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پوخت  

یوەندیدار لزی پڕەگ ر سس ت بشدەبداب وەیژینم تواڵ  ئگای لیبویدا دەربارەی کۆمھزری د

 ك تاکوەی وەك یوی، بۆ ئی دی پراکتیکیانفلسدوای ف تودەک روەھا شیکاریاندیموکراسی. ھ

 وە کنینوی دەخوی درایانو سروشتگ ریاندا، دیدی ئامرازگستگم وکی یان بکات. لتیۆری شرۆڤ

یاخود تیۆریکان وەك ئامرازك ڕەفتار دەکن بۆ دەسلدان، گۆڕین یان  جخت لوە دەکاتوە، بیرۆککان

 توانت وەك ئامراز ڕەفتاربکات یان نتوانك نیر بیرۆکی ژیانی مرۆڤ. ھدانی دۆخی ڕودانگپشگ

بکاربھنرت بۆ چارەسرکردنی کشکان، کوات ناتوانرت وەك سودبخش بۆ ژیانی مرۆڤ لبوانرت. 

 واتای ئوەی، ک بیرۆککان یان تیۆریکان تا ئو جگی بھادار و شایستن بۆ گۆڕانپدان ک ئم

بتوانن خزمتی دۆخی ھقیقی مرۆڤایتی بکن. بیرۆک و تیۆریکان، کاتك ک ناتوانرت بکاربھنرن 

ی جوان و شیاویش دەربکتدا وەك بیرۆکڕوا رچی لبۆ گ�ڕینی دۆخی باو، گ م کردیاریانون، ب

  ھرەسیان ھناوە و ھندکجاریش دەبن لمپر.

دیموکراسی و پروەردە وەك دوو بیرۆکی نوەندی ل ھزری دویدا؛ زۆربی جار، وەك دوو ئامرازی 

کاریگر بۆ دەسلدان و گشپدانی دۆخی ڕودانگیی ژیان بکارھنراون. ھروەھا شایانی ئوەن بیریان 

وە و بکاربھنرن بۆ گۆڕانپدانکی پۆزەتیڤی دۆخی باو. ئم دوو بیرۆکی پیوەندیدارن و لبکرت

یکتری تواو دەکن. ھروەھا دەتوانن ژیانی مرۆڤ برەو ئاستکی باتر برن، چونک ل پروەردەدا، 

  .زرتوەبھاکان و ئزموونی دیموکراسی دەتوانرت ل نوەیکوە بۆ نوەیکی دیک بگوا

وەك دوا خای ئم توژینوەی، ئم پشناری ئوە دەکین ک لیبالیزم و ئازادی تاك ل چوارچوەی 

کۆمگای دیموکراسیدا پیوەندیان بم سرباسوە ھی، چونک نشیاوە ک ڕەچاوی ڕەخنکانی دیوی 

پاگماتیانی دوی دەربارەی ئازادی  نکی  ل لیبالیزمی کالسیکی. ئو ڕەخنان دەبن دەسپکی ھزرینی

تاك ھروەھا چۆنیتی ئاشنابوونی ب ماف و ئرککانی ل چوەی کۆمگای دیموکراتیدا. بۆ دوی ئو 

ئازادی بمرج نیی وەك چۆن ل لیبالیزمی کالسیکیدا بانگشی بۆ دەکرا، چونک ئم سردەکشت بۆ 

دیکی سیستماتیكکراوە ک تاك تیایدا دەرکی ماف و ئرککانی دەکات ک مۆنۆپۆی ئابوری، بکو ئوە ئازا

ھنگاو ب ھنگاو پکوەییان ل نو گروپ کۆمیتی و ڕکخراوەکانی کۆمگای شارستانیدا ل چوەی 

  کۆمگای دیموکراتیدا پیان ئاشنا دەبت.
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 ٣٦٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  پشکی:

دنیا زیاتر پویستی ب دیموکراسی و پرۆسی ب کورد وەك گلکی چوسنراو ل ھموو گالنی 

دیموکراتیزەبوونی کایکانی ژیان. باشوریش وەك ھرمك ک تازە لگڵ پرسکانی دیموکراسی و دەوت 

و دەستی سیاسی و ڕەوایتی سیاسی و پرس ژیانییکانی دیکدا خریک، زۆر زیاتر پوست دەکات لگڵ 

ئازادی و ماف و ئرککانی تاك و دەوتدا دەست و پنج نرم بکات. کوردستان پرسکانی دیموکراسی و 

وەك سرزەمینك ک شونی ژیانی چندین نتوە و ئیتنیکی جیاوازە، ھروەھا چندین ئایین و ڕچکی 

ئایینی جیایای، ئم سرباری ھبوونی ڕژەیکی برچاوی خکانی ئازادیخواز و علمانی لم 

زەمیندا؛ ئوە دەخوازت ک فزایکی وا تیایدا بخوقنرت ک ھموو ئم جیاوازیان تیایدا ب سر

 زی و برزخستن و دوورەپڕاوپ ست بك ھوە و ھیچ الیدا بدۆزنن بتوانن خۆیانی تبکوە ھکی

رسیارانی ک وەمکی ڕزی و نادادی نکات. دروستکردنی ئم فزای بۆچی گرنگ؟ ئم یکك لو پ

ل نو پرسیارەکدا خۆی ئاوە دەکات، چونک بب ئم فراھمکردنی ئم فزای پکوە ژیان محاڵ 

دەبت، ھروەھا ئم سرزەمین دەبت شونی بریککوتن و پکدادانی ئم جیاوازیان ک ل دواجاردا 

ی ئارامی یکتر قبوکردن ناتوانت دەرەنجامکی پۆزەتیف جگ ل ڕک و کین و نادادی ل باربردنی ژینگ

  بدات دەستوە.

کاتك دەرك بم ڕاستییی سرەوە دەکین، ل گرینگی پرۆسی دیموکراسی و ب دیموکراسیبوونی کۆمگا 

 تدەگین. دەرکی ئوە دەکین ک بب فزایکی دیموکراسی ک بوار بۆ ھگرتن و بیکوە ھکردنی

جیاوازیکان بکاتوە محا ئم ھموو جیاوازە بتوانن بب پکدادان و کبرکی توند ڕگی بۆ 

دەرچوون بدۆزنوە. ھربۆی قسکردن و توژینوە دەربارەی پرسکانی دیموکراسی، ئازادی، فرەیی، 

زای بکن. توژینوە پکوەژیان...تاد، دەتوانن خزمتکی جوان بم دروستکردن و فراھمکردنی ئم ف

دەربارەی ئم بابتان ب الینی کموە پمان دەت ک تنھا یك ڕگ و یك شوازی بیکوە ژیان و 

لگڵ یکتر ھلکردن ل دنیادا نیی، بکو دەتوانین چندین مۆدل و شوە ژیانی فرەیی ل دنیادا 

  ببینین.

 ل پرسی لیباڵ دیموکراسی ل ھزری پراگماتییانی دویدا. بابتی ئم کورت توژینوەی بریتیی

 دیموکراسی ب رچاو، واتب الیزم دەخاتم پرسی لیبم پرسی دیموکراسی و ھھ ك کوەیشب

پداویستییکانی و لیبالیزم ب ئدگار و لکوتکانیوە دەخات برباس و شرۆڤیان دەکات. ئم مانای 

توانرت لم کورت باسوە سرجم ڕگچارەکان ئاوەبکرت، بکو بو واتایی ک ئوە نیی ک دە

لنو سرجم ئم توانینانی ک دەربارەی ئم پرس ل گۆڕیدان، یککیان ل دیدی پاگماتییانی 

ت ژر دویوە خراوەتڕوو و دواجار دەتوانت وەك یکك ل ترحکان پیوەست بم پرسوە بھنر

  لکۆینوە و ل چارەسازیکاندا لبرچاو بگیرت.

 .کانی دیکو پرسژوورەوە بۆ نت وەك کلیلی چونوی دەکرری دتیۆری ئامرازگ م باس لرەتای ئس

چونک تا ل دیدی ئامرازگری و ئزموونگریانی دوی تنگین ناکرت ل پرسی دیموکراسی و 

ک پرسی دیموکراسی الی دوی ک ب تواوی لگڵ پرسی پروەردە بیکوە پروەردە تبگین. چون

گردراون و لم توژینوەیشدا ب دوای ئاوەکردنی پرسی ئامرازگریدا دن؛ ب تواوی ل سر دیدە 

ئامرازگریکی دوی بینا دەکرن. دیموکراسی بب پروەردە ھمیش وەك پرۆسیکی ناتواو و 
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ت. ناجوشبکیاتیدا پگای مرۆڤکانی کۆمردەوامرا و بخ ڵ گۆڕانکارییگت لوە ناتوانتنگیر دەم

وات پرۆسی دیموکراتی ل بنڕەتدا پرۆسیکی پروەردەیی و پروەردەش وەك پرۆسیکی مرۆڤی 

رت، ئگینا ناتوانت پویست دیموکراسیان بڕوەببرت و ب تگیشتنی دیموکراسیان دەومند بک

ببت پرۆسیك بۆ ھگرتن و کۆکردنوەی جیاوازی کۆمیتی ئیتنیکی و ئاینییکانی ھر 

کۆمگایك ک خوازیاری فرەیی و بیکوە ژیان. ئم پرسش ب تواوی پوست پرسكی سروشتی و 

ت دەبت پرۆسیكبت ک پیوەستب ب پراگماتییانبت نك ب ئاراستیکی یۆتۆپی و ئایدۆلۆجیان. وا

پرس ژیانییکانی ھر تاکك و دانبابت ل ژینگ و پرس زیندوەکانی ژیانی ڕۆژانی تاککانی 

کۆمگاوە و نابت ڕۆبچت ناو پرسی ئیدیاڵ و دۆخگلکوە ک وەمی پرس ھنوکییکانی ژیانی ھر 

  تاکك نادەنوە.

ھر کۆمگایکی مرۆڤیدا ب بردەوامی بر پرسکانی ئازادی و مافی تاك و  ھموو تاکك ل نو

سنورەکانی دەست یان دەوت دەکوت. ھربۆی ئم پرس وەك پرسکی گرینگ و دانباوی ژیان 

ھمیش و بردەوام بم ب شوازی جیاواز ل نو ھر کۆمگایکی مرۆڤیدا خۆی مانفست دەکاتوە و 

موو تاککی ھۆشیاریش ب گرینگییوە چاودری ئم الینی ژیانی سیاسی دەکات ل کۆمگادا. ئایا ماف ھ

و ئرکی ھر تاکك چیی؟ سنورەکانی ئازادی تا کون؟ ل کودا سنوری دەستی سیاسی یان دەزگایی 

گایکیشدا ئم سنوران دەستپدەکات؟ ب پوختی مرۆڤ بردەوام ل شڕی ئازادی دای و ل ھر کۆم

ناڕوون بوون دەستدرژی بۆ سریان ھبوو، یان سنورەکانی ئازادی نادادیان پوە دیاربوو، جا سنوری ئازادی 

تاك برتنگ بت یان سنورەکانی زیاد ل پویستبن، ئوا بردەوام ئم کۆمگای ل دۆخکی ناجگیری 

ندا دەبت تاکو ب جیاکردنوەی ئم سنوران و نھشتنی سیاسیدا خول دەخوات و بردەوام ل شقا

نادادیکان دەتوانرت سقامگیری سیاسی بھنرت ئاراوە. لرەوە ئاشنابوون ب تگیشتنی دوی پیوەست 

 ك کگایر کۆمبۆ ھ م پرسیشتنی گرینگی ئگت کی باشمان بکات لکیت کۆموە دەتوانم پرسب

  راسی و ئازادی و بیکوەژیان. خوازیاری دیموک

ئم توژینوەی شرۆڤییان ئم پرسان ل تگیشتنی دویدا دەکات بابتی ئم توژینوە و ب کورتی 

 وە و لتژداب فیانلسکی فزمان وە بم باسانیوەندیدار بکانی پگرینگ نپوختی الی م بب

کی دروست بۆ ھزری ئم بیرمندە ئاوە بکات، بم ب مبستی ڕی ئم توژینوەیوە تگیشتن

سودگیاندن ب پرۆسی دیموکراسی و دیمکراتیزەبوونی کۆمگا، چونک ئاشنابوونی ب ھزری ئو 

کۆمکیمان دەکات تا ببینین چندە ھزری ئم فیلسوف کاریگری ب سر داڕشتنوە و ڕکخستنی 

ھبووە و چندەش یارمتی ئو کۆمگایی داوە ڕووە و بابوون و قبوکردنی  کۆمگای ئمریکییوە

  یکتری و ڕکخستنوەی جیاوازیکانیان.

  

  تیۆری ئامرازگری.  ١

پراگماتیزمی کالسیکی ب گشتی ل ژر کاریگری داروینیزمدا بوو، چونک توانینکانی داروین دەیتوانی 

ژر  دات ئم فیلسوفان بۆ ئوەی جخت بکنوە لوەی ک مرۆڤ لچکی برەنگاربوونی دکارت ب

) بم ل سرەتادا Sundinکاریگری دەوروبردای و سروشت ھمیش کاریگرە بسر مرۆڤوە. (
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ب تایبتی ل ژر کاریگری ھگ و ئایدیالیزمی کانتیزمی نودابوو بوو.  توانین فلسفیکانی دوی

گرچی دواتر وەرچرخا و ب رگی توژینوەکانییوە دژ ب دوالیزمی ھۆش و جست، زەرورەت و 

رکوت، ھروەھا ھۆ و ئنجام وەستایوە، ک ئم مۆرك و تایبتمندی ئم فلسفانبوو، ئو ب دوای 

تی و ئی پک شرۆڤچۆن گونجاوە'' ن مچۆن کاردەکات'' ''ئ مڕا وەک ''ئیشتن دا دەگگکانی ترک

نگۆڕ. چونک ب بوای ئو، لگڵ تگیشتنی کرداریمان بۆ شتکان، ئوا شتکان دەگۆڕن. ھروەھا 

نییان پویستن، تیۆرەکان الینی تیۆریی و کرداریی لکدی جیاواز نین و ھردووکیان بۆ بجھنانی زەی

وەک ئامراز و نخش وەھان تا رگی ژیانیان پبدۆزینوە، ئمش ل تیۆری زانینکیدا زیاتر ڕوون 

 رایانتیۆری ڕاستی ئامرازگ رە بو پك ئوە کاتتدەب– Instrumental Truth  م تیۆرەدەدات. ئ

بیرۆککان بوە پوان بکرت ک ئاخۆ چندە ل ڕگا ل بردەم ئوە دەکاتوە ک دەبت ڕاستتی 

 کان ھاتژەیی بیرۆکی ڕش ڕاستی و ھمت، بکی بپککرداری ستبم ک وەدایتی ئخزم

 ك لیروەھا ھیچ بیرۆکت، ھب واوی ھت واوی ڕاست یان بت ك بیت بیرۆکناش ئاراوە، چونک

نیی خودی خۆیدا ڕاست یان ھ  و واتایش بموە. ئتبکر کای مبواری تیۆریدا ئ ت لو ناتوانر

 ناوە لکھکانی پفلسف ك لناواخنی زۆر فلسژووی فژایی مدر ی براییرگوھو جئ ت کد

 )٢٥٤ .Peirce: pp(الین دوی و بشکی زۆری فیلسوفانی پراگماتیزیمییوە ڕەتدەکرتوە. 

