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 مقدمة املركز

تدخل هذه السلسلة التي يصدرها املركز اإلسالمي للدراسات 

اإلسرتاتيجية يف سياق منظومة معرفية يعكف املركز عىل تظهريها، 

وتهدف إىل درس وتأصيل ونقد مفاهيم شكلت وملا تزل مرتكزات 

أساسية يف فضاء التفكري املعارص. 

برامجية  خارطة  املرشفة  الهيئة  وضعت  الهدف  هذا  إىل  وسعياً 

شاملة للعناية باملصطلحات واملفاهيم األكرث حضوراً وتداوالً وتأثرياً 

يف العلوم اإلنسانية، وال سيام يف حقول الفلسفة، وعلم اإلجتامع، 

والفكر السيايس، وفلسفة الدين واالقتصاد وتاريخ الحضارات. 

عىل  إجاملها  فيمكن  املعريف  املرشوع  هذا  من  الغاية  أما 

النحوالتايل:

وتنمية  تشكيل  يف  املركزية  وأهميتها  باملفاهيم  الوعي  أوالً: 

املعارف والعلوم اإلنسانية وإدراك مبانيها وغاياتها، وبالتايل التعامل 

النظريات  معها كرضورة للتواصل مع عامل األفكار، والتعرف عىل 

واملناهج التي تتشكل منها األنظمة الفكرية املختلفة. 

ثانياً: إزالة الغموض حول الكثري من املصطلحات واملفاهيم التي 

غالباً ما تستعمل يف غري موضعها أويجري تفسريها عىل خالف املراد 

منها. ال سيام وأن كثرياً من اإلشكاليات املعرفية ناتجة من اضطراب 

الفهم يف تحديد املفاهيم والوقوف عىل مقاصدها الحقيقية. 
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ثالثاً: بيان حقيقة ما يؤديه توظيف املفاهيم يف ميادين االحتدام 

الحضاري بني الرشق والغرب، وما يرتتب عىل هذا التوظيف من آثار 

سلبية بفعل العوملة الثقافية والقيمية التي تتعرض لها املجتمعات 

العربية واإلسالمية وخصوصاً يف الحقبة املعارصة. 

واملنتديات  األبحاث  ومراكز  الجامعية  املعاهد  رفد  رابعاً: 

الفكرية بعمل موسوعي جديد يحيط بنشأة املفهوم ومعناه ودالالته 

ِصالته  عن  فضالً  العلمية،  استخداماته  ومجال  اإلصطالحية، 

العلمي  البعد  من  وانطالقاً  األخرى.  واملعارف  بالعلوم  وارتباطه 

أن  المركز عىل  حرص  فقد  املرشوع  لهذا  والتحكيمي  واملنهجي 

يشارك يف إنجازه نخبة من كبار األكادمييني والباحثني واملفكرين 

من العاملني العريب واإلسالمي. 

* * *

اليوتوبيا  مقاربة  املصطلحات  سلسلة  من  الحلقة  هذه  تحاول 

بالعرض والدرس والتحليل النقدي، حيث يتناول الباحث الجزائري 

الربوفسور رشيف الدين دوبه الوالدة التاريخية للمصطلح والكيفية 

من  بدءاً  وأنرثوبولوجياً  والهوتياً  فلسفياً  معه  التعاطي  جرى  التي 

الحضارة  إىل  وصوالً   حضارات  من  زامنها  وما  اليونانية  الحضارة 

الحديثة.

والله ويل التوفيق
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املدينة  بنموذج  البرش  لبني  الحضاريّة  البداية  لحظة  اقرتنت 

Police حيث قّرر رجال الفكر يف املخيال الغريّب مبوضوعة تنّص 

عىل أّن األمل يف الرقّي الحضارّي والتسامي ال يكون إاّل من خالل 

بابتكارها نظام املدينة أصبحت معلّمة  أثينا،  نظام املدينة، فمدينة 

العامل، كام جاء يف قول بريكليس، كام نلمس ذلك يف ظاهرة الحلم 

بالعيش داخل املدينة، ويف إشارة ابن النفيس لتعايل املدينة، ورفعتها 

فميالد  داللة،  أكرب  النبويّة،  بالسرية  املتعلِّقة  الكامليّة  الرسالة  يف 

النبّي األكرم محّمدJ يف مدينة مّكة إشارة رصيحة لرفعة املدينة، 

واملدينة عند ابن النفيس فضاء مديّن متميّز، يسمح مللَكات، األبناء 

التي  واإلشارة  الرباري،  يف  العيش  من  أحسن  بالتفتّق،  وقدراتهم 

نستقرئها من النّص الذي يقّدمه ابن النفيس أّن الشخصيّة املحّمديّة 

مميّزة،  بيئة  نتاج  كانت  البرشيّة،  تستقطبه  ومعيار  برشّي،  كنموذج 

إذا توافر الرشط املعريّف، وسرية النبّي  وممكنة للجميع، خصوصاً 

بالنسبة  النموذج  أو  فاملثل  الرتبويّة،  الدالالت  هذه  األكرم متنحنا 

ألهل الرّب هو إنسان املدينة، وعليه تكون التنشئة الرتبويّة يف القرية 

فالنموذج بدوره يحتاج إىل منوذج  أّما املدينة  قامئة عىل منوذج، 

آخر، وعليه كان املحيط )املدينة( أحسن منوذج قّدمته البرشيّة يف 

فيها  ترعرع  التي  املدينة  أّن  األمر  والغريب يف  املدنيّة،  تجّمعاتها 

الرسول األكرم هي النموذج، واملثل األعىل للمدينة البرشيّة، وهي 
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مّكة، يقول ابن النفيس: ».. ويجب أن يكون من أهل املدن األرشف 

فإّن أهل املدن الخسيسة يستقلّون عن الناس، وفضيلة املدن تكون 

بأمور: منها اعتدال الهواء، ومنها رخاء األسعار، ومنها كرثة الثامر، 

ومنها كرثة املياه ونحو ذلك، ومنها العظمة الدينيّة يف نفوس الناس، 

التي يكون منها هذا  التي بها ترجح املدينة  وهذا هو أوىل األمور 

النبّي J«)1( ولهذا اقرتنت املدينة يف تاريخ الفكر بالحضارة.

مطلباً،  اإلنسان،  إليها  طمح  التي  النموذجيّة  املدينة  وتبقى 

من  نستشّفه  وما  بعد،  الواقع  أرض  تتجّسد عىل  فهي مل  ومأموال، 

خالل التاريخ أّن املدينة النموذج، التي يعتقد  بعض املجتمعات 

الحركة  ذلك  يف  ودليلنا  ومتخيَّالً،  وهامً،  إاّل  ليست  حّققها،  أنّه 

املستمرّة نحو أفق الكامل، التي تؤّسس للطبيعة البرشيّة، فالكامل، 

يف  عليها  املتعارف  البرشيّة  والنامذج  إنسايّن،  مطلب  واالكتامل 

ومجاالً  ينضب،  ال  َمعيناً  تبقى  حيّة  مدارس  اإلنسايّن،  الكامل 

لالستمداد القيمّي، والسلويكّ، والرسول األكرم صلوات الله وسالمه 

األمثل،  والنموذج  األكمل،  املدرسة  بيته،  وأهل  آله،  وعىل  عليه 

لإلنسان الكامل، واملدينة النموذج يف الفكر اإلسالمّي، هي مدينة 

القيم، والعدل، التي تعتمد القاعدة التالية يف الترشيع العاّم: »الناس 

صنفان إّما أٌخ لك يف الدين، وإّما نظري لك يف الخلق«.

وظهور املدن الطوباويّة، املثاليّة، أو الخياليّة، تعبري برشّي عن 

املطلب، وال متثّل النموذج األمثل لإلنسان، ألنّها، مجرّد تصّورات، 

)1(- ابن النفيس، الرسالة الكامليّة، تحقيق عبد املنعم عمر، منشورات األوقاف، مرص، 

1987 ص: 172.
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وفرضيّات، مرشوطة بأطر معرفيّة، منتجة، ومقيّدة بحدود جغرافيّة، 

وإثنيّة، أّما موقع املدينة التي تقوم عىل الفضيلة، والعدل، وغياب 

.J الجور، فال يكون إاّل يف الرشيعة التي اكتملت بالنبّي الخاتم

اليوتوبيا، كظاهرة  التعامل مع فكرة  الدراسة  وسنحاول يف هذه 

اجتامعيّة، ومعرفيّة، يف بعٍض من السياقات التي نشأت فيها. 





في معنى يوتوبيا
utopie 

الفصل األول



يف اللغة العربّية:

حيث  من  القريبة  واللفظة  العريّب،  اللسان  عىل  دخيلة  كلمة 

وهي مصدر مبعنى  طُوىب،  املعنى، ومن حيث املبنى هي كلمة: 

الطيّب أصله طيبي، قلبت الياء واواً لسكونها بعد ضّمة، وهي أيضاً 

جمع الطيبة بالكرس، وهو من نوادر الجموع)1(.

وقد اعتُِمدت طوبيا يف بعض الرتجامت العربيّة لكلمة يوتوبيا، 

مثل كتاب: طوبيا والطوباوينّي من طرف األستاذ خليل أحمد خليل 

 utopie et les utopiste: لكتاب

السياق القرآيّن: 

التي  املعاين  من  بعض  ويف  املبنى،  يف  تتقاطع  التي  الكلمة 

تشري إليها اليوتوبيا، هي كلمة طوىب، وقد وردت يف القرآن الكريم 

لَُهْم  طُوىَب  الَِحاِت  الصَّ َوَعِملُوا  آََمُنوا  »الَِّذيَن  الكرمية:  اآلية  يف 

َوُحْسُن َمآٍَب)2(«.

الكلمة،  تحمله  الذي  املعنى  يف  التفسري  علامء  اختلف  وقد 

وعىل قاعدة القطعيّة التي يحتملها التفسري، تبقى الدالالت القرآنيّة 

بها  يصطدم  التي  املمكنة  السياقات  عىل  لالنطباق  وقابلة  مرنة، 

  1930 بريوت  األمريكانيّة،   املطبعة  الثاين،  الجزء  البستان،  البستايّن،  الله  عبد   -)1(

ص:1484.

)2(- سورة الرعد، اآلية:29 .
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صاحب  أوردها  روايات  عّدة  وهناك  الحيايتّ،  مساره  يف  اإلنسان 

امليزان قّدس رسّه، سنوردها هنا لبيان املقاربة التي الحظناها عىل 

الداللة املمكنة بني طوىب واليوتوبيا. 

جاء يف امليزان يف تفسري الكلمة: »طُوىب عىل وزن فُعىل بضّم 

من  يستفاد  ما  عىل  وهو  ملحذوف  صفة  فهي  أطيب  مؤنّث  الفاء 

إمّنا  كانت  ما  كائنة  النعمة  أّن  وذلك  املعيشة  أو  الحياة   - السياق 

تغتبط وتهنأ إذا طابت لإلنسان وال تطيب إاّل إذا اطأمّن القلب إليه 

وسكن ومل يضطرب..«)1( .

فاملعنى الذي تشري إليه طوىب إذاً هو املعيشة، والحياة السعيدة، 

إنسايّن يف  أّن األخرية هي حلم، وأمل  اليوتوبيا  بينها وبني  والفرق 

الحياة السعيدة، وطوىب هي املعيشة، والحياة التي أعّدها الله لعباده 

املخلصني، فاليوتوبيا هي تصّور إنسايّن للجّنة، والجّنة تبقى مجاالً 

مفتوحاً عىل املمكنات، بدليل الحديث الرشيف، الذي جاء فيه، أّن 

رسول الله J قال: »قال الله: أعددت لعبادي الصالحني ما ال عني 

رأت، وال أذن سمعت، وال خطر عىل قلب برش«.

شجرة  أنّها  السّنة  أهل  جمهور  عند  »طوىب«  لكلمة  واملشهور 

وجود  إليه  اإلشارة  يف  نرغب  وما  عام،  مئة  مسرية  ظلّها  الجّنة  يف 

أو أرض األحالم، وسند  بالجّنة  طوىب  الروايات تفرسِّ كلمة  بعض 

الله عنه، والنّص نورده من تفسري  الرواية هو سعيد بن جبري ريض 

ال  لحن  وطوباك  لك،  طوىب  األزهرّي  »قال  كاآليت:  وهو  الخازن 

)1(- الطباطبايّئ، تفسري امليزان، مؤّسسة األعلمّي، بريوت، ج:11 الطبعة االوىل: 1997  

ص:359.
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تقوله العرب وهو قول أكرث النحوينّي، وقال سعيد بن جبري: طوىب 

اسم الجّنة بالحبشيّة«.)1(

فكلمة طوىب تشري إذاً إىل الجنة يف لغة الحبشة، والجّنة مكان 

غري موجود يف مكان أريض، بل كامل يطمح إليه اإلنسان، ويسعى 

نّص  وجدنا  كام  عقديّة،  مسلاّمت  عىل  قامئة  حقيقة،  فهي  إليه، 

]774هـ[  مع  الدمشقّي  ابن كثري  بإضافات يف تفسري  أيضاً  الرواية 

ذكر السند الذي اعتمد عليه الصحايّب سعيد بن جبري الذي هو ابن 

عبّاس ريض الله عنهم أجمعني، والنّص هو: »وقال سعيد بن جبري 

وقال  بالحبشيّة،  الجّنة  أرض  قال: هي  لهم  عبّاس: طوىب  ابن  عن 

ّي عن  سعيد بن مسجوع طوىب اسم الجّنة بالهنديّة، كذا رواه السدِّ

عكرمة، طوىب لهم هي الجّنة«.)2(

ليست  طوباويّة  كلمة  أّن  نعتقد  الرتاثيّة  املعطيات  من  وانطالقاً 

الرتاث  يف  وجدت  كلمة  هي  بل  دالالتها،  باعتبار  غربيّة،  كلمة 

تصوُّراته  الكلمة  حّمل  والذي  األمم،  لجميع  والحضارّي  اللغوّي 

الثقافيّة، ذات املنحى األيديولوجّي.

)1(- عالء الدين الخازن، تفسري الخازن، ج:03 دار املعرفة للطباعة والنرش، لبنان، ص: 

18 د، ط، ت.

)2(-ابن كثري، تفسري ابن كثري، املكتبة التجاريّة الكربى، الجزء الثاين، مرص، ص:512 

د.ط.ت.



17 الفصل األول: في معنى يوتوبيا

يف االصطالح:

اللغوّي  السياق  يف  بدأت  لغويّة،  ومنحوتة  اصطالح،  يوتوبيا: 

كأرضيّة  اإلغريقيّة،  اللغة  فيها  اعتمدت   »Utopia« االنجليزّي، 

No أي  Ou وتعني  اشتقاقيّة، وهي تركيب بني كلمتني، من كلمة: 

 No والكلمة تعني ،Place التي تعني أّي مكان  Topos:الال، وكلمة

Place  أو No where وتصبح اليوتوبيا ليست مكاناً، أو الالمكان)1(

أّن  اليوتوبيّة  الدراسات  يف  املتخّصصني  بعض  ويعتقد 

من  املشتّقة   »Nusquama« الالتينيّة  للكلمة  ترجمة  ايتوبيا  لفظة 

»Nusquam =le nulle –part  والرتجمة الحرفيّة للمصطلح تشري 

إىل أّن داللة الكلمة هي »الالمكان« أو ال مكان له أو »ما ال أين له« 

ومعناه املكان الذي ال وجود له يف أّي مكان«)2(.

ويذهب تيريي باكو إىل القول إّن فكرة االيتوبيا عند توماس مور 

تعود باألصل إىل ايرازموس)3(* حيث نلمس يف كتابه مدح الجنون 

الجنون  بني  ايرازموس  أقامها  التي  املقابلة   »éloge de la folie «

والحكمة، فيقول له: »لقد فّكرت يف اسمك: مور الذي يقرتب كثريا 

من دالالت الجنون، وان كان يبعد كثرياً عن شخصك«.)4(

)1(- جميل صليبا، املعجم الفلسفّي، الجزء الثاين، دار الكتاب اللبناين، بريوت.1982، 

ص:24 . د، ط.

 -  3،4 العدد:  املجلد:7  فصول،  مجلة  وااليطوبيات،  االيطوبيا  لبيب،  العزيز  )2(-عبد 

سبتمرب1987 ص: 123.

)3(-* ايرازموس.

)4(- Erasme .Eloge de la folie، trd: marie delcourt.flammarion 

paris1987.p.8
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املوجود  التقاطع  تفيد  النّص  حسب   Morisme مورية فكلمة 

بني عامل الخيال، وعامل اليوتوبيا التي تعرّب عن الالمكان، فمرشوع 

توماس مور رضب من الخيال، والالمعقول، فهو بالتايل حكمة ال 

معقولة ميكن اعتبارها وليدة الجنون. 

وتتعّدد الرتجامت العربيّة لكلمة  utopie متعّددة، ومنها كلمة 

ترجمته  يف  خليل  أحمد  خليل  األستاذ  ونجد  الطوىب،  »طوىب« 

 Thierry للمؤلّف تيريي باكو Utopies et Les Utopistes  لكتاب

لكلمة  كبديل  والطوباويّون«،  »طوبيا  الكلمة  يستخدم   Paquot 

ايتوبيا برغم أّن النّص الذي يعتمد عليه مؤلِّف الكاتب يؤكِّد الفرق 

عزلتي  أجل  من  طوبيا،   »..« و»طوبيا«:  »ايتوبيا«  الكلمتني  بني 

أفالطون،  التي صاحبها  للمدينة  منافسة هي  القدماء...  كام ساّمه 

قد  بها... كنت وحدي  تفّوقت ألنّني مبجرّد حروف رسمت  رمّبا 

ذلك.  وال جدال يف  به،  املرء  يدين يل  اسم  فالطوبيا  وّضحتها.. 

 Topos واملكان  باليونانيّة،   eu الصالح  أو»الطيّب«   Eutopia 

ذلك  فإّن  وبالتايل  السعادة«،  »بلد  عبارة  هنا جاءت  باليونانيّة، من 

أفضل  يكون  أيّة خريطة  utopia قد  له عىل  الذي ال وجود  البلد 

 )1(.»Eutopia العوامل

التفرقة واضحة يف النّص األصيّل للكتاب، وما يدفع إىل الغرابة 

أّن األستاذ خليل أحمد خليل مل يلتزم فيه بالتفرقة التي يشري إليها مور 

الكتاب إىل طوبيا والطوباوينّي،  إذ نجده يرتجم  الكتاب،  يف نّص 

)1(- تيريي باكو، طوبيا والطوباويّون، تر: خليل أحمد خليل، دار الفارايب بريوت ط.1-

2008 ص، ص:17/16 .
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واألصوب هو ايتوبيا وااليتوبيّني.

اإلسالميّة  طوباويّة  كلمة  أّن  فيجد  ببويرطا  ميغيل  »خوسيه  أّما   

مناسبة يف تعريب الكلمة، ألّن داللة كلمة ايتوبيا كمكان غري موجود، 

ومنوذجّي يتقاطع مع األمكنة السعيدة، فهي أي الطوباويّة: »تدل أيضاً 

عىل األمكنة املمتعة وعن الالموجود أو غري املَُدرك بالحواّس.)1( 

ويعتقد بعض املتخّصصني يف اليوتوبيا أنّها ترجمة غري مناسبة، 

ألّن اليوتوبيا هي األين الذي ال أين له أو مدينة غري موجودة يف أّي 

مكان، أّما الطويّب فهي أرض السعادة، ويستند إىل وجوب التفرقة 
)2(  eutopia و كلمة utopia  :بني كلمة

ويف  الصويت،  البناء  يف  تتقاطع  كلامت  واالوتوبيا  فاليوتوبيا، 

إليها، فاملكان املُتخيَّل، هو مكان  التي تشري  بعض من الدالالت 

ات  كامل، وجميل، وفاضل، أخالقيّاً ألنّه يبتعد، ويتعاىل عن املتغريِّ

الحسيّة، والثقافيّة التي تطبع التجّمعات البرشيّة.

 Lewis ممفورد  لويس  املفّكر  نجد  اليوتوبيا  قّصة  كتاب  ويف 

Memford  يصّنف اليوتوبيا إىل: يوتوبيا الهروب، التي ترتك العامل 
الخارجّي كام هو، ويوتوبيا إعادة البناء تسعى إىل تغيري الواقع حتّى 

يستطيع الفرد التعامل معه حسب أهدافه، فاألوىل تدعو الفرد إىل بناء 

قالع يف الهواء، والثانية تدعوه إىل أن يستشري مهندساً معامريّاً وبّناء 

العاملّي،  والفكر  العرب  مجلّة  الحمراء،  لقصور  الطوباويّة  البنية  بويرطا،  )1(- خوسيه 

العدد:20/19 /1992 ص: 5

السابع   املجلد   3-4 العدد  مجلّة فصول  وااليتوبيّات.  االيتوبيا  لبيب،  العزيز  عبد   -)2(

1987 ص: 124.



اليوتوبيا20

حتّى يتمّكن من بناء منزل يحّقق له حاجاته األساسيّة.)1(

هروب  أنّها  عىل  اليوتوبيا  إىل  تنظر  التي  فالتعريفات  وعليه 

تعريف  مثالً  معيّنة،  وأيديولوجيّة  قيميّة  مبنظومة  محكومة  وخيال 

»بول فولكييه« الذي جاء فيه: 

الحلم مبستقبل خيايّل  أو  »اليوتوبيا« مرشوع أو حلم مبجتمع 

ومرغوب فيه.)2(

يف  الحفنّي  املنعم  عبد  عند  األستاذ  نجد  نفسه  السياق  ويف 

ها بأنّها: »مجرّد فرضيّات وتخيُّالت ال متّت  موسوعته، حيث يحدُّ

بصلة إىل الواقع، فاليوتوبيا هي املكان املتخيّل الذي ال وجود له 

عىل أّي أرض«.)3(

أصدره  الذي  الفلسفّي  املعجم  يف  نفسها  الرؤية  نلمس  كام 

مجمع اللغة العربيّة، اليوتوبيا »طوبيا هي كّل فكرة أو نظريّة ال تتّصل 

بالواقع أو ال ميكن تحقيقها أو ما ال يعربِّ عن الواقع ويكون أشبه 

بالخيال.)4( ويف السياق نفسه نجد التعريف التايل: ».. نسيج خيايّل 

ال وجود له يف عامل الحقيقة؛ الطوباوّي من يتّصف بجموح الخيال 

)1(- محّمد لبيب النجيمي، مقدمة يف فلسفة الرتبية، مكتبة األنجلو املرصيّة، القاهرة، 

ط2   1967  ص: 61.

)2(-P.Foulquié. Dictionnaire de la langue philosophique p.u.f.3eme 

édition..1978.paris PP-746- 747.

مدبويل،  مكتبة  الفلسفة،  ملصطلحات  الشامل  املعجم  الحفنّي،  املنعم  عبد   -)3(

القاهرة، 2000 حرف الطاء.

)4(- مجموعة مؤلّفني، املعجم الفلسفّي، الهيئة العاّمة لشؤون املطابع األمرييّة، القاهرة 

1983 ص:113 د.ط.
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والبعد عن الواقع.)1(

أّما هربرت ماركيوز فمفهومه لليوتوبيا يشري إىل مقّدمات تكمن 

الذي  األمل  مرشوعيّة  عن  تكشف  والتي  اإليتويّب،  املرشوع  وراء 

تطمح إليه: »مل يعد يفيد ما ليس ذا مكان يف الكون التاريخّي، بل 

أصبح يفيد ذلك الذي متنعه قّوة املجتمعات القامئة من رؤية النور، 

فاليوتوبيا تعبري عن املرشوع اإلنسايّن الذي يعاين الكبت والقرس 

االجتامعّي.)2( 

الذهنيّة  النمساوّي  االجتامع  عامل   1893 مانهايم  كارل  ويعرّف 

اليوتوبيّة من خالل الغايات املطلوبة قائالً: »... تكون الحالة الفكريّة 

الطوباويّة عندما نخالف حالة الواقع الذي تظهر فيه وتتجاوزه، وال 

نعتربها كذلك إاّل إذا نزعت مروراً بالعمل نحو تحطيم نظام األوضاع 

القامئة املسيطر يف هذا العهد تحطيامً جزئيّاً أو كليّاً..«)3(.

واالسترشايّف  النظرّي،  البناء  السيايّس يف  املؤرّش  يظهر  وعليه 

النظريّة  عىل  التعايل  إىل  تسعى  نظريّة  فهي  اليوتوبيا،  لفلسفة 

االستعباد،  لقابليّة  املالك  الفكر  التي متارس قرساً عىل  التعسفيّة، 

فهي يف بداية أمرها ثورة عىل العبوديّة، واالسرتقاق الفكرّي، والتي 

تتحّول بعد امتالكها للسلطة اىل سلطة مستبّدة.

