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اإليتوبيا :الداللة واآلفاق
�شريف الدين بن دوبه
جامعة �سعيدة  -اجلزائر

()1

امللخّ �ص
�إذا كانت العالمة جمرد غالف مادي للمعنى ،واملوت �ضرورة حتمية تالحق املنتوج املادي،
بناء على املرونة الذهنية التي يتَّ�سم بها املعنى املحمول يف العالمة ،وااليتوبيا �أو الطوباويةـ عالمة
ا�صطناعية �أبدعها املفكر االجنليزي توما�س مور ،عنون بها روايته ،التي �أ�صبحت منذ �سنة 1516
وثيقة تقعيدية مللمح النحت املوري .ت�شذ عن قاعدة االندثار الالحق بطبيعة العالمة� ،إذ لوحظ
من خالل القراءات املتعددة لاليتوبيا قابلية الكلمة للت�أويل ،لدرجة �أ�صبحت فيها كلمة �إيتوبيا
مدر�سة لفن جديد يف الدرا�سات ال�سيميائية ،ولنمط جديد يف الكتابة ،وف�ضاء خ�صب ال�ستنطاق
�آفاق جديدة يف عامل العالمة.

الكلمات املفتاحية :ايتوبيا طوبيا اودوتوبيا دي�ستوبيا ،ت�أويل ،كتابة من�سية ،فن العالمة� ،إمكانية،
م�شروع جمتمع ،عدالة ،ا�ستيالب.
http://journals.uob.edu.bh
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Utopia: Signification and Horizons
Bendouba Charif Eddine
Saida university - Algeria

Abstract
If the sign is a mere physical cover for meaning, and death is an ultimate inevitability
pursuing the physical product based on intellectual flexibility characterizing
connotative meaning in the sign, the Utopia then is an artificial mark innovated by
Thomas Moore the British thinker when he wrote his novel. Since he wrote the
Utopia in 1516, it became a fundamental document for the Moorian style and feature,
nonconforming to the rules of annihilation attributed to the nature of the mark. It was
observed through various readings to the Utopia, that it is invariably interpretable to
the extent the word “Utopia” has become a school of new art in semiotic studies and
a new genre of writing and a wide and novel space to infer new scopes in the world
of mark.

Keywords: Utopia, distopy interpretation, forgotten writing, possibility, community
project, justice, alienation.
http://journals.uob.edu.bh
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اإليتوبيا :الداللة واآلفاق
�شريف الدين بن دوبه
جامعة �سعيدة  -اجلزائر

()1

توطئة:
الفرق بني الفهم والتف�سري يف التعاطي البحثي
مع املفاهيم �أو الظواهر يحاكي الفرق بني عامل
الطبيعة وعامل االن�سان ،واملرتتب الذهني عن هذه
العالئق القائمة بني احلدود الأربعة ن�سبية الدقة،
ولي�س الغياب ،فزئبقية املعاين االن�سانية متنح
الن�سبية �صبغة امل�شروعية ،وطبيعة الألفاظ التي
تك ّون �صور التفكري تكون يف غالب االحوال قبورا
للمعاين التي حتملها� ،إذ جتعل �صيغ الأ�شكلة عنوانا
للبحث فيها ،ولكن الفعل العدمي املمار�س من طرف
العالمة حول املعنى ال ُيلغي حتمية قيام العالمة،
بل ي�ضفي على انطولوجيتها ال�سمة ال�ضرورية يف
الوجود ،و�إن كانت داللة ال�ضرورية بني العالمة
واملفهوم م�س�ألة �إ�شكالية بني فال�سفة اللغة.
يت ّفق بنو الب�شر �أن النحت �أو اال�صطالح
اللغوي من امل� ِّؤ�شرات ال�سيكولوجية واالجتماعية
على عبقرية العقل الب�شري ،فملكة الرتميز
عنده عالمة مائزة ت�سمو به على عامل الكائنات
الدنيا ،فالكون يف غياب الرمز جمرد متاهة،
الن�صي تكمن يف القدرة
كما �أن مرجعية الإبداع ِّ
على البناء اللغوي� ،أو يف خلق الن�ص ،لأن املادة
أعم معطاة
اللغوية ب�شكل خا�ص ،والفكرية بوجه � ّ
جلميع الأفراد الناطقني باللغة ،ولكن التم ُّيز
داخل املجال اللغوي يعود اىل القدرة على الر�سم
اللغوي ،والتفنن يف �إن�شاء منظومة لغوية ت�سمح
بتنميط املبدع يف ن�سقه اخلا�ص الذي يك ِّون ّهويته

�أو وليدا �شرعيا لتلك ال�شخ�صية ،واملطلوب البحثي
يف هذه الدرا�سة حت ِّركه الرغبة يف ت�سليط ال�ضوء
على �صنف �أدبي ارتبط وجوده با�صطالح �إن�ساين
فردي ،وبالنهائية الإمتداد� ،إذ مل تقف دالالت
اال�صطالح اجلديد عند احلدود التي ر�سمها لها
�صاحبها و�إن كان االيحاء الذي اختاره ين ّد عن كل
حتديد �أوت�أطري جغرايف� ،أوتاريخي� ،أوم�ستقبلي،
�إنه م�صطلح ايتوبيا.
و�ضع لفظ "ايتوبيا" القارئ �أمام جملة من
املفارقات الفكرية� ،أهمها احل�ضور يف جمال
االن�سان ويف ميدان العلوم ،واللذين ي�ش ِّكالن من
حيث الطبيعة حقلني مت�ضادين ،ففكرة النموذج
واملثال لي�ست حكرا على الفل�سفة �أو االدب فقط بل
تكون مطلبا منهجيا يف ج ّل العلوم ،فعلم العمران
 Architectureمثال تت� ّأ�س�س يف كثري من النظريات
العمرانية على الت�صورات النظرية االيتوبية،
فبح�سب � .."Brunoإن لكل بناء معماري قواعد
لاليطوبيات التي تعني امل�شاريع ال�سابقةعلى
حتقيقه والتي تنقلها عادة بعيدة عن النتيجة
()2
فاالر�شيتوبيا Architopie
املبنية يف الواقع".
كمبحث علمي ت� ّأ�س�س على �ضرورة االيتوبيا ،لأن
املخيال والقدرة الت�صويرية عند عامل العمران
مقيا�س للعبقرية داخل هذا احلقل ،فهو االيتوبي
منوذج معطى ،والزم يف حركة املجتمع ،وا�ستيعاب
احلركة يف �أفق اجلماعة هو املطلب ولي�س العك�س،
�أي �أن ي�صبح االفق الذي ميثل بالن�سبة للجماعة

� -1أ�ستاذ م�ساعد �شعبة الفل�سفة ،العلوم االجتماعية ،كلية العلوم
االجتماعية ،جامعة �سعيدة.

 -2خو�سيه ميغيل بويرطا ،البنية الطوباوية لق�صور احلمراء ،جملة
العرب والفكر العاملي العدد� ،1992. 20/19 :ص.5
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قطبا للحركة هو احلركة ،ويلم�س هذا يف اكت�ساب
العادات االجتماعية ال�سمة ال�سكونية يف حني �أن
العادات يف احلقيقة ال متثل �إال �أدوات اجتماعية
يف بلوغ النموذج املرتقب ،وعندما تتحول الو�سيلة
اىل غاية ت�صبح الأمة جم ّرد �شبح ،يقول احد
املخت�صني يف هذا احلقل" :جمتمع دون ايتوبيا،
جمتمع مهدد باملوت "..و"ايتوبيا الأم�س هي
اليوم الواقع" ،والبحث العلمي يف �صورته الكلية
يتحرك تبعا ملبد�أ النموذج الذي ي�ستقطبه ،وفل�سفة
النموذج ت�ش ّكل روح اليوتوبيا� ،أ ّما توظيف العلوم
االن�سانية ملفاهيم اليوتوبيا ،فهي من الكرثة مبكان
يجعل ا�ستحالة غيابها يف فرع منها �أمر َا بدهيا،
فربوز جن�س �أدبي يعرف بالأدب اليوتوبي دليل
على قوة هذا الأ�صل اللغوي ،كما �أن �أدب الرحالت
الذي متت ّد جذوره اىل ماقبل ابتكار ايتوبيا يجد
اي�ضا يف ايتوبيا معين ًا ُيعزِّ ز به ت�صوراته وخمياله
الفني او الفل�سفي.

 .1االيتوبيا:

يظهر من خالل بناء كلمة ايتوبيا ال�صوتي،
واللفظي الطابع الغرائبي للفظ ايتوبيا على
امل�ؤ�س�سة اللغوية العربية ،على غرار كثري من
الألفاظ مثل كلمة "فل�سفة"وجميع �أفراد عائلتها،
والذين يجدون �شجرة الن�سب ومرجعية االنتماء
ممت ّدة وم�ستم ّدة من لغة وثقافة الإغريق� ،إذ �إن
تاريخ النحت اال�صطالحي للكلمة "ايتوبيا" يقرتن
با�سم الفيل�سوف االجنليزي "توما�س مور" وبكتابه
املعنون بـ " ايتوبيا" والذي �ض ّمنه رحلة بحار ا�سمه
رافائيل هتلوداي جلزيرة ا�سمها ايتوبيا ،تعي�ش يف
ظل نظام اجتماعي حمكم الت�أ�سي�س والت�سيي�س.
املرجعية االيتيمولوجية التي اعتمدها "توما�س
مور" يف توا�ضعية امل�صطلح �إذن اغريقية بحته ،فهي
مركبة من  ouوتعني � noأي الال ،و toposتعني �أي
مكان  ،placeوالكلمة تعني � no placeأو ،No where
وت�صبح اليوتوبيا :لي�ست مكانا� ،أو الالمكان(،)3
ورغم �أن البع�ض من املخت�صني يف الدرا�سات
-3جميل �صليبا ،املعجم الفل�سفي اجلزء الثاين ،دار الكتاب
اللبناين ،بريوت� ،1982،ص( .24د ،ط)
http://journals.uob.edu.bh
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اليوتوبية يعتقد �أن لفظة ايتوبيا هي ترجمة للفظة
الالتينية " "nusquamaامل�شتقة من Nusquam =le
 nulle –parوالرتجمة احلرفية للم�صطلح ت�شري �إىل
�أن داللة الكلمة هي "الالمكان" �أو ال مكان له "�أو
ما ال �أين له" ومعناه املكان الذي ال وجود له يف �أي
مكان".4
�أما "تيريي باكو" فيذهب اىل ان فكرة االيتوبيا
عند توما�س مور فتعود بالأ�صل اىل ايرازمو�س� ،إذ
نلم�س يف كتابه مدح اجلنون "éloge de la folie
املقابلة التي اقامها ايرازم بني اجلنون واحلكمة،
فيقول له" :لقد ف ّكرت يف ا�سمك :مورالذي يقرتب
كثريا من دالالت اجلنون ،وان كان يبعد كثريا عن
�شخ�صك"(.)5
تتعدد الرتجمات العربية لكلمة  utopieمتعددة
ومنها كلمة "طوبى" "الطوبى" ،وجند الأ�ستاذ
خليل �أحمد خليل يف ترجمته لكتاب Utopies et
 Les Utopistesللم�ؤلف تيريي باكو Thierry Paquot
ي�ستخدم الكلمة "طوبيا والطوباويون" ،كبديل
لكلمة ايتوبيا رغم ان الن�ص الذي يعتمد عليه
م�ؤ ِّلف الكتاب ي�ؤ ِّكد الفرق بني الكلمتني "ايتوبيا "
و"طوبيا"(" :طوبيا ،من اجل عزلتي كما �سماه
القدماء ...،مناف�سة هي للمدينة التي �صاحبها
�أفالطون ..عليها رمبا تفوقت النني مبجرد حروف
ر�سمت بها ...كنت وحدي قد و�ضحتها ..فالطوبيا
ا�سم يدين يل املرء به وال جدال يف ذلكEutopia .
�أو"الطيب" ال�صالح  euباليونانية ،واملكان Topos
باليونانية ،من هنا جاءت عبارة "بلد ال�سعادة"،
وبالتايل ف�إن ذلك البلد الذي ال وجود له على �أية
()6
خارطة  utopiaقد يكون �أف�ضل العوامل .Eutopia
التفرقة وا�ضحة يف الن�ص الأ�صلي للكتاب،
وما يدفع اىل الغرابة �أن الأ�ستاذ خليل احمد خليل
مل يلتزم فيه بالتفرقة التي ي�شري اليها مور يف
-4عبدالعزيز لبيب ،االيطوبيا وااليطوبيات ،جملة ف�صول املجلد
ال�سابع العدد :الثالث والرابع �سبتمرب� ،1987ص.123:

5- Erasme, Eloge de la folie, trd: marie
delcourt, flammarion, paris, 1987, p.8.

