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     :بؤ ضسيَتوثيَويطتة كوزتةيةك بٍو                                   
            
           

كوَوةَلٍاضياٌةي كةوا شوَزبةي ٌاوةٌدة فيكسيةكاٌي دوٌياي ضةزقاَلكسدوة يةكيَكة لةو بابةتة فيكسي و ووَديَسٌة   ثيٍَاضةي بابةت:

وة بةتويَريٍةوةي ئةكادميي و كوَوةَلٍاضي ،ضوٌكة كوَوةَلٍاضي بوَئةوة دزوضت بوة تاوةكو كيَػةو طسفتةكاٌي دوٌياي ووَديَسٌيصً غي بكاتة
و كةلتوزياٌةي كة زِولة وسوَظ و كوَوةَلطا دةكةُ غسَظةياُ بكات  ،ِةوَلي ئةوة بدات  زِيَطاضازةي طوجناو بوَئةو قةيساٌة وةعسيفي

.بيَطوواُ دوٌياي دواي غوَزِغة يةك لة دواي يةكاُ كازيطةزي زِاضتةو خوَو ٌازاِضتةو خوَي بةضةز زِةفتازو بريكسدٌةوةي 
ية كة ووَديسٌَيتة و غوَزِغةكاُ لة طةهَ خوَي وسوَظةكاٌةوةِةبوة .طػت ئةو ٌيطةزاٌي و قةيساٌاٌة ِيٍَديَك لة كوَوةَلٍاضاُ ثيَياُ وا

 ِيٍَاويةتة ٌيَو كوَوةَلطا بة غيَوةية ك كازي كسدوَتةضةز دابو ٌةزيت و بةِاكاٌي ٌيَو كوَوةَلطا
 

ثيَويطتة لةضةز قوتابي ئاغٍا بيَت بة  -1دةغيَ طسٌطي بابةتة لةو ضةٌد خاَلةدا ثوخيت بكةيٍةوة   طسيٍطي بابةت

قوتابي فيَسي كةلتوزي ليكبوزدُ و كساٌةوةي ِيصزي دةكات بةزةو دوٌياي ووَديسٌةو دواي ووَديَسٌة ِةزوةك  -4 يَسٌة تيوَزةكاٌي ووَد
تواٌاي دزوضتكسدٌي ثسضيازي دةبيَت لةوةزِ كيَػةكاٌي كوَوةَلطاي كوزدي و ِةوَلي ليَكوَليٍَةوة لةو طسفت و قةيساٌة كوَوةاليةتي و 

 كةلتوزياٌة 

 ويطتة فيَسي ئةوة بيَت كة بتواٌيَ ثيٍَاضةي ووَديَسٌيصً بكات و بصاٌيَ ووَديَسٌيتة ضي يةو لة ضي َدةكوََليَتةوة قوتابي ثيَ-3

 ثيَويطتة قوتابي ضوازضيَوةيةكي ِصزي كوَوةَلطاي وة دةٌي  ال طةالَلةبيَت -2
 

 ئاواجنىاُ لةو ضةٌد خاَلةدا خوَي دةبيٍيَتةوة  ئاواجني بابةت:
تيَطةيػنت و زِوٌكسدٌةوةي ضةوك و واتةكاٌي ووَديَسٌيتةو قةيساٌةكاٌيةتي دواتس ئاغٍابوٌي قوتابي بة - 1                         

 واٌاو واتاي ئةو ضةوكاٌة 

 ئاواجنىاُ طػطريكسُ و غسوَظةكسدٌي ووَديَسٌةو ٌيطةزاٌيةكاٌي وسوَظة بةغيَوةيةكي طػيت -4

تيَوزةكاُ كاز لة قوتابياُ و فيَسخواشاُ بكات  ئازاضتةياُ بكات  بةغيَوةيةك كة ثسضيازو بريكسدٌةوةياُ ال ئاواجنىاُ ئةوةية كة  -3
 دزوضت بكات                          

