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کی وەرگشپ  
  

  

 ھتا ڕۆژگاری ئستامان ،تۆماس مووری "یوتۆپیا"ڕۆمانی 
 یک لوی انلو ل ناکۆکی ماوەتوە و گروپکان،لو

ناوەیاندیککاریانھکانی خۆیان برژەوەندیجیاوازتر بۆ ب  .
ی تۆلوان ی کو ھومانیستانرچ ئ نانس دەخ

 ی کنیستانو کۆموە، چ ئشخانمای پر بنژیان بھ
ھیچ کام لو تفسیران بڕاستی . یکسانییکدا ھناوە

. مرۆڤ ڕازیناکن؛ ئو گومانانی ک ماونتوە لوە زۆرترن
بو شوەی خونر لکاتی خوندنوەدا دەکوت سر 

.  خۆی دروستبکاتتامی لزەتک، ک خۆی یوتۆپیایک بۆ
 ،دادگای شاھان تۆماس موور، کوڕی جۆن موور، دادوەر ل

وەک باوکی یاسانسی .  ل لندەن لدایک بووە١٤٧٨سای 
 گیاندوویتی ب پلی ڕاوژکاری و ئو ڕچکیخوندووە 

. ی ئو سردەم بووەیدەوت، ک برزترین پۆستی سیاس
 دسۆزییکی ەوئوەیش ک سری خۆی پ ل قوڕ نا

 ل ھاینریشی ھشتمکاتک .  بۆ ئاینی کاتۆلیکیەبوو
تۆماس ، ووەی خواستئانا بۆلین و وەیکم ژنی جیابووەت

 کۆتایی ١٥٣٥الد سای لخنجری ج. ە قبوی نبووموور
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کنیسش لبر دسۆزییکی ناوی وەک . ب ژیانی ھنا
  . پیاوکی موبارەک ڕاگیاند

بشی . پکھاتووەل یک وو بشی جیاواز یوتۆپیا ل د
یکم باس ل یکتربینینی موور لگڵ دەریاوانکی 

ئو سرەتا . ەڕافایل ھیثلۆدۆیسپرتوگالی دەکات، ک ناوی 
ی بووە و پاشان ئو دوورگیی ئامریگۆ ڤسپۆچپیاوی 

= نا، تۆپۆس = ئو . (دۆزیوەتوە، ک دواتر باسی دەکرت
  ).ھیچکوێ یاخود ناشون= شون، ئوتۆپیا 

 باسی ئو سرنج و ڕافایلل بشی دووھمی ڕۆمانکدا 
تبینیانی خۆی دەکات، ک لو دوورگی کۆی 

  . کردوونتوە
یوتۆپیا لڕاستیدا وەک بریتانیا دوورگی، بم لرەدا بۆ 

چونک ھموو ئو . موور ھاوبشییکانیان دەگن ب کۆتایی
یکسانیانی، ک نیشتیمانکی بدخوویی و نا

کی نامۆیکان شتت، بۆ یوتۆپیایینوە دەنادەستیانب .
 بم کتر دەمووچاوی مووربب دەخات نئاو 

  نجیبزادەکان، پیاوە ئاینییکان و:ھاوزەمنکانی خۆی
  . ششقامیدەوت، بم پیاوە ئاساییکانی سر 

 و تاوان یگران ڕسق و باری نایکسان دابشکردنیئایا ھۆکار
ھموو  تماحی مرۆڤ وەک سرچاوەی موورل کودای؟ 
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 لرەدا موور. خراپکارییکان دەستنیشاندەکات
ب . ھوستکی مسیحی درین و کۆمنیستی وەردەگرت

توندی ڕەخن ل کۆششی مرۆڤ بۆ دەومندبوون 
 لو  مڕداری دەھنتوە، ک،نشووەک نمو. دەگرت
 ھر دتو ل زیادبووندای، چونک خوورییکیان زەمندا

پارە زیاتر فدەدات وەک ل کشتوکاڵ و ھر بۆی ھموو 
زەوی بپیتکان دەکرن ب وران و خانوەکانی ناویان 

  . و تنلبند دەکرندەڕوخنرن
، ئو  برداوەمووركی دیک لو شتانی ک گیان ل شت

 موور. ر کاری خکی دیک دەژینگلۆرانن ک لس
ئوەی حساب کردووە، ک دەکرت ڕۆژکی کار بۆ شش 
کاتژمر ل ڕۆژکدا کورتبکرتوە، بم لکاتکدا ھمووان 

  . ل برھمھناندا بشدار بن
ئرکی ئوە بسر دەوتدا دەدات خۆی ل جنگ دوور 

بۆی دەبت : " کمبکاتوە و مینتیڕابگرت و نا و ئازار
، نوەک ن خمی پاشا ئاسوودەیی گلکی بتنجیبتری

  ."ئاسوودەیی خۆی
ردەمم سدارەکانی ئتمنگری موور ،وەک سیاسیش الی

لو ڕووەوە . ئاسانکردنکی بنڕەتی یاساکان دەکات
یوەیم شستی بویان ئاشنا : ھس پک ک کلیاساگ
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. ڤ ناتوانت پابندیان بت، مرۆنیی و لیان حای نابت
 پشتگیری ل ئازادی موورل فۆرمکی تواو مرۆڤدۆستاندا 

بم لالیکی دیکوە ئاتیزم . و تۆلرانسی دینی دەکات
پنج . وەک ناجنسبوونکی سروشتیی مرۆڤ ڕەتدەکاتوە

د ساڵ لو سی پاش بیبۆکو کتوەی ئکردن، 
بم .  ماونتوەیییایوتۆپب  تۆماس موورخۆزگکانی 

فکرە مرۆڤدۆستکانی ل دی مرۆڤکاندا ڕەگوڕیشیان 
ئگرچی ڕۆمانی یوتۆپیا ھتا ئستا . داکوتاوە

وەرگانی ئم بم وەرنگدراوەت سر زمانی کوردی، 
 ھوک بۆ ناساندنی یکک ل کارە ھرە کۆموتارە

 رامانی کناسراوە جیھانییکان و کشفکردنی ئو م
دیدی گلک جیاواز . دەشت لپشت ئو شاکارەوە ھبن

سبارەت ب تۆماس موور ھن، لکاتکدا کسانک ھن، 
ینی دەبینن، خکانی یموور وەک پیاوکی موبارەکی ئا

. د دەکنندیکش ھن ئو ب سرەتای کۆمنیزم ناوزە
گارمان دووئادبو چشن ئم پیاوە مرۆڤدۆست میراتییکی 

     . لدوای خۆی بۆ بجدەھت
  

  پشوا فتاح
  ٢٠١٥\٢\٢سلمانی، 
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  پشکی
  
  
  
  
  
  

) ت و دوورگی دەودەستووری نو بارەت بس
 ین، کڕاستی زی بکی چکۆالنبی یوتۆپیا، کتکینو

 ،تۆماس موور ی )دخۆشچند ئاسوودەبخش ھندەش 
ئو کتب، ک . یی فلسفی سیاسیکۆکتبکی کالسی

بووەتوە، مۆرکی خۆی   بو جار بۆ یکم١٥١٦سای 
لسر نریتی برفراوانبوونی مۆدلی دەوتداری خیای 
بجھشتووە، چ ئوانی ک مرامی تیۆری و چ ئوانش 
ک مرامی ئدەبییان لپشتوە ھبووە، ئو دوورگییش 

 شاموورک ناوە، بووەتموو  خۆی ناوی لناوی ھ یاخ
 مۆدلی یوتۆپیاھر بو ھۆیشوەی ک . سیاسییکان

ھزی وروژاندن . تدارییموو یوتۆپیا پۆزیتیڤکانی دەوھ
و پگ و کاریگری مژوویی ئو شاکارە دەکن ب یکک 

  . ل کاریگرترین کتبکانی مژووی ھزری سیاسی
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 زمانی یۆنانییوەی )تۆپۆس(و ) ئو(ک ل ) یوتۆپیا (ناوی
 ھۆی )ھیچکوێ(وەرگیراوە، گوزارشت لک دەکات، و بی

ندۆزینوەی ئو شونوە ھموو تامزرۆییک ڕووەو 
.  دەبتوەورییک، ک دەست پی نگات، پخشدو

کنایت، وماشا دەکروەی وەک یوتۆپیا تت ئوابک ک 
وە، بتدەکر ک بیری لڕاستیدا وەک ئایدیایم ل

وەھمک، کۆنسپت و نیگای . ڕاستوخۆ جبجناکرت
دا یاساوڕسایکی نوی یجیھانک یاخود زەمنک، ک تیا

ھتا کۆتایی . ، دینی یاخود تکنیکی سروەرەکۆمیتی
 ھم ،جنگی سارد ل سردەمانی دوو جمسریی جیھاندا

 ل لوتکی ،برھمھنانی یوتۆپیا و ھم توژینوەی
 و ئادۆرنۆزنجیرەی نووسرەکان ل . ازاڕگرمییدا بوونب

، ڕالف دارندۆرفەوە دەستپدەکات ھتا ئیسایا برلین
، ک لژر ئو ئاماژاندا جڤگنج سامجاتین و کارل پۆپر

بم لو . خۆیان بۆ گوزارشتی یوتۆپیا ترخان کرد
سردەموە میدانی برھمھنانی یوتۆپیا و توژینوەی 

یورگن  دۆخی داڕووخانکی ھمیشییدای، ئگرچی ل
 دا ب ڕوونی ل ١٩٨٥ ھر ل سای ھابرماس

ئاگاداری ) ماندووبوونی وزەی یوتۆپیایی(دەرەنجامکانی 
کان ییگر دوورگ یوتۆپیا": لویادا دەت. کردینوە

بئۆقرەیی وشکیان کرد، بیابانک ل ناچیزەیی و 
  ."پلدەھاوت
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دەستتان ل مشوومکی زانستی ینی برئم نووس
 ،چاو و گوی گشتییدا دروست بوو، لژر ناونیشانیبر

یوتۆپیاکی تۆماس موور و ژانری یوتۆپیا ل فلسفی "
 ل تا ٢سیاسییدا، کی خایاند و ٢٠٠٨ی نیسانی ٤ ھ

 ب ئینستیتیوتی فلسفی زانکۆی کارلسولالین 
 ینوەی کلتوری ھایدلبرگئینستیتیوتی توژھاوکاری 
ری ولتووئینستیتیوتی توژینوەی ک( ".سازکرابوو

 و بالین، ک لسر بنمای پیمانگایکی خۆبخش
   ).ی الو دامزراوەانتۆڕکی ئوروپی ل زانستکار

وە بوو، دیبئ ەکرەکی مشتوومیئامانجی س ت
و  پتر ئبکووکۆنکی جنگی سارد زیندوو نکاتوە، 

پرسیارە بوروژنت، ئاخۆ بچی شانس و ھیوایکوە 
وومی کۆمگای سیاسیی، ئمۆ دەتوانرت تبۆ مش

کار لسر مۆدلی دەوتداری خیای ل دیموکراسی 
  . مۆدرنی ڕۆژئاواییدا بکرت

و پاشخانر ئسو کۆڕەدالل ،  وە و مشتوومینکۆل
ی گوزارشتی پکھات و کاریگریی ڕاستوخۆلسر 

 ،ی سیاسیی سردەموەک فۆرمکی فلسف" یوتۆپیا"
بوەدا ک دیاریکردنی گوزارشتی یوتۆپیا ل ھموو . کرا

کی دەستپکی جگیر تنھا لناو ازەمنکاندا خ
کی یوتۆپیانی ئدەبیی ھموو یوتۆپیاکان، واتا ونمو

دا دەدۆزتوە، ھموو بشدارانی کۆڕەک تۆماس موور
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 تی بر بابوە سڕانی یوتۆپیائامانج دەگتۆماس ک
  . موور

 نگاندنی تۆماس موورلسک ھی دەستپەوە وەک خا
گوزارشتی یوتۆپیا لالین نووسرانی ئم کارەی 

کی فلسفی  ل چوارچوەیکی کالسیوەبردەستتان
مکراوە، ئویش ب ئامانجی سیاسییدا مشتوو

سردەمییتی ئو گوزارشت دیاریکردنی لباربوویی و 
ی ئم یبۆ تگیشتن ل فۆرمی ژیانی سیاس

  . سردەمماندا
  
  
  

  ٢٠١٠ی نۆڤمبری ١٤کارلسو، 
  ئولریخ ئارنسڤالد و ھانس پتر شیوت
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  ارەت ب گوزارشت و واتای یوتۆپیاسب
  ل فلسفی سیاسییدا

  ئولریخ ئارنسڤالد
  
  
  
  
  
  
  

 ئارادا بوو، ک مرۆڤ ل" یعیسۆسیالیزمکی واق"ھتا 
کان وەک  دەیتوانی بزەینیی ی خواستی باوکوانچپ

یوتۆپیاییک کڕەتی سفری بکات، یاخود ل برخاتری 
لباربوویی پۆزەتیڤ یوتۆپیاییکی پارزگاری ل بکات، 
. توژینوەی یوتۆپیا ل ترۆپکی بازاڕگرمی خۆیدا بوو

ی ئایدۆلۆژیایی سردەمی گوزارشتی یوتۆپیا ل ملمالن
جنگی سارددا خاکی لنگرخستن بوو، ک شڕکی 

ئوەش لسردەمی . سرسختتانی لسر دەکرا
ڕووخانی دیواری برلین و کۆتایی دوو جمسری 

ھم برھمھنان و ھم . جیھانوە کۆتایی ھات
 کانی ڕابردوودا ڕوویان لسا وەی یوتۆپیا لژینتو

لگڵ ڕووخانی دیواری برلین و کۆتایی . دووەکمی کر
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 تنھا ،ھاتنی برەنگار بوونوەی ڕۆژھت و ڕۆژئاوا
کۆتایی سردەمی یوتۆپیا نا، بکو ھمانکات لالین 

 دا،"ن پیاوکۆتایی مژوو و دواھمی"وە ل فانسیز فوکویاما
 ،فوکویامابۆچوونی بپی . ندراش ڕاگیکۆتایی مژوو

جکردنوەی ھموو اوە یومکراسیتی لیبلڕی د
پیوەندییکانی کۆمگا گیشتووە ب ئاستکی ئۆپتیمال، 
ک ھیچ بدیلکی مژوویی بۆ نیی و ھر بوەش 

  . نمایشکاری دوا وشی مژووە
 لپاش جنگ نویکان لسر –لو کین و بیندا 

ە  ئۆپتیمیزمکی ھندلگڵ ڕەنگ –ڕووبری زەوی 
 ماندووان خۆشباوەڕانی فلسفی مژوو تنھا بزەیکی

بکین، لگڵ ئوەشدا، خریک ل دوو دەیی ڕابردوودا 
 لسر سحنی زانستی ئاسواری بلکۆینوە ل یوتۆپیا 

  . تواوی ون دەبت
وپاگندەی پن بۆ ولرەدا زۆر ب کورتی کۆمیک نمو

لسر برگی تایتلی . رنکۆتایی سردەمی یوتۆپیا ناودەب
دەستپککی نوێ بۆ ئوروپا  "بروس ئاکرمانکتبکی 

ردەمی یوتۆپیا لی "پاش ست١٩٩٣، سادەنووس :  
ل . یوتۆپیا مزنکان گیشتوون ب کۆتایی خۆیان"

اوییدا شۆڕشی فاشیستکان جنگکی جیھانی خون
 ل وو بک، ل تقینوەیکدا نا–، پاشان ھرەسیانھنا

تا سردەمی ئس. ھوەرینکدا، فکری کۆمنیزیم تکشکا
ی لیبقینداوەشۆڕشی ڕاستری ھالیزم س."   



١٥ 
 

دەکات، " ھراوزەنای یوتۆپیا" داوای کۆتایی فستیۆئاخیم 
 وەک ،کۆتاییک ک ل نیگای ئودا ب کۆتایی سۆسیالیزم

  : دواھمین ھوی گورەی یوتۆپیا دەستپدەکات
نازیزم، ھوکی دیکی  سۆسیالیزمدا، لپاش لگڵ"

ئوەی لگیدا . گورەی سدە بۆ یوتۆپیا شکستی ھنا
 ک ید ساڵ کۆندوو س وا زیاد لو بت، ئکۆتایی د

مرۆڤ دەتوانت جیھان لسر ونیکی ": دەت
   ".برھمھنراو ل بنچوە بگۆڕت

  : دەت،گاکاننجامی کۆتایی ھموو ڕئ وەک دەرپاشان
ی بم ئگرچ. سیحری ئو خواست کاریگری نماوە"

مرۆڤ ناچاریش بت ل دواڕۆژدا بب ھراوزەنای 
یوتۆپیاکان بژی، ناتوانت ئو نایی ک بدەست جیھان 

 و ئو بسبرییش ک لگڵ مرۆڤکاندا ھی ب
    ."شانھتکاندنک فرامۆش بکات

یش کۆتایی یوتۆپیاکان سری رمباخئودۆ بھروەھا بۆ 
 لسر کۆتایی وەفوکویامانزیک ل تزەکی . ھداوە

مژوو، ئم نووسرەش ھیچ زەروورییتک نابینت بۆ 
انکی شۆڕشگجیھانگۆڕین:  

 بو –ئم ل سردەمی پاش شۆڕشکانوە دەژین "
شوەی لم سردەماندا فکری یوتۆپیا برەو گۆڕ 

دەگیرتھوم وا دەردەکپاش ئیفالسی . ت، النی کل
 ب ی کو سۆسیالیزمسۆسیالیزمی "دارایی و سیاسیی ئ

د دەکرت، فکری ئوەی ک گوای جیھان نناوزە" یعیواق
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 چیدیک ،باردایوەشی لو ئ یک ھچنھ ویستی بپ
   ".ناتوانرت وەک شتکی سروشتی تماشابکرت

 ب بگی حاشاھنگرەوە دەگات برمباخھر لبرئوە 
 ی کو دەرەنجامئ" ... تی خۆی لفۆرمی یوتۆپیا، خزم

دیزاینی چند مۆدلکی کۆنکرتی ڕکخستنی داھاتووی 
  ."کۆمگادا تواو کردووە

وە  بوانچرپرفرید مونکلڕاستیدا کۆتایی یوتۆپیا ،ھل 
 کمک دەبینت، بم دەیوت النی کم ئوەیش، ک

  :یوتۆپیا ل خۆ دەگرت، ڕزگار بکات
ئایندەیکی نمابت، کتومت واتا، ئگرچی یوتۆپیا "

لڕاستیدا .  ئوەی یوتۆپیایی ئایندەی ھییلبرئوە
دەبت دان بوەدا بنین ک براورد ب یوتۆپیا، ئو 
شتانی ک یوتۆپیایین ل ڕکخراوی و دەقیقییدا 

  ..."کموکوڕن 
ت کۆنکی ی ھبژاردەیی بردەستتان نایوت دیبئم

 پتر دەیوت ئو وجنگی سارد زیندوو بکاتوە، بکو
پرسیارە بوروژنت، ئاخۆ بچی شانس و ھیوایکوە بۆ 
مشوومی کۆمگای سیاسیی، ئمۆ دەتوانرت کار 
لسر مۆدلی دەوتداری خیای ل دیموکراسی 

 دەتوانت ئو تزە ئایا مرۆڤ. ا بکرتمۆدرنی ڕۆژئاوایید
رن و لیبمیدیای جیھانیدا دەنگیان مۆد ل ی کنا

، ئسن بخات چوارچوەی یوتۆپیاوە؟ بۆ داوەتوە
ئانارخی، دەووت، ، جۆن ڕاولی تیۆری عدالت: نونمو
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ی فزاکانی عدالت یاخود ڕۆبرت نۆزیکی یوتۆپیا
نت خیاییکان تیایاندا ھندە ل یان ئلم. میخایل ڤالتسر

توانت ب زیک ب جۆرک ک مرۆڤ چیدیک نواقیعوە ن
 وەسفییان بکات؟ ئایا ئسن یوتۆپیاییئاوەناوی 

ت پتواناماندا ب تاوەکو ل ییوتۆپیا ھ ویستیمان ب
ی کۆمگایک یمۆدلگلی نوی ڕکخستنی سیاس

ت؟  یان ستی ئایندەیی ببرھمبھنین، ک خاوەنی توان
فلست فنانت ک لسروتک تجۆر ی سیاسیی ب

لژر فشاری گۆڕانکاری بجیھانبوونیشدا، دەرفتکانی 
تشنکردنی مۆدلی پۆزەتیڤی دەوتداری ھند 

زیکدا  مرۆڤ ناتوانت ل ئایندەیکی نکسنووردارن، 
  حساب بۆ یوتۆپیای نوی دەوتداری بکات؟

ک ل بشکانی ئم نووسینی بردەمتان کتومت زۆر
لگڵ ئوەشدا وا . بشون ئو پرسیارەدا دەڕۆن

 ھمووان دەردەکوت سرچاوەی سرەکی، ک
سبارەت ب (کتبی .  بت موورتۆماسدەگڕنوە سری، 

دەستووری نوی دەوت و دوورگ نویکی یوتۆپیا، 
چند ن، ک کتبکی چکۆالنی بڕاستی زی

خۆشندەش دھ خشر )ئاسوودەبسی مۆرکی خۆی ل
نریتی برفراوانبوونی مۆدلی دەوتداری خیای 
بجھشتووە، چ ئوانی ک مرامی تیۆری و چ ئوانش 
ک مرامی ئدەبییان لپشتوە ھبووە، ئو دوورگییش 
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 موورکیاموو خشاناوی ھ ناوە، بووەتخۆی ناوی ل  
  . سیاسییکان

ل بشی یکمی ئم کارەدا، ک چوارچوەیکی بابتی بۆ 
 دەخات ڕوو، ب وردی و یوتۆپیاباسکردنی ڕاستقینی 

ڕاستوخۆ ڕەخن ل دۆخی سیاسیی و کۆمگای ئوسای 
تۆماس ل ڕەخنکانی . بریتانیا و ئوروپا دەگیرت

وەیکی ی شانزە، ل فۆرمی توژیندا لسر سدەموور
 و سیاسییوە، کۆمیتیبیرتیژان ل ڕوانگی دۆخی 

ب . ھاوزەمنکان ئاون دەخرت پش ڕووخساریان
تکیک ل توژینوەی فلسفیی سیاسیی، گفتوگۆ 
 ک کتی دنیادیدەیمانکات حیکایوان پسپۆڕان و ھنل
 دۆخ ل ت، سكاژی کردبشتی دوورودرگ

  . انی ئوسای بریتانیا دەکرتکیکۆمیتی
 دوورگ باس ل کبمی کتشی دووھوە بوانچپب

ئو بش بتایبتی باس ل .  دەکاتیوتۆپیاخیاییکی 
ۆخی ژیانی دانیشتووانکی دڕکخستنی دەوت دەکات و 

وەش دەکات، ک گوای دیزاینی ئاماژە ب. دەخاتڕوو
 ،کی ئایدیالی ژیانکخستنوەری بۆ ڕختئاشتی و ب ک

یدیا ادەستووری ئو دەوت ئ. ھمووان مسۆگر دەکات
ھر بو . ب فۆرمکی تواو لۆژیک دیزاین کراوە" یوتۆپیا"

 ک وەیشموو یوتۆپیا یوتۆپیاھۆیلی ھشامۆد 
تدارییکانی دەوپۆزەتیڤ . ی للی دیکوەش پرسیارگئ

  : دەکوتوە
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 ل شیکردنوەکیدا بۆ گوزارشتی شرلوسیان ھۆلگر 
 ژوویی زمانی سیاسیی(یوتۆپیا لنگی مرھسۆسیالیی –ف
گوزارشت بنچینیی (، ک لژر ناونیشانی )ل ئمانیا

دا دەدۆزرتوە، ڕاست بکات، ئوا )مژووییکان
براورد گوزارشتکی زۆر نوی،  ب" یوتۆپیا"گوزارشتی 

س وەش لرەڕای ئس ژوو نووسینی کرەتای م
 ھمیش گوزارشتکی فرە واتا ١٨٤٠یوتۆپیاکانوە سای 

" یوتۆپیا"ری بم ئایا پکھات و ستراکتۆری ژان. بووە
ت، لکاتکدا ی دیاریدەکریوەک فۆرمکی فلسفی سیاس

  وشک فرەمانا بت؟
لوە سرسوڕھنتر ئوەی ک ئو گوزارشت ئمۆ 

ن یزارشتی پشەو ل دیزالالیکوە وەک گو
 ت، کودا دەردەکتانو دەووتووەکانی ئشکپ
تامزرۆیی خۆیان بۆ  کۆنسپت و نیگاییکی نوی 

دا ڕکخستنکی نوی یک تیاجیھانک یاخود زەمنک، 
، دینی یاخود تکنیکی سروەرە، دەردەبن، کۆمیتی

ڕەخنی بم لالیکی دیکشوە ئو گوزارشت وەک 
ی ھمان ئو ڕکخستن سیناریۆیکی سامناکئیحتیمالی 
  . ، دینی یاخود تکنیکیی دەبینرتکۆمیتی

بم ئی جوھری یوتۆپیا ل فلسفی سیاسییدا چیی؟ 
ئایا یوتۆپیا جۆرک ل ڕەخنی پشوەخت و پارادۆکسی 

 برھمی چند تشنیکی ئایندەیی ڕتچووە، ک وەک
ھر ل ئستاوە ب جۆرکی پوخت ھتا کۆتایی نمایش فکر 
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 تۆپیا دیزانکی ڕتچووی سبینیکیدەکرت؟ یاخود یو
دیزاینی باشترە؟ جۆرک ل ئایدیالکی سیاسیی لڕی 

  مۆدلکی پشکوتووخوازی دەوتداریوە؟
ھر خودی وشی یوتۆپیا ل سرەتای سردەمی نودا 

ک وەک دەبییان کردووە گوزارشتی ل ئو کارە ئ
وتوون ووەی یوتۆھاوشی تۆماس موور دەرکپیاک 

 ک ھاتندیی گوزارشتی لو شون خیاییان کردووە
: ھر بۆیش ئم پرسیارە ل جی خۆیدایتی. یوتۆپیان

 بپی ،ئایا دەستواژەی یوتۆپیا ل فلسفی سیاسییدا
 ،ی ئدەبیل یوتۆپیا وەک دەستواژەی ژانرپویست 

  جیادەکرتوە؟ 
 ک دیاریکردنی ، ئوەیئوەی لرەدا سددەرسدە

دەستواژەی یوتۆپیا ل ھموو سردەمکاندا ب تاق و 
نی ھموو یوتۆپیاکاندا دەتوانت خاکی وتنھا ل شانمو

کی تۆماس یوتۆپیادەستپکی جگیر بدۆزتوە، ئویش 
: پرسیارەی ک دەتھر بۆی پم ڕەوای، ئو . موورە

ل . کی موور بکموەیوتۆپیایوتۆپیا چیی؟ ڕووبڕووی 
گۆشنیگای ئو کارەوە، واتا بین ل تاق خای 
دەستپکوە، ک مسۆگر لبردەستماندای، دەموت لرە 
ل فۆرمی تزکدا بگم ب ئنجامی پوەرگلک بۆ 

  . دەستواژەی یوتۆپیایکی فلسفی سیاسیی
پوانی " ل کتبی ڕیچارد سئگرچی دەشت ئاماژەکی 

: یدا ل بنڕەتدا ڕەوا بت، ک دەت١٩٩٥ی سای "ھیچکوێ
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، ک بسر وە نبت تنھا ئو حوکمی بھایانی
اسییدا دەدرن، مشتوومیان لسربت، ھر یوتۆپیای سی

نراو بۆیپکی سشت رج نییوەی یوتۆپیا مشاندەستک 
، ک نۆربرت ئلیاسلرەدا سرنجمان دەچت سر . بت

یکم کس پشناری ئوەی کرد، لڕی گڕانوەوە بۆ 
 دەستی موورنریتی کالسیکی، ک ب یوتۆپیاکی 

پکردووە، ڕگایکی دەربازبوون لو دۆخ ناھموارە 
یواژەکویش دۆخی فرەواتایی دەستوە، ئبدۆزن .  

پچوانی مۆدی  می پشنیارەک، بنجائ وەک دەرئلیاس
، پناسیکی کاری وەزانستیی بادەستی زەمنی خۆی

ت وەک بنمایک بۆ  ، ک دەکریوتۆپیای پشکش کرد
  :ی مۆدرنی یوتۆپیا بکاربھنرتیشیکار

یوتۆپیا ونای فنتازیای کۆمگایک، ک پشنیاری "
سرنکراوی چارەسری بۆ کشگلکی دیاریکراوی چارە

تیادای بۆ کۆمگای پیوەندیدار، پشنیارگلی چارەسر، 
ی کۆمگا ک یان نیشانی دەدات، ئاخۆ ئو گۆڕانکارییان

کامانن ک نووسر یاخود ھگری یوتۆپیایکی لو جۆرە 
 دەترسن، ڕەنگیش کام گۆڕانکارییان خوازیاریین یاخود ل

مرۆڤ دەتوانت . دا بنھندکجار ھر دوو دۆخک ل ئارا
من پم وای، ھموو یوتۆپیایک . ھنگاوکی دیکش بوات

ی جدی وەک ترس یاخود ونایکی خۆزگ، ناکۆک
.  ب مرجعکۆمگای پیوەندیدار دەکات

ەوە سرچاوە دەگرت، ک ڕنیشاندەرەکیان لو
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یوتۆپیاھگرەکان ئاخۆ سرکوتن بسر کام ناکۆکیاندا 
   ".زراو یاخود نخوازراو لپش خۆیاندا دەبیننوەک خوا

پوپاگندە بۆ  بوە محکوم بووە، ئلیاسل کاتکدا 
ڕوون و ببۆشایی یوتۆپیا بکات، دەستواژەیکی سیاسیی 

ک کاریگرییکی ھتا ئمۆ بشک بسرنچووە، من 
ئاگایانوە لگڵ ددەموت ب سنوورکشانکی خو

تۆماس ی یوتۆپیاکوەرک لسر دەستی دا چند پئلیاس
دانی ئوتۆشی تیادابت  تشن پبدەم، ئگرچی الموور

  .  باوەکی ئمۆی دەستواژەی یوتۆپیال بکاربردن
گومان ئر مرۆڤ ببدراوە گگاپو وەش ڕت، ئوی

 خشیووە، تۆماس موورژانرەی کب ی پناوەک 
ی ۆپیاییکتود فکرە یوکورتنکاتوە بۆ یوتوپیایک یاخ

  .  خۆیتۆماس موور
دا ڕەخنی ل بنمای ھیوا زووتر ل ئرنست بلۆخ

   :  لو جۆرە گرتووەپویستیسنووردارکردنکی نا
سنوورداکردنی یوتۆپیا ل بیرکردنوەی تۆماس مووردا، "

یاخود بکارھنانی وەک ڕبرک، وەک ئوە وای مرۆڤ 
کورتبکرتوە بۆ ئو ) کارەبا(بیوت وشی ئلکتریسیتی 

  ".١تیبردەی ک ناوە ئس یۆنانییکی داو

                                                
1 ب کردووە کستییان پکان ھبووە، یۆنانییت ھکی تایبردنی ئانتیکی یۆناندا جۆرە بزەم ل 

. ئلکترۆنلکخشاندن ب کارەبا بارگاوی دەبت، ئو جۆرە بردە تایبت ب زمانی یۆنانی پی گوتراوە 
 )و.ت(
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لگڵ ئوەشدا کارکردنک لسر یوتۆپیا ب گڕانوە بۆ 
سرنجاکشی خۆی تیادای و لو  مووردەستواژەکی 

نوەندەشدا ل چوارچوەیکی مژووییدا دەکرت 
ن گر بۆی بڕای م. گۆشنیگای ونبوو لخۆبگرت

، وەک پوەرگلکی مومکین ئلیاسبگڕینوە بۆ سر 
چند گۆشنیگایک بۆ دەستواژەی یوتۆپیا ل فلسفی 

  :سیاسییدا لبردەستدان
، ک کان ئو تیۆریی دەوتداریاننی سیاسی یوتۆپیا:یک

وەسفی کۆمگایکی خیای و مۆدلکی دەوتداری 
ناو جیھانن لی دەکیاخۆیانداخ ت بکی تایب .  