 -6تيريي باكو ،طوبيا والطوباويون ،ترجمة خليل �أحمد خليل ،دار
الفارابي بريوت ،ط� ،2008-1.ص .17/16
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ن�ص الكتاب� ،إذ جنده يرتجم الكتاب اىل طوبيا
والطوباويني ،واال�صوب هو ايتوبيا وااليتوبيني.
�أما "خو�سيه ميغيل ببويرطا فيجد �أن كلمة
طوباوية اال�سالمية منا�سبة يف تعريب الكلمة ،لأن
داللة كلمة ايتوبيا كمكان غري موجود ،ومنوذجي
يتقاطع مع الأمكنة ال�سعيدة ،فهي �أي الطوباوية:
"تدل عند هم �أي�ضا على االمكنة املمتعة وعن
الالموجود او غري املدرك باحلوا�س(.)7
ويعتقد البع�ض من املتخ�ص�صني يف اليوتوبيا
�أنها ترجمة غري منا�سبة ،لأن اليوتوبيا هي الأين
الذي ال �أين له �أو مدينة غري موجودة يف �أي مكان،
�أ ّما الطوبي فهي ار�ض ال�سعادة ،وي�ستند على وجوب
التفرقة بني كلمة utopia :وكلمة .)8( eutopia
يف كتاب ق�صة اليوتوبيا يذهب لوي�س ممفورد:

) Lewis Memford) :The Story of Utopias

اىل ت�صنيفها اىل يوتوبيا الهروب ترتك العامل
اخلارجي كما هو ،ويوتوبيا �إعادة البناء ت�سعى
�إىل تغيري الواقع حتى ي�ستطيع الفرد التعامل معه
ح�سب �أهدافه ،فالأوىل تدعو الفرد �إىل بناء قالع
يف الهواء والثانية تدعوه �إىل �أن ي�ست�شري مهند�سا
معماريا وبنا ًء حتى يتمكن من بناء منزل يحقق له
()9
حاجاته الأ�سا�سية.
وعليه ف�إن التعريفات التي تنظر �إىل اليوتوبيا
على �أنها هروب وخيال تكون حمكومو مبنظومة
قيمية وايديولوجية مثل تعريف "بول فولكييه"الذي
مان�صه" :اليوتوبيا م�شروع �أو حلم مبجتمع �أو
احللم مب�ستقبل خيايل ومرغوب فيه( ،)10وتعريف
عبداملنعم احلفني" :جمرد فر�ضيات وتخيالت ال
متت ب�صلة �إىل الواقع فعند اليوتوبيا هي املكان
 -7خو�سيه ميغيل بويرطا ،البنية الطوباوية لق�صور احلمراء ،مرجع
�سابق� ،ص.5:
 -8عبدالعزيز لبيب ،االيتوبيا وااليتوبيات ،جملة ف�صول ،العدد
 3-4املجلد ال�سابع� ،1987 ،ص .124
 -9حممد لبيب النجيمي ،مقدمة يف فل�سفة الرتبية ،مكتبة الأجنلو
امل�صرية ،القاهرة ،ط� ،1967 ،2ص.61:

10-P. foulquié. Dictionnaire de la langue philosophique
p. u.f.3eme édition 1978 ,paris PP-746-747
http://journals.uob.edu.bh

املتخيل الذي ال وجود له على �أي �أر�ض( .)11
كما نلم�س نف�س الر�ؤية يف املعجم الفل�سفي
الذي �أ�صدره جممع اللغة العربية ،اليوتوبيا
"طوبياهي كل فكرة �أو نظرية ال تت�صل بالواقع
�أو ال ميكن حتقيقها �أو ماال يعبرِّ عن الواقع ويكون
()12
�أ�شبه باخليال".
ويعرفها الأ�ستاذ عبده احللو بقوله�" :إنهان�سيج
خيايل ال وجود له يف عامل احلقيقة؛ الطوباوي من
()13
يت�صف بجموح اخليال والبعد عن الواقع.
�أما هربرت ماركيوز ففي مفهومه لليوتوبيا
ي�شري اىل املقدمات التي تكمن وراء امل�شروع
االيتوبي ،والتي تك�شف عن م�شروعية الأمل الذي
تطمح اليه" :مل يعد يفيد ما لي�س ذا مكان يف الكون
التاريخي ،بل �أ�صبح يفيد ذلك الذي متنعه قوة
املجتمعات القائمة من ر�ؤية النور ،فاليوتوبيا تعبري
عن امل�شروع الإن�ساين الذي يعاين الكبت والق�سر
االجتماعي(.)14
�أما كارل مانهامي  1893عامل االجتماع
النم�ساوي الأ�صل� ،صاحب كتاب االيدولوجيا
واليوتوبيا" :احلالة الفكرية الطوباوية ،تكون عندما
نخالف حالة الواقع الذي تظهر فيه وتتجاوزه ،وال
نعتربها كذلك ،وال نعتربها كذلك �إال �إذا نزعت
مرورا بالعمل نحو حتطيم نظام الأو�ضاع القائمة
امل�سيطر يف هذا العهد حتطيما جزئيا �أو كليا.)15(...
اخللفية التي اعتمدت يف الت�صنيف هي
امل�شكلة ولي�ست امل�س�ألة يف اليوتوبيا ،فاليوتوبيا بناء
اجتماعي مثايل خال من العنف والقهر والتملك
-11عبداملنعم احلفني ،املعجم ال�شامل مل�صطلحات الفل�سفة ،مكتبة
مدبويل ،القاهرة ،ط ،2000 3حرف الطاء.
 -12جمموعة من امل�ؤلفني ،املعجم الفل�سفي ،الهيئة العامة ل�ش�ؤون
املطابع الأمريية ،القاهرة � ،1983ص( 113:د.ط )
 -13عبده احللو ،معجم امل�صطلحات الفل�سفية ،املركز الرتبوي
للبحوث والإمناء ،لبنان ،ط ،1994 1/حرف الطاء.
 -14هربارت ماركيوز ،نحو ثورة جديدة ،ترعبد اللطيف �شرارة،
دار العودة ،لبنان � ،1971ص( 180 :د.ط )
-15عبداللطيف عبادة ،اجتماعية املعرفة الفل�سفية ،امل�ؤ�س�سة
الوطنية للكتاب ،اجلزائر� ،1984 ،ص( 110:د،ط)
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�إىل درجة جتعل �إمكانية حتقيقه على �أر�ض الواقع
�صعبة ،ويبقى تعلق �إمكانية التحقق للم�شاريع
املثالية م�أخذا على اليوتوبيا ،يف حني �أن العيب هو
يف تقاع�س الإن�سان عن مواكبة امل�شروع ،فاليوتوبيا
�صنف معلن وم�ص ّرح به وهي منذ البداية �صنف
�أدبي كما يق ِّرر "ريكور" �أم ّا الإيديولوجية فهي غري
معلنة بطبيعتها( .)16
ولكن االرها�ص الطوباوي اليقف عن التطلع
رغم العوائق ،واحلواجز املقامة من طرف االنظمة
ال�شمولية ،ف�سعي الإن�سان �إىل و�ضع م�شاريع
م�ستقبلية وبناء جمتمعات يوتوبية ،مثل يوتوبيا
املجتمع ال�شيوعي ،ويوتوبيا املجتمع الر�أ�سمايل،
ويوتوبيا العوملة ..م�س�ألة مطلقة يف الطبيعة
الب�شرية ،فاليوتوبيا ح�سب جورج �أورويل هي احللم
مبجتمع عادل يبدو �أنه ينتاب اخليال الإن�ساين
ويعاوده با�ستمرار ،على نحو ال ميكن اجتثاثه
�أو ا�ستئ�صاله يف خمتلف الع�صور� ،سواء �سمي
مبلكوت ال�سماء �أو املجتمع الالطبقي� ،أو الع�صر
الذهبي الذي وجد ذاته مرة يف الزمان ال�سحيق،
وانحرفنا �أو تن ّكبنا �سبيله).
تق ّدر عدد اليوتوبيات بحوايل �ألف ونيف كتاب
يف اليوتوبيا والدي�ستوبيا " ،"distopieفهي على حد
تعبري الأ�ستاذ فاروق �سعد ت�صاميم ذهنية مادية
ومعنوية ملن�ش�آت و�أنظمة منوذجية ،وقيم ح�ضارية،
مثالية ،غايتها حتقيق الكفاية والعدالة وال�سالم
وال�سعادة للمخلوقات ،يبتكرها الفكر الإن�ساين
ويحيط بها ب�أجواء من اخليال اجلامح والغمو�ض
ال�ساحر ،والرمز امل�شوق موحيا ب�أن العامل املو�صوف
هو عامل واقعي موجود بالفعل( .)17
�إذن الغاية املح ّركة واملتخفية يف الن�ص االيتوبي
هي البحث عن احلكمة ،واملكان املثال �أواملطلوب
يف املكان اجلديد هو �إقامة الوجود االجتماعي على
 -16بول ريكور ،حما�ضرات يف االيدولوجيا واليوتوبيا ،ترجمة فالح
رحيم ،دار الكتاب اجلديدة املتحدة ،بريوت الطبعة الأوىل2002 ،
�ص.361:
-17فاروق �سعد ،مع الفارابي واملدن الفا�ضلة ،دار ال�شروق،
القاهرة ،الطبعة الأوىل� ،1982 ،ص.77:
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احلكمة ،املقابلة لعامل اجلنون الذي يعي�شه الب�شر
يتم من خالل رف�ض
يف مكانهم الوهمي ،والذي ّ
وجتاوز العقل اجلمعي و�آلياته يف خميال املكان،
ووهمية املكان املبني من خالل الذهن �أطروحة
تب ّنتها املدر�سة الالمادية بريادة جورج بريكلي
� ،George Berkeleyإذ نلم�س ال�صورة اال�شكالية
ملخيال املكان من م�سائل الفل�سفة التقليدية،
فت�صورات املكان هي اال�صل والوثيقة املرجعية
لكثري من احلقائق الب�شرية ،والأمل عند توما�س
مور يكمن يف بناء عامل جديد ايتوبيا كمدينة
جت�سد احلكمة يف مقابل احلكمة املجنونة التي
ّ
متلك ال�سلطة ،ب�شتى �صورها ال�ضاغطة على الذات
ذات الفرد وذات اجلماعة ،وتبقى االيتوبيا تطرح
على م�ستوى البحث كثريا من الإ�شكاالت ،الفل�سفية
وال�سيا�سية والدينية ..فهي تدفع الباحث اىل �إعادة
ترتيب �آليات القراءة ،فهي فن وت�أ�سي�س للكتابة
الرمزية.