واإلمناء،  للبحوث  الرتبوّي  املركز  الفلسفيّة،  املصطلحات  معجم  الحلو،  )1(-عبده 

لبنان، ط:1 1994 حرف الطاء.

)2(- هربارت ماركيوز، نحو ثورة جديدة، ترجمة: عبد اللطيف رشارة، دار العودة، لبنان 

1971 ص: 180 د. ط. 

للكتاب،  الوطنيّة  املؤّسسة  الفلسفيّة،  املعرفة  اجتامعيّة  عبادة،  اللطيف  عبد   -)3(

الجزائر1984  ص:110 )د،ط(.
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وليست  املشكلة  هي  التصنيف  يف  اعتمدت  التي  والخلفيّة 

املسألة يف اليوتوبيا، فاليوتوبيا بناء اجتامعّي مثايّل خاٍل من العنف 

والقهر والتملّك إىل درجة تجعل إمكانيّة تحقيقه عىل أرض الواقع 

التحّقق للمشاريع املثاليّة مأخذاً عىل  تعلُّق إمكانيّة  صعبة، ويبقى 

مواكبة  عن  اإلنسان  تقاعس  يف  هو  العيب  أّن  حني  يف  اليوتوبيا، 

البداية  منذ  وهي  به  ومرّصح  معلن  »صنف  فاليوتوبيا  املرشوع، 

معلنة  غري  فهي  األيديولوجيّة  أّما  »ريكور«  يقرِّر  كام  أديّب  صنف 

بطبيعتها«.)1(

ألّن  األيديولوجّي،  الخطاب  عن  يختلف  اليوتويّب  فالخطاب 

التخّفي،  يتطلّب  أمر طبيعّي ال  والحلم مبجتمع  باألمل،  الترصيح 

أّما القول األيديولوجّي فيتطلب اإلخفاء.

العوائق،  برغم  التطلُّع  عن  يقف  ال  الطوباوّي  اإلرهاص  ولكّن 

اإلنسان  فسعي  الشموليّة،  األنظمة  طرف  من  املقامة  والحواجز 

يوتوبيا  مثل  يوتوبيّة،  مجتمعات  وبناء  مستقبليّة  مشاريع  وضع  إىل 

ويوتوبيا  الرأساميّل،  املجتمع  ويوتوبيا  الشيوعّي،  املجتمع 

حسب  فاليوتوبيا  البرشيّة،  الطبيعة  يف  مطلقة  مسألة  العوملة.. 

الخيال  ينتاب  أنّه  يبدو  عادل  مبجتمع  الحلم  هي  أورويل  جورج 

اإلنسايّن ويعاوده باستمرار، عىل نحو ال ميكن اجتثاثه أو استئصاله 

املجتمع  أو  السامء  مبلكوت  سّمي  سواء  العصور،  مختلف  يف 

الالطبقّي، أو العرص الذهبّي الذي وجد ذاته مرّة يف الزمان السحيق، 

)1(- بول ريكور، محارضات يف األيديولوجيا واليوتوبيا، ترجمة فالح رحيم، دار الكتاب 

الجديدة املتّحدة، بريوت  الطبعة األوىل 2002 ص:361.
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وانحرفنا أو تنّكبنا سبيله«.

ماّديّة  ذهنيّة  تصاميم  سعد  فاروق  األستاذ  تعبري  حّد  عىل  وهي 

غايتها  مثاليّة،  حضاريّة،  وقيم  منوذجيّة،  وأنظمة  ملنشآت  ومعنويّة 

يبتكرها  للمخلوقات،  والسعادة  والسالم  والعدالة  الكفاية  تحقيق 

والغموض   الجامح  الخيال  من  بأجواء  بها  ويحيط  اإلنسايّن  الفكر 

عامل  هو  املوصوف  العالَم  بأنَّ  موحياً  املُشّوق  والرمز  الساحر، 

واقعّي موجود فعالً.)1(

وتكون الغاية املحرّكة واملتخفيّة يف النّص االيتويّب هي البحث 

عن الحكمة، واملكان املثال أو املطلوب يف املكان الجديد هو 

إقامة الوجود االجتامعّي عىل الحكمة، املقابلة لعامل الجنون الذي 

يعيشه البرش يف مكانهم الوهمّي، والذي يحصل من خالل رفض 

العقل الجمعّي وآلياته وتجاوزه يف مخيال املكان، ووهميّة املكان 

بريادة  الالماّديّة  املدرسة  تبّنتها  أطروحة  الذهن  خالل  من  املبنّي 

.George Berkeleyجورج بريكيل

الفلسفة  الصورة اإلشكاليّة ملخيال املكان من مسائل  ونلمس 

التقليديّة، فتصّورات املكان هي األصل، والوثيقة املرجعيّة لكثري 

من الحقائق البرشيّة، واألمل عند توماس مور يكمن يف بناء عامل 

املجنونة  الحكمة  مقابل  يف  الحكمة  تجّسد  كمدينة  إيتوبيا  جديد 

التي متلك السلطة، بشتّى صورها الضاغطة عىل الذات ذات الفرد 

وذات الجامعة، وتبقى االيتوبيا تطرح عىل مستوى البحث كثرياً من 

الطبعة األوىل   القاهرة،  دار الرشوق،  الفاضلة،  الفارايّب واملدن  فاروق سعد، مع   -)1(

1982 ص :77.
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اإلشكاالت، الفلسفيّة والسياسيّة والدينيّة.. فهي تدفع الباحث إىل 

إعادة ترتيب آليات القراءة، فهي فّن وتأسيس للكتابة الرمزيّة. 

مؤّسس املصطلح:

مور  توماس  اإلنجليزّي  املفّكر  باسم  يوتوبيا  مصطلح  اقرتن 

Thomas More ]1535/1478[ حيث ينسب االشتقاق إليه، وذلك 

يف الرواية التي حملت اسم املصطلح.

من  السابع  أو  السادس  يف  لندن  يف  مور  توماس  السري  ولد 

فرباير1478.. كان أبوه جون مور قاضياً يف املحكمة العليا، ودخل 

ثّم  الالتينيّة..  أتقن  الرابعة عرْشة، حيث  أكسفورد، وهو يف  جامعة 

 »Érasme« ارازمس  وبني  بينه  وتوطّدت  لندن  يف  القانون  درس 

عامل اإلنسانيّات الشهري الذي زار إنجلرتا، حيث ألقى محارضات 

يف لندن عن كتاب أوغسطينوس »مدينة الله«، ورمّبا كانت البذور 

األوىل ملا أودعه بعد ذلك من أفكار يف كتابه »يوتوبيا«)1(.

وأستاذ  بلندن،  املحامني  نقابة  يف  وعضواً  بارزاً،  محامياً  كان 

حقوق، وعضو برملان، وسفرياً رشّفه امللك هرني الثامن بأن أغدق 

 ،1529 عام  يف  جعله،  حني  حظوة،  أعىل  تقريباً،  عنه  غصباً  عليه، 

به األمر ألن يقطع رأسه  ينتهي  إنجلرتا، وذلك قبل أن  لقضاة  رئيساً 

يف عام1535، كام عرف بإخالصه وتقواه، والتزامه بالقيم األخالقيّة، 

ويذكر التاريخ أنّه نجح يف كبح املطالب املاليّة التي طالب بها امللك 

العربيّة للدراسات والنرش،  الفلسفة ج2، املؤّسسة  الرحمن بدوي، موسوعة  )1(- عبد 

بريوت، ط:1، 1984  ص:483.
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هرني السابع عندما كان عضواً يف الربملان االنجليزّي، برغم معرفته 

اليقينيّة بسخط امللك عليه ماّم جعله يفّكر يف الرحيل عن إنجلرتا، 

وما يؤكّد أخالقيّاته القبول أو الرضا بالقتل، وتضحيته بنفسه من أجل 

مبادئه التي يؤمن بها، وهي اعتقاده بعدم رشعيّة طالق امللك هرني 

الثامن)1(، فأصبح بذلك شهيداً يف سبيل إميانه الكاثولييّك، وألنّه ».. 

أعلن معارضته لالنشقاق اإلنجليكايّن، اعتربه البابا بيو الحادي عرش 

لالستقامة،  منوذج  اليوم  إىل  وهو  القّديسني،  ومن  األبرار،  بني  من 

ومثال يحتذى به، وحضوره ال ميكن فهمه إاّل من خالل معرفة السياق 

التاريخّي، والسيايّس لشخصيّته.)2( 

األّول  الضمري  صوت   Keith Watson تعبري  حّد  عىل  فهو 

التي  الثالث  الشخصيّات  من  وهو  إنجلرتا،  يف  والتغيري  للثورة، 

عىل  إنجلرتا  يف  النهضة  عرص  أو  اإلنجليزيّة  النهضة  عن  تعرّب 

 1466/1536 Érasme إليه ايرازموس  حّد تعبريه أيضاً وهم إضافًة 

.1519/ Colet 1467 وجون كويل

  فالقاعدة الثوريّة التي أّسست لسلوك توماس مور، وأّهلته لهذا 

الذي كان  الفكر املستنري  الكاثولييّك واأليديولوجّي، هي  التتويج 

ُمشبعاً به، فعرص النهضة يف إنجلرتا كام يقول راسل: »هو مختلف 

غاية االختالف ويف طرائق كثرية عن عرص النهضة يف إيطاليا، فلم 

يكن فوضويّاً أو ال أخالقيّاً، بل عىل العكس اقرتن بالتقوى والفضيلة 

)1(- كاترين أراغون Catherine of Aragon الزوجة التي كان امللك يريد تطليقها، ألنّه 

.Mary Boleynكان يرغب يف الزواج من آن ماري بولني

)2(-Keith Watson،Perspectives )revue trimestrielle d’éducations comparée( 

paris، UNESCO( vol،24،n12،1994-،p189.
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العاّمة، كان مهتاّمً اهتامماً كبرياً بتطبيق معايري العلم عىل اإلنجيل«)1( 

للوطن،  واملوايل  املخلص،  املواطن  منوذج  مور  وتوماس 

مور  فرفض  ألحد،  متلّق  أو  مواربة  دون  من  األخالقيّة  وللمبادئ 

بعد إعالن مور  لزفافه عىل »آن بولني«   الثامن  دعوة امللك هرني 

عدم رشعيّة زواج امللك بآن بولني، هو إرصار وقّمة يف التضحية من 

أجل املبادئ، فلو فرضنا جدالً عدم كتابة مور كتاب ]يوتوبيا[ لكان 

لواقعة استشهاده تعبرياً لليوتوبيا وتجسيداً لها يف الواقع، إذ مل يكن 

ميلك القابليّة للفساد وهو يف الوظيفة كام يقول برتراند راسل عنه، 

ومن بني مواقفه املرشّفة التي كانت متثّل الدوافع الخفيّة إلعدامه 

رفضه »قانون السيادة  Act of Supremacy الذي سّنه امللك يف 

1534 والذي يُنّص عىل ترؤس امللك ال البابا الكنيسة إنجلرتا ..

قوانني  رفض  معنى  لفهم  يكفي  املعارص  الواقع  أّن  ونعتقد 

الحاكم وتفسري ذلك، أّما املؤلّفات الكتب التي خلّفها، فيكاد مور 

يذكر بسبب يوتوبيا وحسب، الذي نرُِش يف لوفن بالالتينيّة سنة 1516 

األوضاع  مناقشة  أهّمها  النقاط  بعض  عن  التعبري  فيه  حاول  الذي 

آنذاك وانتقادها بصورة الذعة،  إنكلرتا، وأوروبا  التي تسود  املزرية 

السائدة، ويف  الحكم  والكشف عن املساوئ االجتامعيّة يف نظم 

هذه النقطة نجد وضعيّة مور هي وضعيّة عامل االجتامع الذي يسعى 

إىل دراسة الظاهرة االجتامعيّة من خالل وصفها وتحديدها، وثانيها 

يف  بها  يؤمن  التي  األخالقيّة  وفلسفته  مفاهيمه  وضع  مور  محاولة 

الهيئة  الشنيطي،  فتحي  محمد  ترجمة:  الغربيّة،  الفلسفة  تاريخ  راسل،  برتراند   -)1(

املرصيّة العاّمة للكتاب، مرص 1977 ص :36  )د.ط(.
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مدينة مثاليّة، والتعبري عن مرشوعه السيايّس يف صورة رمزيّة، وهي 

قدرة أخرى متيّز هذه الشخصيّة.

به  بأس  ال  قسطاً  أخذت  التي  الرمزيّة  عىل  التعليق  وسنحاول 

يف فلسفة التأويل، إذ  يتقّمص هو شخصيّة الفيلسوف الذي يتّخذ 

من الرمز أداة للتعبري عن فلسفته ونظرته للكون واإلنسان، فقد اتّبع 

أسلوب املقابلة أو املقارنة بني وضعيّتني أو حالتني اجتامعيّتني: ما 

هو كائن، وما ينبغي أن يكون، فالوضعيّة القامئة هي حالة االنحراف 

املطلوبة،  الوضعيّة  أّما  االجتامعيّة،  العدالة  وغياب  املبادئ،  عن 

فهي البحث عن حياة أفضل، فيوتوبيا مور ليست من جنس يوتوبيّات 

الهروب، بل هي من اليوتوبيّات البنائيّة.

عربة  ديون،  وامللك  وأفالطون  الثامن،  هرني  مع  مور  وبني   

مشرتكة، وإن كان حّظ أفالطون أن افتُِدي من ِقبل تلميذ ويّف، يف 

حني استُشِهد مور تجسيداً لرغبة البناء واإلصالح الثورّي عنده، إذ 

».. حلّل توماس مور عيوب االستبداد الذي أصبح ضحيّته فيام بعد، 

ولكّنه مات شهيد اإلميان الكاثولييّك، وأفكاره السياسيّة، بالرغم من 

جرأتها، مل تخف أحداً، بسبب الشكل الذي عرضها فيه«.)1(

مـرشوع  طـرح  هـو  الكتـاب  كتابـة  مـن  الغـرض  أّن  ومبـا 

تتعلّـق  شـخصيّة،  األوىل  مسـألتني:  يناقـش  والكتـاب  سـيايّس، 

بـرتّدده يف االلتحـاق بخدمـة امللـك، أو بصيغـة أعّم، هـل ينبغي 

للفالسـفة مسـاعدة امللـوك بنصائحهـم، والثانيـة تتعلّـق بإصـالح 

للنرش  العامليّة  الدار  مقلد،  عيل  ترجمة  السيايّس،  الفكر  تاريخ  توشار،  )1(-جان 

والتوزيع، بريوت، ط2 1983 بريوت ص :210.
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.)1(»... العقوبـات  نظـام 

يف  تتجّسد  واملحكوم  الحاكم  بني  املثىل  العالقة  ومادامت 

الوالء القائم عىل املصلحة العاّمة، واملشاركة يف بناء الدولة ليس 

من باب شخيّص أو منفعة ضيّقة، فإّن كتاب يوتوبيا هو مجال استقى 

منه السياسيّون الكثري من قيم التعايش، واملواطنة النموذجيّة.

خالل  من  رحلة،  حكاية  يف  الكثري  تخفي  ]يوتوبيا[  ورواية   

التعبري الجديد للعنوان نفسه، طريق الغموض اليوتوبيا، املكان غري 

املوجود يف أيّة جهة، وهي الداللة التي تجملها الكلمة، كام نجدها 

Udetopia، املكان غري املوجود يف  تقرتب من كلمة االيدوتوبيا 

أيضاً  وتلتقي   » وال مستقبالً  ماضياً  وال  أّي زمن »ال ميلك حارضاً 

السعادة حيث كّل  Eutopia، مكان  يوتوبيا وكلمة  األوتوبيا  كلمة 

اإليحاءات،  يف  وتعّدديّة  املعنى،  يف  تعّدديّة  فهناك  جيّد،  يشء 

تعّدديّة أشكال.

الدالليّة  التعّدديّة  هذه  تدخلها  التي  اللعبة  هذه  عرب  أنّه  لو  كام 

لحفظ  املؤلّف  يتوّصل  كام  وحدتها،  الحتالل  اليوتوبيا  تتوّصل 

املوجودات،  بتغيري  املمكن  البديل  بالعامل  انشغلت  وقد  حّريّته، 

لكّنها يف جوهرها مل  العدل واملساواة والحّريّة،  لتحقيق  واألشياء 

تبتعد عن مرجعني: األّول مدن اإلنسان الفاضلة نقيضاً لقسوة املدن 

القامئة، وغياب العدل فيها  كام يف الجمهوريّة ألفالطون.

عامل  السعود،  أبو  عطيّات  تر  التاريخ،  عرب  الفاضلة  املدينة  برنريي،  لويزا  ماريا   -)1(

املعرفة، العدد 225 الكويت 1997  ص:90.
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م  لنا   والثاين الواقع نفسه الذي يجري تعديله وإصالحه، ويقدِّ

توماس مور أمثلة عىل ذلك، فلاّم كان الحصول عىل الذهب حّمى 

وسحراً جاذباً ملغامرات معارصيه، ومؤامراتهم، فإّن هذا املطلوب 

يصبح  حلية للعبيد واألطفال، كام نجده يتخيّل الجزيرة بال نقود، 

وال محامني، لتوّخي العدل الطبيعّي، والزهد باملال لتحقيق التوازن 

االجتامعّي، وهو ما تؤكّده الدراسات الحديثة التي تفرّق بني الفكر 

اليوتوبيّني  ألّن  التخطيط،  عىل  القامئة  املستقبل  وعلوم  اليوتويّب 

أفكار، وتصّورات لالنسجام االجتامعّي صادرة عن  معنيّون بخلق 

الخيال األديّب والتصّور الفلسفّي.

 وتتألّف الرواية من كتابني وضعا يف أوقات مختلفة، وال يعرف 

أيّهام كُتب قبل اآلخر، ويتضّمن األول وصفاً تفصيليّاً للجزيرة، وإن 

كان موقعها ال يزال غامضاً، فهي تتألّف من أربعٍ وخمسني مدينة، 

واحدة  لغة  أهلها  يتحّدث  واملنشآت..  السكان  عدد  يف  متساوية 

ولهم قوانني وعادات واحدة وميارسون مهنة الزراعة، ويقوم النظام 

املثايّل للجزيرة عىل أساس من العدالة التي ال تتحّقق إاّل عن طريق 

اشرتاكيّة الحياة وإلغاء امللكيّة الخاّصة.

الجزيرة،  يف  للحياة  تفصييّل  وصف  عىل  فتحتوي  الثانية  أّما 

القسم األّول وصف جغرايّف للجزيرة  وهو ينقسم اىل عّدة أقسام؛ 

الثاين،  القسم  أّما  للسّكان،  اليوميّة  والحياة  العمرايّن،  ومخطّطها 

والحياة  العمل  ونظام  الرؤساء،  واختيار  الحكم،  نظام  فيه  فيتناول 

االجتامعيّة، أّما القسم الثالث فيعالج األساس الفلسفّي للحياة يف 

الجزء  ثّم  العاّمة،  والقوانني  الزواج  ونظام  واألخالقيّات،  الجزيرة، 
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والقسم  الحرب،  وأمور  بجريانها  يوتوبيا  يتناول عالقة جزيرة  الذي 

للمواطنة  التعرّض  وقبل  يوتوبيا،  يف  األديان  لنظام  تعرّض  األخري 

الدولة عند مور،  التعرّض لداللة  بنا  يوتوبيا توماس مور يجدر  يف 

»نشأ  فيها:  يقول  التي  الكتاب،  من  األوىل  الفقرة  يف  ونالحظها 

هرني  إنجلرتا،  ملك  أبداً،  يقهر  ال  الذي  امللك  بني  أخرياً  خالف 

الثامن، الذي يتميّز بجميع صفات امللك املثايّل، وبني سمّو أمري 

ذات  األمور  بعض  حول  وذلك  السامي،  الجبّار  تشارلز،  كاستيل 

األهميّة والوزن«.)1(

التأويل،  فلسفة  ويف  اللغة،  فقه  يف  معيّنة  بعبارة  واالستهالل 

تحّدد الدواعي  العديد من الدالالت، فاملقّدمة دوماً  يفيد ويحمل 

خطّة  أيضاً  فيها  الباحث  ويضع  الكتابة،  وراء  الكامنة  واألسباب 

املعالجة؛ فالخالف والتصادم بني امللك هرني الثامن، واألمري علّة 

ومنطلق الكتابة، فهي تشري إىل توصيف للدولة حسب رؤية توماس 

مور، فالخالف والتنازع بني العائلة امللكيّة هو صورة وعنوان لهذه 

الحاكمة،  الطبقة  مصالح  رعاية  اذاً  فهي  وعنوانها،  امللكيّة  الدولة 

إليها هي علّة هذه املنازعات، فقوله:  التي يشري  التافهة  واملسائل 

التي  فاإلشارة  والوزن«،  األهميّة  ذات  األمور  بعض  حول  »وذلك 

يضعها مور لنوعيّة الخالفات القامئة بني امللك واألمري تفيد شكليّة 

هذه األمور وسطحيّتها، كام أّن الكلامت املوظّفة  تحمل نوعاً من 

السخرية الخفيّة، فامللك هرني الثامن ملك ال يقهر ويتميّز بجميع 

للكتاب،  املرصيّة  الهيئة  سمعان،  بطرس  انجيل  ترجمة:  يوتوبيا،  مور،   توماس   -)1(

مرص، ص:59  د.ط.ت
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يفشل  فكيف  يقهر،  ال  بأنّه  سلّمنا  فإذا  املثايّل،  امللك  صفات 

القهر  بني  نجمع  وكيف  األمري،  وبني  بينه  القائم  الخالف  فّض  يف 

]العنف[ واملثاليّة، فالجمع بني نقيضني يحيل إىل التفكري والتأّمل، 

]الجبّار  لألمري  نجده  نفسه  والوصف  العبارة،  وراء  فيام  والبحث 

السامي[، فهذه العبارات توحي بتناقض الدولة وتعارضها مع منطق 

العقل واألخالق، فالدولة ظاهرة سياسيّة تحتاج إىل إصالح ..

األسباب واملناخ اللذان أّديا إىل ظهور املصطلح.

املناخ السيايّس:

كتاب  الخفّي يف  املطلب  النموذجيّة هي  املواطنة  أّن  لنا  يبدو 

فالعنوان  كتابه  به  عنون  الذي  املثايّل  السيايّس  واملرشوع  يوتوبيا، 

ووصف  للدولة،  املثىل  السياسة  األوىل:  جمل:  ثالث  من  مركّب 

يوتوبيا، الثانية: حديث روفائيل هيتلوداي، الثالثة كام يرويه توماس 

مور مواطن، ورئيس أمن املدينة الشهرية لندن، فالجملة األوىل تحّدد 

الغاية األخالقيّة من الدولة، فهي أداة ووسيلة لتحقيق القيم األخالقيّة 

وتجسيدها، فاملثايّل هو »املنسوب إىل املثال، ويطلق عىل صورة 

اليشء الكاملة، أو عىل ما يحّقق هذه الصورة تحقيقاً تاّماً..«.)1(

املطلب  بني  الوسيط  دور  تؤّدي  فهي جملة  الثانية  الجملة  أّما 

الهذر)2(  يف  ماهر  باليونانيّة  تُراِدف  هيتلود«  »ورافاييل  والطالب، 

)1(- جميل صليبا، املعجم الفلسفّي الجزء الثاين، دار الكتاب اللبنايّن، بريوت 1982  

ص: 336   )د.ط (

دار  يونس،  الحميد  عبد  ترجمة،  املجلد:6  ج:4،  الحضارة،  قّصة  ديورانت،  ول   -)2(

الجيل، بريوت، ص :106 )د.ط.ت (.
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ترمز  فهي  هيتلوداي«  رافاييل  »حديث  للرتجمة:  تبعاً  والعبارة 

لألسلوب املستخدم يف التعبري عن الغاية وهو الحكاية يف صيغة 

هو  فالحديث  الثاين،  الكتاب  يف  الرسد  وبصيغة  أّوالً،  الحوار 

والقدرة  املهارة،  معناه  ديورانت  ول  يقول  كام  واالسم  الخطاب 

مور  توماس  يرويه  ـ كام  الثالثة  الجملة  أّما  اللفظيّة،  الصناعة  عىل 

املواطن.

