةوةةؾ ئةةو عةقَ ٌيةتةيةة كةة وةاكع        
( ٌةاوصةد  كةشدووة و وةبةطةت لةةً     ايعكالْٝد١ األزاتٝد١  اوشاص  )ِؤسكّاميةس بة عةقَ ٌيةتى ئ

 204.ضةوكة كؤ  ئةو كةسةطتة ياُ سيَظا تةكٍيكياٌةية بؤ طةيؼنت بة ئاوةازليَكى ديةاسيكشاو  
عةقَمى ئاوشاص  ش عةةقَمى باَيدةطةتة بةطةةس    »ِةسوةك ثيَؼرت بامساُ كشد بة سا  ِؤسكّاميةس 

ا ش بة جؤسيَك عةقنَ سؤَلةى خةؤ  وةك تواٌظةتى ِضسيةى     كؤوةَل ا طةسوايةداسيية ٌويَيةكاُ د

                                                           

 واكع ظةيبةس Max Weber1864-1920  طى ئةَلىاٌىش لة طةوسة كؤوةَلٍاغ و بريوةٌذ  طيا
لة دايك بووةش لة صاٌكؤكاٌى بةسلني و ِايذلربط ويَزووش  ئابووس  و ياطا  خويٍَذووة.   Erfurtئةيشفؤس   

ظيبةس كؤوةَليك تويَزيٍةوة و بةسِةوى طشٌ ى تيؤس  لة بواس  كؤوةَلٍاطى طياطى ثيَؼكةؾ كشدووة و 
تويَزيٍةوةيةك لةطةس تيؤس  صاٌظتىش  -ووس  و كؤوةَل اش ئاب -صاٌا و طياطةتةداس ش  -كتيَبةكاٌى بشيتني لة: 

ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه 4ئةخ قى ثشؤتظتاُ و سؤذى طةسوايةداس . طةسضاوة: عبذالوِاب الكياليش د  -
656. 

 .69. يوسطَ ِابشواغش عمي و تكٍو لور  دس وكاً ايذئولور ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه  203

املطنع ايجكايف -َٓؿٛضات االختالف قٌ يف ايفًػف١ ايػطب١ٝ املعاقط٠،اؾهاي١ٝ ايتٛا . ز. عُط َٗٝبٌ،204
 .347ٍ  ،2005 بريٚت ، ايعطبٞ،
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 ُ  205.«لةدةطت داوة و تةٌيا كوس  بؤتةوة بؤ ئاوشاصيَك بؤ بةديّيٍَاٌى ئاوازلة دياسيكشاوةكةا
ِؤسكّاميةس وةبةطتى لة عةقَ ٌيةتى ئاوشاص  ئةوةية كؤوةَليَك كةسةطتة و سيَظا  تةةكٍيكى  

وة كةة ثةيوةطةتة ثيَيةةوة و ِةةوَليَكى تاقةة       صاوٍكةس  بةديّيٍاٌى وةبةطتيَكى دياسيكشا
ثيَ بة ثيَى ئةوة عةةقنَ تواٌةا  خةؤ  لةدةطةت داوة بةؤ       206ثشوكيٍَى دةويَت بؤ بةديّيٍَاٌى.

دةسكشدٌى ذةقيكةتةكاُ لة خود  خؤياُ دا و ِةووو ػةتىَ تةةٌيا كةسةطةتةية. ِةةس ليَةشةوة      
ئاوشاص  و ٌؤسوةاتيعى  -ةعشيفى  ِابشواغ جؤسةكاٌى عةقَ ٌية  كة بشيتني لة عةق ٌيةتى و

تةعبري  و ثةيوةٌذيكاس  ليَك جيا دةكاتةوة و لةً ٌيَوةؾ دا ئاوارة بة ضواس وؤديَمى كةشدةوة  
 واتة كشدة  ئاوازلذاس و سيَكخظتٍى ٌؤسواتيغ و يايؼى و ثةيوةٌذيكاس . 

 عةقاَلنيةت لة ديدي )يوزطو يابسماس(ةوة تةوةزى يةكةم:
ةوة دةكاتةةوة كةة طةةسةسِاي ئةةو سةخٍةيةةي كةة دةكةشيَ ئاساطةتةي         ِابشواغ جةخت لةطةس ئة 

عةق ٌَية  و وؤديَشٌيتة بكشيَت و طةسةسِاي ِةٌذيَ دةسةزلاوي تشاريذي)وةك ِةس دوو جةٌ ى جيّةاٌى  
ني بةة ِةيض جؤسيَةك       و ِؤلؤكؤطت( كة لة عةق ٌَيةتي تةكٍيكيةوة طةسضاوةياُ طشتووةش بةةمً ٌةاتوٌا

ني بَمةينَي عةق ٌيةةتي بةاوةسِو        207ب شيَدةطت لة عةةقنَ ِةةلَ   . لةة ثيٍَاطةةيةكي طؼةت ريدا دةتةوٌا
ني بَمةينَي   كشدةوةكاُ ئةو بابةتاٌةُ كة صؤسبةي كا  فةلظةفة خؤياُ ثيَوة خةسيك دةكا ش تةٌاٌة  دةتوٌا
 ِضسي فةلظةيف بة ػيَوةيةكي طؼيت لة تيَشِاواُ لةوةسِ عةقنَ بةو جؤسةي كة لة وةعشيفة و ئاخاوتَ و
كشدةوةدا بةسجةطتة بووةش طةسضاوة دةطشيَت و عةقنَ بابةتي طةسةكي ِضسي فةلظةفية. فةلظةفة ِةةس  

( لةةة ٚحددس٠لةطةةةسةتاوة ِةوَليةةذاوة جيّةةاُ وةك ِةوةةةكيَك )كةةن( سِووُ بكاتةةةوةش وةك يةةةكييَت)  
ةواكاٌي لة عةةقنَ دا بذؤصسيَتةةوة  تعسز١ٜفشةيي) تيةؤسي   208.( دياسدةكاُ داش ئةو جيّاٌةي كة دةبيَ ٍب

                                                           

    وةسطرياوة لة. 133، ٍ طةسضاوة  ثيَؼوو. ابٛ ايٓٛض محسٟ ابٛايٓٛض حػٔ، 205

- H. Horkheimer,the Eclipse of Reason ,Continun , New York, 1974, p.7.     

 .147، ٍ 2007، َٔ ايٓػل اىل ايصات، َٓؿٛضات االختالف ، اجلعا٥ط، . ز. عُط َٗٝبٌ 206

منٛش  ٖابطَاؽ، افطٜكٝا  -٠. ذلُس ْٛضايسٜٔ افا١ٜ ، احلساث١ ٚ ايتٛاقٌ يف ايفًػف١ ايٓكس١ٜ املعاقط 207
 .133،ٍ 1998، بريٚت ،  2، طايؿطم

 : كىاه ثويد  ش  ش1جمذ  -عكن و عك ٌيت جاوعة -اضتباط٢كٍؽ  ْظطٜ٘ . يوسطَ ِابشواغ ش208
. )تيَبيٍى: بؤ سيَكخظتٍى صاساوة و صاٌياس  صياتش 53(ش ه 2005) 1384ايشاُ ش تّشاُ ش َؤغػ٘اٌتؼاسا  

 بةساوسدواُ كشدووة بة دةقة  ئيٍ ميضييةكاُ:
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عةق ٌَية  يي واكع ظيبةس طةسضاوةيةكي طةسةكي  ثشؤرةي فةلظةيف ِابشواغ و ئةو باك شاوٌذةيةة  
سِواٌ ةةوة طةةيشي عةق ٌيةة  دةكةا :      كة ثشؤرةكة  لةطةسي بوٌيا  ٌشاو. واكع ظيبةس لة طيَ

ئةاوشاصي   بةكاس ِيٍَاٌي ئاوشاصةكاُش داٌاٌي ئاوازلةكاُ و ضووُ بةسةو بةةِاكاُ. عةقَ ٌيةةتي  
كشدةيةكش بةو ث ٌة ضايكة دةثيَوسيَ كة دادةسِيَزسيَ بةؤ ثيةادة كشدٌةي ئاوشاصةكةاُ لةة ثيٍَةاو       

( بةة  عكال١ْٝ اختٝاضطةيؼنت بة ئاوازليَكي دياسي كشاو داش عةقَ ٌيةتي ِةَلبزاسدٌي كشدةوةؾ)
سيكشاو و تةقذيشكشدٌي دسوطيت ئاواٌخ و وةبةطتةكاُ دةثيَوسيَ لةة ريَةش طةايةي بةةِاي ديةا     

( كةشدةوةش  َعٝاضٟئاوشاصي ػياو و سِةوػيَكي دياسيكشاوداش ِةسوةِا عةق ٌيةتي ٌؤسواتيعي )
بة تواٌاي يةكخظنت و سِيَكخظتين ويتؤدي و بة ٌفوصي ئةو كشدةواٌة دةثيَةوسيَ  كةة وةةسجي    
عةقَ ٌيةتي ئاوشاصةكاُ دةطتةبةس دةكةةُ و ئةوةة  بةة ك عةقَ ٌيةةتي ئاوازلةذاسك ٌةاوصةد       
كشدووة و ِةسوةِا ئةو كشدةواٌةي كة وةسجي ٌؤسواتيعي عةةقَمي دةطةتةبةس دةكةةُ ٌةاو  ك     

ليَةشة دا تةةٌيا لةة      209عةقَميةتي بةِاك  ليٍَاوة و دةػيَ ئةً دوواٌة لة يةكرتي جياواص بةَ. 
سواٌ ة  ِابشواطةوة ضةوكى عةقَ ٌية  ػشِؤظة دةكةيَ و خؤ بةدووس دةطةشيَ لةةو ورياتةة    

كة فةلظةفة بة دسيَزايى ويَةزوو  خةؤ  ثيَؼكةػةى كةشدووة. ِابشوةاغ ِةةس        دةوَلةوةٌذة 
لةطةسةتادا دةيةويَت ويٍَايةكي تاسِادةيةك سِووُ و طؼيت لةطةس عةقَ ٌية  غاتة سِوو و واص لة 
بةكاسَِيٍاٌة ئةبظرتاكتةكاٌى عةقَن دةَِيٍةَى كةة بةػةيَكى طةةوسة  ِةضس  فةلظةةيف داطةري        

لة ِةووو ثشطيَكى جةوِةس  دووس دةكةويَتةوةش ياُ »يي ِابشواغ  دووة.  ضةوكى عةقنَكش
بة جؤسيَكى تش عةقنَ ي  ئةو جةوِةس ٌييةش جا ئةً جةوِةسة ض بابةت بيَت ياُ خود ش بةَلكو 
دةبيَتة باسطش )ذلىوه( ليَشةوة بايةخ بة عةقَ ٌية  دةدا  لةجياتى جةخت كشدُ لة طةس عةقنَ 

   210«.دا لة ػيَوة ئة بظرتاكةكة 
عةقآلٌيك بةكاس دةِيَةٍنيش  ابشواغ دةَليَت: كاتيَ تةعبريي كِةس بؤية ِ

طشمياٌةكةواُ ئةوةية كة  ثةيوةٌذييةكي ٌضيك لة ٌيَواُ عةقآلٌية  و وةعشيفة 
دا بووٌي ِةية. وةعشيفةكةواُ خاوةُ بووٌياديَكي دةطتةوارةييةش دةتةواٌني  

                                                                                                                                        

 - Jurgen Habermas, the Theory of Communicative Action -Reason and the 

Rationalization of society ,Volume1,Translated by Thomas McCarthy, Beacon 

Press, Boston,1984,p.1. 
 .  2002ٍ،97. ز.عطٝات ابٛ ايػعٛز، احلكاز ايفًػفٞ يًكطٕ ايعؿطٜٔ ،َٓؿا٠ املعاضف، االغهٓسض١ٜ، 209

 .361-360ٍ ش طةسضاوة  ثيَؼووش  اؾهاي١ٝ ايتٛاقٌ يف ايفًػف١ ايػطب١ٝ املعاقط٠ . ز. عُط َٗٝبٌ، 210
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سبربِيَ دةتواٌني بةةِؤي وتىاٌةةداس   بريو باوةسِي خؤواُ لة قاَل  سِةطتةدا دة
ٌةبووٌةوة سِةخٍة لة وةعشيفة ب شيَ. ثةيوةٌذي ٌضيكةي ٌيَةواُ وةعشيفةة و    
عةقآلٌية  دةسبشِي ئةوةية كة عةقآلٌيةتي تةعبرييَك ثؼةت بةة وتىاٌةةداس    

 211بووٌي وةعشيفةي ٌاو ئةً تةعبرية دةبةطيتَ .
ا داٌييةة كةة بةػةيَوةيةكى يوةكةى     ِيض عةقَميَكى ثةتى لة ئاس»بةً جؤسة ي  ِابشواغ 

ثاٌتايي كةشدة  ثةيوةٌةذيكاس  و      لةخةطَمةتى صواٌى ِةبيَت. عةقنَ بة ثيَى واِييةتى خؤ
و عةقآلٌيةةةتي ِةةةس تةةةعبرييَك   212«.بوٌيادةكةةاٌى جيّةةاٌى ريةةَ دا بةسجةطةةتة دةبيَةةت  

expression     َك ثةيَؽ  لةطةس بٍةواي سِةخٍة خةواصي و بةَل ةةخواصي داوةةصساوة.  تةةعبريي
وةسجةكاٌي عةقآلٌية  لةة كاتَيةك و تةا ئةةو جيَ ةيةة دابةني دةكةا  كةة بةسجةطةتةكاسي          
وةعشيفةيةكي بؤ ِةَلةػياو بيَت و ِةس بؤيةة لةطةةهَ جيّةاٌي بابةةتى )واتةة فاكتةةكاُ( دا       
ثةيوةٌذي ِةبيَت و خواصياسي داوةسي و ذوكىي بابةتياٌة بيَت. ذوكىيَك بةوةسجيَك دةتواٌيَت 

  بيَةةةةت كةةةةة لةطةةةةةس بٍةةةةةواي باٌ ةػةةةةةي وظةةةةذاقيةتي ٌيَواخنةةةةودي    بابةةةةةتى 
intersubjectiv       داوةصسابيَت بةجؤسيَك كة بةؤ بيٍةةس و بةػةذاسةكاُ ِةةواُ ئةةو واٌايةةي

ِةبيَت كة بؤ خودي بكةسةكة )فاعن( ِةيةتي. سِاطت ؤيي و كاسايي لةً جةؤسة باٌ ةػةاٌةُ.   
ُ  كةواتة ِةسضةٌذة باٌ ةػةي ثةيوةطةت بةة ذةوكي يةا     )باٌ ةػةةيي   ُ كةشدةوة ئاوازلةذاسةكا

باػرت لة بةساٌبةس سِةخٍة دا بتواٌيَ داكؤكي لة خؤي بكا   سِاطت ؤيي طوتة ياُ كاساي كشدةوة(
ئةوة صةويٍةيةكى ِاوبةػة بؤ ٌؤسً و بةةِاكاُ كةة    213.بة عةقآلٌي تش لةقةَلةً دةدسيَت ئةوا

 بواسةدا ثةيوةٌذيكاس  ئةطتةً دةبيَت.دةبيَتة بةطتيٍَى دسوطت كشدٌى واٌا و لة دةسةوة  ئةً 
 ئامساشي:  -عةقآلنيةتي مةعسيفي -أ

ئةطةس لة بةكاس ِيٍَاٌي ٌاثةيوةٌذيكاساٌةي وةعشيفة لة كةشدةي ئاوازلةذاسةوة دةطةت ثةيَ     
ئاوشاصي. بةةً واٌايةة   _بكةيَ بةس لة ِةووو ػيتَ دةطةيَ بة ضةوكي عةقآلٌيةتي وةعشيفي

                                                           

 .Jurgen Habermas ,op. Cit.,p.8 -. 61يوسطَ ِابشواغ ش طةسضاوة  ثيَؼوو ش ه .  211
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ةو تواٌا  ِةَلظةٌ اٌذٌى ثةيوةٌذ  و دةصطةا و طيظةتةوة   ضةوكى عةقَمى ئاوشاص  بةستةطك
ئةً ضةوكةي عةقآلٌية  ٌةاوةسؤكي ِةةوَليَكي طةةسكةوتوو بةؤ     » 214كؤوةَييةتيةكاٌى ٌيية.

ثاساطتين خؤي دةطشيَتةوة كة لة سِيَ ةي ِةَلظوكةوتيَكةوة كة لةطةس بٍةواي وةعشيفة لةوةسِ 
كشدةيةكي  215«.اساٌة لةطةَليذا بةدةطت ديَت( ِؤػيتطابلريٍ ةي دةوسووبةسي و ِاوجووتي )

ئاساطتةداس بةسةو ئاوةاٌخ تةةٌيا كةاتَي دةتةواٌَي عةةقآلٌي بَيةت كةة بكةةس)فاعن( وةسجةة          
ثيَويظتةكاٌي ئةزلاوذاٌي ٌيةتي خؤي بة ئاساطتةي دةطتيَوةسداٌيَكي طةسكةوتوواٌة لة جيّاٌذا 

ة كؤدةٌ ي)امجاع( بةدةطت ٌةيةة ش  دابني بكا . سِةٌ ة ِةسدوو ِةوَلةكة ػكظت غؤُش سِةٌ 
لةواٌةية دةسةزلاوي خواصساو ٌةيةتة ئةاساوةش بةةَيً تةٌاٌةة  خةودي ئةوػكظةتاٌة ٌيؼةاٌةي       

  216عةقآلٌيةتي ئةً تةعبرياٌةُ دةتواٌشيَت ػكظتةكاُ سِووُ بكشيٍَةوة.
لةً وؤديَمة  عةقَ ٌيةة  دا ثةيوةٌذيةةك لةة ٌيَةواُ بكةةس و       بة ثيَى بؤضووٌى ِابشواغ

جيّاُ كة لة كفاكتةكاُك ثيَكّاتووة دةخشيَتة سِوو كة ياُ ئيَظتا بووٌى ِةية ياُ لةة سيَ ةا    
كشدةوة دةػيَ دابني بكشيَت. بكةس بة ػيَوةيةكى وةعشيفى لة وياٌى بريوباوةسِةكاٌى طةةباسة   

س  ابة جيّاُ و بة ػيَوةيةكى ئرياد  لة سيَ ا  وةبةطتةكاٌيةوةو و بةِؤ  دةطتيَوةسداُ لة ك
 217.جيّاُش ثةيوةٌذ  ثيَوة دةكا 

عةقَ ٌيةتى ئاوشاصي و عةقَ ٌيةتى طرتاتيزيي ثيوةطنت بة وؤديَمى كةشدة  ئاوازلةذاسةوة.   
كةواتة بؤضاسةطةسكشدٌى طشفت و كيَؼة تةكٍيكيةكاُ ودؤصيٍةوة  سيَ ةضاسة  كشدةكى بة بةىَ  

ئةاوشاصي  _يةةتي وةةعشيفي  طشٌ ى داُ بة بةِا  ثةيوةٌذ  ٌيَةواُ تاكةةكاُ. كةواتةة عةقآلٌ   
ضايكيةكة بة ئاساطتةي ئاواٌخ و بةدةطت ِيٍَاٌي قاصاٌخ و وةعشيفةي تيَذا دةخشيَتة خضوة  
طةسكةوتَ و وشؤظ ئةً جؤسة ضايكية بؤ ٌاطيين ريٍ ةي دةوسوبةسي خةؤي بةةكاس دةِيٍَيَةت.    

عةقآلٌيةة   »ِابشواغ ثةيوةٌذي ٌيَواُ عةقآلٌية  و وةعشيفة بةً جؤسة دياسي دةكةا  كةة   
طشٌ يةكي صؤس بة ِةبووٌي وةعشيفة ٌادا  ِيٍَذةي طشٌ ي بة سِيَ اكاٌي بةكاس ِيٍَةاٌي ئةةو   
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( بةةكاسديَت كةة تواٌةاي طوتةة و كةشدةوة و      شاتوةعشيفةية دةدا  كة لةييةُ ئةو خوداٌةة) 
لة عةقَ ٌيةتى ئاوشاص  داش جيّاٌى بابةتى ٌةك ِةس ػةتة  218«.ضؤٌيةتي ثيادة كشدٌياُ ِةية

يضيكى و ئةو سووداواٌة  بةػيَوةيةكى طشوػتى سوودةدةُ لةخؤدةطشيَتش بةةَلكو وةبةطةت ش   ف
دةطشيَتةوة كة بكةس وةك كػةت ك ثةيوةٌةذيياُ    -طرتاتيز ش بشِياس و  طةسجةً تاكةكاٌى تشيؽ

ثيَوة دةكا  . واتة تةٌيا بةِؤ  كاسي ةسيياُ لةطةس طةسكةوتَ ياُ طةةسٌةكةوتٍى بكةةس لةة    
ئاوشاصي ياُ لةة   -عةقَ ٌيةتى وةعشيفى»  219ى دؤخةكاُ دا ذظيَبياُ بؤ دةكشيَت.بةسيَوةبشدٌ

ثيَوةسة ثشاطىاتية تايبةتيةكاٌى طةسكةوتَ دا خؤي دةٌويٍَىَش ياُ لة ضؤٌيةتى كؤٌرتؤه كشدٌةى  
تةكٍيكةكاٌى دؤخيَكى دياسيكشاوش كةواتة ئةً ػيَواصةش طةسِاُ بةدوا  كةسةطتة  بةةديّيٍَاٌى  

واتة بة ثيَي ذظاباتيَكي عةقآلٌي ِةوهَ دةدسيَةت    220«.ى واقعى بةسجةطتة دةكا عةقَ ٌيةت
بؤ ئةوةي ئاوشاصي طوزلاو بؤ طةيؼنت بة ئاوازلةكة ِةَلبةزيَشدسيَتش بةةَيً ئاطةتى ثةيوةٌةذ  و     
سادة  كاسي ةس  لةطةس ليَك تيَ ةيؼنت و ثةيوةٌذ  ٌيَواُ ئاوشاص و ئاوةاٌخ و بةسةزلاوةةكاٌى   

 تةوة.ليَك ٌادسيَ
 عةقآلنيةتي نؤزماتيظ و تةعبريي:  -ب

بيَ وواُ ِسادةسبشِيَ بةةثَي بةَل ةة و كةشدةوةي كةاسا ٌيؼةاٌةي عةقَ ٌيةتةةش ئَيىةة ئةةو          
ئةكتةساٌةي وةك قظةكةسو بكةس دةسدةكةوُ بة عاقنَ وةط  دةكةيَ كة تا ئةو ػويٍَةي بؤيةاُ  

ئةاوشاصدا خؤيةاُ لةة ِةَلةة     _ةهَ ئاواٌخدةلويَتش لة ثةيوةٌذي لةطةهَ فاكت و لة ثةيوةٌذي لةط
بةدووس دةطشُش بةمً بيَ وواُ جؤسي تشي تةعبريواُ ِةية كة بةَل ةي بامشةاُ بؤيةاُ ِةيةة ش    

ئةوة 221( ياُ طةسكةوتٍةوة ٌية.ازعا٤ ايكدسم ِةسضةٌذة ثةيوةٌذياُ بة باٌ ةػةي سِاطت ؤيي)
ةتي دا و بة ثؼت بةطنت بة  صواٌي طةباسة  بةو بكةساٌة سِاطتة كة دةتواٌَ لة ٌيَو جيّاٌي باب

ِاوبةؾ و لة ثةيوةٌذي لةطةهَ ئةواٌيرتدا لة سيَ ةي بةَل ةو بةثؼت بةطنت و ثةيشِةوي كشدُ لةة  
 ٌؤسوةكاُ ساطيت طوتة ياُ كشدةوةكةي بظةنييَينَ. 
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بةَيً ئيَىة تةٌاٌة  كاسي ئةو كةطةاٌةؾ كةة ئةاسةصوو يةاُ ٌيةةتيَكيؽ      ِابشواغ دةَليَت 
ِةطت ياُ ذاَلةتيَك دةسدةبشُِ و ٌّيٍَيةك بة كةطيَك دةَليََ و داُ بةة كاسيَةك    ةُشئاػكشا دةك

دادةٌيََ و ػيت لةً جؤسة و ثاػاُ دةتواٌَ بةة وةسطشتٍةى دةسةزلةاوي كةشداسي و ئةزلاوةذاٌى      
بةة   ؾةاٌسةفتاس طوزلاو لةطةَليذا وةَيوي سِاصيكةس بة سِةخٍةطشةكاٌي بذاتةوةش ئةةوا ئةةو كةطة   

 222.ةً دةدةيَلةقةَلٌي عةقَ 
ليَشةؾ دا ئةطةسضي ئةً جؤسة لة كشدةوة ثةيوةطتة بة جيّاٌي خةودي و صةيةين بكةةسةوة    
بةمً لة دوو ئاطت دا لة يةكرت جيا دةكشيَتةوة كة يةكياُ بة ِؤي ئاطيت بةسصي داِيٍَةاُ كةة   
لةةة بةةواسي ئيظةةتاتيكي كةةاسي ِوٌةةةسي دا خةةؤي دةسدةخةةا  بةِايةةةكي بةةةسصي ِةيةةة و   

كيؼياُ وةك ٌةخؤػي تايبةتي دةسدةكةوُ. لةً وؤديمة دا بكةةس ٌةةك ِةةس ثةيوةٌةذ      ِةٌذيَ
جيّاٌى كؤوةَييةتي صةويٍة  » لةطةهَ ػتةكاُ بةَلكو لةطةهَ جيّاٌى كؤوةَييةتيؽ دا ِةية. 

ئةو ٌؤسواٌة لةخؤدةطشيَت كة ئةوة دياس دةكةُ كاً كشدةوة لةة بةساٌبةةس ِيكةةىل ثةيوةٌةذ      
دةػىَ ثاطاوياُ بؤ بّيٍَشيَتةوة. تا ئةو كاتةة كةة بكةةسةكاُ      interindividualٌيَواُ تاكى 

عةقَ ٌيةتي ٌيَو  223«.لةً صةويٍةية دا ػةسيك بَش لة جيّاٌى كؤوةَييةتيؽ دا ػةسيك دةبَ
ئةً كشداساٌة لةً ِساطتيةدا دةبيٍشيَت كةة دةبةيَ سِيَككةةوتٍيَكي بةسِةةً ِةاتوو بةة ػةَيواصي        

عةقآلٌيةتي ئةو كةطةاٌةي كةة   »جاس لةطةس بٍةواي بةَل ة بةدةطت بيَت . ثةيوةٌذيكاساٌة دوا
لةً جؤسة كشداسة ثةيوةٌذيكاساٌةيةدا بةػذاسُ ثؼت بةوة دةبةطيتَ كة ئايا لة كاتي ثيَوطت داش 

بةواٌايةةكي تةش كةشدةي     224«.دةتواٌَ لة سِةوػيَكي طوزلاودابةَل ة بؤ تةةعبرييَك غةٌةة سِوو  
( جةا ض ثةيوةٌةذي بةة    ايكدالح١ٝ ُ و تةعبري و باٌ ةػةةي دسوطةيت )  عةقآلٌي لة وياٌي صوا

ػتةكاٌةوة ِةبيَت ياُ بة ٌؤسوةكاُ بؤ ثؼت ثيَ بةطنت و خظتٍة سِوو ِةويؼةة ثيَويظةيت بةة    
ثشؤطظي ئةسطؤوَيٍت خواصي ِةيةة لةة ٌَيةو كةشدة  ثةيوةٌةذيكاسي دا وةك كشدةوةيةةك كةة        

وةموي ِةووو ػيَواصةكاٌي سِةخٍة بذاتةوة كة  دةتواٌيَ داكؤكي لة باٌ ةػةكاٌي خؤي بكا  و
 .225سِةٌ ة ئاساطتةي بكشيََ
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ِةس كةطيَك كة لة ئةسطؤويٍَت خواصية )احملاجحة( دا بةػذاسي دةكةا  عةقآلٌيةة  يةاُ    
كةوي عةقآلٌيةتةكة  لةو ػيَواصة دةسدةكةويَت كة لةوةسِ خظتٍة سِووي بةَل ةةي ساصي بةووُ   

ك ثيَؼاٌي دةدا . ئةطةس ئةو ييةةٌيَكي كقبووَلكةاسي بةَل ةة    ياُ درايةتي كشدٌي باٌ ةػةية
خواصيك بيَت ياُ بةَل ةكاُ قبووهَ دةكا  ياُ ِةوهَ دةدا  وةمويةاُ بذاتةةوة و لةة ِةةسدوو     
ذاَلةتةكةدا بة ػيَواصيَكي كلؤريكيك واوةَلةياُ لةطةَلذا دةكا . لةبةساٌبةسداش ئةطةسك لةوةسِ 

ُ لةواٌةية ئةو بةَل اٌة لةبةسضاو ٌةطشيَت كة ثيَطةواٌةي بؤضةووٌي  بةَل ةكاُ طويَي داغا ك يا
ئةوُ ياُ ئةطةس وةَلاويَكي دؤطىاياُ بذاتةوة ئةةوا لةة ِةةسدوو ذاَلةتةكةةدا ئةةً كةطةة بةة        

 .226ػيَواصيَكي ٌاعةقآلٌي لةتةك ثشطةكاُ دا ِةَلظووكةوتي كشدووة
طةهَ ئةويرت و ِةً ِةوَلةذاُ بةة   كةواتة ِةً ضؤٌةييت ضووٌة ٌاو ديالؤط و ِةَلظوكةو  لة

ػَيوةي بةَل ةخواصي و بةثؼت بةطةنت بةة باٌ ةػةةي دسوطةيت و ِساصي كشدٌةي بةساٌبةةس لةة        
طفتوطؤيةكي كشاوةدا ٌيؼاٌةي عةقآلٌي بةووٌي ئةةو كةطةة ثيَؼةاُ دةدةُ و بةة ثيَطةةواٌةوة       

ش ِةةس بياٌويةةك   ٌةضووٌة ٌاو ثشؤطظي ئةسطؤويٍَت خواصي و لةبةسضاو ٌةطشتين بةساٌبةسلة ريَ
بيَت بة كاسيَكي ٌاعةقآلٌي لةقةلةً دةدسيَتش ليَةشةدا دةسدةكةةويَت كةة ِابشوةاغ ثؼةت بةة       
سِواٌ ةيةكي ئيحشائي دةبةطيتَ طةباسة  بة عةقَ ٌية ش واتة عةقآلٌية  و ٌاعةقآلٌية  لةة  
 ٌةةاو ثشؤطظةةي طياطةةى وكؤوةَييةةةتى و لةةة ضواسضةةيَوةي تيَ ةيؼةةنت و تيَ ةياٌةةذُ دا خةةؤي
دةسدةخا ش ٌةك لةبةس ئةوةي لة خودي خؤيذا خاوةُ واِييةتيَكى ٌةةطؤسِ بيَةت. بةبؤضةووٌى    

ك ثةيوةٌذييةكي ٌاوةكي لةطةهَ ضةوكي ك فيَشبووُ groundingضةوكي كبةَل ة »ِابشواغ 
learningِةس بؤية ثيَيواية ئةو كةطةي خؤي لةوةسِ خؤيةوة بة ػةيَوةيةكي   227«.ك دا ِةية

ةَلةتيَينَ ئةوا كاسيَكي ٌاعةقآلٌي كشدووةش بةَيً ئةو كةطةي ئاوادةيةة داُ  طيظتىاتيك ِةَلبخ
بة كاسة ٌاعةقآلٌيةكاٌي خؤي دا بٍيَت ئةوا ٌةك ِةس خوداُ عةقآلٌيةتي بكةةسيَكي ٌاطةكاسة   
كةةة طةةةَيذياتي ذوكىةةذاٌي ِةيةةة لةطةةةس واقيةةعش بةةةَلكو كةطةةيَكة كةةة بةةة ػةةيَواصيَكي   

وةش كةطيَكة كة لةة سووي ئةخ قييةةوة عةةقآلٌي و لةة سِووي     ئاوازلذاس دةجووليَتة_عةقآلٌي
كشدةييةوة جيَ ةي وتىاٌةيةش كةطيَكة كة بة تيزبيٍيةوة ثشؤطةكاُ ِةَلذةطةٌ يَينَ و لة سِووي 

اي ئةواٌة خاوةُ ئةً تواٌظتةية كة دةتواٌيَةت  طةسةسِ»خاوةُ صةيٍيَكي كشاوةيةش  ئيظتاتيكةوة
                                                           

 Ibid.,p.18-.    73. يوسطَ ِابشواغ ش طةسضاوة  ثيَؼوو ش ه 226

 -.Ibid.,p.18.    74. ِةواُ طةسضاوة ش ه 227
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ظوَليَتةوة و ئةةو ئاطةتةٌ ة    Reflexiveوةيةكي تةئةوولي طةباسة  بة صٍِيةتي خؤي بة ػيَ
ٌاعةقآلٌياٌة دةطت ٌيؼاُ بكا  كة كاسي ةسي لةطةس تةةعبرية ئةةخ قي و ئيظةتاتيكيةكاُ    

  228«.دادةٌيَت
 

 كازى و تيؤزي ئةزطؤميَهت خواشىعةقالَنيةتى ثةيوةندي -ج
كةة ثؼةت بةة فةلظةةفة       بةً جؤسة بؤ داسِػتٍى وؤديَميَكى دميوكشاتياٌةة  عةقَ ٌيةة   

ٌيَواخنود  ببةطتيَت و بؤ دةسضووُ لة عةقَ ٌيةتى تةكٍيكى و ئاوازلذاس وؤديَمى عةقَ ٌيةةتى  
لة ييةكةوة تةجاوص  ئةو عةقَمة دةكةا  كةة بةة دةوس     » ثةيوةٌذيكاس  دةخاتةسِوو و ئةوة 

كة باٌ ةػة  ئةوة  خؤيذا ضةقيبةطتووة و لة ييةكى تشيؼةوة ئةو عةقَمة طؼت ري و داخشاوة 
ِةةس بؤيةة ئةوةة ثةيوةطةت دةكةا  بةة ثشؤطظةى         229«.دةكا  ِةووو ػتىَ لة خؤدةطشيَت

ضةوكي عةقآلٌيةة  كةة وةَ بةة ػةيَواصيَكي      » ئةسطؤويٍَت خواص  ي  تاكةكاُ و دةليَت: 
ذةدطي خظتوووةتة سِوو ثةيوةطةتة بةة طيظةتةويَك لةة باٌ ةػةةي دسوطةيت و دةبةَي لةة         

تيةؤس  ئةةسطؤويٍَت خةواص      230«.ئةسطؤويٍَت خواصيةوة سؤػةَ بكشيَتةةوة  سِيَ وصةسي تيؤسي 
طشٌ يةكى تايبةتى ِةيةش ئةطةس ٌةَليَني ػتيَكى ويروةسييةش ضوٌكة ئةسكةكةة  لةبٍةةسِ  دا   
بةدةوس  بٍياتٍاٌةوة  ئةو طشمياٌة و وةسجة ثشاطىاتى و ػكمياٌة دا دةطوسيَتةوة كة ثةيوةطةنت  

بة سا  ِابشواغ لة ئةسطؤويٍَت خواصي دا ِةةوهَ بةؤ    231س  كشاو.بة سةفتاس  دياسدةيةكى ديا
ئةوة دةدسيَت ػتيَك كة لة سِواٌ ةي دةطتةجةوعيةوة جيَ ةي وؼتوووشِة بؤ ػيتَ ب ؤسِدسيَةت  
كة لة سواٌ ةي دةطتةجةوعيةوة دسوطتة. دةتواٌني لة طوتةاسي ئةةسطؤويٍَت خةواصي دا طةيَ     

ش لة ئاخةاوتين ئةةسطؤويٍَت خةواصي دا    يةكةًةيٍةوة. سةِةٌذ ياُ طيَ ييةُ لة يةكرت جيا بك
ئيَىة وةك ثشؤطظيَك بة ٌاضاس لةطةهَ جؤسيَك لة ثةيوةٌذي طةسوكاسواُ ِةيةة. تةةٌيا تةا ئةةو     
ػويٍَة دةتواٌني ذوكىيَك بة عةقآلٌي لةقةَلةً بذةيَ كة قظةكةس وةسجي ثيَويظت بؤ طةيؼةنت  

سِيَككةوتَ يٌيكةً لةطةهَ بةػذاسبوويةكي تةشدا   بة ئاوازلي ثةيوةٌذيكاساٌةي بةدةطت ِيٍَاٌي
                                                           

  .Ibid., p.21-.    77. ِةواُ طةسضاوة ش ه 228

 .135طةسضاوة  ثيَؼووش ه  ابٛايٓٛضمحسٟ،. 229

 .Jurgen Habermas ,op. Cit.,p.22 -.79. ِةواُ طةسضاوة ش ه 230
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طةباسة  بة ػتيَك دةطتةبةس بكا . بةػذاساٌي ٌاو ئةسطؤويٍَت خواصيةةك ٌاضةاسُ بةة ػةيَوةيةكي     
طؼيت وةك ثيَؽ طشمياٌة طةيشي ئةوة بكةُ كة بوٌيادي ثةيوةٌذييةكةياُ بة ِؤي ِةٌةذيَ طةيىاوة   

ِةووو ِيَض و تووٌذوتيزييةةك لةة ثاٌتةايي كاسةكةة دووس     كة تةٌيا فؤسوالني دةػيَ ػي بكشيٍَةوة و 
جا ض ئةً ِيَضة لة ِةٌاوي ثشؤطظي بةدةطتّيٍَاٌي سيَككةوتَ طةسضةاوةي طةشت َ يةاُ     _دةخاتةوة

لةدةسةوة كاسي ةسي لةطةس داٌابيَتش ج ة لة ِيَضي باػرتيَ بةَل ة خواصي )و ئةوة بةواٌاي بةةيوة  
ِاوكةاسيكشدُ لةة ثيٍَةاو ذةقيكةة  دا( لةةً سِواٌ ةيةةوةدةتواٌني       ٌاٌي ِةووو ِاٌذةسيَكة ج ة لة 

ئةسطؤويٍَت خواصيوةك بةسدةواً تاومي كشدةي ئاساطتةكشاو بةسةو بةدةطةت ِيٍَةاٌي كةؤدةٌ ى بةة     
ش كاتيَ وةك كاسٌاوةيةك طةيشي ئةسطؤويٍَت خواصييةك دووةً. 232كةسةطتةي جياواصةوةطةيش بكةيَ
دا ِةية كة ثاػكؤي سِيَظةاي   interactionطةهَ قالبيَك لة كاسليَك دةكةيَ بةٌاضاس طةسوكاسواُ لة

تايبةتةش ثشؤطظي طةيؼنت بة كؤدةٌ ى بة ػيَوةي دابةػكشدٌي كةاسي ِاوكاساٌةة لةة ٌيَةواُ يةاس و      
ش طةسةزلاً ئاواٌخ لة ئةسطؤويٍَت خواصي  بشيتية لةة خظةتٍة سِووي بةَل ةةي    طيَيةًٌةياسةكاُ دا.  

تايبةتةٌذي ٌاوةكي خؤي سِاصيكةس بيَت و بةِؤيةوة دةػةيَ باٌ ةػةةي دسوطةيت      بةِيَض كة لة سِووي
بةةً جةؤسة عةقَ ٌيةةتى ثةيوةٌةذيكاس  بشيتيةة لةة ػةشؤظ و         233ثؼت سِاطت يةاُ سِةد بكشيَتةةوة.  

بٍياتٍاٌةوة  ضةوكى ٌائاوشاص  عةقنَ و ػيكشدٌةوة  ئةو ئاساطتة و دةصطاياٌة  كة لة كؤوةَل ا  
ٌيةتى طةرتاتيزيَ لةة ثيٍَةاو طةػةةداُ بةة دةصطةا دميوكشاتيةةكاُ و طةوود           عةقَ ِاوضةسخ دةسبشِ

كةواتةة دواجةاس ئةةً فؤسواٌةة  عةقَ ٌيةة  لةةً        234وةسطشتَ لة ويكاٌيضوى بشِياس  جةةواعى. 
ئةاوشاص  لةة صاٌظةت داش عةقَ ٌيةةتى     –َ ٌيةتى وةةعشيفى  قثاٌتايياٌة  خواسةوة دةسدةكةوُ: عة

و عةق ٌيةتى ثةيوةٌذيكاس  235ة ئةخ و و عةق ٌيةتى يايؼى لة ِوٌةس دا.تةعبري  ل-ٌؤسواتيغ
لة جيّاٌى ريَ داش ضوٌكة ئةً جؤسة عةقَ ٌيةتة عةقَ ٌيةتى ِةَلبزاسدٌيؼةش ئةوةةؾ بةة دةطةت    
ٌيؼاُ كشدٌى دسوطرتيَ وتة ياُ كشدةوة لةٌاو كؤي ئةلتةسٌاتيعة جياواصةكاُ دا. ِةةووو ئةواٌةةؾ   

اسيَكى ِاوبةؾ كة دةطثيَكةكة  يٌيكةوى لةيةةك طةيؼةتٍى تيَةذا بيَةت و ِةيض      ثةيوةطتة بة بو
 ييةٌيك ِةوهَ ٌةدا  ِيَض و صةبشوصةٌط بةكاس بيٍَيَت و تةٌيا باػرتيَ بةَل ة ذوكي بكا .

                                                           

 .Ibid.,p.25-.   82-81. يوسطَ ِابشواغش طةسضاوة  ثيَؼوو ش ه 232
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 مؤدَيمةكانى كسدةوة تةوةزى دووةم:

لظةةيف كةشدةوةدا   ا  ِابشواغ لةطةسدةوي ئةسطتؤوة كشدةي ئاوازلذاس لة ٌاوةٌةذي تيةؤسي فة  بةسِ
ي بكةسيَكةة بةؤ طةيؼةنت بةةئاوازليَك يةاُ           ةواي ئةةً ضةةوكةي كةشدةوة ِةوَلةذٌا جيَ اي طشتووة.ٍب
سةخظاٌذٌي ذالةتيَكي طوزلاوة بة طوود وةسطشتَ لة ئاوشاصيَك كة لة سِةوػةيَكي ديةاسيكشاودا كاسايةة.    

واتةة ِةَلبةزاسدٌى سيَشةويَةك لةة     ضةوكى ٌاوةٌذ  و طةسةكى لةً جؤسة تيَ ةيؼتٍة دا بشيتية لة بشِياسش 
ٌيَةةواُ سيَةةشِوة جياواصةكةةاُ دا بةةة وةبةسضةةاوطشتٍى طةةاصطاسييةكة  بةةؤ بةةةديّيٍَاٌى ئاوازلةةة ديةةاسي  

ِابشواغ ِةوَلذةدا  ضواس جؤس كشدةوة لة يةكرت  جيا بكاتةوة كة بةشيتني لةة : كةشدة      236كشاوةكة.
و  dramaticو  كشدة  يايؼى )دساواتيةك(  ئاوازلذاس )الفعن الػائي( كشدة  سيَكخظتٍى ٌوسواتيغ 

كةة ِةةس كاويَكيةاُ  لةة ييةةُ بريوةٌةذيَكى        communicative actionكةشدة  ثةيوٌةذيكاس    
دياسيكشاوةوة ئيؼى لةطةس كشاو) وةك ويذ و ثاسطؤٌض و...(. ِةسوةك ثيَؼرت ئاوارةواُ ثيَكةشا كةشدة    

ى بؤ وةدةطت ِيٍَةاٌى وةبةطةتيَكى ديةاسيكشاوش    ئةوازلذاس ثةيوةطتة بة دياسيكشدٌى ئاوشاص  عةق ٌَ
بةَيً ئةطةس يٌى كةً ئةكتةسيَكى تش  ئاوازلذاس لة طةسكةوتَ ياُ ػكظت دا ِاتةة ٌيَةو كشدةوةكةةش    
ئةوا لةً ذاَلةتةةدا وةؤديَمي كةشدة  ئةزلاوةذاس دةطؤسَِيةت بةؤ وةؤديَمي كةشدة  طةرتاتيزي. كةشدة            

ةسِةتذا ثةيو ةطت ٌيية بة بكةسي تاك وتةةساوة كةة لةة ريٍ ةة  خؤياٌةذا      سِيَكخظتٍى ٌؤسواتيغ لة ٍب
لةطةهَ بكةس  تشدا طةسوكاسياُ ِةية بةَلكو ثةيوةٌذ  بة ئةٌذاواٌى طشوثيَكى كؤوةَييةتيةوة ِةية كةة  
 كشدةوةكاٌى خؤياُ بةسةو بةِايةكى دياسيكشاو ئاساطتة دةكةُ و بةيةكةوة سِيَض لة ٌؤسوةة طؼةتييةكاُ  

شدة ئةزلاً دةدةُ و ِةٌذيَكى تش ئةزلاً ٌادةُش بةَيً كةشدة  يايؼةى )دساوةاتيكى(    دةطشُ و ِةٌذيَك ك
ٌة ئاوارةية بؤ بكةسيَكى تاك وتةةسا و ٌةة ئةٌةذاوي طشوثيَكةي كؤوةَييةةتى بةةَلكو ثةيوةطةتة بةة         

ظتى ئاخاوتَ ياُ كةشدا  سةوة بكةسيَكةوة كة ئاوادةية بؤ كاسليَكى دوو بكةس ياُ صياتش كة لة سِيَ ا  توٌا
يةاُ ٌيَةواُ خةود  لةة ٌيَةواُ خؤياٌةذا        Interpersonalityدةتواٌَ ثةيوةٌذيةكى ٌيَواُ كةطةايةتى  

 دسوطت بكةُ و دواجاس كشدة  ثةيوةٌذيكاس  ديَت كة بة ئاساطتة  ليَك تيَ ةيؼنت دةسِواتةثيَؽ.
 
 

                                                           

 .Ibid.,p.85-. 155. يوسطَ ِابشواغ ش طةسضاوة  ثيَؼوو ش ه 236
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   Action Purposiveكسدةى ئامامداز:  -1
كشدةيةكة وةبةطت ليَى طةيؼنت بةة ئاوازلةة و صؤسبةةي     عةقآلٌيةتي كشدةي ئاوازلذاس لة سِاطتيذا

ِابشواغ لةة ثيٍَاطةةيةكي    كاتةكاُ ئةً كاسة لة سِيَ اي ِةَلبزاسدٌي ئاوشاصي طوزلاو بة ئةزلاً دةطا .
كشدة  ئةاوشاص  و  تشي خؤيذا طةباسة  بة كشدةي ئاوشاصي ياُ ئاوازلذاس بةً جؤسة ئاوارةي بؤ دةكا  

 دةَليَت:
صيي ثاػةكؤي ئةةو سِيَظةا تةكٍيكياٌةيةة كةة لةطةةس بٍةةواي        كشدةي ئةاوشا  

وةعشيفةي ئةصوووٌي داوةصساوة و ئةً سيَظاياٌةؾ لة ِةسدوو ذاَلةتةكةدا ثيَؼبيين 
وةسجذاس طةباسة  بة سِووداوة بؤ بيٍني ػياوةكاُ لةةخؤ دةطشُ...كةشدةي ئةاوشاصي    

رتؤَلي كاسي ةةسي  سِيَكخةسي ئةو ئاوشاص و كةسطتاٌةية كةة بةة ثيَةي ثيَةوةسي كةؤٌ     
      237واقعيية  سِةٌ ة طوزلاو بَ ياُ ٌا.

ِابشواغ ثيَيواية كة كةشدة  ئاوازلةذاس ثةيَؽ طشمياٌةة  ثةيوةٌةذ  ٌَيةوُا بكةةسيَك و جيّةاٌى          
ة ثيٍَاطةة دةكشيَةت كةة بةة      فاكتةكاُ لة خؤدةطشيَتش ئةً جيّاٌة بابةتية وةك ِةوةكييةتى ئةو بواسٌا

ى  وةبة شيَت بة دةطت بّيٍَشيَت ياُ دسوطت بكشيَت.ِؤي دةطت تيَوةسدٌا لةً كشدةيةة   238طتذاس دةتوٌا
خ       ثيَويظتة ِةَلبزاسدُ و ذظيَب كشدٌى كةسةطتة و ئاوازلةكاٌى لةةو سِووةوة بيَةت كةة صؤستةشيَ قةاصٌا

بةَيً ِةس لة كشدة  ئاوازلذاس دا  ئةطةةس ِةاتوو صيةاتش لةة بكةةسيَك لةة طةةس         239.دةطتةبةس بكا 
سيكشاو بؤ وةبةطتيَك ِةوَلى وةدةطةت ِيٍَةاٌى طةةسكةوتٍياُ دا ئةةوا لةةً ذاَلةتةةدا       ئةزلاويَكى ديا

(. وؤديَمى كشدة  ئاوازلةذاس  Strategic Action  -كشدة  ئاوازلذاس دةطؤسِيَت بؤ )كشدة  طرتاتيز  
اٌةذُ  بة ثيَى ذظةاباتى بشدٌةةوة و دؤسِ  -دةطؤسِيَت بؤ وؤديَمى كشدة  طرتاتيز  ش كاتىَ بكةسيَك يٌيكةً

بشِياسةكاٌى ئةكتةسيَكى ديكة وةبةسضاو ب شيَت كة لةثيٍَاو ئاوازليَكى دياسيكشاو دا كاس دةكةُ. ئةةً   –
 240وؤديَمة  كشدةوة سؤسبة  كاتةكاُ ساظةيةكى قاصازل ةساياٌة  بؤ دةكشيَت.
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ِةسوةك ئاوارة  بؤكشا لة كشدة  طرتاتيز  دا ئيَىة يٌيكةةً دوو بكةةسواُ ِةيةة كةة بةة دوا       
وةبةطتيَك دا دةطةسِينَي كة ئاوازلةكاٌى خؤياُ لة سِيَ اي ئاسِاطتة بشِي لةة ِةوبةةس بكةةسةكاٌى تةش و     

واٌةا  ٌاسِاطةتةوخؤي وتةة      241.بةوةبةطتى دسوطتكشدٌى كاسي ةس  لةطةسياُ بةسةو ثةيَؽ دةبةةُ  
كة  بةسةو ثةيَؽ  ِابشواغ ئةوةية كة لة كشدة  طرتاتيزيذا بكةس تةٌيا بة ئاسِاطتة  طةيؼنت بة ئاوازلة

دةضيَت و ِةس بؤية ِةووو كةسةطتةيةك بةكاس دةِيٍَيَت لة ثيٍَاو ئةً وةبةطتةداش ِابشوةاغ ثيَيوايةة   
طةسكةوتَ لةً كشدةيةةدا ثةيوةطةتة بةة طةةسجةً بكةسةكاٌةةوة كةة ِةةس يةةكيَكياُ بةة ئاسِاطةتة            

لةطةةهَ ذيظةاباتى خةؤ     طةسكةوتٍى خؤي ِةوَلذةدا  تةٌيا بةو سِادةية ِاوكةاس  يةةكرت دةكةةُ كةة    
لة بةس ئةوة  ثةيوةٌذ  ٌيَةواُ بكةةسةكاُ    242.ثةسطتاٌة  خؤياُ طةباسة  بة طوودوةٌذ  دا ب وزليَت

لة ثيٍَاو ئاوازلذا سِيَكٍاخشيَت تةٌيا لة وياٌى ئةَالوويش و دةطةةَلا  ٌةةبيَت شِةسبؤيةة كؤوةةَل ا وةك      
ٍىاييةة كشداسييةةكاٌى طفتوطةؤ كةوس      طيظتةويَكى ئاوشاصي دةسدةكةويَتش واتة ئةةً طيظةتةوة سيَ  

دةكاتةوة بؤ ثاسة ولة ثيٍَاو دةطةَي  دا بةكاس  دةِيٍَيَت و بةثؼت بةطنت بة ثةيوةٌذ  تايبةةتى بةاصاسِ   
كةواتةة لةةً طيظةتةوة دا و لةة كةشدة  ئاوازلةذاس و        243.و كؤٌرتؤهَش بشِياسةكاُ ِةواِةٌط دةكا 

باَي طةيش دةكشيََ و تاكةةكاٌى كؤوةةَل ا وةك ئةاوشاص لةة     طرتاتيز  دا ثاسة و دةطةَي  وةك ئاوازلى 
ثيٍَاو ئةً وةبةطتاٌة دةخشيٍَة طةسِ وئيذ  وةك خوديَكى ئؤتؤٌؤً طةيشياُ ٌاكشيَت كةة خةاوةُ ئاطةايى    

 وئريادةُ.
 

 Normatively Regulated Actionكسدةى زيَكخطتهى نؤزماتيظ:   -2

ة  كشدةي ئاوازلذاسش كشدة  سِيَكخ ظتٍى ٌؤسوةاتيغ ثةيوةٌةذ  ٌيَةواُ بكةةسيَك و دوو     بة ثيَطةوٌا
جيّاُ لة خؤدةطشيَت طةسةسِاي جيّاٌى بابةتى فاكتةكاُش جيّاٌيَكى كؤوةَييةتيؽ بةووٌى ِةيةة كةة    
بكةسةكاُ وةك سِؤَل يَشِ ثةيوةطنت ثيَيةوةش ِةةسوةِا ئةكتةةسةكاٌى تةشيؽ كةة بةػةذاسُ لةة كةاسليَكى        

ِةووو ئةو بكةساٌةة  طةةس بةيةةك جيّةاٌَ كةة ٌةؤسويَكى       »ُش كؤوةَييةتييةكاُ دا طةسبةً جيّاٌة
ئةةً وؤديَمةة    244«.ِاوػيَوة بؤ ِةوووياُ سِةوايةتى ِةيةة و وةك ٌةؤسوى دسوطةت قبوَليةاُ كةشدووة     
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ئاوارة ٌيية بؤ سِةفتاس  تاكة طؤػةطري و دووسة ثةسيَضةكاُ كة بة ػيَوة  سِيَكةو  لة ريٍ ة  خؤياٌةذا  
ةَلكو ئاوارةية بؤ سِةفتاس  ئةٌةذاواٌى طشوثيَكةى كؤوةَييةةتي كشدةوةكةاٌى     بة تاكةكاٌى تش دةطةُش ب

خؤياُ بةسةو بةِايةكى ِاوبةؾ ئاسِاطتة دةكةُ . بكةس بة ثيَي ٌؤسوةة دياسيكشاوةكةاُ دةجوَليَتةةوة و    
ى ئةوةياُ لةيَ   ِةووو ئةٌذاواٌى ئةو طشوثة  بشِواياُ بة دسوطتى ٌؤسوة دياسيكشاوةكاُ ِةية ش ضاوةسِوٌا
دةكشيَت كة كشدةوة خواصساوةكاُ ئةزلاوبذةُ ياُ خؤياُ لة ِةٌذ َ كشداس ببويَشُ كاتيَةك ِةَلويَظةتيَكى   

ِابشواغ ثيَيواية كاتيَك ٌؤسويَك بة ػيَوةيةكى ئايةذياَلى دسوطةتى خةؤي     245.دياسيكشاو ذوكىى كشد
كةوٌةة ريَةةش  طةةنياٌذ ئةةوا واٌةا  وايةة كةة ػايظةتة  سِةصاوةٌةذي ِةةووو ئةةو كةطةاٌةية كةة دة           

كاسي ةسيةكةيةوة ضوٌكة ئةً ٌؤسوة ثشطةكاٌي كشدوة لةة ثيٍَةاو طةوود  ِاوبةةؾ سيَكةذةخا . لةةً       
لةطةةهَ يةةكرت  دا    كشدةوةية دا بكةسةكاُ بةػيَواصيَكى عةق ٌَى ئاوشاصةكاُ )بؤطةيؼنت بة ئاوازليَةك( 

بةَيً ئيؼةياُ بةة    246ةكة باػرتة.ِةَلذةطةٌ يٍََش واتة كاً ئاوشاص ياُ كةسةطتة بؤ بةديّيٍَاٌى ئاوازل
خود  ئاوازلةكة ٌيية و ئاوازلةكة بةػيَوةيةكى بةىَ ئةو وئةةوي ثةطةٍذ و قبةوهَ كةشاوة لةة ييةةُ        

ةوة ربِ و سةِا قبوَلياٌة.   شِةوووٌا  طوواٌياُ ليَى ٌيية و وةك  ئاوازليَكى بةَل ةٌةويظت و ئيمضاوى و ٍب
 

 Dramaturgical Action:  كسدةي منايصي)دزامي(  -3

ش ئيَىة كشدةي كووةَلايةتي وةك سوبةسِوبووٌةوةيةةك دةسك دةكةةيَ كةة    لةسِوٌا ةي كشدةي يايؼةوة
تيَيذا بةػذاسةكاُ دةَب بة طويَ شي يةكرتي و كشدة  دساوي بؤ يةكرتي ئةزلاً دةدةُ. بةسِا  ِابشوةاغ  

يَةك لةة بةساوبةةس كةطةي     ضةوكةكاٌي )سووبةسوو(و )يايؽ( ليَشةدا ضةوكى طةةسةكني. يايؼةى طشوث  
طيَيةوذا ذاَلةتيَكى تايبةتة. يايؽ ئةو دةسفةتة بة بكةس دةدا  كة بة ػيَوةيةكى دياسيكشاو خؤي بةؤ  
طويَ شةكاُ غاتة سِووش ئةو لة صةيٍيةتى خؤيةذا ذةةصدةكا  لةة ييةةُ طويَ شيَكةةوة بةة ػةيَوةيةكى        

ييك يةاُ كدووسِوويةىك تاكةكةطةةكة    ليَةشةدا عةق ٌَيةة  بةةثيَى كساطةت ؤ     247تايبةتى ببيٍشيَةت. 
لةِةوبةس تاكةكاٌى ديكة دا ِةَلظةٌ اٌذٌى بؤ دةكشيَت....واتة ئاية ئةو ِةطتو طؤص و ٌياصاٌةة  كةة   

ةُ كة بةسِاطتى تاكةكة ِةيةتى  .248دةسدةبشِدسيََ ِةواُ ئةو طؤص و ٌياصٌا
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ةٌذاويَك لة طشوثيَكةى  ضةوكى كشدة  دساوى بة ثمة  يةكةً ئاوارة ٌيية بؤ بكةسيَكى تاك ياُ ئ 
كؤوةَييةتى داش بةَلكو ئاوارةية بؤ كشدةيةكى ِاوبةؾ كة لةة بةساوبةةس جةةواوةس دا خؤيةاُ يةايؽ      
بكةُش بكةس ليَشةدا ويٍَة ياُ ِةطتيَكى دياسيكشاو ي  جةواوةس دةوسوريٍَىَ و ئةوةؾ بة كةػةفكشدٌى  

١بة ئةٌكةطت ياُ ٌائةٌكةطت خودييةتى ) شدة  دساوي دا بةػةذاسبوواُ ئةةً دةسفةتةة    ( خؤي. لة كايصاٝت
اطيٍََ.    249دةقؤصٌةوة بؤ ئةوة  لة سِيَ ا  كشدةوة ِاوبةػةكةياُ جيّاٌى خودي خؤياُ ٍب
( خؤيةةوة  ايصاتٞلة كشدة  يايؼذا بكةس ٌاضاسة بؤ خظتٍةسِوو  خؤ  ثةيوةٌذ  بة جيّاٌى خود  )

د  )صيٍى( ثيٍَاطة دةكا  كة بكةةس بةؤ   بكا . ِابشواغ ئةً جيّاٌة وةك ِةوةكيةتى ئةصوووٌى خو
ي تشدا خاوةُ ثيَ ةيةةكى تايبةتيةة.    ِابشوةاغ دةَليَةت   دةطت ثيَشِاطةيؼنت ثيَي بة بةساوسد لةطةهَ ئةوٌا

ني طشٌ ةى   » بيَ وواُ كاتيَك ثاٌتايي صةيٍية  ػاياٌى ئةوةية  وةك جيّاُ ذظيَبى بؤ بكشيَت كة بتةوٌا
 سِووُ بكةيٍةةوة كةة لةة طشٌ ةى جيّةاٌى كؤوةَييةةتي دا       دوٌيايي خود  بةة ِةةواُ ئةةو سِيَ ايةة    

خةاَلى   250«.ئاوارةواُ بؤ كشدُ واتة بووٌى ٌؤسوى ِاوػيَوة و بووٌى فاكةت لةة جيّةاٌى بابةةتى دا    
طةسةكى ليَشةدا لة طةس ئةوة ٌية كة تاك ضؤُ ثةيشِةو  لة طرتاتيزيَك دةكةا  يةاُ بةةدوا  كؤوةةليَك     

ى ِةس كشدةوةيةك ضؤُ ِةٌذيَ ػت طةةباسة   ٌؤسً دا دةضيَتش بةَلكو قظة لة طةس ئةوةية كة ئةزلاوذٌا
ٝد١ بة تاكايةتى ) بة ػيَوةيةكى سووٌرتش لة ئةةزلاوى كشدةوةكةاُش    251 ( بكةسةكة ئاػكشا دةكا .ايفطزْا

بكةس جيّاٌى تاكةكةطى خؤي بةػيَوةيةكى تايبة  بةؤ بيٍةةس و طةةسجةً بكةةسةكاٌى ديكةة يةايؽ       
ةوة ِوٌةس  و طةتاتيكيةكاُ و ِةٌةذيَحاسيؽ لةة تيَكطةووٌى دةسووٌةى دا      دةكا  و ئةوةؾ لة بةسِ

 دةسدةكةويَت.
 
 Communicative Actionكسدةى ثةيوةنديكازى:    -4

ِابشواغ جةخت لةطةس ئةوة دةكاتةوة كةة ِةةس كاتَيةك كةشدة  ئةكتةةسةكاُ ٌةةك لةة سِيَ ةا          
تيَ ةيؼةنت     بةدةطةت ِيٍَةاٌى ليَةك   خؤثةسطتاٌة و لةة ثيٍَةاو طةةسكةوتَ بةةَلكو لةةسِيَ اي كةشداس      

. لة كشدة  ثةيوةٌذيكاس  بةػذاسةكاُ بةة  باطي كشدة  ثةيوةٌذيكاس  دةكةيَ ِةواِةٌط بكشيَت ئةوا
بةةدوا   بةةَلكو  ثمة  يةكةً بة ئاسِاطتة  طةةسكةوتٍة تاكةكةطةيةكاٌى خؤيةاُ ِةةٌ او ِةةَلٍاِيٍََ      
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لة ريَةش  اوازلةكاٌياُ دا ِةس بؤية ثيَيواية تاكةكاُ ػوٌاطى ِاوبةؾ دا دةطةسِيََ لة ثيٍَاو سيَكخظتٍى ئ
كةطييةكاٌى خؤياٌادا دةطةسِيََ كة بتةواٌَ ٌةخؼةةكاٌى   وةسجيَك دا بة دوا  ئاوازلة تاكةطاية  ِةلو

ةوا  ثيٍَاطة  ِاوبةؾ لةةباسة  سِةوػةةكة ِةواِةةٌط بكةةُش لةةً سِوةوة       كشدة  خؤياُ لة طةس ٍب
وطاُ طةباسة  بة ثيٍَاطة  با ة سودؤخ و سِةوػةكاُ توةى طةسةكى ئيؼي تةئويمى ثيَك دةِيٍَيَت كة دٌا
   252.بؤ كشدة  كؤوةَييةتى ثيَويظتة

ليَشةوة دةسدةكةويَت كة كشدة  ثةيوةٌذيكاس  يٌيكةً ئاوارةية بؤ ِةَلظوكةوتى دوو ئةكتةةس  كةة   
ا  قظة كشدٌياُ ِةية ... و ثةيوةٌذ  تاكة كةطي دسوطت دةكةُ ... ُ لةة ِةةوَلي دةسك   بكةسةكا توٌا

ةوا          كشدٌى سِةوػى كشدةوة ش بةؤ ئةةوة  كاسةكاٌيةاُ لةة طةةسٍب و ٌةخؼة  كشدةوةكةاٌى خؤيةاُ دُا
   253.كؤدةٌ ى ِةواوةٌط بكةُ

لةقةَلةةً  ضةوكى كؤدةٌ ى كة لة فةلظةةفة  طياطةي ِابشوةاغ دا بةة ضةةوكيَكى طةةسةكى       
تش لة ييةُ ِةٌذ َ لةة  ةٌذيكاس  دادةٌشيََو بة داوا ئاوازلى ِةووو كشدةيةكى عةق ٌَى و ثةيو دةدسيَت

ظةوا ليوتةاس   ر بريوةٌذةكاٌةوة دساوةتة بةس سةخٍة. يةكيَك لةةو فةيمةطةوفاٌة   » ش ئةةو ثيَيوايةة   اُ فشٌا
ةوة ئاوازلةكةة        كؤدةٌ ى تةٌيا ذاَلةتيَكى تايبةتى طفتوطؤيةش ٌةك ئاوةازلى طفتوطةؤ و بةة ثيَطةةوٌا

ثةيوةطت بكشَيةت بةة دادثةسوةسييةةوة كةة يةةكيَك لةة ئايةذيا         ئةطةس ئةوة( « َػايط١ِةَلةطاصيية )
كةؤدةٌ ى فةؤسويَكى بةةِايي لةةوؤديَن كةةوتوو و      »ِابشواطة ئةوا ليوتاس ثيَيوايةة  طةسةكييةكاٌى 

طوواٌاوييةش بةَيً دادثةسوةس  وةك بةِايةك ٌة لة وؤديَن كةةوتوة وٌةة طوواٌاوييةةش ِةسبؤيةة دةبةىَ      
 254«.ك بؤ دادثةسوةس  كة ثةيوةطت ٌةبيَت بة تيؤس و ثشاكتيكى كةؤدةٌ ى ب ةيَ بة تيؤس و ثشاكتيكيَ

بةَيً ِابشواغ بة ػيَوةيةكى طةسةكى ثشطى دادثةسوةس  تةٌيا ٌةا بةطةتيَتةوة بةة كةؤدةٌ ى بةةَلكو      
دةبىَ ئةوة لة سيَكاس  ئةخ قى يوٌيعيَشطاهَ دا بةد  بيَت. دةبىَ ئةً كشدةوةيةة لةطةةس بٍةةوا  ليَةك     

بووٌى ثاٌتةايى كشدةوةيةةك    تيَ ةيؼت اغة  سادة  بةةسفشاوٌا ٍى ٌيَواخنود  بةدةس لة ِيَضش واتة لةطةس ٍب
كةة كةؤدةٌ ى لةة طةةس دسوطةت بةةووة و ِاوكةا  بةةِؤ  بةطةتٍى ثةيوةٌةذ  لَيةك تيَ ةيؼةةتٍى           

                                                           

 .Ibid.,p285-286-.  390. يوسطَ ِابشواغ ش طةسضاوة  ثيَؼوو ش ه 252
. وايكن لظٍافش فيمظوفاُ طياطى قشُ بيظتي ش  : خؼاياس ديّيىىش ٌؼش كوضكش تّشاُش 253
 . 441(ش ه1992)1371

ٌؽ ش  : ذظيٍعمى ٌوصس ش طاً ٌو ش طضاسػى دةسباسة دا –ثظت وذسُ  ٚضعٝت. راُ فشاٌظوا ليوتاسش 254
 .176(ش ه 2002) 1381ش تّشاُش 2ض
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بةدةطةةتّيٍَاٌى ليَةةك  ِابشوةةاغ جةةةخت لةطةةةس ئةةةوة دةكاتةوةكةةة  255بةدةسلةةةفشتوفيَنَ بثيَوسيَةةت.
بشيتيية لة ثشؤطظى طةيؼنت بة سِيَككةةوتَ لةة ٌَيةوُا بكةسةكاٌةذا لةة ئاطةتى قظةةكةسو        تيَ ةيؼنت 

ئةزلاوذةس  كاس دا.... ثشؤطظى بةدةطتّيٍَاٌى ليَكتيَ ةيؼةنت بةة ئاسِاطةتة  سِيَككةةوتٍيَك دةسِواتةة      
ثيَؽ كة وةسجةكاٌى قبةوَلكشدٌى ٌةاوةسِؤكى طوتةيةةك لةة خؤدةطشَيةت كةة ِاٌةذةس  عةةق ٌَى لةة          

يةوةية. ئةو كؤدةٌ ية  كة بة ػيَواص  ثةيوةٌذيكاس  بةدةطت ديَت بوٌياديَكى عةةق ٌَى ِةيةةش   ثؼت
ى سِاطتةوخؤ لةة باسودؤخةةكاُ    ش ض بةػيَوة  ئاوشاص  لة سِيَ ا  دةطتيَوةسدٌا ِيض لة ييةٌةكاٌى ٌاتواٌَ

اُ لة طةس ٌةياسةكاُ بيظةثيٍََو ض بة ػيَوة  طرتاتيزي بة كاسي ةس  د    256.ٌا
ا  ِةةس طةىَ جيّاٌى)بابةةتى و        ل ة وؤديمى ثةيوةٌةذيكاس  دا بكةةسةكاُ وةك طةيةٌةةس  بةةتوٌا

كؤوةَييةتى و تاكةكةطى( لةيةك كا  دا ويٍَةا دةكةشيََ. طةةسةسِا  ئةوةةش  بكةةسةكاُ ِةوَلةذةدةُ       
بةؤ   ثةيوةٌذ  بةً طىَ جيّاٌةوة بكةُ و يةكيَكياُ وةك طوزلاوتشيَ وةوقعيةةتى تايبةةتى ِةَلبةزيَشُ و   

دةػيَت لةة  » بة سا  ِابشواغ       257طةيؼنت بة كؤدةٌ ى)امجاع( لةِةوبةس ثيٍَاطةيةكى ِاوبةؾ.
سِوو  بابةتييةوة سِيَككةوتَ لة سِيَ اي ِيَضةوةبةدةطت بّيٍَشيَتش بةَيً ئةةوة  لةة سيَ ةا  كاسي ةةس      

خودييةةوة بةة سِككةةوتَ     دةسةكى ياُ بةكاسِيٍَاٌى ِيَضةوة وةك سِيَككةوتَ بة دةطت ديَةتش لةة سِوو   
ة  كة لة سِيَ ا  صواٌةوة ئةةزلاً دةدسيَةَ      258«.ٌارويَشدسيَت  بة بؤضووٌى ِابشواغ تةٌيا ئةو كشدةوٌا

ةوة ث ٌة تاكةة   ياُ ِةووو بةػذاسبووةكاُ بة ِؤي كشدةوةكاٌياُ تةٌيا بة دوا  وةبةطتى ثةيوةٌذيكاسٌا
ةوا  سِيَككةوتَ و كؤدةٌ ى بةدةطتى ديَةٍَ  كةطيةكاٌى خؤياُ بة بيَ ِيض كؤ  و بةٌذيَك لة ط ةس ٍب

طةيٍةيةكى         ة لة قةَلةةً دةدسَيةَ و ئةوةةؾ وةؤديَمى ئايةذياىل ِابشواطةة ٍب بة كشدة  ثةيوةٌذيكاسٌا
ةذٌى ياطةا و دةصطاكةاُ و ثشؤطظةى طياطةى طةةباسة  بةة         فةلظةفى دميوكشاتى بوٌياد  بؤ داوةصسٌا

يةا  دةٌيَةت. بةةيَ    طةيٍة  كةؤدةٌ ى وةك ثيَوةسيَةك بةؤ      ضاسةٌووطى ِاووَيتياُ ٍب ً ي  )ليوتةاس( ٍب
طيٍةيةكى ٌةػياوةش ضةوٌكة خةاوةُ دوو فوسوؤلبةٌذييةة: يةكةةًش كةؤدةٌ ى      ايكالح١ٝدسوطتى ) ( ٍب

ياس و ئريادة ئاصادةكاُ كةة لةة سيَ ةا      سيَككةوتٍيَكة لة ٌيَواُ وشؤظةكاُش بةواٌا  خودة ٌاطكاس و صٌا
ووةًش كؤدةٌ ى بة بةػي ثيَكّيٍَةس  طيظتةً لةقةَلةةً دةدسيَةتش كةة    طفتوطؤ و ديالؤطةوة ديَتةدي. د

                                                           

 . 147. سابش  ِويب ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه255

 .Jurgen Habermas ,op. Cit.,p.286-287 .392-391. يوسطَ ِابشواغش طةسضاوة  ثيَؼووه 256
 .92. اطتيوُ وايت ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه257

 - .Ibid.,p. 287.392ووش ه . يوسطَ ِابشواغ ش طةسضاوة  ثيَؼ258
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لةةة ثيٍَةةاو ثاساطةةنت و ضةةاككشدٌى كةةشدة  جيَبةجيَكاساٌةةة  طيظةةتةً خةةةسيكى بةةةسيَوةبشدٌى       
واتة ليَشةدا كؤدةٌ ى تةٌيا وةك ئاوشاصيَك بؤ طةيؼنت بة ئاوازليَكى واقيعةى واتةة    259كاسوباسةكاٌياٌة.

ليَشةدايةة ضةةوكيَكى طةةسةكى تةش         و ػةسعيةتى طيظةتةً بةةكاسديَت.  بةدةطت ِيٍَاٌى دةطةَي
ة كةة دةكةويَتةة   World-lifeطيظتةوى فةلظةفى ِابشواغ دةسدةكةويَت كة ئةويؽ جيّةاٌى ريةَ   

بةس ضةوكى طيظتةً  و ِابشواغ ئاوارة بةوة دةكا  كة كؤوةَل ا ِاوكا  لةً دوواٌةة   Systemبةسٌا
   260ثيَك ِاتووة.

ئةةزلاً دةدسيَةت و   ئةو ػويٍَةية كة كةشدة  ثةيوةٌةذيكاس  تيَةذا    جيّاٌى ريَ 
ئةوة لة ثؼت ئاطايي بةػذاسةكاُ و لة طوتاس دا دةويٍَيَتةوة... لةة  بةبؤضووٌى ئةو 

ِةووو كمتوسيَكى تايبةتى وةك بةَل ةٌةويظت طةيش دةكشيَت و تاكة بةػذاسةكاُ لة 
بةؤ ليَكذاٌةةوة  ػةتةكاُ     ِةَلظوكةوتى ثةيوةٌةذيكاس  و لةة ِةوَلةةكاٌى خؤيةاُ    

   261.ؤ ليَكذاٌةوة  سيَككةوتٍى خؤياُيووٌةيةكى ىلَ ِةَلذيٍَحَ ب
لة سوٌا ة  ٌاوةكى جيّاٌى ريٍةوة كؤوةَل ا ويَشِا  بووٌى ِةٌذ َ ثطشِاُش وةك تؤسِيَك لةةِاوكاس   

ةوا ٌيَوبةٌذ  ثةيوةٌةذيكاس  داوةةصساوةش واتةة ئةةوة  تاكةةكاُ      يةةكاٌ ري   دةسدةكةويَت كة لةطةس ٍب
دةكا  تؤسِيَكى ثةيوةٌذيكاسيية كة تةٌيا لةة رَيةش طةاية  ٌةسيتةة كمتوسييةةكاُ دا طةػةة دةكةا  و        
( 1ِةووو ثشؤطظةكاُ لةطةاية   ثشؤطظةى طةؤليذاسيَتى ساظةة دةكةشيََ و ئةوةةؾ دةبيَتةة ِةؤ :         

بشوةاغ  بةةً جةؤسة ي  ِا   262( سؤػٍى ثةيوةٌذييةكاُ.3( طةسبةخؤيي كمتوس 2ئؤتؤٌؤوى بكةسةكاُ 
جيّاٌى ريَش جيّاٌى ئاطايى و كشدة  ثةيوةٌذيكاسيية كة بوٌيادةكة  بشيتية لة صوةاُ و ثةيوةٌةذ  و   
طةيٍة     ةوا  بايةخذاُ بة ئاصاد  و سصطاس  داوةصساوةش ضوٌكة ئةاصاد  ٍب ئاطايي ئةخ قى و لةطةس ٍب

بةةس   دة Life-Worldِةسوةك ئاوارةواُ بؤ كشد جيّاٌى ريةَ   263رياٌى كؤوةَييةتية. كةويَتةة بةسٌا

                                                           

 .167. راُ فشاٌظوا ليوتاسش طةسضاوة  ثيَؼووش ه 259
ش  : كىاهش 2ش بةسطى 2ش جمذ  ٚ ْظاّجّاُ صيظت  - نٓـ اضتباط٢ ية ْظطيوسطَ ِابشواغ ش  . 260

 .170ش ه (2005)1384اٌتؼاسا  ووطظة ايشاُ ش تّشاُ ش

 .612ش ه طةسضاوة  ثيَؼوو يوسطَ ِابشواغش  ساة بشوُ سفتٍى اص فمظفة  طورةش .261

-208طةسضاوة  ثيَؼووش ه  ش  ٚ ْظاّجّاُ صيظت  - نٓـ اضتباط٢ ية ْظط يوسطَ ِابشواغ ش .262
َٔ ايب١ٜٛٝٓ اىل َابعساحلساث١ٝ ،ت: ز. فاتٔ ايبػتاْٞ،  -دٕٛ يٝؿت٘ ، مخػٕٛ َفهطًا اغاغًٝا َعاقطًا. 263 .209

 .379ش ه 2008املٓظ١ُ ايعطب١ٝ يًرتمج١، بريٚت، 
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طيظتةً كة بةبشوا  ِابشواغ ػويٍَى كشدة  ئاوشاص  ئاوازلذاسة و توةةة طةةسةكييةكاٌى بةشتني لةة     
لةخؤيذا سيَككاسة كة فةةسواٌى ٌاضةاسةكى   » دةطةَي  و ثاسة و بؤتة ِؤ  يواصكشدٌى كمتوس. طيظتةً 
ايةة ويكاٌيضوةةكاٌى طيظةتةً    و ثيَيو 264«.بةطةس ئاطايي ئةٌذاوة يةةك شتووةكاٌى دا دةطةةثيٍَيَت  

فؤسوةكاٌى يةكاٌ ري  كؤوةَييةتى  تةٌاٌة  لةو ثاٌتاييةؾ دا طةةسكو  دةكةا  كةة طةؤليذاسيَتى     
ثؼتى بة كؤدةٌ ى بةطتووة و بةديمى ٌييةش واتة لةةو ػةويٍَة  كةة بةسِةةً ِيٍَاٌةةوة  طةيبوليكى       

اٌى ريةَ فةؤسوى كبةةكؤلؤٌى كةشاوك     جيّاٌى ريَ لةئاساداية و لةً ثاٌتايية دا بة ٌيَوةٌةذكشدٌى جيّة  
   265وةسدةطشيَت.

ى ِابشواغ ثيَياٌواية عةق ٌَية  و كشدة  ثةيوةٌذيكاس  سوٌا ةيةكى يؤتؤثية و ثؼةت   سةخٍةطشٌا
بةطت بة كؤدةٌ ى لةوةسِ ذةقيكة  ساطت ٌييةش ضوٌكة دةػىَ لة دةسةوة  سيَككةوتَ و كةؤدةٌ يؽ  

ىَ لةة ضواسضةيَوة  فةلظةةفة  خةود        ذةقيكة  بووٌى ِةبيَت و ثاػاُ فةلظةفة   ٌيَواخنةود  ٌةاتوٌا
دةسبطيَتش بةَيً لة ديذ  ِابشواغ  ذةقيكةة  وةك ِةبوويةةكى سةِةا  ويتةافيضيكى جيةاواصة لةة       
ثشؤطظى دسوطت كشدٌى ذةقيكة ش كة ثشؤرة فةلظةفيةكة   جةةخت لةطةةس دووةويةاُ دةكاتةةوة و     

وياٌى ديالؤطيَكى بةسدةوًا و عةق ٌَى دةػيَت بةة دةطةت   ثيَيواية لةدووتويَي سيَكاس  دميوكشاتى و لة 
 بيَت.