 .2االيتوبيا و�آفاق العنوان:

الف�ضاء الت�أويلي الذي حتمله الن�صو�ص
ي�ضع املتل ّقي �أمام متاهة فكرية يعي�ش فيها مع
ت�شظ على
الت�صورات والأفكار �أثناء القراءة حلظة ٍ
م�ستوى الفهم ،ويعاين بعني الت�أمل مبد�أ التوازي
احلاكم على كثري من بواطن الن�صو�ص ،وقد كانت
ال�سمة والبعد الالنهائي لن�سبة االحتماالت التي
يو�ضع الفهم فيها خلف كثري من املباحث اجلديدة،
والتي اقت�ضتها التعددية املنهجية ،او املنهجية
التداخلية املتعددة االخت�صا�صات La Méthode
 Pluridisciplineالتي تنبع من عمق الدرا�سات
االن�سانية.
نظرية العنوان من ا�ساليب الفكر اجلديدة
التي فتحت امام الباحث كثريا من املغالق الفكرية
التي كانت حتجب املعاين واللطائف احلقيقية عنه
يف املجال املو�ضوعي ،وجمال الذات ،وهي عرب
درا�ساتها تهدف اىل م�ساعدة القارئ يف �سرب
واكتناه املعاين والدالالت امل�ستبطنة داخل الن�ص،
فهو ـ �أي العنوان ـ يف نظريات الن�ص احلديثة عتبة
قرائية ،وعن�صرا من العنا�صر املوازية التي ي�سهم
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يف تلقي الن�صو�ص ،وفهمها ،وت�أويلها داخل فعل
قرائي �شمويل ،يف ِّعل العالقات الكائنة واملمكنة
()18
بينهما.
مكنت النتائج امل�ستخل�صة يف ميدان نظرية
العنوان يف الف�ضاءات الفكرية ،ومنها الدرا�سات
القر�أنية ،والتي ال زالت ترت ّنح بني �سلطة املا�ضي،
�أو ماي�صطلح عليه بال�سلفية الرتاثية ،وبني �سلطة
احلداثة الغربية ،التي �سلبت ببهرجها عقل
ال�شرقي املطبوع على االفتتان بكل ماهو جميل
�سواء على م�ستوى ال�شكل �أو امل�ضمون ،الباحث
املو�ضوعي يف م�سائل الرتاث اال�سالمي من جتاوز
العوائق الذاتية واملو�ضوعية ،واملفرو�ضة على عملية
البحث .فبعدما كانت الدالالت الدقيقة لآي القر�آن
الكرمي ع�ص ّية على االحاطة من طرف القارئ،
وحمجوبة عنه على قاعدة التعلق املغرو�س يف
اجل ِّبلة االن�سانية بالطبيعة املادية ،او ما ي�صطلح
عليه يف ال�سياق العقائدي باحلياة الدنيا� ،أ�صبحت
من خالل نظرية العنوان ممكنة الإدراك� ،إذا �أن
�إمكانية القراءة او الفهم لرمزية العناوين يك�شف
عن القدرة على اكتناه الر�سائل التي تقدمها
ال�سلطة املتعالية ،فعناوين ال�سورت�ساعد القارئ
على �إماطة اللثام عن بع�ض حلاظ الآي الكرمي،
مع االحتفاظ بالداللة القطعية التي يحملها املعنى
الظاهر يف الآية "�إال الرا�سخون يف العلم" ،والتي
ت�ضع الت�أويل االن�ساين �أمام النخبة الفكرية التي
ارت�ضاها اهلل حلمل حكمته املتعالية حم ّل مراجعة،
و�أمام ّ
حمك الت�صادم وال�صراع الت�أويلي ،والذي
انحرف عن م�ساره الطبيعي الذي هو االثراء ،اىل
و�ضعيته الدنيا التي ت�أخذ عنوانا مميزا االهو:
"�سفك الدماء" ،و�سن�ست�أن�س ببع�ض املحاوالت
االجتماعية يف ا�ستثمار نظرية العنوان.
اعتمد بع�ض الباحثني يف احلقل االجتماعي،
خ�صو�صا املهتمني بعلم االجتماع الديني �آليات
نظرية العنوان املنهجية يف درا�سة القران الكرمي،
من خالل تفكيك معاين العناوين التي �أخذتها

ال�سور القر�آنية ،وقد مت االعتماد على معايري
علمية يف الت�صنيف مثل و�ضع العناوين املتعلقة
بق�ضايا طبيعية جامدة او ح ّية مثل �سورة الرعد
او �سورة النمل� ،ضمن جمموعة معينة ،والعناوين
املتعلقة ب�سري االنبياء يف زمرة التاريخ ،مثل �سورة
نوح "عليه ال�سالم" ،يو�سف "عليه ال�سالم"،
االنبياء وكانت النتائج امل�ستخل�صة من خالل
املقارنة والتحليل ان امل�سائل الطبيعية �أخذت من
ال�سور القرانية مايقدر بـ � 32سورة ...كما �أ ّكدت
النتائج االح�صائية الطابع العلمي للقر�آن الكرمي،
اما ال�سور املت�ضمنة مل�سائل العبادات وال�شعائر
الدينية فتقدر ب�سورتني )19(.ومنه ن�ستخل�ص
�أن املنحى العلمي والتفكري "الت�أملي) �سنخية
�أ�صلية يف اال�سالم النموذجي والأ�صيل ،ولي�س يف
الفكرالديني ،وم�شروع اال�ستاذ حممد �أركون قائما
على �إماطة اللثام وحجاب اجلهل عن هذه امل�س�ألة
بالذات م�س�ألة الو�صل الداليل بني الدين والفكر
الديني .
نظرية العنوان تبدو �ضرورة بحثية ،ومنهجية
يف ك�شف الأبعاد واملرامي التي يت�ضمنها الكتاب،
وغالبا ماتكون الر�سائل املبعوثة م�ش ّفرة ،لأن �أزمة
الوعي عند املف ِّكر متار�س ك�سلطة ق�سرية على قدرة
الكتابة لديه ،فيعمل الوعي الظاهري على مقاومة
�إغراءات الباطن املتك ِّررة بالت�سترّ � ،أو�إخفاء الكثري
من الر�سائل ،ولذا �ستكون هذه الدرا�سة جم ّرد
حماولة يف قراءة بع�ض الأبعاد التي ت�ضم ّنها كتاب
"ايتوبيا" لـتوما�س مور� ،إذ ت�ضعنا ايتوبيا �أمام
ا�ست�شكال �أويل يبد�أ برمزية الدال ،كمجموعة من
الوحدات ال�صوتية ،املحكومة بنظام �صريف ونحوي
"فونيم و�صرافم" ،ومبدلول كمت�صور ذهني ناجت
عن وقع الفونيمات على طبلة االذن ،فهو انطولوجيا
يفتقر اىل هوية دال� ،أي اىل ا�ستقاللية يف البناء
ال�صوتي للكلمة ،فهو دال مركب من لفظتني ou
وتعني الال و :toposاملكان.
نبد�أ البحث يف �آفاق اجلزء االول من اال�صطالح

 -18حممد بازي ،العنوان يف الثقافة العربية ،من�شورات االختالف،
اجلزائر الطبعة االوىل � ،2012ص .15

 -19علي �شريعتي ،االمة واالمامة ،ترجمة ابوعلي ،م�ؤ�س�سة الكتاب
الثقافية� ،ص.19 :
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�أال وهو الال الذي ي�شري اىل الرف�ض ،والرغبة يف
التجاوز� ،إذ تعك�س فل�سفة الرف�ض التوجه النقدي،
والذي يرتجم �أحيانا بفل�سفة الال La Philosopie
 ،du Nonوالرف�ض املت�ضمن يف العالمة "ال" هو
فعل وممار�سة ،ولي�س ت�ص ّورا �سكونيا للعدمية،
التي متنح الكلمة بعدا انطولوجيا فـ "الال" كعالمة
ت�ستبطن جمموعة من العنا�صر تكون �أو ت�ش ّكل
الطرف االول يف معادلة الرف�ض ،وهي الفرد او
اجلماعة يف �سياقها العام �أو اجلماعة يف ال�صورة
امل�ؤدجلة ،والتي تكون كم� ّؤ�س�سة راف�ضة متار�س فعل
التعايل� ،أو اال�ستياء من و�ضع قد يكون مو�ضوعيا
�أو ذاتيا ،وهو مايكون ممثال يف اجلزء الثاين من
العالمة ،والذي هواملكان "."topos
�أخذ الرف�ض عرب م�سار الفكراالن�ساين �صورا
متعددة ومتباينة ،واملوقف الديني كمخا�ض فكري
على قاعدة افرتا�ض اجتماعية الدين يقوم على
حلظة الرف�ض التي يعاي�شها االن�سان يف واقعه
ال�سكوين ،والذي يكون بطبيعته ال�سكونية تلك
جزءا من ماهيته ،وعائقا �أمام طبيعته �أي�ضا،
لأن ال�سنخية االن�سانية تت�أرجح بني ال�سكون
وبني احلركة نحو االفق امل�ستقبلي ،واملنظومات
املعرفية التي عرفتها الب�شرية من دين ،وتفكري
ديني اىل نظريات فل�سفية ،وعلمية تبد�أ كلها من
حلظة الرف�ض والتجاوز ،او من كلمة " ال" فتاريخ
الفل�سفة بد�أ بقول :كلمة ال للم�ألوف ال للمعتقدات
او احلقائق املبنية ،فاحلركة نحو االفق مع "الال"
ولي�س مع "الـ نعم" ،لأن املوقف الثاين ا�ست�سالمي
بالروح واملاهية ،فاللحظة ال�سقراطية يف تاريخ
الفل�سفة متثيل مل�شروع ايطوبي �سعى فيه �سقراط
اىل �إعادة بناء احللم االن�ساين� ،أو املطلوب من
الوجود خالل الوجود ،فاحلقيقة داخل الفرد،
ولي�ست تلك احلقيقة اجلاهزة امل� ّؤ�س�سة من طرف
ال�سلطة املو�ضوعية وكذلك احلال بالن�سبة يف
امل�شروع الديني ،حيث جند امل�شروع املحمدي من
خالل النقد والتجاوز ب�سري نحو عامل ايتوبي على
�أر�ض الواقع ،قبل العامل االخروي� ،أما اخللط بني
االيتوبيا االر�ضية يف اال�سالم ،وااليتوبيا امللكوتية،
لي�س �إال نتاجا اللتبا�سات فكرية ولغوية وقع فيها
http://journals.uob.edu.bh
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رواد الفكر اال�سالمي ،فالقول بعجز امل�ؤمن عن
الت�شبه او االقرتاب �سلوكيا من الر�سول حممد
"�ص" لي�س �إال تكري�سا بقبول الواقع ال�سلوكي
واالخالقي الرديء الذي ال زلنا ن�ستحم فيه يوميا،
ف�إمكانية حتقيق ايتوبيا ار�ضية م�س�ألة بديهية ،لأن
يف انكارها انكار للجميع امل�شاريع الدينية.