 فتقديم مور لصفة املواطن واسمه، قبل رئيس أمن دائرة لندن 

منوذج  فعالً  فهو  مور،  ميلكه  كان  الذي  املواطنّي  البعد  يفيد 

املواطنة  عليها  يقيم  التي  القيم  فإّن  وبالتايل  الصالح،  املواطن 

 Amaurate أمورات  عاصمته  الذي  اليوتويّب  املجتمع  قيم  هي 

ومثاليّاً  أفضل  مجتمعاً  يتصّور  أن  إاّل  ميلك  ال  الفاضل  فاملواطن 

املشاركة  يف  تتجّسد  الحقيقيّة  املواطنة  كانت  وإذا  الكالم،  عرب 

عن  انحرف  إذا  الحاكم  وعزل  القرار  صنع  يف  والحّق  السياسيّة، 

املسار املنوط به من قبل الناخبني، فإّن هذه الداللة واضحة وبينة 

يف كتاب يوتوبيا لتوماس مور يف عّدة مواطن من الكتاب، ومنها: 

بامليل  أتّهم  إن  يعزل  ما مل  الحياة،  منصبه طوال  الحاكم  »ويشغل 

للطغيان، أّما الرؤساء األَُول فينتخبون سنويّاً ولكّنهم ال يستبدل بهم 

غريهم إاّل لسبب قوّي....«.)1(

والحاكم يف مدينة مور ميلك القدرة والصالحيّة يف البقاء عىل 

السلطة مدى الحياة، فمّدة الحكم غري محّددة دستوريّاً، نظراً لعدم 

أقرص،  مّدة  أو  أطول  مّدة  الحاكم  يبقى  أن  املهّم  فليس  أهميّتها، 

)1(- توماس مور، مرجع سابق، ص :131.
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الشعب،  أفراد  بني  وتجسيدها  األخالقيّة،  بالقيم  االلتزام  املهّم 

والسعي إىل الرقّي واالرتقاء.

ويبدو أّن املطلب عند مور كان اإلصالح السيايّس، والدستورّي 

للوضع السائد آنذاك يف إنجلرتا خصوصاً، وأوروبا عموماً، فاليوتوبيا 

كان  وعليه  متعّفنة،  سياسيّة  لوضعيّة  وإصالح  تجديدّي،  مرشوع 

األمل يف العدل واملساواة، من خالل نظام سيايّس، مؤّسس عىل 

حكمة متعالية عىل الحساسيّات.

وهذه  الحاكم،  عزل  الصالحيّة يف  ممثّليه  والشعب ميلك عرب 

القيمة تتصّدر السلّم القيمّي ملبدأ املواطنة، فالطغيان أو االستبداد 

كاٍف لعزله وتبديله، واللطيف يف حديث مور أّن امليل إىل االستبداد 

الحاكم،  قبل  من  الطغيان  الشعب مامرسة  ينتظر  للعزل، وال  كاٍف 

كاٍف لعزله، وأعتقد  اتّهام مواطن من الجزيرة للحاكم أيضاً  كذلك 

لفكرة،  الكتاب  تضّمن  للتدليل عىل  كاٍف  العبارة  أّن مضمون هذه 

املواطنة وقيمتها، ومن بني القيم السياسيّة، واألخالقيّة التي تضّمنها 

الكتاب أيضاً، املشاركة يف القرار، والتسيري عرب االنتخاب، والنّص 

التايل يكشف عن هذه القيمة: »تختار كّل ثالثني أرسة سنويّاً ممثاّلً 

أو رئيساً لها، كان يدعى بلغتهم القدمية سيفوجرانت، أّما يف اللغة 

الحديثة فيدعى فيالرك، ويقام عىل كّل عرشة من الفيالرك واألرس 

فيسّمى  اآلن  أّما  ترانيبور،  قدمياً  يدعى  كان  شخص   لهم  التابعة 

بروتوفيالرك أو الرئيس األّول، وتنتخب الهيئة املؤلّفة من الرؤساء أو 

السيفوجرانت، ويبلغ عددها مئتي شخص، بعد أن تقسم عىل اختيار 

االقرتاع  بطريق  نفعاً،  وأكرثهم  املرّشحني  أفضل  تراه  الذي  الرجل 
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الرّسّي، حاكامً، عىل أن يكون أحد أربعة يرّشحهم الشعب، بحيث 

يختار واحد من كّل من األحياء األربعة للمدينة لريّشح للمجلس. 

تجري  السياسيّة  املسائل  يف  املواطنني  مشاركة  أّن  ويبدو 

سنويّاً، ولتحقيق العدالة بني سائر املواطنني تختار كّل ثالثني أرسة 

ممثاّلً لها، حتّى يساهم الجميع يف القرار السيايّس عرب االنتخاب 

واالختيار القائم عىل العدالة واألخالقيّة، وآليّة االنتخاب أو التمثيل 

تأخذ ترتيبات معّقدة حتّى تصل إىل الحاكم األّول، واملعيار الذي 

يقوم عليه اختيار املمثّلني هو الفضيلة »بعد أن تقسم عىل اختيار 

فاألخالق  نفعاً«،  وأكرثهم  املرّشحني  أفضل  تراه  الذي  الرجل 

والبّت يف قضايا  السياسيّة،  عنوان  املامرسة  بالقيم هام  وااللتزام 

األمور  مناقشة  »أّما  تغتفر،  ال  املمثّلني جرمية  علم  دون  من  عاّمة 

من  جرمية  فيعّد  الشعب  مجلس  خارج  العاّم  بالصالح  املتّصلة 

ملك  بل  للحاكم  ملكاً  ليسا  والسيادة  فالسلطة  األوىل«،  الدرجة 

للشعب، وهي ما سيطلق عليه الحقاً جان جاك روسو اإلرادة العاّمة 

التي هي روح املواطنة.

الفضاء العاّم للمواطنني إذاً يف مجتمع اليوتويّب فضاء أخالقّي، 

الرتكيبيّة  البنية  عىل  مؤّسسة  بينهم  االجتامعيّة  العالقات  وطبيعة 

ملجتمعهم، فالسلوك األخالقّي املميّز لهم طبيعّي وتلقايّئ، وهذا 

الشعب،  أفراد  من  فردين  بني  خالف  نشأ  »فإذا  بقوله:  مور  يؤكّده 

وقلاّم يحدث ذلك، فإنّهم يسّوونه من دون إبطاء«)1(، فالتصادم نادر 

الحدوث.

)1(- املرجع نفسه، ص: 131.
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 نالحظ أّن طبيعة السلطة يف األرسة اليوتوبيّة هي أبويّة، فالقرار 

بيد اآلباء األكرب سّناً، فاحتفاظ األب بسلطة القرار والتسيري يحافظ 

عىل بقاء ومتاسك األرسة، أّما انقسام السلطة يف البيت فهو ضعف 

السيادة، يقول مور: )ملّا كانت املدينة تتكّون من أرس، فاألرسة تتكّون 

تكتمل  عندما  فالفتيات،  الدم،  رابطة  بينهم  تربط  الذين  أولئك  من 

أنوثتهّن ويتزوجن، يذهنب إىل بيوت أزواجهّن أّما األبناء الذكور، ثّم 

األحفاد، فيبقون يف األرسة ويخضعون ألكرب اآلباء سّناً، إاّل إذا شاخ 

وخرف، ويف هذه الحالة يخلفه من يليه سّناً«)1(، فالخضوع لسلطة 

األب األكرب ال تعود اىل عامل الزمن بل لعامل الحكمة والخربة يف 

يؤكّد حضور  مور  توماس  يورده  الذي  واالستثناء  واإلدارة،  التسيري 

اإلقالة  يستلزم  وغيابها  االجتامعيّة،  السلطة  واألخالق يف  الحكمة 

عىل مستوى السلطة، والتغيري عىل مستوى الحياة األرسيّة.

تحتاج  ال  وبديهيّة  عاّمة  سمة  اليوتويّب  املجتمع  يف  املساواة 

إىل برهان، بل العكس هو الذي يحتاج إىل الربهنة، فهم يجهلون 

الالمساواة، والخالف والبطالة الناتج من امللكيّة الفرديّة والحياة من 

أجل الذات، التي تجعل من اآلخر أداة يصل بها إىل تحقيق السعادة 

بشكل  اليوتوبيّة  غري  املجتمعات  عنوان  هي  األنانيّة  فقيم  الفرديّة، 

يكتب  الذي  املشّفر  الخطاب  نوع من  املقابلة هو  عاّم، وأسلوب 

والنّص  ]يوتوبيا[  كتاب  واضحة يف  الداللة  وهذه  مور؛  توماس  به 

يقول  الذع  نقدّي  بأسلوب  النبالء  طبقة  مع  مور  فيه  يتعامل  التايل 

تكون  أن  اعتادت  التي  أغنامكم  »إّن   : ـ  الكاردينال  ـ مخاطباً  فيه: 

)1(-املرجع نفسه، ص: 141.
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أليفة معتدلة الطعام.. أصبحت رشهة مفرتسة، تلتهم الرجال أنفسهم 

وتدّمر حقوالً ومنازل ومدناً بأكملها وتلتهم سكانها، ففي جميع تلك 

األجزاء من اململكة التي تنتج أرفع أنواع الصوف، وأغالها، ال يكتفي 

نبالؤكم باملداخيل واألرباح السنويّة، التي كانت تدرّها عليهم أرايض 

األسوار  ويقيمون  للزراعة،  أرضاً  يرتكون  فال   .... وأجدادهم  آبائهم 

حول كّل شرب من األرض ويحّولونها إىل مراعٍ.... وال يرتكون مكاناً 

سوى الكنيسة التي يحّولونها إىل حظرية لألغنام«)1(.

فالنبالء أو األرشاف طبقة اجتامعيّة انتهازيّة، وملكيّتها يف األصل 

شبّههم  أن  فبعد  والفقراء،  العامل  بدماء  هؤالء  كّونها  رشعيّة،  غري 

مور يف أّول العبارة بأنّهم أغنام امللك، أصبحوا فيام بعد يحّولون 

الذي  الوحيد  امللجأ  فالكنيسة هي  أغنام،  املواطنني اآلخرين إىل 

يتبّقى للفقراء واملساكني فالقضاء عىل امللكيّة الفرديّة هو القاعدة 

تجعل  اإليتوبيّة،  فاملساواة  العدالة  نحو  وبالتايل  املساواة  نحو 

الجميع يعمل من أجل الجميع، وال ميتلك أحد شيئاً خاّصاً به، إّن 

الجامعة تؤّمن للكّل الرخاء، فاليد العاملة متوافرة واإلنتاج الزراعّي 

والحريّف منظّم جيّداً والراحة، ميكن استخدامها لتنوير العقل.

ومن خصوصيّات هذه املساواة االنضباط حيث ساعات العمل 

دون  من  مواطن  كّل  يخضع  وفيها  مشرتك،  أيضاً  والطعام  محّددة 

»إّن  توشار:  يقول  الرفاهية،  أقىص  له  تقّدم  املجموعة  ألّن  إكراه 

القوانني، بغياب النزاعات الناشئة عن امللكيّة الخاّصة، هي بسيطة 

الدولة يقترص تقريباً، عىل إدارة األمور، وعىل  العدد، ودور  وقليلة 

)1(- املرجع نفسه، ص:79.
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توجيه االقتصاد«.)1( 

فاملواطنون  املواطنة،  قيم  من  قيمة  املواطنني  بني  املساواة 

األخالقيّة  القيم  فكّل  أحد،  القانون ال فضل ألحد عىل  أمام  سواء 

والجميلة التي تتضّمنها املواطنة، تجد جذورها وبذورها يف كتاب 

اليوتوبيا.

البحث عن املجتمع الفاضل:

من القيم األخالقيّة التي متيِّز مبدأ املواطنة يف املجتمع املديّن 

والذي  األديان  بني  والتعايش  التسامح  قيمة  واملعارص،  الحديث 

اآلخرين  األشخاص  أعامل  يف  التدّخل  عن  االمتناع  إىل  »يشري 

ويف آرائهم، بينام تبدو لنا هذه اآلراء أو األعامل كريهة أو منفرة أو 

تستحّق الشجب أخالقيّاً«.)2(

فالتسـامح مـن أهـّم القيـم التـي حظيـت باالهتـامم الواسـع 

االسـرتاتيجيّة،  املراكـز  صعيـد  وعـىل  الفكريّـة،  الدراسـات  يف 

والدراسـات املسـتقبليّة، ألّن حضـور العنـف واإلرهاب، يسـتلزم 

غيـاب التسـامح والتعايـش، وكتـاب يوتوبيـا، يسـعى إىل تكريس 

املنظومـة األخالقيّـة والسـعي نحـو تحقيقهـا يف الواقـع، فتعـّدد 

وغـري  ومألوفـة،  عاديّـة  مسـألة  اليوتـويّب  املجتمـع  يف  العقائـد 

هـذا هـو غـري املألـوف، ومـا مييّـز النسـبة العظمـى مـن أفـراد 

املجتمـع هـي التوحيـد، يقـول مـور: ».. فـإّن جميـع مـا عداهم  

)1(- جان توشار، تاريخ الفكر السيايّس، مرجع سابق ص: 211.

الكتاب  دار  زينايت،  جورج  ترجمة  األخالقيّة،  الفلسفة  سبريبري،  كانتو  مونيك   -)2(

الجديدة املتّحدة، بريوت، الطبعة األوىل 2008  ص: 103.
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مـن اليوتوبيّـون، بالرغـم مـن اختـالف معتقداتهم، يتّفقـون معهم 

يف هـذا الشـأن، وهـو اإلميـان بوجـود كائـن أعـىل واحـد، خالق 

بلغـة بالدهـم  الكـون كلّـه، ومدبّـره بحكمتـه، ويدعونـه جميعـاً 

]ميـرثا[ إاّل أّن نظرتهـم تختلـف مـن شـخص آلخـر..«)1(

الفروع  العقيديّة بل  العقائد ال يشمل األصول   فاالختالف يف 

وحدها، فالنظرة هي أصل التفاوت يف العقيدة، فكّل معتقد يصبح 

معتقدات  عىل  التطاول  يجوز  وال  احرتامه،  ويجب  صحيحاً، 

املقت،  أو  للرفض  مثرية  إلينا  بالنسبة  كانت  لو  حتّى  اآلخر 

وحسب،  كفرد  الشخص  تقدير  عىل  يقوم  ال  املواطنني  فاحرتام 

من  بها  يرتبط  ما  كّل  تشمل  التي  الكرامة  س عىل  يُؤسَّ التقدير  بل 

بني  التسامح  أّن  إىل  مور  توماس  ويشري   .. وملكيّة  أفكار ورؤى، 

باملامرسة الفرديّة أو الجامعيّة،  األديان ال ينبغي أن يكون متعلّقاً 

فالبناء املؤّسسايتّ رضورّي لحامية معتقدات املواطنني، والنّص 

الذي يؤكّد هذه االلتفاتة أو الحكمة املوريّة »نسبة إىل مور« هو: 

أن  يوتوبيا،  إىل  قبل وصوله  يوتوبوس،  امللك  بلغ سمع  فقد   ..«

السّكان ال يكّفون عن الخصام فيام بينهم ... لذا قّرر منذ البداية، 

اعتناق  القانون لكّل شخص حريّة  أن يكفل  النرص،  أن أحرز  بعد 

برشط  دينه،  إىل  اآلخرين  بدعوة  له  ويسمح  يريده،  الذي  الدين 

العنف،  يستخدم  وأاّل  ووداعة،  وبهدوء  باملنطق  الدعوة  يؤيّد  أن 

وتطرّف،  بعنف وحامسة  آرائه  عرّب عن  ما  فإذا  السّب،  ومينع عن 

)1(- توماس مور، يوتوبيا، مرجع سابق ص :208.
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عوقب بالنفي أو بأن يصبح عبداً.«)1(

ضبط  إىل  والدعوة  التسامح،  داللة  يف  رصيح  النّص  وبيان   

القيمة يف شكل قاعدة قانونيّة مثل قيمة العدالة، فال وجود للعدل 

يف غياب القانون أو السلطة.

كام أّن تربية وتكوين املواطن يف جزيرة اليوتوبيا مسألة رضوريّة 

إىل  إضافًة  رضوريّة،  األخالقيّة  فالتنشئة  عموماً،  املجتمع  بناء  يف 

السلك  ضمن  تندرج  الرتبية  ومهّمة  والسلويكّ،  املعريّف  التكوين 

هم  »والكهنة  املبادئ:  هذه  عن  يكشف  التايل  والنّص  الكهنويتّ 

املكلّفون بتعليم األطفال، ويعتربون االهتامم بأخالقهم وفضائلهم 

البداية  العلمّي، ويعملون منذ  بتقّدمهم  يقّل أهميّة عن االهتامم  ال 

عىل ملء أذهان األطفال، ومازالوا يتّسمون بالرقّة واملرونة، باألفكار 

هذه  اتّخذ  ما  فإذا  الدولة،  عىل  للحفاظ  أيضاً  والنافعة  الصالحة 

معهم طوال حياتهم  بقيت  األطفال،  أذهان  لها جذوراً يف  األفكار 

فالدولة ال  الدولة،  العظيم يف املحافظة عىل حالة  بالنفع  وعادت 

تنهار إاّل نتيجة للرذائل التي تنبع من األفكار الخاطئة«.)2( فاملهّمة 

الرتبويّة  االهتاممات  رأس  وعىل  الدين،  رجال  مهاّم  من  الرتبويّة 

التوعية األخالقيّة والرتبية عىل الفضيلة. 

ومن األوليّات يف فلسفة الرتبية العمل عىل بناء القاعدة املعرفيّة 

التواصل بني  الصالحة، والنموذجيّة، وطريقة  التي تؤّهله للمواطنة 

يف  والعنف  القسوة  وتجّنب  والرقّة،  الحّب  واملتعلّمني  املعلّمني 

)1(- املصدر نفسه، ص:211.

)2(- املرجع نفسه، ص: 219.
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الحجر،  يف  كالنقش  قيل  كام  الصغر  يف  فالرتبية  الرتبوّي،  العمل 

ل الوازع األخالقّي واملواطنيّة يف نفس النشء قّوة للدولة. فتأصُّ

إصالح املنظومة القانونّية:

األخالقيّة،  واملعاين  القيم  من  العديد  يوتوبيا  كتاب  يتضّمن 

ولسنا نرغب يف تشخيصها جميعاً، بل سنحاول عرض بعضها، ومن 

القانونيّة  اإلصالح  نظريّة  مضمون  انتباهنا  لفتت  التي  األفكار  أهّم 

التي طرحت يف فلسفة القانون، وبتعبري أدّق نظريّة الجزاء أو فلسفة 

فالقاعدة  العقاب،  أساس  عىل  العقاب  إقامة  ترفض  التي  العقاب 

املعتمدة يف هذه النظريّة هي: »ليس من الحّق أن يُسلَب أحٌد حّقاً 

مسألة  باإلعدام  يسلب  الذي  الحياة  فحّق  منحه«،  الذي  هو  ليس 

العقاب  تشديد  إىل  تدعو  العقليّة  فاملدرسة  القانون،  يف  اختالفيّة 

عىل  يسلّط  الذي  فالعنف  املجرم،  عىل  العقوبات  أقىص  وإقامة 

من  بل مرشوع  ذاته  حّد  ليس مرشوعاً يف  هيجل  نظر  املجرم يف 

حيث هو تجسيد إلرادة املجرم ذاته.

واملدرسة الحديثة تنادي بإعادة تربية املجرم وتأهيله، فاملواطنة 

الحقيقيّة ال تتطلّب إعدام األشخاص، ألّن املواطن وحدة أساسيّة 

يف التكوين االجتامعّي، وهي ما تعرف بنظريّة اإلصالح؛ وتوماس 

مور يف كتابه يؤّسس لهذه النظريّة، والنّص التايل يبنّي الداللة: »... 

فإّن هذه  العقوبة التي تفرض عىل اللصوص تتعّدى حدود العدالة، 

للرسقة،  القسوة  بالغة  عقوبة  فهي  العاّم  بالصالح  ضارّة  أنّها  كام 

ميكن  عقوبة  هناك  ليست  أنّه  كام  كافياً،  رادعاً  فليست  ذلك  ومع 

التفكري فيها، كفيلة بأن متنع من الرسقة أولئك الذين يفتقرون اىل 
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حرفة أخرى يكسبون منها عيشهم، وليست هذه هي الحال يف بلدي 

وحدها بل يف جزء كبري من العامل..«)1(

 يصدر مور حكامً تقييميّاً عىل عقوبة اإلعدام يقّرر فيه اجتناب 

املجتمع لطريق الحّق والقيم يف هذه العقوبة القاسية، فعدم تناسب 

الفطرة  بحيث  القسوة  من  فهي  الظلم،  عني  هو  العقوبة  مع  الجرم 

السارق  فمعاقبة  العدالة،  عن  بُعَدها  وتؤكِّد  التناسب  عدم  تظهر 

تؤّدي  وإمّنا  فحسب،  مؤثّر  وغري  عادل  غري  شيئاً  ليست  باإلعدام 

الرضر  إىل  نظره  تعود يف  الحكم  وحّجيّة  أكرب   جرائم  إىل  كذلك 

القضاء  كان  وإن  املواطنني.  أحد  فقدها  عند  بالجامعة  الالحق 

يعتربه مجرماً، فاملواطن ذو انتامء ألرسة أو هو معيل ملجموعة من 

األفراد، جاء يف النّص: »فمن املؤكّد أنّه ما من شخص ال يعرف كَم 

من املضحك والضاّر بالدولة أن تفرض العقوبة نفسها عىل اللّص 

والقاتل، إْذ يرى أنَّ اللّص أنّه ال يقّل تعرّضه للخطر إن حكم عليه 

بأنّه لّص عاّم إذا حكم عليه بأنّه قاتل فهذه الفكرة وحدها كفيلة بأن 

تدفعه إىل قتل الرجل الذي كان سيكتفي برسقته، وفضالً عن أنّه لن 

يتعرّض لخطر أكرب إذا أمسك به، فإنّه سيكون أكرث أمناً بالتخلّص من 

الرجل، وأقوى أمالً يف تغطية جرميته إذا مل يرتك وراءه من يروي 

بالقسوة املتطرّفة،  اللصوص  بينام نحاول إرهاب  أحداثها، وهكذا 

فإنّنا لنغريهم عىل الفتك باملواطنني الصالحني«.)2(

 كام أّن هذه العقوبة غري ناجعة وفّعالة يف القضاء عىل الجرمية، 

)1(- توماس مور، يوتوبيا، مرجع سابق، ص:73.

)2(- ملصدر نفسه، ص: 85.
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فبواعث الجرمية مل تعالج من الجذور، كام أّن توماس مور ال يطرح 

بل  العقوبة،  وجود  يف  التفكري  إمكانيّة  عدم  ويؤكّد  مناسبة  عقوبة 

يجب أن تتبع األسباب واملسبّبني، ال الضحايا، فالعلل التي تدفع 

إىل اإلجرام هي الظروف االقتصاديّة واالجتامعيّة، فوظيفة الجامعة 

أو املؤّسسة السياسيّة هي توفري فرص العمل ال التفكري يف العقاب 

كام أّن مهّمة القضاة تنحرص تقريباً يف إجبار الناس عىل العمل«.)1(

فاملنازعات كام ذكرنا سابقا غائبة ونادرة يف املجتمع اليوتويّب، 

أو  املجتمع،  عىل  عالة  ويصبحون  وظائفهم،  القضاة  يفقد  وعليه 

الوظيفة  وتبقى  أعاملهم..  ميارسوا  أن  دون  من  أجوراً  يتقاضون 

الرئيسة للقضاة هي األمر بالعمل، ألّن البطالة هي أّم الجرائم.

)1(- سالمة موىس، أحالم الفالسفة، الرشكة القوميّة للنرش والتوزيع، تونس 1961 ص: 

29 د. ط 
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الجمهوريّة

مطمح  عىل  وترعرع  أرستقراطّي،  محيط  يف  أفالطون)1(*  نشأ 

يف  أثينا  شهدتها  التي  الثورة  أحداث  أّن  إاّل  السياسيّة،  الزعامة 

بعيداً عن حلبة  دفعته  تخلّلها من عنف، ومظامل،  الفرتة، وما  تلك 

املامرسة السياسيّة، فانرصف إىل استرشاف رؤيا للمدينة الفاضلة، 

فكانت الجمهوريّة التي أّسس بها للفكر اليوتويّب عرب التاريخ..