بةً جؤسة بةسا  ِابشواغ بؤ ئةوة  تاكةكاُ وةك بكةس  ضايك بتواٌَ لةة كةشدة  ثةيوةٌةذيكاس     
دا و بةوةبةطتى ليَك تيَ ةيؼنت و ِيٍَاٌةئاسا  فةصايةكى ئةاصاد بةؤ يةةكاٌ ري  كؤببٍةةوةش ثيَويظةتة      

ى دةطةَيتى صؤسةومىَ سصطاس بكشيَت و تةٌيا طةةسكةوتَ و بةدةطةت ِيٍَةاٌى    جيّاٌى ريَ لة ِةروووٌ
ئاواٌخ ٌةبيَتة ثيَوةس  دسطت كشدٌى ثةيوةٌذ  وشؤيي بةَلكو طةػةداُ بة كمتوس و بةةِا ئةخ قيةةكاُ   
 لة ضواسضيَوة  كؤدةٌ ى بةػذاساُ و لة ثشؤطظى طفتوطؤ دا ئاوازلى كؤوةَل ايةكى دميوكشاتى بيَت.  

      

                                                           

 ِةواُ طةسضاوةش ِةواُ يثةسِة. .264

 .  273طةسضاوة  ثيَؼووش ه  يوسطَ ِابشواغ ش .265
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 ضى ضوازةمبا
 

   "ثانتايى  طػتى"
 عةقاَلنى -وةك  بوازَيك  بؤ طفتوطؤى  زةخهةيي

  
بشيتيةةة public sphere ليَكؤَليٍةةةوة  ِابشوةةاغ طةةةباسة  بةةة ثاٌتةةايى طؼةةتى   

ػيكشدٌةوة  بوٌيادش ئةسكش طةسِةَلذاُ و طؤسِاٌى وؤديَمى ليرباىل ثاٌتايى طؼتى بؤسرواص  »لة
  plebeian public sphere-ؤديَمى كثاٌتةايى طؼةتى عاوةثةطةةٌذ   كة بوو بة بةديمى و« 

كة بؤ واوةيةك لةة طةةسدةوى ػؤسِػةى فةسةٌظةى دا باَيدةطةت بةووة و صيةاتش لةة خةةَلكى          
ٌةخويٍَذةواس و ٌاسؤػٍبري ثيَك ِاتبوو. كةواتة ئةً تويَزيٍةوةية قؤٌاغيكى ويَزوويى دياسيكشاو 

      Öffentlichkeit دةَليَةةت ثاٌتةةايى طؼةةتى دةكاتةةة بابةةةتى خةةؤي وِةةةسوةك ِابشوةةاغ   
باطى طةسِةَلذاٌى ئةً ثاٌتايية دةكا  لةطةدة  ذةظةذة و   266«.ضةوكيَكى تةواو ويَزوويية»

ِةردة لة ئةوسوثا وةك قؤٌاغيَكى ويَزوويي و ئةً تويَزيٍةوةية لة يةك كاتذا سةِةٌةذ  تيةؤس    
ظةةفة و صاٌظةتة كؤوةَييةتييةةكاُ داش    ئةبظرتاكت و ئةصوووٌى لةخؤطشتووة كة لة ٌيَواُ فةل

                                                           

   تويَزيٍةوةيةك لةطةس كؤوةَل ا  بؤسرواص (ش لة بٍةسِة  دا  –كتيَبى )طؤسِاٌى بوٌياديي ثاٌتايي طؼتى
ئاوادة  Abendrothبشيتية لة تيَض  دووةوى يوسطَ ِابشواغ كة لة كؤليَز  واف بةطةسثةسػتى ئةبٍذسوغ 

. ئةوة دةقة ئةَلىاٌى و 1962كشاوة بؤ بة دةطت ِيٍَاٌى ئةِمية لة صاٌكؤ  واسبؤسط لة طاىل 
  ئيٍ ميضيةكةيةتى:

- Jürgen Habermas, Strukturwandel der   Offentlichkeit,F /M ,1990.   

- Jürgen Habermas ,The Structural Transformation of the Public Sphere ,translated 

by Thomas Burger with the assistance of  Frederick Lawrence ,MIT Press ,Fifth 

printing ,Massachusetts, USA ,1992. 

كاوػى دس باب جاوعة بوروايي ش  : مجاه  -. يوسطَ ِابشواغش دطشطوٌى طاختاس  ذوصة عىووى  266
 .10(ش ه2010)1388ش تّشاُش 3ذلىذ ش ٌؼش افكاسش ضاث 

- Jürgen Habermas  , op.Cit., p.xviii. 
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بةتايبةتى طؤطيؤلؤريا و ئابووس  و صاٌظتى طياطة  و ياطاي طؼتى و ويَزوو  كؤوةَييةتى 
ئةوةؾ كؤكة لةطةهَ ثشؤرة  فةلظةفى ِابشواغ كة ِةوَلةذةدا    267وويَزوو  ئايذؤلؤرياكاُ.

 بؤ ٌةِيَؼتٍى طٍووس  ٌيَواُ صاٌظتةكاُ.
 

 ئةزكةكانى ثانتايى طصتى بونياد و َلداى،ضةزية تةوةزى يةكةم: 
ِابشواغ بؤ طةسِاُ بةدوا  سةطةكاٌى ضةوكى كتايبةتى و طؼتىكدا بؤ يوٌاُ دةطةسيَتةوة 

)خيَضاُ( بشيتى بةوو لةة   oikosو بةبؤضووٌى ئةو لة ٌةسيتى يؤٌاٌى دا خاَلى بةساٌبةس  ثاٌتايى 
و كة كاسوباسةكةاُ دةخشاٌةةسِوو و ِةةووو    ثاٌتايى طؼتى كة ثاٌتايى ئاصاد  و تةٌيا  ليَشةدا بو

ػتىَ بؤ خةَلك ئاػكشا دةكشاش لةً ثاٌتاية دا ِاووَيتياُ طةباسة  بة بابةتى جؤساوجؤس دةدواُ 
 و ػتةكاٌياُ سيَكذةخظت. 
وةك فةصا  كشاوة  ضايكى ِاووَيتيةاُ ذظةيَب    policeثاٌتايى طؼتى 

 homoioiتةاكى يةكظةاُ   دةكشا: ئةواُ لةً ثاٌتايةة دا لةة ييةكةةوة وةك    
 ِةَلظوكةوتياُ لةطةهَ يةكرت دةكشد و لة ييةكى تشةوة ِةةووو ِاووَيتيةةك  

 268.ةوَلى دةدا ثيَؽ ئةويرت بكةويَتِ
بةَيً ئةوة لة قؤٌاغيَكى تش  ويَزوويي دا طؤسِاٌكاس  بةطةس دا ديَت و بةبشِوا  ِابشواغ  

ايبةتى و ثاٌتايى طؼتى لة ريَش صاساوة  بةدسيَزايى طةدةكاٌى ٌاوةساطت ضةوكةكاٌى طؼتىش ت
res publica       بواس  طؼتىش كؤواس ( دا دةخشاٌةةسِوو. ئةةً ثاٌتاييةة بةةواٌا  دةوَلةة  و(

دةوَلةتى بووة واتة ِةووو ئةوة  لة طٍووس  دةوَلة  دابوو بة بة طؼتى و ئةةوة  دةسةوة بةة   
                                                           

 . 99ٍ طةسضاوة  ثيَؼووش. عال٤ طاٖط،  267

  دةوَلةتة ثةسةطةٌذووةكاٌى  يؤٌاُ دا ثاٌتايى ثؤليع  -لة ػاسةpolice  ُدا كة لة ٌيَواُ ِاووَيتية ئاصادةكا
بة خؤ   idia تايبة   ك طٍووس جيا بوو. لةً ثاٌتايية دا ِةووو تاكيَ oikosِاوبةؾ بوو بة تةواو  لة ثاٌتايى 

سوو  دةدا و ئةوة بةو واٌاية ٌيية كة تةٌيا لة طٍووس   agoraباصاسِ ( لة bios politikosِةبووش رياٌى طؼتى )
داوةصسابوو كة جؤسةِا ساويَز ش داٌوطاُ  lexisئةً بواسة دا بةستةطك دةبؤوةش ثاٌتايى طؼتى لة طةسبٍةوا  طفتوطؤ 

وةك خةسجية طؼتيةكاُ و سكةبةسايةتى لة ياسيية ثاَلةواٌيةكاٌى  – praxiكشدة  بةكؤوةهَ لة وةسِ ياطاكاُ و 
 .Jürgen Habermas, op Cit.,PP.3-4-.     19-18لةخؤدةطش . طةسضاوة  ثيَؼووش ه 
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ةكاسِيٍَاٌيَكي سِيَك و ثيَك ٌةةبووة ش  بةَيً ئةً جياكاسيية ِيض جؤسة ب269تايبةتى ٌاوديَش دةكشا.
ِةس بؤية ِابشواغ ثيَي واية لة قؤٌاغي فيؤدالي ئةوسوثا دا ٌاتواٌني بةاغ لةة جياكشدٌةةوة     

لةةؤريكى تةةشة ئةطةةةس بَمةةيَنيش دةطةةةَيتى كطؼةةتىك » ثاٌتةةايى طؼةةتى وتايبةةةتى بكةةةيَ و 
بووُ ولة سِاطتى دا دةػةيَت  وكتايبةتىكبةجؤسيَك تيَكطشِرابووُ كة ِةس دووكياُ يةك دةطةَيت

لةةً قؤٌاغةةدا ثاػةاكاُ     270«.ئةً قؤٌاغة بة قؤٌاغى وايف تايبةتى ػةسعي لةقةَلةً بةذسيَت 
لةسيَ ا  بةخؼيٍى صةويي بة كةطةاٌى دةسبةاس  )ذاػةية( خؤيةاُ جةؤسة بةواسيَكى تايبةةتى        

طةتذا ثاػةا   دةبةخؼى بةَيً ِةويؼة لةريَش طاية  خؤيذا بوو. بةً جةؤسة لةطةةدةكاٌى ٌاوةسِا  
( و كؤي ِةةووو ِيَةض و ئريادةكةاُ لةة خؤيةذا طةشد       Publicityدةبيَتة )ٌويٍَةس  طؼتيية  

دةكاتةوة و بؤٌةو وةساطيىةكاُ كة بةسدةواً لة كةسٌةظاَلى طةوسة  جةواوةس  دا يايؽ دةكشاُ 
ٍةةساتى دةكةشد. بةة سا  ِابشوةاغ     ِةووياُ تةعبريياُ لة طؼتيةتيَك دةكةشد كةة ثاػةا ٌويَ   

كةة دةطةةَيتذاسةكاُ ئةةً     -ٌةةك بواسيَةك   -ؼتيةتى ٌويٍَةساٌة بشيتةى بةوو لةة ثمةوثايةة     ط»
بةَيً لةة كؤتاييةةكاٌى طةةدةكاٌى ٌاوةسِاطةت      271«.ثمةوثايةياُ لةبةس ديذ  طؼت دةٌواٌذةوة

ئاِةٌط وجةرٌةكاُ خةطَمةتى طؼتى خؤياُ لةدةطت دا و لة ػويٍَة طؼتيةكاٌى دةسةوة بةسةو 
 representativeضووُش بةً جؤسة دوايني ػيَواص  ك طؼتييةتى ٌويٍَةساٌة  ٌاو ثاسكي كؤػك

publicness    ك كة بةتةواو  لة دةسباس  ثاػادا طٍووسداس بووش طؤسِا بؤ ثاٌتايةةكى داخةشاو
ٌاو كؤوةَل ا كة سِؤر لة دوا  سِؤر صياتش لة دةوَلة  جيا دةبؤوة . لةً طةسدةوةدا بوو كةة بةؤ   

يةكى طؼتى و ثاٌتايى تايبةةتى بةةواٌا  وةؤدَيشٌى وػةة لةة يةةكرت جيةا        يةكةوني جاس ثاٌتا
بووٌةوة. ئةو ثاٌتاية  كة لةو طةسدةوة دا لةريَش ٌاو  دةوَلةتى سِةِادا بةووٌيَكى طةةسبةخؤي   

ِابشواغ ثيَيواية طةسدةوى   272بةدةطت ِيٍَابووش لة كةطي دةطةَيتذاس جيا و طةسبةخؤ بوو.
كؤتاييةكاٌى طةدةي ِةردة بووة ِؤ  ئةوة  ئةو تويَزاٌةة  لةطةةهَ   سؤػٍ ةس  و سِووداوةكاٌى 

ثاػا دا ِةَل ش  طؼتيةتى ٌويٍَةساٌة بووُ لةبةس يةك ِةَلوةػيَتش بةػيَكياُ بؤ ِيَض  تايبةتى 
                                                           

. لةً طايتة  خواسةوةلة 13لة  2ش ِابشواغ دس دطشطوٌى ذوصة عىووىش ه طعاد  عٛضعًٞ .269
    http://www.sociogroup.parsiblog.com/-315834.htmوةسطرياوة: 22/7/2010 سيَكةوتى

 .Ibid., p- 6.. 22. يوسطَ ِابشواغش طةسضاوة  ثيَؼووش  ه  270
 ش ِةواُ يثةسِة.ش طةسضاوة  ثيَؼووطعاد  عٛضعًٞ . 271

 .,11p -Jürgen Habermas, op. Cit.  . 29. يوسطَ ِابشواغش طةسضاوة  ثيَؼووش ه  272
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وبةػةكة  تشياُ بؤ ِيَض  طؼتى دابةؾ بووُ و بؤ يووٌة ئةايَ بةوو بةة ػةتيَكى تايبةةتى و      
تى طؼتى ويَشِا  بريؤكشاطي وطةوثا ولةِةٌةذيَ ذاَلةةدا ويَةشِا      تاكةكةطي. دةصطاكاٌى دةطةَي

دةصطا ياطاييةكاُ جةختياُ لةطةس طةسبةخؤيي خؤياُ لةة ثاٌتةايى تايبةةتى دةسبةاسة  ثاػةا      
دةكشدووةش ثاػاُ تويَزة فيوداَلةكاٌيؽ بةِةواُ ػيَوة طؤسِاُ: خاٌةداٌةكاُ بووُ بةبةػةيَك لةة   

طةاٌى و  ةسلةواُ ودةصطا ياطاييةكاُ و ئةواٌة  خةةسيكى باصس ئؤسطاٌى دةطةَيتى طؼتى واتة ث
  تواٌياُ ئةزلوووةٌى ػاس  و سِيَكخشاو  لؤكةاَلى دامبةةصسيٍََ   يةةثيؼةطاص  بووُ تا ئةو جيَ 

وطةقاو ري  بكةُ طؤسِاٌياُ بةطةسداِا  و وةك بواسيَكى ثوخةت لةة طةةسبةخؤيي تايبةةتىش     
ِاوكةا  لةطةةهَ    273ص  و لةة دةوَلةة  جيابووٌةةوة.   بووُ بة ثاٌتايةك لة كؤوةةَل ا  بةؤسروا  

كى كؤوةَييةةتى ٌةويَ   طةسِةَلذاٌى طةةسوايةداس  باصسطةاٌىش بٍةةوا  ػةيَواص  طيظةتةويَ     
بةؾ وتوةةكاٌى ثةيوةٌذي باصسطاٌى ٌويَ بشييت بوو لة: ئةاَلويَش  كةاَي و ِةةواهَ.     دسوطتبوو. 

شي ِةةواَليؽ بةةسفشاواُ دةبةوو وِةةسدووكياُ     لةطةهَ فشاواٌبووٌى ئةاَلوويَشي كاَيكةاُش ئةاَلوويَ   
  274.وياُ لة وؤديَميَكى يةكظاُ دةكشدثةيشِة

طةسِةَلذاٌى ئةً طيظتةوة ٌويَية ئابووسية ساطتةوخؤ كاسي ةس  لةطةةس  
طيظتةوى كؤوةَييةتى و طياطيؽ داٌا و جؤسيَك لةطةسبةخؤيي دسوطت كشد. 

ساٌةك ِاوكا  بةوو لةطةةهَ   ِةسلةً طةسدةوةدا يواص بووٌى كطؼتيةتى ٌويٍَة
لةٌاوضووٌى دةطةَيتة فيوداَليةكاُ بةدةطتى طةسوةس  ٌةتةةوةيي و دسوطةت   
بووٌى دةوَلةتى وؤديَشُش ئةً وةسضةسخاٌة بووة ِؤي طةسِةَلذاٌى ثاٌتايةكى تش 
كةةة بةةةواٌا  وةةؤديَشٌى وػةةة ثاٌتةةايى طؼةةتى بةةوو: ثاٌتةةايى ئؤتوسيةةةتى  

 .275دةوَلة 

                                                           

عىووى ش  : ِالة يجوسد ش فمٍاوة فمظفىش ادبىش فشٍِ ى اسغٍوُش مشاسة  غٝططٙ. يوسطَ ِابشواغش  273
 .268(ش ه 2002)1381ش تّشاُش تابظتاُ 20
 .Ibid., p. 16-    .36  ذوصة عىووى ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه. يوسطَ ِابشواغش دطشطوٌى طاختاس 274

  ئةً ثاٌتاية لة دوو ػويٍَذا دةسكةو ش يةكياُ لة فةسواٌ ة ِةويؼةييةكاٌى دةوَلة  وئةويرتياُ لة طوثاي
 .Ibid., P- 18..39ِةويؼةييذا بوو. ِابشواغش طةسضاوة  ثيَؼووش ه

     .Ibid., P- 18. .39-38. طةسضاوة  ثيَؼووُ ه  275
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اٌتايى طؼتى وثاٌتايى تايبةةتى ليَةك جيابووٌةةوةش ئةةً جاسةيةاُ      بةً جؤسة جاسيَكى تش ث
ثاٌتايى طؼتى كةوتة بةساٌبةس ئةو بةػةة  كؤوةةَل ا كةة تاكةةكاُ ِةيض ثؤطةتيَكى سِةمسةى        
ذووكىياُ ٌةبوو و بةئيؼى تاكةكةطي خؤياٌةوة خةسيك بووُ وئةوةؾ بةتةواو  جيةاواص بةوو   

( ئيذ  ئاوارة ٌةبوو بؤ دةسباس ياُ ثاػةايةك كةة   لة طؼتيةتى ٌويٍَةساٌة. تايبةتةٌذ  )طؼتى
دةطةَيتياُ ثيَ ببةخؼيَت بةَلكو ِيَىا بوو بؤ دةصطايةكى كاسا كة خاوةٌى ثاٌتايى دادثةسوةس  

ئةاَلوويَشي ِةوَلةةكاٌيؽ واتةة    » سِيَك ووايف وؤٌؤثةؤلي بةةكاسِيٍَاٌى ِيَةض  ػةةسعي بةوو.      
ش تواٌي طةسةسِا  سؤَلى صاٌياس  بةخؼةني  276 «اضاثةوةٌىش كةبة كجؤسٌاَلي طياطيك ٌاوصةد كش

سؤَلى طياطيؽ ب َيةشَِ  و لةة ييةةُ باصسطاٌةكاٌةةوة دةسدةكةشا و ِةةس لةييةةُ ئةواٌيؼةةوة         
ثؼتيواٌياُ ليَذةكشاش بةَيً ِيَذ  ِيَذ  دةوَلة  دةطتى بةطةس ضاثةوةٌى داطش  ولة خضوة  

ؤَليؼةي كةشدش كاسبةدةطةتة دةوَلةتيةةكاُ     ئاوازلةكاٌى خؤي دا بةكاسي ِيٍَا و تةٌاٌةة  كؤٌرتِ 
فةسواُ و سِاطةياٌذساوةكاٌى خؤياُ بؤ طؼت جةواوةس ياُ ِةووو ريَش دةطتةكاُ دةسدةكشش بةَيً 
ئةً سِاطةياٌذساواٌة ٌةدةطةيؼتة دةطت كخةَلكى ئاطاييك بةَلكو لة باػرتيَ ذاَلةتذا دةكةوتةة  

بةسفشاواٌبووٌى دةوَلةةتى وةؤديَشُ تويَةزيَكى     دةطت تويَزي سِؤػٍبري. بةً جؤسة ِاوكا  لةطةهَ
ٌوَي لةٌاو بؤسرواكاُ طةس  ِةَلةذا كةة كشؤكةى طةةسةكى كطؼةتك  دسوطةت دةكةشدش واتةة         

ئةً تويَزة ٌويَيةي بؤسرواكاُ كةة ِةةس لةطةةسةتاوة كبةة     .277كاسوةٌذة سِةمسييةكاٌى دةوَلة 
وٌة ثاسيَضةس وداوةصسيٍَةةس   ك لةقةَلةً دةدساُش بوReading publicجةواعةتى كتيَب خويََ 

بووُ بة ٌةياس  دةطةَيتى دةوَلة  و ِةووو دةطتيَوةسداٌيَكى دةوَلةة  لةة   278ثاٌتايى طؼتى.
رياٌى تايبةتي دا كةوتة بةس سِةخٍة  ثاٌتايى طؼتى و ثةيوةٌذي ٌيَواُ كؤوةَل او دةوَلة  بوو 

ةسضاو  طيَشِا. بةً جؤسة لة كؤتايي بة ثةيوةٌذييةكى سِةخٍةيي ولةً ٌيَوةدا ضاثةوةٌى سِؤَليَكى ب
ضةيٍى بةؤسرواصي   » طةدة  ذةظذةدا لة بةسيتاٌيا و لةكؤتايي طةدة  ِةةردةدا لةة فةسةٌظةا    

                                                           

 Jürgen Habermas, op Cit.,18- . 42. ِةواُ طةسضاوةش ش ه 276
 لةطةهَ طةسِةَلذاٌى ئةً تويَزة خةَلكى سِةطةٌى ػاس كة خاوةُ ثيؼة بووُ لة سِوو  ثمة  كؤوةَييةتييةوة

يَزةساُ ئاطتياُ دابةص . وافثةسوةساُ ئةٌذاوى طةسةكى ئةً تويَزة بووُ. ثضيؼك ش قةػة ش ئةفظةس ش صاٌا و تو
 45ئةٌذاواٌى تش  ئةً تويَزةياُ ثيَك دةِيٍَا. ِةواُش ه 
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خودئاطايي بةدةطت ِيٍَاو دةطتى كشد بة داسِػتٍى طةسبةخؤيي تايبةةتى خةؤي لةة بةساٌبةةس     
طةتكشدٌى طفتوطةؤ و   دةطةَيتذا وئةوةؾ لة سِيَ ةا  داوةصساٌةذٌى سِيَظةاو ثشةٌظةيب بةؤ دسو     

ثاٌتايى طؼتى كة ثيَؼةرت ِاوواتةا  ثاٌتةايى     279«. وٍاقةػة  ئاصاد  طؼتى و دادثةسوةساٌة
دةطةَيتى دةوَلة  بووش طؤسِا بؤ تاكة ػويٍَيَك كة تيَيذا تاكةة تايبةتيةةكاُ لةة دةوس  يةةكرت     

ٌاضاس كشد لةبةس  ك ياُ جةواعةتياُ ثيَك دةِيٍَا. ئةً تاكاٌة دةوَلةتياُكؤدةبووٌةوة و كطؼت
ثاٌتايى طؼتى بة ثيَطةةواٌة  ئةةو   280دةً سا  طؼتى دا ثاطاو بؤ ػةسعيةتى خؤ  بيٍَيَتةوة.

دةصطاياٌة  كة لة ريَش كؤٌرتِؤىل دةطةَي  دابووُ ياُ خاوةُ ثةيوةٌذ  دةطةَيتى ٌاوةكي بووُش 
ظاُ بةؤ كفتوطةؤ   تواٌى ثشةٌظيثى بةػذاس  وضاوديَش  دميوكشاتى دسوطت بكا  و بواسيَكى يةك

بشِةخظيٍَىَ. كةواتة لةً قؤٌاغة دا وةيذاٌيَكى دميوكشاطى خوَلكا كة ِةووو ِاووَيتيةاُ بةةبىَ   
جياواص  ضيٍايةتى دةياُ تواٌى وةك طؼت و ٌويٍَةس  بةسرةوةٌذ  طؼتى دةطةةَي  بكيَؼةٍة   

تواٌش َ طفتوطةؤ  ٌاو وؼتووشِ  سرد و ئاصاداٌةوة و ثةيوةٌذيةكى ٌويَ دسوطت بكةُ كة ليَيةوة ب
و ساويَز لة طةس كيَؼة و ثشطة طؼتيةكاُ ئةزلاً بذسيَت.  ليَشة دا خاَلى طةشٌط ئةةوة بةوو كةة     

جياواص  ٌيَواُ تاكة بةػذاسةكاُ خشاية ٌاوك كةواٌةوةك.خشاٌة ٌاو كةواٌة  جياواصي ثمةوثاية »
ة  يةكظةاٌى  بؤ ئةةو 281«و ػويٍَ ة  كؤوةَييةتى ػتيَكى دةطتكشد  بةػذاساٌى طفتوطؤ بوو

لة سا و طفتوطؤ دسوطت بيَت. لةٌاو ِؤَلةةكاُ دا خاٌةةداُش بةؤسرواش ػةاصادة و كؤٌتةةكاُ لةة       
ليَشةوة ِابشواغ دةَليَت: ثاٌتةايى   282تةٌيؼت وٍذاَلي ثيؼةطاص و كاطبكاسةكاُ كؤدةبووٌةوة.

ا  طؼةتى  طؼتى بة ثمة  يةكةً بواسيَكة لة رياٌى كؤوةَييةتى ئيَىة كة تيايذا ػتيَكى وةك سِ
دةتواٌيَت دسوطت بيَت. دةطرتِاطةيؼنت بةً ثاٌتاية بؤ ِةةووو ِاوَيتيةاُ وظةؤطةسكشاوةش لةة     
ِةووو طفتوطؤيةك دا كةتيايذا تاكة تايبةتييةكاُ لة دةوس  يةةكرت  كؤدةبٍةةوة بةؤ ئةةوة      

                                                           

 . 99طةسضاوة  ثيَؼووش ه  . عال٤ طاٖط، 279

 َضةوكى  ليَشة دا ثيَويظتة ئاوارة بؤ ئةوة بكةيَ كة ضةوكى طؼت جياواصيةكى بٍةسِةتى ِةية لةطةه
جةواوةس و صياتش بةواٌا  كؤوةَليَكى خودئاطا و سؤػٍبري ديَت كة طوصاسػت لة ضؤٌايةتى بةسرةوةٌذ  و 

 ئاطايي طؼتى دةكا  ٌةك ضةٌذايةتى ئةٌذاوةكاٌى.

 .Ibid., p.2-.49. يوسطَ ِابشواغش طةسضاوة  ثيَؼووش ه 280

 .223. د.وٍـوس اٌـاس  ش طةسضاوة  ثيَؼوو ش  ه281

  .,Jürgen Habermas, op Cit-33..   22شواغش طةسضاوة  ثيَؼووش ه. يوسطَ ِاب282
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 283دسوطت بكةُش بةػيَك لة ثاٌتايى طؼتى دسوطت دةبيَت. Public bodyجةطتة  طؼتى 
ٌتايى طؼتىش فةصا  دةسبشِيٍى بريوبؤضووٌى ئاصادش ديالؤط و طفتوطؤ و ِةوَلذاٌة  بؤ كةواتة ثا

ضاسةطةسكشدٌى ثشطة طؼتيةكاُ. ِةووو كةطيَك واف و دةطةَيتى بةػذاس  كشدٌى ِةية لةً 
بواسةدا و لة سوو  تيؤس  و ئايذياليةوة لة بةساٌبةس ئةويرت خاوةُ ئيىتيةاص  تايبةةتى ٌييةة و    

ٌةة طيظةتةً بةةَلكو تؤسِيَكةة سيَ ةة دةدا  بةة دسوطةت كشدٌةى          تى ٌة دةصطايةثاٌتايى طؼ
ثةيوةٌذيكاس  لة ٌيَواُ خةَلك بؤ طوصاسػت كشدُ لة سا و ِةَلويَظتةكاٌياُ و ثاٌتايةكة خؤ  بة 
ثؼت بةطنت بة عةقَمى ثةيوةٌذيكاس  خؤ  بةسِةً ديٍَيَتةوة و لةةسوو  ثشةٌظةيثةوة كشاوةيةة    

ليَشةدا بؤواُ دةسدةكةو َ كة ِةس لة يؤٌاٌةوة تةا   284س و ثيَؼٍياسةكاُ دا. بةسوو  ِةووو بكة
طةسدةوى وؤديَشُ ضؤُ ضةوكى كطؼتىكو كتايبةتىك طؤسِاٌى بةطةس دا ِاتووة و جيَ ؤسِكيَى 
كشدووة و لةٌاو طوتةاس  طياطةى دا واٌةا  جيةاواص  وةسطشتةووةش تةا لةطةةدة  ِةةردة بةة          

سرواص ك  بواسيَك سةخظاوة كة تواٌيويةةتى ببيَتةة ثاٌتايةةكى    طةسِةَلذاٌى كثاٌتايى طؼتى بؤ
 سةخٍةيي كة دةكةويَتة ٌيَواُ ثاٌتايى تايبةتى )كؤوةَلكا  وةدةٌى( و دةوَلة .

 
 بونيادة كؤمةالَيةتيةكانى ثانتايى طصتى: -1

ِةسوةك ئاوارةواُ بؤ كشد بةبشِوا  ِابشواغ ثاٌتايى طؼتى بة ثمة  يةكةً بواسيَك بوو كة 
يذا تاكة تايبةتيةكاُ لة دةوس  يةكرت كؤدةبووٌةوة و كطؼتياُ كدسوطت دةكشد. ئةً تاكاٌةة  تيَ

وسدة وسدة تواٌياُ ثاٌتايى طؼتى ريَش كؤٌرتؤىل دةوَلة  غةٌة ريَش دةطتى خؤيةاُ و تةذةةدا    
دةطةَيتى دةوَلة  بكةُ. جةطتة  طؼتى كة لة ِاووَيتياُ ثيَةك ِةاتبووش ثيَذاويظةتيةكاٌى    

َل ا  بؤسرواصي بؤ دةوَلة  دةطواطتةوة بؤ ئةوة  بة ػيَوةيةكى ئايذيالي بتواٌَ بة ِؤي كؤوة
  285ئةً ثاٌتاية طؼتييةوةش ئؤتوسيتة  طياطي )دةوَلة ( ب ؤسُِ بؤ ئؤتوسيتة كعةقَ ٌىك.
ج ة لةوة تواٌياُ طةباسة  بةو سيَظا طؼةتياٌة  كةة بةطةةس ثاٌتةايى     

كو  Commodity Exchangeش  كةاَي  تايبةتى دا صاَلبةوو واتةة كئةاَلوويَ   
                                                           

 .265عىووىش طةسضاوة  ثيَؼووش ه  غٝططٙ. يوسطَ ِابشواغش 283
 .ِةَلبةتة لة خود  خؤيذا دةصطا ٌيةش بةَيً لة كؤوةَليَك دةصطا ثيَك ِاتووة 

 .426ٍ ،  طةسضاوة  ثيَؼووذلُس األؾٗب ،  .284

 .269وة  ثيَؼووش . يوسطَ ِابشواغش طةسضا285
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كلةطةةهَ دةطةةَيتذاسةكاُ دا بكةوٌةة      Social laborككاس  كؤوةَييةتى 
وؼتووشِ و طفتوطؤ. ئاوشاص  طةةسةكياُ لةةً سووبةسِووبووٌةةوة طياطةية دا     
ئاوشاصيَكى ٌو َ و بىَ ثيَؼيٍةيى ويَزوويي بوو: بةكاسِيٍَاٌى طؼةتى عةةقَمى   

   Räsonnement  ffentlichestÖ.286(مجاعٞ) بةكؤوةهَ
ئةً ثاٌتاية كؤوةَليك كشدةوة و دةصطا  كمتوسيي لةخؤدةطشيَت كة ِةَلبةتةة خةاوةُ سؤَلةى    
طياطى و كؤوةَييةتى و تةٌاٌة  ئابووسيؼةَش ئةةً ئةسكاٌةة ييةةٌى طؼةتيةتياُ ِةيةة كةة        

ئاوةازلى   287ساوُ.لةباػرتيَ ذاَلةتذا لة ٌفوص  ِيَض و دةصطا  دةوَلةتيةةكاُ طةةسبةخؤ و ثةاسيَض   
طةسةكى ضايكى ٌاو ثاٌتايي طؼتى طشتٍة دةطتى دةطةَي  ياُ دابةػكشدٌى دةطةَي  ٌةبووش 
بةَلكو خظتٍة ريَش ثشطياس  دةطةَيتى دةوَلة  و دووسخظتٍةوة  بوو لة ثاٌتايي تايبةتىش بةة  

زلاً دةدساو سةخٍةيي ئة -خةباتى بؤسروا لة سيَ ا  وؼتووشِ  طؼتى عةقَ ٌى »سا  ِابشواغ 
ئةسطؤويٍَتى عةقَ ٌى تاكة داوةس  كؤتايي  288«.و خاوةُ ِيض وةيميَكى دةطةَيختواصاٌة ٌةبوو

بوو لةوةسِ ِةووو ثشطيَكةوة ش ليَشةوة ئةةسطؤويٍَتى عةةقَ ٌى ثيَةوةس  ذةوكي داُ بةوو ٌةةك       
بةسضةاو   بة بشِوا  ِابشواغ بةسلةوة  ثاٌتايي طؼتى بتواٌىَ سؤَليَكى 289ػوٌاطى قظةكةسةكة.

ب يَشِ  بو تةذةدا كشدٌى دةطةَي  و جياكشدٌةوة  كؤوةَل ا و دةوَلة ش لة ثاٌتايى تايبةتى و 
دا لة رياٌى خيَضاٌى و ِةَلبةتة لةكػاسكدا  وةك ٌاوةٌذ  كؤوةَل ا  وةدةٌىش جؤسة ثاٌتايةكى 

ةوتى لةو وؼتووشِاٌةوة طشِوتيٍةى طشتبةوو كةة بةةِؤ  دةطةك     »ٌاطياطى طةس  ِةَلذابوو كة 
كمتوس  طؼتيى لة وؤصةخاٌة و ِؤَلى خويٍَذٌةوة و ِؤَلى ػةاٌؤ و كؤٌظةيَشتةكاُ طةسضةاوةياُ    

و  بشيتى بوو لة كثاٌتايى طؼتى ئةدةبىك. دةصطا طةسةكيةكاٌى بشيتى بةووُ لةة   290«.طشتبوو
و ِؤهَ )لة فةسةٌظا(و وةذفةلةكاٌى بةاغ و طفتوطةؤ  ئةةدةبى )لةة     قاوةخاٌة )لة بةسيتاٌيا(

                                                           

 .Ibid., p-27.  . 53. يوسطَ ِابشواغش دطشطوٌى طاختاس  ذوصة عىووى ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه 286
 . 190-189. بابك امحذ  ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه 287

  .Ibid., p.28-.  54. يوسطَ ِابشواغش طةسضاوة  ثيَؼووش ه 288
 .233د. وٍـوس اٌـاس ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه  .289

  .Ibid., p.29-. 56َ ِابشواغ ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه. يوسط290
   قاوةخاٌة لة لةٌذةُ ِةبووة كة ِةوووياُ ػويٍَى  3000بؤ يووٌة لة دةيةكاٌى طةدة  ِةردة ٌضيكة

    .Ibid., p-32. . 61وتوويَز  ئةدةبى و طياطى بووٌةش طةسضاوة  ثيَؼووش ه 
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ابوو و ئاوازلةكة  بشيتى بةوو  ٌيا(كة لة طةسةتا  طةدةي ِةردة ئةً ذلافمة طةسياُ ِةَلذئةَلىا
ئةةً    291دسوطتكشدٌى ثةيوةٌذ  ويةكظاٌي لة ٌيَواُ تاكى خاوةُ ثمةةو ثايةة  ٌايةكظةاُ.   لة 

 ٌةخؼةية  خواسةوة ثاٌتايى طؼتى بؤسرواص  ٌيؼاُ دةدا :
 

 بواس  تايبةتى                                              ثاٌتايى ئوتوسيتة  دةوَلة   
 دةوَلة 

 )بواس  كطياطة ك(
Police 
 
 
 

 
 court( بالطدةسباس)

 -وةذفةىل خاٌةداٌى
 دةسباس 

 ثاٌتايى طؼتى
Public    Sphere 

 
 

 ثاٌتايى طؼتى ئةدةبى
 )ٌاديةكاُ و ضاثةوةٌى(

Clubs ,press 
 
 Townكػاسك 

 )باصاسِ  بةسِةوى كمتوس (

  ا  وةدةٌىكؤوةَل
Civil Society 

)بواس  ئاَلويَش  كاَي و كاس  
 كؤوةَييةتى(

 
 
 
 

 فةصايى خيَضاٌى ٌاوةكى
 )ئةٌتةجليٍظيا  بؤسروايي(

 
 p.30. -Jürgen Habermas, op. Cit      .57ِابشواغ ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه طةسضاوة:

 
ُ  وةذافمى طفتوطؤ ش ِؤهَ و قاوةخاٌةكا  لةصؤس سِووةوة لة يةةك  ش بةةَيً  رت  جيةاواص بةوو

لةبةس ئةوة  ِةسطةيَكياُ ػةوَيٍى طفتوطةؤ ووؼةتووشِي تاكةة تايبةتييةةكاُ بةووُ ِةٌةذيَ         
  292تايبةتةٌذي دةصطايي ِاوبةػياُ ِةبوو :

ِةوووياُ ثاسيَضطاسياُ لة ثةيوةٌذييةكى كؤوةَييةتى تايبة  دةكشد كة تيَيةذا ثمةةو    .1
 ثاية  تاكةُ باييةخى ثيٍَةدةدسا.

                                                           

 .Ibid.,  p- 34.     .64. ِةواُ طةسضاوةش ه 291
  .Ibid., pp.36-37-.     64-65ِةواُ ش ه  .292
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و طفتوطؤي ٌيَو ئةً ثاٌتاية ) ِؤهَ ش قاوةخاٌةش وةذافمى طفتوطؤ( بةووة ِةؤي   باغ  .2
ئةوة  ئةو بواساٌة  كة تا ئةو كا  ٌةخشابووة ريَش باطوخواغش بكةوٌة بةس سِةخٍةو ليَذواُ. بة 

ِةةووو ئةةو    Problematizationبشِوا  ِابشواغ طفتوطؤ بةة واٌةا  بةة كيَؼةة كشدٌةى      
293و كا  ٌةخشابووٌة ريَش ثشطياسةوة. ثاٌتايياٌة بوو كة تا ئة

 

بوو. ِةووو كةطيَك بة ِؤ  دةطت طةيؼنت بةة   Inclusiveثاٌتايى طؼتى لةخؤطش  .3
294بةسِةوى كمتوس  دةيتواٌى تيَيذا بةػذاس بيَت. 

 

كةواتة لةطةهَ طؤسِاٌى طيظةتةوى ئةابووس  و طةةسِةَلذاٌى تاك ةةسايي و طةةسبةخؤيي        
جيّاٌبيٍى ِاتةئاساوة كة تواٌى ٌةخؼة  طياطى و كمتةوس    تاكةكاُش جؤسيَك لة ثةيوةٌذ  و

طةسدةوى خؤ  جاسيَكى تش سةٌ شِيَز بكا  و واٌاكاٌى تةاك و ِةاووَيتى ثةيوةطةت بيَةت بةة      
 سادة  بةػذاس  ضايكاٌة لة خظتٍةسِوو  ئةسطؤويٍَتى عةقَ ٌى دا.

 

 ئةزكة ضياضيةكانى ثانتايى طصتى: -2
اصسطاٌى بةسةو طةسوايةداس  ثيؼةطاص  لة كؤتاييةةكاٌى  طؤسِاٌى طيظتىى طةسوايةداس  ب

طةدة  ِةردةش لةطةهَ خؤيذا ومى ٌيَي و ٌاكؤكى ٌيَواُ ضني و تويَزةكاٌيؼى طةؤسِي وئةوةةؾ   
 –كاسي ةس  لةطةس ِةووو كؤوةَل ا بؤسروايي داٌةا. بةؤ دسيَةزةداُ بةة طفتوطةؤي عةةقَ ٌى       

خةاَلي دةطةتثيَكى ئةةً     1695 -1694ةطةاَلي  سِةخٍةييش طيَ سِووداو  طشٌط لة بةسيتاٌيا ل
  295طؤسِاٌكاسيياٌة بوو:

داوةصساٌذٌى باٌكى ئيٍ مةٌذ ش ئةً باٌكةة لةة بةواس  ػةيَواص  بةسِةةً ِيٍَةاٌى        يةكةًش
طةسوايةداس  دا بووة ِؤي تؤكىةكشدٌى طيظتةويَك كة تا ئةوكا  لةطةس باصسطاٌى بةٌذ بوو.   

 -ة وةك قؤٌاغيَكى ٌويَ لة طةػةثيَذاٌى ثاٌتايى طؼتى كؤكشدٌةوة  دةصطا  طاٌظؤس ك دووةًش
سِةخٍةةيي بةةسةو   -ذظيَب دةكشا. ئةً سِووداوة بووة ِؤي ئةوة كة ئاسِاطتة  طفتوطؤي عةقَ ٌى

ضاثةوةٌييةكاُ بطيَتش سؤرٌاوةكاُ بووُ بة ئاوشاصيَك كة بشِياسة طياطييةكاٌياُ دةخظتة ريَةش  
اٌذٌى يةكةً ذكوووةتى كابيٍةيي كة قؤٌاغيَكى ٌةويَي  داوةصس طيَيةًشذوكىذاٌى طؼتييةوة. 
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طةػةثيَذاٌى ثةسلةواُ بوو. ِابشواغ ئاوارة بةوة دةكا  كةة لةطةةهَ ٌةةواٌى داوودةصطةاي     
طاٌظؤس ضةٌذيَ سِؤرٌاوةة  و بَ وكةشاوة داوةةصساُ كةة ِةةوووياُ بةةجؤسيَك لةة جؤسةكةاُ         

اثةوةٌى بةوو بةة ئةاوشاص  طةةسةكى     خضوةتياُ بة بةسفشاواٌكشدٌى ثاٌتايى طؼتى دةكشد و ضة 
سِةخٍةيي طؼتى و بةتوٌذ  سِةخٍةياُ لة بشِياس و طياطةتةكاٌى دةوَلة  و  -طفتوطؤي عةقَ ٌى

ِةسضةٌذة سِووبةةسِوو بووٌةةوة    » ثاػا دةطش . لةثاؾ ئةوة ئيذ  ئةو بريؤكة ِاتة ئاساوة كة 
لةة   296«. ةسة دةطةيٍَبيَت  ٌيَواُ ذكووة  وضاثةوةٌى صياتش بيَت ثاٌتةايى طؼةتى صيةاتش ثة    

قؤٌاغي طةػةي ضةاثةوةٌى ئؤثؤصطةيؤُ لةة بةةسيتاٌيا ئاِساطةتةيةكى تةش طةةس  ِةَلةذا بةؤ          
دسوطتكشدٌى ثيَكّاتةيةكى ئيذاس  سِيَك وثيَك و ثاػاُ ثةسةطةٌذٌى بة خؤوة بيٍى و طؤسِا بةؤ  

بةة ػةيَوةيةكى    وةيميَكى دةصطاطةسا كة وةبةطتةكة  ِةَلظوسِاٌذٌى واقع و كؤٌرتؤَلكشدٌى بوو
وةؤديَمى بةؤسروايى لةة     297طؼتى بؤ ئةوة  خضوةتى ثشؤرة  طةسوايةداس  ئةابووس  بكةا .  

كاتيك دا ثاٌتايى طؼتى بة بةػيَك لة ِةووو كؤوةَل ا  وةدٌى دةصاٌى و بةتوٌذ  باوةسِ  بة 
لةة  جياكشدٌةوة  ئةً ثاٌتاية ِةبوو لة دةوَلة ش يةكيَك لة ئاوازلة بةساييةةكاٌى بشيتةى بةوو    

ػةفاف كشدٌى بشِياسة طياطى و ئيذاسيةكاُ ئةوةؾ بة ػيَوةيةكى طةسةكى لة ويذيا  ئاصاد دا 
 دةسدةكةو . 
بةة ثؼةتيواٌى سؤرٌاوةةواٌى ئةاصاد و طةػةطةةٌذووش      » ثاٌتايى طؼتى  

وايكيَكى سةخٍةيياُ دسوطت كشدبوو كة تاكى طةسبةخؤ لة دةسباس و طةسجةً 
 298«.يذا لةدةوس  يةكرت كؤببٍةوةدةصطا طياطيةكاُ دةياٌتواٌى تيَ

بةِساي ِابشواغ ئةطةةس ػةيكشدٌةوة  طةةسِةَلذاٌى ثاٌتةايى طؼةتى طياطةي تةةٌيا لةة         
تويَزيٍةوة لةطةس ثةيوةٌى ضاثةوةٌى ش ذضبش ثةسلةواُش وك طؼتكدا طٍووسداس بكةةيَ يةاُ   

طؼةتى وةك   تةٌيا ليَكؤَليٍةوة لة ِةوبةس ثةيوةٌذ  ثيَك ٌاكؤكى ٌيَةواُ دةطةةَي  وثاٌتةايى   
ثشةٌظيثي كؤٌرتِؤَلي سِةخٍةيي ذكوووةة  طةةيش بكةةيَش ئةةوا لةة ئاطةتيَكى ئةبظةرتاكتذا        
خويٍَذٌةوةواُ بؤ دياسدةكة كشدووة وباطي جؤسي ئةسكى طياطي ثاٌتايى طؼتى ٌاكا . تةةٌيا  

دةػيَت ػيكشدٌةوة بؤ قؤٌاغيَكى تايبةتى » بة تيَ ةيؼنت لة جؤس  ئةسكى ثاٌتايي طؼتية كة 
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ويَزوو  ثةسةطةٌذٌى كؤوةَل ا   وةدةٌى بكةيَ ش واتا ئةو قؤٌاغة  كة تيايذا كئاَلوويَشي  لة
ئةوة بووة  299«.كاَيك وككاس  كؤوةَييةتىك بةتةوا  لةريَش فةسواٌى ذكوووة  سِصطاس  بوو

ِؤي ئةوة كة تاكةةكاُ بتةواٌَ جؤسَيةك طةةسبةخؤيي بةدةطةت بَيةٍَ لةة ريةاٌى ئةابووس  و          
دا كة كاسي ةس  سِاطتةوخؤي لةطةس بواس  طياطي ِةبوو و ثةيوةٌذ  ٌيَواُ تةاك  كؤوةَييةتى 

ودةطةَيتى طؤسِي. ثيَؼرت لة ئابووسي دا ياطاي ٌاوةكى باصاسِ بةةبيَ دةطةتوةسداُ كةاس  خةؤي     
دةكشد وِيَض  ئةً بريؤكةية لة بوسا  طياطةي وكؤوةَييةتيؼةذا خشايةة سِوو بةؤ داوةصساٌةذٌى      

 ووس .دةوَلةتيَكى دةطت
بريؤكة  كؤوةَل اي وةدةٌى لةطةس ئةً طشمياٌةية داوةصسابوو كة طيظةتىى بةاصاسِي ئةاصاد    
دةتواٌيَت خؤي سِيَك غا . لةطةس بٍةوا  ئةً بريؤكةيةش باصاسِي ئةاصاد تةةٌيا لةة ذاَلةتيَكةذا     

 -اُبةثيَي تواٌا و ليَّاتوويي تاكةك –دةيتواٌى لة خضوة  خؤػ وصةساٌى ودادثةسوةس  دابيَت 
بةً جؤسة ِةةس لةطةةس   300كة لة ِةووو دةطوةسداُ وٌفوصيَكى دةصطا دةسةكييةكاُ ئاصاد بيَت. 

ئةً بٍةواية دةوَلةتى دةطتووس  بؤسروايي داوةصسا كة ثؼتى بة بواس  دادوةس  بةؤ ثاساطةتٍى   
دةطتووس دةبةطت وِةووو تاكةكاُ لةبةسدةً ياطادا يةكظاُ بووُ وِيض كةطيَك خةاوةُ وةايف   

  ٌةبووش واتة ساطتةخؤ ئاصاد  طيظتةوى ئةابووس  و طةةسبةخؤيي تةاك لةةً بةواسة دا      تايبة
سةٌ ذاٌةوة  لةطةس بواس  طياطة  ِةبووش واتة دةوَلة  بة واٌا لؤكيةكة  تةةٌيا ذةكةةً و   

 ثاسيَضةس  واف و ئاصادييةكاُ بوو لة بةس سؤػٍايي دةطتووس دا.
 

 زيةوة بةزةو دةوَلةتى خؤشطوشةزانىلة دةوَلةتى ليرباىل دةضتوتةوةزى ضَييةم :
لة بٍةسِة  دا وةٌضووةيةكى تايبة  بوٌياد و كشداس  ثاٌتايى طؼتى دةطت ٌيؼاُ دةكشدش 
كة لةوياٌى سووبةسِوبووٌةةوة  ٌَيةواُ دةوَلةةتى سةِةا و تاك ةةسايي بةؤسرواص  ئةابووس  لةة         

وو  ئابووسيةوة بةواسيَكى  واتة ئاصاد  تاك لة س 301ثشؤطظيَكى ئاصادخيواصاٌة طةس  ِةَلذابوو. 
ئةوتؤ  سةخظاٌذ كة بوو بة تةذةدايةك لةبةسدةً دةوَلةتى سةِا و لةً ٌيَوة دا  ثاٌتايى طؼةتى  
بؤسرواص  لة طؤسِةثاٌى ثشِ  لة كيَؼةو ٌاكؤكى ٌيَواُ دةوَلة  وكؤوةَل ا طةػة  طةةٌذش بةةَيً   
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واً وةك بةػيَك لة ِةووو بةواس   ػيَواص  ئةً ثةسةطةٌذٌة بة جؤسيَك بوو كة ئةً ثاٌتاية بةسدة
تايبةتى )كؤوةَل اي وةدةٌى( وايةةوة . جياكشدٌةةوة  بٍةةسِةتى دةوَلةة  و كؤوةةَل ا كةة       
صةويٍة  طةسةكى دسوطتبووٌى ثاٌتايى طؼتى بوو بةس لة ِةووو ػيتَ بة واٌا  جياكشدٌةوة  

بةً جؤسة دةطةةَيتى   302توةةكاٌى بةسِةً ِيٍَاٌةوة  كؤوةَييةتى بوو لة دةطةَيتى طياطي.
طياطي لة ثاٌتايى تايبةتى كؤوةَل ا جيا بووةوة وبةسِةً ِيٍَاُ كةوتة دةطت تاكةكاُش بةَيً 
بةبشِوا  ِابشواغ لة ضاسةكى كؤتايي طةدة  ٌؤصدة دةطتوةسداٌى دةوَلة  كاتيَك طةس  ِةَلذا 

لةبشي ئةوة ِيَضةكاٌى  كة تايبةتةٌذبووٌى كؤوةَل اي وةدةٌى كةوتة ريَش طوواُ ووةتشطييةوةش
كؤوةَل ا دةياٌويظت سِؤهَ وئةسكى دةوَلة  ب يَشُِ. لةً ٌيَوةدا دةطتيَوةسداٌ ةسايي لةطةس ئةةً  
طشمياٌةيةةة داوةةةصسا بةةوو كةةة كؤوةةةَل اي وةةةدةٌى ٌاتواٌيَةةت درايةةةتى ٌيَةةواُ بةسرةوةٌذييةةة 

بةَيً جاسيَكى تش لةطةةهَ   جياواصةكاُ يةك يي بكاتةوة ودةبيَت دةوَلة  ئةً كاسة ئةزلاً بذا .
دةطوةسداٌى دةوَلة  لةرياٌى تايبةتى دا سِةوتيَكى ٌويَ طةس  ِةَلةذا كةة بةووة ِةؤ  ئةةوة       

 ِةٌذيَ سِؤَلي دةوَلة  بذسيَت بة بةػيَك لة كةستى تايبة .
كةواتة ئةً دياليَكتيكةة ثيَؼعةضةووة  كبةدةوَلةةتى بةووٌى كؤوةةَل ا      

Stateification of Societyبةكؤوةةةةَل ايي بةةةووٌى دةوَلةةةة   ك وك
Societalization of the Stateئةو ِؤكاسة طةسةكيية بوو كة صةويٍة   ك

طةسةكى دسوطتبووٌى ثاٌتايى طؼتى بؤسرواص  واتةا جيابووٌةةوة  دةوَلةة     
 303وكؤوةَل اي بةتةواو  ويَشاُ كشد.

ة ريةاٌى  بةً جؤسة دةوَلةةتى خؤػة وصةساٌى لةة سِيَ ةا  ويكاٌضوةةكاٌى دةطةتوةسداُ لة       
تاكةكةطي وضووٌة ٌاو ثاٌتايى تايبةتى تواٌى كةؤٌرتِؤَلي خةؤي بةطةةس  صؤسبةة  بواسةكةاُ دا      
بظةثيٍَيَتش دةوَلة  طةسةسِ  ئةسكى ئيذاس ش دابني كشدٌةى خضوةت وصاسيؼةى طشتةة ئةطةتؤ      
خؤي ئةوةؾ لة سِيَ ا  طثاسدٌى بة تاكة تايبةتيةكاٌى بةَيً خؤ  ضايكيةكاٌى سِيَكذةخظةت  

 اتة خؤي سِؤَلي بةسِةً ِيٍَةس  دةطيَشِا و دةوَلةتى دةطتووسيي ليرباىل لةٌاو بشد.و
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 ثسؤضطى لةناوضوونى ثانتايى طصتى بؤزذواشي: -1

بةسا  ِابشواغ لةطةهَ تيَكةهَ بووٌى دةوَلةة  و كؤوةةَل ا  وةةدةٌىش وةؤديَمى ثاٌتةايي      
-ٍيَك بةؤ طفتوطةؤ  سةخٍةةيي   طؼتى بؤسروايي كاسايي خؤ  لةدةطت دا و ِةَلوةػايةوةش ػويَ

طياطى تاكةكاُ ٌةوايةوة. لةطةهَ ٌةواٌى ئةوةش دوو دةصطةا  تةش ثةياوةكةةياُ ِةةَل ش  :     
يةكياُ ئةو كؤوةَيٌة  ِةوَلياُ دةدا لةريَش ثةةسدة  ضةايكى طياطةى بةسرةوةٌةذ  تايبةةتى      

ةوَلةة  طشيَةذسابووُ   طشوثيَك دابني بكةُ و ئةويرتياُ ئةو ذضباٌة بووُ كة لةطةهَ ئؤسطاٌةكاٌى د
بةةً ػةيَوةية   304وبة توٌذ  لةجةواوةس كةطةسدةويك ٌويٍَةسايةتياُ دةكشد دووس دةكةوتٍةةوة. 

جؤسيك لة ثاٌتايى ػيَواو ٌاساطتةقيٍة طةس  ِةَلذا كة دةيةويظةت لةة سووكةةؾ دا وا خةؤ      
لة  ئةو سؤَلة  ثاٌتايى طؼتى » دةسغا  كة طوصاسػت كة طؼت وبةسرةوةٌذ  طؼتى دةكا . 

رياٌى فكش  كؤوةَل ا دا دةي يَشِاش ئيَظتا طويَضسابةؤوة  بةؤ دةصطاكةاٌى تةش كةة ٌويٍَةسايةةتى       
بةً جةؤسة طؼةت    305«.فؤسِويَكى سواَلةتى لة ثاٌتايى طؼتى  ػيَواو و ضةواػة كشاوياُ دةكشد

كة طةسدةويك بةػيَكى طشٌ ةى كؤوةةَل ا   ثَيةك دَيٍةا و كاسي ةةس  ساطةتةوخؤ  لةطةةس        
سةخٍةةيي كاسةكةاٌى    -بشِياس  طياطةى ِةةبوو و لةة سيَ ةا  طفتوطةؤ  عةةقَ ٌى      دةسكشدٌى 

ذكووةتياُ دةخظتة بةةسدةً ِةَلظةةٌ اٌذُ و ضةاوةدَيشياُ دةكةشدش ئَيظةتا تةةٌيا لةبةةسدةً        
بةػذاسيةكى سواَلةتى دا وابؤوة كة دةصطا طياطى و ئابووسية طةةوسةكاُ ِةةَلياُ دةطةوسِاٌذ و    

ص  كؤوةَييةتى و لةطةةهَ خؤيةذا جياكةاس  طياطةى طةةس  ِةَلةذاش       ليَشةوة جاسيَكى تش جياوا
ثشؤطظى طياطي لة ٌيَو رواسةيةكى كةً لةة ضةايكواٌة ذضبييةةكاُ و جةةواوةس  ٌاضةايكى      

سا  طؼةتى   » دةٌ ذةساُ بوو بة دوو بةؾ و ضيرت ساوبؤضووٌى ِاووَيتياُ سا  طؼةتى ٌةةبووش   
ةيي ٌةبوو و تةٌيا طؤسِاويَكى كؤوةَييةتي بةوو كةة   ئيرت طةسضاوة  ذوكي داُ و ضاوديَش  سةخٍ

تةٌيا لة كاتى ِةَلبزاسدُ دا وةك ئاوشاص بةةكاسدةِيٍَشا. لةة    306«.دةبوواية دةطتكاس  بكشيَت
ييةكى تشةوة بة ثيَطةواٌة  سا  واسكع كة سا  وابةوو جةةواوةسش ثاٌتةايي طؼةتى ئةاوةداُ      

بىَ كاَي بةسةو ثاٌتايى طؼتى طياطى بةووة    دةكاتةوةش بة بشِوا  ِابشواغ ِيَشػى جةواوةس 
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ِؤكاس  دووباسة تيَكطشراٌةوة  كؤوةَل ا و دةوَلة ش ئةً دياسدةية بٍاغةة  بةةسايي ثاٌتةايى    
بةً  307طؼتى )واتةكؤوةَل ا  وةدةٌى( ويَشاُ كشدُ بىَ ئةوة  بٍاغةيةكى تاصة  بؤ دابشِيَزيَت.

ةردة بةة ثيَةى تويَزيٍةةوة  ِابشوةاغ  لةةً      جؤسة دةتواٌني ٌةواٌى ثاٌتايى طؼتى لةطةدة  ِ
 308 خاَيٌة دا كوس  بكةيٍةوة:

 سيَكخشاو  تايبةتى بووُ بة خاوةُ دةطةَيتى طؼتى . -1

 دةوَلة  ضووة ٌاو ثاٌتايى تايبةتى تاكةكاُ. -2

ٌايةكظاٌى كة بةسدةواً لة ِةٌاو  كؤوةَل ا  وةدةٌى داية و لة ثاٌتايى طؼةتى دا   -3
 سيَكى تش بوو بة بٍةوا  كاس و وتوويَز.خشابووة ٌاو ككةواٌةوةكجا

سةخٍةةييش طةؤسِا بةؤ داٌوطةاُ      -ئةسكى ثاٌتةايى طؼةتى لةة طفتوطةؤ  عةةقَ ٌى      -4
Negotiation . 

ذضب و سيَكخشاوة تايبةتيةكاُ ٌةياٌتواٌى ئةً سؤَلة ب يَشُِش ضةوٌكة بةووُ بةة بةػةيَك لةة      
ةصاوةٌةذ  طؼةتى خةةَلك    دةطةَيتى طؼتى)دةوَلة ( و لةة سيَ ةا  ويةذياوة دةياٌةويظةت س    

بةدةطت بيٍََ. ئيذ  ئةً جاسةياُ كطؼتية كلةطةسةوة بؤ خواسةوة دسوطت بوو لة كاتيَةك دا  
-لة قؤٌاغى ليرباه دا كطؼتية ك لة خواسةوة بؤ طةةسةوة و لةةسيَ ا  وؼةتووشِ  عةةق ٌى    

ٌة جيَ ةة   طؼتيةتى ِةَلخةَلةتيٍَةسا» سةخٍةيي دسوطت دةبوو و دةطةَيتياُ كؤٌرتؤهَ دةكشد. 
طياطةتى ذضبى و دةطتكاس  كشدٌةى ويةذيا سةوػةيَكى     309«.طؼتيةتى سةخٍةطشاٌة  طشتةوة

ِيٍَاية ئاساوة كة ِابشواغكبة فيؤداىل كشدٌةوة  كثاٌتايى طؼتى ٌاوصةد  دةكا ش سةوػةيَك  
و  310كة تَييذا طيظتةوى ٌوَيٍةسايةةتى سواَلةةتىش بةة طةةس طفتوطةؤ  عةةقَ ٌى دا صاَه بةوو       

لة ثظثؤس  و ػاسةصا كة عةقَمى خؤياُ دةخةطتة خضوةة  بةةكاسِيٍَاٌى طؼةتى و     كةواتيةك
ػويٍَى  311جةواوةسيَكى صؤس  بةكاسبةس كة وةسطشتَ و ِةَلطووٌياُ طؼتية بةَيً ٌاسةخٍةيية. 

ثاٌتايي طؼتياُ طشتةوة و لة ئةسكةكاٌى خؤ  بةتاَلياُ كشدةوةش  ئيَظتا ئيرت طؼةت تةةٌيا لةة    
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ُ بة دةطةَيتى طياطى و لة بةػذاسيةكى سواَلةتى دا خةؤ  دةبيٍيةةوة. بةةً    ثيٍَاو ػةسعيةتذا
جؤسة لةً قؤٌاغة دا سؤَلى سؤرٌاوة لة طةياٌذٌى ِةواهَ و صاٌياس  بةخؼني بةة ثاٌتةايى طؼةتى    
طؤسِا بؤ سؤَلى بَ وكشدٌةوة  ئايذؤلؤريا  طياطى و كمتوس  بةكاسبةس  )اطتّ كي( كةة ئيةذ    

سةخٍةةيي و   -ة تةٌيا ػويٍَى سةخظاٌذٌى دةسفة  بؤ طفتوطةؤ  عةةقَ ٌى  ئةً جاسةياُ سؤرٌاو
بَ وكشدٌةوة  فكش ٌةبووش بةَلكو طؤسِا بؤ ػويٍَى دسوطةت كشدٌةى سووداو و سيَكة ً  و ِةةوهَ     

لة دةصطايةكةوة كة تةٌيا ئيؼي ِةةواهَ  » دةدسا لةطةهَ ويضاجى باصاسِ و جةواوةس سيَك غشيَت و 
ليَشةدا وةيمى بة  312«.واتة ضةكى طياطةتى ذضبي –و سِيَبةس  سِاي طؼتى  بيَت طؤسِا بؤ بكةس

باصسطاٌى بووٌى ضاثةوةٌى ئاطتةٌ ى طةسةكى بةديّاتٍى ضةوكى سا  طؼتى بوو و بةػةيَكة  
ثةاؾ   313لةو ثشؤطظة  كة ِابشواغ بة وةسضةسخاُ و طؤسِاٌى ثاٌتايى طؼةتى ٌةاو  دةبةا .   

ُ سؤرٌاوة بوو بة دةٌ ى ذيضب و ئةويؽ بةسدةواً ِةوَلى بةِيَض بووٌى كاس  ذيضبى ئةً جاسةيا
دةدا سةٌ ى جةواوةس بة خؤوة ب شيَت. ِةسبؤيةة ئةةسكى ضةاثةوةٌى دسوطةت كشدٌةى تةاكى       
وةكيةك و بةكاسبةس بوو ٌةك عةقَ ٌى و سةخٍةطشش ضوٌكة لةً طيظتةوة دا سيَكة ً دةبووايةة   

اٌى كؤدةٌ ى و سةصاوةٌذ  جةواوةس بةذا ش  ئةسكيَكى طةوسة  ئابووس  و طياطى ب يَشِيَت و ِ
ئةً سةصاوةٌذيية طشٌط ٌيية لةطةس ضييةش بةَلكو طشٌط ئةوةية ضةٌذة طوود  ئابووس  ِةيةة  

دةػيَت تةسويخ كشدُ بؤ عاوة و ٌاضاسكشدٌى بؤ قبوهَ كشدُ يةاُ ٌةةكشدٌى تاكيَةكش    » وضةٌذة 
  314«.اً بذسيَتبةسِةويَكش سيَكخشاويَك ياُ ئايذيايةك بةطةسكةوتوو  ئةزل

كاتَى دةوَلةتى ليرباىل دةطتووس  طةؤِسا بةؤ دةوَلةةتى خؤػة وصةساٌى وبةةً جةؤسة بةواس         
ضايكيةكاٌى خؤ  ثةسةثيَذاش ثيَويظتى ثشوثاطةٌذة ِاتة ئاساوةش ِةسبؤية ضاوديَش  و طفتوطةؤ   

ى سا  ئةو طشوثاٌة طةس  ِةَلذا كة بةسرةوةٌذ  ِاوبةؾ بةيةكى دةبةطتٍةوة بؤ دسوطت كشدٌة 
بةَيً ِابشواغ ئاوارة بةوة دةكا  كة ئةً كةؤدةٌ ى و سةصاوةٌذييةة   315طؼتى و سةصاوةٌذ .

ِيض ثةيوةٌذييةكى بة كةؤدةٌ ى قؤٌةاغى ليربالةةوة ٌييةةش ضةوٌكة ئةوةة طوصاسػةت ٌييةة         
سةخٍةييةوة بةدةطت ديَتش بةَلكو لة -لةكبةسرةوةٌذ  طؼتىك كة لة سيَ ا  طفتوطؤ  عةقَ ٌى
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 ى دةوَلةوةٌذةوة ئاساطتة دةكشا وجؤسيَك لة كسا  طؼتى طاختةك دسوطت دةكا ييةُ كةطاٌ
كةةة تةةاك تةةةٌيا وةك بةكاسبةةةس دةبيٍيَةةت. بةةةً جةةؤسة لةةة سواٌ ةةة  ِابشواطةةةوة ضةةةوكى 

 كطؼتية ك  ليرباه بةتةواو  طؤسِاٌى بةطةس داِا . 
ػا بةد  دةِا  لة قؤٌاغى ليرباه دا طؼتية  لة سةوتى خةبا  در  طياطةتى ػاساوة  ثا

سةخٍةيي بوو طةباسة  بة ثشغ -و بةديّاتٍيؼى بة واٌا  بةسفشاواُ بووٌى طفتوطؤ  عةقَ ٌى
و كةطةكاُ و ذوكىذاُ لةوةسِ بشِياس  طياطى لة دادطا  سا  طؼتى دا. لةثاؾ ئةً قؤٌاغةةش  
و  طؼتية  تةٌيا لة سَيةشِةو  ٌَّيٍةى وػةاساوة  طشوثةة خةاوةُ بةسرةوةٌذيةةكاُ بةةد  دَيةت        

بةديّاتٍيؼى بةواٌا  بةدةطت ِيٍَاٌى ٌاوباٌط و وظذاقيةتى طؼتية بؤ كةةغ يةاُ بابةتةة    
  316تايبةتةكاُ و بةدةطت ِيٍَاٌى سةصاوةٌذ  و تةئيذ  طؼتية لة فةصا  سا  ٌاطؼتى دا.

 طيىا  ثاٌتايى طؼتى طياطي دةوَلةتى خؤػ وصةساٌى كؤوةَييةتىش يواصبووٌى ٌائاطايي 
 Publizitätٌةكةيةتىش كةة طةةسدةويَك ئاوةازلى ثشؤطظةي ئاػةكشاكشدٌى      ئةسكة سِةخٍةطشا

ِةٌ اوةكاُش كؤتوبةٌذكشدٌى كةغ ياُ دؤخةكاُ بة عةةقَمي طؼةتى و كةؤ  كشدٌةى بشِيةاس       
طياطي بة دادطا  سِاي طؼتى بووش بةَيً ئيَظتا صؤسبة  كاتةكاُ ثشؤطظي ئاػكشا كشدُ تةةٌيا  

ِاوكةاس  داسايةي ِاووَيتيةاُ و    317ذ  تايبةتى دايةة. لة خضوة  طياطةتى ػاساوة  بةسرةوةٌ
صةواٌةتى كؤوةَييةتى فاكتةسيَكى تش  تةكشيظى بةِيَضبووُ و وةػشوعيةتى دةطةَيتة كة بةة  
ػَيوةيةكى لةطةسخؤ تاكى ساكَيؼا بةةسةو ٌاوةٌةذ  خةؤ  و لَيشةػةةوة دةطةتى طةش  بةطةةس        

سؤىل ثاٌتايى طؼةتى طياطةى وةك    كةواتة دوا  طؤسِاٌى 318ريٍ ة  طؼتى كؤوةَييةتى دا. 
ػويٍَيَك بؤ كةطة دياسةكاٌى كؤوةَل ا و وؼةتووشِ و طفتوطةؤ لةطةةس كيَؼةة و طشفتةةكاُ و      
لةٌاوضووٌى ئةً ثاٌتاية ديظاُ سؤىل ِةٌذ َ دةصطا  طياطى وياطايي وةك ثةسلةواُ وذضبةكاُ 

-طفتوطةؤ  عةةقَ ٌى  طشٌ ياُ وةسطشتةوةش بةَيً ِابشواغ سايواية ئيةذ  ثةسلةةواُ ػةويٍَى    
سةخٍةيي و تةذةدا كشدٌى دةطةَي  ٌييةش بةَلكو كؤوةةَليك كةطةى دةطتٍيؼةاُ كةشاوُ كةة      
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بشِياسة لةثيَؽ دا داسيَزساوةكاُ دةٌووطٍةوة. ذضبةكاٌيؽ ضيرت ٌاتواٌَ ٌويٍَةس  سا  طؼتى بَ و 
َليٍََش بةةً  تةٌيا لة ٌاو كؤسِوكؤبووٌةوةكاٌياُ ييةٌى ِةطتوطؤص  جةةوواوةس  خؤيةاُ دةجةو   

جؤسة جةواوةس بووة بة ئاوشاص  ثشِوثاطةٌذة وبىَ ئةوة  بةػذاس بيَت لةدسوطت كشدٌةى بشِيةاس    
طياطةةى تةةةٌيا وةك فاكتةةةس  ػةةةسعية  بةخؼةةني بةدةطةةةَي  سؤهَ دةطيَشِيَةةت. دةوَلةةةتى   
  خؤػ وصةساٌى كؤوةَييةتى ٌاضاسبوو دسيَزة بة ٌةسيتى ليرباه بذا ش ضوٌكة ئةةويؽ ييةةٌ ش  

ٌةصوى ياطايي بووش بةَيً كيَؼةكة لةوة دابوو دةوَلة  وةك ِةَل ش  ٌةصوى كؤوةَييةتى ِاتة 
بةً جؤسة دةتواٌني بَمةيَني   319ثيَؽ و ويظتى لة سيَ ا  دةطتوةسداٌةوة دادثةسوةس  دابني بكا .

دوو ئاساطتة  ٌةياس ٌيؼاٌة  ديةاس  ثاٌتةايى طؼةتى طياطةى لةة دةوَلةةتى خؤػة وصةساٌى        
 320 َييةتى دا بوو:كؤوة
 بةِيَضكشدٌى طؼتيةتيَكى ِةَلخةَلتيٍَةساٌة كة سيَكخشاوةكاُ يايؼى دةكةُ. .1
ثاساطتٍى جؤسيك لة وةكالة  و طةيتةسة  ثاٌتايى طؼتى طياطىش واتةة ثاٌتايةةك    .2

كة تيَيذا دةتواٌيَت لة سيَ ا  سيَكخشاوةكاٌةوة دسيَزة بة ثشؤطظى سةخٍةةيي ثةيوةٌةذ  طؼةتى    
 لةطةهَ خاَلى يةكةً دا در دةكةويَتةوة. بذا . ئةوةؾ

 زاى طصتى: .2

طشٌ ى خؤ  لة ثةيوةٌذ  لةطةةهَ ػةيَواص     Public Opinionليَشةوة ضةوكى سا  طؼتى 
طؼتيةتى بةكاسِاتوو دا وةسدةطشيَتش ئةو طؼتييةتة  كة تيايذا دةطةَيتى سِةخٍةيي سِا  طؼةتى  

دةطةَيتى طياطي وكؤوةَييةتى دا جةختى لةطةةس  لة ضاوديَشي كشدُ بةطةس ػيَواص  ثيادةكشدٌى 
دةكشيَتةوة ش ياُ ئةو طؼتيةتة  كة كة لة ويةاٌى دا ِةةوهَ دةدسيَةت لةة سِيَ ةا  ثشوثاطةٌةذة        
ِةَلخةَليتةساٌة و يايؼى طاختةيي دا سِاي طؼتى دسوطت بكشيَت وغشيَتة خضوة  كةغ ودةصطةاو  

ابشواغ ئةوةية كة ضةوكى سا  طؼتى كة سؤَليَكةى  بةسٌاوةو كاَي ئيظتّ كييةكاُ. طرتاتيز  ِ
طياطى بة ئةطتؤوة طشتبوو  ثةيوةطت بكا  بة سةطة ويَزوويةكاٌى خؤ  لة ضواس ضيَوة  ثاٌتايي 
طؼتى دا بةو ِيواية كة تيَ ةيؼتٍيَكى طيظتةواتيك طةباسة  بة كؤوةَل ا  سؤرئاوا بةدةطةت  

 وة طةيش  سا  طؼتى بكةيَ:بةً ػيَوةية دةتواٌني لة دوو سواٌ ة 321بيٍَىَ.
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. ِةَلويَظتى ليرباليضً كة دةيةويَت لة ِةٌاو  ثاٌتايى طؼتى كة خةسيكة لةٌاو دةضةيَت  1
سِةوتيَكى ثةيوةٌذيياٌة  باصٌة  ٌاوةكى ٌويٍَةسةكاُ صيٍذوو بكاتةوةش ئةو ٌويٍَةساٌة  دةتةواٌَ  

ة ِةةٌاو  طؼةتيةتى   لة قاَل  )جةواعة ( سِاي طؼتى دسوطةت بكةةُش واتةا دةياٌةةويَت لة     
 دسوطتكشاو و يايؼىش ئةو جةواعةتة سِةخٍةطشة سِصطاس بكةُ كةخةسيكى طفتوطؤي طؼتني. 

. ثةيوةطتة بة ػيَواصيَك لة سِاي طؼتى كةة ثيَةوةسة بٍةواييةةكاٌى وةك عةقَ ٌييةة  و     2
سِواٌ ةة    ( بة يوة دةٌيَتش ثؼت بة ثيَوةسة دةصطاييةكاُ دةبةطتيَتش وةكمتج٢ًٌٝويٍَةسايةتى )

ٌاو ثةسلةواُ كة سا  طؼتى لةة سيَ ةا  وتووَيةز  ٌةاو ثةسلةةواُ داخواصييةةكاٌى خةؤي بةة         
 322 ذكووة  سِادةطةيةٌيَت وذكووةتيؽ طياطةتةكاٌى خؤي بؤ سا  طؼتى ئاػكشا دةكةا . 

بة ثيَى ئةً بؤضووٌة ِةووو ذضبةكاُ بة دةطةَيتذاسو ئؤثؤصطيوُ لة ٌاو ثةسلةواُ دا تةعبري لة 
طؼتى دةكةُ وبةً جؤسة لة سِيَ ةا  دةصطاكاٌةةوة دةكشيَةت خواطةتةكاٌى خةةَلك طةَيَلةة        سِا 

بكشيَتش بةَيً لة سِواٌ ة  ِابشواطةوة طشفتى ئةً بؤضووٌة لةوةداية كة بشِوا  بة)طؼةتيية (  
ٌيية كة سِا  طؼتى دسوطت دةكا .  ئةوة  لةةً ٌيَةوة دا طةةسزلى ِابشواطةى بةؤ ضةةوكى       

اكيَؼاوة لة سابشدوو و ئيظةتا دا طشٌ ةى ئةةً ضةةوكةية وةك بٍةوايةةك بةؤ       ثاٌتايى طؼتى س
ضةوٌكة ِةةس وةك   » شسةخٍةطشتَ لة كؤوةَل ايةك كة لةطةس ثشةٌظيثى دميةوكشاتى داوةةصساوة  

ئاػكشاية ثاٌتايى طؼتى بواسيَكةة كةة تاكةةكاُ لةة ثَيٍةاو بةػةذاس  لةة طفتوطةؤ  كةشاوةو          
بة سا  ِابشواغ تاكة ثيَوةس  ذوكىذاُ لةطةةس  323.«ةوةساػكاواٌة دا لة دةوس  يةكرت كؤدةبٍ

دميوكشاتيضةبووٌى كؤوةَل ا  ثيؼةطاص  لة ضواسضيَوة  دةوَلةتى خؤػة وصةساٌى كؤوةَييةةتى   
بة واتايةكى تش: بةعةقَ ٌى بةووٌى ثيةادةكشدٌى    –سيَكخشاو داش ثمة  ئةً طؼتيةتة سةخٍةيية 

واُ دةسدةكةويَت كة يةةكيَك لةة ِؤكاسةكةاٌى    بةً جؤسة بؤ324دةطةَيتى طياطى كؤوةَييةتى.
ٌةواٌى ثاٌتايي طؼتى لة دةوَلةتى دةطتووسيي ليرباه ئةو وةِىة بوو كةة طةةقاو ري كشدٌةى    
ثاٌتةةايى طؼةةتى وةك ئؤسطةةاٌيَكى دةوَلةةةتى )بةةؤ يووٌةةة ثةسلةةةواُ( ٌيؼةةاٌة  بةةةديّاتٍى   

ثابةٌذ  وافة كؤوةَييةتيةكاُ  ساطتةقيٍة  ئةً ثاٌتايةية لة بواس  طياطى داش بةَيً دةوَلةتى
ئةً وةِىةػى بةيوة ٌا. لةساطتى دا ثةسلةواُ ِةس لةطةسةتاوة لةطةهَ ئةً درايةتية بةةسةوسِوو  

                                                           

 Ibid.,pp.238-239- .    .371 -370. يوسطَ ِابشواغش طةسضاوة  ثيَؼووش ه 322

 .26-25. سابش  ِويب ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه  323
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تى طياطةةى و ِةةةً خةةؤ  فةةؤسويَكى ِةةةً دةصطايةكةةة لةةة بةساٌبةةةس دةطةةةَي» بؤتةةةوة كةةة 
كةة بٍةةوا    ثاٌتايى طؼةتى لةة دميوكشاطةى جةةواوةس  دا كةاتىَ ديَتةة د        325«.دةطةَيتة

سيَكخظتٍى طةسلةٌويَى عةقَ ٌياٌة  دةطةَيتى طياطى و كؤوةَييةتى ثابةٌذ  ثاٌتايى طؼتى 
يَت  لةريَش كؤٌرتؤىل دووييةٌة  سيَكخشاوةكاُ و لة ثةيوةٌةذ  لةطةةهَ دةوَلةة  و لةطةةهَ يةةكرتيؽ      ب
ويٍَتى بةةِيَض بةَ.   سةخٍةيي كشاوة و خظةتٍةسِوو  ئةةسطؤ   –واتة ثابةٌذ  وؼتووشِ  عةق ٌَى 326دا.

