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مقدمة

بداخلنا. تستعر التي النار هي األحالم

برييس مارج

إنها إذ إليها؛ التطلُّع مجرد تستحق ال «يوتوبيا» تضم ال للعالم خريطة أي
اإلنسانية تستقر وعندما دائًما. اإلنسانية فيه تستقر الذي الوحيد البلد تغفل
هو فالتقدم إليه؛ تنطلق أفضل، بلًدا تجد وعندما خارًجا، تنظر فإنها هناك،

الواقع. أرض عىل اليوتوبيات تحقيق

وايلد أوسكار

اليوتوبية. الرُّؤى من املزيد بالفعل نحتاجه ما آخر
فالرشتاين إيمانويل

اليوتوبيا! هي هذه إذن
… حسنًا كذلك؟ أليس

عذًرا؛ أستميحك
الجحيم. أنها اعتقدُت

بريبوم ماكس



اليوتوبية

الواقعي الخري من القليل فأقل اليوتوبيا؛ يف إمارة من أفضل ميدلسكس يف ان فدَّ
باملستحيالت. روعة الوعود أكثر من أفضل

ماكويل بابنجتون توماس

بعد. تنضج لم حقائق تكون ما كثريًا اليوتوبيات

المارتني دي برا دي لوي ماري ألفونس

الذي الخيايل البلد اسم لتكون «يوتوبيا» كلمة (١٤٧٨–١٥٣٥) مور توماس صاغ
«كتاب اسم تحت بالالتينية واملنشور ،١٥١٦ عام يف ظهر الذي القصري كتابه يف وصفه
يوتوبيا»، اة امُلسمَّ الجديدة والجزيرة للجمهورية امُلثَْىل الحكومة عن ا حقٍّ وممتع مفيد
من مأخوذ utopia يوتوبيا لكلمة اإلنجليزي واملقابل «يوتوبيا». باسم اآلن واملعروف
ou البادئة من مأخوذ u والحرف موقًعا، أو مكانًا تعني التي topos اإلغريقية الكلمة
للقارئ قدم يوتوبيا»، جزيرة عن أسطر «ستة مور كتاب ويف بدون. أو ال تعني التي
نتيجًة الطيب). املكان أو السعيدة األرض (أي Eutopia كلمة يوتوبيا عىل تطلق قصيدة
طيب مكان إىل تشري مكان، أي يف ليس أو الَمكان تعني التي يوتوبيا، كلمة أصبحت لذلك،

موجود. غري
اإلغريقية باللغتني يقرءون كانوا عرش السادس القرن يف املثقفني أغلب أن مع
كتاب نرش مع األخرى األوروبية اللغات utopia كلمة دخلت ما رسيًعا فإنه والالتينية،
ونظًرا .١٥٥٠ عام يف والفرنسية ،١٥٤٨ عام يف واإليطالية ،١٥٢٤ عام يف باألملانية مور
عام حتى باإلنجليزية الكتاب يُتح فلم اإلنجليزية، إىل كتابه ترجمة عارض قد مور ألن

صهره. ترجمه عندما ١٥٥١
عليها تأسس معروفة غري جزيرة تكتشف سفينة مور ر صوَّ «يوتوبيا»، كتابه ويف
إنه السن. كبار حكماء رجال يُحكمه كان لكنه النطاق، واسعة مساواة عىل قائم مجتمع
ملواطنيه حياة ر يوفِّ كان لكنه قاسية، وعقوبات ا جدٍّ قواننيصارمة له أبوي، هرمي مجتمع
اليوتوبيا. خصائص هي تلك حينها. إنجلرتا ملواطني املتوفرة الحياة من كثريًا أفضل
حقيقية، كانت لو كما وتمثلها سيئة)، بعُد فيما (تصبح طيبة أماكن عن تتحدث إنها
والوجبات والرتبية واألرسة الزواج ر وتصوِّ اليومية، حياتهم يعيشون أناًسا فتستعرض
للتحوُّل التصوير هذا إن واالقتصادية. السياسية النظم إىل إضافة ذلك، شابه وما والعمل
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مقدمة

مجريات يف التحول هذا إال اليوتوبية وما اليوتوبيا، يميز ما هو اليومية الحياة يف الحادث
اليومية. الحياة

بأنه معروًفا إنجليزيٍّا وكاتبًا وسياسيٍّا محاميًا (١٤٧٨–١٥٣٥) مور توماس كان :1 شكل
عليه أَنَْعَم الربوتستانتي. اإلصالح لحركة ومناهض النهضة، لعرص ينتمي إنساني ه توجُّ ذو
عىل التوقيع رفضه بسبب وأُعدم له، قدمها التي خدماته نظري فارس برتبة الثامن هنري
الكاثوليكية الكنيسة وأعلنته إنجلرتا، يف للكنيسة رئيًسا الثامن بهنري فيه يعرتف قَسم
هانز رسم وقد .(١٥١٦) «يوتوبيا» كان كتبه وأشهر .١٩٣٥ عام يف قديًسا الرومانية

.١٥٢٧ عام يف ملور الشهرية اللوحة هذه تقريبًا–١٥٤٣) ١٤٩٨) الصغري هولباين

طويل تاريخ فعليٍّا نفسها فللفكرة «يوتوبيا»، كلمة صك َمن هو توماسمور أن رغم
كلمات اللغة إىل وأُضيفت طويل، بوقت للكلمة مور ابتكار قبل الفكرة ظهرت فقد ومعقد؛
السيئ، املكان تعني التي «ديستوبيا» مثل اليوتوبيات، من مختلفة أنواع لوصف أخرى
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اليوتوبية

(١٦٩٤ عام يف (املولود يونج لويس هنري علمنا، قدر عىل مرة، ألول استخدمها والتي
شائًعا استخدامها وأصبح الذهبية»، أبوللو أيام أو «يوتوبيا: عمله يف ١٧٤٧ عام يف وذلك
لرصف طريقة «يوتوبي» بأنه ما يشءٍ وْصف — جدٍّا مبكر وقت منذ — وأمىس اآلن.

واقعي. غري لكونه عنه؛ النظر
وأطول، أفضل لحياة رًؤى ويُكوِّنون معيشتهم، ظروف من الناس يستاء ما دائًما
القلُق البعَض ساور بعضاألحيان، ويف املوت. بعد تستمر وأبدية أحسن لحياة ويتطلعون
الحياة، هذه سوء كان مهما أنه واعتقدوا املمات، بعد أسوأ حياة يعيشوا أن احتمال من
واألسوأ األفضل بني اليوتوبية يف كبري انقسام أول َظَهَر ثَمَّ وِمن أسوأ؛ تصبح أن فيمكن

ا. جدٍّ مبكر وقت يف
نعتمد أن يجب لكن أفضل، بحياة مرة ألول أحدهم حلم متى معرفة يمكننا ال
يف موجودة الرؤى وهذه وثقافاتهم، أصحابها كان أيٍّا إلينا، وصلت التي الرؤى أوىل عىل
يعود الذي الطينية السومرية األلواح أحد مثل إلينا، وصلت التي املكتوبة السجالت أقدم
التي باألحالم، كثريًا أشبه لليوتوبيا األوىل الرؤى كانت امليالد. قبل ٢٠٠٠ لعام تاريخه
أحد مشيئة بسبب أو طبيعي نحو عىل يحدث شيئًا أْي نهائيٍّا؛ دخٌل فيها للبرش يكن لم

اآللهة.
التي الطريقة تحسني يمكن كان إن تسأل فهي أسئلة؛ تطرح اليوتوبيا أشكال كل
اليوتوبيا، يف والحياة الحالية الحياة بني أغلبها ويقارن ذلك، يمكن بأنه وتجيب بها، نحيا
به القيام ينبغي ما تقرتح وبذلك اآلن؛ بها نحيا التي الطريقة يف الخطأ أوجه ح وتوضِّ

األوضاع. لتحسني
املسائل إحدى التعريف. عىل اختالفات ثمة املوضوعات، أغلب مع الحال هو كما
واألدب عامة، فكرة باعتبارها اليوتوبية بني التمييز عدم من تنشأ دائًما الناس تحري التي
املتعلقة والكوابيس األحالم إىل تشري فاليوتوبية األدب؛ فروع من فرًعا باعتباره اليوتوبي
ملجتمع تصوًرا تضع ما عادًة التي حيواتها، البرشية الجماعات بها تنظم التي بالسبل
معظم من العكس عىل واليوتوبية، الحاملون. فيه يعيش الذي املجتمع عن كليٍّا مختلف
باألمور املتعلقة املشكالت إىل إضافة اليومية، الحياة عىل تركِّز االجتماعية، النظريات

واالجتماعية. والسياسية االقتصادية
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مقدمة

كوالكفسكي ليشك البولندي الفيلسوف وصف يف الكلمة نطاق عىل التعرف ويمكن
الكلمة: برزت بموجبها التي للعملية (١٩٢٧–٢٠٠٩)

لدرجة واسًعا معنًى املاضيني، القرنني يف واكتسبت، اصطناعيٍّا، مصاغ َكاْسم
عقلية، إىل التفكري، يف طريقة أيًضا وإنما وحسب، أدبي جنس إىل يشري ال أنه
البعيد. املايض إىل تعود ثقافية ظواهر تصوير يف وتُستخدم فلسفي، موقف إىل

اليوتوبية: عىل أُطلق إنني اليوتوبية. عليه تنطوي الذي التعقيد يعرضكوالكفسكي
عام يف (املولودة ليفيتاس روث االجتماع عاملة عليها تُطِلق حني يف االجتماعي»، «الحلم
هذه «تثقيف يف جانبًا اليوتوبيا تكون بحيث للوجود»؛ أفضل طريقة يف «الرغبة :(١٩٤٩
اليوتوبية «أوجه عليه أطلق ما يكمن للكلمة، العريض النطاق هذا إطار ويف الرغبة».
وكما اليوتوبية. االجتماعية والنظرية لليوتوبيا، العميل والتطبيق اليوتوبي، األدب الثالثة»:
مختلفة معاني تحمل الكلمة أصبحت املقدمة، هذه صدر يف املعروضة االقتباسات توضح