التي ال تخرج عن  الكتاب خالصة لفلسفة أفالطون السياسيّة، 

الوجود  فتقسيمه  الطبيعة،  يف  أو  املعرفة  يف  لنظريّته  العاّم  النسق 

بارمنيدس  نظريّة  بني  فيه  جمع  ومعقوالت،  محسوسات،  إىل: 

والوجود  هرياقليطس،  للفيلسوف  التغرّي  ونظريّة  بالثبات  القائلة 

الحقيقّي عند أفالطون يتجّسد يف عامل الصور؛ فـــــ »... املعرفة 

املحسوسات  موضوعها  يكون  أن  ميكن  ال  والعلميّة  الصحيحة، 

املتغرّية واملتعّددة، فبداية العلم تكمن يف االنفصال عن هذا العامل 

يكون  وبالتايل  املثل..)2(  وعامل  العدد  عامل  يف  والتأّمل  املتغرّي، 

عامل الصورة مناظراً لوجود املدينة الفاضلة، واملدن غري الفاضلة 

. مناظرة للوجود الحّسّ

عىل  وجب  الفاضلة،  للمدينة  األنطولوجيّة  األهميّة  ولبيان 

)1(-* فيلسوف يونايّن

)2(- فتحي الرتييك، أفالطون والديالكتيكيّة، الدار التونسيّة للنرش، تونس 1985  ص:57   

)د.ط (
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أفالطون التقعيد النظرّي لوجود الدولة، فهي رضورة طبيعيّة فرضتها 

االكتفاء  تحقيق  عن  وعجزه  غريه،  إىل  الفرد  فحاجة  الحاجات، 

غاياتهم  تلبية  أجل  من  غريه،  مع  االجتامع  يلزمه  الكفاية،  مبدأ  أو 

وتحقيقها، فالحاجات املتعّددة ال تشبع إاّل إذا أكمل األفراد بعضهم 

حاجاته  بسّد  الفرد  استقالل  عدم  بسبب   ..« تنشأ:  فالدولة  بعضاً، 

بنفسه، وافتقاره إىل معونة اآلخرين.)1(

ملبدأ  وفقاً  ال  الغائيّة  ملبدأ  وفقاً  الدولة  نشأة  أفالطون  يفرّس 

أجل  من  نشأت  فالدولة  قبليّة،  مقّدمات  من  ينطلق  الذي  الِعليّة 

تحقيق الغايات غايات األفراد؛ فالغاية من الحياة كلّها هي الحكمة 

»...الفضيلة  خالل:  من  تتحّدد  عنده  الدولة  فغاية  والفضيلة، 

والسعادة ال اللذة للمواطنني، وتصبح بالتايل الوظيفة األوليّة للدولة 

هي وظيفة تربويّة..«)2(.

والسياسـة فـّن قيـادة الحيوانـات التـي متـيش عـىل رجلـني، 

وبغـري قـرون، وال أظـالف. إنّهـا باختصـار فـّن قيـادة الجامعـات 

البرشيّـة. ويعتمـد فـّن السياسـة عـىل املعرفـة النظريّـة أكـرث مـن 

تحقيقـاً  لألفـراد  العاّمـة  الرتبيـة  إىل  وتهـدف  العمليّـة،  الخـربة 

لغرضـني، وهـام االرتفـاع باألفراد إىل مسـتوى الوجـود الجامعّي، 

واالهتـامم بالجامعـة واملجتمـع وقيادتهـام إىل الخـري املطلـق.. 

قيـادة الجامعـة بواسـطة الرضـا واإلقنـاع خالفـاً لالسـتبداد الـذي 

 1985-  / القلم، بريوت، ط:5  دار  تر: حنا خباز،  )1(- أفالطون، جمهوريّة أفالطون، 

ص :56.

)2(- ستيس، وولرت، تاريخ الفلسفة اليونانيّة، تر: مجاهد عبد املنعم مجاهد، دار الثقافة 

للنرش، القاهرة  1984  ص:193  د.ط.
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يقـود الجامعـة بواسـطة اإلكـراه والقهـر، ولكـن مـا هـو النظـام 

النموذجـّي عنـد أفالطـون؟

النظام النموذجّي يف الفلسفة األفالطونيّة سوفوقراطّي باألصل، 

ال  الذي  املطلق  والنظام  والحكمة،  العقل،  سيادة  عىل  قائم  وهو 

يخضع فيه الحاكم لغري منطق الفلسفة والحكمة، فالعبقريّة السياسيّة 

وليدة الحكمة وهي أعىل من القانونـ »فحكومة العقالء والفالسفة 

أن تكون ذات سلطان  فضالً عن سلطتها املطلقة والفرديّة. يجب 

كيّل وشامل تهيمن عىل جزئيّات حياة اإلنسان وُعموميّاتها.«)1(

كان أفالطون ـ عىل حّد تعبري البخارّي حامنه)2(*ـ أكرث حكمة، 

ال من الكثريين  من علامء ومن ساسة، ومن فالسفة عرصه فحسب، 

بل من الكثريين من العلامء، والساسة، والفالسفة الذين جاؤوا من 

بعده، حني طلب من الفالسفة أن يكونوا علامء ومن قادة السياسة 

أن يكونوا فالسفة.)3( 

قّدمه  الذي  االجتامعّي  النظام  أّن  الباحثني  بعض  ويعتقد 

أفالطون له أصول تاريخيّة، فالديانة الهنديّة التي تقّسم الناس إىل 

أربع  طبقات: الكهنة الذين ُخلقوا من رأس براهام، وطبقة الحرّاس 

والجنود الذين ُخلقوا من ذراعيه، وطبقة الحرفيّني الذين ُخلقوا من 

التقسيم  اليشء من  تقرتب بعض  قدميه،  األرقّاء من  ساقيه، وطبقة 

)1(- طعيمة الجرف، املدينة الفاضلة بني املثاليّة والواقعيّة يف الفلسفة اليونانيّة، مكتبة 

القاهرة الحديثة، القاهرة  1968  ص:76 )د،ط(.

)2(-* مفّكر جزائرّي معارص، من مؤلّفاته: فلسفة الثورة الجزائريّة...

)3(- مجلة املستقبل العريّب، العدد: 359 يناير  2009  ص:127.
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تأسيسه  يف  أفالطون  عند  العميّل  البعد  يظهر  كام  األفالطويّن، 

فيها،  الحّكام  وتخريج  الفالسفة  تربية  مهّمة  توىّل  التي  لألكادمييّة 

بل فيلسوٌف بحّق ونرتكه  فلم يكن كام يعتقد بعضهم رجالً حاملاً 

يعرّب عن نفسه »واآلن أال توافقني عىل أّن خطّة دولتنا ودستورنا ليسا 

مجرّد أوهام وأنّه إذا كان تحقيقها صعباً فهو ممكن«..؟)1(

للمجتمع  منوذجيّة  بصورة  الجمهوريّة،  يف  أفالطون  أّسس 

الداللة  الجمهوريّة  من  الخامس  الكتاب  ففي  اليوتويّب،  املديّن 

الوالء  أنّها:  عىل  يُتّفق  التي  النموذجيّة،  املواطنة  لكلمة  الدقيقة 

ونلمس  الدولة،  داخل  للمواطنني  الفعليّة،  واملشاركة  للوطن، 

ويحسبون  يونانيّني،  ليسوا  أو   ..« التالية:  العبارة  يف  الداللة،  هذه 

اليونانيّني يف شعائر  اليونان كلّها وطنهم، ويشاركون إخوانهم  بالد 

أفالطون  عند  السياسة  يف  الرئيس  القصد  ألّن  العاّمة..«)2(  ديانتهم 

هو تحقيق العدالة املنشودة من قبل الفرد، والجامعة، والتشارك يف 

صياغة وتنفيد القرارات العاّمة، فهي ليست قيمة مجرّدة متعالية عن 

األفراد بل هي مسألة متعلّقة وجوداً ووجوباً باملواطنني، فهي مطلب 

الفرد ومطلب الجامعة، ونظراً ألهميّتها وضعها أفالطون يف الكتاب 

املتحاورين  من  كبري  عدد  مع  نقاشها  بغية  الجمهوريّة  من  األّول 

... لكّل منهم سّن معيّنة وشخصيّة، وقدرات ومكانة  يف املجتمع 

وظهور فيه..)3( 

)1(-  أفالطون، جمهوريّة أفالطون، ترجمة حنا خباز، مرجع سابق،  ص : 155.

)2(- أفالطون، املصدر نفسه، ص: 169.

)3(-ليو شرتاوس، تاريخ الفلسفة السياسيّة، مرجع سابق، الجزء األول، ص :64  د،ط.
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وما نالحظه عىل هذا الكتاب التفاوت بني  شخصيّات الحوار، 

الذي يرجع إىل عّدة مؤرّشات، السّن، والرثوة، واملعرفة، والحكمة؛ 

فشخصيّة كيفالوس متثّل الحكمة والورع، وبوليامرخوس ميثّل فئة 

املشرتك،  الحّس  ثورة  ميثّل  وثراسيامخوس  الشباب،  رشيحة  أو 

بالجندّي  املرء  ويذكّر  النموذجيّة،  األخالق  ميثّل  وغلوكون، 

أيّة  أجل  من  وإهانة ال  أملاً  األكرث  املوت  يتحّمل  الذي  املجهول 

غاية، مهام تكن سوى أن ميوت بشجاعة، ومن دون أّي أمل يف أن 

النبيل معروفاً ألّي شخص.. وأدمينتس يؤّسس للبعد  يصبح عمله 

املوضوعّي للعدالة«.)1(

وهذا يكشف عن رغبة أفالطون يف تشخيص الرؤى املختلفة 

واملتباينة لظاهرة املواطنة، ثّم العمل عىل تأسيس قواعد للمواطنة 

اليونانيّة كانت تقوم  الفئات، ألّن املواطنة  من دون متييز بني هذه 

عىل متييز جنّس، فاإلناث ال ميلكن حّق املواطنة، ومتييز زمنّي، 

فبعض الشباب كان فاقداً للمواطنة، ألّن القانون اليونايّن كان يقّنن 

الرشد املديّن، بضوابط معيّنة.

فالنتيجة الحاصلة من الحوار حول العدالة عىل حّد تعبري األستاذ 

للموضوع.)2(   Prélude مقّدمة  تكون  أن  تعدو  ال  الرتييّك  فتحي 

فنّص املحاورة يعرض املفاهيم القامئة للعدالة؛ وأفالطون يبحث 

يف الكتاب عن آليّة فّعالة يف تحقيق العدالة بني املواطنني، ولهذا 

نجد املحاورات الالحقة بناء نظرّي، وسيايّس للمواطنة.

)1(-  ليو سرتاوس، املرجع نفسه، ص:74

)2(- فتحي الرتييك، املرجع نفسه، ص:112
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املواطنة العادلة داخل مدينة أفالطون غري متعلّقة باملواطن، بل 

فالبحث  فمناخ املواطنة من مهاّم الدولة، ال الفرد،  تتعلّق بالنظام، 

عن املواطن داخل املواطن مغالطة، ألّن الدولة القمعيّة ال وجود 

فيها للمواطنة أساساً، والوجهة األفالطونيّة يؤكّدها املنطق وترثيها 

السياسة ..« لذا أقرتح أن نبحث عن طبيعة العدالة أّوالً كام تبتدئ 

يف الدولة ثّم نبحثها بعد ذلك يف الفرد«.)1(

ومن املسلّم به اآلن أّن النظام الدميقراطّي هو الفضاء املتعارف 

األنظمة  يف  املبدأ  هذا  وجود  تصّور  ميكن  وال  للمواطنة،  عليه 

السياسة  فالسفة  مع  املبدأ  من حيث  أفالطون  ويتّفق  االستبداديّة، 

بأّن النظام هو أرضيّة املواطنة ال األفراد.

األهواء  فضاء  أنّه  عىل  الدميقراطّي  النظام  إىل  ينظر  ولكّنه   

النموذجيّة،  املواطنة  إىل  بصلة  ميّت  وال  الشخصيّة،  والرغبات 

واملواطن يف النظام الدميقراطّي، يكون ضحيّة لألهواء الشخصيّة، 

ويصف ارنست باركر موقف أفالطون وكذلك األمر بالنسبة ألرسطو 

أدهش  الذي   ..« فيقول:  الدميقراطّي  النظام  يف  املواطنة  من 

الدميقراطّي،  البلد  يف  املواطنني  أّن  هو  أرسطو  وكذلك  أفالطون 

مل يكتفوا بالحصول عىل املال من خزائن الدولة يف صورة األجور 

التي كانوا يتقاضونها، نظري خدماتهم السياسيّة، بل إنّهم إىل ذلك 

كانوا يستغلّون سلطتهم يف نهب األغنياء، وقد جعلوا من السياسة 

مصدراً للكسب االقتصادّي«.)2(

)1(-  أفالطون، الجمهوريّة املرجع نفسه، ص :368.

مؤّسسة  اسكندر،  لويس  تر:  اليونان، ج:01  عند  السياسيّة  النظريّة  باركر،  ارنست   -)2(

سجل العرب، القاهرة  1965 ص:264  د.ط
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الدميقراطّي  للنظام  رافضاً  كان  أفالطون  أّن  بعضهم  ويعتقد 

ألسباب تتعلّق بانتامءاته الطبقيّة، وطموحاته الشخصيّة، ويف الحقيقة 

أّن املامرسة الدميقراطيّة وانحرافاتها هي التي دفعته إىل انتقاد النظام، 

املطالب  لبلوغ  مطيّة  ليست  أفالطون  نظر  السياسيّة يف  فاملؤّسسة 

والحاجات الشخصيّة، بل هي أداة يف تحقيق الصالح العاّم فاملشكلة 

كامنة يف النظام الدميقراطّي نفسه، إذ إّن الجميع يعتقد بأّن لهم الحّق 

بني  املطلقة  املساواة  ألّن  مستحيل  وهذا  السياسيّة،  املشاركة  يف 

شؤونهم  إدارة  عن  عاجزون  فالعاّمة  الجنون،  من  رضب  املواطنني 

املنزليّة، فكيف لهم بتسيري شؤون الدولة؟؟!!!

الخاّصة  الطبيعة  »إّن  فيقول:  الرغبة  أرسطو هذه  تلميذه  ويؤكّد 

عدم  وتجاوز  القانون،  تصحيح  يف  بالضبط   تكمن  باإلنصاف 

كفايته بسبب عموميّة خطابه..«)1( ولذا نجده يؤكّد صفات الحاكم 

الجميع، ويف غياب  البحث عنها ألنّها مطلب  املثايّل، ويجدُّ يف 

هذا النموذج تغيب العدالة.

حيث  بالحاكم..  إاّل  يتحّقق  ال  وكامله  السيايّس  النظام  ومتام 

أوىل أفالطون مسألة الحاكم الفيلسوف اهتامماً، ألنَّ السلطة متثّل 

فكان  لحّكامها،  تبعاً  تفسد  أو  تصلح  فالرعيّة  السيايّس،  الهرم  قّمة 

الشغل الشاغل ألفالطون هو إصالح الحّكام، فاملدينة الفاضلة هي 

املدينة التي تتألّف من أولئك الذين يعرفون، فاملعرفة هي األساس 

إاّل  حكومة  وال  بالعلم،  إاّل  مدينة  فال  للمدينة،  األوحد  الصحيح 

حكومة العقل والفلسفة.)2( 

)1(-  أرسطو، األخالق إىل نيقوماخوس  الكتاب الخامس، الفصل العارش. 

)2(- محمد عبد الرحمن مرحبا، املرجع نفسه، ص :142.
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وتصنيف أهل الحكمة والعقل مع عاّمة الناس خطر عىل العاّمة 

ال عىل الحكامء، فتقدميهم مسألة رضوريّة للصالح العاّم، فحاجة 

العاّمة إىل العلامء أوجب من حاجة العلامء إىل العاّمة، فاإلنصاف 

يقتيض التفاوت، فالغاية من التفاوت هي اإلتقان يف األداء الوظيفّي، 

واملدينة النموذج تقوم عىل مبدأ هو أّن لكل شخص وظيفة واحدة، 

والجنود هم صّناع حّريّة املدينة.

أّما الفالسفة فهم صّناع الفضيلة العاّمة كلّها، والتناظر القائم بني 

الدولة والفرد قائم يف تصنيف الفئات االجتامعيّة إىل ثالث، يقيمها 

البرشيّة  فالنفس  للجامعة،  السيكولوجّي  األساس  عىل  افالطون 

عنده ترتكّب من ثالثة عنارص: العقل والشهوة والغضب، ومتتّد إىل 

نظريّته يف املعرفة، التي تبدأ باإلحساس الذي يقابل القّوة الشهويّة 

الغضبيّة،  النفس  يقابل  الصادق،  بالتصّور  النفس، وآخر خاّص  يف 

وخاّص بالعلم القّوة العاقلة.)1( 

الحّكام  طبقة  الثالث  الطبقات  هذه  من  أيضاً  ترتكّب  والدولة 

الحكامء، طبقة الجند، طبقة العاّمة، وهذا التقسيم ال ينطلق من رؤية 

تقسيم  مبدأ  من  ينطلق  بل  الناس  عاّمة  أفالطون  فيها  يحتقر  فوقيّة 

تؤّدي  أن  ينبغي  الطبقات   هذه  من  طبقة  فكّل  أفرادها،  بني  العمل 

وظيفتها عىل الوجه األكمل متحلّية بفضيلتها، فالدولة تشبه الجسد، 

فكّل عضو مكلّف بأداء وظيفة ما، والتكامل الوظيفّي يقتيض أداء 

للتفاوت الطبقّي  فالقصد األفالطويّن مل يكن تربيراً  املهاّم بإتقان، 

بل كان محاولة لتوزيع الكفاءات واملهاّم داخل الدولة عىل أساس 

)1(- عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج:01 املرجع نفسه ص :179.
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العدالة، فالعدالة أداء كّل مواطن للواجب الذي يتناسب مع طبيعته 

ونجد املوقف نفسه عند األستاذ مصطفى النّشار إذ يقول: »أعتقد 

أّن أفالطون مل يقصد وضع نظام طبقّي متحّجر، كام قال نّقاده بقدر 

ما كان يحاول بناء دولته املثاليّة عىل أساس اقتصادّي سليم متوازن 

يقوم عىل تبادل املنافع  بني طبقات الدولة وأفرادها بحيث يحّل هذا 

التبادل للمنافع محّل الفرديّة األنانيّة التي يريد كّل فرد يف إطارها أن 

يقوم بعمل كّل يشء من دون أن يتخّصص يف يشء بعينه فيتقنه..«)1(

والرتبية عند أفالطون قاعدة رئيسة يف تحقيق املجتمع اليوتويّب، 

فالبنية  الجسديّة  البنية  حيث  من  األفضل  إنجاب  يف  بالتفكري  تبدأ 

طيّات  يف  نجد  إذ  األبناء،  منوذج  تحّدد  للوالدين،  الفيزيولوجيّة 

األصيلة  الصيد  كالب  حول  وغلوكون،  سقراط  بني  الدائر  الحوار 

التي ميلكها غلوكون، فيخلص من خالل الحوار إىل أّن األفضل، 

يف  تبدأ  املدنيّة  فالرتبية  النسل،  منه  نستولد  الذي  هو  واألنسب 

نظره قبل الوالدة، فهي مسألة وطنيّة، والطفل مرشوع وطنّي، وليس 

مرشوعاً خاّصاً بأرسة معيّنة. 

تبدأ  مدروسة  خطّة  وفق  عنده  يسري  النموذجّي  الفرد  وتكوين 

عمر  إىل  سنة  عرشة  سبع  عمر  من  تبدأ  التي  الجسديّة  بالرتبية 

العرشين، حيث يخضع الفتيان، املحاربون والرؤساء املستقبليّون 

لألفعال،  الرضوريّة  اآللة  هو  الجسد  ألّن  ريايّض،  تدريب  لفرتة 

فالعقل السليم يف الجسم السليم، واملواطن القوّي هو الذي ميلك 

  2000 والتوزيع، مرص   للنرش  قباء  دار  اليونانية،  الفلسفة  تاريخ  النشار،  )1(- مصطفى 

ص:269  د.ط .
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الَخلقيّة،  العاهات  البنية وذوي  األطفال ضعاف  وإعدام  قويّة،  بنية 

عند أفالطون جائز، للحفاظ عىل املجتمع.

وتأيت بعدها مرحلة التكوين العلمّي، التي متتّد من عمر العرشين 

املستقبل  حكامء  أو  الفالسفة  يتلّقى  وفيها  الثالثني،  سّن  إىل 

رضورة  املعرفة  بأشكال  اإلحاطة  ألّن  للعلوم،  الشموليّة  الدراسة 

الزمة للفيلسوف، ثّم التكوين امليدايّن ومتتّد من سّن الثالثني إىل 

الخامسة والثالثني، وفيها تتعّمق معرفتهم بنظريّة األفكار، أي إنّهم 

الحقائق  عىل  يرتكّز  وسلوكهم  العامل،  جوهر  إىل  بعدها  يتعرّفون، 

الواقعيّة، ثّم يعودون لتأمني وظائف سياسيّة.

بعتبة  تتحّدد  وهي  الحكمة  بلوغ  فهي  األخرية  املرحلة  أّما 

قيامهم  مع  الفلسفة،  إىل  التوّجه  يستطيعون  بعدها  إذ  الخمسني 

إسنادها  تخّصص  ويجب عدم  ».. هي  فالسياسة:  املهاّم،  بأعىل 

تربية  إاّل  ليس  التحضري  هذا  أّن  إاّل  لها،  محرّضين  ألشخاص  إاّل 

علم  إنّه  بعده،  علم  ال  الذي  العلم  هو  السيايّس  العلم  إّن  للعقل، 

الحّق والخري..«.)1(

كربى  مغامرة  يشّكل  ومستقّل  حّر،  كمواطن  اإلنسان  فتكوين 

وتحّدياً كبرياً من الوجهة النفسيّة واألخالقيّة ومن الوجهة السياسيّة، 

النظام األخالقّي  بإحداث طفرة يف  إاّل  الغاية  بلوغ هذه  وال ميكن 

والسيايّس للمجتمع، ومن هنا تتحّول الدولة إىل ضامنة لهذا الرتاتب 

القانويّن، والرتتيب يف املواقع واملسؤوليّات واألدوار الذي يحصل 

بشكل طبيعّي  عىل مستوى املجتمع املديّن، وإعطائه رشعيّته.

)1(- جان توشار املرجع نفسه، ص34.



اليوتوبيا54

آثارهـا  خـالل  مـن  األفالطونيّـة  املدرسـة  إّن  القـول  ميكـن 

الفلسـفيّة والعلميّة مبثابـة وثيقة علميّة وتاريخيّة سـّجلت بعضاً من 

الِنتـاج الثقايّف والفلسـفّي السـابق لهـذه املدرسـة، فأفالطون ليس 

طفـرة يف تاريـخ الفلسـفة، فنبوغـه ليـس رأسـيّاً خاّصـاً بـه، بل هو 

نتـاج لحركـة أفقيّة جّسـدتها تجـارب الشـعوب التي سـجّل بعضنا 

التاريـخ، فـامّدة اليوتوبيا موجـودة يف األمل والخيال اإلنسـايّن من 

دون اسـتثناء، ولكّن التأسـيس النظرّي الذي قام به شـهيد الفلسـفة 

سـقراط وتلميـذه أفالطـون وأرسـطو، كان وال يزال مبثابـة القواعد 

األسـاس لبنـاء الحضـارة اإلنسـانيّة، فأفالطون حسـب الفيلسـوف 

أرنسـت كاسـرير: »أّول مـن عـرض نظريّـة يف الدولـة، مل تظهر يف 

صـورة معرفـة بوقائـع متعـّددة ومتنّوعـة، ولكّنهـا بـدت يف صـورة 

نسـق فكرّي متامسـك«.)1( 

فالفلسـفة السياسـيّة ألفالطـون نسـق متكامـل تنـاول املبـادئ 

واألسـاليب  الدولـة،  داخـل  للمواطـن  واأليديولوجيّـة  النظريّـة 

اإلجرائيّـة لتكوينـه، فلـم يكـن خياليّـاً كام يّدعـي بعضهـم بل كان 

إنسـاناً عمليّـاً، وتجاربـه الشـخصيّة مـع الطغـاة كافيـة لتأكيـد مـا 

نقـول، وأفالطـون كام يقـول: ديورانت يعـرف أّن دولتـه املثاليّة مل 

تظهـر بعـد يف حيّـز العمل، ويعـرتف بأنّه وصف دولـة مثاليّة صعبة 

التحّقـق .. ويجيـب عـىل هذه االعرتاضـات بقوله، هنـاك فائدة يف 

رسـم هذه الصـور التـي يف أذهاننـا، وإّن أهميّة اإلنسـان تكمن يف 

)1(- كاسرير، الدولة واألسطورة، ترأحمد حمدي، الهيئة املرصية العاّمة للكتاب، مرص 

1975  ص: 100 د.ط. 
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قدرتـه عـىل تصـّور عـامل أفضـل، وتحقيـق جـزء عـىل األقـّل مـن 

هذه الدولـة املثاليّـة ..)1(

املدنيّة،  السعادة  تحقيق  يف   للبرشيّة  مالذاً  األمل  يبقى  وعليه 

باألمل  بدأ  األرض  عىل  اإلنسان  فتاريخ  البرشيّة،  للطبيعة  ومالزماً 

يف الحياة الكرمية، ورغبة آدم عليه السالم يف الخلود، وإن اختلفت 

القراءات الدينيّة لفكرة الخلود، تكشف عن حقيقة الطبيعة البرشيّة، 

التي ال تنفصل عن األمل.