ا ھمیش تاقیکردنوەیکی  بو جۆرە یوتۆپی:دوو
 ئنتی ئیندیڤیدوالیی، واتا دژە تاککس، ڕیسکئامزی

چونک دواجار کۆمگایکی خیای ل مۆدلکی 
) یدیالکی یوتۆپیاییائ(چقبستووی کۆمگادا وەک 

  . نمایش دەکات
ک:سجبی جی چاوەڕرەکی ردنی یوت نووسۆپیاک

واتا ب دنیاییوە لو : زیکداناکات ل داھاتووییکی ن
  .زەمندا نا ک ھشتا خۆی ل ژیاندا ماوە

. ی و بزەمنخوودی یوتۆپیا ھمیش متافۆر :چوار
ی ڕەخنەرەوەیانتی گڵ خاسییگوەش لی یئ

تنھا ل گانوەدا و : واتا. کۆمگایکیاندا دەگونجت
دا دەژین، ئو یھرگیز لو زەمنی ڕانبردووەی ک تیا

  . یوتۆپیایی ناچت بواری جبجکردنوە
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یوتۆپیا ھمیش ناچاران وەک  نخشسازی :پنج
پچوانی بارودۆخکانی زەمنی ئستا خۆی جوودا 

بم نابت وەک ئالترناتیڤیک لو دژە جیھان . دەکاتوە
، ک گوای دەبای ئو جیھان چۆن دروستکراوە تبگین

  .  دەکرت ئو جیھان چۆن بتوبت، بکو
 ئایندەیکی  تنزی یوتۆپیا جۆرک ل ڕەخن یاخود:شش
بو چشن یوتۆپیا ئایدیالکی واقیع نمایش . مومکین

  .  ب نوکت و زەینوەە گمیکی فکروناکات، بکو
  .  دروست دەکاتعی خۆیی ھموو یوتۆپیایک واق:حوت

رت، من دژ ب تزکی دوەکو لرەدا ب ئاسانی دەبین
یزم تا یبربو پۆزش وەردەگرم، ک دەت، یوتۆپیا

ڕادەیک پوختیک ل واقیعی کۆمگا نمایش دەکات و 
نای ژیانکی ئایدیالی کۆمگایک دەخات برامبری ک و

بۆ خواستن نی خۆزگک یوتۆپیا وەک فکرە. شایی
 بم ڕاستخۆ ،حیساب، ک ل ڕاستیدا ڕی ت دەچت

جبجناکرت، و نونری فنتازیاییک یاخود نیگای 
دا ڕکخستنکی تازەی ی تیاجیھانک یاخود زەمنک، ک

بھۆی . ، دینی یاخود تکنیکی سروەرەکۆمیتی
پرفکتکردنی ئو ونایوە وا دادەنرت، ھر ئندامکی 

 کۆمگای بوە ڕازیی ل ھموو بشکانی ژیاندا ب ئو
ل . تتزۆرینی ھموو ئایدیاکانی ئو کۆمگای ھبس

 تۆماس موورچاوی مندا ئو تزە خۆی بۆ کارەکی 
  .ناگرت
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 بۆ ئو جۆرە دەیپاگن پوکارل کاوتسکین وبۆ نمو
وە دا کۆمنیستکی بینیموور ل ئوگۆشنیگای کردووە، 

 ل کاوتسکی. کردووە  بۆ جیھانکی باشتر خباتیک
  :سووربوونکی خۆیدا زیاتریش ڕۆیشتووە

تییان و بۆ مرۆڤدۆستان و ھاوموورکۆمنیزمی 
 سیاسیی رجلومھ و لی ئ؛ ڕەخنکی جواندانپیاھ
سروەرەکان بۆ ئوان وەک ئوە وابووە ل ڕۆحیانوە 

  . قس بکیت
 باڵ دەگرت و کاوتسکیم تایبتییوە لڕی ئو دەرەنجا

ندە بۆ پدەکات وەک باوکی تۆماس مووروپاگ 
  :سۆسیالیزمی یوتۆپیایی

ئو باوکی سۆسیالیزمی یوتۆپیایی بوو، ک ب ناھق ناوی 
 گرتووەیوتۆپیاخۆی لمتریش .  وەرنک ،و یوتۆپیاییئ

و زیاتر لبر لبر دوورەدەستی ئامانجکان، بکو
 لبردەستیدا بوون یاخود کوڕی ئو کرەستانی کوکم

تویستویوەرگر تی سوودیان ل .  
 دەئاخنت جیھانبینیی موور، کاوتسکیبم تفسیرە 

 یوەستویش دیسان پئ وە، کی خۆیکسۆسیالیستیی
 یی مژووەوە، ئم بب ئوەی بب وناییکی ماد

تنانت .  ببینترمووئاستم توانج ناسککی کارەکی 
 ل گفتوگۆی مووردوو جار ڕەتکردنوەی گەرەوەکی 

خیای ناو تکستی یوتۆپیادا سبارەت ب فکرەی 
 لسر  ئوی تگیشتنی،دەوتکی ئایدیالی کۆمنیستی
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گۆڕیووەکارەکن  .ب وەیو ڕەتکردنئ ب
  :بیرکردنوەیکی ئوتۆ لڕی ئم کۆمنتوە وەالدەنت

لالین ) کفرکی قزەون(فرەتکردنی کۆمنیزم وەک ن"
  ."ی کۆمنیستوە ناکۆکییکی سیروسمرەیموور

 کاوتسکی ڕاست دەکات، کاتک تفسیری گرارد مۆبوس
 گوای م دەدات، کق ل کی ھمایر بنسل ھ ب

 ھیثلۆدۆیس، بکو تۆماس موورل کتیبی یوتۆپیادا نک 
ھیچ شتک ئوە . ونی نووسردا بنتدان ب بۆچو

  وەکموورپشتاست ناکاتوە، بتایبتی لبرئوەی 
نووسر خۆشی وەک کاراکتری گەرەوە ل کتبکدا 

یڕاستیدا . بوونی ھوە بۆ سڕیچار لمان شھیش ب
تۆماس  وەک خودی ھیثلۆدۆیسمسلک دەچت، کاتک 

نجامکی دیکی ل ئ تماشا دەکات، ئویش ھیچ دەرموور
مل وە جگتوناک :  

ئوەی ک گوای موور ویستبتی لڕی توانجوە نک ... "
 ئو ون و بکو،ئو ون خیاییی مرۆڤ خوازیارییتی

 کفسیرت، تشت، بکی دەترسمرۆڤ ل ی کیییاخ
  ".ک ل تکستکدا ھیچ پشتگیرییکی چنگ ناکوت

کستم تتبنلموە ناسچاوی مندا کتومت ئ ل ک .
بڕای من دەبت ل کتبی یوتۆپیادا زیاتر ئوە وەک 
ڕاوبۆچوونی موور تماشا بکرت ک ب ڕوونوئاشکرایی 

بۆی برامبر بو ھوی . بناوی ئوەوە دەگوترت
 دەخات پاڵ ھیثلۆدۆیستفسیرە بربوەی ک بۆچوونی 
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ئو تزە دەخم ملمالنوە ک ەوە، مووربۆچوونکانی 
یوتۆپیا زیاتر تاقیکردنوەیکی فکریی، نوەک : دەت

نخشسازی دەوتکی ئایدیال، ک زۆرک ل مرۆڤکان 
دوورگی یوتۆپیا چارەسری کۆتایی لگڵ . تامزرۆیین

خۆیدا ناھنت، جا نخوازە چارەسرک بۆ ئو دۆخ و 
لرەدا . تانیای ئو زەمنھلومرج ناھموارانی بری

ن ب کورتی دەھنموە، ک لبرچی یوتۆپیا ودوانزە نمو
تنانت ب بچوکترین ماناش دەوتکی ئایدیال نمایش 

  :ناکات
کردنی ھموو ۆ بۆ کۆنتیتی دەوتئولو: یک

ل بشکوە ھتا کفن ھموو : بشکانی ژیان
 ن کۆمگاوە ئاراستتییکی دوورگی یوتۆپیا لالیوھاو

. ۆدەکرتخود ڕاستخۆ یان ناڕاستوخۆ کۆنت یا،دەکرت
یوتۆپیا ": ەوە قس بکینھلموت کرنگر ل دەمی 

روەردەکردنتی پوەک ئازادیدەوک ."  نوەک تۆڕ
چاودریی ڕاستوخۆ یاخود ناڕاستوخۆکانی ھر تاکک 

یانی توباڵ دەکشت بسر ژیانی ڕۆژانی ھاو
لپشت النی ئو دەوتی ئاسوودەییوە . یوتۆپیادا

مۆدلی دەوتکی تۆتالیتار ل فۆرمی دەوتکی 
ۆکی سرسخت کۆنت. ەستداردا خۆی حشارداوەد

لالین دەستدارانوە لڕی سیستمی پروەردە و 
 کارئاسانی بۆ دەکرت، ب چشنک ک کۆمیتییوە

یوتۆپیا ھموو تمنیان ھاودەمی دەکرن و وتیانی وھا
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تنانت یارییکانی کات لو چوارچوەیدا 
 ل خزمتی سرکوتنی چاکدای بسر سربستکانیان

سوکوتکی دژە کۆمگایان ھموو ھ. داخراپ
 لکاتی نانخواردن ب ،ونوبۆ نم. دەبرتلناو

ری ھک چاودسموو کیاندا ھکک کۆمسموو ک
دەکات ب جۆرک ک لسر مزی نانخواردن وشیک 

ت لک ناکرت یاخود شتت  ناگوترکدەست ھاوس
ھر بۆی ل یوتۆپیادا ناتوانرت چیدیک باس ل . دەربچت

باشترین دەستووری دەوت بکرت، بکو تنھا ل یاسا و 
  . ڕکخستن

 بردەوام ئرکی کارکردن. برەیی قبوڵ نیی: دوو
تنانت ئو گشتیارانش ک ل ڕۆژک زیاتر . سروەرە

بھجکانیان برکت ئوە، دەبننک دەمیج رکی . ننلئ
توندی کۆنت تکارکردن بوە ،ۆڵ دەکرئ چونک 

گرنگترین و تاق کاری بڕوەبرەکان کارک بکن و 
 وبكویاسا و ڕسا دابنن ک ھیچ کس بکار داننیشت، 

جگ لوەش کاری . ھریک سرقای پیشی خۆی بت
کۆم کی بموو پیاوان و ژنان کاربۆ ھ گک . چونک

دەبت ھموو کس لو کارە بزانت و ھر ل منداییوە 
  . فردەکرت

تییکی یوتۆپیا و دەبت ھموو ھاو،ئوەشوە لسرو
 دیقت بدات ئوەی ب وردی. پیشیکی دیکش فرببت

 ی کو یوتۆپیایت، ئھیثلۆدۆیسدەبینتكی  وەک دەو
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یدیاڵ بانگھشتی بۆ دەکات، لپشت ھموو بیارەکانی ائ
ختدایکی سییر فشار و زۆرەملژل میشوە ھتدەو .  

ژراوە: سوە داڕواو ھاوشڕەوتی ڕۆژگار ت . ر بکاتژم
شتی . ۆڵ دەکرتنتراوە و کۆکاتژمری ڕۆژ پیالنی بۆ دان

ڕەوتی ڕۆژگاری .  لناکاو لرەدا جگای نابتوە ووپتا
تیانی یوتۆپیا، ک ڕۆژ و شو ل بیست و چوار وھاو

سعاتدا بش دەکن و لو بیست و چوار سعات تنھا 
م جۆرەین، برخان دەکعاتی بۆ کار تش سش :  

انخواردن؛ پشنیوەڕۆ س کاتژمر کار، پاشان دەڕۆن بۆ ن
پاش خوانی نیوەڕۆ دوو کاتژمر پشوو دەدەن، پاشان 

ڕۆژی کارکردنیان ب دووبارە س کاتژمر کاردەکنوە و 
بوەشدا ک ل یکم . خوانی ئوارە کۆتایی دەھنن

کاتژمری نیوەڕۆوە حسابی دەکن، سعات ھشت 
  . دەڕۆن دەخون

ری لپاش خوانی ئوارە کاتژمرک ب وەرزش و یا
  . بسردەبن، یارییکان لالین سرەوەوە دیاریکراون

ھموو جۆرە ئیندیڤیدوالییک ل فۆرمی جلوبرگ، : چوار
دەسدرتوە . متومیرو و خش، شکۆ، نجیبی و ھتد

وتییکی یوتۆپیا وەک دانی چرخ بۆ وتاوەکو ھموو ھا
مرۆڤ . ئامانجکانی ئو ئامری چاکخوازیی کاربکات

دا دەتوانت ب چند و چوون باس ل قدەغییکی لرە
ۆڤکان تنھا وەک خۆشگوزەرانی و شادیی بکات، ک مر
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 ل ئوەش.  کۆمگا قبوڵ دەکاتئندامکی کۆکی
  :تییانی یوتۆپیادا پخشدەبتوەوجلوبرگی ھاو

ل سرەتا بۆ کار قاتکی زۆر سانای کار لبردەکن، 
 رم یان خوری، کتاچھرگوت ساڵ بت  حدەگر .

ک دەڕۆنکات ن، کردەکبردا لسکی بدەرەوە، جل 
ڕەنگکی ل سرتاپای : ئو جلی دیک دادەپۆشت

ھموو دوورگکدا ھمان ڕەنگ، ئویش ڕەنگی سروشتی 
یکقوماش.  

ھوڵ و کۆشش بۆ خۆشگوزەرانی ب ھموو 
حکوم ب  م،الدانی ئیحساسیی و ھتدجۆرەکانییوە، 

وتییانی یوتۆپیا وبۆی ھا. ئیدانکردن لالین کۆمگاوە
ب ھمان شوە خکانک ئیدان دەکن، ک عاشقی یاقوت 
 جۆرەکان ب ک لجۆر ب ،یان وایماسن و پو ئ
 ک دەستیان بر ڕۆژیشتوون گشریفی خودایی گت

 تییانی یوتۆپیاوالی ھاو. بردکی گرانبھا بگات
ەفمندانییکی تیادا ڕەونقداریی ل جل و برگدا ھیچ شر

ی ئاوریشم تنھا قزی لدەکوتوە، ز نیی، عبا
  . تنانت وەک بزی تماشا دەکرت

یانی یوتۆپیا ب ھیچ شوەیک ڕگا ب فزای وتیھاو: پنج
لپش چاوی ھموواندا دەبت کاری ڕۆژان . تایبت نادەن

بھجتبرببرست و کاتی ئازاد بمی . نرڕژ
ئوتۆریتری دەوت ھموو پداویستیی ئیندیڤیدوالییکان 

تنانت مای . و کارە مرۆییکان ب توندی ڕکدەخات
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کی گشتیینو شو ردەستک بسموو کزانیش بۆ ھخ .
دەرگاکان جووت بان، ب فشارکی : "ل یوتۆپیادا دەت
کرنوە، پاشان خۆیان دادەخرنوە و بتای دەست دە

سرەڕای . ورێبو چشن ڕگات پدەدەن بۆیت ژو
موو دە ساوەش ھتیروپشک خانوەکانیان ئ ک ب

   ".دەگۆڕنوە
دەوت . جۆرک ل تیرۆری ئخالق حوکم دەکات: شش

بیار دەدات، چی شتک ڕگاپدراوە و چی شتک 
ئخالق .  بۆ بیاری تاککسمودایک نیی. ڕگاپندراوە

 نچینی وناکانی دەوت بۆ ئخالقھمیش لسر ب
. بنیاتنراوە، نوەک لسر ونا ئیندیڤیدوالییکانی ئخالق

 یوتۆپیا .بخۆیی تاککس ل برنامدا نینئازادی و سر
ر کۆنسسکی لیئاراست کی دانایی بنیاتنراوە، کپت

ھیچ کس .  تاککسی ھیسختگیری تاکەوی و دژە
وە یاخود لتکار بدز ت خۆی لو ناتوان یخانباڕ و م 

رمتیاترۆدا زەوقش ربکاتدۆزەخی . ندەکانی خۆی ت
 ،بوونی نیی کشک بۆ پاشلھ ،کاران بوونی نییگوناھ
ک بۆ فریوخواردن بوونی نییلت ھنانو جۆرەش تب .

یکتاتۆریی ئخالقییی  باسی ئو دڕافایل ھیثلۆدۆیس
  : وتیانی یوتۆپیا دەکاتوکۆمگای ھا

ن میخان و ن بیرەخان، تیاترۆخان ل ھیچ کویک، "
 ن ،قومارخان ک بۆ فریوخواردن، نلھیچ ھ

 ل ھموو شونک چاوی وپکوەدانیشتنکی نھنی، بکو
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گشتی لسر تاککس و کار و ئتکیتیی ڕاھاتووی 
تبنپردا دەسس."   

دەوت بۆ کارە ھرە نزمکان دەگڕتوە بۆ : حوت
. انی یوتۆپیادایوتیچینکی کۆیالیتی، ک ل خزمتی ھاو

ئو سیستمی کۆیالیتیی لسر دیلی جنگ و 
ی حوکمدراوی خودی یوتۆپیا بنیاتنراوە، ھروەھا انتاوانکار

سپنراوە و ب ئوانش ک حوکمی سدارە ب سریاندا 
 ئو غریبانشی دتگڵ .نرخکی ھرزان کدراونتوە

م خۆیان بۆ کاری کۆیالییتی ڕۆژانی کک بۆ کریکی 
ناونووس دەکن، چونک ئو کارە مرۆییترە وەک ل ژیانی 

 ئو سیستمی کۆیالیتیی لگڵ فکرەی. ھتا ئستایان
ۆپیا زیاتر یوت. نییاھنگ کۆمنیزمدا بۆ البردنی دراو ھم

 بۆ کاری کۆیالتییتی ل جوھری ل پشتی پردەوە
 وە و لتنستوویی دەمقبچ راییدا بمی چینگسیست
چوارچوەیکی دیاریکراودا لسر ڕاووڕووتکردنی کاری 

گانتببنیاتدەنر  .  
 تی ھاوسرگیری ل فۆرمی کۆیالیتییکیخیان: ھشت

بوونوەی ئو کارە دووبارە. درت سزا دەداھرە دژوار
یاسای . خۆبخۆ لسدارەدان بدوای خۆیدا دەھنت

تیانی وھاوسرگیری بتایبت دەمارگیرە، چونک ھاو
یوتۆپیا خۆیان ب نڕووخاویی ھاوسرگیرییوە توند 

پیاو و ژن ل تمنی بیست و دوو سای و ھژدە . گرتووە
دەکن؛ سکسی پش سایدا ژیانی ھاوسرگیری دەستپ
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ری و دۆڕاندنی ھاوسرگیری ب قدەغکردنی ھاوسرگی
تاوەکو پش ل ڕووداوی . دەدرتئابووی خزان سزا

راو بگیرت، پیاو و ژنکی نخوازراو و چاوەڕواننک
ن بووک و زاوا بمتش خۆیان دەدەن بڕووتی پ .

 تیانی یوتۆپیا ئوە ب کارک دەزانن ک زۆر لوھاو
کینی ئسپیش، دواجار بۆ . خزمتی ئامانجکدا بت

وستییوە بھمان ھۆش و وردییوە لڕووی باری تندر
 ئو شۆخیی ب خۆی ڕەوا نابینت، موور. دەستبکاردەبن

دا لسر ھاوسرگیری )سبارەت ب کۆیلکان(ل بشی 
  . بوات

گر .  سنووردارەیوتۆپیایانی ووتوی ھائازادی ج: نۆ
 ویستی ببکات، پ کی دیکردانی شارت سوک بیکی

تی دەزگاکانمۆ . رەوە بتی سمۆ بوە بسووڕان
قامچی و ل حاتی دووبارەبوونوەدا ب بگاریی سزا 

  :  دا دەتیوتۆپیال . دەدرت
گر یکک خۆبخۆ ل دەرەوەی سنووری خۆیدا "

ریی بگیرت، وەک بسوڕتوە و بب مۆتنامی می
 ، ب سووکایتی پکردنوەگرەشون تماشا دەکرت

 ت؛ لدەکر مبتوندی ت وە بۆ شار و بتنردەھ
ناو  حاتی دووبارەبوونوەدا سزاکی دەربدەرکردن بۆ

  ."کۆیالیتیی
بم تنانت گر یکک مۆتی گشتیشی پبت، 

 وھبت، بکوناتوانت ھیوای ب گشتکی ئاسوودە 
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لڕی ئرک و عزتی لۆجیستی پیداکردنی کار و کردنی 
کار تنانت ل چوارچوەی ئازادیی گشتکیدا سنووری 

بۆ ھر کویک بوات، ل ھیچ  "،چونک. بۆ داندراوە
شونک خواردنی بۆ نیی، ھتا ھندەی خواردنک کاری 

ا پش خوانی ڕۆ یان ئوەتنکردبت، یان پش خوانی نیوە
  ."ئوارە

 لسر ڕژمک بنیاتنراوە ک سیاستکی یوتۆپیا: دە
شوەیک ک وتانی  دەکات، بدەرەکی ل مامدا پیەو

ھاوس لڕووی داراییوە حوکم بکرن، ئگرچی 
نیزمحساب کۆمب کرنشینانی دوورگئایدۆلۆژیای س .

مک ھناردەی انی یوتۆپیا ژمارەی گورە ل شتووتیھاو
. ناوچ نامۆکان دەکن و قازانجی خیای دەکن

قازانجکانی ھناردەکردن نک تنھا بۆ ھاوردەکردنی 
شتومکی دەرەکی و ھاوسنگکردنوەی حسابی 

و بۆ بنیاتنان و گورەکردنی ئو وبازرگانیی، بک
سرمایی بکاردەھنرن ک ل ھاوسنگی حسابی 

ئو وەک قازانج تنھا  "،، چونکبازرگانییک زیادەن
ئوەش ( ناھنن ناوەوە ک ل وتدا نوقسانن انشمک

 ژمارەیکی و، بکو)ھیچی دیک نیی جگ ل ئاسن
زیو و ز ورەش لگ . شنو چژە بمل وەدا، چونکل

ڕۆیشتووە، لوە زیاتریان کک کردووە ک مرۆڤ بیری 
  ."ل دەکاتوە
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وەی کئندە زۆرە ھ، ئاخۆ ب وە گرنگ نییالیان ب 
 کجۆر ت بنانرز دەیفرۆشن، تپارەی کاش یاخود ق

وتیانی وک زۆرینی کینکان ب کۆمپیال دەدرن، ک ھا
یوتۆپیا لڕی تاپۆی موکوە جارکی دیک مسۆگری 

بو چشنش بۆمان ڕوون دەبتوە ک پارە و . دەکنوە
 ھودەدات ل ھیثلۆدۆیس، بو چشنی ک ز بنرخ نین

فلسفی کۆکردنوەی . گانوەکیدا ڕوونی بکاتوە
ینجینگگانڕسقی ب ت بزنی دەوفۆرمی کی م ل 

 ل وەی کل جگ ی نییکی دیکدا ھیچ واتایدراو و ز
.  نرخی دراوەکان دەھنرنوە کایوەی پردەوەپشت

یی بازرگانی و لشاوە گورە، ئئوەشوە لسرو
وتکانی ھاوس لڕووی داراییوە وابستی 

وتیانی یوتۆپیا دەکات، ھر لبرئوەش دەبت وھا
 وەک دەستی یوتۆپیاھموو ھاومامکان دەوتی 

لرەدا بڕای من مرۆڤ دەبت ب . سروەر تماشا بکن
بۆی  بت، کاتک ھرمان ئۆنکنچندوچوون ھاوڕای 

  :دەردەکوت
ئگرچی یوتۆپیا ل ناوخۆدا موکی تایبتی وەک "

سرچاوەی خراپ البردبت، وەک دەوت لناو دەوتاندا 
وەک دەوتکی دەست دەردەکوت ب میتۆدگلکوە 

  ."ک میتۆدگلی ئیمپراتۆرکی سرمایداری مۆدرنن
رەکانی  ب یکک ل ھۆکااتۆرییسیاستی ئیمپ: یانزە

وتیانی وبرژەوەندی دارایی ھا. جنگ ھژمار دەکرت
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یوتۆپیا وەک ھۆکارکی جنگ بس، بب ئوەی 
. دوژمنایتی و توندوتیژی الینی برامبر ل ئادارا ھبت

  : دەگتوە و دەتھیثلۆدۆیس
، گر گلک دادپروەرانیبالیانوە ھۆکارکی زۆر "

 ب ئامانج و وکارنھنت، بکوخۆی پارچیک زەوی ب
بتاڵ خاوەنیی بکات، بم ڕازی نبت، بکاربردن و 

     ." ڕادەستی یککی دیک بکاتیکییخاوەندارت
وتیانی یۆتۆپیا لڕاستیدا ڕقیان و ھا،ھیثلۆدۆیسب وتی 
نگج ل:  

وەک شتکی ھتا لوتک دڕندە، ک ھیچ چشنک ل دڕندە "
. ھندە بوچان سرقای نین ھندەی مرۆڤکوییکان 

م بک  بمان ھیچ شتالن ئموو گریتی ھی نوانچب
ڕان بگ دناوتر نازانن وەک لب وە بن ناوبانگ  لشو

  ."ل جنگدا
  :لو ڕوانگیوە بت گوای دەبت بم چشن بن

"زەوننھا قک توان نناویی بۆ ئکی خووتنرکس، 
ندەشیان دەکات، بۆیش وا دەکات بیر لوە  شرموبکو

ب تییلگ وە، کنبک  ک بگران زۆرنرخترین شم 
  ."بکن

یانی ووتشتکی سیر و سمرەی ک لالیکوە ھا
 م لت، بنگ بج ندە مرۆڤدۆستن ڕقیان لیوتۆپیا ھ
 وەدا کڵ ئگل کیان نیییشنگدا ھیچ کج

چونک کاتک . ین کرەست بکاربھننگومانیاویتر
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یوتۆپیاییکان برەو جنگ دەڕۆن، لڕووی مادییوە 
  :تنھا شون ئامانجک کوتوون

" ژ بوو دەبووایمل ی کو ئامانجن بدەستیان بگ
 زەروور نبت؛ یاخود گر بپی بکوت، تاوەکو جنگ

  زەبرسروشتی شمکک مومکین نبت، تۆی ھندە
گوای وە، کنندەس وانک لشنچ رپرسیارن، بب 

ترس ھندەیان پبکات، ل داھاتوودا ھمان شت دووبارە 
  ."نکنوە

ل یوتۆپیا، ئنجوومنی پیران و کۆبوونوەی گلی : دوانزە
لدەرچت، مشوومکردنی موزوعی گشتی و تکبیرکردن 

یدەغت،. قماشا دەکرک توە وەک تاوانی ئشایست 
 ل خراپترین حاتدا، گر یوتۆپیابۆی ل . مردن بت
دەربین  دەرەوەی ئو ھلومرجان ب ڕایکک ل

پ شداری لی سیاسبی بنیاتنانی ئیرادەدا بکات، یۆس
  : دەتھیثلۆدۆیس. دەبت حسابی سزای مرگ بکات

 ،ل دەرەوەی ئنجوومنی پیران و کۆبوونوەی گل"
دن ل مسلی گشتی، ب تاوانکی شایستی تکبیرکر

دەبت ئو بیارە بۆی دەرکرابت . مرگ تماشا دەکرت
تاوەکو بۆ فرمانەوا ھند ئاسان نبت لڕی 
موئامرەیکوە ستم ل گل بکات و سرکوتی بکات و 

  ."دەستووری دەوت ھوەشنتوە
: ی بتونتوەمرۆڤ دەبت بڕاستی ئو وتی لسر زمان

 نیی بشکی گل دژ ب فرمانەواکان مرجلرەدا 
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 کی دیکھیچ شت کرەدا ترسر، لخن، نرە بکموئام
کبیری گشتییوە  جگ لوەی ک لڕی تنیی

فرمانەواکان موئامرە ل گل بکن، ستم و سرکووت 
ت ھن و دەستووری دەووەببکننوەش .کورتی ب :

ەدا ھرچی ئزموون و بگی مژوویی لسر لر
بم . موئامرە ھی، سوک و ئاسان لینگاوقوچ دەکرنوە

مرۆڤ دەشتوانت ئوە وەکو یکک ل شۆخی و 
ڕایکی گشتی . توانجکانی نووسرەکی تفسیر بکات

سیاسیی ل دەرەوەی ھلومرج ناوبراوەکان خوازراو 
نیی .ک بوناوی ھاو شت یارەوە بوونیتی خاوەن ب
وھاو. نیی یرمانانو فکار یاخود وەرگری ئجبتی ج

. ک لالین دەزگا فرمانەواکانی دوورگکوە دەردەکرن
وتی دەبت بب چند و چوون ل خزمتی کۆمگادا وھا

بت، بم تکای خۆی ل دروستکردنی ئیرادەی سیاسی 
 دیسان ئرکی ئوەیان لسر دەزگاکان. ھنقورتنت

شان کارک بکن، ناکۆکی ئسن نکوت بر ڕووناکی، 
 ل دەزگاکاندا دوور ل چاوی گشتی مامیان وبکو

ئایا ک دەیوت لناو . لگدا بکرت و کنالیزە بکرن
  چوارچوەی دەوتکی لو جۆرەدا بژی؟

سووڕت ئوەی ل دەرەوەی سنووری خۆی خۆبخۆ ھ"
و بب فرمانی سرەوە بگیرت، وەک گرەشون تماشا 

ناو شار و ب  دەکرت، ب سووکایتییوە دەھنرتوە بۆ
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 وەدا بتی دووبارەبوونحا ت؛ لدەکر مبتوندی ت
  ."ناو کۆیالییتی سزا دەدرت دەربدەرکردن بۆ

ەک بھشت ئاوای؟ ئوە نموونی دەوتکی ئایدیال، و
تن؟ زەحمدەک ندەکان باسی لوپاگپ ک لزۆر . بۆی

پوەرە مومکینانی من بۆ ئو دەگڕینوە بۆ 
 ی سیاسییدا خستمفلسف واژەی یوتۆپیا لدەست

لو حوت پوەراندا دەموت سرنج بخم . بردەست
 یان لناکۆکی و مشتووم ک، کش و یوەری شر پس

  :لسرەھموویان زیاتر 
.  ئایندەیکی مومکینتنزی یوتۆپیا ڕەخن یاخود :شش

و زیاتر وبو جۆرە یوتۆپیا ئایدیالک نمایش ناکات، بک
  . گمیکی فکرە ب شۆخی و زەینوە

سبارەت ب باشترین : موور کارەکی خۆی ناو دەنت
دەستووری دەوتداری و دوورگ نویکی یوتۆپیا، 

کی خنجیالنبند کتچ ین، کڕاستی زی ب
ئو ھۆشیارییی ل . دخۆشئاسوودەبخش ھندەش 

ناونیشانکدا ھاتووە خۆی بناو سرجمی کارەکدا 
ئو کس و شونانی ک بشکن ل . کش کردووە

وەسفی ئو دوورگ دووردەست، تروپ گاتیان 
ئوەتا وەرگانی ئو ناوانی خۆی یان . پدەکرت

ناون ئاماژە ب پچوانی ئو وەسف دەکن ک ل دای
، یان مانای ئو خونرپشخاندا دەکوت برچاوی 

ناونیشان النی کم زۆر ڕژەیی دەکرت، ئگر تنانت 
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می ندە دووریش نڕوات و نت، سرجمرۆڤ ھ
ئو ھۆنینوە . شتکان دەخرن قاوغکی گاتجاڕییوە

 ، ک خۆی دایناون و قس دەکنچەی ئو ناوانی
دایی ک بۆ پشوازیییکی شیاو لو کارە کتومت ئو مو

 پدەچت بۆ دانانی ئو ناوان موور. زەروورە، دەخوقنت
 تلوکیانئیلھامی لوە.  وەرگرتبانو جۆرە گوەکو ئ 

 ھمانکات لوە ،وتمان دخۆش و لوانلو ل زەینی
 چوون رپرسیارە کر برامی نووسبنجوبناوانی م

مبست .  زۆر دەخات سر شانی خونربارگرانییکی
لو دیالۆگ جیاوازانی ک بناو یکدا ھۆنراونتوە، 
لوەی ک خونر ب چشنکی چاالکان ل گڕان بدوای 

 موور. دەستوورکی باشتری دەوتداریدا توەبگلنرت
ان ل دیالۆگدا ب ھموو ئاراستی ئارگیومنتک

بۆی درژەی سفرنامک و . ھتوە  دەھواسراوی
ل ت  گفتوگۆکوە و دوادەخرتنکراوەیی دەم کۆتاییدا ب

کی دیکبۆ ڕۆژ . یار بگای بڕ وەیست لبم
 ڕاست دەکات، دیتمار ھرتس. خونری ڕەخنگر بدات

دەبت . دایخونر ھمیش نازانت لکو: "کاتک دەت
 نھا بیاساکانی ت ت، کنروەبگلوە تو یارییبدات لڕ

  ."پچ پچی ئاشکران
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  :نیکولرەدا چند نمو
، تاق کسی ھیثلۆدۆیسناوی گەرەوەکی یوتۆپیا، : یک

، ی کردووەیوتۆپیاناو کاراکترەکان ک سردانی 
 ت بزلدەتوانرباز، قسنن، چراوزەناھیباز، شۆخ، ھ

.  وەربگدرتقسی قۆڕزانای  یاخود شتگورەکر
ڕەنگ پویست بکات ئو شتانی ک ئو دەیت، ب قسی 
پووچ و چنبازی تماشا بکرت و ئاماژەیکیش بت بۆ 
ئوەی، ک مرۆڤ نابت گەرەوەک تواو ب ھند 
وەربگرت، ئگرچی ل حیکایتکدا ھردوو زانای 

 بجدی پرسیاری ل موور و یتر ئاجیدپمرۆڤدۆست 
  .دەکن و گوی بۆ دەگرن

 مانای ناوەکیوە، مرۆڤ دەبت  بھۆیھیثلۆدۆیسبم 
  . ی لی حای بتیوەک جۆرک ل تراویلکی سیاس

) یوتۆپیا(ی ل دەستواژەی )ھیچکوێ( مۆرکی موور: دوو
، ل ھردوو )شون- نا(، واتا )تۆپیا-ئو(سازی وش .داوە

. وەرگیراوە) تۆپۆس بۆ شون(و ) ئو بۆ نا(وشی یۆنانی 
 ک لداییزمانی ئینگلیزیدا ھاوس و ھۆکارە لر ئبل

و ) ناشون(وشکدا دت ئاراوە، ک لنوان ئوتۆپیا 
دا )شونی بخت، یاخود نیشتمانی بختوەری(یوتۆپیا 

: کوابت مبست ل یوتۆپیا دوو شت. یاری دەکات
 باشترین و یوتۆپیا واتا وەک یو تۆپۆسکوە لالی

نا ، واتا ئو تۆپۆسخۆشترین شون، لالیکی دیکشوە 
  . ھیچکوێ یان شون
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ست یاری ببم و موور بدەکات، ب کجووتمانایی وش 
 ی کت ئوتۆپیائامانجحوکمی کۆتاییدا ناتوان یوتۆپیا ل 

   . بت
موس: سەوای ئادرمانپیایوتۆ ناوی ف ر ناوەکگ ،ی

  .شای ب گل: وەربگیت واتا
، ئاماوراتۆروم: پایتختکی نازناوکی یۆنانی ھی: چوار
  . شاری تمومژواتا 

 لسرەدا مکیلزە پارۆدییئاممگ )کستواتا تک 
لسر ) شتک بت و مبستی ل شتکی دیک بت

رچی ، ئگتمسلندەنی تموومژاوی سر ڕووباری 
 تمس وەک خۆی دەت لسر ڕووباری ئاماوراتۆروم

، واتا ڕووباری ئانیدروس لسر ڕووباری ونیی، بکو
  . بئاو
تنانت ناوی بوکرەوەکش خۆی وەک : پنج

، ک چیرۆکی دوورگی موور. جووتمانایک نمایش دەکات
انی التینی دەکاتوە، ل وەرگی یوتۆپیا دەنووست و بو

لرەدا . ک ناوبانگ دەردەکات)گل(اوەکیدا وەک ن
. تکشکانی دەوتکی بحساب ئایدیال ئاماژەی پدەکرت

توە، ک رددەبت ئوە وەک ئاماژەیکی دیک بخون
نوکتی کی مرۆڤدۆستانی، سرجمی چیرۆکک نمایش

عالیمک، گمیکی فرەواتای، تاقیکردنوەیکی 
 نخشسازییکی ساتیری خیای .شۆخیئامزی فکرە

کۆمگایک، ک نووسرەکی خۆی ل ڕۆمانکیدا 
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دەردەکوت و دەوری ھاوگفتوگۆییکی بگومانی 
 شتی خۆی بۆ دوورگگ باس ل ک ،کەرەوەیگ

  .  دەکاتیوتۆپیاخیاییکی 
، گەرەوەکی یوتۆپیا، ناوی یکمی ھیثلۆدۆیس: شش
ی ئ. ڕافایلزەری فریشتپار ینجیلی ڕافایل ب

گشتیارەکان ل قم دەدرت، ھروەھا ب فریادڕەسی 
  . کورەکانیش
 ئاماژە بو جی پیوەندیدارانی ناو ئینجیل پیتر کوۆن

 خواناردەیی ک ت ناوی ئو فریشڕافایل: "دەکات
و ) ٥،٤.تۆب(ی الو ل گشتکیدا دەپارزتتۆبیاس

کوابت ). ١١. تۆب(وکی دەکات شیفای کورییکی با
ب ت ھنین و وەک  دەکردا بھەرەوەکر ناوی گژ

  ." ک لی حای بین)شیفاھن(
ەکان دەتوانرت ل زانستی )پۆلیلریت(ناوی : حوت

 وە بوانی یۆنانییمانا(زمانک بلگ ت) قسوەربگیر .
 و زۆرک یۆنانیی و پکھاتووە ل وشی ) پۆلیلیریتای(

لو .  وەربگدرتچنبازدەتوانرت ب ، چن و پووچ
 توانج ت لک بکوە یت ئڕووەوە دەش

 ھیثلۆدۆیسئگرچی . تۆماس مووربشوومارەکانی 
گلکی ڕزدار ب دەستوورکی تواو "ەکان ب پۆلیلریت
ستایش دەکات، ئو قسان ل ڕوونکردنوەکانی " عالیمانوە

 پارچیک ،نوبۆ نمو:  ھدەوەشنرنوەناو تکستکدا
بو جۆرە ناوی بندکراوەکانیان  (کۆیلکانیانل گوی 
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دەبن، بۆ ئوەی ک ھھاتن ھموو کاتک ) دەھنن
ئو جۆرە ھسووکوت ڕەنگکی تایبت . بناسرنوە

 ک کدایکاتویش لت، ئتھیثلۆدۆیسوەردەگردە  :
ان لو جۆرەی ک تاوان بنب توندی ڕکخستنی یاسایی"

  ."دەکات
یوە وەرگیراوە، ب "ئانمۆلی" ل ئانیمۆلییکان: ھشت

ب دەستواژەیکی " بایی"لگڵ ئوەشدا . "با"یۆنانی واتا 
 ئانیمۆلییکانکوابت . ھۆمری لقم دەدرت

 ت برەکان"یاخود " پفدراوەکان"دەتوانرکفش "
یرەش ھاوکۆک لگڵ ڕۆکیاندا ئو تفس. وەربگدرت

 ژارەکانی یوتۆپیا یوتۆپیالناو ھالی بل میشھ چونک ،
 بۆی وەک ،دەن و خۆیان ھدەکشن لدەوگزافالف

 ک بتجاڕییبا"گا ر"یاخود " کیسکناوزەند " فش
  . دەکرن

 یوتۆپیا بگشتی سرباز ل گلی یانوتیھاو: نۆ
ن، بۆ ئوەی ھتا دەتوانن ر دەگ بکرێزاپۆلیتکانوە

 زاپۆلیتکان. پارزراو بن خۆیان ل جنگدا یمرۆڤکان
 و ئو شاخ و بفرھنگ و ڕەق و کوین"لکن، گ

دا دەژین، ب ھموو یدارستان سختانی ک تیا
ەوە زاپۆلیتکانلڕی ". مملکتکانی جیھان ناگۆڕنوە

ن نمایش دەکات،  سربازە سویسرییکانی ئو زەمموور
دەستی گاتجاڕییکی ک وا دیارە چارەی نویستوون و ڕا

 بکرگیراوەکانی زاپۆلیتجنگاوەرە . وونبونی کرد
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ب . زاپۆلیتاییوتۆپیا ل زمانی التینیدا پیان دەوترت 
، واتا خکانک ک ئاسان "خۆ فرۆش"وەرگدراوی واتا 

بکرگیراو یاخود خۆیان دەفرۆشن، کوابت سربازی 
لڕاستیدا لرەدا گومان ل بوونی ئو گل . کدراو

بلکیی جیۆگرافییکی دەخرت ژر ناکرت، بم 
 ھیثلۆدۆیسئوەش ڕوون دەبتوە، کاتک . پرسیارەوە

 بارەت بکانستزاپۆلیتدە :  
توە ب دوای متنھا بۆ جنگ لدایک بوون، ب ھیم"

کوت، ئوا ب گڕن؛ دەرفتک ھبرفتکدا دەدە
تماحوە خۆیان ھدەدەن ناوییوە، ب پۆل ل وت 
دەردەچن و ب کریکی کم خۆیان دەخن بر دەست 

تنھا لو . ھر کسک بت، ک بدوای سربازدا بگڕت
دوای  گوزەراندنی ژیان، ب گڕان ب: پیشی دەزانن

  ."مرگدا
 وردەکارییکانی سبارەت ب جنگ ،ەلسرو ئوەشو

گمی ساتیرین بۆ تووڕەیی جنگی فرمانەواکانی ئو 
سردەم، ک زۆر جار جنگی بمانا و ب سوودیان 

  . ناوەتوە
ن بۆ ئو نوکت و شۆخی و گاتجاڕییی ک ونمو

 لو ی لسر بنیاتنراوە، ژمارەیکی زۆرموورکی یوتۆپیا
ن ککانیدا .  دەیانداتیسۆدۆھیثل ئیفادانڕاوبۆچوون ل

سبارەت ب البردنی پارە ئوە زۆر ب ڕوونی 
  : دەردەکوت
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چی ئرککی قزەون ل کۆڵ ئو دەوت بووتوە، چی "
تۆوکی بشوومار ل تاوان ل ڕەگووڕیشوە لناوبراوە، 
لوەتی لوێ لگڵ بکاربردنی پارە ھمانکات تماحی 

 ھژاریش، ک ب، تنانت! وی بنبکراوەپارەش بتوا
یان ل نبوونی پارەدای، ل ھمان کاتدا ھبت تاک نگبت

ئایندەدا پارە ب ر لوە، گتم دەبت کواوی الببرت".  
بو جۆرە ئاماژەی ئوەی ک ناو دزەکان کۆن سربازیان 

  :تیادای، دەیگینت ئم قس گشتگیرە
کان توخمکی دگرمن ل سرباز و ڕاووڕووتچیی"

سربازەکانیش لناو گل ڕاووڕووتچییکدا ھرە 
اھنگییکی تابی ئازیز لنوان ئو  ھم–کمکانیان نین 

  !"پیشاندا
 ئاسانکارییک ھیثلۆدۆیسب ناچیزەکردنکی لزانانوە 

ف، دزی، "دەکات، کاتک دەت، لگڵ البردنی پارەدا 
ت، دەمقا، پشوی، دووبرەکی، ڕاپڕین، ڕاووڕوو

و لالیکی دیکوە " کوشتاری، خیانت و ژەھرتککردن
"وانوانی شو پاس ت، نافم، خناودەچن" ترس، خل .