مختلفني. ألشخاص
اليوتوبي: لألدب ا —تعريَفنيمتشابهنيجدٍّ عام نحو —عىل اليوم الباحثون يستخدم
الذي فأنا الثاني أما ،(١٩٣٠ عام (املولود سوفني داركو األدبي املنظِّر َوَضَعه األول

وضعته:

االجتماعية املؤسسات فيه تُنظَّم خاصٍّ برشي شبه ملجتمع اللفظي البناء
تلك من مثالية أكثر أسس حسب األفراد بني والعالقات واألعراف، السياسية،
فرضية عن ناشئ انفصال عىل يقوم البناء وهذا املؤلِّف؛ مجتمع يف املوجودة

بديلة. تاريخية
ومكانًا. زمانًا يشغل ما عادًة كبري، بتفصيل معروض موجود غري مجتمع
باعتبارها وأيًضا هنا، معرَّفة هي كما اليوتوبيا تُستخدم القيايس، االستخدام ويف
بتفصيل املعروض املوجود غري املجتمع أي الطيب؛ السعيد للمجتمع مرادًفا
القارئ يراه أن املؤلف يقصد والذي ومكانًا، زمانًا يشغل ما عادًة الذي كبري،

فيه. يعيش الذي املجتمع من كثريًا أفضل املعارص

أشكاًال باستمرار يبتكرون اليوتوبيا عن أعماًال يؤلفون الذين الُكتَّاب إن وحيث
مرنة حدود لليوتوبيا تعريف ألي يكون أن فيجب أفكارهم، لعرض اليوتوبيا من جديدة
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اليوتوبية

يوتوبيا؛ السابق يف عليه نطلق كنا ما اإلطالق عىل تشبه ال املعارصة واليوتوبيات ما. نوًعا
عيوب لتوضيح وتسعى مقاصدها، يف تحديًدا وأقل تعقيًدا، الخصوصأكثر وجه عىل فهي

البرشية.
اآلن — األحيان أغلب يف — عليه نطلق ما عىل لليوتوبيا العميل التطبيق ينطوي
أخرى أسماء السابق يف عليها يُطَلق كان أنه إال الكوميونات، أو املقصودة املجتمعات
ال هنا، العملية. واليوتوبيا اليوتوبية، والتجارب اليوتوبية، املجتمعات ذلك يف بما كثرية،
تغيريات مع كثريًا تعريِفي الباحثني من كثريٌ يَستخدم لكن عليه، متََّفق تعريف أي يوجد

ييل: ما عىل ينص والذي طفيفة،

إن وأطفالهم، أكثر أو بالغني أفراد خمسة من مجموعة هو املقصود املجتمع
لتعزيز مًعا يعيشوا أن واختاروا نووية، أرسة من أكثر من قادمني ُوجدوا،

بينهم. فيما عليه اتفقوا آخر ما لغرٍض أو املشرتكة، قيمهم

عىل — عام بوجه — مقصوًرا األوقات من وقت يف لليوتوبيا العميل التطبيق كان
من لكثري وصًفا باعتبارها اآلن «يوتوبيا» كلمة الستخدام نظًرا ولكن املجتمعات، تلك
الحاالت بعض ويف أفضل، مجتمع إلقامة تسعى التي والسيايس االجتماعي النشاط أنواع
العميل التطبيق عمليات وكل السابق. يف عليه كانت مما أوسع فئة فهي شخصيٍّا؛ تحوًُّال
املجتمعات إىل ون فامُلنْضمُّ اليومية؛ للمجريات الخيايل ال الفعيل ل التحوُّ تتناول لليوتوبيا
من أخرى أشكال يف املشاركون يفعل كما حياتهم، تغيري محاولة يختارون املقصودة

مختلفة. بُطرق لكن لليوتوبيا، العميل التطبيق
التحليل؛ يف طريقة باعتبارها اليوتوبيا اليوتوبية: االجتماعية النظرية تتضمن
–١٨٩٣) مانهايم كارل االجتماعي املنظِّر كان التي واأليديولوجية، اليوتوبيا بني والعالقة
منذ مختلفة بطرق آخرون استخدمها والتي ،١٩٢٩ عام يف إليها أشار من أول (١٩٤٧
إرنست األملاني املاركيس الفيلسوف مثل مفكرون بها استخدم التي والطرق الحني؛ ذاك
(١٩٠٧–١٩٨٥) بوالك إل فريدريك الهولندي االجتماع وعالم ،(١٨٨٥–١٩٧٧) بلوخ
الالهوت علم يف سيما ال الدين، يف اليوتوبية ودور االجتماعي؛ التغري لتفسري اليوتوبيَة
مفهوم أنها آخرون رأى حني يف الهرطقة، من نوع أنها البعض رأى حيث املسيحي؛
بني واملناظرات الكولونيالية؛ بعد وما الكولونيالية نظريتَي يف اليوتوبيا ودور أسايس؛

الكتاب. هذا دفتَي بني كلها املداخل هذه وسنتناول لها. واملناهضني للعوملة املؤيدين
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يف حدثتا طويالن تاريخان لهما معقدتان ظاهرتان املقصودة واملجتمعات اليوتوبية
مكان ومن آلخر، زمان من كبريًا اختالًفا تختلفان فهما لذلك، نتيجة ومختلفة؛ عديدة أُطٍر
بداية نقطة يكون قد يشء كل يجمع التعميم من مستًوى عىل التعريف فإن لذا آلخر؛
علينا ينبغي ثم ومن تحدث؛ وهي الفعلية الظواهر عن بالقليل إال يخربنا لن لكنه مفيدة،
التشابه، ألوُجه نصل بحيث مناسب، نحو عىل الفرعية الفئات مختلف مواصفات تحديد
نقاش أي يكون أن يجب الخصوص، وجه وعىل بينها. فيما االختالف أوجه عىل ونتعرف
بالرؤى تبدأ التي الخاصة، حياته دورة مجتمع لكل أن مدرًكا املقصودة املجتمعات حول
أي يف ممكنًا املوت ويكون املوت؛ وغالبًا والنضج، والنمو امليالد إىل املسبق والتخطيط

املجتمع. حياة مراحل من مرحلة
الطيب. للمكان املشكِّلة العنارص حول جوهرية اختالفات توجد أن املمكن ومن
،(١٩٤٨) تو» «والدن رواية هي العرشين القرن إىل تعود التي الكالسيكية والحالة
مجتمًعا تصف رواية وهي (١٩٠٤–١٩٩٠)؛ سكينر إف بي النفس عالم لصاحبها
طيبًا، مكانًا باعتباره واضح نحو عىل كثريون رآه — سلوكي نفس عاِلم أنشأه — صغريًا
وال النموذج، هذا عىل املجتمعات بعض أُقيمت املثايل. املقصود للمجتمع دليًال وحتى بل
تختلف شمويل. ملجتمع صورًة باعتبارها الرواية آخرون رأى حني يف قائًما، بعضها يزال
وتتغري فيها، يعيشون بمن مقارنًة الخارج من يالحظونها َمن ِقبَل من للمجتمعات النظرة
املجتمعات إىل يُنظر ما كثريًا املثال، سبيل عىل والناس. املجتمعات تغري مع النظرات تلك
كنت إن بغيضة وأماكن فيها، تعيش طفًال كنت إن رائعة أماكن أنها عىل املقصودة

مراهًقا.
بالرضورة. بينها الفصل يمكن ال أنه رغم األقل، عىل أهداف ستة اليوتوبي لألدب
غري أو مرغوب ملجتمع وصًفا تكون أن يمكن أو فانتازيا، مجرد اليوتوبيا تكون أن يمكن
به. االقتداء يتم أن يجب نموذًجا أو للواقع، بديًال أو تحذيًرا أو استقراءً أو فيه، مرغوب
من أنه إثبات وهو أال سابًعا؛ غرًضا يضيف يوتوبيا هيئة عىل املقدم املقصود واملجتمع
ومستقبلها البرشية إىل لليوتوبية املؤيد ينظر الحارض. الوقت يف أفضل حياة َعيْش املمكن
أما يوتوبيا. النتيجة تكون ما فعادًة أمل، نظرة النظرة كانت إن خوف. نظرة أو أمل نظرة
األساس يف هي اليوتوبية لكن ديستوبيا. العادة يف النتيجة فتكون خوف، نظرة كانت إن
ما كثريًا وبالطبع، موجود. غري ملجتمع وصف إىل عام أمل بتحويل وتتسم أمل، فلسفة
الخرافية الحكايات بعض يف كما ما، نوًعا ساذجة لرغبة تلبية كونه عىل األمل يزيد ال
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بدقة). تحليلها جرى إن ديستوبيات إىل تتحول الخرافية الحكايات معظم كانت (وإن
هذا لكن األفضل. إىل املجتمع لتغيري محاولة ألي رضوري األمل فإن اآلخر، الجانب عىل
الذين اآلخرين عىل املرغوب املستقبل عن فكرته فرض أحدهم يحاول أْن احتماَل يطرح
إىل حلمهم نقل يحاولون عندما املعضلة هذه اليوتوبيون يواجه ما ودائًما يرفضونها.
تتحقق أن يمكن وهل اآلخرين؟ عىل فرضه فكرة مع متوافق حلمهم هل الواقع؛ أرض

الالمساواة؟ خالل من املساواة أو الالحرية؟ خالل من الحرية
يف منعكسة لليوتوبية واإليجابية السلبية التقييمات من لكلٍّ وجيهة أسباب ثمة
صفحات عرب األسباب تلك تناول وسيجري املقدمة، هذه صدر يف املعروضة االقتباسات
نسخ فرض ملحاولة نتيجة العرشين القرن يف قوية السلبية التقييمات كانت الكتاب.
أماكن ويف والصني السوفييتي االتحاد يف الشيوعية سيما ال الطيبة، الحياة من بعينها
يف السيايس اإلسالم حركة من طالبان ونسخة أملانيا يف القومية االشرتاكية وكذلك أخرى،
ملواجهة الرئيسية الوسيلة بوصفها إيجابية اليوتوبية إىل آخرين نظرة كانت أفغانستان.