 .3االيتوبيا واملكان:

التعاطي الفل�سفي مع املكان كم ّكون لفظي ثان
يف الكلمة ي�ضعه امام جتاذبات متباينة من حيث
الطبيعة ،ومن حيث الغاية فاملفهوم الذي يحمل
عليه املكان يف الفيزياء يغاير الداللة املمنوحة له
يف حقل الريا�ضيات ،فهو يف احلقل الأول ميلك
�أبعادا ح�سية حمددة :طول ،عر�ض ،ارتفاع ،بروز.
وال�سنخية الطبيعية مائز للت�صور عن اال�ستعمال
الذي ي�أخذه املفهوم يف الريا�ضيات ،فهو مكان
جمرد ومنتوج ذهني يبدعه العقل ،مبنح متثالت
ذهنية خطوط ،م�ستقيمات ..المتت اىل الواقع
احل�سي ب�أ ّية �صلة ،ويف احلني نف�سه تنطبق ب�شكل
عجيب وغريب على هذا الواقع �إذا جاز اال�ستئنا�س
بعبارة الربت اين�شتني.
�أما املكان االجتماعي� ،أو ماميكن التعبري عنه
باملخيال الرهطي للمكان ،الذي هو بالأ�صل نتاج
للمق�صود من املكان يف فل�سفة االيتوبيا ،كمجموعة
من الت�صورات ،والأنظمة املعرفية املتوارثة التي كانت
من حيث املبد�أ مواكبة لطبيعتها املتغرية ،واالرتكان
اىل الت�سليم بها عند اجلماعة ي� ّؤ�س�س ملطلقية
هذه الأحكام ،فالنظرة اىل املكان واىل املتم ّكن
�أ�سا�س الت�صادم بني بني الب�شر ،من حيث جتذير
االرتباط العاطفي مع املكان ،والفل�سفات ال�سيا�سية
ت�ضع املكان الظاهر كركن مادي رئي�س يف ت�أ�سي�س
املجتمع املدين للدولة ،كما يكون باطن املكان كرثوة
اقت�صادية منطلق ال�صراع بني الدول ،ومو�ضوعة
ا�سرتاتيجية يف ا�ستيالب ال�شعوب �أو االمم ،وعليه
جند �أن االيتوبيا املورية ،حماولة نقدية للموروث
الثقايف الذي كان �سائدا يف جمتمعه ب�شكل عام،
ولفل�سفة املكان بوجه �أخ�ص ،وق�صة توما�س مور مع
امللك هرني الثامن ،والتي كانت �سببا لإعدامه ت�ؤ ِّكد
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هذه النزعة الراف�ضة للموروث ال�سائد.
املكان يف االطروحة املورية بناء ذهني وعقلي
يف �آن واحد ،والفرق املق�صود بينهما يظهر يف
تقاطع الذهني مع الوهمي �أحيانا� ،أ ّما العقلي
فغالبا مايكون �ساميا على القوة الوهمية ،و�إن
كان احل�ضور العاطفي يف ماهو عقلي ظاهرا يف
كثري من الفنون اللغوية مثل الأدب ،فاملكان �إنتاج
احلكمة لعامل حكيم من طرف حكيم ،كما ميكن
قراءة الآفاق التي ت�ستبطنها االيتوبيا كا�صطالح
وكلون �أدبي جديد على قاعدة ارتباطها بفكرة
اكت�شاف العامل اجلديد ،ف�أدب الرحالت و�إن كان
قدميا على ظاهرة اكت�شاف العامل اجلديد ،فت�ص ّور
املكان االيتوبي على �شكل جزيرة يت�ضمن حماكاة
للجنني الذي يعي�ش يف عامل الرحم ،فهو برباءته
�أ�صل احلياة ،ومرجع احلياة ال�سعيدة ،فاالدب
االيتوبي ي�ضع املكان النموذج خارج املعطيات
املكانية واالمكانية التي يق ّدمها املعي�ش ،فهو �إبداع
وت�أ�سي�س نظري وفل�سفي ،ولي�س معطى الواقع،
فالتعايل على العادات واالرتباطات االجتماعية
مع املكان� ،ضرورة لالرتقاء ،وللح�صول على مكان
ال�سعادة االوتوبيا  ،eutopiaوالذي يتم من خالل
االيتوبيا .Utopie
جند يف الكتاب االول من ايتوبيا لتوما�س مور
اال�شارة اىل �أهمية احل�ضور الفل�سفي يف املمار�سة
ال�سيا�سية يقول مور" :يبدو يل انك �ستفعل ماهو
جدير بهذه الروح الكرمية الفل�سفية التي تت�سم بها
�إذا دبرت حياتك بحيث ت�ضع مقدرتك يف خدمة
ال�صالح العام ،حتى ولوكان يف ذلك ماي�ضريك
�شخ�صيا بع�ض ال�شيء ،وهذا ماالميكن ان حتققه
() 20
بهذا القدراال �إذا كنت م�ست�شارا مللك عظيم".
الأمل يف الفل�سفة كمرجعية نظرية ،وك�أداة
�إجرائية يف تغيريالو�ضع املعي�ش ،من امل�سائل
التقليدية يف االن�ساق الفل�سفية التقليدية ،وامل�شروع
االفالطوين منوذج عاملي لهذه الدعوة ،وال�سري
توما�س مور يلمح يف الكتاب االول من رواية ايتوبيا
 -20توما�س مو ،يوتوبيا ،ترجمة اجنيل بطر�س �سمعان ،الهيبئة
امل�صرية العامة للكتاب ،م�ص ،ط� ،1987 / 2 :ص.98:
http://journals.uob.edu.bh

لأ�صالة افالطون ،ولل�صعوبات التي اعرت�ضت
افالطون ،والتي كلفته حريته ،و�أخطر �شيء يف نظر
�أفالطون هو املخيال� ،إذ ي�شري يف الر�سالة ال�سابعة
اثناء اقامته يف �سراقو�سه ،حينما اراد معرفة تاثري
الفل�سفة يف قلب دني�س ،فوجد ان احلاكم لطاغية
كان قد ا ّلف لنف�سه نوعا من االفالطونية املليئة
بافكار مفهومة ب�شكل �سيء" :علمت ان دني�س الف
بنف�سه مكتوبا مما �سمعه من فمي ".

 .4كيف نقر�أ االيتوبيا؟

ي�ضعنا ال�س�ؤال �أمام حلظة مراجعة جلميع
القراءات التي �أخ�ضعت لها الإيتوبيا ،فهي عند
املدر�سة اال�شرتاكية م�شروع �سيا�سي حامل وحامل
مل�شروع جمتمع فا�ضل ومنوذجي ،وبديل للظروف
االجتماعية ال�سيئة ،وت�أ�سي�س نظري لوهم
الر�أ�سمالية ،فهي ف�ضاء التحرر من كل مظاهر
اال�ستيالب ،وتقعيد لأطروحة الفل�سفة املارك�سية،
فتوما�س مور �أب اال�شرتاكية الطوباوية التي متثل
املرحلة االبتدائية للنظرية اال�شرتاكية ،ولذا جند
احلزب ال�شيوعي احلاكم يف االحتاد ال�سوفياتي
يقيم تذكارا رمزيا لتوما�س مور ،ويف املقابل جند
اليوتوبيا عند كثري من الباحثني كليانية مت�سرتة،
وم�ضمرة.
يبدو �أن �أغلب هذه املواقف� ،أوالقراءات تنطلق
من حمطة ذاتية قيمية ،ت�سقط فيها ارها�صاتها،
وحمولتها الثقافية على الن�ص االيتوبي ،حبث يجد
الن�ص الإن�ساين الأدلوجة ظاهرة
الباحث يف طبيعة ّ
�أو م�ضمرة �سيا�سية كانت �أو �إجتماعية داخل
القراءة اليوتوبية ،وت�صنيف مناذج القراءات التي
�أخ�ضعت لها االيتوبيا اىل قراءات واقعية وقراءات
جمازية ال يجانب ال�صواب� ،إذ نلم�س يف القراءة
الواقعية لاليتوبيا املورية ا�سقاطا لالدلوجة على
الن�ص ،حيث حجز ال�سوفيات مكانا لتوما�س مور
و�سجل ا�سمه على ن�صب
يف مدفن عظماء الثورة ّ
تذكاري يف ال�ساحة احلمراء مبو�سكو ،وهي منوذج
حي لقراءة واقعية �أ�سقط فيها الفكر ت�صوراته
ور�ؤيته الكونية على هذا النمط االدبي� ،أما القراءة
الواقعية الثانية فتظهر يف تطويب توما�س مور من
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طرف الكاثوليك يف عام  ،1886وجعله قدي�سا يف
عام  ،1935و�ستكون قراءتنا للن�ص االيتوبي جمرد
تو�صيف ،وا�ستنطاق للن�ص من خالل م�سح تاريخي
للم�سار اجلينيالوجي لفكرة االيتوبيا.

� .5أنواع االيتوبيات:

قراءة االيتوبيا من خالل ت�صنيفها اىل
ايتوبيات � ،Utopiesأو اىل ايتوبيني  Utopistesيطرح
الكثري من امل�سائل اخلالفية حول جن�س الن�ص
االيتوبي ،فقراءتها من خالل الأجنا�س الأدبية،
ت�ضعنا �أمام جتاوز ايتوبي ل�سلطة املكان والزمان،
فالتداخل والتخارج املوجود بني بع�ض االيتوبيات
يطرح ت�سا�ؤال �أمام قدرة االيتوبيا على ممار�سة
هذا التجاوز ،فما نلم�سه يف ادب الرحالت الذي
عرفته جميع املجتمعات ،والثقافات �إحالته اىل
ع�صر التقنية الذي اكت�سح فكر االن�سان وثقافته
مع ع�صر النه�ضة ،وكذلك احلال جنده عند
االيتوبيات االجتماعية او املدنية� ،أي الباحثة
عن منوذج تطبيقي للعدالة بعيدا عن املخيال
واخليال ،التي حتاكي جميعها جمهورية افالطون،
فالدميقراطية ،والف�ضاء العمومي تعبري عن ايتوبيا
جديدة �أفرزتها مفارقات الع�صرالنقني.
والتباين يف القراءات ي�ؤ ّكد هذه ال�صعوبة،
فالبع�ض ي�ضع االيتوبيات يف �صنف االيديولوجيات
القاتلة ،وال�شمولية ،والتي تغيب فيها احلرية
االن�سانية ،يف حني يجد فيها البع�ض املنبع الرئي�س
للنزعة االن�سانية ،و�سنحاول قراءتها من خالل
نوعية امل�ضامني ،وطبيعة امل�شاريع التي ت�أ�س�ست
عليها ،وهي:

 .1اليوتوبيات الدينية:

وهي �أقدم اليوتوبيات ظهورا �إذ تقوم على
الربط بني الو�سيلة والغاية وااللتزام بال�شريعة هو
الو�سيلة الإلهية التي يبلغ الإن�سان بها اجلنة ،فهي
عامل يوتوبي ي�سعى �إليه كل املتدينني مثل كتاب
الفيدا الهندو�سي والأفي�ستا الزراد�شتي  ..وحتى
الديانات ال�سماوية ت�ضع عاملا اليوتوبيا يف قائمة
املطالب والغايات الأخالقية ،ويف قائمة احلوافز
والدوافع نحو االلتزام الأخالقي وال�شرعي.
http://journals.uob.edu.bh
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و�ستكون لنا وقفة مع بع�ض اليوتوبيات الدينية مثل
مدينة اهلل للقدي�س اوغ�سطني ،وااملدينة الفا�ضلة
عند الفارابي.

مدينة اهلل:

القراءة الأولية لعنوان الكتاب توحي باملحتوى،
فمدينة اهلل ت�صور يقرن التجمعات ال�سيا�س ّية
باملفاهيم الالهوتية ،كما �أن مدينة اهلل عبارة
تكررت يف العهد القدمي والعهد اجلديد ،ولي�ست
ت�سمية جديدة ،ففي العهد القدمي وردت عبارة
مقد�س
مدينة اهلل " ..نه ٌر �سواقيه تف ِّرح مدينة اهللَ ،
() 21
م�ساكن العلي ..اهلل يف و�سطها ولن تتزعزع)
ويف �سفر طوبيا من العهد القدمي جند يف
الإ�صحاح  12هذه العبارة" :يا �أور�شليم مدينة اهلل
�إن الرب �أدبك ب�أعمال يديك � )..أما يف العهد اجلديد
فقد وردت يف "ر�سالة بول�س الر�سول اىل العربانيني
الإ�صحاح " :)12بل قد �أتيتم اىل جبل �صهيون ،و�إىل
مدينة اهلل احلي �أور�شليم ال�سماوية.)22()...
فمدينة اهلل تعبري عن الر�ؤيا امل�سيحية حلركة
التاريخ ،وهذا ماي�ؤ ِّكده كانتور حينما يقول "فل�سفة
التاريخ امل�سيحية متثلت يف كتاب مدينة اهلل
لأوغ�سطني ب�شكل �أ�سا�سي ،ورمبا يكون هو �أكرب
عمل م�ؤثر يف تاريخ الفكر امل�سيحي با�ستثناء
الكتاب املقد�س .)23 ().
من هنا يتبني لنا �أهمية الكتاب يف الفكر
امل�سيحي ،فالدافع اىل الت�أليف كان البحث عن
�سبب م�سيحي ل�سقوط الإمرباطورية الرومانية،
ولكن حا�سته التاريخية كما ي�صطلح عليها امل�ؤرخ
كانتور دفعته اىل درا�سة التدوين التاريخي عند
اليونان والرومان ،ثم وجد نف�سه ملزما على
نقد هذه الأ�ساليب التدوينية للتاريخ  ..والنظرة
الأوغ�سطينية لفل�سفة التاريخ تقوم على رف�ض
 -21العهد القدمي� ،سفر املزامري اال�صحاح .46
-22العهد اجلديد ،جمعية الكتاب املقد�س يف ال�شرق الأدنى القدمي،
بريوت� ،1964 ،ص.367:
 -23نورمان كانتو ،التاريخ الو�سيط ،ترجمة قا�سم عبده قا�سم،
عني للدرا�سات والبحوث الإن�سانية واالجتماعية ،م�صر ،الطبعة
اخلام�سة � ،1997ص.117:
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النظرة الدورية حلركة التاريخ وعدم القبول
ب�إمكانية تكرار احلوادث التاريخية" ،فتج�سد
امل�سيح �أي حياته على الأر�ض كانت حادثا فريدا
()24
غري قابل للتكرار �أبدا يف التاريخ )..
فكتاب مدينة اهلل ال ُيعبرِّ عن وجهة نظر دينية
للكون واحلياة بل هو نظرة فل�سفية ت�أ�سي�سية للر�ؤيا
التوحيدية امل�سيحية للكون وللفرد وللتاريخ .
ي�ؤ�س�س مدينته اوفل�سفة الطوباوية على فل�سفة
احلب ،والذي ب�شر به ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم،
يقول »:حبان �صنعا مدينتني،حب الذات حتى
احتقار اهلل �صنع املدينة الأر�ضية ،وحب اهلل حتى
احتقار الذات �صنعا املدينة الإلهية ..فالأوىل
تبحث عن املجد لدى النا�س ،يف حني �أنه بالن�سبة
للثانية ف�إن اهلل هو �شاهد على �ضمريها ،وهو مبد�أ
()25
فخرها".
فاحلب لي�س جن�سا يف طبيعته بل بالعر�ض،
�إذ ي�صبح �أخالقيا و�ضروريا �إذا كان متعلق احلب
مو�ضوعيا و�أخالقيا ،وتقدمي الغري على الذات هو
حب للإن�سان ولي�س نكرانا للذات ،يقول القدي�س
�أوغ�سطني.." :نرى زعماءها زعماء مدينة اهلل
املوجهني ينذرون �أنف�سهم للمحبة)..
فاملواطن امل�سيحي �إذن ي�ؤمن يف داخله �أنه مدعو
لأن يكون فردا �أو عن�صرا يف جمتمع �أكرث ات�ساعا
من املجتمع الب�شري الذي ينتمي �إليه بالفعل ،وهذا
املجتمع هو جمتمع العدول "جمنمع الف�ضيلة" �أو
الأ�شخا�ص العادلني الذين يتمتعون ب�سعادة �أبدية،
والذين يت�ألف منهم ملكوت ال�سموات �أو مدينة
اهلل ،والقيم الأخالقية التي تبنى عليا املواطنة،
هي العمل وفق القانون "القاعدة الإلهية).
فالأخالقي لي�س ما ُيق ِّرره املجتمع �أو الفرد �أو
الدولة بل اهلل هو الذي مينح امل�شروعية الأخالقية
للفعل،فتحديد القيم وت�أ�سي�سها يخ�ضع ملقيا�س
القرب �أو االبتعاد عن اهلل و�أعتقد �أن �إ�شكالية
 .24املرجع نف�سه� ،ص.121:

25-Saint augustin; la cite de dieu, Édition du seuil,
Paris, 1994, p191.
http://journals.uob.edu.bh

�أ�سا�س القيم الأخالقية التي احتدم ال�صراع
واجلدل الكالمي حولها يف جميع الثقافات،
خ�صو�صا الذين يعتقدون بنقلية �أو�سمعية القيم
يجدون عند القدي�س �أوغ�سطني الكثري من احلجج
 ..يقول�" :إن الف�ضائل التي تعتقد النف�س بامتالكها
وبف�ضلها ت�سيطر على اجل�سد وعلى الرذائل ،هذه
الف�ضائل هي يف الواقع رذائل �إذا ما ابتعدت النف�س
عن اهلل ،ففي الواقع هي ف�ضائل بحد ذاتها� ،إال �أن
الغرور الذي ي�صيب النف�س بابتعادها عن اهلل
يحولها من ف�ضائل اىل رذائل )..
ومن بني الف�ضائل الأخالقية ف�ضيلة ال�سالم
القيمة التي يطلبها املواطن يف املدينة ومن
املجتمع املدين تقوم على نوعية و�شكل العالقة مع
اهلل"..تعي�س هو ال�شعب الذي يبتعد عن اهلل؛ فهو
يحب ال�سالم وال جمال لرف�ضه ،لكن هذا ال�شعب
ال ميلك ال�سالم النهائي لأنه �أ�ساء ا�ستعمال هذا
ال�سالم� ...أما بالن�سبة ل�سالمنا نحن على الأر�ض مع
اهلل بالإميان ،و�سي�صبح يف الأبدية معه بالر�ؤيا)..
وميكن القول �أن القدي�س �أوغ�سطني ي�ستحق
عن جدارة �أن ي�ص ّنف �ضمن �آباء الكني�سة ،فعن
طريقه انتقل الفكر القدمي اىل الع�صور الو�سطى ؛
فقد كانت كتاباته منبعا زاخرا من الفكر نهل منه
فيما بعد الكتاب الكاثوليكيون والربوت�ستانت (.)26
والغريب يف الأمر �أن كتابات هذا املف ِّكر وظفت
يف عدة �أوجه متباينة ،فمنهم من ي�ص ّنفه �ضمن
�أعمدة الفكر امل�سيحي ومنهم من يعتربه منظرا
لال�ضطهاد ،وهذه الدالالت املتغايرة عرب عنها
الأ�ستاذ توفيق الطويل بقوله" :ومن كتاباته يف الرب
والتقوى والق�ضاء والقدر والأعمال اخلريية وغريها،
ا�ستمد الربوت�ستانت �أعظم �أ�سلحتهم قوة و�صالبة،
ويف تزمته النظري عرف املذهب الكاثوليكي �أخ�ص
مميزاته ..وقد �أخفى املتزمتون من �أتباعهما

 -26جورج �سباين ،تطور الفكر ال�سيا�سي ،اجلزء الثاين ،ترجمة:
ح�سن جالل العرو�سي ،دار املعارف ،م�صر� ،9691 ،ص275:
(د.ط).
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تع�صبهم وراء ا�سم هذا القدي�س العظيم ")27(..

مدينة الفارابي الفا�ضلة:

ال�سمة العامة التي تطبع مدينة الفارابي
الطوباوية بعدها املدين ،واملتعلق بالهيكلية واخلطة
التنظيمية التي اقرتحها يف �إدارة املدينة� ،أما امللمح
الذي �أعتمدناه يف ادراج الطوباوية الفارابية �ضمن
اليوتوبيات الدينية ،هو اعتقاده يف وجوب ارتباط
ال�سلطة الزمنية بال�سلطة الروحية ،والتي تظهر
فيه القرابة الفكرية بني الت�صور الفل�سفي عنده،
واعتقاد املدر�سة االمامية يف ال�سيا�سة ،والتي تقع
يف مقابل مدر�سة ال�صحابة مدر�سة اهل ال�سنة
واجلماعة.
يظهر البناء الهرمي للمواطنني عند الفارابي
يف املقاربة التي و�ضعها الفارابي بني بنية اجل�سد
وبنية الدولة والتي يقول فيها" :واملدينة الفا�ضلة
ت�شبه البدن التام ال�صحيح ،الذي تتعاون �أع�ضا�ؤه
كلها على تتميم حياة احليوان "واملق�صود بها
احلياة) ،وعلى حفظها عليه ،وكما �أن البدن
�أع�ضا�ؤه خمتلفة الفطرة والقوى ،وفيها ع�ضو واحد
رئي�س وهو القلب ،و�أع�ضا�ؤه تقرب مراتبها من
ذلك الرئي�س ،وكل واحد منها جعلت فيه بالطبع
قوة يفعل بها فعله ابتغاء ملا هو بالطبع غر�ض ذلك
الع�ضو الرئي�س))..
تتميز مدينة الفارابي الطوباوية ببنية
وتراتبية تفا�ضلية يف طبقات املواطنني ،تتحدد
وفقا للوظائف التي لي�ست حمددة خارج طاقات،
وقابليات املواطن ،فقدرة املواطن هي التي حتدد
الوظيفة و ،ولي�ست الهيئة امل�سرية هي التي حتدد،
و�أعتقد �أن الفارابي ي�ستح�ضر الآية الكرمية :ال
ُي َك ِّل ُف َهّ ُ
الل َنف ًْ�سا �إِ َاّل ُو ْ�س َع َها َل َها َما َك َ�س َب ْت َو َع َل ْي َها َما
()28
ا ْكت ََ�س َب ْت))..
فال�شارع يتق ّيد بالعدل واحلكمة يف توزيع
الوظائف واملهام ،ويف هذا الن�ص نلم�س هذه
 -27توفيق الطويل ،ق�صة اال�ضطهاد الديني يف امل�سيحية والإ�سالم،
دار الزهراء للإعالم العربي ،القاهرة ،الطبعة الأوىل،1991 ،
�ص.71:
� -28سورة البقرة ،الآية 286
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الرتاتبية"" :وكما �أن الع�ضو الرئي�س يف البدن
هو بالطبع �أكمل �أع�ضائه ،و�أ ِّمتها يف نف�سه وفيما
يخ�صه ،وله من كل ما ي�شارك فيه ع�ضو �آخر
ُّ
�أف�ضله ،ودونه �أي�ضا �أع�ضاء �أخرى رئي�سة ملا دونها،
وريا�ستها دون ريا�سة الأول ،وهي حتت ريا�سة الأول
تَر�أ�س و ُتر�أ�س ،كذلك رئي�س املدينة هو �أكمل �أجزاء
املدينة فيما يخ�صه ،وله من كل ما �شارك فيه
غريه �أف�ضله .ودونه قوم مر�ؤو�سون منه وير�أ�سون
�آخرين"
البنية الرتاتبية ملواطني املدينة عند الفارابي
ال حتميها الإثنية �أو الطائفية املذهبية ،بل القدرة
والقابلية والفعالية فهي تقوم على منظومة معرفية
و ق ْيمية ،فالقاعدة املعرفية التي ت�شكل �إيديولوجية
الدولة� ،أو املدينة يف اال�صطالح احلديث ينبغي
�أن تكون واحدة ،ولكن مادامت الطبيعة � ّأ�س�ست
للتفاوت ،فاملعرفة �أي�ضا متفاوتة ،فهناك "احلكماء
الذين يعرفون طبيعة الأ�شياء بالأدلة الربهانية وعن
طريق ا�ستب�صاراتهم اخلا�صة ،و�أتباع ه�ؤالء الذين
يعرفون عن طريق براهني الفال�سفة ويقبلون بها،
وبقية املواطنني الذي يعرفون عن طريق الت�شبيهات
اعتمادا على منزلتهم كمواطنني(.)29
فهذه الدولة و�إن كانت تتقاطع مع الدول
التوتالتارية "الأنظمة الكلية) يف البنية الهرمية،
ف�إنها تختلف عنها يف �أ�سا�سها الأخالقي ،فمه ّمة
احلاكم �أو "املهنة امللكية ـعلى حد تعبري الفارابي
�أو ما�شاء الإن�سان �أن ي�سميها بدل ا�سم امللك،
وال�سيا�سة هي فعل هذه املهنة ،وذلك �أن تفعل
الأفعال التي بها متكن تلك ال�سري وتلك امللكات
يف املدينة ،والأمة وحتفظ عليهم و�إمنا تلتئم هذه
املهنة مبعرفة جميع الأفعال التي بها يت�أتى التمكني
()30
�أوال واحلفظ بعد ذلك .
فالغاية من الدولة حتقيق ال�سعادة يف احلياة
الدنيا والأخرى ،و�أعتقد �أن الفارابي هو �أول من
 -29ليو �شرتاو�س ،تاريخ الفل�سفة ال�سيا�سية ،اجلزء الأول ،ترجمة
حممود �سيد احمد املجل�س الأعلى للثقافة م�صر ،الطبعة الأوىل
� ،2005ص.31:
 -30ابو ن�صر الفارابي ،كتاب امللة ،حتقيق حم�سن مهدي ،دار
امل�شرق ،بريوت ،الطبعة الثانية� ،1991 ،ص.54:
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تع ّر�ض لل�سعادة كقيمة يف بعدها الأخروي �أي بعد
نهاية احلياة ،يف حني جند �أن جون لوك بعده
يقول�" :إن �سلطة الدولة ال تتعلق �إال باخلريات
املدنية ،و�أنها مق�صورة على رعاية �ش�ؤون هذه
مت�س �أي �شيء يتعلق
الدنيا ،و�أنه ال يحقّ لها �أن ّ
باحلياة الآخرة).
فالغاية من الدولة هي االلتزام مب�س�ؤوليتها
املدنية والقانونية �إزاء احلقوق الطبيعية والو�ضعية
للمواطن ،ومب�س�ؤوليتها الأخالقية اجتاه �آخرة
املواطن ،فم�س�ؤولية الدولة عند الفارابي اجتاه
املواطنني ال تقف عند حد الدنيا فقط بل تتجاوزها
�إىل م�س�ؤوليتها عن م�ستقبل املواطن يف مرحلة ما
بعد املوت ،و�أعتقد �أن الفكر ال�سيا�سي احلديث
والقدمي مل يتعر�ض لهذه امل�س�ألة.
�أما عالقة الإيديولوجية باملواطنة ،فلي�ست
بالأمر اجلديد يف ن�سق الفارابي ،حيث نلم�س �أن
التوجه
وحدة املحتوى املعريف ت�ساهم يف توحيد ّ
لدى جميع املواطنني ،وهي من مهام الرئي�س
الرتبوية يف املدينة ،فالفارابي على حد تعبري
الأ�ستاذ حممد عبد املعز ن�صر �أقرب �إىل �أ�صحاب
الإيديولوجيات اليمينية والي�سارية يف ع�صرنا
احلا�ضر ممن ي�ؤ ّكدون وجوب ملء ر�ؤو�س املواطنني
ملئا �إيديولوجيا مت�شابها ،حتى يكون التجاوب
كامال بني الزعيم و�شعبه ،وتكون اال�ستجابة �أقرب
()31
�إىل الآلية بني �أوامر القائد وطاعة املواطنني
يحدد الفارابي املحتوى املعريف للإيديولوجية
يف مبادئ �أولها :الر�ؤية االنطولوجية للكون ،ثم
الوعي ال�سيا�سي بد�ستور الدولة املنظم لأن�ساقها
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والتنفيذية،
وفحوى الن�ص يبني ذلك" :ف�أما الأ�شياء امل�شرتكة
التي ينبغي �أن يعلمها �أهل املدينة الفا�ضلة فهي
�أ�شياء� ،أ ّولها معرفة ال�سبب الأول وجميع مايو�صف
به ....ثم الرئي�س الأول وكيف يكون الوحي ،ثم
الر�ؤ�ساء الذين ينبغي �أن يخلفونه �إذا مل يكن