املعارف،  منشورات  املشعشع،  الله محمد  فتح  تر  الفلسفة،  قّصة  ديورانت،  )1(- ول 

بريوت، ط:6 1988 ص:64.
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مدينة الله

التي  بالدالالت والرسائل  الكتاب توحي  القراءة األوليّة لعنوان 

كان يرمي إليها، فاملدينة تشري إىل اقرتان بني  التجّمعات السياسيّة، 

والعهد  القديم،  العهد  يف  تكّررت  والعبارة  الالهوتيّة،  واملفاهيم 

الجديد، ففي سفر املزامري اإلصحاح: 46 من العهد القديم وردت  

مقّدس  الله،  مدينة  تفرِّح  سواقيه  نهٌر   ..« التايل:  النّص  يف  العبارة 

مساكن العيّل .. الله يف وسطها ولن تتزعزع«.

 ويف سـفر طوبيـا مـن العهـد القديـم نجـد يف اإلصحاح 12 

هـذه العبـارة: »يـا أورشـليم مدينـة اللـه إّن الـرّب أّدبـك بأعامل 

بولـس  رسـالة  يف  وردت  فقـد  الجديـد  العهـد  ويف   ،».. يديـك 

الرسـول إىل العربانيّـني: »بـل قـد أتيتـم إىل  جبـل صهيـون، وإىل 

مدينـة اللـه الحـّي أورشـليم السـامويّة ...))1((

لحركة  املسيحيّة  الرؤيا  أو  الفلسفة  عن  تعبري  الله  فمدينة 

التاريخ  فلسفة  »متثّلت  قائالً:  كانتور  يؤكِّده  ما  وهذا  التاريخ، 

ورمّبا  أسايّس،  بشكل  أغسطني  لـ  الله  مدينة  كتاب  املسيحيّة يف 

باستثناء  املسيحّي  الفكر  تاريخ  يف  مؤثّر  عمل  أكرب  هو  يكون 

الكتاب املقّدس«. ))2(( والكتاب ال يُعربِّ عن وجهة نظر دينيّة للكون 

)1(- العهد الجديد، جمعيّة الكتاب املقّدس يف الرشق األدىن القديم،  بريوت 1964 

ص:367.

)2(-)( نورمان كانتور، التاريخ الوسيط، تر قاسم عبده قاسم، عني للدراسات، مرص ط:5  

1997 ص :117.
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التوحيديّة  للرؤيا  تأسيسيّة  فلسفيّة  نظرة  هو  بل  فحسب،  والحياة، 

املسيحيّة للكون وللفرد وللتاريخ.

فتاريخ اإلنسان السيايّس يسري وفق هذه الُسّنة التاريخيّة، فمنذ 

مع  وأخرى  الله،  مع  مدينة  مدينتني،  هناك  اليوم  إىل  آدم  هبوط 

الشيطان، وينتمي هابيل إىل مدينة الله، وقد شاءت رحمة الله، وما 

القدر، أن يكون هابيل زائراً عىل هذه األرض، عىل  خطّه يف لوح 

أن يظّل منتمياً إىل السامء باعتبارها موطناً له، وكذلك ينتمي اآلباء 

الرؤساء إىل مدينة الله«..))1((، واالنتامء ملدينة من املدينتني حسب 

أوغسطني أو»ما يجعل الشخص عضواً يف مدينة أو أخرى من هاتني 

املدينتني ليس الجنس، أو األّمة التي يَّدعي أنّها أّمته  وإمّنا الغاية 

التي يسعى إليها، ويخضع لها يف النهاية كّل أفعاله.«))2(( 

األبواب  يف  باباً،  وعرشين  اثنني  من  الله  مدينة  كتاب  يتألّف 

وتعذيب،  نهب  من  روما،  أصاب  ما  أّن  يربهن  أْن  يحاول  األوىل، 

وأرس ليس غريباً عن التاريخ البرشّي كلّه، فهو ابتالء ابتليت به كسائر 

أّن  كام  وغطرستها،  سطوتها،  جرّاء  من  قرون  مدى  عىل  الشعوب 

مصري اإلنسان  ليس مقّرراً عىل هذه األرض، وال يف نطاق حياته 

الجسديّة، ومثل هذه املصائب ال تصيبه يف جوهر حياته، ويجب 

أاّل تقوده إىل اليأس.

املؤمن  مسؤوليّات  من  املديّن،  املجتمع  يف  واالندماج 

)1(- برتراند راسل، تاريخ الفلسفة الغربيّة، ترزيك نجيب محمود، لجنة التأليف، القاهرة، 

ط:2 1968 ص:91.

)2(-3 Saint  Augustin، La cite de dieu،Édition du seuil،Paris، 1994، p: 191. 
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قادرة عىل  الدين،  منظور رجال  فهي عقيدة يف  املسيحّي عموماً، 

عىل  القدرة  متلك  التي  هي  األصّح  أو  أخياراً،  املواطنني  تحويل 

إكساب البرش السعادة الدنيويّة، واألخرويّة. 

واتّهام املسيحيّة بأنّها مصدر، وعلّة سقوط االمرباطوريّة الرومانيّة 

تهمة كافية لدفع علامء املسيحيّة للدفاع، والذّب عن عقيدتهم، فهي 

الوقائع  إىل  يرجع  ذلك  عىل  والدليل  اعتقادهم،  يف  واهية  دعوى 

التاريخيّة، ال إىل الحجج العقليّة، فتاريخ هذه اإلمرباطوريّة أُّسس 

السقوط،  علّة  اإلمرباطوريّة  لهذه  الدموّي  فاملايض  الحرب،  عىل 

وليست هي املسيحيّة.

املسيحّي،  املعتقد  يف  وسياسيّة،  مدنية،  كمؤّسسة  والدولة، 

قامئة عىل السيطرة والتسلّط املامرس من طرف هيئة أو مجموعة 

أفراد، وهي غريبة عىل الطبيعة البرشيّة، فهي نتيجة للخروج من عامل 

امللكوت، الذي كان فيه آدم عليه السالم، فالحالة السياسيّة طبيعة 

ثانية مرتبطة بالخطيئة، واإلثم الذي كان وراء الخروج أو الطرد من 

عامل امللكوت، فالقبول بالسيطرة والسلطة هو تكفري عن الخطيئة، 

وعن الغرور الناشئ عن األنانيّة أو حّب الذات الذي يحتقر املساواة 

الطبيعيّة التي تقّر بالرشاكة اإلنسانيّة، املبنيّة عىل دعامة االشرتاك يف 

البنية الَخلقيّة، ووحدة املبدأ، والغاية.

الكائن  يسيطر  ال  أن  الله  أراد  »لقد  أوغسطني:  القّديس  يقول 

لقد  عاقلة؛  غري  كائنات  عىل  إالّ  شاكلته،  عىل  املخلوق  العاقل، 

أراد أن ال يسيطر اإلنسان عىل اإلنسان وإمّنا عىل الحيوان، وجميع 
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أشكال السيادة يف نظر أوغسطني ستنعدم فيام بعد الزمان، أي يف 

مملكة الله، باعتبار أّن الله سيكون الكّل بالكّل.))1((

 ورشعيّة السلطات تنبع من فكرة الخطيئة، فكّل سلطة قامئة يف 

هذا العامل ينبغي أن متّجد، حتّى من قبل أولئك الذين هم أفضل 

منها، وفكرة التوفيق بني سلطة الحاكم الجائر، ومبادئ الله يسّميها 

القامئة عىل معطيات  بالرمزيّة  أوغسطني  العادل، ويستعني  املزاج 

تاريخيّة لتوضيح هذه الحالة، عندما تحّدث عن الجنود املسيحيّني 

األبدي  سيّدهم  بني  مييّزون   ..« هؤالء:  كان  فقد  املرتّد،  لجوليان 

بغية  الدنيوّي،  السيّد  يطيعون  فإنّهم  ذلك  ومع  الدنيوّي،  وسيّدهم 

إرضاء السيّد األبدّي.))2((

عىل  تؤّسس  ال  الزمنيّة  الناحية  من  الله  مدينة  يف  فاملواطنة 

الحارض أو بصيغة أوضح ليس كّل من ينتسب إىل مدينة معيّنة هو 

األرضيّة  املدينة  يف  أعضاء  أيضاً  هم  املجرمني  ألّن  فيها،  عضو 

الفعيّل،  التجسيد  وعىل  املستقبل،  إىل  ينظر  ولكّنه  املؤمنني،  مع 

والعميّل للقيم، وليس عىل الشعارات.

 ومدينـة اللـه قوامهـا جامعـة األخيـار، وهـي النمـوذج الفعيّل 

  Leo Strauss *لهـذه املواطنـة، فهي عىل حـدِّ تعبري ليو شـرتاوس

ال تتكـّون من أتبـاع املسـيح وحَدهـم، والعابدين لإللـه الحقيقّي، 

إنّهـا تتكّون من أنـاس إلهيّني، وقـد توصف حياتها كلّهـا بأنّها حياة 

)1(- جان جاك شوفالييه، تاريخ الفكر السيايّس، ترجمة محمد عرب صاصيال، املؤّسسة 

الجامعيّة للدراسات والنرش والتوزيع، بريوت، الطبعة الرابعة 1998  ص:154. 

)2(- املرجع نفسه، ص :155.
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اإلذعـان الـورع لعـامل اللـه، وتوجد فيهـا، وفيهـا العدالـة الحقيقيّة 

وحسب.))1((.

وأصل السلطة يف مدينة الله، ويف املدينة األرضيّة ينطلق من 

الرشعيّة  مينح  والحاكم  املواطن  بني  العاطفّي  واالرتباط  الحّب؛ 

املحبوب  يف  الفناء  عىل  املواطن  ويحّفز  للسلطة،  واملرشوعيّة 

مهام كان موضوع الحّب، فالحّب مبدأ تبنى عليه السلطة، يقول: 

».. ُحبّان صنعا مدينتني، حّب الذات حتّى احتقار الله صنع املدينة 

اإللهيّة..  املدينة  صنعا  الذات  احتقار  حتّى  الله  وحّب  األرضيّة، 

فاألُوىل تبحث عن املجد لدى الناس، يف حني أنّه بالنسبة للثانية 

فإّن الله هو شاهد عىل ضمريها، وهو مبدأ فخرها«.)2( والحّب ليس 

كان  إذا  ورضوريّاً  أخالقيّاً  ويصبح  بالعرض،  بل  طبيعته  يف  نجساً 

متعلّق الحّب موضوعيّاً وأخالقيّاً؛ فتقديم اآلخر عىل الذات هو حّب 

لإلنسان وليس نكراناً للذات.

 فاملواطن املسيحّي يؤمن بداخله أنّه مدعّو إىل أن يكون فرداً 

أو عنرصاً يف مجتمع أكرث اتّساعاً من املجتمع البرشّي الذي ينتمي 

إليه فعالً، وهذا املجتمع هو مجتمع العدول أو األشخاص العادلني 

الذين يتمتّعون بسعادة أبديّة، والذين يتألّف منهم ملكوت السموات 

أو مدينة الله.

)1(-)( تاريخ الفلسفة السياسيّة، ج:01  ص:288.

*ليوسرتاوس : 1973/1899  فيلسوف املايّن. اهتم بالدراسات السياسيّة ومنها املدينة 

واإلنسان، تاريخ الفلسفة السياسيّة.

)2(- Saint augustin ;la cite de dieu . Édition du seuil. Paris. 1994.p191. 
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حّدة  من  التخفيف  فيه  حاول  سياسيّاً  مرشوعاً  اوغسطني  قّدم 

التعارض املوجود بني النزعتني الرغبة يف الحياة والسعادة الدنيويّة، 

الله ال تبطل الحاجة  العامل اآلخر، فمدينة  والخوف من املجهول 

إىل املجتمع املديّن، بل تكمله، فـ»..املواطن اإللهّي مواطن يف 

مدينة أرضيّة، ولكّن أخالقه إلهيّة))1((، فالغرض والغاية من الخلق هو 

تجسيد القيم األخالقيّة العليا التي يكون الله هو النموذج األّول لها، 

وعيىس املسيح سالم الله عليه. 

للمواطن«إنّه  والسكينة  السالم  تحّقق  الله  مدينة  يف  والعضويّة 

ميكن للمرء من حيث إنّه عضو من أعضاء مدينة الله، وعن طريق 

السالم  يحّقق  أن  وحسب  السيايّس  املجال  يجاوز  بنظام  عالقته 

والسعادة اللذين يطمح إليهام كّل الناس، حتّى األرشار«))2(( فالعيش 

املؤقّت،  الدنيوّي  املجتمع  ضمن  الحياة  يلغي  ال  الله  مدينة  يف 

وإمّنا تحافظ عليها وتكملها فاملدينة اإللهيّة هي مدينة القيم، ومن 

املواطن  صفات  معرفة  لنا  يتسّنى  املدينة  هذه  قيم  معرفة  خاللها 

النموذجّي العاملّي، بحكم أّن املسيحيّة عامليّة.

تلتقـي  اوغسـطني  إليهـا  يدعـو  التـي  االخالقيّـة  فاملواطنـة 

ومنـوذج املواطـن الذي نادت بها الفلسـفة الرواقيّـة)3(* فاملواطن 

العاملـّي Cosmopolite يشـبه إىل حـّد بعيد املواطن املسـيحّي 

Oranopolite الذي أقرّته املسـيحيّة، فاإلنسـان باملنظور الرواقّي 

)1(-)( نجد هذا املعنى يف بعض األحاديث النبويّة حينام يقول الرسول محّمد )ص(: 

)تخلّقوا بأخالق الله(.

)2(- Saint  Augustin، La cite de dieu،Édition du seuil،paris، 1994،pp192.

)3(-* الرواقيّة: مدرسة يونانيّة رومانيّة)انظر فلسفة الرواق لألستاذ جالل الدين سعيد(.
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عضـواً يف مجموعـة عريضـة ذات أبعـاد كونيّة؛ فحـارضة أو مدينة 

الحكيـم هـي Cosmos ومـن هنـا ظهـر مفهـوم الحـارضة العامليّة 

Cosmopolis أو مدينـة العـامل. 

آراء أهل املدينة الفاضلة

وفلسفته،  آلرائه  خالصة  وهو  الفارايّب،  مؤلّفات  أهّم  من  يعّد 

فلسفّي،  قسمني:  إىل  مصّنفة  فصالً،  وثالثني  سبعة  عىل  يحتوي 

الواقع  فهم  يف  محاولة  الثاين  والقسم  سيايّس،  واجتامعّي، 

السيايّس، بغية تجاوزه ملا ينبغي أن يكون، فقد حاول الفارايّب يف 

هذا القسم ـ كام يقول أحد املفّكرين ـ للمرّة األوىل يف الرشقني 

األدىن واألوسط يف القرون الوسطى، مبساعدة الفلسفة تفهم الحالة 

بالتناقضات  املضطرب  اإلقطاعّي  للمجتمع  واألخالقيّة  السياسيّة، 

االجتامعية.)1(

مدينة  الفارايّب،  يقّدمها  التي  اليوتوبيا  أو  املفرتضة  فاملدينة 

فاضلة،  مدينة  فاملطلوب  التسمية،  بداية  منذ  أخالقّي  ومجتمع 

تتألّف من مواطنني بلغوا حّداً من الكامل؛ فهي وإن كانت منظّمة 

للفرد،  معمولة  فهي  ونبّي،  فيلسوف  لرئيس  املطلقة  السلطة  بقّوة 

وليس الفرد معموالً لها، وليس ألنّها صالحة فأعضاؤها صالحون، 

وإمّنا هم صالحون ألنّها صالحة.)2( 

  1982 ط:1   لبنان،  الرشوق،   دار  الفاضلة،  واملدن  الفارايّب  مع  سعد،   فاروق   -)1(

ص:57.

)2(- فاروق سعد، املرجع نفسه، ص :59.
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النقاط  ومن  املواطنني،  صالح  عليه  يرتتّب  الرئاسة  وصالح 

الحكمة  أّن  أفالطون،  الفيلسوف  مع  الفارايّب  فيها  يتقاطع  التي 

الرئيس عادالً  فإذا مل يكن  العدالة،  الفضيلة، وبعدها تأيت،  أساس 

بُطل وجوده، ألّن العدالة هي فضيلة أساسيّة لوجود الرئيس العادل 

والفاضل)1(.

س هذه املدينة بدافع طبيعّي غري اصطناعّي، يضع الفارايّب  وتُؤسَّ

ها:  هذه املصادرة يف الفصل السادس والعرشين من الكتاب ما نصُّ

أنّه محتاج، يف قوامه، ويف  الناس مفطور عىل  ».. وكّل واحد من 

أن يبلغ أفضل كامالته، إىل أشياء كثرية ال ميكنه أن يقوم بها كلّها 

يقوم كّل واحد منهم بيشء ماّم يحتاج  وحده، بل يحتاج إىل قوم 

إليه، وكّل واحد من كّل واحد بهذه الحال«)2(.

وتصّور الفارايّب السيايّس للدولة ال ينّد عن البنية السياسيّة للدولة 

الصورة  فهي  الكالسييّك،  اليونايّن  والفكر  الرشقّي،  املجتمع  يف 

الكليّة، واملواطنون هم األجزاء، فمن ذلك الكّل يستمّد املواطنون 

وجودهم، والذي ال قوام لهم بدونه، واملواطنون يف تلك الدولة ال 

تابع  فهم  للدولة،  الكيّلّ  النسق  الفرديّة ضمن  االستقالليّة  ميلكون 

ييل تابعاً يف مراتب البناء االجتامعّي وهرم السلطة، يدينون جميعاً 

للرئيس األّول بالوالء املطلق .. ويتوّحدون يف سلسلة التبعيّة.. وفق 

خطّة تنّفذ تنفيذاً بريوقراطيّاً ُمحكامً تقوم عىل التخّصص الوظيفّي، 

بريوت،  الجيل،  دار  سغبيني،  منري  ترجمة:  والفضيلة،  أفالطون  شيكوين،  أنجلو   -)1(

ط:1  1986  ص:129.

)2(- الفارايّب آراء، أهل املدينة الفاضلة، تعليق ألبري نرصي نادر، دار املرشق، بريوت، 

ط:2 1968 ص:117.
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النفسيّة، وعىل  وتقسيم العمل املبنّي عىل االختالف يف القدرات 

عدم املساواة  املبنّي عىل نوعيّة الدور، واإلسهام يف تحقيق الخطّة 

يظهر يف  الفارايّب  دولة  للمواطنني يف  الهرمّي  والبناء  السلطانيّة..، 

املقاربة التي وضعها الفارايّب بني بنية الجسد وبنية الدولة التي يقول 

فيها: ».. واملدينة الفاضلة تشبه البدن التاّم الصحيح، الذي تتعاون 

أعضاؤه كلّها عىل إمتام حياة الحيوان، وعىل حفظها عليه، وكام أّن 

البدن  أعضاؤه مختلفة الفطرة والقوى، وفيها عضو واحد رئيس وهو 

منها  الرئيس، وكّل واحد  ذلك  مراتبها من  تقرب  القلب، وأعضاؤه 

بالطبع غرض  هو  ابتغاء ملا  فعله  بها  يفعل  قّوة  بالطبع  فيه  جعلت 

ذلك العضو الرئيس ..«.)1( 

املواطنني،  طبقات  يف  تفاضليّة  وتراتبيّة  ببنية  املدينة  وتتميّز 

التي ليست محّددة خارج طاقات وقابليّات  للوظائف  تتحّدد وفقاً 

الهيئة  وليست  الوظيفة،  تحّدد  التي  هي  املواطن  فقدرة  املواطن، 

اآلية  يستحرض  الفارايّب  أّن  وأعتقد  تحّدد،  التي  هي  املسرية 

ُه نَْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها ۚ لََها َما كََسبَْت َوَعلَيَْها َما  الكرمية: »اَل يَُكلُِّف اللَـّ

.)2(» اكْتََسبَْت ۗ َربََّنا اَل تُؤَاِخْذنَا إِن نَِّسيَنا أَْو أَْخطَأْنَا ۚ

الوظائف واملهاّم،  توزيع  بالعدل والحكمة يف  يتقيّد  فالشارع   

الرئيس يف  العضو  أّن  »وكام  الرتاتبيّة:  نلمس هذه  النّص  هذا  ويف 

البدن هو بالطبع أكمل أعضائه، وأمتّها يف نفسه وفيام يخّصه، وله 

من كل ما يشارك فيه عضو آخر أفضله، ودونه أيضاً أعضاء أخرى 

)1(- املصدر نفسه، ص:118.

)2(-  سورة البقرة، االية:286. 
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رياسة  تحت  وهي  األّول،  رياسة  دون  ورياستها  دونها،  ملا  رئيسة 

األّول تَرأس وتُرأس، كذلك رئيس املدينة هو أكمل أجزاء املدينة 

قوم  ودونه  أفضله،  غريه  فيه  شارك  ما  كّل  من  وله  يخّصه،  فيام 
مرؤوسون منه، ويرأسون آخرين«.)1(

والبنية الرتاتبيّة ملواطني املدينة عند الفارايّب، ال تحّددها اإلثنيّة 

أو الطائفيّة املذهبيّة، بل القدرة والقابليّة والفاعليّة، فهي تقوم عىل 

منظومة معرفيّة، وقيْميّة، والقاعدة املعرفيّة التي تشّكل أيديولوجيّة 

الدولة أو املدينة يف االصطالح الحديث، ينبغي أن تكون واحدة، 

ومادامت الطبيعة أّسست للتفاوت، فاملعرفة أيضاً متفاوتة، فهناك: 

»الحكامء الذين يعرفون طبيعة األشياء باألدلّة الربهانيّة، وعن طريق 

استبصاراتهم الخاّصة، وأتباع هؤالء الذين يعرفون عن طريق براهني 

طريق  عن  يعرفون  الذي  املواطنني  وبقيّة  بها،  ويقبلون  الفالسفة، 

التشبيهات اعتامداً عىل منزلتهم كمواطنني«.)2( 

ويرتكـز املحتـوى املعـريّف املقـّرر يف املدينـة عـىل مبادئ: 

الرؤيـة األنطولوجيّـة للكـون، ثـّم الوعي السـيايّس بدسـتور الدولة 

املنظّـم ألنسـاقها السياسـيّة واالجتامعيّـة، واالقتصاديّـة والتنفيذيّة 

يقـول الفـارايّب: »فأّمـا األشـياء املشـرتكة التـي ينبغـي أن يعلمهـا 

أهـل املدينـة الفاضلـة فهـي أشـياء، أّولهـا معرفـة السـبب األّول 

وجميـع مـا يوصـف بـه، ثـّم الرئيـس األّول وكيـف يكـون الوحي، 

ثـّم الرؤسـاء الذيـن ينبغي أن يخلفـوه إذا مل يكن موجـوداً يف وقت 

مـن األوقـات، ثـّم املدينة الفاضلـة وأهلهـا، والسـعادة التي تصري 

)1(- الفارايّب آراء، أهل املدينة الفاضلة، مرجع سابق، ص:120.

)2(- املرجع نفسه، ص:310.



اليوتوبيا66

بهـا أنفسـهم، واملـدن املضـاّدة لهـا ومـا تـؤول إليـه أنفسـهم بعد 

املـوت..«)1( .

 هنا يتبنّي أّن األيديولوجيّة التي يدعو الفارايّب لتلقينها للمواطنني 

ليست أيديولوجيّة منطيّة أو نسقيّة تفرض باإلكراه عىل املواطن، بل 

هي أيديولوجيّة مبنيّة عىل الحّجة والربهان ال عىل قول القائل الذي 

والنقصان عىل  الخلل  جِبلّته برضوب  فقي  إنسان واملرضوب  هو 

حّد تعبري الحسن بن الهيثم .