املحاوالت. هذه مثل
يل فإن الكتاب، هذا يف ومتوازن شامل عرض تقديم إىل أهدف أنني من الرغم عىل
وضع لتحسني رضورية اليوتوبية أن هو طرحي العام، املجمل يف تناوله؛ أود معينًا طرًحا
لكني خطًرا. يشكلوا أن ويمكن مخطئون لليوتوبية فاملناهضون املضمون، وبهذا البرش.
فهي — بالفعل هذا حدث وقد — خاطئ بشكل اليوتوبية استُخدمت إن بأنه أيًضا أدفع
خطًرا؛ أيًضا يشكلوا أن ويمكن مخطئون لليوتوبية فاملؤيدون املضمون، وبهذا خطرية.

تداركها. إىل وتسعى لليوتوبية، املتناقضة الطبيعة الخاتمة تستكشف لذا
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األول الفصل

والفاسدة الطيبة األماكن

اليوتوبيا تقليدا (1)

وال خوًفا األرض تُنبت لم الرشب. كماء للجميع مكفوًال السالم كان بدايًة،
وكعكات بالجداول، ينساب النبيذ فكان تلقائيٍّا، َظَهَر احتاجوه ما فكل مرًضا؛
أكثرها يتناولوا كي إليهم متوسلة الناس، أفواه أمام الخبز أرغفة تزاحم الشعري

بذلك. سمحوا إن بياًضا،

«أمفيكتينيز» تليكليديس،

الناتجون واألطفال بينهم، مشرتكة نساؤهم كانت بل زوجات، من يتزوجوا لم
بالقدر الجميع وعاملهم بينهم، فيما مشرتك نحو عىل تربوا الوضع هذا عن
يُرضْعنَهم الالئي النساء كانت ًعا، ُرضَّ أطفاًال كانوا وعندما الحب. من نفسه
أطفالهن؛ عىل التعرف األمهات تستطيع ال بحيث إرضاعهم؛ يتبادلن ما عادًة
معتربين مشاحنات، أي دون دائًما وعاشوا بينهن، غرية هناك تكن لم ثم ومن

النعم. كل رأس الوفاق
«هليوبوليس» إيامبولوس،

األدب فروع من فرع ونشأ ،١٥١٦ عام يف «يوتوبيا» كلمة صك مور توماس أن رغم
1-1 والشكالن أعاله واالقتباسان بكثري، ذلك من أقدم اليوتوبيا ففكرة كتابه؛ َرِحم من
املتعة، عىل إحداهما تركز الطيبة. الحياة من تماًما مختلفتني نسختني يعكسان و2-1
املمارسات من الكثري إتاحة مع والرشاب، الطعام وفرة ومحورها الجسدية، املتعة سيما ال



اليوتوبية

التي طبعته يف «يوتوبيا» مور توماس كتاب عنوان لصفحة املواجهة الصورة :1-1 شكل
الخشب عىل منحوت لرسٍم والصورة يوتوبيا. جزيرة تصوِّر والتي ،١٥١٨ عام يف ظهرت

تقريبًا). تقريبًا–١٥١٩ ١٤٩٤) هولبيان أمربوسيوس صنع من

فانتازيا األوىل االجتماعي. التنظيم عىل األخرى تركز حني يف النسخ؛ بعض يف الجنسية
برش ويحدثها واقعي، نحو عىل فمقدمة الثانية أما اآللهة، أو الرب أو الطبيعة تحققها
بالنسبة اليوم. حتى موجودتني تزاالن وال عتيقتان، النسختني كلتا ذكائهم. باستخدام
رافًدا باعتبارها األوىل آخرون يرى لكن يوتوبيا، لتكون الثانية سوى ترقى ال للبعض،

باليوتوبيا. املعروف النهر يف ا مهمٍّ
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والفاسدة الطيبة األماكن

(١٥٦٧) كوكني» «أرض تقريبًا–١٥٦٩) ١٥٢٥) األكرب بروجل بيرت لوحة :2-1 شكل
كثريٌ تروي التي الوفرة أرض وهي كوكني، يف والطعام الرشاب يف الشديدة الوفرة ر تصوِّ

الفقراء. سوى إليها يصل أن يمكن ال أنه القصص من

ال ثقافة توجد وال الجسد»، «يوتوبيا أو الهروب» «يوتوبيا األوىل النسخة عىل أُطِلَق
عدن، جنة يف توجد الغرب، يف تاريخها يشكل الذي الرتاث يف اليوتوبيات. هذه مثل تضم
الذي الذهبي العرص أو الجنس وفكرة األرض، جنة عن والرومانية اإلغريقية والقصص
املقلوب «العالم تراث إىل وتنتقل األيرلندية. ماكونجلني» و«رؤية املايض، يف موجوًدا كان
كوكني، وأرض البلهاء، وعيد ساتورن، الروماني اإلله عيد يف لتظهر عقب» عىل رأًسا
«الصوم عىل السابق املسيحي االحتفاالت موسم (وهو الكرنفال من املبكرة والصور
تضع حني يف قوة، مراكز يف مؤقت نحو عىل واملقهورين الفقراء تضع جميعها الكبري»)؛
النسخة تلك ابتداع يُعاد ما وعادًة أسبوع. أو ليوم منهم أدنى مراكز يف املفرتضني سادتهم

االقتصادية. األزمات أوقات ويف املقهورة، املجموعات يف الظهور وتعاود جديد، من

الكالسيكية األساطري (2)

فبعضاألجزاء الكثري؛ يف اشرتكت فإنها األساطري، هذه بني اختالفات وجود من الرغم عىل
وكانت بعض، من بعضهم قريبني واآللهة الناس فكان إيجابي، نحو عىل مقدمة كانت
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أغلب لكن الناس. يحتاجه كان آخر يشء وأي الطعام من وفرًة تلقائيٍّا تُنتج األرض
خوف هناك يكن فلم الحارض؛ مشكالت بحل معنيٍّا وكان سلبي، نحو عىل ُعرض األجزاء
ولم للعمل، حاجة هناك تكن ولم البرش، بني رصاع هناك يكن ولم الربية، الحيوانات من
ونهايتها الحياة بداية كانت لهما. حاجة هناك تكن لم ألنه حكومة؛ أو تجارة هناك تكن
هناك تكن فلم اإلطالق؛ عىل يضعن ال أو ألم، دون أطفالهن يضعن النساء كانت َسِلَستنَي؛
كيف أيًضا بعضها فرس مريح. ملوت وال للمواليد، حاجة هناك تكن لم ثم ومن وفيات؛
سبيل عىل الراهن. الوقت يف نعيشها التي الصعبة الحياة إىل الطيبة الحياة من انتقلنا أننا
بالنسبة الوضع وآالم واملوت والعناء الخوف إىل أفضت عدن جنة يف الرب معصية املثال،

للنساء.
العرص مثل الخلق، بعملية الخاصة األساطري هي تأثريًا املبكرة األساطري تلك أكثر
يذهب حيث — املباركني» «جزر مثل اآلخرة، الحياة وأساطري األرض، وجنة الذهبي،
تعود التي األساطري تلك كانت هاديس. السفيل العالم إله وأسطورة — املوت بعد األبطال
لتطور مهمة بداياتها يف اليهودية والديانة والسومرية والرومانية اليونانية للحضارة
الخوخ» أزهار «أرض أسطورة مثل مشابهة، أساطري توجد كما الغربية. اليوتوبية
الذهبي العرص من الكالسيكية الغربية والنسخة القديمة. الحضارات أغلب يف الصينية،
امليالد)، قبل الثامن القرن نهاية يف ظهرت (التي اإلغريقي الشاعر هيسيود نسخة هي

يقول: كتب الذي

أولئك — الخالدون أوجده والذي بالكالم، عليه أُنعم الذي البرشي الجنس كان
زمن يف عاشهؤالء ذهبيٍّا. جنًسا — األوليمب جبل عىل قصور يف يسكنون الذين
بروح حياتهم، أمضوا اآللهة، مثل وتماًما السماء؛ ملك كان عندما كرونوس
العقيمة، الشيخوخة يد تطلهم لم والبالء. التعب عن بعيًدا الهم، من تخلو
من وسلموا واالحتفاالت، باألعياد وتمتعوا يشء، كل يف متساوين دوًما وكانوا
الطيبة؛ األشياء كل لهم كانت النعاس. غلبهم كان لو كما وماتوا الرشور، كافة
منها الكثري تنبت كانت نفسها، تلقاء من محاصيل تنبت كانت الحبوب فحقول
إضافة — كبري وبنبل طواعية، — مًعا العمل ثمار فتشاركوا هم، أما وبوفرة.
من مقربني وكانوا الكثري، الغنم من لهم وكان كثرية، أخرى طيبة أشياء إىل

اآللهة.
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الكاتب نسخة كانت الوسطى العصور ورثتها التي الذهبي العرص نسخة لكن
تشاركها التي الوفرة عىل هيسيود أكد حني يف امليالد)، قبل ٤٣–١٧ / ١٨) أوفيد الروماني
لقضايا منه استجابة يف أوفيد، أضاف املريح. واملوت السعيدة، والحياة بالتساوي، الجميع
محيل، مجتمع ووجود الحروب، نشوب وتجنب واملحاكم، القوانني من التحرر عرصه،

قائًال:

وفق يترصفون الناس كان حني عرصذهبي، يف يعيشون الناس كان املايض، يف
سليم، بإيمان يتمتعون وكانوا قوانني، دون عقاب، من خوف دون إرادتهم،
ولم يخشونها، عقوبات هناك تكن لم صحيح. هو ما كل فعل عىل ويُْقدمون
تهديدات تحمل القوانني عليها محفور منصوبة برونزية لوحات هناك تكن
للرحمة، املتطلعني املذنبني من حشود هناك تكن ولم قانوني، إجراء باتخاذ
يف الناس عاش إذ قضاة؛ هناك يكن لم الواقع يف قاضيهم. أمام واملرتعشني
عىل موطنها من قطعها يتم صنوبر أشجار هناك تكن لم وإذ دونهم. أمان
فلم أجنبية، أراٍض إىل ليبحروا املحيطات أمواج عرب تسري سفن لصنع الجبال
ولم عميقة، مائية بخنادق بعُد محاطة مدنهم تكن ولم شواطئهم، سوى يعرفوا
تمتعت سيوف. أو ملتفة، نحاسية خوذ أو طويلة، نحاسية أبواق لديهم تكن
ولم والسالم، الدعة بحياة مخاوف، أيُّ صفوها يعكر لم التي العالم، شعوب