توانینی ک ئو پرسیارە دنت گۆڕێ ک ئاخۆ بیاردان ب سر ڕاستتی بیرۆککاندا ھیچ  ھر ئو

 ؟ بکی نییوە ھیچ ڕۆڕووی پراکتیکیی ت یاخود لندووی خۆیدا دەھکی پراکتیکی بگۆڕان

شن، یان ھیچ دەربینکی دیک ئایا بیرۆککان ئامرازە سودبخشکی چارەسرکردنی کشکانمان پدەبخ

 کان دبنوی، بیرۆکناویشیاندا د سوفانی پراگماتیزم و لیلی فڕای زۆرین ری نابینن؟ بكی چارەسڕۆ

ئامرازی سودبخش ل ژیانی پراکتیکی مرۆڤدا و ئمش بریتیی ل کرۆکی تیۆری ئامرازگرایی ک جۆن 

نوان بیرۆک و ڕیاڵ ڕەتدەکاتوە و ل دوی پرەی پدا. پراگماتیزم تیۆری ھاوشوەیی (تطابق)ی 

برامبردا بیرۆککان وەك ئامراز بۆ ڕیاڵ سیردەکات و ئو جیاکاریی ک ل نوان جوھر و 

ئامرازبوونی بیرۆکدا ھنراوەت ئاراوە تدەپڕنت. ئمش بریتیی ل کرۆکی دنیابینی داروینیانی 

  )Sundin(تیاندا. پراگماتیزم ل برامبر دنیابینی دکار

 :ن کردنییان (بۆ نموونکان و پۆلوەی کاتیگۆرییجیاکردن ونک دەکسوفان کاتیلوی، فوای دب ب

ھۆشکی و جستیی) ئوا دەکون ھوە، چونک ب ئاگان لوەی ک ھردووکییان سرەتا نۆمینان و 

کانی لتییتایب شنراون تا کپت داھوەک دوو کۆنس شش ھۆکاری کمین. ئر بکوە چارەس

میتافیزیکی و ھۆشکییکان. ھروەھا دوی جخت لوە دەکاتوە ک پراگماتیزم رسایک ھموو ھزرین 

و رامانک دەگتوە ب مبستی دەستخستنی ئنجامکان. ھربۆی فلسفی پراگماتیی دوی ب گشتی 

                                                   
  ) وی١٩٥٢-١٨٥٩جۆن د .کانی پراگماتیزمکالسیکیی سوفیلناوبانگترین فب ك لکۆمبیا و یمامۆستای زانکۆی کۆ(

نووسین ل بوارەکانی متافیزیک، فلسفی زانستکان، لۆژیک، دەروونزانی، ئستتیک و دین؛ ھر خاوەنی زۆر کتب و 

ئمش کردویتیی یکك ل کاریگرترین کسایتیکانی سردەمی خۆی ل بوارەکانی سیستمی پروەردە و میتۆدی 

' و ١٩١٠–' و 'چۆن بیربکینوە١٩٠٣–ری لۆژیکیدا) ل گرنگترین کتبکانی: 'توژینکان ل تیۆSundinوانبژیدا. (

' و 'داواکردنی ١٩٢٢-' و 'سروشتی مرۆڤایتی و رەفتار١٩١٧-' و 'ئقی داھنر١٩١٦ –'ھوکان لبارەی لۆژیکی ئزموونیوە

  )٤٢٥'. (کرم: ص. ١٩٣٠-' و 'س فاکتری سربخۆ ل مۆرادا ١٩٢٩-' و 'ئزموون و سروشت ١٩٢٩-دنیایی
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  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٣٦٩                                                                        )٢٠١٧ 

یکی، زانین وەک ئامراز یان ئرک دادەنت ل خزمتی و تیۆری ئامرازگریی یان ئرکگری

پداویستییکانی ژیاندا. بوای نگۆڕی ئو ب کاریگری و چاالکی ھزر و گیانی دیموکراسیان، بووە 

ھۆکارك ل رابردوودا ئقی ئمریکییان رووە و کار و ئازادی ئاراست کرد و کاریگری قویشیان ل سر 

 )٤٢٥(کرم: ص. ھم ل ناوەوە و ھم ل دەرەوەش بجھشت  سیاستی ئمریکا

ل الیکی دیکوە، دوی باوەڕی تواوی ب ھماھنگی و پیوەندی نوان بیروباوەڕەکانی مرۆڤ دەربارەی 

ئو جیھانی ک تیدا دەژی ھروەھا ئو بھا مۆڕای و ئامانجانش ک ژیانی ئاراست دەکن؛ ھبوو. ئم 

یکیش ک داباو نبت ل ژیان پیوەندیی یکك ل کش قوکانی ژیانی مۆدرنی و ھر فلسف

 فلسری فنتی سشوی کالی د ب ت. بۆیوە بھزریشم کبارەی ئ ی لقو وا ناچارە بئ

 کان بوان بیروباوەڕەکان دەربارەی سروشتی شتن کراوەی لیننکو یوەندییو پبوونی ئ ل بریتیی

ن دەربارەی ئو بھایانی ک جیھان ب شوەیك دەبینت گورەی زانستی سروشتی ھروەھا بیروباوەڕەکا

  )٢٥٤ .Peirce: pp(ک دەب دەستکی شرعی ئاکارەکانی ئاراست بکات. 

برابتوە، نک  'خبرة'بوو، بم زانینک ک ل ئزموونوە  'چژبخش'ھربۆی زانین بۆ دوی 

ی بۆ دەکرد. ئو دژ ب ئزموونگرایی کالسیکی بوو، ئزموونی کالسیکی ھاوشوەی ئوەی 'ھیوم' بانگش

چونک ل ئزموونگرایی لم شوەیدا، جگ ل ھست تایبتی و تاکیکان شتکی دیک ڕۆی ندەگا. 

ئمش بۆ پراگماتیزم دژ ب جوھری ئزموونگریی، چونک ئم پویست ھموو ئوان روونبکینوە 

دەبخشت، وەک پیوەندی و واتا، نک وەک ریالتی با و زانیاریی ھستکی، بمش ک ئزموون پمان 

 وەیان دوور لجیاتی روونکردن ھا بدات لواتا و ب ک بیگت جوی دەیمپیریزمی رادیکائ

  سبژکتیڤیتی و زیادەی سبژکت بۆ جیھانی ئتۆمکان.

روودەکات لۆژیک و حقیقت، پروەردە و دیموکراسی، مۆرال بشکی زۆری فلسف ئزموونییکی دوی 

و ئایین، دەروونزانی و کۆمزانی، زانین و ھونر. چونک پیوابوو ک ئم تاکو زانستان ھروەھا ئایین 

 ش لزموونی و باوەڕی ھاوبك وەک باوەڕی ئن، کاتبگرخیشدا رۆی ھاوچگکۆم شتا دەتوانن لھ

کانی کۆمگادا دەبینرن. ل کتبی 'س فاکتری سربخۆ ل مۆرادا' باس ل یکانگیری س نوان تاک

بابت و رووانگی فلسفی دەکات بۆ فلسفی مۆرال، ئوانیش: ماف و فزیلت و چاک. پیوابوو ئم 

ن دەکن و واتا ب س بابت دەبن ھۆکاری چارەسری کش مۆرالییکان و تگیشتن لو بابت ئاسا

مۆرال دەدەن. ھرچی لبارەی ھونریش، ئو لسر بنمای وانکانی ولیام جیمس ک ل زانکۆی ھارڤارد 

پشکشی کردبوون، ویستی پیوەندی و پکداچوون ل نوان ھونر و کلتور و ئزموونی رۆژاندا 

وای جختی لدەکرتوە. ب بوای دوی دروستبکات، ئمش ل نووسینی 'ھونر وەک ئزموون'دا ب ت

پویست ھونر ببت بشک ل ژیانی داھنرانی ھرکسک نک گروپ، ھروەھا وەرگرانی ھونریش 

رۆی ئاکتیڤیان ھبت نک پاسیڤ. ھاوکات نابت ھونر ب ترانسندنتالی بکرت، وەک ئوەی 'کانت' 

   (١٩٣٠ ,Dewey) ھوی بۆ داوە.

  

 پروەردە و دیموکراسی. ٢

 رخانی ھزری لی وەرچم خاکیمسدا یم جکانی "سایکۆلۆجی" ویلیری پرەنسیپر کاریگژ وی لد

 و  بروەھا باوەڕبوونی ئرەتای گرت. ھرایی سی سروشتگفلسھیگلیزم و کانتیزمی نوێ ڕووەو ف
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 ٣٧٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

 ك لوەیش میشھ پاساو دەدات، ک متی ئردەوامو  کۆنبت بۆ ندەگیرنوێھ کۆن ب وات .

شوەیك ل شوەکان ل نودا خاوەن کاریگری و دەبت پانر؛ ھربۆی ئو تواو خولیای بواری 

) کاریگری نوێپروەردە بوو، چونک ل پروەردەدا دەتوانرت ب شوەیكی ئاوەزمندان ل داھاتوودا (

ت بیرۆکدەتوانر وە. واتتبواری  بخر نبخر م پراکتیکیانکی تیۆری و ھوەیش م بکان ھفیلسف

ل پروەردە و سروشتی فربووندا گلك بوار و پیوەندی ) ٤ .pp ,٢٠٠٩ ,Dewey. (جبجکردنوە

گرینگ ل بارەیانوە ھزرین دەکرت، لوان: تیۆری ھۆش، پیوەندی ھۆش و جست، تاك و کۆمگا، 

ڤ، بیرکردنوە و کردار، زانین و بیاری مۆڕای ھروەھا فۆرمۆلکردنی بیرۆک مۆڕایکان سروشت و مرۆ

و ئامانجکانی کۆمگا، بم ئم تنھا کاتك شیاوە ک سایکۆلۆژی گرینگی تایبتی پبدرت، چونک ئم 

برئوەی ڕوونیدەکاتوە زانست بنمای بۆ پروەردە. وەك خۆی دەت: "سایکۆلۆجی زانستکی بنمایی ل

ک ئزموون ل نو گشتتیکیدا چیی. بھا و مانای توخم جیاوازەکان دیاریدەکات ل ڕگای نیشاندانی 

 ."فیلسکی فو (سایکۆلۆجی)، میتۆدکورتی، ئ و گشتدا، بن یان لگکردن و پشگ)Peirce: 

pp.٢٥٥(  

بنمایك بۆ فلسف پراگماتییکی ک ب ئامرازگرایی  ئم گرینگیدانی دوی ب سایکۆلۆجی بووە

ناویدەرکرد. بیرۆککان (ئیدکان)ی وەک ئامراز بۆ تگیشتن و یکاکردنوەی کش کردارییکان دەبینی. 

بھۆی ئو گرینگیدان زۆرەی ب الینی کرداری، تنانت تیۆری پروەردەکشی ل سر بنمایکی 

ژت و پیوای فربوونی مندان دەوەستت سر راھنان کردارییکان نک تنیا کرداریان دادەڕ

خوندنوە و گوگرتنی نو پۆل. دوی دژی ئو جیاوازیی بوو ک فرگی سرەتایی بۆ مندان و 

ببن پیمانگا و زانکۆ بۆ پگیشتووان بت، فرگی سرەتایی شونک تا مندان فر بکات بۆ ئوەی 

ھاوتی ل سیستمی دیموکراسیدا، لبرئوە فرگ ل خۆیدا دەب مۆدلکی دیموکراسی بت. ھاوکات 

 ،ت. واتبگروەھا بۆ گۆڕینی ئایندە رۆکی کولتور و ترادسیۆنی رابردوو، ھوەندت وەک ندەش

وموو ھھ شداری لب نی واتادارە، کژخایکی دروتننکروەردە شوکانماندا دەکات بۆ بنیاتنانی پ

ئزموونکانی ژیانمان، ھربۆی نوەدك بۆ ئم ئاوگۆڕی کلتوری و پروەردەیی دەخوازت ک نوەکان 

  ).١٩٩٦ :Robert( بیکوە نك ب جیاکردنوەیان ئم ڕۆ پروەردەیی ببینن.