ثاٌتايي طؼتى كة وةك قؤٌاغيَكى ويَزوويي لة كؤوةَل ا  طةسوايةداس  طةس  ِةَلذاوةش بواسيَكى ئاصاد 
عةق ٌَى  تاكة تايبةتةكاُ و ِاووَيتياُ لةً ثاٌتاييةة دا ِةةولياُ داوة لةة     -ببووة بؤ سؤَلى سةخٍةيي 

ة بةِيَض بكةُ و ثشؤطظيَكى دميوكشاتى و لة سيَ ا  ساويَز و ساطؤسي ةواكاٌى ئةً وةيذٌا دةػيَت » ٍةوة ٍب
لة وياٌى تويَزيٍةوةكة  ِابشواغ ِةطت بة طؤصيَك بكةيَ بةؤ قؤٌةاغى طةةسوايةداس  بةةسايي كةة      

ني بة ثيَى قظةكاٌى ئةو طةسةتاكاٌى دسوطت بووٌى كسا  طؼتىك ساطتةقيٍة بذؤصيٍةوة كة  327«.دةتوٌا
يويةتى ػةسعيةتى د ةوَلة  غاتة ريَش ثشطياسةوة و بةسدةوًا وا لةدةطةةَي  بكةا  لةة    بىَ جياواص  توٌا

ِةووو جوَلةيةكى خؤيذا بةدوا  ثاطاو  ساصيكةس دا ب ةةسيَت. ئةوةة بةووة ِةؤ  ئةةوة  فةصايةةكى       
دميوكشاتى بيَتة ئاساوة كة تيَيذا كدةطةَي ك و كبةسطش كِةويؼة كاسليَك بكةُ. لةطةهَ ضووٌة ٌاويةكى 

ى و دةوَلة  ئةً فةصايةؾ لةٌاوضةوو. طةةسةسِا  ٌةةواٌى ئةةً ثاٌتاييةة بةةَيً ِيَؼةتا        ثاٌتايي تايبةت
ةدا  ِابشواغ ِةةوَلى داوة  لةة    ئةطةسةكاٌى دسوطت كشدٌى لة ئاساداُ و ِةسلة دسيَزة  ئةً بايةخ ثيَذٌا

 طةسدةوى ِاوضةسخ لةطةس ثةيوةٌذ  ئايني و ثاٌتايي طؼتى ليَكؤَليٍةوة ئةزلاً بذا .
 

 ؤىل ئايني لة ثانتايى طصتى دا: ز. 3 
ِابشواغ ئاوارة بؤ ئةوة دةكا  كةة لةة طةةسدةوى ئيَظةتا دا سةوتيَكةى ئةستةةدؤكع و       
فيٍذيَىٍتاليضوى ئاييٍى سوو  لة طةػةية كة لةيةك كا  دا ِةةً ئيظة ً ِةةً وةطةيرية      

بةساٌبةةس   طثتاوبةس و دركشدةوة عةجويٌةة    11ِيَشػةكاٌى »تيَيذا بةػذاسُ و بة سا  ئةو 
ٌابىَ طةسزلىاُ لةو ساطتية بةيسيَ دا بةسيَت كة بةسفشاواُ بووٌى بريوباوةس  ئةاييٍى عيظةةو    
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ِابشوةاغ   328«.لةسوو  بةسبَ و  و توٌذ  كةً بايةخرت ٌيية لة طةػة  عةقيةذة  ئيظة وى  
و طةةباسة  بةة     ثشطى توٌذوتيز  تاوتويَى دةكةا  وةك جؤسيَةك لةة ثةيوةٌةذيكاس  ػةيَواو     

سكىةٌذ كشدٌى ئايني لة ومى ٌيَكاُ و سادة  كاسي ةةس  لةطةةس طةؤليذاسيَتى و يةةكاٌ ري      ئة
تريؤس سةطى خؤ  ِةية و دةبىَ بةطةس  » دةَليت:  و ( كؤوةَييةتى ِوػذاس  دةدا األْسَا )

دا صاهَ بنيش كؤَل ةكاٌى تريؤس بشيتني لة ِةراس  و ِةطت كشدُ بةة طةوكايةتىش بةةَيً جةةٌط     
ِةسبؤيةة ِةةوهَ دةدا  لةة سواٌ ةيةةكى      329«.  طوزلاو ٌية بةؤ ٌةِيَؼةتٍى تةريؤس   ضاسةطةس

سيفؤسويظتيةوة كة ثةيوةطةتة بةة بٍةةواكاٌى دميوكشاطةى تيَ ةػةتٍى خةؤ  طةةباسة  بةة         
ثةيوةٌذ  ِاووَيتياٌى ديٍذاس و عةنياٌى غاتةسِوو. بة بؤضووٌى ِابشواغ فؤسوؤلةبووٌى ئاصاد  

طوزلاوة لة بةساٌبةس تةذةدا  ثمؤساليضوى ئاييٍى. لةطةهَ ئةوةؾ دا ئاييٍى وةَيويَكى طياطى 
تايبةتةٌذ  عةنياٌيةتى دةوَلة  وةسجيَكى ثيَويظتة بةَيً بةغ ٌيية بؤ طشةٌتى كشدٌى ئاصاديي 
يةكظاُ بؤ بريوباوةسِ  ئاييٍى ِةووو تاكةكاُ. بةةً جةؤسة سيَبةاص  دادثةسوةساٌةة بشيتيةة لةة       

سيَباص  دميوكشاطى بة  ئريادة  طؼتى لة سيَ ا  طفتوطؤ  دميوكشاتياٌة. ػيَواص  فؤسوؤلةكشدٌى
 330 طوودوةسطشتَ لة دوو توخي دةتواٌىَ ئةً ػةسعيةتة عةنياٌية بيٍيَتة ئاساوة:

بةػذاس  طياطى بؤ ِةووو ِاووَيتياُ كة طشةٌتى ئةوة دةكا  ئةواٌة  ياطاياُ بةؤ   -1
 يؽ بَ.دادةٌشيَت لة ِةواُ كا  دا ٌووطةس  ياطاكاٌ

                                                           

ةً وتاسة  ئ 2005ٌؤظةوبةس   28. يوسطَ ِابشواغش  ديَ دس عشؿة عىووى ش لة سيَكةوتى  328
لةً طايتة  خواسةوة  11لة  2ثيَؼكةؾ كشدووة لة كاتى وةسطشتٍى خةَيتى ِولبيَشط لة ٌةسويخ. ه  

 ش  22/7/2009وةسطرياوة ش لة سيَكةوتى 
-http://www.maghal.com/bank/?p  =74  

لة بةػى )ئيىاُ و وةعشيفة( واتة ئةً طةسضاوةية  خواسةوة  )ِةسوةِا لة كتيَبى ئاييٍذة  طشوػتى وشؤيي
   Jurgen  Habermas ,The Future of  Human Nature ,Polity-ئاوارة  بؤ كشدووة:     

press,Cambridge,UK,2003. 

. ابطاِٖٝ احلٝسضٟ، ٖابطَاؽ ايفًٝػٛف األملاْٞ: ٖٓاى اٚضثٛزنػ١ٝ َتحذط٠ يف ايػطب نُا يف ايؿطم،  329
 .10. ٍ 8365، ايعسز 2001/انتٛبط/23ٜس٠ ايؿطم األٚغ(، دط
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سةِةٌذ  ئةثظتىؤلؤر  بريكشدٌةوة كة بٍةوا  قبةوَلكشدٌى دةسةزلاوةة ثةطةٍذكشاوة     -2
 عةقَميةكاٌة. 

بةسا  ِابشواغ ِةلووةسجى بةػذاس  طةسكةوتواٌة  ِاووَيتيةاُش ئةةخ قى ِاووَيتيةاُ    
ثيٍَاطةةة دةكةةا  وثيَويظةةتة بةةةجياواص  بةةريوسِا  ئةةاييٍى وةك ئةٌةةذاوى ئةةاصاد و يةكظةةاٌى 

 ا  طياطى سيَض لة يةكرت ب شُ و لة طةس ثشطة طياطةية كيَؼةة لةطةةسةكاُ بةَل ةة      كؤوةَل
طوزلاو غةٌةسِوو. ِةسبؤية طةباسة  بة ديٍذاس و عةنياٌيةكاُ كؤوةَلك ثيَؽ طشمياٌة ثيَؼةكةؾ  

 طةباسة  بة ِاووَيتياٌى وةطيرى ئاييٍذاس ئةً خاَيٌة دةخاتةسِوو:  331 دةكا :
ني و جيّاٌبيٍيةكاٌى تش دا ئاساطتةيةكى ئةثظةتىؤلؤر  بيٍٍَةة   دةبىَ لة بةساٌبةس ئاي . أ

 ئاساوة.

دةبىَ طةباسة  بة طةسبةخؤيي وةعشيفة  عةنياٌى لة وةعشيفة  ثريؤص  ئةاييٍى و    . ب
وؤٌؤثؤىل بةدةصطايي كشاو  صاٌظتى ٌو َ لة بواس  ئةوة  ئيَىة لةطةس دةوَلة  و سووداوةكاٌى 

 ظتىؤلؤر  بيٍٍَة طؤسِ .  جيّاُ دةيضاٌني ِةَلويَظتيَكى ئةث

د. دةبةةىَ طةةةباسة  بةةةو بابةتاٌةةة  كةةة بةَل ةةة عةنياٌيةةةكاُ لةةة ثاٌتايةةة طياطةةي و    
 كؤوةَييةتيةكاُ خاوةٌياٌَ ِةَلويَظتيَكى ئةثظتىؤلؤر  ب شٌةبةس.

ِابشواغ ِةس بةوةٌذة ٌاوةطتى بةةَلكو بةة بؤضةووٌى ئةةو ٌةابَى وةك ِةٌةذَ  سَيةوسةمسى        
بكش َ ش ِةسبؤية لةة بةساٌبةةس عةنياٌيةةكاٌيؽ ِةٌةذ َ ثةيَؽ طشمياٌةة        لةٌاوضوو طةيش  ئايني

 دةخاتةسِوو كة بؤ ثابةٌذبووُ بة وةدةٌية  و طوود وةسطشتٍى طؼتى لة بةَل ةكاُ ثيَويظنت:
لة ريَشطاية  ئةخ قى ليرباىل ِاووَيتى بووٌذاش ٌةابىَ ِاووَيتيةاُ بةىَ ضةووٌة ٌةاو       . أ

 ساكى بؤضووٌةكاُ بكةُ.طفتوطؤش ٌكؤَلى لة ٌاوةسؤكى ئيذ

سةفتاسيَكى باوكظايساٌة و ٌاوةدةٌيةة ئةطةةس عةنياٌيةةكاُ بةىَ تةسجةوةة بةووٌى         . ب
 ٌاوةسؤكى بؤضووٌى ئاييٍى  كة دةسكةوتٍى ػتيَكى لؤريكيةش لة ِةَلظةٌ اٌذُ بيَبةػى بكةُ.

قنَ د. لة غيابى ئةً ئاساطتة ئةثظتىؤلؤرية ٌاتواٌني ضاوةسِواٌي بةةكاسِيٍَاٌى طؼةتى عةة   
 بني.

ِابشواغ بؤضاسةطةسكشدٌى ئةو طشفتة طةوسةية  ئيظتا لة جيّاُ دا لة ئاساداية لة ٌيَةواُ  
سواٌ ة  ئاييٍى بؤ رياُ و صاٌظت و ئةخ و و ئاساطتة  عةنياٌى و دسوطت كشدٌى ثاٌتايةك بؤ 
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-postديةةالؤطى دميةةوكشاتى و ليَةةك تيَ ةيؼةةنتش بريؤكةةة  عةقَميةتىكثؤطةةت ويتةةافيضيكى  

methaphisic.ك دةخاتةسِوو 
لة سواٌ ة  ِابشواغ  بريؤكة  ثؤطت ويتافيضيكى بةبىَ ِةيض وةبةطةتيَكى دسومشةاو ش    
َِيَميَكى سؤػَ لةة ٌَيةواُ ئيىةاُ و وةعشيفةة وَيٍةة دةكَيؼةيَت و لةة ِةةواُ كةا  دا در           
ى تيَ ةيؼتٍى طٍووسداس و صاٌظتية بؤ عةقنَ و در  وةدةسٌاٌى تيةؤسة ئاييٍيةكاٌةة لةة ثاٌتةاي    

جيٍالؤر  عةقَمةذا. بيَ ووةاُ بريؤكة كثؤطةت ويتةافيضيكىك در  دةسبشِيٍةى بريوبؤضةووٌى       
ئةٌتؤلؤرية طةباسة  بة بوٌياد  ِةوةكيةتى بووٌةوةسةكاُش بةةَيً لةة ِةةواُ كةا  دا در      
صاٌظتثةسطتية كة لة ِةووو طةسدةوةكاُ وةعشيفة  ئيَىةة تةا سادة  دوايةني دؤصيٍةةوةكاٌى     

دادةبةصيٍَىَ. ٌابىَ كثؤطت ويتافيضيكك تةٌيا طوود لة ورياتى فةلظةةفة    صاٌظتى ئةصوووٌى
سؤرئاوا وةسب شيَت بةَلكو دةبىَ ِةوَلى دؤصيٍةةوة  ثةيوةٌذيةةكى ٌةاوةكى بةذا  لةطةةهَ ئةةو       

بةً جؤسة  332ئاييٍاٌة  كة سةطةكاٌياُ بؤ ٌاوةسِاطتى ِةصاسة  يةكةوى ثيَؽ صايني دةطةسِيَتةوة.
بشِوايةية كة بريؤكة  كثؤطت ويتافيضيكك دةتواٌىَ بضويٍَةةسيَكى طوزلةاو    ِابشواغ لةطةس ئةو

بؤ داَِيٍاُ و كةػفى جيّاُ و سصطةاس  بذؤصَيتةةوة. ئةوةةؾ لةة سيَ ةا  ثشؤطظةى لةيةةكرت        
فيَشبووُ و خظتٍةسِوو  ئةسطؤويٍَتش ضوٌكة لة ديذ  ِابشواطةةوة ج ةة لةة ئةاوشاص  وةاف      

يَكى تةةش بةةؤ جيَبةةةجىَ كشدٌةةى ئةةةسكى وةةةدةٌى و وطياطةةة  لةةة دةوَلةةة  دا ِةةيض ئةةاوشاص
بةكاسِيٍَاٌى طؼتى عةقنَ ٌاويٍَيَتةوة. ئةً تيَشِواٌيٍة  ِابشواغ ِةَلكوَيو   كمتوسيَكةة كةة   
صاٌظت ةسايي و عةنياٌية  تيَيذا باَيدةطنتش بةَيً ئةطةس لة دوٌيا  ِةروووٌى فيكش  ديٍيةوة 

بؤ صزلريةيةك ذيكاية  ئةوا كيَؼةةكة سةِةٌةذيَكى    طةيش  بكةيَ كة وةعشيفة دادةبةصيٍَشيَت
قوهَ وةسدةطش َ كة ئاطتةوة بىَ صيٍذوو كشدٌةةوة  سؤذةى فةلظةةفى ئةاينيش ئةةً ثةيوةٌذييةة       
دسوطت بكشيَت.  لةكؤتايي دا صؤسيَك لة تةوروة طياطى و فكشييةكاُ سةخٍةياُ ئاساطتة  ئةً 

اسكظةيةكاُ سايةاُ وايةة كةة لةةسوو       تويَزيٍةوة فةلظةفى و فكشييةة  ِابشوةاغ كةشدوو: و   
ػيكشدٌةوة  ضيٍايةتى كةووكوستى تيَذاية. لة سواٌ ة  فيَىيٍيظتةكاُش جٍظيةتى وةبةسضةاو  
ٌةطشتووة و ليربالة كؤٌظيَشظاتيعةكاُ بة طؼتى جةخت لةطةس بةسرةوةٌذ  تايبةتى دةكةٌةوة لة 

ٌة  ئاساطةتة  ِابشوةاغ   طةسةسِا  ِةووو ئةو سةخٍا 333بةساٌبةس ضةوكى ئريادة  طؼتى دا.
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كشاوُ بةَيً ِيَؼتا تويَزيٍةوةكة  طةباسة  بة طٍووسداس  دميوكشاطى ٌويٍَةةسايتى جةةواوةس    
كة ثؼت بة ضةٌذايةتى و صؤس  رواسة  دةصطاكاُ دةبةطتىَ ٌةك سادة  بةػذاس  ِاووَيتياُ لة 

ٌى ويةذيا و  ثشؤطظى دسوطت كشدٌةى بشِيةاس دا ساطةتةش ضةوٌكة ئيظةتا كؤوثاٌيةا طةةوسةكا       
ضاثةوةٌى بة ئاطاٌى دةتواٌَ كاسي ةةس  لةطةةس تيَشِواٌيٍةى تاكةةكاُ و جةةواوةس دابٍةيََ و       

ويَةشِاي ئةاَلؤصبووٌى ػةيَواصةكاٌى بةسِةةوّيٍَاُ و     »تة  سا  طؼتى ب ؤسُِش ِةةس بؤيةة   ئاساط
ً طةػة  تةكٍيكش كة دةصطا ٌويَيةكاُ لةطةس بٍةوا  ئةسكى كةلتووس  ٌويَ دسوطتبووُش بةةيَ 

ؤي بةةسفشاواُ بةووٌى ثاٌتةايى    ثةسةطةٌذٌى ئاوشاص  ثةيوةٌذيكاس  ٌةويَ و ويةذيا ٌةةبووة ِة    
واتةة طفتوطةؤ  عةةقَ ٌى     -بةسِا  ِابشوةاغ ِيَؼةتا ئةةسكى ثاٌتةايى طؼةتى      334«.طؼتى

ِاووَيتياُ طةباسة  بة ثشطى خؤػ وصةساٌى طؼتى لة لة فةصايةكى بةدووس لة ِةةووو جةؤسة     
دةػةةيَت طةةةباسة  بةةة طيظةةتةوة    335اسيةك ػةةتيَكى صةسووسيةةة. بةستةطةةكى و طةةٍووسد 

تؤتاليتاسةكاٌٍيؽ ئةوة بَميَني كة لة فةصا  داخشاو  طياطى دا بةسطش   وةك بةػيَك لة ثاٌتايي 
طؼتى لة وةيذاٌة ٌاسةمسيةكاُ دا خؤ  دةسدةخا . بةوتة  )ويؼن فؤكؤ( لة ِةس جيَ ةيةةك  

يوايةةة دةطةةةَي  وةك يةةةكيَك لةةة وةسجةةة  فؤكةةؤ ثيَ» دةطةةةَي  ِةةةبىَ بةةةسطشيؽ ِةيةةة.
طةسةكيةكاٌى ثيادةكشدٌى خؤ ش ثيَويظتى بة بةسطش  ِةية. لة سيَ ا  دةسكةوتٍى خاَلةةكاٌى  

  336«.بةسطشيية كة دةطةَي  لة طةساٌظةس  ثاٌتايي كؤوةَييةتى دا بَ و دةبيَتةوة
 ٌادميوكشاتيةكاٌيؽ داو طتةوكاس  لة طيظتةوة ليَشة دا ثيَويظتة ئاوارة بةوة بكةيَ كة  

لة سيَ ا  خةباتى ٌّيٍَى و ضايكى و سيَكخظتٍى طياطى ٌاسِةمسى جؤسيَك لة ثاٌتةايي طؼةتى    
كةة ئةطةسضةى بةةسدةواً دةطةةَي  ِةةوهَ دةدا        بةووٌى ِةيةة   ئةً بياظةة يةكى دةسكةوتةو 

صؤس جةاس  بيؼيَويَينَ ياُ داطري  بكا ش ىلَ ِةويؼة تةوةى بةةِيَض  طفتوطةؤ  سةخٍةةيي و     
 . عةقَ ٌيؼى تيَذاية

 بَمةيَني كةة ئيَظةتا    ِاوضةسخة ثيَؼةكةوتووةكاٌيؽ ئاَلؤص و كؤوةَل ا دةػىَ طةباسة  بة   
ثاٌتةايي طؼةتى وةك بةواس  وتوويَةز     بةكةوى دا لةطةسدةوى تةكٍةلؤريا  طةياٌذُ و صاٌياس  

                                                           

 .192. بابك امحذ ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه  334
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ة لةييةةُ  طشفتةةكاُ وةك كيَؼةة  تةةكٍيكى طةةيش دةكةشيََ كة      »بةةَلكو   شكشيَةت دةطةيش  
 َ دةطةةَيتى  لةةً كؤوةَل اياٌةة دا    337«عةقَ ٌيةتى ئاوشاصي و ػاسةصاكاٌةوة ضاسةطةس دةكةشيَ

بةَيً  كة كةورت دةسفةتى طفتوطؤ  كشاوة دةدا ش بةػيَوةيةكى صؤس بريؤكشاتيضة كشاوةشطياطي 
 338ِيَؼتا ِةوَلى ِابشواغ دةتواٌىَ دوو بابةتى طشٌط لةخؤ ب شيَت:

 ئايذؤلؤريا  تةكٍؤكشاتى. ( سةخٍةطشتَ لة 1
( ِةوَلذاُ بؤ داسِػتٍى بٍاغةيةكى فكش  و كشدةيةى بةؤ طفتوطةؤ  طؼةتى و كةؤٌرتؤىل      2

 كاسي ةسييةكاٌى طياطةتى ذكووى. 
سةخٍةيية كة دةكةويَتة  –لةديذ  ِابشواطةوة ثاٌتايي طؼتىش ثاٌتايي طفتوطؤ  عةقَ ٌى 

ئةوسوثا و لة صةووةةٌيَكى ديةاسيكشاو دا طةةس      ٌيَواُ دةوَلة  و ثاٌتايي تايبةتى و لة ويَزوو
ِةَلذاوة. لةً ثاٌتايية دا سةضةَلةك و ػويٍَ ة  كؤوةَييةةتى دةخشيٍَةة ثةةساويَضةوةو تاكةةكاُ     
خؤياُ لة ضواسضيَوة  طؼتيَكى عةقَ ٌى دا سيَكذةخةُ كة بةسدةواً دةتواٌَ تةذةدا  بشِيةاس و  

فافية  و ئاػكشاكشدٌى طياطةتةكاٌى بةذةُ. ئةةً   فةسواٌةكاٌى دةطةَيتى بكةُ و ِةوَلى ػة
طؼتة جياواصة لة جةواوةس ياُ عاوة  خةَلكش ضوٌكة صياتش طوصاسػت لةة ِوػةياس  طؼةتى    
دةكا  كة تواٌيويةتى ئةسطؤويٍَتى عةقَ ٌى بؤ خواطتةكاٌى غاتةةسِووش بةةَيً لةةٌاو ضةووٌى     

 وصةساٌى كؤوةَييةتى و دةطةوةسداٌى  دةوَلةتى ليرباىل دةطتووس  و ِاتٍةئاسا  دةوَلةتى خؤػ
دةوَلة  لة ثاٌتايي تايبةتى بةٌاو  دادثةسوةسييةوة كة دواجةاس بؤتةة ِةؤ  بةة كؤوةةَل ايي      
كشدٌى دةوَلة  و بة دةوَلةتى كشدٌى كؤوةَل ا و لةويَؼةوة بة فيوداىل كشدٌى ئةةً ثاٌتاييةة و   

 ية  ويَشاُ كشدووة.صاهَ بووٌى جةواوةس  بىَ كاَي و بىَ بةسِةً ئةً ثاٌتاي

ُ  ؤؾ ئةوشِ  جؤسيَةك لةة    شلة طةسدةوى بةجيّاٌيبووُ و كاهَ بووٌةوة  طةٍووسة طياطةيةكا
وايكشدووة بواسيَكى وةةجاص  بةؤ كاسليَةك     طةسيّةَلذاوة كة ثاٌتايي تؤسِ  جيّاٌى ئيٍتةسٌيَت

ٌةذ  بةووُش   ٌاٌاوة»وطفتوطؤ بيَتة ئاساوة. لةً فةصاية دا كة خةاوةُ ِةٌةذ َ تايبةتةٌةذ  وةك    
ػةةكاٌذٌى ش  339«ةثاسضةةة ثاسضةةةبووُش وةةةجاص  بةةووُ و جيّةةاٌيبووُ وكةةاسليَكى بووٌةة    

 ضواسضيَوةكاٌى دةطةَي ش فؤسويَكى ٌويَى بةخؤوة طشتووة و تيَكؼكاٌذٌى ورياتى ضةقبةطةتوو 
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كةَلةكةبووٌى دةطةَي  و ويكاٌيضً و ػيَواصةكاٌى ثيادةكشدٌى بة ثؼتيواٌى ِيَض  ئةابووس    و
ليَشةدا خاَلةكاٌى كبةسطش ك بةواٌا فؤكؤييةكة  ػويٍَ ةياُ    طؤسِاٌى بةطةس دا ِاتووة.صةبةي

طةةباسة  بةة سؤَلةى    بكةا .   طؤسِاوة و دةطةَيتى ٌاوخؤيي بةة صةمحةة  دةتةواٌىَ كةؤٌرتؤَلى    
ئةٌتةسٌيَت وةك ثاٌتاييةكى وةجاص  بؤ دسوطت بووٌى طفتوطؤ و كاسليَكى سةخٍةةيي دةتةواٌني   

 كويكيميكعكدوو يووٌة بكةيَ كة يةكةوياُ بَ وبووٌةوة  بةَل ةٌاوةكاٌى طايتى ئاوارة بة 
بوو كة طةسةسِا  طشٌ ى و ِةطتياس  بةَل ةٌاوةكاُ ٌةيتواٌى سايةكى طؼتى دسوطت بكةا  و  
ِةس صوو ذكووةتةكاُ لة ئاطةتى جيّةاٌى دا ثؼةتى يةةكرتياُ طةش  بةؤ ساطشتٍةى سةوػةى         

كة  ثةسِيٍى طةيٌى سؤرِةَيتى ٌاوةسِاطت و كبةِاس  عةسةبيكيةيي. يووٌة  دووةً ساِةٌووكة
  لةة سيَ ةا  ئةةً تةؤسِ     ليَةشةدا ٌاطشاوةش و كوؤباينك ك facebookك وبوبة كػؤسِػى فةيظ

كةة بةووة ِةؤ  طةؤسِيٍى      كةشا سايةةكى طؼةتى و كةاسليَكيَكى ئةةوتؤ دسوطةت       جاَلحاَلؤكةوة
ة دسومشة طةسةكييةكاٌى بشيتيةى بةووُ لةة    ك لة ػؤسِؾ يَيطيظتةوى طياطى و وؤديَميَكى ٌو

بةسطشييةكةػةى بةؤ ِيَةض  درة     سؤذةى و ئاصاد  و كةساوة  و ياطاطةةسوةس  و دادثةةسوةس    
يَتةوة كةة لةة دوا  ػكظةتى ئةةصوووٌى ضةةث      ئيظ وييةكاُ دةطةسِبضاظ و سةوتة دةطةَيتى 

دا  طوتاسييةاُ  ةسضةٌذة لة لة بةساٌبةس طيظتةً و دةطةَي  دا ِ بةِيَضتشيَ خاَلى بةسطش  بووة
و تاكشِةِةٌذ  لة جيّاٌبيٍياُ دا دةبيٍشيَت كةة   دةطةَيتى درة دةطةَيتةطةوسة  ئيؼكاليةتى 

 . ئاطتةوة بتواٌىَ لةطةهَ ٌاوةسؤكى دسومشةكاٌى ػؤسِؾ دا ِةَلبكا 
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 باضى يةكةم
 

 زاوَيرطةزى تيؤزى  دميوكساضيى
 

دميوكشاطى ساويَزطةس  يةكيَكة لةو وؤديَن و يووٌاٌة  دميوكشاطى كة بةػيَوةيةكى جذ  لة 
طةسةتا  ٌةوةدةكاٌى طةدة  بيظتةوة لة ييةُ ِةٌذ َ بريوةٌذ و فةيمةطةوفى طياطةيةوة لةة    

شاوةتةسِوو كة لة تويَزيٍةوةو قظةكشدُ لةطةةس  ضواسضيَوة  داسػتٍى ِةٌذ َ تيؤس  تايبة  دا خ
ثةيوةٌذ  ٌيَواُ دميوكشاطى و دادثةسوةس  ِاتؤتة ئاساوة. وؤديَمي دميوكشاطي ساويَزطةس  تةةٌيا  
ثؼت بة دةٌ ذاُ و ثشةٌظيثي صؤسيٍةو كةويٍة ٌابةطتيَت و بةتةٌيا تةفضي تى تاكةةكاُ بةةغ   

لةوة  ِةةس كيَؼةة يةاُ ثشطةيَك غشيَتةة ثشؤطظةي       ٌييةش بةَلكو لة دميوكشاطي ساويَزطةس  بةس 
دةٌ ذاٌةوة دةبيَت ساظة وػيكشدٌةوة بؤ خياسةكاُ بكشيَت و بؤضةووٌة جياواصةكةاُ لةة ويةاٌي     
ديالؤطى كشاوةدا تاوتويَ بكشيَتش ضوٌكة وةسطشتٍى بشِياس لة ثشؤطظي طياطي دا ثةيوةٌذ  بةة  

ٌيا ثؼت بةطنت بة دةٌ ذاُ ورواسة بةغ ٌيية رياٌى ِةووو تاكةكاٌةوة ِةيةش لةً ٌيَوةٌذةدا تة
بؤ بشياسداُ لةطةس ضاسةٌووطي ِاووَيتييةاُ ش بةةَلكو بةَل ةةخواص  و ئةةسطؤويٍَتى دسوطةت      

 دةتواٌيَت كاسي ةس  لةطةس ئاسِاطتة  بشِياسةكاُ ِةبيَت. 
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 Deliberative Democracy   ى زاوَيرطةزىيضةمكى دميوكساض تةوةزى يةكةم:
ثةاؾ جةةٌ ى دووةوةى جيّةاٌى لةة كؤوةةَل اي وؤدَيشٌةة و         طي  بَ ذةبيب(بةسِا  )

بةوو بةة ئةةسكى     Public Goodsدميوكشاطية ئاَلؤصةكاٌذا بةةديّيٍَاٌى طةيَ خيَةشي طؼةتى     
 -3خؤػ وصةساٌى ئةابووس    -2ػةسعية   -1طةسةكى ئةو كؤوةَل اياٌة ئةواٌيؽ بشيتني لة 

ةوة  لةً ٌيَةوةدا طشٌ ةة ثشطةى ػةةسعيةتة بةة      لة سواٌ ة   طي وة ئ 341ػوٌاطي ِاوبةؾ.
دميوكشاطةي  »بةساوسد لةطةهَ دوو ئةسكةكة  تش و ثةيوةطتى دةكةا  بةة دميوكشاطةى ي  ئةةو     

وؤديَميَكى سيَكخظتٍى مماسةطةكشدٌى طؼتى دةطةَيتة لة دةصطا طةةسةكييةكاٌى كؤوةةَل اداش   
س خؤػ وصةساٌى طؼتى و دةكشيَت وا لةطةس ئةً بٍةواية كة بشِياسةكاُ كاسي ةسيياُ ِةية لةطة

ليَي بشِواٌيت كة )رلشجاتى( ئيحشائاتى تةػاوسيَكى عةقَ ٌي و ئاصاداٌةيةة لةة ٌيَةواُ تاكةةكاُ     
  342.«وةك يةكظاٌى طياطي ئةخ قيي

بريؤكة  طةسةكى لة ػةةسعيةتى دميوكشاطةى بشيتيةة لةةوة  كةة طةثاسدٌى ثيةادةكشدٌى        
بٍةةوا  بشِيةاس  بةكؤوةةَلى)مجاعي( ئةةو ئةٌذاواٌةة       دةطةَيتى دةوَلة  ثيَويظةتة لةطةةس   

                                                           

  طي  بَ ذةبيب Seyla Benhabib لة ئةطتاٌبوه لة دايك بووةش بةسِةطةص يةِود   1950لة طاَلى
توسكياية و واوؤطتا  فةلظةفة و صاٌظتة طياطيةكاٌة لة صاٌكؤ  يين و بةسِيَوبةس  بةسٌاوة  ئةخ و و 

ى فةلظةفة  صاٌكؤ  بؤطنتش صاٌكؤ  وي يةتى طياطة  و ئابووس  بووةش ثيَؼرت واوؤطتا بووة لة بةػ
ٌيؤيؤسك طتوٌى بشؤكش قوتاغاٌة  ٌويَى تويَزيٍةوة كؤوةَييةتيةكاُ و بةػى ذكووة  لة صاٌكؤ  ِاسظاسد. 
خاوةُ طةليَك كتيَبة بة تايبةتى طةباسة  بة فةلظةفة  يوسطَ ِابشواغ و ِاٌا ئاسيٍَت و بة ٌاوباٌ ة بة ليَك 

وة ئةً خاية ِاوسيَى 2009-2008ةخٍةيي و تيؤس  فيَىيٍَيظتى. لة طاَلى ئةكادميى طشيَذاٌى تيؤس  س
)صويمة( ئةٌيظتيتوتى تويَزيٍةوة  ثيَؼكةوتووة لة بةسلني. ِةٌذ َ لة كتيَبةكاٌى بشيتني لة: 

(ش 2004)ضاثى صاٌكؤ  كاوربيخ  وافى ئةواٌيرت(ش 2006)ضاثى صاٌكؤ  ئؤكظفؤسد كؤمسؤثؤليتاٌيضويَكى تش
واقعى خوديي: جيٍَذةسش جعاك و ثؤطت وؤديَشٌيضً (ش  1996)ضاثى صاٌكؤ  بشيظتؤُ  دميوكشاطى و جياواص 

 (.1992) ضاثى سوتمخ  لة ئةخ قى ِاوضةسخ دا

     http://en.wikipedia.org/wiki/Seyla_Benhabib    طةسضاوة:
341. Seyla Benhabib(editor), Toward a Deliberative model of Democratic 

legitimacy, in Democracy and diffrence ,contesting the boundaries of the Political , 

Princeton University Press, Princeton, New Jersey,1996.p. 67 
342. Seyja Benhabib ,op.cit.,Ibid., p.68 

http://en.wikipedia.org/wiki/Seyla_Benhabib
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ضةةوكى ساويَزطةةس     343كؤوةَل ا بيَت كة لة ييةةُ دةطةةَيتى ٌةاوبشاوةوة ذةوكي دةكةشيََ.     
بةتايبةتى لة ثاهَ ضةوكى دميوكشاطى دا بشيتية لة ػيَواصيَكى تايبةتةٌذ  ثةيوةٌذ  لة ثاٌتايي 

ثشؤطظةى بشِيةاس  طياطةى دا وةك طةشٌ رتيَ      طياطةتذا. ساويَز  طياطةى ساويَزيَكةة كةة لةة    
ويكاٌيضً ليَك دةدسيَتةوة و كاتىَ ديَتةئاساوة كة ِاووَيتياُ بتواٌَ طفتوطؤ  طياطةى بكةةُ و   
لةً طفتوطؤية دا بشِياس وةسطشتَ طةباسة  بة رياٌى طياطى دةطت ثيَذةكا . كةواتة بةػةذاس   

اطةةى بةوةبةسضةةاوطشتٍى طةةيفةتى تةةاكى ِةةاووَيتى وةك طةةشٌ رتيَ تةةوةى ضةةةوكى دميوكش 
ساوَيزطةس  بةواٌا  بةػذاسية لةة وتووَيةز  طياطةى و بشِيةاس وةسطةشتَ طةةباسة  بةة ريةاٌى         

ئةً ثشؤطةي سِاويَزطةس  بة )سةوتى ساويَزطةةس  ئايةذيايي( وةطة      جؤػوا كؤَِ 344طياطى.
 346 دةكا  وئاوارة بة طيَ تايبةتةٌذ  دةكا :

ِيٍَاٌةوة  ِيٍَذيَ بؤضووٌى ئاػةٍا  دسوطةتكشدٌى بشِيةاس     .  ئةً سِةوتة ياسوةتى ثاطاو1
بةكؤوةهَ)مجاعي( دةدا ش بةتايبةتى بؤضووُ طةباسة  بة جيةاواص  دسوطةت كشدٌةى بشِيةاس      
بةكؤوةهَ وةك طاصؾش واوةَلة وضايكى باصاسِئاطاش ِةً لةبةس ئةو بايةخ ثيَذاٌة ساػكاوة  كةة  

                                                           

343. Joshua Cohen, Procedure and Substance in Deliberative Democracy, in 

Democracy and Difference, op.cit.,p.95. 

 .191( ه 2005)1384. وٍـوس وري امحذ ش اط ً و دوكشاطى وؼوستىش ٌؼش ٌىش تّشاُش  344
و واوؤطتا   لة دايك بووةش فةيمةطوفيَكى طياطى1951لة طاَلى Joshua Cohen جوػوا كؤَِ  *

صاٌكؤ  طتاٌفؤسدة لة بةػى فةلظةفة و صاٌظتة طياطيةكاُ و قوتاغاٌة  ياطا. كؤَِ لة صاٌكؤ  طتاٌفؤسد 
طةسؤكى طةٌتةسيَكى ٌويَية بؤ دادثةسوةس  جيّاٌى. لة بةػيَكى صؤس  كاسةكاٌى طشٌ ى بة فةلظةفة  ياطا و 

اطى ساويَزطةس  و دادثةسوةس  جيّاٌى دةدا . فةلظةفة  طياطى و تيؤس  دميوكشاطى و بة تايبةتى دميوكش
ثيَؼرت واوؤطتا  طياطة  و فةلظةفة بووة لة ئةٌيظتيتيوتى واطاضوطتع بؤ تةكٍةلؤريا و لة صاٌكؤ  يين 
 و ِاسظاسد خويٍَذوويةتى و لة ريَش طةسثةسػتى جؤُ ساوَلض دكتؤسا  وةسطشتووة. ِةٌذ َ لة كتيَبةكاٌى بشيتني لة:

(   1986)لةطةهَ جوينَ سوجشص ش ٌايةكظاٌى و دةطوةسداُ (ش1983)لةطةهَ جوينَ سوجشصش كشاطىطةباسة  بة دميو
 (1999)لةطةهَ جوينَ سوجشص ش  ٌايةكظاٌى ٌؤ َ( 1995)لةطةهَ جوينَ سوجشص ش دميوكشاطى و كؤوةَلةكاُ

 http://en.wikipedia.org/wiki/Joshua_Cohen_(philosopher)طةسضاوة:    

ش فـمٍاوة فشٍِط غٝس ع٢ً اقػط غًطا٢ْجوػا كوَِش وؼوس  و وؼشوعيت دوكشاتيكش  : . 346
 .208-207(ش ص 2003)1382ش بّاس 5ش مشاسة 2اٌذيؼةش طاه 

http://en.wikipedia.org/wiki/Joshua_Cohen_(philosopher)
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طؼتى دةدا  و ِةةً لةةو سووةوة كةة ئةةً طشٌ ةى       دسوطت كشدٌى بشِياس  بةكؤوةهَ بة خيَش 
 ثيَذاٌة ياسوةتى فؤسوؤلةبووٌى ئاوازلى بةػذابووةكاُ دةدا  لة بشِياسداُ. 

.  سةوتى سِاويَزطةس  ئايذيايي ثاطاوِيٍَةسيَكى طؼتيية كةلةطةس بٍةوا  ئةوةش جعاكى 2
Community تةوة.دميوكشاتى بة ضةوكةكاٌى ئؤتؤٌؤوى وضاكة  طؼتى بةطرتاوة 

.  ئةةً سةوتةةة بوٌيةةاديَكى ديةةاسيكشاو بةةؤ تةةاوتويَ كشدٌةةى ثشطةةى تايبةةة  بةةة دةصطةةا  3
 كؤوةَييةتييةكاُ دابني دةكا . 

بةً ػةَيوةية بؤوةاُ دةسدةكةةويَت لةة بشِيةاس  بةة كؤوةَلةذا ػةَيواصةكاٌى ديةالؤط و              
ذا طشٌ ةة  وؼتووشِي ِاووَيتياُ بؤ ثيَؽ خظةتٍى بؤضةووٌة تايبةتييةةكاُ لةة خةود   خؤية      

وئةوةؾ وا دةكا  كة تاكة ئاوشاص  ٌَيةو ئةةً بةواسة واتةة بةواس  دسوطةتكشدٌى بشِيةاسيَكى        
تايبة ش صواُ و وتوويَز بيَتش ِةسوةِا لة ثشؤطظي ئاَلوويَشي صاٌياسي و ساويَز دا طةةسبةخؤيي  

بةؤ   تاكةكاُ و طةيؼنت بة ضاكة  طؼتى طةَيَلة دةبيَتش ضوٌكة دواجاس ِةووو كؤبووٌةوةيةةك 
ساويَز لةطةس ثشطيَكى دياسيكشاو دةسةزلاويَكى طؼتى ليَ دةكةويَتةوةش ِةس ليَشةوة )كؤَِ( بةً 

 جؤسة ثيٍَاطة  طيظتةوى دميوكشاطي ساويَزطةس  دةكا : 
دميوكشاطي ساويَزطةس ش جعاكيَكة كة كاسوباسةكاُ تيَيذا لة سِيَ اي ساويَز    

دةبشيَت. لة ٌاو ئايةذياي كؤوةةَليَكى   طؼتييةوة لة ٌيَواُ ئةٌذاوةكاُ بةسِيَوة
دميوكشاتى داية كة ثاطاوِيٍَاٌةوة بؤ وةسد و كؤتوبةٌةذةكاٌى كؤوةةَل ا لةة    
 سِيَ ةةا  طفتوطةةؤ و ئةةةسطؤويٍَتى طؼةةتى ٌيَةةواُ ِاووَيتييةةة ِاوتةةا و     

 347.يةكظاٌةٌةكاٌةوة ئةزلاً دةدسيَت
شاطي ساويَزطةس  دياس  دةكا  ليَشة دا ثيٍَخ تايبةتةٌذ  بؤ تيَ ةيؼتٍى خؤي لةوةسِ دميوك 

 348 ( ٌاوصةد  دةكا :Formal conceptionكة بةٌاو  )تيَ ةيؼتٍى ػكمى 
1.طيظتةوى    دميوكشاطى سِاويَزطةس  جعاكيَكى طةسبةخؤ وبةسدةواوةة كةة ئةٌذاوةةكاٌى

 بةسدةواوى ئةً كؤوةَل ةياُ تا ئاييٍذةيةكى بيَ كؤتايي قبوهَ كشدووة.

                                                           

 .192. وٍـوس وري امحذ ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه  347
 .213-212ثيَؼووش ه  . جوػا كوَِش طةسضاوة 348
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 اية سِواٌ ةيةكى ِاوبةػياُ ِةية كةة بشيتيةة لةةوة  وةسجةة     ئةٌذاواٌى ئةً كؤوةَل .2
طوزلاوةكاٌى جعاكش ضواسضيَوةيةك  بؤ ساويَز دابَ دةكةُ وخةود  ئةةً وةسجاٌةةؾ بةسِةةوى     

 ساويَز  ئةواٌة...لة سِواٌ ة  ئةواٌةوةش سِاويَز  ئاصاداٌة  تاكة ِاوتاكاُ بٍةوا  ػةسعيةتة.

3.  طيظتةوىجعاكيَكى ثمؤساليظتة. ئةٌذاوةكاُش ئةولةوية  و دميوكشاطيى ساويَزطةس  
 بريوباوةسِ و وئايذيا  جياواصياُ ِةية طةباسة  بة ػيَواص  سِةفتاس  رياٌى تاكةكةطي خؤياُ.

لةبةس ئةوة  ئةٌةذاواٌى ئةةً كؤوةةَل ا دميوكشاتييةةش ثشؤطظةةكاٌى ِساوَيزطةةس  بةة         .4
ياُ طشٌ ة سِيَظا و وةةسجى كؤوةَلةكةةياُ   طةسضاوة  ػةسعية  لة قةَلةً دةدةُش ِةس بؤية بؤ

 ٌةك ِةس بةسِةوى سِاويَزش بةَلكو يياُ ػةفافيؽ بيَت.

ِةووو ئةٌذاويَك دةصاٌيَت كة ئةويرت خاوةٌى بةِشة  سِاويَزةش واتا ئةو بةِشةيةة  كةة    .5
ةً بؤضووٌة ٌاو ئاَلوويَش  دةطتةجةوعى ئةسطؤويٍَت و كاسكشدُ لةطةس بٍةوا  دةسةزلاوةكاٌى ئ

 ئةسطؤويٍَتة جةواعية صةسووسيية .

كةواتة بةبشِوا  )جؤػوا كؤَِ( وبةثؼت بةطةنت بةة ثيٍَاطةة و بةةً ثيَةٍخ تايبةتةٌذييةة       
دةتواٌني بَميَني كة دميوكشاطي سِاويَزطةس  لة ضواسضيَوة  طيظتىيَكى طةقاو ري  كؤوةييةةتي  

يَكى كؤوةَييةةتى و يةادةوةس    دا بةسجةطتة دةبيَتش بةجؤسيَك ئةً طةقاو رييية جؤسة سايةةلَ 
ِاوبةػياُ بؤ دسوطت بكا ش ئةوة ج ة لةوة  فاكتةس  يةكةوى دسوطت بووٌى كؤوةَل ا لةً 
تيَشِواٌيٍة دا بشيتية لة ئريادة  طةسبةخؤيي ِاووَيتياُ كة ِةيض ثةيَؽ وةةسجيَكى تةش قبةوهَ      

كاٌةش ئةو تاكاٌة  كةة  ٌاكا  و كؤوةَل ا و ضايكى طياطى بةسِةوى ساويَز  بةسدةواوى تاكة
)طي ( ثةيوةٌذييةكى تؤكىة  لة جياواصي يةكرت دةطشُ.وةك خود  خاوةُ بةِشة  ديالؤط سيَض 

  دسوطت دةكا  لة ٌيَواُ ساويَز وػةسعية  و ئةسطؤويٍَتةكة  ئةوةية:
دةبىَ وةِا طةيش  ػةسعية  بكشيَت لة كؤوةَل اي دميوكشاطية ئاَلؤصةكاُ 

كى طؼتى بيَ طٍووس و ئاصاداٌة  ِةووواٌةة دةسبةاسة    كة دةسةزلاوى ساويَزيَ
ثشطة طشٌ ة ِاوبةػةكاُش بةً جؤسة فةصا  طؼةتى تةػةاوس دةسبةاسة  ئةةو     
ثشطاٌة  كة جيَي بايةخى ِاوبةػَ ييةٌيَكى جةوِةسيية بؤ ػةعيةتى دةصطا 

  349دميوكشاتييةكاُ.

                                                           

349 . Joshua Cohen, procedure and Substance in Deliberative Democracy, 
Ibid.,p.68. 
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ئةوةيةة كةة تةةٌيا     ئةو بريؤكة  طةسةكية  كة لة ثؼت وةؤديَمي دميةوكشاتى تةػةاوسيية   
دةتواٌشيَت بةو ٌؤسواٌة ب وتشيَت دسوطنتش واتة لةة سوو  ئةخ قييةةوة ئيمةضاوني كةة ِةةووو      
كةطاٌة لةطةس  سيَكبكةوُ كة دةكةوٌة ريَش كاسي ةسيةكةيةةوةش ئةطةةس سيَككةةوتٍيَكى لةةً     

 350ِةبيَ:جؤسة  ِةبيَ وةك دةسزلاوى ثشؤطظى ساويَز ئةوا دةبىَ ئةً خةطَمةتاٌة  خواسةوة  
بةػذاس  لة ساويَزيَكى لةً جؤسة وةذكووة بةة ٌةؤسوى يةكظةاٌى و ِاوتةاييش واتةة        -1

ِةووو تاكةكاُ ِةواُ دةسفةتياُ ِةبيَت بؤ دةطتثيَؼخةس  كةشدة  قظةةييش ثشطةياسكشدُ و    
 كشاوة. debateليَثشطيٍةوة و 

 فتوطؤكة. ِةووواُ وايف ثشطياسكشدٌياُ ِةبيَةت لة بابةتة دياسي كشاوةكاٌى ط -2
ِةووواُ وايف دةطت ثيَؼخةسياُ ِةبيَت بؤ ئةةسطؤويٍَتى تةئةةوولي طةةباسة  بةة      -3

 سيَظا  سيَكاس  طوتاس و ئةو سيَ اياٌة  سيَظاكاٌى ليَ بةسِةً ديةَت و جيَ بةجيَ دةكشيَت.  
( ساويَزطةس  لةدايك دةبيَت ادطا٤اتبة ثيَي وؤديَمي ساويَزطةس ش ػةسعية  لة سيَكاس )   

و طشاٌتى عةقَ ٌييةتى ثشاكتيكى دةكةا ش بةةَيً ثشطةياس طةةسةكى ي  طةي  ئةوةيةة ئايةا        
ثيَذاويظتى عةقَ ٌيةتى ثشاكتيكى لة ثشؤطظي دميوكشاطي ساويَزطةس  ضيية؟ ثشؤطظةي ساويَةز   
ثشؤطظيَكى جةوِةسيية بؤ عةقَ ٌييةتى كشدةيى و دسوطت كشدٌى بشِياس  جةواعى لةبةس ئةةً  

 351 طيَ ِؤكاسة:
 . ثشؤطظي ساويَز بشييتة لة ثشؤطظي بةخؼيٍى صاٌياس   ضوٌكة: 1
ِيض كاتيَك تاك بةتةٌيا ٌاتواٌيَت وةعشيفة  ثيَؽ وةختةة  ِةةبيَت و ثةيَؽ بيٍةى       -أ 

 ئاييٍذة بكا  طةباسة  بة ثشطة ئةخ قي وطياطييةكاُ كة تاكةكاٌى تش دةسكى دةكةُ.
تة خاوةٌى ئةو صاٌياسياٌةة  كةة ثةيوةٌةذياُ بةة     ِيض كاتيَك تاك بةتةٌيا ٌاتواٌيَ ببيَ -ب

بشِياسيَكى دياسيكشاوةوة ِةية و كاسي ةس  لةطةس ِةووواُ ِةية. كةواتة ساويَز سيَكاسيَكةة بةؤ   
 وةسطشتٍى صاٌياس .

. وؤديَمي دميوكشاطي ساويَزطةس  لة رياٌى كؤوةَل ا دا تةةٌيا لةة ومى ٌيَةي بةِاكاٌةذا     2
ومى ٌيَي بةسرةوةٌذيةكاٌيؽ دا دسيَزة  ِةيةش بةوواٌايةي كة ثةاؾ   بةسدةواً ٌابيَت بةَلكو لة

ساص  بووُ بة ثشةٌظيثةكاٌى دميوكشاطي تةػاوس  بةسرةوةٌذ  ئةو تاك ياُ طشوثاٌةؾ وةبةسضاو 

                                                           

350. Joshua Cohen, op.cit. Ibid. p.70. 
351. Ibid.,pp 74-71.. 
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ب رييَت كة ثشؤطظى سيَكاس  ساوَيةز كاسي ةةس  طياطةي لةطةةسياُ ِةةبووة لةة ضواسضةَيوة         
 ا.ِاوكاس  كؤوةَييةتى دووييةٌةد

. ِةووو وؤديَميَكي دميوكشاطي ساويَزطةس  و سيَكاس ش ثيَؽ وةختةة كشاوةيةة بةة سوو     3 
ئةو ئةسطؤويٍَتة  كة دةَليَتش ِيض كؤوةَل ايةكى وؤديَشُ ٌاتواٌيَت كاسوباس  خؤي سيَك غا  
 بىَ ثؼت بةطنت بة خةياَلي كؤبووٌةوة  جةواوةس  بؤ ئةزلاوذاٌى تةػاوس بة ػيَواصيَكى ئاػكشا
و جةواعي. بةً جؤسة بةدةطتّيٍَاٌى وةعشيفة طةباسة  بة ثشغ ياُ ضةوكيَكى ديةاسيكشاوش  
ثشؤطظيَكى كؤوةَييةتى  ئاَلؤصة كة تاك بة تةٌيا ٌاتواٌيَت بيَتة خةاوةٌىش بةتايبةةتى كاتيَةك    
ئةً ثشطة ثةيوةطت بيَت بة ضاسةٌووطي طةسجةً تاكةكاٌى تشةوةش ِةسبؤ لة سِواٌ ةة  طةي وة   

يَ ة  سِيَكاس  دميوكشاطييةوة دةبيَ دةسفةتى ساويَز و سا طؤسِيٍةوة  كشاوة بيَةتة ئاساش خاَلى لة سِ
جةوِةسيؽ لة ِضس  )طي ( ئةوية كة رواسةو قةباسة  دةٌط و سِا طشٌط ٌية بةو سادةية  كة 

وخؤ ئةسطؤويٍَتى بةِيَض طشٌ ة و ئةوةؾ وا دةكا  دميوكشاغ ساويَزطةس   لة دميوكشاطي ساطتة
 جيا ببيَتةوة. 

سؤبش  داه يةكيَك لةو بريوةٌذاٌةية كة كاسي ةةسي قةوَلى لةطةةس ِةضس  دميوكشاطةى          
بةطؼتى ِةبووة و بؤتة طةسضاوةيةك بؤ دميوكشاطى ساويَزطةس  و ثيٍَخ ثيَوةسة طشٌ ةكة  )ِةس 

بةؤ كةشاوة(   وةك لة بةػى يةكةًش باطى طيَيةًش تةوةس  دووةوى ئةً تويَزيٍةوةية دا ئاوةارة   
طةباسة   بة ئيظتركاقاتى ثيَويظت لةوةسِ ثشؤطظى وةسطشتٍى بشِياس بؤ ئةوة  بةة دميةوكشاتى   

بةكاسِيٍَاٌى ثيَوةسةكاٌى )داه( بةؤ دميوكشاطةيي دةسواصةيةةكى طشٌ ةة بةؤ       352وةط  بكشيََ.
ميوكشاطي بريوبؤضووُ وِةَلويَظتى دميوكشاطي  ساويَزطةس  بؤ يووٌة ثيَوةس  يةكةً و طيَيةً لة د

ساويَزطةسيذا بايةخى صؤسي ِةية كة جةختيَكى صؤس لةطةس صؤستشيَ دةسفةتى بةػذاس  كاسي ةس 
وضةةايكاٌة وتيَ ةيؼةةتٍى سؤػةةٍ ةساٌة لةةةثيٍَاو بةةةديّيٍَاٌى كؤوةَل ايةةةكى طياطةةي       
دادثةسوةساٌةتشدا. بؤئةوة  تاك بةتةواو  بةػذاس  بكا  لة ثشؤطيى وةسطشتٍى بشِياسش ثيَويظتة 

ػذاس بيَت لة ساويَزيَكى سِاطتةقيٍةدا ٌةةك تةةٌيا تةةعبريكشدُ لةة تةةفضي   و ِةَلبةزاسدُ       بة
                                                           

. نٛئ فاضيٞ، َكس١َ يف ايٓظط١ٜ ايػٝاغ١ٝ املعاقط٠، ت: ذلُس ظاٖٞ بؿري املػريبٞ ٚ زلٝب احملذٛب  352
 . دةقة ئيٍ ميضييةكة  ئةوة  خواسةوةية:261،ص 2008ازٟ، َٓؿٛضات داَع١ قاضْٜٛؼ ، بٓػاظٟ،احلك

- Colin Farrelly, Introduction  to Contemporary Political Theory SAGE 

Publications, London, Cromwell Press, Trowbridge, Wiltshire, SAGE Publications 

Ltd, 2004. 
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بكا ش ئةً ساويَزة ذضبةكاُ ثابةٌذ دةكا  واص لة سةفتاس  طرتاتيزي بيَةٍَ ولةة جيةاتى ئةوةة     
 353ِةوهَ بذةُ بؤ طةيؼنت بة سيَككةوتٍيَكى جةواعى لة ٌيَواُ بةػذاسة ئاصادة يةكظاٌةكاُ دا.

ويظتة تيؼك غةيٍة طةس ئةوة كة لة ٌيَو دميوكشاطى ساويَزطةس  دا دوو ئاساطةتة  طةةسةكى   ثيَ
ِةية كةة يةةكياُ جةوِةسطةساييةة و ئةةويرتياُ ئاساطةتة  سيَكاسييةة. ييةةٌ شاٌى ئاساطةتة          
جةوِةس  داكؤكى لة ويٍَا  دميوكشاطى ساويَزطةس  دةكةُ كة لةيةك كا  دا ثشةٌظيثة جةوِةس  

ييةكاُ لة خؤدةطشيَت و ئةً ثشةٌظيثة جةوِةسياٌةش ئاصادييةة طةةسةكييةكاُ و دةسفةةتى    و سيَكاس
دادثةسوةساٌة دةطشيَتة خؤ . بةً جؤسة ئيَظتا ِةٌةذ َ لةة ييةةٌ شاٌى سيَكاسييةة  داكةؤكى لةة       
ثشةٌظيثى جةوِةس  دةكةُش بؤ يووٌة )جؤػوا كؤَِ( سا  واية كة دميوكشاطى ساويَزطةةس  ثةيَؽ   

ٌذ َ ثشةٌظيثى جةوِةس  طشمياٌة دةكا  و جةدةه لةطةس ئةةوة دةكةا  كةة سواٌ ةة      وةختة ِة
ساويَزطةس  كثشةٌظيثى بةػذاس ك وةسدةطش َ كة وةةسجى صؤس طةاسً لةةخؤدةطشيَت: بةةثيَى ئةةً      

دةصطاييش ثةيوةٌذ  لةٌيَواُ ثاطةاو  ساويَزطةةس  و    -ثشةٌظيثة ثيَويظتة لةطةس دميوكشاتى مجاعى
طشةٌتةى وةافى يةكظةاُ لةبةػةذاس  داش كةة وةافى        -ةَيتى طؼتى ِةَلبةزيَش َ ثيادةكشدٌى دةط

دةٌ ذاُ و ثةيوةٌذ  و طوصاسػتى طياطى و ومذاُ بةؤ ٌةضةطةثاٌذٌى ِةيض جةؤسة كؤتوبةٌةذيَك      
لةطةس سواٌ ة و ٌاوةسؤكى تةعبريةكاُش و وافى وةسطشتٍى ثؤطتةكاُ و ومذاُ بؤ يةكظاٌى وةصٌى 

سةخظاٌذٌى دةسفةتى يةكظاُ لةبةسدةً كاسي ةةس  ضةايك لةةخؤ     دةٌ ةكاُ و وةسجى طؼتى بؤ
دةطشيَت. وةسجى دوايياُ بةسثةسضى ذاَلةتى طتةً دةداتةةوة لةة دةسفةةتى وةسطشتٍةى ثؤطةت و      

بؤ جةخت كشدُ لةطةس ِةطتى سةخٍةيي دميوكشاطى ساويَزطةةس ش ٌوطةةسيَكى   354ٌفوص  طياطى. 
 355 ة ئةً خةطَمةتاٌة  ِةية:وةك )ديضيك( داكؤكى لةو دميوكشاطية دةكا  ك

فشةييةش ضوٌكة صةسوسةتى ثةيوةٌذيكاس  لة ئاويَض دةطشيَت ش لةوياٌى جياواص  بة بةىَ   -1
 طشِيٍةوة  جياواصييةكاُ.

تَيِشاواٌية )تأومى(ش لةة ئاساطةتة طوواٌكاساٌةكةة  خةؤ  لةة بةساٌبةةس دابوٌةسيتةة         -2
 ضةطثاوةكاُ دا.

                                                           

 .264يش طةسضاوة  ثيَؼووش ه . كولَ فاسل353
354. Joshua Cohen, Ibid ., pp.106-107. 

 .279. طةسضاوة  ثيَؼووش ه  355
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شِيٍى طةةٍووس  دةوَلةةة  بةةةسةو ِةٌةةذ َ بابةةة   بةةاُ ٌةتةوييةةةش لةةة تواٌاكةةة  بةةؤب  -3
 كةضواسضيَوة  دةطتووس  ٌيية.

 ئيكؤلؤرييةش لة كشاٌةوة  ثةيوةٌذيكاساٌة  دا بةسِوو  طشوػتى ٌاوشؤيي دا. -4

دةسفةةتى دميوكشاطةى ِةويؼةة    ديٍاويكيةش لة كشاٌةوة  لةة بةساٌبةةس ئاطةتةٌط و     -5
 دا.طؤسِاو

دميوكشاطةةياٌة لةةة سواٌ ةةة  ساويَزطةسيةةةوة   بةةة ػةةيَوةيةكى طؼةةتىش فةةؤسوى طياطةةى و  
ضواسضيَوةيةكى كاسكشدُ بؤ باسودؤخى دةصطايي و كؤوةَييةتى دياس  دةكا  كة بشِيةاس  ئةاصاد    
ٌيَواُ ِاووَيتية يةكظاٌةكاُ ئاطاُ دةكا ش لة سيَ ا  ثؼتيواٌى كشدُ لةة سةوػةيَكى لةةباس بةؤ     

شةدا ئةو سةخٍةية  كة لة دميوكشاطةى ساويَزطةةس    بةَيً ليَ 356بةػذاس  و كؤبووٌةوة و سادةسبشِيَ.
دةطرييَت ئةوةية كة سةٌ ة ساويَزكشدُ وئةسطؤويٍَت ِيٍَاٌةوة ِيٍَذة دسيَزة بكيَؼيَت كة بةة ِةيض   
جؤسَ  ضاسة  كيَؼةكاٌى ثةَي ٌةةكشيَتش ضةوٌكة بةػةيَك لةة كيَؼةة طياطةى و كؤوةَييةةتى و         

و وؼتووشِ ِةبيَتش ثيَويظتياُ بةة ضةاسة  بةثةلةة     ريٍ ةيةكاُ بةسلةوة  ثيَويظتياُ بة ديالؤط
ِةية. بؤ خؤثاساطنت لة كةووكوسِ  ساويَز ِةٌذ َ لة بريوةٌذاُ)داٌين بين( جةخت لةطةس ِةٌةذ َ  
ثيَؽ وةسد دةكةٌةوة كةة وادةكةا  ساوَيةز  ئةةخ قى بٍياتٍةةس ئةطةةسيَكى صيةاتش  ِةةبيَتش         

طةسضاوةكاُش ب.ِةطتى كؤوةةَل ايي و وتىاٌةة    لةواٌة:أ.دابةػكشدٌى تاسِادةيةك بة ئيٍظافى 
ٌيَواُ بةػذاساُش د. كمتوس  طياطى كة طشٌ ةى بةة دةسكشدٌةى بشِيةاس دةدا  لةييةةُ ٌوخبةة        

دياسة ئةً خاَلة در  ثشةٌظيثى بةػذاس  ِةةووو ِاوَيتياٌةة و ئاطةتى بةػةذاس       357كمتوسيةوة.
بةوة دةكشيَت كة ساويَزطةس  يؤتؤثيةش ضوٌكة  طياطى دادةبةصيٍَيَت. بةَيً لة ييةكى تشةوة ئاوارة

ضؤُ ِةووو خةَلك دةتواٌىَ بةػذاس  لة ساويَزيَك بكا  و بةَل ة  دسوطةت غاتةةسِووش ئاػةكشاية    
باك شاوٌذ  تاكةكاُ بؤ بةَل ةِيٍَاٌةوة و ئاطتى ِوػياس  و سؤػٍبري  كاسي ةس  لةطةس جةؤس   

طةسكشدٌى كيَؼة  بةػذاس  لة ساويَز ِةٌذ َ لةبريوةٌةذاُ  بريكشدٌةوة دةبيَت. بةَيً ليَشةدا بؤ ضاسة
ثشؤرة  كشدةيي و سيَكاس  واقعى دةخةٌةسِوو بةؤ يووٌةة ثيَؼةٍياس  ثؼةوويةكى تةش  ٌةتةةوةيي       

 358 دةكةُ لة ريَش ٌاو  كسؤر  ساويَزككة وادةكا  دميوكشاطى ساويَزطةس  كةورت يؤتؤثى بيَت:

                                                           

356 . Joshua Cohen, op.cit., p.99. 

 .283. ِةواُ طةسضاوة ش ه 357
 .286. ِةواُ ش ه 358
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ٌى طؼةتى دةبيَةت. دةٌ ةذةسة    ئةً ثؼووة ِةفتةيةك بةةس لةة ِةَلبةزاسد   
تؤواسكشاوةكاُ باٌ ّيَؼتى كؤبووٌةوة دةكشيََ لة طةسِةكةةكاُ ش لةة طشوثةى    
بطوكى ثاصدة كةطى و طشوثى طةوسة  ثيٍَخ طةد كةطى داش بؤ وتوويَز لةطةس 
ثشطة طةسةكيية كيَؼة لةطةسةكاٌى ِةَلىةتى ِةَلبزاسدُ. ِةووو طفتوطؤكاسيَك 

يَبةجىَ كشدٌى سؤَلى خؤ  وةك ِاووَيتى لةو سؤرة دؤيس وةسدةطش َ بؤ ج 150
داش بة وةسجيَك لة ِةفتة  ئاييٍذة دا دةٌط بذا . ياطا ِةووو كاسيَكى تش 

 لةً سؤرة دا ياطاغ دةكا ش ج ة لة كاسة صؤس صةسووسةكاُ ٌةبيَت. 
دا   ِةسضةٌذة بة ديويَك دا سةٌ ة ئةوة لةطةهَ كؤوةَل ا  ئاَلؤص و فشة سةِةٌذ  ِاوضةسخ 

صؤس ٌةطوزليَت و وةك جؤسيَك لة يؤتؤثيا خؤ  بٍويٍَىَش بةَيً بة ديوةكة  تش دا ئةطةس ثشؤطظى 
بشِياس  طياطى بة ثشؤطظيَك بضاٌني كة ثةيوةٌذ  ٌةك بة ريةاٌى ِةةووو ِاووَيتياٌةةوة ِةيةة     

ا بؤواُ بةَلكو ثةيوةٌذ  بة ئاييٍذة  ٌةوةكاُ و ِةووو ريٍ ة  وشؤيي و ٌاوشؤييةوة ِةية ئةو
دةسدةكةويَت كة ئةسكيَكى ئةخ قيية كة تاك وةك ِاووَيتى سؤَلكى ئةكتيعرت ب يَشِ  لة سةطةي  
كشدٌى طياطة  و بشِياسةكاُ دا بةتايبةتى كة ئيَظتا  دا كة سادة  تةذةدييةكاُ صؤس لة جاساُ 

وا  صياتشُ و بيَذةٌ ى و خةوظاسدبووُ و خؤ دووسخظتٍةوة لةة بةػةذاس  كاسي ةةس  طياطةى    
 دةكا  بشِياسةكاُ كةورت طوصاسػت لة بةسرةوةٌذ  طؼتى بكةُ .

 
 بهةما تيؤزييةكانى دميوكساضى زاوَيرطةزى تةوةزى دووةم:

دميوكشاطى ساويَزطةس  وةك وؤديَميَكى ٌؤ  لة فةلظةفة  طياطى دا كة دةيةويَت سواٌ ة  
بةة  طةةباسة  بةة ضةةوكة     ساديكالرت بؤ كيَؼة طياطى و كؤوةَييةتيةكاٌى غاتةسِوو بةة تاي 

طةسةكييةكاٌى وةك ئاصاد  و يةكظاٌى و دادثةسوةس ش بٍةةوا تيؤسييةةكاٌى خةؤ  طةةسةسِا      
تيؤس  سةخٍةيي كة ثيَؼرت تيؼكىاُ خظتة طةس لة دوو سةوتى فكشيى تشيؽ وةسدةطشيَةت كةة   

 359. سةوتى ثؤطت ليرباهَ.2. قوتاغاٌة  طشيَبةطتى كؤوةَييةتى. 1بشيتني لة: 
 انةى طسيَبةضتى كؤمةالَيةتى:قوتاخب -1

تويَزيٍةوة و ليَكؤَليٍةوةيةكى صؤس طةباسة  بة طشيَبةطتى كؤوةَييةتى وِةٌ اوٌاُ بةةسةو  
كؤوةَل ا  وةةٌى و طياطي لة سواٌ ة  بريوةٌذةكاٌيةوة ئةزلاً دساوة كةبة ثيَويظتى ٌةاصاٌني  

                                                           

 .194. وٍـوس وري امحذ ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه 359
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كى دةكةةيَ ئةةويؽ ئةوةيةة كةة     ليَشةدا ئاوارةياُ ثيَبكةيَش تةٌيا ئاوارة بة خاَليَكى طةةسة 
تيؤسي طشَيبةطتى كؤوةَييةةتى طةةسةِسا  جيةاواص  بريوةٌةذةكاٌى بةة تيةؤسيَكى دميةوكشاتى        
دادةٌشيَت كة ثؼت بة ئريادة  ئاصاد  تاكةكاُ دةبةطتيَت بؤ داوةصساٌذٌى دةوَلة  وطيظةتىى  

اتةةوةش  ِةسضةةٌذة   طياطي وئةوةؾ لة ِةووو قوتاغاٌةو تيَشِواٌيٍةكاٌى ثيَؽ خؤ  جيا  دةك
لة ٌاو بريوةٌذاٌى تيؤسي طشيَبةطتى كؤوةَييةتيذا بؤ يووٌة )تؤواغ ِةؤبض( ئةريادة  ئةاصاد     
تاكةكاُ دةكاتة ثيَؼةكى بؤ دةطةَيتيَكى سِةِا وثةيوةٌذييةكى طةتووٌى لةة ٌيَةواُ دةطةةَي      

ةطةيَك كةة   لةة ك »ضوٌكة لة سواٌ ةة  ئةةوةوة دةوَلةة  بشيتيةة     وتاكةكاٌذا دسوطت دةكا . 
رواسةيةكى صؤس لة وشؤظةكاُ بة ثيَى طشيَبةطت و ثةمياُ لةطةهَ يةكرتش خؤياُ يةك بة يةك ئةو 

  360.«كةطة بة وةسجةعى وظذاقية  و سةوايةتى كشداسةكاُ لةقةَلةً دةدةُ
بةَيً ديظاُ ثةيَؽ وةةسجى طةةسةكى ئةةً سِةوػةة ئةريادة و ويظةتى تاكةة ٌةةك َِيةض و           

ؤظةكاُ لة ٌَيواُ خؤيةاُ دا سَيةك بكةةوُ كةة بةة خواطةتى خؤيةاُ        وش»ئريادةيةكى دةسةكى. 
لة ٌاو بريوةٌذةكاُ داش جؤُ لوك و بةتايبةتى   361.«ومكةضى كةطيَك ياُ كؤوةَلة كةطيَك بَ

جاُ جاك سؤطؤ طشٌ يةكى صؤسياُ بة طٍوسداسكشدٌى دةطةَي  و ِيٍَاٌة ئاسا  ثةيوةٌذييةةكى  
بة دةطةَيتذاسةكاٌةوة  طشيَ دةدا . سؤطةؤ ئاوةارة بةةوة     ئاطؤيي داوة كة تاك ياُ ِاووَيتياُ

ِةووو تاكيَك خؤ  و ِةووو وافةكاٌى بة ِاوبةػى دةخاتة ريَش سيٍَىايي ئريادة  »دةكا  كة 
طؼتى و ِةووو ئةٌذاويَك وةك بةػيَكى داٌةبشِاو  طؼتش لة ثةيكةس  كؤوةَييةتى دا قبةوهَ  

كشدة  » اويَز سِؤَلي طةوسة دةطيَشُش ضوٌكة سؤطؤ ثيَيوايةو لةً ٌيَوةدا بةػذاس  و سِ 362.«دةكش َ
بةػذاس  ثابةٌذبووٌى دووييةٌة  كؤوةَل ا و تاك لةخؤ دةطشيَت. ئةسك و بةسرةوةٌذ  ِةس دوو 

ليَشةوة بؤواُ دةسدةكةويَت كة   363.«ييةٌى طشيَبةطتش ٌاضاسياُ دةكا  ياسوةتى يةكرت بكةُ
ؤسيَةك لةة جؤسةكةاُ دسيَةزكشاوة  قوتاغاٌةة  طشيَبةطةتى       تيؤس  دميوكشاطي ساويَزطةس  بةة ج 

                                                           

 .192. توواغ ِابضش طةسضاوة  ثيَؼووش ه 360
بةتة )بؤ ئةوة  ئةو بتواٌىَ ِيَض وئيىكاٌاتى ِةوووياُ بةو جؤسة  خؤ  بةباػى دةصاٌيَت بؤ ثاسيَضطاس  ِةَل

 .192كشدُ لة ئاساوى و ئاطايؽ و ثاطةواٌى طؼتى بةكاس  بيٍَيَت.( ِابضش طةسضاوة  ثيَؼووش ه 

 .193. توواغ ِابضش طةسضاوة  ثيَؼووش ه 361

 .104ه . راُ راك  سوطوش طةسضاوة  ثيَؼووش362

 .115-111طةسضاوة  ثيَؼووش هجوػوا كوَِ ش . 363
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كؤوةَييةتيية ش بة تايبةتى لةو سووةوة كة تيؤس  دميوكشاطي ساويَزطةس  ثؼت بةة ثشةٌظةيثي   
سيَككةوتَ وثةمياُ و كؤدةٌ ى دةبةطتيَت لة بشِياسداُ داش تيؤسي دميوكشاطي ساويَزطةس  لةطةس 

يايذا كؤوةَل ا لة سيَ ا  باغ وطفتوطؤ و ئةسطؤويٍَت لة بٍةوا  ئةً ئايذياية داوةصساوة كة ت
ٌيَواُ ِاووَيتيية يةكظاٌةكاُ  ديَتةئاساوة و بةً جؤسة ثاطاو بؤ كؤتوبةٌذةكاٌى ئةً كؤوةَل اية 

طةةةسةسِاي ئةةةً ثيَكطةةووٌة  تيةةؤس  ساويَزطةةةس  لةطةةةهَ تيةةؤس  طشيَبةطةةتى   دةِيٍَشيَتةةةوة.
بشيتية لة جياواص  ٌيَواُ ِةةس دوو ضةةوكى كطشيَبةطةتك    كؤوةَييةتىش طشٌ رتيَ جياواصياُ 

طشيَبةطت دةسبشِ  سةػيَكة كة ثيَويظتى بةطتٍى »وكسيَككةوتَك و دواجاس كؤدةٌ ىش ضوٌكة 
ثةمياٌيَك بةةدوا   خؤيةذا  دَيٍَيةت بةؤ ضاسةطةةسكشدٌى قةةيشاُ و كَيؼةةكاُش لةة كاتَيةك دا          

ئةوةةؾ لةةوياٌى    364.«سةٌ ة بيَتة ئاساوة كسيَككةوتَكثةيوةطتة بة دؤخيَكى تايبةتةوة كة
بةة وتةة  )جؤػةوا كةؤَِ(: لةة       سةوػيَك دةبيَت كة تاكةكاُ تيَيذا ِةوَلى بةديّيٍَاٌى دةدةُ.

 365ساويَز  ئايذياىل دا تاكة بةػذاسةكاُ ِةً لة سوو  ػكمى و ِةً لةسوو  بايةخةوة يةكظةاٌَ. 
ة لةطةةس تاكةةكاُ داٌاٌيَةت. ِةةووو     لة سوو  ػكميةوة يةكظاٌَ ضوٌكة سيَظاكاٌى ساويَةز ثةزلة  

تاكيَكى خاوةُ بةِشة  ساويَزش ػويٍَ ةيةكى يةكظاٌى ِةية لةطةهَ ئةواٌيرت دا لة ِةس قؤٌاغيَكى 
سةوتى ساويَز دابيَت... ئةٌذاوةكاُ لة سوو  بايةخيؼةوة يةكظاٌَش ضوٌكة دابةػكشدٌى دةطةَي  

ةواُ بةوَ بةػةذاس  كةشدُ لةة ساويَةز و ِةيض       و طةسضاوةكاُش كاسي ةس  ٌابيَت لةطةس دةسفةتى ئة 
 سؤَليََكى دةطةَيت ةساٌة ٌاطيَشيَت لة ساويَزةكةياُ دا. 

  :Post-liberalزةوتى ثؤضت ليربال  -2

لة قؤٌاغى ِاوضةسخ داُ سةوتى ثؤطت ليرباه بة وةسضةسخاٌيَكى تايبةتى لة ِضس  ِةٌةذ َ  
اديةةوة بةةسةو ضةةوكى دادثةةسوةس .     لة بريوةٌذة ليربالةكاُ دةطت ثيَذةكا  لة ضةوكى ئاص

فةيمةطوفى ِاوضةسخ سؤليَكى طشٌ ى لةً وةسضةسخاٌة دا ِةبووة. ساوَلض  بيَ وواُ )جؤُ ساوَلض(
                                                           

 .200ش ه ثيَؼوو طةسضاوة وٍـوس وري امحذ ش . 364
 .214. جوػا كوَِ ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه365
   جؤُ ساولضJohn Rawls  لة بالتيىوس لة دايك بووة لة  1921فةيمةطوفى ِاوضةسخى ئةوشيكى لةطاَلى

ضؤتة ِاسظاسد. لة  1976خويٍَذٌى دةطت ثيَ كشدووة. و لة كؤتاييةكاٌى بةػى فةلظةفة لة صاٌكؤ  ثشيظتؤُ  
كؤضى دوايي كشدووة.بة طوود وةسطشتَ لة فةلظةفة  بريوةٌذاٌى وةك سؤطؤ و لؤك و كاٌت  2002طاَلى 

طشٌ رتيَ بؤضووٌةكاٌى خؤ  طةباسة  بة دادثةسوةس  داسِػتووة. ساولض يةكيَكة لة طةوسةتشيَ فةيمةطوفى 
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ِةةوَلى طةَيلةة    -دادثةسوةس  وةك ئيٍظاف –بة ِؤ  تيَ ةيؼتٍيَكى تايبة  لة دادثةسوةس  
 و و دادثةسوةس  ضاسةطةةس بكةا   كشدٌى دادثةسوةس  دةدا  و دةيةويَت ٌاكؤكى ٌيَواُ ئاصاد  

ثيَيواية ٌاكؤكى ِةٌووكةيي لة وةيذاٌى بريكشدٌةوة  دميوكشاتى دا بةػةيَكى صؤس  ثةيوةٌةذ    
بةوةوة ِةية كة كاً ضةوكى دادثةسوةس  صؤستش طوزلاوة بؤ كؤوةَل ايةكى دميةوكشاتى لةة ريَةش    

ِةسدوو ضةوكى عةقَ ٌي بةً جؤسة جياواص  لةٌيَواُ  366طاية  سةوػيَكى ػياو و وةعكوه دا.
ئةةوة  ثاطةاوة بةؤ سةفتةاسيَكى  عةةقَ ٌى ئةةو بٍةةوا ٌاطةشاواٌةية كةة          »ووةعكوهَ دةكا  

ئاسِاطتةواُ دةكا  بؤ يووٌة بةسةو ِةَلبزاسدٌى ئةو ئاوشاصاٌة  واواُ ليَ دةكةا  ئاوازلةةكاُ   
خ قيية كة بٍطيٍة  بةدي بيٍََ بةو ثةسِي ضايكى وطةسكةوتٍةوة بةَيً وةعكوهَ ئةو ِةطتة ئة

طةباسة  بةة ثشطةي دادثةسوةساٌةة      367.«ذةص  ضووٌة ٌاو ِاوكاس  وٍظفاٌة دسوطت دةكا 
ش دادثةةسوةس   يةكةةً بووٌيؽ لة فةلظةفة  طياطي سِؤرئاوادا دوو وةَيوى طةةسةكى ِةيةة :   

بةواٌا  بةدةطت ِيٍَاٌى بةسرةوةٌذي دووييةٌة لةطةةس بٍةةوا  سيَككةةوتَ وطشيَبةطةت كةة      
ش دووةًيايذا ثاَلٍةس  كةاس  دادثةسوةساٌةة دابةني كشدٌةى بةسرةوةٌةذ  دسَيزخايةةٌى تاكةة .        ت

دادثةسوةس  وةك بيَ يةٌىش بةو واتاية كة كة بتواٌني داكؤكى لة سةفتاس  خؤواُ بكةيَ بة بيَ 
واتة ساولض ِةةوهَ دةدا  لةة ضةةوكى دادثةسوةسييةةوة       368طةسِاٌةوة بؤ بةسرةوةٌذ  خؤواُ. 