لو ون ئاسانکراو و حیکایتئامزەدا زۆر ب ئاسانی ئوە 
 توانایدای وکات مرۆڤ لئ وە کتگای دەبج" ئازاد ل

وەی ھئ بوە بژی، بی خۆش و ئارامد ک، بر زەم
ناچاربت بۆ بژوی ژیانی ھلرزت، بب ئوەی داوا 

رەکی عزابی بدات، بب ترسی سکائامزەکانی ھاوس
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می ئوەی خئ بژەوە، بنگت توی بکوەی کوڕەک
  ".خرجی بوکنی کچکی ھبت

وتنی ڕووکشی ژنانی ھروەھا ل حوکمداندا بسر دەرک
  :  دەتھیثلۆدۆیس ،یوتۆپیادا

"می لرخمتشقورسی یاخود کل وە برچی ئگئ 
قمی بدەن، گر ئیدارەی جوانیی سرووشتیان ندەن، 
. بم ئوان بالیانوە بزیی پنا برن بۆ میکیاج

 ک نی خۆیانوە دەزاننووچونک ئوان ل ئزمو
ووکشی ھندەی جوھرکی کوی و خۆلتلدانکی ڕ

ندەستناھندی پیاوان بچ ڕەزامک . تملکندگومان ھب
ڕپیاوان ل ت، لنردەست دەھیان بوە دی جوانی ڕووت

 ک بت ھیچ پیاوبدا نگی لاییا و گور حم گب
  ."درژخاین ناگیرت
 ی کو نیشانانریان دەدات، زۆموورئنخو ر ڕوونن ب. 
لزەت ل شۆخیبازی "وتیانی یوتۆپیا وکاتک دەوترت، ھا

شۆخی ب "و ھیچ کشیکیان لگڵ ئوەدا نیی " دەبینن
دوان زۆرترین "، چونک "گمژەیی خۆشیانوە بکن

 نیی، نوکت، شۆخی، توانج ر ئوا دوو"سوود وەردەگرت
می  کلیلک بن بۆ بیاردان لسر سرجیالقرتی و

ککستدا زیاتر . تکستو کۆنتی لوردەک توانج
کاتکدا لسر باسی مام  ن لوتۆخدەکرتوە، بۆ نمو

  :لگڵ شتدا دەت
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"ت، بندە جدی و تاریک بوەی ھم ئب  ک کجۆر
، ئوا نتوانت ب شۆخی و نوکتی ئو شت پبکنت

رسن، بو گیانی ھیچ کسی پناسپرن، چونک دەت
 زەرەوە کحویستماپ دا نکتڵ شگل کات، م

ھبت لبرئوەی ھیچ سوودکی ل نابینت، تنانت 
دیشی پی خۆش نابت، ئم لکاتکدا ئوە تاک بھرەی 

یو مرۆڤانئ".  
 لرەدا گات ب خۆی و موورنی ئو ڕاستیانی، ک ونمو

ھر ل . زۆر و زەبندەیھاوزەمنکانی خۆشی دەکات، 
 دەنووست، پیتر ئاجید بۆ موورسرەتای پشکییکدا 

 بم کتشی، بۆ ئکانی دیکدەبییموو کارە ئوەک بۆ ھ
. کاتی ل کاتی خون و خواردنی خۆی زەود کردووە

 ک وەیوە ئتنیر دەمرەدا سوەی لئ ندین لچ
کارل  ۆلۆژییوە وەکنھا ب مۆتیڤی ئاید نک ت– داتفسیر

 و بکو،فریدریخ ئنگل، کارل مارکس، کاوتسکی
ڤیلی ، ئارنۆ ڤاشکون، ڕیچارد ساجنووسرانی وەک 

تی یاخود  ب گش– دیتمار ھرتس یاخود ئرتسگربر
ندا ل زۆرک ل شونکا. بش بش ئوەیان نبینیوە

ونیدا وڕوونییکی بون برقرارە، وەک لم دوا نم
  :شانی دەدەیننی
، بۆچی ز، ک بپی سروشتی خۆی چند لوە تناگم"

 ب ،یرزی ھندە بکی ھھایناو جیھاندا بڕە، لفب
جۆرک ک مرۆڤ خۆی، ک بھۆی ئوەوە و 



٤٩ 
 

سوودوەرگرتنی ئوەوە ز نرخکی ھند بای 
بدەستھناوە، نرخی زۆر کمترە ل خودی زەک؛ 

لڕەقک لو ناوەدا، ک ل کمتر، ک کلڕاستیشدا ھندە
عقی ھندەی عقی کۆترەدارک و چندیش کرە 
 بخات ت پیاوی زیرەک و عاقکارە، دەتوانندەش خراپھ
خزمتی خۆیوە، ئویش تنھا لبرئوەی ب ڕکوت 

  ."خاوەنی تنکی گورە وردەی زە
ھنانی ناوی  ساتیر و توانجی ئو کارە، بکارشانبشانی

  بۆدیکی لو جۆرە، بگیکی دیکخود و گمی 
 بخات ژر دەوتی یوتۆپیائو ئوەی مرۆڤ 

پرسیارەوە، پکھات ناوەڕۆکییکی سفرنامکانی 
مرۆڤ دەستبج ب ناکرت  گەرەوەی، ک ھیثلۆدۆیسی

ئوەش ل ڕیزک حاتدا ڕوون . کۆک تماشایان بکات
وە، کدەبن کموو شتھ لسرەدا منیشانی دەدەن، ل 

لرەدا نموونیک بۆ . جگ ل گانوەیکی حاشاھنگر
  :ڕوونکردنوە

وتیانی یوتۆپیا بۆ داھنانی تکنیکی وەک خکانکی وھا
خوندنگا .  بۆ ئم باس دەکرنرسیر بھرەدا

زانستییکانیان ستایش دەکرن، ل سفرنامکی 
  : دا ھاتووەیسھیثلۆدۆ

سایی خوندنگا  تیانی یوتۆپیاش، لوبو شوەی ھاو"
زانستییکانیانوە، بۆ داھنانی تکنیکی سیر بھرەدارن، 
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 یئوەش بۆ ئاسانکاری ژیانکی ئاسوودە سوودی کرداری
یھ".  

 لالیکوە موور ،ن بۆ توانای یوتۆپیاییکانووەک نمو
لکاتکدا . دەھنتداری ناوی فلکناسی و مریشک

زانیارییکانی فلکناسی یارمتییان دەدات پشبینی 
 لککی ھرنانی ئامن، داھوا بکشوھگۆڕینی ک
. ھھنان ل بخوکردنی پلوەردا خزمتییان دەکات

  : دەتسھیثلۆدۆی
" ویش بن، ئورە دەکشوومار گدەدی بع مریشک ب

چونک مریشککان . نریارمتی کرەستیکی سرسوڕھ
و ب ژمارەی گورە وخۆیان ھلککان ھناھنن، بک

 وەیو شک ڕیتمی، بکی یرمیییر گب ندەخر
  ."دەیانھنن ژیانوە و جوچک بخو دەکن

مرۆڤ دەکرت ل خوندنوەدا ئو خای زۆر ب ئاسانی 
 ک، کلگ ت لم مرۆڤ دەبت، بڕپردا تسب

وە، لکنیکییھرەدارە"ڕووی تیر بچاوەڕوانی زیاتر " س
بکات وەک ل داھنانی ئامرکی ھلکھھنان و چاودری 
گۆڕانکارییکانی کشوھوا بھۆی ڕەوتی ئسترەکانوە 

پشبینیکردنی لڕی چند نیشانیکوە ک ل "و 
  ".باووباپیرانوە بۆیان ماوەتوە

انوەی سفرنامکی ناکۆکیی گ لڕی موور
ەوە درژە ب یارییکانی خۆی دەدات و ھیثلۆدۆیس

لوتک تنیر دەگنی خومانکاتیش دوودرەشدا . ھل
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کی یوتۆپیامرۆڤ دەتوانت ل خستن ژر پرسیاری 
 ببینت، ک ھتا ڕادەی تنگژە دا ئو جیاوازییموور

یتی ھجگار فرەڕە. زەرووریخۆی ئ بم کتنگ ئ
دەنونت، ناوەڕۆککی ھند فرەئادگارە ب زەحمت 

بو پیش کارکی کوشندەی گر . رتدھمووی دەبین
ب چاوکی خای ل ڕەخن فنتازیای یوتۆپیا خونر 

ڕاستوخۆ بگوزتوە ناو چوارچوەی ئاسۆی تگیشتنی 
تنھا ب زەحمتکی زۆر کۆدی ناوەڕۆککی . خۆیوە

 پویستی ب لوە ، بۆ ئو مبستش خونررتدشکندە
 نتملکانی وەک ئنھا ساتیر و توانجزیاترە ت

  . تایبتمندییکانی بناستوە
واتایی کارکی لو جۆرە چیدیک ڕگا ب ھبت فرە

ی نووسرەک  یک ڕەھندیی مرامتفسیرکی سانا و
 یوتۆپیا  مرۆڤ ناتوانت، ئوەیئوەی سدلسدە. نادات

، یری چاکسازی کۆمگا تماشا بکاتگتوەک کاركی گش
ل ی کشنو چژوویبوەی  مژینیوتۆپیادا  بواری تو

ئو کارە . کراوە و ل ھندک شون ھشتا دەکرت
بم . ھرگیز نمایشی ئایدیالکی خبات بۆ کراو نبووە

ھمانکاتیش ناتوانین وەک گمی ڕۆشنبیرك تماشای 
 کین، چونک پاشخانکی، ک ئو تاقیکردنوە خیایییب

یترە، ڕەخنکان ل فکر لپشیدا ڕوودەدات، لوە جد
 تیژترن، ک دەرەنجامی ل ەبارودۆخی سردەم لو

  . نکوتوە
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 سرنجکی لرەدا ئیزافیک شتکی ڕگاپدراوە، تاوەکو
انا ، یکک ل باشترین زس ڕیخاردوردتر بخین سر 

دا یوتۆپیا ل س: یوتۆپیاتوژەرە سیاسییکانی ئمانیا
لڕاستیدا ئو . نخشسازی دەوتکی ئایدیاڵ دەبینت

 تبخر ک نییوە شتت، ئت و دەشسنوورەش دەک
بواری جبجکردنوە، بم ھمانکاتیش نایوت وەک 

 لی  و پکنیناوی و نوکتبازخیاسازییکی گمئامز
  :ب وشی خۆی. حای بت

 ناکرت پشتگیری ل تکستی یوتۆپیادا ئامژەیک بدی"
ھلومرج سۆسیۆ :  ک دەتلو بۆچوون بکات

پۆلیتیکییکانی سردەمی ئو دەبت و دەکرت لسر 
 ئم دیو و ئو دیو ،نموونی دەوت ئایدیالکی ئو

  ."بکرن
 مۆدلی ب یوتۆپیاوە وەک سسرەڕای ئوەش 

پشکوتنی کۆمگا خۆی تووند گرتووە، لکاتکدا 
ئگرچی ھموو یوتۆپیاییکان مامیان : "دەنووست

ۆسی  و تنھا عاقیان تیادا نبت، پژیران نبت
تی نییرگیز بۆ بۆچوونی تایبوتن ھشکپ".  

ئو گۆشنیگایی یوتۆپیا وەک جۆرک ل مۆدلی 
ڕووی ئوتن لشکی پکتانی یوتۆپیاو ئاسپەوەموورک، 

دەچت ل  لوە ،ک من ل تکستکدا تۆخم کردوونتوە
 لسر ونی سلالیکوە  .پرسیار زیاتر ھبگرت

مۆدلی دەوتکی ئایدیاڵ سوورە، ئگرچی حاشا لو 
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کرەست و ستایلی توانج ناکات، ک ل کارەکدا 
  :ئو دەنووست. سروەرە

"دە،بسدلوەش سم ئ گوای وەی کموور ئ 
ویستبتی لڕی توانجوە نک ئو ون خیاییی مرۆڤ 

و ئو ون خیاییی ک مرۆڤ لی و بک،خوازیارییتی
دەترست، بکشت، تفسیرک ک ل تکستکدا ھیچ 

  ".پشتگیرییکی چنگ ناکوت
وسر کتومت ئو لالیکی دیکوە و ل شونکی دیکدا نو

  :ونی دەوتی ئایدیا دەخات ژر گوومانوە
چونک من پم وای کارکی ھی مرۆڤ یوتۆپیاکان "

ھمیش بخات ڕیزی کۆمگای ئیدیاڵ یاخود سیناریۆی 
سامناکی ئایندەوە و تنھا و تنھا لو گۆشنیگایوە 

  ."بیانبینت
ستکی بۆ  شوازی توانجی تکزاگلگڵ ئوەشدا 

ڕوون، بم بب ئوەی بتوانت ڕوونی بکاتوە یاخود 
  :ئاراست و ئامانجی ئو توانج شی بکاتوە

تکست ئاۆزەک، ک لالیکی دیکوە لڕی شوازی "
توانجوە جارکی دیکش چمنراوەتوە، خاوەنی چند 

  ."خاکی ئست بۆ تفسیری جیاواز جیاواز
زاگرامببخۆی  ل ی کارەکرەوەککالییکی کتر ئاسپ

لڕاستیدا ئوە دەبینت، ک بۆ . ب تکبیر نیشان دەدات
 مسل برنامی مامی سیاسیی نیی، بم موور

کی یوتۆپیاھمانکات ھیچیش نادات بدەستوە، ک ئاخۆ 
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دواجار دنیاش نماوە .  چی مرامکی لپشتوەیموور
 دەوتی یوتۆپیات ب یوتۆپیاکی  دەیوموورئاخۆ 

  :بناسنت
" ن ک وەش ڕوونم ئکانی مووربیوتۆپیست و ن 

ناوە، بتوانن ھلومرج ندیکی ئو زەمن وایان دا
ییکانی زەمنی خۆیان لسر ونی کسۆسیۆ پۆلیتی

بشوازکی ڕادیکای کۆمگا یوتۆپیاییکانی خۆیان 
ی، ک ئاخۆ موور ب ش مسۆگر نی ئوەتنانت. بگۆڕن

 مالوال خۆی بشووناس کردووە) یوتۆپیا(ئ".  
 ل ئمانیا زۆرترین کاری لسر ساگئگرچی 

کردووەتوە، ھتا ئستا ھیچ  توژینوەی یوتۆپیا بو
وەمکی بۆ پرسیاری جوھری تکستک پشکش 

وەی ئایا تکستک مبستکی جدی ل پشت: نکردووە
 ک بۆ مشتوومنھا دەرگایت تو؟ ئایا دەییاخود یاریی

نجام بیر ئبکاتوە، بۆ ئوەی بتوانت ھتا کۆتایی و دەر
 اگسسیاسیی بکاتوە؟ لگڵ ئوەدا  کییل نخشسازی

پی ب توانج و ئاماژە ساتیرییکانی کارەک دەبات و النی 
 ک خۆبخۆ کم ھندک پرسیاری پیوەندیدار دەکات،

  : تنگ ب مرۆڤ ھدەچنن
) ھیثلۆدۆیس( ناوی یۆنانی موور ،لسرو ھمووییوە"

دی واتا دەدات ب ھاومشتوومەکی خۆی، ئوەش ب کور
شۆخیباز، شۆخیباز ھیچ شت وەک ب ل جگ نیی كی دیک

ئو ! زمانی شقام دەوترت سوعبتچییک، قۆشمچییک
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ری سرەکی ل شانۆی جۆرە کاراکترە وەک ئکت
کۆمیدیدا ب گۆرانی و سماوە ھرگیز نایوت ب ھند 

ب موبالغی : ئو تنھا یک ئامانجی ھی. وەربگیرت
 ک بژوەنراوەوە چتی زیاد پو سوعب تانش

کی گوند یاخود یجماوەرەکی ببخشت، وەک ل شانۆی
. سر سحنکی قراغشارە گورەکان نمایشکراون

ل کلکی بتت یوتۆپیا، دەووابژە و  کنگدەرەوەی ت
 ل ستایشکردنی ماندوو ھیثلۆدۆیسھژاری، بو چشنی 

نابت، لو ھلومرجدا ئسن کرەستیکی جدیی بۆ 
؟ ئایا لجیھانیوتۆپیاکۆتاییدا  مشتووم ب  

 وەک تراویلکیکی تۆماس مووربناوبانگکی 
او، وەک جۆرک ل نیشتمانکی مرۆڤدۆستی ئایدیالیزەکر

  کوت؟  ناسر ھوری فنراو ب ئاسماندا دەر
ڕەخنی موور ل بریتانیای سرەتای سدەی شانزە و 

کانی ئو دەمی کۆمیتیھلوومرج سیاسیی و 
ئوروپا ل کتبی یکمی کارەکدا شتک مشتوومی 

ر نییسل .وەشدا دەبایڵ ئگل ساگ و پرسیارە لئ 
خۆی بکات، ئاخۆ وەسفی دەستووری وتی یوتۆپیاییکان 

دا بڕاستی نمایشکی باشترە یوتۆپیال کتبی دووھمی 
نو زەمدۆخی ئ بۆچوونی. وەک ل ب منچونک  
و جۆرە نییک بڕ کتم. حاگ ل نانی ناویکارھی ب

ت خودی نووسرەکوە دەستپبک ھتا دەگا
 تنانت ناکۆکی یکان یانبڕژەییکردن القرتی
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 وەی، کموو ئاماژەن بۆ ئکان، ھی مووروردەکاریی
نخشسازی نووسر دەیوت خونرەکانی بجوونت، 

 ئو کۆمیتیکۆمگا بحساب ئایدیالکی و واقیعی 
کۆتایی . زەمن بخن ژر پرسیارکی ڕەخنئامزەوە

یش بگیک ھیثلۆدۆیس و موورتوگۆی نوان واکی گف
ئو گفتوگۆی لبرچی بکراوەیی کۆتایی . بۆ ھمان شت

 یو گرفت ھ شرچی ککدا ھکاتر لت، گب
 دەیخات بر چاوی موورچارەسرکراوە؟ ئوەی 

خونرانی مرۆڤدۆست و خونواری ئو زەمنی خۆی، 
 بڕووکش و ل نخشی دژە کۆمگایک، ک تنھا

پشخاندا لوەدەچت ھموو ناعدالتییکانی چارەسر 
 نیگای خونر دەخات موورل کتبی یکمدا . کردبت

م ل کتبی ی کۆمگای ئو زەمن، بیسر ھژار
 ر بمدا، گوانین، دووھکی مووروردی بمشتا وەھ 

 رزارە، چونکق ژارییو ھت بۆ ئلکۆنکرئرناتیڤی ت
گاکی ئویش پرسیاری ڕەخنیی نخشسازی کۆم

ھر بۆی ناتوانرت وەک مانیفستکی ڕیفۆرمی . لسرە
کوران   تماشابکرت، وەکو چۆن زۆرجار بکۆمیتی

ڕووکش  ئامانجی ئو نخشیی، ک تنھا ب. دەوترت
ب ھند وەردەگیرت، ھبت دەبت زیاتر لوەدا 

رت، ک زەمین بۆ بازنی مرۆڤدۆست و دببین
  . ەکانی سردەمی خۆی سازبکاتوارەدخون
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تی ی دەیوت دژەپۆزشک بخات برامبر دیبموور
سروەری زەمنی خۆی، ئو دژەپۆزشش لڕی 
نخشسازییکی وردی کۆمگایکی پچوانوە پشتقایم 

ر ب وەکو ئانتی ئایدۆلۆژیایکی خیای برامب. دەکات
 ئوەی خونر بخات موورئایدۆلۆژیای واقیع، ئامانجی 

 نانالیبدات، ب ی پڕ وە ککی دەرەکیینیگایگۆش
ھیچ شتک سبارەت . ڕووبڕووی فکرگلی نوێ بتوە

 الینگری ئو نخشسازی مووربوە ناگوترت، ک ئاخۆ 
ە، کۆمگایی، ک وەک بنچینیک بۆ مشتووم بنیاتنراو

خشسازیی مافی ئبسۆلوتیزم ئگرچی ئو ن. یاخود نا
)قموت ( وە ناداتر ئسک لخۆی، ھیچ شت بدات ب

ھموو . بدەستوە ک ئاخۆ نووسر ھاوڕایتی یاخود نا
 یوتۆپیائو شتان ئاماژەیکن بۆ ئوەی، ک بۆ نووسری 

 کی ئازادە، کیسازاندنی زەمین لسدواجار م
وەندی و زەرەری فکرەیکی دیاریکراو ب شوازکی برژە

.  بکرتھاوسنگئابستراکت و ڕۆشنبیران مشتووم و 
بو ھۆیوە دوورگی یوتۆپیا ئیستیفزازکی ئامانجدارە، 
 گا بخاتی کۆمقینواقیعی ڕاست وەیشی ئکئامانج

لجیاتی ئوەی بب خیاڵ دۆخی . ژر پرسیارەوە
پدراوی خوایی ببینیت، دەبت خونر ب ھنووکیی وەک 

 نیگایوە بگات تگیشتنکی ڕەگووڕیشیی  وخۆی
 دەی شانزە، کرەتای سوروپای سکانی ئرجلوومھ
دنیایک ھلوومرجی ڕەزالت و ھژاری بوون و 
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 ک بووەن. تنگژەئاسا شاینی چاکسازی بوون
 ئایندەئامز ییکردنوەی مۆدلی دەستوورکی دەوتدار

زیاتر نیشاندانی ئوەی، ئامانج .  بووبتموورکۆششی 
 خراپکانی دەوتی سردەم پکھاتمرۆڤ لبرامبر 

 ڕکخستن بخات پش ی واقیعیپکھاتیچۆن بتوانت 
دا عقی یوتۆپیاچونک ل حاتی دەوتی . چاوی

ی تووندڕەویی دروستکراوەکیوە سرەتایی بھۆ
 جار دەکوتوە ناو چای ناداناییوە، وەک لو چندەھا

دواجار مسل . وەناندا ھومداوە ڕوونی بکمونمو
ی فرکار و بزونرە، ب ئامانجکی گمیکی فکر
ری ، ئویش نخشسازی دەستووپندوەرگرانوە

گایرناتیڤی کۆملتسازی ئخشتداری نوێ و ندەو  .  
ش زیاترن وەک ل یوتۆپیاەمکانی لرەدا نووسراوە ھاود

 نراو بکی الوەکی لکک. وەیوتۆپیاکارشوان بی ئ
، بو تۆماس موور.  ل پکھاتی چیرۆککتواوکرن

نامانی ک زۆر ب وردی ھیبژاردوون، ئاستكی دیکی 
ل گانوە دەخوقینت، و ھاوڕێ مرۆڤدۆستکانی 

. ی ھاوبش دەکاتپیایوتۆتفسیری کارە فرەڕەھندەکی 
کوابت گم فلسفییکی خیاڵ ل کۆمک نام و 

ك ھاتووە، ک یش پموورشیعری ھاوڕێ مرۆڤدۆستکانی 
کاراکت بارەت بسیاسی و س رمانگلی فری مۆد

 یوتۆپیاییکان ل سفرنامکی کۆمیتییکانی
بۆ مایی . دا حوکمی خۆیان دەدەنھیثلۆدۆیس
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شرلکان سیییاواقیع و خ تر ئاسکپنواندنی خو
خونر سرەتا بسرسووڕمانوە . بناو یکدا دەچنرن

  . ڕووبڕووی ئوە دەبتوە
دا ب نامیک یوتۆپیاتوانج پوەنراوەک ل یارییکی 

 ڕوو ل کاتبی شاری مووردا یدەستپدەکات، ک تیا
پتروس : نیب التی( دەکات پیتر ئاجید، ئانتڤرپن

ۆتۆکۆلی یاداشتی قسکانی  دەکات پو داوا) ئایجیدیوس
ۆڵ بکات و ھر ھیکی تیادا دا کۆنتھیثلۆدۆیسلگڵ 

بۆ گانوەی گشتکی خودی . بوو ڕاستی بکاتوە
وەک پیاوی سرەکی و ی ناوبراو ھیثلۆدۆیسیوتۆپیا 

چوارچوەی کۆی بنیاتی . نووسری ڕاستقین دادەنرت
 پرسیارەی لدەکوتوە، ک ئاخۆ توگۆک ناچاران ئوگف

دا چ یوتۆپیا دەوت لناو خیای دوورگی اریشیک
   کارەی؟

لوەدای، توانج دژواریی ھسنگاندنی نامکان 
بکیتوە، ئو دۆخانت ک ب  وداپوەنراوەکان ج

بکن و  شوازکی زۆر فکری چواشکراون، برچاو
 مووربو مت گورەی . نیان بناسیتوەبھای وتکا

ئوە نیشان دەدات، ک کارەکی ئاراستی کام بازنی 
کتومت . خونر دەکات و کام کلیل کلیلی تگیشتن ل ئو

 وە، کتوە ڕوون دەبی ئندی کارەکر فرەڕەھبل
ڤیلی لگڵ .  فکری مرۆڤدۆستیییوتۆپیابابتی سرەکی 

  :ۆڤ دەتوانت بت ک مرئرتسگربر
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" سیحییی ھاوفکرە می بازنیوتۆپیا ئاراست
مرۆڤدۆستکان کراوە، ک زمانی نووسر ب جووتماناوە 

دەستیان بسر زمانی التینیدا واتا ئوانی . تدەگن
 ل توانایاندایو ل یدایھنسبگت توانج و ڕەخن ".  

 موورکاتوە، ک  ئوە تۆخ دەیوتۆپیاسرووشتی ئدەبیی 
چاک دەزانت، تنھا جدییتی ڕەگووڕیشی شتکان 
نادۆزتوە، بکو زۆر جار شۆخی و توانج ئاسانتر 

 توژینوەیکی یوتۆپیالو ڕوانگیوە . دەیدۆزنوە
 لگڵ ھاوڕێ مرۆڤدۆستکانیدا موورمرۆییانی، ک تیایدا 

فکر و خیاڵ سبارەت ب سرووشتی مرۆڤ ئاوگۆڕ 
  . دەکات

لڕووی ئدەبییوە توژینوە مرۆییک لوانلوە ل خیاڵ 
 بردەوام لگڵ موور. و فکرە و زۆر کارامان نووسراوە

پیتر ن کاتک داوا ل ونمو خونرەکانیدا یاری دەکات، بۆ
 ھچن ھیثلۆدۆیس دەکات کورتی سفرنامکی ئاجید

ی، پرسیاری بکات یاخود ئو ئرک دەخات سر شان
 ل چی بشکی یوتۆپیاییکان دوورگیلبکات، ئاخۆ 
دایجیھانی نو .ردووکیان کتومت بیریان چووەچونکھ  

چونک بیرمان نبوو لی بپرسین و ئویش : "ئوە بکن
بیری نبوو پمان بت، یوتۆپیا دەکوت چ ناوچیکی 

  ."ئو جیھان نویوە
ئدەبی و توانجی کارەک نیشان ھموو ئو شتان نایابی 

ک بتواوی ڕووی ل چاوی ئو خونرە دەدەن، 
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مرۆڤدۆستانی ک دەستیان بسر زمانی یۆنانی و 
ین . التینیدا ھر مووردەی بۆسانی کارەکوەرگ 

ئوەی . زمانی ئینگلیزی ب جختوە ڕەتکردووەتوە
تی ئو ھاوڕێ سدلسدە ئوەی ک ئو نووسین ئاراس

 ب کنووسین توانایاندای ل ی کراوە کمرۆڤدۆستان
  . ھموو گرێ و گمکانییوە تفسیر و ڕیزبند بکن

 بۆ یوتۆپیا دیتمار ھرتسبۆی ب بۆچوونی من تگیشتنی 
  :ئاماژەی بۆ تنگیشتنی کاتک دەت

" شکی کتیتۆمارکردنیو کۆم کانو سیاسیی 
. ک لسر چارەسرگلکی مومکینی کشکانمشتووم

ڕەخن و پشنیاری چارەسرکردن لالین 
کتبکی . ڕووگفتوگۆکانوە ب ڕاشکاوی دەخرنھاو

کی شاراوە لیامم پب ،قورس ئارادا نیی".  
وە بوانچبۆچوونی من ،پ تۆبزی بۆ موور ب ب 

 بچت یایدا ڕۆشنبیر دەنووست، ک ل تواننوخبیکی
بنجوبناوانی ڕاستقینیی یاخود داھنراویی دوورگی 

ھموو ئوانی ک ئو توانا زەروورەیان پ . وەیوتۆپیا
نبخشراوە و پروەردەکیان بش ناکات، تاوەکو ھست 

 ب ن ن، لی بککتوانج ب ساتیر و ن ب شۆخی و ن
 یثلۆدۆیسھئوان زیاتر وتکانی . کارەک حای نابن

ەوە و ل نوکت و تۆماس مووردەخن پاڵ بۆچوونی 
تنھا ئوانی ک دەتوانن . جدییتی نووسرەک تناگن

پشتی کوالیسی گم مرۆڤدۆستانک ببینن، دەتوانن 
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کتومت . حقیقت قوکی تکست ساتیرییک ببینن
لبرئوەش ک مرۆڤ ب ھق دەتوانت باس ل پیامکی 

  . شاردراو بکاتح
 یوتۆپیا ل یبا بگڕینوە بۆ سر ئو حوت پوەرە
ئوەی لرەدا ! فلسفی سیاسییدا، ک من پشنیارم کردن

حوت پوەرەک بخاتوە پش چاوی، دەبینت ئوە یکم 
 دەبییک بۆ یوتۆپیا ئسنوور وەری ناوبراوە کپ

. ومکین دەکاتکی مووردا میوتۆپیاباوەکانی ئمۆ لگڵ 
   : ئو پوەرە بم شوەی بوو

کان ئو تیۆریی دەوتداریانن، ک ی سیاسییوتۆپیا. یک
وەسفی کۆمگایکی خیای و مۆدلکی دەوتداری 

  . خیای دەکن لناو جیھانکی تایبت ب خۆیاندا
ون وھبت بم یوتۆپیایکی ئدەبی وەک بۆ نم

 ل بازنی یوتۆپیاکان ل ی جۆرج ئۆرول"١٩٨٤"
  . فلسفی سیاسییدا دەردەکرت

ن و بۆ نمو، بۆ مسلی گۆشنیگا سیاسییکانبم ئی
، ک لم ٢کۆنسپی یوتۆپیایکی ترانسھیومانیست

وەک .  گوومانی تیادا نیی ئوان سیاسیینبرگدای؟
ھموو ئو یوتۆپیایانی ک باس ل دۆخی کۆمگا دەکن، 

مرۆڤ ھ و سنوورە سیاسین کگا"تا ئو " کۆم
  . تکڵ بکات" سیاست"

                                                
ئاراستیکی فلسفیی، ک دەیوت سنووری دەرفتکانی مرۆڤ لڕی بکارھنانی پرۆسی  2

  . تکنیکییوە برین بکات
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بم ب بۆچوونی من لرەدا مسل یوتۆپیا ل فلسفی 
سیاسییدا نامنت، چونک چیدیک وەسفی کۆمگایک 
تایبت ب جیھانی ناوخۆی یاخود مۆدلکی خیای 

یین بکو زیاتر بیرۆکی یوتۆپیا. دەوتداری ناکن
  . ی سیاسیسبارەت ب گۆشنیگای فلسف

ئوەی ک سرنجی سرەکی بخیت سر سرجمی 
کیکۆملتداری گا، داوای مۆدگا و دەوی کۆمیاخ 

بکیت، مرج نیی مانای ئوەبت قس بدەم یوتۆپیاوە 
یدیال ک شاینی ابکیت وەک نخشسازی دەوتکی ئ

 خۆی تنھا ب یوتۆپیا. تئوەبت کۆششی بۆ بکی
گر ل دەمی . ڕووکش سرکوتنمان دەخات بر چاو

  : ەوە قس بکینبارنووڤداگمار 
 لکی کۆمگایک نبووەیوتۆپا ئامانجی کشیک، مۆد”

 نخشسازییکی خیای ول واقیعدا دروستببت، بکو
ە، کۆمگای، ک دەزگاکانی وا ل خونر دەکن بیربکاتو

ئویش کتومت لبرئوەی مودای فنتازییک وەک 
  ."خۆی دەمنتوە و لدەست ناچت

ئامانجی تزی کۆتایی من کتومت سنوورکشانکی لو 
چشنی لنوان بیرۆکی یوتۆپیایی و یوتۆپیای ئدەبی 

من لسر ئوە . برامبر یوتۆپیاکانی فلسفی سیاسی
 تۆماس موورکارەکی تفسیرکردنوەیکی : سوورم

