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زانياري مامؤستا:

نــــــاوي مامؤستا: حيكمة ت ناميق عةلي 
ثسثؤري وردي مامؤستا كوَمةلَناسي 
ذ.موبايل:4523672
ئيميَل: hikmatnamiq@yahoo.com
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش كوَمةلَناسي  

ناوي بابةت: موَديَرنيتة 

قؤناغ: دوةم 

ذمارةي يةكة: 4

مؤر و واذووي سةرؤك بةش:


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس: سةعدولآ شيَرزاد جيهانطيري
نــــــاوي جيَطر: سةعيد قادر فقيَ ابراهيم

ذ.موبايل:07503362088
ذ.موبايل:07504707927

ئيميَل: sadolah.gahangiri@soran.edu.iq
ئيميَل: saeed.qdar@yahoo.com



                            
                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:    
           
          
ثيَناسةي بابةت:  موَديَرنة يةكيَكة لةو بابةتة فيكري و كوَمةلَناسيانةي كةوا زوَربةي ناوةندة فيكريةكاني دونياي سةرقالَكردوة بةتويَذينةوةي ئةكاديمي و كوَمةلَناسي ،ضونكة كوَمةلَناسي بوَئةوة دروست بوة تاوةكو كيَشةو طرفتةكاني دونياي موَديَرنيزم شي بكاتةوة ،هةولَي ئةوة بدات  رِيَطاضارةي طونجاو بوَئةو قةيرانة مةعريفي و كةلتوريانةي كة رِولة مروَظ و كوَمةلَطا دةكةن شرَظةيان بكات .بيَطومان دونياي دواي شوَرِشة يةك لة دواي يةكان كاريطةري رِاستةو خوَو ناراِستةو خوَي بةسةر رِةفتارو بيركردنةوةي مروَظةكانةوةهةبوة .طشت ئةو نيطةراني و قةيرانانة هيَنديَك لة كوَمةلَناسان ثيَيان واية كة موَديرَنيتة و شوَرِشةكان لة طةلَ خوَي هيَناويةتة نيَو كوَمةلَطا بة شيَوةية ك كاري كردوَتةسةر دابو نةريت و بةهاكاني نيَو كوَمةلَطا

طرينطي بابةت  دةشيَ طرنطي بابةتة لةو ضةند خالَةدا ثوختي بكةينةوة 1- ثيَويستة لةسةر قوتابي ئاشنا بيَت بة تيوَرةكاني موَديَرنة  2- قوتابي فيَري كةلتوري ليكبوردن و كرانةوةي هيزري دةكات بةرةو دونياي موَديرنةو دواي موَديَرنة هةروةك تواناي دروستكردني ثرسياري دةبيَت لةمةرِ كيَشةكاني كوَمةلَطاي كوردي و هةولَي ليَكوَليَنةوة لةو طرفت و قةيرانة كوَمةلاَيةتي و كةلتوريانة 
3-قوتابي ثيَويستة فيَري ئةوة بيَت كة بتوانيَ ثيَناسةي موَديَرنيزم بكات و بزانيَ موَديَرنيتة ضي يةو لة ضي َدةكوَلَيَتةوة 
4- ثيَويستة قوتابي ضوارضيَوةيةكي هزري كوَمةلَطاي مة دةني  لا طةلاَلَةبيَت

ئامانجي بابةت: ئامانجمان لةو ضةند خالَةدا خوَي دةبينيَتةوة 
                         1 -تيَطةيشتن و رِونكردنةوةي ضةمك و واتةكاني موَديَرنيتةو قةيرانةكانيةتي دواتر ئاشنابوني قوتابي بة ماناو واتاي ئةو ضةمكانة 
2-ئامانجمان طشطيركرن و شروَظةكردني موَديَرنةو نيطةرانيةكاني مروَظة بةشيَوةيةكي طشتي 
3- ئامانجمان ئةوةية كة تيَورةكان كار لة قوتابيان و فيَرخوازان بكات  ئاراستةيان بكات  بةشيَوةيةك كة ثرسيارو بيركردنةوةيان لا دروست بكات                          
4-  ببيَتة هةويَنيَك بوَهوَشياركردنةوةي  سةرجةم كوَمةلَطاو ئاشنابونيان بةم فةلسةفةية 
 

                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
ميَذويي سةرهةلَداني موَديَرنيتة ،ضةمك و بنةماكاني 
هةفتةي دووةم
شوَرِشي ثيشةسازي