لجنود. حاجة هناك تكن

يف معارصة قضايا عكست الروايات تلك أن كيف أوفيد أدخلها التي التغيريات تُبدي
تماًما. الزمان إطار خارج فيه بدت الذي الوقت

يف الحياة عىل آخر مثال الفصل، هذا بداية يف تليكليديس، من أخذناه الذي االقتباس
١٨٠ بعد تقريبًا–ما ١٢٥) السميساطي لوقيان الروماني الشاعر وكتب عرصكرونوس،

كرونوس: لسان عىل يقول ميالديٍّا)

عمل. بأي بالقيام مسموح غري جاد، أمر بأي مسموح غري األسبوع خالل
احتفاالت وإقامة امللوك، وتعيني والنرد، واأللعاب والصخب كر، والسُّ الرشب
املثلج املاء يف الثملة الوجوه وغمر الشديد، والتصفيق عريانًا، والغناء العبيد،

بها. أقوم التي املهام هي هذه آلخر: آٍن من
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العرص فيه يستعيدون فعليٍّا مهرجانًا ساتورن اإلله ِبعيد الرومان احتفال كان
الفقراءَ. األغنياءُ ويطعم الخدم، خدمة عىل السادة يعمل كان حيث وجيزة؛ لفرتة الذهبي
هناك كان للجميع، بالنسبة ديونهم. عن يَعُفون كانوا املهرجان، من النسخ بعض ويف
املأكل يف اإلرساف وبدون الجنسية. الحرية من ودرجة والرشاب الطعام يف شديد إرساف
ثم ومن الديون، من اإلعفاء فيها يتم فرتة وجود فكرَة فإن الجنسية، والحرية واملرشب
مما يده دين صاحب كل «يربئ القديم: العهد يف مذكورٌة جديدة، فرصة املدين منْح
التثنية، (سفر للرب» بإبراء نودي قد ألنه أخاه؛ وال صاحبه يطالب ال صاحبه. أقرض

.(٢ : ١٥
مثل — ساتورن اإلله عيد من انحدرت التي االحتفاالت تسببت الوسطى، العصور يف
البلهاء، وعيد الوقت، لبعض يحكمون الفقراء كان حني إليه اإلشارة السابقة الكرنفال
نحو عىل شعبية له وكان وجيزة، لفرتة الكنيس الرتاتب عكس يجري فيه كان والذي
عن يخرج الكرنفال احتفال كان آلخر، وقت فمن خطرية؛ مشاكل يف — فرنسا يف خاص
أن ظنوا أمرهم عىل املغلوبني ألن للسلطة؛ املتقلدين نظر وجهة من األقل عىل السيطرة،
وقفت فقد البلهاء، عيد أما أيام. بضعة من أطول لفرتة يستمر أن يجب األوضاع قلب
نيو مثل األماكن، ببعض يُقام الكرنفال احتفال يزال ال ألغته. حتى بقوة الكنيسة ضده

تهديًدا. يُعترب يعد لم لكنه جانريو، دي وريو أورليانز
قصة ونشأت والرومانية، اإلغريقية اآللهة إسقاط يجري كان الوسطى، العصور يف
البلدان من عدد يف الفقري»، «جنة عليها أُطلق التي «أرضكوكني»، باسم معروفة مشابهة

ييل: ما الوسطى للقرون ترجع التي القصة تلك نسخ بإحدى وجاء األوروبية.

وسعة نعومة يف تجري أنهار توجد
والخمر، والعسل واللبن الدهن من أنهار

هدف دون هناك املياه تنساب
بها. يغتسل أن أراد ومن إليها ينظر من تَرسَّ أن سوى

املكان هذا يف كثرية ثمار تَنبُت
الجميع. حالوتها وتسيل البهجة تحمل

األمل يُفقد فعندما التاريخ؛ عرب مختلفة أسماء تحت مراًرا الخيالية الصورة تلك تتكرر
خاصة. قوة الفانتازيا تكتسب يشء، كل يف
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والفاسدة الطيبة األماكن

تلك عىل كبرية تغيريات امليالد) قبل ٧٠–١٩) فرجيل الروماني الكاتب أدخل
امُلخلِّص بأنشودة املعروفة الشهرية، الرابعة أنشودته يف يشء: كل وفوق أوًال، األساطري؛
املايض من الذهبي بالعرص انتقل الرعاة»، «أناشيد عمله من املسيح، بقدوم تبرش التي
أن مجرد عىل ال البرشي النشاط عىل قائًما األفضل العالم أصبح ثانيًا: املستقبل. إىل
أسطورة باعتباره هذا ويستمر الزراعة، يف سيما ال يعملون، فالناس اآللهة؛ من هبة يكون
تمت لم مثالية. تزال ال كانت وإن واقعية، أكثر نسخة لتصبح السعيد؛ املزارع أو الفالح

الحديثة. اليوتوبية من جوهريٍّا جزءًا باعتبارها اليوم توجد وهي أبًدا، األسطورة
فانتازيا بني نقلة تمثِّل «أركاديا» يف البسيطة للحياة فرجيل ساقها التي الصور
التي املجتمعات إن اإلنسان. صنعها التي الثاني التقليد ويوتوبيا لليوتوبيا، األول التقليد
توماس «يوتوبيا» ب شبًها األكثر هي والرومان اإلغريق الكتَّاب رها وصوَّ البرش صنعها
أكثر ألنه األمل؛ الناس يمنح اليوتوبي التقليد من الفرع وهذا تلتها. التي واألعمال مور
وامللبس واملسكن الطعام كفاية مثل البرش، مشاكل يحلون برش عىل يركز وألنه واقعية،

اآللهة. أو الطبيعة عىل االعتماد ال واألمن،
القديمة، لليونان الكالسيكي العرص يف نشأت الرسمية اليوتوبيا أن يبدو الغرب، ويف
بلوتارك اإلغريقي الكاتب ر فصوَّ عليها. اإلغريقية، الدولة-املدينة أسربطة، أوصاف وطغت
يناسب أن ويمكن — ألسربطة املفرتض املؤسس ليكرجوس، دافع ميالديٍّا) ٤٦–١٢٠)

قائًال: — آخرين تصويره

تذكر، فائدة أي له يكون لن القوانني يف جزئي تغيري إدخال أن مقتنًعا كان
مصاب املرضوهو أعياه مريًضا يعالج الذي كالطبيب يميض أن له ينبغي بل
العقاقري باستخدام أمامه التي الحالة وضع يغري أن فيجب األسقام؛ أنواع بكافة

ومختلف. جديد عالج بنظام له ويويص واملطهرات،

بني املساواة درجات أعىل عىل قائًما أسربطة يف ليكرجوس أسسه الذي املجتمع كان
املواطنني). من النساء تكن ولم عبيد، هناك (كان فحسب املواطنني بني لكن املواطنني،
عىل كان ليكرجوس، حكم ظل يف أسربطة، ويف عسكريٍّا. أسربطة يف الحكم نظام كان
أجل من ذواتهم يفقدوا أن عليهم كان البلد. لخدمة تماًما نفسه يََهَب أن شخص كل
أجل من العيش عىل القدرة أو الرغبة لديهم تكون أال عىل مواطنيه عوَّد «فقد الكل؛

أنفسهم.»
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اإلغريقي الفيلسوف يوتوبيا و«الجمهورية»، أسربطة بني املعلقني من كثري يربط
َمعني تُعترب والتي الصيت، الذائعة امليالد) قبل ٤٢٨ / ٤٢٧–٣٤٨ / ٣٤٧) أفالطون
ملفهوم لَفْهٍم بالوصول األول املقام يف معنية أفالطون وجمهورية الغربية. اليوتوبية
يطرح التي الفرتة منتصف إىل بداية من يمتد نموذجي أفالطوني حوار وهي العدالة،
يتم حتى والجواب السؤال عملية وتستمر سؤاًال، امليالد) قبل ٤٦٩–٣٩٩) سقراط فيها
يهيمن وبالتدريج إجابته، يقدم ثم كلها، سقراط يرفضها التي املواقف، من لعدد الوصول
سوى الحوار يف املشاركني اآلخرين عن يصدر وال أحادي، حوار إىل إياه النقاشمحوًِّال عىل

الحماسة. تُْعِوزها روتينية تعليقات
يضم املثايل. املجتمع إىل األقرب هو «الجمهورية» يف أفالطون يصفه الذي املجتمع إن
والطبقات الذات. أو للروح الثالثة األساسية العنارص تقابل طبقات، ثالث املجتمع هذا
عنرص يمثلون (الذين الحراس وطبقة العقل)، (أو الفالسفة امللوك طبقة هي الثالث
أغلب يُعنى واالعتدال). النفس ضبط يمثلون (الذين والتجار الحرفيني وطبقة العاطفة)،
وال األمر. والة باسم إجماًال املعروفتان وهما طبقتني، بأول «الجمهورية» عمل يف الحوار
أن إىل التلميح باستثناء الجمهورية، أهل من العظمى األغلبية عن كثريًا أفالطون يتحدث
ونتيجة تماًما؛ يناسبه الذي املكان يف سيعمل بشدة، املنظمة املدينة الدولة تلك يف فرد كل

سعداء. الجميع سيغدو لذلك،
للمجتمع ضعيًفا انعكاًسا كونه يعدو أن يمكن ال البرش صنع من مجتمع أي أن إال
يضع إسهابه، ويف كبري. بإسهاب الفشل عملية أفالطون يتناول يفشل. أن ويجب املثايل،
النقطة بل النظرية، ليس هنا واملهم واملجتمعات. األفراد عىل ويطبقها للفساد نظرية
وأفضل األرض. هذه عىل مثايل إنسان أو مجتمع يوجد أن يمكن ال أنه يف املتمثلة األساسية
يف حتًما سينهار التقريب وهذا املثالية، الصورة هذه من االقرتاُب هو تحقيقه يمكننا ما