ب بوای دوی کاری واتادار و تگیشتنی پروەردەیی گرنگن نک بۆ ژیان بکو وەک خودی ژیان، ئمش 

پروەردە بو واتایی پروەردە بشک نیی ل ژیان، ھروەھا قۆناغک نیی ل قۆناغکانی ژیان، بکو 

بخودی ژیانک و کۆتایی ھناو ژیاندا دەسپ ل ک نیییپرۆس کو . واتکی دیاریکراو، بکات ت ل

 ک روەردەیی پم گرینگیر ئت. ھکۆتایی ژیانیش کۆتایی د دەکات و بڵ ژیان دەستپگل کیپرۆس

" ب سر پروەردەدا ببت و وەك مرجی گشسندنی تاك و باترین ھونروا دەکات دوی ناوی "

یوابوو کو پئ ت، چونکوانی بگا لوە وەرگۆڕینی  کۆمکردنرە بۆ نوکی کاریگروەردە ئامرازپ

ئزموون کۆمیتییکان. دوی ل پروەردەدا وەمی ھموو ئو خریکگریی خۆی ب فلسفوە 

دۆزیوە، چونک بیکوە گردانی میتۆدەکان و برھمھنانی بشکی زۆر ل زانیاریکان ب گورەی 

شتیکان ل ڕگای پرۆسکانی نو خوندنگاوە دەبت. بۆ دوی ئم بریتی بوو ل پودانگی زانست سرو

شوە برتسك و فۆرماکی پروەدە ل برامبر ئو پروەردەیی ک ب شوەیکی نافۆرماڵ و 

ک  برفراوان ل نو کۆمگا و خزان و دەزگا کۆمیتیکانی دیک بردەخرن. ئم وای ل دوی کرد
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فلسف وەك "تیۆرێ گشتی پروەردە" پناس بکات. ھربۆی تیۆرە پروەردەییکی دوی ل مانا 

فراوانکیدا پیوەست دەبتوە ب تیۆری گشسندنی دیمۆکراسی و ھاوکات گشسندنی میتۆدی 

  )٢٥٥.Peirce: pp. (ئزموونی ل زانستدا

فۆرمالدا روودەکات دامزراوە تایبتمندەکانی بواری پروەردە، ب دەربینکی دیک؛ مرۆڤ ل پروەردەی 

ئو دەزگایانی لسر دەستوور و پرۆگرامی تایبت دەکون پروەردەی مرۆڤ، وەک ئوەی ل فرگکاندا 

 مئ ت، کتیشیدەکرروەردەی تایبمی  پرجس روەردەی نافۆرمالدا، روودەکاتپ م لت. بدەگوترپ

پروەردەی ن و ئزموون ک وەک فرگیک وای بۆ مرۆڤ تا لیوە فرببت و پروەرببت، ئم ژیا

پدەگوترت. بمش مرۆڤ ک دت ژیانوە، لھر ژینگیکدا بت، مادام ژینگیکی ئزموونی  گشتیشی

ک بۆ ئو بردەوامتییی و زیندووە، ئوا ل پرۆسی پروەردەدای، پروەردە لم واتا فراواندا ئامراز

 ب ،توانای وە، الواز و بژیان تزانی دن تیدا. مرۆڤ بیژیانی کۆم بوو لی ھوی باوەڕی پد ک

 و مرۆڤتی؛ ئیکی کۆمو ستاندارد ر بیرۆکھ دەرە لبیروباوەڕە و ب ب ،زمان ب ،زموونئ

مگاوە وەدەست دن و بمش ھر کۆمگا یان گروپکی ئزموون و زانین و بیروباوەڕەکان ل کۆ

  کۆمیتی درژە ب ژیانی خۆی دەدات. 

 ل ئاراوە، چونک تنروەردە دگا زەرورەتی پکی کۆمندامر ئی ھدایكبوون و مردن م مۆرکی لئ

تاکكی خاوەن ئزموونی  الیکوە جیاوازی زانین و ئزموون ھی ل نوان تاککی تازە ل دایکبوو و

کۆمیتی نو ھر گروپك، بۆی گرەک ک ئم ئزموونان بگوزرتوە بۆ نوەی داھاتوو. ل الیکی 

دیکوە تنھا پاراستنی جستیی ژمارەیك ل تاکی پنگیشتوو بس نیی بۆ مانوەی گروپ، بکو ئم 

ا و زانین و لھاتوییکانی تاک پگیشتووەکان. خۆ ئگر تاکان گرەکیش ببن ھگری ئامانج و خولی

وانبت ئوا کۆمگا یان ھر گروپکی کۆمیتی بردەوامتی ژیان ل دەست دەدات ئگرچی ژیانی 

بایۆلۆجیانی بردەوام بت، ئم بردەوامتیی ھتا ل تیرە ھۆڤ (ھمجی)ەکانیشدا بدیدەکرت. بم 

شسندنی شارستانیت و گورەبوونی ئو بۆشاییی ک ل نوان توانستکانی تاکی دوابدوای گ

پنگیشتوو ھروەھا ستانداردی خولیاکانی پگیشتواندا پیدابوو، زەرورەتی پروەردەی فۆڕماڵ دەرکوت. 

گرت. ئوەش شیاوی گومان نیی ک تنیا پروەردە دەتوانت ڕگ ل گورەبوونی ئم بۆشایی ب

)Dewey: ٢٠٠٩, pp. ٥-٤.(  

زەرورەتی پروەردە بۆ دوی لو خاوە سرچاوە دەگرت ک پیوای کۆمگا ل ڕگای پرۆسی 

گواستنوەوە (گواستنوەی ئزموون ل پیرەکانوە بۆ گنجکان) بوونی ھی، ئم سرباری ژیانی 

ل  ھستکردن، بیرکردنوە، کردنوڕەوشتکانی وەك بایۆلۆجیان. ئم گواستنوەیش ل ڕگای پیوەندی خ

پگیشتوانوە بۆ پنگیشتوان دت ئاراوە. بب ئم ئاوگۆڕیی نوان جیلکانی ھر کۆمگا یان 

گروپکی کۆمیتی محا ژیانی کۆمیتی بردەوامتیکی دروستی ھبت. ئگر ئم گواستنوە و 

 ت، واتنجام بدرکخستن ئڕ و ب کیانکی خۆیوەیش ب وگۆڕیکی ئایشتووەوە بۆ تاکگکی پتاک ل

 ک یمگا، ئوستی کۆمك پت نوسی دەردەکک رچاو خولیای تاککی بوەیش وا بیشتوو ئگنپ

زەرورەتی پروەردەی فۆڕماڵ دنت پشوە. ب دەربینکی دیک، ل کۆمگا پکھات و سرچاوە 

یستییك ل پناو برزکردنوەی کوالتی ئزموون گواستراوەکان. ئاۆزەکاندا پروەردەی فۆڕماڵ دەبت پو

ئگرچی ل پروەردەی فۆڕمادا ھندكجار مترسی دووکرتبوونی ئزموونی دت پشوە ل نوان 
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 ٣٧٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

ئوەدا ک مرۆڤ ل ژیانی ڕۆژانی نو کۆمگا وەری دەگرت و ئوەش ک ل خوندنگا یان ھر 

ی پکی دیکدەزگای دا بگایانو کۆمت لورە دەبش زیاتر گترسیم مت، ئروەردەییدا وەریدەگر

  )٨.pp ,٢٠٠٩ :Dewey(شوەیکی خرا و کتوپ گش دەکن ل ڕووی سرچاوەی زانیاری و تکنیکییوە. 

ا چیی؛ تا ئستا ک تنھا باسی ئوەمانکردوە ک توانی دوی دەربارەی پروەردە و ڕۆی ل کۆمگاد

پروەردە ک ئرکی کۆمیتی و ئاراستکردنی کۆمگا و گشپکردنی تاکی پنگیشتووە ل ڕگی 

بشداریکرد و ھاوبشیکردنوە لگڵ پگیشتواندا، ھربۆی شتکی چاوەڕوانکراوە ک دەبت کوالتی 

 رەکستا گم ئوە؛ بترزتر بکرردەوام بروەردەیی بچ ئاستی پ ین کوە بکك باس لمک

پروەردەیک ک دوی خوازیاریتی و دەیوت بگڕی بخات ل پناوی کۆمگادا؟ ئایا ئم تیۆرەی 

  پروەردە چ پیوەندیکی ب دیموکراسیوە ھی؟

 ل مانکاتدا بریتیشھ روەردەی کرداریی' ناوبانگی دەرکردووە لپ' ب وی کروەردەی دتیۆری پ

وە پنجامدانی ئگر ربوون لی بۆ فشو بانگئ روەردەی دیموکراسی، چونکLearning’ by 

Doing ،تبی ھراننۆسکی داپروەردەیگای دیموکرات پت کۆمیوابوو ناشروەھا پدەکرد، ھ '

 کورتی ئمش ل پناوی ئوەدا ک ڕگ ل مترسی دووکرتبوونی پروەردەیی بگیرت ک پشتر ب

ئاماژەمان بۆ کرد. لم شوازەی پروەردەدا، مندان دەتوانن ھۆشی خۆیان لسر ھردوو الینی تیۆری و 

کرداریی بگڕبخن و توانا زانستییکانیان تاقیبکنوە. پروەردەی دوی، ب تایبت ب رگی ئم 

ژ ب کولتوری بزۆر خوندن و فرکردن و تیۆرەوە، ل ھموو جیھاندا کاریگری نواند. ب دیاریکراویش د

 دەکات، ک و دیموکراسییان رکردنی کردارییانشنیازی فوی پرکردنی تیۆری. دم بۆ فکخی یبای

ماگی:  ھاوکات ووزەی فرخوازان ب ویستی خۆیان و ب کرداریی ل سیستمی پروەردەدا بکاردەھنرت (

  ).٣٥٤ل. 

دویدا پانتاییکی فراوان داگیردەکات ب شوەیك دەتوانین بین فلسفکی دیموکراسی ل فلسفی 

بریتیی ل فلسفی دیموکراسی. دیموکراسی الی ئو ب تنیا سیستمی حوکم و شوازی ڕکخستنی 

دەوت نیی، بکو دیموکراسی الی ئو بریتیی ل سرجمی کردە کۆمیتییکان و دەچت نو 

م کای و بوارەکانی ژیانوە و ھیچ الینکی ژیانی کۆمیتی و ئایینی و فرکاری و بازرگانی...ھتد سرج

نیی ک دیموکراسی نخشی خۆی لندات و ب شوازکی دیموکراسیان داینڕژتوە. ھربۆی الی دوی 

روەردەشوە ل ژیانی مۆدرندا ناکرت باس ل پروەردە بکرت بب دیموکراسی و ب ھۆی گرینگی پروە

ناکرت باس ل دیموکراسی بکرت بب پروەردە. ئم دوو الین زۆر ب توندی ب یکوە گردراون و 

.حاوەیان مجیاکردن  

کاتك ک باس ل محای جیاکردنوەی پروەردە و دیموکراسی دەکین ل دیدی دویدا، ئوا بۆ پاساوی 

د یوەستییم پتی جیاواز ئینی کۆمندین الیگادا چکۆم ل ت کشوە ڕادەکرنجمان بۆ ئوی س

ب چندین ڕگی جیاواز بۆ چندین مبستی جیاواز ل جستیکی سیاسی و جوگرافیدا ناچارن 

بیکوە ھبکن. سرباری ئم ھر تاککی ناو ئو کۆمگای ئینتیمای بۆ چندین گروپی جیاواز 

ھی، ھر بۆی ب کۆمیتیبوونی ھر تاکك ل ئویدیک جیاوازە. ھروەھا ل ھر گروپکی 

 کاندا نییسیاسی ستج نھا لت شبوونم دابن، ئندین گروپی بچوکتر ھورەدا چتی گیکۆم

ل جگ مت؛ ئورچاو دەکروەھا ئایینیشدا ببواری بازرگانی، زانستی ھ کو لجیاوازی زمان و  ب
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گوزارشتی ھر گروپك ل یکتری ک ئاستی تگیشتن و بیکوە ھکردن برتسك دەکاتوە. ئستا 

پرسیارەک ئوەی؛ چ گۆچانکی جادوویی ئم ھموو جیاوازی بیکوە گردەدات؟ چی دەتوانت ئم 

وە ھککانیان پوە و ناکۆکیکیبۆت بخات موو جیاوازیت؟ھبگر  

کۆمگا بم ھموو جیاوازیوە ل ڕووی سیاسیوە زیاتر ل کۆبوونوەی کۆمك تاك دەچت ک ل سر 

 گا دروست ناکات، چونکرگیز کۆمھ مم ئوە؛ بکانیان کۆبووبنرژەوەندینانی بدەستھمای ببن

ەندی گشتیشی ھبت، ھروەھا دەبت تگی کۆمگا دەخوازت وای برژەوەندی تاکی و گروپی برژەو

ئینتیمای ھاوبش، مبستی ھاوبش، ئاوگۆڕی ھاوسۆزی ل نوان سرجم بش و پکھات و تاککانیدا 

ھبت. سرباری ھموو ئمان تگی کۆمگا دەخوازت ک "ئیدیاڵ"ك بسازنت بۆ ھموان ک ئاماژە 

بۆ ئوەی ھموو بش و پکھات و ڕکخراوەکانی نو کۆمگا نبت بۆ ھیچ فاکتكی کۆمگا؛ ئمش 

وای جیاوازی بنڕەتیکانیان شتك ھبت ک کۆیان بکاتوە و بیکوە گریانبدات. ئم ئیدیا چۆن 

دروست دەکرت؟ ئم بیکوە گردانی جیاوازیکان چۆن دەکرت؟ چ شتك ئم توان ناوازە و 

 ئم ھموو سرە ل منجکدا بکونت؟ جادوییی ھی تا 

دوی وەمی ئو پرسیارانو چندین پرسیاری دیکی جوھریش سبارەت ب ژیان ل پروەردەیکی 

دیموکراسیاندا دەبینتوە. الی ئو پروەردەی دیموکراسی داینمۆ و جونرکی سرەکیی ل کۆمگای 

 دەتوانت سرجم ئو بش و الین زۆر و زەبندانی کۆمگا ئاۆزی مۆدرندا، ھر پروەردەی

بیکوە شتك بدات و یکیکی یکگرتووی تا ڕادەیك ھاوشوەی ل دروست بکات ڕووە و بابوون 

ھروەھا ئامانجی نمر ئاراستی بکات. الی دوی ک ژیان بریتیی ل ژیانی دیموکراسیان و پروەردەش 