دەرفتکی تایبت ب بواری توژینوەی یوتۆپیا دەدات، 
بشکی گورەی ڕای گشتی وا لبکات سرلنوێ گرنگی 
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بگومان . بداتوە ب نخشسازی مۆدلی دەوتداری
ئوە دەکرت لڕی مۆدلی ساتیری دەوتداری وەک 

یش بۆی یۆئاخیم فست.  بکرتەوەموورئوەی 
رکوتووە ک ئوە دەرفتک بۆ یوتۆپیا ل فلسفی دە

  : سیاسییدا
گر ئوە ببت ب بۆچوونکی سروەر، ئوا یوتۆپیاش "

ئو جگای بدەستدەھنتوە، ک زەمنکی درژ خاوەنی 
بوو و سرەتا کاتک دۆڕاندی، ک چیدیک نیدەویست 

 بت، بکو مۆدلکی واقیعی و تنزڕەخن و 
یڕت بۆ سبک بیرنامب . ی مرۆڤ لو دەرسئ

چندین ماندوویی بھدەر و چندین کارەساتی ئاوەھاوە 
وەریدەگرت تنھا دەتوانت ئوە بت، ک ئو ھیچ 
پیوەندییکی ب سیاستی پراکتیکییوە نیی، بکو 
وەچی جیھانی فنتازیای و باشترە لو سنوورەی خۆیدا 

زیاتر گمیکی فکریی بۆ پکوەژیانکی ئو . بمنتوە
دروست، شتک ل نوکت و فکر و ل ھمان مادەی داستان 

  ."و ئفسانکان دروست کراوە
بۆی دەکرت حوت پوەرەکی من لڕووی ناوەڕۆکوە 
سادە بن، بم دەشکرت النی کم سرەتایک بن بۆ 

لسفی تگیشتنکی نوێ ل دەستواژەی یوتۆپیا ل ف
  . سیاسییدا
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  غووسۆموور و 
  الیزەکراو؟انکی مۆڕتامزرۆی جیھ

  بالنگا پرات ڤالدس
  
  
  

 وەچی سدەی جیاواز و غووسۆ و موورئگرچی 
مرۆڤ دەتوانت ل نووسینی بم نتوەی جیاوازن، 

 سبارەت ب زۆرک لو یھردووک نووسردا لکچووی
بم . ر کردوونبدۆزتوە ک کاریان لسان دماد

بتایبتی لکچوویی لوەدا دەدۆزتوە ک چی شتک 
ھردووکیان کار لسر کش ھرە : پانریان بووە

گرنگکانی سیستم سیاسییکان و کاریگرییکانیان 
  . لسر مرۆڤ دەکن

ش ل ھلومرج ژۆن ژاک غووسۆ و ھم موورھم 
زەمنی خۆیان  و داراییکانی کۆمیتیی و یسیاس

. ڕوورکردنوەکانی خۆیانمان بۆ دەخندەکۆنوە و بی
وتیان برامبر وووکیان ل کارەکانیاندا ناڕەزایی ھادھر
 ەوەکانیبتاک تش چاومان دەسپ نوروپا دەخئ – 

دا پنج دەخات سر خراپی دۆخی گشتی یوتۆپیا ل موور
گربستی " ل شغووسۆبریتانیا ل سدەی شانزەدا، 

  . دا ھمان شت لسر سدەی ھژدە دەکات"کۆمیتی
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ل ڕوانگی کشکانی زەمنکانی خۆیانوە ھردوو 
وەک کش مام لگڵ عدالت، یکسانی و بیرمند 

کش ئبدییکان . ئازادی ل سیستمی سیاسیدا دەکن
بۆ دیاریکردنی ئولوییت ل ناکۆکی نوان 

ەندییکانی تاککس و برژەوەندییکانی برژەو
 وەردانی میری لی دەستتشروەھا کگادا، ھکۆم

 موورمامی تاککسدا، مۆتیڤگلكی دیکن، ک لالین 
  .ڕوو وردی دەخرنوە بغووسۆو 

ن، ل کئگرچی ئو پرسیارانی ک ھردوو نووسر دەی
 وەمی ل یک  دەگن ببنڕەتدا ل یک دەچن، بم

. جیاواز، چ لڕووی ناوەڕۆکوە و چ ل ڕووی فۆرموە
دا ب جختوە "گربستی کۆمیتی" ل غووسۆلکاتکدا 

فۆرمکی دەوتداری وەک باشترین فۆرم پشنیار دەکات 
) بژاردن، کریسترۆکراتی ھفۆرمی ئی بپ

ھسنگاندنی ئو سرلنوێ دابژرتوە و 
، ٣)بکرتوە، فۆرمکی ناسراو ک تاقیکرابووەوەھموار
 کارکی نووسیوە، ک بھۆی گم و جووتمانایی موور

. توانجئامزی بشوومارەوە تفسیرکردنی زدە دژوارە
وەیوە ئتنی دەمل وەی بئاخۆ ویست،ئ و و کتی ئی

 شتانی ک باسیان دەکات، بچن بواری ھموو
جیھانبینیی ڕاستقینکی . د ناجبجکردنوە یاخو

وازی نووسینپشت ششارداوەلوە خۆی حیم . کب
                                                

3 وکاکۆماری ڕۆم و سیستفمی سیاسیی ئتی جن. 
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 و یوتۆپیانیازەکانی لوەی ھوی تفسیرکردنی بر
 بدرت، ھندک لو گۆشنیگایانی گربستی کۆمیتی

ک دەچنوە سر یک و ھروەھا ھندک لو خانی 
  :ک لیک جوودان، شیدەکرنوە

سرەتا نیگامان دەخین سر داوا و کۆششی ناوەڕۆکی 
کسازییخشردوو نزراندنی . ھدام کخشردوو نھ

ی وەک بنچی جیھانکی نوێ و یسیستمکی سیاس
 غووسۆئو دوو جیھانی ک . ڕووکی نوێ دەخنمرۆڤ

لالیکی ) ەوەھیثلۆدۆیسل دەمی  (موورلالیک و 
کۆمگای تواو ڕکخراو و وو دیکوە باسی دەکن، د

اھنگیدا ایاندا ئندامکان پکوە ل ھمین، ک تیھارمۆن
بم ل ھردوو حاتکاندا ن . دەژین و بختوەرن

 کی سرووشتی لھارمۆنیی کی سرووشتی، نکخستنڕ
ل ھردوو ونکاندا ھریک ل ڕکخستن و . ئارادان

نجامی ئین، بکو دەربختوەرییکان کردەی سروشت ن
ھردوو . فۆرمکی دیاریکراوی دەوتداری و سیاستن

رج، کم وەیان کردووە بئ کارەک بمرۆڤ ب 
جۆرە ناتوانت ببت خاوەنی سیستمکی سیاسیی لو

جیھانکی ئمین و ھروەھا مرۆڤیش ناتوانت مرۆڤکی 
ھم ل دەوت دروستکراوەکی ناو . باش بت

شدا تنھا یاساکان غووسۆلوەی  و ھم موورکی یایوتۆپ
، ک بتوانت کۆمیتینخالقی مرۆڤکی بڕاستی باش و 
مرۆڤک ک دەوت ل : بب الدان لناو کۆمگادا بژی
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قابی داوە، مرۆڤک ک بب خۆپرستی، 
 دیک نمایش ژەوەندیخوازی و تایبتمندی خراپیبر

بتمندییانوە مرۆڤ دەتوانت بھۆی ئو تای. دەکرت
باس ل بنیاتگلک بکات، ک ئامانجیان پروەردەی 
بھاکان، ئامانجیان دەزگاگلک، ک پیوەندییکی 

 زییان بھبمۆڕبیکی دیاریکراوەوە ھالیکردن .  
 دی دەکات، کک بتی یوتۆپیادا دەودوورگ مرۆڤ ل

 کلحساب بک بموو شتتتیایدا ھوەدەچڕب .
وێ بکان لورە و دانا و سۆلیدار و مھیم مرۆڤگت و د

دوورگک نمایشی کۆمگایکی یکسان، ک . گواین
تیایدا دەستکورتی و پداویستی جبجنکراو بوونیان 
نیی، ک تیایدا مرۆڤ سربخۆ ل سروەت و سامانی 

کی  جیھانک ک بب پارە و مو–قدری دەگیرت 
تایبتی برگدەگرت و ک تیایدا برژوەندی خود بوونی 

یگا ھرژەوەندی کۆمنھا بکو تب ،نیی .  
یک ب بۆ گیشتن ب ھموو ئم شتان، دەوت تنانت 

ل . کدەخاتتییکانی ڕویکی وردەکارییکانی ژیانی ھاو
بیان دەدات، کۆنتکقاروەردەیر پژیان دەکات، لی ۆ

ھمیشییدان، ک نک تنھا ب فرمی ڕوودەدات، بکو 
زیاتر لڕی چند نریتکی دیاریکراو یاخود 
. ڕوشونگرتنبری ڕۆژانوە ل فۆرمکی دەرسداداندا

نوەی یوتۆپیاییکان لگڵ ھموو ژەمکدا لڕی خوند
الییوە، یاخود لڕی تکستکوە ب ناوەڕۆکی مۆڕ
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لگڵ بساچوویکدا، فردەبن چۆن گفتوگۆیکوە 
، وەک لڕی عادەتکانیانوەھروەھا . ھسوکوت بکن

ن لڕی ئاوگۆڕی خانوەکانیان یاخود وبۆ نمو
تماشاکردنی کوتوبندە ئاتوونییکانی کۆیلکانوە 

و و بک،فردەبن، ک سامان و خۆشگوزەرانی ئرنی نین
ژیانی تاک . ا مایی پکنین، ک لڕاستیدا تنھکگمژەیی

ب تاکی ھر یوتۆپیاییک بوچان ئاراست و چاودری 
یاسا ب س لت، تاوەکو ھیچ کدات  دەکرکان النکۆم

 بخات ،یھ ی کو ھارمۆنییو جۆرە ئكی لشت و ب
  . مترسییوە
ۆ یاییکان لوە ناچن پی بو کۆنتبم یوتۆپ

ی دەوکوتووندوتۆرن، بوان زیاتر وت بالی ئ 
کی ئاساییشت .ی بۆ ئت ھۆکارەکوە، دەشتڕوە بگ

ی بت ک سیستم سیاسییکیان سیستمکی دیموکراس
فرمانبرەکان لالین .  یاخود النی کم وەھا دەرکوت–

ش یاتیانوە ھدەبژردرن و دەستووری یوتۆپوھاو
ئرکی سرەکی خۆی ل ئوە نیشان دەدات، ک ئو 

ی ژیانی مرۆڤکاندا دەبینتوە، چونک وەک ل یربختوە
  :دا ھاتووەموورکی یوتۆپیا

   ."دایەببوای ئوان، بختوەری ڕاستقینی ژیان لو"
ی تدەسگرنگتر و باھا گرنگانو بموو ئھ تر ل

دەوتوە، ک ل یوتۆپیا سروەرن، وەک کۆندەری، 
سوودی و بزەیی، ھمیش  ، گوایی، بئیشکری
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ئاسایش پدەچت ل سیستمی . ئاسایش و ئاسایش
و ئاسایش ویوتۆپیادا تنھا گرنگییکی برگری نبت، بک

 ،یکی پاراستنی ھنیگایموو گۆشوەی ھندەی ئواتا ھ
ترسی بۆ تان دوور ڕابگیرن، ک م سرسخئو شت

کان ھر یوتۆپیاییوەسنوی دەنو پش کان . یترسییم
یکک لو . لالین دەوتوە پناس و دیاری دەکرن

 مترسیان ھژاریی، بم بدخوویی گشتیش وەک بۆ
چاوچنۆکی، کارنکری، چونک ھموو ون لووتبرزی، ونم

ئو شتان دەتوانن ببن ھۆکاری ئوەی، ک مرۆڤکان 
ئویش ئوەی ک چارەنووسی خۆیان نپکن، 

بۆی دەبت ل دوورگک . بوونوەرکی باش بن
  :ھوبدرت ڕگرییان ل بکرت

" نھا لوەرەکان تموو بوونچاوچنۆکی و ڕاووڕووت ھ
ندە دەترسنت؛ تنھا الی ئو مرۆڤ یکمووکوڕی ئا

لوتبرزیشی دت سر، ک ب ناوبانگی دەزانت لڕی 
وە خۆی لوەکانی دیک جوودا ڕەونق و شتگلی زیادە

 جۆرک ل الوازی مرۆڤ، ک ل چوارچوەی –بکاتوە 
دەستووری کۆمگای یوتۆپیادا ب ھیچ شوەیک جگای 

  ".نابتوە
ری دوورگی یوتۆپیا ب ولتوومرۆڤ دەتوانت ک

نوەک تنھا لبرئوەی : اتوری مشوور ناوزەد بکولتوک
 ھمیش بۆ دوو سای دییکاندھموو پداویستیی ما

داھاتوو دروست دەکرن و ھژاری وەک شتکی 
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 و لبرئوەش کوموستحیل تماشا دەکرت، بک
. ای ئسن بوونی نییدەرفت بۆ کردنی کارکی نامۆڕ

بو چشن مامی دروست و سرڕاستی یوتۆپیاییکان 
تی فریوخواردنیش لت دەرفنانت رکراوە، چونکمسۆگ 

  . دەستناکوتیوتۆپیا
مکی حوکمکردن نیشان دەدات، ک دەوتی یوتۆپیا فۆڕ

ایش ڕۆیکی گورە و مۆڕکو ب،ک تنھا سیاستتیایدا ن
 ڕکخستنک ک سرکوتنکی لسر ئخالقی. دەبینت

ەبت سیستمک، بۆ ھر بۆی د. مرۆڤکان بنیاتنراوە
 بخوقنت، ک ات، مرۆڤکی نوێئوەی کاری خۆی بک

مرۆڤک، تواو گوایڵ و ب : یوت برھستی بکاتنا
  . جیاوازی پیەوی یاساوڕسا سیاسییکان بکات

 مرۆڤکان ل نیشتیمانی یوتۆپیاییکاندا یبختوەری
و برھمی سیستم ووابستی تاککس نیی، بک

ندە یسیاسییکی و ل ئازادبوون ل ھر خمکی ئای
کھاتووە، ل ژیانکی دخۆش و ئارام، ک تیایدا مرۆڤ پ

  . پویست ناکات بۆ بژوی ژیانی خۆی ھلرزت
 بھمان شوە پشت ب غووسۆمۆدلی کۆمگاکی 

مرۆڤک دەبستت، ک تنھا دەتوانت ل ڕکخستنکی 
مرۆڤک، ک دەبت دۆخی جارانی . تایبتدا بوونی ھبت
اوەکو ببت ب بوونوەرکی تواو خۆی بجبھت، ت

 مرۆڤ بوونوەرک، ک ل غووسۆبۆچوونی بپی . نوێ
دا لو دۆخ. اکەو و ئاژەئاسا بووەدۆخی دریندا ت
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 زیاتر نبووە ل ئاژەکی نادیاریکراو دامرۆڤ ل پداویستی
و ھر بۆیش ل قۆناغکدا ژیاوە، ک تیایدا ئخالق و 

  .و ناعدالتی ھیچ واتایکیان نبووەبدخوویی، عدالت 
کاتک مرۆڤ کوت ژیان لناو کۆمگادا و کاتک لناو 

 ،غووسۆمرۆڤکاندا خاوەندارتی سریھدا، ب وتی 
لناو مرۆڤدا ھموو ئو حسرەتان تشنیان ئوکات 

بوون کرد، ککی خراپتوەربوون ت بوەی ببھۆی ئ  :
 ڕزی بپاینیش لالی بووە و بکونک تنھا مانوە،

لو کاتوە مرۆڤ بوونوەرک ک بر ل . شتکی گرنگ
. ھرشتک خۆپرست و ھمیش شڕ بۆ خۆی دەکات

رە بوان ھنک لیکبر  کسکاندا لتدەس
ترکردنی برژەوەندییکانی خۆیان کوت گڕ و ژیانی 

اتک یکک لو مرۆڤکانی ناخۆش کرد، بتایبتی ک
بۆ . دەستداران ئوانی دیکی کردە ژردەستی خۆی

نیکی لبارە بۆ ئوەی، و دەستی ستمکار نموغووسۆ
ک یکسانیی سرووشتیی درینک چۆن لناو مرۆڤکاندا 

انوە لناوچووە و کبھۆی تووندووتیژی تاککس
 پاشخاندا لبردەم ئو. ئازادی مرۆڤکانی لناوبردووە

یکی خۆی پشنیار "گربستی کۆمیتی "غووسۆ
گربستک، ک بیارە ھلومرجکانی ژیان . دەکات

باشتر بکات و لڕی ئوەوە مرۆڤکان ئازادی و یکسانی 
گربستک دەبت ل کۆی ھموو . بدەستبھننوە

مرۆڤکانوە دروستبت، دەبت پارزگاری ل ھموو 
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انی بکات و ل کۆتووبندەکانی دەست ئندامک
بپی گربستک، . دەرەکییکان ڕزگاریان بکات

مرۆڤ نیی انی نوێ چیدیککو،حوکمئیرادەی و ب 
  .ەگل: کۆمگا، واتا

 وە لستبو گری ئڕل گایو کۆمزراندنی ئدام
کوتن ل کڕ: کردارکی سرنجاکش پکدت

ک ب بوونوەری  تایوەتی مافکانڕادەستکردنی توا
 غووسۆبو ھۆیوە، ک . کۆمگاوە سرچاوە دەگرت

 ک بندامر ئھ ی، کیگا نوو کۆمکی ئی دەستپخا
تواوی تسلیمی دەبت، بۆ ھمووان یکسان دەکات، ھیچ 
کس برژەوەندییک لوەدا نابینت، کۆمگاک بۆ ئوانی 

  . اتدیک سخت و دژوار بک
 بباسمان کرد، ب ی کرداربوونو دەستبر ئگ

 دەرەنجامی یکگرتنکی غووسۆھلومرج ڕووبدات، ئوا 
ھندە بلک دەبینت، ک ھیچ ئندامک چیدیک پویستی 

بگومان ئوە شتکی ڕوون . بوە نابت شتک داوا بکات
ک ئو کرداری دامزراندن شتکی ھندە ئاسان نیی و 

 ڕوونی غووسۆبۆی . فشارکی زۆر دەخات سر تاککس
 ینو کخستنو ڕت یاساکانی ئت، دەبوە و دەدەکات

 گۆڕینی سرووشتی توانستی: توانستکی گورە لخۆبگرن
 خۆی لو ئرک ەریاسادانی ئو گرنگی ناوازە. مرۆڤ

  :سرەکییدا دەبینتوە
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"ک، کسکموو تاکوھخودی خۆی کی  لسکە تاک
و بۆ خودی خۆیشی کام  یتکی دروستبووە، بککۆم

 س لکوەی تاکل ورەتر، ککی گکۆم ک لشب
چوارچوەی مانایکی دیاریکراودا ژیان و بوونی خۆی 

بکیت؛ ل  بھزیوەربگرت؛ گۆڕینی دۆخی مرۆڤ، تاوەکو
جگای ژیانکی فیزیایی و سربخۆ، ک ھموومان 

 و بوونکی پی بخشیوین، ژیانک وەک بش شتسرو
  ."  دابنیتایمۆڕ

ب مانایکی دیک، مرۆڤ چیدیک بوونوەرکی تاکەو 
مرۆڤ دەبت .  بشک دەبت ل کۆمكوت، بکونامن

لرەدا . ل ئستاوە خۆی ب بوونوەرکی کۆمگا ببینت
 ک کگۆڕانی مرۆڤ لسرەی تیامنمنتبۆ ،دا س 

.  ئاسوودەیی کۆمگای پشینی ھیتییک کوھاو
 ھمیش لگڵ برژەوەندییکانی دەبت برژەوەندییکانی

و وخۆپرستی نابت بمنت، بک. کۆمگاکدا کۆک بن
ستی وتی نیشتیمانپروەر، ک لڕی ئو گربوھا

 یکگرتنوە ماف بدەست دەھنت و ئرک دەگرت
  . ئستۆ

و گۆڕان نیشانی دەدات ک لگڵ گربستی ئ
 و  مرۆڤکان جۆرکی نوێ ل مامکۆمیتییکدا بۆ

لڕی ئو گربستوە . ھسوکوت دەستپدەکات
دەتوانن خۆیان ل دۆخی سرووشتی دووربخنوە و 

ان لبارەی پشتر ھیچ شتکی. وتیبوونوبگن ئاستی ھا
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 تنھا شڕ بۆ مانوە و وە،باش و خراپوە نزانی
 پچوانوە، ب. برژەوەندییکانی خۆیان الیان گرنگ بووە

واتا ب . ڵ بۆ مرۆڤ بنیاتدەنتاگربستک مۆڕ
خۆپرستی ری ، ک بھۆیوە بزونایکردنکمۆڕ

 غووسۆ.  دەدرتایی ژیرمرۆڤکان ل قابکی مۆڕ
  :سبارەت بوە دەنووست

ۆخی سرووشتیوە بۆ ئاستی ئو پڕینوەی ل د"
 گۆڕانک دەخوقنت ک مایی ،وتییتی ل مرۆڤداوھا

سرنج، چونک بھۆی ئوەوە ل ھسووکتیدا عدالت 
 دەدات ب و ڕەوشتوە و ئتریزە دەگرگای غج

ئستا، کاتک . مامکانی، ک پشتر لی کمووکوڕ بووە
 دەگرتوە و ماف ئرک جگای بزونرە جستییکان

جگای تماح دەگرتوە، ئو مرۆڤی ک ھتا ئستا تنھا 
کردووە، خۆی ب ناچار دەزانت بپی وخۆی ڕەچا

دەستووری بنڕەتی جیاواز مام بکات و برلوەی گوێ 
  ." ل میلکانی خۆی بگرت، پرس ب دانایی خۆی بکات

ت لوگ وا دەردەکڕو ڕای دروستبوونی ئ کخستن
تی ئو وتنھا وەک ھاو. وە مرۆڤ ببت ب مرۆڤنوی

. کۆمگا نوی مرۆڤ تایبتمندیی مرۆییکان وەردەگرت
 وەی کر ئست لت سوور بوە مرۆڤ دەتوانو ھۆیب

 یقینکی ڕاستوکات مرۆڤنھا ئمرۆڤ ت– و چیدیک 
دەبت  لپاش ئوەی –ھسوکتی ئاژەییان نیشان نادات 

  . وتیوب ھا
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 وەک ،داغووسۆ لو کۆنتکستی ،بختوەری
ی، ئازادی و یکسانی پناس یبدەستھنانی پارزگار

ب . ئازادی لناو ئو س بھایدا گرنگترینیان. دەکرت
،  ئازادی تایبتمندییکی نموونیی مرۆڤ،غووسۆوتی 

بم ل . ودا بکرتوەک ناتوانرت ل سروشتی مرۆڤ ج
تی بووندا لو چشنی ک ل دۆخی ودۆخی ھاو

سنوور نییبووە، بو . سرووشتیدا ھئ کینو کخسنتڕ
.  بیوت بیکاتیئازادیی نادات ب مرۆڤ، ھرچییک

وەی کئازادییمانای ئ ب موو "ی نادیاریکراو نییمافی ھ
ئو ئازادییی ک مرۆڤ لسایی . ی ھبت"شتک
. ایی دەستی دەھنت، ئازادییکی مۆڕستکوە بگرب

 کی دیکسک ک لسر کخۆیی ھربوە سکالیل
 ک لوتسوکوە ھشکی دیکالیرج و لم دەکات

 ک ،ماح ڕزگاریناوەڕۆکیدایدخویی و تب یارە لب 
و برامبر ب ) مرۆڤنبوەدا ک ئوان دەردەکانی (بکات 

  . گۆایی دەکات یاسا داوای
رتان مرۆڤ دەتوانت بت، لپاش ئو ڕوونکردنوە کو

 و ھم ل نمایشی یوتۆپیای یھم ل نمایشی سیاس
ندەکات، دا، جیھانک تشبستی کۆمیتیگری یسیاس

تواوی بیکوە  اڵ بک تیایدا سیاست و مۆڕ
ل ھردوو حاتکدا ونی سیستمکی . پیوەستن

ی دەکشرت، ک بۆ ئخالقی مرۆڤ لیک کاتدا ییاسس
مایم بنم و ھرھم بی ھسترجرەڕای . بس
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نجامی چند ئوەش وا دەردەکوت بختوەری دەرە
لگڵ ئوەشدا مرۆڤ ل ھردوو . ی بتیکردەیکی سیاس

کارەکدا ونای سیر لکچووی جیھانی ئخالق بدی 
قناعتی،  بان، یکتی، ئارامی، پکوەژی. دەکات

گوایی، سروەری یاساکان بۆ ھردووکیان بھمان 
بۆی ئم وتی دەشت ھی ناو ھر یکک . ٤ڕادە گرنگن

  :لو دوو کاران بت
"سرەت مرۆڤ لنھا حئاست خۆشگوزەرانی خۆیدا  ت

ئوانی ک یاسای حسرەتکانی مرۆڤ . کور دەکات
نن، ڕووخچ دەکموو ملکی ھقینری ڕاست

  ."ئوان ئو مرۆڤانن ک ھق سزا بدرن: حکومتکانن
                                                

ن کوتکئو ڕ .کاندا ئوەی زەق دەبتوە سروەری کۆمگای بسر تاککسدال باسوخواس 4
ل ش، کوئیزافییرەوە ناڕاستت،  سدیدەکرتۆخی ب ند بگادا ھناکانی کۆمو کرا، لخۆ باسی ل

ک دەبت ھۆکاری تفسیرگلکی بشوومار، ک ل ھردوو مۆدلی کۆمگاکدا فۆرمی ڕکخستنی 
 ب سرکوتنی ناکۆکی نوان برژەوەندی خود و برژەوەندی کۆمگا ھمیش. کۆمنیزم دەبینن

ئو دەستبرداربوونی مافان ک ل گربستی کۆمیتییکدا ھن و ھروەھا . کۆمگا کۆتایی دت
تی بکین وئو غایبییی خاوەندارتیی الی یۆتۆپیاییکان، وا ل ئم دەکات باس ل توانوەی ھاو

سادانانکی بلکدا ئیرادەی تایبتی بو شوەی بپی غووسۆ بت دەبت ل یا. لناو کۆمگادا
مدا ئیرادەی کۆمگا یاخود ئیرادە فرمانەوا سروەرە و تاک ئنجال دەر. رتوەدتاککس بکوژن

قق و ناھوەری ھی . پدوورگ گا لتی کۆموییولن یوتۆپیائالیت، ڕافایل لەوە باس دەکر
  . سقی خۆی نیی، ھمووان زەنگیننس خاوەنی ڕئگرچی ھیچ ک: کاتک دەت

ئو نمایشانی گۆشنیگا ئخالقییکان دەتوانرت لو ونی جوانکیلیی کۆمگادا وەک ونی 
 ل تی و پڕۆحی یارم ورە و بمووان دەست و دڵ گتیایاندا ھ ن کماشابکرورە تکی گزانخ

ەوە دەردەبت، ڕافایلجۆرکی تایبتی لڕی  ئوە ب موور. خۆشویستی مام لگڵ یک دەکن
غووسۆش زۆر جار دەگڕتوە بۆ سر . سرتاپای دوورگک بریتیی ل خزانک: کاتک دەنووست

ئوە، کاتک باس ل دەوتک دەکات، ک تیایدا ھموو تاککسکان یکتری دەناسن و ئو خووە 
  .    تییکانوات خۆشویستییک بۆ ھاوشیرین ک خۆشویستی نیشتیمان زیاتر دەک
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یدا جیاوازی ھناکردووک ووان ھنوەشدا لڵ ئگل :
ل . لوە دەچت ڕوونترین جیاوازی ل مانای ئازادیدا بت

سرەڕای . دا ئازادی فکرەی بنڕەتییغووسۆکارەکانی 
ۆڤ ل نووسینکانیدا ھموو ئو ناکۆکییانی ک مر

سبارەت ب دەستی ڕەھای ئیرادەی کۆمگا بسر 
تاککسدا بدیدەکات، الی ئو ھمیش ھوی 

رداینتس وەی ئازادی لشتنمای . ھئازادی بن
یکتیییستی کۆمبتی بۆ : گریستی کۆمبگر

، ک ئوە تشنی پدراوە، ژیانک ل ئازادی و یکسانیدا
یکسانی جارکی دیک مرجی پشینی ئازادیی، مومکین 

دا ھموو مرۆڤکان ی، ک تیاداتنھا ل کۆمگایک. بکرت
لسر بنمای یاسا و ل ئاستی کۆمیتیدا یکسانن، 

ب کی دیککچی یس ملکویست ناکات ھیچ کتپ .
و مسۆگرکردنی ئ: یانئوەش ھۆکاری یکگرتنی ھاووت

ئازادیی .  
 کی دیکموو شتھ ت، ئازادی لغووسۆ دە بۆی

  . گرنگترە، تنانت گرنگتر ل ئاشتی
تی یوتۆپیاییدا بزراوەی دەودام وە ئازادی  لوانچپ

کانی نخشی ئامانج سرەکیی. ب زەحمت دەردەکوت
ڕوان ئارامی و بئت سووک : وەچووندەب ک، کرئام

 غووسۆلرەدا نمایشکی .  کار بکاتو ئاسان
ئازادیخوازانترە، چونک الی ئو النی کم مرامی 

ئارادایک لشییخۆب . خشانت خۆبک دەبموو مرۆڤھ
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 تیلیستی کۆمبشداری بکاتگری . دا بوە خائ
یکستبکی گردەستپ .  

 کاتک مرۆڤ:  بباکیی شتکی تواو نرنییغووسۆالی 
چیدیک گرنگییک سبارەت ب کاروباری دەووت نیشان 

 باس ل غووسۆکاتک . ندات، ئوکات دەوت فوتاوە
تۆلرانس دەکات، ئوا مرۆڤ دەتوانت پاراستنی ئازادی 

ھموو دیانتک دەبت قبوبکرت، ھتا ئو . تیادا ببینت
ڕادەیی دۆگماکانی سرپچی نبن ل ئرککانی 

وتییک سبارەت ب ژیانی وئوەیش ک ھا. تیوھاو
ت نییی دەوشک ،یکی ھودنیا چی باوەڕئ .  

 واو جیاوازەیوتۆپیالت کک :  دۆخخشی ھیچ ڕۆخۆب
نابینت، گر ئو خۆبخشیی ل گوایی و ملکچیدا 

مرۆڤ لڕاستیدا دروست نازانت، . پخش نبتوە
 چۆن دروست بووە، بم ۆپیایوتدەستووری دەوتی 

خشی بناو  خۆبک لوەییھیچ شکھاتتی پدەو 
 و کاراکتری یوتۆپیایی. جگی نابتوەیوتۆپیادا 

ل برژەوەندی ئامادەگی فرمانەوایکی لو جۆرە 
وتیاندا، بگیکی ئوتۆ وپکھاتنکی خۆبخشانی ھا

جوھری کۆمگای وانینی بم ل ت. نادەن بدەستوە
رت بباکیی، وەکو جۆرک ل ددا دەتوانییاییوتۆپ

گوایی، واتا پچوانی ئۆپۆزسیۆن، وەک 
بۆی . بکرت تماشاھسوکوتکی شیاو لو دوورگی

مرۆڤ دەکرت لخۆی بپرست، ک ئاخۆ ئو فۆرمی 
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وە وەک غووسۆن حکومانی و ژیانی یوتوپیاییکان لالی
بوەدا ک ئو گلی . کۆیالیتی تماشا ناکرتدۆخکی 

ملکچکراو، ک سرەڕای ملکچییکیان ژیانکی ئارام 
دەگوزەرنن، وەک کۆیل تماشا دەکات، مرۆڤ دەتوانت 

خۆ ژیانی : "ی خۆیب وت.  پرسیارە بداتوەوەمکی ئو
ناو ژووری بندینخانی ژر قکانیش ئارام؛ ئایا ئوە 

 سوێ ئاسوودە بیت؟بوەی لبۆ ئ"  
 رانس لوەی دایوتۆپیاتۆلوەک ل یکی دیکرانستۆل 

وورگک بحساب فزایکی ئگرچی ل د. غووسۆالی 
 سروەرە، چونک ل بنڕەتدا فۆرمی جیاوازی تۆلرانس

ب جشنک باوەڕ ڕگاپدراون، تۆلرانسک سنووردارە، 
مرۆڤ بتوان تزەحم ت باس ک قینرانسی ڕاستتۆل ل

لو بشدا، ک باس باسی دیانتی یوتۆپیاییکان، . بکات
ئوە زۆر ب باشی ڕوون دەکاتوە، چونک نیشانی دەدات، 

  : دەکرت بیروباوەڕ تا چی ڕادەیک محکومجیاوازی
"ل یان وایکان پیوتۆپیایی ر  بۆیسپاش ژیان ل

کارە باشکانمان ھکانمان سزا دەدرین و لسر 
ئوەی باوەڕی پچوان بت، تنانت . پاداشت دەکرین

وەک مرۆڤیش ھژمار ناکرت، چونک سروشتی 
ھیبتداری ڕۆحی مرۆیی دادەبزت ئاستکی جستیی 

وابک؛ کئاژەوە دەکمتریش بیر لوە کوە ت زۆر لن
خۆ بۆ ئو ھموو . تییک ھژماری بکنووەک ھاو

وتیان و بنما ئخالقییکان یک پوول وگای ھادەز
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گرتایرژیندا ڕاینپ ر ترسی ڕووت لنن، گیان ھیچ . ناھ
کس ھی گومانی لوەبت، ک گر وا نبای ھوی دەدا 
ھموو یاساکانی دەوت بالدا بخات، ھتا ئو ڕادەیی 
 چونک ،تی خۆیدا بایرژەوەندی تایبتی بخزم ر لگ
ئو لودیو یاساکانوە ھیچ ترسکی دیکی نیی، لو دیو 

  "ژیانی جستییوە ھیچ ئومدکی نیی؟
لرەدا دەوترت، ئوەی ک باوەڕی ب سزا و پاداشتی 

رت چیدیک وەک مرۆڤ تماشا دپاش مرگ نبت، ناتوان
بت، ئوا بکرت، چونک کسک ک ترسی ل مرگ ن

. زی بۆ یاساکانی دەوتیش ھبتناتوانت ترس یاخود ڕ
 تواو جیاوازە وانینکی بگی تموورئوەش الی 

   .  غووسۆلسر تۆلرانس وەک الی 
لپاش شیکاری ئو لکچوویی و جیاوازیانی ھردووک 
. کارەک، مرۆڤ دەتوانت ل نیازی نووسرەکان بوانت

ک ئو نووسینانی  ب چی مبستغووسۆ و موور
ا نیازیان ھبووە داوای ئو شتان وە؟ ئایۆیانیان نووسیخ

ویان ئوە بکن بواری  ک نووسیویان؛ ویستبکن
جبجکردنوە؟ لڕاستیدا ئو پرسیارە ب ئاسانی وەم 
نادرتوە، بم مرۆڤ دەتوانت ھیچ نبت ھوڵ بدات 

  :وەمک بدۆزیتوە
وبڕووی دا مرۆڤ بگومان ڕوغووسۆل حاتی 

خۆزگیک دەبتوە بۆ گۆڕان و چاککردنی چند 
لومکی دیاریکراوی سیاسییھو فۆڕ. رجکی ئم
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حوکمانی پشنیار دەکات، ک کۆماری ڕۆمی ئانتیک و 
یھ نموون دی خۆی بفی زوەی . جنڕاندنتی گدەرف

ئو حوکمان لسر بوونکی ڕۆژک ل ڕۆژانیان 
ر بنمای ئوەی ک چی ڕوویداوە، لوە با لس: "بنیاتنراوە

بوەش دەت، ک ." بوانین ک دەکرت چی ڕووبدات
حاشاھنگرە بۆ دوو وەمکی رمانیفستی مژوویی ڕاب

ھموو ئو دژواریی بنچینییانی ئرک سردەمییکانی 
 ت لمرۆڤ دەتوان وەش کمی سیاسی و ئسیست

سیستم و حکومانی مژوودا نموون بۆ دەوت و 
بدۆزتوە، ک بوونیان بگیک بۆ دەرفتگلی 

  .ئایندەئامز
نیی کلکی بمی سیستو چاوەڕم ئرچی . بگئ

، ک ل وەسفکانی گۆشنیگای ئایدیال زۆر ل خۆدەگرن
 دەچن، ئوەی ک یوتۆپیاوەسفکانی دوورگ خیاییکی 