األمر. نهاية
للشخص الطيبة والحياة واملعرفة، (التناغم، األساسية املقومات تتطابق بينما
األساسية املقومات مع «القوانني»، محاورة األخرى، الكبرية أفالطون يوتوبيا يف الصالح)
املقومات هذه بها تتحقق التي الطريقة فإن «الجمهورية»، بمحاورة الخاصة لتلك
عىل تقوم «القوانني» محاورة يف الدولة أن يف املتمثل الواضح االختالف فهناك مختلفة؛
يف املتجسدة البرش حكمة عىل تقوم «الجمهورية» محاورة يف الدولة أن حني يف القانون،
لتنشئة املثالية الظروف خلق أو إيجاد يف األمل فقد إذ أفالطون أن ويبدو الفالسفة. امللوك
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سيفرضه الذي القانوني النظام خيار: ثاني أفضل تقديم عىل عازًما كان الفالسفة، امللوك
بل «الجمهورية»، يف الدولة ملستوى الوصول إىل ترقى ال التي للدولة، الفالسفة امللوك

ذلك. اختار إن القوانني إسقاط بإمكانه لييل مجلس يف الفالسفة للملوك بديًال وقدَّم
الصغري املجتمع عليه نطلق ما يعتربون أفالطون، فيهم بمن اإلغريق، اليوتوبيون كان
كبريًا يكون أن يمكن طيبًا مجتمًعا أن تصور يمكنهم لم أساسيٍّا. افرتاًضا املتفاعل أو
إمكانية فكرة تظهر ولم بانتظام، والتحاور االلتقاء عن املواطنني جميع فيه يعجز بحيث

الرومانية. الدولة وصعود اإلغريقية الدولة سقوط مع إال أكرب يشء وجود
اإلغريقي الكوميدي املرسحيُّ املؤلُِّف لليوتوبيا، عظيم مناهض أوُل كان
من الكثري يناقش نفسه الوقت ويف يكتب امليالد)، قبل ٤٤٨–٣٨٠) أرسطوفانيس
كانت اليوتوبي، املنظور من باليوتوبية. املؤمنون الُكتَّاب يناقشها كان التي املوضوعات
عىل االستحواذ يف النساء من مجموعة نجحت وفيها النساء»، «برملان مرسحياته أهم
ألنها ليس ترشيعاتهن وفشلت الشيوعية، أشكال من شكل وسنِّ الترشيعي املجلس
وهذا املطلوب. اإليثار قدر عىل قادًرا يكن لم البرشي الجنس ألن ولكن سيئة، كانت
مرسحيته يف مماثلة نقطة أرسطوفانيس ساق اليوتوبيات. لرفض يُساق نموذجي سبب
عىل الثروة توزيع يعيد وعندئذ الكفيف، الثروة إله إىل البرص يُردُّ وفيها «بلوتوس»،
عادل. غري نحو عىل أخرى مرة توزيعها يعيد أن البرشي الجشع يلبث ما ثم مستحقيها،
يوتوبيا رفض قد امليالد) قبل ٣٨٤–٣٢٢) أرسطو اإلغريقي الفيلسوف كان وملا
من يُعترب ال فعادًة ناقشها، التي األخرى املثالية الدول عىل بشدة وتهكَّم أفالطون،
التفصيل من بنوع عرض «السياسة» كتابه من السابع الباب يف لكنه باليوتوبية، املؤمنني

املثالية. للدولة األساسية للخصائص
يف اإلمكان قدر الذاتي االكتفاء من قريبة تكون دولة هي دولة أفضل أن أرسطو رأى
اليوتوبيا وقامت املساحة، صغري وإقليم السكان من قليل عدد يفرضها التي الحدود إطار
أرسطو يوتوبيا وفرت كما لبعض. بعضهم املواطنني معرفة إمكانية عىل تصورها التي
متقوقعة، انعزالية حياة ليست التي التأملية، الحياة أو العقل، حياة ملواطنيها: حياة أفضل
الناس من فئة وجود يستلزم أن هذا شأن من أن أرسطو رأى الفكري. التواصل حياة بل
حياة يعيشون ويجعلهم املواطنني يحرر مما الحقري؛ بالعمل لتقوم املواطنة بحق تتمتع ال
عليه يُطلق قد ما خصائص — أعم بعبارات — أخرى مواضع يف وناقش ورائعة. كاملة

ممكنة. دولة أفضل
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توماسمور بعد واألدب األساطري (3)

استمر لكن تدريجيٍّا، قوتها األساطري معظم فقدت «يوتوبيا»، كتابه مور كتب أن بعد
وجدت التي كوكني، أرض قصة غرار عىل التي األفريقية األمريكية القصص يف جوهرها
واألغاني اآلخرة، الحياة مباهج عن تحدثت التي الزنجية الدينية األناشيد مع بالتوازي
مثل املتحدة، الواليات يف العرشين القرن ثالثينيات يف سادت التي الكساد بحالة املرتبطة

ماونتينز». كاندي روك بيج و«ذا ماونتينز» بوتيتو سويت «ذا
ييل: بما اقتناعه عىل العبيد أحد قصة وتطلعنا

بها مغروسة والسكاكني والشوك مطهية، حولنا الخنازير ترقد أركانساس يف
تثمر واألشجار الدهن، من برك يف يُقىل مكان كل يف والفطري لتناولها، تدعوك
من القطن تلتقط كما عليها من املال التقاط هو فعله عليك كان ما وكل باملال،

… منبته

ييل: ما ماونتينز» بوتيتو سويت «ذا أغنية وتضم

عىل الخنزير ولحم البيض وينبت املعرشة، النباتات عىل السجائر تنمو أوه،
والخري ركبتيك، حتى بالخمر الينابيع وتنضح الخبز، تثمر واألرض األشجار،

ووفري. كثري حولك

املفقود» «األفق رواية يف التقليدية اليوتوبية األسطورة من مختلفة صورة إيجاد يمكن
منها جوانب يف املستندة ،(١٩٣٧) كابرا فرانك إخراج من فيلم يف أنتجت التي ،(١٩٣٣)
مخفية أسطورية مملكة حول تدور التي التبتية البوذية األسطورة شامباال، أسطورة إىل
البوذيني أكثر وهم البوذاسفيني؛ من بعض يعيش حيث آسيا قارة داخل ما مكاٍن يف
التبت هضبة يف مفقود مجتمع وهو شانجري-ال؛ إىل الرواية يف اململكة تتحول استنارة.

للغاية. مديدة ألعمار فيه الناس يعيش
نبذة ذكر الرضوري من لكن اليوتوبي، األدب تاريِخ لرسِد املالئَم املوضَع هذا ليس
مور يوتوبيا بعد ظهرت التي اليوتوبيات اتسمت ما غالبًا استخدامه. كيفية وعن عنه
لويس املعماري والناقد املؤرخ — الخصوص وجه عىل — زعم املدينة. عىل بالرتكيز
واالقتباسات وثيًقا، ارتباًطا مرتبطتان واليوتوبيا املدينة أن (١٨٩٥–١٩٩٠) مامفورد
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ر تصوِّ العرشين القرن وأواسط عرش التاسع القرن أواخر إىل تعود يوتوبيات من التالية
اليوتوبية. للعمارة رًؤى

األشجار، تظلها العريضة، الشوارع من أميال عظيمة. مدينة تقبع أقدامي تحت
سكنية مربعات يف أغلبها يف املباني تكن ولم أنيقة، مباٍن جانبيها عىل وتصطف
اتجاه. كل يف تمتد حجًما أصغر أو أكرب ُمسيَّجة مناطق من تكوَّنت بل متصلة،
وتلمع التماثيل بينها تتألأل باألشجار، تعجُّ كبرية مفتوحة مياديَن حيٍّ كلُّ ضم
واألبهة الضخم الحجم ذات العمومية واملباني شمساألصيل. النافوراتيفضوء

جانب. كل عىل شامخة تقف أيامي يف لها مثيل ال التي املعمارية

املايض» إىل «نظرة بيالمي، إدوارد

الطيور تشبه غريبة وهياكل أهمية، ذات غري ضئيلة ومباني نهًرا … رأت
كبرية مباٍن وبضعة الريح، حركة مع تتحرك أرشعة لها التي السيقان الطويلة
ال منتظم، شكل ذات غري زرقاء واحدة وقبة ، ُمْحَمرٍّ وبُنِّي أصفر لونني ذات
عادي ماركت سوبر أي أيامها؛ يف ماركت السوبر حجم عن حجمها يف تزيد
يف األطول هي طيور شكل عىل التي األشياء كانت كبري. ق تسوُّ مركز أي يف
رؤيتها. أمكنها التي الصنوبر أشجار بعض من أطول بالكاد وكانت األنحاء،
املعرشة النباتات بعض عليها لها محدد شكل ال هيئات بضع شاهدت كما

الخرضاء.
الزمن» حافة عىل «امرأة برييس، مارج

القرن منتصف حتى لليوتوبيا للنظر نزعت التي التعليقات من كثري من النقيض عىل
مرشب كل من اليوتوبيا عن ُكتب فقد املشرتكة، امللكية أشكال من شكًال باعتبارها العرشين
سلطوية وال وديمقراطية وملكية ورأسمالية اشرتاكية يوتوبيات فهناك تخيُّله؛ يمكن
وثمة وإصالحية، ويمينية ويسارية وعرقية وتراتبية ومساواتية وأبوية ونسوية وبيئية
واملثليات، واملثليني الكبرية، واألرسة النووية، واألرسة الجنسية، الحرية عىل تركز يوتوبيات
ومنتصف ١٥١٦ عام بني فيما األنواع هذه كل ونُرشت اليوتوبيات. من الكثري وغريها
قوي تقليد لوجود ونتيجة الغلبة. له وتكون فعليٍّا التنوع يهيمن أن قبل العرشين، القرن
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األنواع من أيٍّ قبل «مناهض» كلمة وضع بمجرد العدد مضاعفة يمكن مناهضلليوتوبية،
كافة. املواقف هذه عن تعربِّ ديستوبيات ُكتبت العرشين، القرن بداية وبعد السابقة.