ل بریتیی  موکراسی بروەردە و دك ئامادەکاری بۆ ژیان؛ زۆرجار پی ژیانکردن نخودی پرۆس

 ی ژیانپرۆس روەردە کپ وە. چونکنودا دەکی ئکفلسف نی خۆیان لکی ھاوواتا شووەیش

ت و کوات پرۆسیک تیایدا تاك چۆن ل ڕووی بایۆلۆجییوە گش دەکات بھمانشوە تیایدا فردەب

زانیاری و شارەزایی بدەستدەھنت، ھربۆی پروەردە گرەک ب توندی گردراوی کش و گرفتکانی 

ژیان بت تاکو نبت پرۆسیکی داباو ل الینی کۆمیتی مرۆڤکان ک ئمیش ب توندی 

  )١٦٣-١٦٢محمد:  ل. گردراوەتوە ب ژیانی دیموکراسیانوە. (

 گرینگی پروەردە ب ژیانی کۆمیتی و ژیانی دیمۆکراسیانوە وایکرد ک دوی ئم پیوەندی

بانگشی ئوە بکات ک گرەک پروەردە بۆ ھموان بت، نك ب تانیا بۆ چین یان توژکی دیاریکراو، 

یین و زمان وات ھموان مافی پروەردەیکی دروست و دیموکراسیانیان ھبت بب جیاوازی ڕەگز و ئا

 ك لگیریت ھیچ ڕروەردەدا و نابی پپرۆس شداربن لب موان دەبتی. ھیڕەنگ وئاستی کۆم

بردەم پروەردەی گشتیدا ھبت، چونک ئامانجی پروەردە ئامانجی بای ژیان ل کۆمگادا و ئم 

نجکانی پروەردە بدەست ئامانجش ب جیاوازی بۆ ھموان و بب ھوی ھموان محا ئاما

بھنرت. کاتك ئامانجی پروەردە بریتیبت ل پگیاندن و یارمتیدانی تاك بۆ فربوون و گشکردنی 

کۆمیتی و گونجانی لگڵ ژینگ و ڕکخستنی ژیان ب شوازکی باش و زانستیان کوات ھموان 

موان دەکاتروەردەش ھروەردە و پپ ویستان بی  پکو گشتیبا ئامانج مئامانجی خۆی. ئ

پروەردەی، ھربۆی ئامانج تایبتی و کورتخاینکانی نو پرۆسی پروەردە ک دەچن خزمتی ئم 

ئامانج گشتییوە پویست ھقووی نو خودی پرۆسک و پیوەندیداربن ب حز و شارەزایی 



دویدالیباڵ دیموکراسی ل تگیشتنی   
 

  

 ٣٧٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

سی پروەردەکردنوە ک مامۆستایانن. ئم ئامانجان وەك تاکتیك فرخوازان و بشدارانی ڕاستوخۆی پرۆ

دەچن خزمتی ئامانج گشتییک ک دەبت ستراتیجی پرۆسی پروەردە ل پگیاندنی تاک کس بۆ 

) .کۆتایردەوام و بکی بیش پرۆسمگادا و ئکۆم ی ژیان لی دیموکراسیانو پرۆسد:  نممح

 )١٦٤-١٦٣ل.

الی دویوە "ژیانی مۆدرن وات دموکراسی، دموکراسیش واتا ئازادکردنی ئاوەز بۆ کاریگرینواندنی ب

سربخۆیان ھروەھا ئازادکردنی ھۆش وەك ئۆرگانکی تاککسی بۆ ئنجامدانی کارەکانی خۆی". 

)Dewey, ب )١٩٠٣ ت، چونکڕ دەخرگندنگاوە بو خون وی لالی د یم پرۆسوەوە ئالی ئ

 نادیموکراسیی ھۆی سروشت م بوە، بکانتییکۆم گۆڕان ب یوەی ھکی پتیوەندیندنگا پخو

ڕژەییکی خوندنگاوە (ب ھۆی ھبوونی دیسپلین و یاسای تایبتی ک مامۆستایان و خوندکاران ناچار 

دەکات ک تیشکی زیاتر بخرت سری تاکو ل پناو ئامانجکی دیاریکراودا ڕەفتار بنونن) پویست 

خوندنگاش ھاوشان لگڵ جو دیموکراسیکانی کۆمگادا ھنگاو بنت. ئم کش ڕوو دەکات ھردوو 

 ری لندنگا کاریگو خوژیانی ن ندکارانن، چونکمامۆستایان و خو ندنگا ککانی خوڕەتییزە بنڕەگ

ژیانی دیموکراسیانی دەرەوەی خوندنگا بدیموکراسیبوونی خوندنگا سر ھۆشیان دەنونت، ھروەھا 

دەکات پویستییك. بۆ ئوەی پرۆسکش ل کۆمگادا پرۆسیکی ب کمووکوڕی بت پویست دەکات 

ک چاالکیی ھۆشییکانی خوندکاران و مامۆستایان وەك ھر تاککی ئاسایی کۆمگا نك ھر ڕگی 

و ھانیش بدرت بۆ ئوەی شونگی خۆی پبکاتوە ل کۆمگادا و ھیچ لنگییك پبدرت بک

  )١٩٠٣ :Deweyنکوت نو پرۆسی ب دیموکراسیبوونی کۆمگا. (

بۆ ئوەی ئم ئامانج بتدی پویست مامۆستایان ھز و توانایان ل ئاستکدابت ک بتوانن ب ھاوکاری  

خوندنی نو خوندنگا دیاریبکن، مامۆستایان دەبت دەستی ڕکخستن و  خوندکارەکان نخشڕگای

 ل مانئ ت کبندکارانیان ھکانی خورکاری و چاالکییروەھا داڕشتنی پالنی فدانی ھزری ھرەپپ

 ن کردەکرکدا فیژینگ ن لست بکت ھندکارانیش نابرکردنن، خوکانی کردەی فویستیپ

وانچپ شکیاندا بنانی مکارھردەم بب گرە لکیان یاخود ڕکردنی ھۆششڵ خواست و گگل ی

شوەیکی ئازادان. کوات چۆن ل پروەردەدا خوندکاران ل پلی یکمدان ئاواش دەب ئامانجکانی 

وەردەییکان ل پروەردە ڕەچاوی پداویستیی ھۆشکی و دەرونییکانیان بکات و سرجم ڕوشون پر

 )١٩٠٣ :Deweyخزمتی ئاوەکردنی تواناکانی خوندکاراندا بخرنگڕ. (

 the Ethics ofدوی ک ل نوسین سرەتاییکانیدا و ب دیاریکراویش ل وتاری ئتیکی دیموکراسی "

Democracy یسا کی  ١٨٨٨"دا کنھا فۆرمدیموکراسی ت ڕوو ک وە دەخاتتی ئتی نوسیویتداردەس

نیی، بکو بریتیی ل ئایدیایکی مۆڕای و کۆمیتیش، ئگرچی سرەتا دەشت وەك دەستکی 

سیاسی خۆی بچسپنت، بم ئاراستی دیموکراسی ڕووەو دیموکراسیبوونی ئازادی تاککسیکان ھنگاو 

جم تاککانی کۆمگا بۆ بدیھنانی دەنت. واتا تنھا ڕوو ناکات نوخب بکو ڕوو دەکات سر

ئازادیکانیان. ئم تایپ ل دیموکراسیتی تکگرایی ل نو بۆچونکانی دواتری دویشدا پارزگاری ل خۆی 

دا گرینگی ١٩١٦"ی سای Democracy and Education"-دەکات و ل کتبی "دموکراسی و پروەردە"

موکراسی تاکگرایان دەخاتڕوو و پیوای ک پروەردە ڕۆی پروەردە بۆ ھناندی ئم جۆرە ل دی

 روەردە دەتوانروەھا پویستن، ھتی پیوەی دۆخی کۆمبۆ ژیاندن ک دەبین و توانایانڕیفۆرمی ئ
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"فۆرمکی ژیانی کۆمیتی" بخوقن ک برژەوەندی ھاوبشی تاککانی ئو کۆمگای مۆرکی پدەدات 

  )٢٠١٢ :Rosales(بریتیی ل کۆمگای دموکراسی. و ئمش 

 ش کککۆن یشتنگکو تتی، بتداربۆ دەس ک نییمنھا سیستو دیموکراسی تالی ئ واتک

پیوای دیموکراسی بریتیی ل رگیک بۆ ژیان وەك تگیشتنکی جوھری نابینت، بکو ئم 

کاتوە تاکو دیموکراسی ب شوەیکی جوھری  نك ڕواتی تگیشتن جارکیدیک فۆرمل دە

" ل دیموکراسی بریتیی ژێ کو دەبت. ئندرسپسبچکی ژیانی تاککی خۆییانگایم ڕئ ."

تگیشتن جخت ل خاوەندارتی و بکارھنانی بردەوامی ھوستکانی تاك دەکاتوە، ھروەھا 

ات و خواست و ئامانجکانی تاك پیوەست ب ھموو پیوەندیکانی ژیانوە کارکتری تاك فۆرمل دەک

دیاریدەکات. ئم داڕشتنوە نویی پناسی دموکراسی وەك ڕگای تاککسی بۆ ژیان ل ڕووی تیۆریوە 

شتکی نوێ ناخات سر داڕشتن کۆنک "دموکراسی وەك ڕگایك بۆ ژیان"، بم ل دۆخی 

دا مانایکی پراکتیکی نوێ چدەکات. چونک ئم تایپ ل دیموکراسی ئوە دەخاتڕوو ک جبجکردن

بھزترین دوژمنکانی دیموکراسی دەبت ڕووبڕووی ھوست کسیکانی تاک تاکی مرۆڤکانی نو 

دەردەکون کۆمگا ببتوە، ھربۆی برگریکانی دژبری دوژمن ل ھموو سوچ و قوژبنکی کۆمگادا 

جا ئو برگریان مدەنی بن یان سربازی، مادامکی ل نو ھموو تاککاندا خۆیکیان ئاراست دەکرت 

کوات ڕەگی خۆی ل سر "تاك"ی ئامادەکراو ل الین کلتورکی دیموکراسیوە داکوتاوە. بمش 

. )١٩٣٩ ,Dewey(ئامادەگی ھی. برگریکی بھز ھروەھا ھمالین ل نو کۆمگای دیموکراتدا 

ئمش پاساوەکانی بھزی کۆمگای دیموکراتمان بۆ ئاوە دەکات و پمان دەت ک ھزی کۆمگای 

  دیموکرات ل کووە سرھدەدات و الوازیکانی کۆمگای نا دیموکراتیش ل کووە سرچاوە دەگرن.

اککسی بۆ ژیان بریتیی ل باوەڕبوونکی کردەیی ب ب دەربینکی دیک دیموکراسی وەك ڕگایكی ت

ئگرەکانی بردەم سروشتی مرۆڤ. باوەڕبوون ب شیمانکانی مرۆڤ بب ڕەچاوکردنی ڕەگز، ڕەنگ، 

ئایین، بنچ، شونی ل دایكبوون و خزان، ھروەھا ڕەچاوی الینی مادی و سامانی مرۆڤ ناکات. ئم 

یۆریوە دامزراوە، بم تاکو نخزت نو ھوست کسییکانی مرۆڤوە ل باوەڕە ئگرچی ل ڕووی ت

برامبر یکتریدا و نیت نو پیوەندییکانی ژیانی ڕۆژانوە، تنھا وەك مرەکبی سر کاغز 

 دەمنتوە. باوەڕی دیموکراسیان دەب ھل بەخسن بۆ پگیشتنی تواناکانی تاک کس، چونک ئم

واتا باوەڕبوون ب سربخۆیی ھموو تاک مرۆڤك ل تواناکانیدا ھروەھا گرەک ھلی یکسان ل بردەم 

 روەھا لدیموکراسی، ھ .یانھ بدەن ک سروشتیان خششو بب شت تاکو بتوانن گبمواندا ھھ

نی ھر تاک کسك ھی بۆ ڕووی پرەنسیپی بڕیوەبردنوە بخشندەترین، چونک باوەڕی ب تواناکا

 وێ کوە دەردەکمك. لرداگرتنسکردن و دەستبر زۆرلھ دەر لڕیوەبردنی ژیانی خۆی بب

دیموکراسی وەك ڕگای تاککسی بۆ ژیان تنیا نبستراوەتوە ب باوەڕبوون ب سروشتی مرۆڤ ل دیدە 

بیاردانی ئاوەزمندان و کردارنواندنی شیاو ب گشتیکیدا، بکو باوەڕبوون ب تواناکانی مرۆڤ بۆ 

  گورەی تگیشتنکانی.

ل دیدی دویدا دیموکراسی ھندە ڕۆدەچت نو پیوەندی و ھوست کسییکانوە تا دەگات ئاستی 

ن ئوەی پیوابت ک دڵ و دوا گرەنتی دیموکراسی بریتیی ل پکگیشتن و کۆبوونوەی ئازادانی تاککا

 وەی لکردنی ئوە بۆ تاوتوکاندا کۆببننسوچی کۆ وە و لکیکان بوەی ھاوڕێ و جیرانبۆ ئ



دویدالیباڵ دیموکراسی ل تگیشتنی   
 

  

 ٣٧٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

دەنگوباسی ڕۆژاندا دەیبینن و دەیبیستن بب ئوەی ل ھیچ دەست و سانسۆرکی دەرەکی ترسیان 

یانکردبوو بۆ ئمریکا ھبت. دوی ئمی ل دۆخی ئوانوە بۆ دەرکوت ک لو وت و ناوچانوە کۆچ

ک تیایدا گفتوگۆ کسییکانیش سانسۆرکرابوون. ڕگیری و خراپکاری و ھواردن بھۆی جیاوازی 

بیروباوەڕی ئایینی، سیاسی یان بازرگانی، یاخود ب ھۆی جیاوازی ڕەگزی، ڕەنگ، سامان و چینی 

. وای ئوە ھموو لمپرکی بردەم کۆمیتی پچوان و دژبری دیموکراسین وەك ڕگایك بۆ ژیان

ئازادی و پیوەندیکردنی ئازادانی مرۆڤکان، ھروەھا دابشکاری مرۆڤکان بۆ چین و کاستی برز و نزم 

دژ ب یکتری دژبرە لگڵ پیامی دیموکراسی وەك ڕگایك بۆ ژیان. تنیا و تنیا گرەنتی یاسایی بۆ 

ڕکخستن، ئازادی -ئازادی گوزارشتکردن و دەربین، ئازادی کۆبوونوە و خۆ ئازادی مدەنی، ئازادی باوەڕ،

پیوەندیکردن، بخشین و وەرگرتنی، بیرۆک، ئزموون، ھقیقت، دەتوانت ڕگا ل بردەم دیموکراسیدا 

ن و ئاوە بکات تاکو ببت ڕگایکی تاککسی بۆ ژیان. ئگرنا سانسۆری دەست، زۆرلکردن، ترساند

سپاندن مرج بنماییکانی دیموکراسی تکدەشکنن ئمش ل دەوت نا دیموکراسیکاندا ب ڕوونی 

  )١٩٣٩ :Dewey(برچاو دەکوت. 