العلم قوة ،عبارة � ّأ�س�س بها فران�سي�س بيكون،
مالمح ع�صر جديد يت�سم بالتجاوز ،والرغبة يف
حتطيم كل منظومة الهوتية �أو ميتافيزيقية ،تعمل
على �إعاقة االرتقاء ،والتعاطي الإرادي مع ملكات
العقل ،وقد �أح�سن بيكون يف تو�صيف هذه العوائق
مبنظومة الأ�صنام �أو الأوهام التي حتجب احلقيقة
احل�س امل�شرتك ،وعن مدعي املعرفة ،والتي
عن
ّ
هي:
�أوهام الكهف :ترجع بالأ�سا�س �إىل مكونات
الفرد البيولوجية كمزاجه وطبعه واىل املكت�سبات
الثقافية و�آرائه ،ورغباته الذاتية التي حتول دون
�إدراكه احلقيقة ،في�سجن نف�سه داخلها بينما
يطلب منه عك�س ذلك متاما ،واملطلوب من
الإن�سان ،لأجل تفادي هذه امليول املغر�ضة� ،أن ينمي

 -31جمموعة م�ؤلفني� ،أبو ن�صر الفارابي يف الذكرى الألفية لوفاته،
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة� ،1983 ،ص.254:

� -32أبو ن�صر الفارابي� ،آراء �أهل املدينة الفا�ضلة ،تعليق �ألبري
ن�صري نادر ،دار امل�شرق ،الطبعة الثانية ،بريوت� ،1968 ،ص.146:
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موجودا يف وقت من الأوقات ،ثم املدينة الفا�ضلة
و�أهلها وال�سعادة التي ت�صري بها �أنف�سهم ،واملدن
() 32
امل�ضادة لها وما ت�ؤول �إليه �أنف�سهم بعد املوت..
وي�ؤ ِّكد الفارابي على الأ�سا�س الأخالقي
موحدة،
للأيديولوجية التي ينبغي �أن تكون واحدة ِّ
فيقول يف كتاب ال�سيا�سة املدنية" :ويحتاج يف
كل واحد من �أهل املدينة الفا�ضلة �إىل �أن يعرف
مبادئ املوجودات الق�صوى ومراتبها ،وال�سعادة،
والرئا�سة الأوىل التي للمدينة الفا�ضلة ومراتب
رئا�ستها .ثم من بعد ذلك الأفعال املحدودة التي
�إذا فعلت نيلت بها ال�سعادة ،و�أن ال يقت�صر على �أن
تعلم هذه الأفعال دون �أن تعمل ،وي�ؤخذ �أهل املدينة
بفعلها)) ،من هنا يتبني �أن الأيديولوجية التي يدعو
الفارابي لتلقينها للمواطنني لي�ست �إيديولوجية
منطية �أو ن�سقية تفر�ض بالإكراه على املواطن ،بل
هي �إيديولوجية مبنية على احلجة والربهان ال على
قول القائل الذي هو �إن�سان وامل�ضروب يف ج ِب ّلته
ب�ضروب اخللل والنق�صان على حد تعبري احل�سن
ابن الهيثم.

 .2ايتوبيا العلم:

)Semat, 2, 2, (May 2014

قدراته الذهنية على �إخ�ضاع �آرائه و�أمانيه للنقد
املو�ضوعي ،و احرتام الأ�شياء كما توجد يف الواقع.
يقول العامل االجنليزي توما�س هك�سلي�" :إن مهمتي
هي تدريب �أماين على التكيف مع الواقع ،ال حماولة
تن�سيق الوقائع ح�سب هذه الأماين ،وعلى الإن�سان
�أن يجل�س بني يدي الواقع كطفل �صغري ،و�أن يكون
على ا�ستعداد للتخلي عن جميع الأفكار ال�سابقة
و�أن يتبع الطبيعة بتوا�ضع حينما تقوده ،و�إال فلن
يتع ّلم �شيئا"(.)33
وهام ال�سوق :تن�ش�أ هذه الأخطاء واخلداع عن
اال�ستعمال الفردي وال�سيئ للألفاظ التي ي�ستعملها
كل منهم بطريقته" ،و�سميت ب�أوهام ال�سوق لأن
النا�س متى اجتمعت كما جتتمع يف الأ�سواق ،ال
متلك �أداة واحدة م�شرتكة لتبادل الأفكار"(.)34
وهذا ما عبرّ عنه برغ�سون عندما �أ�شار
�إىل �أن اللغة لي�ست دائما �أداة ط ّيعة و�صادقة يف
نقل �أفكارنا ،فيقول" :ولكن يف �أغلب الأحيان،
�إننا ال ندرك من حالتنا النف�سية �إال انت�شارها
اخلارجي� ،إننا ال ندرك من �أحا�سي�سنا �إال مظهرها
الال�شخ�صي ،املظهر الذي �سجله الكالم ،مرة
واحدة و�أخرية ،لأنه تقريبا ،هو ذاته ،يف نف�س
الظروف ،بالن�سبة �إىل كل النا�س ،و هكذا ،و حتى
يف ذاتنا الفردية ،تهرب منا ذاتيتنا"( .)35فاللغة
التي تعترب عادة �أداة ات�صال و توا�صل و�إبانة عن
الأ�شياء،كثريا ما تكون عائقا �أمام ذلك.
�أوهام امل�سرح :تن�ش�أ مما تتخذه النظريات
واملذاهب الفل�سفية والآراء املتوارثة عن الفال�سفة
من مقام ونفوذ ،فيتلقاها النا�س عن الفال�سفة
�أو عن �أ�صحابها كما يتلقى امل�شاهدون يف امل�سرح
�أقوال املمثلني و ك�أنها تنزل عليهم من عل ،وهم
يتلقونها ويتقبلونها دون �أي فح�ص �أو نقد �أو
 -33و.ا.ب .بيفريدج ،فن البحث العلمي ،ترجمة زكريا فهمي ،دار
�أقر�أ ،بريوت ،ط� ،1968 ،5ص.89:
 -34حممود فهمي زيدان ،اال�ستقراء واملنهج العلمي ،دار اجلامعات
امل�صريةـ الإ�سكندرية� ،1977 ،ص .64
 -35هرني برغ�سون ،ال�ضحك ،ترجمة علي مقلد ،مرجع �سابق،
�ص .102
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برهان"( .)36وهكذا فلي�ست الأوهام جمرد �أخطاء
�أو مزالق يقع فيها النا�س دون ق�صد �أو �شعور ،بل
هي �أ�صلية يف العقل ،داخلة يف ت�شكيله ،و جزء من
تركيبه.
�أوهام القبيلة :تعود «للنق�ص الطبيعي املوجود
يف العقل الإن�ساين ذاته� ،أي يف تركيبه الناق�ص
امل�شوه لطبيعة الأ�شياء و �ألوانها"(� .)37أي �أن العقل
يتوهم معرفة الظواهر و �إدراكها مبا�شرة و لأول
ّ
وهلة يقع نظره عليها ،فيعترب االنطباع الأويل الذي
انطبع يف ذهنه هو التف�سري احلقيقي ،بينما هو يف
الأ�صل جمرد انطباع ح�سي �أويل خادع.
قدِّ م بيكون م�شروعه املدين ،بت�أ�سي�س �أر�ضية
علمية ملجتمع تقني تتجاوز فيه الأوهام يف
كتابه "اطلنط�س اجلديدة" ايتوبيا فران�سي�س
بيكون ،احللم بت�أ�سي�س املجمع �أو الهيئة العلمية
العاملية ،امل�ؤ�س�سة التي تتك ّفل مب�س�ألة البحث
العلمي ،وامل�شاريع التقنية الهادفة اىل االرتقاء
مبلكات االن�سان ،واالنتقال بها من عامل االمكان
اىل عامل املكان ،وقد �أقام بيكون امل�ؤ�س�سة يف
مدينة بن �سامل ،التي يعمل علما�ؤها على اجل ّد
يف اقتنا�ص ،و�صيد املعارف ،وت�ضم هيئة علمية
تعمل على البحث العلمي ،وتفعيل االخرتاع ،لأن
احلياة النموذجية التتح ّقق �إال بالعلم والتقنية،
فالنزوع اىل اال�ستقرار ،والبحث عن ال�سعادة،
�أ�صل فطري يف الطبيعة االن�سانية ،ولي�س و�ضعية
ثانوية ،فاالن�سان ال�صانع وجد قبل االن�سان
احلكيم ،الن الكمال االن�ساين احلا�صل بوا�سطة
التقنية ال يحتاج اىل �إثبات ،و�إن كانت امل�ساوئ
املرتتبة عن توظيف التقنية ال تعدوالحت�صى،
ولكن مرجعية ال�سلب الذي احلق بالتقنية تعود اىل
طغيان الذات بحمولتها الغرائزية يف ا�ستثمارها،
و�أمثولة "بروميثيو�س  "Prométhéت�ستبطن رغبة
االن�سان يف احل�صول على التقنية لتحقيق ال�سعادة
املن�شودة ،لأن اكت�شاف النار حلظة حت ّول وانتقال
36- Bertrand vergely, le dico de la philosophie, ED,
Milan Toulouse, 1998, p.79.