ثيَبكا  كة ثيَيواية لة ليرباليضً دا بة ِؤي باَيدةطتى ضةوكى ئاصاد  توػي ثةساويَض  دةطت 
ِاتووة و بةً جؤسة ضةوكى دادثةةسوةس  وةك ئيٍظةاف دةخاتةةسِووش بةوةةؾ جةؤسة تةةبايي       
وطوزلاٌيَك لة ٌيَواُ ئاصاد  و دادثةسوةسي دسوطت دةكا  وئةوةؾ يي بريوةٌذاٌى دميوكشاطي 
                                                                                                                                        

يضً كة تواٌيويةتى تويَزيٍةوة لةطةس ثشطى دادثةسوةسة  كؤوةَييةتى بكا . ِةٌذ َ كتيَبةكاٌى بشيتني ليربال
. 2001ش دادثةسوةس  وةك ئيٍظاف 1993ش ليرباليضوى طياطى 1971لة: تيؤسيَك لةوةسِ دادثةسوةس 

 آفتاب طةسضاوة: طايتى

http://www.aftab.ir/articles/view/religion/moral/c7c1132049730p1.php/29\12\2010 
،  2009. دٕٛ ضاٚيع، ايعساي١ ناْكاف، ت: ز. حٝسض حا  امساعٌٝ، املٓظ١ُ ايعطب١ٝ يًرتمج١، بريٚت،  366
 .103ص 
 لةً طايتة لة سيَكةوتى. امحس اغباٍ، ايًٝرباي١ٝ ايػٝاغ١ٝ ٚ َػأي١ ايعساي١ يس٣ دٕٛ ضاٚيع ، 367
 le blog www.sohpia.mht وةسطرياوة27/12/2010

( ه 2007)1386ش تّشاُش 7شجمذ دوً ش ٌؼش ٌى ش ضاث ذلافظ٘ ناض٣. ذظني بؼرييةش ليرباليظي و 368
115. 
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ايةك بؤ دميوكشاطي ساويَزطةس  و جؤػوا كؤَِ ِةةوهَ دةدا  سةطةى دميوكشاطةي    دةبيَتة طةسةت
 369 ساويَزطةس   لة فةلظةفة  جؤُ ساوَلضدا بذؤصيَتةوة وئاوارة بة طيَ خاَلي طشٌط دةكا :

لة دميوكشاطي دا كة طيظتةويَكى بةاؾ بةطةةسي دا باَيدةطةتةش طفتوطةؤي طياطةي       -1
وةسِ ضاكة  طؼتى سيَكذةخشيَت.  لة سواٌ ة  ساوَلضةوة ئةو طةباسة  بة تيَ ةيؼتٍى جياواص لة

كؤوةَل اية كؤوةَل ايةكى دادثةسوةساٌة ٌيية كة تيايةذا وؼةتووشِ لةة ثيٍَةاو بةدةطةتّيٍَاٌى      
 بةسرةوةٌذ  طشوثة ٌةك بةسرةوةٌذ  طؼتى. 

ئايةذياي طيظةةتةوى دميوكشاطةةىش بةةةسةزلاوى يةكظةةاٌيخواصاٌة  ليَذةكةويَتةةةوة كةةة   -2
يظةتة بةػةيَوةيةكى ػةةةفاف بةؤ ِاوَيتيةةاُ دابةني بكشيَةةت. لةة سواٌ ةةة  ساوَلةضةوة لةةةً       ثيَو

 كؤوةَل اياٌة دا دةبيَت دةسفةتى طياطى جيا بيَت لة ثيَ ة  كؤوةَييةتى و ئابووس . 

دةبيَت طياطةتى دميوكشاتى بة جؤسيَك سِيَكخشيَت كة صةويٍة  عضةتةى ٌةةفع دةطةتة     -3
ى طياطةي ثةةسوةسدة بكةا  وياسوةةتى فؤسوؤلةةبووٌى ِةطةتى       بةس بكا  و ِةطتى تواٌظت

 دادثةسوةس  بذا . 
بةً جؤسة دياسيكشدٌى ضواسضيَوةيةكى وةػشوع بؤ ضةاكة  طؼةتى لةة سِيَ ةا  طفتوطةؤي      
ِاووَيتيياٌةوة دةبَيةت و وةبةسضةاوٌةطشتٍى ثيَ ةة  تةاكش يةكظةاٌى لةبةةسدةً دةسفةتةةكاُ        

يةكى ػةفاف بؤ ِةووواُ بيَةةت و ئةوةةؾ دةبيَتةة ِةؤي     دةخولكيٍَيَت كة ثيَويظتة بة ػيَوة
بةِيَضكشدٌى ِةطتى طؤليذاسيَتى وةدةٌى وبٍةواكاٌى ئةخ قي كةةلتووس  طياطةي. بةة سا     
)سؤبش  داه( يةكيَك لة كيَؼة طةةسةكيةكاٌى بريكشدٌةةوة  ئةةخ قى ديةاسيكشدٌى ضةؤٌيةتى      

كولية  باٌ ةػة  ئةوة  بؤ بكشيَت طةيؼتٍة بة ِةٌذ َ ثشةٌظيه كة بؼيَت بةجؤسيَك لة وةع
ساولةض لةطةةس ئةةو     370كة طؼتى ياُ يوٌيعيَشطالَ. )ساولض( ِةوَلذةدا  ئةوة ديةاس  بكةا .  

سايةيةةة كةةة دةبيَةةت ِاووَيتيةةاُ لةةة كؤوةَل ايةةةكى دميةةوكشاتى دا تيَ ةيؼةةتٍيَكى يٌيكةةةً 
ٌاسِاطتةوخؤياُ طةباسة  بة ياطا بٍةسِةتييةكاُ وضةوكى دادثةسوةس  طياطي وواف وئاصاديية 

وةك  يةةكيَك لةة ئاوازلةة كشدةييةةكاٌى دادثةةسوةس      »دةطتووسييةكاُ ِةبيَةةت و سِاي وايةة   
ئيٍظةةاف بشيتييةةة لةةة دابةةني كشدٌةةى بٍةوايةةةكى فةلظةةةيف وئةةةخ قي وةةةقبوه بةةؤ دةصطةةا  

                                                           

  209 -208. جوػا كوَِش طةسضاوة  ثيَؼووش ه 369
. ضٚبطت زاٍ، ايتحًٌٝ ايػٝاغٞ احلسٜح ، ت: ز. عال٤ ابٛ ظٜس، َطادع١ : ز.ع٢ً ايسٜٔ ٖالٍ، َطنع 370

 .168(، ص 1993)1بسٕٚ غ١ٓ، ايكاٖط٠، ط 5األٖطاّ يًرتمج١ ٚ ايٓؿط، ط 
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ئةوةؾ ثةيوةٌذ  بة تيَ ةيؼتٍى ِاوَيتياٌةوة ِةية بؤ ِةسدوو ضةةوكى   371.«دميوكشاتييةكاُ
ئاصاد  و يةكظاٌى و بؤ ئةً وةبةطتة دةبيَت بؤ كةلتوس  طياطي ب ةسِيٍَةوة و لة سِيَ ا  تاكى 

تواٌا  دسوطت كشدٌى ويٍَايةك بؤ ضاكة )خري( و  يةكةًشةوة كة خاوةُ دوو بةِشةيةش ئةخ قيي
تواٌةا  ِةطةت كةشدُ بةة دادثةةسوةسي وتيَ ةيؼةنت لةة         دووةًشِةوَلذاُ بؤ بةدةطتّيٍَاٌى و 
ليَشة دا ساوَلض ئاوارة بة ِةٌذ َ وافى جةوِةس  دةكةا  كةة    372ثشةٌظيثةكاٌى و ثيادةكشدٌى.

كؤوةَييةتى دياس  دةكا  كةة لةة ضواسضةيَوة  بةسرةوةٌةذ  ئةٌذاوةةكاُ      فؤسوى ٌايةكظاٌى 
 داخؤ  دةٌويٍَيَت.

ِةووو كةطيَك ِةواُ وافى ِةية كة ٌاكشيَت ِةَلبوةػيٍَشيَتةوةش لة سةطةي كشدٌةى    ( أ
ئاصاديية طةسةكيية يةكظاٌة كافيةكاُ داش ئةً سةطي كشدٌة لةطةهَ طيظتةوى ئاصاد  ِةووواُ 

 دا تةباية.

 طيىاكاٌى ٌايةكظاٌى كؤوةَييةتى و ئابووس  دوو وةسد بةدي بّيٍََ:دةبىَ  ( ب

ش دةبىَ ٌايةكظاٌى ثةيوةطت بيَت بةو ئةسك و ٌاوةٌذاٌة  كة بؤ ِةووواُ كشاوةُ لةة  يةكةً
ش ثيَويظتة طيىا  ٌايةكظاٌى صؤستشيَ دووةًيةكظاٌيي سةوػيَكى ووٌظفاٌة  دةسفةتةكاُ دا. 

 373كؤوةةَل ا دابةني بكةا  كةة كةةورتيَ ٌاوةٌةذياُ ِةيةة.        بةسرةوةٌذ  بؤ ئةو ئةٌذاواٌةة  
يةكةوياُ يةكظاٌى تةةواو لةة ِةوبةةس وافةة طياطةيةكاٌى ِاووَيتيةاُ لةة طيظةتةويَكى         
دميوكشاتى لةخؤ دةطشيَت و دوووياُش ِةَلظوكةوتيَكى دادثةسوةساٌة )كة وةسجيؽ ٌيةة تةةواو   

بةً جةؤسة ئةةً دوو    374ةتى وئابووس .يةكظاُ بيَت( طةباسة  بة دابةػكشدٌى بةِا  كؤوةَيي
ثشةٌظةةيثة ِةةةوَلى دؤصيٍةةةوة  سيَ اضةةاسةيةكى طوزلةةاو دةدا  بةةؤ ئةةاصاد  و يةكظةةاٌى لةةة  
دةسفةتةكاُ لة فكش  ليرباليضً دا بة جؤسيَك كةِةووواُ بىَ جياواص  تيَيذا بةػةذاس بةَ و لةة    

يَةزيَت وةك كيَؼةةيةكى   ييةكى تشيؼةوة ضواسضيَوةيةكى واقعى بؤ طشفتى ٌادادثةةسوةس  دادةسِ 
ِةيؼةيى رياٌى وشؤظ.  طةباسة  بة ضةوكى دادثةسوةس  وةك ئيٍظةاف ساولةض ئاوةارة بةةوة     
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دةكا  كة بريؤكة  كؤوةَل ا وةك طيظتىيَكى بة ئيٍظافى ِاوكاس  )التعةاوُ( كؤوةَييةةتى   
 لةٌةوةيةكةوة بؤ ٌةوةكى تشش بريؤكةيةكى طةسةكيية. 

ةسةكييةً بة ثؼت بةطنت بة دوو بريؤكة  طةسةكى ساولض دةَليَت ئةً بريؤكة ط
و ِاوسِيَي تش داسِػتووةش ئةواٌيؽ بشيتني لة : بريؤكة  ِاووَيتياُ ) واتا ئةواٌة  
ضوٌةتة ٌاو ِاوكاسييةوة( بةةو ثيَيةة  كةطةي ئةاصاد و يةكظةاٌَ و بريؤكةة        

واتةا كؤوةَل ايةةك كةة بةةِؤي      well-orderedسيَكخشاو  -كؤوةَل ا  باؾ
  375كى طؼتى دادثةسوةسييةوة بة ػيَوةيةكى ضايك سيَكخشاوة. ضةو

سِيَكخشاو دةبةىَ طةيَ تايبةتةٌةذ      -ساولض ئاوارة بةوة دةكا  كة كؤوةَل اي طياطي باؾ
ئةةو كؤوةَل ايةيةة كةة     يةكةًشِةبيَةت كة ثؼت بة ضةوكى طؼتى دادثةسوةس  دةبةطتيَت. 

طي دادثةةسوةس  قبةوهَ دةكةةُ )بةةً جةؤسة      ِةووو تاكيَك و تاكةكاُ وةك يةكرت ضةوكى طيا
ثشةٌظيثي خود  دادثةسوةس  طياطي قبوهَ دةكةُ( و ئةوة ئةو ػتةية كة بريؤكةة  ضةةوكى   

ئةةو بريؤكةة  سيَكخظةتٍى خةاوةُ تواٌظةتةكاُ      دووةًش طؼتى دادثةسوةس  لةخؤي دةطشيَت. 
  كةة بوٌيةاد    لةخؤي دةطشيَتش بة ِؤي ضةوكى طؼتى دادثةسوةسييةوة واتة ئةةو بريؤكةيةة  

واتا دةصطا طياطي و كؤوةَييةتية طةسةكييةكاٌى وػيَواص  ثةيوةٌةذيياُ   -طةسةكى كؤوةَل ا 
بريؤكةيةكة خاوةُ وةعشيفيةكى طؼةتييةش واتةا بةشِوا بةة ساطةت       -لة طيظتةوى ِاوكاسيذا 

ة  ديظةاُ ئةةو   طةيَيةًش بووٌةكة  دةِيٍَشيَ ة لة ثيٍَاو بةديّيٍَاٌى ثشةٌظةيثي دادثةةسوةس .    
بريؤكة  سِيَكخظتٍى تواٌظتةكاُ لةخؤ دةطشيَتش ئةو بريؤكةيةيةة كةة ِاووَيتيةاُ ِةطةتيَكى     
ضايكى دادثةسوةسياُ ِةية و ئةوة ياسوةتيياُ دةدا  بؤ تيَ ةيؼةنت و ثيةادةكشدٌى ضةةوكى    
طؼتى دادثةسوةس  و كاسثيَكشدٌى لة صؤسبة  كاتةكاٌذا بةو جؤسة  باسودؤخيةاُ لةة كؤوةةَل ا    

دادثةةسوةس  ئةو ضواسضيَوةيةية كة تاكة عةقَ ٌي  376ت بة ئةسك و ئيمتضاواتةكاٌيؼةوة.دةيةويَ
و خاوةُ بةسرةوةٌذييةكاُ بةطةسخؤياٌى دا دةطةثيٍََش بؤ ئةوة  ِاوكةاس  ئةةواٌيرت بةدةطةت    

ساولض ئاوارة بؤ ئةوة دةكا  كة ضةوكى داداثةسوةس  وةك ئيٍظاف تيَ ةيؼةتٍيَكى   377بيٍََ.
دادثةةةسوةس  و ضةةةوكيَكى طؼةةتى ٌييةةةش ولةطةةةس بوٌيةةاد  دةصطةةا طياطةةي طياطةةيية بةةؤ 
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ئةةوةؾ   378 وكؤوةَييةتييةكاُ جيَبةجيَ دةبيَةةت و عةقيذةيةةكى ئةةخ قي طؼةت ري ٌييةة.     
ثَيويظتى بة ئةسطؤوَيٍت و بةَل ة  عةقَمى ِةيةة بةة ثؼةت بةطةنت بةة صاٌيةاس  و ئيٍظةاف        

 379 ضةوكيَكى طياطية وطىَ طيىا  ِةية:
وكيَكى ئةخ قيةش بؤ بابةتيَكى دياسيكشاو دادةسِيَةزسيَتش واتةة بوٌيةاد  طةةسةكى     أ.  ضة

 كؤوةَل ا  دميوكشاتى.

ب.  قبوهَ كشدٌى ئةً ضةوكة واٌاكا  ِةيض بريوبةاوةسِيَكى طؼةت ري  تايبةةتيؽ قبةوهَ      
بكشيَةةتش ضةةةوكى طياطةةى وةك ضةةةوكيَكى وةةةعكوه تةةةٌيا بوٌيةةادة طةةةسةكيةكاٌى خةةؤ  

 دةخاتةسِوو.

ضةوكى طياطى دادثةسوةس  ثةيوةطتة بة كمتوس  طياطى كؤوةةَل ا دميوكشاتيةةكاُ.     د.
بؤ يووٌة ئاوارة بة بريؤكة  كؤوةَل ا دةكةيَ وةك طيظةتةويَكى بةة ئيٍظةافى ِاوكةاس  و     

 بريؤكة  ِاووَيتية ئاصاد و يةكظاٌةكاُ. ئةواٌة تايبةتَ بة كؤوةَل ا دميوكشاتيةكاُ. 
ساولض جاسيَكى تش تيةؤس  طشيَبةطةتى كؤوةَييةةتى دادةسِيَزيَتةةوة     ِةسوةك ئاػكشاية جؤُ 

وِةٌذيَ بٍةوا  تيؤسي بؤ دادةٌي و دةيبةطتيَتةوة بةة بريؤكةة  دادثةةسوةس  وةك ئيٍظةافش     
بةَيً بؤ ئاوارةكشدُ بة سةوػى بةسايي ياُ )ئةطَمي( بؤ ئةوة  سِيَككةوتٍيَكى دادثةسوةساٌة لةة  

اٌةكاُ دا بيَتةئاساوة و توػى ضةواػةةكاس  ٌةةبَش بريؤكة كثةةسدة     ٌيَواُ تاكة ئاصاد و يةكظ
باٌ ّيَؼتى ئةوة دةكا  خةياَلى ئةوة بكش َ كةة  »ك دادةٌيَت و Veil of Ignoranceٌةصاٌى

ِةوَلبةذةيَ لةطةةهَ ئةةواٌيرت دا بةةؤ طةيؼةنت بةة سيَككةةةوتٍيَكى طةةسةكى واتةة طشَيبةطةةتى        
 380.«ا دا ثشةٌظيثةكاٌى دادثةسوةس  بةسجةطتة دةكا كؤوةَييةتى كة لة بٍياتٍاٌى كؤوةَل 

واتة تاكةكاُ لة سةوػى بةسايي دا و بةس لة طشيَبةطتى كؤوةَييةتى لةة سةوػةيَك داُ كةة    
ٌاصاٌَ لة ثؼت ثةسدة  طشيَبةطت و ثاؾ ضووٌة ٌاو كؤوةَل ا ضى ضاوةسِواٌياُ دةكةا ش بؤيةة   

 381تٍةكة طشمياٌةيي بيَت ٌةك ويَزوويي:ِةوووياُ يةكظاٌَ. بةسِا  ساوَلض دةبىَ سيَككةو
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(i)  طشمياٌةيية ضوٌكة ثشطياس لة ييةٌةكاُ دةكةيَ طةباسة  بةوة  دةتواٌَ سيَككةوتٍى
 لةطةس بكةُ و ئةوة  دةياٌةويَت لةطةس  سيَكبكةوُش ٌةك ئةوة  لةطةس  سيَككةوتووُ.

(ii) ٌة لة كاتيَكى ويَزوويي ٌية ضوٌكة طشمياٌة  ئةوة ٌاكةيَ كة سيَكةوتَ كشاوة ياُ سة 
 تشدا بكشيَت و تةٌاٌة  ئةطةس ئةوةؾ سوو بذا ش ِيض لة سةوػةكة ٌاطؤسِيَت.

(iii)       ئةو بٍةواية  كة ييةٌةكاُ لةطةس  سيَكذةكةوُ دةبةىَ لةة سيَ ةا  ػةيكشدٌةوةوة
 بشِياس  لةطةس بذسيَت. 

ظةاف  جؤُ ساولض بة طةَيَلةكشدٌى بريؤكة  )سةوػى بةسايي( ِةوَلذةدا  ثشؤطظةيَكى بةئيٍ 
دابشِيَزيَت بؤ ئةوة  ثشةٌظيثةكاٌى دادثةةسوةس  سيَكةةوتٍياُ لةطةةس بكشيَةتش بةةبشِوا  ساولةض       
قةساسطشتٍى بةػذاسبووةكاُ لةة ثؼةت )ثةةسدة  ٌةةصاٌى( ثشؤطظةي بشِيةاسداُ و سيَككةةوتٍى        

تةاك لةةوة  ثةيوةطةتة بةة بةسرةوةٌةذ  ِةطةتثيَكشاو        »دادثةسوةساٌة ديَتة ئاساوةش  ضوٌكة 
يةوةش سيَظاكاٌى دادثةسوةس  ِةَلذةبزيَش َ ضوٌكة دَلٍيا ٌية كة سةوػى ضؤُ دةبيَت لةة  تاكةكةط

ساوَلض لة سةخٍةطشتَ لة طيظتةوى دميوكشاطى و ليرباليضً بريؤكةة    382.«كؤوةَل ا ٌويَيةكةدا 
 Property-Owning Democracyطيظةةتةوى دميوكشاطةةى خاوةٌةةذاس  ووَلكايةةةتى   

ئةو دةتواٌيَت سةوػيَكى دادثةسوةساٌةتش لة ٌيَواُ ئاصاد  و يةكظاٌى دةخاتةسِوو كة بة بؤضووٌى 
دا بيٍَيَتة ئاساوة و ئاوارة بؤ ئةوة دةكا  كة يةكيَك لة ِؤكاسةكاٌى طفتوطؤكشدُ لةطةةس ئةةً   
بريؤكة قوسطة بشيتية لة جياواص  كشدُ لة ٌيَواُ دميوكشاطى خاوةٌذاس  ووَلكايةتى كة ِةووو 

ةكاُ بةةد  ديٍَيَةت كةة دوو ثشٌظةيثةكة  دادثةةسوةس  طوصاسػةتى ىلَ       بةِا طياطية طةسةكي
دةكةةُش لةطةةهَ دةوَلةةتى ضةاودَيش  طةةسوايةداس  كةة ئةواٌةة ئةةزلاً دةدا  و ئَيىةة ئةةً           

ساوَلةض جةةخت    383دميوكشاطية بة خياسيَكى ئةلتةسٌاتيعى طةسوايةداس  لة قةَلةوى دةدةيةَ.  
ةوَلة  لة دابةػكشدٌى ئابووس  و كاس  بةاصاسِ دةبيَةت   لةطةس ئةوة دةكاتةوة كة دةطتوةسداٌى د

بة سادةيةك بيَت كة صياُ بة كاسايي و طةػةة  طيظةتىى ئةابووس  ٌةطةيةةٌيَت. ٌايةكظةاٌى      
دميوكشاطةي خاوةٌةذاس      384داِاتةكاُ وةك ثاَلٍةس  كاس و بةسِةً ِيٍَاُ بةسدةواً صةسوسييةة. 

دةطتووس  بؤ ث ٌة دميوكشاتييةكاُ دادةٌيََ و وطيظتىى ئيؼرتاكيةتى ليرباليش ضواسضيَوةيةكى 
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طشاٌتى ئاصاديية بٍةسِةتييةكاُ دةكةُش ويَشِا  بةِاي بة ئيٍظاف بةؤ دةسفةتةةكاُ )الفةشص( و    
ئابووس  و ذاَيتى ٌايةكظاٌيؽ لةخؤدةطشُ. لة ِةةسدوو طيظةتةوذا ثشةٌظةيثي دادثةةسوةس      

  كةشاوُ كاسبكةةُش ثشةٌظةيثي    بةديذيَتش ئةوةؾ كاتيَةك كةة دةصطاكةاُ بةةو جةؤسة  وةطة      
دادثةسوةس  يةكةً وايف خاوةٌذاسيَتى تاكةكةطي تايبةتى لةخؤ دةطشيَت و ئةوةؾ جياواصة لةة  

جياواصييةةكى تةش بشيتييةة لةة     385وايف ووَلكايةتى تايبة  بؤ ئاوشاصةكةاٌى بةسِةةً ِيٍَةاُ.   
 دةطت شتَ بةطةس طاواُ وئاوشاصةكاٌى بةسِةً ِيٍَاُ دا. 

تى خاوةٌذاس  ووَلكايةتىش خاوٌذاس  طةاواُ و طةةسواية   لة دميوكشاتيية
سيَ ا ثيَذساوةش بةَيً سيَ شي دةكا  لةبةسدةً بةػيَكى بطووكى كؤوةَل ا بةؤ  
بةسِيَوةبشدٌى ئابووس  و كؤٌرتِؤهَ كشدٌى ئةوة لة كاتيَك داية لة طةسوايةداس  

لي دةوَلةةةتى ضةةاوةديَش  دا سيَ ةةة بةةة ضةةيٍيَكى بطةةووك دةدسيَةةت وؤٌؤثةةؤ 
 386ئاوشاصةكاٌى بةسِةً ِيٍَاٌى بةدةطتةوة بيَت.

ئاوازلى دميوكشاطي خاوةٌذاس  ووَلكايةتى بشيتيية لة بةديّيٍَاٌى بريؤكة  كؤوةةَل ا بةةو   
ثَيية  طيظتىى ِاوكاس  بةئيٍظايف ٌَيةواُ ِاوَيتييةة ئةاصاد ويةكظةاٌةكاٌة لةة ٌةاو دةصطةا        

اليضوى ليرباىل.  ِةس وةك ئاوارة  بؤ كشا طةسةكييةكاُ كة ٌضيكى دةكاتةوة لة جؤسيَك طؤطي
لة ضواسضيَوة  داسػتٍى تيؤس بؤ دميوكشاطى ساويَزطةس  ضةةٌذ بؤضةووٌى طةةسةكى ِةيةة كةة      
دةطتووس  و جةوِةسطةسا و سيَكاس )اجشائي( و ياُ تيَكةَلةيةك لة ِةوووياُ لةة خؤدةطشيَةت.   

دميوكشاطي ئيحشائةي دا و ئاوةارة   ساولض داكؤكى لة دميوكشاطي دةطتووس  دةكا  لة بةساوبةس 
بةوة دةكا  كة دميوكشاتى خاوةٌذاس  ووَلكايةتى طيظةتةويَكى دةطةتووسييةوة ٌةاتواٌني بةة     

طيظتةوى دةطتووس  ئةو طيظتةوةية كة دةبيَت  دميوكشاطى سيَكاس  )ئيحشائي( ٌاو  ببةيَ.
ةسةكيية دياسي كشاوةكاُ ياطاو وةساطيىةكاٌى طوزلاوبيَت و در ٌةبيَت لةطةهَ ئاصاد  و وافة ط

داش بةَيً دميوكشاطي ئيحشائي طٍووسيَكى دةطتووس  لة خؤٌاطشيَت كة صةبتى ياطاداٌاُ بكةا   
دةسبطيَت دةبيَتة ياطاش بةوةةسجيَك ئةوةة سِيَكةاسة طوزلاوةكةاُ      387و ِةسضييةك لة صؤسيٍةوة

                                                           

 .298. جوُ ساولض ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه 385
 .300. طةسضاوة  ثيَؼووش ه 386
.  ليَشةدا ساوَلض ئاوارة بة كيَؼةيةكى جةوِةس  دةكا  كة دةتواٌني بةػيَك لة كيَؼةكاٌى ئيَظتا  ٌيَواُ 387

بريؤكةكة بشيتيية لة بووٌى ِةٌذيَ ثيَوةس  »ٍيٍةوةش دةطةَي  و ئؤثؤصيظيؤٌى ِةسيَىى كوسدطتاٌى ثىَ غويَ
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جةؤسة ثشةٌظةيثة    بةةً 388ب شيَتةبةسش واتة كؤوةَليَك سِيَظا كة واِيةتى ياطا ديةاس  دةكةةُ.  
سيَكاسييةكاُ طشٌ ى ٌادةُ بة وةطفى ئةوة  ٌاوةسؤكى ياطا دةبيَت ضةؤُ بيَةتش بةةَلكو تةةٌيا     
بايةخ بة وةط  كشدٌةى سيَ اكةاٌى داٌةاٌى ياطةا دةدةُ )لةطةةس ػةَيواص  وةافى يةكظةاٌى         

 389(. ِةَلبزاسدُ( و وةسجى ثيَويظت بؤ طشةٌتى ئيٍظافى ئةً ياطاياٌة)بؤ يووٌة ئاصاد  طوتاس
ِةٌذ َ لة ييةٌ شاٌى دميوكشاطى ساويَزطةس  باٌ ةػة  سصطاسكشدٌى دةكةُ لةة دةوةخ بةووٌى    
لةطةهَ تةوروى دةطتووس  ليرباىل. ضوٌكة ساياُ واية لةً ذاَلةتةدا ِةطتة سةخٍةييةكة  خؤ  
لةدةطت دةدا . دميوكشاطى ثشؤرةيةكى ديٍاويكى كشاوةية و كاتىَ وةك فاكتةس  طةسةكى بةؤ  

اٌكاس  ساويَزطةس  ساطتةقيٍة طةيش  دةوَلةتى ليرباىل بكا ش ئةوا ئةوة بةواتا  خؤطيَةن  ئاط
كشدٌة لة ساطتية ئيىثشيكيةكاٌى جيّاُ. بؤ يووٌة دةوَلةتى ليرباىل بةػيَوةيةكى يةةكحاس صؤس  
لةةة ريَةةش طوػةةاس  ئةةةو كؤتوبةٌذاٌةةة دايةةة كةةة ئةةابووس  طياطةةى طةةةسوايةداس  فشةسِطةةةص  

ثيَوةس  ضواسةوى سؤبةس  داه )كؤٌرتؤلكشدٌى ئةجٍذاكاُ( بؤتة ِؤي ِاتٍة   390دةيطةطثيٍَىَ.
ئاسا جةدةليَكى طةوسة  لة ٌيَةواُ دميوكشاتيةة دةطةتوسييةكاُ و دميوكشاتييةة ئيحشائييةةكاُش      
دةطتوسييةكاُ طوواٌياُ ِةية لة تةذةكوً كشدٌيَكى تةواو بة ئةجٍذا طياطييةكاُ لةة ييةةُ   

بةً جؤسة  391ي ئةوة  سةٌ ة  بةسةزلاوى طتةوكاساٌة  ليَ بكةويَتةوة.عاوة  طةلةوة لة تشط
بةػيَك لة بريوةٌذاٌى دميوكشاطى ساويَزطةس  كةة خةاوةُ تيَشِواٌيٍيَكةى سيَكةاسيَ سةد  ئةةوة      
دةكةٌةوة كة ياطاكاُ لة خود  خؤياُ دا جةوِةةسيَكى ٌةةطؤسِياُ ِةةبيَت بةة ضةػةٍيَك كةة       

سة دميوكشاتيةكاُ.  ئةطةس مباٌةويَت ثةيوةٌذييةةك لةة ٌيَةواُ    ثةيوةطت ٌةبَ بة ثشؤطع و سيَكا
تيةةؤسي دادثةةةسوةس  وةك ئيٍظةةاف و تيَةةشِواٌيين جةةؤُ ساولةةض بةةؤ طشيَبةطةةتى كؤوةَييةةةتى  

                                                                                                                                        

طةسةكى بؤ ئةوة  لة طاية  دا كشدة  كؤوةَليَك خةَلك )با بَميَني ئةٌذاواٌى ثةسلةواُ( دةبيَتة ياطاش ٌةك ِي 
كةطاٌيَكى تش. ثشطياس ئةوةية ضي ػوٌاطي ئةواٌة دياس  دةكا  وةك ئةٌذاً ثةسلةواُ؟ ضي ئةو بةياٌاتاٌة 

ة ياطا وٌايكا  بة بشِياس ياُ ثيَؼٍياس ياُ تةٌيا ساِيٍَاُ لةطةس ػاٌؤ ؟ .....ِتذ ش ثيَيواية ِةٌذيَ دةكا  ب
 . 309.  ِةواُ طةسضاوةش ه«ثيَوةس  طةسةكى وجةوِةس  لة ِةووو طيظتةويَكى ياطايي دا لة ئاساداية

 .309. ِةواُ طةسضاوةش ه 388
 .274. كولَ فاسليش طةسضاوة  ثيَؼووش ه 389
 .278ةسضاوة  ثيَؼووش ه . ط390
 .262. ِةواُ طةسضاوةش  ه 391
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ودميوكشاطي ساويَزطةس  بكةيَش دةتواٌني بَميَني يةكيَك لة خاَلة طشٌ ةةكاٌى جةةخت كشدٌيةةتى    
وػةى بةةسايى دا كةة ِةةوووياُ لةة ثؼةت ثةةسدةي        لةطةس يةكظاٌى وئاصاد  تاكةكاُ لة سِة

ٌةصاٌيٍةوةُ وِيض كاوياُ ئةفضةَليةتي بةطةس ئةةويرتياُ دا ٌييةة و تةةٌيا لةة سيَ ةا  ساويَةزو       
طفتوطؤي خاَليي لة دةطةَي  ِةوهَ دةدةُ ب ةُ بة سِيَككةوتَ و بشِياس  عةقَ ٌى و ثؼةت بةة   

سيَككةوتٍةة  ديَتةةئاساوةش سيَككةةوٌيَكى     بةَل ةخواص  لؤريكى ببةطنت. بةواتايةكى تةش ئةةو  
بةكؤوةَلةةة لةطةةةس بٍةةةوا  عةقَ ٌييةةةتى ساويَزطةةةس  داوةةةصساوة وكشدةكةةةياُ كشدةيةةةكى  
عةقَ ٌييةش ضوٌكة لةطةس ػتيَك سيَككذةكةوُ كة لة سواٌ ة  ِةوووياٌةةوة وةعكولةة. بةةً    

وكشاطي ساويَزطةس ش ئةً تيةؤسة  ثيَية تيؤسي ساولض يةكيَكة لة طشٌ رتيَ بٍةوا تيؤسييةكاٌى دمي
ئةوةةؾ بةسِةةوى   »بةثيَي بؤضوٌى ساولض لةطةس بٍةوا  عةقَمي ساويَزطةس  دسوطت دةبةيَ و  

طؤسِاٌى تيَ ةيؼتٍة لة ضةوكى عةقنَ لةطةسدةوى ِاوضةسخذا واتة وةسضةةسخاٌة لةة عةةقَمي    
يَزيَكى كشاوة دا ئةوةؾ وادةكا  لة وياٌى وتوو 392.«تاكةكةطييةوة بةسةو عةقَمي ساويَزطةس 

تاكةكاُ ِةطت بة ِةٌذ َ كيَىاطى بؤضووُ و تيَ ةيؼتٍى خؤياُ بكةُ و فيَش  ئةةوة بةنب كةة    
بةػيَك لة سايةكاٌياُ لةطةس بٍةوا  لةسصؤك داوةصساوة و دةبةىَ لةةواٌيرتةوة فيَةش بةنبش بةةَيً      

ئايةذيالي ِةويؼةة   ليَشةدا كيَؼةيةك ديَتةئاساوة ئةويؽ ئةوةية كة ئايا صةويٍة  ديةالؤطيَكى  
لةباسو طوزلاوة بؤ ئةوة  تاكةكاُ بةػيَوةيةكى تةواو يةكظاُ سا  خؤياُ دةسبربُِ ياُ كؤوةَليَك 
فاكتةس  طشٌ ي طايكؤلؤري و ئابووس  و كؤوةَييةةتى و كةةلتووس  لةة ثؼةت دسوطةتبووٌى      

 جيّاٌبيٍى و بشِياس  تاكةكاٌةوةية.  
 

                                                           

 223. وٍـوس وري امحذ ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه392
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 باضى دووةم

 
 Procedural Democracyاضى زَيكازى  تيؤزى  طفتوطؤ و دميوكس

   
ِابشواغ وةك يةكيَك لة بٍةواكاٌى دميوكشاطى ساويَزطةس ش تيؤس  ئةخ قى طفتوطةؤ يةاُ   

دةخاتةةةسِوو كةةة بةػةيَكة لةةة كةةؤ  طيظةةتةوى فةلظةةةفى   Discursiveئيتيكةى طوتةةاس   
ٌةةتش ِابشوةةاغش لةةةً ٌيَةةوةدا ِةةةوهَ دةدا  بةطةةوود وةسطةةشتَ لةةة فةلظةةةفة  ِي ةةنَ و كا 

بٍطيٍةكاٌى ئةخ قيَكى ٌيَواخنود  دامبةصسيٍَىَش ضوٌكة لةطةسدةوى وؤديَشٌة و بةةجيّاٌيبووُ  
ُ »دا   393«ثيَذةضيَت ووقةدةغ بىَ تواٌا بيَت لة خؤسِاطشتَ لة بةساٌبةس بةعةنياٌى كشدٌى جيّةا

     ُ و  و ئةو كيَؼة طةوساٌة  كة سووبةسِوو  وشؤظايةتى دةبٍةوة كةة ثةيوةٌةذيياُ بةة كةؤ  ريةا
ثيَكةوة رياٌى و طيظتةوى طياطةتى ٌيَودةوَلةتى و قةيشاٌة طموَباَلةكاٌةوة ِةيةش بةتايبةتى لة 
صةوةٌى سيَزةطةسايي كمتوس  و ئاييٍى دا. ليَشة دا ثيَؼةكةوتٍى صاٌظةتيؽ سؤَلةى ِةةبووة لةة      
دسوطت كشدٌى كقةيشاٌى بٍطيٍة ك ئةخ قى بةو واٌاية  كةة كاٌةت داوا  دةكةشد و بٍاغةة     

بةَيً لةطةهَ ِةووو ئةواٌة دا ِةٌذ َ لة بريوةٌذاُ لةطةس  394قَ ٌيةكة  كاٌتى سوخاٌذووة.عة
ئةو بشِوايةُ كة وشؤظ بووٌةوةسييَكى ئيتيكيةة )ئةخ قيةة(ش ئةةوة خةةَلك ٌييةة كةة ئةةخ و        
دادةِيٍَيَت بةَلكو ئةوة ئةخ قة كة كةيٍووٌة  وشؤظ دياس  دةكةا  و ِابشواطةيؽ ثيَيوايةة    

كةواتة يةكيَك لةو ثشطياساٌة  كة ِابشوةاغ   395وٌةوةسيَكى ئيتيكى ثةيوةٌذيكاسيية.وشؤظ بو
دةيةويَت وةَيوي بذاتةوة ئةوةية كة ئايا دةتواٌني ِةٌذ  ثشةٌظةيثى يوٌيعيَشطةاهَ بةؤ ئةةخ و     

 دامبةصسيٍَني كة طوصاسػت لة ئريادة  ِةووواُ بكا  و ِيَض  ئيمضاويؼى ِةبيَت؟
                                                           

، 2001. دانًني ضٚؽ، ايفهط االخالقٞ املعاقط، ت:ز. عازٍ ايعٛا، عٜٛسات يًٓؿط ٚ ايطباع١، بريٚت،393
 .63ص

، ص 1997ايعطب١ٝ، بريٚت، ز. ذلُس عابس اجلابطٟ، قطاٜا يف ايفهط املعاقط، َطنع زضاغات ايٛحس٠ . 394
63. 

. ٜٛضغٔ ٖابطَاظ ، اتٝكا املٓاقؿ١ ٚ َػأي١ احلكٝك١ ، تطمج١ ٚتكسِٜ: ز. عُط َٗٝبٌ، ايساض ايعطب١ٝ ٚ 395
 .8، ٍ  2010بريٚت،  -ْاؾطٕٚ ٚ َٓؿٛضات األختالف، اجلعا٥ط
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 ابسماس و ئةخالقياتى طفتوطؤي تةوةزى يةكةم:     
ئةخ و سةطى قوَلى لة ٌيَو ئةفظةاٌة و ئةايني و فةلظةةفة دايةة كةة ِةسيةكةةياُ بةةجؤسيَك        

ئةخ و لةة ئاطةتى   »ساظةياُ كشدووة بةَيً دةػىَ لةطةسةتادا ئةً ثيٍَاطةية بؤ ئةخ و وةسب شيَ 
  ئاطايي وشؤظ وةك تاك و طشوثش بريكشدٌةوة دا بشيتية لة ثةيوةٌذ  تيَ ةيؼنت و سةفتاسش ثةيوةٌذ

طةه و ٌةتةوة كة لة سيَ ايةوة تيَذةطا ش ِضس خةطَمةتى ِةَلظةةٌ اٌذٌى ِةيةة و ِةَلظةةٌ اٌذُ    
ئةوة  طشٌ ةة   396«.ٌشخاٌذٌى ئاوازلةكاٌى بريكشدٌةوةية ش بة بريكشدٌةوة  تيؤس  و ثشاكتيكيةوة

شدةوة  خؤ  و ئةواٌيرتش لةبةس ئةوة  سؤَلى بريكشدٌةوة و تيَ ةيؼتٍى وشؤظة بؤ ِةَلظةٌ اٌذٌى ك
وةك كائيٍيَكى كؤوةَييةتى و ثةيوةٌذيكاس  دةبىَ دةسةزلاوةكاٌى ِةَلظوكةوتى ئةواٌيرت و خةؤ   
بٍشخيٍَىَ. كةواتة ئةخ و بريكشدٌةويةكى صيٍذوو  لة ثةسةطةٌذُ دايةةش  ضةوٌكة ثةيوةٌذييةةكى    

  397 بةسدةواوى ِةية بة بري و كاسش وتة و كشدةوة.
  ضةنتةز: -ئةخالقى خود  .1
ئةخ و ياُ كشدة  ئةخ قى كؤوةليَك ئاداب و داب وٌةسيت وٌؤسً و بةِاية كة كؤوةَل ا  

بشِياس  لةطةس دةدا  لة كاتيَكى دياسيكشاو داش بةَيً ئةوة  طشٌ ة ئاوارة  بؤ بكشيَت ئةوةية 
و تاكةةكاُ وةك يةةك   كة ئايا )كيَ(   كؤوةَل ا بشِياس لةطةس ئةخ قيا  دةدا ش ئايةا ِةةوو  

كاُ دا ياُ بةسِةوى بريكشدٌةوة   بةػذاسُ لة داسِػتٍى ثشةٌظيثى ئةخ قى و )دةبىَ( و) ٌابىَ(
 ِيَض ياُ طشوثيَكى دياسيكشاو  كؤوةَل اية كة دةطةَيتياُ ِةية؟  

يةكيَك لةو فةيمةطوفة ِاوضةسخاٌة  بة قوَلى بري  لة ضةةوكى ئةةخ و كشدؤتةةوة و ِةٌةذ َ     
ى سةِا  بؤ داسِػتووة وةك بٍطةيٍة  جةيَ ري و ِةوةةكىش فةيمةطةوفى ئةةَلىاٌى)ئيىاٌويَن      فةسواٌ

لة ٌيَو ئةةو ػةتاٌة    » كاٌت(ة و لة طةسِاُ بةدوا  ئةً بٍةوا طؼت رية دا لةوة دةطت ثيَذةكا  كة 
 كة دةتواٌني ويٍَاياُ بكةيَ لةً جيّاٌةو لة دةسةوة  داش ِيض ػةتيَك بةووٌى ٌييةة كةة بؼةيَت بةيَ      

ئةةريادة  : ئةةةو وي و بةةة سةِةةايي بةةة ضةةاكة لةةة قةَلةةةوى بةةذةيَش تةةةٌيا يةةةك ػةةت ٌةةةبيَت  
كاٌت يةكيَك لةو خةطَمةتاٌة  كة وشؤظ لةة بووٌةةوةسةكاٌى تةش     لة سواٌ ة   398«.ضاكةخواص 

                                                           

 .5طةسضاوة  ثيَؼووش ه . دانًني ضٚؽ، 396

 .6ِةواُ طةسضاوة ش ه . 397

، تأغٝؼ َٝتافٝعقا األخالم، ت: ز. عبسايػفاض َهاٟٚ، َطادع١ ز. عبسايطمحٔ بسٟٚ، .  أَاٌْٜٛ ناْت398
 .37، ص 2002َٓؿٛضات اجلٌُ، نٛيْٛٝا، 
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جيا دةكاتةوة ئريادةيةة و كةاتَى ئةةً ويظةتة طةةسبةخؤ بَيةت و وةك ئريادةيةةكى ضةاكةخواص         
ببيَتة طةسضاوةيةك بةؤ ِةةَليٍَحاٌى ياطةا  ئةةخ قى. كاٌةت بةؤ سووُ       دةسبكةويَتش دةػيَت 

كشدٌةوة  ئةوة دةَلَيةت ِةيض بةةخت و بميىةةتى و داٌاييةةكى دوٌيةايي ٌاكشَيةت بةة ضةاكة          
بزويَشدسيَتش تةٌيا ئةو كاتة ٌةبيَت كة لة سيَ ةا  ئريادةيةةكى ضةاكةخواصةوة بةةكاسبّيٍَشيَتش     

كاٌةت لةة فةةسواٌى سةِةا       399ؤيذا و بةسِةطةةُ ضةاكةية.  ثيَيواية ئريادة  ضاكةخواص  لة خ
كاسيَك وةكة تةٌيا ئةو كاتة ٌةبيَت كة تةباية لةطةهَ ئةو طةنييٍَشاوة  كةة  »ئةخ و دا دةَليَت: 

بةً جؤسة ئةً ياطاية  400«.واتميَذةكا  لة ِةواُ كا  دا كة بتةو َ بيكةيتة ياطايةكى طؼتى
ظ دا دةطوزليَتش بةَلكو لةطةهَ ياطةا طشوػةتيةكاٌيؽ   ٌةك ِةس طؼتيية و لةطةهَ جةوِةس  وشؤ

دا تةبايةةة كةةة ثةةةيشِةو  لةةة طيظةةتةويَكى طةةةسدووٌى دةكةةةُ. لةةةً طةةؤٌ ةيةوة كةةشداس   
با كشداسةكة  بة جؤسيَك بيَةت ِةةس وةك ئةةوة     »ئريادةطةساٌة  تاك دةكاتة ثيَوةس و دةَليَت: 

كةشدُ و   401«.ى طشوػةتى طؼةتى  بٍةوا  كشداسةكة  بة ِةؤ  ئريادةتةةوة ببيَتةة ياطةايةك    
ٌةكشدٌى كشدةيةك كة ِةواُ بٍةوا  ئريادة و ئةخ قة ي  كاٌتش ثةيوةٌذييةكى بةةِيَض  بةة   
ئاصاد  تاكةوة ِةية و بة بؤضووٌى ئةةو بريؤكةة  ئةاصاد  بةة ػةَيوةيةكى تؤكىةة طشَيةذساو         

و ئةةً  ضةوكى طةسبةخؤيية كةة ئةوةةؾ ثةيوةطةتة بةة ثشةٌظةيبى  يوٌيعَيشطةاَلى ئةةخ و        
ثشةٌظيثة بةكاس ديَت وةك بٍطيٍةيةك بؤ ِةووو ِةَلظوكةوتيَكى بووٌةوةسة عاقَمةكاُ و ئةوةة  

ئةةوة  كاٌةت    402بةطةس ياطا  طشوػت دا دةضةطثيَ لة ثةيوةٌذيي بة ِةووو دياسدةكةاُ دا. 
دةيةويَت وةك ِةٌذةك بؤ ِةوةكيةتى ئةخ قى وةسي ب شيَت بشيتية لة تاكيَكى ئاصاد و خاوةُ 

ادة كة دةػيَت ويظتى ئةً خودة خوَلكيٍَةس  ياطا  يوٌيعيَشطاهَ بيَتش بة وةةسجيَك لةطةةهَ   ئري
جةوِةس  وشؤظايةتى داب وزليَتش بةو ثيَية  وشؤظ لة خؤيذا ئاوازلة ٌةةك ئةاوشاص و دةَليَةت:    

كاسيَك بكة بة جؤسيَك ِةَلظوكةو  لةطةهَ وشؤظايةتى لةة كةطةى خؤتةذا و لةطةةهَ ِةةووو      »
                                                           

، 2000. ٚيٝاّ يًٝٞ، َكس١َ يف عًِ االخالم، ت: عًٞ عبس املعط٢ ذلُس، َٓؿأ٠ املعاضف، االغهٓسض١ٜ، 399
 .283ص 

 .93طةسضاوة  ثيَؼووش ه . أَاٌْٜٛ ناْت، 400

 .94ِةواُ طةسضاوةش  ه . 401

َٔ ناْ( إىل -األخالم ٚاحلط١ٜ بني ضطٚض٠ ايٛادب ٚعكال١ْٝ ايتٛاقٌ ايسميٛقطاطٞ ، ععايسٜٔ اخلطابٞ. 402
.     7لة 3وةسطرياوة لةً طايتة  خواسةوة: ه  22/12/2010لةسيَكةوتى ،ٖابطَاؽ

http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=587 
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ُ بكة بة ضةػٍيَك ِةويؼة و لة ِةواُ كاتذا وةك ئةوة  لة خؤيذا ئاواٌخ بيَتش بةة  وشؤظةكا
 403«.ِيض ػيَوةيةك وةك تةٌيا ئاوشاصيَك ِةَلظوكةوتى لةطةهَ وةكة

بةً جؤسة كاٌت تةاك دةخاتةة ضةةقى طيظةتةوى داسػةتيٍى ئةخ قةةوة و دةػةيَت             
جيّةاُ فةسواٌةة سةِاكةاٌى ئةةخ و      خودةكاُ بةتةٌيا بةىَ طةسِاٌةةوة بةؤ دةسةوة و ٌةاوةوة     

دامبةصسيٍََ. ليَشةوة بؤواُ دةسدةكةويَت كة كاٌت ثيَيواية كة ثشةٌظيثى ئةخ قى لةطةهَ تاك ياُ 
خود  خاوةُ ئريادة طةسِةَلذةدا ش كة ِةةس تاكَيةك بةة تةةٌيا دةتةواٌَى ذةوكىى ِةوةةكى        

ةصساٌةذٌى ئةةً بٍةةوا سةِةا و     )يوٌيعريطاهَ( بووٌياُ بةطةس دا بذا  و خؤ  بكاتة ضاوطى داو
ِةوةكياٌة. يةكيَك لةو سةخٍاٌة  كة ئاساطتة  فةلظةفة  ئةخ قى كاٌت كشاوة ئةوةيةة كةة   
ثيَوةس  كاٌت بؤ ئةخ و ثيَوةسيكى ػكمي ئةبظرتاكتة. بةة سا  كاٌةت ئةريادة  ضةاكةخواص      

وة دةسدةضيَت يةاُ  دةتواٌىَ طوصاسػت لة خؤ  بكا  بىَ وةبةسضاوطشتٍى ئةو دةسةزلاواٌة  ليَية
بةَيً ئةً سةخٍةية ٌاتواٌيَت ػويٍَى فةسواٌى سةِةا  كاٌةت    404ئةو سةوػة  تيَيذا ديَتة ئاساو.

بؤ ئةخ و لةو بكا ش ضوٌكة وةبةسضاوطشتٍى كا  و ػويََ سِايي ٌاِيََميَةت و ئةوةةؾ در    
 دةكا .   جةوِةس  بريؤكةكةية. بةَيً ِابشواغ بة جؤسيَكى تش ئةً ئيؼكاليةتة ضاسةطةس

 ئةخالقى نيَواخنودى: .2

لةسواٌ ة  ِابشواطةوة خود دةتواٌيَت داسيَزةس  ئةخ و بيَتش بةَيً ئةخ و تةةٌيا كةاتىَ   
دةتواٌىَ ِةوةكية  وةسب ش َ و ببيَت بة ِى ِةووواُ كة غشيَتة ٌةاو طفتوطةؤ و وؼةتووشِ     

وٌى ٌييةش بةَلكو ئةخ و لة جذييةوة. بةً جؤسة ئةخ و لة سواٌ ة  ِابشواطةوة لة ثيَؽ دا بو
ي  كاٌت ياطا  ئةخ قى » وياٌى طفتوطؤ و  لة ٌيَواُ قظةكةس و بكةسةكاُ لة دايك دةبيَت. 

ػويٍَ ة   ئايذيا  ئةف توٌى داطري دةكا ش بة بةساوسد لةطةهَ ياطاكاُ كة لةوةوة دادةتاػشيََ 
 405.«طفتوطةؤ  طؼةتى دايةة    و ي  ِابشواغش واف و لةويَؼةوة ئةخ وش بٍةواكاٌى لة ٌاو

ِابشواغ ثةيوةطتة بة عةقَ ٌيةتى كاٌتى و بشِواي بة بةووٌى عةةقَمى كشدةيةي ِةيةةش بةةَيً      
عةقَميَكى كشدةيي تاك و تةةسا ٌةا كةة ثؼةت بةة بةاوةسِة خودييةةكاٌى دةبةطةتىَ و تةاسادة           

                                                           

 .109-108وة  ثيَؼووش ه طةسضا. اَاٌْٜٛ ناْت، 403

 .82. جاكمني سوغش طةسضاوة  ثيَؼووش ه 404

. ضٜٓط ضٚؾًتع، َاضنؼ، ٖابطَاؽ ٚ ايسميكطاط١ٝ ايطازٜهاي١ٝ ، ت: غًِٝ قٓسيفت، دل١ً ايفهط ايػٝاغٞ، 405
 .45، ص 2000، زَؿل ، ؾتا٤ 8دل١ً فك١ًٝ تكسض عٔ احتاز ايهتاب ايعطب، ايعسز 
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ت بةة  بة ثيَطةواٌة  كاٌت كة ياطا  ئةةخ قى ثؼة   406دووسةثةسيَضة. Solipsismخؤثةسطتى 
ئريادة  خؤ  دةبةطتىَش ِابشواغ ثيَيواية تةٌيا ٌؤسوة ثةطةٌذكشاوةكاُ لة ييةُ ئةو كةطاٌة  
كة دةكةوٌة ريَش كاسي ةسييةوة و لة طفتوطؤيةةكى ئةاصاد دا دةػةيَت بةسرةوةٌةذ  بةػةذاساٌى      

ٌؤسوةة ثاطةاوداسةكاُ ئةواٌةةُ كةة لةطةةهَ كبةسرةوةٌذييةة       » طفتوطؤكة دابني بكا . كةواتة 
ِابشوةاغ كئةةخ قى طفتوطةؤ يةاُ طوتةاس       ِةس بؤيةة   407.«ؼتيٍَشاوةكاُك دا وةكيةك بَط

Diskursethik      ك بة باطيَكى ئةخ قى داٌاٌيَت بةة واٌةا ك طةيكيةكة  بةةَلكو باطةيَكةش
سيَكاسيي ثيَويظتى تيَذاية بؤ سيَكخظتٍى طفتوطؤيةكى عةةقَ ٌى كةة ياسوةةتيىاُ دةدا  بةؤ     

باسة  بةة ٌةؤسوى ئةةخ قى ِاوبةةؾ كةة خةوداُ طشوػةتيَكى        طةيؼنت بة كؤدةٌ يةةك طةة  
يوٌيعيَشطالَ و دةتواٌني لةطةس بٍةوا  ئةوةة ٌةؤسوى ئةةخ قى خةاوةُ بٍةةوا  طةةسدووٌى       
)يوٌيعيَشطاه( دابشَريَ كة سةضاو  بةسرةوةٌذ  ِةووو ييةٌة ثةيوٌذيذاسةكاُ دةكةا  ِةسبؤيةة   

 408ة لة ِةوووجؤسة ٌاوةسؤكيَكى ٌؤسواتيغ.ئةخ قى طفتوطؤ ئةخ قيَكى سيَكاسيية و بةسيي
كةواتة تيؤس  ئةسطؤويٍَت خواص  ِابشوةاغ لةة طةةسةتاوة تةا كؤتةايي لةة        

ضواسضيَوة  كشدة  ثةيوةٌذيكاس  دا سوودةدا ... و طفتوطؤ  كشدةييش طفتوطؤيةكى 
ساطتةقيٍةية.كاتىَ تاكةكاُ دةضةٍة ٌةاو ئةةسطؤويٍَت خةواص  ئةخ قييةةوة ئةةوا       

لة ِةَلويَظتيَكى بريياسيةوة بة دوا  كشدةوة و ضايكيةكاٌياُ دا دةضَ لة  بةػذاسةكاُ
 409ثيٍَاو ِيٍَاٌةوة  ئةو كؤدةٌ يية  كة توػى ثؼيَو  ِاتووة.

 Moral andِابشواغ دوو جؤس طوتاس ليَك جيا دةكاتةوة: طوتاس  ئيتيكةى و طوتةاس  وةؤساَلى   

Ethical Discourse ةواية جياواص  د ادةٌيَت لةٌيَواُ ِةس دوو ثشطةى داد و ريةاٌى   و لةطةس ئةً ٍب

                                                           

لةً  20/2/2011لة سيَكةوتى ، َٔ ناْ( إىل ناضٍ أتٛ آبٌ : سلٛ أخالق١ٝ ايٓكاف . ذلُس احلا ، 406
   http://melhaj.maktoobblog.com/644816%D9%85%D9%86طايتة  خواسةوة وةسطرياوة:   

- 
 .109طةسضاوة  ثيَؼووش ه . اغتٕٝٛ ٚاٜت، 407

 .269ه طةسضاوة  ثيَؼووش . ذلُساالؾٗب، 408

. بٍٛ ضٜهٛض، ايصات عٝٓٗا نآخط ، تطمج١ ٚ تكسِٜ ٚ تعًٝل: ز.دٛض  ظٜٓاتٞ، املٓظ١ُ ايعطب١ٝ يًرتمج١، 409
 .528،، ص 2005بريٚت، 

http://melhaj.maktoobblog.com/644816/%d9%85%d9%86-%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%b7-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%84-%d8%a3%d8%aa%d9%88-%d8%a2%d8%a8%d9%84-%d9%86%d8%ad%d9%88-%d8%a3%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
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و لةة  410بةً ثيَية ثشطى داد )العذه( ثةيوةطتة بةة طوتةاس  ئةخ قييةةوة    good lifeضاك ياُ خؤؾ 
بةس ئيتيكا  طفتوطؤ بةة  »  411دا رياٌى ضاك ياُ خؤؾ ثةيوةطتة بة طوتاس  ئيتيكيةوة. بةسٌا

ٍاويكيةكةة  لةطةةس بٍةةوا  طةةسِاُ و     كشدةوة دةيةويَت ئةوة بظةنييٍَيَت كةة دةسةزلاوةة دي  
بةدواداضووٌى دووييةٌة  ئاساطتةداس داوةصساوة بؤ بٍياتٍاٌى سواٌ ة  ئةويرتش ثاػةاُ تيَكةةهَ   

بة سا  ِابشواغ تةٌيا كاتىَ  412«.كشدٌى بة خود  طشمياٌةكاٌى ثشاطىاتيكى طفتوطؤ  كشدةيي
كاسي ةسييةة يوةكييةةكاٌى بةؤ ساص     كة دةسةزلةاً و  »دةػيَت ثاطاو بؤ ٌؤسوةكاُ بّيٍَشيَتةوة 

كشدٌى بةسرةوةٌذ  ِةس تاكيَك كة وا ضاوةسِواُ دةكشيَت كة لة طوزلاٌيَكى ِةوةكى  لةطةهَ ئةً  
كةواتةة  413.«ٌؤسوة بيَتةئاساوةش بىَ صؤسةومىَ و ٌاضاسكشدُ لة ييةُ ِةووواٌةوة قبوهَ بكشيَةت 

س كةفيمةة بةؤ ضةاوديَش  كشدٌةى ئةةو      تةٌيا بةػذاس  ساطتةقيٍة  ِةووو تاكيَكى ثةيوةٌذيةذا 
ػيَواوياٌة  كة لة ساظة  ئةو ػتة  بةٌاو  بةسرةوةٌذ  تاكةكةطةيةوة طةةسِةَلذةدا ش واتةة    

كةواتة ِةووو ٌةؤسويَكى   414ئةوة تاكة بةػذاسةكةية كة دياس  دةكا  ضى بةسرةوةٌذ  ئةوة.
ً وةسجاٌةة  ِةةبيَت:   دسوطت وةسد ٌيية لة طةسضاوةيةكى باَي دةسضووبيَت بةَلكو دةبةىَ ئةة  

دةسةتاٌى طوصاسػةت كةشدُ    ،دووةً. Fairnessياُ ئيٍظاف   Neutralityبيَ يةٌى ،يةكةً
لةً دوو تايبةتةٌذيية    .دةسةتةاٌى   ،طةيَيةً بة طيػةيةك كة بٍةوا  يوٌيعيَشطةاَلى ِةةبيَت

 415دةطشيَت. ثاطاوِيٍَاٌةوة  عةقَ ٌى بؤ  خود  ثشةٌظيثى يوٌيعيَشطاه كة ئةً ٌؤسواٌة لة خؤ

                                                           

. يةكةوياُ لة ئةسطتؤوة  Moralو ئةخ و Ethicque . ثؤه سيكؤس جياواص  دادةٌيَت لة ٌيَواُ ئيتيك 410
ػتاٌة  كة باؾ و ضاك و خيَشُ و ا لة رياُ دةكا  خؤؾ بيَتش بؤواُ واوةتةوة و ثةيوةطتة بة ِةووو ئةو 

بةَيً دووةوياُ ثةيوٌذ  بة ِةووو ئةو ػتاٌةوة ِةية كة بة كشدة  ٌاضاس  لة قةَلةوياُ دةدةيَ كة 
ثابةٌذبووُ و صؤسةوميَى تيَذاية و لةطةس بٍةوا  ٌؤسويَك داوةصساوة كة دسوطتيكة  يوٌيعيَشطالة)طةسدووٌيية( 

 .52يَت ب ؼتيٍَشيَت و ساطتةوخؤ لة كاٌتةوة ثيىاُ طةػتووة. ثيَؼةكى سيكؤسش طةسضاوة  ثيَؼووش ه و دةكش

 .335-334طةسضاوة  ثيَؼووش ه . ذلُساالؾٗب 411

 .64طةسضاوة  ثيَؼووش ه . ٜٛضغٔ ٖابطَاؽ، اتٝكا املٓاقؿ١ ٚ َػأي١ احلكٝك١، 412

 .109طةسضاوة  ثيَؼووش ه . اغتٕٝٛ ٚاٜت، 413

 .152طةسضاوة  ثيَؼووش ه ى فريٟ،. دإ َاض414

 .277طةسضاوة  ثيَؼووش ه . ذلُس االؾٗب، 415
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 416 ِابشواغ طىَ تايبةتةٌذ  طةسةكى بؤ ئةخ قى طوتاس ياُ طفتوطؤ دياس  دةكا : 
: ئةخ قى طفتوطؤ و وؼتووشِ لةطةس ئةةً طشمياٌةيةة   Cognitivismوةعشيفةطةسايي -1

 داوةصساوة  كة تةٌاٌة  ثشطى ئةخ و بة ػيَوةيةكى وةعشيفى و عةقَ ٌى يةكاَي دةكشيَتةوة.

س  لة بةساٌبةس رياٌى ضةاك دا: ئةةخ و ثشطةيَكى ٌيَواخنودييةة. ئيَىةة كةاتىَ       دادثةسوة-2
 دةضيٍة ٌيَو ثاٌتايي ئةخ قةوة كة لةطةهَ ئةواٌيرت دا ٌاكؤكيىاُ ِةبيَت.

: بة بةشِوا  ِابشوةاغ ئةةو ٌؤسواٌةة     Universalizationبٍطيٍة  يوٌيعيَشطاهَ بووُ -3
ياُ بيَ يةٌى داوةصسابَش تةةٌيا ئةةو ٌؤسواٌةة     خاوةُ دسوطتني كة لةطةس بٍةوا  دادثةسوةس 

دةتواٌَ باٌ ةػة  دسوطتى بكةُ كة تةئيذ  ِةووو ئةو كةطاٌة  بةدةطةت ِيٍَةا بيَت)يةاُ    
 بتواٌىَ بة دةطتى بيٍَىَ( كة دةكةوٌة ريَش كاسي ةسييةكيةوة.

ك لة سواٌ ة  ِابشواطةوةش لةة ذاَلةةتى كةشدة  ثةيوةٌةذيكاس  وةك بواسَيةك بةؤ لَية           
تيَ ةيؼنت لة ثَيٍاو سيَككةوتَ و قبوَه كةشدُ لةة ٌَيةواُ بكةةسةكاُش بةة ثيَطةةواٌة  كةشدة         
طرتاتيز  بةػذاسبووةكاُ بة ئةسطؤويٍَت واوةَلة لةطةهَ يةكرت  دا دةكةُ و ئةةً ئةسطؤويٍَتةة   
ثيَؽ وةختة ثيَويظتى بة بيَ يةٌى و بةسثشطةياسيَتى طفتوطؤكاسةكةاُ و طةيفةتيَكى وةةعكوه     

بة طؼتى طفتوطؤ  ساطت و دسوطت ساصيكةسةش ثؼت بةة بةَل ةة   » ة لة طوتاسةكاٌياُ داش ِةي
دةبةطةةتىَ ٌةةةك ِةسِةػةةة: ثؼةةت بةةة ِيَةةض  بةةةس  لةةة توٌذوتيةةز  و طوتةةاس  ئةةةسطؤويٍَتى 

ليَشة دا )صواُ( سؤَليَكى بٍطيٍة  دةطيَشِيَت و تاكة ئاوشاص  ليك ٌضيك بووٌةوة   417«.دةبةطتىَ
ى خودة طةةسبةخؤكاٌةش ِةةووو ثةيوةٌةذ  و ديالؤطَيةك تةةٌيا لةة سيَ ةا         و ليَك تيَ ةيؼتٍ

صواٌةوة ئةزلاً دةدسيَتش ِةس بؤية بة بشِوا  ِابشواغ ِةووو طوتةيةك بؤ ئةوة  وةك كةشدة   
 418قظةيي وظذاقيةتى ِةبيَت ثيَويظتة بٍ ةػة  ضواس جؤس دسوطتى بكا :

 Comprehensible    بؤ تيَ ةيؼنت ػياُ  .1
   Trueيكة  ذةق .2
 Rightnessساطتى  .3
 Truthfulnessساطت ؤيي  .4

                                                           

 .315 طةسضاوة  ثيَؼووش ه. َٓكٛض اْكاض٣، 416

 .76طةسضاوة  ثيَؼووش ه . دانًني  ضٚؽ، 417
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شَيوازةكانى  بوارى واقع

 ثةيوةنديكارى
 بانطةشةى دروستى

Validity claim 

 ئةركة طشتييةكانى قسة

كجيّاُك  طشوػتى 
 دةسةكى

وةةةةةةةةةةعشيفى: 
ِةَلويَظةةةةةةةةةتى 

 بةبابةتى كشدُ

 ذةقيكة 

True 
 ثيَؼاٌذاٌى فاكتةكاُ

دوٌيةةةةةةةةةةةةةا  
 ئيَىةككؤوةَييةتىك

كةةةةةةةةةةاسليَكى: 
 ِةَلويَظتى طوزلاُ

 ساطتى

Rightness 
دسوطةةةةت كشدٌةةةةى 
ثةيوةٌةةةذ  ٌيَةةةواُ   

 كةطى وةػشوع

دوٌيةةا  طشوػةةتى  
 ٌاوةكىكوَك

تةةةةةةةةةةةعبري : 
ِةَلويَظةةةةةةةةةتى 

 تةعبري 

 ساطت ؤيي

Truthfulness 
ئاػةةةةةةةةكشاكشدٌى 

 خوديةتى قظةكةس

 بؤتيَ ةيؼنت ػياُ ----------    صواُ

Comprehensible 
    -----------
--- 

 419خؼتة  ئةسكى قظة و باٌ ةػة  دسوطتى 
 

كدةكةا ش لةةً    Ideal speech situationليَشةدا ِابشواغ ئاوارة بة كسةوػى ئايذياىل قظةة  
سةوػة دا بةػذاساُ ئاوادةُ سةِةٌذة كشدةيي ياُ طرتاتيزيةكاٌى قظة بيَذةٌط بكةُ لة ثيٍَةاو دسوطةت   

ى بةػذا ساُ بؤ ثؼت طةو َ خظةتٍى تيَبيٍةى طةرتاتيز  و ِيٍَاٌةة      كشدٌى كؤدةٌ ى ئةوةؾ بة ِاٌذٌا
ثةيوةٌةذيكاس   ʼئاسا  ثةيوةٌذيكاس  و ثاٌتاييةكى ضايك و بةِيَض بةوةبةطةتى خؤدووسخظةتٍةوة لةة    

كةةة تيَيةةذا  ʻ Systematically Distorted communicationػةةيَواو  طيظةةتىاتيك 
تةى ئةةوة بكةا  كةة       سيَككةوتٍى عةق ٌَى ياُ كؤدةٌ ى ديَتةئاساوة. سيَكا س  طوتةاسيي دةبيَةت طشٌا

ى تشيؽش تا ئةو جيَ ةية  كة بة ئاساطتة  طةيؼةتٍة بةة كةؤدةٌ يش     ِةووو ثاَلٍةسةكاٌى بةػذاسبووٌا

                                                           

419 . Jürgen Habermas, Communication and the Evolution of Society, Translated by 

Thomas McCarthy,Beacon Press,Boston,1979, p.68. 
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كةواتة لةثةيوةٌذ  بة جيّاٌى طشوػتى قظةةكةس بةة ثؼةت      421ثيَويظتة لة طفتوطؤ دا ب وزليٍَشيَت.
ٍى ذةقيكة  دةدا  و لة جيّاٌى كؤوةَييةةتيؽ دا بةة   بةطنت بة فاكتةكاُ و وةعشيفة ِةوَلى دةسبشِي

وةبةطتى دسوطت كشدٌى ثةيوةٌذ  ٌيَواُ كةطى و لة ثيٍَةاو كاسليَةك تةاك ساطةتى وتةةكاٌى دةكاتةة       
وةذةك و لة ئاطتى خةودييؽ دا ساطةت ؤيي وةبةطةتةش بةةَيً ئةةسكى صوةاُ وةك فاكتةةس  لَيةك         

 شدٌى كؤدةٌ ى.  تيَ ةيؼنت و ثةيوةٌذيكاس  بشيتية لة دسوطت ك
بة طؼتى بووٌى ياطا و ئةخ و دةػىَ لة سواٌ ة  ثشؤطظى كؤدةٌ ى لة 
صواُ دا سووُ بكشيَتةوة. كاتىَ كؤوةَل ا  ئاييٍذاس دةطؤسِ َ بةؤ كؤوةةَلكا    
ِاووَيتية طؤليذاسةكاُش ئةو كاتة ئةخ قى يوٌيعيَشطاهَ دةتةواٌىَ خةطةَمةتى   

ةكى فؤسوةاىل كةة لةطةةس بٍةةوا      ئيمضاوى خؤ  بثاسيَضيَةت. تةةٌيا ياطةاي   
ثشةٌظةةيثى ئةبظةةرتاكت داوةةةصساوة دةتةةواٌىَ دابةػةةكشدٌى كةةاس لةةة ٌيَةةواُ 

  422وةػشوعية  و ئةخ قية  دا دسوطت  بكا .
ليَشة دا يةكيَك لةو سةخٍاٌة  ئاساطتة  ِابشواغ جةكشيَت ئةوةية كة صؤس جةةخت لةطةةس   

طةةباسة  بةة قةوهَ كشدٌةةوة  وةؤديَمى      سؤَلى صواُ دةكا  لة ثةيوةٌذيكاس  دا ِةةس بؤيةة    
ثةيوةٌذيكاس  )ِؤٌيع( جةخت لةطةس تويَزيٍةوة لةوةسِ ييةٌة ٌاصواٌييةكاٌى ثةيوةٌةذيكاس   

ِابشواغ  423كؤوةَييةتى و فؤسوةكاٌى تش  كاسليَك دةكاتةوة وةك جوَلة و كشدة  جةطتةيي.
ش خةؤ  لةة   يةكةةً ت: طشمياٌةة   ثيَيواية كة كميمى ئةخ قى طفتوطؤ لةً دوو طشمياٌةية ثيَك ديَ

باٌ ةػة  ٌؤسواتيغ بؤ دسوطتى دةٌويٍَىَ كة واٌايةكى وةعشيفى لة خؤ دةطشيَةت و دةػةيَت   
. خةؤ  لةة ثيَويظةتى    دووةًوةك باٌ ةػة  ذةقيكة  واوةَلة  لةطةهَ دا بكشيَت. طشمياٌةة   

سواٌةةكاُ بةة ثؼةت    ضووٌة ٌاو طفتوطؤيةكى ساطتةقيٍة دا دةٌويٍَىَ بؤ داوةصساٌذٌى ٌؤسً و فة
داٌثياٌةاٌى ٌيَواخنةود  لةطةةس بٍةةوا      »ِابشواغ ئةوة سووُ دةكاتةةوة   424بةطنت بة عةقنَ.

دسوطتى ٌؤسوةكاُ و يوٌيعيَشطاه بووٌياُ دادةوةصس َش بةو ثيَية  كة لة ييةُ ِةةووو كةطةة   
طتى بكةُ ثةيوةٌذيذاسةكاٌةوة ثةطٍذة و ئاوارة بةوة دةكا ش ٌؤسوةكاُ ٌاتواٌَ باٌ ةػة  دسو

                                                           

 .120 طةسضاوة  ثيَؼووش ه. اغتٕٝٛ ٚاٜت، 421

 .131  ثيَؼووش ه طةسضاوةدٗإ ظٜػت ٚ ْظاّ ،  -نٓـ اضتباط٢  سية ، ْظ يوسطَ ِابشواغ. 422
 .123. د. كىاه وٍريش طةسضاوة  ثيَؼووش ه 423
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تةٌيا ئةو كاتة ٌةبيَت كة تاكة ثةيوةٌذيذاسةكاُ سيَكبكةوُ ياُ دةسفةتى سيَككةوتٍياُ ِةةبيَت  
ِةس بؤية ثيَيواية  425«.وةك بةػذاس لة طفتوطؤيةكى كشدةيي طةباسة  بة دسوطتى ئةً ٌؤسواٌة

ٌى طفتوطؤ كة ٌؤسوى ئةخ قي لة كشدة  ثةيوةٌذيكاس  ٌاطرتاتيز  دا ديَتة ئاساوةش كة لة ويا
و طؤسِيٍةوة  بريوبؤضووُ و باٌ ةػة  دسوطتى. ي  ِابشواغ ِةووو ػتيَكى عةقَمى دةػةىَ  
طفتوطؤ  لةطةس بكشيَتش ضوٌكة ِةووو ثيَؼٍياسيَك دةػىَ لة ضواسضيَوة  طيظتىى سيَضوةاٌى  
كاسثيَكشاو  كؤوةَل ا دةسك بكشيَت و ٌيةاص  قظةةكةسةكة  بةة جةذيي وةسب رييَةت. ليَةشة دا       

 426 خت لةطةس ئةوة دةكاتةوة ثشاطىاتيكى طؼتى لةطةس بٍةوا  طىَ طشمياٌة داوةصساوة:جة
 . قظةكةسةكاُ تواٌا  بةكاسِيٍَاٌى سطتةياُ ِةية لة كشدة قظةيةكاُ دا .1
 . تواٌا  ئيىة لةطةس بٍةوا  كِؤػياس  ساطتةوخؤ لةوةسِ سيَضواُك داوةصساوة.2
 طيظتةوى طؼتى سيَضواٌة. . ئاوازلى ثشاطىاتيكى طؼتى دؤصيٍةوة  3

ِةس بؤية لة ديذ  ِابشواطةوة ِيض ٌؤسويَك بةووٌى ٌييةة تةةٌيا ئةةو كاتةة ٌةةبيَت كةة        
كةواتةة  بةة ثيَطةةواٌة  كاٌةت      427دةسفةتى تاقيكشدٌةوةيةكى عةقَ ٌى بؤ  لة ئاسا دا بيَت.

ئةةخ قى   ِابشواغ ثيَيواية كة تاك لة طفتوطؤ و بة سيَككةوتَ لةطةهَ بكةسةكاٌى تش ٌةؤسوى 
طةٌتةس  لة فةلظةةفة  كاٌةت    -ئةخ قياتى طفتوطؤ  ِابشواغ لة خود 428دسوطت دةكا .

جياواصةش ضوٌكة فةلظةفة  كاٌت لة داسِػتٍى  طىَ فةسواٌة سةِاكة داش لة خودةوة دةسدةضيَت 
كة وادةكا  خود ٌاوةٌذ  داسػتٍى ٌؤسوى ئةخ قى بيَت كة ثيَيواية بؤ وشؤظايةتى  طوزلاوةش 

ً تيؤس  ِابشواغ لة بريؤكة  ٌيَواخنود  دةطت ثيَةذةكا . ِابشوةاغ ثيَيوايةة كةة خةود      بةَي
ييةٌيَكى بكةسة وةك طةسجةً بكةسةكاٌى تش كة ثةيوةٌذيياُ بة فةسواُ و ٌؤسوةة ئةةخ قى و   
كؤوةَييةتيةكاٌةوة ِةيةش ِةسبؤية دةبةىَ ِةةووو ييةٌةة ثةيوةٌذيةذاسةكاُ لةة ضواسضةيَوة        

شاوة دا لة داسِػتٍى ئةخ و دا بةػذاس بَ. بةَيً ليَشة دا يةكيَك لةو كيؼةاٌة   طفتوطؤيةكي ك
سووبةسِووواُ دةبيَتةوة ئةوةية ئايا لةطةس ض ٌؤسً و ثيَوسيَكش طفتوطؤ سيَكةذةخشيَت بةؤ ديةاس     

                                                           

 3ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه . ععايسٜٔ اخلطاب425ٞ

 .292طةسضاوة  ثيَؼووش ه . َٓكٛض اْكاض٣ ، 426

 .4طةسضاوة  ثيَؼووش ه . ععايسٜٔ اخلطابٞ ، 427
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كشدٌى بٍةواكاٌى ئةخ وش ئايا ئةً ٌؤسً و ثيَوةساٌة ضؤُ دةطةنييٍَشيَت كة ئةخ قني ياُ ٌا. بؤ 
 429 ةً وةبةطتة ِابشواغ طىَ سيَظا بؤ طفتوطؤيةكى عةقَ ٌى دادةسِيَزيَت:ئ

. ِةووو خوديَك كةة تواٌةا  قظةة و كةشدةوة  ِةيةة بةػةيَكى تةةواو  لةة طفتوطةؤ          1
 ثيَذةبشِيَت.

ِةووو خودَيةك وةافى ئةةوة  ِةيةة ِةةووو جةؤسة كَيؼةةيةك بوسورَيٍَيةت يةاُ           -. أ2
 ةسبربِيَت.ٌاسةصايةتى در  ِةسضةػٍة تةئيذيَك د

 ِةووو خوديَك وافى قبوَلكشدٌى ِةووو طةنياٌذٌيَكى ِةية لة بةسةكاٌى طفتوطؤ دا. -ب
 ِةووو تاكيَك وافى طوصاسػت كشدٌى ِةية لة بؤضووُ و ئاسةصوو و خواطتةكاٌى خؤ . -د
.ٌابىَ ثيَؼ ري  لة ِيض طفتوطؤكاسيَك بكشيَت لة وتوويَز دا و ٌةابىَ طوػةاس  در بةةكاس    3
يَت لة ٌاو طفتوطؤ ياُ دةسةوةش بةوةبةطتى  ئاطتةٌط دسوطت كشدُ بؤ ئةوة  طوود لةو بّيٍَش

 وافاٌة وةسٌةطشيَت كة لة سيَظا  يةكةً و دووةوً )أ( و )ب( دياس  كشاوُ.
ٌةابىَ ِةةيض ػةةتيَك لةةة كةةشدة  ثةيوةٌةةذيكاس  يةةاُ طفتوطةةؤ  كشدةيةةي دا خةةؤ  ىلَ      

ةَيتةوة ِةبيَت ياُ طةاواُ يةاُ ٌةسيتةةوةش بةةكوستى     بثاسيَضسيَتش جا ػتةكة ثةيوةٌذ  بة دةط
بٍةوا سيَكاسييةكاُ بشيتني لة باك شاوٌذي ئةطةس  طةيؼنت بة كؤدةٌ يةكى عةقَ ٌى  طةباسة  

 بة دسوطتى ٌؤسوةكاُ و ثيَويظتى بة بريكشدٌةوة و ئاَلويَش و طؤسِيٍةوة  وةكيةك ِةية. 
ى ٌيية بىَ طويَ شتَ لة ئةويرت و داٌٍاُ ثيَى و ِابشواغ ثيَيواية ِيض دميوكشاطيةك بووٌ   

بة بىَ طةسِاُ بة دوا  بةِايةكى يوٌيعيَشطاه)ِةوةكى( لة ٌاو طوصاسػتيَكى خةوديي بةؤ ِةةس    
و ئةسطؤويٍَت خواص  لة ئاصاد  و ثاَلٍةةس  عةةقَ ٌى ٌضيةك كشدؤتةةوةش و     430ِةَلبزاسدٌيَك دا

ى و وةػشوعيةتى دميوكشاتى ٌضيك دةكاتةوة طفتوطؤ  ٌاو ثاٌتايي طؼتى لة عةقَ ٌيةتى طياط
و ِةسوةِا ئاوارة بةوة دةكا  كة ثةيوةٌذيكاس  وةيذاٌى دةسكةوتٍى عةقَ ٌيةتة و لة وياٌى 
 ئةوة ثةيوةٌذ  كؤوةَييةتى وةك واقعيَكى طيىبوليك بةد  ديَت بةِؤ  دسوطةتى طوتةاسةوة.  