  

  

  و تاکگرایی لیبالیزم -٣

لیبالیزم تگیک  پانتاییکی گورەی ل بواری ھزری سیاسی و فلسفی بۆخۆی پاوان کردووە. 

 ل کیگت و نادیاری ب وەدا زۆرترین مشتومینکۆل م لرچاو، بب تتدا سادە و ڕوون دڕوا

 وروپا و لئ و ھزری سیاسیدا ل فلسو فن ل یگم ترەتاکانی ئت. سندووی خۆیدا دەھ

ئو پشلکاری  دەمدەمی ڕۆشنگریدا ل برامبر ئو فزا تاریك و نادیارەی دەستی دینی، ل برامبر

و ئتککردنی ڕزمندی مرۆڤ دت ئاراوە، بۆی بۆ ھمیش وەك تگیکی درەوشاوە خۆی نمایش 

دەکات، سرباری ئو ڕەخن و توانین دژبرانی ل برامبر دیدی لیبای و بزوتنوە لیبایکان 

ان ھر ل سرەتای دەرکوتنیانوە تاکو ب وەستاونتوە. فلسفی لیبالیزم پارت و دەست لیباییک

  )٢٨٢ئمۆ دەگات، بردەوام ڕەخن دەکرن و توانینکانیان گفتوگۆی جددی دەکرت. (جدیدی:  ص. 

لیبالیزم وەك نخشڕیك یان دەستورك بۆ ڕکخستنی ژیانی تاك و کۆمگا لی دەڕوانرت. لرەدا 

دوو تایپی کۆمگادا بکرت، کۆمگایك ک دەست خاپوری کردووە  ھوڵ دەدرت نوانگیریك ل نوان

و ھیچ قوژبنك نماوە پیشکی ئاگری دەستی برنکوتبت، بمش ھیچ فزایك بۆ ئازادی تاکیکان 

نھراوەتوە دەتوانین ل نمونی کۆمگا دیکتاتۆریکاندا کۆمگایکی لمشوەی ب ڕوونی ببینین. 

روەھا کۆمگایکی دیک ک کمترین ھژموونی دەستی تیادا دەردەکوت ل ڕکخستنی شوازی ھ

ژیانی تاککانیدا. بم کۆمگای لیباڵ ل نوان ئم دوو تایپی کۆمگادا مۆلق دەوەستت، ن بوار بۆ 

                                                   
 ) ندانی وەك جۆن لۆكر دەستی بیرمس الیزم لدوای ١٧٧٨-١٧١٢) و جان جاك ڕۆسۆ (١٧٠٤-١٦٣٢لیب ژرا و بی ڕبناغ (

ئوانیشدا چندین فیلسوفی دیک و چندین بزوتنوەی ھزری و سیاسی نك تنیا ل ئوروپا بکو ل سرتاسری 

  جیھان دەرکوتن.



 م.ی. ھیمداد محمود حمصالح
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٣٧٧                                                                        )٢٠١٧ 

ڕێ دەسدەگل وە و نتت دەھدەس دەر لزی بڕانگوی و شکانی پشزەی ئازادیو توکت ب

  )٢٨٦تاك و بوارك بۆ پیادەکردنی ئازادیکانیان نھتوە. (جدیدی:  ص. 

دوی یکك لو فیلسوفانی ک ب قوی دەربارەی ئازادی کسیکان و کۆمگا و دەستی سیاسی 

ئگرچی ئم تواو پیوەست ھزریوە و ل فلسفکیدا ئم بابتانی ب وردی شرۆڤ کردووە. 

دەبتوە ب توانین ئامرازگریکیی و کشی پروەردەی دیموکراسییوە، بم بوارکیش دەکرت 

  سربخۆ ل بارەیوە لکۆینوە بکین.

 تووە دەکندنی داروینرەستیۆری پ واوی بیی و باوەڕبوونی تکریزموونگما ئبن وی لد

ردن ل تك بھا مرۆڤیکاندا. ئو ک وایدەبینت مرۆڤ ن تنھا ل بوارە بایۆلۆجیکیدا مامک

محکومی پرەسندن، بکو ل بوارە بھایی و مۆڕای و سیاسییکشیدا بردەوام ل پرەسندن و 

کراتییکانی پیوەست گۆڕانکی بردەوامدای. ھربۆی ئاماژەکانی بردەم ئازادیی تاکییکان و بنما دیمو

ب تاك و کۆمگا ئوەمان پدەن ک گۆڕان پرەسندنی بردەوام لگڵ خۆیدا برەو پشوە دەیانبات. 

ئوە پرەسندنی بنما دیموکراتییکانن ک ل سر بنمای باوەڕبوون ب ئازادی تاکییکان ھاوکاری تاك 

ەکانی بدات و برەوە پشوە ئاراستیان بکات. (ف�اد:  ص. دەکن تاکو گش ب توانا کسییکان و بھر

١٢١-١١٩(  

دوی ل سر بنمای باوەڕبوونی ب مۆتیڤ دیموکراسیکان بۆ برەوپشبردنی ئازادی تاکیکان، 

پیوانبوو ک دەوت ببت ھۆی فراھمکردنی فزای ئازادیی تاکییکان، بب ئوەی کۆمگا خۆی 

ۆ دەستخستنی ئم ئازادی بسکن. چونک دەست ب سروشت دژ ب ئازادی تاکییکان، تاك ئامادەگی ب

و دەست ھمیش وەك دوو الینی دژ ل ھاوکشی پیوەندیکانی دەستدارتی و ئازادیدا برامبر 

انکاری. ئوانی ک یکتری وەستاونتوە، یکمیان خوازیاری سقامگیری و ئویتریشیان داواکاری گۆڕ

قۆرخی دەستیان کردووە ھمیش دژ بو بھا نویانن ک دادەھنرن و دەیانوت ل ڕەگوە دەسکاری 

بنیاتی کۆمگا بکن. ئم دژبری وەك تکۆشانكی پارزکاران دەردەکوێ دژ ب بھا نویکان و 

رتی. وات کبرکیک ل نوان ئوانی ھشتنوەی کۆن ل پگی خۆیدا ب مبستی دەستگ

خوازیاری ھشتنوەی کۆن و ئوانش ک پداگیری بۆ جگیرکردنی باوەڕە تازەکان دەکن. ل دواجاردا 

ئم کبرک و جنگ ل نوان ئواندای ک ل خۆشیکانی دەستدا نقومبوون و ئوانش ک ھست 

  دەکن ل الین دەستوە.ب پڕاوزخستن و فرامۆشکردن 

دوی ب سوربوونکی زۆرەوە دەیوت نوەندگیریك ل نوان ئم دوو تایپی تاك و دەستدا بکات.  

وات ل دیدی ئودا ن دەستك شیاوە ک ب تواوی پیادەی دەستدارتی خۆی دەکات و بوارك بۆ 

پ روەھا لوە، ھتکانی تاك ناھئازادی ل کانی ئازادی دەدات کداواکاری قامگیریدا قوربانی بناو س

 بکات ککخراودا ھکی دیموکراتی ڕگایڵ کۆمگت لكیش دەتوانتاک ت؛ نوە داوا دەکرن تاكالی

خوازیاری ئازادی ب قید و مرج بت ب تایبت پیوەست ب ئابوریوە ناکرت کۆنترۆڵ و چاودری 

ت لدەس ب ،کتدەس وستمان بپ مت: "ئوی دەروەك دت. ھگیرند وەرنھ م بوارەدا ب

پچوانی شوازی کۆنی پیادەکراوە، گرەک توانای ئوەی ھبت گۆڕانکاریکان ئاراست بکات و سودیان 

ی ئابووری لوەربگرت ھروەھا جۆرك ل ئازادی تاکیمان گرەک، ب پچوانی ئوەی ک ئازاد



دویدالیباڵ دیموکراسی ل تگیشتنی   
 

  

 ٣٧٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

ڕشمنکراوی برھمھنا. بکو ئم جۆرك ل ئازادی تاکیمان دەوت ک گشتیی و ھاوبش، ھروەھا 

   )١٩٣٦ ,Dewey(خاوەنی پاپشت و ئاراستکراوە ب کۆنتۆکی دنیا ک کۆمیتییان ڕکخراوە" 

و ڕگیری لو گۆڕان کۆمیتیانی  دوی پیوای سرباری برگری سختکانی دەست بۆ سقامگیری

تاك خوازیاریتی، بم ھشتا و ھمیش گۆڕان کۆمیتییکان ب توندی و ب شوەیکی برفراوان 

ھاتوونت ئاراوە. ھروەك ئوەی ک جادوو ل چارەنوسی ئو دەستان کرابت ک برگری سخت 

ختانس رگریم بگۆڕان، ئن بۆ نر  دەککانی ھتیییزە کۆموەی ھرباری ئزۆرجار س

 ب ی کتانو دەسئ ربۆیت. ھکان بگرگۆڕانکاری ڕێ ل م ناتواندەر دەدات بھ ك بگایکۆم

توندوتیژی ڕووبڕووی گۆڕانکاریکان دەبنوە سرباری ئوەی ک توانای ڕگیریان ل گۆڕانکان نابت، 

گۆڕانکاریکان بگرن دەست و ئاراستی بکن، واتا توانای بڕوەبردنی ئو ناشتوانن ڕشمی 

  گۆڕانکارییان نابت ک ب شوەیکی حتمی خۆی دەسپنت. 

 ل رجید و مق کی بگری خولیای ئازادیھ ی تاکیش بۆ گۆڕانکاری کو داخوازیانردا، ئرامبب ل

وە ئو ئازادی بانگش کراوە بۆ تاك فراھم بکن ھتا ب شوەیکی مژووی دوور و نزیکدا نیان توانی

کاتیش. چونک ئمان خوازیاری پیادەکردنی ئازادیكبوون بب ھیچ کۆنترۆکی ڕکخراو، وات ئازادیان 

م بکراھف وانئازادی بۆ ئ وەی کبری ئ دەکرد، ل ناسئابوریدا پ مری واقع لتی ئن وەك دەس

ک پویستی داراییان ھی، ب پچوانوە ملکچی و مرجی زیاتریان ب سردا دەسپنرا ل الین ھزە 

ئابوریکانی برھمھنان و دابشکردنوە. بۆی وانی مژوو ئوەمان پدەت ک ھموو کۆمگایك 

بانگشانی ئازادی ب مرج ل پوستی ب ھندك دەست ھی بۆ ڕکخستن و پاراستنی. ھمیش ئو 

الین دەزگا بانگشکارەکانوە خیانتی لکراوە و ڕژمی ئازادی ئابووری تاککسی ل ھموو ڕوویوەکوە 

سر ل دیکتاتۆریتوە دەردەھن. ھربۆی خواستی ئم جۆرە ل  سیستم ئو ھزە جادوویی 

ستکردنی گۆڕانکاریکان. ب دووی خۆیدا دەستکی دۆڕاندووە بۆ زابوون ب سر کۆمگا و ئارا

داپۆسنری دیکتاتۆری برھمھناوە. لم بوارەدا پدەچت ھیچ ڕگاچارەیك بۆ چارەسری کشی 

ئازادی و دەست یان گۆڕان و سقامگیری نبت، چونک ئم وەك کشیکی مژووی دوور و درژ تا 

ب .یردەوامی ھستا بئ ك ماوە کگایچیدان؟ ئایا ڕ کان لریئایا چارەس وەی کم پرسیاری ئ

تاقینکرابتوە و بتوانت چارەسری ئم ناکۆکیی بردەوام بکات؟ یان ب شوەیکی باش ئاراستی 

  )١٩٣٦ :Dewey(بکات؟ 

خۆبوردووە بۆ وەمی ئم پرسیاران دوی زیاتر جخت ل سر ڕکخراو و کۆم خۆڕسك و ل 

خۆبخشکانی کۆمگای شارستانی دەکاتوە و پیوای ئم کۆم و ڕکخراو و گروپان دەتوانن فزای 

ئازادی تاکیکان ل کۆمگادا بسکنن و بوارك بکنوە تاکو تاککان خۆیان ب ڕکخستنی خۆیی داکۆکی 

و حکومتدا ب باشترین شوە بڕوە ببن. ھر ل مافکانیان بکن و ئرککانیان ل برامبر کۆمگا 

ل ڕگی ئم خۆڕکخستنوە، تاککان گونجاندنك ل نوان تاکایتی و کاری ھاوبش دروست دەکن و 

بمش دەبن ھۆی بنیاتنانی ڕکخستنکی سیاسی جیاواز لوەی ک پشتر ھبووە. ئمی ک پمان 

رھنانی ئزموونیوە دەتوانن گۆڕانی سیاسی برچاو بھنن ئاراوە و دەت بیرۆککان ل ئنجامی بکا

 ) ٢٠١٠ :Thayer-Bacon(ھلیش لبردەم ئازادی زیاتری تاککاندا بەخسنن. 



 م.ی. ھیمداد محمود حمصالح
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٣٧٩                                                                        )٢٠١٧ 

 سیاسیان ک رەمی نییرای ھتگکی دەسگایت کۆموی دەەوی دگایو کۆمت ئورەوە دەردەکل

یوە ل سرەوە بۆ خوارەوە ئاراست بکرت، واتا گۆڕانکاریکان لم شوە ل ڕگای پبندی کۆمیتی

کۆمگایدا ل سرەوە بۆ خوارەوە ناسپندرن، بکو پیوەندی فرەالینکانی تاککان ب شوەیکی 

یکسان ل نوان ھموو کۆڕبندی کۆمیتیی جۆربجۆرەکان و ل سر بنمای لبرچاوگرتنی 

ژەوەندی ھمووان ئاراست دەکرت. بمش دەردەکوێ ھموو تاککان ل ڕگی چاالکییکانوە ل نو بر

گروپ و کۆڕبندی کۆمیتییکانوە دەتوانن بشداری بنیاتنانی بیاری سیاسی و گۆڕان کۆمتییکانی 

ری کۆمیتییی تاك ل نو گروپ کۆمگابن و دەرکی کاریگریکانیشیان بکن ل کۆمگادا. ئم بشاد

و کۆم خۆبخشکانی نو کۆمگای دیموکرسی سرباری ڕکخستنی بشداری سیاسی تاك ل کۆمگادا 

لم  ) ٢٠٠٠ ,Philip(ڕگ ل بردەم گشی تاك و ئاوابوونی توانستکانی دەکاتوە بۆ ئازادی. 