 سروەرن، مرۆڤکان ن ئخالق و بختوەریونمو بۆ
 زگرتن لن، ڕر دەستی خۆیان کار دروست دەکسل
ئو چند یاسا کم عادەت، دەستی کۆمگا بسر 
تاککسدا سروەرە، ھمووان ل چوارچوەی خزانکی 
گورەدا مامیان لگڵ یکدا لوانلوە ل خۆشویستی، 

ار و خۆشگوزەرانی وەک ناچیز تماشادەکرت و ش
، .وتییکان تنھا جیاوازی کم لنوانیاندا ھی و ھتدوھا

 وە نییغووسۆمانای ئ وانت ئت دەکری وا بپ 
ئو، ئو ون ئایدیاالن وەک فکری خیای . بھنرن دی
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ییکی زاف  بوا ناکات دیموکرادسغووسۆ. تماشا دەکات
کراتی بۆی یان باسی ئاریستۆ. و بگرد مومکین بت

وردار دەکات، ی سنوبژردراو یان حوکمانی دیموکراسھ
 ڕوشونگرتنبری ی ناکات، کاتکبم باسی دیموکراس

لی دیموکر. ڕووسیاسیی دەخاتو مۆدی اسبۆ ئ
 م چونکت، بی بۆ دەخوازخۆزگ ک کانییحوکم
ئخالقگلکی ئجگار زۆر ل مرۆڤکان داوا دەکات، 

گر گلک ل : "منتوە ک ناھنرت دیمۆدلک دە
. ی دەبووان ھبای، ئوا حوکمیان دیموکراسخوداوەند

  ."حوکمانییکی بو چشن بلک بۆ مرۆڤکان ناشت
 تیلیستی کۆمبر بگردا نووس کۆتایی ب یم وت

  .ی دەھنتبشی دیموکراس
 تنانت نایکسانی و ھژاری وەک دوو غووسۆ

 مان قبوڵ دەکات، کمووکووڕەکک ندی جیھانتمتایب
لکاتکدا . مرۆڤ ناتوانت خۆیان ل ب دوور بگرت

 ژاری لکسانی و ھکراوە، یوتۆپیانایبغووسۆدا بن 
. ان بکاتوەھودەدات ل کۆنسپتکی خۆیدا کمی

ممریی ڕژروەھا نھو وەھممرۆڤ . کیش الی ئ
ک ستوورکی باشوە ماوەی حکومتدەتوانت لڕی دە

توانت بۆ ھتا ھتای درژ بکاتوە، بم ھرگیز نا
بو جۆرە لڕی قبوکردنی بردەوامی . دایمزرنت

 خۆی ل کاری غووسۆ ،توەمرۆڤ و سنوورەکانی سیاس
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ئو وەک یکک لو :  دووردەخاتوەمووری یوتۆپیا
  . کارانی ک باسی فکری خیای دەکن، پۆلن دەکات

 ی کرامو مک موورئوە بووە کاتنییشوی یۆتۆپیا ب
 موورئایا . د ناکرتننووسیووە، ھند ئاسان ناوزە

دەیوت بو کارە چیمان نیشان بدات؟ چند وەمک 
ی  سبارەت بو دوورگمووربڕای من ئوەی . ھن

ویتی، جۆرک ل ئاماژە، بتایبتی مرۆڤ کاتک نووسی
بشی یکمی کتبک وەک ئاماژەیک بۆ بشی دووھم 
بخونتوە، بم تنانت ئو کاتش ک مرۆڤ ڕەچاوی 

 وەش بکات ککی باوەڕدار بووە و موورئسیحییم 
سبارەت ب دەوتی ( و ئاوگوستینوسماوەیک سرقای 

  .کی بووە)خودا
 ھیبستوون، مانایکی موورجگ لوەی ک ئو ناوانی 

یان ھی و وا ل مرۆڤ دەکن، کتبک ب نرن
ھوستکی توانجبازانوە بخونتوە، ونای کۆمگایکی 
خیای لو جۆرە ل حاتک ناچت، موور ستایشی بکات 

 مرۆڤ کاتک. و وەک شتکی باوەڕپکراو تماشای بکات
 وە یۆتۆپیابیر لنھا – دەکاتوەک تتیایدا ن ک کیج 

ش ئاسواری گوناھیو فریوی و بک،بدخووییکان
سدراوەتوە، جیک ک برژەوەندی تایبتی تیادا نیی و 
ھمووان بختوەرن، جیک ک دەوت، واتا ئو دەزگا 
 دنیایی و زەمنیی، دامزرنری ھموو ھلومرج و

 کانیوەندییپ– کی دیکوەک ھیچ جیھان و جیھانئ ،
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دەرناکوت جگ لوەی ک لالین نریتی مسیحییتوە 
 ر مرۆڤ بیر لت؟ گو ئاوگوستینۆسوەسف دەکر 

: ماکسیمالی ئینجیلی مسیحی بکاتوە، ئوەی ک دەت
، و فکرەی ."ئم ل دنیادا دەژین، بم خکی دنیا نین"

ەتی نکردەیی جیھانکی ب کموکوڕ، ک ژیانمان بنڕ
وەک تاقیکردنوەیک و حجک بۆ سر زەوی بخات ڕوو 

 یوتۆپیا، ئایا ئوە نمایشی پچوانی مۆدلکی .و ھتد
 جیھانی یوتۆپیایی بڕاستی موورنیی؟ تۆ بیت 

خواستبت، پشنیارکردبت یاخود بڕاستی بیری 
  لکردبتوە؟

ڕافایل وازەکانی ک ل یکم دیالۆگ لگڵ ون جیا
دا بکاریان دەھنت، دەکرت مرۆڤ ب ھیثلۆدۆیس

 بیوت لڕی موورئاماژەی توانجباز لیان حای ببت، و 
پیامی فکرەی ئو ئاماژانوە ب شوازکی ناڕاستوخۆ 

تدیکنیو ونم.  بگ کی سیناریۆی کاردینالون
ئایا شتکی : ست کۆمککی باش بۆ ئو مبقۆشمچی

 ک ،یر نییکردنی موورسبمین جار فکرەی بنکبۆ ی 
ن ل دەمی ھژاری و ب گورەکانی ئم جیھا

وە دەخاتکچییویادا قۆشمچیڕوو؟ لتقۆشمدە  :  
بم ئستا فرمان دەدەم یاسایک دەربکرت، ھموو "

ب دایانو گرست ئر پسواو بن و تشبکرگاکاندا داب
  ."بکرن ب فق؛ ژنکان، دەفرمووم ببن ب ڕاھبی
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 تز بۆ یوتۆپیا نایئاممکی گوە وەک ئاماژەیئایا ئ
 سبارەت ڕافایل ھیثلۆدۆیس ئایا حیکایتکی برگوێ؟

یکان، ک لناویاندا دزەکان ب پۆلیلریتیب گلی 
ن دەوالین و لتی سزادەدرن کۆیالیودەکرخوە بت

و ھمووان وەک یک جلیان بۆ دەکرت، ئاماژەیکی 
دیکی گمئامز نیی بۆ فۆرمی ژیانی یۆتۆپیاییکان؟ ئایا 

 بیری ل کۆمگایکی ب ئازادی غووسۆیش وەک موور
  کردووەتوە؟ 

 دەگتوە، چۆن ڕافایل ھیثلۆدۆیسسرەڕای ئوەش 
پاش بینینی دەریاوانی دیارییکی، ک قیبلنومایک، ل

داھنانک ل . گلکی دیک، لالین ئوانوە وەردەگیرت
، بم ل ڕەوتی ەسرەتادا بۆ ئوان زۆر جزاب بوو

 ھتا ئوکات تنھا ب. کی خترناک شتتزەمندا بووە
دەریا کردبوو و گشتی برھستییوە خۆیان ڕادەستی 

  :ا کردبووان تنھا ل ھاویندمترسیداری
" ،کردە موگناتیزییی بمتمان ستا، بم ئب

دەریاوانکان گوێ ب زستان نادەن، ھبت زیاتر 
چشنک مترسی ئوە ل   وەک ل دنیا، بنگشبین

ئارادای ئو داھنان، ک ھندە دیان پ خۆش بوو، ڕەنگ 
ی نائاگاداریبوو لبدات سایورەیان لی گوە زەڕبان."  

ەوە ڕافایل ھیثلۆدۆیس بۆچی لڕی فیلسووف موورئایا 
ەگتوە؟ ناکرت وەک حیکایتکی لو جۆر د

وەیک ل فکرەی فلسفی سیاسیی لی حای ندئاگادارکر
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 ک وە ڕوونموورببین؟ ئ وە لگرانکی ڕەخنچاو ب 
وە، بم ڕەنگ عی سیاسیی ئو زەمنی خۆی ڕوانیواقی

 ل ڕەخنش زیاتر بوات و ئاماژە بۆ ئو ویستبتی
مترسیی بکات، ک دەکرا ل نخشسازی تازە 

  بکوتوە؟ 
ل کۆتایی ئم کارەدا ئوە دەمنتوە بوترت، ک فکری 

 سر ئاسپکتی فلسفی نھردوو نووسرەک دەتھن
سنوورەکانی سیستمکی سیاسی، ڕۆڵ و ئرک . سیاسی

 دەوتک ل مجالکانی ئخالق و و کاریگرییکانی
 ر برامبس بکژماری تاکوەری، ھختواژەی بدەست

 و موورکۆمگا و پچوانکشی، چند بابتکن، ک ھم 
ھبت شتکی . ش کاریان لسر کردووەغووسۆھم 

 و دواندا ڕای ئکام خا یت، لوە دیاریبکسوودە ئب
کۆک . بوەی بم ئتیاب و دواندا یپرسیار ئ

 ر برامبب تییرپرسیاری بکی قوستشن، ھھاوب
ل نووسینکانیاندا، . ڕووداوە سیاسییکانی زەمنی خۆیان

ڕاستوخۆ یان ناڕاستوخۆ، خم و ناڕەزایی خۆیان 
  . لبارەی حقیقتی زەمنی خۆیان سلماندووە

دا یسڕافایل ھیثلۆدۆ، کاتک لگڵ مووروشکانی 
 پاشادا ڕاوژکارەکانیسبارەت ب کاروباری دەوت و 

  :قسدەکات، دەتوانن تیشک بخن سر ئوە
گر ناتوانیت بۆچوونی ھ دەستبج ل ڕەگوڕیشوە "

دەربھنیت و دەرەقت ناییت خراپکاری ڕەگداکووتاوی 
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ئاسایی بپی یقین ھرە ناخییکانی خۆت 
رت لبرئوە دەستبج چارەسربکیت، ئوا ناک

 ردەلوولدا دەست لگ یت و لرامۆش بکت فدەو
 بایکان ەی خۆت بۆکشتی بشۆیت، تنھا لبرئو

ناشکرت قسگلی ڕانھاتوو و نائاسایی ب ! ڕاناگریت
زۆرەمل ب سر مرۆڤکاندا بسپنیت، ک وەک خۆت 

انن سنگین دەزانیت لالی ئوانی ک بیریان جیاوازە، ناتو
 ،و چاترە ناڕاستخۆ ھوبدەیت، کۆشش بکیتوبن، بک

 بخیتکار، لزان و کارامانھموو ھز و قوەتی خۆت 
ی ک ناتوانی کاندا ھسووکوت بکیت، ئوەیشلگڵ شت

کانی  برە خراپھ تحا م لوە، النی کنیتباش بیشک
  نکردەی، ک ھموو شتكیچونک. بپارزە

ھلومرجکان باش بن، ھتا ھموو مرۆڤکان باش نبن، 
شتک ک ھبت دەتوانین ڕزکی جوانکیل ل ساڵ 

  ."چاوەڕی بین
 نن، کنایدرک یند ڕستو چچی موورئایا ئ بیری ل 

کردووتوە و ھمیش خۆشی ل ژیانی پیشییدا ھوی بۆ 
ی چی داوە؟ ئوەیش ئوە بووە ک لڕی کرەست

وکجیاوازەوە سروەرەی ئس و دژوارییرەڕای ئ ات ل
 یھیوای ئوەب. ئارادا ھبووە، فکری خۆی دەربت

بتوانن جیھان چاکتر بکن، ھم وەک فکرەکانی 
 ھم وەک فرمانبری فرمی شانشینی بریتانیا و

کۆتایی ئو  ل.  کۆمگا ترخانکردووەنووسر خۆی بۆ
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ەھا ل کۆتایی ژیانی گدراوەشیدا، چند ڕستیدا، ھرو
شایت لسر ناتواویی جیھانی سردەم دەدات، 

  . ناتواوییک ک مرۆڤ ناتوانت خۆی ل الدات
پچوانوە ھمیش وەک خۆی برگری ل   بغووسۆ

مافی توژینوەی پرسی سیاسیی ئبستراکت و 
مرۆڤ بۆی نیی ل ھیچ کویک : "ڕەخنگرتن کردووە

، ئم نووسینی ئو بیرمندەی". ، و تامان سزابداتعق
گربستی دا ھوی داوە )برژ(کاتک ل نامکانی 

  .یکی ل سووتان ڕزگار بکاتکۆمیتی
رەکردوو نووست دواجار ھشک مرۆڤ دەتوانب ل 

فیدا ھژمار بکات، ک تیایدا  کۆن فلسداخلی ئو نریت
یک  ک دوو گۆشنیگای لاڵ و سیاست وەمۆڕ

لو گۆشنیگایوە . ەکرننترازاوی ھمان کش تماشا د
موو پکی سیاسھکی مۆڕۆژەیۆژەییی پ ،یشا
 کردەی ی ھمان وەکیی ڕکخستنکی سیاسدامزراندن

تیانی ب ئخالق ودامزراندنی کۆمگایک ل ھاو
کوتی باوەڕ ب ڕتچوونی گۆڕانی ھسو. وەردەگیرت

 سیاسی و مرۆڤ لسر بنمای سیستمکی نوی
حکومتکی نوێ، حقیقتک، ک ل مژوودا ل در 

نی ومرۆڤ دەتوانت نمو. زەمنوە دووبارە دەبتوە
: جیاواز جیاواز ل سردەمی جیاواز جیاوازەوە بدی بکات

تۆن خونی بوەوە  کاتک ئفال–ل سردەمی ئنتیکدا 
ک دروست بکات، ک تیایدا ئخالق سروەر ماردەبینی کۆ
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کاتی سرھدانی   ل– ل سردەمی نوتریشدا –بت 
 الیزم ل جیھانی نودا، ک تیایدا دواتر کۆمارگلککۆلۆنی

ک تیایاندا ناولنانی گلی نوێ تنھا لڕی دامزران، 
 وەک – ڕادەگیندرادەرکردنی دەستوورکی شاعیرانوە 

حا ل کاندا، بتۆتالیتاریی مکانی سیستسامناک ت
ی ۆکردن ماف بسنوورەکانیانوە بۆ کۆنتخۆیان و

  . نستی مرۆڤکانھسوکوت و بیرکردنوە و ھستو
وە غووسۆ  وموور وە ھمان کشی، ک لالینئ

تردەمیین، . ڕوودەخروەی سر ئبکانیان، لنووسین
تایبتی   تکستکانیان ب.ھشتا زۆر سرنجاکشن

تامزرۆیی ئبدییک نیشان دەدەن بۆ خولقاندنی 
، رمۆنی و ئازاد ل بدخوویی و مینتیجیھانکی ھا

شنیارکردنی پی پڕویش للۆژەئگ وە، کی سیاسیی
مرۆڤ وەک : ونیکی تایبتی مرۆڤ داوادەکن

، ک وسوبیکتکی ل فۆرمدراو و سددەرسد ئاراستکرا
 واو لوە تکسیاسیی می سیستڕت لدەکر

ک  پاککردنوەی–بدخوویی و خۆپرستی پاک بکرتوە 
 بکات، چونک دەبینت ک دەبت خۆی سرلبریی قبوڵ

  . ئاسوودەیی کۆمگا لپش ئاسوودەیی تاکوە دەت
مژووییوە، ڕۆژی ئمۆ، بھۆی چند ڕووداوکی 

. ۆژەی لو جۆرە بردووە پمرۆڤ پی ب شکستی
حقیقتی ئوەی ک مرۆڤ ئوەی ک ھی، واتا بشکی 
باش و بشک خراپ، دەبت لالین ھموو مرام و 
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پۆژەیکی سیاسی، ک . نیازەکانوە ڕەچاو و قبوڵ بکرت
سنوورەکانی مرۆڤی قبوڵ نبت و مرۆڤ وەک 

مت دەبت سوبیکتکی ئاراستکراو تماشا بکات، ب زەح
بم ب ھمان شوە پالنکیش . پۆژەیکی سرکوتوو

مۆڕپالن ت، کوتوو نابرککی سیاسی سواوی  ال بت
الییوە خۆی قینکانی بدەربخات و لڕووی مۆڕل ی

بو شوەی دیبیتک ب . تواو بالین دەربخات
خوندنوەی . چارەسرنکراوی و کراوەیی دەمنتوە

کانی تکن بۆ غووسۆش و موورکستلرچاوەگشتا سھ 
  . پرسیار و بیرکردنوەی سرنجاکش لو مجالدا
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  دەستواژەی یوتۆپیا الی ھابرماس

قپتی عوەی کۆنسبۆ داڕشتن  
  سۆنیا مۆکنی

  
  
  
  

   دەستواژەی یوتۆپیا الی موور:یک
ووەوە، ب  بو١٥١٦، ک سای مووری یوتۆپیاکتبی 

لو . کۆمیتی بدوای خۆیدا ھنالدایکبوونی یوتۆپیای 
 کۆگای ئینگلیزی ئو زەمن دەخات ژر موورکتبدا 

وە، یوتۆپیاڕەخنوە و دەیخات برامبر دەووتی خیای 
کی ئایدیالگایخاوەنی کۆم دژە . ک گایو کۆمئ

دەی شانزەیگای ئینگلیزی سی کۆمنو .  
ل یکم کتبدا س کس . کتبک ل دوو بش پکھاتووە

لو . موور و ڕافایل ھیثلۆدۆیس، پیتر ئاجید: دەردەکون
 ئو کۆمیتییکم بشی کتبکدا ھلومرجی 

دەوتی (سیاست : زەمن دەخرت بر ڕەخنی تووند
ھروەھا باسی بابتی . ، جنگ)دەزگا(، دیانت )دەستوور

. ەک بھا و ئخالقیش دەخرن ژر باس و لکۆینوەوەو
 یوتۆپیا باسی دوورگی ھیثلۆدۆیسل کتبی دووھمدا 



٩٣ 
 

ۆ گرتووە، ک  پنجا و چوار شاری ل خیوتۆپیا. دەکات
ن ل گورەیی و زمان و وبۆ نمو(ھموویان وەک یکن 

 مرۆڤ وەخت نتوانت لکیان ).ئخالق و دەزگاو یاسادا
وەبکات" : ت، بشارەکان ئاشنا ب ک لکی وەی بئ

موویان ئاشنایوە دەژین، ." ھکئاشتی پ ب و شارانئ
بتایبتی لبرئوەی ک ھیچ کامیان داوای گورەکردنی 

 ڕوونی ھیثلۆدۆیسلرەدا . ناوچکی خۆیان ناکن
 وە ککان خۆیان پتر وەک "دەکاتریوتۆپیایینچ وەک ل 

ئو فکرەیی البردنی ." موککانی خۆیان دەزاننخاوەنی 
یکبری کتیبرلروەری ستی سکدارییشتنی . موھن

خاوەندارتی دەگات ئوەی ک تنانت خانوەکانیش 
ھموو دە ساڵ جارک خاوەنکانیان بگۆڕن، ئویش بپی 

  . تیروپشک
یوتۆپیاییکان کۆمگایکی ناوازەن ب یاسا و ڕسای 

ھروەھا سرووشتی مرۆییشیان لوە دەچت . ووندەوەت
ن یوتۆپیاییکان ھیچ پداویستییک وبۆ نمو. جیاواز بت

سرجمی . بۆ تایبتمندی ئیندیڤیدوالی نیشان نادەن
دانیشتوانکان ھمان برگ دەپۆشن، ک بۆ ھموو 

کارکردن ل ڕۆژی شش کاتژمردا . وەرزەکان گونجاوە
انت کاتی خو بۆ ھشت کاتژمر تن. جگیرکراوە

ماباقی کاتک بۆ ھمووان ئازادکراوە، . سنووردارکراوە
ئم لکاتکدا یوتۆپیاییکان کاتی ئازادی خۆیان بدەم 

  .یاری عقنی و منتیقییوە بسردەبن
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 روەرەیوتۆپیالقیقی دین سکی حئازادیی  . و یاسایئ
ەریکردووە تاوەکو ڕگا ، دامزرنری دەوت دئوتۆپوس

 پی ئوتۆپوس. ب ناکۆکی لناو کۆمگاکدا ندرت
  :وابووە

ئاسان پشبینیدەکرت ک ھزی حقیقت دەبت ڕۆژک "
 یندە ھت، ھت و ئاشکرا ببوربکخۆ سڕۆژان خۆب ل

  ."پشتوە بت  لیدەبت عق و جوی
  باوەڕیان ب"ژیرترین بشی کۆمگاک"ھتا ئو ڕادەیش 

 ،رستی نییکتاپکی نادیاریکراوی یجۆر  
، ک تاق بوونوەری ئبدی، ناکۆتا تنھا ب یوبکو"

ناگات و لی تمرۆڤ ل رو توانای  خودایی، کس
ی ئو فلکدا او سرتاپاتگیشتنی مرۆڤوەی و بن

ڕژاوە، وەک ھزکی کاریگر، نک وەک قبارەیکی 
  ."یدماد

 مسلی پیەوکردنی دینی، ل دوورگکدا ھموو وەک
بۆ ئخالقیش ھمان . شتکانی دیکش ملکچی عقن

شت، شتک ک یوتۆپیاییکان ئامانجی ھموو کردەوەکانی 
چونک لڕی عقوە مرۆڤ ئوە بدی . خۆیان دەبینن

 دا "دەکات کو کردەوانناو ئموو کردەوەکانمان، لھ
کانیشمان، دواجار ئامانجیان شادی و ئ کردەوە بخالق

وەرییختب".  
عق بنمای ھموو کردەوەیک و دەرگا لسر برایتی 

 .دارتی و بختوەریدا دەکاتوەتو سۆلیدارتی و ڕەوش
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لبر ئو ھۆکارە ل سرتاپای دوورگکدا بھای 
ی مۆرالی وەک متمان و تۆلرانس و یبنچ

دواجار نھشتنی خاوەندارتی . روەرنپشتپبستراوی س
خاوەندارتی . انوە بووەتایبت ل سایی ئو بھا بنڕەتی

موو گشتی، پھ رناتیڤ کلتکی ئروەردەیی پۆس
مکی فۆڕشتک ل خۆ دەگرت، ڕەتکردنوەی ھموو 

خۆشگوزەرانی، ژیانی یوتۆپیاییکانیان دەستنیشان 
ایبتمندیی بنڕەتییکانی کوابت یکک ل ت. کردووە

قی عرنامکان بیاندا سوود . یوتۆپیاییژیانی ڕۆژانل
ئو ژیرییی ک . ل توانای بکاربردنی عقیان وەردەگرن

 ل کارەکیدا وەسفی دەکات، ژیرییکی سربخۆی موور
لڕی ئو برنامیوە . ل وەلی ئمری کنیسییوە

ی ھاوزەمنکانی خۆی بدات،  ھوڵ دەدات نیشانموور
کی زۆر لتا چی ڕادەی قدا  عژیانی ڕۆژان ل توانایدای

   . خووە خراپکان تپڕنت
ت، بوەی ژیر بئ ی  چونکخووە مووروت خۆی ل 

لڕی عقوە مرۆڤ . خراپکان دوور ڕادەگرت
توانای ڕەخن ر پرسیاری  ھۆشیارترە، چونکژ و خستن

 و ساتی ھی و بو ھۆیوە بشدار دەبت ل دۆخی ئان
بو . ییکی دیاریکراوی نوان مرۆڤکانڕاگرتنی ھارمۆن

 ژیان ل یکی ژیر و ڕوونی یوتۆپیاپکخستنڕ 
وەیپشتکدا ئامادەگی . لنموو شوھ ل ی کو ژیرییئ

ھی، دەبت ھۆی کۆمگایکی یکسان، ب ئامانجی 
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می عقکی مرۆڤدۆست وەک دامزراندنی برنا
ئویش ببت ھۆی کوژاندنوەی . برنامیکی دەوتداری

تاک و دامزراندنی کۆمگایکی سروەر بسر 
 تۆماس موورلگڵ ئوەدا شاینی باس ک . ھموواندا

وەک کسایتی ئدەبی قناعتی ب فکرەی سینوەی 
، مووری بۆی بۆ کاراکترە گەرەوەک. تاک نبووە

کۆمگای یکسان نابت ب خۆی و نریت توندەکانییوە 
ڕگا ل ئیندیڤیدوالیتی یوتۆپیاییکان بگرت یاخود 

ھردوو پوەر، یکسانی و ئیندیڤیدوالی، دەبت . نیھت
  . ل ڕۆژگاداردا ب شوازکی ھارمۆنی بھنرن دی

 جگ لوەش یاساییکی دەستووری ل دوورگکدا ب
.  چونک حق لوێ زۆر ئاسان،زەحمت بدیدەکرت

. لڕاستیدا یاساوڕسا ل ئارادان، ئگرچی کمکیش بن
 ی کو دروشمکراوە، ب قک ڕادەستی عموو شتھ

ھموو کس دەزانت چی کارک ژیران یاخود : دەت
وەک ڕەخنیک ل ئاۆزیی زانستی یاسازانی . ژیراننترە

ردەمو سی نیشان موور، ئکوانچر پوەک نووس 
ئو شوازی نویی زانستی یاسازانی لسر . دەدات

 زیکتری یاساکان بنیاتنراوە، ککی ئاسانتر و نفسیرت
  . ھموو کس دەستی پی ڕادەگات

 زتر لکی خۆپارشنچ سووفی سۆسیال مووربیلف ،
 کاری لسر کشی یوتۆپیا و یورگن ھابرماس

یدا کردووەبکقسازی عوە و . رنامرتاپای بیرکردنس
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کارەکانی تا ڕادەیک بۆ پرس بناوبانگ کۆنکی یوتۆپیا 
دەوری   بھابرماسچونک بیرکردنوەی . ترخانکردووە

ی کۆمگا و ھلومرج و ووپرسی تیۆرییکی سرکوت
. ۆ ھناندی کۆمگایکی باشترنۆرمگلکدا دەخولتوە ب

موو کارەکانی ھابرماسۆگرامی یوتۆپیای پھ ڕوونتر ل 
 یشتنتیۆری(لگکتکرداری ل  (تکدا دا دەخرکاتڕوو، ل

  . لوێ ب مانای وش دەست نابات بۆ پرسی یوتۆپیا
  

   دەستواژەی یوتۆپیا الی ھابرماس:دوو
گات  دەھابرماس ،لڕی پیبردن ب تشنی کۆمگاوە

 یاخود داڕشتنوەی وەیکی نوێ،ب دەستنیشانکردن
 ی یوتۆپیا، چونکشک" ل نھا بریتی نییک تگایکۆم
جزاب خۆی ل سرووشتکی . سیستمی خۆھشتنوە

بازنی ئرکی خۆھشتنوە ئازادکردووە و داوای 
  ."بدیھنانی یوتۆپیایی دەکات

وەی پچوارچ یدالت ھابرماس ،ۆگرامی یوتۆپیاکڕدەگ 
ی کۆمگایکی ئایدیالدا، یاخود کۆمگایک ک بدوا

، فکرەی لالی ئم. لڕی لیکتگیشتنوە سربخۆ بت
کی باشتر پگایتی یوتۆپیا کۆمکی کۆنکرۆگرام

 ئایدیالی لیکتگیشتنکی ب ئاغا و وبنیاتنانت، بکو
 ب ئاغا  ھلومرجکانی لیکتگیشتنیھابرماس. کوخا

کو کووەسازیییوتۆپیا گونجاوریی خا بۆ چ 
بۆی لرەدا دەستبرداری جیگیرکردنکی . ڕووندەکاتوە
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بۆ ئو تنھا کۆمگایکی . ناوەڕۆکی یوتۆپیا دەبت
سربخۆ وەک ئایدیالک ل توانایدای، ھلومرجکانی 

گکتدمومکینیی لەوا برمانف کی ئازاد لکات ی بیشتن
 لسر کۆمگا خنیی کۆمیتیو بیرکرنوەی ڕە

 ی بواروەک چوارچوەیک بۆ خستن. تبکاربھن
کردنی پجبکی جگایی بۆ کۆمۆگرامی یوتۆپیاک

باشتر، ھابرماس تیۆری مشتوومی کۆمگا و ئو 
داوایانی ک لی دەکوتوە و دەبت ل کرداری 

س لکتگیشتندا سووک و ئاسان بکرن مرج، پنا
  .دەکات

ۆگرامی دیسکۆرسکی دابش دەکات بسر  پھابرماس
دیسکۆرسی  لالیک، کدیسکۆرسی پراکتی :دوو تیۆریدا

ل دیسکۆرسی پراکتیکیدا باس . یش لالیکی دیکوەتیۆری
ل دامزراندنی نۆرم دەکرت، لکاتکدا ل دیسکۆرسی 

 ی بابتی سرەکییدروستڕاستوتیۆرییدا حقیقت یاخود 
 ھابرماس ل ،بشکردن ر دەستی ئو دووسل. باسکن

ھرکسکی دیک زیاتر ل کشی نریتیی یوتۆپیا نزیک 
 یوتۆپیاکان ئامانجیان پکانی داڕشتنی نۆرمی –دەبتوە 
بم .  بۆ بدیھنانی کۆمگایکی باشترگونجاوە
 ل یوتۆپیای کۆنی نریتی دووردەکوتوە، ھابرماس

 لڕی سنووربزاندنی دەستواژە باوەکی کاتک
. یوتۆپیاوە دەستواژەیکی نوی یوتۆپیا دەخولقنت

 سرنجی لسر سرەتای بنیاتنانی ھابرماسڤرژنکی 
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ک یوتۆپیای ھابرماس. یوتۆپیایت وەک یوتۆپیایی، دەب
الی ئو ڕادەی . لی حای بین، ک ھناندیی مومکین بت

تۆپیایی ھمیش دەگڕتوە بۆ کشانی خۆزگی یو
پیوەست بو پی یوتۆپیای ھابرماسی . سنووری مومکین

ا دەھنت و دبوەدا ک ھ بژر میتۆد. ب میتۆدەوە
یوتۆپیا دەخات ناو ڕەوتی میتۆدەوە، ب چشنکی واقیعی 
. چق ل یوتۆپیا دەسنتوە و پارچپارچی دەکات

دەکانی دواڕۆژ و داڕشتن  ل ڕەھنوازلگڵ ئوەدا 
، ک ھردووکیان ل ھندرتناوەڕۆکیی نۆرمکان دە

 ژیانی باش و یەوی یوتۆپیایی باشترین دەوت وپ
زیکی و سبارەت ب ن. رکوتوودا ھبوونسربخۆیی س

 پیتر برنر ، ل یوتۆپیای کالسیکیھابرماسجیاوازیی 
  :دەنووست

ھا یی نۆرم، تندماددامزراندنی ناوەڕۆکی لجی "
زراندنی میتۆدتی دامئاراوەزەرووری تک د، ک 

لڕی ئو میتۆدەوە ناوەڕۆککان ب فرمی بتوانرێ 
  ."تاقیبکرنوە

جوھری یوتۆپیای ھابرماسی کمتر ل گڕان بدوای 
ای پکھاتووە، کۆمگایکی باشی عادل و مۆڕوناگلی 

میتۆدک، ک تیایدا نۆرم  زیاتر ل دامزراندنی وبکو
. فرمییکان سرەتا ل ھنگاوی دووھمدا دەدۆزرنوە

،  یوتۆپیا ل دیسکۆرسدا جگای دەکرتوەھابرماسالی 
یو بۆشاییواتا خودی دیسکۆرس ئ تیایدا ل ک ،
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تنک لنوان دا ھودەدرت پکھافۆرمکی تامان
شداربووەکاندا بن بینجام بگتدئت یوتۆپیا .روابک 

بۆ ئو . ل فۆرمکی گفتوگۆدا دەخرت ژر باسوە
 وەک بۆشاییک بۆ ئتیکی دیسکۆرسمبست ھابرماس 

 خاکانی ھابرماس. فکری یۆتۆپیایی تشنپدەدات
  : بم شوەی پناسدەکاتئتیکی دیسکۆرس

ستراتیجییتی دیسکۆرسی ئتیک، بۆ بدەستھنانی "
مرجکانی ۆڕالکی یونیڤرسال ل ھلوجوھرەکانی م
 بنی تیادا بدیدەکرت، چونک لبرئوەلکتگیشتنوە، 

س برجستی فۆرمی لیکتگیشتنکی چتر و دیسکۆر
مگلکی کۆنکرتی ژیان، ک تیایدا تپڕنری فۆڕ

رن، دنتپشمرجییکانی کرداری لکتگیشتن دەگش
 ک  –چشنک  کرت، واتا بنیان لدەردەسنوورەکا

ن و کرداریان تیادای ،کتانی توانستی زماھموو ئو سوب
 بۆ سر فۆرمی کۆمگیکی لکتگیشتن –بگرت  لخۆ

   ."برین بکرت
 ل دیسکۆرس و ئو ھابرماسوتۆپیا الی بنیاتسازی ی

. کۆمگای لکتگیشتنی ک لی دەکوتوە، ڕوودەدات
کردارکی لیکتگیشتن ک  "ھابرماسی دیسکۆرس بپ

، ک توانای "بووە ب جۆرک ل کرداری بیرکردنوە
رەوەیکی بیرکشی توانایکھابرماس . یوتۆپیایی

دەستبرداری ئوە دەبت، ئایدیال بناو ئایندەدا 
لبر ئو ھۆی تایپکی نوی یوتۆپیا . پخشبکاتوە
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اکانی پراکتیکی دادەمزرنت، ک ل یاساوڕس
. بدەستدەھنرت) کرداری لیکتگیشت(کۆمونیکاتڤوە 

 بیار نیی جووداکردنوەیک بت، ھابرماسیوتۆپیای 
 ئایدیالک شاینی کۆشش بت، ک دواتر وەک وبکو

. بنما یاخود ماکسیم ھسوکتی مرۆڤکان ئاراستبکات
پشت ب ستی ئانتی دۆگماتیزەکردنبو مزانستی بۆ ئ 

ناسی دەبیوەندیدارکۆمپ تیۆریی شت و بەکانی ست
لو ڕگایوە توانیوویتی زەمن ل . ل دەردەھنت

  . یوتۆپیا و کونتییکی بستنتوە
ایی ڕگای گڕان بدوای یوتۆپی–دیسکۆرسی پراکتیکی

 دەدات، ک مافی ھابرماس گشتی ب ناوەڕۆکگلی
نجامی ئوەوە ئ ل دەرت ودروستییکی فرمیان ھب

سوەر باشکردنی فۆڕدەرگا بنگادا بکمی کۆم .
رن، گ دەبت کاراکترک ل خۆ بسنۆرمکانی ناو دیسکۆر

ڕککوتنی دوو الینی تپڕاندبت، ئویش لسر 
بنمای ئو پداویستیی داڕژراوانی ک کاراکترکی 

یونییان ھرسا. کیونیڤ و سروشتدەکات ئوای ل لیی
بو سروشتی . توانای گشتگیرکردنی ھبت

، ک  پوەرکی داھناوەھابرماسیونیڤرسالییی نۆرمکان 
 دیسکۆرسی ھابرماس. زە دەدات ب نۆرمکاندۆخکی ناوا

یوتۆپیایی بسر چوار پلدا بش دەکات، –پراکتیکی
ر بوەش دەیوت ڕخۆشکاری بۆ سۆبیکتی تسروفکا

  : بۆ بیرکردنوە ل خودبکات
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  :پخستن ناو دیسکۆرسوە
 خۆشیان  ئو نۆرم کشلسرانی کپڕینوەی" ... 