ةضى سيَظاو طيظةتةوة كةة وةك   بة بىَ طفتوطؤيةكى طؼتى كة لة سوو  بٍةواييةوة ومك  431
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ثيَذاويظتى ئةً جؤسة طفتوطؤية خؤياُ دةٌويٍََش ِةووو ئةطةسةكاٌى طةيؼنت بة سيَكةةوتٍيَكى  
بةً جؤسة ذةقيكة  ي  ِابشواغ جياٌاكشيَتةةوة لةة قظةة و صوةاٌى      بةِاداس لةٌاو دةضيَت. 

اُ خةةودة ثشاطىةةاتيكىش بةةةَلكو لةةة ٌيَةةو طفتوطةةؤ و سطةةتة دسوطةةت دةبيَةةت كةةة لةةة ٌيَةةو   
بةسِةوّيٍَةسةكاٌى ثةيوةٌذكاسييةوة ديَتة ئاساوةش لةً طؤٌ ةيةوة ِابشواغ بة تيؤسةكة  خؤ  
بؤ ذةقيكة ش  وةِىى تاك ذةقيكةتى و ذةقيكةةتى بةاَي  ِةَلذةوةػةيٍَيَتةوة بةتايبةةتى لةة      

طةسةسِا  بووٌى تواٌظةتى ثةيوةٌةذ  و ليَةك    432 طةسدةوى ديالؤط و ومى ٌيَى جؤساوجؤس دا.
تيَ ةيؼنت ي  وشؤظ لة سيَ ا  صواٌةوةش بةَيً ِةٌذ َ ئاطتةٌط لةبةسدةً تاكةةكاُ دايةة كةة    

رواسةيةةكى صؤس لةة ذاَلةتةةكاٌى خةشاث     »وادةكا  ثةوةٌذييةةكى ػةيَواو دسوطةت ببيَةت و     
تيَ ةيؼتٍى بيَتة ئاساوة كة ثةيوةٌذ  بة ذوكىة ثيَؽ وةختة ٌةطوزلاوةكاُش ٌاسووٌىش راوةراو و 

تٍيَكى خؤطةثيٍَاٌة  رياٌى تاكةكاُ لة سيَ ا  طيظتةويَكى ئةخ قى داثمؤطةيٍَةسةوة  سيَكخظ
كةواتة يةكيَك لة تايبةتةٌذيية طةسةكييةكاٌى تيةؤس  طفتوطةؤ دووس خظةتٍةوة      433.«ِةية

ئةطةسةكاٌى بةكاسِيٍَاٌى توٌذوتيزيية بؤ ضاسةطةسكشدٌى كيَؼة كؤوةَييةتى و طياطةييةكاُ .  
ية كة ٌةؤسً لةة ضواسضةَيوة  ئةةخ قياتى توٌذوتيةز  ٌاتواٌَيةت باٌ ةػةة         ِابشواغ سا  وا

ى بكا   وئةو ٌؤسواٌة خاوةُ ثاطاو  عةقَ ٌني كة ِةووواُ لةطةس  كؤكَ. بةً جةؤسة  دسوطت
ثشةٌظيثى طوتاسييش ثةيوةٌذ  توٌذوتيز  و ِيَض دةطؤسِيَت بؤ ثةيوةٌذ  طفتوطؤ و وؼتووشِ لة 

اُ دا دةتواٌىَ ثةيوةٌذ  ِيَض طٍووسداس بكا  لة ٌيَواُ ييةٌةكاُ دا بة ومى ٌيَى بةسرةوةٌذييةك
سطش  جؤسيَك طشاٌتى يةكظاٌى ٌيَواٌياُ بكا  طةباسة  بة دةسفةتى بةػذاس  لة داٌوطاُ و بةة 

 434.كشدُ لة بةسرةوةٌذييةكاٌياُ
 تيؤس  ئةخ قى طفتوطؤ بة يةكيَك لة  وةسجةة طةةسةكيةكاٌى ضاسةطةسكشدٌ كيَؼةة فةشة    
سةِةٌذة كمتووس  و طياطيةكاُ دادةٌشيَت لة طةسدةوى ئيَظتا دا و ثاؾ يواص بووٌى ئةخ قى 
ئاييٍى و ٌةسيتى بؤ ثتةوكشدٌى ثشةٌظيه و بةِا و  ٌؤسوى ٌةو َ لةطةةس بٍةةوا  عةةقَ ٌى.     
 ليَشةوة دةتواٌني بَميَني ئةخ قى طفتوطؤ ٌة سيَباصة ٌة طيظتةويَكة لة بةِا و ٌةؤسً و فةةسواٌى  

ئاثنَ بة ثشاطىاتيكى كاسه ئاتؤ دياسيكشاو لة ٌاوةسؤكى خؤيذاش بةَلكو دةطةسِيَتةوة بؤ ئةو ػتة  
                                                           

 .75، ص2006. دإ َاضى فريٟ، فًػف١ ايتٛاقٌ ، تطمج١ عُط اَٗٝبٌ، َٓؿٛضات االختالف، اجلعا٥ط 432
 .45 طةسضاوة  ثيَؼوش ه. ضٜٓط ضٚؾًٝتع، 433

 .195 طةسضاوة  ثيَؼووش ه. حػٔ َكسم ، 434
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تشاٌظيٍذٌتاىل ٌاو  دةبا  كة وةسجةكاٌى طفتوطؤ و تيَض وثشةٌظيثة كشدةييةكاُ لةخؤدةطشيَت 
لة بواس  ئةخ قى و طياطى دا بة وةبةطتى تاقيكشدٌةةوة  وةػةشوعية  و وةعكوليةة  و    

 ِابشواغ دوو خاَلى تش بة ٌؤسوةكاٌى طفتوطؤوة صياد دةكا : 435طتيكة .دسو
 ( سيَكاسةكاٌى وتوويَز قبوهَ بكا .ايكالح١ِٝةس كةطيَك ديَتة ٌاو طفتوطؤ دةبيَت دسوطتى ) - أ

ُ     - ب واتةة باٌ ةػةة    -ِةس كاتىَ طفتوطؤ ثةيوةطت دةبيَةت بةة باٌ ةػةة ٌؤسواتيعةةكا
دةبىَ بةػذاسبوواُ ئةةوة   -  كشدٌى بةسرةوةٌذييةكاُطةباسة  بة سيَكخظتٍة بةديمةكاُ بؤ ساص

ثةطٍذ بكةُ كة ِةوةكية ش تاكة سيَكاسة كة لة طايةياُ دا  ئةةو ٌؤسواٌةة  ِةةس كةطةيَك     
   436ِةَلياٌذةبزيَش َ وةػشوعَ.

لة سواٌ ة  )كاسه ا. ئاثنَ( ةوة ئةخ قى يوٌيعيَشطاهَ ٌاوةسؤكى ِةووو فةلظةفةيةكة بةَيً 
ادؤكظاَلة. ضوٌكة لةة ييةكةةوة لةة ساطةتى دا ثَيويظةتى ئةةخ قيَكى تيةؤس         ئةً ذاَلتة ثاس

يوٌيعَيشطاه واتة ئةخ قيك بتواٌَى ِةةووو كؤوةةَل ا  وشؤظايةةتى لةة بةاوةؾ ب شَيةت كةة        
ِةَلبةتة ِيض كاتىَ ِيٍَذة  طةسدةوى ئيَىة ثيَذاطش  لةطةس ٌةكشاوةش كة لة وياٌى كاسي ةس  

ى كؤوةَل ايةةكى يةةك شتوو لةة ئاطةتى جيّةاٌى دا ِةطةتى       تةكٍةلؤريا بةؤ دسوطةت كشدٌة   
ثيَذةكةيَ. بةَيً لة ييةكى تشةوةش لة سوو  عةقَميةوة ئةسكى فةلظةفة  ئيَظةتا داوةصساٌةذٌى   
ئةةةخ قيَكى تيةةؤس  يوٌيعيَشطةةاه ٌييةةةش ِةَلبةتةةة قةةوسغ ٌييةةةش بةةةَلكو ئاويَتةيةةة بةةة      

شواغ دةكةا  و سا  وايةة كةة ئايةذيا      )صي ىؤٌذ باووَ( سةخٍة ئاساطتة  ِاب437ٌائوويَذ .
ِابشوةاغ طةةةباسة  بةة كؤوةةةَل ا لةةة جةؤسة طةةيىيٍاسيَكى كؤوةَلٍاطةى وةسطةةرياوةش واتةةة     
طيىيٍاسيَك كة بةػذاسة ئاوادةبووةكاُ تةٌيا ػتيَك كة يياُ طشٌ ى ِةية ِيَض  ئةسطؤويٍَتةش 

بةسواَلةة  ئةاصاد دا     بةَيً ئةوة بىَ بايةخ كشدٌى فاكتةسةكاٌى تشة كةة لةة ثؼةت طفتوطةؤ     
ثةٌّاٌةةة و ٌةِيَؼةةتٍى بةسةزلاوةكاٌيةةةتى و ليَةةشةدا ثشطةةى ذةقيكةةة  لةطةةةهَ كةةؤدةٌ ى و  

يواصبووٌى بٍطيٍة ئةخ قيية ويتافيضيكيةكاُ كة ياُ ثؼةتى   438سيَككةوتَ تيَكةَيو دةبيَت.
                                                           

 .3 طةسضاوة  ثيَؼووش  ه. ذلُس احلا ، 435

 .123. ِةواُ طةسضاوة ش ه 436

 .68ؼووش هطةسضاوة  ثيَ. دانًني ضٚؽ، 437
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لة ييةةك و  بة ووقةدةغ دةبةطت ياُ بة فةلظةفة  ئايذيايظتى و بَ و بووٌةوة  سيَزةطةسايي 
ئاويَتةبووٌى كمتوس و بةِا و ٌؤسوة جياواصةكاُ لةة ييةةكى تةشةوةش داوةصساٌةذٌى ثشةٌظةيثى      
يوٌيعيَشطاىل طفتوطؤ  كشدةيي وةك ثيَويظتى طةسدةً دةخاتةسِووش واتة دسوطت كشدٌى ِةٌةذ َ  

ادة  بٍطيٍة  ئةوتؤ كة ِةً خاوةُ ِةوةكية  بيَت و ِةً لة تواٌا  دابيَت طوصاسػت لة ئةري 
ئاصاد  تاكةكاُ بكا ش ضوٌكة بةػةيَكى طةةوسة  كيَؼةةكاُ سةِةٌةذ  طةةسدووٌياُ ِةيةة و       

 ثيَويظتياُ بة كؤدةٌ ى و ضاسةطةس ِةية.
 

 دميوكساضى و زَيكازة ياضاييةكاى تةوةزةى دووةم:
 دميوكساضى و ثةيوةنديكازى   .1
فةتى ئةوة بة ِةووو ِابشواغ دةَليت وؤديَمى ثةطٍذ  دميوكشاطى بشيتية لةوة كة دةس    

ِاووَيتياُ دةدا   كة طوصاسػت لة ئيٍتىا  كمتوس  و عوسفى خؤياُ بكةُ و ئةو تواٌايةةياُ  
ثىَ دةبةخؼيَت كة ليَك تيَ ةيؼتٍيَك بيٍٍَة ئاساوة طةباسة  بة ثيَؼٍياسة ثةطةٍذكشاوةكاُ لةة   

شيَةت بةة طفتوطةؤ     ييةُ ِةووواٌةوةش ئةً وؤديَمة تةٌيا كاتىَ دادةوةصسيَت كةة ثةيوطةت بك  
كةواتة خاَلى بٍةسِةتى لة طيظتةوى دميوكشاطى دا ثةيوةطتة بة ثيَؽ طشمياٌةة     439طؼتيةوة.

ئاصاد  سادةسبشِيَ بؤ طوصاسػت كشدُ لة ويظت و داخواصييةكاُ كة ثيَويظةتة لةة ضواسضةيَوة     
كاس  بةة  دميوكشاتى دا سيَك غشيَت و ئةوةؾ لةطةس بٍطيٍة  ثةيوةٌذي -طيظتةويَكى ياطايي

كاسليَكى ٌيَواُ دوو خود كة تواٌا  طفتوطؤياُ ِةية لة سيَ ا  وتة »واٌا ِابشواطيةكة  واتة 
بؤ ثيادةكشدٌى ئريادة  طةسبةخؤ  خؤياُ. ئاػكشاية ثشطى دميوكشاطةى   440«.و وػة و سطتةوة

وةطتة بة لةبةس ئةوة  ثشطى ئاصاد  و ِاووَيتى بووُ و فشةيي و ليَبوسدةييةش لة بٍةسِة  دا ثةي
ثشطى طةسوةس  و داٌثياٌاُ: طةسوةس  طةه لةة ويةاٌى دةطةتة و ٌويٍَةةسةكاٌى ِاووَيتيةاُ و      
بةسصكشدٌةةةوةياُ  بةةؤ ئاطةةتى بةسثشطةةياسيَتى ٌيؼةةتىاٌى و داٌثياٌةةاٌى دةطةةتووس  بةةة وافةةة 

ِةسبؤية دياسيكشدٌى ضاسةٌووغ بة ػيَوةيةكى دميوكشاتى كةاتىَ    441بٍةسِةتيةكاٌى ِاووَيتياُ.
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يَتةد  كة طةىل دةوَلة  دةطؤسِيَت بؤ ٌةتةوةيةةك لةة ِاووَيتيةاُ كةة جَمةةو  ضاسةٌووطةى       د
طياطى خؤياُ بةدةطتةوة دةطشُش لة وياٌى دسوطت كشدٌى ِاوبةػى و ئةوةؾ دةبيَتةة ِةؤ    

 442ِاتٍة ئاسا  يةكظاٌى بؤ ِةووواُ و ثؼتيواٌى كشدٌى ِاوبةػى ٌيَواُ ِةووو ِاووَيتياُ. 
ةيوةٌذ  ساطتةوخؤ  ِةيةة بةة ضةؤٌيةتى ثَيٍاطةة  طيظةتةوى طياطةى بةؤ        دياسة ئةوةؾ ث

ِاووَيتى بووُ ياُ بووٌى ئةو تاكاٌةة  كةة لةة طةٍووسيَكى ديةاسيكشاو دا دةريةَ و وةةسجى        
بٍةةةسِةتى ئةوةيةةة كةةة ئةةريادة  طةةةسبةخؤ  تاكةةةكاُ بشِيةةاسدةس بيَةةت لةطةةةس ضةةاسةٌووغ و  

  طيظتةويَكى ياطايي دميوكشاتى د ا ضةوٌكة وةك  يةك كشدٌةوة  ومى ٌيَيةكاُ لة ضواسضيَوة
دميوكشاطى طيظتةويَكى طياطى بىَ ومى ٌةىَ ٌييةةش بةةَيً طيظةتةويَكة     »)سيكؤس( دةَليَت: 

 443«.ومى ٌىَ لةٌاويذا كشاوةية و دةػيَت داٌوطاُ بكشيَت بة طويَشة  سيَظا  تةذكيىى ٌاطشاو
دةطشيَةت و سا  وايةة بةؤ     Mass democracyِابشواغ سةخٍة لة دميةوكشاغ جةةواوةس     

وةسطشتٍى ػةسعية  لة جياتى طشٌ ى داُ بة طفتوطؤ  طؼتى ثؼةت بةة ِوتةاف و ِةهلةلةة     
Acclamation و دةَليَت:444دةبةطتىَ ٌةك طفتوطؤ  كشاوة 
ئيَظتا وا لة دميوكشاطى تيٍَاطةيَ كة بشيتية لةو وةسجاٌة  كة ياسوةتى » 

 ُ دةدا  لةةة سيَ ةةا  بةةةديّيٍَاٌى   بةةةديّاتٍى بةسرةوةٌذييةةة وةػةةشوعةكا
بةسرةوةٌذ  بٍةسِةتى لة ثيٍَاو بةػذاس  و دياس  كشدٌةى ضةاسةٌووغش بةةَلكو    
دميوكشاطى ِيض واٌايةةكى ٌييةة ج ةة لةة ضواسضةَيوةيةكى ضاكظةاص  بةؤ        
دابةػكشدُ لة ثيٍَاو قةسةبوكشدٌةوة  طوزلاو بؤ طيظتةًش واتةة فاكتةةسيَكى   

 445«.ةٌذي تايبةتىسيَكخظتٍة بؤ تيَشكشدٌى بةسرةو

                                                           

، 2002. ٜٛضغٔ ٖابطَاؽ ،  احلساث١ ٚخطابٗا ايػٝاغٞ ، ت:ز. دٛض  تاَط، زاض ايٓٗاض يًٓؿط، بريٚت، 442
 .128-127ص 
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كة بة بىَ طشٌ ةى داُ بةة ثةيَؽ صةويٍةة       446ئةوةؾ سةخٍة طشتٍة لة دميوكشاطى ػكمى
ئابووس  و طياطى  و كمتوس  و سةخظاٌذٌى واقعيَكى ساطتةقيٍة  بؤ بةػذاس  لةة دةطةةَيتى   
» طياطى تةٌيا طشمياٌة  بووٌى دةسفةتى يةكظاُ دةكاتة ثيَوةس. ِةس بؤية بةة سا  ِابشوةاغ   

وكشاطى جةواوةس  ئاوازلةكة  بشييت ٌيية لة بة عةقَ ٌى كشدٌى كؤٌرتؤهَ بة ِؤ  بةػذاس  دمي
ِاووَيتياُ لة كشدة  طوتاسيي دا بؤ دسوطت كشدٌى ئريادةش بةو سادةية  كة طيػةيةكى طوزلاو 

  ُ  ئةةً دميوكشاطةيية     447«.ديٍَيَتة ئاساوة بؤ يةكاَيكشدٌى كيَؼة  ٌيَواُ ٌوخبةة باَيدةطةتةكا
بووٌى خؤػ وصةساٌى بة بيَ ئاصاد  دابني دةكا  و ِيض ثةيوةٌذييةكي بة يةكظاٌى طياطي بةة  
واٌا  دابةػكشدٌى يةكظاٌى دةطةَيتى طياطي و بةة واتايةةكي تةش دةسفةةتى ثيةادة كشدٌةى       
دةطةَي  ٌيية . لةً ذاَلةتةدا دميوكشاطي ِيض ٌيية ج ة لة وايف ػةكَمي ِةةبووٌى دةسفةةتى    

اسِاطتة  بةدةطت ِيٍَاٌى دةطةةَي ش واتةة يةكظةاٌى ِةلووةةسد بةؤ بةدةطةت       يةكظاُ بة ئ
ِيٍَاٌى كوسطي دةطةَي  لة سِيَ اي ِةَلبزاسدٌةوةش ئيرت ئاوازلي دميوكشاطي بة عةقَ ٌي كشدٌى 
دةطةَيتى طياطي ٌيية لة سِيَ اي بةػذاسي ِاوَيتياُ لة ثشؤطي طوتاس  دسوطت بووٌى ئةريادة  

يَويظتة بؤ طاصػي ة ثيَطةواٌةوة ليَشةدا وةبةطت لة دسوطتكشدٌى ِةلووةسجي ثٌيية بة َلكو ب
دميوكشاطى وةسجى كؤتايي خةؤ   » بةً جؤسة ِابشواغ ثيَيواية  448ذاسةكاُ  .ٌوخبة دةطةَيت

لة لؤريكى كشدة  ثةيوةٌذيكاس  دا دةدؤصيَتةوة و ثةسةثيَذاٌى ٌؤسً و فؤسوةكاٌى وةػشوعية  
يَت كة خاوةُ ئؤتؤٌؤوى خؤيةتىش بةةَيً ثاػةكؤ  ثشطةى ذةقيكةتةةش     ومكةضى لؤريكيَك دةب

  449«.طةسبةخؤيي خود  وةسجى دةسفةتى دميوكشاطى دابني دةكا 
ِةس بؤية جةخت لةطةس ئةوة دةكاتةوة كة ومى ٌيَي كؤوةَييةتى ِيض كاتىَ ثيَكذاداٌيَكى 

يةاسو فشؤػةياس لةة بةاصاسِ داش     تةواو ياُ طةوةيةكى بةسةزلاً طفش ٌيية وةك ثةيوةٌذ  ٌيَةواُ كشِ 

                                                           

ياُ بة وتة  ِابشواغ  Substantive. ِابشواغ دميوكشاطى ػكمى لة بةساٌبةس وػة  جةوِةس  446
مشش طةسضاوة  ثيرت وي. دميوكشاطى عةقَ ٌى بةكاس ديٍَيَت كة تيَيذا دةطةَي  بيَ تشغ و ِةَلخةَلةتاٌذٌة

 .151ثيَؼووش ه 

 .174ٍ  طةسضاوة  ثيَؼووش. ٜٛضغٔ ٖابطَاؽ ،  احلساث١ ٚخطابٗا ايػٝاغٞ، 447
تئوس  دولت طشوايةداس  وذسُش  : جّاٌ ري وعيٍىش طاً ٌوش  –. يوسطَ ِابشواغ ش عشاُ وؼشوعيت 448

 .149(ش ه 2001)1380تّشاُش 

 .175ِةواُ طةسضاوةش ه . 449
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ضوٌكة ِيض ومى ٌيَيةكى كؤوةَييةتى بووٌى ٌيية بةيَ وةسجةعيةةتيَكى كمتةوسيي طؼةتى و     
 450وؼتووشِ  دميوكشاتى  طىَ سةِةٌذ لةخؤدةطش َ:

 كؤدةٌ ى كة ثؼت بة ئاساطتة  كمتوس  ِاوبةؾ دةبةطتيَت. .1
 سووبووٌةوة لةطةهَ يةكرت  دا.ئةو ومى ٌيَية  كة ٌةياسيي لةطةس دادةوةصسيَت لة سووبة .2

 -ضاسةيةكى ٌيَوةٌذ  كة ئةةً ومى ٌيَيةة و سيَضطةشتَ لةة ضواسضةيَوةيةكى كؤوةَييةةتى        .3
دا  ثيَكةوة كةؤ دةكاتةةوةو طةٍووسيَك بةؤ ئةةً ومى ٌيَيةة        -بةػيَوةيةكى وسدتش ياطايي

 دادةٌيَت.

ليَةك تيَ ةيؼةنت و    بةو واٌاية كة لة ِةووو ومى ٌيَيةك دا وةيميك ِةية بةة ئاساطةتة   
دسوطت كشدٌى كؤدةٌ ى لة ثيٍَاو دؤصيٍةوة  ضاسةيةكى ٌيَوةٌذ لة ٌيَواُ ٌةياسةكاُ دا ضةوٌكة  
ئةطةس ئةوة سووٌةدا  ئةةوا كةؤ  يةةكاٌ ري  و طةؤليذاسَيتى كؤوةَييةةتى ِةةسةغ دَيٍةَى.        

يوةٌةذيكاس   ِابشواغ ئةوة سووُ دةكاتةوة كة تيؤس  طفتوطؤ دةتواٌىَ سيَكاس و وةسجةكاٌى ثة
دياس  بكا  كة بةػذاس  دةكةُ لة دسوطت كشدٌى طياطياٌة  سا و ئريادة كة بة كشدةوة كةاس  
دةكةُ وةك سايةَليَك كة دوو كةٌاهَ بةيةكةوة دةبةطتيَتةوةش كةٌاَليَك تايبةتةة بةة دةطةةَي  و    

بكةةيَ   كةواتةة ئةطةةس لةةً خاَلةةوة طةةيش       451كةٌاَليَكى تش كة تايبةتة بة ثاٌتايي طؼتى. 
دميوكشاطى وةك طيظتةويَك دةسدةكةويَت كة بة ِؤيةوة كؤوةةَل ا دةتةواٌىَ بةة بيَكةةسدتشيَ     
ػيَوة ب اتة ئاطايي لةوةسِ خؤ . ِةسضةٌذة ِةَلظةٌ اٌذُ و ثياضةوٌةوة و سؤذةى سةخٍةة لةة     

ة بة  452سةوتى كاسوباس  طؼتى دا سؤَليَكى صياتش  ِةبيَت ئةوا ئةو وَيتة دميوكشاتى تش دةبيَت. 
بشِوا  ِابشواغ ئةسكى ئيَظتا  دميوكشاطى ساديكاه دسوطت كشدٌةى طةةديَكى دميوكشاتياٌةيةة    
در  دةطت دسيَز  ئيظتعىاسياٌة  فةسواٌة ئيمضاويةكاٌى طيظتةً لة ِةٌذ َ بةػةى جيّةاٌى   
ريَ دا. ئةً ئةسكة ئةسكيَكى بةسطشيكاساٌةيةة: ثاطةةواٌى كةشدُ لةة بوٌيادةكةاٌى داٌثياٌةاٌى       

و ثةسثشطةةياسيةتيةكة  لةطةةةهَ ثاٌتاييةةة طؼةةتية ٌاسةمسيةةةكاُ و ئةزلوووةٌةةة      دووييةٌةةة

                                                           

  .433، ٍ 1997احلساث١، ت: أْٛض َػٝح، اجملًؼ األع٢ً يًجكاف١، ايكاٖط٠ ، . أالٕ تٛضٜٔ، ْكس 450
، ٍ 10،2004. َايف٢ عبسايكازض، َفّٗٛ ايسميكطاط١ٝ عٓس ٖابطَاؽ ، دل١ً اٚضام فًػف١ٝ، ايكاٖط٠، عسز451
343. 
 .119ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه دٗإ ظٜػت ٚ ْظاّ -نٓـ اضتباط٢ ية، ْظط. يوسطَ ِابشواغ452
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ئةوةؾ بةِؤ  بة ِيَضكشدٌى كؤوةَل ا  وةدةٌى دةبيَت كة  453وةدةٌيةكاٌى ٌاو جيّاٌى ريَ.
بةسدةواً كاس دةكا  بؤ طةػةثيَذاٌى ثةيوةٌذيكاس  و ليَك تيَ ةيؼتٍى دووس لة صؤسةومةىَ لةة   

ا  ِابشواغ ثاٌتايية بةِيَضةكاٌى طيظتةوى طياطى كةة بةػةيَوةيةكى   ٌيَواُ تاكةكاُ دا. بةس
 context ofسةمسى سيَكخشاوُش بشِياسةكاُ دةسدةكةُ و وةك كطياقى داوةس  )ثاطاوِيٍَاٌةوة( 

Justification     ئةسكةكاٌياُ ئةزلاً دةدةُش ئةوة لة كاتيَك داية كةة كثاٌتاييةة يواصةكةاٌىك
ك طةسضةاوة  دسوطةت كشدٌةى     context of discovery  جيّاٌى ريَ وةك كطياقى كةػ

ِةس بؤية ي  ئةو دميوكشاطى بووٌى ٌيية بةبىَ بووٌى سادةيةك لة سيَككةةوتَ    454كاسي ةسيَ.
كة ياطا و بٍةواكاُ سيَكةى   –دةوَلة   -لة ٌيَواُ كؤوةَل ا  وةدةٌى و كؤوةَل ا  طياطى  
تاكة ئاصادةكاُ ِةةوهَ دةدةُ   455ظى ئاصادة. دةخةُ و ثاٌتاييةكى ِاوبةػياُ ِةية ئةويؽ وشؤ

لة سيَ ا  ساويَز و ساطؤسِيٍةوة لة طةس ئةو بشِياساٌة  كة ثةيوةطنت بة ضاسةٌووطةى ِةووواٌةةوة   
جؤسيَك لة ئاطايي دسوطت بكةُ كة دةبيَتة طوػاس لة طةةس دةطةةَي . ٌةاوةسؤكى طياطةةتى     

  ِاووَيتياُ كة دةخشيَتة بةسدةً طفتوطؤوة ساويَزطةس  بشيتية لةوة  كة ئةولةوية  و بريوباوةس
دةبيَت لة ييةٌى ِةووواٌةوة  ػياو  ثاطاو بؤ ِيٍَاٌةوة بيَت. سيَكخظنت و داسِػتٍى طياطة  
و ئريادة تةٌيا لة كاتىَ دا دميوكشاتية كة ِاووَيتياُ تةٌيا  لة بري  كةَلةكةكشدٌى ئةولةةوياتى  

وطؤياٌةةة  كةةة سيَ ةةا لةبةةةسدةً تةةاوتو َ كشدٌةةى خؤيةةاُ ٌةةةبَش بةةةَلكو بطةةٍة ٌةةاو ئةةةو طفت
بةَل ةخواصاٌة  ئةً ئةولةويةتاٌة دةكاتةوة. دميوكشاطى ساويَزطةس  ٌاوةٌذ  طةةسزلى خةؤ  لةة    
دةسةزلاوة كؤتاييةكاٌةوة بةسةو تايبةتةٌذ  ئةو  ثشؤطظاٌة دةطواصيَتةوة كة ئةةً دةسةزلاواٌةة   

ذاَلةتة داش ثيَويظتى خظتٍةسِوو  بةسرةوةٌذ  لةً  456بة ِؤ  ئةواٌةوة دةػيَت بة دةطت بيََ.
طؼتى تةٌيا وةك فاكتةسيَك بؤ ضاسةطةس  كيَؼةكاُ ذظاب دةكشيَت. بة وةبةطتى طةيؼنت بةة  

                                                           

ش لة 19لة  9بشاتعمى ثوسش ص وّذ   ، ٜٛضطٔ ٖابطَاؽ ٚ زميٛنطاغ٢ َؿٛضت٢ ، ت: يٝتَاضتني. 453
ش صطتاٌى 24ئيظ وييةكاٌةش رواسة  –طؤظاس  ٌاوة وفيذ ش كة طؤظاسيَكى ثظثؤسيي صاٌظتة وشؤيي 

 وةسطرياوة: 3/9/2010( بَ و كشاوةتةوةش لةً طايتة  خواسةوة لة سيَكةوتى 2000)1379
http://www.hawzah.net/per/magazine/nm/index.htm 
454.Jürgen Habermas, Between Facts and Norms, Contributions to a Discourse 

Theory of Law and Democracy, translated by William Rehg, The MIT Press, 

Cambridge, Massachusetts, Second printing, 1996,p.307. 
 .211طةسضاوة  ثيَؼووش ه . ابٛايٓٛض محسٟ ابٛايٓٛض حػٔ، 455
 .19لة12. واستني ليتش طةسضاوة  ثيَؼووش ه456

http://www.hawzah.net/per/magazine/nm/index.htm
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سيَككةوتَ لة طفتوطؤيةكى ثشاطىاتيكى بؤ ئةوة  خةسيكى دؤصيٍةوة  طوزلةاوتشيَ ويكةاٌيضً   
ليَشة دا سواٌني بؤ ضةوكى طؼتى بووُ بَ بؤ بة دةطت ِيٍَاٌى ئاوازلة دةطت ٌيؼاُ كشاوةكاُ. 

بة دوو ئاساطتة خؤ  دةسدةخا   كةة دواجةاس ِابشوةاغ ليَكيةاُ طةش َ دةدا . ييةةٌ شاٌى       
طوودطةسايي دةَليََ بٍطيٍة ئةوةية كة دةبيَت صؤستشيَ طوود بةة صؤستةشيَ روةاسة ب ةا ش لةة      

سيَةك بيَةت كةة بتةواٌني     بةساٌبةس دا )كاٌت( ئاوارة بؤ ئةوة دةكا  كة دةبةىَ كةشدةوة بةة جؤ   
ِةسدوو قوتاغاٌةكة ئةوة قبوهَ »بٍةواكة  بكةيٍة ياطايةكى طؼتى. لة سواٌ ة  ِابشواطةوة 

دةكةُ كة ئةخ قى بووُ ثيَويظتى بة طؼتى بووُ ِةية و ِةس ػتيَك كة لةسوو  ئةخ قيةةوة  
بةووٌى ِةةس    كةواتة طؼتى 457.«ضاكة دةبىَ لة ريَش يةك ِةلووةسد دا بؤ ِةووواُ ضاك بيَت

بؤضوُ ياُ باٌ ةػةةيةك لةة ضشكةطةاتيَكى وَيةزوويي دا و لةطةةس بةواسيَكى ديةاسيكشاو كةة         
دةيةويةتى ػةسعية  وةسب ش َش ثيَويظتة ِةووواُ بة يةكظاُ دةٌ ياُ ثيَةذابيَت  و ئةوةةؾ   
ثةيوةٌذ  ساطتةوخؤ  ِةية بة دسوطتى باٌ ةػةةوة. ٌةاوةسؤكى تيةؤس  ِابشوةاغ لةة تيَةض        

ةفتاس  ثيَك ِاتووة: بة ثيَى ئةً تيؤسة تةٌيا ئةو دةطتة لة بةِا و ٌؤسوة ياطةايياٌة  دسوطتى س
دسوطنت كة ِةووو بةػذاساُ لة سةوتى طؤسِيٍةوة  بةري و بؤضةووُ لةة طةةس  سيَككةةوتووُ و      

ئةً بؤضووٌةؾ كاسي ةس  )كاٌت(  بةطةسةوةيةش كاٌت سا  وابةوو ياطةا    458دةٌ ياُ بؤ داوة.
ٌةية كة ِةووو ٌةتةوة دةٌ ى بةَليَي بؤ بةذا  و وةك ػةتيَكى دادثةسوةساٌةة    كاتىَ دادثةسوةسا

ِابشوةةاغ ثيَيوايةةة دةتواٌشيَةةت ئةةةسطؤويٍَتى ئةةةخ قى » بةةةً جةةؤسة  459ثةطةةٍذ  بكةةا .
ئةطةةس    460«.عةةقَ ٌى دامبةصسيٍَشيَت بةو ثيَية  سيَكاس  طوزلاوة بؤ دسوطت كشدٌةى ئةريادة    

                                                           

 .134طةسضاوة  ثيَؼووش ه نٓـ اضتباط٢،  يةْظط يوسطَ ِابشواغ ش. 457
. لةً طايتة  خواسةوة لة 9 لة 8ثشيؽ كوػؼى ش ص : ش  . دتم  ِوطرتش ِابشواغ و طياطت458

 وةسطرياوة:  21/10/2010سيَكةوتى 
http://www.aftab.ir/articles/view/religion/philosophy/c7c1250177134_jurgen_haber

mas_p1.php/ 
 .9لة  8طةسضاوة  ثيَؼووش ص . زتًف ٖٛغرت، 459
 25لة 18 ه ايعك١ًٓ ٚ ايسميكطاط١ٝ، ت: ابطاِٖٝ بَٛػٗٛيٞ،  –. زاًْٝٛ َاضتٛؾًٞ، ٜٛضغٔ ٖابطَاؽ 460

ة سيَكةوتى بَ و كشاوةتةوة ش لةً طايتة خواسةوة ل 41ثيَؼرت لة طؤظاس  فكش و ٌكذ رواسة 
 وةسطرياوة:5/12/2010

http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net 

http://www.aftab.ir/articles/view/religion/philosophy/c7c1250177134_jurgen_habermas_p1.php/%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88-
http://www.aftab.ir/articles/view/religion/philosophy/c7c1250177134_jurgen_habermas_p1.php/%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88-


 177 

بشِياس  ساويَزطةس  سةصاوةٌذ  ِةووو  بةػذاس بوواٌى لةطةس ثيَويظت بيَت دةسةزلاوى ثشؤطظى 
بيَت ئةوا واٌا  واية ئةً ِاووَيتياٌة وافى طوصاسػت كشدٌياُ ِةية لة بريوبؤضووٌى خؤيةاُ و  
دةتواٌَ درايةتى سواٌ ة  ٌةياسةكاٌياُ بكةُ و كاسي ةسياُ لةطةس بشِيةاس  كؤتةايي ِةةبيَت.    

اتةة ِةوَلةذاُ بةؤ بةةديّيٍَاٌى كةؤدةٌ ى و ساص  كشدٌةى       ضووٌة ٌةاو ثشؤطظةى ساويَزطةةس  و   
ٌةياسةكة  بة ئةسطؤويٍَت ٌةك بة صؤسةومىَ. ثابةٌذ بووٌى تاك بة ساويَزطةس  واتةة ثؼةتيواٌى   
كشدٌى ٌاساطتةوخؤ  و ثيَؽ وةختة لة ثشةٌظيثيَكى ئةخ قى دياسيكشاو. داكؤكى ِابشواغ لةة  

بةةً   461اصادييةة بٍةسِةتيةةكاُ دادةوةةصسيٍَىَ.   ػةسعية  بٍةوا  طشاٌتى كشدٌى دةسفةة  و ئ 
ػيَوةية ػيَواص  دةطةَي  و ضةػٍى ِيَض  فةسواُ سِةوايى كشدٌيؽ ِةس بة طيظةتي و قةاَلبى   
طياطةةة  ػةةيَواص وةسدةطشيَةةت و دواتةةشيؽ دةبيَةةت سيَطةةكة  دسيَةةزكشاوة  فةساِةةةً كشدٌةةى  

ى كةةشدُ و ػةةةسعية  خواطةةتةكاٌى ئةةاصاد  و بةسقةةةساس بةةووٌى دميؤكشاطةةية . بةةة ياطةةاي 
legitimacy   ش ئةةً بةة ياطةايى    كةسُ بؤ طةقاو ري بووٌى كؤوةَل اِؤكاس  صةويٍة خؤؾ

كشدٌةؾ ػيَواص  ِةوةضةػَ وةسدةطشيَت بؤ بةسجةطتة كشدٌى ئةو خواطت و ئاوازلاٌة  ليَةى  
 462ضاوةسِواُ دةكشيَت .

اٌى ِابشواغ جةخت لةطةس ئةوة دةكاتةوة كة ٌابيَةت ئاواٌخ و خواطتةك
كؤوةَل ا بكشيَةتة بشِطة  طياطى و سيَك وى بةتاهَش بةَلكو دةبيَت ئةو خواطت 
و ئاوازلاٌة بكشيٍَة ساطتيةك و لة ٌيَو ِةووو طيظتةً و ث ٌةكاٌذا بة بشِطة  
طةسةكى دابٍشيَت و دةبيَت ومى ٌيَكاٌيؽ ػةسعيةتى خؤياُ ِةبيَت و ٌةابىَ  

  463ؤػى جةواوةس بيَت .ومى ُ تةٌّا بؤ ساكيَؼاٌى ِةطت و خش
لَيشةدا دةبَى ئاوارة بةوة بكشيَت كةةوا ٌاػةيَت بةاصاِس ئاطةا واوةَلةة لةطةةَه بٍةةواكاٌى        
دميوكشاطى بكشيَتش بةَلكو دةبيَت لةطةس ضةٌذ بٍةوا و ثشةٌظيثيَكى ضةطةثاو دامبةةصسيَت. ي    

ةٌذيكاسييةكةة   دميوكشاطىش ثاٌتاييةكى طؼتى ِةويؼة كشاوةية كة ريَشخاٌة ثةيو»ِابشواغ 
 464«.بةسداواً خؤساك لة ِيَضة كؤوةَييةتية جياواص و تاساديةك خؤكاسةكاُ)تمكائي( وةسدةطشيَت

ِابشواغ ثيَيواية دميوكشاطى بشيتية لة كؤوةليَكى بي طٍووس لة سيَكاس كةة ئاوةاٌخ طةيؼةنت    
                                                           

 .273طةسضاوة  ثيَؼووش ه . نٛئ فاضيٞ، 461

462 . Jürgen Habermas, Between Facts and Norms.op.cit., p.. 290 

463 . Ibid., p294.. 

 .25لة 19طةسضاوة  ثيَؼووش ه. زاًْٝٛ َاضتٛؾًٞ ، 464
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  ٌييةةة بةةةو ػةةتة  كةةة ساطةةتة بةةةَلكو بةةةسةزلاوى طفتوطةةؤ  دميوكشاتيةةة كةلةطةةةس بٍةةةوا
ثةيوةٌذيكاس  ٌيَواُ بةػذاسةكاُ داوةصساوة ثاػاُ كشاٌةوة بةسوو  ِةةووو ساو بؤضةووٌيَك لةة    

كةواتةة   465طوتاسيَكى ئاصاد و بةػذاسيةكى كشاوة و داِيٍَةساٌة بةسةوة كؤدةٌ يةكى عةقَ ٌى.
وةكاُ سيَكاسة ياطايية دميوكشاتيةكاُ لة ضواسضيَوة  بووٌى ثةيوةٌذيكاس  لة ٌيَواُ خودة ئؤتؤٌؤ

دا واٌا وةسدةطشيَت كة ِةةوَه دةدةُ لةة ويةاٌى طفتوطةؤ  ئةاصاد دا سيَ اضةاسة بةؤ كَيؼةة و         
ومى ٌيَيةكاُ بذؤصٌةوة و لة ٌيَوة دا داٌثياٌاٌى دووييةٌة و سيَةض طةشتَ لةة وةافى وةكيةةكى      

 ِةووو خودةكاُ دةبىَ وةك بٍةوا طةيش بكشيَت.
 دميوكساضى و شةزعيةتى ياضايي: .2

ثشةٌظيثى دميوكشاطى تةٌيا طوصاسػت لةةو سيَ اياٌةة دةكةا  كةة دةػةيَت       ي  ِابشواغ
( عةقَ ٌياٌة  سا و ئريادة  ليَبكةويَتةوة بة ِةؤ  طيظةتةويَك لةة    َأغػ١بةدةصطايي كشدُ )

ياطا كة طشاٌتى بةػذاس  وةكيةك بؤ ِةووواُ دةكا  بؤ طةةيشوسة  داوةصساٌةذٌى ياطةا كةة     
ضةوٌكة بةةِؤ  ِةضس      466ذيكاس  ثةيَؽ وةختةة دةكةا .   ئةوةؾ صةواٌةتى طشمياٌة  ثةيوةٌ

ياطا ئاوشاصيَك ٌيية بؤ سيَكخظتٍى ثةيوةٌذ  ٌيَةواُ تاكةةكاُ و دةطةةَي ش    »دميوكشاطى ئيرت 
بةَلكو ياطا بووةتة ئةو ئاوشاصة  كة بةِؤيةوة كؤوةَل ا طوصاسػت لة خةود  خةؤ  و ئةريادة    

اهَ( تيَ ةيؼتٍى بؤ خود  دميوكشاطةى  ِابشواغ ثيَيواية )سؤبش  د  467«.طةسبةخؤكة  دةكا 
لة تيَشِواٌيٍى جةوِةس  سصطاس كشد كة بؤ صةوةٌى ئةسطةتؤ دةطةسِيَتةةوة. )داهَ( ئاوةارة بةةوة     

ُ     -دةكا  كة خيَش  طؼتى بةة دةطىةةُ    -ضاكة و بةسرةوةٌذ  ئيَىةة و ئةةواٌيرت كةة بةػةذاس
ذ ش بةَلكو بشيتية لة ثشاكظعش ٌاوةسؤكةكة  بشيتية لة ئاوازلة تايبةتيةكاُش ضايكى و ثةيوةٌ

داه لة سيَ ا  سيَكاسةكاُ كة خؤ  لة ثيَةٍخ ثيَوةسةكةة دا   468سيَككةوتَش دةصطا و ثشؤطظةكاُ.
دةبيٍَيتةوة وادةكا  كة بشِياسةكةاُ ثابةٌةذ  بةسرةوةٌةذ  ِةةووواُ بَيةت كةة لةة ثشؤطظةى         

                                                           

465.Ibid., P. 56.  

 .25لة 17ِةواُ طةسضاوةش ه . 466

، ٍ 29، دل١ً فهط ٚ ْكس، عسز ت: ذلُس غُٗٞ ، ٖابطَاؽ: غبٌ ايسميكطاط١ٝ ايطازٜهاي١ٝ، غتٝفإ ٖابط 
61. 

468 . Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung, Beitrage zur Diskurstheorie des 

Rechts und des demokratischen Rechtssats, Suhrkamp, Frankfort, 1994,p.383. 
 طوثاغ بؤ بةسيَض د. ػيَشصاد امحذ الٍحاس كة لة وةسطيَشِاٌى دةقة ئةَلىاٌيةكاُ ِاوكاس  كشدووً.
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ٌيَواخنةود  ثؼةت بةةو    داوةصساٌذٌى ياطا وةك طوصاسػتيَكى عةقَ ٌى دميوكشاطى دا بةػذاسُ. 
ثيَؽ طشمياٌاٌة دةبةطتيَت كة لة ثشةٌظيثى طفتوطؤوة طةسضاوة دةطشُش واتةة طفتوطةؤ  ئةاصاد    
لةيةك كا  دا بةسةزلاوى ياطاكاُ و داوةصسيٍَةةس  ياطةاية كةة ثةاؾ كةؤدةٌ ى ػةةسعية        

دايةة كةة    بة كشدةوة طياطةتى ساويَزطةس  لة ٌيَو تؤسِيَك لة طفتوطؤ و داٌوطاُ»  وةسدةطشيَت.
ئاوازلةكة  بشيتية لة ثيَؼكةؾ كشدٌى ضاسةطةس  عةقَ ٌى بؤ ثشطى ثشاطىاتيكى و  ئةخ قى 

ِابشواغ ئةوة سووُ دةكاتةوة لةة ٌةةسيتى ليةرباىل و كؤوةاس  دا بةةواٌا        469«.و ئيتيكى 
ئريادة  جةوِةس  لة بةػذاس  طياطةى ِاووَيتيةاُ تيَ ةيؼةتووُش بةةَيً ئةطةةس ئةةسكيَكى       

يؽ غةيٍة ثاهَ ئريادة  دميوكشاتى ئةوا بةدواداضووٌى بايةخ و ئيّتىاواتى تايبةةتى  و  وةعشيف
بةديّاتٍى ئاصاد  طياطى سةِةٌةذيَكى تةشيؽ وةسدةطشيَةتش ئةةويؽ سةِةٌةذ  بةةكاسِيٍَاٌى       
عةقَمة لة ثاٌتايي طؼتى داش ليَشة دا ثشؤطظى دميوكشاتى ِيَض  وةػشوعيةتى خؤ  لة بةػذاس  

سبشِيَ وةسٌاطشيَتش بةَلكو لة كشاٌةوة وةسيذةطشيَتش وةك ثشؤطظةيَكى بةةسدةواً و   طياطى و سادة
وةبةطتذاس كة جؤسةكة  كةفيمة بؤ ثتةوكشدٌى ضاوةسِواُ كشدٌى ئةو دةسةزلاواٌة  كة لةةسِوو   

ثشةٌظيثى دميوكشاطةى خةؤ  لةة سيَكةاس  ػةةسعى دا دةٌوَيٍَيةت كةة         470عةقَميةوة ثةطٍذُ.
دٌى ٌؤسوى ياطايي كة دةػيَت ثاطاو  بةؤ بّيٍَشيَتةةوة بةة لةؤريكى     ثةيوةطتة بة دسوطت كش

كة ييةٌةة ٌاكؤكةةكاُ تيَيةذا بةػةذاس      –( ساويَزطةس  1جياجيا و بة تايبةتى بة ثيَى لؤريكى
( 3و  –بةو ثيَية  طياطة  ِوٌةس  ممكٍةة   –( طياطى 2و –بووٌة و لةطةس  سيَككةوتووُ 

ج ةة لةةو وةسجاٌةة  كةة      -ؤٌيعيَشطاه دا دةبيٍيَتةوةكة خؤ  لة بةِا  ي –ئةخ قى تةواو 
ثةيوةٌةةذيياُ بةةة داٌوطةةاٌةوة ِةيةةة لةةة ثيٍَةةاو يةك كشدٌةوةيةةةكى دادثةسوةساٌةةة لةةة ٌيَةةواُ 

ِابشوةةاغ ثيَيوايةةة ثشطةةى بةةة ػةةةسعى كشدٌةةى سةِةٌةةذة   471بةسرةوةٌذييةةة دربةةةسةكاُ دا.
و بة ػةسعى كشدٌةى طياطةة     ياطاييةكاُ وا  كشد كة ثيَذاطش  ثرت لةطةس طياطةتى ياطايى

بكشيَتةوةش كة ئةوةؾ بة يةكًيك لة فاكتةسة ِةسة طشٌ ةكاٌى ثشؤطظةة طياطةيةكاُ ِةةرواس    
يةكيَك لةو خاَيٌة  لةبةَل ةةخواص  ِابشوةاغ دا بةووٌى ِةيةة. ثةيوةٌةذ  بةة        472دةكشيَت.

                                                           

 .25لة 18ِةواُ طةسضاوةش ه .  469

 .173طةسضاوة  ثيَؼوو ش ه . ٜٛضغٔ ٖابطَاؽ ،  احلساث١ ٚخطابٗا ايػٝاغٞ ، 470
 .192طةسضاوة  ثيَؼووش ه . حػٔ َكسم، 471

472 .Jürgen Habermas, Between Facts and Norms,op.Cit. p287.. 
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ةكةا  كةة   تيَ ةيؼتٍى ئةوةوة ِةية طةباسة  بة ياطا وؤديَشٌةكاُ و ئةةً ساطةتية ئاػةكشا د   
طيظتةوةكاُ ثيَويظتياُ بة ثاطاو  ياطايي ِةية ش ئةً ثيَويظتية ياطايية لة ٌيَواُ طيظةتةً  
و جيّاٌى ريَ دا سيَشِةو و كةٌاَليَك دسوطت دةكا  كة ِةس دووكياُ دةتواٌَ لة سيَ ا  ئةوةوة 

ةً قؤٌةاغى يةكةةوى تَيشِواٌيٍةى ِابشوةاغ بةؤ ياطةا ئة         473كاسي ةس  لةطةس يةكرت دابٍيََ.
طشمياٌةية لة خؤ دةطشيَت كة ياطةا  وةؤديَشُ طةيىا  ديٍاويكيةةتى طةةسةكى دميوكشاطةية.       

طيظةتةوى   legal theoryكة لة سواٌ ةة  تيةؤس  ياطةاييةوة    »ِابشواغ ئةوة دةسدةخا  
-selfبشِياسدةس  -ياطايي وؤديَشُ دةتواٌىَ ػةسعيةتى خؤ  تةٌيا لة ئايذيا  ئؤتؤٌؤوى و خود

determination سب ش َ: ِاووَيتياُ دةبىَ بتةواٌَ خؤيةاُ وةك ٌووطةةس  ياطةا لةقةَلةةً      وة
  474«.بذةُش ج ة لةوة ئةواُ وةك بابةتى ياطا دةكةوٌةوة ريَش دةطةَيتى ياطاوة

بةً جؤسة ي  ِابشواغ دةوَلةتى ياطايي دسوطت ٌاكشيَةت بةةبىَ دميوكشاطةى ساديكةاَلى و     
دةبةطةتىَ كةة ِيَةضة كؤوةَييةتيةةكاُ      عةةقَ ٌى -ئةوةؾ ثؼت بةة طيظةتةويَكى ياطةايي   
كةواتةة ئةطةةس ياطةا  وةؤديَشُ بةةسةزلاوى        475بةػيَوةيةكى عةقَ ٌى يةكرت دةسك دةكةةُ. 

بةكاسِيٍَاٌى عةقنَ بيَت لة ثاٌتايي طؼتى و لة ثشؤطظى طفتوطؤ و بة ِؤ  سيَكةاس  ياطةايي   
ويَتةوةش كةة ِابشوةاغ بةةً    وةػشوعةوة بيَتة ئاساوة ئةوا دواجاس طيظتةويَك لة وافى ليَذةكة

 476 جؤسة ثؤليٍَياُ دةكا :
( لة كشدةوة داش بةو وةسجةة كةة   ايصٚاتوافى بةسفشاواُ كشدٌى صياتش  ئاصاد  خودةكاُ ) -1

 بؤ ِةووواُ يةكظاُ بيَت.

وافى طوود وةسطشتَ لة ئةٌذاويَتى ئرياديياٌة لة ٌاو جعاكيَك دا كة لةطةس بٍةوا  ياطةا   -2
 داوةصساٌذٌى كؤوةَلةكاُ ) اجلىعيا (. داوةصساوةش ِةسوةِا وافى

 تاك.  legal protectionوافى ثاساطتٍى ياطايي  -3

ئةً طىَ وافة بةػيَوةيةكى ئاصاد و ئريادياٌةةش ثةيوةٌةذ  ِاووَيتيةة بةػةذاسةكاُ ديةاس       
 دةكةُ.

                                                           

 .257طةسضاوة  ثيَؼووش ه نٓـ اضتباط٢، سية ْظ يوسطَ ِابشواغش. 473
 .19لة 9ش طةسضاوة  ثيَؼوو ش ه . َاضتني يٝت 474
زضاغ١ يف فهط ايفًٝػٛف األملاْٞ املعاقط ٜٛضغٔ  -. ؾٛإ عُط خًٌٝ ، ايعكال١ْٝ ٚ ايسٚي١ ايكا475١ْْٝٛ
 .140-139، 2009َاؽ، اططٚح١ ايسنتٛضا٠ غري َٓؿٛض٠، داَع١ قالح ايسٜٔ، ن١ًٝ قإْٛ ٚايػٝاغ١، ٖابط

476. Ibid., p.122-123. 
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وافى بةػذاس  ئةاصاد و دةسفةةتى يةكظةاُ بةؤ دسوطةت بةووٌى سا كةة ِاووَيتيةاُ لةة           -4
 دا ئؤتؤٌؤوى طياطى خؤياُ دةثاسيَضُ.  ضواسضيَوة  ئةوة

ِةسوةِاش طةوودوةسطشتَ لةة  ِةةووو ئةةو صةواٌةتاٌةة  كةة  وةافى ِةاووَيتى بةووُ           -5
دةيبةخؼيَت لة طةس طؼت ئاطتةكاُ )كؤوةَييةتىش كمتوس ش ريٍ ةيي( بىَ ِيض ضةػٍة 

 ِةَيواسدٌيَك لة ٌيَواُ ِاووَيتياٌذا.
 

تيةةكاُ دا طشٌ ةة ئايةذيا  بةةسفشاواُ كشدٌةى ئةاصادي و       ئةوة  لة طيظتةوى وافةة بٍةسِة     
بةػذاس  طياطى و دسوطت بووٌى ساية لة ٌاو كؤوةَل ايةكى ياطايي بة دةصطايي كشاو دا كة بةةسةو  
دةوَلةتى وافى دةبا  و سيَ ة لة ِةووو جؤسة جياكاسيةك دةطشيَتش ئةوةةؾ لةة جيّةاٌى ريةَ دا     

دميوكشاطةى  »وافى خودة طةسبةخؤكاُ ديٍَيَتة ثيَؼةوةش ضةوٌكة   داٌثياٌاٌى دووييةٌة و سيَض طشتَ لة
بىَ ِاووَيتي بووُ ٌابيَت و ِاووَيتى بووٌيؽ بىَ سيَككةوتَ ٌةك ِةةس لةطةةس سيَكةاس و دةصطاكةاُ     

كةواتة داٌٍاٌى دووييةٌة و ليَبوسدةيي و سيَككةةوتَ   477«.بةَلكو لةطةس ٌاوةسؤكةكةػى بووٌى ٌيية
 478 يوةٌذيكاس  دميوكشاتية و دوو توخي لة خؤدةطشيَت:ثشةٌظيثى طةسةكى ثة

طيظتةويَكى طياطى كة لةطةس بٍةوا  وةػشوعيةتى دةصطايي داوةصساوة كةة لةة    .1
 ضواسضيَوة  دةوَلةتى واف و ياطا دا طةسِةَلذةدا .

.كؤوةَل ا  وةدةٌى كة لة كمتوس  ٌويَى دميوكشاطةى دا خةؤ  دةٌةويٍَىَ و لةة ِةةووو      2
ياطةاييةكاُ دا دةسدةكةةويَتش ويكاٌيضوةةكاٌى كؤوةةَل ا  وةةدةٌى لةة       سةِةٌذة فكةش  و  

ضواسضيَوة  دةوَلةتى طشيَبةطت ش واتة دةوَلةتى واف و ياطا دا وافة جؤساوجؤسةكةاٌى تةاك و   
ليَشة دا وافةكاُش وافى ثؤصةتيعَ كة بة ثيَى ئةً وافةة خؤوةاُ بةة ٌاضةاس      طشوث دةثاسيَض . 

و طيفةتى ػةسعية  وةسٌةاطش َ تةةٌيا ئةةو كاتةة ٌةةبيَت كةة       دةبيٍني بؤ ومكةض بووُ  بؤ  
بةةً   479ِةوووواُش ِةوووواُ بةيةكةوةش واتة داٌةساُ و بكةساُش بتواٌني ِةووواس  بكةةيَ. 

جؤسة لة سواٌ ة  )ثؤه سيكؤس( دةوَلةتى وافش دةوَلةتى طفتوطؤ  ئةاصاد و سيَكخةشاوة و ئةةً    
  فشةذضبى دةِيٍَيَتةةوة و طوزلةاوتشيَ ئةاوشاص     وؤديَمة  ثةيوةطت بة طفتوطؤ  ئاصادش ثاطاو

سيَكخظتٍى ومى ٌيَةكاٌة. بؤ ئةوة  ئةً طفتوطؤ ئاصادة ضايك بيَتش ٌابيَت ِيض كةطيَك لةوة 
                                                           

 .431طةسضاوة  ثيَؼووش ه . أالٕ تٛضٜٔ، 477

 .76طةسضاوة  ثيَؼووش ه . ععايسٜٔ اخلطابٞ، اغ١ً٦ احلساث١ ٚ ضٖاْاتٗا، 478

 .45طةسضاوة  ثيَؼووش ه. ضٜٓط ضٚؾًٝتع، 479
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تَيٍةطا  كة طوتةاس  طياطةى كةشدةوة ٌييةةش بةةَلكو لةة باػةرتيَ ذاَلةة  دا بؤضةووٌيَكى          
تة كةة دةػةىَ ئةاصاد  و وةاف لةة      دةوَلةتى واف و ياطا خاوةُ ِةٌةذ َ خةطةَمة   480دسوطتة.

 481ضواسضيَوة  طيظتةويَكى ياطايي دميوكشاتى دا دابني بكا  كة طيىاكاٌى بشيتني لة:
 ياطا كة صاوٍكةس  ئاصادييةكاُ بيَت. -1

 واف كة صاوٍكةس  سيَضطشتَ بيَت لة تاكى وشؤيي واتة ِاووَيتياُ. -2

  ياطةاداٌاُ و جيَبةةجىَ   جياكشدٌةوة  دةطةَيتةكاُ كة بشيتية لة ِةةَيواسدٌى ِيَةض   -3
 كشدُ و دادوةس .

ئةً ثيَذاويظتياٌةُ كة بواس  سووبةسووبووٌةوة لةطةهَ دةوَلةتةة تؤتاليتةاس و ثؤليظةيةكاُ      
دةسِةخظَيٍَى كةة تَييةذا دةطةةَيتى جَيبةةجَى كةشدُ و كةاسطَيشِ  صاَلةة بةة طةةس طيظةتةوى           

ٍى دةوَلةتى وؤديَشٌة و ئةواٌة كشؤكى ٌؤيٍَةسايةتى و بةتايبةتى دادوةس  دا كة طةوسةتشيَ سوك
 دميوكشاطنيش ودةياٌكاتة ثاػكؤيةك بؤ ثاطاوِيٍَاٌةوة بؤ ػةسعةتى سريَىة طياطيةكةي خةؤ . 
ثيَذاضووٌةوةي ِابشواغ  بة ضةوكةكاٌى ياطةا و دةطةةَي  بةةو واٌايةيةة كةة طيظةتةوى       

يَت كةة بةة ػةيَوةيةكى    طياطى سةمسى بةػيَوة  دميوكشاتى ػةسعى ٌييةش تةٌيا ئةو كاتةة ٌةةب  
بةسضاو كشداسة ٌيَوخؤييةكاٌى بةسِوو  ثشؤطظة بةسفشاواٌةكاٌى دسوطةت بةووٌى سا و ئةريادة دا    

دسوطت كشدٌى ثةيوةٌذ  لة ٌيَواُ ضةوكى ياطا و دةطةَي  كةة ضاكظةاصيياُ    482دةكشيَتةوة.
ى غاتةسِوو. بةؤ  تيَذا كشاوةش ئةً دةسفةتة بة ِابشواغ دةبةخؼيَت كة ضةٌذ ثيَؼٍياسيَكى طياط

يووٌة ئاوارة بةةوة دةكةا  بةؤ دميةوكشاتيضة كشدٌةى دةصطةا ئيذاسييةةكاُ بةة ِةؤ  فمتةةس            
ئةةً دةسفةتاٌةة بةةو      483بذةيَ. proceduralػةسعيةتةوة دةبىَ طشٌ ى بة ياطا  سيَكاسيي 

ِؤيةوة ديٍَة ئاساوة كة دةصطا  ياطاي سيَكاسيش ياطةاداٌاٌى ػةةسعى دسوطةت دةكةا . ئةةً      
اساٌة بة ػيَوةيةكى طةسةكى بة بىَ طشٌ يذاُ بة ِةلووةةسد يةاُ ليَّةاتوويي بكةةسةكاُش     سيَك

ٌيؼاٌة  كاسي ةس  دميوكشاتيضةكشدٌة. ِابشوةاغ ئةةً ثشؤطظةة بةة ٌَيواخنةود  ئاطةتى بةاَي        

                                                           

األخالم ٚاحلط١ٜ بني ضطٚض٠ ايٛادب ٚعكال١ْٝ ايتٛاقٌ ايسميٛقطاطٞ )َٔ ناْ( إىل  . ععايسٜٔ اخلطابٞ،480
 .7لة  6طةسضاوة  ثيَؼووش ه ، ٖابطَاؽ(

 .7لة  5و4. ِةواُ طةسضاوةش ه 481
 .19لة 11. واستني ليت ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه 482

483. Ibid .140-141. 
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دواجاس ئاوارة بةوة دةكا  كة دةسةزلاوى وتوويَز  484ٌاودةبا  كة داتا صةيٍييةكاُ دةخاتةسِوو.
ةكاُ و ئةو طياطةتاٌة  ِاتوٌةتة ئاساوة بؤ ضاسةطةةسكشدٌياُش كةاتىَ بةة ياطةايي     لةطةس كيَؼ

دادةٌشيَت كة ئةةً سةوتةة لةة ِةةٌاو  ضواسضةَيوةيةكى دةصطةايي لةة ثةيَؽ دا وةطة  كةشاو           
بةدواداضووٌى بؤ بكشيَت. ِيَىا بؤ ئةوة دةكا  طشٌ ى خؤ  ِةية ئةطةس طياطةتةكاُ غشيٍَةة  

ةسوةساٌة بؤ ئةوة  لة طوزلاٌياُ دَلٍيا بةني لةطةةهَ طيظةتةوى ياطةايي     ريَش ثيَذاضووٌةوة  دادث
كؤوةَل ا لةة دووتةويَى ضةةوكى دميوكشاطةى سيَكةاسيي دا      »ِةس بؤية بة سا  ِابشواغ 485دا.

سيَكاسة ياطاييةكاُ تةٌيا لة ػويٍَى بة ياطةايي  و  486«سيَكخةس -دةبيَتة جعاكيَكى ياطايي خؤ
ةسرةوةٌذييةكى طؼتى بةَش طؼةتى بةووُ و بةسرةوةٌذييةةكاٌيؽ     لةقةَلةً دةدسيََ كة دةسبشِ  ب

دةتواٌَ بةً جؤسة تاقى بكةيٍةوة كة بؤواُ دةسبكةويَت كة ئايا ئةو طشيَبةطتاٌة  كة ليَيةةوة  
طةسضةاوة دةطةشُ بةساطةتى ٌيؼةاٌذةس  ِاوطةةٌ ى بةسرةوةٌذييةكاٌةة يةاُ بةة ثيَطةةةواٌةوة         

ا  بة بىَ وةبةسضاو طشتٍى سةصاوةٌةذ  ئاصاداٌةة و   بةسرةوةٌذ  وةػشوعى ييةٌيَك ثيَؼيَن دةك
كةواتة ي  ِابشواغ طشيَبةطت بة وةةسجىَ ئةخ قيةة و بةة وةةسجىَ      487فؤسواَلى ييةٌةكة.

دةبيَ داٌى ثيابٍشيَت  و طشاٌتى جيَبةجيَكاساٌة  كؤوةَل ا  بؤ دابني بكشيَت كة تةٌيا ئاوشاصيَك 
ِةس ئةوةٌذة بةغ ٌيية كة طشيَبةطت لةطةس بٍةوا   ٌةبيَت بؤ ييةٌيَكى طشيَبةطتةكةش كةواتة

ليَةشةوة ئةطةةس    488سةصاوةٌذ  داوةصسا بيَتش بةَلكو ثيَويظتة طشيَبةطت دادثةسوةساٌةؾ بيَةت. 
تاك ياُ طشوث لة ريش سةوػيَكى ٌةخواصساو دا بطٍة ٌاو طشيَبةطتيَكةوة كة طوصاسػت ٌةبيَت لة 

ليَةشة دا سيَكةاس    » ية و ٌةة دادثةسوةساٌةيةة. بةةَيً    ئريادة  ئاصاداٌة  خؤياُ ئةوا ٌة ئةخ ق
دادثةسوةساٌة ياُ وٍظفاٌة دياس  ٌاكشيَتش بةَلكو دياس  كشدٌى وةسجةكاٌةة قبةوهَ كةشدُ كةة     

 489.«سةٌ ة بتواٌىَ بة ػيَوةيةكى ػةسعى باٌ ةػة  ٌؤسواتيعى دادثةةسوةس  كةػة  بكةا    
ؽ وةختة ٌييةة بةةَلكو سيَكاسةكةاٌى    ئةوةؾ واٌا  واية كة خود  دادثةسوةس  ضةوكيَكى ثيَ

ياطةا بةة   طةيؼنت بة دادثةسوةس  دةبىَ ػةسعيةتى خؤ  لةة ئةريادة  ِةةووواُ وةسطشتبيَةت.     
                                                           

484.Ibid. p.340-341. 
485. Ibid. p 167. 

 .25لة  21طةسضاوة  ثيَؼووش ه . زاًْٝٛ َاضتٛؾًٞ، 486

 .118. يوسطَ ِابشواغ ش طةسضاوة ثيَؼووش ه 487
 . ِةواُ طةسضاوةش ِةواُ يثةسِة.488
 .124طةسضاوة  ثيَؼوو ش ه . َاضى فريٟ ، 489
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ػةسعى داٌاٌشيَت تةٌيا ئةوكاتة ٌةبيَت كة ثةيوةطت بيَت بةة ثشةٌظةيثى دميوكشاطةى كةة لةة      
طةةةسبةخؤ  طفتوطةةؤ  كةةشاوة دا دةسدةكةةةويَت و دسوطةةت بةةووٌى ئةةريادة  ٌيَواخنةةود  و     

ِةس بؤية ِابشواغ ئاوارة بةوة دةكا  كةة بةةو سادةيةة  كةة باٌ ةػةة        490لةخؤدةطشيَت.
دسوطتى ٌؤسوةاتيغ صيةاتش ثؼةت بةة طةؤليذاسَيتى ببةطةتَى كةة لةطةةس بٍةةوا  ثشؤطظةى           
ثةيوةٌذيكاس  داوةصساوةش بةِةواُ سادة ثشةٌظيثة دميوكشاتيةةكاٌى دسوطةت كشدٌةى ئةريادة و     

لةة سواٌ ةة     491ا لة دةوَلةةتى وةؤديَشُ دا صيةاتش طةةقاو ري دةبيَةت.     ثشةٌظيثى طؼتى ياط
سيَكاسييةوةش دادثةسوةس  طياطى بةػيَوةيةكى كشدةيةي و بٍةةسِةتى ثةيوةطةتة بةةو دةسفةتةة      
بةخؼشاواٌة  كةة بةة ِةةووواُ دةدسَيةت بةةو طةيفةتة  ِةاووَيتني و ثاػةاُ طةويَ شتَ لةة           

بةةةسطش  كةةشدُ ليَةةى بةوةبةطةةتى طةيؼةةنت بةةة  تيَشِواٌيٍةةةكاٌياُ بةةة ػةةيوةيةكى ئاػةةكشا و
دةسةزلاويَكى كشدةييش كؤوةَل ا  دادثةسوةس ئةو كؤوةَل ايةية كة باػرتيَ وةسجى بةػةذاس   

ليَشة دا ضةوكى صؤسيٍة دةبيتة كيَؼة  492دابني بكا  كة لة ئاطتى  طفتوطؤ  كشدةيي دا بيَت.
ةوا دةطةةَيتى طياطةى بةػةةسعى    خواطت و بؤضووٌى صؤسيٍة دةبيَتة جؤسة ياطايةك كضوٌكة 

دةكا  بةَيً لَيشةدا ئةوة  جيَ ا  ثشطةياسة خةؤ كةويٍةةؾ لةة كؤوةةَل ادا ِةيةةش دةبَيةت        
ئةواٌيؽ بة بؤضووٌى صؤسيٍة ساص  بَش ِةس ئةوةػة صؤس جاس ثشطياس دسوطت دةكا  دةسِةةو  

يي ِةةبيَت و  كاتىَ بابةتةكةة طشٌ يةةكى ويَةزوو   »بة طةستاطةس  ثشؤطة  دميؤكشاتىش ضوٌكة 
ثةيوةطت بيَت بة ٌاكؤكى قوَليي بةِايي و بشِياس  ثةيوةطت بة جةوظةةسطري  سا و بؤضةووُش   
ئةوا ئةو ذضب و ذكووةتاٌةة  ثؼةت بةة ثشةٌظةيثى صؤسيٍةة دةبةطةنت دةكةوٌةة رَيةش بةاس           

ِابشواغ جةخت دةكاتةوة كة دميؤكشاطى دةبيَت سووٌى بكاتةةوةش ئاليةةتى    493«.كيَؼةكاٌةوة
ى كةويٍة لة صةبش و صةٌ ى صؤسيٍة ضيية )ئةوة لة كاتيَكذا ئالية  و صةبش و صةٌ ةيؽ  ثاساطتٍ

ثَيٍاطة  تايبةتى خؤ  دةويَت(ش ضوٌكة صؤس جاس كةةوا كَيؼةة لةة ٌَيةواُ ئةةً دوو ضةيٍة ٌةا        
يةكظاٌة )صؤسيٍة و كةويٍة( طةس ِةَلذةدا ش ئاوارة بةوة دةكشيَت كة با كيَؼةةكة بةة ياطةا    

ةَيً دةبيَت ئاطاداس  ئةوة بني خؤ ياطاكةؾ ِةس بة دةٌ ى صؤسيٍة ضواس ضيَوة  ضاسة بكشيَتش ب
                                                           

 .62ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه طتيفاُ ِابش. 490

 .140-139. يوسطَ ِابشواغ ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه 491
 .124ش طةسضاوة  ثيََؼووش ه َاضى فريٟ . 492
 .140طةسضاوة  ثيَؼووش ه. ز. ؾريظاز ايٓذاض، 493
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دةسةزلاوةكاٌى دةٌ ذاُ ئةةوة  »بةَيً 494بؤ كيَؼشاوة و لة ريَش كؤٌرتؤَلى دةطةَيتى صؤسيٍةداية.
سووُ دةكاتةوة كة صؤسيٍة لةصؤسبةة  كاتةةكاُ دا صؤسيٍةيةةكى ٌةاجيَ رية و ِةسبؤيةة دةكةش َ       

ئةوةؾ وا دةكا  كة دميوكشاطى تةٌيا بشيتى ٌةبيَت  495«.ٌاوصةد  بكةيَ ’جوَيوصؤسيٍة  ʼبة
لة ِةَلبزاسدٌى طؼتى بةةَلكو ثشؤطظةى دسوطةت كشدٌةى ػةةسعيةتى بةةسدةواوبيَت بةةِؤ         

ثشةٌظيثى كؤٌرتؤهَ كشدٌى ئةجيٍَذا لةطةهَ ضةوكى ساويَز لةة   بةػذاس  ضايك و سؤػٍ ةساٌةوة.
يَيذا ػةسعيةتى ياطا لة طةس بٍةةوا  قبةوَلى ِةةووو ِاووَيتيةاُ     دميوكشاطى دا تةباية كة ت

دادةوةصس َ و لة دميوكشاطى ساويَزطةس  دا ِةوهَ دةدسيَةت لةة سيَ ةا  سيَكةاسة ياطةاييةكاٌةوة      
دةتواٌني بشِوا بة ػةسعيةتى ئةو ياطةا داٌشاواٌةة   »ِابشواغ دةَليَت   وافى كةويٍة بثاسيَضسيَت.
ساويَزطةةس    -وو ِاووَيتياٌى لةطةسة لة وياٌى ثشؤطظى  ياطاداٌاُبكةيَ كة سةصاوةٌذ  ِةو

بةثيَى ثشةٌظيثى دميةوكشاتى ِابشوةاغ    496.«دوسودسيَز كة  ثؼت بة بٍةوا  ياطايي دةبةطتىَ
تاكةةة تاقيكشدٌةةةوة بةةؤ سادة  ػةةةسعيةتى ياطةةاكاُ تاقيكشدٌةةةوة  سيَكاسييةةة. ػةةةسعيةتى 

ئايا داسِػتٍى ياطاكاُ بة سيَ ةيةكى ساطت بووةش ٌةةك  ياطاداٌاُ تةٌيا دةوةطتيَتة طةس ئةوة  
لةطةس ئةوة  ئايا ثَيوةسة ٌؤسواتيعةة جةوِةسييةة ثةيَؽ وةختةة دياسيكشاوةكةاُ بةةد دَيٍَيةت        

ٌاوةسؤكى بةسِةً ِيٍَاٌى دميوكشاطى لة ئاطتيَكى ساطت  497طةباسة  بة ضاكة و خشاثة ياُ ٌا.
سيَكةاس  دا ٌةاوةسؤكى ئايةذياىل دميوكشاطةى لةة       دا دةتواٌىَ ضايكى ِةبيَت و لة دميوكشاطةى 

عةقَمى ئةصوووٌى و لة ػيَوة  ثشاطىاتيكى دا بة دياس دةكةويَت و ئةةً سيَكاساٌةة لةة ػةكمى     
يةةكيَك لةةو سةخٍاٌةة  كةة      498دةصطا لة خاَلى ثيادةكشدٌى طيظتةوى ياطايي دا دةثيَوسيََ.

ش ئةوةيةة كةة كةاتىَ    غشيَتةةسِوو س  در  تيَشِواٌيٍةى سيَكةاسيي ِابشوةاغ بةؤ دادثةةسوة      سةٌ ة
بابةتةكاٌى دادثةسوةس  دةخشيٍَة ريَش ثشؤطظى دميوكشاطىش وةتشطى ئةوة لةطةس سيَكاسييةةكاُ  

بةَيً تةٌيا دةطةت ِةةَلربِيَ ي    ِةية كة لةواٌةية دةسةزلاوى طتةوكاساٌة بة ػةسعى بكةُ. 
. بؤ ئةوة  ياطايةك ػةةسعى  كةطاٌى وةك ِابشواغ بةغ ٌيية بؤ ػةسعيية  داُ بة ياطاكاُ

بيَتش ثيَويظتة ِةووواُ بتواٌَ سةصاوةٌذ  لةطةةس دةسبةربُِ و ئاػكشاػةة كةة كةويٍةيةةكى      
                                                           

494 . Ibid., p.293. 

 .126طةسضاوة  ثيَؼووش ه . ز. ؾريظاز ايٓذاض، 495

496 . Ibid., p..110. 

  .271طةسضاوة  ثيَؼووش ه . نٛئ فاضيٞ، 497

498. Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung,a.a.O, p. 367. 
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ئةةخ قياتى  كدياسيكشاو لة طةس سيَكاس  ئةوتؤ ساص  ٌابيَت. بةً جؤسة وةسجة ئايذيالييةةكاٌى 
ٌيَةت كةة ثيَؼةى      ِابشواغ سيَكاس  ويكايي بؤ واف و دةسفةتةة دياسيكشاوةكةاُ دادة  كطوتاس

  499جؤسةِا طياطةتى طةسكوتكةساٌة دةطشيَت.

ِةووو مجوجؤَلةكاٌيؽ دةبيَت بةة ووكةووى لةبةةس ضةاو ب رييَةت و ِةةووو        ىػةسعيةت
بشِطةكاُ ثؼت ئةطتووس بَ بةوة  كةوا بة طويَشة  ياطا جيَبةجىَ كةشاوة و ِيَةض  ػةةسعيةتى    

يةك دا تاكةة ضاسةطةةس  ػةةسعية      لة طياقى ثؤطت ويتافيض»ِابشواغ ثيَيواية 500لةطةَلة.
بةً ػيَوةية دةطةَيتيَك كةوا 501«.بشيتية لة سيَكاس  دميوكشاتى كة طؼتاٌذُ بؤ ياطاكاُ دةكا 

طةسضاوةكة  ئريادة  ِاووَيتياُ بيَت و ِةووو قؤٌاغةكاٌى بة طةويَشة  سيَكةاسة ياطةاييةكاُ    
طةةايي و طياطةةيةكاُ بشِيبيَةةت و تاكةةةكاٌى كؤوةةةَل ا ِةطةةت بكةةةُ بةةة ساطةةتى دةصطةةا يا 

سةٌ ذاٌةوة  سا و بؤضووٌى ئةواٌة و ِةةووو بٍةةوا ياطةايى و ػةةسعيةكاٌيؽ بةة طةويَشة        
طيظتةً سؤَلى خؤياُ دةطيَشُِ ئةوا سادة  يةكاٌ ري  و طؤليذاسيَتى كؤوةَييةتى و طةقاو ري  

 طياطى بةسص دةبيَتةوة.
كشاطةى ساويَزطةسييةة و ِةةوهَ    بةً جؤسة تيؤس  ئةخ قياتى طفتوطؤ بةػيَكى طةسةكى دميو

دةدا  ِةٌذ َ ثشةٌظيثى يوٌيعيَشطاهَ لة وياٌى طفتوطؤيةكى كشاوة طةةباسة  بةة طياطةة  و    
بةِا كؤوةَييةتيةكاُ بيٍَيَتة ئاساوة و ِابشواغ ئةوة بة ئةخ قى ٌيَواخنود  ٌةاوصةد دةكةا .   

ساُ سةِةٌةذ  طةرتاتيز    ئةخ قى طوتاس  كة لة سةوػى ئايذياىل قظةدا ديَتةة ئةاسا و بةػةذا   
كةةشدةوة بةةةيوة دةٌةةيََش ئةةةخ قيَكى سيَكاسييةةة و لةةة ضواسضةةيَوة  عةقَ ٌيةةة  و كةةشدة    
ثةيوةٌذيكاس  دا ديَتة بةسِةً و ئةوةؾ لة تواٌظتى صوةاُ و ثشاطىةاتيكى طؼةتى دا خةؤ      

ةسبةشِيَش  دةٌويٍَىَ كة تيَيذا ئةوخوداٌة  تواٌا  قظة و كشدةوةياُ ِةية دةبٍة خاوةُ وةافى ساد 
 بةوةسجيَك دسوطتى سيَكاسة دميوكشاتيةكاٌى وتوويَز قبوهَ بكةُ .