 -37حبيب ال�شاروين ،فل�سفة فرن�سي�س بيكون ،مطبعة النجاح
اجلديدة( ،املغرب) ط� 1981/ 1ص .55
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ّ
التح�ضر االن�ساين،
من م�ستوى البدائية اىل مقام
أهم خا�صية مميزة للمكان املعي�ش هي النق�صان،
ف� ّ
�أما املكان املتخ ّيل فهو عامل يتّ�سم بالكمال ،واملعرب
الذي ينقل املكان من عامل النق�صان اىل عامل
ج�سدها ،وم ّثلها االن�سان
الكمال هو التقنية التي ّ
بت�ضحية بروميثيو�س ،الرمز واملالك الأعلى الذي
ي�ضع امل�صلحة االن�سانية فوق كل اعتبار.

 .3ايتوبيا التقنية:

التقنية كمطلب ح�ضاري ،و�إن�ساين خما�ض،
وجت�سيد فعلي لعملية التفل�سف ،وقد كان غاليلي
املرجع الرئي�س جل ّل النظريات الفل�سفية التي تهدف
اىل جت�سيد حلم ال�سعادة االر�ضي للب�شرية من خالل
التقنية ،و�أهم االيتوبيات التقنية يوتوبيا �شارل فورييه
ويوتوبيا "مدينة ال�شم�س" للراهب تومازو كامبانيال،
والذي يجعل من ال�شم�س مركزا رئي�سا لفل�سفة املكان،
واملحرك البديل ملركزية الأر�ض ،فكانت اليوتبيات
التقنية تعبري ًا عن �سذاجة نظرية املكان التقليدية.
تقوم فل�سفة كامبانيال على ثالثة مبادئ �أوال
اعتبار الفل�سفة �أداة التجديد لل�ضمري الإن�ساين ،بكل
دالالتها الأخالقية والدينية ،ثانيا الوجود ال�سيا�سي
يتمركز حول ثالثية فل�سفية هي ال�سلطة ،احلب
واحلكمة ،ثالثا الدولة املثالية هي تلك املدينة التي
ميكن �أن تو�صف ب�أنها جمهورية،ي�سيطر فيها مبد�أ
النوعية على جميع عنا�صر الوجود االجتماعي،فهو
على حد تعبري الأ�ستاذة عطيات �أبو ال�سعود من
�أوائل املناه�ضني لفل�سفة �أر�سطو ،وللعلم املدر�سي..
الذي �ساد الفكر الأوروبي يف الع�صر الو�سيط ،كما
�أخذ بالنظام الرتاتبي للكون واملوجودات الذي كان
�سائدا يف الع�صور الو�سطى.)38(..
وميكن القول �أن العوامل الكامنة وراء كتابة
"مدينة ال�شم�س" هي العوامل ال�سيا�س ّية �إذ �أن
معاناته و�شعوره باال�ستالب ،وغياب حق احلرية يف
املجتمع ال�سيا�سي �أو املدين ،كانت من وراء التفكري
يف الكتاب الذي كان م�شروع �إ�صالح �سيا�سي،
 -38عطيات �أبو ال�سعود ،االمل واليوتوبيا يف فل�سفة ارن�ست بلوخ،
�ص.386:
http://journals.uob.edu.bh

كما �أن انتقاده لأر�سطو جعل من فعله جرمية ال
تغتفر يف عرف الكني�سة �آنذاك ،فاتهم من خاللها
بالزندقة والهرطقة ،كما �أنه �شارك يف امل�ؤامرة
لطرد املحتلني الأ�سبان� ،أما العوامل الدينية فهي
�إميانه واعتقاده القوي يف اخلوارق والتنجيم الذي
هو نوع معريف غري مقبول من طرف امل�ؤ�س�سات
الدينية حلد ال�ساعة،كما �أن الت�أثر باملفكر �أو
املنجم نو�سرتادامو�س  1566/1503يبدو جل ًّيا يف
ِّ
عقيدته ويف ت�صوراته ال�سيا�س ّية يف كتاب مدينة
ال�شم�س وما ميكننا قوله �أن االعتقاد ب�أفكار حرة
جتاوزية للواقع ال�سائد ت�شكل م�شكلة فاملعاناة
الفكرية والوجدانية التي يعي�شها املبدع احلريف
ع�صر الظالمية ،ال ميكن �إدراكها بنف�س التجربة
التي كان يعاي�شها �صاحبها.

 .4االيتوبيا املدنية:

امل�شروع الذي تتبناه اليوتوبيات التقنية هو
الرقي ،والعمل على رفع امل�ستوى الإن�ساين ،فرديا
وجماعيا ،وعليه كانت امل�شاريع اليوتوبية املدنية
منوذج ًا رئي�سي ًا يف امل�شروع الطوباوي� ،إذ نالحظ
التقاطع بينها يف امل�س�ألة ،والفرق بينها يكمن يف
قول البع�ض ب�أولوية التغيري املدين يف م�شاريعهم
ال�سيا�سية والفل�سفية ،وما مي ّيزااليتوبيا االجتماعية
�أو املدنية ب�شكل عام االعتقاد ب�أن م�صدر الف�ساد
املدين كامن يف الغلط الفكري ،ويف �سيادة الأهواء
على ملكة العقل ،فاالنحراف الفكري مرجع االدارة
ال�سيئة ،واملجانبة لقيم االن�سانية ،فكهف احلياة
املعا�شة بكل حيثياته الي�ستطيع االرتقاء اىل رواق
احلكمة الفل�سفية املتعالية ،فالأتيوبيات املدنية
تقدِّ م حلوال خارج التاريخ االن�ساين ،وم�ستقال كلية
عن تاريخ االن�سانية ،لأن التاريخ هو تاريخ �أخطاء،
وهذا ما نلم�س مثيال له عند الفيل�سوف الفرن�سي
غا�ستون با�شالر ،ولكن الإ�سقاط الذي قدمه با�شالر
كان احلقل العلمي� ،أ ّما الطوباويون فكانت احلياة
املدنية ف�ضاء لهذه الأخطاء ،ولذا نلحظ داخل
الت�صور الطوباوي تخيل �أمكنة متخيلة جزر �أبكار،
ونائية مل يلم�سها االن�سان بيده ،وال بفكره ،كما
ارتبطت الت�صورات الطوباوية بلحظات االنحطاط،

)Semat, 2, 2, (May 2014

واالبتعاد عن القيم داخل احل�ضارات ،فكلما انتاب
التفكك قيما جديدة وعجزت قيم جديدة نا�شئة
عن ال�سيادة ،مثلت املدينة الفا�ضلة ملخيلة النا�س،
جمموعات كانوا �أم �أفرادا.
ايتوبيا افالطون:
النظام النموذجي يف الفل�سفة
ا لأفالطونية هو النظام ال�سوفوقراطي،
النظام القائم على �سيادة العقل واحلكمة،
والنظام املطلق الذي ال يخ�ضع فيه احلاكم لغري
منطق الفل�سفة واحلكمة ،فالعبقرية ال�سيا�س ّية
وليدة احلكمة وهي �أعلى من القانون" ..فحكومة
العقالء والفال�سفة ف�ضال عن �سلطتها املطلقة
والفردية .يجب �أن تكون ذات �سلطان كلي
و�شامل تهيمن على جزئيات وعموميات حياة
()39
الإن�سان".
من املالحظات التي نرغب يف تقدميها هو �أن
�أفالطون كان مثاال للواقعية واملو�ضوعية وحجتنا يف
ذلك ن�ستهلها بتحليل م�صادر الفكر الأفالطوين،
ف�أول املعطيات �أنه قام بدرا�سة ت�شخي�صية
وحتليلية للد�ساتري "درا�سة د�ستورية" ولأنظمة
احلكم "درا�سة �سيا�س ّية" ،والكتاب الثامن من
اجلمهورية يقر بواقعية املرجعية ال�سيا�س ّية التي
اعتمد عليها �أفالطون "فالنظم ..هي حكومة
كريت ،وا�سربطة التي �أجمع النا�س على امتداحها،
والثانية احلكومة االوليغاركية ،والتي هي ملأى
بامل�ساوئ؛ والثالثة الدميقراطية ،والرابعة هي
اال�ستبداد ،واحلكومات ال�صغرى ..ميكن اعتبارها
داخلة يف �سلك هذه الأربع كحلقات �صغرى ،)40(...
ويعتقد بع�ض الباحثني �أن النظام االجتماعي الذي
ق ّدمه �أفالطون له �أ�صول تاريخية( ..)41فالديانة
تق�سم النا�س �إىل �أربع طبقات :طبقة
الهندية التي ّ
الكهنة الذين خلقوا من ر�أ�س براهما ،وطبقة
-39طعيمة اجلرف ،املدينة الفا�ضلة بني املثالية والواقعية يف
الفل�سفة اليونانية ،مكتبة القاهرة احلديثة ،القاهرة،1968 ،
�ص( 76:د،ط)
� -40أفالطون ،جمهورية �أفالطون ،ترجمة حنا خباز ،دار القلم،
بريوت ،الطبعة اخلام�سة � 1985ص236:
 -41حممد �سيد احمد امل�سري ،املجتمع املثايل يف الفكر الإ�سالمي،
دار املعارف ،م�صر ،الطبعة الثانية� ،ص( 148:د.ت)
http://journals.uob.edu.bh
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احلرا�س واجلنود الذين خلقوا من ذراعيه ،وطبقة
احلرفيني الذين خلقوا من �ساقيه ،وطبقة الأرقاء
من قدميه،تقرتب بع�ض ال�شيء من التق�سيم
الأفالطوين ،كما يظهر البعد العملي عند �أفالطون
يف ت�أ�سي�سه للأكادميية الذي توىل مهمة تربية
الفال�سفة وتخريج احلكام منها،فلم يكن كما
يعتقد البع�ض رجال حاملا بل فيل�سوفا بحق ونرتكه
يعرب عن نف�سه" والآن �أال توافقني على �أن خطة
دولتنا ود�ستورنا لي�س حم�ض �أوهام و�أنه �إذا كان
حتقيقها �صعبا فهو ممكن؟)(.)42
تقوم العدالة يف نظر �أفالطون يف قيام املجتمع
النموذجي ،والذي يبنى على �أ�سا�س الطبقية
والتفاوت االجتماعي ،لأن النظرة املو�ضوعية
واملن�صفة تق ّر بالطبقية �أو بالرتاتبية داخل املجتمع
فاالختالف م�س�ألة طبيعية ال ينكرها عاقل،
وت�صنيف �أهل احلكمة والعقل مع عامة النا�س
خطر على العامة ولي�س على احلكماء ،فتقدميهم
م�س�ألة �ضرورية لل�صالح العام ،فحاجة العامة �إىل
العلماء �أحوج من حاجة العلماء للعامة ،فالإن�صاف
يقت�ضي التفاوت ،فالغاية من التفاوت هو الإتقان
يف الأداء الوظيفي ،فهذه املدينة النموذج تقوم على
مبد�أ هو �أن لكل �شخ�ص وظيفة واحدة ،واجلنود
هم �صناع حرية املدينة� ،أما الفال�سفة فهم
�صناع الف�ضيلة العامة كلها فاملواطنة "هي حرفة
من نوع �آخر ،ولأن مكان احلرفة �أو الفن لي�س يف
اجل�سم(.)43
والتناظر القائم بني الدولة والفرد قائم يف
ت�صنيف الفئات االجتماعية �إىل ثالث ،ف�إذا
كانت النف�س الب�شرية ترتكب من ثالث عنا�صر
العقل وال�شهوة والغ�ضب والتي تقوم على نظرية
�أفالطون يف املعرفة التي ت�صنف �إىل نوع خا�ص
بالإح�سا�س وهو يقابل "القوة ال�شهوية يف النف�س"،
و�آخر خا�ص بالت�صور ال�صادق وهو يقابل النف�س