تسرووف برجستدەکن، بۆ بری الینگریی یاخود 
یو نۆرمانوەی کتومت ئڕەتکردن . ست لبم

ی ڕاستودروستی نجامکشی ئوەی، ک مافئدەر
  ."ت ناوەڕۆکی دیسکۆرسکبب) پچوان(کۆنترۆڤرشل 

  :دیسکۆرسی پراکتیکی
جبجکردنی موبریری تیۆریی نۆرم کشلسرەکان "

 ... نتدا لک ئارگومم یوەی النی کنانڵ ھگویش لئ
  ."داخلی سیستمی زمان ھبژردراوەکدا

  :دیسکۆرسی میتاتیۆریی یاخود میتاپۆلیتیکی
نی سیستمی زمانکی یکردپڕینوە بۆ دەستکار" ... 

ھبژردراو یاخود ڕوونکردنوەی شیاویی سیستمی 
  ."زمانکی بدیل

  :سیاسی–بنیاتسازی ئیرادەی معریفیی
 پکھاتیپڕینوە بۆ بیرکردنوە ل مرجتی " ... 

پداویستییکانمان بپی ئاستی زانست و توانستمان، 
 وەی کنیازی ئویش بگا بۆ ئکی تڕفسیر

 ئو زانیاریی بردەستاندا داویستییکان ل چقیپ
ت سودای مومکین و کردەیخۆشبکرو مییبارەت ب 

ردەستدایبڕاستی لب ک".  
ھابرماس بۆ پرسی ش ،کرعیبوونی دیسکۆرس

کککڕڕ ل قینوتنی ڕاستوتنیکودا نادروست ج 
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دەکاتوە، ئویش لڕی بدەستوورکردنی دۆخکی 
  :الی زمانوەئایدی

ریستکاراکتکی ژیرانوتنککوە، کی ڕتوەدا دەناسرب 
. رکراوە ل دەیک ھموو جۆرە شواندنکی لیکتگیشتن

بۆ ئو مبست ھابرماس ناوی چوار مرج بۆ بدیھنانی 
  :وەدۆخکی ئایدیالی زمان دەھنت

ھموو بشداربووەکانی دیسکۆرس دەبت لڕووی "
انی کردەی زمانوانی کۆمنیکاتیڤوە ھمان بکارھن

دەرفتی بدرت، بشوەیک ک ھمووان ھرکاتک 
ی قس و دژەقس، انوت دیسکۆرس دەستپبکن و لڕبی

  ."پرسیار و وەموە ل دیسکۆرسکدا بردەوام بن
یکسانی دەرفت ل تشکیلی تفسیر و تز و 

ریردا، لگڵ دەرفتی پسندکردن و ڕوونکردنوە و موب
ھوەشاندنوەدا کش دەستنیشانکردن، سلماندن، یاخود 

 ڕایک یاخود حوکمکی پشین ھموو جۆرە" ... تاوەکو 
  ." دووربخرنوەڕەخنبۆ ھمیش ل تم و 

  قسکری دیسکۆرسک تنھا ئوانن، 
 ... "کسانن، بتی یروفکار خاوەنی دەرفسوەک ت 

ی سوود ل کرداری قسکردن وەربگرن واتا یڕکخراو
ش یفرمان بدەن و برھستی بکن، ڕگابدەن و قدەغی

  ..."ڕابگینن 
ل دیسکۆرسدا دۆخی ئایدیالی قسکردن ڕۆکی تنزیمی 

ئویش سرەتا ل گفتوگۆکردندا مانای پاوپی . دەبینت
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خۆی بدەستدەھنت، لپاش ئوەی ل یکم کرداری 
نقسیی ڕادەگککردەوە دروستیی تدکردندا بر . ل

دیسکۆرسدا دەبت دۆخی ئایدیالی قسکردن وەک 
کوابت . بدیھنراو قبوڵ بکرت یاخود پشبینیبکرت

ھابرماس ونای یوتۆپیاکی خۆی لسردەستی ئو 
بوەش دەیوت  بنیاتدەنت و پشبینیکردنتیۆری 

ت، کنلمبیس و پت ئدەبموشبینیکردنھ و  ل
ب تیۆری .  بکاربھنرتکردارکی لیکتگیشتندا

 دۆخی ئایدیالی گفتوگۆ ھابرماس وەمی پشبینیکردنی
کریند شوەکت–  دەداتدە کی :  کنشو ئایا ل

دیاریکراو یاخود ئایندەیکی دیاریکراودا تووشی یوتۆپیا 
دۆخی "پیا دەخات  ئوەوە ک یوتۆ ئویش لڕی– دەبین؟

  . ەوە"ئایندەیکی ئستائامز
جوھری نخشسازی تیۆری لکتگیشتنکی 
ھابرماس بریتیی ل بدیکردنی داوای دروستیی ل دۆخی 

نھا کاتک بم ئو تبی دروستیی ت. گفتوگۆدا
ریستت کاراکتر دەتوانت، گخۆبگر کی دروستی ل

ابرماس ئو تبی دروستی ھ. ھموو سنورەکان البرابن
بۆ ئو، . یان ڕاستی ل دیسکۆرسی تیۆریدا بکاردەھنت

ی دروستییان ل ھموو دۆخکی گفتوگۆدا یان ئو داوا
ڕوون و ئاشکرا دەخرنڕوو یان ئوەتا بب گوتنیش 
لڕووی منتیقییوە دەبت حیسابیان بۆ بکرت، لگڵ 

ندا و بشوەیکی ئوەشدا ل کرداری لیکتگیشت
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رن یاخود دبنڕەتی ل دیسکۆرسدا دەتوانرت بسلمن
ھروەھا ھابرماس ئاماژەی فکرەی . ڕەخنیان ل بگیرت

وتاری ژیران دەدات ب زمان ئویش لڕی تبی 
دروستی یاخود ڕاستیوە، بۆ ئوەی تایبتمندی بالینی 

  :بدات ب خۆی
بژرین، ھمیش ھرچی جۆرە سیستمكی زمان ھ"

ناخودئاگایان وای دادەنین، ک حقیقت تبکی 
  ."دروستیی کونیی بت

ئو تبی دروستییانی ک ل زماندا ھن، ئنجامی 
ئوەیان ل دەکوتوە ک بنچینی دروستیی پوەریی 
دیسکۆرس و ئو نۆرمانی ک لی دەکونوە، لالین 

 وە بی گفتوگۆککھاتیی پچکی بنوازش
ھابرماس ئو بنچینی دروستییی . ئاراستدەکرن
خات ناو پراگماتیککی کونییوە، بو قسکردن دە

  ئامانجی،
 ... " یشتن لگکتیکی لروفکارسر تھ ک

جبجکردنی ھر کرداركی قسکردندا بت، دەبت 
تبی دروستیی کونی و مافی بکارھنانکی 

  ."توەبقۆز
 با تنھا ب چشنکی اوای دروستیی یونیڤرساڵئو د

و لڕی ئارگومنتی فکری و وناسلمنت، بک
  :ئزموونیشوە
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کمک ) تبی دروستییکان(لبر ئو ھۆکارە دۆخی ”
) گشتاندنکی ئزموونی(چونک دەیانوت ل : ل دەبن

 – کمتر بن باییزیاتر بن و ھمانکاتیش ل پوەری 
 ک مرۆڤ لسر ڕی کتومت ئو دەستواژە گشتگیرانی

  ."کی عقنیدا بدەستی دەھنتبنیاتنانوەی
الی ھابرماس بنیاتسازی یوتۆپیا لسر ئلمنتی 

لبر ئو ھۆکارە ب شوەیکی . ئزموونیی بنیاتنراوە
کۆنکرت پشت ب شیکاریی کۆمگای جیھانی ڕۆژئاوا 

. دلی کۆمگیی کۆمگای ڕۆژئاوا دەبستتیاخود مۆ
لگڵ پیبردن ب بنیاتسازی یوتۆپیاکیدا بۆی 

ترین مترسی کۆمگا لو ەدەردەکوت، ک گور
 بربوتر بیرۆکراسییتی کۆمگادای ک ھتا دتو

یکردن پشوییک ل پکھاتی ئو ببیرۆکراس. دەبت
ھابرماس بو نخۆشیی . وەلیکتگیشتنی مرۆڤدا دەنت

  :ل شیکردنوەیکیدا دەت". تزی داگیرکاری ناخ"دەت 
سبسیستمی دارایی و دەوت بھۆی تشنکردنی "

ایدارییوە ھردتو ئاۆزتر دەبت و ھردتو سرم
تتریش ڕۆدەچوەقوی جیھانی ژیانناو زاووز ".  

دنی جیھانی لسرو ئوەشوە کۆنسپتی بعقنیکر
وەی ھابرماسری بیکردنوھق . ژیان جو واتای چبۆ ئ

 ل شیکارییکی کۆمگادا ب. سندنوە ل ونکانی جیھان
عقنیبوونکی جیھانی ژیان ل ڕەوتی تشنی 
 ،زیادبووندای ل ت، کوریدا بۆ دەردەکئیڤۆلیوشن
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وایی نجامکشی ئوەی ک ونی مۆدرن و ڕۆژئائدەر
وەک ونیکی ل چق البردوو دەستنیشان جیھان 
کۆنسپتی جیھانی ڕووکشی و ئبستراکت . دەکرت

جگای خودایانیان گرتووەتوە ک دەستنیشانکری 
جیھانی ژیان بوون، کۆنسپتگلک ک مامیکی 
بیرکرەوانی بشداربووانی لیکتگیشتنک لگڵ 

یشمرجی بۆ ئو کردارە پ. واقیعدا مومکین دەکن
وداکردنوەیکی کرەوەی لگڵ واقیعدا، جربی

  سرسختان لنوان ھردوو واقیعی زمان و جیھان، 
 ... " وەی، کوان ناوەندی ئیتیساالتی زمان و ئنواتا ل

لڕیوە ل ئیتیساالتکی زمانوانیدا تگیشتنك 
  ."بدەستبھنرت

و چدەدات ئونھابرماس ھکانی ق سنو ل واندن
جیھان وەک پکی بیربوون وەسف  ۆسی فکۆم

عقنیبوونی جیھانی ژیانوە  ی بلڕی کۆنسپت. بکات
ۆسی بتاکردنوەی  بۆ پڤبریھابرماس شیکاری 

ری لڕی کرەستی تیۆری ولتووئفسوونی ک
  . ئیتیساتییوە، سرلنوێ دادەڕژتوە
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س :نجامئ  
تارماییکانی کۆنسپتی یوتۆپیا و برنامی یوتۆپیا بپی 

ئو نونری .  ڕوون و ئاشکرا بدیدەکرنھابرماس
فکرەی یوتۆپیای کۆمگایکی ئایدیال بمانای 

 ڕگاکش برەو ئو سربخۆیی. کۆمگایکی سربخۆ
ەکی باس )تیۆری کرداری ئیتیساالت(لسر دەستی 

 یوتۆپیاکی خۆی وەک یوتۆپیای ماسھابر. دەکات
لبر ئو .  دەبینت)یکتگیندەر(عقکی کۆمیونیکاتیڤ

ھۆکارە دیسکۆرس ل کۆنسپی یوتۆپیای ھابرماسدا 
چونک دیسکۆرس .  دەستڕۆکی ھندە گرنگ دەگرت

گا بۆ پیوەندی گشتی ڕزی پئامی ڕەخنیکۆس
. مان لو گرنگترەدیسکۆرس چند گرنگ بت، ز. دەکاتوە
 ل زماندا تاک ناوەندی کۆمگایکی ئیتیسای ھابرماس

دیالکتیکی عق مومکین دەبینت، ناوەندک ک تپڕاندنی 
لڕی ئتیکی دیسکۆرسکیوە و ئو دۆخ  . دەکات

ئایدیالی گفتوگۆکردن، ک ئویش لڕی دیسکۆرسکوە 
نانی یوتۆپیاکی  نیشان ل بدیھھابرماسقبودەکرت، 

  . خۆی دەگرتوە
 یوتۆپیا وەک ھابرماسەوە، موورچونک بپچوانی 

ئامانجک دەبینت، ک مرۆڤ دەستی پی دەگات و 
ھروەک الی . ھاوزەمنکانی لتوانایاندای بدیبھنن

 ل خزمتی ھابرماسۆگرامی یوتۆپیاکی یش، پموور
ی جیھانی ژیاندایڵ. ڕەخنگی کرداری تیۆر "ل
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 دا ھاوزەمنکان دەرفتی ئوەیان ھی، ب "لکتگیشتن
چاوکی بالین و بنیاتنرانوە ل پکھات گشتییکانی 

فکرەی کۆمگایکی . جیھانی ژیانی خۆیان بوانن
 ک ،و فکرەیگر ھاوتای ئکی ھابرماسڕەخنگایکۆم ل 

نیوویتی  تواھابرماسبو تیۆریی . ئایدیالی دەکاتوە
چونک . بکردار ئاراستی مشتوومەکانی یوتۆپیا بگۆڕت

  ئوەی ب– ھابرماسئگرچی دەستواژەی یوتۆپیاکی 
 پیوەندی لگڵ –دەوری مسلی عقدا دەخولتوە 

ویتی برنامسازییکی ریتی یوتۆپیادا دەبستت، توانین
نامی نوێ بۆ عقنییت سبارەت ب داڕشتنوەی بر

م نویی عقنییتی ئو فۆڕ. عق تشنپبدات
ئزموونیی یوتۆپیا –ئیتیسای حساب بۆ بنچینی مژوویی

کی تنانت ب  برنامی یوتۆپیاھابرماس .دەکات
ونوە ھم ل نریتی کالسیکی یوتۆپیا جووداکارییکی ڕو

 گا لتیۆریسازەکانی کۆم م لتا مارکسو ھەوە ھ
، دادەڕژت، ئویش لڕی ئاوگۆڕپکردنی ڤبر

ب دەستواژەی " کار"دەستواژەی یوتۆپیایی 
  ، )کۆمیونیکیشن(لیکتگیشتن 

ل کۆمگیکی م ای گۆڕینی ئو پارادچونک لگڵ"
کارەوە بۆ کۆمگایکی پیوەندیگر جۆری 

   ."پیوەستبوونیش ب نریتی یوتۆپیاوە دەگۆڕت
 بۆ وناکانی یوتۆپیایان موور و ھم ھابرماسھم 

ننپکاردەھکتیکی بکی دیالیۆس . بی یوتۆپیالدا کت



١١٠ 
 

ل کتبی : یکم و دووھم چوارچوەکی پکدەھنن
 ل گای ئینگلیزییی کۆمر ڕەخنسرنج لمدا سکی
سدەی شانزەدا، لکاتکدا کتبی دووھم 

م بڕای من ب. نخشسازییکی دژ نیشان دەدات
کارکی ھی گر مرۆڤ ھوبدات دەوت ئایدیالکی 

.  و کۆمگاکی وەک باشترین ئایدیال تفسیر بکاتیوتۆپیا
 پتر ھودەدەن لسردەستی ھابرماس و موور

ی دیسکۆرسوە تسازییکی دیالکتیکییوە، ک لڕبنیا
مومکین، ھاوزەمنکانی خۆیان بخن ملمالنیکی 

 ڕەخنیکی تندروست و ەخنئامزەوە، بۆ گیشتن بڕ
کۆمگای ئایدیالی یوتۆپیاییکان بب .  عقنیبتایبت

ئوە . چندوچوون لسر جیھانی ژیانی واقیع پیادەناکرت
کۆمگا ئایدیالک پتر ل تکیکی .  نبووەموورنیازی 

شانزە و پکھات بردەستکانی دەوتی ئینگلیزی سدەی 
ھر .  دروستبووەیوتۆپیائوانی دەوت خیاییکی 

 شو ھۆیر ئبکۆتایی موور ل ینم دەربی بکبکت
ئوەی ک ل دەستووری یوتۆپیاییکاندا : "پدەھنت

شتگلکی زۆر ھن، ک حزدەکم بخرن ناو 
، بم ئوەشی بۆ زیاد دەکات ک ."دەوتکانی خۆمانوە

  ."بڕاستی پتر خۆزگی وەک ل ھیوا"کی لو جۆرە شت
لڕاستیدا لڕووی ناوەڕۆکوە " ھیوا"و " خۆزگ"وشگلی 

واتایکی لیکچوویان ھی، بم ئامانجیان ھمان 
ریی نییواژەی . کاریگدەست"فکرەی " خۆزگ رج نییم
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ب جۆرکی " یواھ"بگرت، لکاتکدا  بدیھاتن لخۆ
ەکوت و بنچینی ل بدیھنان تر دەرداو کردەنیدیاریکر

 دەوتکی یوتۆپیابڕای من لرەدا دەوتی . زیکترەن
. ئایدیال، بم تنھا بۆ خکانی وەک یوتۆپیاییکان

چونک، وەک لسرەوە ڕوونمکردەوە، بگشتی 
یوتۆپیاییکان وەک مرۆڤگلی ئایدیال یاخود وەک 

بۆ مرۆڤی لو جۆرە و . ردەکونکۆمگایکی ئایدیال دە
مانای  ی، بیوتۆپیا ھیواکۆمگای لو جۆرە دەوتی 

وەی کو جۆرە ئامانجئو مرۆڤی ل گیان  کۆم
 تدارییو فۆرمی دەوکی ئناندیھچوویی بتڕ

بم بۆ کۆمگاکانی ئم ھموو . یوتۆپیایی و ئایدیالن
ادەگییان ھی، پتر یاسایانی ک ل یوتۆپیا ئامئو 

"ڕاستی "خۆزگنانی بدیھوەی ئامانجی بئ بکن، بی
لبر ئو ھۆکارە بۆ کۆمگاکانی ئم . بھند وەربگرین

 جگای ھیوای، شتک یوتۆپیاشتکی جیاواز ل دەوتی 
تیۆری " ل یورگن ھابرماسوەک ئوەی ک بکرت، 

بو . نی پبداتدا ھویداوە تش"کرداری لیکتگیشتن
پ ت لمرۆڤ دەتوان ی ھابرماسدا مانایۆگرامی یوتۆپیاک

  . بکات بدیموورکی یوتۆپیاجۆرک ل درژەی 
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کی لیبال؟موور وەک توانجباز  
  ڤانس شل

  
  

 لسر ئو تۆماس موورکی یوتۆپیادەبت کتبی 
لرەدا ئوەی سرنجاکش خودی . پاشخان شیبکرتوە

سرنجاکش و ئو جۆر و چشنی وۆپیاک نیی، بکیوت
 نمایشی دەکاتموورک  . رەدا ڕەوایل و پرسیارەی کئ

  وەک توانجبازکی لیباڵمووررت دئوەی، ئاخۆ دەتوان
 گوتارکی وەک تۆماس موورکتبکی . بکرت وەسف

 شی وەک کارکی ئدەبی خۆی نمایوفلسفیی نا، بکو
وسر حیکایتک ل فۆرمی دیالۆگکدا نو. دەکات

 خۆی وەک کاراکترکی ئدەبی تۆماس موور. دەگتوە
ی ڕۆشنبیر، ک گشتیی دووری ڕافایل ھیثلۆدۆیسلگڵ 

لسر پڕەی ناونیشانک . کردووە، قسدەکات
خوندنوەی ئو نووسین ب وشگلی وەک 

" ییشیفابخشییکی ل کورتخاینییکی کمتر ن"
 ک ئاماژەی ئوەی" شیفابخش"وشی . دەکرت پسند

داوا ل خونر دەکرت، ل تکستکوە دەرفتی فکرەی 
 دیک ھھنجت، تاوەکو ب بۆچوونی نوێ جگای

لسر پڕەکانی .  ھ و سھوو بگرتوەبۆچوونی
 موورسرەتای تکستک ھوستی توانجبازییانی 
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 دەکرتوە، چونک وەک کاراکترکی ارکی دیک تۆخج
 بۆ بگانری ولتووئدەبی دەرفتی بسوودیی ک

  :ری خۆی نیشان دەداتولتووک
"تایبت، ببتم ھڕۆژان دەرف ک لڕۆژ و ڕەنگتی ئ

کک لوان یان سوودی ھی؛ یشتان بگموە، ک زانین
مبستی ل ڕافایل ( ک ئو بتایبتی ئو شتانن

ل ڕوشونی سیاسیی نایاب و ژیران ) ەثلۆدۆیسھی
گر . ... پبردوون لسردەستی ئو گل بڕەوشتان پی

ای نادروستییش الی ئو گل نناسراوان ھستی ب دەزگ
وا بۆ گت، ئمی شت شککردبوە کان  برد، بن

رت ل خزمتی شار و گل و دجۆرک ک بتوان
رن، تاوەکو ددا وەک نموون بکاربھنفرمانەواکانی خۆمان

  ." ھکانی خۆمان ڕاستبکینوە
وەک  داوا ل خونر بکات، موورلوە دەچت لرەدا 

 ت بیر لکانی دەرفشنیارە سیاسییی ڕافایل ھیثلۆدۆیسپ
بکاتوە، ئگرچی ل سرەتادا ناواقیع  گفتوگۆیھاو

، ک لۆدۆیسھیثی ل کاراکتری )چنباز(ناوی . دەرکون
. ری نناسراو و بعقدانچوو دەکات، ناوەولتووباسی ک

رەڕای ڕوبس وە دەکات، کم ئاماژە ب شیوک
 رت سوودیان تیادایتکان دەتوانناواقیعی حیک

 وەک ھیثلۆدۆیس ل جارک زیاتر موور. بدۆزرتوە
 ند دەکات، چونکسژکاری پادشا پتڕاودەکر چ ل ،
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 تایبت و چ ل برژەوەندی گشتیدا، سوود ب برژەوەندی
  . مرۆڤکانی دیک بگینت

 ی، کرنجو سر موورئسوە داوای ڕووکراوەیی بب 
 ک مرۆڤ لت، کاتدا دەکات، پشتقایمتر دەکرفکرەی نو

دا ی ڕادەمنت، ک تیاڕافایل ھیثلۆدۆیسمۆنۆلۆگکی 
ە ھیچ کامیان رۆڤکان ئوەیان سیرزۆرک ل م: ھاتووە

  :دۆی خۆیان ب ترش نازانن
بگومان، ئوە شتکی سرووشتی ک ھر کس فکرەکانی "

الوە باشترینفتوونی . خۆی بڕەش ملق شنو چب
جووجی خۆیتی، میمونیش ب دیمنی بچکی خۆی 

بۆی گر یکک لم بازن خکدا، ک ھمیش . شادە
ۆ دت یاخود بردەوام کیفیان ئیرەییان ب بۆچوونی نام

 ل ت، کنک بھوەی خۆیان سازە، شتزیاتر ب
خوندنوەی ڕووداوگلی زەمنی دیکوە یاخود دنیابینی 
وتانی بگانوە پی ئاشنا بووبت، ئوا گوگرەکان وا 
ھسوکوت دەکن، وەک ئوەی سرتاپای ناوبانگی 

 بۆ سووککردنی ئو داناییان کوتبت لقلق، گر بتو
  ."شت، دەستبج شتکی دیک ندۆزنوە

 موور ھستیارکردن بۆ توانج، ھمتیلپاش ئو 
سبارەت ب چند ھلومرجکی ئوکاتی بریتانیا چند 

  . ھیثلۆدۆیسوەسفک دەدات، ئوەش شانبشانی کۆمنتی 
 دەت، دەتوانن ڕۆڕتیوەسفگلی لو جۆرە، وەک 

بھۆی بنیاتی کتبکوە، . ای بنۆڕانکاری مۆڕ گگالیسکی
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 وەسفی ئاشنا و عقبیوی واقیع دەخات موورک تیایدا 
برامبر جیھانکی نامۆ و خیای، خونر ناچاردەکرت 

شانبشانی ناکۆکی . براوردی ھردوو جیھان بکات
 ھق نیی ببت ڕافایل ھیثلۆدۆیسلسر ئوەی ک ئاخۆ 

 پادشا، بردەوام ئوەش ڕووندەکرتوە، ک ب ڕاوژکاری
ر و بۆچوونی ولتوومرۆڤکان چندیان پ ناخۆش ک

موور وەک فیگرکی ئدەبی ھوڵ . اتدیان داببگان وان
 ڕازی بکات، ک لڕاستیدا ئرکی سر ھیثلۆدۆیسدەدات 

شانییتی ب ئامۆژگارییکانی خزمتی گشتی بکات، پی 
ت ئو پشنیاران ڕاستوخۆ پشکش ندەت، گر نتوا

بکات، چونک گوی بۆ ناگیرت، ئوا دەبت ڕگای 
 برھستی ل ھیثلۆدۆیسبم . ناڕاستخۆ بگرت بر

کارکی لو جۆرە دەکات و بۆی دەردەکوت ک مرۆڤ 
ک وا دەکات "بۆی نیی ھموو ئو شتان وەالنت، 
، چونک "کوتناسروشتی مرۆڤ وەک سمرەیک دەر

دەبوو لناو مسیحییکانیشدا ھموو ئو " ... ئوکات 
  ..." شتان بنھنی بھینوە، ک مسیح فری کردووین 

لکۆتاییدا گفتوگۆک دەچت سر مشتوومک لسر 
 ب موورخاوەندارتی تایبتی، ک تیایدا کاراکتری 

کی  نونرایتی بۆچوون باوەیشوازکی نموونی
 ویستی بت، مرۆڤ پدە ریتانیا دەکات کوسای بئ

 بۆچوونی ھیثلۆدۆیسخاوەندارتی تایبتی ھی، لکاتکدا 
 موورئو بابت گۆڕین ئارەزووی . پچوان دەخاتڕوو
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دەبزونت بۆ بۆچوونی دیک و وای لدەکات لسر ئو 
کمدا ل کۆتایی کتبی ی. بۆچوون بگانی مشتوومبکات

" ...  بۆی دەردەکوت، ک یوتۆپیاییکان ھیثلۆدۆیس
ھموو داھنان بسوودەکانی ئمیان بۆ خۆیان 

، لکاتکدا بریتانیا ئوە ڕەتدەکاتوە ..."ھگرتووەتوە 
ئو . شت تنانت باشترەکانی خکانی دیک ھبگرتوە

وە  سرەاوھنراوانیتبنیی شانبشانی ئو پاساژە ن
 ک ،و بۆچوونبۆ ئ یکی دیکیگمیتۆدی  "موورب

  . پسند دەکات" سیاسیی یوتۆپیا
 ج تا ڕادەیک بردن سر ئو توانیوتۆپیاکتبی یکمی 

زەروورەی، ک ملمانکانی ئو یوتۆپیایی ک بدوادا دت، 
 یوتۆپیاپویستییان، ئویش ب وەسفکی دەقیقی دەوتی 

 ک مبست نیی لرەدا ناوەڕۆککی وردتر کۆتایی دت،
 ڕاپۆرتی ڕافایل ھیثلۆدۆیسلپاش ئوەی . بگوترتوە

 ی کیستی القرتوو ھر یوتۆپیا دەدات، ئسخۆی ل
ل دواھمین .  وەریگرتووە، بتایبتی دەردەکوتموور

 گومانکانی خۆی ل مووربشی کتبکدا لڕاستیدا 
  :دەدرکنت، بم دواجار دانیپیادادەنتسیستمی یوتۆپیا 

" ل م کوەدا دەنچوندوچوون دان ب بوەدا بل
گلکی زۆر ھن، ک حز تدەستووری یوتۆپیاییکاندا ش

  ."دەکم بخرن دەوتکانی ئمشوە
واتا برگری ل یقینکانی خۆی دەکات، بم ھمانکاتیش 

لو .  نویکان بکاتوەئامادەی بیرکی واقیعی ل فکرە
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 مرامی ئوەی موورجۆرە تفسیرەی تکستکدا 
بسردا دەھنرت، ک دەیوت ئو وەسف جیاوازەی 

  . جیھان ب بوکردنوەکی بخات مشتوومەوە
 کبوەی کتندنی خوکی القرتشنر بۆ چنستی خوھ

ت، بزدەکرھمدا بکبی یکت ل ک کتکایجۆر  
یرکردنوەیکی جدی لبارەی ئو وەسف نویانوەی ک ب

گر مرۆڤ ل تبینی کۆتایی . خراونتڕوو، دەکرت
، "باشترین دەستوور"بوانیت، لرەدا چیدیک باس باسی 

یاسا و دەزگاکانی " تنھا باس باسی و بکو،نماوە
ی، ک ھتا ئوکات کمک پیان ئاشنا "دوورگی یوتۆپیا

افکی ڕەھای دروستی یوتۆپیا وەک باشترین م. بوون
 ت مرۆڤ لدەش و جۆرەی کتداریی، بدەستووری دەو

ن سرەتادا چاوەڕی کردبت، ل ھیچ شونکدا لالی
زیاتر لوە دەچت . ەوە نونرایتی ناکرتموور

انی  وەسف نوی بخات بر دەستی جیھویستبتی ئو
ست سوود ل یوتۆپیا گشتی، ب جۆریک دەرفت بەخ

کوابت لجی گڕان بدوای باشترین . وەربگیرت
 تۆماس مووردەستووری دەوتداری ل یوتۆپیایکدا، 

 وەسفی جوھری دەوتکی دیکی بوتنھا 
ئوەی بیانخات برامبری  توە، بۆەکردوو

بو جۆرە . ھلومرجکانی ئوسای بریتانیا
خونر دەبت .  ب خونر دەکرتئلترناتیڤک پشکش

تگیشتن ل ناوەندی یوتۆپیا وەک . خۆی ھیبسنگنت
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 ودۆخکی ئایدیال ک مرۆڤ دەستی پی ڕاناگات، بکو
وەک میتۆدک بۆ ڕاستکردنوەیکی بوچانی 

ش رۆرتی و موورھلوومرجکان بکاربھنرت، ئامانجی 
  .دەپکت

رایتی  نونتیرۆر وەک موورئوەی ک ئاخۆ 
کی لیبتسیاستی نییویولرەتادا ئس الی کردووە، ل .
بۆی دەردەکوت، ک ھوستی  رۆرتیچونک دواجار 

ی لیبنشک تی ڕیزڕرەتا لۆمان سمی ئاالن
 تۆماس موور بو پی بت. یکتواوکرەوە دروستبووە

انای بۆ م. ناتوانت خاوەنی ھمان ھوست بووبت
"ی "اللیبوە،  موور، رۆرتیی یوتۆپیاکناکات ک پرجم

ئو .  ک ل کۆمگای ئمۆماندا نژیاوەئویش ئوەی
 ی کیمی ڕافایل ھیثلۆدۆیسڕەخنکبی یکت ل 

 ئاماژەیک بۆ دا لسر بریتانیا دەیھنتوە،یوتۆپیا
کی لیبستومانای ھ ب رۆرتیاالن .وەش  جگوورمل 

وەک فیگری ئدەبی بۆی دەردەکوت ک ھتا ھموو 
مرۆڤکان باش نبن، ئوا ھموو ھلومرجکانیش باش 

ئو ئیفادەی لالیکوە زۆر گشتگیرە، بم لالیکی . نابن
دیکوە بانگھشتی سۆلیدارتییک دەکات لناو یکدا، بوە 

ر چونک تنھا گ. دەست بو دۆخ خوازراوە دەگات
اش ھموو مرۆڤک باش بت، ھموو ھلومرجکان ب

 موورالی لال لو ڕووەوە زەینکی لیب. دەبن
  . بدیدەکرت
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ەوە و ھیثلۆدۆیسن کردنی کاری قزەون لالیتسرزەنش
 لپناوی ھیثلۆدۆیس، بۆ ئوەی موورتکاکانی 

برژەوەندی گشتیدا ڕاوژی پادشا بکات، ئوە پشتاست 
 بۆ خونری موورانبشانی ئو توانج، ک ش. دەکنوە

پسند دەکات، شتکی دیکش دەردەکوت، ئویش 
 دەتوانت ل فۆرمکی سنوورداردا وەک ئوەی ک مرۆڤ
کی لیبر التوانجبازسبداتتۆماس موور حوکم ل  .  