أنها األعمال تلك أصحاب رأى لقضايا استجابة املختلفة األعمال هذه كل كانت
القانون مثل: الحضور؛ دائمة قضايا القضايا هذه وأغلب أفضل. ملجتمع للوصول مهمة
األطفال وتربية الحكم، ونظام االقتصادية، والعالقات وممارسًة، اعتقاًدا والدين والنظام،
فاليوتوبيات اليوتوبيا؛ فيه ُكتبت الذي للزمن تبًعا القضايا أهمية تتغري لكن والتعليم.
األعمال. تلك أصحاب فيها عاش التي للفرتة بالنسبة مهمة كانت التي القضايا يف تأمالت
من يكن لم إن النوع، حيث من القضايا من محدودية أكثر تكون املقرتحة والحلول
معتنقوه يتَّبعها الدين من إصالحية صورة شيوًعا األكثر الحلول بني فمن التفصيل؛ حيث
وأنظمة أفضل، اقتصادية وأنظمة بإنصاف، مطبقة جديدة قانونية ونظم وقوانني فعليٍّا،
من والكثري والتكنولوجيا. للعلم الذكي واالستخدام متطور، وتعليم نة، ُمحسَّ سياسية
املستقبل. إىل تنقله ثم مثايل، ماٍض إىل الخلف، إىل تنظر إذ املايض؛ إىل تحنُّ اليوتوبيات
الناسيف بها يعيش كان التي الطريقة عىل ال حة امُلنقَّ النسخة العيشيف يف اليوتوبيا وتكون
توازن وتحقيق أبسط، عيشحياة األخرى النموذجية املوضوعات بني ومن املايضبالفعل.
نحو عىل نُفذت بوصفها أيًضا ُقدمت كافة املوضوعات هذه لكن والريف. املدينة بني أفضل
جنسية أو اقتصادية (سواء بعينها مجموعات أو أفراد مصلحة يف كانت أنها أو سيئ،
ال لليوتوبية، للمؤيدين بالنسبة ديستوبيات. عنها ض ويتمخَّ ذلك)، غري أو سياسية أو
للغباء حدود فال لليوتوبية، للمناهضني بالنسبة أما اإلنساني. واإلبداع للذكاء حدود توجد

حق. عىل كليهما أن ويبدو اإلنساني. والجشع
ذائعة معينة نصوص أو ُكتاب يوجد األدب، فروع من فرع أي مع الحال هو وكما
شهرة األقل النصوص تكون قد وبينما اليوتوبي. األدب مالمح تحدد أنها يبدو الصيت
من الفرع هذا بقاطرة تدفع التي هي األشهر األعمال فإن لفرتتها، الواقع يف تمثيًال أكثر

لألمام. األدب فروع

مور «يوتوبيا» (4)

مختلفة مواقف من اح الرشَّ تَنَاَوله معقد صغري كتاب «يوتوبيا» مور توماس عمل إن
املاركسية، إىل الربيطانية اإلمربيالية إىل التقليدية الرومانية الكاثوليكية من جذريٍّا؛ اختالًفا
التعقيد من املزيد بإضفاء أخرى أحيان ويف يكتنفه، الذي التعقيد إهمال بمجرد وأحيانًا
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مبارش، أنه الظاهر يف يبدو الكتاب هذا أن حقيقة من املشاكل من مجموعة تنشأ عليه.
التالعب بتجاهلهم قرَّاءهم املرتجمني من أجياٌل ضلل وقد تماًما. وساخر هزيل أنه حني يف
يحتوي ال أنه صحيح األصيل. الالتيني النص يقرءون ملن واضًحا سيكون الذي باأللفاظ
— الرئييس النهر اسم — أنيدروس أن تكتشف عندما لكن األساليب، تلك من الكثري عىل
يجب «الالغي»، يعني «هيثلوديوس» اليوتوبيا يصف الذي الشخص ولقب ماء»، «ال يعني
الرب»، بمشيئة «الشايف يعني األول، هيثلوديوس اسم رفائيل، لكن التساؤل. يف تبدأ أن
منشور جايلس، بيرت إىل مور أرسله خطاب ويف واضح. استنتاج إىل تخلص أن يمكنك فال
مور بني نقاش ويف باأللفاظ. التالعب عىل ساخًرا مور يعلِّق الكتاب، من ١٥١٧ طبعة يف
ردَّ الخيال، وحي من أم حقيقية «يوتوبيا» كانت إن تحديد يستطع لم الذي النقاد وأحد

يقول: وكتب ذلك، إىل أشار لكان الخيال وحي من الكتاب كان لو بأنه مور

واملدينة والنهر الحاكم عىل األسماء إطالق سوى شيئًا فعلت قد أكن لم لو لذا،
عبارة واملدينة مكان، أي يف توجد ال الجزيرة أن للمثقفني توحي التي والجزيرة
سيصبح ذلك لكان شعبًا؛ يحكم ال والحاكم ماء، به يجري ال والنهر رساب، عن
من لست فأنا املؤرخ، أمانة تُكبِّلني لم وإذا األمر. واقع يف فعلت مما ذكاءً أكثر
وأنيدروس، يوتوبيا، مثل: املعنى؛ عديمة فظة أسماء استخدام ل أفضِّ كي الغباء

وأديموس. وأموروتوم،

الرساب، مدينة تعني وأموروتوم الَمكان، يف الواقعة الجزيرة تعني يوتوبيا لكن
يحكم ال الذي الحاكم تعني وأديموس ماء، به يجري ال الذي النهر تعني وأنيدروس

شعبًا.
نحو عىل مور قدَّمها أعراًفا ضم «يوتوبيا» كتاب أن يف تكمن أخرى مشكلة ثمة
القتل مثل الرومانية، الكاثوليكية الكنيسة لتعاليم مناهضة كانت التي وهي إيجابي،
التسامح مثل حياته، من متقدمة مرحلة يف ذلك بعد مور نبَذَها أو االختياري، الرحيم
لم بالتأكيد األعراف. هذه الستبعاد طريقة إيجاد يجب اح، الرشَّ لبعض بالنسبة الديني.
عن مختلف نحو عىل بمبادئه، تمسكه بسبب مات الذي مور، توماس القديُس َقطُّ يفكر
املقرب صديقه مثل — أو بها، فكَّر قد يكون أن ينبغي أنه عمله اح رشَّ ظن التي الطريقة
— الهولندي الالهوت وعالم اإلنساني التوجه صاحب (١٤٦٦ / ١٤٦٩–١٥٣٦) إرازموس

بعُد. فيما ينبذها ثم أفكاًرا هزيل نحو عىل يجرِّب
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هو بل للغاية، جذابًا ليس «يوتوبيا» كتاب يف املوصوف املجتمع أن املعارصون يرى
البسيطة املخالفات مرتكبي عىل العبودية عقوبة ويطبق أبوي، تراتبي، سلطوي، مجتمع
هي كانت األشياء تلك أن سريى كان عرش السادس القرن بداية يف القارئ لكن نسبيٍّا.
كثرية صور من إنسانية أكثر عقابًا كانت «يوتوبيا» يف العبودية وأن السائد، العرف
باملوت. تُعاقب البسيطة املخالفات بعض كانت حني آنذاك، تطبيقها يمكن كان للعقاب
خالل من ذلك تحقق وقد فقريًا. أو غنيٍّا «يوتوبيا» يف أحد هناك يكن لم ذلك، كل وفوق
وعليه، البسيطة؛ والحياة بالتساوي، يشء كل يف واملشاركة الجميع، وعمل تخفيضالطلب،

الجنة. مثل عرش السادس القرن يف لكثريين «يوتوبيا» ستبدو

السخرية (5)

أهداف أحد ألن اليوتوبيا؛ تقليَدي يف جوهرية مور «يوتوبيا» بها تحفل التي السخرية إن
اليوتوبيات من الكثري تستخدم بذلك، وبقيامها الحارض، من السخرية هو اليوتوبيات أغلب
الروائي رواية مثل اليوتوبيات، بعض يف املبالغة. وهي السخرية أدوات من نموذجية أداة
املستحيل من ،(١٨٧٢) الالمكان» أو «إيروان (١٨٣٥–١٩٠٢) بتلر صامويل اإلنجليزي
يُعاَمل املثال، سبيل عىل الرواية، تلك ففي تؤيده؛ الذي ُوجد، إن اإليجابي، املوقف من التأكُّد
ونشأ السجون. يف بهم فيَُزجُّ املرىض، أما األطباء، إىل مرىضويُرَسلون أنهم عىل املجرمون

«اإليرواني». األدب عليه نطلق أن يمكن الرواية تلك عن فرعي أدبي رضب
البعيدة» العالم أمم من العديد إىل «رحالت رواية هو للسخرية تمثيًال واألكثر
األيرلندي الساخر الروائي لصاحبها جاليفر»، «رحالت ِباسم اآلن املعروفة ،(١٧٢٦)
املكان يصور جاليفر» «رحالت يف الرابع والجزء .(١٦٦٧–١٧٤٥) سويفت جوناثان
— الياهو أو — فالبرش البرش؛ وليس الخيول من قاطنيه غالبية لكن بالرواية، الطيب
اإلنسان عن سويفت يقوله الذي فما فعقالنية، — الهوينم — الخيول أما همجيون،
باسم يُعرف األدب من مهم فرعي رضب جاليفر» «رحالت رواية عن تمخض والعقل؟
بعض ببساطة يمنح أكثره أن حني يف األصل، برباعة منه القليل «الجاليفري»، األدب
كثريًا. يهجرها كان التي جاليفر زوجة عن الكثري ُكتب ومؤخًرا، برشية. صفات الحيوانات
اإلنجليزي الكاتب نرش فيها، يكتب سويفت كان التي تقريبًا نفسها الفرتة غضون يف
كروزو، لروبنسون املثرية الغريبة واملغامرات «الحياة رواية (١٦٦٠–١٧٣١) ديفو دانيال
إىل املستندة كروزو»، «روبنسون باسم اآلن املعروفة ،(١٧١٩) يورك» من القادم البحار
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وحط سيلكريك، ألكسندر االسكتلندي ار البحَّ رجل، سفينة غرقت وفيها واقعية، أحداث
بالوضع قانع وغري وحيًدا كروزو كان وملا سنوات. أربع ملدة منعزلة جزيرة عىل وحيًدا
ينضم عندما ذلك يتغري وال سلبيٍّا، أم إيجابيٍّا كان إن تحديد الصعب فمن الرواية، أغلب
آكيل من كروزو ينقذه الذي القريبة الجزر إحدى سكان أحد وهو كروزو، إىل فرايداي
رضوب من كبري فرعي رضب كروزو» «روبنسون رواية عن ض تمخَّ لكن البرش. لحوم
من مجموعة عىل عادًة واملشتمل غالبًا، اليوتوبي الروبنسوني، األدب عليه يطلق األدب،
،(١٨١٢ / ١٨١٣) السويرسية» روبنسون «عائلة أعماله وأشهر سفينتهم، تتحطم البرش
شهري. فيلم إىل تحولت التي ،(١٧٤٣–١٨١٨) فيس ديفيد يوهان السويرسي للكاتب