دوی ب ئازادی، کمتر خۆی ل چوەی ئازادی تاکیکان  شرۆڤیی سرەوە دەردەکوت ک گرینگیدانی

ل سنوری سودگرایی تاکایتی نزیكدەکاتوە، ب پچوانوە ئو ئازادی تاککان ل سنوری کاری ھاوبش و 

خۆڕکخستنی کۆمیتی نو گروپ و ڕکخراوەکانی کۆمگای شارستانیدا دەبینتوە. ھروەكچۆن زانایان 

رھمدار ناچاری ھاوکاری و کاری ھاوبشن، تاککانیش ب ھمانشوە ناچارن بۆ کارکی بۆ کاری ب

برھمدار و سودبخش، خۆیان ل کۆم و گروپ خۆییکانی کۆمگای شارستانیدا ڕکبخن و سنوری 

  ئازادیکانیان لو چوە ھاوبشدا برەو پبدەن. 

دوی پیوابوو ھر کشیکی ھنوکیی نو کۆمکا و ژیانی تاککان دەبت ھۆی داھنانی یان 

پرەپدانی بھایکی دیاریکراو، ھر ل کۆنوە بھاکان بمشوەی ئاواکراون. ئم پیامی ئوەمان 

ان ئاریشیکی تازە پدەدات ک نابت بھاکان پیرۆزبکرن ب شوەیك ھیچ دۆخکی کۆمیتی نوێ ی

نتوانت بیخات بردەم گۆڕانکاریوە، چونک ئم بھایان چۆن ل دۆخکی کۆمیتی دیاریکراودا 

 ساتی ھاتن کی دیاریکراو، ئاوا لیرکردنی ئاریشستی چارەسبم دراوە برەیان پنراون یان پداھ

ەسرکردن و گشکردنی توانستکانی مرۆڤ بۆ ئارای کشیکی دیک دەش ببن ڕگر ل بردەمی چار

 ت کاتك دەچرئام ك لیلۆجی یان پارچکنکی ترئام ل م دۆخئ .کی شایستئاواکردنی ژیان

تمنی ب سر دەچت و لکار دەکوت یان توانای نامنت بۆ لخۆگرتنی ئرکك ک ل چاو پشوتردا 

ئیدی بھای سودبخشی خۆی ل دەستدەدات و ناچاردەبین بیگۆڕین. ل چند بار زیادی کردووە، بمش 

 ناتوانن ببن الیزم چیدیککانی لیبکالسیکیی وانینت یوابوو کوی پوە دوانینم تر ڕۆشنایی ئژ

ھۆکاری چارەسرکردنی کشکانی مرۆڤی مۆدرن، ب شوەیك لگڵ ناوەرۆک بنماییکی لیبالیزم 

ارەی ئازادی تاککسی دژنیتوە. کوات دروشم لیبایکانی قۆناغکی مژوویی دەشت ببن دەرب

ئم ئگر پیوەست ب  )٢٠١٤ :Festenstein(بربست ل بردەم ئامانج لیبایکانی قۆناغی دواتر. 

 واو لت مگای ئوی بۆ کۆمی دوانینم توا ئت، ئوە ڕاستبالیزمت لیبو دەتوان ی خۆیدایگج

کۆمکی باشمان بکات ل تگیشتن ل ھۆکار و دۆخی داڕزان و چقبستوویی کۆمگای ئیسالمی ب گشتی 

و کۆمگای ئمش ب تایبتی. کاتك ئم نك تنیا ل ڕووی سربازیوە، بکو ل ڕووی ھزری و 

 چقبستووەکانی سلفیزمدا دەبینینوە؛ ب ڕوونی بیروباوەڕیشوە خۆمان ل بردەم ھزە فندەمنتال

لوە تدەگین کاتك مۆڕاڵ و بھایکی دیاریکراو پیوەست ب سردەمکی مژووییوە پیرۆز دەکرت و 

بوارك بۆ گۆڕان و گشکردنی کۆمیتی ناھرتوە چ نھامتی و دەردەسریك ڕوو دەکات کۆمگا. 



دویدالیباڵ دیموکراسی ل تگیشتنی   
 

  

 ٣٨٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

لمجۆرەدا کۆمگا ل نو منگاوی خۆیدا بۆگن دەکات و سر ل توندڕەویوە  ل دۆخی چقبستنی

دەردەھنت. ھربۆی بھا مۆڕای و چارسرسازیکانی ڕابردوو دەبت ل دۆخ تایبتییکی خۆیدا 

نی بھادار ببینرت و بۆ دۆخکی دیک ڕەنگ ببن مایی نھامتی و لمپر ل بردەم گۆڕان گشسند

  کۆمگادا.

  ڕەخنی دوی ل لیبالیزمی کالسیکی. ١.٣

لیبالیزمی کالسیکی ک برھمی ھزرینی فیلسوفانی وەك لۆك و ڕۆسۆی و ل پیمانی کۆمیتییوە 

دەگن ئو دەرەنجامی ک تاککانی کۆمگا دەوت ل ڕگی پیمانکوە و ب ئیرادەی خۆیان 

ل پناوی ئوەی پارزگاری لو مافان بکات ک سروشت ب مرۆڤی بخشیوە و  دەوتك دروست دەکن

ئو مافانش وەك ھبوویکی پشینیی ونادەکات. ھروەھا لیبالیزمی کالسیکی دەوەستت سر بنمای 

 ل بینینکی نگتیڤانی ئازادی ک بریتیی ل "ئازادبوون ل". بنمای ئم بیرۆکیش جختکردنوەی

مافکانی تاك و ماف سروشتییکان، ئمش وا دەکات چقی جختکردنوە لم تایپی لیبالیزمدا 

  )Thayer-Bacon(بریتیبت ل تاك نك دەوت. 

 یانوابووە مرۆڤ بوان پئ وە کتدەب دا چو پنتالیزمی کالسیکی للیب وی لی دکرۆکی ڕەخن

یوە ھییمیشکی ھئامادەگی  کھاتروەھا پگا؛ ھبوونی کۆمش ھپ توی دەککو بوون

کۆمیتیبوون ھاتوونت ئاراوە. بم دوی ل بری -کۆمیتییکانیش تنیا ل برژەوەندی تاکی پش

ئم پیوابوو ڕکخراوە و پکھات کۆمیتییکان شتگلك نین وەك ئامراز بۆ برژەوەندی تاککان 

نرن، بکو ئامرازکن بۆ دروستکردنی تاککان. ھروەھا دوی تاك و دەوت یان تاك و ڕکخراوە لبوا

 وان لکی ئنادەکات، ماداممان ئامادەیی ڕیاڵ وت یان ھقیقمان ھکان وەك دوو ڕووی ھتیییکۆم

ر ھس وتن و ناکۆکی لککریت بوە گونجاون. دەشکی وە بگما و تبن كی دیاریکراو لیشر ک

نوان تاك و کۆمگادا ھبت، بم ئم کشی ب برچاوڕوونیوە چارەسر دەکرت، نك وەك 

کشیکی ھمیشیی ب چارەسر ل نوان دوو جمسری لکداباو ونا بکرت. ھر وەك دوی دەت: 

ویستن ھروەھا بۆ یکتری سودبخشن، بۆچی "مادام ل ڕووی تیۆریوە تاك و دەوت بۆ پکوەژیان پ

گرینگییکی زدە بخین سر ئو ھقیقتی ک ل دەوتکدا گورپك ل تاککان ب دەست دۆخکی 

چوساندنوەوە دەنانن". برژەوەندی ھیچ گروپکی کۆمگا ب تواوی دژبر و پچوانی برژەوەندی 

ایدا دەژین و بشکن لی، چونک تنیا و تنیا دەتوانن ل جوغزی ئو ئو کۆمگای نیی ک خۆیان تی

کۆمگایدا ئو برژەوەندییان ھبت و ھوی بدیھنانی بدەن نك ل دەرەوەی ستاتوی ئو 

کۆمگایدا، ھربۆی دۆخی ئۆپۆزسیۆن و دژبری کۆمگا ل الین ھر گروپکوە دۆخکی تپڕ و 

ن تییمایی. ڕوالك بن(Dewey, ١٩٢٠) 

کوات ئم وناکردن سربخۆ و لکجودایی تاك و کۆمگا ل دیدگای لیبالیزمی کالسیکیدا ھیکی 

گورەی ک ب سر ھزرڤان و تیۆرسنانیدا تپڕیوە. ئم دابشکاری بۆ دوی بریتیی ل میلی 

ۆ بش پکھنرەکانی و دواتریش مامکردن و دابشکردنی دیاردەیکی ئزموونکراو وەك گشتك ب

 ل ،کگشتیی بوون خۆ لربکی ڕیاڵ و ست و بوونقیقوەك ھ یجیاکراوان شو بوەرگرتنی ئ

کاتکدا ئوان تنھا ب یکوە ھن و ناتوانن بوونی خۆیان ب لکجودایی و بب یکتری ڕیالیزە بکن. 

ی ل ئبستراکتکردن یان ھواردن ل دۆخکی دیاریکراوەوە بۆ دۆخکی ئم پرۆسی بۆ دوی بریتی



 م.ی. ھیمداد محمود حمصالح
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٣٨١                                                                        )٢٠١٧ 

 شب وە چوو کرەو ئب شکاریم دابك ئرکاتم ھب ،یتی ھوەدا گرینگی تایبینکۆل ل ک دیک

 شکاریم دابوا ئن ئبکر س مامروەھا خۆبکجودا ھخۆ و لربی سکشکراوەکان وەك یداب

ینگی خۆی ل دەست دەدات و برەو ھ سردەکشت. ئم ئو ھی بوو ک لیبالیزمی کالسیکی گر

دەرھق ب تاك کردی، کاتك تاك ھنرای چقی بایخپدان و وەك بوونکی سربخۆ ل کۆمگا 

 ،ئامادە نیی میشسپاو و ھکی چوی تاك شتکرا. بۆ دوانینی ئاراستناکرا و تدیارد و ککو بوونب

دەھنرت و ئم دیاردھنانش ب تنیا و ب داباوی شیاوی ڕیالیزەکردن نیی، بکو ب ھاوکاری و 

ھماھنگی دۆخگل مادی و ڕۆشنبیریکان؛ لوان ڕکخراوە ڕۆشنبیری و ئابوری و یاسایی و سیاسیکان 

 Dewey, the further of(دیارد بھنرت. ھروەھا ب یاریدەی ھونر و زانست...تاد دەتوانرت 

liberalism, ١٩٣٥( 

  

  ئازادی. ٢.٣

ئم ھواردنی تاك ل نوەندە کۆمیتییکی ک ل توانینکانی لیبالیزمی کالسیکیدا بگڕخرا، 

ۆبس تنیا ل بواری تیۆریدا نمایوە بکو ل بواری مۆڕایشدا ئنجامگیربوو. مادامکی تاك وەك خ

خۆی ونابکات و وا بوانت ک ئو یکی پکھنری بنمایی ل کۆمگادا و بمش بووەت چقی 

گرینگیپدان و چقی ڕوانینکان، ئیدی ئم بس بۆ ئوەی ک پیوابت دەب ھرچی لمپر و کۆتکی 

پبندیکی یاسایی ل برامبر  دەرەکیی ل بردەم کردە ئازادەکانیدا ھبگیرت، بۆ نمون نابت ھیچ

ئازادی دەربیندا بھرت، یان نابت ھیچ کۆت و بندکی دەوتی ل برامبر ئازادی سکسی و سیاسی 

 وەگیری بالیزمی کالسیکی شی لیبم دیدگایوە، ئرەڕای ئت. سبو ئایینی و ڕۆشنبیری ...تاد ھ

ر شس ختی لج دا کفلسف ك لجۆر وەی کروەھا ئازادی دەکردەوە وەك ئتی تاك ھکی تایبوەی

شوەیکی ڕەھابن و خاوەنی ھقیقتکی نمربن؛ وات بۆ ھموو کات و شونك شیاوبن. بم ئم 

توانین پڕگیرەی لیبالیزم و ئم ڕەھاگری ھموو ڕژەگراییکی کاتی ڕەتدەکردەوە و فرامۆشی 

" و ب شیاوی نابینت، چونکpseudo-liberalism یدەت "لیبالیزمی ساخت دەکرد، بۆی دوی پ

 باریو نالك بۆ ئیدەتوانی چارەیك نسك ھیچ کوەیش نا بمھرھکاری بزۆر باردا خراپ ل

بدۆزتوە ک ل دەرەنجامی پیادەکردنی ئازادی جونکراو ل بواری بازاڕ و ئابوردیدا خستیوە و 

نا بمی ھرھ)Dewey: the future of liberalism, گرتنی  ).١٩٣٥ھ نیا لوی ئازادی توە دمل

  پبندە دەرەکییکاندا نابینتوە، بکو ئازادی لوە فراوانتر و بنمایی تر دەبینت.