 

 
 باضى ضَييةم

                                                           

 .272ِةواُ طةسضاوة ش ه . 499

500. Jürgen Habermas, Between Facts and Norms,op.Cit. p.299. 

 .25لة 18طةسضاوة  ثيَؼوو ش ه  . زاًْٝٛ َاضتٛؾًٞ،501
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 يابسواع و ضَى وؤدَيمى نؤزواتيعى دميوكساضى

 )ليرباَلى، كؤوازى ، زاوَيرطةزى(
ِةسوةك لة باطى ثيَؼوو دا ئاوارةواُ بةؤ كةشد ِابشوةاغ لةة تويَزيٍةةوةكاٌى خةؤ  دا        

وؤديَميَةك دةخاتةةسِوو كةة بةة      داوؤديَمى ٌؤسوةاتيعى دميوكشاطةى   طىَبةتايبةتى لة وتاس  
طياطةتى ساويَزطةس  ياُ دميوكشاطى سيَكةاسيى و ِةٌةذيَ كةاتيؽ بةة دميوكشاطةى طفتوطةؤيي       
ٌاوديَش  دةكا ش كة ئةلتةسٌاتيعى وؤديَمى ليرباىل و كؤواسييةش كة دةتواٌيني )بةؤ يووٌةة ي    

ؤصيٍةوة(ش بةَيً توةة طةسةكييةكاٌى خؤ  لة ِةةسدوو يووٌةكةة   ِاٌا ئاسيٍَت و جؤُ ساوَلض بيذ
وةسدةطشيَتش واتة ئةً وؤديَمة بة ديويَك دا طةسلةٌو َ بوٌياتٍاٌةوة  ييةٌة ثؤصةتيعةكاٌى ئةةً  
دوو وؤديَمةيةش بةديوةكة  تشيذا ئاويَتةكشدٌيةتى بة تيؤسةكة  خؤ  كة بٍطيٍة طةسةكيةكاٌى 

تيؤس  كشدة  ثةيوةٌذيكاس  و داوةصساٌذٌى فةلظةفة  ٌيَواخنودييةوة ثةيوةٌذ  ساطتةوخؤ  بة 
ِةية وةك ئةلتةسٌاتيعيَك بؤ فةلظةفة  خوديى يةاُ ئاطةاييش ليَةشةدا ِابشوةاغ تيؤسيَةك بةؤ       
دميوكشاطى دةخاتةسِوو كة لةيةك كاتذا ٌيؼاٌة  بةةسةو كةاوَمرت بشدٌةى دميوكشاطةى و ِيَىةا       

ئةً  ةكشٌى خؤ  لة ضواسضيَوة  سيَكاس  ياطايي دا دةدؤصيَتةوة.بريدؤصيَكة كة ئةطةسةكاٌى ثياد
خاَلى لة صؤسةومىَ و دةطةَيتة  Communicationسيَكاساٌة طشاٌتى ثاساطتٍى ثةيوةٌذيكاس  

                                                           

 َعٝاض١ٜ يًسميكطاط١ٝ ، تطمج١ ٚ تكسِٜ: ذلُس األؾٗب، َطادع١: ز.ععايسٜٔ شٜٛضغٔ ٖابطَاؽ، ثالث١ منا  
١ً ع١ًُٝ ذله١ُ تعين بسضاغات ايجكاف١ٝ تكسضٖا ن١ًٝ اآلزاب ظاَع١ ايبحطٜٔ، ايعسز اخلطابٞ، ثكافات ، دل

 .2009، غ١ٓ 22
 ِةسوةِا لةً طةسضاوة ئيٍ ميضية دةطت دةكةويَت:

- Richard Kearney and Mark Dooley, QUESTIONING ETHICS, Contemporary 

debates in philosophy, Routledge , London and Ne York, 1999, pp.135-144. 

- Jürgen Habermas,Three normative model of democracy, -Constellations Volume 

I, No I, 1994.. Published by Blackwell Publishers, I&9 Cowley Road, Oxford OX4 

IJF, UK and  Cambridge, MA 02142, USA.pp.1-10. 
 ِةسوةِا بة ئةَلىاٌى:

- Jürgen Habermas, “Drei normative modelle der Demokrate ” in 

Jürgen Habermas, Dei Einbeziehang des Anderen: Studien Zur politischen Theorie, 

Suhrhump,f/m, 1996,pp.277-292.  
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دا كة ِةووو تاكةكاُ بة سيَضطةشتَ لةة بٍةةواكاٌى ئةةخ قياتى      Communityلة جعاكيَك 
 بةِا و بري و بؤضووٌةكاٌياُ بكةُ. Validity Claimطفتوطؤ بتواٌَ باٌ ةػة  دسوطتى 

 
 تَيِسوانيهى ليرباىل و كؤمازى بؤ دميوكساضى تةوةزى يةكةم:

ِابشواغ ئاوارة بةوة دةكا  كة لة ريَش تيؼكى كاسةكةاٌى بريوةٌةذ  ئةةوشيكى فشاٌةك     
ية تويَزيٍةوةكة  خؤ  لةوةسِ دميوكشاطى ليرباه و كؤواس  دةطت ثيَذةكا  و ثيَيوا ويؼمىاُ

 ِةسدوو وؤديَمةكة بة جؤسيَك لة جؤسةكاُ درةتياُ ِةية لة تيَشِواٌيٍياُ بؤ:
 طشوػتى دسوطت بووٌى ئريادة  طياطى. -3واف  ش  -2ِاووَيتى ش -1

ثاػةةاُ ِةوَلةةذةدا  لةةة ريَةةش تيؼةةكى سةخٍةةةطشتَ و ِةَلظةةةٌ اٌذٌى ئةةةً دوو وؤديَمةةة  
يَكاسييةة و بةكطياطةةتى ساويَزطةةس ك    يووٌةيةكى بةدين غاتةسِوو كةة خةاوةُ طشوػةتيَكى س   

ٌاوةصةد  دةكا . ِابشواغ ئاوارة بةوة دةكا   كة سواٌ ة  دميوكشاطى ليرباه و كؤواس  بةؤ  
 ثشؤطظي دميوكشاتيش جياواص  طةسةكى ٌيَواٌياُ ثيَك ديٍَىَ.

                                                           

   ُفشاٌك ويؼمىا Frank I. Michelman 1936)-    يةكيَكة لة سابةساٌى  ياطا لة ئةوشيكاش )
طتا  صاٌكؤ  سؤبش  وانيظية لة قوتاغاٌة  ياطا  ِاسظاسد. ويؼمىاُ تويَزيٍةوةيةكى كاسي ةس  واوؤ

كة كاسي ةس  ساطتةوخؤ   ووَلكية ش قاصاٌخ و ئيٍظافشطةباسة  بة ثيَذاضووٌةوة بة ياطا ٌووطيوة بةٌاو  
وةك جيَ ش  طةسؤكى 1996 -1994لةطةس ِةوواسكشدٌى دةطتووس  ئةوشيكى ِةبووة. لة ٌيَواُ طاَلةكاٌى 

 2001-1998كؤوةَلة  ئةوشيكى بؤ كاسوباس  طياطى و ياطايي و فةلظةفى خضوةتى كشدووةش لة طاَلى 
خةَيتى كؤوةَلة  فةلظةفة  ئةوشيكى بةدةطت ِيٍَاوة.  2005بووة بة طةسؤكى ئةً كؤوةَلةية. طاَلى 

لة بةػذاسية طةوسةكاٌى لة بواس  فيكّذاش كة ِةوةِا خةَيتى ِيٍَش  فميثظى ثىَ بةخؼشاوة وةك سيَضليٍاٌيَك 
 لة واوة  طةدةيةك دا تةٌيا بيظت جاس بةخؼشاوة. بةػيَك لة تويَزيٍةوةكاٌى بشيتني لة : وافى ٌةرويَشداو

Unenumerated  لةطاية  دةطتووسطةسايي جةواوةس  داش طؤظاس  صاٌكؤ  ثةٌظيمعاٌيا بؤ ياطا
كؤوةَييةتى و ثاطاو  طياطةتى ليرباىلش طؤظاس  ٌيَودةوَلةتى ش دةطتووسش وافى 2006ش121دةطتووس ش 

. كيَؼة  ٌاكؤكى ساظة  دةطتووس ش ئايا طوتاسةكاٌى ثيادةكشدُ ياسوةتيىاُ 2003ش 13ياطا  دةطتووس ش
ش وؤديَشٌةش ػوٌاغ 2002دةكةُ؟ طةباسة  بة ِابشواغ و ثشاطىاتيضًش ً.ئةبولفياشً. بوكىاُش غ. كيىثعش 

 .1999ش1009ى دةطتووس ش صاٌكؤ  ديٍَعيَششو ٌيؼتىاٌيةت

  http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Michelman   طةسضاوة: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Michelman
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 ضياضةت لة ز وانطةى ليرباليةوة: -1

ثشؤطشاوظاص  دةوَلة  لة » ية لة لة سِواٌ ة  ليريالييةوة ئةسكى ثشؤطظي دميوكشاتى بشيتي
ثَيٍاو بةسرةوةٌذ  كؤوةةَل اش دةوَلةة  لةةً وؤدَيمةة دا وةك ئةاوَيش  بةةسَِيوةبشدٌى طؼةتى و        
كؤوةَل ا وةك طيظتةويَك بؤ ثةيوةٌذ  ٌيَواُ تاكة ئاطاييةكاُ و كاس  كؤوةَييةةتي كةة لةة    

بوٌياد  باصاسيَةك كةة     502.«ووباصاسِ داوةصساوةش دةخشيَتةسِ ئابووس  Structureطةس بوٌياد  
لة خؤيذا خاوةُ ثشةٌظيثى ٌةطؤسِ و تؤكىة  وةك سيَضطشتَ لةة طشيَبةطةت و ئةاصاد  جوَلةيةةش     

 503«قؤٌاغةكاٌى طؤسِاٌى خؤ  بة طةسكةوتووي تيَثةسِاٌذووة»ِةسوةك )وكفشطؤُ( دةَليَت 
ئةوة لة  يياُ وبة ثيَى ئةً تيؤسةش طياطة  واتة دسوطت كشدٌى ئريادة  طياطي بؤ ِاوَيت

ضواسضيَوة  طيظتةويَكى طياطى طةقاو ريدا جيَبةجىَ دةكشيَت كة ِةووو تاكةةكاٌى كةؤكَ   
ِةَلذةطتىَ بة ئةةسكي كؤكشدٌةةوة و    لةطةس وةػشوعيةتى بشِياس و ياطاكاٌى و ليَشة دا دةوَلة 

سكةة  بةسجةطتةكشدٌى بةسرةوةٌذ  تايبةتى بؤ ِةووواُ لة بةساٌبةس جيّةاص  دةوَلةة  كةة ئة   
تايبةتييةكة  بشيتية لة تةوصي  كشدٌى دةطةَيتي طياطي لةة ثيٍَةاو بةة ديّيٍَةاٌى ثةشؤرة       

كةواتة لة تيَشِواٌيٍى ليرباىل دا ئةسكى دميوكشاطى داسِػتٍى ثشؤطشاً و ث ٌة بةؤ    504ِاوبةؾ .
دةوَلة  و كؤوةَل ا و سيَكخظتٍى كةؤ  بةسرةوةٌذييةة كؤوةَييةتيةكاٌةة و ئةوةة ثؼةت بةة       

ثةسوةس  باصاسِ دةبةطتىَ وةك تةوةى سيَكخةةس  ثةيوةٌذييةةكاُ.  بةة ػةيَوةيةكى طؼةتى       داد
دةتواٌني ئاوارة بةوة بكةيَ كة تيؤس  دميوكشاطى ليرباه تيَشِواٌيٍى تايبةتى ِةية بؤ ضةةوكى  
ِاووَيتى و وافة تاكةكةطيةكاُ  و ػيَواص  دسوطت بووٌى سا و ئريادة  طياطةى و ثشؤطظةى   

دةوَلة  دةصطايةكى سيَكخةس  بةسرةوةٌذيية جياواصةكاٌى تاكةكاٌى كؤوةَل ايةة و  دميوكشاتىش 
 ئابوو  باصاسِ. دادثةسوةس لؤريكى ئةً سيَكخظتٍة تةباية لةطةهَ 

 
 تيَشِواٌي دميوكشاطى ليرباىل بؤ ِاووَيتي: . أ

                                                           

  .219ِابشواغش طةسضاوة  ثيَؼووش ه  . يوسغ502َ

(ش ه 2003)1382دي شش تّشاُش فشطوُش طة ضّشة دووكشاطىش  : دليذ وذديش ٌؼش  وكطي. بى. . 503
90. 

 . ِةواُ طةسضاوةش ِةواُ يثةسِة.504
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( ديةاس   احلكدٛم شاتٝد١  بة ثيَي تيَشِواٌيٍى ليربالي سةوػي ِاووَيتيياُ بة ثيَي وايف خودي )
دةكشيَت كة دةتواٌَ طود  ليَ وةسب شُ لة ثةيوةٌذي لةطةهَ دةوَلة  و ِاووَيتييةةكاٌى تةشدا.   

 ئةً وافاٌة بٍطيٍةكةياُ بؤ وافة طشوػتيةكاُ دةطةسِيَتةوة. 

ِةةوهَ دةدةُ بةؤ    ديَمة دا بةو طيفةتة  خاوةُ وافَشِاووَيتيياُ لةً وؤ
لةو طٍووسة  ياطا دايشِػتووةش طوود دابني كشدٌى بةسرةوةٌذي تايبةتى خؤياُ 

لة ثاساطتٍى دةوَلة  وةسب ةشُش بةة ثةاسيَضساوبووُ لةة دةطةوةسداٌى خةودي       
دةوَلةتيؼةوة كة ثابةٌذبووٌى ػةسعى ثيَؼيَن دةكا   لة ثيٍَاو دةطةوةسداٌى  

 505ػةسعى.
ظةت و  كةواتة لة دوٌيابيٍى ليرباىل دا دةوَلة  ِةوهَ دةدا  بؤ فةساِةً كشدٌى بياظى ثيَوي

سيَكاس  ياطايي بؤ دسوطت كشدٌى فؼاس لة ييةُ جةةواوةس  خةَلكةةوة لةة ثيٍَةاو جيَبةةجىَ      
ليَشةدا وافةكاُ لة خود  خؤياُ دا دةكةوٌة ثيَؽ دسوطت بةووٌى   506كشدٌى داواكاسييةكاٌياُ.

 دةوَلة  و تةٌيا ذكووة  دةتواٌيَت لة سيَ ا  سيَظا و ياطاكاٌةوة ضواسضيَوة  دةطتووسيياُ بؤ
دابٍيَتش ئةوة سةطة طةسةكييةكاٌى بؤ تيَشِواٌييٍى جؤُ لوك دةطةسِيَتةوةش كةة دةوَلةة  سؤَلةى    

ذوكىى ئةةو سؤَلةة  كةة    »ٌاوبزيواٌى دةطيَشيَت و ثاسيَضطاس  لة وافةكاُ دةكا . بةً جؤسة بة 
ِاووَيتي بة ػيَوةيةكى طؼتى لة كةؤ  ثشؤطظةى دميةوكشاتى دا داطةري  دةكةا ش طةٍووس و       

 507«.شدٌى ئةً سؤَلة طةسبةخؤ ٌيية لة ضةوكى واف كة بةةسدةواً ثةيوةطةتة ثيَيةةوة    دياسيك
ئةوة  ثةيوةٌذ  بة وؤديَمى ليرباليةوة ِةية بة ِؤ  جةخت كشدٌى لةطةس بةاصاسِ وا  كةشدووة   
كة ثشطى طؤليذاسيَتى كؤوةَييةتى ٌيَةواُ ِاووَيتيةاُ و دادثةةسوةس  كؤوةَييةةتى خظةتؤتة      

طياطيةكاٌى خؤ  و طةةسةِسا  ئةوةة بةة جةةخت كشدٌةةوة  لةطةةس وةافى        دةسةوة  بايةخة 
ئةً وافة خودياٌة وافى ٌيَ ةتيفني كةة  » كةواتة  شٌي ةتيغ وا دةكا  ِاووَيتياُ ٌاضايك بَ

ثةساويَضيَكى يوةكى دةبةخؼيَت و لة ضواسضيَوة  ئةوةدا خاوةُ وافةكاُ ئةاصادُ لةة ِةةووو    

                                                           

 .219. يوسغَ ِابشواغش طةسضاوة  ثيَؼووش ه505
 .52. طى. بي. وك فشطوُش طةسضاوة   ثيَؼووش ه  506

 .391، ٍ طةسضاوة  ثيَؼوو. ذلُس األؾٗب ، 507
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طةباسة  بة وافة طياطييةكاٌيؽ سِاطةتة و صةويٍةيةةكى    ئةوة 508«.صؤسة وميَيةكى دةسةكى
يةكظاٌة بؤ دسوطت بووٌى بشِياس لة طةس ضاسةٌووغ و دةسفةتى بةػةذاس  لةة كةؤ  ثشؤطظةى     

 دميوكشاطى دا لة سيَ ا  داوةصساوةكاٌةوة.
 :تيَشِواٌيٍى دميوكشاطى ليرباىل بؤ واف  -ب

ويَكى ياطايي لةوةداية كةة لةة ِةةووو    بة ثيَي تيَشِواٌيٍى ليرباليش واٌا  ِةووو طيظتة
ذاَلةتةةةكاُ دا سِيَ ةةة بةةة ديةةاسي كشدٌةةى وافةةة ووطةةتةذةقةكاُ دةدا  بةةؤ رواسةيةةةك لةةة  

بةَيً دةبيَت ئاوارة بةوة بكشيَت كة جةخت كةشدُ لةطةةس وةاف و سا  تةاك لةة       509تاكةكاُ.
ٌيية كة دةوَلةة   رياٌى خؤ  و بةػذاس  خؤويظتاٌة  لة كاسوباس  كؤوةَييةتى دابةو واٌاية 

بةةسِا    510سيَ ة دةدا  بةسرةوةٌذ  و سا  صؤسيٍة لة بةساٌبةةس سا  تةاك دا صيةاٌى ثيَب ةا .    
ِابشواغ ثيَ ة  ِاووَيتياُ بةِؤ  وافى تاكةكةطى دياس  دةكشيَت كة لة بةساٌبة دةوَلة  و 

يةاُ لةة   ِاووَيتيةكاٌى تش دا ِةيةتى. تا ئةةو كاتةة كةة تاكةةكاُ بةسرةوةٌةذ  تايبةةتى خؤ      
ضواسضيَوة  سيَظا  ياطايي دا بةدةطت بيٍََ ذكووة  ثاسيَضطاسياُ ىلَ دةكا . لةةً تيةؤسة دا   

لةة سواٌ ةة  ليرباليةكاٌةةوةش     طيظتةوي ياطايي لة وافة خودييةكاٌةوة ِةَلذةطةةٌ يٍَشيَت. 
رواسةيةكى صؤس لة وافةكاُ ِةويؼة بٍحيٍةكاٌى خؤياُ لة ياطايةكى بةةسصتش دا دةدؤصٌةةوةش   

لةة تيةؤس    » جا ئةوة بة ٌيظبة  طياطةتةوة  ض لة عةقَميَكى باَيوة بيَت ياُ لة وةذيةةوة.  
ليرباىل دا بٍةواكاٌى واف و ػةسعية  سةطى لة ٌاو كوافى باَيتشك  عةةقَمى بةاُ طياطةي    

Transpolitik Reason واتة طشوػت ئةً وافاٌة  بة تاكةكاُ بةخؼيوة. كةواتة  511«داية
 ةة  ليرباليةةوة  لةطةةس بٍةةوا  ِةٌةذَ  ثشةٌظةيثى جةوِةةس  و ٌةةطؤسِ         وافةكاُ لة سواٌ

دادةوةصسيََش و لة ِةٌذ َ ذاَلة  دا ِةواُ وافة طشوػتيةكاٌَ و لة ضواسضيَوة  دةطةتووس دا  
دادةسِيَزسيََ كة طٍووس  ٌيَواُ ئةسك و وافى ِاووَيتياُ لةطةةهَ دةطةةَيتى طياطةى و لةطةةهَ     

 يةكرت دا دياس  دةكا .
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 طشوػتى دسوطت بووٌى ئريادة  طياطى -د
لة تيَشِواٌيٍى ليرباىلش لة بٍةسِة  دا طياطة  كوس  دةكشيَتةةوة بةؤ ومى ٌةىَ لةة ثيٍَةاو      
داطريكشدٌى ئةو ػويٍَاٌة  كة دواتش سيَ ة بة تاكة طةسكةوتووةكاُ دةدا لة دةطةَيتى ئيةذاس   

يشوسة  دسوطت بووٌى سا و ئريادة  طياطى دا سؤهَ ب يَشُِ. لة ثاٌتايي طؼتى و ثةسلةواُ دا طة
لة سكابةس  ٌيَواُ بكةسةكاٌةوة دسوطت دةبيَت كة بةة طؼةتى ثابةٌةذُ بةة كةشدة  طةرتاتيز        
وئاوازلياُ ليَى ثاسيَضطاس  كشدٌة لة ػويٍَ ةكاٌى دةطةَي ش ليَشةدا طةسكةوتَ لة ػةسِةكة بةو 

ك كةطةايةتى و بةسٌاوةة  دةبةخؼةَ و    سةصاوةٌذيية دةثيَوسيَت كة ِاووَيتيةاُ بةة رواسةيةة   
لةة تيةؤس     512ئةوةؾ بة ثؼت بةطنت بة ثشؤطظى دةٌ ةذاٌى طؼةتى يةةك يى دةكشيَتةةوة.    

ليرباىل دا سادة  طةسكةوتَ لةطةس بٍةوا  تةئيذكشدٌى بةسٌاوة  ذضب و طشوثةكاُ دةبيَةت و  
طى دا ثيادة دةكشيَةت  بوٌياد  باصاسِ وةك وؤديَميَك بؤ طشاٌتى دادثةسوةس  بة طةس بوٌياد  طيا

و دةتواٌني بَميَني بة ثيَى ِاوكيَؼةكاٌى باصاسِ طياطة  ِاوطةةٌط دةكشيَةت. ليَةشة دا ثيَةوةس      
طةسكةوتٍى طياطة  و كاسطيَشِ  طؼتى بة ثيَى ذظاباتى قاصاٌخ و صياُ ليَك دةدسيَتةوة و لةة  

 ةةكاُ سكةبةسايةتيةكةة   ِةس ِةَلبزاسدٌيَك لة ٌيَواُ ييةُ و ذضبة طياطةيةكاُش  روةاسة  دةٌ  
يةك يي دةكاتةوةش ئةوةؾ ثؼت بة كشدة  طرتاتيز  دةبةطتىَ بة واٌا ِابشواطيةكة  واتةة  
لةً ثشؤطظة دا طشٌط بة دةطت ِيٍَاٌى صؤستشيَ رواسة وطةسكةوتٍة ٌة ػةيَواص  كشدةوةكةة و   

طةت بةووٌى   ضؤٌيةتى ثةيوةٌذييةكة. ِةسبؤية لة ثاٌتايى طؼتى و ثةسلةواُ دا طةيشوسة  دسو
سا  طؼتى و ئرياة  طياطى بة سكةبةسايةتى لة ٌيَواُ ِةووو بكةةسةكاُ ديةاس  دةكشيَةت لةة     

ِةسبؤيةة   513سيَ ا  كشدة  طرتاتيزيةوة كة ئاواٌخ ليَياُ ثاساطتٍى ثيَ ة  دةطةَيتى خؤياٌة.
ت ِةٌذ َ لة بريوةٌذاُش دميوكشاطى بة سكةبةسايةتى طياطةتةداسة ثيؼةطةسةكاٌة بةؤ بةدةطة  »

ِيٍَاٌى سا  ِاووَيتياُ ليَك دةدةٌةوة و ِةٌذيَكى تش ثيَياٌواية دميوكشاطةى طيظةتةويَكة كةة    
بشِياسة جةواعيةكاُ ثاؾ تاوتو َ كشدٌيَكى وسد و دووس و دسيَز  وةسدةطرييَةَ و ئةةً تيَشِواٌيٍةة    

يَشِواٌيٍى بة ثيَى تكةواتة  514«. طةسبةخؤيي تاكةكةطى و بةػذاس  ِاووَيتياُ بةسص دةٌشخيٍَىَ
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ليةةرباىل جياكشدٌةةةوة  ٌيَةةواُ جيّةةاص  دةوَلةةة  و كؤوةةةَل ا و دسوطةةت بةةووٌى ئةةريادة     
دميوكشاتياٌة  ِاووَيتياُ كة تةٌيا لة دةوَلةتى واف دا ثيادة دةبيَت توةيَكة لةة توةةةكاٌى   

 وَلةتيؽ دياس  بكا .دةطتووس و دةبىَ دةطتووس دةطةَيتى دة
ياسي كشدٌى ضاسةٌووطى ئةو ِاووَيتياٌة ٌيية ديَمى ليرباىل دكؤَل ة  وؤ

كة ساويَز لةطةس ئةو بواساٌة دةكةُ كة ثةيوةٌذ  بة خؤياٌةوة ِةيةةش بةةَلكو   
ومكةض بووٌة بؤ ٌؤسوةكاٌى دةوَلةتى واف لة كؤوةَل ايةكى ئابووس  دا كة 

دةكةةةا  بةةةة واٌةةةا  Salute Publicطشاٌتةةةى سصطةةةاسبووٌى طؼةةةتى 
  515ٌاطياطيةكة .

ش واتةة دةوَلةة  لةة    لةطةس كةليٍَى ٌيَواُ دةوَلة  و كؤوةَل ا داوةةصساوة   رباىلتيؤس  لي
ثؼةت بةطةنت بةة دةصطاكةاُ بةةسدةواً دووس  ٌيَةواُ       سيَ ا  طيظتةوى بريؤكشاطي و سؤتةني و  

بةة سا  ِابشوةاغ دميوكشاطةى ليةرباه      ِاووَيتياُ و دةطةَيتذاساُ تؤخ دةكاتةوةش ِةةس بؤيةة  
طياطة  لةبريدةكا ش لة جياتى عةقَ ٌيةتى ثةيوةٌذيكاس  ثؼةت بةة    واِييةتى ٌيَواخنوديى

عةقَ ٌيةتى ئاوشاص  دةبةطتيَت و جةخت لةطةس ئةوة دةكاتةوة طياطة  صؤس جياواصة لة باصاسِ 
و ئابووس . بة ثيَى ئةً بؤضووٌة دةوَلة  دةكةويَتة بةساٌبةس كؤوةَل ا و لة سيَ ةا  ثاسيَضطةاس    

تيةكاٌى تةاك و طةةسوةس  ياطةاوة ثةيوةٌةذ  ٌَيةواُ ِاووَيتيةاُ ديةاس         كشدُ لة وافة بٍةسِة
دةكشيَت. يةكيَك لة ييةٌة ثؤصةتيعةكاٌى لة وؤديَمى دميوكشاطى ليرباىل ئةوةية كةة تةاك وةك   
بكةسيَكى طةسبةخؤ دةويٍَيَتةوة بة ثيَطةواٌة  وؤديَمى كؤوةاس  كةة ئةريادة  تةاك لةة ٌيَةو       

وة.كة سةٌ ة ئةً )كؤ(ية دواتش لة فؤسوى ِةٌذ َ طشوثى دةطةةَي  و  ئريادة  كؤ دا دةتويٍَيَتة
بةسرةوةٌذخيواص دا خؤ  بٍويٍَيَت كة دووسة لة فةلظةفة  خؤ ش واتة تاكةكاُ ياُ ئةٌذاوةةكاُ  

 لة ِةوةكيةتى خؤياُ دا.
 
 ضياضةت لة تيَس وانيهى كؤمازى دا -2

كؤواسييةةوةش تةةٌيا لةئةةسكى    لة بةساٌبةس وةؤديَمى ليةرباىل دا طياطةة  لةة سواٌ ةة       
بةسِيَوةبشدٌى طؼتى و ساطشتٍى ِاوطةٌ ة  ٌيَواُ بةسرةوةٌذييةكاُ دا كوس  ٌابيَتةوةش بةةَلكو  
                                                                                                                                        

http://www.bazyab.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=37917&Item

id=43 
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لة ِةوةكيةتى خؤيذا دةوَلة  لة وياٌى طةيشوسة  بةكؤوةَييةتى كشدُ بة ثيَطةواٌةوة ليَشة دا 
بةؤ   ثيٍَاطةةيةكى ئةةخ قي   دسوطت دةبيَتش واتة كاتىَ دةوَلة  لةة طوتةاس  طياطةى خؤيةذا    

لةةةةً وؤديَمةةةة دا وةك فةةةؤسِويَكى  ِةوةةةةكى يةةةةك شتوو  ِاووَيتيةةةاُ دةخاتةةةةسِوو.   
كةة تيَيةذا    ة تيَشِاواٌكاساٌة)تأومي( بؤ طياقى رياٌى ئةةخ قى ويٍَةا دةكشيَةتش ئةةو ٌيَوةٌةذ     

ذ  ش ثةيوةٌة يةكى سةوةكى )عةفةو ( دسوطت بةووة ئةٌذاواٌى جعاكيَكى طؤليذاس كة بة ػيَوة
دووييةٌة  ٌيَواُ خؤياُ دةسك دةكةُش بةو طيفةتة  ِاووَيتي دةوَلةتَش ِةسبؤية ئةواٌةة بةة   
ئريادة و ئاطاييةوة ضواسضيَوة و ياطا بؤ ِةلووةسجى داٌثياٌاٌى دووييةٌة دادةسِيَزُ لةة ثيٍَةاو   

 516.ُ خاوةُ وافة ئاصاد و يةكظاٌةكاُداوةصساٌذٌى ثةيوةٌذيةك لة ٌيَوا
ديَمةةة دا دسوطةةت بةةووٌى ضواسضةةيَوة  طياطةةى ثةيوةٌةةذ  بةةة صةسوسةتيَكةةى لةةةً وؤ     

ئةخ قيةوة ِةيةة كةة يةةكاٌ ري  ٌَيةواُ ئةٌذاوةةكاُ دةَِيٍَيتةة ئةاساوة كةة لةة ثشؤطظةى           
طةػةثيَذاٌى كؤوةَييةتى دا ديَتة بةسِةًش ياطا و وافةكاُ ثةيوةٌذيياُ بة ياطةايةكى بةاَيوة   

ة و ِؤػياس  تاكةكاُ دةكاتةوة لة ِةوةكييةتى خؤياُ داش ِةس ٌيية بةَلكو طوصاسػت لة ئرياد
وةك لة بةػى يةكةً دا لة باطى طةػةطةسايي دا بة دسيَز  ئاوارةواُ بؤ كشدووة. لة سواٌ ة  
كؤواسيةوة ثاٌتايي طؼتى طياطى و ريَشخاٌةكة  كة لة كؤوةَل ا  وةدةٌى ثيَك ديَتش ئةوةة  

ىَ. ِةسدووكياُ وةك ثاٌتايي مماسطة كشدٌى ليَك تيَ ةيؼةنت  دةيلةتيَكى طرتاتيز  بةدةطت ديٍَ
لة ٌيَواُ ِاووَيتياٌياُ ليَكذةدسيٍَةوة كة طشاٌتى ِيَض  يةكاٌ ري  )ايٌةذواد( و طةةسبةخؤيي   

لةً وؤديَمة دا طيظتةوى دميوكشاطى ِةَلذةطتىَ بة دسوطت كشدٌةى سا  طؼةتى و    517دةكا .
و ثاٌتايى طؼتى دا كة تةٌيا لةة طةةس بٍةةوا  ئةابووس      ئريادة لة وياٌى ضةٌذيَ قؤٌاغ لة ٌيَ

باصاسِ ٌاوةطتيَت بةَلكو لة طةس بٍةوا  طفتوطؤ  طؼتى دادةوةةصسيَت كةة لةة ٌةاو ثةسلةةواُ      
ئةزلاً دةدسيَت و بوٌياديَكى طةسبةخؤية بؤ ليَك تيَ ةيؼنت. كةواتةة لةة وةؤديَمى كؤوةاس  دا     

ةعبري لة كشدة  ثةيوةٌذيكاس  دةكةةُ لةة ثيٍَةاو    دميوكشاطى و ثاٌتاييةكاٌى ضايكى طياطى ت
بةدةطت ِيٍَاٌى ليَك تيَ ةيؼنت و داسِػتٍى بةسرةوةٌةذ  ِاوبةةؾ و ئةوةةؾ وا دةكةا  بةة      
ثيَطةواٌة  وؤديَمى ليرباىل لةطةس بٍةوا  طيظتةوى باصاسِ داٌةوةصسيَت و كؤوةَل ا  وةدةٌى 

جةةةخت لةطةةةس ئةةةوة دةكاتةةةوة كةةة سؤَليَكةةى طشٌ ةةى تيَةةذا دةطيَشِيَةةتش ضةةوٌكة ِابشوةةاغ 
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بةَيً كيَؼةكة ئةوةية كةة ِيَؼةتا لةة     518كدةطةَي ك دميوكشاتيضة دةكشيَتش بةَيً كثاسةك ٌا.
 ضواسضيَوة  دةصطا سةمسيةكاُ دا ئةزلاً دةدسيَت.

 
 سواٌ ةي دميوكشاطى كؤواس  بؤ ِاووَيتى -أ

بة تايبةتى وافى بةػذاس  و وافى بة ثيَطةواٌة  تيَشِواٌيٍى ليرباىلش وافة وةدةٌيةكاُ و \
ئةً وافاٌة تةٌيا طشاٌتةى  » طوصاسػتى طياطى وافيَكى ٌي ةتيغ ٌنيش بةَلكو وافى ثؤصةتيعَ.

ٌةواٌى ِةووو جؤسة صؤسةومَييةةكى دةسةكةى ٌاكةةُش بةةَلكو طشاٌتةى بةػةذاس  لةة كةشدة          
بيَةٍَ كةة ئةاسةصوو     جةواعى دةكةُ كة بة بىَ ئةوة ِاووَيتياُ ٌاتواٌَ ئةو ػتاٌة بة دةطت 

دةكةُ: واتة خودةكاُ لة سوو  طياطيةوة بةسثشطياسُ لة بةساٌبةس خودة ئةاصاد و يةكظةاٌةكاُ   
 519«.دا
ليَشةدا يةكاٌ ري  و ثاساطتٍى رياٌى طياطى جةةواعى ئةولةويةةتى ثةىَ دةدسيَةتش واتةة          

فةة وةدةٌيةةكاُ و بةة    ِاووَيتياُ بة ثيَى داٌثياٌاٌى كؤوةَل ا بة خاوةُ واف دادةٌةشيََ و وا 
كةواتةة بةة ثيَةى ئةةً      520ثمة  يةكةً وافى بةػذاس  و وافى سادةسبةشِيَ وةافى ثةؤصةتيعَ.   

تيَ ةيؼتٍة تاك لة ضواسضيَوة  رياٌى بةكؤوةَلى طياطى دا وةك خةوديَكى طةةسبةخؤ طةةيش     
 ٌاكشيَتش بةَلكو ثيٍَاطةكة  بةٌذة بة داٌثياٌاٌى ئةٌذاوةكاٌى تشةوة. 

 ٍى كؤواس  بؤ واف: تيَشِواٌي  -ب
بة سا  ِابشواغ وؤديَمى كؤواس  يٌيكةً سواٌ ةيةك ثيَؼةكةؾ دةكةا  بةؤ وةاف كةة      
بايةخيَكى يةكظاُ دةدا  بة كةواىل تاك و وافة خودييةكة  و كةةواىل ئةةو جعاكةة  كةة     
تيَيذا دةر  و تةٌيا خودةكاُ دةتواٌَ بة ػيَوةيةكى دووييةٌة و بة طيفةتى تاك ياُ ئةٌةذاوى  

عاك يةكرت  تيَذا بٍاطَ. سواٌ ة  كؤواس  وةػةشوعيةتى ياطةا دةبةطةتيَتةوة بةة ػةيَواصة      ج
سيَكاسيية دميوكشاتيةكاٌى دسوطت بووٌى ئةً ياطاياٌةش ويَشِا  ثاسيَضطاس  كشدُ لة يةةك شتوويي  

                                                           

ثظا ومىش  :كىاه ثويد ش ٌؼش  وة َٓظٛ-.يوسطَ ِابشواغش جّاٌى ػذُ و ايٍذة  دووكشاطى 518
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ٌاوخؤيي ٌيَواُ مماسطة  دياس  كشدٌى ضاسةٌووطى طةه و ِةروووٌى ٌاكةطيَتى ياطةاكاُ. ي   
 ييةكاُ دواجاس ياطاكاُ ِيض ٌني ج ة لة ئريادة  طياطى باَيدةطت. كؤواس

بةة ثيَةةى تيَشِواٌيٍةى كؤواسييةةةكاُ ئاوةازلى ِةةةووو جعاكيَةك ضةةاكة      
ِاوبةػة)خري انيؼرتك( كة بةػيَكى طةسكةوتٍى ِةوَلى طياطى خؤ  لة دياس  
كةةشدُش داوةصساٌةةذُش جيَبةةةجىَ كةةشدُ و ثاساطةةتٍى كؤوةةةَليَك وةةاف )يةةاُ 

اوةيةكى كةورت دياسيكشاو واتة ياطا( دا دةدؤصيَتةوة كةة صؤستةش طوزلةاوُ    صاس
  521لةطةهَ ِةلووةسد و ئةخ قى ئةً جعاكة دا.

بةً جؤسة بؤواُ دةسدةكةويَت كة لة تيؤس  كؤوةاس  دا وافةةكاٌى ئةٌةذاواٌى كؤوةةَل ا     
ىَ طةَيَلة بكةشيََ  ٌاكةوٌة ثيَؽ دسوطت بووٌى دةوَلة ش بةَلكو لة ثشؤطظيَكى دميوكشاتى دا دةب

لة وياٌى ساويَز  بةسدةواً لةطةةسياُ و بةةبىَ سةصاوةٌةذ  ئةٌذاوةةكاُ ياطةاكاُ ػةةسعية        
وةسٌاطشُ و كةواىل ئةٌذاوةكاُ واتة وةسطشتٍى ئةو ٌؤسً و بةِا دياسيكشاواٌة  كة لة جعاك دا 

كشيَت.  لة وؤديَمى ثةطٍذُ و لة سيَ ا  طةػةثيَذاٌى كؤوةَييةتيةوة تاكةكاٌى ثىَ ثةسوةسدة دة
كؤواس  دا ثيَ ة  ِاووَيتياُ و وافة طياطيةكاُش وةك وافى بةػذاس  لة كؤسِ و كؤبووٌةوة  
طياطى و دةسفةتى بةػذاس  لة كشدة  طؼتى بؤ ِاووَيتياُ دابني دةكشيَت بةؤ ئةةوة  بتةواٌَ    

 وةك بكةس  بةسثشطياس و يةكظاُ و ئاصاد ِةَلظوكةو  بكةُ.
 بووٌى ئريادة  طياطى: د. طشوػتى دسوطت

لة تيَشِواٌيٍى كؤواس  دا دسوطت بووٌى ئريادة  طياطى و سا  ِاووَيتياُ لةطةس بوٌيةاد   
طةةسبةخؤيي ثةيوةٌةذيكاس  طؼةتى     بةَلكو لةطةةس بوٌيةاد   » داٌةوةصساوة.  marketباصاسِ 

يةادةكشدٌى  داوةصساوة كة بة ئاساطتة  ليَك تيَ ةيؼنت دةضيَتش ِةس بؤية طياطة  بةةواٌا  ث 
 Conversation.»522دياسي كشدٌى ضاسةٌووطى ِاووَيتيةاُش بةاصاسِ ٌييةة بةةَلكو ثةيعيٍةة      

 ئةوةؾ ثؼت بة ديالؤطى طؼتى و كشاوة دةبةطتىَ لة ٌيَواُ ِيَض و طشوثةة جياواصةكةاُش ئةةو   
ز ذضباٌة  ِةوَلذةدةُ دةطةَيتى دةوَلة  ب شٌة دةطت لةطةسياُ ثيَويظتة ثؼت بة ػيَواص  ساويَ

 و طفتوطؤ ببةطنت لة ثاٌتايي طؼتى دا بؤ خظتٍةسِوو  بةسٌاوةكاٌياُ.
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ساويَز ِةٌ اوٌاٌة بةسةو ِةَلويَظتيَك طةباسة  بةً جؤسة بة سا  ِابشواغ 
كؤوةَييةتى و بة تايبةتى طةباسة  بة ئةريادة  ساص  بةووُ بةةو    بة ِاوكاس  

يَت كة ئيَىة طوصاسػتياُ ئةسطؤويٍَتة  كة تةٌيا ئةو داواكاسيياٌة وةبةسضاو ٌاطش
ىلَ دةكةيَش بةَلكو داواكاس  ئةواٌيرتيؽ وةبةسضاو دةطشيَةت. ساويَةز لةةسيَ ا     

 523.وة دةبيَت لةطةس بٍةوا  ٌياصثاكىطؤسِيٍةوة  سواٌ ة و تيَشِواٌيٍة
لة وؤديَمى كؤواس  دا ػةسعيةتى ياطاكاُ بةسِةوى سيَكاس  دميوكشاتية. وافةكاُ لة ٌيَةو   

ةصساوةكاُ و بة ثشؤطظى ياطاداٌاُ تيَثةسِ دةبَ و ثيادةكشدٌيؼياُ بة طةةس كؤوةةَل ا   دةصطا و داو
دا بة ثاسيَضطاس  كشدُ لةً ثشؤطظة ئةزلاً دةدسيَت. لة تيؤس  ليةرباىل دا بةة ػةيَوةيةكى طؼةتى     
ة دةوَلة  ئةسكى ٌاوبزيواٌى ٌيَواُ بةسرةوةٌذية دربةسةكاٌى لةطةس ػاٌة. ئةوة لة كاتيَك داية كة ل

تيؤس  كؤواس  دا دةوَلة  و كؤوةَل ا وةك ِةوةكيَكى يةك شتوو خاوةُ ئةسكى بةكؤوةَييةةتى  
   كشدُ و ئةخ قييؼة كة خؤ  لة طةػة ثيَذاٌى ِاووَيتياُ دا دةبيٍيَتةوة.

بةَيً ييةٌى ٌي ةتيغ لة سواٌ ة  ِابشواطةوة بشيتية لةوة  كة  ئةً وؤديَمةة صيَةذةسِؤيي   
يضً و ثشؤطظى دميوكشاتى دةخاتة ريَش فةصيَمةتى ِاووَيتياُ كة بة ئاساطةتة   دةكا  لة ئايذيال
دةسِوا . طةباسة  بة ليَك تيَ ةيؼتٍى ئةخ قىش طياطة  تةٌيا جةةخت    سصطاسبووٌى طؼتى

لةطةس ػوٌاطى جةواعى ٌاكاتةوة. ِةَلةيةكى تش  ئةً وؤديَمة ئةوةية كة لة ػيكشدٌةوةكاٌى 
بةة ػةَيوةيةكى صيَذةسِؤياٌةة بةة ئاوةادةبووٌى ثشطةى ئةخ قةةوة        خؤيذاش طفتوطةؤ  طياطةى   

ئاوازلة طشٌ ةة طياطةيةكاُ صؤسبةة  كةا      » دةبةطتيَتةوة. ضوٌكة لة سواٌ ة  ِابشواطةوة 
بةسرةوةٌذ  و ئاساطتة ئيكظؤلؤري بةيوة دةٌيَت كة لة ِةوةكييةتى خؤياُ دا ػوٌاطى جعاك 

ة بة ػيَوةيةكى بةسفشاواُ لة ٌيَةو خةود  كؤوةةَل ا دا    ثيَك ديٍََش ئةً ئاساطتة و بةسرةوةٌذياٌ
بة واتايةك دةبيَةت ياطةا لةة     524«.درايةتى دةكشيََ و ِةسبؤية ثيَويظتى بة سيَككةوتَ ِةية 

سوو  كؤوةَييةتيةوة ئةسكيَكى ِةواِةةٌككاس  ِةةبيَت  و لةة ييةةكى تةشةوة ٌؤسوةةكاٌى       
. بةَيً ئةوة  ليَشة دا طشٌ ى ِةية ئةوةية كة سةفتاس  كؤوةَل ا غاتة بواس  جيَبةجىَ كشدٌةوة

ٌابيَت ياطا و سيَظاكاُ بةسِةوى طياطةتى تايبةتى بَ بةةَلكو دةبةىَ ػةةسعيةتى خؤيةاُ لةة      
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كةواتة ِةٌذ َ ٌؤسوى ئةخ قى كة ومكةضى بةِا و كمتوس  تاكةكاٌى  525كؤدةٌ ى وةسب شُ.
َيتيةكاُ ضاسةطةس بكةُ بةة تايبةةتى   كؤوةَل اُ لة تواٌاياُ دا ٌيية كة كيَؼة طياطي و كؤوة

لة كؤوةَل ا ثمؤساليظتيةكاُ دا كة فشةيةي ئةاييٍى و كمتةوس  و صوةاٌى سواٌ ةة  جيةاواص        
ئةخ قى دةخوَلكيٍَىَ. دابةػكشدٌى بةسرةوةٌذييةكاُ لة سيَ ا  سيَككةوتَ لة ٌيَواُ ذضبةكاٌةذا  

بةَيً ئةً سيَككةوتٍةة   ى وةعكوه.ثيَويظتى بة ئريادة  ِاوكاس  ِةية بؤ طةيؼنت بة دةسةزلاو
دةكةا  و   Neutralizeلةو ػيَواصة  طفتوطؤ  عةقَ ٌى سصطاس  ٌابيَت كة دةطةَي  بيَ يةُ 

لة كشدة  طرتاتيز  دووس  دةخاتةوة. دادثةسوةس  سيَككةوتٍةكاُ ثةيوةطتة بةة ِةلووةةسد و   
ة  لةة سيَ ةا  طياطةةتةوة    سيَكاس  عةقَ ٌى كة ئةويؽ ثاطاو  عةقَ ٌى دةويَت.  ئةو وافة 

دادةوةصسَ  بؤ ئةوة  ػةسعى بَيةت ثَيويظةتة يٌيكةةً طوزلةاو بَيةت لةطةةَه ئةةو ثشةٌظةيثة         
 526.لةو ديو  جعاكى ياطايي واقعيذائةخ قياٌة  كة باٌ ةػة  دسوطتى يوٌيعيَشطاه دةكةُ 

لةطةس  ئةوةؾ ديظاُ طٍووسيَكى وعياس  و بةِايي بةواٌا ِةوةكييةكة  دادةسِيَزيَت كة
بٍةوا  ئةوة سادة  عةقَ ٌى بووٌى بةسرةوةٌذ  ييةٌةكاُ ِةَلظةٌ اٌذٌى بؤ دةكشيَت و ئةوة 
ديظاُ ضواسضيَوة  جوَلة  طياطى و داخواصييةكاُ ديةاس  دةكةا  و دةبةىَ ِةوووييةٌةةكاُ     
سيَض  ب شُ. ئةً طةوسة كشدٌةوة  ثشطة ئةخ قيةكاُ بةو ثيَية  كةة ئاساطةتةكاس  طفتوطةؤ     

ياطية لة ييةُ ِابشواطةةوة سةد دةكشَيتةةوة ضةوٌكة ئةةوة  بةؤ ئةةو طشٌ ةة ئةولةويةةتى         ط
. يةكيَك تش لة كةووكوسِيةكاٌى ئةً تيؤسة ئةوةيةة كةة   527دادثةسوةسية بة طةس خيَش و ضاكة دا

ج ة لةوة  سواٌ ةيةكى ئةخ قى بؤ تاك و كؤوةَل ا ِةية لة ِةةواُ كةا  دا ثيٍَاطةةيةكى    
اك دةبةخؼيَت ئةوةؾ سةٌ ة ِةٌذ َ وةيمى ئايةذؤلؤر  ىلَ بكةويَتةةوة يةاُ    دياسي كشاو بة ت

يٌيكةً بة ثيَطةواٌة  ثشةٌظيثةكاٌى خؤ  كة كاس بؤ دسوطت كشدٌى يةكاٌ ري  كؤوةَييةةتى  
و طؤليذاسيَتى دةكا ش كاسي ةس  ٌي ةتيعى لةطةس ئةوة ِةبيَت بةتايبةتى لة كؤوةَل ا فةشة  

 كمتوس و ئاييٍيةكاُ دا.
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 ةزىمؤدَيمى دميوكساضى زاوَيرط تةوةزى دووةم:

ِابشواغ وةك خظتٍةسِوو  وؤديَمى ئةلتةسٌاتيغ بؤ ِةس دوو وؤديَمى ليرباىل و كؤوةاس ش  
ثاؾ سةخٍةطشتَ و ساطتكشدٌةوة  بةػيَك لة سةِةٌذة تيؤسيةكةياُ تيؼك دةخاتة طةس ئةةوة   

ة ٌاوةٌذيَكى ٌؤسواتيغ بةؤ تيةؤس    كة ئةطةس ضةوكى سيَكاس  بؤ طياطةتى ساويَزطةس  بكةيٍ
دميوكشاطىش ئةوا جياواصييةكاُ جاسِيك طةباسة  بةة تيَشِواٌيٍةى كؤوةاس  كةة وةك جعةاكيَكى      
ئةخ قى طةيش  دةوَلة  دةكا  و جاسيَكى تش لةِةوبةس سواٌ ة  ليرباىل كة ثيَيواية دةوَلة  

 528ثاطةواٌى كؤوةَل ايةكى ئابووسيية ئاػكشا دةبيَت.
 

 :وانيهى دميوكساضى زاويَرطةزى بؤ ضياضةتأ. تيَس 
بة سا  ِابشواغ واِيةتى بووٌى دةوَلة  لة ثاساطتٍى وافة تاكةكةطية يةكظةاٌةكاُ دا  
ٌيية بةَلكو واِيةتى بووٌى دةوَلةة  لةة ثاساطةتٍى ثشؤطظةى دسوطةت بةووٌى ساو ئريادةيةة        

Opinion and Will Formation   ٌةكاُ دةطةةُ بةة   كة تيَيذا ِاووَيتية ئةاصاد و يةكظةا
ئاطتيَك لة تيَ ةيؼنت كة لة طةس بٍةوا  ئةوة ئاواٌخ و ٌؤسوةكاُ لةة بةسرةوةٌةذ  ِةةووو    
تاكة يةكظاٌةكاُ دةبيَت. ِةسوةِا ئاوارة بةوة دةكةا  كةة ضةةوكى طياطةةتى ساويَزطةةس       
طشٌ يةكى ئةوثشيكى وةسٌاطشيَت تةٌيا ئةو كاتة ٌةبيَت كةة ِةَلذةطةتني بةة طةةٌط و بايةةخ      

ةخؼني بة فشةيي ػيَواصةكاٌى ثةيوةٌذيكاس  كة بة ِؤيةوة ئريادة  جةواعى دسوطت دةبيَةتش  ب
اسة  بةة ػوٌاطةى جةةواعى ٌابيَةتش     ئةويؽ تةٌيا بةِؤ  ليَك تيَ ةيؼةتٍى ئةةخ قى طةةب   

بةَلكو بة ِؤ  دابةػكشدٌى بةسرةوةٌذ  و سيَككةوتٍى عةقَ ٌى بةواٌا غائيةكة  دةبيَت لة »
سدٌى ئاوشاص  طوزلةاو و بةة ثؼةت بةطةنت بةة ثاطةاو  ئةةخ قى و ثؼةكٍيٍى         سيَ ا  ِةَلبزا

  529«.يةك شتوويي )تاطك( ياطايي
ليَشة دا بؤواُ دةسدةكةويَت كة وؤديَمى ساويَزطةس  دةسفةتى ئةصوووٌى بةدةطت ديٍَيَةت و  
فشةيي فؤسوةكاٌى ثةيوةٌذيكاس  وةبةسضاو دةطشيَت كة لةةوياٌى دا ئةريادة  طؼةتى دسوطةت     

ةبيَت كة تةٌيا لةطةس تيَ ةيؼتٍى ئةخ قى بؤ ػوٌاطى جةواعى  ثيَك ٌاية ش بةَلكو لةطةس د
بٍةوا  ِاوكيَؼة  ثيَؼوو  بةسرةوةٌذ  و ئةو  طوػةاساٌة  كةة دةخشيٍَةة طةةس ِةَلبةزاسدٌى      
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عةقَ ٌى بة ثيَى طٍووس  كؤتايي ئةو ئاوشاصاٌة  كة لةبةس دةطةت داُ لةة ييةةُ طةةنياٌذٌى     
 كاٌى وةؤديَمى ساويَزطةةس   ةية سيَكةاسة دميوكشاتي » كةواتة  530ى دادوةس .طوتةجاٌ ئةخ قى و

ثةيوةٌذييةكى ٌاوخؤيي لة ٌيَواُ داٌوطاُ و طفتوطؤ طةباسة  بة دادثةسوةس  دسوطت دةكةا ش  
ِةةةسوةِا ئةةةً سيَكاسيةتةةة دميوكشاتييةةة سيَ ةةة بةةة طشمياٌةةةكشدٌى ئةةةوةؾ دةدا  كةةة لةةة    

 531«.ت دةسةزلاوى وةعكوه و ووٌظ  بؤ ِةووواُ بةد  بيَةت ِةلووةسجيَكى ئةوتؤ دا دةػيَ
كةواتة ئةسطؤويٍَى وؤديَمى ساويَزطة  ئةوةيةكة لة سةوتى وتوويَزيَكى ئاصاد و لةؤريكى ٌيَةواُ   
بةػذاسة طةسبةخؤ و ئاصادةكاُ دا دةػىَ كؤدةٌ ى لةطةس ئةو كاسة بةدةطت بيةت كةة بشِيةاسة    

ئةً ثشؤطظةة طياطةية واتةة     532و لؤريكى ئةزلاً بذسيَت.بةػيَوةيةكى ياطايي و دادثةسوةساٌة 
طياطةتى دسوطت بةووٌى سا و ئةريادة  دميةوكشاتى لةة ويةاٌى ِةَلبةزاسدٌى طؼةتى و كةاس          
ثةسلةواٌى لة سواٌ ة  ليربالييةوة تةٌيا لةة ويةاٌى سيَككةةوتَ و ضةطةثاٌذٌى دادثةةسوةس       

ؤاٌيٍةى كؤوةاسيؽ دا لةة سيَ ةا  ليَةك      دةبيَت طةباسة  بة بةسرةوةٌذيية جياواصةكاُ و لة تيَشِ
تيَ ةيؼنت ديَت دةسباسة  ػوٌاطى جةةواعى.  بةةَيً طياطةةتى ساويَزطةةس  يةاُ دميوكشاطةى       
سيَكاس  ياُ طفتوطةؤيي لةة طةاية  ئةةً دوو وؤدَيمةة دا توةةةكاٌى خةؤ  لةة ِةةس دوو ي          

 كياُ طش َ دةدا .وةسدةطشيَت و لة ٌاو ضةوكى سيَكاس  ئايذياىل بؤ ساويَز و بشِياس ليَ
 

 :ويَهاى دميوكساضى زاويَرطةزى بؤ ماف و ئاشادى ب.
لة وؤديَمى دميوكشاطى ساويَزطةس  دا كة ثؼت بة ِةٌذ َ سيَكاس  ئةوتؤ دةبةطةتىَ كةة لةة    
ييةُ ِةووواٌةوة طفتوطؤ  لةطةس كشاوة و ثةطٍذ كشاوة كة تيَيذا ػيَواص  طةيؼنت بة وةاف و  

اٌةيةك ج ة لة ديالؤطى بةسدةواً لة ثيٍَةاو سيَككةةوتَ و دواجةاس    ئاصادييةكاُ ِيض ثيَؽ طشمي
كؤدةٌ ى قبوهَ ٌاكا  و تاكةكاُ وةك بكةس  طةسبةخؤ لة كؤوةَل ا دا دةتواٌَ بةػذاس  بكةُ 

ِةةس بؤيةة دةبيةٍني وةػةشوعيةتى      لة داسِػتٍى بشِياسةكاُ طةباسة  بة ضاسةٌووطةى خؤيةاُ.  
ٍةةوا  ياطةا دادةوةةصسيَتش و بةةً جةؤسة ِابشوةاغ       ويكاٌيضوةكاٌى ِةَلبزاسدُ لةطةةس ب 

خويٍَذٌةوةيةكى ٌويَى بؤ ياطا ِةيةش بة واتايةكى تش ياطةايةك ػةةسعيةتى ِةيةة كةة لةة      
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سةوتيَكى ثةيوةٌذ  و ليَك تيَ ةيؼتٍى ئاصادش سةصاوةٌذ  و ثؼت ري  ِةةووو ِاووَيتيةاٌى   
كة ياطاكاُ تةٌيا لةة ػةويٍَيَك دا    بةدةطت ِيٍَا بيَت و لة بٍةسِة  دا ياطا ئةوة دةخواصيَت

غشيٍَةسِوو كة ثاؾ ساويَز  طؼتى و طفتوطؤ  لؤريكى لة ٌيَو ِاووَيتيةاُ طةةباسة  بةةوة     
  533دةبيَت ئةزلاً بذسيَت كؤدةٌ ى دسوطت بكشيَت.

تيةؤس  طفتوطةةؤ كةة لةة ثشؤطظةى دميةةوكشاتى دا     بةةسِا  ِابشوةاغ   
و يواصييةكة  كةورتة لة وؤديَمى سيَكاسةكاٌى بةِيَضتشة لة وؤديَمى ليرباىل 

كؤواس  وطوود لة ِةةسدوو وؤديَةن وةسدةطةش َ. ػةويٍَ ةيةكى طةشٌط      
دةبةخؼيَت بة ثشؤطظى دسوطت بووٌى سا و ئريادة  طياطى بةةَيً بةةبىَ   

بة جؤسيَك لة  دةطتووس  دةوَلةةتى وةاف    وةك وؤديَمى كؤواس ئةوة 
ةوةوة وافةة بٍةسِةتيةةكاُ و   تيَب ا  كة ػتيَكى يوةكيية: لة سواٌ ة  ئ

ثشةٌظيثةكاٌى دةوَلةتى وافش وةك وةَيويَكة كة لة بةةدةصطايي كشدٌةى   
 534.ةوةسِ ثةيوةٌذيكاس  ديَتة ئاساوةثيَذاويظتيةكاٌى ثشؤطظى دميوكشاتى ل

كةواتة دةبيَت بةػيَك لة سيَكةاسة دميوكشاتيةةكاُ لةة ٌةاو دةطةتووس دا جةيَ ري بكةشيََ و        
و سيَوػةةويٍَة ياطةةاييةكاُ بةةةسةزلاوى طفتوطةةؤ  خةةودة ئاصادةكةةاُ و  ثيَويظةةتة كةةؤ  سيَظةةا

يةكظاٌةكاُ بيَت و دواجاس لة ٌاو كؤوةَل ا دا لةة ػةيَوة  دةصطةا و داوةةصساوةكاُ دا سةٌةط      
 بذاتةوة و بؼيَت بؤ بةسدةواوى ثشؤطظى دميوكشاتى بةكاس بّيٍَشيَتةوة. 

 
 :زا و ئريادةج. دميوكساضى زاويَرطةزى و ثسؤضطى دزوضت بوونى 

بةثيَى ئةً تيؤسة بةةديّاتٍى طياطةةتى ساوَيزطةةس  ثةيوةطةت ٌييةة بةةو وةسجةةوة كةة         
كؤوةليَك لة ِاووَيتياُ دةتواٌَ بة ػيَوةيةكى جةواعى ِةَلظوكةو  بكةُش بةَلكو ضاوةسِواٌى 
ئةوة  ِةية كة سيَكاسة طوزلاوةكاُ بةدةصطايي بكشيََ. تيةؤس  طفتوطةؤ بةياسوةةتى ضةةوكى     

 -وةكيةتى كؤوةَييةتى ضةقبةطتوو بة دةوس  دةوَلة  دا كاس ٌاكا ش كة خؤ  لةة وةاكشؤ  ِة
                                                           

لةً .6لة  2شه  ِاي طياطي ِابشواغةدس اٌذيؼ ةباصيايي دووكشاطي سايضٌاٌ ةشصاد جىج ه ذا. 533
 وةسطرياوة 16/12/2010طايتة  خواسةوة لة سيَكةوتى 

http://www.helwist.com/Nuseran/Celal%20Hacizade/11%20%207%20%20Haberm

ax.htm 
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وةك ضةةيٍى كؤوةَييةةةتىش طةةةهش طشوثيَكةةى    دةبيٍيَتةةةوة )دا  Macro-Subjectخةةود 
ئةخ قى...ِتذ( ِةسوةِا ٌاضيَتة خاٌة  ٌؤسوى دةطتووس  كةة بةػةيَوةيةكى ٌائاطاياٌةيةة و    

ةَي  و بةسرةوةٌذييةةكاُ سيَةك دةخةا  و دابةػةياُ دةكةا . بةة       بةثيَى وؤديَمى باصاسِش دةطة 
ػيَوةيةكى طؼتى ئةً تيؤسة خؤ  دووس دةخاتةوة لة ػيَواصةكاٌى بريكشدٌةوة  ٌةاو فةلظةةفة    

ضوٌكة كاتىَ ئاوشاص  سيَكخظتٍى ثاٌتايي كؤوةَييةتى طؤسِاٌى بةطةس داديَت و لة  535ئاطايي.
سيَبةس  دميوكشاتياٌة  كؤوةَل ا لة دةطةت   -ت دةسفةتى خودئاوشاصيَكةوة بؤ يةكى تش دةطؤسِيَ

بةتايبةتى كاتىَ طؤسِاٌةكة لة دةطةَيتةوة بؤ باصاسِ بيَت و ثةيوةٌذييةةكاُ بةة ثيَةى    536دةضيَت.
وؤديَن و لؤريكى باصاسِ سيَكبخشيََ كة ِةواُ كةشدة  طةرتاتيز  ئاوازلةذاسة. بةةً جةؤسة لةة       

ا خود  تاك لةٌاو ػوٌاطةى كةؤ دا لةةٌاو ٌاضةيَت بةةسدةواً      وؤديَمى ساويَزطةس  ياُ سيَكاس  د
دةتواٌيَت ثاسيَضطاس  لة ٌاطٍاوة  تايبةتى خؤ  بكا  و لة ييةكى تشيؼةوة تةٌيا ثؼةت بةة   
كشدة  طرتاتيز  ٌابةطرتيَت و ئاوازلى ثشؤطظى طياطى تةٌيا طةيؼةنت ٌييةة بةة طةةسكةوتَش     

اسة  بة بةِا بةخؼني بة ٌؤسً و ياطاكاُ لة ثيٍَاو بةَلكو ثشؤطظيَكى ٌيَواخنود  بةسدةواوة طةب
بة ػةسعي كشدٌياُش ضوٌكة لة فةلظةفة  خوديى ياُ ئاطةايي دا ديةاس  كشدٌةى ضاسةٌووطةى     
ِاووَيتياٌى ِةووو كؤوةَل ا دةػيَت لةييةُ خود  تاكةكةطى يةاُ طشوثيَةك دةطةت ٌيؼةاُ     

عى ٌويٍَةسايةتى طؼت دةكةةُ يةاُ   بكشيَت و بةً جؤسة ياُ كؤوةَليَك كةغ وةك بكةس  جةوا
بكةسة تاكةكاُ بة ػيَواصيَكى وةجاص  دةطةَي  دةطشٌة دةطةت. لةبةساٌبةةس ئةوةةدا تيةؤس      

كدةبةطتىَ لة ثشؤطظةى ليَةك تيَ ةيؼةنت     Super Subjectiveطوتاس ثؼت بةكٌيَواخنود  باَي
ييةكاُ ئةزلاً دةدسيَةت و  كة لة ييةكةوة لة ػيَوة  وتوويَز  بةدةصطايي كشاو  طشوثة ثةسلةواٌ

ش بةةً جةؤسة   لة ييةكى تشةوة لة ٌاو تؤسِ  ثةيوةٌذيكاس  دا لةة ثاٌتةايي طؼةتيي طياطةى دا    
كةواتةة   537.«بة ػيَواصيَكى طوزلاو  ضاوديَش  دميوكشاتياٌةة دادةٌشيَةت  »وؤديَمى ساويَزطةس  

ك تيَ ةيؼةتٍى و  ليَة  -دميوكشاطى ساويَزطةس  ِابشواغ ِةً ثيَويظتى بة ثةيوةٌذيةكى صواٌى
طفتوطةةؤ  عةةةقَ ٌى ِةيةةة و ِةةةً ٌياصوةٌةةذ  جؤسيَةةك لةةة كةةشدة  ثةيوةٌذيكاساٌةيةةة كةةة  
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لة ٌاو ئةً تؤسِاٌةداش واتةة   538تايبةتةٌذييةكاٌى بةسرةوةٌذ  وةعشيفى لة خؤيذا ِةَل شتبيَت.
ت لة ثاٌتايي طؼتى طياطى و دةصطاكاٌى كؤوةَل ا  وةدةٌى دا سا و ئريادة  عةقَ ٌى دسوطة 

بةً جؤسة ِابشواغ دميوكشاطةي لةة تيةؤسي    دةبيَتش طةباسة  بة ثشطة طشٌ ةكاٌى كؤوةَل ا و 
طفتوطؤ  طشيَ دةدا  كة لة خودي خؤيذا لة ثةيوةٌذيكاس  ياُ كشدة  ثةيوةٌذ  جيا ٌابيَتةةوة  
و طفتوطؤكاسةكاُ بؤ دسوطت كشدٌى ِةواِةةٌ ى لةوةةسِ بةسٌاوةة  كاسةكاٌيةاُ لةة ويةاٌى       

 واٌياُ لةطةس  سيَكذةكةوُ. كاسليَكى ٌيَ
كؤوةَل ا  وةدةٌى لة يووٌة  كٌيَواخنود كدا بةو ثيَية  بٍكةة  كؤوةَييةةتى ثاٌتاييةة    

لةة  »طؼتى جيا دةكشيَتةوة و ِةةسوةِا  طؼتيية طةسبةخؤكاٌةش لة كشدة  ئابووس  و كاسطيَشِ  
ةيةكى لةؤريكى بةةسةو   سوو  ٌؤسواتيعيؼةوة ئةً سيَ اية بؤ تيَ ةيؼنت لة دميوكشاطى بةة ػةيَو  

صةسووسةتى دووباسة دابةػكشدٌةوة  ِةةس طةى طةسضةاوةكة: داسايةيش دةطةةَيتى كةاسطيَشِ  و       
بةةةسا  ِابشوةةاغ ئةةةً طةسضةةاواٌة دةبٍةةة ِةةؤ  دابةةني كشدٌةةى   539«.طةةؤليذاسيَتى دةضةةيَت

ثيَذاويظتيةكاٌى كؤوةَل ا ِاوضةسخةكاُ وةك يةكاٌ ري  )ايٌذواد( و سيَكخظنت و دةبيَت لةة  
ثاٌتايي طؼةتى دا َِيةض  يةةكاٌ ري  كؤوةَييةةتى بةؤ طةؤليذاسيتى بةةسفشاواُ بكشَيةت لةة          
سيَكاسةكاٌى دسوطت بووٌى سا و ئريادة  بة دةصطايي كشاو  دةوَلةةتى وةاف و ياطةا دا و ئةةً     
َِيضة دةتواٌَى لة بةساٌبةس َِيضةكةاٌى تةش  وةك َِيةض  ثةاسة و دةطةةَيتى كةاسطَيشِ  دا خةؤ         

بةثيَى تيَشِواٌيٍى ليرباىل دسوطت بةووٌى ئةريادة  دميةوكشاتى ئةةسكى كبةػةةسعى       ساب شيَت. 
كشدٌىكثيادة كشدٌى دةطةَيتى طياطى لةطةسػاٌة و دةسةزلاوةكاٌى ِةَلبزاسدُ سيَ ا دةدا  بة 
داطريكشدٌى دةطةَيتى ذكووى. ذكووةتيؽ لة بةساٌبةةس طةةه و ثةسلةةواُ دا بةسثشطةياسة.     

كؤواسيةوة دسوطت بةووٌى دميوكشاتياٌةة  ئةريادة ئةةسكيَكى طشٌ ةى ِةيةة       بةَيً لة سواٌ ة  
ئةويؽ بشيتية لة دسوطت كشدٌى كؤوةَل ا بةو طةيفةتة  جعةاكيَكى طياطةية و لةة ِةةووو      

( ئةً داوةصساٌذٌة دةريةتةوة. لة تيةؤس   ايصانط٠واوةيةكى ِةَلبزاسدُ دا طةسلةٌو َ يادةوةس  )
ويٍَةسايةتيةةةكى تةةشةوة ِةيةةة: سيَكةةاس و ثيَذاويظةةتى   طفتوطةةؤ دا ػةةتةكة ثةيوةٌةةذ  بةةة ٌ 

ثةيوةٌذيكاس  ثةيوةطت بة دسوطةت بةووٌى سا و ئةريادة بةة ػةَيوةيةكى دميةوكشاتي كةة وةك        
 Rationalizationدابةػكةسش بايةةخيَكى طةةوسة  ِةيةة بةؤ بةعةةقَ ٌى كشدٌةى طوتةاس        
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discursive      ئةةو دا ئةةو بشِياساٌةة     كة لة طةس بٍةوا  طفتوطةؤ دادةوةةصسيَت و لةة طةاية
و  540دادةسِرسيََ كة لة ييةُ ذكووة  و ئريادة  ثةيوةطت بة ياطا و دادثةسوةسيةوة دةسضةووة 

ئةطةس كؤدةٌ ى تةةٌيا بةة بةػةذاس  ِاووَيتيةاُ لةة طفتوطؤيةةكى ئةاصاد بَيتةة د ش ئةةوا          »
تةة ِةؤي   ئةةً طفتةو طةؤ ئةاصادة ئةةوا دةبيَ     ِةسضةػٍة ئاطتةٌ يَك كة كؤتوبوٌذ غاتة طةةس  

لة ِةسدوو وؤديَمةكةة دا طشٌ يةةكى تايبةةتى بةة       541.«طةسِةَلذاٌى ثةيوةٌذي كاس  ػيَواو
ثشطى طةسوةس  دساوة كة ِةسدووكياُ لة دوو كؤػة ٌي ا  جياواصةوة دةطةسِيٍَةوة بؤ طةهش لةة  

ةطى تيَشِواٌيٍى كؤواس  دا طةه بة ِيَضةوة ئاوادةية  و خاوةُ طةسوةسيية و لة بٍطيٍة دا بة ك
ٌاطثيَشيَت وِيض كةطيَك ٌويٍَةسايةتى ٌاكا  وةك ي  سؤطؤ بةة ديةاس دةكةةو َ. لةة وةؤديَمى      

لةة دةوَلةةتى وةاف و    » ليرباىل دا تيَشِواٌيٍيَكى واقعبيٍاٌةةتش بةؤ طةةسوةس  دةخشيَتةة سِووش     
دُ و دميوكشاطى دا دةطةَيتى دةوَلة  كة ووَلكى طةلة ثيادة ٌاكشيَت تةٌيا لة سيَ ا  ِةَلبةزاس 

ساثشطي و بة ثؼت بةطنت بة ئؤسطاٌى تايبةة  بةة ياطةاداٌاُ و دةطةةَيتى جيَبةةجىَ كةشدُ و       
بة ثيَى تيَشِواٌيٍى تيؤس  طفتوطؤش كؤوةَل ا لة طةس بٍةوايةةكى    542«.دادثةسوةسييةوة ٌةبيَت

ٌاٌاوةٌذ  )يوشكضي( داوةصساوة و ثةسة بة ثاٌتايي طؼتى طياطى دةدا   و بةثؼت بةطنت بةة  
يالؤطش سا و ئريادة دسوطت دةكا  كة لة طياقى كٌيَواخنةود كدا ساظةة دةكشيَةت. دةطةةَي      د

بةسِةوى كاسليَكى ٌيَواُ ئةو ئرياداٌةية كة دةوَلةتى واف و ثاٌتايي طؼتى باسطاو  كةشاو بةة   
كمتوسشكبةدةصطايي كشدووةك. ئةو ثاٌتايياٌة  كة بة ٌؤسة  خؤياُ بٍطةيٍةياُ ِةيةة لةة ٌيَةو     

   543كاٌى كؤوةَل ا  وةدةٌى كة وظافةيةك جيايي دةكاتةوة لةة دةوَلةة  و ئةابووس .   كؤَل ة
جياواص  طةسةكى ئةً جؤسة دميوكشاطية لةطةهَ  وؤديَمةكاٌى تش ئةوةية كة لةة ثاٌتةايي طؼةتى دا    »

لةطةس بٍةوا  عةقَ ٌيةتى ثةيوةٌذيكاس  و طفتوطةؤ  ئةاصاد دادةوةةصس َ كةة لةة ِةةووو جةوَسة        
بيَ ووةاُ سواٌ ةة     544.«ى عةقَ ٌيةتى ئاوشاص  و وةعشيفة  تةكٍيكى سصطاس كةشاوة ػيَواٌذٌيَك

ٌؤسواتيغ بؤ طياطةةتى ساويَزطةةس  طةةباسة  بةة جعةاكى ياطةايي وةؤديَميَكى بةؤ ثيَ ةياٌةذٌى          
                                                           

 .225. ِةواُ طةسضاوةش ه 540

 .196ه ابوالٍوس محذي ابوالٍوس ذظَش طةسضاوة  ثيَؼووش  .541

 .226. يوسغَ ِابشواغ ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه 542

 .226. ِةواُ طةسضاوة ش ه 543
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كؤوةَييةتى دةويَت كة لةطةس بٍةوا  طفتوطؤ داوةصسابيَتش بةَيً ئةً وؤديَمة بة جؤسيَك بةةسفشاواُ  
ة ِةووو كؤوةَل ا ب شيَتةوة كةة طيظةتةوى طياطةى طشتؤتةة خةؤ  وةك طيظةتةويَكى       ٌابيَت ك

سيَكخةس كة لةطةس بٍةوا  دةوَلةتى وةاف و ياطةا داوةةصساوة. تيَشِواٌيٍةى دميوكشاتياٌةة  تيةؤس        
طفتوطؤ جةخت لةطةس ئةو بريؤكةية دةكاتةوة كة طيظتةوى طياطى ٌة لة لوتكة  كؤوةَل ا دايةة  

كؤوةَل اش بةَلكو لةٌاو طيظتةوة ضايكةكاٌى تش  كؤوةَل ا دا تةٌيا طيظتةويَكة  و ٌة لة ٌاوةٌذ 
ليَشةدا ِةطت بة طةػبيٍييةكى صؤس  ِابشوةاغ دةكشيَةت طةةباسة  بةة وةكيةةكى       545بؤ كشدةوة.

طيظتةوةكاُ لة ذاليَك دا ئةطةس طيظتةوى طياطى و ئابووس  لة ٌاوةٌةذيؽ بةَ ئةةوا بيَ ووةاُ     
جؤسة بؤواُ دةسدةكةو َ كةة دميوكشاطةى ساويَزطةةس  طةٍووس  وةؤديَمى ليةرباىل       بةِيَضتشيٍَ. بةً 

وو  ِةٌةذ َ سيَوػةويََ بةؤ طشاٌتةى كشدٌةى طاصػةى       دةبةصيٍَىَش ئةو وؤديَمة  كة تةٌيا بة خظتٍةسِ
دادثةسوةساٌة  بةسرةوةٌذيية دياسيكشاوةكاُ دةوةطتيَتةوة. لةطةةهَ ئةوةة دا دميوكشاطةى ساويَزطةةس      

سيَكاس  دميوكشاتى ساويَزطةس  ثةيوةٌذييةةكى ٌةاوةكى    546ة بة وؤديَمى كؤواسيؽ دةكا .ثياضووٌةو
لة ٌيَواُ داٌوطاُ و طفتوطؤ لةوةسِ دادثةسوةس  دسوطت دةكا  كة ِةةس ئةةً سيَكةاسة دميوكشاتياٌةة     
سيَ ة دةدا  بؤ طشمياٌة كشدٌى ئةوة كة لة ِةلووةسجيَكى  ئاوا دا دةتةواٌني دةسزلةاوى وةةعكوه و    

 دادثةسوةساٌة بؤ ِةووواُ بة دةطت بيٍَني كة جياواصة لة سواٌ ة بؤ ضاكة و خشاثة.
طياطةتى ساويَزطةس  ض بة ثيَي سيَكاس  طيظتةواتيكى دسوطت كشدٌى 
ساو ئريادة  بةدةصطايي كشاو بيَت ياُ تةٌيا بة ػيَوةيةكى ٌاطيظتةواتيك لة 

ساوةش ئةوا طياطةتيَكة سيَ ة  تؤسِكاٌى ثاٌتايي طؼتيي طياطى ِاتبيَتة ئا
طوزلةاو و بةعةةقَ ٌى    world-lifeثةيوةطتة بة طياقاتى جيّاٌى ريٍةى  

 547.كشاو
ػيَواص  ثةيوةٌذيكاس  كة لة سيَ ا  ساويَز  ثةيوةطت بة ثاٌتايي ضايكى ِاووَيتياُش واتة 

ش لةة  ئةو كمتوسة  طياطية  كة لةطةس بٍةوا  ئاصاد  و ثيَ ةياٌذٌى كؤوةَييةةتى داوةةصساوة  
سوو  طياطيةوة ئاصادة بةتايبةتى ئةو كؤسِ و كؤوةَيٌةة  كةة سا  طؼةتى دسوطةت دةكةةُ و      
بةػيَكى صؤس  طةسضاوةكاٌياُ ثؼت بة ئريادة  طةسبةخؤ  تاكةةكاُ دةبةطةتيَت و سيَ ةة بةة     
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دةطوةسداٌى ٌاوةٌذة طياطية سةمسيةكاُ ٌادةُ ياُ ِةوهَ دةدةُ بي ةيةٌٍة كةورتيَ سادة. ِةةس  
َيمةكة لةطةس بٍةوا  تيةؤس  سةخٍةةيي لةوةةِس كؤوةةَل ا داوةةصساوة و بةةً جةؤسة        طى وؤد

ِابشواغ جةخت لةطةس ئةوة دةكاتةوة كة كؤوةَل ا تةٌيا كؤيةةكى بةسِةةً ِيٍَةاُ ٌيةة كةة      
ِةَلذةطتىَ بة تيَش كشدٌى ثيَذاويظتيةكاُ )وةك تيَشِواٌيٍى وةاسكع( بةةَلكو كؤوةةَل ا لةطةةس     

  كمتوس  و ئةخ قى دادةوةصس  ِةس بةو جؤسة  كةة ثاسيَضطةاس  لةة    بٍةوا  ثاساطتٍى بةِا
بة جؤسيَكى تش جةخت لةطةس ئةوة دةكاتةةوة كةة كؤوةةَل ا تةةٌيا      548بةسِةً ِيٍَاُ دةكا .