بيالمي تأثري (6)

العرشين القرن عرشوبداية التاسع القرن نهاية يف ظهرت التي العظيمة اليوتوبيات كانت
ويليام اإلنجليزيَّني والكاتبنَي ،(١٨٥٠–١٨٩٨) بيالمي إدوارد األمريكي الكاتب أعمال هي
«نظرة بيالمي رواية حققت .(١٨٦٦–١٩٤٦) ويلز وإتشجي موريس(١٨٣٤–١٨٩٦)
كبرية زيادة عنها ونتج العالم، حول مرتفعة مبيعات (١٨٨٨) «٢٠٠٠–١٨٨٧ املايض: إىل
أحداث وقعت األوىل. العاملية الحرب نشوب حتى امتدت التي اليوتوبيات إنتاج يف ومفاجئة
تم مجتمع إىل تطورت والتي املستقبل، يف ماساتشوستس، بوسطن، يف بيالمي يوتوبيا
عن وتكرب تكرب الرشكات أخذت وعندما والعمال. الرأسماليني بني العداء عىل فيه التغلب
ببساطة أو تأميمها، تم االقتصاد معظم يف تتحكم احتكارية رشكات إىل وتحولت قبل ذي
ساعات وتنوعت الدولة، لدى موظفني إىل بها العمال ل وتحوَّ الدولة، عليها استحوذت
الخامسة سن يف الجميع وتقاعد يكتنفه، الذي والخطر العمل ثقل أساس عىل العمل

واألربعني.
تقدمها، التي اآللية» «الحياة فيه استنكر الرواية لتلك نقًدا موريس ويليام كتب
تخفيض من بدًال العمل مقدار بتخفيض العمل يطيقون العمال جعل عىل الرواية وتأكيَد
زمن أو الَمكان، من «أخبار رواية بعدها موريس كتب األدنى». الحد إىل العمل «ألم
استخدم وبينما املحيل. واملجتمع الِحرف عىل يؤكد مجتمع لتصوير (١٨٩٠)؛ للراحة»
السماد لتخزين النيابية املجالس مقرات موريس استخدم معقًدا، سياسيٍّا نظاًما بيالمي
عام بشكل مؤيًدا نقًدا بيالمي كتب سياسة.» عليه نطلق أن يمكن ما لدينا يعد «لم وقال:

التفصيل. من مزيد إىل تحتاج إنها قال أنه مع موريس، لرواية
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إيجابية، يوتوبيات كتب الذي ويلز، جي إتش كان إنتاًجا اليوتوبيا ُكتَّاب أغزر أن إال
الرصاع كان أحدها أساسية، موضوعات لها كانت الكبري، تنوعها وعىل ديستوبيات. وكذلك
يمكن وكيف الرصاع، هذا حل يجِر لم إن يحدث أن يمكن وماذا والعمال، الرأسماليني بني

العاملية. الحكومة فكرة مرغوبية مدى كان األخرى املوضوعات وأحد حلُّه.
تحسني بإمكانية يؤمن رجل أي متشائم؛ يوتوبي أنه ويلز عىل أُطلق وصف أفضل
ييأسويلز لم بذلك. للقيام الالزمة اإلرادة وجود يف يشك لكنه جذري، نحو البرشعىل حياة
إحدى ،(١٨٩٥) الزمن» «آلة رواية أحداث تدور أيًضا. الشك عن قط يتوقف لم لكنه قط،
دائًرا الرصاع يزال ال حيث باملستقبل؛ بعيد زمن يف نجاًحا، وأكثرها األوىل ويلز روايات
وديستوبيات يوتوبيات من كتبه ما أغلب أحداث وتقع والعمال. الرأسماليني أحفاد بني
مراحل بوصفه قراءته يمكن — الديستوبيات سيما ال — وبعضها األقرب، املستقبل يف
والعمال الرأسماليني بني االنقسام تصاعد ومع الزمن»، «آلة يف ر املصوَّ املستقبل نحو
املتصلة غري السياسية كتاباته من وكثري ويلز كتبها التي اليوتوبيات تشري فأكثر. أكثر
يكمن الحل أن ويلز رأى املظلم. املستقبل احتماالت تجنب بها يمكن طرق إىل باليوتوبيا
«يوتوبيا عمله ويف االجتماعية. املشاكل ملعالجة العلمي، الذكاء سيما ال الذكاء، استخدام يف
وفق يعيشون بالساموراي، تُعرف والنساء الرجال من جماعة يصوِّر (١٩٠٥) حديثة»
وهو وصانوه، كثريًا أفضل مجتمًعا أسسوا وقد للخدمة، وُمكرَّسون صارم، سلوكي ميثاق

ممكنًا. ويلز يراه كان الذي املجتمع
املفتوحة»، «املؤامرة عليها أطلق ما كثريًا التي الجماعة، هذه مثل تكوين إىل ويلز دعا
إنشاء إىل النسل تحديد من بدايًة اإلصالح، صور من الكثري وأيد أعماله، من كثري يف
ويلز إصابة واضًحا كان الصحيح. االتجاه يف صغرية خطوات لتكون عاملية؛ موسوعة
ألفكاره الناس الستمالة بجدية وعمل واسع، نحو عىل أفكاره تبنِّي عدم بسبب باإلحباط
يكون تعليميٍّا أفضل مجتمع ظهور أمل عىل العلمي، التعليم سيما ال التعليم، ولتطوير
التي اليوتوبية غري العلمي الخيال بأعمال أكثر معروف ويلز أن إال ملقرتحاته. تقبًُّال أكثر

السياسية. وكتاباته بيوتوبياته ال الهزلية، رواياته وبعض ديستوبياته وكذلك قدمها،

الديستوبيا صعود (7)

الكساد وحدوث األنفلونزا، وباء وظهور والثانية، األوىل العامليتني الحربني نشوب مع
العرشين؛ القرن أحداث من وغريها فيتنام، يف والحرب الكورية، الحرب ونشوب العظيم،
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«ديستوبيا» كلمة أن ومع اليوتوبي. األدب من الغالب الشكل هي الديستوبيا أصبحت
اإلنجليزي الفيلسوف واستخدمها عرش، الثامن القرن منتصف يف مرة أول استُخدمت
يَِشِع لم ،١٨٦٨ عام يف الربملان أمام خطاب يف (١٨٠٦–١٨٧٣) ميل ستيوارت جون

العرشين. القرن يف الحق وقت حتى لوصفه الكلمة واستخدام األدبي الشكل
النسل» «تحسني مصطلح (١٨٢٢–١٩١١) جالتون فرانسيس صك ،١٨٨٣ عام يف
نشأت الحيوانات. ال البرش عىل أكثر الرتكيز مع أفضل، نسل إنتاج عىل القدرة إىل لإلشارة
اختيار أجل من الوراثي االنتخاب خالل من البرشي الجنس تحسني فكرة َحَمَلت حركٌة
سمات تجنب أجل من الوراثي االنتخاب أو اإليجابي)، النسل (تحسني معينة سمات
تُنرشا لم اثنتان فيها بما اليوتوبيات، من كثري ُكتب السلبي). النسل (تحسني محددة
وكثري الحركة. تلك عن تعرب فري»)، دانو من دونوهيو و«آل أين» أعرف («ال لجالتون
لن وحده الوراثي االنتخاب بأن تؤمن كانت التي جالتون، َعَمَال فيها بما اليوتوبيات، من
فيها، األطفال يُولد التي االجتماعية بالظروف معنية كانت املنشودة؛ الغاية لتحقيق يكفي
أما لآلباء. واألخالقية البدنية بالسمات معنية به كانت الذي نفسه بالقدر تربيتهم وكيفية
السمات تنحية عىل الرتكيز مع الوراثي، االنتخاب األسايس شاغلها فكان األخرى، األعمال
السمات حاميل بإلزام أو أطفال، إنجاب من السمات عليهم ظهرت َمن بمنع املرغوبة؛ غري
الخالفات بسبب إما ديستوبيات؛ النَّهجني كال عن نتج أطفال. وإنجاب بالزواج املرغوبة

السمات. انتقاء إمكانية استخدام إساءة احتمال من القلق أو املختارة، السمات عىل
وجدت حيث وُطبقت وعنرصي، عرقي أساس عىل الوراثي االنتخاب دعوات شاعت
النازيني، حكم تحت أملانيا برنامج هو شهرة الربامج أكثر كان بذلك. القيام عىل القدرة
أيًضا. قتلهم بل وحسب، اإلنجاب من إقصاؤها املنشود السمات حاميل منع يتم لم عندما
خططت إذ اإليجابي؛ النسل تحسني أيًضا طبقت أملانيا أن هو الكثريون يعرفه ال ما أن إال
البالد من وغريها أملانيا يف يوتوبيات نُرشت املرغوبة. الصفات حاميل من أشخاص إلنتاج

الربامج. هذه باستخدام تكوينه املزمع األفضل املجتمع وصوَّرت
الثقافية األرض «أملانيا بريجمان إرنست عمل مثل النازية، اليوتوبيات من عدد نُرش
املناهضة الديستوبيات من ضخم عدد أيًضا هناك كان لكن ،(١٩٣٣) الجديد» لإلنسان
كاثرين للكاتبة ،(١٩٣٧) املعقوف» الصليب «ليلة تأثريًا أهمها بني من وللنازية، ألملانيا