اری لدەکرت، کاتك ل توانینی کۆندا وا دەبینرا ک تاك ب چوەیك ل مافکان دەورەدراوە و پارزگ

بمش ل چوارچوەی ئو مافاندا ب تواوی ئازادیکی دیاریدەکرت. ب دەربینکی دیک، ئازادی لم 

شوە توانیندا بریتیی ل ھگرتنی ئو بربستانی ک ڕگرن ل توانستکانی تاك بۆ بدیھنانی 

دوی وایدەبینی ئم توانین نگتیڤ ل ننگیی  ئامانج کسیکانی ک خوازیارە بدییانبھنت. بم

مۆڕای و کۆمیتی و سیاسییکانی ئو دیدە کالسیکییی لیبالیزموە سردەدەدات ک تاك ب بنما 

دەگرت، ئگرنا ئوەی بۆ ئازادی ب بایخ الین پۆزەتیڤکی دیاردھنانی تاک ل کۆمگادا نك 

   )Festenstein(البردنی بربستی دەرەکی. الینی نگتیڤی 



دویدالیباڵ دیموکراسی ل تگیشتنی   
 

  

 ٣٨٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

 روەھا بت ھدەدرھای پت و بدەکر ژوودا پو من کو لب ،نیی وی ناواخنی تاك و ئازادی پبۆ د

گورەی کات گۆڕانی ب سردا دت، واتا گۆڕانی کۆمیتی، تاك ل پنگیشتوییوە برەو پگیشتن و 

یزموونخوازانکی ئواو دیدش تمدەکات. ئ نان ئاراستمای  خۆدیاردھبن خت لواوی جت و ب

پتوی نوان ئزموونخوازی و ڕژەگرایی مژوویی دەکاتوە. وات بھاکان ل نو مژوودا ب دیاردەکون 

و تاکیش ب ژیانکردن ل نو کاتدا ئزموونی زیاد دەکات و بھاکان ل خۆیدا دیارد دەھن. لیبالیزمی 

او ل دەرەوەی مژوودا دەخولتوە و ناتوانت دیدکی ڕوونی بۆ کالسیکی بم دیدە ڕەھاگیرەیوە تو

گۆڕانکانی نو مژوو ھبت. ئم توانینی دوی کاریگری مارکس و داروینی ب ڕوونی پوە دیارە و 

دوی خۆیشی توانینی مژووگرایانی مارکس و پرەسندنی داروین وەك پنتی دژ ب توانینکانی 

 :Dewey & ١٩٣٥ ,Dewey: the future of liberalism(کالسیکی ب ھند وەردەگرت.  لیبالیزمی

Liberalism and Social Action, ١٩٣٥(   

 مایی لزی بنڕەگ س ویسترایی بزانین پوی دەربارەی تاکگوانینی دڕوونی دید و ت وەی ببۆ ئ

رتنی ئوەی ک پویست کۆمیتیان بت فکری ئودا دیاری بکین. بگومان ئوەش ب لبرچاگ

  ھروەھا ھرشتك ک دەربارەی تاك باسی لوە دەکین بتوانرت پیادە بکرت تاکو چیژبخشبت بۆ تاك:

: ئازادی خۆی ل توانست بنماییکان و ئیرادەخوازی تاکوە بۆ بیرکردنوە و وناکردنی  ڕەگزی یکم

سرھدەدات و توانا ب تاك دەدات ل سر بنمای ئو وناکردن  ئامانج و ئاوات و پرۆژەکانی

" ل نو فزایکی weak senseبدیانبھنت. تاکایتی لم شوەیدا ک دوی پیدەت ھستی الواز "

گشتیدا شایستی ڕیالیزەبوون، بم ل شوە تایبتمندەکانی کاردانوەی ھر تاککسك بۆ ژینگکی 

وبری ب دیاردەکوت، چونک ھر کسك ل شوەیکی تایبتمندی ھستکردن برامبر ژینگ دەور

 ستکردن بندی ھتموەی تایبوە. شڕەفتاریدا ڕەنگبدات ت و لبوەی بۆی ھت کارداندەتوان

یر دەبت. واتا کاریگریکانی جیھان بۆ دوی ل بینینکی الینگیرانی کاریگریکانی جیھاندا ئنجامگ

دەشت ڕووداوگلکی نو ژینگ بۆ کسك بایخدار و بۆ کسکیش وانبت. بم تاکایتی لو شوەیدا 

" ناودر دەکرت و بۆ کشی لیبالیزم بایخدارە؛ بریتیی لstrong sense ک ب ھستی بھز "

ککسیانی بھادارە بۆ ھرکسك. بم ئوە توانا کسییکانی تاك بۆ "ھبژاردن" ک ئم مۆرککی تا

الی دوی کشیکی سادە و تپڕ نیی ک تنھا لوەدا کورتبکرتوە ک تاك ھبژاردەیك ب سر 

ئوانیدیکدا ھدەبژرت، بکو ئم توانستی ھبژاردن بۆ دوی دەبت بنماییترین مۆرکی کسایتی 

و کۆمن اڵ لم تاکی لیبرجکردنی سزی ڕەخنھکی بستبوونی ھبژاردن مانای ھھ گادا. چونک

ھبژاردەکانی دیکی ک ل بردەستی تاكدان ل ساتی ھبژاردندا. لموە دەگین بو کش بنماییی 

توو، تاکو ک دوی دەیھنت پشوە، ئویش بریتیی ل داوای وناکردنی ئترناتیڤ بابتییکانی داھا

تاك ل ڕی ئاوگۆڕەکانوە توانای ھبژاردنی یکك ل ھبژاردەکانی ھبت بۆ داھاتوو، لمشوە 

 تکی دیاریکراوەوە دەبرناتیڤتبژاردنی ئوە بۆ ھکانمانوی ھڕ داھاتوودا ل چانسی ئامادەگیمان ل

  پوانی ئازادیمان لو ساتوەختدا ک تیایدا دەژین.

: لبرئوەی توەگالن ل بشداریکردن ل شوەگیری دۆخکی کۆمیتیدا کاریگری ل ڕەگزی دووەم

 ئازادی ب .یتیانیکی کۆمسی شتکویدا ئازادی تاکوانینی دت ل ت، بۆیتی تاك دەبسایر کس

 نو دۆخگل کۆمیتیی گورەی ئم تگیشتن ئو کات دەسگیر دەبت ک شیمان کسییکان ل
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جۆربجۆرەکان و لگڵ ئوانی دیکدا دەالقیك بۆ خۆئاوەکردن یان خۆدیاردھنان بکنوە. ھروەھا 

ھزك ب دەستدەھنت بۆ بشداریکرنی کۆمیتیانی خۆیی ک جیای دەکاتوە ل ئوانی دیک. بم 

تاک ھاوبش ل برھمکی گشتیدا ک زادەی کارکردن و  ناب ئوە لبرچاو نگرین ک ھاوکات ئو

بیرکردنوەی ھموو تاک ئازاد و بشدارەکانی کۆمگای ک ھریک ب ڕگای جیاواز و تایبتمندی 

خۆی ھوی بۆ داوە. کوات ئازادی ل تگیشتن پ و تواوەکیدا، ل دەرەوەی فۆڕمی یاسای کۆمیتی 

 ھر کۆمگایکدا نشیاوی دەسگیربوون. وات لو شوەیدا ک ھمووان بشداری ل پیادەکراو ل

  شوەگیری دۆخکی ژیانی ھاوبشدا دەکن.

: دوی ل بری تگی ھل، تگی پیادەکردنی ئازادی ب بنما دەگرت. ھندك ل ڕەگزی سیم

 ویستپ ک یانوایکان دەربارەی ئازادی پوانینن تالی ل وات کدا بو ئامانجاندووی ئ تاك ب

تیۆرکی دیاریکراوەوە بۆ چاک داڕژراوە، لم ڕگیشوە دەتوان پیادەی ھلکانی بردەمی بکات بۆ 

دیاردھنانی ئازادی کسییکانی. ئم بۆ دوی وا دەکوتوە ک تاك تنیا ب جبجکردنی ئم شوازە 

دی دەتوانت ڕگی ئازادبوونی تاکسیان بدۆزتوە. واتا بھای ئازادی تاکییکان ل تگیشتنی ئازا

 شداریکردن و دیموکراسی، کمای بر بنس ل یگا ھمی کۆموەی سیستدووبارە بنیاتنان ویستی بپ

 .یشم کبارەت بری سوھھای جدوو ب وی بریتیین لبۆ د)Festenstein(  

  کۆمیتیکردەی . ٣.٣

 ل کشکردوە، بختیانلکانی جائایدیالیست و نیولیب ندێ لوی و ھد ئازادی تاك ک م جۆرە لئ

 وە بستراوەتب میشگادا ھکۆم تاك ل کی شیاو بۆ کاری سیاسی. چونکگفتوگۆی دیاریکردنی بوار

دوی، وەك پشتر ئاماژەمان پدا دژبر و  ھوست و کردە سیاسیکانیوە ناتوانرت لی داببت. دیدی

 وە لشم پرسیوەست بپ ربۆیالیزمدا، ھکانی لیبکالسیکی ناسوانین و پڵ تگل ناکۆک

ناکۆکیدای. بۆ دوی شیاوترین بواری کردەی کۆمیتی و سیاسی دەبت ئزموونگریان نخشنرابت. 

یی کۆمۆکۆنت رەکوی گوە الی دتری بگرچاود ی کارکردنی بامای لیبی بنتی زیرەك ج

ئم مرجکی دانباوی ئازادی پۆزەتیڤ یان تاکگرایی پراگماتیان، واتا ناشت کۆمگا و تاك بب ھیچ 

 مئ ن، چونکری بکچاود کی بالیزمدا پیادەی بازاڕر دروشمی لیبژ تی و لیکی کۆمۆکۆنت

سردەکشت بۆ یاسای جنگڵ ک تیایدا بھزەکان الوازەکان قوت دەدەن. ل برامبریشدا بۆ  دواجار

دیاردھنانی ئمجۆرەی ئازادی، دوی رگ ب ھموو ئامرازكی ڕخۆشکر لبردەم دیارھنانی تاکگرایی 

 و لئ .مایی ئازادیکی بنرجریی متاکگ ی کمایو بنر ئس ۆڵ دەدات، لبری البردنی کۆنت

 ت و لھکراو نشمرکز و ڕت تاکی سروەدە دەتوانپ روەردە، چونکوە بۆ پتڕدەگ کیدیکجار

سربنمای تاکگرایی و خۆییبوون ئاراستیان بکات، ل ھمان کاتیشدا تاکی پروەردەکراو تاکک لوە 

کانی بازاڕ بۆ قۆرخکردنی ئازادیۆدەگات کۆنتقۆرخکردن و ت ل گرتنکو بۆ ڕب و نییکانی ئ

  )Festenstein(ڕوتاندنوەی ئو ب ناوی بازاڕی ئازادەوە. 

لرەوە جارکیدیک دەگینوە ب کرۆکی ئو ڕەخنیی ک دوی ل لیبالیزمی کالسیکی گرتی، ئویش 

ی لیبو کاتبۆ ئ ژوویی کرایی مژەگونکردنی دیدی ڕ ی کرد بریتیبوو لشالیزمی کالسیکی تیایدا گ

نبوونی دیدیی مژووکردانی بھاکان دەش سودی پراگماتیانی خۆی ھبووبت، چونک چککی 

بھزی پبخشین دژ ب نیارەکانیان، پیامی یکسانی ئازادی مرۆڤ وەك مافی بنڕەتی و ھمیشیی 
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ھز و چککی کاریگرە. بم ل برچاونگرتنی مرۆڤ دژ بو نادادی نایکسانیی ھبوو، پیامکی ب

مژووتی پیوەست بم پرسوە دواتر دەبت لکیك ک باجی خۆی ل لیبالیزم دەستنتوە. ئم 

برچاونگرتن وا دەکات لیبایکان ئوە نبینن ک ئازادی و تاکگرایی و ژیری مرۆڤ ل خودی خۆیاندا 

ن و ھمیش پیوەستن ب کاتی خۆیانوە. ئم وایکرد ئم بھایان وەك بھای مژوویان ڕەنگژکراو

 ژوویی لرایی مژەگش دیدی ڕموانن، ببك لردەمموو کات و سدی و دروست بۆ ھرمس

  لیبالیزمی کالسیکیدا ون دەبت. 

ەکانیان وەك دروست بۆ ھموو ئگر دیدی ڕژەگرایی مژووی ل برچاوگیرابا ھرگیز توانین و باوەڕ

کات و سردەمك ونا ندەکرد و دەرکی ئوەیان دەکرد ک ئازادی کاریگر کردە یان چاالکییک پیوەست 

 وەیان دەکرد کش دەرکی ئمت ببکدا بوونی ھر کاتھ ت لوە دەشتیییکی کۆمر دۆخھ ب

ۆکی کۆنتزھ کان دەبنئابوری یوەندییرەوە داخوازی بۆ ئازادی پکان، لمرۆڤی یوەندییری پک

مرۆڤ وەك ل لیبالیزمی کالسیکیدا بانگشی بۆ دەکرا پویستی ب کۆنتۆکی کۆمیتی دەبت بۆ 

ھزە ئابوریکان، ئمش لبر برژەوەندی تاککان تاکو ھزە ئابوریکان نبن بربست ل بردەم 

موان ئازادی ئازادی تاکدا. لن جیاوازیکردن ل دا چووە لھالیزمی کالسیکی بوێ لیبوە دەردەک

 Dewey: Liberalism and(فرمی و یاسایی لگڵ ئازادی کاریگر ل بیرکردنوە و کردارنواندندا. 

Social Action, ١٩٣٥( 

یتییکان بۆ کشی ئوەی ماوەتوە بیین ئوەی، مۆرکی لیبای و دیموکراسیانی کردە کۆم

تاکگرایی بایخی تایبتی ھی. الی دوی، ماف لیبایکانی تاك وەك ئازادی دەربین و بیرکردنوە و 

 ویستزراوبن پوەی پارکو بۆ ئزراونین، برگیز پاراڵ ھمای تاکی لیبر بنس ستنواندن لوھ

ر ل سرەتای لیبالیزموە بانگشی بۆ دەکرت، ئو کات ڕکبخرن. تاکگرایی ک ئامانج باکی و ھ

 تی بکی تایبوانین و بیروباوەڕوەی تبری ئ تی خۆی دیاریبکات لگای تایبتاك ڕ ت کنردیدەھب

سردا بسپنرت. واتا گرەک تاك خۆییان ل سر بنمایکی دیموکراتی کردەکانی خۆی دیاریبکات نك 

ھزە ئابوری یان سیاسیکانوە ناچار ب شوەیکی ڕەفتار نواندن بکرت، لموە دەردەکوت ل ڕگی 

ک دیاریکردنی ئازادی ل سر بنمای ب سنترکردنی تاك تنھا ڕگا ل بردەم کردەی سیاسی ب ناوی 

واو پچوانی ئو تاکگراییوە خۆشدەکات، ل بری ئوەی خواست تاکگراییکان بھنتدی. ئمش ت

ڕەخنی ک پیوای دەب لبگڕین تاك چی دەوت بیکات، ل برامبر ئوەدا، دوی شوەیکی 

  )Festenstein(برفراوانی دیموکراتی بۆ کردەی کۆمیتی وەك نشیاوی دەستبرداری دەبینت. 
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  دەرەنجام:

. ھموو بیرۆکیك دەبت وەك دەسوژك بۆ گۆڕان بنیاتییکانی تاك و کۆمگا ببینین. بیرۆککان  ١

خۆیان ھگری بھا نین، بکو ل نو پرۆسی کۆمیتی و ل بواری پراکتیکیدا بھا وەردەگرن و 

  دەبت ئامرازکی گۆڕانپدانی ئم دۆخ کۆمیتییش بن. 