ۆوە لیبمدیدی ئ و لئ کی سنووردارە، چونکال
 یوەست بنھا پت تزدەتوانلیب وە بنی خۆیال ەم

  . د بکرتنناوزە
براوردکردنی وەسفکانی بریتانیای ئمۆ لگڵ 

ی بریتانیای سدەی شانزەھم تۆماس مووروەسفکانی 
شاکرنجکی سی یوتۆپیا، شتیاتی خی . و دەومای

سرسامیی ک مرۆڤ ئلمنتی ھردوو ئو وەسفانی 
ن ئمۆ، وەک ل وبۆ نمو: کاتئوکات ل ئستادا بدیدە

. دا، ئۆرگانکی گشتی تندرووستی ھیموورکی یوتۆپیا
یت وەک جاران ھتی تایبۆ خاوەندارمکی . ئشیکاریی

 وەک سرکوتوو یوتۆپیادەقیق، ک ئاخۆ کام ئلمنتانی 
 وەکرەدا چوارچوتوون و کامیان نا، لدەرک

ونکان میتۆدی وی نمبھرحاڵ مشتووم. تکدەشکنت
سیاستی یوتۆپیا ب شوازکی ئزموونگرایی 

ئو نیازانی ک ڕۆژک ل ڕۆژان وەک . دەسلمنت
 بپچوانی چاوەڕوانی زۆرک –نکردە مۆریان لدراوە 
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 زۆر جار ل زەمنکی درەنگتردا –ل خکییوە 
سبجببواری ج توتوویی خراونوەرکپاش . کردنل

 بۆ کۆمگا وەک یوتۆپیائو ڕوونکردنوەیوە دەبت 
رت و گۆڕینی مفھومی دکرەستیکی نیگا برز بنرخن

 اژەی لڕی بیرکردنوەیکی نووەنرنی ئو دەستو
کی ڕەوایکار  .    
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  دا"ناشون"ل " نا"

ریی و دیموکراسییتی سبارەت ب پیوەندی بختوە
  یکالڕاد

  ل یوتۆپیاکی مووردا
  

  ئندریاس ھتسل
  
  
  
  

 –برەو دواوە و برەو پشوەش تنھاکوتوو : یک
  ی سیاسییداموور ل مژووی فکر

  
 ،ی نوێیل کارەکانی بواری مژووی فکری بیری سیاس

 تنھا ڕۆکی ناسرەکی یاخود پاشکۆیی تۆماس موور
رخان نکرت سانس تھتا بشکی نوێ بۆ ڕنی. دەبینت

ی نوێ ب برنامی گربستکی یو دەستپکی بیری سیاس
 ت، ککرن ناستی پیسکۆمبی تۆماس ھۆبکت ل 

بووتوە، نخشی بۆ   بو١٦٥١ ک سای دا٥لیڤیاتان
                                                

ئینجیلیی، ک لبردەم دەستی ڕەھایدا ھموو جۆرە -لڤیاتان دوکی دەریایی ئفسانیی 5
ی ھۆبسدا ڕۆکی لو ل تگیشتن سیاسیی موتقک. برھستییکی مرۆڤ دەبت چۆکدابات

  . جۆرە بر دەوت دەکوت
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شاوە، بر  کسرنج لی پرینسیپگشتی سەک
دا لالیکوە نریتی کۆنی یی، کارک، ک تیاماکیاڤلی

دەگات ب کۆتایی ڕەونقداری خۆی،  ٦"ئاونی شازادە"
نیگایکی تواو نوێ دت گۆ، بم لالیکی دیکشوە 

. ئویش ھۆشمندییک ل سربخۆیی سیاستدا
 دەنووست ١٥١٣ەکی خۆی سای پرینسیپ لیماکیاڤل

، س ساڵ برلوەی )دەبتوە  بو١٥٣٢کتبک سای (
کی خۆی بۆ یوتۆپیاووسی  دەستنتۆماس موور

ی ھاوڕی بنرت، ک خکی ڕۆتردام، ئویش ئراسموس
  . دەکاتوە دەستبج بوی

 ب ب پراگماتیزم و یلماکیاڤلگر کارەکی 
پچوانوە  وە پیوەستبکرت، ئوا بئنتییوتۆپیزم

کمووکوڕی واقیعبینیی و متمانی ناڕەوا ب سروشتی 
ت گنانپاڵ مرۆڤ و ت تدەخر کی خۆشباوەڕانشبینیی

  .ی ھاوزەمنییوەتۆماس موور
ی سدەی یماریکیز دێ ساد وەک یلماکیاڤللکاتکدا 

. ی ئم زەمنیغووسۆ موورشانزەھم تماشادەکرت، 
یزم ل تیۆری سیاسی سدەی لیوتۆپیزم وەک ماکیاڤل

. بیستمدا وەک وشیکی جنو خۆی جگیرکردووە
                                                                               

 
ە ب نووسینکی ئاگادارکار و واندادەر دەگوترت، ک ئارەستی پادشا، شازادە یاخود ئاونی شازاد 6

کوڕەکی دەکرت و ڕەوشت و ئرککانی فرمانەوایک و بنماکانی حوکمانییکی دروست 
زۆرینی ئاونی شازادەکان ل سدەکانی ناوەڕاست و سرەتای سردەمی نودا . ڕووندەکاتوە

  . نووسراون
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سیدار سیردەکرن، وەک ران وەک نیگاگلی متیوتۆپیاک
ونگلکی ئایدیال، ک ل مژوودا کاتک پشکشدەکرن، 

 و لگر مسل ئوەبت ستمکاری و ئازار ب بنی 
ئو . نادیاریکراوی ئایندەیکی بختوەر شرعی بکرت

 کی ئیسمنییرن نه"ی ناو "نا"شرۆڤناشو" ەک
تۆماس کی یوتۆپیایوتۆپیا، بتایبتی . تفرامۆشدەکا

، ناکرت وەک نخشسازی پسپۆڕکی فلسفی بۆ موور
ونیکی ئایدیال تماشابکرت، ک دژ ب ھموو 
 تویستبکات بخرک پموو باجھ کان و بستییرھب

سیمبۆلی " نا"برامبر بوە . بواری جبجکردنوە
ی درژ ل دەرفتگلی کراوەییکی بنیاتنرە، ڕیزک

تفسیرکردن پکشدەکات، ک ل خودی تکستکدا 
  .مۆرکیان دەرکوتووە

ی گوتنی نخر دەردەکوت، وەک "نا"سرەتا وەک 
ی و دارایی و یناڕەزایی دژ ب ھموو ھلومرج سیاس

شتک سۆسیالی ناعادلکانی بریتانیای سردەمی خۆی، 
 رەموورکشی سم بکی وردی  ل کیدا ب

ھموو شتک "ی "نا" ئوەشوە لسرو. شیکردووەتوە
جۆرک ک ئو  ی، کشفکردنکی دژەئرنیی، ب"نا

جیھانی نووسر دەیبیستت، مرج نیی تاک جیھانی 
ت، بوەدا دەستکردی  مومکین بواقیع، ب ک کجۆر

مرۆڤ، شتکی ڕکوت و ھر بۆی دەکرت ب جۆرکی 
تدیکوە .  بپاش ئبۆ " نا"ل کشتا نا"ئاماژەیھ" ،
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ئاماژەیک بۆ دەرکوتنی ڕووخساری ژیانکی بختوەر 
 کۆمیتیو سرکوتوو، ئاماژەیک بۆ ھلومرجی 

ناخای ل نامۆیی، ئاماژەیک بۆ ھیوا و متمان و تنانت 
لمانی، بکی عکی باشتر مومکین  باوەڕژیان ک کجۆر

، ئرنست بلۆخ، ب وتی یوتۆپیای ناو "نا"و مانای ب. بت
بم . بکرت دەکرت ب شوازکی گریمان تفسیر

 ل ککستمانکاتیش تری "نا"ھی جووت کاراکتندا ئاو
ئم لرەدا سروکارمان : فلسفی ئدەبی خۆی دەداتوە

ن ولگڵ ڕبرنامیکی کۆنکرتی ھسوکوت، بۆ نمو
ی شازادەئاوکونب ،کدا نییکی ویوەیڵ تاقیکردنگل 

یوتۆپیا جۆرکیش ل . ئاۆزی ئدەبی و ماسکبازییک
ی گلیڤرئیلھامی ل سفرنام، ڕۆمانکی گشت، 

جۆھان ی دوورگی فلزنبورگ یاخود جۆنثن سویفت
دا ژەمکی باشیش "نا"دواجار ل . ەوە وەرگرتووەگۆتفرید

یو " نا". گومان ھئ ت، کنوەدا ناھر ئژب نھا ھت
و ئوەش، ک ڕەنگ ل ئایندەشدا وشون بوونی نیی، بک
ھروا ب  بم ئو گومان. ھرگیز بوونی نبت

ل ژیانی :  قوت نابتوە، ب پچوانوە٧چشنکی فاتالیزم
ب کاندا، کش چاوی  یوتۆپیاییپدەبی لکی ئجۆر

کان و خونری ئمۆدا نمایشدەکرت، چند ھاوزەمن
رن، ک ھق نیی ئم ھرگیز ددەن داوایک بنیات

                                                
وە روشت و کۆمگا لالین چارەنووس ڕووداوەکانی ناو سیزم جیھانبینییک ک پی وای فاتال 7

  . دیاریکراون و جگای گۆڕین نین
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دەستبرداریان بین، ئوکاتش ھر نابت دەستبرداریان 
. بین، گر بدیھنانیان وەک ئرککی ناکۆتاش دەرکوت

 ھمانکات وەک ون و یوتۆپیابو مانای مرۆڤ دەتوانت 
کۆتایی کتبی  گەرەوەک ل : تبگاتقدەغی ون

توانکی، یکمدا، واتا بر ل باسکردنی دوورگ و دانیش
؛ مرۆڤ وەخت ... " وناشی بکیت تخۆ تۆ ناتوانی: "دەت

 ت بوەبیلی لنیامینمر بواوی بکاتئادۆرنۆ و والتت  :
" وەی کم ئک جیاوازن، بمکان کموو شتوێ ھل

چۆن، ل گۆشنیگای ئموە زەحمت شتک کتومت 
؛ ئم ب خا جیۆگرافییکانی جیھانی خۆمانوە بگوترت

 کی دیکدۆخ توە زۆر زەحمالمانیوەستین، بجگار پئ
  ".ونا بکین

 ی یوتۆپیای،بکینو قاندنی وشتۆماس موور خو ھ 
ربکشکاندنی ھ ژت بۆ تنقیقیدا دەھزی دژەحموو  ھ

ئم، ئوساش و ئمۆشی لگدا . کۆنتکست ئاشناکان
 تواناماندا نیی ت، لنیستی، دیموکراسبکی کۆمی ژیان

ونابکین؛ ئو ونای بۆ ئم ب مانایکی ورد نکردەی و 
، ل ونوبۆ نم. کچی نکردەش دەتوانت ببت ب واقیع

ڕب لستدا مزراوە سیاسکان بوەبردنی دامردەست
 ئاماژەی ونیی ل چوارچوەی پوەرە ھبووەکاندا، بکو

ون مرج ودژەواقیعی ب نم. ب ھناندی شت نکردەکان
 ل موور دەتوانت، وەک ونیی خیاڵ بمنتوە، بکو
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ونی عیسای مسیحدا دەیخاتڕوو، گرنگی مژوویی ونم
  :جیھانی بدەستبھنت

شتانی ک  اربکرت ھموو ئوب، گر مرۆڤ ناچ"
ناسروشتی مرۆڤ وایان لدەکات سمرە دەرکون، وەک 

ندە و ناچیز وەالنت، ئوا دەبوو لناو شرم
مسیحییکاندا ھموو شتک ب نھنی بھینوە، ئو 
شتانی ک مسیح فری کردووین و ھند دنیا 

 خۆ بشی ھرە... حاشاکردنیانی ل قدەغکردووین 
گورەی ئو وانی زۆر ناکۆکترە لگڵ ڕەوشتکانی 

  ."ئمۆماندا وەک ل وتکی من
خۆنویستی و کۆمنیزمی مسیحییکانی کۆن دواجار 

 . دەمنتوەنکردەوەک کۆمگای یوتۆپیاییکان 
 بیوت ئو ئاماژەیمان موورھمانکات، وا دەردەکوت 

دەی کۆمنیزمکی بدات، کۆمگای یوتۆپیاییکان ھن
مسیحی نکردەی، ک وەک خواستکی دەستھلنگیراو 
لژر ھلومرجی تواو نامسیحیدا بوونی دەمنت و 
 یدادەکات، کک پرییدا کاریگرننی مۆدناو زەمتا بھ

 یوتۆپیاوەک یکم کتبی . ب دەگمن پشبینی دەکرت
ک کاردانتموو سیاسوەی بارودۆخی نیشانی دەدات، ھ

 کیشزھ ویستی بمانکات پم ھ؛ بژووییتی مکۆنکر
ڕگای پ بدات، بتوانت پیوەندی لگڵ ھموو 
 کی دیکزەکان جارت و کاغنکاندا بپسبارودۆخ

  . تکوەرداتوە
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وە  پردە لسر سیاستک ھدەداتیلماکیاڤللکاتکدا 
رعیکردنی، ھیچ پشب بۆ ب ۆک کی دەرەکی بیس

پویست نازانت، بم ئو سیاست لڕووی مراموە بۆ 
ت بچکۆلر دەسسک لڕوە،  شیش موورکراوەت

لڕی گڕانوە بۆ وناگلکی ئانتیک، ئیرادەی خۆبخۆی 
 زیاتر ل تو سیاسم ئت ئاشکرادەکات، بسیاس

وە و دەستواژەی دیموکراسی ڕاستوخۆدا ڕووندەکات
ت ب شوازکی بھزتر ب مسۆگرکردنی داواکانی سیاس

، ب ئادگاری ژیانکی بختوەری مرۆڤوە دەبستتوە
 ب وتکانی باش دەیپکت کاتک بلۆخ. سرکوتووەوە

ھم برەو پاش و ھم برەو پش  "مووردەت، 
کی شونک نیی یوتۆپیا: ب مانایکی دیک." تنھاکوتووە

ئو کتب زۆر جار .  مژووی بیری سیاسییداناو ل
زیک اری فکردا والدەکات، نریتکی ن ل بوانمژوونووس

 ب ن، کفکری یوتۆپیا بنیاتبن یا"لی "پۆلیتفالتۆنکئ 
ی "سبارەت ب دەوتداری خودا: "بادەگرت، بسر

ەوە ھدەگیرتوە، موورئاوگوستیندا دەڕوات، لالین 
 ١٦٠٢سای (دا " دەوتی خۆر" ل کتبی اسۆ کامپانالتۆم

 ل فرانسیس بیکنو ) کراوەتوە  بو١٦٢٣نووسراوە 
 تواو کراوە و ١٦١٤سای (دا "ئاتالنتیسی نوێ"کتبی 
درژە ب نووسینی دەدەن، لالین )  کراوەتوە  بو١٦٢٦

 کانی سۆسیالیستتدارییسازی دەوخشن
لویس ئاوگوست (سدەی نۆزدەھموە فڕەنسییکانی 
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تا ) بلۆنکی، چاغل فوغیوە و دواجار ھتدەگیرھ
. زمیکانی کۆتایی سدەی بیستمدەگات نیگا ترانزھیومانی
و جۆرە بکی لریتت  نر دەکرسی لکردار گریمان– 

بم حاتکی ناوازەی یکالییکرەوەی لدەرچت، ئوەی 
ک گواھیدەری سرەکی، ناخرت ئو ، وەموورک کتومت 

تیۆری .  بوانینئفالتۆنسرەتا با ل . چوارچوەوە
 سرنجی ھانا ئارنت، وەک ئفالتۆنی یسیاس

خستووەتسر، وابستی بیرۆکیکی برھمھنان؛ 
 ل لی وەک چۆن فکرەگکونناسییفالتۆنکدا ئ

ومۆدر ئسل ن، کک بنیاتدەنلالنلگکی  مۆدخالق 
ی دنیای دروستکردووە، بو چشن ونای دکونی ماد

 سووف لیلف کی ئایدیال، کتیادەویدا پۆلیتک
دەیکشت، وەک بنچین و ماسترپالنی مامی سیاسیی 

بو شوەی دەبت پادشا، ک یان : رتدبکاردەھن
 ملکچی دانایی فیلسووف یاخود ئو فیلسوف ل خۆیدا
برجستدەکات، ئو کۆمگایی ک پی سپردراوە، 

دەستگیشتن ب فکرە، شتک ک فیلسووفان . ڕکبخات
ب مافی خۆیانی دەزانن، بیرمندان ل کۆمگای سیاسیدا 

خۆی دەزانت، دەوت فیلسووف ب مافی . دەردەخات
  .بپی فکرەگلی ب شون و زەمن دابتاشت

ل ) شار(پۆلیس یاساکانی ئفالتۆنفلسفی سیاسیی 
پیوەندی نوان ھردوو . یاساکانی کوندا جگیردەکات

، سیستمک لالین پادشای بیرمندەوە مسۆگر دەکرت
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ک چمکی ئو سیستمی کۆمگا، ک ل ڕەوتی مژوودا 
تشنی کردووە، تکدەدات و ئلمنت ئازادبووەکان 

اس سرلنوێ بیکوە بپی پالنکی زەمننن
 پشبینی تۆتالیتاریزمی سدەی ئفالتۆن. دەبستتوە

ل . بیستم ل میدانی تیۆری سیاسییدا دەکات
ورییکان ولتوەکی ئودا پیوەندیی خزانیی و کدەوت

رن، تاوەکو سیستمکی نوێ دتکوپکدەشکن
ی دابمزرنت، ک بیارە ئاونی سیستم بزەمنکان

لسر ئاستی .  بداتوەمیکرۆکۆسمۆس و میکرۆ
 نوێ سیاسیی مو سیستیوەندی میکرۆکۆسمۆس ئپ

جست و ڕۆح و لسر ئاستی ماکرۆکۆسمۆس پیوەندی 
لرەدا میتافیزیک و . فکرە و دەرکوتن، شوقدەداتوە

بوە ئفالتۆن . ییکی کوشندەوەسیاست دەچن ھاوپیمان
ی سیاسپسیۆسی دەخ ت و کرداری سیاسیی دەخاتن

  . ژر فرمانەوای لۆژیکی برھمھنانوە
ھمان ھاوپیمانی و ھمان شکی سرەتایی فکری 

 نان لمھرھتی خۆربالسی دەووەکامپاندا دەبینین .
ی یوتۆپیاوە  بوانچتی خۆرپگیری دەوکی جنشو 

یھ .کی ڕونری کنتس کلو ھ مان خراودای
دەوتکی موتق . ڕکخستن ل ناخی خۆیدا بنیاتدەنتوە

یاخود " برزترین فق"جگیرە، لالین 
. کوە حوکمکی ئوتۆریتر دەکرت"میتافیزیکوس"
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جۆرە باوەڕپرستییکی  " دژایتیموورمبر ئوە البر
راندەکات"کو فلسی ف .  
یک ل ھموو ئم لرەدا پی وای، ھموو ڕست" ... 

رت؛ بم جۆرکی دیکی دشونکدا بکاردەھن
بربوتری فلسف ھی، ک ب میدانی 
ھاتنسرسحنی خۆی ئاشنای، دەزانت خۆی بگونجنت 
و ڕۆی خۆی لو شانۆیدا، ک لو ئانوساتدا نمایش 

  ."دەکرت، ب جۆرکی نایاب و بڕز ببینت
تۆریکی مرۆڤدۆستی ئاشنای،  ک ب نریتی ڕیموور

فلسفیک دەکات، ئاگاداری ڕیتۆریک بت، بانگھشت بۆ 
حیسابی بارودۆخ بکات، باوەڕی ب ڕکوت ھبت، 

  :فلسفیک نا جگا بۆ خک دیاری بکات
"ر سس تک دەچدا چی شانۆیم ئان و ساتحن، ل

ت، نوەک سرتاپای دەبت لگڵ ئوەدا ڕۆڵ ببینی
نگتری تشکی قوەی، شترئبنھا لکبدەیت ت

  !"نووسرکی دیکت خستووەت مشکتوە
کوابت بۆ ئو مسل ئوە نیی ل عقلی ڕووتوە 

 ئاگاداری بارودۆخک ودۆخکی ئایدیال بنخشنیت، بکو
بیت؛ یوتۆپیاکی ئو کاردانوەی ڕەخنگرانی بۆسر 

سیاست ناتوانت ل . ھیباردودۆخی کۆنکرتی ناھموار 
 داوای ڕگای دوور و وھیچوە دەستپبکات، بکو

ی گەرەوە داوا ل ڕافایل ھیثلۆدۆیس: سالمت دەکات
  :گوگرەکی دەکات
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ھندەی ل تواناتدای کارامان مام لگڵ ھموو شتکدا "
شدا وەریبگیت، ئوا النی وانی ب باتبک، ئوەیشی ک نت

م لزەکتی بپارخراپترین حا  . چونککردەیموو نھ 
ھلومرجکان باش بن، ھتا ھموو مرۆڤکان خۆیان 

 قشنگ ل سای باش نبن، ئویش دەتوانین ڕیزکی
ژ چاوەڕوە بیندوورودری ئ".  

جزابک بۆ گۆڕانکاری کۆنکرت بنیاتدەنت، یوتۆپیا لرەدا 
راپی ییکی خئم یوتۆپیای زۆر دوورە یوتۆپا

   . بنیاتسازییکی عقنی ڕووت بت
ی ئفالتۆن ئگرچی دەوت ل کۆسمۆیکی ،بیکۆنالی 

نخواردووە، بم لجی ئوە ل  یاخود کنیسدا گیری
سرووشتکی تازەکشفکراودا، ک کۆسمۆسی ب میراتی بۆ 
 ی کەوایی سیاسییرمانی فو بنچینوە؛ ئتندەم

 کامپانال و ئفالتۆنبرچاویدای، لوەی  لبیکن
ندان، لکاتکدا پادشای بیرم. یوتۆپیانزیکترە وەک لوەی 

 مافی فرمانەوایی خۆی بسر ئفالتۆن
 کۆسمۆسلبردەستبوویی بنچین سرەکییکان 

 دەگڕتوە کامپانلراەکی میتافیزیکوسبشرعیدەکات و 
 زاناکانن، ک نیگاکانیان نبیکی  ال.کی کنیسئۆردۆبۆ 
ناو یاساکانی سروشت وا دەکن ئوان وەک  بۆ

چارەنووسکی پشتر دیاریکراو دەرکون ک یاسا بۆ 
  .کۆمگاش دەستنیشانبکن
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ئو سیاست زیاتر وەک .  ئوان دەشکنتموور
دامزرنری شیی دیموکراسی خودکردارکی ڕی

 کراو لتاکی بگایانی کۆمتپیرۆزحکومدەبین  ،
 کی دیاریکراوی لنھیچ شو کی کراوە، کگایکۆم
جوی بوونکی میتافیزیکی، یاخود زانستی سرووشتیدا 

ستی . نییبوەش من"ی ناو "نا"ئناشو"یەک :
سیاست ناتوانت . بجیھانییکی ڕادیکای )ئاکۆسمیزم(

مین بننابردن بۆ دواھی پگڕد ماکانی بوون یاخول
و تنھا ل وسرتاپای عق شرعیت ب خۆی بدات، بک

لو خادا . خودی خۆیوە، ب پاوپی نفسییوە
 برامبر ب پخشکی گشتی تیۆری موور و یلماکیاڤل

 فالتۆنسیاسی ڕۆژئاوا دەوەستن، لئ ەوە تا دەگات ب
  . ھابرماس

یای لرەدا سرنجی من بتایبتی لسر پیوەندی یوتۆپ
لگڵ دیموکراسیدا، ھروەھا لگڵ بھای شونی 

. ل وناکانی ئمۆماندا لسر دیموکراسی" ناشون"
، ک کۆنسپتکی  ب کورتی نیشانی بدەمسرەتا دەموت

کلۆد " ( دەستنوەندکی خای"، نیگای "ناشون "گۆڕاوی
 دیموکراسی ، ل چقی پگیکی سردەمی)وفۆغل

ی نیازی ھی، ببت "ینوەندە خا"بم ئو . یدادیکاڕا
ی "ناشون"فرمی؛ ب فرمانبدەستی تنھا نگتیڤیزمکی 

 زەحمت ل دیموکراسییکان ئوکات بپگ ڕادیکاڵ 
ی "ناشون"ل دەکرتوە،  داکی دیک جو"ناشون"
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مۆدرنیکی درەنگی بجیھانبوو، ک نونری غائیبکی 
ور، پیوەندی ولتوبۆ غائیبی نریت، ک: اوەبکونیکر

کۆمیتی، بۆ غائیبی مژوو و دیمنی سرووشتی، شون 
بۆ . و زەمن، بۆ نکردەیی ژیانکی سرکوتوو

تنھا " ناشون"ی "نا"دەربازبوون لو مترسیی زەروورە، 
رمی، بکی فت وەک دەستنیشانگکی مانای نیڤیزم

کرنناسیکراو، پکوتخاو، ب ڕان بی گن شکشو 
گتناوەڕۆکیی نتیڤدا پۆزەتیڤ بکر.  

  
  سبارەت ب مژووی نوی ناشونکان: دوو

لڕووی ھمیش ڕۆشنتر دەرکوتنی دیالکتیککانی 
ی سردەمدا یڕۆشنگریوە، یوتۆپیاکان ل بیری سیاس

بتایبتی کارەساتکانی . ناوبانگیان زۆر زڕاوە
 ک تیایاندا وەھمی کردەیی برھمھنانی تۆتالیتاریزم،

کۆمگا لالین پسپۆڕگلکی پیشگرەوە، ک پیوەست 
ب یاسا ئبدییکانی مژوو یاخود سرووشتوە ناوی 
خۆیان دەھنن، گیشت دوالوتک غمگینکانی خۆی، 

لپاش ئو کارەساتان . لسر بیری یوتۆپیای حیسابن
مان بۆ دەمنتوە، انتییوتۆپیائ یاخود دیستۆپیاتنھا 

، لو تکستانن ک جیھانی نوی بور، ١٩٨٤تکستی وەک 
مانمان متئم . ن نوەی نووە خوندرابنوەدەبت لالی

ب ھموو ھیواکان نماوە، ھموو بنی بختوەرییکان 
دەدەین و خۆمان بۆ دۆخکی سردەمی ب ئایندە  تووڕ
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رچییک بت، تنھا لوەی سین، ھدەتر. ئامادەکردووە
  .  بکات ک ھیخراپتر

 مکی پاشوپشخراودا،، ئگرچی ل فۆڕھمانکات یوتۆپیا
بھایکی گرنگی ھی ل دیبیتی سردەمی تیۆری 

ئوەشی ک سیرە پاشوپشخراوییکی لوەدا . سیاسییدا
 مانای وش رەدا بیوتۆپیا ل ت، کنخۆی دەدرک

ک یاخود وەردەگیریتان، وەک بوەک وەک ناشوت، ن
 ی پکی یوتۆپیاییانناوەڕۆک چیدیک تی، ککی پنییرن

من لرەدا بتایبتی بیر ل دیسکۆرسکی . رتدڕەوا نابین
 دەکموە، ک کۆتاییکی ل ی دیموکراسیڕیشی

  . وەردەگرتکلۆد لوفۆغکارەکانی 
 گومان مارکسیی دەکات  دژایتی ئولوفۆغل کارەکانیدا 

کاری چینی "ک دەت، گوای شۆڕش دیموکراسییکان 
پچوانی  بۆ ئو شۆڕشی دیموکراسی ب." کۆمیتین

ل ھموو ڕوویکوە نخشسازی ئکترکی  "ەوەمارکس
 دیموکراسیانی ک ئو شۆڕش" .کۆمیتی تدەپڕنت

اردندا بۆ ھمیش ل دامزراوەی دیاریکراوی وەک ھبژ
گاوە، پتر دەاللت ل ھاتوونت ناو کۆم

: پیایی کۆمگایک دەکنخۆبڕوەبردنکی الوازی یوتۆ
ی پڕتو لردگا ھوە، کۆمی دیموکراسییۆس

سرلنوێ نخش بۆ خۆی دەکشتوە، خۆی 
  .دادەھنتوە و خۆی دەخاتوە بواری جبجکردنوە
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مۆدل عقنییکی بۆ  ک یورگن ھابرماس
ال، ل جیھانی زمانی ئمانیدا بسر کی دلیبدیموکراسیی

 ھی و لوفۆغتیۆری سیاسییکاندا زا، سکای لسر 
وەک نووسرکی جماعی، ک ئاونی ھموو "دەت ئو 

 ت، لبسکردار ھموویان بی ھجوە و لکان بداتشت
یۆری خوددامزراندنی کۆمگا ت." تیان دەڕوانتوھاو

بوپی ل پارادیگما یاخود فلسفیکی خودئاگادا بند 
ەوە ھابرماس لالین لوفۆغئو تاوانبارکردنی . دەکرت

وەیگای ڕەتکردنج گب کی بیلوفۆغبۆ . وەک سکا 
 مانای ن بوبۆ نمو(کتکی جماعی نیی کتومت سوب

کی مارکسیپر )ۆلیتاریاتسدەرەوەوە ب ل ک ،
 کیکۆبوونوەی) ئاگۆن(و وکۆمگادا دەڕوانت، بک

.  ملمالنئامزی تایبتبۆ پرسپکتیڤکی دیموکراسی
 دەبت ھاوواتای ئوەی، ئو لوفۆغی بۆ دیموکراس

ەی، ک الی ھابرماس پرنسیپ "ناوەندی دەست"
، بتاڵ کونییکانی عق و یاسا حوکمی دەکن

ئو چۆیی ل چقی کۆمگادا مۆرک ل تاق . ەمنتوەد
دیموکراسی –کونگرایی نگتیڤی ناو بیری ڕادیکال

 ب واتای ئو شتان لوفۆغە بۆ "ناوەندە بتاڵ"ئو . دەدات
رت، ک الی کۆمگایک ل ئانوساتی دبکاردەھن

. دروستبوونیدا ب ناتواوی و نادیاریکراوی دەمننوە
 تایبتمندی ەندی چۆڵ ناوکی دیکی بۆ گۆشنیگا وناو

پ ک لیگر پھفیدا، یاخود بلسی فکی  ۆسمانای
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دیک :ک براییونگموو ککردەیی ھمانای  بۆ ن
 وە خۆی لناویانت بمرۆڤ بتوان ریی، کوھج
ملمالن سیاسییکان لگڵ برامبرگلی کۆنکرتدا دوور 

  . ڕابگرت
ی  بوانچپرینسیپی لوفۆغەوە ھابرماسپ دیموکراسی ل 

 پتر خۆی وبکو. کونی عق و یاسادا ناسلمنت
ئوەی، ک دیموکراسی . لسر خودی خۆی بکاردەھنت

درت چیی یاخود دەشت چی بت، تنھا دەتوان
بو پی ناسکییک، . یان مامی لگدا بکرتدیموکراس

ست دەڕوات، لگڵ فکرەی  مترسی شکک ھتا ڕادەی
کۆمگا ڕۆژئاواییکان . یدا پیوەستدیموکراس

چیدیک " لسردەمی شۆڕشی فڕەنسی و ئمریکییوە
خاوەنی نونرایتی ئس و ئامانج و سنوورەکانی خۆیان 

 کوشتی بدەستنیشانییکی بنچیین، و ھر بۆی" نماون
 مترسی تۆتالیتاریزم الواز امبر بک وایان لدەکات بر

رت پیتا پیتا بنببکرت، دبن؛ مترسییک، ک ناتوان
بب ئوەی ئو شتی تیادا بکاربھنیت ک لڕاستیدا 

  .خۆتی ل دەپارزیت
" ئوی دیدا"کۆمگای دیموکراسی خۆی لناو ئزموونکی 

نمایش دەکات، ک ھموو سنوورەکانی ونا تیۆرییکانی 
ۆسی پ .كی کۆمگا تدەپڕنت"دنکر"

بدیموکراسیکردن ل دواھمین ئنجامدا ئاماژە بۆ 
دیانت لرەدا نونری فزایک . نی دەکاتیڕەھندکی ئای
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 کان، کدۆگمایی نیاییمین ھۆکارەکان و دبۆ دواھ نیی
 بۆ وسیاست دەبت خۆیانی ل دەرباز بکات، بکو

 شونک، ک ھموو کردارکی مرۆییاببنماییک یاخود ن
لپش ئو پاشخاندا . پیوەندی لگیدا ھبت

ناکرت و لڕووی  دیموکراسی ھرگیز تواو دەستنیشان
    . ناکرت دەستواژەوە ونا

وە شانتال مووف و ئرنستۆ الکلۆئو کۆنسپت لالین 
ال ھدەگیرتوە، ک وناکانیان لسر دیموکراسی ڕادیک

بتای دەستوە ب دەوری ناشونی ناوەندکی 
بم گوتاری ئوان بۆ دیموکراسییکی . دەخولنوە

 لماندن بنیاتنراوە، لر غائیبی سسل یی، کڕیش
 و ٨کۆنیتیڤیزممترسی چشنکی دیاریکراوی 

 ڕەنگ تنھا بس نبت، تیۆری .دان٩فۆرمالیزم
ونوەی کونیی توەگالن کبویزندیموکراسی دلیبرال و 

میتافیزیاییکانیان فریوبدەیت، مرکزییت و جوھرییت 
لوان بستنتوە و ھیانبوەشنتوە، تاوەکو بۆ پگی 
 کسیاسیی نشریی توھندی جتمخۆت، تایب

جاک فیگرە بنچینڕووخنراکان، وەک . ھبگریتوە
و، ھمیش کتومت ئو  ل نیشاندانی ماندوو ندەبودریدا

ستراتیجییتی سلماندنش، ک دژایتی دەکن، وەک 
                                                

8 ربوونکانی فرەکی تییۆرییرچاوەی سفی و . کۆنیتیڤیزم سلسریی جیاواز جیاوازی فمۆرکی کاریگ
ۆسی بیرکردنوە و ر زانیاری ئیندیڤیدوالی و پ لسئیشکردن. دەروونناسی و زمانوانی لسرە

ەی کۆنیتیڤیزمدایدرەسقی مچ رخواز لوەرگرتنی ف . 
 .تۆخکردنوەی ڕووکش و فرامۆشکردنی ناوەڕۆک 9
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ھگمۆنیا و دیموکراسی (کاری . میراتی ھدەگرنوە
کراوتوە، چند گرنگیش   بو١٩٨٥، ک سای )ڕیشیی

بت، ئو ھو چند لوانلو بت ل بن بۆ گواستنوەی 
ی فۆرمی دەست و ڕەخنی میتافیزیک

 بۆ میدانی تیۆری سیاسی، ١٠ستستراکتۆرالیستیپۆ
مترسییکش ھندە گورەی ک ئو مغامرات سنووری 

رت و خۆی لسر گشبینییک دتیۆری پنبزن
ئوەی ک : یش گرنگھابرماسبخوبکات، ک بۆ 

ئارگومنت دروستک ل مودای سیاسیشدا سربکوت، 
ی و واقیعی تیۆری ربخۆیک داوای مافی سئوەی 
ب مانایکی دیک ئوە ھیچ سوودکی . زیکببنوەلیک ن

 ۆیتکی ئامادەوە بوەیبیردکردن روا ئاسان لھ ،نیی
ەیکی کموکوڕ، نرنی، یاخود سر بیرکردنو

رکردنوەی ناشونک، بتایبتیش کاتک نا، گر بی
یکانی ناشون، ناوەندی بتای کۆمگا، کتومت لو لۆژ

رت، ک دسرمای و بجیھانبوونوە برھمبھن
  .  برەنگاری دەبتوەدیموکراسی ڕیشیی

ب شوازکی " ناشون"ل ئدەبی زەمنناسی پشکوتوودا 
اسی پۆستمارکسیدا تواو جیاواز وەک ل تیۆری دیموکر

 ل وتاری مارک ئۆگ شوەیک ئیتنۆلۆج ب. دەردەکوت
                                                

10 ل ت، کخۆ دەگرتی لیکی زانستی ھزری و کۆمند میتۆدکۆتایی  پۆستستراکتۆرالیزم چ
جۆرکی ڕەخنگران کار لسر پیوەندی کرداری   سریھداوە و بشستکاندا سرەتا ل فڕەنسا

ئو ڕایی ک لرەدا گرنگ ئوەی ک زمان تنھا کاری ئوە . زمانوانی و واقیعی کۆمیتی دەکات
 .  دەکاتیش دروست بکو لڕی پوەر و جووداکارییکانییوە واقیع،نیی ونی واقیع بکشتوە
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دا شقام، تراموا، فۆک، فۆکخان و یشون و ناشون
د دەکات، وەک نت ب ناشون ناوزەسوپرمارک

شونگلک ک مرۆڤ لیان نامنتوە، ک تیایاندا مرۆڤ 
نیی، شونگلک ک مرۆڤ زیاتر پیایاندا " لوێ"ب ڕاستی 
  :تپڕدەبت

ئو دەزگایانی ک بۆ گواستنوەی خرای مرۆڤ و "
، )ئوتۆبان، فۆکخانشقامی خرا،  (شمک پویستن

یککن لو ناشونان، ھروەھا خودی کرەستی 
 گورەکان یاخود ئو گواستنوەکانیش یاخود بازاڕە

  ."یانی ک تیایاندا مرۆڤ پناھندە دادەدەداتئۆردوگا کات
 ل مۆدرندا برامبر ب ئۆگناشونکان بپی تزەکی 

 کان لنیبانگشوششدانرەوپب .  
ھروەک چۆن شونک مۆرکی شووناس و پیوەندی و 
مژووی لسرە، بو شوەیش شونک، ک خاوەنی 
شووناس نیی و نیشانی ن پیوەندی و ن مژوویی تیادا 

ئستا گریمانی ئم . بدیناکرت، ناشونک پناسدەکات
واتا ناشون دەخوقنت، " مۆدرنی با: "دەت

شونگلک، ک خودی خۆیان شونگلی ئانترۆپۆلۆژیی 
  . نین و شون کۆنکان لناو خۆیاندا ناگونجنن

ل شیکاری ھوەرینی فزای گشتی  ڕچارد سنت
 گیشتووە ب ئنجامی دەستنیشانکردنکی ،سیاسییدا
کۆتایی فزای گشتی ل سدەی بیستدا بڕای ئو . لکچوو

ەوە وابستی، ک شون ل فزای گشتی جوھریین بو
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شون گشتییکان دەبن ب محلی : "رتوەدبسن
میدانکان دەبن ب لناو شارەکاندا شون و ." گواستنوە

ژیان ل شقامکان لبرچاو ون . ردنوستگی ڕابوا
ئوە . دەبت و خۆی لپشت دیوارەکانوە حشاردەدات

 نابت، ئوەی ک لیفۆغاکی فریادڕەسییکی سمرەی داو
 ییتاو بوە؟ ئتنتاڵ بمت بگا دەبناوەندی کۆم
ئمۆ ل ھموو شونکان شککی چاوەڕواننکراو 

وی لو مرۆڤ مللول و وەردەگرت، ل جوو و دەمووچا
واندا، ک جنگی کبک ھراسانی کردوون، بزۆمبی ب

  . شوقدەداتوە
پاشمۆد ننیگای ناشوگۆش کان لرنوەک  وەئۆگ
داتاشینی . ی ساختکراو دەردەکونییوتۆپیای سیاس

ئدەبی یوتۆپیا وەسفی شونگلی خیای بدیھنانکی 
. عق و داوای بختوەرییکانی مرۆڤ دەکات

ناشونکانی ئمۆ برامبر بوە شونگلی واقیعیی 
نگلی وریان دروستکردووە، شوولتوبالینییکی ک

 قکان بۆ عموو داوا و مافتی ھوەی واقیعییبوونتاب
، "ئم لکوین، کاتک سفردەکین؟. "و بختوەری

: ت ل وەمدا دەمارک ئوگی و پاول ڤیریلیۆپرسیاری 
 یسرمایداری." ونی ئزەلی ناشونوفزای گشتیار نم"

خی پشکوتوو ژیانی ھموومان دەگۆڕت سر دۆ
 دانیشتوانل . سیکونسکی گشتی ب ئامانج و کۆتایی