لةطةس بٍاغة  كاس داٌاوةصس َ بةَلكو لةطةس بٍةوا  بةػذاس  و كاسليَكيؽ دسوطت دةبيَت كة 
ياٌى سةوػى ثةيوةٌةذيكاس  دةبيَةت   دةكا  و ئةوةؾ لةو ثةيوةٌذ  ٌيَواُ وَ و ئةويرت دياس 

ذا صةويٍة  قظة و كشدةوة كشاوةية. كةواتة بؤواُ دةسدةكةويَ كة لة سواٌ ةة  تيةؤس    كة تيَي
ساويَزطةسيةوة كة ثؼت بة سيَكاسة دميوكشاتيةكاُ دةبةطتىَ لة ضواسضيَوة  طيظتةويَكى طياطى 

و ئريادة ثؼةت بةة ديةالؤك و     و دسوطت بووٌى ساغ بؤ دياس  كشدٌى ضاسةٌووثةيوٌذيكاس  دا 
تةٌيا باػرتيَ ئةةسطؤويٍَت طةةٌ ى   اً لة ٌيَواُ خودةكاُ دةبةطرت َ و ليَشةدا طفتوطؤ  بةسدةو

وةذةكة بؤ ئةوة  دسوطتى باٌ ةػةكة دياس  بكا . لةً وؤديَمة دا ئاصاد  ثؤصةتيعة و لةطةهَ 
و كؤوةَل ا  وةةدةٌى و   وكاس  لة ٌيَواٌياُ دايةةكى تةوادادثةسوةس  و يةكظاٌى دا ثةيوةٌذيي

ثاٌتايي طؼتى سؤَلى طشٌ ى تيَذا دةطيَشُ. ثةيوةٌذ  ٌيَةواُ وةافى ِةاووَيتى بةووُ و ئةاصاد       
ثؼت بةوثيَؽ طشمياٌةية دةبةطتىَ كة ِاووَيتية ئاصاد و يةكظاٌةكاُ ساويَز لةطةهَ يةكرت دةكةُ 

بةةِؤ  ياطةا  داٌةشاو بةةَلكو بةػةيَوةيةكى       بؤ ئةوة  ريةاٌى ِاوبةػةى خؤيةاُ ٌةةك ِةةس     
  وؼشوعيؽ سيَك غةُ.

ليَشةوة ثيَويظتة ئاوارة بةوة بكةيَ كة دميوكشاطى ساويَزطةس  لة فؤسوة سيَكاسييةكةة  دا   
جةخت لةطةس ئةوة دةكاتةوة كة ليرباهَ دميوكشاطى بةِةس دوو ئاساطتة  كؤواس  و ليرباليةةوة  

يةتى دميوكشاطى بكا  و ثيَويظتى بة سيفؤسوة و ئةوةؾ وةةسجى  ٌاتواٌىَ ثاسيَضطاس  لة واِي
كؤتايي خؤ  لة كشدة  ثةيوةٌذيكاس دا دةبيٍيَتةوة كة داُ بة ئؤتؤٌؤوى تاكةةكاُ دةٌيَةت لةة    
ثشؤطظى دسوطت بووٌى سا و ئريادة و بشِياس داُ لةطةس ضاسةٌووغ. ِةسبؤية دميوكشاطى ساديكاهَ 

سدةً دةطتذسيَز  ئيظتعىاسياٌة  طيظةتةً بؤطةةسجيّاٌى ريةَ    لةوثةسيَكى دميوكشاتياٌة لة بة
دسوطتذةكا . ي  ِابشواغ دميوكشاطى دةػيَت بةدةصطاييى كشدٌى عةقَ ٌى سا و ئريادة  لةيَ  
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بكةويَتةوة بةِؤ  طيظتةويَك لة ياطا كة طشاٌتى بةػذاس  يةكظاُ بؤ ِةووواُ دابني دةكا  
عةقنَ بيَت و دواجاس دةوَلةتى واف وياطايي دميوكشاتى و دةبىَ بةسةزلاوى بةكاسِيٍَاٌى طؼتى 

ىلَ بيَتة بةسِةً. كةواتة كؤوةَل ا لةة دووتةويَى دميوكشاطةى سيَكةاسيي دا دةبيَتةة جعةاكيَكى       
سيَكخةس و لةً ٌيَوةدا سيَكاسة ياطةاييةكاُ تةةٌيا كةاتىَ وةػةشوعَ كةة دةسبةشِ        -ياطايي خؤ

كةشاوة بةة    وؼتووشِيكىئريادة  ِةووواُ و لة  بةسرةوةٌذ  طؼتى بَ و ػةسعيةتى خؤياُ لة
 دةطت ِيٍَابيَت.

دميوكشاطى ساويَزطةةس  دا طيظةتةويَكى طةةقاو ري  ثةشِ لةة      لة بةً جؤسة دةتواٌني بَميَني 
صاٌياس  بة ثيَؽ وةسد وةسدةطرييَت  و لةً ٌيَوةدا ثؼت بة ِةٌذ َ طةسضاوة  طشٌ ى فةلظةفى 

ِةوهَ دةدا   وتى و تيؤس  سةخٍةيي و ِضس  ثؤطت ليرباهَ دةبةطتىَ وةك طشيَبةطتى كؤوةَيية
ئاطتى ثةيوةٌذ  تاك و دةطةَي  خاَلى بيَةت لةة ِةةووو جةؤسة صؤسةومةىَ و ِةةروووٌيَك و       
سةوػيَكى وةعكوه بؤ دادثةسوةس  غوَلكيٍَيَت كة ٌايةكظاٌى تائةو سادية قبوهَ بكش َ كة صيةاُ  

ثيَ ة  كؤوةَييةتى ٌةبيَتة ثيَؽ وةةسدش بةةَلكو    ٌذ وبة بةسرةوةٌذ  طؼتى ٌةطةيةٌيَت و ٌاوة
سيَكخشاو  ِاووَيتياُ -بةِشة و تواٌا ثيَوةس  ئةفضةلية  بيَت و ئةوةؾ لة كؤوةَل ايةكى باؾ

 دا بةد  ديَت.
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 باضى ضوازةم
 

 غةزعيةتى  دميوكساتى  و وةنصووةى  ثؤضت نةتةوة يي
 

وةك ثيَؼةكةوتووتشيَ جةؤس  طيظةتةوى     لة سواٌ ة  ِابشواغ دةوَلةتى طةةسوايةداس   
ليرباىل دميوكشاتى لة ٌيَواُ دوو ئاساطتة  دربةس دا توػى قةيشاُ دةبيَت. لةة ييةكةةوة دةبةىَ    
ِةوَلى بةسفشاواٌكشدٌى تواٌظتى بةسٌاوة و ث ٌة سيٍَىايكةسةكاٌى دةوَلة  بةذا  بةوةبةطةتى   

وةك يةكيَك لة ثشةٌظةيثةكاٌى ليرباليةضً   ئاساطتةكشدٌى باصاسِ و ئابووس  و لة ييةكى تشيؼةوة 
دةبَى طٍووس  ئاصاد  تةاك  و بةاصاس ٌةبةةصَيٍَىش ضةوٌكة لةة بٍةةوادا لةطةةس تاك ةةسايي و         
كؤوةَل ا  وةةدةٌى داوةةصساوة و وةك طيظةتىةويَكى در  ث ٌشَيةز  ٌاوةٌةذ  لةة ثاٌتةايي        

ةسداُ و ٌكؤَلى ٌاضاسةكى لة ِةسبؤية دةوَلة  لة ٌيَواُ دةطو»تايبةتى دا خؤ  ثيٍَاطة دةكا ش 
لة طةسدةوى ثؤطت ٌةتةوةيي و يواص بووٌى دةوَلةةتى   549«.دةطوةسداُ تووػى قةيشاُ دةبيَت

وؤديَشُ و طؤسِاٌى فؤسوةكاٌى دةطوةسداُ طشفتيَكى تش بؤ ػةسعيةتى دميوكشاتى ديَتةثيَؽ كةة  
 ة .ثةيوةطتة بة كاسي ةس  بشِياس و طياطةتةكاُ لة دةسةوة  طٍووس  دةوَل

 
 

 دا  State-regulated قةيساى لة دةوَلةتى زَيكخساو تةوةزى دووةم:
 
 ثازادؤكطى ضةزمايةدازى ثيَصكةوتوو: .1

ِابشواغ ئاوارة بةوة دةكا  كةة ِةةس لةة ضةاسةطى كؤتةايي طةةدة  ٌةؤصدة لةة وَيتةة          
ى طةػةطةةٌذٌى ضةايك   يةكةةًش طةسوايةداسية ثيَؼكةوتووةكاُ دوو ئاساطتة ثةةسةياُ طةةٌذ:   

 دووةًشدةطوةسدٌ ةساياٌة  دةوَلة  كة دابني كشدٌى طةقاو ري  طيظتةوى لةطةس ػاُ بةوو.  
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ثةيوةٌذ  دووييةٌة  ٌيَواُ تويَزيٍةوة و تةكٍةلؤريا كة وا  لة صاٌظتةكاُ كةشد ببيَتةة ِيَةض     
بةً جؤسة دةوَلة  بؤ ثيَؽ طةشتَ لةة ِةٌةذ َ قةةيشاٌى بةةِيَض         550يةكةوى بةسِةً ِيٍَاُ.

س  ٌاضاسة دةطوةسبذاتة ئةً بواسة و لة ييةكى تشيؼةوة ثؼت بة تةكٍةلؤريا  ثيَؼكةوتوو ئابوو
ببةطتىَ وةك ِيَض  بةسِةوّيٍَةس  و ليَشة دا ِيَض  كاس  وشؤيي ثاػةكؼىَ دةكا  و ئةوةةؾ  

طةسوايةداس  ثيَؼكةوتوو يةاُ دةوَلةةتى سيَكخةشاو    ِاوكا  بوو لةطةهَ طةسِةَلذاٌى صاساوة  
State-regulated ئاوارةية بؤ دوو دياسدة: كة   

 – Economic concentrationبةةؤ ثشطةةى ضةقبةطةةتٍى ئةةابووس     ،يةكةةةوياُ» 
و سيَكخظةتٍى بةاصاسِ  كةاَيش     -طةسِةَلذاٌى كؤوثاٌيا  ٌةتةوةيي و ثاؾ ئةويؽ فةشة سةطةةص  

   551«.ِيَىاية بؤ دةطوةسداٌى دةوَلة  لة باصاسِ دا ،دووةوياُطةسواية و ِيَض  كاسش 
لة بٍةسِةتيؽ دا جياواص  طيظتةوى طةةسوايةداس  سيَكخةشاو لةة طةةسوايةداس  ليةرباه      

بةً جؤسة  552دةسكةوتٍى داوةصساوة  وؤٌؤثؤىل طةوسة و بةسةو ٌةواُ ضووٌى سكةبةسايةتى بوو.
دةوَلةتى سيَكخشاو دةضيَتة ٌاو كؤ  ريةاٌى ئةابووس  و طياطةى و كؤوةةَيتى و ئةوةةؾ در       

ةكيةكاٌى خؤيةتى كة ػةسعيةتى ليَوةسطشتةووة. دةوَلةة  لةةسيَ ا  ثؼةتيواٌى     ثشةٌظيثة طةس
كشدُ لة وؤٌؤثؤىل وةصٌى ئابووس  ييةٌ ش  ضةيٍيَك دةكةا  و طةٍووس  بشِيةاسة طؼةتيةكاُ      

ئيذي رياٌى طؼتى وةك بواسيَك بةؤ طفتوطةؤ و   » بةستةطك دةكاتةوة و لة بيَ يةٌى يدةدا . و
بةَلكو وةك كيَؼة  تةةكٍيكى ليَةي دةسِواٌشيَةةت كةة لةة سِيَ ةا         ِةَلبزاسدُ طةيشي ٌاكشيَتش

بةةً جةؤسة      553«.عةقَ ٌييةتى ئاوشاصييةوة بة ِةؤي ثظةثؤسيةكاٌييةوة ضاسةطةةس دةكشيَةت    
بةسدةواً صؤسيٍة  ِاووَيتياُ لة بةػذاس  لةبشِياس و دياسيكشدٌى ضاسةٌووطى خؤياُ دوسة ثةسيَض 

ُ بؤ دةطةَيتى طياطى و ػةسعيةتى دميوكشاتى طيظتةً يواص  و دةخشيََ و وةفاداس  ِاووَيتيا
بةسةو قةيشاُ دةضيَت.  بةِسا  وةاكع ظيبةةس بةة دوو سيَ ةة  طةةسةكى دةػةيَت ػةةسعيةتى        

 554طيظتةويَك دابني بكشيَت:
                                                           

 .98ٍ  طةسضاوة  ثيَؼووشايتك١ٝٓ نأٜسٚيٛدٝا، ت: ز. ايٝاؽ حادٛح، . ٜٛضغٔ ٖابطَاؽ، ايعًِ 550ٚ

 .100، ٍ طةسضاوة  ثيَؼووٖابطَاؽ،  يوسطَ. 551

 .553. ذظيٍعمى ٌوصس ش باصخواٌى ِابشواغش طةسضاوة  ثيَؼووش ه552

 .314، ٍطةسضاوة  ثيَؼوو. اٜإ نطٜب، 553

 .269ٍ  ة  ثيَؼووشطةسضاو، ثيا. بٍٛ ضٜهٛض، ذلاضطات يف األٜسٚيٛدٝا ٚ ايٝٛت554ٛ



 210 

I. دةكش َ دابني كشدٌةكة خوديي بيَ ةسد بيَتش لة وياٌى ئةوة  كة 

 ووٌى طؤصداس  بيَت ياُ .ِةطتةكى بيَتش كة بةسةزلاوى تةطميي ب1
.عةقَ ٌى بةِايي بيَتش كة بشِوا بووُ بة وظذاقيةتى سةِا بؤ طيظةتةً دابيٍةى دةكةا     2

بةو ثيَية  طوصاسػتة لةو ثةسِ  بةِاكاٌى ػيَواص  ئةخ قىش ئيظتاتيظكى ياُ ِةس جةؤسيَكى  
 تشش ياُ
 تةً دةبةطتىَ .. ديٍى بيَتش بشِوا بةسصطاسبووُ دابيٍى دةكا  كة ثؼت بة وصة  طيظ3

II.           بةَيً دةتواٌشَيةت ػةةسعية  بةؤ طيظةتةويَك دابةني بكةةيَ لةة ويةاٌى ذالةةتى
 طوودوةٌذبووُ.

 555 بةً جؤسة ثةيوةٌذ  لة ٌيَواُ دةطةَي  و ػةسعية  لة طىَ فؤسً دا دياس  دةكا  :
كة ػةسعيةتى خةؤ  لةة وةفةاداس      Charismatic Authority.دةطةَيتى كاسيضوى 1

 ؤص  ياُ ثاَلةواٌيَتى وةسدةطش َ. ( بؤ ثريٚال٤)
كة ػةسعيةتى خؤ  لة ئيىاٌيَكى قوهَ  Traditional Authority. دةطةَيتى ٌةسيتى 2

 .بة ثريؤص  ٌةسيتة كؤٌةكاُ وةسدةطشيَت
كة ػةسعيةتى خةؤ  لةة سيَكةاسة ياطةاييةكاُ      Legal Authority دةطةَيتى ياطايي.3

 وةسدةطشيَت.
طةَيَلةبووٌى ػةسعيةتى دميوكشاتية لة دةوَلةتى وؤديَشُ دا كة  جؤس  طيَيةً طةسةتا      

يةكيَك لة طيىا طةسةكيةكاٌى بريؤكشاطية  و سيَكخظتٍى رياٌى طؼتية كة ثؼةت بةة ياطةا    
 وةدةٌيةكاُ دةبةطتيَت.

 
 أ. دةسكةوتةكاٌى قةيشاُ:

ىل ِابشواغ ئاوارة بة ئةطةسةكاٌى قةةيشاُ دةكةا  كةة تايبةتةة بةة طيظةتةوى ليةربا        
دميوكشاتى و لة قؤٌاغى جياواص دا طةسِةَلذةدةُ و فؤسوةكاٌياُ تةا ئةةو كاتةة   تةقيٍةةوة      

                                                           

لة  2ه ، ايؿطع١ٝ ايسميكطاط١ٝ يف ايعامل احلسٜح )َطدعٝات ٚاعس٠.. تطبٝكات َطاٚغ١(، ٜاغط قٓكٛٙ .555
وةسطرياوة:   11/9/2010. لةً طايتة  خواسةوة لةسيَكةوتى 13

http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=538  
-Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, Trans. by A. M. 

Henderson and T. Parsons, Oxford Univ. Press،, 1947, p. 328.  

http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=538
http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=538
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واتة ئةو خاَلة  كة طيظتةوى طياطى ػةسعيةتى خؤ  لة دةطت دةدا   –طياطى سوودةدا  
جياواصة و دةَليَت لةواٌةية لة كاتيَك دا قةيشاُ سووبذا  كة ِةس كاً لةةً ريَةش طيظةتةواٌة     –

sub-systems     كةاسطيَشِ  و كؤوةَييةةتى  -) واتة ئةابووس  ش طياطةى-  َ كمتةوس ( ٌةةتواٌ
( بةسِةةةً بيَةةٍَ كةةة ثؼةةكى ئةواٌةةة لةةة ِةةةووو  ايهُٝدد١ االظَدد١) كضةةةٌذايةتى ثيَويظةةت

طيظةةتةوةكة .واتةةة ِةةةس كةةاتىَ يةةةكيَك لةةةً ريَشطيظةةتةواٌة ٌةةةتواٌىَ ئةةةسك و    556دا
ى طيظتةً بة طؼتى دابني بكا  و بةسدةواً بووُ ضايكيةكاٌى خؤي ئةزلاً بذا  و خواطتةكاٌ

و واٌةوة  طيظتةً غاتة ريَش وةتشطيةوةش ئةوا ِيَىاية بؤ بووٌى قةيشاُ. ِةس بؤيةة دةتةواٌني   
طةٍووسداس   قةيشاُ  بؤ وةط  كشدٌى كؤوةَل ايةك بةةكاس ديَةت كةة لةطةةهَ ثشطةى      » بَميَني 
  ِابشواغ كاتىَ يةكاٌ ري  كؤوةَييةتى بةسا 557«.دا سووبةسِووةSurvival limits واٌةوة

كؤوةَل ا طؤسِاٌة دةكةويَتة بةس وةتشطيةوة دةتواٌني باطى قةيشاُ بكةيَش واتة كاتىَ ئةٌذاواٌى 
بوٌيادييةكاُ وةك ػتيَكى قةيشاٌاو  بؤ بةسدةواً بووٌى رياٌى خؤياُ ئةةصوووُ بكةةُ و ِةطةت    

بةةسِا  ِابشوةاغ بةاسودؤخى    558بةس ِةسِةػةة. بةوة بكةُ كة ػوٌاطة كؤوةَيتيةكةياُ كةوتؤتة 
طيظتةً بةجؤسيَكة كة ِةووو ِةوَليَك بؤ كؤٌرتؤهَ كشدٌى قةيشاُ لةة ريَةش طيظةتةويَكش دةبيَتةة     
ِؤ  طؤسِاٌى فؤسً و جيَ ؤسِكيَى درايةتية ٌاوةكيةكاُ بةسةو ريَش طيظتةويَكى تش. وةك بةخؼيٍى 

  تايبةتى لة كةاتى قةةيشاٌى ئةابووس  دا و لةة     بوجة  دةوَلة  بؤ ثاسيَضطاس  كشدُ لة طةسواية
 (عذددعكوستّيٍَةةاٌى)بةساٌبةةةسيؽ دا كةةةً بووٌةةةوة  خضوةةةت وصاس  كؤوةَييةةةتى و ئةوةةةؾ 

ئةةً ذاَلةتةة لةة كةاتى طةةسِةَلذاٌى        559صياد دةكا . legitimation deficit  ػةسعية 
و  كة دةوَلة  لة ييةكةوة لة وي يةتة يةك شتووةكاُ بةسضاو كة 2008قةيشاٌى داسايي جيّاٌى

لة سيَ ا  ثيَذاٌى ياسوةتى وادد  ثؼتى كؤوثاٌيا طةةوسةكاٌى طةش  و لةة ييةةكى تةشةوة بةة       
 ِةصاساُ ِاووَيتى كةوتٍة طةس ػةقاً. 

  سةِةٌذةكاٌى ػةسعية :  . ب

                                                           

 .127. وايكن ثيوص  ش طةسضاوة  ثيَؼوو ش ه 556

 .603طةسضاوة  ثيَؼووش ه . حػٝٓع٢ً ْٛشض٣،557

 .106طةسضاوة  ثيَؼوو ش ه . ثيرت ويمشش طورة ش 558

 .127. وايكن ثيوص ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه 559
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 -بةبشِوا  ِابشواغ لةٌاوضووٌى لةطةسةخؤ  ثاٌتايي طؼتى وةك بواس  طفتوطؤ  سةخٍةيي
بةػذاس  طياطى ضايكش كاسي ةسييةكى بةسضاو  لةطةةس ػةةسعيةتى طيظةتةوى    عةقَ ٌى و 

طةسوايةداس  داٌاوة. ِةسضؤٌىَ بيَت طةسوايةداس  ثيَويظتى بة بةدةطت ِيٍَاٌى ػةسعية  و 
سةصاوةٌذ  صؤسيٍة  ِاووَيتياٌة بؤ ئةوة  يٌيكةً بتواٌيَةت تاسِادةيةةك ثاطةاو بةؤ واٌةةوة و      

ة. بةسا  )ظيبةس( دةطةَيتى عةقَ ٌى كاتىَ ػةسعيية كة يٌيكةةً ئةةً   سةوايةتى خؤ  بيٍَيَتةو
دوو وةسجة  ِةبيَت: أ( طيظتةوة ٌؤسواتيعيةكة  بةػيَوةيةكى ئةصوووٌى داسيَةزسابيَت. ب(  

دا بٍيََ. بة واتايةكى تشش ِةٌذ َ  560وةسجةعة ياطايية ثةيوةٌذيذاسةكاُ داُ بة ياطايي بووٌى
واتةة دةطةةَيتى    561سِػنت و بةكاسِيٍَاٌى ياطاكاُ بووٌياُ ِةبيَت. سيَكاس  ػكمى ساطت بؤ دا

عةقَ ٌى لة سوو  ضاوطى ػةسعيةتةوة بةوة لة دةطةَيتى كاسيضوى و ٌةسيتى جيةا دةكشيَتةةوة   
كة ثؼت بة ثشةٌظيثى ياطاوةٌذ  دةبةطتىَ و تةٌاٌة  ٌؤسوة كاس ثيَكشاوةكاٌيؽ بةػيَوةيةكى 

ةواتة ػةسعية  بة واٌا  بةَل ة و ئةسطؤويٍَتى طوزلاو ساصيكةةسة  عةقَ ٌى دياس  دةكشيََ.  ك
بةؤ طةةنياٌذٌى باٌ ةػةة  ساطةت و بةسِةةو بةووٌى طيظةتةويَكى طياطةيية لةة سواٌ ةةة           
ِاووَيتياٌةوةش بة واتايةكى تش ِةسكاتىَ طيظتةً بتواٌىَ بيظةةنييٍَىَ تواٌةا  ئةةوة  ِةيةكةة     

بشدُ و سيَكخظةةتٍى كةةؤ  كؤوةةةَل اش دةبيَتةةة  جياكةةاس  و ِةةةَيواسدُ ٌاكةةا  لةةة بةةةسيَوة 
ػةةسعية  دةيلةة  لةة خواطةتى طيظةتةوى      »طيظتةويَكى خاوةُ ػةسعية . ِةسبؤيةة  

طياطى دةكا  بؤ داٌثياٌاُ ثيَى وةك طيظتةويَكى ساطت و دادثةسوةسش كةواتة ػةسعية  ي  
ظةتةوى  تةػةٌةطةةٌذٌى طي  562«.ِابشواغ واتة بةِا  داٌثيٍاُ بةة طيظةتةويَكى طياطةى   

كاسطيَشِ  بةٌاو ثاٌتايي تايبةتى دا و دةطوةسداٌى دةوَلة ش ثةيوةطتة بة ثشطةى بةسٌاوةسِيَةز    
خؤػ وصةساٌى كؤوةَييةتى و كؤٌرتؤهَ و دةبيَتة ِؤ  كاسي ةس  طياطة  لةطةس رياٌى خةَلكى 

                                                           

ش legality و وةػشوعية  ياُ ياطاوةٌذ   Legitimacy. جياواص  ِةية لة ٌيَواُ ػةسعية  560
)لةبٍةسِة  دا واتة طوزلاٌى سةفتاس ياُ سةوػيَكى دياسيكشاو لةطةهَ ياطا دا( دةػيَت كشدةيةك ياطايي بيَت بىَ 

ػةسعى بيَت وةك دةقى ياطايي )ٌا ئةخ قى(ش ِةسوةِا دةكشيَت سةفتاسيَك ػةسعى بيَت بىَ ئةوة   ئةوة 
ياطايي بيَت وةك ػؤسِؾ در  طيظتةوى طتةوكاس كة دياسة لة ياطا دا دياس  ٌةكشاوة.   د. ػريصاد الٍحاس ش 

 .13لة 2و ياطش قٍـوةش طةسضاوة  ثيَؼووش ه  100طةسضاوة  ثيَؼووشه 

 .208طَ ِابشواغ ش طةسضاوة  ثيَؼوو ش ه . يوس561

 .84. د.ػريصاد الٍحاسش طةسضاوة  ثيَؼووش ه 562
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اوارة  بؤ ئاطايي و ئةوةؾ خواطتى ِاووَيتى بؤ بةػذاس  لة بشِياس ديٍَيَتة ئاساوةش ِةسوةك ئ
كشا ئةوةؾ ثيَطةواٌة  دةوَلةتى سيَكخشاوة كة ثؼتى ضيٍيَك دةطشيَةت و لةة داسِػةتٍى بشِيةاس      
ثؼت بة تةكٍؤكشا  و ػاسةصاكاُ دةبةطتىَ و لة ٌاِاوطةٌ ى وةفاداس  صؤسيٍة و بةسرةوةٌةذ   

 ضيٍيَك قةيشاٌى ػةسعية  طةسِةَلذةدا . 
طيظةتةوى كؤوةَييةةتى   كةواتة كاتىَ قةةيشاُ سوودةدا  كةة بوٌيةاد     

ئيىكاٌاتى كةورت لة سادة  ثيَويظت دةطتةبةس دةكا  بؤ دسيَزةداُ بة واٌةوة  
لةة   persistent  disturbancesطيظتةً ش ليَشة دا وةك ثؼيَو  بةةسدةواً 

 563.شاُ دةكشيَتباطى قةي system integrationسةوتى يةكاٌ ري  طيظتةً 
  طيظتةً ِةسِةػة لةة واٌةةوة  طيظةتةً دةكةا  كةة      بةسِا  ِابشواغ تةٌيا كاتىَ يةكاٌ ري 

واتةة ٌابيَةت يةةكاٌ ري  كؤوةَييةةتى بكشيَتةة       564ثشطى يةكاٌ ري  كؤوةَييةتى لةة ئاسادابيَةت.  
ػةسعية  طةقاو ري  طيظةتةوى طياطةى و   »قوسباٌى يةكاٌ ري  طيظتةً. ليَشة دا دةسدةكةويَت 

ياٌةةة دا كةةة طةيؼةةتووٌةتة ثمةيةةةك لةةة لةةةو كؤوةَل ا  565«.جيّةةاص  دةطةةةَيتى لةةة ئةطةةتؤية
طيظةتةوى طياطةى )وةك ٌاوةٌةذ  جيةا       differentiated societiesجيابووٌةةوة  بوٌيةاد    

كمتةوس  و طيظةتةوى ئةابووس ش دةكةويَتةة      -كؤٌرتؤهَ( بة بةساوسد لةطةهَ طيظتةوى كؤوةَييةةتى 
غ لةطةهَ )واسكع( ضةوٌكة  ئةوةؾ يةكيَكة لة جياواصييةكاٌى ِابشوا 566ػويٍَ ةيةكى بةسصتشةوة.

لة فةلظةفة  واسكظيضً دا ريَشخاٌى ئابووس  طةسخاٌى طياطةى و كمتةوس  و كؤوةَييةةتى ديةاس      
دةكا ش بةَيً لةطةهَ دةسكةوتٍى يواص  ئةسكى باصاسِ كة لة ويكاٌيضوةةكاٌى سيٍَىاييةةوة طةسضةاوة    

ديٍَيَت. بةسِا  ِابشواغ ئةو باصاسِة   دةطشُش ئايذؤلؤريا  ئاَلوويَش  دادثةسوةساٌة  بؤسرواص  ِةسةغ
ٌاتواٌني وةك فةسواٌ ة ذكووييةكاُ دميوكشاتيضة  بكةيَ بة ػةيَوةيةكى بةسضةاو ئةةسكى سيٍَىةايي     
بواسةكاٌى رياُ بةدةطتةوة دةطشُ كة تا ئيظتا ٌؤسواتيغ بووٌةش واتة لة سيَ ا  فؤسوى طياطى يةاُ  

                                                           

 .51. يوسطَ ِابشواغ ش طةسضاوة  ثيَؼووش ه  563

 .53. ِةواُ طةسضاوةش ه 564

 .93طةسضاوة  ثيَؼووش ه . ز.ؾريظاز ايٓذاض، 565
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بةً جؤسة كاسي ةةس  طياطةة  لةة طةةس     567ة ِةبووة.ثيَؽ طياطى ئاَلويَش  ثةيوةٌذييياُ بةيةكةو
ئابووس  و بةسةزلاوةكاٌى ئةاصاد  بةاصاسِ ش كاسي ةةس  ٌةةسيٍَى لةطةةس دميةوكشاتيضة بةووٌى ريةاٌى         

 كؤوةَييةتى دادةٌيَت.  
ِةوَلذاُ بؤ طوزلاٌذٌةوة  طيظتةوى ئابووس  لةطةهَ طياطة  )كة بة جؤسيَك لة جؤسةكةاُ  

ثةيوةٌذييةكاٌى بةسِةً ِيٍَةاُ(   repoliticizingطياطى بووٌةوة  دةبيَتةِؤ  طةسلةٌو َ بة 
  568بةياسوةتى دميوكشاطى ػكمى كيَؼة  ٌةبووٌى ػةسعية  ضاسةطةس دةكشيَت.

بةً جؤسة ئةطةس  ضواس جؤس قةيشاُ لةة ئاسادايةة كةة طةسضةاوةياُ جيةاواصة. طيظةتةوى       
طياطةى قةةيشاٌى عةقَ ٌيةة  و    ئابووس  قةيشاٌى ئابووس  بةسِةً ديٍَةىَش بةةَيً طيظةتةوى    

كؤوةَييةةتى قةةيشاٌى   -ػةسعيةتى ليَذةكةويَتةوةش ئةوة لة كاتيَك داية كة طيظتةوى كمتوس 
 ثاَلٍةس   لةطةهَ خؤيذا ديٍَيَت كة ِاوكا  قةيشاٌى ػوٌاطيؼة.

 
 ثؤليَو كسدنى جؤزةكانى قةيساى: .2

ُ دا ئةطةةس  تةووؾ بةووُ بةة     بةسا  ِابشواغ لة كؤوةةَل ا ثيَؼةكةوتووة طةةسوايةداسييةكا   
كيَؼة  ػةسعية  لة ئاسا دايةش ضوٌكة طةػة  ئةابووس  لةطةةس بٍةةوا  ئاوازلةة تايبةتيةةكاٌى      
صيادكشدٌى طوود كاس دةكا  ٌةك بةسرةوةٌذ  طؼتى ئةوة لة كاتيَك داية كةة طيظةتةوى طياطةى    

ً لةة خضوةة  ضةيٍيَكى      وةفاداس  ِاووَيتياُ ِةيةش بةةيَ  Inputsبةسدةواً ثيَويظتى بة بؤضوو 
 داوةصساوة.569«لة سواٌ ة  طاواٌى تايبةتى لة بةساٌبةس ِةراسا  طؼيت دا» دياسيكشاو دايةش واتة

 
 قةيشاٌى ػوٌاغ قةيشاٌى طيظتةً طةسضاوة  قةيشاُ

                                                           

لةً طايتة قاحل٢،   :وٍوضّش، ِا  ثيؼا طياطى دولت قاٌوٌى دوكشاتيك. يوسطَ ِابشواغش ثاية567
 وةسطرياوة:   15/9/2010لةسيَكةوتى 

- http://www.manouchehr- 

salehi.de/My%20archiv/My%20Translationsarticle/Habermas-1.htm 

 .104. يوسطَ ِابشواغ ش عشاُ وؼشوعيت ش طةسضاوة  ثيَؼوو ه 568

 .166وة ش ه . ِةواُ طةسضا569
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 طيظتةوى ئابووس 
 طيظتةوى طياطى

–طيظةةةتةوى كؤوةَييةةةةتى  

 كمتوس 

 قةيشاٌى ئابووس 
 قةيشاٌى عةقَ ٌية 

--------- 

-------- 
 قةيشاٌى ػةسعية 

 قةيشاٌى ثاَلٍةس

 .120طةسضاوة: يوسطَ ِابشواغ ش طةسضاوة  ثيَؼوو ه 
ِابشواغ وةك بٍطيٍة  طةسةكى سيَكخظتٍى طةسوايةداس  ليرباىل   أ. قةيشاٌى ئابووس :

و ثيَؼكةوتوو طةيش  ثةيوةٌذ  ٌيَواُ كاس  كشيَ شتة و طةسواية دةكا . كؤوةَل ا لة جيةاتى  
ةوة  بة ػيَوةيةكى عةقَ ٌى لةطةهَ بةسرةوةٌذ  طؼتى ياُ جةواعى دا ِةواوةٌط بيَتش بة ئ

ضةػٍيَكى ٌاعةقَ ٌى لةطةهَ كةَلةكةبووٌى طةسواية و لةئاكاً دا لةطةهَ بةسرةوةٌةذ  تايبةةتى   
ثيَذةضيَت ئةوةؾ جياواصييةكى تش  ِابشواغ و وةاسكع   570رواسةيةكى كةً دا ِةواِةٌ ة.

ايةتى ٌاوةكىش طةسوايةداس  ٌةاسووخيٍَىَ بةةَلكو تووػةى قةةيشاٌى دةكةا  و لةة       بيَت كة در
ريَشطيظتةويَكةوة بؤ يةكى تش دةضيَت.  كةواتة دةوَلة  ِةوهَ دةدا  ئابووس  و باصاسِ ئاساطتة 
بكا ش ئةوة لةكاتيَك داية كة طيظتةوى طةةسوايةداس  لةطةةس ئةاصاد  و دةطةوةسٌةداُ لةة       

لة ييةكى تشيؼةوة دةبىَ وةفةاداس  جةةواوةسيؽ بةدةطةت بيٍَةىَ. ضةوٌكة      باصاسِ داوةصساوة. 
ثيَويظتى بة ػةسعيةتى دميوكشاتى ِةيةش قةيشاٌى ئةابووس  لةة ٌيَةو طيظةتةوى ئةابووس  دا      

 طةسِةَلذةدا  و كيَؼىةكيَؼى طياطى ىلَ دةكةويَتةوة.
اوةٌةذاسيَتى  لة ييةكةةوة طيظةتةوى طةةسوايةداس  لةطةةس خ    ب. قةيشاٌى عةقَ ٌية : 

تايبةتى داوةصساوة و لة ييةكى تشةوة ثيَويظتى بة بةػذاس  ِاووَيتياُ ِةيةة بةؤ بةخؼةيٍى    
ػةسعية  كة لة سيَ ا  بةػذاس  دةصطا  وةك ذضب و سيَكخشاوةكاُ ئةً ػةةسعيةتة دسوطةت   

 571«.ئةوةؾ ِاووَيتى ثاطيغ ديٍَيَتةئاساوة كة تةٌيا وةافى ِوتةاف داٌةى ِةيةة    » دةكةُ. 
قةةةيشاٌى » شوةةاغ لةةة تويَزيٍةةةوة ِاوبةػةةةكاٌي لةطةةةهَ )كةة وغ ئوفةةة( ثيَيوايةةة     ِاب

دةسبشِ  طٍووسداسيية لةة بةسِةةً ِيٍَةاٌى ئيذاسياٌةة      كوستّيٍَاٌى عةق ٌية وعةقَ ٌية 

                                                           

 .124. وايكن ثيوص  ش طةسضاوة  ثيَؼووش ش ه 570

 .105. يوسطَ ِابشواغ ش طةسضاوة  ثيَؼوو شه 571
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بشِيةةاس  عةةةقَ ٌى و ٌيؼةةاٌة  ػكظةةتى عةقَ ٌيةةةتى فةسوييةةة وةك ئةةاوشاص  سيَكخظةةتٍى 
 572«.كؤوةَييةتى

دةطوةسداٌى دةوَلة  دةبيَتة ِؤي طةسِةَلذاٌى قةيشاٌى عةقَ ٌيةة  و بةةِؤي   صياد بووٌى 
قةسصاسبووٌى بةسدةواً دةوَلة  ديَتة ئاساوة لة ثيٍَاو جيَبةجيَ كشدٌى ئةكةكاٌى دا كةة دةبيَتةة   
ِؤي دسوطتبووٌى ِةَيوطاُ و قةيشاٌى داسايي كةَلةكة بوو دواجاس كيَؼةةكاُ خؤيةاُ لةة بةيَ     

ة  لةة طوزلاٌةذٌى بةسرةوةٌةذي جيةاواص و دربةةسةكاٌى طةةسوايةداس  تايبةتةذا        تواٌايي دةوَل
كةواتة طةسضاوة  ػةسعية  لة طيظتةوى طياطى دا بؤضوو  وةفاداسي تاك  573دةويٍَيَتةوة.

و ثابةٌذيية ياطايي و طياطيةكاٌيةتىش بةَيً طيظةتةً لةة دةسضةوو دا سةضةاو  بةسرةوةٌةذ       
 تايبةتى دةكا .

ئةطةس دةوَلة  ٌةتواٌيَت سِيَ ا  ػياو بذؤصيَةةوة بةؤ طوزلاٌةذٌى      سعية :د. قةيشاٌى ػة
بةسرةوةٌذيية دربةسةكاٌى ئةو ِاوَيتياٌة  كةة ذوكىيةاُ دةكةا  ش ئةةوا لةةً ذاَلةتةةدا لةة        

قةةيشاٌى ػةةسعية  لةدةوَلةةتى    » كةواتةة     574ضاوياٌذا ػةسعيةتى خؤي لةدةطةت دةدا . 
  ضوٌكة كؤوةَل ا  بؤسرواص  وةؤديَشُ بٍةةوا ضةيٍايةتيةكاُ    بؤسسرواص  دا بؤية طةسِةَلذةدا

كؤتايي ثَى ٌاَِيٍيَتش بةةَلكو بةة ػةَيوةيةكى جةوِةةس  طوصاسػةت لةة بٍةةوا  ضةيٍايةتى         
ِابشواغ ثيَيواية ثيَويظتى ػةةسعية  لةة ثاٌتاييةةكى     575«.كؤوةَييةتى و ئابووس  دةكا 

دوو ئةةسك ديٍَيَتةة    depoliticized طؼتى دا كة لة سوو  بوٌيادييةوة لةة طياطةة  خةشاوة   
واتةةة خؤبةةواسدٌى طياطةةى   Civil privatismتايبةت ةةةسايي وةةةدةٌى  ،يةكةةةًئةةاساوة: 

Political abstinence      ئةوةؾ وادةكا  تاك لة ٌةاو طيظةتةً دا بةة دوا  ثاداػةى وةك
لةطياطةة  خظةتٍى بوٌيةادييش خةؤ       ،دووةًكاتى فةساغة  و ئةيؽ و ثةاسةدا ب ةةسِيَت.    

ويظتى بة ثاطاو ِةية و ئةوةةؾ لةة تيةؤس  ٌوخبةطةةسايي دميةوكشاتى  يةاُ طيظةتةوى        ثيَ
واتة ِةويؼة ِةوهَ دةدسيَت ثاٌتايي طؼتى لة سةِةٌةذ    576تةكٍؤكشاتى دا دةطتةبةس دةبيَت.

                                                           

 .128. وايكن ثيوص  ش طةسضاوة  ثيَؼووش شه 572
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طياطى دامباَلشيَت  و وةدةٌية  وةك ٌاطياطى بةووُ و خؤدووسخظةتٍةوة لةة طياطةة  ساظةة      
يةكى بوٌياد  ئةزلاً دةدسيَتش واتة لة سيَ ةا  ئةةو تيؤساٌةة  كةة     دةكشيَت و ئةوةؾ بةػيَوة

ثَيياٌواية ثَيويظةت ٌاكةا  ِةاووَيتى لةة داسِػةتٍى بشِيةاس  طياطةى دا بةػةذاس  ضةايك و          
قةةيشٌى  » ساطتةوخؤ  ِةبيَت بةةَلكو ئةوةة ئةةسكى ٌوخبةة و تكٍؤكشاتةكاٌةة. بةةً جةؤسة        

ةويَت كة طؤليذاسيَتى كؤوةَييةتى كةة لةة سوو    ػةسعية  لة خاَليَك دا وةك ِةسِةػة دةسدةك
ئايذؤلؤريةوة تؤكىة و وةػشوعةش بةَيً وةك دةطةَيتيَكى سوو  و ئاػكشا سوو  ساطةتةقيٍة   

ِةس وةك ئاوارة  بؤ كشا ػةسعيةتى دميوكشاتى كةة خةطةَمةتى دةوَلةةتى     577«.خؤ  دةسغا 
ش بةَيً ِةةسكاتىَ ٌاِاوطةةٌ ى بكةويَتةة    وؤديَشٌى ليربالة ثةيوةطتة بة سةصاوةٌذ  ِاووَيتياُ

ٌيَواُ ئةسكةكاٌى دةوَلة  و وةفاداس  و ضيرت تاكةكةةكاُ ئيٍتىايةاُ بةؤ طيظةتةوى طياطةى      
ٌةبيَت وةك طيظتةويَكى دادثةسوةس ئةوا تووػى قةيشاُ دةبيَت و لةويَؼةوة قةةيشاٌى ػةوٌاغ   

اوةصساوة.   ثيَويظتة ئاوةارة  طةسِةَلذةدا ش ضوٌكة ػوٌاغ لةطةس يةكاٌ ري  كؤوةَييةتى د
بةوة بكةيَ كة طيظتةويَكى بة صةبشوصةٌط كةة ثؼةت بةة ِيَةض  صؤسةومةىَ و ئاوشاصةكةاٌى       

ػةةسعيةتى ئةةً طيظةتةوة    » توٌذوتيز  دةبةطتى لة بٍةسِة  دا ٌي ةساٌى ػةسعية  ٌييةةش 
وٌكة لةة  ض 578«.يٌيكةً لة سواٌ ة  خؤيةوة ش ػتيَكى ٌاوةكى و خؤثاطاودةس و خؤطةنييٍَةسة

بٍةسِة  دا لةطةس ػةسعيةتى دميةوكشاتى  واتةة سةصاوةٌةذ  ِاووَيتيةاُ داٌاوةةصس ش بةةَلكو       
ِةٌذ َ جاس ثؼت بة ئايذؤلؤريا و ئةفظاٌة دةبةطتىَ و ِةٌذ َ جاسي تشيؽ لة سيَ ةا  تةشغ و   

 تريؤس و طةٌذةَلىش ومكةضى و بيَذٌ ى  بؤ طيظتةً وةك ػةسعية  لة قةَلةً دةدا . 
بووٌى كةةؤٌرتؤَلي ضةةيٍى صيةةاد : صؤسداس  دةوَلةةة  وMotivation اٌى ثاَلٍةةةس د. قةةةيش

تةكٍؤكشا  واتة كؤٌرتؤَلي ثيَويظت بؤ ئيذاسة كشدٌى قةيشاٌةكاٌى تشش كاسي ةس  دةبيَت لةطةس 
(   خةَلك بؤ بةػذاسييةكى ضايك و بةسِةوذاس لةة طيظةتةوذا لةة    ايسافع١ٝيواص  ثاَلٍةس  )
  579.ياسثيٍَاو وةسطشتٍى بشِ

دواجةاس  ةكاٌى وةك سيَكخشاو و طةٌذيكا و ذضبةةكاُ و  ييتئةواٌة بة دةصطا دميوكشا ضوٌكة 
دةطثيَشدسيَتش بةَيً لة ساطتى دا تاك لةٌاو قةفةطى ئاطٍيٍى بريؤكشاطةى   ِةَلبزاسدُثشؤطظى 
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بة واٌا ظةيبةسييةكة  تووػى خةوظاسد  و سةػبيٍى دةبيت لة ثشؤطظى طياطى ِةةس بؤيةة   
 . ظى ِاٌذةس  ي  ِاووَيتياُ دادةبةصيَتكيَش

كة لة ِةسدوو طيظتةوى ئابووس   Outputقةيشاٌى ثةيوةطت بة دةسضوو 
كمتةوس  دا وةك ثؼةيَو     -و طياطى بووٌى ِةيةش لة طيظتةوى كؤوةَييتى

دةسدةكةويَت و دةبيَتة ِةؤ  لةة دةطةت     Input)اخت ه( تايبة  بة بؤضوو 
ٌ ري  كؤوةَييةتى كؤوةَل ا ثةيوةطةتة بةة   ضووٌى ػةسعية ش ضوٌكة يةكا

ئةً طيظتةوة و بة ػيَوةيةكى ساطتةوخؤ ثةيوةٌذ  بةو  Output دةسضوو  
  580ثاَلٍةساٌةوة ِةية كة وةك  ػةسعية  بة طيظتةوى طياطى دةدسيَت.

ِابشواغ ئاوارة بةوة دةكا  كة قةيشاٌى ػةسعية  و قةةيشاٌى ثاَلٍةةس  بةتةةواو          
واٌةا  كةشدة ثاَلٍةةسةكاُ    ʼضوٌكة قةةيشاٌى ػةةسعية  دةػةيَت لةة ػكظةتى      تيَكطشراوُش 

action-motiving meaningʻ      واتة قةيشاٌى ثاَلٍةسيةوة بيَتةة ئةاسا. قةةيشاٌى ػةةسعية
بةتةواو  دةتواٌيَت ِةسِةػة  لةبةسيةك ِةَلوةػاُ لة دةصطا  دةوَلة  بكةا ش يةاُ سةوتيَكةى    

ضوٌكة ِةس كاتىَ تةاك ثاَلٍةةس  جةذ     581ة غوَلكيٍَىَ.ثاػعةضووُ بةسةو طةسكوتى طتةوكاساٌ
ٌةوا بؤ بةػذاس  لة ػةسعية  بةخؼني بةة طيظةتةوى طياطةىش ئةةوا قةةيشاٌى ػةةسعية        
طةسِةَلذةدا  و ئةوةؾ لة ِةٌذ َ ذاَلة  دا تةقيٍةوة  طياطى واتة سووخةاٌى دةوَلةةتى ىلَ   

بةػذاس  ئةو ػتيَكى طةاختةية وِةيض   دةكةويَتةوةش ضوٌكة ِاووَيتى دةطاتة ئةو بشِواية  كة 
بةِايةكى ٌيية و ٌاضيَتة ٌاو كؤ  ثشؤطظى طياطى و ِةس بؤية ِةةوَلى سووخاٌةذٌى طيظةتةً    
دةدا  و لة ِةٌذ  ذاَلةتيؼذا بة طةسكوتكشدٌى ِاووَيتياُ كؤتايي ديَت.  بةةَيً )صي ىوٌةت   

ثاَلٍةس  ٌيية بةةَلكو بةةسةزلاوى    باووَ( سةخٍة لةً تيَشِواٌيٍة دةطشيَت وثيَيواية ئةوة قةيشاٌى
كاسة لة ِةٌاو  طيظتةوى طةةسوايةداس  دا كةة    -ثةساويَضخظتٍى سيَزةيي ثةيوةٌذ  طةسواية

  582ثيَؼكةوتٍى تةكٍةلؤريا و طةسوايةطوصاس  بووةتة ِةؤ  بةصيادةطةةيشكشدٌى ِيَةض  كةاس.    
شاُ ٌاكا  و بة وسد  ِابشواغ بةػيَوةيةكى دةواسطشر و جةبشطةساياٌة ياُ واػيٍى طةيش  قةي

ئةوة سووُ دةكاتةوة كة ِيض سيَ ايةك بؤ ثيَؽ بيٍى كشدٌى جؤسش فؤسً و بةة ػةيَوةيةكى بٍةربِ    
                                                           

 .125. يوسطَ ِابشواغ ش طةسضاوة  ثيَؼوو ش ه580

 .128. وايكن ثيوص  ش طةسضاوة  ثيَؼووش ش ه 581
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ضوٌكة ِةةس لةة بٍةةسِة  دا ئاوةارة بةة ئةطةةسةكاٌى        583دةسةزلاوةكاٌى قةيشاُ بووٌى ٌيية.
ٌيية. كةواتةة   طةسِةَلذاٌى قةيشاُ و جي ؤسكيَياُ دةكا  و ذةتية  و قةدةسطةسايي لة ئاسادا

بؤ ئةوة  طيظتةويَكى طياطى ببيَتة خاوةُ ػةسعيةتى دميةوكشاتى و ػةوٌاغ و يةةكاٌ ري     
كؤوةَييةتى بثاسيَضيَتش ثيَويظتة ِاوطةٌ ى ٌيَواُ وةفاداس  و بشِياسة طياطى و كاسطيَشِييةةكاُ  

تؤكىة  بةة   دابني بكا  و ئةوةؾ لة سيَ ا  دميوكشاطى ػكميةوة ٌابيَت بةَلكو ثةيوةٌذييةكى
كةواتة دةتواٌني بَميَني دةوَلةتى وةؤديَشٌى ٌةتةةوةيي ثؼةت بةة     دميوكشاطى ساويَزطةسيةوة ِةية. 

ػةسعيةتى دميوكشاتى دةبةطتىَ كة بشيتية لة ئةسطؤويٍَتى ساصيكةس بؤ طةةنياٌذٌى دسوطةتى و   
توو سةوايي طيظتةوى طياطى. بةَيً ِابشواغ لة ِاٌاو  طيظتةوى طةةسوايةداس  ثيَؼةكةو  

بةػةذاس    inputsئاوارة بة فؤسِوةكاٌى قةيشاُ دةكا  كة بشيتية لة ٌاِاوطةٌ ى بؤضةوو   
طيظةةتةً بةةؤ  outputsِاووَيتيةةاُ و سةصاوةٌةةذيياُ لةةة ِةوبةةةس طيظةةتةً و دةسضةةوو   

داخواصييةةةكاٌياُش ِةسبؤيةةة قةةةيشاٌى ئةةابووس  و عةقَ ٌيةةة  و ػةةةسعية  و ثاَلٍةةةس      
ة كؤ  طيظتةً و يةكاٌ ري  و طؤليذاسيَتى كؤوةَييةتى و بةػذاس طةسِةَلذةدا  كة ِةسِةػة ل

 طياطى دةكا .
  

 بةجيًانيبووى و ئاييهدةى دميوكساضى تةوةزى دووةم:
 
 :نةتةوة –الواشبوونى مؤديَلى دةولَةت  .1

» ضةوكى ػةسعيةتى دميةوكشاتى لةطةةهَ طةةسِةَلذاٌى دةوَلةةتى وةؤديَشُ ِاتؤتةةئاساوة.      
ة  ػةاصدةوة ئةةوسوثا طؤِساٌكةاس  سيؼةةيي بةةخؤوة بيٍةى. بةسضةاوتشيَ        لةطةسةتاكاٌى طةد

خاوةُ طةةسوةس  بةووش كةة بةة      Nation-Stateطؤسِاٌكاس ش طةسِةَلذاٌى دةوَلةتى ٌةتةوةيي 
ليَشةػةةوة   584«.ليرباليضوى طياطى جيا دةكشيَتةوة و داكؤكى لةة ثشةٌظةيثى ئةاصاد  دةكةشد    

اٌٍاوة  ويَظتفاَليا و طةةسِةَلذاٌى طيظةتةوى دةوَلةةتى    ثشةٌظيثى طةسوةس  دةطةسيَتةوة بؤ ثةمي

                                                           

 .125. ِةواُ طةسضاوةش ه 583

 .  80ص طةسضاوة  ثيَؼووش. ز.ؾرياظز امحس ايٓذاض، 584
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طةسوةس   لة فؤسوة ٌويَيةكة  دا بشيتيةة لةة باٌ ةػةةيةكى بةة     » 1648.585وؤديَشُ لة طاَلى 
لة ديةذ    586«.تةواو  جيا  طياطى بؤ كؤٌرتؤَلى ذةؿش  بةطةس سووبةسيَك خاكى دياسيكشاو دا

كة لة ثيَذاويظتى بةسيَوةبشدٌى ٌاوةٌذيي داسايي  و  ِابشواطةوة ِةس لةطةسةتاوة دةوَلةتى وؤديَشُ
لةطةهَ جوَلة  باصاس  ئابووس  ٌيؼتىاٌى و ِةسيَىى تاصة طةػةطةٌذوو ثيَكّاتبووش ثيَويظةتى بةة   
صاٌياس  كاسوةٌذ  ساِيٍَشاو ِةبوو لةسوو  ياطةاييةوة... بةةً جةؤسة بةعةةقَ ٌى بةووُ بةةواٌا       

 587يٍَاُ و تواٌاطاص  طةسوةس  بريؤكشاطى دةوَلةتى وؤديَشُ.ظيبةسييةكة  طةس  ِةَلذاش واتة ساِ
ٌةتةوة  لة ضواس سوو  طشٌ ةوة ػةى   -ِةس بؤية ِابشواغ بٍياتٍاٌى ثشؤطظى دميوكشاتى دةوَلة 

دةكاتةوة: طةسِةَلذاٌى دةوَلةتى وؤديَشُ لة فةؤسوى دةوَلةةتى كةاسطيَشِ  و بةاج ش ) و ِاوكةا       
ضةطثاٌذٌى طةسوةس  بةطةس ِةةسيَىيَكى  ،وى دةطتةجةوعى( )أ(بةسِةً ِيٍَاٌى بشِياس   وولضوة

ٌةتةوة )د( كة ثاػةاُ بةة    -جوطشافى دياسيكشاو دا )ب( و لةطةهَ فؤسويَكى دياسيكشاو  دةوَلة 
ئةةً دةوَلةتةة     588ػيَوةيةكى دميوكشاتى بةسةو دةوَلةتى ياطايي و كؤوةَييةتى طةػة  طةٌذ)د(.

ثؼت بة باد و داِةاتى ِةاووَيتى دةبةطةتىَ و بشِيةاس  وةولضً      بؤ بةسِوةبشدٌى كاسوبواس  طؼتى 
دةسدةكا  و ئةً بشِياساٌة لة ضواسضيَوةيةكى دياسيكشاو  جوطشافى دا  كاساييةاُ ِةيةةش لةة سوو     
ػوٌاطيؼةوة ٌةتةوة و دةوَلة  ِاوتا بةووُ  و ثاػةاُ ئةةً وؤديَمةة بةةسةو دةوَلةةتى ياطةايي و        

. ِةس لةً وؤديَمة داية كة ػةسعيةتى دميوكشاتى طةسِةَلذةدا  كؤوةَل ا  عةقَ ٌى ِةٌ او  ٌا
كةةة طةسضةةاوةكة  بةةؤ طةةةسوةس  طةةةه دةطةسِيَتةةةوة و بشيتيةةة لةسةصاوةٌةةذ  و ثابةٌةةذبووُ بةةؤ 
 دةطةَيتيَكى طياطى لة ضواسضيَوة  كؤوةَل ايةكى دياسيكشاو دا.  كة لة سواٌ ة  ِابشواطةوة  

                                                           

585.Glenn p.Hastedt,American foreign policy-past ,present, future, Jemes Madison 

University, 2006,p.7 . 

ت: ز. فاحل  شيعٛمل١؟ األقتكاز ايعاملٞ ٚ اَهاْات ايتحهِ. بٍٛ ٖريغت ٚ دطاٖاّ طَٛبػٕٛ، َاا586
 .435، ٍ 2009عبساجلباض، زضاغات عطاق١ٝ، بريٚت، 

 .137ٍ  طةسضاوة  ثيَؼووش . ٜٛضغٔ ٖابطَاؽ، ايعًِ ٚ ايتك١ٝٓ نأٜسٚيٛدٝا،587

كىاه ثويد ش ٌؼش ،ت: وة  ثظاومىَٓظٛ –زَهطاغ٢  يٍذة ، دٗا٢ْ ؾسٕ ٚ آيوسطَ ِابشواغ. 588
 طةسضاوةكة بة ئيٍ ميض :.    97 -96(، 2005ٍ)1384، تٗطإ، 3، ض وشكض

Jürgen Habermas, The Postnational Constellation -Political Essays ,translated by 

Max Pensky, Polity Press, Cambridge, Massachusetts,2001,pp. 61- 62. 
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ةيةك تاك لةخؤدةطش َ كةة لةة طةاية     كؤوةَل ا ويٍَا  كؤبووٌةوة  رواس
ياطايةكى عةقَ ٌى يةكياٌ شتووة بؤ ئةوة  وافةكاُ بة يةكرت ببةخؼَ. بةَيً 

ً ثيَويظةتى  ةلضووةسجى جيَبةجىَ بووٌى طةسكةوتواٌة  ياطايى داٌةشاو و وة  
بةوةية كة طةٍووسبةٌذ  كؤوةَييةةتى كؤوةةَل ا  طياطةى و طةٍووسبةٌذ       

  589كؤٌرتؤىل دةوَلة  ِاوجوو  بيَت. قةَلةوشِةو  جوطشافى ريَش
واتةتةٌيا كاتىَ بشِياسةكاُ ئةطةس  جيَبةجىَ بووٌياُ ِةية كةة دةطةةَيتى طياطةى بتةواٌىَ     

ٌةتةوة -دةوَلة ئوتوسيتة  خؤ  بةطةس طٍووسيَكى داٌثياٌشاو  جوطشافى طياطى دا بظةثيٍَىَ. 
ةٌشيَةت كةة طةةسوةس  بةطةةس     بوٌياد وثيَكّاتةيةكى طياطيية و بة طيظتةويَكى طياطةى داد 

ِةسيَىيَكى تايبةتى دا ِةية كة بة طٍووس دياسيكشاوة و تةٌيا كاتىَ دةتةواٌني بَمةيني دةوَلةةتى    
  ِةبيَتش ضوٌكة دةصطا  طياطى ٌةتةوة جووتة طٍووسخودووختاس و طةسبةخؤواُ ِةية كة 

 طةةسذةد جياتى لةة  طٍووسذكووةتى ٌةتةوةيي كاتىَ دسوطت بوو كة 590لةطةهَ طٍووس دا.
كةواتة طٍووس بشيتية لة ػةةسعية  و داٌثياٌةاٌى ٌيَودةوَلةةتى بةة طةةسوةس        591ِاتةئاساوة.

دةوَلةتيَكى دياسيكشاو داش لةطةسدةوى دةوَلة  ٌةتةوة دا وةك ثريؤص  واوةَلة لةطةهَ طٍووس دا 
ى داٌيؼتوواٌى وَي  بةسيَوةبشدٌى دميوكشاتى واتة طؤسِاٌ ̲دةكشا.  لة سواٌ ة  ِابشواطةوة خؤ  

بؤ ٌةتةوةيةك لة ِاووَيتياُ كةة ذةاكىَ بةطةةس ضاسةٌووطةى خؤيةاُ دا. دةوَلةةتى وةؤدَيشُ        
ٌةتةوة. كةواتةة دةوَلةةتى وةؤديَشُ  بةة      -بؤ دةوَلة  دةطؤسِ َ ʻكطةهكبوٌياتٍاٌى طيىوليكى 

اطةايي  ِؤ  ياطا  وؤديَشٌةوة دسوطت دةكشيَت و لة ِةواُ كا  دا ثؼت بةة طةػةطةةٌذٌى ئ  
ِةسبؤيةة دةتةواٌني بَمةيَني      592ٌةتةوةيي دةبةطتىَ وةك بٍاغة  كمتوس  طؤليذاسيَتى وةةدةٌى. 

                                                           

 Jürgen Habermas, The Postnational  63. .98. ِةواُ طةسضاوةش  589

Constellation,op.cit.,  P. 
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 .Ibid 64 ..     100-99يوسطَ ِابشواغشجّاٌى ػذُ و ايٍذة  دوكشاطىش طةسضاوة  ثيَؼوو . 592



 222 

ٌةتةوة طؤتاسيَكى طياطية كة دةػيَت وةك بةػيَك لة كمتوس  طياطى طةَيَلة بكشيَتش كةة لةة   
 ِةٌذ َ ذاَلة  دا كمتوس  صؤسيٍة وةك كمتوس  طؼتى طياطى دةٌاطشيَت. 

ٌ ى دووةوى جيّاٌى ثشؤطظى دميوكشاتى بةو جؤسة  لةً ضواس خاَلة  لة ئةوسوثا ثاؾ جة 
طةسةوة باغ كشا بة ػيَوةيةكى كةً تا صؤس تؤكىة بةدةصطايي كشا و بةطةداُ دةوَلةة  ٌةتةةوة   
طةسياُ ِةَلذاوة. بةَيً لة ذةةفتاكاٌى طةةدة  بيظةتةوة لةة ييةةُ َِيةض  بةجيّاٌيبووٌةةوة        

شواغ ثيَيواية دةوَلةتى ليرباىل سؤرءايي ئيَظتا لة قةيشاٌيَكى ِاب  593كةوتؤتة ريَش طوػاسةوة. 
بىَ ويٍَة دا دةريت كة خؤ  لةو دابشِاٌة دا دةبيٍيَتةوة كة لةة ٌيَةواُ ثيَكّاتةة ٌةتةوةييةكةة      
)تةبايي دةوَلة  وٌةتةوة( و ثيَكّاتة طياطةية سيَكاسييةكةة  )ثشةٌظةيثى ِةاووَيتى بةووٌى      

ٌةتةةوةش تةةبا    -ضوٌكة ِةس لةطةسةتا  طةسِةَلذاٌى دةوَلةة   594طؼت ري( دا ِاتؤتة ئاساوة.
ٌةبووة بةَلكو لة سيَ ا  طوتةاس  ٌاطيؤٌاليظةتى ٌةتةةوة و كمتوسيَةك وةك ٌةتةةوة  دةوَلةة        
ديةاسيكشاوة ٌةةك تيَكةَلةيةةك لةةة كمتةوس و ػوٌاطةى ٌةتةةةوة و ثيَكّاتةة جياواصةكةاُ. لةةةً        

كؤَلةطةة  كبةةجيّاٌيبووُ كدةسكةوتٍىو لةطةهَ  طؤٌ ةيةوة لة ضاسةطى كؤتايي طةدة  بيظتةً
ٌةتةوة تووػةى يواص  ِةاتووة و ضةيرت تاكةة ئةكتةةس   طياطةةتى        -طةسةكيةكاٌى دةوَلة 

بةةةجيّاٌيبووُ بؤتةةة ِةةؤ  لةٌاوةٌذخظةةتٍى » جيّةةاٌى و باٌ ةػةةةكاس  طةةةسوةس  ٌييةةة و 
ؤ يووٌةة بةةسيتاٌيا   دةطةَيتى دةوَلةتى ٌةتةةوةيي و بةة ٌةتةةوةكاٌى تةش  دةبةخؼةيَتةوة )بة      

ِةسبؤية باغ لة دةوَلةتى ثؤطت وؤديَشُ  595«.دةطةَيتيَكى صياتش بة طكؤتَمةٌذ و ويَمض دةدا (
دةكشيَت كة ئةسكة دةسةكى و ٌاوةكييةكاٌى طؤسِاٌى بوٌيادياُ بةطةس دا ِاتووة و ئاوارة بةةوة  

ثؤطةت   Societal Changeدةوَلةتى ٌةو َ وةَيويكةة بةؤ طةؤسِاٌى كؤوةةَل ايي      »دةكشيَت 
طةةسوةس     596«.وؤديَشُ و ِةً ثةسضةكشداسة لةبةساٌبةس ثشؤطظة دةسةكييةكاٌى بةجيّاٌيبووُ

دةوَلة  بة ِؤ  باصاسة جيّاٌيةكاُ و ئاوشاصة ٌويَيةكاٌى ثةيوةٌي شتَ كةً بؤتةةوةش بةةَيً تةا    
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شؤظةكاُ لة ( داٌيؼتوواٌى لةبةس دةطت دايةش ضوٌكة وضب(ئيَظتاؾ سؤَلى ٌاوةٌذ   ساطشتٍى )
–كةواتة طةةسةسِا  يواصبةووٌى توةةةكاٌى دةوَلةة       597ثاسة و كاَي و ِضس كةورت دةجوَليََ.

ٌةتةوة واتة طٍووس و طةسوةس ش ِيَؼتا بة بةةساوسد لةطةةهَ ئةواٌةة تةوةى ِةةسيَي لةة سوو        
 ؤسِاوة.واقعيةوة بة ٌةطؤسِ  واوةتةوةش بةَيً لة طةسدةوى فةصا  وةجاص  دا ػويََ واٌاكاٌى ط

 
 :Globalisationبةجيًانيبووى  .2

 ك Interdependenceثؼت بةيةكبةطةنت  كبةسا  ) ئةٌتؤٌى طيذٌض( بةجيّاٌيبووُ واتة 
كة سووداوةكاٌى ِةس دوو ي  جيّاُ كاسي ةس  لةطةس يةكرت دادةٌيََ و كثةيوةٌذيكشدٌى خيَشا 

Instantaneous Communication    ت بةيةكبةطةتٍة  ك طةسةكيرتيَ فاكتةةس  ئةةً ثؼة
لة طةسدةوى بةة جيّةاٌى بةووُ دا باٌ ةػةة  ئةةوة       commutative.598جي ؤسكيَكةسةية 

صةوةٌى جيةاواص  ِةةسَيىى و ٌةتةةوةيي تَيثةةسِيوةش جيةاواص  كمتةوس و ٌةةسيت و        » دةكشيَت 
بوٌيادةكاُ بؤتة بةػيَك لة سابشدووش ثيَك ةيؼنت و تةوروى طؤسِاٌى ِةووو ػةتىَ بةؤ ئةةويرتش    

ِةٌذ َ لة بريوةٌذاُ ثيَياٌواية  ػةاس      599«.بةسةو يةك شتوويةكى طؼت ري ثاهَ دةٌيَت باصاسِ
جيَ ة  دةوَلة  ٌةتةوة دةطشيَتةةوة و   City-stateػاس  -ياُ دةوَلة  Global Cityطمؤباهَ 

)بيَك( ثيَيواية لةة طةةسدةوى بةة جيّةاٌى بةووُ دا        600بة طةداُ دةوَلة  ػاس ديَتة ئاساوة.
ة رياٌى كؤوةَييةتى و طياطى و كاس  طياطى داواَلشاوة و لةة طةؤٌ ةي ػةويٍَةوة    )ػويََ( ل

ئةواٌة دةسك ٌاكشيَت و ئةوة ػوٌاطيؽ دةطشيَتةوة و جعاك لةة طةةسدةوى طةةسدووٌى دا لةة     
ئيَظتا ِيض ثةوةٌذيةكى دياسيكشاو لة ٌيَواُ ػةويََ  »ثةيوةطت بووُ بة ػويََ كسصطاس كبووة و 

كةواتة طةسةسِا  جوَلة  ئةطتةوى وشؤظ  بة بةساوسد لةطةةهَ ػةتةكاٌى    601«.و كمتوس دا ٌيية
( دا دةجوَليَتش واتة كمتةوسة جياواصةكةاُ ػةويٍَى جيةاواص لةة      ايصانط٠تشش ػويََ لة يادةوةس  )

                                                           

 .436. بٍٛ ٖريغت ٚ دطاٖاّ طَٛبػٕٛ،  ، ٍ 597

 .63تا58، ٍ  طةسضاوة  ثيَؼوو، طيذٌض. آْت٢ْٛ 598

، ٍ 2008ٚت، . أضَإ َاتالض، ايتٓٛع ايجكايف ٚ ايعٛمل١ ، ت:ز.خًٌٝ امحس خًٌٝ، زاض ايفاضابٞ،  بري599
130-131. 

 .79-78، ٍ ِةواُ طةسضاوة.  600

 .452، ٍ  طةسضاوة  ثيَؼوو. بٍٛ ٖريغت ٚ دطاٖاّ طَٛبػٕٛ، 601
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يادةوةس  دا دسوطت دةكةُش ِةس بؤية ِةٌذ َ لة سةخٍةطشاُ ثيَياٌواية بةجيّاٌيبووُ ثشؤطظةى  
اٌةش كة ِةً يةكثاسضاطاص و ِةواِةٌط خواصة و ِةً ثاسضةثاسضةكاس و  طةػةثيَذاٌيَكى ٌايةكظ

ويَشاٌكاسش ئةً ثشؤطظة فؤسويَكى ٌويَى ثؼت بةيةكبةطتٍى دووييةٌةة و يةةكاٌ ري  جيّةاٌى    
بةةَيً )دةظيةذ ِيَمةذ( ئةةسطؤويٍَت      602ٌاويٍَيَتةةوة. ئةةويرت ديٍَيَتة ئاساوة كة ػةويٍَيَك بةؤ  
  ضةايكية دميوكشاتيةةةكاٌى   Multinationalizationبةةووُ  دةخاتةةسِوو كةةة فشةٌةتةةوةيي  

  بشِيةاسوةسطشتَش ِيَةض     Inter-meshingثيَؼووش ويَةشِ  بةةجيّاٌيبووُ و بةة ٌيَوتؤسِبةووُ     
لة سواٌ ة  ِابشواطةوة ثشطة طشٌ ةكة ئةوةيةة   603ٌةتةوة  وؤديَشٌى داسِووخاٌذووة.-دةوَلة 

 ةس  لةطةس بٍاغة  كمتوس  طؤليذاسيَتى وةةدةٌى  كة ئايا بةجيّاٌيبووُ بة ٌؤسة  خؤ  كاسي
ٌةتةوة دسوطت دةبيَت. ئايا ضاسةٌووغ -دادةٌيَت ياُ ٌا بةو جؤسة  كة لة ِةلووةسجى دةوَلة 

و ئاييٍذة  دميوكشاطى ثاؾ دةسكةوتٍى وةتشطيةكاُ ييةةُ بةةجيّاٌيبووُ بؤطةةس دةوَلةةتى     
بة بوٌياد  دةوَلةتى وؤديَشٌى ياطايي ضى  ٌةتةوة ضيية؟ ئايا ػةسعيةتى دميوكشاتى كة تايبةتة

 بةطةسديَت؟
طةباسة  بة ِةَلويَظت وةسطشتَ لة بةساٌبةةس بةةجيّاٌيبووُ دةتةواٌيني ئاوةارة بةة ضةواس       

 604 ئاساطتة بكةيَ:
. ئاساطتةيةك كة توٌذ خؤ  بة ثشةٌظيثةكاٌى دةوَلةتى ٌةتةوةييةوة طشتوة و در  بضاظةى  1

 كى كشدُ لة ػوٌاطى تايبةتى ٌةتةوةوة.بةجيّاٌيبووٌة لة طؤٌ ة  داكؤ
. ئاساطتةيةك كة قةيشاٌى دةوَلة  ٌةتةوة بة دةسفةتيَكى باؾ دةصاٌيَت بةؤ ئةةزلاً داٌةى    2

ضاكظاص  جةوِةس  لة تيَشِواٌيٍى ليرباىل بؤ طيظتةوى دميوكشاطى وةؤديَشُش واتةة بيَ يةةٌى    
 ةسةكاٌى رياٌيَكى ٌاياب.دةوَلة  لة بةساٌبةس ِةووو ويٍَايةك بؤ ضاكة  طؼتى و ِوٌ

. ئاساطتة  باٌ ةػة كشدُ بؤ ٌةواٌى دةوَلةتى ٌةتةوةيي و بةطةسضةووٌى قؤٌاغةكةة  و   3
 دسوطت كشدٌى ئيىثشاتؤسيةتةكاُ وةك فةصايةكى كشاوة كة ٌة دَلى ِةية ٌة ٌاوةٌذ.

                                                           

 .227و ئةواٌيرتش طةسضاوة  ثيَؼووش ه  ضابطت آٚز٣ ٚ َاضؾاٍ بطَٔ .602

 .161. جاُ اس. طيبيٍض و بوسميشش طةسضاوة  ثيَؼووش ه603

 .8لة  2  ثيَؼوو شه طةسضاوة،  عبس اهلل ايػٝس ٚيس أباٙ. 604
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. ئاساطتةيةكيؽ كة ِابشواغ تةبةٌى دةكةا  و بٍطةيٍة  دميوكشاطةى بةؤ طشيَبةطةتى      4
ٌيَواُ تاكةكاُ دةطيَشِيَتةوةش كة رياٌى جةواعى خؤياُ لةطة بٍةوا  ئةةو سيَكخظةتٍة    ئاصاد 

 سيَكاسياٌة دادةوةصسيٍََ.
ِةس ضواس ئاساطتةكة داُ بةو فؼاسة طةوسةيةة دادةٌةيََ كةة لةة ييةةُ بةجيّاٌيبووٌةةوة        

اس دةكةةُ. بةةسا    ٌةتةوةش بةَيً سيَوػويٍَى جياواص بؤ دةسباصبووُ ثيَؼٍي-خشاوةتة طةس دةوَلة 
ِابشواغ يةكةوني ثشطياس ثةيوةطتة بة ثشطى بةسدةواوى كاسايي بةسِيَوةبشدٌى كاسوباس  طؼتى 
وةك ئةةاوشاص  دةطةةوةسداٌى كاسي ةةةس لةةة سةوتةةى كاسوباسةكةةاُ دا لةةة ييةةةُ كؤوةةةَل ا     

-Highدميوكشاتيةكاٌةوة. داسِووخاٌى ريٍ ة و وتىاٌةٌةبووُ بة تواٌظتى بةةسصة تةكٍةةلؤريا   

tech .ُواتة ئايا ئيذ   605سيظكى ٌويَى ِيٍَاوةتة ئاساوة كة طو َ ٌاداتة طٍووسة ٌةتةوةييةكا
دةصطا  ئيذاسة و ذكووة  دةتواٌَيةت بةتةةٌيا سووبةةسِو  كؤوةةَليَك تةذةةدي ببَيتةةوة كةة        
لةطةسوو ِيَض و ئريادة  ئةوةوةيةش وةك طةسً داِاتٍى طؤ  صةو  و باساٌى ئةطيذ  و كوٌبووٌى 

صؤُ ياُ قاضاغى واددة ِؤػبةسةكاُ و ضةةك و كاسةطةاتة طشوػةتيةكاٌى وةك تظةؤٌاوى و     ئؤ
 بوووةلةسصة.

لة جيّاٌيَك دا كة بةسدةواً لة سوو  ئةابووس  و كمتةوس  و ريٍ ةييةةوة تيَةك دةضةشريَت      
بةسدةواً دةسفةتى كةورت دةبيَت كة بشِياسة وةػشوعةكاٌى دةوَلةتيَك لةطةهَ بةسرةوةٌذ  تةاك و  

وضةكاٌى تش دا ِةواِةٌط بيَت و كاسي ةسياُ لةطةس  داٌةٌيَت. ئةوة لةطةس ئاطتى فةسوى ٌا
و لة ئاطةتى ِةةسَيىى و ٌَيودةوَلةةتيؽ دا ِةٌةذَ  قةواسةدةسكةةوتووُ كةة ذةوكىى ئةةوديو         

ٌةتةةةوةياُ بةدةطةةتةوةية و لةةة صؤس بةةواس دا لةةة دةوَلةةة  بةةةِيَضتشُ. وةك بةةاٌكى  -دةوَلةةة 
راٌظى وصة  ئةتؤً و سيَكخشاوة جيّاٌييةكاٌى وةك ئةويٍظتى ئيٍتةسٌاػٍاهَ و ٌيَودةوَلةتى و ئا

ِيووَ سايتع وؤض. بة تيَ ةيؼتٍى ِابشواغ ئةو ساطتية كة ثيَويظةتة ثشؤطظةى دميةوكشاتى    
بةسدةواً لة كمتوس  طياطى ِاوبةؾ دا طةقاو ري بكشيَتش دةيلة  ٌيية لة ثشؤرة  ذةطشيي 

ياطةاداٌةس    -ٌةتةوةيي ش بةَلكو دةيلة  لة ضةوكى لةخؤطش  خةود بةديّيٍَاٌى تايبةختواص  
دةكا  كة ِةووو ِاووَيتياُ بىَ جياواص  لةخؤ دةطشيَتش ويَشِا  ئةةوة  ٌاضةاسياُ ٌاكةا  بةؤ     

ٌ وةكيةكى ) ػوٌاطى ٌةتةوةيي تةٌيا كةاتىَ دةتةواٌىَ    606( لة كؤوةَل ايةكى يةكاٌ ري دا.متاثد
                                                           

  .Ibid.p 68. .105  طةسضاوة  ثيَؼوو ٖابطَاؽ، يوسطَ. 605

 Ibid .73.     .112-111ٍ ، ِةواُ طةسضاوة. 606
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بةةسا    607واليضً ياُ يكاٌ ري  ضةٌذييةٌة تةذةووه بكا .كاسي ةس  ثؤصةتيعى ِةبيَت كة د
ِابشواغ ثَيويظةت ٌاكةا  كةة طيظةتةوى دميةوكشاتى بةة ػةَيوةيةكى خؤسِطةك سةطةى لةة           

طياطى كةة لةطةةس بٍةةوا  ضاسةٌووطةى ِاوبةةؾ       -جعاكيَكى ثيَؽ دابيَت وةككٌةتةوةكٌيَو
ٌ ري  كؤوةَييةةتى دايةة كةة    داوةصساوة. بةَلكو ِيَض  دةوَلةتى دةطتوس  لة تواٌظةتى يةةكا  

لةطةس بٍةوا  بةػذاس  طياطى ِاووَيتياُ داوةصساوة. لة سواٌ ةيةكى طؼتى و دووسوةودا دا 
تةٌيا ئةو فؤسوة لة ثشؤطظى دميوكشاتى ػةسعيةتى ِةية و دةتواٌىَ طؤليذاسيَتى ِاووَيتيةاٌى  

اٌةة  وافةةكاُ دابةني    خؤ  دابني بكا  كة بتةواٌىَ تةةسخاُ كةشدُ و دابةػةكشدٌى دادثةسوةس    
بة طؼتى بةجيّاٌيبووُ كاسي ةس  دووييةٌة  يةكة طياطيةكاُ لةطةةس يةةكرت و     608بكا .