� -42أفالطون ،جمهورية �أفالطون ،مرجع �سابق �ص155:
 -43ليو �سرتاو�س ،تاريخ الفل�سفة ال�سيا�سية� ،ص70:
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الغ�ضبية ،وثالث خا�ص بالعلم "القوة العاقلة "
والدولة ترتكب �أي�ضا من هذه الطبقات الثالث
طبقة احلكام احلكماء ،طبقة اجلند ،طبقة العامة،
وهذا التق�سيم كما قلنا �سابقا ال ينطلق من ر�ؤية
فوقية يحتقر فيها �أفالطون عامة النا�س "طبقة
املنتجني من زراع ورعاة و�صناع" بل ينطلق من
مبد�أ تق�سيم العمل بني �أفرادها ،فكل طبقة من
هذه الطبقات ينبغي �أن ت�ؤدي وظيفتها على
الوجه الأكمل متح ّلية بف�ضيلتها ،فالدولة ت�شبه
اجل�سد ،فكل ع�ضو مكلف ب�أداء وظيفة ما ،والتكامل
الوظيفي يقت�ضي �أداء املهام ب�إتقان ،ولذا ال ينبغي
تدخل طبقة يف �صالحيات �أخرى لأن ف�ساد الدولة
ي�صبح حتمي ًا والزم ًا "�إذ من اخلطر الوبيل على
الدولة �أن يتبادل النجار واحلذاء حرفتيهما �أو �أن
يتبادال�أدواتهما و�أجورهما �أو �أن ي�صر �شخ�ص واحد
على القيام باحلرفتني معا).
الق�صد الأفالطوين مل يكن تربيرا للتفاوت
الطبقي بل كان حماولة لتوزيع الكفاءات ،واملهام
داخل الدولة على �أ�سا�س العدالة ،فالعدالة هي
�أداء كل مواطن للواجب الذي يتنا�سب مع طبيعته
وجند نف�س املوقف عند الأ�ستاذ م�صطفى الن�شار
�إذ يقول�" :أعتقد �أن �أفالطون مل يق�صد و�ضع
نظام طبقي متحجر كما قال ن ّقاده بقدر ما كان
يحاول بناء دولته املثالية على �أ�سا�س اقت�صادي
�سليم متوازن يقوم على تبادل املنافع بني طبقات
الدولة و�أفرادها بحيث يحل هذا التبادل للمنافع
حمل الفردية الأنانية التي يريد كل فرد يف �إطارها
يتخ�ص�ص يف �شيء
�أن يقوم بعمل كل �شيء دون �أن ّ
بعينه فيتقنه)(.)45
ايتوبيا توما�س مور:
ولد ال�سري توما�س مور يف لندن يف ال�ساد�س
�أو ال�سابع من فرباير  ..1478وكان �أبوه جون مور
قا�ضيا يف املحكمة العليا ،ودخل جامعة �أك�سفورد،
() 44

 -44عبدالرحمن بدوي ،مو�سوعة الفل�سفة ،اجلزء الأول ،املرجع نف�سه
�ص.179:
 -45م�صطفى الن�شار تاريخ الفل�سفة اليونانية من منظور �شرقي،
دار قباء للطباعة والن�شر والتوزيع ،م�صر� 2000 ،ص( 269:د.ط )
http://journals.uob.edu.bh

وهو يف الرابعة ع�شرة ،حيث �أتقن الالتينية ..ثم
در�س القانون يف لندن وتوطدت بينه وبني ارازم�س
 Érasmeعامل الإن�سانيات ال�شهري الذي زار
اجنلرتا ،حيث �ألقى حما�ضرات يف لندن عن كتاب
�أوغ�سطني "مدينة اهلل" ،ورمبا كانت البذور الأوىل
() 46
ملا �أودعه بعد ذلك من �أفكار يف كتابه "يوتوبيا"..
وكان توما�س مور حماميا بارزا،وع�ضوا يف
نقابة املحامني بلندن ،و�أ�ستاذ حقوق ،وع�ضو
برملان ،و�سفري �ش ّرفه امللك هرني الثامن ب�أن �أغدق
عليه �أعلى حظوة حني جعله يف عام  1529رئي�سا
لق�ضاة �إجنلرتا ،وذلك قبل �أن ينتهي به الأمر لأن
يقطع ر�أ�سه يف عام  1535كما عرف ب�إخال�صه
وتقواه ،والتزامه بالقيم الأخالقية.
يبدو لنا �أن ال�سعادة هي املطلب اخلفي يف كتاب
يوتوبيا ،وامل�شروع ال�سيا�سي املثايل الذي عنون به
كتابه� ،إذ نلحظ من العنوان ذلك� ،إذ يت�ألف من
ثالث جمل :الأوىل ال�سيا�سة املثلى للدولة ،وو�صف
يوتوبيا ،الثانية :حديث روفائيل هيتلوداي ،الثالثة
كما يرويه توما�س مور مواطن ،ورئي�س �أمن
املدينة ال�شهرية لندن اجلملة الأوىل حت ّدد الغاية
الأخالقية من الدولة ،فهي �أداة وو�سيلة لتحقيق
وجت�سيد القيم الأخالقية ،فاملثايل هو "املن�سوب
اىل املثال ،ويطلق على �صورة ال�شيء الكاملة� ،أو
على ما يحقق هذه ال�صورة حتقيقا تاما ")47(..
�أما اجلملة الثانية فهي جملة ت�ؤدي دور الو�سيط
بني املطلب والطالب" ،ورافاييل هيتلوداي ترادف
باليونانية ماهر يف الهذر(.)48
وال��ع��ب��ارة تبعا ل��ل�ترج��م��ة" :حديث راف��اي��ي��ل
هيتلوداي" فهي ترمز للأ�سلوب امل�ستخدم يف
التعبري عن الغاية وهو احلكاية يف �صيغة احلوار
�أوال ،وب�صيغة ال�سرد يف الكتاب الثاين ،فاحلديث
هو اخلطاب واال�سم كما يقول ول ديورانت معناه
-46عبدالرحمن بدوي ،مو�سوعة الفل�سفة ج 2امل�ؤ�س�سة العربية
للدرا�سات والن�شر ،بريوت ،ط� 1984 1ص483:
-47جميل �صليبا ،املعجم الفل�سفي اجلزء الثاين ،دار الكتاب
اللبناين ،بريوت� 1982 ،ص( 336:د.ط )
 -48ول ديورانت ،ق�صة احل�ضارة ،اجلزء الرابع ،املجلد ال�ساد�س،
ترجمة ،عبداحلميد يون�س ،دار اجليل ،بريوت� ،ص( 106:د.ط.ت)
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امل��ه��ارة ،وال��ق��درة على ال�صناعة اللفظية� ،أم��ا
اجلملة الثالثة  -كما يرويه توما�س مور املواطن،
فتقدمي م��ور ل�صفة وا���س��م امل��واط��ن ،قبل رئي�س
امن دائ��رة لندن يفيد البعد املواطني ال��ذي كان
ميلكه م��ور ،فهو فعال من��وذج امل��واط��ن ال�صالح،
وبالتايل ف�إن القيم التي يقيم عليها املواطنة هي
قيم املجتمع اليوتوبي ال���ذي عا�صمته ام���ورات
 Amaurateفاملواطن الفا�ضل ال ميلك �إال �أن يت�صور
جمتمع "�أف�ضل ومثايل" عرب الكالم ،و�إذا كانت
املواطنة احلقيقية تتج�سد يف امل�شاركة ال�سيا�س ّية،
واحلق يف �صنع القرار وعزل احلاكم �إذا انحرف
عن امل�سار املنوط به من قبل الناخبني ،ف�إن هذه
الداللة وا�ضحة وبينة يف كتاب يوتوبيا لتوما�س
مور يف عدة مواطن من الكتاب ،ومنها" :وي�شغل
احلاكم من�صبه طوال احلياة ،ما مل يعزل �إن �أت ّهم
بامليل للطغيان� ،أما الر�ؤ�ساء الأول فينتخبون �سنوي ًا
ولكنهم ال ي�ستبدلون بغريهم �إال ل�سبب قوي.)49(...
ميلك احلاكم يف مدينة "مور" القدرة
وال�صالحية يف البقاء على ال�سلطة مدى احلياة،
فم ّدة احلكم غري حم ّددة د�ستوريا ،نظرا لعدم
�أهميتها ،فلي�س املهم �أن يبقى احلاكم مدة �أطول
�أو مدة �أق�صر ،املهم االلتزام بالقيم الأخالقية،
وجت�سيدها بني �أفراد ال�شعب ،وال�سعي اىل الر ّقي
واالرتقاء ؛وال�شعب ميلك عرب مم ّثليه ال�صالحية
يف عزل احلاكم ،وهذه القيمة تت�ص ّدر ال�س ّلم
القيمي ملبد�أ املواطنة ،فالطغيان �أو اال�ستبداد
كاف لعزله وا�ستبداله ،واللطيف يف حديث مور �أن
امليل �إىل اال�ستبداد كاف للعزل ،وال ينتظر ال�شعب
ممار�سة الطغيان من قبل احلاكم ،كذلك اتهام
مواطن من اجلزيرة للحاكم �أي�ضا كاف لعزله،
و�أعتقد �أن م�ضمون هذه العبارة كاف للتدليل
 .-49توما�س مور ،امل�صدر نف�سه� ،ص131:
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على ت�ضمن الكتاب لفكرة وقيمة املواطنة ،ومن
بني اللحاظ ال�سيا�س ّية ،والأخالقية التي ت�ضمنها
الكتاب �أي�ضا امل�شاركة يف القرار ،والت�سيري عرب
االنتخاب ،والن�ص التايل يك�شف عن هذه القيمة:
"تختار كل ثالثني �أ�سرة �سنويا ممثال �أو رئي�سا
لها ،كان يدعى بلغتهم القدمية �سيفوجرانت� ،أما
يف اللغة احلديثة فيدعى فيالرك ،ويقام على كل
ع�شرة من الفيالرك والأ�سر التابعة لهم �شخ�ص
كان يدعى قدميا ترانيبور� ،أما الآن في�سمى
بروتوفيالرك �أو الرئي�س الأول ،وتنتخب الهيئة
امل�ؤلفة من الر�ؤ�ساء �أو ال�سيفوجرانت ،ويبلغ عددها
مائتي �شخ�ص ،بعد �أن تق�سم على اختيار الرجل
الذي تراه �أف�ضل املر�شحني ،و�أكرثهم نفعا ،بطريق
االقرتاع ال�سري ،حاكما ،على �أن يكون �أحد �أربعة
ير�شحهم ال�شعب ،بحيث يختار واحد من كل من
الأحياء الأربعة للمدينة لري�شح للمجل�س ،).ويبدو
�أن امل�شاركة للمواطنني يف امل�سائل ال�سيا�س ّية جتري
�سنويا ،ولتحقيق العدالة بني �سائر املواطنني تختار
كل ثالثني �أ�سرة ممثال عنه ،حتى ي�ساهم اجلميع
يف القرار ال�سيا�سي عرب االنتخاب واالختيار القائم
على العدالة والأخالقية ،و�آلية االنتخاب �أو التمثيل
ت�أخذ ترتيبات معقدة حتى ت�صل �إىل احلاكم
الأول ،واملعيار الذي يقوم عليه اختيار املمثلني هو
الف�ضيلة "بعد �أن تق�سم على اختيار الرجل الذي
تراه �أف�ضل املر�شحني و�أكرثهم نفعا) ،فالأخالق
وااللتزام بالقيم هو عنوان املمار�سة ال�سيا�س ّية،
والبت يف ق�ضايا عامة دون علم املمثلني جرمية ال
املت�صلة بال�صالح العام
تغتفر�" :أ ّما مناق�شة الأمور ّ
خارج جمل�س ال�شعب فيع ّد جرمية من الدرجة
الأوىل" ،فال�سلطة وال�سيادة لي�ست ملكا للحاكم بل
ملكا لل�شعب ،وهي ما �سي�صطلح عليه الحقا جان
جاك رو�سو بالإرادة العامة.
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