 ببيَتة ِةويٍَيَك بوَِوَغيازكسدٌةوةي  ضةزجةً كوَوةَلطاو ئاغٍابوٌياُ بةً فةلطةفةية   -2



  
 

        بابةتةكةخػتةي دابةغكسدٌي                                    
 ،ضةوك و بٍةواكاٌي  ويَرويي ضةزِةَلداٌي ووَديَسٌيتة ةفتةي يةكةًِ
 غوَزِغي ثيػةضاشي ةفتةي دووةًِ

 
 كازيطةزي زِوَغٍطةزي   ةفتةي ضيَيةًِ

 كازيطةزي طوَزاٌة كوَوةاليةتيةكاُ

 
 تاكطةزايي ةفتةي ضوازةًِ

 
 زةِةٌدةكاٌي ووَديَسٌة ةفتةي ثيٍَحةًِ
 تيوَزةكاٌي ووَديَسٌيتةو ثةيوةٌدي بة كوَوةَلٍاضيةوة ةفتةي غةغةًِ
 ووَديَسٌة الي كوَوةَلٍاضاٌي كالضيك  ةفتةي حةفتةًِ
 ووَديسٌة الي ظيبةز  ةفتةي ِةغتةًِ

 ئةقالٌيةت  ِةفتةي ٌؤيةً
 ووَديسٌة الي  كازه وازكظ  ِةفتةي دةيةً
 ضةزوايةدازي  ِةفتةي ياشدً

 ٌاووَبوُ  ِةفتةي دواشدةً
 ووَديَسٌة الي ئةوين دوَكّايي  ِةفتةي ضيَصدةً

 دابةغكسدٌي كازي كوَوةاليةتي  ِةفتةي ضوازدةً
 داوودةشطاكاٌي ووَديسٌة  ِةفتةي ثاشدةً

 دايٍاويكيةتي كوَوةاَليةتي  كوَوةَلطاي وةدةٌي  ِةفتةي غاشدةً
 ووَديَسٌة الي كوَوةَلٍاضاٌي تاشة  ِةفتةي حةظدةً
 تيَوَدوَز ئةدوَزٌوَ  ِةفتةي ِةذدةً
 دياليَكتيكي زِوَغٍطةزي  ِةفتةي ٌؤشدةً
 كةلتوزي ثيػةضاشي  ِةفتةي بيطتةً

 ِيَسبست وازكوَش ِةفتةي بيطت ويةك



 وسوَظي تاك زِةِةٌد ِةفتةي بيطت ودوو
 ِابسواع  ِةفتةي بيطت وضىَ

 ووَديسٌة ثسِوَذةيةكي تةواو ٌةبوو  وضوازِةفتةي بيطت 
 ئةٌتوٌَيَو طيدٌص  ِةفتةي بيطت وثيٍَخ

 ثوَضت ووَديَسٌة ضةوك و ثيَكّاتةو ثةيوةٌدي كوَوةَلٍاضي ووَديسٌة  ِةفتةي بيطت وغةش
 ووَديَسٌة لةكوزدضتاٌدا  ِةفتةي بيطت وحةوت
  ِةفتةي بيطت وِةغت

  ِةفتةي بيطت وٌؤ
  ِةفتةي ضييةً

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 سةرضاوةكان                      

Nigel dodd ,social theory and modernity ,p59 ,106 سيَيةم بةشي 

 

Steven connor ,postmodernist culture p,23,61 

 سةرضاوةكان 

 بة ئينطليزي 

1-nigel dodd ,social theory and modernity  

2-agnes heller,atheory of modernity  

3-zygmunt bauman   ,society   

4-Leigh Glover , Postmodern Climate Change 

 

5- FREDRIC JAMESON POSTMODERNISM, or, The Cultural Logic of Late 

Capitalism 

6-Daved harvey  The Condition of postmodenity 
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 منوٌةي داٌاٌي ثسضياز 
 ثيٍَاضةي ووَديسٌة بكة؟دواتس طسٌطرتيَ بٍةواكاٌي ووَديسٌة بةخاهَ برويَسةو بةكوزتي باضياُ بكة؟1ث