هةفتةي سيَيةم
كاريطةري رِوَشنطةري  
كاريطةري طوَرانة كوَمةلاَيةتيةكان

هةفتةي ضوارةم
تاكطةرايي

هةفتةي ثيَنجةم
رةهةندةكاني موَديَرنة
هةفتةي شةشةم
تيوَرةكاني موَديَرنيتةو ثةيوةندي بة كوَمةلَناسيةوة
هةفتةي حةفتةم
موَديَرنة لاي كوَمةلَناساني كلاسيك 
هةفتةي هةشتةم
موَديرنة لاي ظيبةر 
هةفتةي نؤيةم
ئةقلانيةت 
هةفتةي دةيةم
موَديرنة لاي  كارل ماركس 
هةفتةي يازدم
سةرمايةداري 
هةفتةي دوازدةم
ناموَبون 
هةفتةي سيَزدةم
موَديَرنة لاي ئةميل دوَكهايم 
هةفتةي ضواردةم
دابةشكردني كاري كوَمةلاَيةتي 
هةفتةي ثازدةم
دامودةزطاكاني موَديرنة 
هةفتةي شازدةم
دايناميكيةتي كوَمةلاَيةتي  كوَمةلَطاي مةدةني 
هةفتةي حةظدةم
موَديَرنة لاي كوَمةلَناساني تازة 
هةفتةي هةذدةم
تيَوَدوَر ئةدوَرنوَ 
هةفتةي نؤزدةم
دياليَكتيكي رِوَشنطةري 
هةفتةي بيستةم
كةلتوري ثيشةسازي 
هةفتةي بيست ويةك
هيَربرت ماركوَز
هةفتةي بيست ودوو
مروَظي تاك رِةهةند
هةفتةي بيست وسىَ
هابرماس 
هةفتةي بيست وضوار
موَديرنة ثرِوَذةيةكي تةواو نةبوو 
هةفتةي بيست وثيَنج
ئةنتوَنيَو طيدنز 
هةفتةي بيست وشةش
ثوَست موَديَرنة ضةمك و ثيَكهاتةو ثةيوةندي كوَمةلَناسي موَديرنة 
هةفتةي بيست وحةوت
موَديَرنة لةكوردستاندا 
هةفتةي بيست وهةشت

هةفتةي بيست ونؤ

هةفتةي سييةم























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

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
سةرضاوة عةرةبيةكان 

1-  د.علي عبود المحمداوي ,الاشكالية السياسة للحداثة 
2- الان تورين نقد للحداثة .ترجمة محمد سبيلا 
3- انطوني جيدنز عالم جامح ترجمة عباس كاظم
3- قرائة معاصرة في نظرية علم الاجتماع بةشي سيَيةم و ضوارةم لا 122 159  د محمد جوهري 
4-د ابراهيم الحيدري ،النقد بين الحداثة ومابعدة الحداثة ص 401 الى 420





نمونةي داناني ثرسيار 
ث1ثيَناسةي موَديرنة بكة؟دواتر طرنطترين بنةماكاني موَديرنة بةخالَ بذميَرةو بةكورتي باسيان بكة؟


ساتيَكي بةردةوامة ،هةولَي بةئةقلاني كردن و بةمروَظايةتي بون دةدات  .هةولَي رِيَكخستن و كوَنترِولَي و ئابوري دةدات بة شيَوةيةكي ئةقلاني
موَديَرنة ئةو تيَرمة ئاماذةية بة قوَناغيَكي ميَذويي ثةيوةندي كوَمةلاَيةتي لةكوَتاييةكاني سةدةي هةذدةدا سةري هةلَداوة دةناسريَتةوة يا وةسف دةكريَت  بةهوَي ديموَكراسيةت و شوَرِشي ثيشةسازيةوة ،بابةتةكاني موَديَرنيتة جياوازن لة طةلَ  كوَمةلَطا نةريتيةكان ،فوَرمي  ثةيوةندي كومةلايةتي لةكوَمةلَطا كلاسيكيةكاندا فورِميَكي هاوشيَوةية لة ضوارضيَوةيكي بضوكدا ،هةروةك ريَكخستني كوَمةلاَيةتي تيداية ،باوةرِيَكي بةهيَزيان هةية بة بةهاكان ، بوني بنةمايةكي توندي سزادان  لةبةرامبةر ثيَشيَلكردني داب و نةريتةكان ،هةروةك ثةيوةنديةكان رِوبةرِون و تيايدا ثرسياركردن بة كةمي بوني هةية بةهوَي رِازيبوني تاكةس و طةرِانةوةي بوَ ثيَطة كوَمةلاَيةتيةكةي




بنةماكاني 
- خوديَتي يا خود .بةبنةماي سةرةكي موَديَرنيتة دادةنريَت ضونكة هةموو ثيَوةر و راستيةكان دةطيَريَتةوة بوَخودي مروَظايةتي.واي ليَدةكات ببيَتة دةستةبةري داهيَنانةكاني ،هةولَدةدات كوَتايي بيَنيَت بة كةلةثوري كوَن ،كةبةهوَي هيَزيَكي دةرةكيةوة لةدةرةوةي ويستي مروَظةكان بةرهةم هاتوة .واتاي خوديَتي ثيَك ديَت لة هةلَويَستي تاكي مروَظ ،كة لةخودةوة سةرضاوة دةطريَت بونرخاندني جيهاني دةرةكي و ثةيوةنديةكاني .رِةنطة ديارترين سيماو خةسلَةتةكاني موَديَرنة رِيَطةثيَداني خود بيَت بوَ هةلَوةشانةوة و لابردني سيحر لة بيركردنةوةو كردةوةدا ،هةروةك ئازادبوني مروَظة
- ئةقلانيةت . يةكيَكة لةباوةرِةطرنطةكاني موَديَرنة، بةئةندازةي ئةوةي خوديَتي بنضينةي يةكةمي موَديَرنةية لةبةرامبةردا ئةقلانيةت بنضينةي دوةمي موَديَرنيتةية،خوديَتي مروَظةكان توانستيَكي  سةربةخوَي ئةقليان هةية لةهةمبةر  فاكتةرة دةرةكي و ميتافيزيكيةكان .بةئاراستةي مةعريفةي كوَمةلاَيةتي و خودي و سروشتي، بةواتاي جةوهةري ئةقلانيةت.