هذه الدولة وإن كانت تتقاطع مع الدول التوتالتاريّة يف األنظمة 

الكليّة يف البنية الهرميّة؛ فإنّها تختلف عنها يف أساسها األخالقّي، 

فمهّمة الحاكم أو »..املهنة امللكيّة أو ما شاء اإلنسان أن يسّميها 

تفعل  أن  بدل اسم امللك، والسياسة هي فعل هذه املهنة، وذلك 

املدينة،  يف  امللَكات  وتلك  السري،  تلك  تكمن  بها  التي  األفعال 

واألّمة وتحفظ عليهم، وإمّنا تلتئم هذه املهنة مبعرفة جميع األفعال 

التي بها يتأّت التمكني أّوالً والحفظ بعد ذلك ..«)2(.

الغاية إذاً من الدولة عند الفارايّب، هي تحقيق السعادة يف الحياة 

للسعادة  تعرّض  من  أّول  يكون  الفارايّب  ويكون  واألخرى،  الدنيا 

املواطنني  اتّجاه  الدولة  ومسؤوليّة  األخروّي،  بعدها  يف  كقيمة 

عن  مسؤوليّتها  إىل  تتجاوزها  بل  وحسب  الدنيا  حّد  عند  تقف  ال 

مستقبل املواطن يف مرحلة ما بعد املوت. 

)1(- املرجع نفسه، ص:146.

)2(- الفـارايّب، كتـاب امللة، تحقيق محسـن مهدي، دار املـرشق، بريوت، ط:2   1991  

ص :54.
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أخالقيّة  قيمة  السيايّس،  الفكر  يف  املدنيّة  السعادة  كانت  وإذا 

تنصهر فيها مجموعة من القيم، فإّن املواطنة يف مدينة الفارايّب ال 

الفردّي، وعىل  الصعيد  قيامً عىل  تنتج  بل  القيم وحسب،  تستبطن 

الصعيد الجامعّي، فسمّو الرئيس األخالقّي وأداؤه لواجباته املدنيّة 

الفارايّب:  يقول  للمواطنني؛  األخالقيّة  السمة  مينح  واألخالقيّة، 

الفاضلون  الناس  هم  الرئيس  هذا  برئاسة  يدبّرون  الذين  »والناس 

واألخيار والسعداء«)1(.

 أّما عىل مستوى املواطنني، فمامرسة الوظائف واملهاّم ال ترتك 

آثاراً عرضيّاً عىل مستوى شخصيّة املواطن وحسب بل يتعّداه إىل 

القابليّات والهيئات النفسيّة، يقول الفارايّب: »فإذا فعل كّل واحد من 

أهل املدينة ما سبيله أن يكون مفّوضاً إليه، وذلك إّما أن يكون علم 

ذلك من تلقاء نفسه، وإّما أن يكون الرئيس أرشده إليه وحمله عليه، 

أكسبته أفعاله تلك هيئات نفسانيّة جيدة.

كام أّن املداومة عىل األفعال الجيّدة من أفعال الكتابة تكسب 

اإلنسان جودة صناعة الكتابة...«)2(. 

قابليّات  يُكسبه  جيّد  بشكل  ملهاّمه  وأداؤه  املواطن،  فمامرسة 

الكاملة  فاملواطنة  وأكرب،  أفضل  مهاّم  لتأدية  واستعداداٍت  أفضل 

والفاضلة توجد يف املدينة الفاضلة، والتي من أهّم قيمها التعاون 

فالسعادة  والوظائف،  للمهاّم  النبيل  واألداء  الفضيلة،  بلوغ  عىل 

)1(- الفارايّب،السياسة املدنيّة، تعليق فوزي مرتي نّجار، املطبعة الكاثوليكيّة، بريوت 

1964  ص: 80  د.ط.

)2(- املرجع السابق ص :81.
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كقيمة ُعليا تكون نهاية للمامرسات الفاضلة، كام أّن املعرفة النظريّة 

والخسيس،  النبيل  بني  التمييز  القدرة عىل  تظهر يف  التي  والعمليّة 

والفضيلة والرذيلة.

الصناعة  أو  األخالق  عن  تنفصل  ال  للمواطنة  الفارايّب  فرؤية 

الخلقيّة التي هي ما نحصل: »به عىل األفعال الجميلة، واألخالق 

التي تصدر عنها األفعال الجميلة، والقدرة عىل أسبابها، وبه تصري 

األشياء الجميلة ِقنية لنا«.

توحيدهام  إىل  الفارايّب  دفع  والسياسة  األخالق  بني  فاالرتباط 

 ... الفرد  بأخالق  يهتّم  الذي  املديّن  العلم  هو  واحد  علم  ضمن 

سعادة  إىل  الفرد  سعادة  من  االنتقال  وهذا   ... الجامعة  وإصالح 

املجتمع ومن اإلنسان الفاضل إىل املدينة الفاضلة، هو انتقال من 

األخالق إىل السياسة.)1( 

الفارايّب  عند  للمواطنة  األخالقيّة  القيم  استخالص  وميكن 

الفاضلة  واملدن غري  الفاضلة  املدينة  بني  مقارنة  إجراء  من خالل 

الفاسقة،  واملدينة  الجاهليّة،  املدينة  تضاّدها  الفاضلة  »واملدينة 

واملدينة املتبّدلة، واملدينة الضالّة، ويُضاّدها أيضاً من أفراد الناس 

نوائب املدن.«)2(

والقراءة البسيطة لتصنيف املدن املقابلة للمدينة الفاضلة عند 

الفارايّب يشري للطبيعة القيميّة ملبدأ املواطنة القائم يف كّل مدينة، 

)1(- إبراهيم عايت، إلنسان يف الفلسفة اإلسالميّة، الهيئة املرصيّة العاّمة للكتاب، مرص 

1993 ص248 د.ط.

)2(- أبو نرص الفارايّب، آراء أهل املدينة الفاضلة، مرجع سابق، ص :131.
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دها يف  فمنظومة القيم التي يعتقد يف صّحتها املواطن، والتي يجسِّ

سلوكه هي املعيار، واملقياس املعتمد يف التصنيف، وأّول منوذج 

الجاهلة، وهي  املدينة  بالحياة ضمن  املتعلّق  للمواطنة هو  سلبّي 

تظهر يف عجز املواطن عن معرفة السعادة الحقيقيّة، واملطلوبة منه، 

والتي تشكِّل جزءاً رئيساً يف حياته،  وتأكيد هذا القصور بعد عمليّة 

التعلّم املنظّمة من قبل السلطة؛ »فأهل املدينة الجاهلة ال يعرفون 

ال  إليها  أُرِشدوا  إْن  حتّى  ببالهم.  يخطر  وال  املعنى  بهذا  السعادة 

يستطيعون سبيالً إىل استيفاء مقّوماتها ومزاولتها وال تقوى عقولهم 

عىل فهمها واعتقادها ..«)1(

الصفة  فهي  الفاضلة،  الفارايّب  مدينة  القيم يف  فاملعرفة أساس 

ه  الغائبة يف املدينة الجاهلة بكّل أصنافها، فاملعرفة الصحيحة توجِّ

ضمن  املواطن  يدرج  وغيابها  الفضيلة،  تجسيد  نحو  املواطن 

الجاهلة  للمواطَنة  األّول  والنموذج  الجاهلة،  املدينة  مصاديق 

أّن سعادته تكمن يف تحقيق  يَعتقد  الذي  ُمواِطن املدينة  يظهر يف 

الرضورّي أو الحياة البهيميّة التي تقوم عىل حاجيّات الجسد فهي 

عىل حّد تعبري الفارايّب: »التي قصد أهلها االقتصار عىل الرضورّي 

ماّم به ِقوام األبدان من املأكول واملرشوب وامللبوس واملسكون 

واملنكوح، والتعاون عىل استفادتها..«)2( 

هّمه  ويحرص  وغاية،  هدفاً  رغباته  من  يجعل  الذي  فاملُواطن 

واهتاممه يف ذاته ال يقيم اعتباراً ملصلحة اآلخرين، وال ميكن أن 

ص:79  مرص،  مرص،  نهضة  للفارايّب،  الفاضلة  املدينة  وايف،  الواحد  عبد  عيّل   -)1(

د.ط.ت.

)2(- أبو نرص الفارايّب، آراء أهل املدينة الفاضلة، مرجع سابق، ص:131.
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يكون مواطناً داخل دولة أو مدينة، فاملواطن يف هذه املدينة أدىن 

من الحيوان.. فالقيم العاّمة أو املصلحة العاّمة ليست قيامً جسديّة 

فهذا النموذج غري قادر عىل بلوغها.

املدينة  يف  يعيش  الذي  فهو  املواطن  من  الثاين  النموذج  أّما 

البّدالة وهي التي »قصد أهلها أن يتعاونوا عىل بلوغ اليسار والرثوة، 

وال ينتفعوا باليسار يف يشء آخر، لكن عىل أّن اليسار هو الغاية يف 

الحياة ..«)1( 

فهي مدينة األوليغاركيّة أو مدينة الرأسامليّني وأصحاب األموال، 

فالسعي والتفاين يف تحقيق األموال كغاية يكشف عن غياب معرفة 

مبكانة األموال ووظيفتها يف الحياة الفرديّة واالجتامعيّة، إذ إنّها يف 

واقع األمر ليست إاّل وسيلة لتحقيق املنفعة، وسّد حاجات اإلنسان 

وسبب تسميتها بالبّدالة كام يقول األستاذ عبد الواحد وايف »..ألنها 

ل األمور فتجعل الوسيلة غاية واألداة مقصداً«)2(  تبدِّ

 فاملال رضورّي يف قّوة املدينة ولكّن تقديسه مينح املواطن 

القابليّة للرذيلة، والنموذج الثالث يف املرتبة، والدونيّة من املواطنة 

يف  تظهر  التي  الحّسيّة  املتعة  فيها  املواطن  هّم  يكون  الذي  هو 

حاالت السكر، وما شاكلها من املأكوالت واملرشوبات، واللذائذ 

الخّسة  مبدينة  املعروفة  وهي  والهزل  اللعب  وإيثار  الجنسيّة، 

والسقوط.

)1(- املرجع نفسه، ص:132

)2(- عيل عبد الواحد وايف، املرجع نفسه، ص:82
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هو  وحسب،  الحّسيّة  املتعة  يف  راغباً  يعيش  الذي  فاملواطن 

مواطن قادر عىل بيع الوطن مقابل تحقيق هذه الرغبات، فهو يفتقد 

لقيمة أو حّس املسؤولية التي تشّكل سمة ماهويّة للمواطن الصالح.

أّما النموذج الرابع فهو مواطن مدينة الكرامة أو حكم العزّة الذي 

يكرّس حياته يف البحث عن الكرامة أو الجاه والشهرة؛ فهو يفتقد 

إىل اإلخالص يف العمل، فهو يبحث عن الرضا والخيالء ليس إالّ، 

واستحسان الناس للعمل جميل ومقبول، ولكّن تحويله إىل غاية من 

العمل يفقد البعد األخالقّي للفعل.

االستعالء  نحو  يسعى  الذي  الخامس  النموذج  منها  ويقرتب   

ويصطلح عليها الفارايّب مبدينة التغلّب أو الطغيان، أي املدينة التي 

تفتقد إىل األساس األخالقّي يف املامرسة السياسيّة، فاملواطن يف 

ظّل هذا الحكم ال يأمن السلطة عىل نفسه وال عىل ممتلكاته.

أّما النموذج األخري يف املدن الجاهلة فهو املدينة الجامعيّة أو 

املدينة الدميقراطيّة التي يكون الهدف الرئيس ملواطنيه هو أن يكونوا 

الدميقراطيّة  األساس يف  واملبدأ  يشاءون،  ما  يفعلوا  أن  أحراراً يف 

هو الحّريّة وهي علّة التسمية األفالطونيّة للنظام الدميقراطّي بنظام 

الحكم الحّر، وتعني الحّريّة وقدرة كّل شخص عىل أن يسري وراء 

أّي يشء يريده، ويجب أن يرتك وحده ألن يفعل أّي يشء يختاره يف 

تعّقب رغباته، واملبدأ الثاين يف هذه املدينة هو املساواة التي تعني 

أنّه ال أحد يفوق اآلخر يف أّي يشء عىل اإلطالق.

يعقل  ال  إذ  ومرشوعة،  مرّبرة  الدميقراطّي  للنظام  الرفض  فعلة 
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التسوية املطلقة بني الجميع، بل ينبغي اإلنصاف .. والسعي نحو 

تحقيق الرغبات دون قيد أو وازع يحّول املجتمع اىل فوىض.

واملدن املتبقيّة تؤكّد األساس األخالقّي للمواطنة يف املدينة، 

األخالقّي  البعد  يفقد  األيديولوجّي  االعتقاد  أو  املعرفة  ففساد 

للمواطنة الحقيقيّة داخل املدينة؛ ومن بني القيم األخالقيّة التي حّدد 

رسالته:  يف  املواطن  بها  يلتزم  التي  التعامليّة  اآلداب  الفارايب  فيها 

وتنطبق  إنسان  كّل  تهّم  نصائح  مجموعة  وهي  السياسة  يف  رسالة 

عىل كّل فرد وكّل طبقة أو أهل كّل طائفة يسّميها الفارايّب القوانني 

السياسيّة، إذ نجده يقول: »قصدنا يف هذا القول ذكر قوانني سياسيّة 

يعّم نفعها جميع من استعملها من طبقات الناس يف مترصّفاته مع 

اإليجاز  فوقه ومن دونه عىل سبيل  أهل طبقته ومن  كّل طائفة من 

واالختصار«)1(

الوظيفّي للمهاّم فيقول: »فواجب  التفاين يف األداء  بينها   ومن 

عىل املرء أن يستعمل مع من هو متصّد لخدمته ما نقوله، وهو أن 

يكون مالزماً ملا هو بصدده مواظباً عىل ما فّوض إليه ..« ثّم يتّوجه 

الفارايّب إىل تحديد آداب املعاملة بني املواطن والحاكم، فينصح 

الرئيس،  من  بتعيني  املدينة  تسيري  يف  يساهم  كمواطن  الوزير، 

بتجّنب امللل من امللوك، ويضبط الفارايّب مفهوم املالل، فيقول: 

»..ألّن موضع املالل إمّنا يكون عند كرثة غشيان الناس املواضع 

التي ليس لهم فيها عمل ..«

)1(- لويس شيخو، مقاالت فلسفيّة قدمية، املطبعة الكاثوليكيّة، بريوت، الطبعة الثانية 

1911  ص: 18
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تقّنن كام  أن  وينبغي  ليست هينة،  الحاكم  التعامل مع   فطريقة 

رأى الفارايّب يف قواعد ينبغي تدريسها لطالب السياسة، فمالحظة 

الحالة النفسيّة عىل الحاكم تنبئ بعدم الرضا من طرف الحاكم، أّما 

القاعدة الثانية فهي مدح امللك أو الحاكم، فالنفس متيل إىل من 

يحسن إليها كام يقول الرسول )ص( واملدح ال يعني التملّق، بل هو 

اجتناب  الثالثة  والقاعدة  لتقديم املشورة والنصح،  مقّدمة رضوريّة 

العنف مع الحاكم، بحكم ال أخالقيّته، ويشبّهه الفارايّب بالسيل إذ 

أراد  إن  الربوة،  من  املنحدر  كالسيل  الرئيس  أّن  فليعلم   ..« يقول: 

املرء أن يرصفه إىل ناحية من النواحي وواجهه، أهلك نفسه، وأت 

عليه السيل فأغرقه.. »)1(

التعاميّل مع  الخطاب  بنية  الفارايّب  فيها  الرابعة يحّدد  والقاعدة 

الحاكم ويفّضل سبيل الحكايات أّما القاعدة الخامسة فهي كتامن 

الرئيس«  من  لنفسك  شيئاً  تطلب  »..ال  وهي:  قاعدة  وأهّم  الرّس، 

الفلسفّي  العمق  عن  تكشف  القواعد  لهذه  البسيطة  والقراءة   ..

والقانويّن للفيلسوف الفارايّب، فهو خبري وعامل بأحوال املواطنني 

املرؤوسني النفسيّة، وبأحوال الرؤساء، وبوحدة الطبيعة البرشيّة فام 

قّدمه الفارايّب هو من القديم ولكّنه أحدث من الحديث.

)1(- املرجع نفسه، ص :24





امتداد المصطلح 

الفصل الثالث



مدينة الشمس

-1568[ كامبانيال)1(*  توماس  الفيلسوف  لحياة  الكتاب  يُؤّرخ 

1639[ أكرث ماّم يعرّب عن الفكرة الحقيقيّة واملرشوع السيايّس الذي 

كان كامبانيال يطمح إليه، فالطبعات التي تزامنت مع وجوده يف هذا 

العامل، تعرّضت لتنقيح وزيادات ارتبطت مبداراة كان من الالزم القيام 

بها للحفاظ عىل حياة الفيلسوف، وعليه فالنسخة األوىل التي كتبها 

كام تقول ماريا لويزا برنريي يف شبابه عندما كان جسده مقيّداً وعقله 

ال يزال حرّاً«)2( هي أصّح نسخة وأقرب إىل عقل كامبانيال وقلبه.

ويصوِّر عنوانها فكرة إصالح الجمهوريّة املسيحيّة طبقاً للوعد 

بدأ  الدومينيكايّن،  النظام  إىل  انتسب  ايطايّل،  م  ومنجِّ وشاعر،  وفيلسوف  راهب   *-)1(

حياته كاتبا ومؤلِّفا، ولكن رسعان ما اصطدم مبحاكامت، انتهت بأكرث من عقوبة واحدة 

اإلثبات  عن  مشهور  له  ُمؤلَّف  بسبب  نابويل  يف  بالحبس  عليه  حكم   1591 عام:  يف 

مرّة  للمحاكمة  م  قدِّ  1597 عام  ويف  عليه،  املحاكامت  تعاقبت  ذلك  بعد  الفلسفّي، 

أخرى بسبب أفكاره حول مثاليّته، وبسبب دفاعه عن الجمهوريّة التيوقراطيّة، ومهاجمته 

فقد ظّل  تعذيبه طويالً،  بالجنون، وبرغم  تظاهر  ثانية عام1599.  مرّة  للكنيسة، وحوكم 

عىل موقفه حتى صدر الحكم بالسجن املؤبّد يف عام  1602 وظّل يف السجن طوال 27 

عاماً دون أن يتغرّي موقفه، ودون أن يتساهل يف آرائه وأفكاره جاعالً من فلسفة الوحدة 

السياسيّة يف الجنس البرشّي، مبدأ مطلقاً يفرّس فلسفته يف الحركة، وخالل وجوده يف 

استطاعت   1626 الخارجّي، ويف سنة  العامل  مع  كتاباته، ومراسالته  تنقطع  السجن مل 

البابا  له  سمح  حيث  روما  إىل  انتقل  وفعالً  السجن،  من  تحّرره  أن  االسبانيّة  الحكومة 

اوروباتو الثامن باإلقامة ومزاولة نشاطه الفكرّي من جديد، فعاد يدافع عن فكرة الوحدة 

جاعالً من فرنسا محور تصّوره للعامل السيايّس الجديد، وعىل هذا األساس، ساعد سفري 

فرنسا كامبانيال عىل مغادرة إيطاليا حيث قىض بقيّة حياته يف باريس، تحت حامية ملك 

فرنسا لويس السادس عرش إىل أن تُويّف يف 1639.

)2(- ماريا لويزا برنريي، املدينة الفاضلة عرب التاريخ ترجمة عطيات أبو السعود، سلسلة 

عامل املعرفة، العدد 225 الكويت 1997 ص: 125.  
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الذي وعد به الله القّديسة كاترينا والقّديس بردجيه يستخدم كامبانيال 

الحوار بني الفارس هوسبيتالر وبحار من جنوة يصف املدينة املثاليّة 

من  بالقرب  الشمس  مدينة  وتقع  إحدى رحالته،  زارها خالل  التي 

مة عىل هيئة دوائر،  تابروبان، فوق سهل مرتامي األطراف، وهي مقسَّ

أربعة  عرب  املرور  يجب  إليها  وللوصول  أبواب،  أربع  دائرة  لكّل 

شوارع، ويوجد معبد يف مركز الدائرة .

والذي  األمنّي،  البعد  للمدينة  العمرانيّة  الرتكيبة  يف  واملالحظ 

من  املواطنني  فحامية  الدولة،  وجود  يف  األساس  الغاية  يشّكل 

األساس  األخالقيّة  القيم  من  الخارجيّة،  واالعتداءات  الغزوات 

الوطن  داخل  واألمان  األمن  وغياب  املواطنة،  عليها  تقوم  التي 

فالخوف  املدنيّة،  حقوقه  ملامرسة  األوليّة  القدرة  املواطن  يفقد 

عىل الذات واألهل يدفع املواطن إىل التفكري يف اآلليات الالزمة 

يف  نجد  وال  ثانويّة،  األخرى  الحقوق  وتصبح  وحسب،  للحامية 

الرتاث السيايّس أحسن توصيفاً من تلك القّصة الفارسيّة التي تظهر 

أشهراً  الناُس  يرُتك  امللك  وفاة  فعند  الدولة  بناء  يف  األمن  أهميّة 

يشعر  حتّى  واالنتهاكات  االعتداءات  تشيع  كيام  ملك،  دون  من 

الصالحيّات؛  لجميع  امتالكه  الحاكم ورضورة  املواطنون برضورة 

فيكون األمن بذلك قيمة وورقة بيد الحاكم.

عرف كامبانيال بنزعته الثوريّة، إذ كان انتقاده ألرسطو جرمية ال 

تغتفر يف عرف الكنيسة آنذاك، فاتّهم من خاللها بالزندقة والهرطقة، 

ومل تقف نزعته الثوريّة يف املستوى النظرّي، بل مارس الثورة كفعل 

مقاوم، والدليل عىل ذلك محاولته يف مامرسة الفعل اإلصالحّي، 
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القوّي  لطرد املحتلنّي اإلسبان، واعتقاده  حيث شارك يف املؤامرة 

يف الخوارق والتنجيم، تلك املعرفة املمنوعة من طرف املؤّسسات 

الدينيّة، اعتمد أيضاً يف تجريم الفيلسوف كامبانيال. 

الهيكلّية السياسّية واإلداريّة ملدينة الشمس:

العادل  امللك  يف  تظهر  الشمس  ملدينة  السيايّس  الهرم  قّمة 

الذي يسّمى الشمس.. لديهم أمري مقّدس يسمى )o()1(.. ومعناه يف 

ويرجع  والزمنّي  الروحّي  رئيسهم  وهو  امليتافيزيقّي  ]البحار[  لغتنا 

لهذه  واإلداريّة  السياسيّة  السلطة  رأس  فهو  األمور.)2(  كّل  يف  إليه 

املدينة، فهو: »ميتافيزيقّي من جنس الكاهن األعىل، ميلك العلم 

الجوهر  امليتافيزيقا  يف  يشبه  أو  ويقرتب  املطلقة  والسيادة  الكيّل 

األّول..«.)3(

وتجربة كامبانيال مع الظلم، جعلته يؤّسس السلطة التي ميلكها 

العامل، أو األمري )O( عىل مبدأ النسبيّة، فاإلحاطة باملعرفة، والتمّكن 

من املطلق أمر مستحيل، وكذلك تكون اإلدارة السياسيّة قامئة عىل 

مبدأ النسبيّة، والتعدديّة، ال يف االستبداد بالسلطة، فالسلطة السياسيّة 

موزّعة بني مجموعة من الهيئات، ترتكّب من مجلس استشارّي يقوم 

باللغة  اعتبارهم  البالد، وميكن  تسيري شؤون  الحاكم يف  مبساعدة 

)1(- املرجع نفسه، ص:128.

)2(- Tommaso Campanella،La Cité du soleil، tradu Arnaud tripet، Librairie 

Droz Genève،5eme tirage،2000 P:6.

)3(- Janet، Paul،Histoire de la Science Politique، Tome second،librairie 

philosophique de ladrange،2edition، Paris،1872،p:256.
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السياسيّة املعارصة وزراء، أو بلغة النظام املليّك أمراء، وهم: وزير 

القّوة املكلّف بشؤون الحرب والسياسة، سواء كانت سلطة القرار، 

والجنود  واملحاربني،  العسكرينّي  الحّكام  بشؤون  االهتامم  أو 

والذخرية، والتحصينات.

عن  واملسؤول   Sapience الحكمة   املعرفة  أمري  أو  ووزير   

الفنون  يف  املتخّصصني  واألساتذة  الدكاترة،  وعن  العلوم،  جميع 

لعدد  مساٍو  القضاة  أو  من املرشفني  ويساعده عدد  واآلليّة،  الحرّة 

م، وعامل الكونيّات الكوزموجرافيا، والعامل يف  العلوم، وهم املنجِّ

الهندسة، والفيزياء، والبالغة، والنحو، والطبيب والعامل يف السياسة 

يقرأ  الحكمة  كتاب  وهو  واحد  كتاب  العلامء  ولهؤالء  واألخالق، 

عىل الشعب كلّه حسب تقليد الفيثاغورينّي. وميكن القول إنَّ سلطة  

والتكوين  بالتعليم  املتعلّقة  الوزارات  جميع  حالياً  تُشبه  املعرفة 

املعريّف سواء كان مرحليّاً أو تعليامً أكادمييّاً. 