 
 

ضاتيَكي بةزدةواوة ،ِةوَلي بةئةقالٌي كسدُ و بةوسوَظايةتي بوُ دةدات  .ِةوَلي زِيَكخطنت و كوٌَرتِوَلي و ئابوزي 
 وةيةكي ئةقالٌيدةدات بة غيَ

ووَديَسٌة ئةو تيَسوة ئاواذةية بة قوٌَاغيَكي ويَرويي ثةيوةٌدي كوَوةاليةتي لةكوَتاييةكاٌي ضةدةي ِةذدةدا ضةزي ِةَلداوة 
دةٌاضسيَتةوة يا وةضف دةكسيَت  بةِوَي دميوَكساضيةت و غوَزِغي ثيػةضاشيةوة ،بابةتةكاٌي ووَديَسٌيتة جياواشُ لة طةهَ  

ٌةزيتيةكاُ ،فوَزوي  ثةيوةٌدي كووةاليةتي لةكوَوةَلطا كالضيكيةكاٌدا فوزِويَكي ِاوغيَوةية لة ضوازضيَوةيكي كوَوةَلطا 
بضوكدا ،ِةزوةك زيَكخطتين كوَوةاليةتي تيداية ،باوةزِيَكي بةِيَصياُ ِةية بة بةِاكاُ ، بوٌي بٍةوايةكي توٌدي ضصاداُ  

،ِةزوةك ثةيوةٌديةكاُ زِوبةزِوُ و تيايدا ثسضيازكسدُ بة كةوي بوٌي ِةية  لةبةزاوبةز ثيَػيَمكسدٌي داب و ٌةزيتةكاُ
 بةِوَي زِاشيبوٌي تاكةع و طةزِاٌةوةي بوَ ثيَطة كوَوةاليةتيةكةي

 

 

 

 

 بٍةواكاٌي 
خوديَيت يا خود .بةبٍةواي ضةزةكي ووَديَسٌيتة دادةٌسيَت ضوٌكة ِةووو ثيَوةز و زاضتيةكاُ دةطيَسيَتةوة بوَخودي  -

وسوَظايةتي.واي ليَدةكات ببيَتة دةضتةبةزي داِيٍَاٌةكاٌي ،ِةوَلدةدات كوَتايي بيٍَيَت بة كةلةثوزي كوَُ ،كةبةِوَي 
ِيَصيَكي دةزةكيةوة لةدةزةوةي ويطيت وسوَظةكاُ بةزِةً ِاتوة .واتاي خوديَيت ثيَك ديَت لة ِةَلويَطيت تاكي وسوَظ ،كة 

ي جيّاٌي دةزةكي و ثةيوةٌديةكاٌي .زِةٌطة ديازتسيَ ضيىاو خةضَمةتةكاٌي لةخودةوة ضةزضاوة دةطسيَت بوٌسخاٌدٌ
 ووَديَسٌة زِيَطةثيَداٌي خود بيَت بوَ ِةَلوةغاٌةوة و البسدٌي ضيحس لة بريكسدٌةوةو كسدةوةدا ،ِةزوةك ئاشادبوٌي وسوَظة

يت بٍضيٍةي يةكةوي ووَديَسٌةية ئةقالٌيةت . يةكيَكة لةباوةزِةطسٌطةكاٌي ووَديَسٌة، بةئةٌداشةي ئةوةي خوديَ -
لةبةزاوبةزدا ئةقالٌيةت بٍضيٍةي دوةوي ووَديَسٌيتةية،خوديَيت وسوَظةكاُ تواٌطتيَكي  ضةزبةخوَي ئةقمياُ ِةية لةِةوبةز  



فاكتةزة دةزةكي و ويتافيصيكيةكاُ .بةئازاضتةي وةعسيفةي كوَوةاليةتي و خودي و ضسوغيت، بةواتاي جةوِةزي 
 .ئةقالٌيةت