برسییکانی جیھانی سھموە دەستپبک ھتا 
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کاراکترکی ئابووری بازاڕی ئازادن، سرمایداریی 
. ھموو مرۆڤکان دەکات کۆچریکۆتوبندشکنراو 

وی بوچان شونکان ھدەلووشت، دەیانکات ب ج
ۆڕینی کرەستی گواستنوە، وستگی تپڕین و گ

کورتیاندەکاتوە بۆ ناوگلکی شون، ک ھیچ 
 –" ئو ناوان. "یادەوەرییکیان پوە پیوەست ناکرت

لرەدا ئۆگ بتایبتی مبستی لو ناوانی ک لسر 
 –تابلۆی شقامکان تووشمان دەبت ب تووشیانوە 

." نکن ڕاڕەوناشونکان لسر شون ئیش دەکن؛ دەیا"
ئوانش ک دەبن ب ڕاڕەوی ڕووت، شقامی ناو 

 ل ناھق نیتوانووە لکۆینوە والتر بنیامین. شارەکانن
چوەدارەکی خۆی سبارەت ب مرجکانی دروستبوونی 

ور و کۆمیتی بخات ژر ناونیشانی ولتومۆدرنی ک
ئزەل و ئزموونی ڕابووردەیی بب . ەوەکاری ڕاڕەوەکان

 رەتا لس کن، کیرنکانی مۆدندییتمئامانج تایب
. پاریس و لندەنی سدەکانی نۆزدەوە شک وەردەگرت

ناشون مۆدرنکان کتومت نونری ئو غائیبییی 
 و ئودیو ئزموونیی، ١١ئالتریتیھموو جۆرە 

سیمبۆلک بۆ سندنوەی ئفسوون ل شونکان، بۆ ئو 
ی ک مرۆڤ چند ئاسان دەتوانت بیانگۆڕت، حقیقت

  . سیمبۆل بۆ کۆتایی سیاست و مژوو
                                                

رت، واتا یکک ل دوو جوھری دی وشیک لبواری فلسف و دەروونناسیدا بکاردەھنئالتریت 11
 . لیکچووی سربیک، ک برپرس بت ل باربوکردنی شووناس
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ی یئستا کاری یکالییکرەوە ئوەی، ناشونی یوتۆپیا
ب دەمووچاوە سیاسیی ل ناشونی شارە 

ڕەنگ ئوەمان لگڵ . ودابکیتوەپاشمۆدرنکانمان ج
افی ئگرچی مرۆڤ دەبت م. دا پبکرتتۆماس موور

ڕاستودروستی بدات بو نووسرانی، ک دەن 
دا دەوران دەکات و  دیموکراسی بتاکی بدەوری ناوەند

ل دەرەوەی کارایی خۆی ل توانایدا نیی خۆی ب ھیچ 
 دەبت بین، تنھا ئوە بس نیی شتکی دیکوە بگرت،

دیموکراسی تنھا و تنھا ب فیگری نرنییکی پتییوە 
وداکردنوەیکی ئم ڕەنگ پویستیمان ب ج. وەبستیتب

نگتیڤیتی نرنی .  بتنرنی نرنی، ل نرنی ئرنی
کی لۆژیکییرنھا فیگدا توەیو چوارچکی . لنییرن

یکدەخات، ئرنی لگڵ فیگری دیکی نالۆژیکیدا خۆی 
شکی  متمان، بختوەری و ھیوا وەک ون لگڵوبۆ نم
دی نناوزە" گریمانئامز" ب بلۆخی ناشونی ک "نا"ئو 

  . کردووە
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وەری، دیموکراس: سختی و یوتۆپیایب  
  

لالیکوە یوتۆپیا الی موور خۆی وابستی عملییکی 
بۆی دەکرت لگڵ (ڕادیکالدیموکراسی کردووە 

، لالیکی ) کۆک بکرتلوفۆغتیۆرییکانی وەک ھی 
ل بنکی . یکوە زیاترە ل تنھا فزایکی فرمی بتاڵد

بلۆخ باس ل . بختوەرییوە دەستپدەکات
 دنیایی دەکات، ک دوورگ کی شادی١٢ئپیکوریزم"

  ."کۆمنیستییک دەمنتوە
بھشتکی تواو ناکسیی "ک ک وەک ئپیکوریزم

ر یوتۆپیاوەیسب".   
یکی دیکوە لگڵ ھوستکی  لالئپیکوریزمئو 

 یوتۆپیا. کۆک"  دیموکراسی–کۆمنیستی "بنچیی 
سیمبۆل بۆ شونکی شاعیران، ھروەھا بۆ 
دیموکراسییکی ڕاستوخۆی خای ل چینوتوژگرایی، 

  :بلۆخ دەنووست. سیمبۆلک بۆ زۆرترین ڕادەی بشداری
: ەژینوتییکان بم شوەی دو ھاتۆماس موورالی "

 ر نا، قازانج بش کاتژمش کاری مامناوەندی، زیاتر ل
ی یتاوان چیدیک نماوە، زۆرەمل. یکسانی دابشکراوە

                                                
12  ک ییفلسکی فییزم ئاراستپیکورسوفی ٣٠٧ئیلوەکانی فندنر خوسش زاین لی پ 

 . اوەئنتیکی یۆنانی، ئپیکور بنیاتنر
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نماوە، ژیان باغک، بختوەری ئاسوودەبخش و نجیب 
  ."لو ناوەدا کوتووە

ئو مرۆڤدۆستش وەک ئرستۆ ل پیوەندییکی 
 و سیاسییوە دووالینی نوان ژیانکی بختوەر

دەستپدەکات؛ تنھا ژیانی سیاسی، ژیان لناو کۆمگادا 
تیۆریی . دەتوانت ژیانکی باش و سرکوتوو بت

 بب باری بۆماوەیی ئرستۆتلیزمکسیاسییکی موور 
  . ی ببیر مرۆڤ دەھنتوەئفالتۆنی

و دوورگی وەچی دەستوورکی ئکۆمگای 
موور. دیموکراسییو لمی ئت،  وەدە ی کیڕەخن 

ئو کۆمگا یوتۆپیاییی بریتانیای ھاینریشی ھشتم "
جگ ھتا ئو ڕادەی برچاوڕوونییک ناخات بردەست، 

 ".یا ب شوازکی تاکەو حوکمبکرتلوەی ک بریتان
ھبژاردنی پادشایک ل برژەوەندی خوددا : " ... دەت

؛ پادشا ئارامی کۆمیتی ..."دشادا نوەک برژەوەندی پا
یش، تووندوتیژی ھۆبسمسۆگر دەکات، وەک دواتر الی 

دەگتوە، لسرو ئوەشوە گرەنتی مشوورکی 
رت وەک دئرنی و ماندوونناس، بم وەک خۆی ناتوان

  . ئامانجک تماشابکرت
 ی کو دەستوورە سیاسییی خۆی موورئکدورگ ب 

 ١٤دیمۆس و ١٣سیستمی فیلت، زۆر ب تۆخی دەبخش

                                                
 .  سر ب عشیرەتک بووە، ب یۆنانی فیل،تیبوونیویۆنانییکی زەمنی ئنتیک جگ ل ھاو 13
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سینای  بئ ل موە، وەک چۆن ئتنیادی مرۆڤ دەھ
  : زەمنی کالسیکییوە پی ئاشناین

ھر سی ماک سای جارک ڕیشسپییک بۆ خۆیان "
 کی کۆن بینوازی دەربش ب رن، کدەبژھ

 فیالرخ و ب شوازکی نوی دەربین ب سیفۆگرانت
 ھر دە سیفۆگرانتک ب ل لوتکی. دی دەکنناوزەن

 زوو ب ک ،یک ھسوە ککانزانمی خرجس
 دن ناوزەپرۆتۆفیرالخ، و ب وشی نوتر ب ترانیبۆرێ

ەکان پکا، ب ژمارە سیفۆگرانتدواجار ھموو . کراوە
دووسد دان، ل ھبژاردنکی نھنیدا و پاش 

وکمی خۆیان کارامترین سوندخواردن، ک بپی ح
ھبژرن، ل چوار داواکار شازادەیک ھدەبژرن، 

چونک ل ھر . تاوەکو عشیرەتکیان بناوبانگ بکات
گڕەکی شارک یکک ھدەبژردرت و پشنیاری 

  ."ئنجوومنی با دەکرت
شانبشانی ئنجوومن جۆرک ل ئنجوومنی پیرانیش 

یئارادا ھ ل:  
ل ھر شارک ... ورگک خاوەنی پنجاوچوار شارە دو"

 بۆ ئزموون بتمن و  تی بوسای جارک س ھاو
 بارەت بژ سڕاو ل ککانی دوورگکۆمب تباب

  ." کۆدەبنوەئاماورۆتوم
                                                                               

اتا ل درزەمندا الی یۆنانییکان بچوکترین یکی بڕوەبرایتی بووە، ل چوارچوەی پۆلیس، و 14
 .شار وەک شارەوانی گوندک
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باترین یکی سیاسیی ئنجوومن و ئنجوومنی پیران 
ر شوازی ھموو بیارەکان لرەدا لس. پکدەھنن

  :دیموکراسی دەدرن
ڕاوژ سبارەت ب کش گشتییکان ل دەرەوەی 
ئنجومن یان کۆبوونوەی گل ب تاوانکی شایستی 

  . مرگ تماشادەکرت
بم سرەڕای ئو نزیکیی ل ئسیناوە جیاوازییکی 

دیموکراسییکی ئسینا، . زۆر گرنگ برچاو دەکوت
 لسر خاوەندارتی تاککس ،جۆن لووکوەک ئوەی 

تیان ل سایی ئو وئازادی و یکسانیی ھاو. بنیاتنراوە
وتیان بسر موککانیاندا وسروەرییوەی، ک ھا

 دیوە موور. ھیان، بسر ژن و منداڵ و کۆیلکانیاندا
تاریککی دیموکراسی ئسینا ب مرجکی زەرووری 

ر ئو نخشسازی بۆ پت. ئازادی دیموکراسی نازانت
کی دیموکراسی دەکات، ک مرج نیی پی ١٥پۆیلیسونی 
 سرەتا ئوەی زەق دەردەکوت .دا بت١٦ئۆیکۆسلناو 

 ل ک وەیھیچ یوتۆپیائ ت بتی تایبخاوەندار 
                                                

15ت، بگوتا شار یان دەو ،کی یۆنانیییت وشش دمانای ق ی بککۆن وە بۆ ڕەگوڕیشیتڕ .
ونیی وپۆلیسی نم. نییودکردنی دەوتی نمونپۆلیس ل یۆنانی ئنتیکدا وشیک بووە بۆ ناوزە

 ب و بکو،گایک بووە و لپشوە خۆی ب جوگرافیا ناوتیگلک یاخود کۆمشارەوانی ھاو
وە ب دەستواژەیکی کالسیکی بۆ دەوتی شار ل  سردەمی پۆلیس بو.  ئندامکانی پناسکردووە

 .  ئنتیکدا
ھردوو . ئۆیکۆس ل یۆنانی کۆندا کۆمگای ماداری و دارایی بووە و چقی ژیانی پکھناوە 16

ئۆیکۆس بریتی بووە ل خزان و خزمتکاران . دەستواژەی ئکۆنۆمی و ئکۆلۆژیا لو وشیوە ھاتوون
 . زەویو کۆیل و 
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ک بوونی نییوەیموو دە ساڵ : "شت ھنانت چونک
  ."روپشکجارک خانوەکانیشیان دەگۆڕن، ئویش بپی تی

باوک و : " باوک حوکمانی ماڵ ناکات،ئوەشوە لسرو
خکانی پگیشتوو سرگورەی ماک واتا دایکی ماڵ، 

  ."پکدەھنن
تیان یکسانی و دواجار ئازادی و یکسانی ھاوموورالی 

ریتانیای زەمنی ئو داراییش لخۆدەگرت؛ لکاتکدا ل ب
، ژیان لوێ بوەدا "یی تاککس بوونی ھخاوەندارت"

 وە کتکی گشتین"دەناسرکان موموو شتھ".  
 کی سۆسیالیستیدا لنایشبینی وموورپک ی وایپ :  

ئو شونی خاوەندارتی تایبتی تیادا بت و ھموو "
کردنی ... مرۆڤکان ھموو بھاکان ب پوەری پارە بپون 

   ."مکین نابتسیاستکی عادل و بختوەر ھرگیز مو
 ڕەخنی توند ل ڕافایل ھیثلۆدۆیسل کتبی یکمدا 

ل ت، ڕەخنو دەگرنی ئموارەکانی زەمناھ بارودۆخ 
ینادۆخی یاسایی و دارایی و کۆم تی و سیاسی، ک

دواجار ھموویان دەگڕنوە بۆ خاوەندارتییکی 
بو شوەی ڕەخن ل . تاککسی سرمایداریی کۆن

وەک گلۆر "دەگرت ک " ژمارەی زۆری نجیبزادەکان"
  ."لسر کاری ئوانی دیک دەژین

 وەک سرچاوەی ھموو بدخووییکان موور بتایبتی
نانی زەویباس لکارھدەکات ناکۆکی ب  . وەدا کب

خوری قازانجی زیاتر فدەدات ل دانو، نجیبزادەکان 
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بۆ ..." تلبند دەکن ھموو زەوییکان وەک لوەڕگا "
  :ئوەی

یک تاق خسارکار، ترنبوو و نفرەتکی ڕاستقینی "
خاککی خۆی، بتوانت دەوری ھزارەھا متر زەوی 
کشتوکای ب یک تلبند بگرت، نیشتجکان ل ماڵ و 

 ستمی رن؛ لڕ پیالنی تکبازان ودڕندەردەپحاڵ 
کن یاخود لڕی کارپکردنی ەتوندوتیژەوە بدیفاعیان د

  ."قورس و ماندووکرەوە وایان لدەکن بیفرۆشن
کمبوونوەی ڕووبڕی کشتوکای دەبت ھۆی گرانبوونی 

  . بوونوەی تاوان ی و بومینتخواردن، برسییتی، 
کان بوە  الی یوتۆپیاییوانچشکردنی "پھۆی دابب

 زیاد ل پویستی یکسانی موککانوە، ھموو تاککان
ردەستدایبکانی ژیانیان لرەستخۆیان ک".  

یکسانی لرەدا واتای ئوە نیی تنھا لپش یاسادا 
یکسان بیت و ل فزای گشتیدا مافی گوتاردانت ھبت، 

 لوە ڕیشییتر، دابشبوونی یکسانی موک، ک ل وبکو
تتی تایبخاوەندار رداربوون لی دەستبوە سای

ھنت، ی سردەردەی لرەدا تیۆرییکی سیاس.دروستدەبت
، وابستی لۆکک ئازادی و یکسانی، وەک دواتر الی 

ئاراستکردنکی تیۆریی  –خاوەندارتی تاککس ناکات 
بۆ . بجھشتووەک کاریگرییکی ئجگار گورەی 

 ئازاد بیت و لگڵ ئازادەکانی دیکدا ب چاوکی ئوەی
 خاوەنی لۆکدەبت ب وتی ن تماشابکریت، یکسا
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 لرەدا وایدادەنت، ئو موک لۆک. موکی تایبت بیت
کی سروشتیمانخاوەنی : ماف ی کارەوە دەبین بڕل مئ
لگڵ ئوەدا ئو ڕاستیی فرامۆش . ڕسقکی سروشتی

 دۆخی سروشتیدا دەکات ک ل مک،ژیننائو ب و ل
 کدا، کمکسانی سیستکی نایشکردنداب میشھ

شتکان و بردەستییکی نایکسانی سرچاوە 
 ئفسانی لۆک. سرووشتییکان ڕەوتی دیاریکردووە

نوخب دەسلمنت و لوە بدەنگ دەبت ک ئم پگی 
لگڵ ئوەشدا دەرفتی بشداری (کۆمیاتیمان 

نوەک تنھا لسر بنمای توانا ) سیاسیمان
کتاککانمان، بسییوە بۆمان وکدایکبوونمانل و ل

ستوخۆ ھی بۆناو ەوە ڕگایکی ڕالۆکل . دەمنتوە
داریی ڕۆژەکانی نیۆلیبرمایمانتاریزمی سالیزم و پارل

ۆمان، بمئ  وەوە لی ئوانچک بۆ موورپگایەوە ڕ
 ،یک ھکی مارکسییناو سۆسیالیزمھۆی نیگایب وەک 

 دەستکردیی کۆمگا، ک یاسای بالین و مژوویی بۆ
ئو سۆسیالیزمی ک . بکات ڕبری خۆی، فاسد نبووە

 یشتووەیوتۆپیالگشتا ھیچی نوە، ھدا ھۆنراوەت .  
 ل خاوەندارتی تایبت ڕووی ل ناوەندە موورڕەخنی 

ویش پارە و ئابووری پارەیتی، ئیبارەکرە لو : ھئ
 گرەوی لسر کۆکردنوەی سرمایکیتی، کسی ک

وەک ڕۆژک خودی خۆی وەک پاشکۆیکی ڕووت، "
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بخشیشکی پارە ئاسنکانی دەکوت ناو خزمتکارە 
  !"کۆنکانی خۆیوە

لرەدا پارە وەک ناوەندک دەردەکوت، ک پیتا پیتا 
جگای ئو شتی، ک دەبت بکوت بینییوە، 

ە وەک نونری گربستک وای لنوان پار. دەگرتوە
کردووە  دوو الیندا، بم ئو گربست خۆی سربخۆ

لو پاشخانوە ڕەنگ . و دوو الینکی ملکچ کردووە
 بگات، کوەش تکی موورمرۆڤ لستبگر بۆچی ل 
ئو ناکۆکی گربستکان، . کۆمیتییوە دەستپناکات

تی نمایشکردنی سیاستی دەرەکی بتایبتی ل کۆنتکس
  . بابتکردووە  ب،یوتۆپیاکیدا

یتی ھبت ئسن ب کارەساتی دەزانن، ک نر
تاوە، ئگر چۆن گربستکردن ڕەگووڕیشی داکو

سایی ئویشوەی ک  خۆ ل. دسۆزان پابندیشی بن
گلکان پیان وای، بۆ دوژمنایتی کردن و کینی یکتری 

اون، و ھتا ڕادەی نفیکردن شیروتیر ل یک خلقکر
 گایان لست ڕبر گرکدا گکاتل مدەسوون، ئ

ھیچ کۆمگیکی سرووشتی  ڕک وەک ئوەی –نگرت 
ل بت دوو گبنھا  نت وە، کتستوە ببکی

ک لک یاخود شاخی گردکی وردیلکی جوبۆشاییدا ی 
  . کردوونتوە
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 یو ڕەخنی لئوەی ڕەخنوە ھاوشکھاتڕووی پ
، وەک ڕەخنی ١٧پیمانی کۆنە ل یاساکانی پۆس

دا دەت، پیەوی نامی ڕۆما ل پۆلس. کانتیش ل ھیگ
 دەگات ب موستحیل؛ یاسا خۆی ناچارت دەکات یاسا

کوابت دەبت شتکی دیک بت پاڵ . بکیت سرپچی
 ھیگیش و پۆس، ک یاسا، بنمای پکوەژیانکی مرجدار

ب ھمان مانا . ب کۆنسپتی خۆشویستی دەیسلمنن
یانوایکانیش پیوتۆپیایی:  

مرۆڤ بۆی نیی ھیچ کسک وەک دوژمن تماشابکات، "
کۆمگای سروشتی . گر ھیچ شتکی ناڕەوای لنبینت

مرۆڤ بدیلک بۆ گربستکان، مرۆڤکانیش لڕی 
یوە کاریگرتر و پتوتر دەبن وەک ویستنی چاکی یکتری

لڕی گربستوە، مرۆڤکان زیاتر لڕووی زەینییوە 
  ."پیوەستی یکن، وەک لڕووی وشوە

کۆم  گوزەراندنی ژیان ب: "موور ب وتی مسیح
)کنیستییکۆم(کانی بزیاتر موور، "باش زانیوە ی ئاوە 

 لناو  ژیانە جۆرئوھشتا ک : "جختی لدەکاتوە
  ."  ئمۆ باوەی ھرە ڕاستقینکانییبازنی مسیح

یوتۆپیاییکان کۆمگایکی مرجدار دەھنندی، ک وەک 
دەوتی ب مافی  یکۆمگادەتوانت ناوی "تاق کۆمگا 
چونک ھر کسک ل شونکی دیک باس . خۆی بزانت

                                                
د ن بشی سرەکی گورە پکھاتووە، ک ب پیمانی کۆن و پیمانی نوێ ناوزە دووجیل ل نئی 17

  .دەکرن
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ون تنھا ل خۆشگوزەرانی گشتی بکات، ئوا ل ھموو ش
وە؛ بتی خۆی دەکاترژەوەندی تایبب وە  بیر لوانچپ

رەدا، لل  ،تی بوونی نییتی تایبخاوەندار ک کنشو
  ."دەکرت بڕاست و دروستی برژەوەندی گشتی ڕەچاو

کۆمگای یوتۆپیایی ب شوازکی فرمی لڕی یاسایکی 
موو ھاو بر ھسی بروەوکۆمتیاندا س رەوە، خۆی

و لڕووی ناوەڕۆکوە، لڕووی ودەستنیشان ناکات، بک
وە بکی باشی ژیانکۆمی . کان زەوق بیوتۆپیایی

. مانای ڕاستقینی بریتیبوونی بختوەری مرۆڤ دەبینن
ئو بشی ک باس ل فرکاری ئخالقی یوتۆپیاییکان 

و دەکات، ک لسر س کۆکی ڕەوشت و بختوەری 
. زەوق بنیاتنراوە، پارچی جوھری کتبک پکدەھنت

سیاست تواوبوونی خۆی تنھا ل ژیانکی 
بۆ موور کۆششی . وتیاندا دەدۆزتوەوسرکوتووی ھا

 یاندا لگاکڵ ئایدیالی کۆمگکان لزەوقیی یوتۆپیایی
بپی . گرژییکدا نیی؛ زەوق و کۆمگا مرجن بۆ یکتری

ئو مرجانی دادگای خوودایی، ک ھموو  موور
بوونوەرکی عاق دانیپداناوە، حوکمدانی سرجمی 

رگی تاک،  کردەوەکان لکی پاش میشگ گری لڕ
درژەدا  ل. نائاسایی کۆششی زەوقی ھر تاکک دەکات

 تبینی ئوەش دەکات ک گر مرۆڤ ل گیشتن ب موور
دا کۆمك بکات، دەبت بۆ بختوەری و شادی ئوانی دی
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بت؛ کوابت مرۆڤ بۆچی خۆی لو  خودیش شتکی باش
  باشیی محروم بکات؟

 وەری لختکانی ببلزی یوتۆپیاترککی مدا ڕۆ
 سرنجمانی خست سر ئو فزا بلۆخ. دەبینن

ەی، ک بای بسر سرجمی ئو نیگایدا ئانتیتۆتالیتر
ایدیالی دارایی و دەوتداری سیستمكی ئک کشاوە؛ 

ناتوانت ل خودی خۆیوە شاینی ئوە بت مرۆڤ 
 تنھا لپناوی ژیانکی وکۆششی بۆ بکات، بکو

 دیموکراسیی داواکاریی. یوتیانوەوسرکوتووی ھا
 حزە یوتۆپیاییو لرداری ئت دەستبییش ناتوانڕیش

  . بت
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  وەک پاشکییک
  شون  ھمیش و ل ھموو–یا یوتۆپ

  ھانس پتر شیوت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یوتۆپیاکان ل میدیاکاندا باشیان لسر ناگوترت، ئویش 
. نک ل سردەمی داڕووخانی سۆسیالیزمی ڕاستقینوە

وتراوە چپ، کاتک  پیان گئواندا کھر زووتر لناو 
ندی مبست ل ڕەزام!" خۆ ئوە یوتۆپیایی"گوتراوە 

لگڵ بزاریماندا ل .  کتومت پچوانکیونبووە، بکو
 بۆ تبینیتان ھمیش خوندکاری عاقی مارکس ،یوتۆپیاکان

ل تکاندنی خیاوپوی جگ  س بووین، کو ئنگل
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یایی ل سۆسیالیزم زانستیکیاندا ھیچ شتکی یوتۆپ
   .تریان بۆ گرنگتر نبووە

تکی وەک ھوستکی ڕۆژان ھبت ئو بزاریی ش
جدی بیر  کاتک وەرماندەگرت، گر بمانویستای ب. وابوو

 دەبت لڕووی سیاسیی یاخود ب جۆرک ،لوە بکینوە
ل جۆرەکان دەبت مرۆڤ چی بکات، ل ئرە و ل ئستادا، 

نجامکانی ب ئبھرحاڵ ھندە بم زوان، ک خۆمان دەر
م ئوە ڕگری ل کس نکرد ب. چاوی خۆمان ببینین

 چۆن دەیت وەک ئوەی –لژر ھلومرجی دیکدا 
 جارک بب جو بیر لوە بکاتوە، –ڕۆژانی پشوو بت 

دەشت لجی بارودۆخ ئاشناکان چی حاتک بوونی 
  . ھبت

ئو یوتۆپیایانی ک ل نھۆمکانی سرەوەی کۆمپانیا 
پیان : وە ناوی دیکیان ھیبازرگانییکاندا دەھۆنرن

یوتۆپیای واقیعی "بگومان بیارە ئوان ". نیگا"دەگوترت 
، ک گوای کاریان ئوەی ئستکت پ بکن، تاوەکو "بن

ک لموو  جاروەی ھوە ببینیت، بۆ ئرو خۆتس
لکاتکدا . شتکان ل ڕۆتینکی خۆمشیدا چقنبستت

یار لو ڕگایی، ک ل ئرە و پرس" خراپکان"یوتۆپیا 
، سووک و ئاسان ئمۆ و برەو ئوان دەتبات دەرێ

 ن، گوایدەھجم بوە بکان"بیاخود " یوتۆپیا واقیعیی
ل مسلی ئو ڕچکاندا ک مومکین مرۆڤ " نیگاکان"

  .بیانگرت بر، ئم دەکن ب داھنر
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وەرە ناوەڕۆکییانو پوەی ئنانک ھئاخۆ چی شت ی، ک
. ودادەکاتوە، ئاسان نییوتۆپیایک ل یوتۆپیاکانی دیک جی

بۆ ئو مبست دەبت سبارەت ب واقیعی یاخود 
تنانت گر مرۆڤ . ناواقیعی ئارگومنتکان زیاتر بزانین

 نھا بیر لوە، تتکالیی بووبواو ییوتۆپیای واقیعی"ت "
ۆیوە پوەرکی ڕیالیزمی بکاتوە، ئوا تنھا بو ھ

. بدەستناکوت ک مرۆڤ بتوانت سوودی لوەربگرت
ئو ناکۆکیانی ب زەحمت بیاریان لسر دەدرت، 

دەبت و شتی  لسرئوەی ئاخۆ ڕیالیزم لکوێ تواو
پتی لکووە دەستپدەکات، لو ڕووەوە شتکی 

  . ئوەش مرج نیی خراپ بت. پشبینیکراوە
و کامان " خراپن"ئو پرسیارە، ک ئاخۆ کام یوتۆپیایان با 

ی پانر نک تنھا بۆیان ھی سرنجی ئم "نیگا"وەک 
  ! دەبت بیدۆزنوە، وەالنینوبدۆزنوە، بکو

ل ودای دیککی  دوو موازش ب ئارادان ک
حاشاھنگر ئوە نمایش دەکن، ک مرۆڤ ب مانایکی 

کراو دەستبرداری ئوە بت بیر ل یوتۆپیا دیاریناتوانت 
یکک لو دوو مودایان . بکاتوە، ئگرچی بشیوت

وەی زانستییشیان بیرکردنوەی دیکشیعرە، ئ .  
ناسراوە ک جیاوازی نوان گشتگیریکردنی نادیاریکراو و 
ئوانی، ک پیوەندییکی شرعی لنوان دوو دیاردەی 

ن جیاوازتر شتکان ناخن سرووشتیدا کشف بک
 براورد بوەی ک مرۆڤ لڕی گڕانوە بۆ ،برتیشک
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د دەکرن، نئو ئگرانی ک ب دژەواقیع ناوزە
  . دەستیدەکوت

گشتگیرکردنی شرعی کتومت ئوانن ک ھمانکات 
سرەتا کاتک : پشتگیری ل ئگری دژەواقیع دەکن

دیدەککی یاساناسی بیوەندییزانیاریپ کانمان یین، ک
ئو بمانخات دۆخکوە، شانبشانی ھموو حقیقتکان 

حاتانمان بۆ دەرکوت، ک دەکرا ڕوو بدەن و دەکرت 
ل ئایندەدا ڕووبدەن، گر ئوە و ئوە ڕوویانبدای یاخود 

 ب سبب ب: گر ب زەقی قس بکین. ڕووبدەن
ی زانستی ل ژینگ و وەردانتھنانوەی دژەواقیع دەست

کردەیکی نچواردەورماندا کار . رداربوون لدەستب
بیرکردنوەی دژەواقیعی و لگڵ ئوەدا دەستبرداربوون 
 ست بھ ک ،یسو کیوتۆپیاکان کاری ئ ل

  . برپرسیاریت ناکات
 ل وەی بزانیت کن، شیعربۆ ئدەکنشک تلگیادا خ
یستناکات دەستبکات ب ئارگومنت بڕای من ھرگیز پو

 چ ل –ئوەی ک خوندنوەی خیای شاعیری . ھنانوە
ئدەبی داستاندا، یاخود ل فیلم یاخود ھر شتکی دیکدا 

لڕووی معریفییوە  شانبشانی گلکی دیک –بت 
لرەدا . مربوت، دەبت ھیچ گومانکی لسر نبت

لو چوارچوەیدا تنھا " تلڕووی معریفییوە مربو"
یی ھم واتایو جۆرە : ئی ئشک ل موەی ئئ

 ست بڵ چیدا ھگل مت، ئودا بۆمان دەردەکنیاخ
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 ین یاخود بشادی دەک ست بین، ھزەیی دەکب
رت، ل دچشنکی دیکی کاریگر ھستمان دەبزون
ا دەژین، دیبرچاوڕوونی معریفی ئو جیھانی، ک تیا

ئیدی . بشدارە، گر ناوی بین؛ جیھانی کۆمیتی
بگومان پرجوو نیی ک یوتۆپیا ڕاستقین و 

لسر . ڕەچکییکان سرەتا برھمی خیای ئدەبین
ئوەی ک نوکتی ئو جۆرە خیان تا چی ڕادەیک 

یوتۆپیا "دەتوانت شاراوە و زەحمت بت، 
ھر . ماس موور گواھی دەداتتۆ" سرەتایییکی

، ک لو ئو پنت مومکینانیب نیوەی خۆی کسک 
 ئاشناکربت، ھرگیز جارکی دیک تکست ئدەبییدان،

 بارەت بک سمشتووم جدی لوە، بتئامادە ناب
ئو . رتدوە بگلن" یوتۆپیا"جوھری ڕاستقینی 

نی کم ھندەی جوھرە، ئگر ھرگیز بوونی ھبت، ال
جوھری تراجیدیا، کۆمیدیا، ڕۆمان یاخود ھر جۆرە 

  . ھونرکی دیک فرەئادگار و ڕووگۆڕە
 وە لژینوە یاخود توبیرکردن رداربوون لر دەستبگ
یوتۆپیاکان مانای ئوەبت ک مرۆڤ ھمانکات 

 ت کۆڵ لشیعر و زانستناچاردەبزە بو توا ئبدات، ئ  
ھمیش "ستیفزازکارەی، ک دەت یوتۆپیاکان ڕووخسار ئی

دەستدەکون، بڕای من بپی " شون و ل ھموو
  . پویست معقول کراوە
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لگڵ ئوەدا من باسی یوتۆپیای چشنی سھمم 
  . مبست لوان ئۆبجکت ماتماتیکییکان. نکردووە

ئو حقیقتی، ک ئۆبجکتکی فیزیایی، ک ڕووکشکی 
فکی ماتماتیکیی فرەچشنی پنتگلک و ل خاکی وەس

دیاریکراودا ل بۆشاییکاندا کتومت ھمان مودا لبینیاندا 
ھی، ھندەی بزانین ب حقیقی بوونی نیی، ڕگامان 
لناگرت، دەقیقی وەسفک، ک ماتماتیک دەماندات، ک نک 

 ھموو سوودەکانی ئو وتنھا سرسام بین، بکو
اماندارییی، ک لناو خۆیدا حشاریداوە، خۆشحان ئ

زیکبوونوە ن، ئگرچی دەشزانین ک جگ ل نبکاربھنی
ل سروشتی فیزیاییدا ھیچ شتکی دیک " کانیغیبی"

ھموو ئو مۆدالنی ک ئم ل تگیشتن . نادۆزرتوە
 ۆبجکتیھاندا دەگڕینوە سری، لگڵ ئزانستییکی ج

دا "ئایدیال"کتری یوتۆپیایی یاخود ماتماتیکییکاندا ل کارا
  . ھاوبشن

ڕۆژان زارییت بوابک یوتۆپیا چی ل مان لکیی
  دەمنتوە؟

ئو ڕیالیزممان، ک پوەرە الوازەکانمان ھاودەمین، بشی 
زانست، بتایبتی . ئوە ناکات ئو بزارییمان بسلمنین

. ، وانمان دادەدەن ک ئاوھا نییماتماتیک و ھونر
  کوابت برھستییکمان لکوێ پشتوپنا بدۆزتوە؟

  –من وای تدەگم ک ئوە شت یوتۆپیاییکان نین 
دژە واقیع، ئایدیال، تنھا ئوەی : دەموت بم
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ک وامان لدەکن یوتۆپیاکانمان ال قزەون -–ھۆنراوەتوە 
ئو .  شتکی تواو جیاوازەئوەی ک ئوە دەکات. بن

ک ئم دەیانناسین، سروکاریان " خراپانی"یوتۆپیا 
ی و یدۆخ سیاسلگڵ گۆڕانکی نخشبۆداڕژراوی 

من وای دەبینم، . کانی ناو مرۆڤکاندا ھییکۆمیتی
ەی "مۆدلی ککبرژن" قزەون، ئو ئوەی ک ئم المان

تیییگۆڕانکاری کۆمی وە خۆی  کپشتییل
:  ھبت لسر ئو دروشمی ک دەت–حشارداوە 

کاتک دت ... و پاشان ... دەیھنیت و تکیھدەدەیت 
ئامادەی ککو ! کئ ،زەونالمان ق موەی ئئ

بیرۆکیی، ک ئم خودی خۆمان، خووەکانمان، 
ببن ەنگ  پیوەندیی کۆمیتییکانمان ڕپیالنکانمان،

کرەستیکی ڕووتی قبیلی چند کۆمگادروستکرک، 
ک لسر ڕەچتیکی ئامادە وەک ککک کۆمگا 

  . دروست دەکن
الی ئو جۆرە کۆمگادروستکران کتومت منتیق و مۆڕ

ھاوشوەی پروەردەکارکی ئاژە، ک بۆ تبینیتان تنھا 
بگومان دەن، . بۆ ئاژەکانی خۆیان دەوت" باشترینیان"

بم ناتوانین . دەوت" تنھا باشترینیان"بۆ ئاژەکانیان 
یان بدەین؛ بو چشن ، واتا ئازادیمانباشترینی خۆمانیان
کی ناخۆش گۆڕانی باشترینی ئوەک گۆرانیی موان بۆ ئ

نین ک ھبت ھر نمایش دەبت، ئیدی بو درۆی دەبی
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بینیتان مرۆڤ د. درۆشو جۆرە بۆ تت شتی لەتوان
  .بت" نیگاکانیش"ب زۆرک ل سبارەت 

بۆ ئوەی بمتمانیی خۆمان برامبر ئو جۆرە 
بئابووییان دەرببین، ئوا ن زەروورە و ن کارکی 
ژیرانی، حوکمکی نفرەتکردن بسر یوتۆپیا وەک 
. یوتۆپیا یاخود بیرکردنوەی یوتۆپیاییدا بگشتی بدەین

کانی ھسپیی چنگ شین ببک سندە ب
کۆمگادروستکرەکاندا، تاوەکو ئاردەکی ل بتکت و 

  . بناو ھویرە شلکدا نینۆک دڕندەکانیان دەربکوت
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