أمري الحّب مسؤول عن الشؤون االجتامعيّة واألرسيّة، وتنظيم 

العالقات بني املواطنني، وعليه فالنظام السيايّس يف مدينة الشمس 

يرتكّب من الحاكم األعىل »الشمس«، ثّم يليه يف الرتاتبيّة أمري القّوة 

.Mar وأمري الحّب Sin وأمري الحكمة Pon،

ترشيعيّتان  جمعيتان  توجد  وبجانبها  التنفيذيّة،  الهيئة  هؤالء  ميثّل 

إحداهام تتألّف من رجال الدين ولها سلطة الترشيع، والثانية تتألّف من 

جمهور الشعب ولها حّق الفصل يف أمور السلم والحرب وإقرار القوانني.
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األخالق واملواطن:

فنّي  بأسلوب  واملحكوم  الحاكم  بني  العالقة  كامبانيال  يُصوِّر 

بالبنية  العميقة  ومعرفته  التصويريّة،  قدرته  فيه  تظهر  وجميل،  رائع 

السيكولوجيّة للمجتمع أو الشعب، فيقول: 

»الشعب دابّة لها مّخ مشّوش غبّي، ال تعرف قّوتها، ومن ثمَّ تقف 

محّملة بالخشب، والحجارة، تقودها يدان هزيلتان لطفل بالشكيمة 

الدابة تخاف  القيد، ولكّن  إّن رفسة واحدة تكفي لتحطيم  واللجام، 

وتجنب، وتفعل ما يطلبه الطفل، وال تدرك قدرتها عىل إرهابه، وأعجب 

من هذا أنّها تكبّل نفسها، وتكّمم لسانها بيدها، وتجلب لنفسها املوت 

مقابل دريهامت يتصّدق بها امللوك عليها من خزانتها هي، إنّها متلك 

كّل ما بني األرض والسامء، ولكّنها ال تعرف ذلك، وإذا هبَّ إنسان 

لينطق بهذه الحقيقة، لقتلته من دون أن تغفر له ذنبه«)1(. 

 السياسة واألخالق عند كامبانيال من سنخيّة واحدة، ال ميكن 

الفصل بينهام، فهي ليست علامً قامئاً بذاته، يتّسم بالطابع التجريدّي، 

بل هي  الواقعّي،  والتجسيد  التمثّل،  إمكانيّة  املتعال عن  وامللّمح 

قامئة عىل محبّة اإلنسان لنفسه، ومحبّته للمجتمع الذي هو رشط 

أسايّس يف وجوده، وقد تجىّل حلم كامبانيال يف الرغبة يف إيجاد 

البابا،  بإرشاد  امللوك  من  يسرّي شؤونها مجلس  إمرباطوريّة كربى، 

وأفضل تنظيم هو النظام القائم واملبنّي عىل أساس العلم الطبيعّي 

والفلسفة، فيتوىّل شؤون السياسة والتدبري العلامء والفالسفة. 

الجيل،  دار  اندراوس،  فؤاد  ترجمة  مجلد:7  ج:2  الحضارة  قّصة  ديورانت،  ول   -)1(

بريوت، ص:302 د.ط.ت. 
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موزّع  السيايّس  النظام  أّن  يبدو  السابقة  املعطيات  خالل  ومن 

بطريقة تقوم عىل منطق العقل والعلم، فرتؤس شخص هرم السلطة 

األعىل  الحاكم  أّن  عنها، كام  االستغناء  مسألة رضوريٌّة، وال ميكن 

ليس ُمستبّداً بالصالحيات اإلداريّة بل هي مقّسمة بالعدل عىل األمراء 

الثالثة »أمري الجيش، وزير الدفاع، أمري الفكر، الحكمة، أمري الحّب«.

الشمس،  ملدينة  السياسيّة  الرتكيبة  يف  التعّددّي  الفضاء  يظهر 

بها  يقوم  التي  السياسيّة  املشاركة  يف  موجودة  السياسيّة  فالحّريّة 

فرصامة  األهواء،  وفق  العمل  هي  ليست  فالحّريّة  املواطنني، 

القانون رضورة الزمة للتسيري السيايّس؛ وقد قامت األستاذة عطيات 

الحّريّة  من  اآلن  »ننتقل  فتقول:  الرصامة  هذه  بتصوير  السعود  أبو 

الليرباليّة، وتسامح األديان يف يوتوبيا توماس مور إىل الوجه اآلخر 

لهذه الحّريّة، إىل النظام الصارم الذي يضع كّل يشء يف موضعه.)1(

تعّدد  إىل  أّدى  املواطنني  مع  التعاطي  يف  الرصامة  أسلوب 

التأويالت لفكر كامبانيال، ومواطن مدينة الشمس ميارس املواطنة 

ديورانت:  ويل  يقول  واألمراء،  الحاكم  تغيري  أعىل صورة وهي  يف 

طريق  عن  للعزل  قابلون  وهم  مختارة،  صفوة  موظّفيها  وكّل   ..«

جمعيّة وطنيّة تضّم كّل من بلغ العرشين من سكان املدينة، وهؤالء 

بدورهم رئيس  يختارون  املوظّفون املختارون عىل هذا األساس، 

الحكومة الكاهن الذي يسّمى هو Hoh...()2( والرؤساء الثالثة عرش 

)1(- عطيات أبو السعود، األمل واليوتوبيا عند بلوخ، منشأة املعارف االسكندريّة، ط:1 

1997  ص:6.

)2(- ول ديورانت، املرجع نفسه، ص: 303.
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يجتمعون برئاسة امليتافيزيقّي كّل مثانية أيّام للبّت يف تعيينات رؤساء 

املقاطعات أو دوائر املدينة، أّما األمراء الثالثة عرش فينتخبون يف 

اجتامع عاّم يحرضه الجميع رجاالً ونساء ....«.)1(

معطاة  ليست  األعىل  الحاكم  رشوط  أّن  إىل  كامبانيال  ويشري 

للجميع، يقول: ».. ال يستطيع أحد أن يصبح )o( إذا مل يكن ملاّمً 

بتواريخ الشعوب وطقوسها وقرابينها وقوانينها، ثّم يجب أن يكون 

عىل دراية بجميع الفنون اآلليّة، وأن يتعلّم منها كّل يومني فّناً جديداً، 

وعليه أن يعرف جميع العلوم كالرياضيّات والفيزياء والتنجيم، كام 

أنّه ليس يف حاجة إىل معرفة اللغات ألّن لديه مرتجمني ... كام أنّه 

يجب أن يتخطّى الخامسة والثالثني ليك يتسّنى له الحصول عىل 

يُعرَث عىل رجل  يستمّر يف شغل منصبه حتّى  مثل هذا املركز وأن 

يفوقه علامً وقدرة عىل النهوض بأعباء الحكم«.)2(

متوافرة  الرشوط  مادامت  الصالحيّات  جميع  ميلك  الحاكم 

املواطنة،  جوهر  هو  وهذا  وإقالته،  عزله  وجب  غابت  وإذا  فيه، 

ومن اإلشارات اللطيفة الواردة يف كتاب مدينة الشمس عن الوطنيّة 

كّل  كان  فإذا  املشاعيّة،  حول  الحوار  ثنايا  يف  جاء  ما  واملواطنة، 

يشٍء ُمشاعاً، والرضورّي متوافراً للجميع، فلَِم العمل، وما الغايات 

تبدأ  الحوار  بداية  أّن  يبدو  العمل؟  نحو  املواطن  ستحرّك  التي 

إىل  الدافع  أّن  كان  والجواب  الفكرة،  مناقشة  عن  بالعجز  باإلقرار 

أناقش  أن  ميكنني  »ال  املواطنة:  أو  الوطنيّة  هو  واالجتهاد  العمل 

)1(-  Léon Blanchet،Campanella،librairie Félix  Alcan ،PARIS،  1920،P 499.

)2(- ماريا لويزا برنريي املدينة الفاضلة عرب التاريخ، مرجع سابق، ص 133.
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هذه الفكرة، وكّل ما أستطيع أن أقوله لك هو أنّهم يحبّون وطنهم حبّاً 

صادقاً عجيباً، بل إّن حبّهم لوطنهم أعظم من حّب الرومان لبالدهم، 

ألنّهم ذهبوا يف التخيّل عن امللكيّة إىل حّد أبعد منهم بكثري، وأعتقد 

أّن القّسيسني والرهبان، عندنا لو استغنوا عن العائالت واألصدقاء، 

وعن أّي طموح إىل املناصب العليا، ألصبحت ملكيّاتهم أقّل ماّم 

هي عليه وترّشبوا بروح القداسة واإلحسان للجميع »فاملواطنة هي 

الوطن  أجل  من  والحياة  الوطن،  ولغري  للذات،  انتامء  كّل  إقصاء 

وحده.

وتعتمد املامرسة السياسيّة أساساً عىل القيم األخالقيّة، وتطبيق 

ومراقبة مامرسات املواطنني ملدى التزامها بالقيم أو انحرافها عنها، 

يقول B. Malon : »التدّخل الحكومّي ليس له حّد ألّن جميع القيم 

أو صيغة رسميّة،  بعداً  القيم  منح هذه  فالقانون  األخالقيّة مطلوبة، 

األريحيّة  أو  فالشهامة  للسلم األخالقّي  يُعيَّنون طبقاً  القضاة  فحتّى 

والشجاعة، العّفة، الكرم، العدل واإلنصاف، الحذق، الحقيقة..)1( 

ومنه يتبنّي لنا أنَّ الدالالت األخالقيّة املتضّمنة يف اليوتوبيّات 

أدّق  بشكل  أو  مبادئهم  السياسة  رجال  منها  استقى  مصدر  هي 

مور،  لتوماس  الويّف  املرتجم   Villegardelle فاملفّكر  شعاراتهم، 

لتوماس  اليوتوبيا  من  أعىل  الشمس  مدينة  بأن  ح  يرصِّ وكامبانيال 

مور)2(.

)1(- Malon،B، Précis historique et pratique de socialisme،feiix alcan، paris 

1892،p 25.

)2(- Ibid،p،24.
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املعرفة:

تحتّل املعرفة يف مدينة كامبانيال رأس القيم التي ينبغي التحيّل 

بجميع  فاملعرفة  املعرفة،  عبادة  إىل  باملواطن  تصل  لدرجة  بها، 

القّوة  فهي  بها  إاّل  يحصُل  اإلنسايّن ال  فريضة، ألّن االرتقاء  العلوم 

التي متّكننا من التحّكم يف الطبيعة، كام أّن لغات التواصل العاملّي 

ينبغي ملواطن مدينة الشمس التمّكن منها جميعاً، يقول كامبانيال: 

فأخربوين  بالتاريخ،  الواسعة  معرفتهم  من  تعّجبّي  أظهرت  »..وقد 

أنّهم يعرفون لغات كّل األمم، ألّن من عادتهم إرسال السفراء  إىل 

من  حصلوا  رّش، وقد  أو  خري  من  لديها  ما  لتعلُّم  العامل  بالد  جميع 

لغات   من  والتمّكن  املعرفة،  من  فالغاية  جّمة...«)1(  فوائد  ذلك 

العامل، هي املعرفة أو العلم بالتجارب األخالقيّة لألمم.

املدينة،  يف  والتعليم  الرتبية  يف  الرئيسة  املكانة  العلوم  وتحتّل 

فنيّة  أسس  عىل  الرتبية  فلسفة  وتقوم  اليدوّي،  العمل  إىل  إضافة 

هذه  يف  البيداغوجّي  الديداكتيك  رأس  عىل  فالتصوير  رومانسيّة، 

املدينة، فالتدريس بالعرض أو مبا نسّميه حاليّاً املجاّلت الحائطيّة 

يعترب وسيلة ناجعة يف تكوين املتعلّم، فالعني أو املالحظة الحّسيّة 

الكون،  آفاق  ونحو  املعرفة  نحو  الشمس  مدينة  مواطن  نافذة  هي 

ويتوىّل التدريس أو التكوين املرحيّل أربعة من الشيوخ.. ويف سّن 

كّل  يتعلّم  ثّم  الحركيّة  املهارات  أو  املعارف  إىل  يتعرّفون  السابعة 

فرد جميع أنواع الفنون.. وبعد بلوغ الثالثة من العمر يتعلّم األطفال 

أربعة  يقودهم  صفوف  أربعة  يف  بامليش  األبجديّة  وحروف  اللغة 

)1(- ماريا لويزا برنريي، املرجع نفسه، ص 130.
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سّن  حتّى  ويعودون  لهم،  التدريس  يتولّون  الذين  السّن  كبار  من 

بالحرف  الخاّصة  الورش  حول  جوالت  يف  ويؤخذون  السابعة... 

ميولهم  يكتشفوا  ليك  والصائغني  والنّقاشني  كالخيّاطني  املختلفة 

واستعداداتهم.

واملعرفة ال تطلب لذاتها عند أبناء املدينة، بل مرهونة بالعمل، 

واإلنجاز، وهام عامد املجتمع التي أّسسها كامبانيال يف فكره قبل 

أن يجّسدها يف كتابه، ومعاناته مع التعذيب الذي رافقه طيلة حياته، 

الذي استمّر يف إحدى الحاالت مّدة أربعني ساعة)1(  فالعمل دون 

معرفة جنون، واملعرفة دون عمل عبث.

يأكلون  الذين  هؤالء  عىل  ونعى  اإلنسايّن،  العمل  بفضل  أشاد 

فالعمل  بالعقيامت،  أشبه  الدولة  يف  فهؤالء  غريهم،  عمل  من 

والفوارق  االستعدادات  مراعاة  ولكّن  مواطن،  كّل  عىل  واجب 

الفرديّة والجنسيّة رضورّي لتحقيق اإلنصاف، فعمل األنوثة يختلف 

الذي  بالعمل  مواطن  كّل  يكلّف  أن  إذاً  فيجب  الرجال،  عمل  عن 

ننظر  أن  أاّل  ويجب  إنسانيّة،  فضيلة  العمل  ألّن  استعداده،  يناسب 

بالعمل  تحّدد  فهذه  االجتامعيّة،  ودرجاتهم  الرجال  مقامات  إىل 

والخدمات يف سبيل املواطنني، كام تطرّق كامبانيال ملسألة توزيع 

اإلنتاج، فالكّل له الحّق يف اإلنتاج بحكم املواطنيّة، ولكّن التوزيع 

العمل  يف  املساهمة  فدرجة  واإلنصاف،  العدل  ملقاييس  خاضع 

العمل  كان  ومتى  التوزيع،  عدالة  يف  معياراً  تشّكل  االجتامعّي 

إسعاد  يكفل  بحيث  موزّعاً  واإلنتاج  مواطن،  كّل  عىل  مفروضاً 

)1(-ول ديورانت، املرجع نفسه، ص302.
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وقوى  األثرة  وحب  األنانيّة  غرائز  املجتمع  يف  انتفت  مواطن،  كّل 

املواطنون  اطأمّن  ومتى  أعضائه.  بني  والروحّي  املاّدّي  التضامن 

إىل  جهودهم  أرادوه، انرصفت  ما  لهم  وتوفّر  أرزاقهم  تحصيل  إىل 

تحصيل العلم واملعارف، واىل التفلسف واملساهمة بنصيب فّعال 

يف الشؤون السياسيّة واالجتامعيّة.

 الشيوعّية:

لدى  امتعاٍض  إىل  املشاعيّة،  لفكرة  التاريخيّة  الظروف  تشري 

استتبعتها،  التي  السلبيّة  النتائج  ومن  الفرديّة،  امللكيّة  من  البرشيّة 

وذلك  الجنسيّة،  باملسألة  متعلّقة  األفالطويّن  التصّور  يف  فهي 

كامبانيال  عند  أّما  الفرديّة،  امللكيّة  من  خاٍل  مجتمع  تأسيس  بغية 

فتتجاوز املسائل الجنسيّة إىل املجد، واملال، واملعرفة، واللذات، 

باإلرشاف  القضاة  ويقوم  السكان،  بني  مشرتكة  األشياء  »كّل  يقول: 

املعرفة  يشمل  الطعام، بل  عىل  االشرتاك  يقترص  إدارتها، وال  عىل 

واملباهج واملرّسات وأوجه الترشيف والتكريم، بحيث ال يستطيع 

شخص أن ينفرد بتملّك أّي يشء..)1( 

فامللكيّة الفرديّة رأس الخطايا وأّم اآلفات االجتامعيّة، فالتفاوت 

الجرائم،  تتولد  وبالتايل  الحرمان  حاالت  يخلق  األشياء  ملكيّة  يف 

فالغنى والفقر ليسا جربيّة فوقيّة الهوتيّة بل هام جربيّة إنسانيّة، ويف 

هي  إّن امللكيّة..  املشاعية: »..  تصّور  كامبانيال  يربر  التالية  الفقرة 

األًصل يف حّب الذات، فاألب الحريص عىل أن يهيّئ البنه الرثوة 

)1(- املرجع نفسه، ص:130.
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والرتف، إّما أن يسعى لالستحواذ عىل الرثوة العاّمة، وذلك إن كان 

قويّاً وجريئاً، وإّما أن يصبح جشعاً ومنافقاً إذا كان ضعيفاً، ولو ُجرِّد 

الناس من حّب الذات ملا بقي إاّل الحّب الذي يجمع بني أعضاء 

املجتمع«.

وأفالطون  كامبانيال،  بني  تقاطعاً  فنالحظ  املرأة،  مسألة  أّما 

مينح  ولكّنه  صالحني،  مواطنني  إلنجاب  املرأة  اختيار  مسألة  يف 

صالحيّة هذا االختيار ألمري الحّب الذي يرشف عىل زواج الجنسني 

الذريّة،  أحسن  لينجبوا  ببعض،  بعُضهم  يتّصل  أنّهم  من  ليستوثقوا 

اآلخرين  من  يسخرون  الحوار  يف  ورد  كام  الشمس  مدينة  فسّكان 

الذين يهتّمون بنتاج الخيل والكالب، ويهملون نسل اإلنسان، ومن 

يف  لله  الحقيقّي  املجّسد  ألنّه  وكامله  النوع،  يف  التفكري  األوىل 

األرض، كام أّن القضاة يف مدينة الشمس حّددوا للزواج أو اللقاء 

الجنّس سّناً معيّنًة فهي للرجال 21 سنة وللنساء 19 سنة.)1(

فاالتّحاد أو اللقاء الجنّس ليس الغرض منه الحفاظ عىل النوع 

حّد  أيضاً، فعىل  الجامعّي  العمل  لتحسني  بل  وحسب  تحسينه  أو 

تعبري بول جانيه: يجعل كامبانيال من مهاّم القضاة مراقبة العالقات 

ومتسلّطة  مستبّدة  رشطة  ويكلّف  البرشّي،  للنوع  الحرّة  الطبيعيّة 

القلب  حقوق  تجاهل  إذ  الشخصيّة،  العواطف  مبتابعة  وفضوليّة 

والكرامة الفرديّة..«)2(.

)1(- Léon Blanchet،Campanella،librairie Félix  Alcan ،PARIS،  1920،P 500.

)2(- Janet، Paul،Histoire de la Science Politique، Tome second،librairie 

philosophique de ladrange،2edition، Paris،1872،p257.
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اطلنطس الجديدة

الذي  األّول  الحقل  االجتامعيّة،  بأبعاده  املكان  كان  البدء  يف 

اإليتيمولوجّي  التأصيل  فكان  النقد،  بلغة  اليوتوبيا،  معه  تعاطت 

لكلمة يوتوبيا، ]او- ou[، وتوبوس ]topos[ فكان الالمكان، أو رفض 

املكان، تقعيداً رئيساً للكلمة، أّما من حيث املطلب فكانت العدالة 

الفعل  الفكر أصل،  أّن  القصد يف املرشوع اإلصالحّي، ومبا  هي 

والتمحيص  النقد  بعني  املعرفيّة  املنظومة  اىل  النظر  فإّن  ومبدأه، 

الجديدة  اطلنطس  النهضة، فكانت  السبيل األمثل لتحقيق هذه  هو 

منوذجاً جديداً يف األدب اليوتويّب، تعاطى مع نظريّة املعرفة بطريقة 

نقديّة.

روحه،  سيايّس، ويف  الظاهرة  البيكويّن، يف صورته  فاملرشوع 

الذي  الكتاب  العظيم  فاإلحياء  بيكون،  نجد  ولهذا  وتقنّي،  علمّي 

السيادة،  الفيلسوف حياته من أجل تحقيقه، يقوم عىل مبدأ  اجتهد 

السيادة  االنسانيّة،  الكرامة  لتحقيق  الطبيعة  تسخري  يف  واملتمثّل 

القامئة عىل العلم، واملعرفة.

اطلنطس  جزيرة  كلمة  من  اطلنطس  لفظة  بيكون)1(*  استعار 

كريتياس،  محاوريت  يف  أفالطون  عند  ذكرها  ورد  التي  القدمية، 

وطياموس، حيث استعار الكلمة لإلشارة اىل الحضارة القامئة عىل 

العلم والتقنيّة، فالحضارات التي تهاوت نتيجة االنحالل األخالقّي 

املرشوع  نلمس  ولهذا  والتجربة،  العلم  طريق  عن  إحياؤها  ميكن 

الطبيعّي  التاريخ  الجديد،  آثاره االورغانون  انجليزّي، من  فيلسوف   1626 /1560 *-)1(

والتجريبّي لتأسيس الفلسفة.. 
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النهضوّي الذي طمح إليه باكون، حيث مل: ».. يكن فيلسوفاً أخالقيّاً 

مثل مور، وال مصلحاً دينيّاً مثل اندريا، وال فيلسوفاً موسوعيّاً مثل 

كامبانيال، لقد كان سياسيّاً شديد الحامسة للعلم، واطلنطا الجديدة 

وميسكان  والقّوة  العلم  فيه  يتّحد  تعوييّض«  »حلم  الواقع  يف  هي 

بزمام أعىل السلطة يف الحكم«.)1(

السابقة،  املعارف  نقد  عىل  بيكون  عند  املعرفة  نظريّة  وتقوم 

ذلك،  تؤكّد  املعرفة،  نسبيّة  يف  وأثرها  األوهام،  فكرة  اىل  وإشارته 

فالعقل الحقيقّي هو الذي يعمل عىل تطهري نفسه من األوهام، إذ 

الفلسفة،  إىل  أساء    - بيكون  اعتقاد  - يف  الدوغاميّئ  الخطاب  إّن 

منهم:  موقفهم  نستشّف  الجديد،  االورغانون  كتابه  مقّدمة  ففي 

»أولئك الذين تصّدوا لإلفتاء يف شأن الطبيعة وكان أمرها محسوماً 

أو مفروغاً منه اولئك قد ألحقوا بالفلسفة وبالعلوم أشّد الرضر، لقد 

نجحوا يف خنق البحث واغالق باب التساؤل بقدر نجاحهم يف نرش 

بيكون،  عند  الحقيقة  عن  فالبحث  إليه«.)2(  اآلخرين  وكسب  رأيهم 

يستلزم التعايل عن االعتقاد مبلكيّتها، والتعاطي بنقد، ومتحيص مع 

املعارف السائدة، فالحقيقة تبنى، وال تلّقن.

رجال  عند  عليها  املتعارف  املعرفيّة،  األنساق  بيكون  ويصف 

الفكر بتعبري لطيف،  وساخر قائالً: ».. إّن الذين تناولوا العلوم فهم 

إّما تجريبيّون، وإّما اعتقاديّون )وثوقيّون( الفئة األوىل كالنمل تكّدس 

)1(- ماريا لويزا، املدينة الفاضلة عرب التاريخ، مرجع سابق، ص:188.

الجديد، ترجمة: عادل مصطفى، رؤية للنرش، مرص  )2(- فرنسيس باكون، األورغانون 

ط:1  2013 ص: 80.
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أّما  خزينها وتستعمله، والثانية كالعناكب تغزل من إفرازها نسيجها. 