كةوبووٌةوة  سؤَلى كمتوس  صاَلى ٌةتةوةيي و ٌةتةوة  ثةيَؽ طياطةى و طةؤسِاٌى ػةةسعيةتى     
ايي و دميوكشاتى ىلَ كةوتوةتةوة. بةجيّاٌيبووُ كاسي ةس  دادةٌيَت لةطةس ذوكىى ياطا و كةاس 

ٌةتةةوة. بةة بةشِوا  ِابشوةاغ      -طةسوةس  دةوَلة  و ػوٌاغ و ػةسعيةتى دميوكشاتى دةوَلة 
تةٌيا كاتىَ دةتواٌني بة ػيَوةيةكى ريشاٌة سووبةسِوو  تةذةدييةكاٌى بةجيّاٌيبووُ ببيٍةوة كةة  

طةةسكشدايةتى   -وةٌضووة  ثؤطت ٌةتةوةيي بتواٌيَت بة طةةسكةتوييةوة فةؤسوى ٌةويَى خةود    
Self-steering . واتة ئيذ  فؤسوى دةوَلة  ٌةتةوة 609دميوكشاتياٌة  كؤوةَل ا طةػة ثيَبذا

ٌاتواٌيَةةت وةَيوةةى خواطةةتةكاٌى تةةاكى طةةةسدةً بذاتةةةوة و دةبةةىَ لةةة ئاطةةتى جيّةةاٌى دا  
طةسكشدايةتى دميوكشاتى كيَؼةكاُ ئاساطتة بكا  و جؤسيَك لة كؤوةَل ا  جيّاٌى بيَتة ئاساوة 

يةك شتَ و ثةيوةٌةذيكاس  ٌةو َ بٍةةوا     » اطايي ِةبيَت و لةً ٌيَوة دا كة يةك وةسجةعى ي
كؤوةَلكا  وةدةٌى جيّاٌى دسوطت دةكا  و ئاوشاصةكاٌى ثةوةٌذي شتٍى جيّاٌى بةػذاسُ لة 

بةً جؤسة بة جيّاٌى بووُ لة دوو بةسة دا   610«.ِيٍَاٌة ئاسا  كؤوةَليك كمتوس  كؤمسؤثؤليتى
ّ 1خؤ  دةبيٍيَتةةوة:   واتةة لةة    Globalisation from aboveاٌيبووُ لةطةةسةوة  ( بةةجي

  from blow( بةةجيّاٌيبووُ لةة خةواسةوة    2سيَ ةا  بةسٌاوةة  طياطةى دةوَلةتةةكاُ و     

Globalization  ُواتة لة ريَش كاسي ةس  سيَكخشاوة ٌاذكوويةكاNGO    وطشووثةكاٌى تةش
                                                           

 .144طيذٌضش ساة طوًش طةسضاوة  ثيَؼوو شه  آْت٢ْٛ.  607
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يي وةك يةكةة  جياكةةسةوة   ليَشة دا ئيذ  ػوٌاغ و كمتةوس  ٌةتةةوة   611كؤوةَل ا  وةدةٌى.
يواص دةبيَت و بةػذاس  لةػاس كمؤباَلةكاُ و سادة  بةِيَض  ئةكتةسةكاُ سؤىل ِةيةةش ئةوةةؾ   
بةواٌا  لةٌاوضووٌى جياواصييةكاُ ٌيية بةَلكو سةٌ ة تيَكةَلةيةك بيَت لة ِةوووياُ. لة ٌيَواُ 

دا بةاغ لةة طةةسِةَلذاٌى    لؤكاَلى بووُ و ػوٌاطى تايبةتى و ٌةتةوةيي و بةة جيّةاٌى بةووُ    
612بةجيّاٌيبووٌى خؤجيَّى 

Glocalisation    دةكشيَت. بةَيً طةوسةتشيَ كيَؼةة  بةةجيّاٌى
بوووُ باَيدةطتى لؤريكى باصاسِ و ئابووسيية بةطةس كؤ  بواسةكاٌى رياٌى وشؤظايةتى داش ِةةس  

بذسيَتةة دةطةت   ئةطةس ريَشخاٌى رياٌى طؼتى و تايبةةتى  »بؤية ِابشواغ ئاوارة بةوة دةكا  
شاُ بةووُ يةاُ لةة ٌاوضةووُ     ِيَض  خؤسِيَكخةس  باصاسِ ئةوا توػةى لةبةسيةةك ِةَلوةػةاُ و ويَة    

طياطةتى طةثاٌذٌى باصاسِ  ئاصاد وةتشطيةكى طةوسةية ضوٌكة دةبيَتة ِؤ  ِاتٍة  613«.دةبيَت
 614يٍ ةة. ئاسا  جياواص  ئةتٍى و تاواٌى سيَكخشاو و بةسصبووٌةوة  ئاطتى صياُ طةياٌذٌى بة ر

ئايذياليضةكشدٌى باصاسِ  ئةاصاد بةؤ بةة كاسبشدٌى)اطةتّ كى(     »ئةطةس ئةو ساطتيةؾ بضاٌني كة 
ضوٌكة صهليَضة ئابووسييةكاُ بة ئاطاٌى سيَ ة بة ِاتوضؤ  كةاَيو مشةةكى بيةاٌى    615«.دةسةكيية

ٌادةُ وةك ئةوة  بؤ دةسةوة  خؤياُ باٌ ةػة  بؤ دةكةةُش بةةَيً ئةطةةس ثيَويظةت بيَةت لةة       
ئاطتى لؤكاَلى لة ضواسضيَوة  دةوَلة  دا باصاسِ كةؤٌرتؤهَ بكشيَةت ئةةوا لةة ئاطةتى جيّةاٌيؽ       

 ثيَويظتة.
بَ وبووٌةوة  دميوكشاطى جيّاٌى يةكيَكة لة ِةلووةسجةكاٌى سيَكخظتٍى 
كاسي ةس  ئابووس  جيّاٌى و ِيَشؾ كشدُ بؤطةس ٌايةكظاٌى ئابووس  جيّاٌى 

ةػةةةكاٌى ريٍ ةةةش خةةةبا  لةةةدر      و كةةؤٌرتؤهَ كشدٌةةى ئةطةةةس  ِةسِ  

                                                           

 .66،ٍ  طةسضاوة  ثيَؼوودٗا٢ْ،  ضؼي اٌذاصِا ، طيذٌض. آْت٢ْٛ 611

 .130، ٍ  طةسضاوة  ثيَؼوو. أضَإ َاتالض ، 612

 .Ibid.p 78..118. يوسطَ ِابشواغش طةسضاوة  ثيَؼووش 613

، 2009ايعساي١ يف عكط ايعٛمل١، َٓؿٛضات األختالف، اجلعا٥ط، . بَٛسٜٔ بٛظٜس)اعساز ٚ تٓػٝل(، فًػف١ 614
 ٍ193. 
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فيٍذةويٍَتاليضوى باصاسِ لة ئاطتى لؤكاَلى دا و ئاصادكشدٌى بؤ فةةسواٌشِةوايي  
  616كشدُ بةطةس باصاسِ  جيّاٌى دا ِيض واٌايةكى ٌيية.

ِةس وةك ئاػكشاية كؤوثاٌيا فشة سةطةص و طةٍووسبشِةكاُ ئةكتةةس  طةةسةكى بةة جيّةاٌى      
بةدةطت خظتٍى قاصازلة و صؤستشيَ صياُ بة ريٍ ة  جيّةاٌى   بووٌَ كة طةسةكيرتيَ ئاوازلياُ

دةطةيةٌَ و كيَؼة  طةوسة  ئيكؤلؤرياُ دسوطت كشدووةش بؤية ثيَويظتة لةطةس ئاطتى جيّاٌى 
بةِةواُ لؤريك واتة جوَيٌةوة لةةباُ دةوَلةة  واوةَلةةياُ لةطةَلةذا بكشيَةتش طيظةتةويَكى       

 ياطايي طؼت ري تش دابشِيزسيَت.
 
 ى ئةوسوثا:يةكيَت . أ

دةتواٌني وةك يةكيَك لة وةٌضووة ثؤطت ٌةتةوةييةكاُ طةيش  يةكيَتى ئةوسوثا بكةيَ. ي  
يةكيَتى ئةوسوثا وةك بةػيَك لة طيظتةوى دووجةوظةس  دةطتى بةكاس كشدش بةةَيً  »)طيذٌض( 

   َ ِابشوةاغ وةك وةَيويَةك بةؤ      617«.ئةوشِؤ دةبىَ وةَيويَك بؤ بةةجيّاٌيبووُ دةسكةى بكةةي
بشيتيةة لةة    ،ةسدةوى ثؤطت ٌةتةوةيي و بةجيّاٌيبووُ دوو ثشؤرة ثيَؼكةؾ دةكا : يةكةةً ط

ئةفشاٌذٌى ثاٌتاييةكى طؼتى طةسدووٌى كةة   ،دةوَلةتى فيذساَلى دميوكشاتى ئةوسوثا و دووةوياُ
لةبةةس ئةةوة  يةةكيَتى     618بةِا  دميوكشاطى و تةػشيعاتى جيّاٌى ذوكىى بةطةس دا بكةةُ. 

ى طياطى و ئابووسية ودةتواٌىَ ببيَتة وؤديَميَك بؤ كيةاٌى ثؤطةت ٌةتةةوةيي و    ئةوسوثا كياٌيَك
دةتواٌىَ طةسوةس  باُ ٌيؼتىاٌى و دةصطا  باُ ٌةتةوةيي دسوطت بكا  و ثشؤرةيةةك بيَةت بةؤ    
دميوكشاطى لةطةسدةوى بةجيّاٌيبووُ دا. بةَيً ِةٌذ َ ئةوة سةد دةكةٌةوة و ثيَياُ وايةة كةة   

شؤرةيةكى ٌويَية كة ِيض طووديَكى بؤ وؤديَمة طياطيةكاٌى ثيَؽ خؤ  ٌييةة  يةكيَتى ئةوسوثا ث
لة سيٍَىايي طةػة و بةسصبوٌةوةدا و جياواصييةكى طةوسة ِةيةة لةة ئةةدا  ئةابووس  و ٌؤسوةة      
كؤوةَييةتيةكاٌى و لة ويَؼةوة بةسرةوةٌذ  طياطةى ئةةو وَيتاٌةة  كةة يةكيَتيةكةةياُ ثيَةك       

ةخت لةطةس ئةوة دةكةٌةوة كة ئةو وَيتاٌة  كة يةكيَتيةكةياُ ثيَك واتة ئةواٌة ج 619ِيٍَاوة.
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ِيٍَاوةش لة سوو  طةػة  طياطى و كمتوس  و كؤوةَييةتيةةوة ضةوٌيةك ٌةني و صؤس جيةاواصُ.     
لَيشةدا ِابشواغ ضواس ِةَلوَيظت لةيةكرت جيةا دةكاتةةوة كةة بةة ثَيةى ثؼةتيواٌى كةشدُ لةة         

.سةػبيٍةكاُ طةةباسة  بةة يةةك شتٍى    1  620جياواصُ: دميوكشاطى ثؤطت ٌةتةوةيي لة يةكذ 
  ييةةةةةٌ شاٌى ئةةةةةوسوثا وةك بةةةةاصاسِ  ِاوبةةةةةؾ .Euroskeptics  2ئةةةةةوسوثا  

MarketEuropeans  3. ييةةةٌ شاٌى فيةةذساليضوى ئةةةوسوثا Eurofedralists   

 .Global Governance ى جيّاٌىكشِاٌكىوداكؤكيكاساُ لة كذ.4
ى كؤوةةَليَك ثشطةياسة كةة ِابشوةاغ ئاوةارة بةة ضةواسياُ        ئةً ضةواس ِةَلويَظةتة وةَيوة   

 621دةكا :
ب.ومى ٌيَى كؤٌى  تيَض  ثةيوةطت بة كؤتايي ِاتٍى كؤوةَل ا  ثؼت بةطتوو بة كاس. أ.

ٌيَواُ دادثةسوةس  كؤوةَييةتى و كاسايي باصاسِ.  ئةوة لة بريؤكة  ياطا  طشيَبةطت وةسطرياوة. 
كظاُ بة سةصاوةٌذ  ِةس دوو ييةُ ئةزلاً دةدسيَةت. بةةسِا    واتة واوةَلة لةِةلووةسجيَكى ية

ِابشواغ ئةً تيَشِواٌيٍة بؤ يةكظاٌى ئيؼكالية و ِةً لةطةةهَ ضةةوكى تاكةكةطةى ئةةخ قى     
خاوةُ ئريادة وِةً لةطةهَ تاكى ِاووَيتى كؤواسيَك كة بة ثيَى وافى يةكظاُ لة كشدة  طؼتى 

د.  يةكيَتى ئةوسوثا دةتواٌيَةت    622ػذاس  دةكا .بة Self-legislationياطاداٌةس   -خود
ٌةتةوة لة دةطةتى داوة؟   -طةسةتايةك بيَت بؤقةسةبووكشدٌةوة  ئةو طةيذياتاٌة  كة دةوَلة 

د. ئايا كؤوةَل ا  طياطى لةو ديو طٍووسة ٌةتةوةييةكاُ دةتواٌيَت ببيَتة خةاوةُ ػوٌاطةيَكى   
 623تى دميةوكشاتى جيَبةةجىَ بكا ؟)بيَةك(   جةواعى و ِةسبؤية دةتواٌىَ وةسجةكاٌى ػةةسعية 

دةَليَت لة طةسدةوى بةجيّاٌيبووُ دا طةسِاُ بؤ دميوكشاطى ٌةتةوةيي  لة وةِىيَك صياتش ٌييةةش  
و دميوكشاطى لة ئةوسوثا بووٌى ٌيية تةٌيا كاتىَ ٌةبيَت كة بة ِةووو طٍووسةكاٌى دا بةسفشاواُ 

                                                           

 .Jürgen Habermas, op.cit., p 89..133. يوسطَ ِابشواغش طةسضاوة  ثيَؽش ه620

 .Ibid 89-90. . 134-133. ِةواُ طةسضاوةش  621

 .Ibid 94-93.. 139-138. يوسطَ ِابشواغش طةسضاوة  ثيَؼووش  622

  ئةٌيظتيتوتى صاٌظتةكؤوةَييةتيةكاٌى صاٌكؤ  ( بةسيَوبةس  -1944) Ulrich beck. ئولشيؽ بيك 623 
واٌة دةَليَتةوة ئةٌذاوى ليزٌةيةكى  London School of  Econoicويوٌيخة و لة ِةواُ كا  دا لة 

ذكوويية كة بايةخ بة كاسوباس  ئاييٍذةيي ِةس دوو ِةسيَىى باظاسيا و طاكظٍى ئةَلىاٌيا دةدا . 
 . 1998ئاييٍذة  كاس و دميوكشاطى  -.1997وٍذَيٌى ئاصاد   -بةسِةوةكاٌى بة ئةَلىاٌى بشيتني لة:
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ذضبى ئةوسوثى و ِاووَيتى ئةوسوثى لةطةةسوو   بيَت و دةبىَ ِضس  طياطى ٌو َ بةِيَض بكشيَت و
طيذٌض ئاوةارة بةةوة دةكةا  كةة دةبةىَ لةة         624كياٌة طياطيةكاٌى ئةوسوثا دسوطت بكشيَت.

ئاطتيَكى بةسصتش لة دةوَلة  ٌةتةوةؾ دا دميوكشاتيضة كشدُ لة ئاسا دابيَت و باطى بة دميوكشاتى 
ذةوكىشِاٌى و بةةسيَوةبشدُ لةة ئاطةتيَكى     كشدٌى يةكيَتى ئةوسوثا دةكا   وةك ثيَؼةٌ يَك لةة  

بةسصتش لة ٌةتةوة و سايواية ئيَظتا يةكيَتى ئةوسوثا طةسةسِا  طشٌ ةى خةؤ  دميةوكشاتى ٌييةة و     
دةبَي بؤ دميوكشاتيضة كشدٌى خةؤ  و طشٌ يةذاُ بةة دميةوكشاتيضة كشدٌةى ئةٌذاوةةكاٌى ِةةوهَ        

و ديو طٍووسة ٌةتةوةييةكاٌةوة خؤ  لة سواٌ ة  ئةواٌةوة ِاووَيتي ئةوسوثى دةبىَ لة 625بذا .
وةك ئةٌذاوى كياٌيَكى طياطى ِاوبةؾ بٍاطىَش دةبىَ ٌةتةوة  ئرياديياٌة دسوطت بكش َ ٌةةك  

 تةٌيا ثؼت بة طةىل ثيَؽ طياطى ببةطشيَت. 
 
 دميوكشاطى جيّاٌى و ٌيؼتىاٌيةتى دةطتوس : -ب

ا  طىَ ئاواٌخ دا دةطةسِيََ: لة سواٌ ة ِابشواطةوة ييةٌ شاٌى كدميوكشاطى جيّاٌىك بة دو
دسوطت كشدٌى سةوػيَكى طياطى ٌو َ بؤ كِاووَيتياٌى جيّاٌىككة ئيذ  ئةٌةذاويَتياُ  ،يةكةً

لة سيَكخشاو  جيّةاٌى دا لةة طةةس بٍةةوا  ٌةتةوايةةتياُ ٌةةبَىش بةةَلكو بةة ِةؤ  بةووٌى           
اطتةوخؤ بؤ دةصطايةكى ٌويٍَةسايةتياٌة لة ثةسلةواٌيَكى جيّاٌى دا كة لة سيَ ا  ِةَلبزاسدٌى س

دسوطت كشدٌى دادطا  تاواُ بة طةةَيذياتى  ،دووةًبةسصتش لة ئاطتى ٌةتةوةيي ئةزلاً دةدسيَت. 
طةؤسِيٍى   ،طةيَيةً ئاطاييةوة كة ئةذكاوةكاٌى بؤ ذكووةتة ٌةتةوةييةكاٌيؽ ئيمضاوى بيَةت.  

( تٓفٝدددصٟئةزلووةةةةٌى ئاطايؼةةةى ٌةتةةةةوة يةةةةك شتووةكاُ بةةةؤ ِؤبةيةةةةكى ساثةسِاٌةةةذُ )
ئةواٌة ٌةك ِةس لةسوو  تيؤسييةوة بةَلكو لة سوو  كشدةيؼةوة دةياٌةويَت  626بةطةَيذيةتةوة.

ذكووةتى جيّاٌى خاوةُ دةصطا  ياطةايي بةَ وةك يوٌةة  يةةكَيتى ئةةوسوثاش بةةَيً ئةوةة        
لةبٍةسِة  دا ثؼت بة ِاووَيتى ِوػياس دةبةطتىَ كة خواطتةكاٌى خؤ  لةة ئاطةتى جيّةاٌى    

لة طيظتةوى دميوكشاطى ثيَؼكةوتوو دا جةةواوةس خةوداُ ٌفةوصة بةؤ كاسي ةةس        دةخاتةسِوو.
لةطةس دةوَلة  و دةوَلةتةكاٌيؽ دةتواٌَ كاسي ةسيياُ ِةبيَت لةطةس طياطةتى جيّاٌى و ئةةً  
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ٌفوصةؾ صياد دةكا  بة صيادبووٌى صاٌياس  و ِاٌذةس  كؤوةةَل ا  وةةدةٌى جيّةاٌى كةة لةة      
كةواتةة دميوكشاطةى جيّةاٌى لةطةةس       627ةطةةصةكاُ ثيَكّةاتووة.  سيَكخشاوة ٌاذكوويية فشة س

بٍةوا  دميوكشاطى دةوَلةتة ئةٌذاوةكاُ ديَتة ئاساوة و دةبيَت بةسدةواً ئةً ثشؤطظة طةػة  ثىَ 
بذسيَت. طيذٌض باطى كدميوكشاتيضة كشدٌى دميوكشاطىك دةكةا  و ثيَيوايةة تةٌاٌةة  لةة وَيتةة      

كشاطى كشدُ ِيَواؾ بؤتةةوة و ِيَؼةتا طةٌةذةَلى داسايةي و     دميوكشاتيةكاٌيؽ ثشؤطظى بة دميو
باَيدةطتى ثياو بةطةس ثاٌتايي رياٌى طياطى دا ياُ صاَلبووٌى ثاسة بةطةس دةطةَي  دةبيٍشيَةت  

لة سوو  طياطيةوة ِابشواغ ثيَؼٍياس  وةةسجى   628كة ئاطتى بةػذاس  طياطى دابةصاٌذووة.
كةة لةة طةةس بٍةةوا  طةٍووس        -جيّاٌيبووُ دالة طةسدةوى بة -ِاووَيتى جيّاٌى دةكا 

ٌيؼتىاٌى و تيؤسة ػؤظيٍيةكاُ بؤ تاك داٌاوةصسيَتش بةَلكو طٍووس  ٌيؼتىاُ دةبشِيَت و ِةووو 
ِةطاسةكة لة خؤ دةطشيَ. بؤ ئةوة  داُ بة بريؤكة  دةصطا طٍووسبشِةكاُ دا بٍشيَت  و ػتيَك لة 

يةوة فؤسوةلة بيَت وِيَض وةسب شيَتش ثيَويظةتى  دميوكشاتيةتى ِاووَيتى جيّاٌى لة سوو  طياط
داوةصساٌذُ و بةِيَضكشدٌى كؤَلةطةكاٌى طياطةتى ٌةو َ ديَتةة ئةاسا: واتةة بضوتٍةةوة و ذضبةى       
ٌةتةوةيي بؤ ِاووَيتى جيّاٌى. دةوَلةتى دميوكشاتى ٌو َ وٌةتةوةيي جيّاٌى ثةيوةٌةذ  لةطةةهَ   

ة ئيذ  ٌاتواٌني بةةكدةسةكىك وةطةفى بكةةيَش    سووبةسيَكى طياطى صؤس بةسفشاواٌرت دا ِةية ك
ٌةتةوة  جيّاٌى ثَيويظتى بةة دميوكشاطةى جيّةاٌى ِةيةة كةة لةة ئاطةيت جيّةاٌى دا كةاس          

واتة ئيرت كؤ  ِةطاسة وةك يةكةيةكى يةك شتوو  دميوكشاتى لةقةَلةةً بةذسيَت كةة     629بكا .
ةخؤ. ِابشوةاغ ثيَيوايةة   تيَيذا واف و ئةسكةكاُ دابةؾ دةكشيََ و ذكووشِاٌى ياطايي ب شيَتة 

ئةطةس ِاووَيتياٌى جيّاٌى بياٌةةويَت لةة ئاطةتى طمؤبةاهَ دا خؤيةاُ سيَكبخةةُ و فةؤسويَكى        
ئةخ قياُ  -تيَ ةيؼتٍيَكى ياطايي  -ٌويٍَةسايةتى ِةَلبزاسدٌى دميوكشاتى دابّيٍََش دةبىَ لةخؤ

ةوتة  لة ئاسا دايةة  ئةوةؾ ثةيوةطتة بةو س 630ِةبيَت كة كوافى وشؤظك ضواسضيَوةكة  بيَت.
ك كة ئاويَتةيةكةة لةة كمتوسةكةاُ و     Cosmopolitianبؤ دسوطت كشدٌى كٌةتةوة  جيّاٌى 

ثةيوةٌذ  ٌَيواُ ٌةتةوةكاُ. لةة سواٌ ةة  ِابشواطةةوة ئةةوة  طشٌ ةة ضةؤُ أ. ػةةسعيةتى        
                                                           

 .470، ٍ  يَؼووطةسضاوة  ث. بٍٛ ٖريغت ٚ دطاٖاّ طَٛبػٕٛ، 627

 .151-150ٍ  طةسضاوة  ثيَؼوواْساظٖا٣ دٗا٢ْ،  ضؼي، طيذٌض. آْت٢ْٛ 628

 .153-152طيذٌضش ساة طوًش طةسضاوة  ثيَؼوو ش ه . آْت٢ْٛ 629

 .Ibid.p 108.   . 157. يوسطَ ِابشواغش طةسضاوة  ثيَؼووش  630
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ٌةتةةةوة و سريَىةةة بةةاُ  –دميةةوكشاتى بشِياسةكةةاُ ديةةاس  دةكشيَةةت و ب.ثةيوةٌةةذ  دةوَلةةة   
ليَشةدا طشٌ ى طفتوطؤ  631ةييةكاُ ضؤُ دةطؤسِ َ بؤ دسوطت كشدٌى بةسرةوةٌذ  دووييةٌة.ٌةتةو

و ساويَزيَكى كشاوة طةباسة  بة ثشطةكاُ دةسباصبووُ لةة ضواسضةيَوة  تةطةكى ٌةتةةوةيي كةة      
ػةسعيةتى بشِياسة طياطيةكاٌى تيَةذا وةسدةطرييَةت بةةسةو دميوكشاطةى طةٍووسبشِ و دميوكشاطةى       

ّاٌى ديَتةئاساش ئةوةؾ تةٌيا ضايكى دةوَلةتةكاُ بةئاساطتةيةكى جيّةاٌى لةةخؤ   ِاووَيتى جي
ٌاطشيَتش بةَلكو دةبىَ ثشؤطظةكة بةسةو ٌاوخؤؾ بيَت. لة كاسليَكى دةصطايي و سيَكاس  ياطايي 

 ئةً دوواٌة كذوكىشِاٌييةكى جيّاٌىك بيَتةئاساوة.

يي جيّاٌيية كة دةبىَ لةة ييةةُ   كةواتة ِابشواغ ييةٌ ش  طةسِةَلذاٌى طياطةتى ٌاوخؤ
ِاووَيتياُ و سيَكخشاو و ذضبةكاٌةوة ثؼت ري  بكشيَت و لة ثةيوةٌذ  ٌيَودةوَلةتيةوة ب ؤسِ َ بؤ 

 Patriotism طياطةتى ٌاوخؤيي جيّاٌى.  ِابشوةاغ ثيَؼةٍياس  ٌيؼةتىاٌيةتى دةطةتوس     

Constitutional ٌذٌى ػوٌاطيَكى كةشاوة  دةكا  بةو ثيَية  صةويٍةيةكى لةباسة بؤ داوةصسا
ٌةتةةوة كةة    -لة طةس بٍةوا طةسدووٌيةكاٌى وؤديَشٌة. تيَثةسِاٌذٌى ػوٌاطى ك طيكى دةوَلة 

لةطةس ئايني و صواُ و ويَزوو  ِاوبةؾ داوةصسابووش داٌاٌى كؤوةَليَك سيَكاس  ئةبظرتاكت بةؤ  
ِاووَيتى دةطتووس   632ا.ثةيوةٌذيكاس  لةٌيَواُ ِةووو جياواصييةكاُ لة ثيٍَاو ثيَكةوة رياُ د

ثيَويظتى بة كمتوس  ٌةتةوةيي ٌيية بةَلكو تةةٌيا ثيَويظةتى بةة كمتةوس  طياطةى ليةرباىل و       
    633وةدةٌى ِةية كة كمتوسيَكى تايبةتى دياسيكشاو ٌاتواٌيَت قؤسغى بكا .

كمتوس  صؤسيٍة كة خؤ  بةِاوتا  كمتوس  ٌةتةةوةيي دادةٌيَةتش ئةطةةس    
كةض بكا  كة ِةووو ِاووَيتياُ بةػيَوةيةكى ِاوتا  بيةويَت ون بؤ سةوػيَك

خؤياُ بة كمتوس  طياطى وَيتةكةياُ بٍاطيٍََش دةبىَ ِةوَلى سصطاسبووُ بذا  
لة ِاوػوٌاطى ويَزوويي خؤي لةطةةهَ كمتةوس  طياطةى طؼةتى دا. ئةطةةس      
جياكشدٌةوة  كمتوس  طياطى طؼتى لة كمتوس  صؤسيٍة ش طةسكةوتوو بيَت ئةوا 

اسيَتى ِاووَيتياُ صياتش بةسةو كٌيؼتىاٌيةتى دةطتووس ك بةسةو ثةيَؽ  طؤليذ

                                                           

 .Ibid.p 110. .160. ِةواُ طةسضاوةش ه 631

 .430، ٍ ؼووطةسضاوة  ثيَ. ذلُس االؾٗب، 632

 .8ي6١، ٍ طةسضاوة  ثيَؼوو،  عبس اهلل ايػٝس ٚيس أباٙ. 633
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كمتوس دا دةضيَتش بةَيً ئةطةس ئةوة تيَك بؼكىَ ئةوا ئةً كؤية بةطةس وسدة 
 634دابةؾ دةبيَت و بةسوو  يةكرت دا دادةخشيََ.

كةواتةةة دوو سةو  دةبيٍشيَةةت كةةة يةةةكيَكياُ تيَكةَلةيةكةةة لةةة كةةؤ  كمتةةوس و ػوٌاطةةة 
يٍذووةكاُ و ئةويرتيؼياُ داخشاٌى كمتوسيةة و بةةسةو ثةةساوَيض ضةووٌةش كةة ئةوةة صيةاُ بةة         ص

يةكاٌ ري  وةدةٌى جيّاٌى دةطةيةٌيَت. ِابشواغ ثؼت بة ثشةٌظةيثى ِةاووَيتى دةطةتووس     
كة طٍووس  طياطةتى ٌةتةوةيي دةبةصيٍَىَ  يضًدةبةطتيَت كة تةباية لةطةهَ بريؤكة  يوٌيعيَشطاَل

  ِةسيَىايةتى )بؤ يووٌة يةكيَتى ئةوسوثا( يةاُ ثاٌتةايي ٌيَودةوَلةةتى كةة ثيَويظةتة      وةك فةصا
 كة لة ييةُ سيَظا و ئةخ قياتى وشؤيي كشاوةوة سيَكبخشيَت.  بواسيَكب ؤسِيَت بؤ 

طؤليذاسيَتى وةدةٌى سةطى لة ٌيَو ػوٌاطى جةةواعى تايبةة  دا ِةيةةش     بةسا  ِابشواغ
 635ٌاضاسة دةبىَ ثؼةت بةة يوٌيعيَشطةاليضوى ئةةخ قى ببةطةتيَت.      طؤليذاسيَتى كؤمسؤثؤليتى

لةطةسدةوى بة جيّاٌى بووُ و كيَؼة طمؤباَلةةكاُ دا  ِةسبؤية دةتواٌني ئاوارة بةوة بكةيَ كة 
ػةسعيةتى دميوكشاتى فؤسوى جياواص وةسدةطشيَت لة ضواسضيَوة  وةٌضووة  ثؤطت ٌةتةوةيي دا 

دسوطةت بةووٌى   بةة  ةوَلةتى ٌةتةوة بربُِش ئةوةؾ ثيَويظتى كة وادةكا   بشِياسةكاُ طٍووس  د
دةصطا و كياٌى جيّاٌى و ِةسيَىى و ثشةٌظيثى ئةخ قياتى يوٌيعيَشطاهَ ِةية بؤ ػةسعية  كة 

 بةسِا  ِابشواغ خؤ  لة بٍةوا طةسدووٌيةكاٌى وافى وشؤظ دا دةبيٍيَتةوة.
واُ بكشيَةت و ِابشوةاغ بةة    بةً جؤسة دةبىَ وافةكاٌى وشؤظ لةة ئاطةتى ِةطةاسة بةةسفشا    

طةسضاوة  ػةسعيةتى دميوكشاتى وةٌضوووة  ثؤطت ٌةتةوةيي دادةٌيَت كةة ثيَيوايةة دةػةيَت    
طةسضاوةيةكى بةِيَض بيَت بؤ يةكخظتٍى طوتاسة جياواص و كمتةوسة ِةوةةجؤسةكاُ وثيَويظةتة    

لة ِاووَيتى ئةو دةوَلةتةكاُ ثؼت بة دميوكشاطى دةطتووس  ببةطنت و ِةووو تاكيَك ئاصاد بيَت 
 وَيتة  دةيةويَت.
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 .2007، َٓؿٛضات االختالف ، اجلعاٜط،َٔ ايٓػل اىل ايصاتعُط َٗٝبٌ ،  .31

 .2010، زاض ايفاضابٞ، بريٚت،  َا بعس َاضنؼ فاحل عبساجلباض، .32

 ،ت: َٛغ٢ ٖٚب١ ، ايفاضاب٢ ، بريٚت ، بسٕٚ غ١ٓ.َاٚضا٤ اخلري ٚ ايؿط تؿ١ ، فطزضٜـ ْٝ .33
، ت: بػداّ حذداض، ددع٤ ايجداْٞ، َعٗدس      عٔ ايسميكطاط١ٝ يف اَرينا ايهػٞ زٚ تٛنفٌٝ،  .34

 .2007بريٚت، -ايسضغات االغرتاتٝذ١ٝ، بػساز
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ػريبٞ ٚ زلٝب ، ت: ذلُس ظاٖٞ بؿري املَكس١َ يف ايٓظط١ٜ ايػٝاغ١ٝ املعاقط٠نٛئ فاضيٞ،  .35
 .2008احملذٛب احلكازٟ، َٓؿٛضات داَع١ قاضْٜٛؼ، بٓػاظٟ، 

، ت: ز. حٝدسض حدا  امساعٝدٌ، املٓظُد١ ايعطبٝد١      غٝاغ١ َابعدس احلساثٝد١   يٝٓسا ٖتؿٕٝٛ، .36
 .2009يًرتمج١،بريٚت، 

 .1958،  املطبع١ ايهاثٛيٝه١ٝ، بريٚت،  اضغطٛطايٝؼَادس فدطٟ،  .37

، َطندع زضاغدات ايٛحدس٠ ايعطبٝد١، بدريٚت،      ط املعاقطقطاٜا يف ايفهذلُس عابس اجلابطٟ ،  .38
1997. 

، منٛش  ٖابطَاؽ -احلساث١ ٚ ايتٛاقٌ يف ايفًػف١ ايٓكس١ٜ املعاقط٠ذلُس ْٛضايسٜٔ أفا١ٜ ،  .39
 .1998، بريٚت ،  2افطٜكٝا ايؿطم ، ط

، ؾطن١ املطبٛعدات   ايسٚي١ ايسميٛقطاط١ٝ يف ايفًػف١ ايػٝاغ١ٝ ٚ ايكا١َْْٝٛٓصض ايؿاٟٚ،  .40
 .2000ٛظٜع ٚ ايٓؿط،بريٚت، يًت

، ت: ز. اَاّ عبسايفتاح اَاّ، ايتٜٓٛط يًطباع١ ٚ  ٖٝذٌ ٚ ايسميٛقطاط١َٝٝؿٌ َٝتاؽ،  .41
 .2010ايٓؿط ٚ ايتٛظٜع، بريٚت، 

ت: ز.فاطُد١ اجلٝٛؾدٞ ،َٓؿدٛات ٚظاض٠ ايجكافد١ يف      ايكٍٛ ايفًػفٞ يًحساثد١، ٖربَاؽ ،  .42
 . 1995اجلُٗٛض١ٜ ايعطب١ٝ ايػٛض١ٜ، زَؿل ، 

، ت: ايسنتٛض فؤاز ظنطٜا، اهل١٦ٝ املكط١ٜ ايعا١َ يًتأيٝف  ايعكٌ ٚ ايجٛض٠ت َاضنٛظٙ، ٖطبط .43
 .1970ٚ ايٓؿط، ايكاٖط٠، 

، ت: ز. اَاّ عبسايفتاح اَاّ، اجلع٤ ايجاْٞ، ايتٜٓٛط يًطباعد١   اقٍٛ فًػف١ احللٖٝذٌ،  .44
 .2010ٚايٓؿط ٚ ايتٛظٜع، بريٚت، 

ٞ عبدس املعطد٢ ذلُدس، َٓؿدأ٠ املعداضف،      ، ت: عًد َكسَد١ يف عًدِ االخدالم   ٚيٝاّ يًٝٞ،  .45
 .2000االغهٓسض١ٜ، 

، تطمج١ ٚتكسِٜ: ز. عُط َٗٝبدٌ، ايدساض   اتٝكا املٓاقؿ١ ٚ َػأي١ احلكٝك١ٜٛضغٔ ٖابطَاظ ،  .46
 .2010بريٚت،  -ايعطب١ٝ ٚ ْاؾطٕٚ ٚ َٓؿٛضات األختالف، اجلعا٥ط
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ٞ ٜٛضغٔ ٖابطَاؽ،   .47 ٓٗداض يًٓؿدط،   ، ت:ز. ددٛض  تداَط، زاض اي  احلساث١ ٚخطابٗا ايػٝاغد
 .2002بريٚت، 

، ت:حػٔ قكط، َطادع١: ابطاِٖٝ احلٝسضٟ، َٓؿٛضات  املعطف١ ٚاملكًح١ٜٛضغٔ ٖابطَاؽ،  .48
 .2001املاْٝا، -اجلٌُ، نٛيْٛٝا

، ت: ز.ايٝداؽ حدادٛ ،    زضاغ١ عًُٝد١  –ايتك١ٝٓ ٚايعًِ نأٜسٚيٛدٝاٜٛضغني ٖابطَاؽ ،  .49
 .1999ض١ٜ، زَؿل،َٓؿٛضات ٚظاض٠ ايجكاف١ يف اجلُٗٛض١ٜ ايعطب١ٝ ايػٛ

ت: حػدٔ قدكط، َٓؿدٛضات َٓؿدٛضات      ايتك١ٝٓ ٚايعًدِ نأٜدسٚيٛدٝا  ٜٛضغني ٖابطَاؽ،  .50
 .2003اجلٌُ، نٛيْٛٝا، 

 

 
 كتَيبة فازضيةكاى: . ب

ٔ  اضغددطٛ،  .51 ش تّةةشاُش 4باطةةتاٌى ثةةاسيض ش ٌؼةةش عمةةيش ض   ش  : اقددٍٛ حهَٛددت آتدد
1383(2004). 

ش تّةشاُش  3يبةىش ض ش  : د. محيذ عٍايتش ػشكت طةّاوى كتابّةا  ج  طياطت ش اضغطٛ .52
1358(1979). 

ش  : ذلىةذ   ٌوػتةِا  اخري يوسطَ ِابشوةاغ  -خشدش عذالت و ٌوطشايىاطتيوُ وايت ش  .53
 (.2001)1380شتّشاُش  قططٙ ذشيش  اكرب  ش ٌؼش

ش ػةشكت طةّاوى اٌتؼةاسا     2ش جمذ ذلُس حػٔ يطف٢ش  : زٚضٙ اثاض افالطٕٛ افالطٕٛ، .54
 .(2001)1380ش تّشاُش3خواسصوىشض

ش تّةةشاُش 16ش  : وٍوضةةّش ؿةةبوس ش ٌؼةةش ٌةةى ش ض  جاوعةػٍاطةةىيةةذٌضش طآْتدد٢ْٛ  .55
1385(2006). 

ش :وٍوضةّش ؿةبوس  كاػةاٌىش     باصطاص  طوطياه دوكشاطى –ساة طوً طيذٌضش آْت٢ْٛ  .56
 (.1999)1378ػرياصةش تّشاُش 

ج ئةى ثةوسش طةش  ٌةوش تّةشاُش       ضضدا ش : ذلىةذ  ضؼي اٌذاصِا  جّةاٌى طيذٌضش  آْت٢ْٛ .57
1384(2005.) 
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غداظَإ  ش  : د.طةعيذ صيبةا كة ًش     ططح ْٚكس ٚ ْظطٜ٘ يٝدرباٍ زَهطاغد٢  لويَش  اٌذسو .58
 .(2001)1380لعة وتذويَ كتب عموً اٌظاٌى داٌؼ اِّاش تّشاُش َطا

ش  : افؼني جّاٌذيذةش ٌؼش ٌىش ضاث  وارطاُ وكتب فشاٌكفوس  اغتفٔ آب٘،ايو كوطة و  .59
 (.2010)1389ش تّشاُش 2

ش تّةةشاُش 6ش ٌؼةةش وشكةةضش ضةةاث   ة  اٌتكةةاد وذسٌيتةةة و اٌذيؼةة بابةةك امحةةذ  ش   .60
1385(2006.) 

 (.2002)1381ش تّشاُش3ش ٌؼش وشكضش ضاثى واسكع و طياطت وذسُبابك امحذ  ش  .61
ش  : ػةٍّاص وظةىى و ذلىةود وترةذش     فمظفة  عموً اجتىاعيتذ بٍتوُ و ياُ كشايبش  .62

 (.2005) 1384طةش تّشاُشآ طظة  اٌتؼاسا َؤ
 .(2002)1381ش 3ني بؼرييةش ٌؼش ٌىش ضش  : ذظ لوياتاُ توواغ ِابضش .63
ش :وشاد فشِةادثوس و اويةذ   واكع ِوسكّاميششديالكتيك سوػٍ ش  –تئودوس و. ادوسٌو  .64

 (.2008)1387ش تّشاُش 3وّشطاُشطاً ٌوشضاث 
ش  : ٌيكو طشخوؾ و افؼني جّاٌذيةذة ش ٌؼةش ٌةىش     طورة شاطتي  و قذس ثيرت ويمش ش .65

 (.2005)1384تّشاُ 

ش 2ش  : وٍـوس اٌـةاس ش طةاً ٌةو ض    طياطت ثظت وذسٌيتةو بوسميشش جاُ اس. طيبيٍض  .66
 (.2005)1384تّشاُش 

 .(2007)1386ش  :عمى ساونيش ٌؼش ٌىش تّشاُش  ذكووت اٌتخابىجاُ طيواس  وينش  .67

 (.2006)1385ش ٌؼش مستش تّشاُش اٌذيؼة  طياطى دس قشُ بيظتيذامت قادسيش  .68
 1386ش7اوهش ٌؼةش ٌةىش تّةشاُش ضةاث     ش جمذ  اٌذيؼةِا  واسكظيظتىذظني بؼرييةش  .69

(2007.) 
 .(2007)1386ش تّشاُش 7ش جمذ دوًش ٌؼش ٌىشض ناض٣ظ١ذلافليرباليظي و ذظني بؼرييةش  .70
 (.2002)1381ش ٌؼش ضؼىة ش تّشاُش باصخواٌى ِابشواغذظيٍعمى ٌوصس ش  .71

ٕ  طةَؤغػ١ اْتؿاضات آش اٌتكاد  وكتب فشاٌكفوس  ية ْظطذظيٍعمى ٌوصس ش  .72 ش ، تٗدطا
1384(2005)  

اوكاٌا  دوكشاتيك اٌذيؼةِا  ويخائيةن  –دووكشاطى طفتوطويىد.وٍـوس اٌـاس  ش .73
 (.2005)1384ش ٌؼشوشكضش تّشاُشباختني و يوسطَ ِابشواغ 
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ش رساس ػوونيش اٌةذسة طةٍيكش    ونت و دس صويٍة ونت -قشاسداد اجتىاعىراُ راك  سوطوش  .74
ش تّشاُش 4طةش ض ١ اْتؿداضات آ َؤغػك ٌرتياُش  : َطتط٢كمود ووساىلش روصة وذيٍاش  

1385(2006). 

ش  : ذظةيٍعمى   طضاسػةى دةسبةاسة داٌةؽ    –ثظت وذسُ  ٚضعٝت راُ فشاٌظوا ليوتاسش .75
 (.2002)   1381ش تّشاُش 2ٌوصس ش طاً ٌو ش ض

ش  : ذظيٍعمى  ثظت وذسٌيتة و ثظت وذسٌيضًو ئةواٌيرتش  ضابطت آٚز٣ ٚ َاضؾاٍ بطَٔ .76
 .(2001)1380ش تّشاُش 2ٌوصس ش اٌتؼاسا  ٌكؽ جّاُش ض 

ش :د.ذظني بؼريية شٌؼش ٌى ش  ْكس زض حٛظٙ ع٢َُٛ –يوسطَ ِابشواغ سابش  ِويبش  .77
 (.2007)1386شتّشاُ ش 4ضاث 

ش  : ذظَ ضاوػةياُش اٌتؼةاسا  قكٍةوغش     اػاستّا  ثظت وذسٌيتةصي ىوٌت باووَش  .78
 (.2005)1384تّشاُش 

 ثايددح، شٜددٔ حػددني ظاز٠، ْؿددطآ: ش  ثظةةاوذسُ بةةشا  بطةةةِاراُ فشاٌظةةوا ليوتةةاسُش  .79
 (.2005)1384تّشاُش

ش  : دليذ وذديش ٌؼش دي شش تّشاُش طة ضّشة دووكشاطىطي. بى. وك فشطوُش  .80
1382(2003.) 

ش تّةةشاُش 3طةةةش ضاْتؿدداضات آ طظةةةَددؤش اص وذسٌيتةةة  شاضطػةةاِشوخ ذكيكةةىش   .81
1383(2004.) 

 (.1997)1376قكٍوغش تّشاُش  َطتط٢ ثافت،ش  : فشٍِط و دميوكشاطى اضَ٘،طى  .82

ش  :داسيةوؾ اػةوس  ش ػةشكت طةّاوى خةواسصوىش      فشاطو  ٌيك و بةذ فشدسيؽ ٌيطةش  .83
 (. 2000)1379ش تّشاُش 3ضاث

ش 2: عض  المة فويدوٌذش اٌتؼاسا  خةواسصوىش ض ،ت زمشٓإ إٓجاوعة باص و كاسه ثوثشش  .84
 (.1998)1377تّشاُش

ٝٓٛ، ْؿط اخرتإ، ، ت: يطفع٢ً مسحانُٝت ، زَٛنطاغ٢ ٚ غٝاغت دٗا٢ْنالٚؽ َٛيط،  .85
 .(2005)1384تٗطإ، 

ش  : خؼاياس ديّيىىش ٌؼش كوضكش تّشاُش  فيمظوفاُ طياطى قشُ بيظتيوايكن لظٍافش  .86
1371(1992. ) 
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ش  : امحةةذ تةةذيَش اٌتؼةةاسا  ِةةشوعش تّةةشاُش  يةةوسطَ ِابشوةةاغوايكةةن ثيةةوص ش  .87
1379(2000.) 

 (.2005)1384ش ٌؼش ٌىش تّشاُش اط ً و دوكشاطى وؼوستىوٍـوس وري امحذ ش  .88
 .2010ش  اٌتؼاسا  ثزوِؽ ش ِاوبوسطشدوكشاطى و جاوعة وذٌىوٍوضّش ؿاحلىش  .89
ش اٌتؼاسا  وّش قةائيش اؿةفّاُش     ثوثش و دووكشاطىٌـشالذيَ ٌاٌظى و ذظني ِشطيخش  .90

1384(2005 .) 
ش  :  ويؼن فوكو فشاطو  طةاخت شايي و ِريوٍيوتيةك  ِيوبش  دسيفوغش ثن سابيٍواش  .91

 (. 2003)1382ش تّشاُش 3ىش ض ذظني يشيةش ٌؼش ٌ

ش : لي  جوافؼاٌى و ذظةَ ضاوػةياُش    وعشفى اٌتكاد  -ِابشواغش  ًٜٚٝاّ اٚخ ٚاٜت .92
 ٌؼش اخرتاُ ش تّشاُ.

ُ  –عشاُ وؼشوعيت يوسطَ ِابشواغش  .93 ش  : جّةاٌ ري   تئوس  دولت طشوايةداس  وةذس
 (.2001)1380وعيٍىش طاً ٌوش تّشاُش 

٘ عكن و -باط٢ْظطٜ٘ نٓـ اضتيوسطَ ِابشواغ ش  .94 ش  : كىةاه   1ش  جمذ عكالْٝت داَعد
 (.2005) 1384ش تّشاُ ش ، اْتؿاضات َؤغػ٘ اٜطإثويد  

ش  : كىةاه  2ش جمةذ   ظٜػدت ٚ ْظداّ  جّاُ  - ٣ نٓـ اضتباط٢يةْظطيوسطَ ِابشواغ ش  .95
 (.2005)1384طظة ايشاُ ش تّشاُ شَؤاٌتؼاسا   ثويد ش

ش  : كىةاه  وةة  ثظةاومى  َٓظٛ –ى يٍذة  دوكشاطآش جّاٌى ػذُ و يوسطَ ِابشواغ .96
 (.2005)1384ش تّشاُش 3ثويد ش ٌؼش وشكضش ض 

ش  كاوػى دس باب جاوعة بوروايي -دطشطوٌى طاختاس  ذوصة عىووى يوسطَ ِابشواغش  .97
 (.     2010)1388ش تّشاُش 3 : مجاه ذلىذ ش ٌؼش افكاسش ضاث 

 (.2008)1387ش تّشاُش 2ٌوش ض ططح ش  خشد جاوعةػٍاطىش ٜٛغف اباشض٣ .98

 
III:تَيصى دكتؤزاى باَلونةكساوة . 

زضاغ١ يف ايفهط ايفًٝػٛف االملاْٞ املعاقط  -ايعكال١ْٝ ٚ ايسٚي١ ايكا١ْْٝٛؾٛإ عُط خًٌٝ ،  .99
ٔ    ٜٛضغٔ ٖابطَاؽ اضبٝدٌ، نًٝد١   -، اططٚح١ ايسنتٛضا٠ غري َٓؿدٛض٠، داَعد١ قدالح ايدسٜ
 .2009قإْٛ ٚايػٝاغ١، 
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، اططٚحد١   ػف١ ايٓكس١ٜ يٝدٛضغٔ ٖابطَداؽ  َصٖب ايتٛاقٌ يف ايفًذلُس األؾٗب ،  .100
ايسنتٛضاٙ يف ايفًػف١، غريَٓؿدٛض٠ ، داَعد١ غدٝسٟ ذلُدس بدٔ عبدساهلل ، فداؽ ، ايػد١ٓ         

 .2007- 2006ايسضاغ١ٝ 
IV:طؤظاز و زؤذناوةكاى . 

 
 بةعةزةبي:       

ٖابطَاؽ ايفًٝػدٛف األملداْٞ: ٖٓداى اٚضثٛزنػد١ٝ َتحذدط٠ يف      ابطاِٖٝ احلٝسضٟ ،  .101
 .2001/انتٛبط/23، 8365، دطٜس٠ ايؿطم األٚغ(، ايعسز  ايؿطمايػطب نُا يف

ايعطب ٚايفهدط  دل١ً  ، أغؼ عًِ ايتٛاقٌ يف ايفهط األملاْٞ املعاقط،  حػٔ َكسم .102
 .131-130ايعسز  زاض األمنا٤ ايكَٛٞ ، بريٚت، املعاقط،

، ت: غدًِٝ قٓدسيفت،    ٖابطَاؽ ٚ ايسميكطاط١ٝ ايطازٜهايٝد١ ضٜٓط ضٚؾًتع، َاضنؼ،  .103
، زَؿدل ،  ١ً8 ايفهط ايػٝاغٞ، دل١ً فك١ًٝ تكسض عٔ احتداز ايهتداب ايعدطب، ايعدسز     دل

 .2000ؾتا٤ 

، دل١ً فهط ٚ ْكس، ت: ذلُس غُٗٞ، ٖابطَاؽ: غبٌ ايسميكطاط١ٝ ايطازٜهاي١ٝ، غتٝفإ ٖابط .104
 . 29عسز 

، دلًدد١ اٚضام فًػددف١ٝ، عددسز  َفٗددّٛ ايسميكطاطٝدد١ عٓددس ٖابطَدداؽ َددايفٞ عبددسايكازض،  .105
 .2004 ،ايكاٖط٠،10

، تطمجد١ ٚ تكدسِٜ: ذلُدس األؾدٗب،     ثالث١ منداش  َعٝاضٜد١ يًسميكطاطٝد١   ٜٛضغٔ ٖابطَداؽ،   .106
َطادع١: ز.ععايسٜٔ اخلطابٞ، َٓؿٛض يف دل١ً )ثكافات(، دل١ً ع١ًُٝ ذله١ُ تعين بسضاغات 

 .2009، غ١ٓ 22ايجكاف١ٝ تكسضٖا ن١ًٝ اآلزاب ظاَع١ ايبحطٜٔ، ايعسز 

 
 فازضى:بة 

ش : غدٝس عًد٢ اقدػط غدًطا٢ْ    ش   و وؼةشوعيت دوكشاتيةك  وؼةوس   جوػا كةوَِش   .107
 (.2003)1382ش بّاس 5ش مشاسة 2فـمٍاوة فشٍِط اٌذيؼةش طاه 
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ش دلمة اسغٍوُ شفـمٍاوة فمظفى عمي و تكٍولور  دس وكاً ايذئولور يوسطَ ِابشواغش  .108
 (.2003)1381 1ادبى فشٍِ ىش تّشاُش مشاسة 

وسد ش فـةمٍاوة فمظةفىش ادبةىش    ش  : ِالةة يجة   غدٝططٙ عُد٢َٛ  يوسطَ ِابشواغش  .109
 .20فشٍِ ى اسغٍوُش تّشاُش مشاسة 
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VI:كتَيبة ئةَلمانيةكان . 

134. Habermas, Jürgen, “Drei Normative Modelle der 

Demokrate ” in 

Jürgen Habermas, Die Einbeziehang des Anderen: Studien Zur 

politischen Theorie, Suhrhump,f/m, 1996.  
135. Habermas, Jürgen, Strukturwandel der   Öffentlichkeit,F /M 
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    VII  .ئيهةزنَيت: واَلجةِزى 
 وتارى عربي:

لةً طايتة  ،  َسضغ١ فطاْهفٛضت.. تأغٝؼ ْظط١ٜ ْكس١ٜ يًُذتُع.   ابطاِٖٝ احلٝسض٣ ، 133
 خواسةوة:

 .http://www.bohothe.blogspot.com/2010/03/blog-post_27.html 

لةةً طةايتة لةة    ،  اٚيدع ايًٝرباي١ٝ ايػٝاغ١ٝ ٚ َػأي١ ايعساي١ يس٣ ددٕٛ ض امحس اغباٍ،  .134
  www.sohpia.mhtle blog:     وةسطرياوة27/12/2010سيَكةوتى 

 . جؤػوا كؤَِ ش واَلثةسِ  تايبة  لةطةس طايتى ويكى ثيَذيا:135

http://bohothe.blogspot.com/2010/03/blog-post_27.html
http://www.sohpia.mht/
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pedia.org/wiki/Joshua_Cohen_(philosopherhttp://en.wiki) 
، ت: ابطاِٖٝ بَٛػٗٛيٞ، ايعك١ًٓ ٚ ايسميكطاط١ٝ –ٜٛضغٔ ٖابطَاؽ زاًْٝٛ َاضتٛؾًٞ،  .136
بَ و كشاوةتةوة ش لةً طايتة خواسةوة  41ثيَؼرت لة طؤظاس  فكش و ٌكذ رواسة  25يد١  18 ٍ 

 وةسطرياوة:5/12/2010لة سيَكةوتى 
http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net. 

َفٗدّٛ املٛاطٓد١   - املٛاط١ٓ يف عكط َا بعس ايسٚي١ ايٛطٓٝد١ ،عبس اهلل ايػٝس ٚيس أباٙ . 137
 وةسطرياوة      12/8/2010لةً طايتة لة سيَكةوتى ،  ايسغتٛض١ٜ يس٣ ٖابطَاؽ

  http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=459. 
األخالم ٚاحلط١ٜ بني ضطٚض٠ ايٛادب ٚعكال١ْٝ ايتٛاقٌ ايدسميٛقطاطٞ  ، ععايسٜٔ اخلطابٞ. 

 وةسطرياوة لةً طايتة  خواسةوة: 22/12/2010لةسيَكةوتى  ،)َٔ ناْ( إىل ٖابطَاؽ(
 http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=587 

لةة سيَكةةوتى   ، َدٔ نداْ( إىل نداضٍ أتدٛ آبدٌ : سلدٛ أخالقٝد١ ايٓكداف         . ذلُس احلا ، 139
  لةً طايتة  خواسةوة وةسطرياوة: 20/2/2011

http://melhaj.maktoobblog.com/644816%D9%85%D9%86.      
ايؿطع١ٝ ايسميكطاط١ٝ يف ايعدامل احلدسٜح )َطدعٝدات ٚاعدس٠.. تطبٝكدات      ،ٜاغط قٓكٛٙ . 140

 وةسطرياوة: 11/9/2010لةً طايتة  خواسةوة لةسيَكةوتى ،  َطاٚغ١
 http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=538.  

 وتاري فارسي:
لةً  شِاي طياطي ِابشواغةدس اٌذيؼ ةباصيايي دووكشاطي سايضٌاٌ ةشصاد جىج ه ذا

 :وةسطرياوة 16/12/2010طايتة  خواسةوة لة سيَكةوتى 
http://www.helwist.com/Nuseran/Celal%20Hacizade/11%20%207%2

0%20Habermax.htm. 

لةةً طةايتة  خةواسةوة لةة      ، ثشيؽ كوػؼى : ش  ٖابطَاؽ ٚ غٝاغت. زتًف ٖٛغرت، 142
 وةسطرياوة:  21/10/2010سيَكةوتى 

http://www.aftab.ir/articles/view/religion/philosophy/c7c1250177134

_jurgen_habermas_p1.php 
 : َافتاب. سؤرٌاوة  فاسطى 143

http://en.wikipedia.org/wiki/Joshua_Cohen_(philosopher)
http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/
http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/
http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=459
http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=587
http://melhaj.maktoobblog.com/644816/%d9%85%d9%86-%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%b7-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%84-%d8%a3%d8%aa%d9%88-%d8%a2%d8%a8%d9%84-%d9%86%d8%ad%d9%88-%d8%a3%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=538
http://www.helwist.com/Nuseran/Celal%20Hacizade/11%20%207%20%20Habermax.htm
http://www.helwist.com/Nuseran/Celal%20Hacizade/11%20%207%20%20Habermax.htm


 247 

http://www.aftab.ir/articles/view/religion/moral/c7c1132049730p1.ph

2010\12\p/29 
لةةً طةايتة  خةواس وةوة لةة سيَكةةوتى       ، ل وِا  دوكشاطىاش . غٝس ذلُس ْاقط تك144٣ٛ
1/6/2010  

http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?LanguageID=

1&id=88528 
. لةةً طةايتة    13لة  2ش ه وٌى ذوصة عىووىِابشواغ دس دطشطش طعاد  عٛضعًٞ. 145

 وةسطرياوة: 22/7/2010 خواسةوةلة سيَكةوتى
http://www.sociogroup.parsiblog.com/-315834.htm 

ثةوسش لةةً   بشاتعمى وّذ   ، ت: ٖابطَاؽ ٚ زميٛنطاغ٢ َؿٛضت٢ يوسطَ، َاضتني يٝت. 146
 وةسطرياوة: 3/9/2010طايتة  خواسةوة لة سيَكةوتى 

http://www.hawzah.net/per/magazine/nm/index.htm. 
،  زَهطاغدددد٢ ٚ حكددددٛم اْػددددا٢ْ اظ ْظددددط ٖابطَدددداؽ    . ذلُددددس ضددددُريإ ز. ،  147

 ة:وةسطةةةةةةةةةةةةةةةةةةرياو16/12/2010لةسيَكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوتى

http://www.bazyab.ir/index.php?option=com_content&task=view

&id=37917&Itemid=43. 

ش  : وٍوضةّش  ثايةِا  ثيؼا طياطةى دولةت قةاٌوٌى دوكشاتيةك    . يوسطَ ِابشواغش 148
 وةسطرياوة :  15/9/2010ً طايتة لةسيَكةوتى ؿاحلىش لة

http://www.manouchehr- 

salehi.de/My%20archiv/My%20Translationsarticle/Habermas-

1.htm. 

ئةةً   2005ٌؤظةوبةس   28ش لة سيَكةوتى  ديَ دس عشؿة عىووى. يوسطَ ِابشواغش  149
 11لةة   2شط لة ٌةةسويخ. ه   وتاسة  ثيَؼكةؾ كشدووة لة كاتى وةسطشتٍى خةَيتى ِولبيَ

 : 22/7/2009لةً طايتة  خواسةوة وةسطرياوة ش لة سيَكةوتى 
http://www.maghal.com/bank/?p =74  
 

 وتازى ئيهطميصى:
 واَلثةسِ  تايبة  لةطةس طايتى ويكى ثيَذيا:. ضٚبطت زاٍ،  150

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Dahl.   

http://www.aftab.ir/articles/view/religion/moral/c7c1132049730p1.php/29/12/2010
http://www.aftab.ir/articles/view/religion/moral/c7c1132049730p1.php/29/12/2010
http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?LanguageID=1&id=88528
http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?LanguageID=1&id=88528
http://www.sociogroup.parsiblog.com/-315834.htm
http://www.hawzah.net/per/magazine/nm/index.htm
http://www.bazyab.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=37917&Itemid=43
http://www.bazyab.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=37917&Itemid=43
http://www.maghal.com/bank/?p
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Dahl
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Dahl
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 . طي  بَ ذبيب ش واَلثةسِ  تايبة  لةطةس طايتى ويكى ثيَذيا:151
    http://en.wikipedia.org/wiki/Seyla_Benhabib 

   ويؼمىاُ ش لةطةس طايتى ويكى ثيَذيا: . فشاٌك152
http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Michelman
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 كوزتةيةك لة ذيانهاوةى يوزطو يابسواع
 
 

يمذؤسفى ئةَلىاٌى لة دايك بووةش لة ػاس  دوط 1929  تةوووصي 18يوسطَ ِابشواغ لة  
كةة بةواس     كؤوةَييةةتى ِاوضةةسخ   ةكاٌى فةلظةفة و ِضس طةوسةتشيَ تيؤسيظيةٌ يةكيَكة لة

لةة طةاَلي    كاسكشدٌى بةػيَكى طةوسة  ثاٌتايي صاٌظتةكاُ و تيؤسة جياواصةكاُ لةخؤ دةطشيَت.
بَ و  1954)كة لةطاَلى لة والبؤس ثمة  ئوطتاص  بة دةطت ِيٍَاوة. تيَض  دكتؤساكة   1961

بووة لة ِضس  ػةيميٍط دا. لةة ٌيَةواُ     كويَزووككشاوةتةوة( طةباسة  بة ٌاتةبايي كسةِاك و 
ٌى واٌة  فةلظةةفة  لةِايةذيبيَشط وتوؤتةةوةش و لةة ٌيَةواُ طةايَ       1964-1961طاَلةكاٌى 

ؤ و لةقوتاغاٌةةة  فشاٌكفةؤس  ياسيةةذةدةس  ئةةادؤسٌؤ بةووة و  ثةةاؾ ئةةادؤسٌ   1959تةا  1956
ئةٌيظتيتوتى تويَزيٍةوة  كؤوةَييةةتى صاٌكةؤ  طةؤتىَ       طةسؤكىبوو بة ِؤسكّاميةس واوةيةك 

ئوطةتاص  كوسطةي    1971 -1964. لةة طةاَلي   ٌاطةشا قوتاغاٌةة  فشاٌكفةؤس    كة دواتش بة 
فةلظةفة و كؤوةَلٍاطي بووة لة صاٌكؤي فشاٌكفؤس  ثاػاُ بووة بة بةسِيَوةبةس  دةصطا  واكع 

طرتاٌ بيَشطش تا ئيَظتا لة ريةاُ دا وةاوة و دةيةاُ تويَزيٍةةوة  صاٌظةتى و كتيَبةى       ث ٌك لة 
 فةلظةفى ٌووطيوة كة ِةٌذيَك لة بةسِةوة طشٌ ةكاٌى بشيتني لة: 

     قوتابي وطياطة ش بةِاوكاس  لةطةهَ ه.ف. فشيذ بةوسطش ؾ.ئولةةس و ف.فيميةتعش
1961. 

  1962طؤسِاٌى بوٌياد  ثاٌتايي طؼتى بؤسرواصيش. 

 1963يؤس و ثشاكتيك ش ت . 

  1963تيؤس  صاٌظتى ػيكاس  و دياليَكتيكش 

  1967لؤريك و صاٌظتة كؤوةَييةتييةكاُش. 



 250 

  1968وةعشيفة و بةسرةوةٌذيش. 

  1979ثةيوةٌذي و ثةسةطةٌذي كؤوةَل اش. 

   تيؤسي كشدة  ثةيوةٌذيكاس ش بةسطى يةكةًش عةقنَ و بة عةقَ ٌى كشدٌى كؤوةةَل اش
1971. 

 1973ةسعية  لة طةسوايةداس  ثيَؼكةوتووداش قةيشاٌى ػ. 

  1973تيؤسي كشدة  ثةيوةٌذيكاس ش بةسطى دووةًش طيظتةً و جيّاٌى ريَش. 

 1984 شبةسةو كؤوةَل ايةكى عةقَ ٌي. 

  1992لة ٌيَواُ فاكت و ٌؤسوةكاٌذاش. 

  1998وةٌضووة  ثؤطت ٌةتةوةييش. 
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  فةسِةٌ ؤك
English كوسد  ايعطب١ٝ 
Discourse ethics ئةخ قى طفتوطؤ اخالقٝات املٓاقؿ١ 
Morality   ئةخ قية  أخالق١ٝ 

Will / volition     ئريادة/ ويظت إضاز٠ 

Good will  ئريادة  ضاكةخواص  إضاز٠ اخلري٠ 

Euro centrism   ئريؤطةٌتةسيضً ٚضب١ٝ األَطنع١ٜ 

Fairness  ئيٍظاف اْكاف 

Other  ئةويرت اآلخط 
Emancipation    ئاصادبووُ حتطض 

Commodity Exchange ئاَلوويَش  كاَي تبازٍ ايػًع 
Idealism   ئايذياليضً َجاي١ٝ 

Object  بابة  َٛضٛع 
Objectivism  بابةتيةتى َٛضٛع١ٝ 

Well-ordered        سيَكخشاو –باؾ   ٝساجلٓظِ تشات اي 

Better argument   ٌباػرتيَ ئةسطؤويٍَت ذ١احلأفط 

 Political domination    باَيدةطتى طياطى ػٝاغ١ٝ اي١ُٖٓٝ 

 Validity claim  باٌ ةػة  دسوطتى ازعا٤ ايكالح١ٝ 

Idealization   بة ئايذياىل كشدُ أَج١ً 

 Globalization    بةجيّاٌى بووُ عٛمل١ 

Institulization    بةدةصطايي كشدُ َأغػ١ 

 Stateification of 

Society 
 بةدةوَلةتى بووٌى كؤوةَل ا زٚي١ٓ اجملتُع  
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 Democratization   بةدميوكشاتى كشدُ سَكطط١ اي 

 Knowledge-

constitutive interest    
كددداحل املٛدٗددد١  امل 

 يًُعطف١
 بةسرةوةٌذ  وةعشيفةطاص

 Emancipator 

Cognitive Interest   
َكدددًح١ املعطفددد١  

 املتحطض٠
ةسرةوةٌذ  وةعشيفة  ب

 سصطاسخيواصاٌة

 High-tech  بةسصة تةكٍةلؤريا عًٝاايتهًٓٛدٝا 

Productivity بةسِةوذاس  إْتاد١ٝ 

 Reification بةػت كشدُ/بةػت بووُ تؿ٤ٞٝ 

Public use of reason   َُٞٛاالغتعُاٍ ايع
 يًعكٌ 

 بةكاسِيٍَاٌى طؼتى عةقنَ

Socialization  بةكؤوةَييةتى كشدُ  دتُاع١ٝ التٓؿ١٦ ا 

Societalization of the 

State 
 بةكؤوةَل ايي بووٌى دةوَلة  دتُع١ ايسٚي١ 

Modernization   بةوؤديَشُ كشدُ حتسٜح 

Instrumentalization   ٍبةئاوشاصكشدُ زاتٞ األاغتعُا 

Inputs   بؤضوو َسخالت 

Neutralize  بيَ يةُ ذلاٜس 

Transcendence    ٍتشاٌظيٍَذٌتاه/بةسصيَتى / اغتعال٥َٞتعا 

Communicative 

competence 
 تواٌظتى ثةيوةٌذيكاس  تٛاق١ًٝاينفا٠٤         

Reflection    تيَشِاواٌى تفهط١ٜ / تأ١ًَٝ 

Theory of 

communication  
 يكاس تيؤس  ثةيوةٌذ ْظط١ٜ ايتٛاقٌ 

Critical theory   تيؤس  سةخٍةيي ٓكس١ٜ ايْظط١ٜ 
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Theory of 

consciousness 
 تيؤس  ئاطايي ْظط١ٜ ايٛعٞ  

Protectionism   ثاساطتٍ ةسايي ُا١ٝ٥ احلْعع١ 

legal protection   ثاساطتٍى ياطايي محا١ٜ ايكا١ْْٝٛ 

Rationally justifying    ثاطاو  عةقَ ٌى عكالْٞ ايتربٜط 

Public sphere     / َٞٛفطا٤ ايعُد
 دلاٍ ايعاّ

 ؼتىثاٌتايي ط

Bourgeois public 

sphere  
عُددَٛٞ ايفطددا٤  
 ربدٛاظٟ اي

 ثاٌتايي طؼتى بؤسرواص 

Political public sphere    َٞٛايفطا٤ ايعُد
 ثاٌتايي طؼتى طياطى ايػٝاغٞ  

Literary public sphere    َٞٛايفطا٤ ايعُد
 األزبٞ 

 ثاٌتايي طؼتى ئةدةبى

Veil of Ignorance   ٌٗصاٌىثةسدة  ٌة غتاض اجل 

Conversation   ثةيعني حتاٚض 
Interpersonally 

Relation  
عالقدددددد١ بددددددني   

 ايؿدك١ٝ 
 ثةيوةٌذي ٌيَواُ كةطى

Distorted 

communication  
 ثةيوةٌذيكاس  ػيَواو ؿٛٙ املتٛاقٌ  

Pragmatic   ثشاطىاتيك تساٚي١ٝ 

Principle of rule of 

law 
َبددسأ زٚيدد١ احلددل   

 ٚايكإْٛ 
 ةوَلةتى واف و ياطاثشةٌظيثى د

Discourse principle   ثشةٌظيثى طفتوطؤ َبسأ املٓاقؿ١ 

Moral principle  ثشةٌظيثى ئةخ قى خالقٞاألَبسأ 

Democratic process   ثشؤطظى دميوكشاتى سميكطاط١ٝ ايع١ًُٝ 
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persistent 

disturbances 
 ثؼيَو  بةسدةواً اضططابات ايسا١ُ٥

Positivism   ثؤصةتيعيضً ايٛضع١ٝ 

post-metaphysic   َابعددددددددددددددددس
 املٝتافٝعٜك١ٝ 

 ويتافيضيكى -ثؤطت

Culture industry   ثيؼةطاص  كمتوس قٓاع١ ايجكاف١ 

Pre-political    ٌطياطى-ثيَؽ غٝاغٞ  -َا قب 

Public body ّجةطتة  طؼتى دػِ ايعا 

Community  جعاك مجاع١ 

Ideal communication 

community 
تٛاقددددٌ  مجاعدددد١ 

 َجاي١ٝ 
 جعاكى ئايذياىل ثةيوةٌذيكاس 

- world-life  جيّاٌى ريَ عامل املعٝـ 

-Prejudice or- 

prejudgment  
 ذوكىى ثيَؽ وةختة احلهِ املػبل 

- Moral Judgement    ِذوكىى ئةخ قى خالقٞ األحه 

- Subject of right   خاوةُ واف ل احلقاحب 

- Solipsism  َ / خؤثةسطتى تٛحس١ٜ تٛحس١ٜ 

- subject   خود شات 

-Self-steering  طةسكشدايةتى -خود ايكٝاز٠ ايصات١ٝ 

Self-legislation         ٞياطاداٌةس  -خود تؿطٜع ايصات 

- self-determination   بشِياسدةس -خود حتسٜس ايصات١ٝ 

- Autonomy   خودووختاس / ئؤتؤٌؤوى إغتكالي١ٝ 
- self-consciousness  ٞخودئاطايي ٚعٞ ايصات 

- Justice as fairness   دادثةسوةس  وةك ئيٍظاف عساي١ نإْكاف 
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Intersubjective 

acknowledgement  
 داٌثياٌاٌى ٌيَواخنود  بٝصاتٞاياعرتاف  

Output  دةسضوو رلطدات 

Communicative 

power 
 دةطةَيتى ثةيوةٌذيكاس  غًط١ ايتٛاق١ًٝ 

Social  welfare state   ٙزٚيدددددد١ ايطفددددددا
 االدتُاع١ٝ 

دةوَلةتى خؤػ وصةساٌى 
 كؤوةَييةتى

Democratic state 

governed by law  
زٚي١ احلدل ٚايكدإْٛ   

 ايسميكطاط١ٝ 
دةوَلةتى واف و ياطا  

 دميوكشاتى

Institutionalized 
opinion and will 
formation 

تؿدددهٌٝ سأغدددؼ   
ياٌة  سا  دسوطت بووٌى دةصطا يطأٟ ايعاّ 

 طؼتى

Formation Will  and 

Opinion 

 

تهددددٜٛٔ األضاز٠ ٚ  
  ايطأٟ

 سِا دسوطت بووٌى ئريادة و

Validity   دسوطتى قالح١ٝ 

Rightness of moral 

norms 

قددددح١ املعدددداٜري   
 األخالق١ٝ 

دسوطتى ٌؤسوة 
 كؤوةَييةتيتةكاُ

Property-Owning 

Democracy 
زميكطاطٝدد١ ًَهٝدد١  

 املًه١ٝ 
وكشاطى خاوةٌذاس  دمي

 ووَلكايةتى

Deliberative 

Democracy 

 

زميٛقطاطٝددددددددددد١  
 ايتؿاٚض١ٜ

 دميوكشاطى ساويَزطةس 

Procedural 

Democracy 
 دميوكشاطى سيَكاسيي زميكطاط١ٝ األدطا١ٝ٥ 

Mass Democracy        

      
ايدددددددددسميكطاطٝات 

 ايؿعب١ٝ
 دميوكشاطي جةواوةسيي

Good life  رياٌى خؤؾ ياُ ضاك ري٠ خلاٝس٠ اٚ اجلحٝا٠ 
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Authenticity   ساطت ؤيي قسم 

Interpretation   ٌٜٚساظة تأ 

Original situation   سةوػى طةسةكى ٚضع١ٝ أق١ًٝ 

Ideal speech situation 

/ ideal discourse 

situation  

ٚضدددع١ٝ َجايٝددد١   
 يًهالّ 

 سةوػى ئايذياىل قظة

Enlightenment  ٜٛٓسؤػٍ ةس  ط األْٛاض / ايت 

Agreement    سيَككةوتَ اتفام 

Late capitalism   طةسوايةداس   ئةً دوايية ضأمساي١ٝ َتأخط٠ 

Social solidarity    ٞطؤليذاسيَتى كؤوةَييةتى تطأَ ادتُاع 

Utilitarism    طوودطةسايي املٓفع١ 
Politics of 

acknowledgement  
 ٌاُطياطةتى داٌثيا غٝاغ١ االعرتاف 

Deliberative politics طياطةتى ساويَزطةس   غٝاغ١ ايتؿاٚض١ٜ 

Context of the life 

world 
 طياقى جيّاٌى ريَ غٝام ايعامل املعٝـ 

Legitimacy   ػةسعية  ؾطع١ٝ 

Identity  ػوٌاغ ١ٜٖٛ 

Postnational identity    ٖٜٛددد١ َدددا بعدددس
 ايٛط١ٝٓ 

 ػوٌاطى ثؤطت ٌةتةوةيي

Public Goods   ّضاكة/ خيَش  طؼتى خري ايعا 

Common good   ضاكة  ِاوبةؾ خري املؿرتى 

Presupposition of 

argumentation 
االفرتاضددددددددددات  

 احلذاد١ٝ
 طشمياٌة  ئةسطؤويٍَت خواص 

Publicity   طؼتية  ع١َُٝٛ 
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Representative 

publicness 
 طؼتييةتى ٌويٍَةساٌة ع١َُٝٛ ايتُج١ًٝٝ 

Practical discourse طفتوطؤ /طوتاس  كشدةيي َٓاقؿ١ ع١ًُٝ 

Discursive   طوتاس خطاب 

Rationality    عةقَ ٌية  عكال١ْٝ 

Substantive 

Rationality 

 عةقَ ٌيةتى جةوِةس   عكال١ْٝ اجلٖٛط١ٜ

Formal Rationality  عةقَ ٌيةتى ػكمى عكال١ْٝ ايؿه١ًٝ 

Cognitive-

instrumental 

rationality 

 -عكال١ْٝ املعطفٝد١  
 اآلزاتٞ

 _عةقآلٌيةتي وةعشيفي
 ئاوشاصي

Normatively regulated 

actions and expressive  
عكال١ْٝ املعٝاضٜد١ ٚ  

 ايتعبري١ٜ
عةقآلٌيةتي ٌؤسواتيغ و 

 تةعبريي

Objective mind  ٌعةقَمى بابةتى ٛضٛعٞ املعك 

Communicative 

reason  
 يكاس عةقَمى ثةيوةٌذ تٛاقًٞ ايعكٌ 

Practical reason  ٌعةقمى كشدةيي عًُٞايعك 

Instrumental 

rationality  
ػا٥ٝدد١ / ايعكالْٝدد١ 

 زات١ٝ األ
 عكَ ٌيةتى ئاوازلذاس/ئاوشاص 

Categorical 

imperative 
 فةسواٌى سةِا األَط املطًل

Multiculturalism   فشةكمتوس  جكاف١ٝ ايتعسز١ٜ 

Speech         ّقظة نال 

Labor  ٌُكاس ع 

Interaction  ٌكاسليَك تفاع 

Action   ٌكشدة فع 
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Communicative 

action 
 كشدة  ثةيوةٌذيكاس  تٛاقًٞايفعٌ 

normatively regulated 

action 

فعددددٌ ايتٓظُٝددددٞ 
 املعٝاضٟ

 كشدة  سيَكخظتٍى ٌؤسواتيغ

Strategic Action ٞكشدة  طرتاتيز  فعٌ ايػرتاتٝذ 

 dramaturgical action    /ٞفعدددٌ املػدددطح
 زضاَٞ

 كشدة  يايؼى/دساواتيكى

Action Purposive   ٞكشدة  ئاوازلذاس فعٌ ايفا٥ 

Speech act   ٌكشدةي صواٌى يػٟٛافع 

Elocutionary act   ّكشدةيي قظةيي فعٌ ايهال 

Consensus    كؤدةٌ ى إمجاع 

Cosmopolitism نػددددُٛبٛيٝت١ٝ 

 /ن١ْٝٛ
 وٌىكؤمسؤثؤلةتيضً/طةسدو

Republicanism  كؤواسيكؤواسخيواص  ُٗٛض١ٜ اجلْعع١/ 

Alienation  ٌاوؤبووُ لةخؤ بيَ اٌةبووُ/ اغرتاب 

Inclusive  ٍٛلةخؤطش مش 

Depoliticized ٞلةطياطة  خشاو الغٝاغ 

Understanding   ِٖليَك تيَ ةيؼنت تفا 

Privacy Right  ْٕٛوافى تايبة  اصاخلحل أٚ قا 

Subjective right   ٞوافى خود  حل شات 

Public Right   عاّ / قدإْٛ  ايحل
 عاّاي

 وافى طؼتى

Macro- subject  هرب٣/َانطٚ ايشات
 شات

 خود-واكشؤ
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Meaning  واٌا/ دةيلة  َع٢ٓ / زالي١ 

Condition of 

validation  
 وةسجةكاٌى دسوطتى ؾطٚط ايكالح١ٝ

Cognitive وةعشيفى َعطيف 

Ego وَ اْا 

Historicity   ويَزوويةتى تاضخيا١ْٝ 

Deregulate ٌِاسيَكخشاو غري املٓظ 

Moral norms  ٌؤسوة ئةخ قيةكاُ خالق١ٝ األَعاٜري 

Valid norm  ٌؤسوى دسوطت كاحل ايَعٝاض 

Constitutional 

patriotism 
 ٌيؼتىاٌيةتى دةطتووس  ٚط١ٝٓ زغتٛض١ٜ 

Intersubjectivity  تدصاٚت ،  بٝصات١ٝ ،
  ايصات١ٝبني

 ٌيَواخنود 

Medium  )ٌٝيَوةٌذ/ٌيَوبةٌذ ٚغ(/ٚغ 

Citizenship  ِاووَيتى بووُ َٛاط١ٓ 

Multicultural 

citizenship 
َٛاطٓدد١ ايتعسزٜدد١  

 ايجكاف١ٝ 
 ِاووَيتى فشةكمتووس

Totality         ًِٞةوةكى ن 
All affected  ِةووو ثةيوةٌذيذاسةكاُ نٌ املعٓٝني باألَط 

Hermeneutics  ِريوٍريتيك ٖطَٓٛطٝكا 

Facticity   فعًددددٞ / ايٚاقددددع
 عٝا١ْٝ اي

داكةوتى  واقعى بةسضاو/
 بةسِةطت

Integration   ٌَيةكاٌ ري  اْسَا / تها 

Universalism  ِةوةكى/طةسدووٌىىيوٌيعيَشطاَل ن١ًٝ/ن١ْٝٛ/ 
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