ادام ل نو پرۆسی کۆمیتیدا بھا وەردەگرن، ھر ل نو ئم پرۆس کۆمیتیی . بیرۆککان م٢

مژوویش ل بھا دەکون. واتا ھیچ بیرۆکیکی پیرۆزمان نیی ک ل ئزەلوە پیرۆزبت و تا کۆتاییش 

رنوە و ل ب پیرۆزی بمنتوە. چونک گۆڕان کۆمیتییکان دەشت بھا لم بیرۆکی وەربگ

  دۆخکی کۆمیتی پشکوتووتردا ئم بیرۆکی ب ڕۆڵ بکن.

. ھموو ھودانك بۆ پیرۆزی بخشین ب بیرۆککان سر ل دۆگماتیزموە دەردەھنت. چونک ل بری ٣

ئوەی ب گورەی دۆخکی کۆمیتی بھا ب بیرۆککان بدات، ئوا ب گورەی بیرۆککان دۆخی 

م کۆمکی نا سروشتی دەکات، ئستن و وەستانقبگا توشی چش کۆممقالب دەدات. ب تی لی

بیرۆکی ل بری ئوەی کشکان چارەسر بکات، خۆی دەبت کش و ڕگر ل بردەم پشڤچوونی 

  کۆمگادا.

واتا تنیا ڕگیك  . دیموکراسی، تنیا بیرۆکیك نیی ک ل نوەندی سیاستدا سودی لوەربگیرت،٤

نیی بۆ گرتندەستی دەست و شوازکی حوکمانی؛ بکو دیموکراسی ل نوەندە کۆمیتی و 

ژیاریکانی مرۆڤیشدا نشیاوی دەستبرداری و شایستی ڕۆگانکی بردەوام و سنتری. واتا دیموکراسی 

خی کۆمیتی نادادی و ستمکاران برقرار شوازی ژیانکردنی کۆمگا و تاک. بب دیموکراسی دۆ

  دەبت، ک ئمش ڕەنگدانوەی ڕاستوخۆی ب سر دۆخی سیاسی حوکمانییوە دەبت.

٥ دانی دیموکراسی لپشگیرکردن و گج بوەندی سیاسیدا بن کی دیموکراسی لقاژەیلموو پھ .

وە. واتا دیموکراسی دەبت ڕۆبچت نو ھموو کوون و بواری کۆمیتی و خزانیدا، ب ئاکام دەمنت

 ستوورەترین ھکان تا گتیییکۆم ستوبچوکترین ھ وە و لتیییکی ژیانی کۆمقوژبن

 نیا لدیموکراسی ت ك لموو باسکردنرنا ھگت. ئخشی خۆی دابنوە و نکان ڕەنگبداتسیاسیی

  ە و کرۆکی کشکش وەك خۆی ب چارەسرنکراوی دەھرتوە.توکی کشکدا دەمنتو

٦ تحاڵ دوەك م کی دیموکراسیانروەردەیپ بی دیموکراسی بتیییکۆم م ڕەگداکوتینئ .

برچاو. چونک ل ھموو کۆمگایکدا ڕژەیکی برچاو جیاوازی کۆمیتی بوونی ھی. جیاوازی 

وانینی جیاوازی ئیتنیکی، ئایینی، مرباری تس موەزاری، ئوەیی، زمانی و شتکی، نبی، خزھ

 ویستی بك پگایموو کۆمرە ھکجودایی ئاستی ڕۆشنبیری و ئابووری...تاد. لسیاسی و فرەگروپی و ل

دا ھم ئیدیالناوی ئپ ت و للبگرخۆیدا ھ ل م جیاوازیانموو ئت ھبتوان ک کموو ئیدیال

جیاوازیکان بتوانن ب یکوە ھبکن و ل ڕگی دیموکراسییوە شوەیك یان ڕگیك بۆ بیکوە 

ژیان بدۆزنوە. دیارە دروستکردن و گشپدانی ئم ئیدیالش ل ڕگی پروەردەوە نبت شیاوی 

.نجامدان نییئ  

بت ل ھر کۆمگایکدا، بم نابت  . پروەردە دەتوانت پالپشتکی بھزی پرۆسی دیموکرسی٧

ئوەمان ل بیربچت ک پروەردە دەشت وەك چکك ک ھم باش و ھم خراپی پ دەکرت ڕۆڵ 

ببینت؛ بۆی ئو پروەردەیی ک لرەدا مبست ب دیاریکراوی پروەردەی دیموکراسیی ک تیایدا پرە 



دویدالیباڵ دیموکراسی ل تگیشتنی   
 

  

 ٣٨٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

و بیکوە ژیان، مافی مرۆڤ، ڕزگرتنی برامبر، دادگری ب بیرۆککانی ئازادی تاك، جیاوازی 

کۆمیتی...تاد دەدات. واتا ل کۆمگای دیموکراسیدا ڕگ ب بالڕدابردن و پروەردەی نادیموکراسی 

  نادرت، بکو ڕزگرتنی جیاوازیکان بنماکانی مافی مرۆڤ دەبن پوەر ل کۆمگای دیموکرسیدا.

کۆمگایکی دیموکراسیدا ک ب پروەردەیکی دیموکراسیان پشتئستورە، باشترین ڕگ و . ل چوەی ٨

شواز بۆ ئازادی تاك و پرەپدانی تواناکانی دەکرتوە. ئم ل دیدی دویدا لو بنمایوە چکرە 

شی بۆ دەکرد، دەکات ک ئو باوەڕی ب ئازادی ب قید و مرج نبوو وەك لیبالیزمی کالسیکی بانگ

 بوو کتی باوەڕیشی وا نیکی سیاسی ھتموو دەسھ رەی کنۆسداپ و مۆرکھۆی ئ روەھا بھ

 کخراو لکی ڕت ئازادیدەب کو وایدەبینی کت بۆ تاك. بتبدانانی دەسمی دانپرھئازادی ب

بھنرت، ئمش ل ڕگی خۆ کۆمگای دیموکراسیدا ب ھوڵ و کۆششی تاککان خۆیان برھم

  ڕکخستن و تقالی بردەوام بۆ فراوانکردنکی ڕکخراوی موداکانی ئازادی تاك ل کۆمگادا.

. ئازادی ب قید و مرج ل کۆتاییکانی سدەی ھژدە و ل سدەی نوزدەھمدا بووە ھۆی ب کاکردنی ٩

ووریکیدا وەك نھامتییك ب سر مرۆڤایتییدا مرۆڤ و بگیرھنانی تاك ب تایبت ل بوارە ئاب

شکایوە. ئزموونی مرۆڤایتی ئوەی پگوتین ئازادی ب قید و مرج تنیا وەك بانگش جوانبوو ئگینا 

ل بواری کرداریدا بووە ھۆی مۆنۆپۆلکردنی سرچاوەکانی دارایی و دووبارە کۆتکردنی مرۆڤکان ل ڕگی 

کان و کۆمپانیاکانی وەبتیییکۆم وەی گروپچ ل رەکئازادی تاك گ وە. بۆیشکردننان و دابرھ

ڕکخراوەکانی کۆمگای مدەنی و خۆڕکخستنی تاککانوە برھم بھنرت. ئمش لو دیدەوە ک تاك 

اھنگن و کۆمگا دوو یکی لکداباو و ناپیوەستی سروشتی نین، بکو دوو کایی پیوەست و ھم

  لکدابینیان دەرەنجامی باش نادات ل ڕووی پراکتیکییوە.
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Abstract 

This research is divided in to three related elements on Dewey’s thought, in the bound of 
liberal democratic society, however, analytically goes beyond Dewey’s pragmatic philosophy 
to elaborate these three elements as one theory. In the first point we read the Dewey’s 
instrumental and naturalistic view which is concentrate on that, the ideas or theories are 
behave like an instrument to manipulate, changes or develops the real state of human life. 
Any ideas that cannot behave as an instrument and cannot be used to fix human problems, 
then cannot be seen as useful for human life. It means that, the ideas and theories are valuable 
and deserve to preoccupation with until they serve the real state of humanity. Ideas and 
theories, when they can’t be used to change the real state, even if, in appearances look like 
good and plausible, but practically they are paralyzed and sometime became an impediment. 
The second topic is Democracy and education. Both together are the central idea in Dewey’s 
thought; mostly, they are functions as two influential instruments to manipulate and develop 
the real state of life; deserve to think about and use them for positive change the current 
situation. These two ideas are related to each other and complete one another. As well as, 
they can push human life to a superior position, because in education, the values and 
democratic experiences can be transmitted from one generation to another. 
As a final point of this research, we suggest that liberalism and freedom of individual in the 
bound of democratic society are related to this topic, because it is impossible to ignore 
Dewey’s critic of classical liberalism. These critics became the start point of Dewey’s 
pragmatic thought about individual freedom and how they acknowledge its rights and duties 
inside democratic society. For Dewey this freedom is not unconditional freedom which is 
promoted in classical liberalism, because it extended to economic monopole, but it is a 
systematic freedom that individual should realize its right and duties gradually and mutually 
inside social groups and civil society organizations in the bound of democratic society. 
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  الخالصة:

فی دراستنا الموسوم ب(الدیموقراطیة اللیبرالیة فی فھم دیوی) نسلط الضوء علی مجموعة من التساٶالت ذات 

قه المستقبلیة، لذا یستوجب التعامل مع ھذه التساٶالت بحذر و شفافیة و الصلة باقلیم کردستان و آفا

باستراتیجیة مدروسة نذکر منھا ما یخص النظام السیاسی و الدیموقراطی والمشاریع المستقبلیة فی الدولة 

م االستقالل و مفاھیم السلطة السیاسیة والموطنة و بیان الحقوق والواجبات والحریات العامة وضرورة فھ

الواقع االجتماعی لالقلیم، حیث التعددیة القومیة والدینیة والمذھبیةفیھا الی جانب التوجھات االخری، کل 

  ذلک یتطلب مساحة واسعة من الحریة والنظام الدیموقراطی.

ھذه الدراسة، دراسة تحلیلیة لفسفة الفیلسوف االمریکی جون دیوی البراغماتیة، اذ انه و بحکم طبیعة 

البد من تناول عدة عناصرفی فلسفة دیوی حول المجتمع الدیموقراطی الیبرالی حیث ال یمکن الدراسة 

الفصل بینھما فی مشروع جون دیوی الفلسفیة، و تطرقنا فی المقام االول الی قراءة وجھة نظره وھو ی�کد 

بیق فی التغیر والتقدم علی ان االفکار التی ال تساھم فی تحول الحیاة البشریة الی االفضل و غیر قابلة للتط

التستحق وصفھا باالفکار الفیدة، ھذا و قد یبدو للوھلة االولی الی ان بعض االفکار جیدة و منطقیة ولکن ما 

ان تصبح مجال التجربة علی ارض الواقع نجدھا عاجزة عن الوفاء بمتطلبات الغرض الذی عدت عنه فی 

  الجانب النظری.

یموقراطیة و التربیة فکرتین اساسیتین و متالزمتین فی فلسفة جون دیوی ھنا البد من ان نشیر الی ان الد

وھما رکیزتین فی رکائز التقدم البشری االیجابی، اذ فی التربیة والتعلیم ومن خاللھمایمکن زرع بذور السلوك 

بناء الدیموقراطی خاصة فی مراحل التربیة االولیة، ففی ھذه الرحلة یمثل ھذا السلوك لبنة اساسیة فی 

الحس الدیموقراطی و علیه سیستمر ھذا السلوك و ینتقل من جیل الی اخر بعده طبیعة انسانیة راسخة فی 

  العقل البشری.

والیفوتنا االشارة الی ان الیبرالیة التقلیدیة لم تسلم من مطرقة دیوی النقدیة اذ اصبح النقد البدایة 

یة وکیفیة معرفة تفاصیل الحقوق والواجباتللفرد فی االساسیة لفسفته و رٶیته حول مفاھیم الحریة الفرد

المجتمع الدیموقراطی، وبحسب دیوی ھذه ی�دی الحریة لیست حریة غیر مشروطة کما تم الترویج لھا فی 

الیبرالیة التقلیدیة حیث ی�دیھذا الشکل من الحریة ای االحتکار االقتصادی وجوانب سلبیة اخری فالحریة 

رد اسمی واجباتھا باسلوب تدریجی وشکل متبادل ضمن نطاق الفئات االجتماعیة لدیه ممنھجة ویدرك الف

  ومنظمات المجتمع المدنی فی اطار مجتمع دیموقراطی متحضر.

ختاما، دراستنا طرحت مجموعة تساٶالت حول مفاھیم دیوی، مجیبا عنھا، ومبینا العالقة الوحیدة بینھما 

فکار فیلسوفنا علی صیاغة مبادیء الحریة و الدیموقراطیة فی بقصد دمقرطة المجتمع ووجدنا مدی تاثیر ا

المجتمع االمریکی کما یمکن ألی مجتمع یتطلع الی الحریة والدیموقراطیة أخذ الجد واإلفادة من فلسفة دیوی 

 حول قبول االخر وتنظیم اإلختالفات الفردیة واالیدولوجیة فی المجتمع لغرض

 