النحلة فهي وسط بني االثنني، فهي تستخرج املاّدة من أزهار الحديقة 

الخاّصة .. والعمل  فيها وتشّكلها بجهودها  والحقل، ولكّنها تعمل 

الحقيقّي للفلسفة مياثل عمل النحلة، ألّن الفلسفة ال تعتمد اعتامداً 

الذاكرة  تّدخر يف  العقل، وال هي كذلك  قوى  أساسيّاً عىل  أو  كليّاً 

املاّدة التي تنتجها تجارب التاريخ الطبيعّي.. يف حالتها الفّجة..«)1(

ويالحظ من التصنيف البيكويّن اإلشادة بأهميّة الفلسفة، املعرفة 

التي تزاوج يف نظره بني مبادئ املعرفة الرئيسة: النظريّة، والتجربة، 

العناكب،  العقل، وقدراته، يحايك فعل  ألّن االعتامد عىل ملَكات 

التي تنتج من ذاتها، ذلك النسيج النسقّي، كام أّن التقعيد املعيارّي 

عىل الذاكرة، وتخزين املعارف، وتكديس املعطيات، عند العلامء 

شبيه بنشاط النمل.  

أّما يف املستوى السيايّس، فإّن سلطة الحاكم يف مدينة باكون 

تقوم عىل العلم، واملعرفة، ال عىل الفضائل الدينيّة، أو األخالقيّة، 

فهي تتمتّع باستقالليّة فريدة تجعلها مالكة لحّق السيادة يف ترشيع 

القرار، والحكومة عنده تتكّون من: ».. الصفوة املختارة التي شغلت 

مناصبها بفضل تفّوقها العلمّي يف شتّى فروع املعرفة والعلم، فليس 

القامئون عىل بيت سليامن رجال سياسة أو رجال حرب، ولكّنهم 

مجموعات من العلامء...«)2(.

 1981 االوىل  الطبعة  املغرب،  الثقافة،  دار  بيكون،  فرنسيس  الشارويّن،  حبيب   -)1(

ص:128.

)2(- حبيب الشارويّن، فرنسيس بيكون، مرجع سابق، ص: 104.
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علميّة،  مؤّسسة  كتابه  يف  باكون  يقّدمه  الذي  سليامن  بيت  فــ 

تسعى من خالل التجارب العلميّة إىل تقديم خدمات للبرشيّة، فهو: 

األشياء،  يف  الحركة  علّة  معرفة  منه  الغاية  بالكليّات،  يشء  »أشبه 

وأرسارها، وتوسيع سلطة اإلنسان حتّى ال يعجز عن عمل أّي يشء 

ممكن، ويف هذا املؤّسس معامل ومختربات محفورة يف جوانب 

التالل ومراصد يبلغ ارتفاع أبراجها نصف ميل وفيها برك من املاء 

بيكون أنّه يريد منها أن تكون  امللح واملاء العذب يبدو من أقوال 

مخترباً لرتبية األسامك... فيها مصّح لتجربة األدوية وقاعات كبرية 

يف  التجارب  لعمل   .. زراعيّة  ومراكز  الطبيعيّة  التجارب  لعرض 

التطعيم. ثّم املعامل الصيدليّة..«.)1(

منحاها  يف  بيكون  لفرانسيس  الجديدة  اطلنطس  عكست 

واملفّكرين،  العلامء،  عند  السيايّس  امليل  واملعريّف،  العلمّي، 

كام  البرش،  بني  عند  طبيعّي  نزوع  والحكم  السلطة،  إىل  فالطموح 

أّن التبجيل الذي يجده العلامء عند العاّمة، يزرع يف النفس، امليل 

إىل التسلّط، والتاريخ يشهد، وما زال الحارض يؤكّد قّوة هذا امليل 

عىل توجيه القرار عند العلامء، واملفّكرين، فالرشعيّة السياسيّة يف 

األنظمة االستبداديّة تستقي مرشوعيّتها من العلامء الذين ركبوا التلّة 

للحفاظ عىل حياتهم، وأموالهم.

)1(- سالمه موىس، أحالم الفالسفة، مرجع سابق، ص: 46.





نقد للمصطلح وتحليله 

خاتمة نقدية



املفهوم  بزئبقيّة  االعتقاد  فيها  جدال  ال  التي  الحقائق  من 

يعكس  )االصطالح(  الدالالت  عىل  البرشّي  والتواضع  اإلنسايّن، 

كاصطالح  اليوتوبيا  ومسار  البرشيّة،  للمفاهيم  الديناميكيّة  الحالة 

السعادة،  الحلم، واألمل يف  الحقيقة، فاملنطوق كان مع  يقّر بهذه 

والالمنطوق تأسيساً لرفض، واستهجاناً من قبل الجامعة، التي تؤّرخ 

لها الفئة النخبويّة، من خالل الكتابة، وتنّوع املقاربات البحثيّة يف 

التعاطي مع اليوتوبيا، يكشف لنا عن العمق، والرمزيّة التي استبطنتها 

اليوتوبيا.

املقاربة السوسيو معرفّية

من  واليوتوبيا”  “األيديولوجيا  مانهايم)1(*  كارل  دراسة  تعترب 

كظاهرة  اليوتوبيا  تناولت  التي  الرئيسة،  السوسيولوجيّة  الكتابات 

معرفيّة ذات مرجعيّة اجتامعيّة، وثقافيّة، حيث اعتربت فيها اليوتوبيا 

األمل،  ألّن  الجامعة،  عند  للأممول  نظريّاً  ومتثاُلً  معرفيّة،  منظومة 

والتنمية  للتقّدم،  رئيس،  محرّك  اليوتوبيا،  يف  املوجود  والحلم، 

عىل  وليس  التمنيّات،  عىل  القائم  “..التفكري  ألّن:  االجتامعيّة، 

الحقائق يلعب دوراً يف الشؤون اإلنسانيّة، وحني ال يجد الخيال ما 

يرضيه ويسعده يف الواقع القائم فإنّه يلجأ اىل األماكن واألزمان التي 

)1(-* 1947/1896 عامل اجتامع املاين من اصول مجرية.
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تخلقها التمّنيات واألحالم..”)1( فالحلم إذاً هو توأم الحياة اليوميّة، 

بني  تتوزّع  الفرديّة  فالحياة  كمقابل،  واملطلوب،  املأمول،  والعامل 

وعامل  ويتّمه،  يكمله،  ما  إىل  بطبيعته  يحتاج  ناقص  عامل  عاملني: 

الواقع يف  عليه  يعتمد   الذي  الخيال،  الصورة، هو عامل  كامل يف 

استمداد مقّدمات النهضة.

الحركيّة،  هي  الجامعيّة  للحياة  األصليّة  الطبيعة  كانت  وإذا 

والسريورة، عىل قاعدة السري نحو االرتقاء واالكتامل، فإّن التوقُّف 

بالغايات  ينحرف  ثابتة،  معرفيّة  أمناط  إىل  والركون  الحركة،  عن 

املطلوبة من الحركة، التي كانت مأموالً، والذي ينّمط هذه الحركة 

ويصهرها يف بوتقة مقابلة، ومعارضة للمطلب األّول، فتكون بالتايل 

يوتوبيا مضاّدة، هي األيديولوجيا.

تعمل  حيث  إنسانيّة،  الزمة  أيديولوجيا  إىل  اليوتوبيا  وتحوُّل 

الطبيعة البرشيّة إىل تسييج، وقولبة األفكار التي تعتقد يف صّحتها، 

واليوتوبيا  واملسالك،  األصول،  متعّددة  مرشوعيّة  ذات  سلطة  إىل 

دينيّة،  مؤّسسة عىل مرشوعيّة  أيديولوجيا  مجرّد  إاّل  ليست  العقديّة 

بظروف  مرشوطة،  اجتامعيّة،  تجربة  العموم  عىل  الدينّي  فالفكر 

ثقافيّة، وزمانيّة، أصبحت بواسطة االستدالل، واملؤّسسة االجتامعيّة 

املكتبات  رشكة  الديرينّي،  محّمد  تر:  واليوتوبيا،  األيديولوجيا  مانهايم،  كارل   -)1(

الكويتيّة، ط:01 /1980 ص:257.
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القانونيّة، مؤّسسة ذات سيادة، وأداة قادرة عىل كبت املخالف.

والسياق التاريخّي الذي نشأ فيه مصطلح األيديولوجيا يستبطن 

طرف  من  الفالسفة  بعض  فتسمية  فيها،  تقع  التي  التقابليّة  الصيغة 

من  كانت  التي  التحقري  صيغة  إىل  يشري  باأليديولوجيّني،  نابوليون 

وراء القصد، فحسب مانهايم فإّن: “.. ما يزدرى هو عدم صالحيّة 

فكر الخصم، ألنّه يعترب فكراً غري واقعّي. لكن لو سألنا، غري واقعّي 

بالنسبة إىل ماذا ؟ فسيكون الجواب أنّه غري واقعّي بالنسبة للمامرسة 

عنها حلبة  تتكّشف  التي  باألمور  نقارنه  واقعّي حني  الفعليّة، وغري 

الرصاع السيايّس..”)1(

مقابل  يف  للتحّقق  قابل  مرشوع  اليوتوبيا  أّن  مانهايم  ويعتقد 

مجرّد  فهي  اإلنسايّن،  الراهن  عىل  تتعاىل  التي  األيديولوجيا، 

تصّورات خياليّة، وقد تتقاطع اليوتوبيا معها يف سمة الوهميّة، ولكن 

يقول  موضوعّي،  كواقع  وليس  قيمّي،  اليوتويّب كحكم  إىل  بالنظر 

مانهايم:” .. أّما األيديولوجيّات فهي األفكار املتسامية عىل الوضع 

والتي ال تنجح أبداً كأمر واقع يف تحقيق محتوياتها املرغوبة”..)2( 

إاّل متثُّالت برشيّة  ليست  مانهايم  فاليوتوبيا واأليديولوجيا عند 

للحقيقة، قد تتقاطع يف عنارص معها، وقد تقرتب من الزيف، والنمط 

)1(- املرجع نفسه، ص:143.

)2(- املرجع نفسه، ص:249.
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املعريّف الذي يتعاىل عىل الطبيعة االجتامعيّة هو األيديولوجيا ألنّها 

منظومة معرفيّة أنتجتها السلطة لتربير وجودها الصناعّي، فهي مرتبطة 

كام يقول – كامل شياع – باّدعاءات الجامعة املهيمنة، واليوتوبييا 

مرتبطة باّدعاءات الجامعة التي تقع عليها الهيمنة.)1(

وتكون اليوتوبيا يف صورة أخرى أيديولوجيا للجامعات الثوريّة، 

الذي  املرجعّي  اإلطار  متثِّل  التي  املضطهدة،  الطبقات  ومرشوع 

من  والتي متّكنها  والخياليّة،  الروحيّة،  طاقتها  الجامعة  منه  تستمدُّ 

تجاوز نوائب العرص، وهذا ما نجده عند ارنست بلوخ)2(* فهي  “أكرث 

من مجرّد أحالم غري مدركة عن املثل أي إنّها تتضّمن كّل األحالم 

اإلنسانيّة العميقة الجذور”.)3(

ويضع كارل مانهايم هذا اللون من اليوتوبيّات ذات املرجعيّة 

عليه  ويصطلح  اليوتوبيّة،  األمناط  من  األّول  الصنف  يف  الدينيّة 

الفكر  تطوير،  يف  اعتقاده  يف  ساهمت  التي  األلفيّة،  بالعقيدة 

اململكة  فكرة  نرش  عىل  الكنيسة  عملت  حيث  وبلورته،  الحديث 

افرتضها  والتي  الثالث،  اإلنجيل  مبملكة  يعرف  ما  أو  األلفيّة، 

عرش  الثالث  القرن  يف   *joachim  of fiore )4(الفيوري يواخيم 

)1(- كامل شياع، اليوتوبيا معياراً نقديّاً، ترجمة سهيل نجم، دار املدى، الطبعة االوىل 

2012 ص 66.

)2(-* فيلسوف املاين]1977/1885[. 

)3(- كامل شياع، مصدر سابق، ص:69.

)4(-* الهويّت صويّف ايطايّل وفيلسوف تاريخ ولد عام 1135 بإيطاليا ومات عام 1202
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مع ظهور  متالزمة  فهي  مكايّن،  زمايّن ال  تصّور  أقامها عىل  والتي 

املسيح، وهي مرحلة أخرية يف نظرته الفلسفيّة للتاريخ)1(*

الرئيسة  التحّول  نقطة  متثل  اليوتوبيا  هذه  أّن  مانهايم  ويعتقد 

اتّحدت  التي  اللحظة  يف  بدأت   ..« حيث  الحديث،  التاريخ  يف 

املضطهدة يف  للطبقات  النشطة  املطالب  مع  األلفيّة  العقيدة  فيها 

املجتمع.. وتحّولت هذه األفكار إىل حركات تؤمن بالعنف والقّوة 

لتحقيق األهداف..«)2( فاليوتوبيا ولدت كمرشوع فكرّي، وتحّولت 

إىل منظومة معرفيّة، تتبّناها الجامعة، وتحتكم إليها يف كّل رصاع.

أّما الشكل الثاين الذي تجلّت فيه اليوتوبيا عند مانهايم، يظهر 

متعالية،  فرديّة  قيم  أّسست ملجموعة  التي  الليرباليّة،  املنظومة  يف 

منوذج  فهي  املعرفيّة،  للمنظومة  كمحّك  الطبيعة  فيها  اعتمدت 

التوازن، والتكامل، واالتّساق، ويصبح العقل بالتايل منطقيّاً، ومتّسقاً 

إذا كانت مسلاّمته متّسقة مع الطبيعة، فهي تجتنب كّل تفسري دينّي، 

الله، حيث كانت  التي تعود بكّل يشء إىل  العقيدة األلفيّة  يحايك 

)1(-* هناك ثالث مراحل للتاريخ يقابلها وجود ثالث ماملك عىل األرض تقع بني الخلق 

القائم  القديم  العهد  الخلق وميثّلها  بداية  مع  تبدا  التي  األب   مملكة  التاريخ:-  ونهاية 

عىل الخوف - مملكة االبن: التي تبدأ معه بالخالص عن طريق املسيح وميثّلها العهد 

التي توقّع أن تبدأ مع بداية القرن  القائم عىل الحّب ..- مملكة الروح القدس  الجديد 

الثالث عرش وهي كمرحلة تنوير تقوم عىل الدميقراطيّة بدون آباء وال كنيسة، ويسودها 

الجديد  العهد  من  الثالث(  اإلنجيل  )أو  الثالث  العهد  وينشأ  والحّب  الروحّي  الكامل 

وميثّل مرحلة مل تأت بعد. )أنظر: األمل واليوتوبيا يف فلسفة ارنست بلوخ(.

)2(- كارل مانهايم، األيديولوجيا واليوتوبيا، مرجع سابق، ص: 264.
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التي  الحالة  أو  املعقوليّة  تعني  »غالباً  مانهايم:  يقول  كام  الطبيعة 

تنتظم فيها األشياء، طبقاً للمعايري األبديّة للصواب والخطأ«.)1(

الناحية االجتامعيّة حدث تحّوٌل يف املراكز االجتامعيّة،  ومن 

طبقتني  ومن  وخدم،  نبالء،  من  مؤلّفاً  املجتمع  كان  أن  فبعد 

الثورة  خالل  من  استطاعت  وسطى،  طبقة  نشأت  متناقضتني، 

الصناعيّة، والتقّدم العلمّي والتقنّي يف سنة 1815 أن تنشئ لنفسها 

مقاماً، وحضوراً اجتامعيّاً بني الطبقة العليا املالكة لوسائل اإلنتاج، 

العالقة  تتغرّي  مانهايم  حسب  ذلك  وبرغم  املحرومة،  والطبقة 

وحسب،  الشكل  مستوى  عىل  الليربايّل  االجتامعّي  التنظيم  يف 

فاملوظّف هو مجرّد فارس باصطالح العقيدة األلفيّة، واألتباع  هم 

موظّفون ال حول لهم، وال قّوة ».. تحّول الفرسان إىل موظّفني، كام 

أصبح أتباعهم موظّفني مطيعني)2(« واالختالف بني الرتكيبتني يعود 

إىل طبيعة التكوين الفكرّي، والثقايّف.

املقاربة األنرتوبولوجّية  

نستأنس يف هذه املحطّة باملقاربة األنرتوبولوجيّة التي طرحها 

الثورّي،  املفّكر   ]1977/Ernst Bloch 1885[ بلوخ)3(*  أرنست 

)1(- املصدر نفسه، ص: 272.

)2(- املصدر نفسه، ص: 277.

)3(-* فيلسوف ماركّس أملايّن. 
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هو  ما  لكّل  متضّمن  موضوعّي،  كواقع  اليوتوبيا  مع  تعاطى  الذي 

ذايتّ، فمقاربة بلوخ تسعى إىل تبيان االرتباط الوثيق بني اليوتوبيا، 

والواقع، فحسب بلوخ، ال ميكن إنتاج معريّف، أو مؤّسسايتّ، يحمل 

قيمة من دون يوتوبيا، فهي رضورة الزمة لإلبداع، فالخيال هو الطاقة 

لها  تعرّضت  التي  االنتقادات  بلوخ  وحسب  إبداع،  لكّل  املحرّكة 

اليوتوبيا ال تخرج عن موقفني: موقف يعتقد أّن الواقع املوضوعّي 

هو بنيّة من الحقائق املوضوعيّة، التي ال متتُّ بصلة إىل اليوتوبيا 

اعتقادات، وميول  ينبع من  الذي  الالواقعّي،  الخيال  التي تعرّب عن 

إّن  أي  الرتكيبيّة،  مباّدته  موضوعيّاً  كان  مهام  فالخيال  شخصيّة، 

البنيات، والصور الذهنيّة التي يعمل فيها الذهن بالتحليل، والرتكيب، 

عن طريق ملكة الخيال تعود يف أصلها إىل الواقع املوضوعّي، فال 

يوجد ابتكار يف دون متثّل ملاّدة متلك بُعداً أنطولوجيّاً يف الواقع، 

فاليوتوبيا  وموضوعيّاً،  مشرتكاً،  يكون  أن  ميكن  ال  ذلك،  وبرغم 

اإلقرار  يرفض  حني  بالالعقاليّن   ..« تتّسم:  االفرتاض  هذا  حسب 

بسلطة الواقع املوضوعّي، وعدم النضج يف عدم قدرته عىل إدراك 

الطبيعة املحدودة للمحتمل، وغري املسؤول لفشله يف فهم الدور 

املناط بإمكانيّة الغلط، وهو يحاول إدراك ما هو صالح«.)1( 

من  اليوتوبيا،  عىل  الحكم  يف  الواقع  االلتباس  بلوخ  يوضح 

)1(- كامل شياع، اليوتوبيا معياراً نقديّاً، مرجع سابق، ص:102.
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خالل دراسة العنارص املؤلّفة للواقع، حيث يربز العنارص املتضاّدة 

بعد،  يوجد  ما مل  يتضّمن  بل  متحّققاً،  واقعاً  ليس  فهو  تركيبته،  يف 

عليه  يصطلح  الذي  وهو  االنرثوبولوجّي،  ببعده  يتّصف  والذي 

تحمله  الذي  الواسع  الفضاء  تعني  التي  بعد  ـ   ليس   : الـ  مبقولة 

الرغبة اإلنسانيّة، فاملطلوب أوسع من املتحّقق، ألّن مجال الرغبة 

إىل  التكوينّي  بأصله  ويعود  باألصل،  حيوّي  فهو  بطبيعته،  متضاّد 

بالتصّور  نستأنس  التمثيل  سبيل  وعىل  وثقافيّة،  اجتامعيّة،  عنارص 

                                                              Idالفرويدّي للنفس، والذي يقّسم النفس إىل ثالث بنيات: الـ هو

يتقارب مع  الذي  أنا األعىل  Super ego فعامل  أنا  Ego وال  وال 

متثّل  التي  هو  ال  مقولة  يف  يتجّسد  بلوخ  عند  بعد  ليس  الـ  عامل 

الرغبات  النفسيّة، واألصل املحرّك لجميع  الطاقة  مبدأ  فرويد  عند 

الذاتيّة  أبعاده  الذي يظهر يف  الثانية هي االمكان  الفرديّة، واملقولة 

الذاتيّة  االمكانات  لتلك  مظهر  بلوخ  عند  واليوتوبيا  واملوضوعيّة، 

عند  يوتويّب  هو  فام  اإلنسانيّة،  الطاقة  تستبطنها  التي  واملوضوعيّة 

أو  علميّاً،  كان  سواء  سياق،  إىل  بالرضورة  ينسب  »..ال  بلوخ: 

يأيت:  نوردها كام  أن  متعّددة، ميكن  له وظائف  تكون  بل  متخيّالً، 

وظيفة إدراكيّة بوصفها صيغة لعمليّة العقل البناء، ووظيفته تعليميّة 

بوصفها متثيالً فنيّاً لألساطري، ترّش الناس نحو األمل والرغبة عىل 
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نحو أكرث وأفضل، ووظيفة تنبُّؤيّة بوصفها استرشافاً للمكنات التي 

ستغدو حقيقيّة يف ما بعد، ووظيفة سببيّة بوصفها عامالً يف التغيري 

التاريخّي)1(«. فاليوتوبيا إذاً مجال، وإمكان برشّي، يعكس الطاقات 

الكامنة يف الِجبلّة البرشيّة، التي ال تحدُّ برسم، وال تعني بقيد، ونجد 

أّن نصيب األحكام القيميّة من تخلّف البرش، كبري، وخطري، ونعترب 

السبيل إىل تقنني األحكام القيميّة، مدخالً الرتقاء اإلنسان، وتعاليه 

عن األحكام االعتباطيّة، فاليوتوبيا ليست هروباً من الواقع، بل تعبري 

عن اإلمكان، واألمل يف العيش املشرتك، والسعادة التي نطمح إليها 

بطبيعتنا.

 والنزعة اليوتوبيّة فطرة أصيلة عند اإلنسان؛ والنزوع إىل السعادة 

والعدالة،  واألمن،  االستقرار،  يبحث عن  امرئ  فكّل  للقول،  تأكيد 

فاملعيش منطلق للبحث عن املثال، واألمنوذج، فالرصاعات التي 

مستواه  عىل  األفضل،  عن  التفكري  إىل  به  تدفع  اإلنسان  يكابدها 

اليوتوبيا،  عنه  عرّبت  ما  وهو  الجامعّي،  املستوى  وعىل  الفردّي، 

السلطة،  متارسه  االستالب،  ملناهضة  اجتامعّي  مرشوع  فهي 

نحو  ونزوع  مطلب،  فهي  املستضعفة،  الشعوب  عىل  والكليانيّة 

يوحي  املتعّدد  اليوتوبيا  جذور  إىل  والتعرّف  الفضيلة،  مجتمع 

بالخصوبة الثقافيّة التي تستبطنها اليوتوبيا، و».. هذا يعني أّن جذر 

)1(- كامل شياع، املصدر نفسه، ص:104.



اليوتوبيا يأيت من الفائض الثقايّف الذي يغّذ الصالت بني الخطابات 

التكنولوجيا  بني  أو  واألدب  االقتصاد  بني  مثلام  املختلفة،  الفرديّة 

واألخالق.. وأنّها تقرتح إحساسيّاً بالوحدة املتخيّلة التي تساعد يف 

فهم معنى الحياة، من خالل التضاّد بني ما هو موجود وما يفرتض 

أن يكون موجوداً. ونتيجة لذلك يكون مضمون اليوتوبيا متنّوعاً إىل 

حّد كبري..)1(«

اليوتوبيا يف مضامينها عىل مؤرّشات فرديّة، وجامعيّة،  تحتوي 

يعيش  الذي  املفّكر،  عند  والغرابة  بالوحدة،  شعور  البدء  يف  فهي 

بني  إليه،  يسعى  الذي  املأمول  وبني  كائن،  هو  ما  بني  املفارقة 

إليها  يصل  أن  ينبغي  التي  الغاية  وبني  مسار،  من  الثقافة  ماحّددته 

ومن  املفّكر،  ذات  تنبع يف  فرديّة  تجربة  فهي  اإلنسايّن،  املرشوع 

تجربة شخصيّة، ومن  ذهنّي،  وُمتصّور  كُمتخيّل،  فهي  فكره،  بنات 

اللغة  بني  القائم  االرتباط  قاعدة  عىل  اجتامعّي  ُمنتَج  أخرى  زاوية 

والثقافة كمؤّسسة اجتامعيّة، وبني الفرديّة الشخصيّة، فمن الصعوبة 

بذاته،  لشخص  عائد  وفردّي  طبيعّي،  هو  ما  بني  الفصل  مبكان 

وبني ُمنتَج الجامعة، فنحن مهام كانت طبيعتنا كأفراد، نتاج لثقافة 

مجتمعنا.  

)1(- كامل شياع، املصدر نفسه، ص: 36
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