قسطنطني. موراي اسم تحت تُكتب كانت التي ،(١٨٩٦–١٩٦٣) بوردكني
لالتحاد واملناهضة ألملانيا املناهضة الديستوبيات من الكثري أفرزت التي نفسها الفرتة
الرويس للكاتب «نحن»، رواية وهي: بارزة؛ أعمال ثالثة نرش أيًضا شهدت السوفييتي،
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نُرشت لكنها ،١٩٢٠ عام يف بالروسية املكتوبة ،(١٨٨٤–١٩٣٧) زامياتني يفجيني
اإلنجليزي للكاتب ،(١٩٣٢) رائع» جديد «عالم ورواية ،١٩٢٤ عام يف مرة ألول باإلنجليزية
–١٩٠٣) أورويل جورج اإلنجليزي الكاتب ورواية ،(١٨٩٤–١٩٦٣) هكسيل ألدوس
،(١٩٤٩) وثمانون» وأربعة وتسعمائة «ألف — بلري إريك اسم حامًال ُولد الذي — (١٩٥٠
كانت الثالثة األعمال أن ومع باألرقام. ال بالحروف عنوانها كتابة عىل أورويل أرص والتي
ذو الجوانب، متعدد معقد، عَمٌل منها كالٍّ فإن السلطة، استخدام إساءة عن تتحدث
وهي الشيوعية. به يهاجم الذي بالقدر الرأسمالية يهاجم وجميعها متنوعة، شواغل
تسمح «نحن» فرواية الجنسية؛ الرغبة قوة يف للتحكم جزئيٍّا الفاشلة املحاوالت تصور
جديد «عالم ورواية الفردية، باالحتياجات الوفاء منه املقصود نحٍو عىل الجنسية بالعالقات
وثمانون» وأربعة وتسعمائة «ألف رواية أما قيود، دون الجنسية العالقات تبيح رائع»
قد املسألة تلك أن إىل اإلشارة الثالثة األعمال وتتضمن الجنس. عىل صارمة فتفرضقيوًدا

بها. التحكم من شمويل نظام أي حتى يتمكن ال
تخيل ببساطة أنه (١٩٥٨) رائع» جديد عالم زيارة «إعادة رواية يف هكسيل كتب
ميض بعد وأنه قلقه، أثارت وأنها الرواية، كتابة وقت يف الحظها قد كان مستقبلية أشياء
أرسع يقرتب كان رائع» جديد «عالم رواية يف ره صوَّ الذي املستقبل أن بدا عاًما ٢٥
«عالم كتابة إعادة له ُقدر لو أنه كتب كما العرشين، القرن ثالثينيات يف ع توقَّ مما كثريًا
التي اليوتوبيا يف بالفعل بذلك قام وقد إيجابية. أكثر بديًال سيقدم لكان رائع»، جديد
اإلباحية فيه تتحول صالًحا مجتمًعا ر تصوِّ التي (١٩٦٢) «الجزيرة» عنوان تحت كتبها
«سوما» عقار عن االستعاضة مع الحب، فكرة عىل التأكيد مع جنسية، حرية إىل الجنسية
بنبات (الشبيه موكشا» «دواء ب املشاكل، من للهروب رائع» جديد «عالم رواية يف املستخدم
التنوير، إىل املفيض الهلوسة) عقار أو املهلوسة، امليسكالني مادة منه املستخرج البيوط
جزئيٍّا األقل عىل إيجابيات، إىل رائع» جديد «عالم رواية يف األخرى السلبيات تحولت كما
نفًطا. تمتلك ألنها اليوتوبيا؛ الخارجي العالم ر يدمِّ النهاية يف لكن الدين. قوة خالل من
لها استقراؤه أو زمانه يف رآها التي املستقبلية لالتجاهات هكسيل تصور أصبح
وصفها عدم يف اليوتوبيات عن عادًة تختلف الديستوبيات أن ومع للديستوبيات. املعياَر
الذي بالحارض بوضوح مرتبطة فهي الداخل، من وصفها يتم بل خارجي، زائر ِقبل من
السلبية. رسالتها جانب إىل واضح نحو عىل إيجابية رسالة تقدم فإنها وهكذا، فيه. ُكتبت
نتخذ لم إن سيحدث ما هذا إن الدوام، عىل ويلز جي إتش يقول كان كما تقول، فهي
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َف توقَّ املستقبل. هذا تجنب يمكننا الالزمة، اإلجراءات اتخذنا إن لكن الالزمة، اإلجراءات
بذل ويلز لكن إنذار، جرس تقديم وهي النقطة، هذه عند الديستوبيات كاتبي أغلُب

به. القيام وكيفية عمله الرضوري من أنه رأى ما توضيح يف أكرب مجهوًدا
لم فإنها العرشين، القرن يف املهيمن األدبي الشكل أصبحت الديستوبيا أن رغم
األول النصف ديستوبيات فيه تُنرش كانت الذي الوقت ويف موقعها، من اليوتوبيا تزحزح
الحركات وازدهرت منشورة، كثرية يوتوبيات هناك كانت العظيمة، العرشين القرن من
األمريكية، املتحدة الواليات ويف العرشين. القرن ثالثينيات كساد إبان سيما ال اليوتوبية
اليوتوبيات، من عدًدا فكتب االثنني بني (١٨٧٨–١٩٦٨) سنكلري أبتون الروائي جمع
كاليفورنيا حاكم ملنصب ح وتَرشَّ ،(١٩٣٥) الفقر» أنهينا وكيف أمريكا شعب «نحن، مثل
إحالل اقرتحت التي التكنوقراط حركة أن كما كاليفورنيا». يف الفقر «إنهاء اسمه بربنامج
ظل يف «الحياة سيما ال اليوتوبيات، من عدد تمخضعنها الساسة محل والعلماء املهندسني
مشابهة حركات نشأت .(١٨٩١–١٩٧٤) لوب هارولد لصاحبها ،(١٩٣٣) تكنوقراط»
بذلك الخاصة واالجتماعية االقتصادية املشاكل تواجهها كانت التي البلدان أغلب يف أخرى
عىل الديستوبيا هيمنت وأكثر، أكثر حرب نشوب إمكانية من الخوف تنامي ومع الوقت.

الثانية. العاملية الحرب انتهاء بعد حتى املشهد
مرسحية مثل أعمال تنبَّأت مبارشة، وبعدها الثانية العاملية الحرب إبان بريطانيا، ويف
الجندي و«مغامرات ،(١٨٩٤–١٩٨٤) بريستيل بي جيه للكاتب ،(١٩٤٤) مدينة» «نزلوا
باملجتمع ،(١٨٩١–١٩٥٣) جود إم إي ليس ،(١٩٤٣) األفضل» العالم عن بحثًا الشاب
عام بانتخابات العمال حزب فوز وبعد النرص. تحقيق بعد خلقه يمكن الذي األفضل
،(١٩٠١–١٩٨٥) هانيل لجيمس ،(١٩٤٦) فارر» رآه «ما مثل كتٌب هاجمت ،١٩٤٥
سياساِت ،(١٩١١–١٩٩٥) تشري دي لسومرست ،(١٩٤٧) الرشاب» املمتنعنيعن و«دولة

العمال. حزب

«الستينيات» حقبة (8)

فلم الديستوبيات، فيها هيمنت التي الفرتة خالل نُرشت يوتوبيات هناك أن رغم
(تتنوع «الستينيات» بحقبة يعرف فيما لليوتوبية املفاجئ الصعود حتى أحد يالحظها
الفرتة تلك يف اليوتوبي الدافع من كبري جانب انتقل لبلد). بلد من الفعلية التواريخ
تشيكوسلوفاكيا، يف ١٩٦٨ عام انتفاضة إىل — املثال سبيل عىل — وأدى الشوارع، إىل
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«كن وهي واضحة؛ يوتوبية رسالة حملت التي باريس، يف ١٩٦٨ عام واحتجاجات
عىل عالوة املتحدة. الواليات يف املدنية الحقوق وحركة املستحيل»، واطلب واقعيٍّا
الكوميونات، باسم عامليٍّا آنذاك املعروفة املقصودة املجتمعات من الكثري تأسس ذلك،
اليوتوبي، األدب ازدهر عاًما. ٤٠ من أكثر ميض بعد موجوًدا منها الكثري يزال وال
سهلة. مهمة تكون لن أفضل مجتمع إقامة أن أدرك أدبًا مختلًفا؛ أدبًا كان لكنه
وضعف قوة نقاط لديهم ونساء رجال سكنها األدب هذا يف ظهرت التي واملجتمعات
ومشاكل بل مشاكل، من تعاني كانت كثريًا األفضل املجتمعات إن بل حقيقية، برشية
يف (املولودة جوين يل كيه ألورسوال ،(١٩٧٤) «املسلوب» رواية وحملت خطرية.
يتناسب الفرعي العنوان وهذا غامضة»؛ «يوتوبيا الفرعي العنوان ،(١٩٢٩ عام
توم األدبي الباحث أطلق الفرتة. تلك يف املنشورة األخرى األعمال من الكثري مع
عليها وأطلقت النقدية»، «اليوتوبيات األعمال هذه عىل (١٩٤٣ عام (املولود مويالن
اليوتوبية عىل ُمركِّزًة ،(١٩٦٤ عام يف (املولودة سارجيسون لويس السياسية املنظِّرة
لتوضيح املعيبة» «اليوتوبيات بعضها عىل أطلق وأنا املتجاوزة»، «اليوتوبيات النسوية،
روايتها يف جوين يل كيه أورسوال مثل املؤلفني، بعض بها يعرض التي الطريقة
يكون قد الحقيقة يف لكنه يوتوبيا، أنه يبدو ما ،(١٩٧٣) أوميالس» من «الخارجون

ديستوبيا.
الستينيات، حقبة يوتوبية من خرجت التي الروافد أهم النسوية اليوتوبيا كانت
نرشت ،١٩٧٢ عام ويف اآلن. حتى تُقرأ تزال ال التي الحقبة تلك روايات أغلب وتمخضعنها
تستطيع ال ِلَم أو تفعل؟ أن البطلة بوسع «ماذا بعنوان مقالة (١٩٣٧ روس(املولودة جوانا
لن أنه لدرجة النوع أساس عىل تميِّز املعارصة املجتمعات إن فيها تقول الكتابة؟» النساء
اليوتوبية وكانت جديدة. عوالم بخلق إال بالكامل ناضجة نسائية شخصيات إنتاج يمكن
«الرجل رواية النسوية اليوتوبيات أشَهر ت ضمَّ النسوية. الحركة من ا مهمٍّ جزءًا النسوية
برييس ملارج (١٩٧٦) الزمن» هامش عىل «امرأة ورواية روس، لجوانا (١٩٧٥) األنثوي»
–١٩١٥) شيلدون براديل ألليس القصرية القصص من وعدًدا ،(١٩٣٦ عام (املولودة
هل هيوستن، «هيوستن مثل االبن، تيبرتي جيمس اسم تحت تكتب كانت التي ،(١٩٨٧

.(١٩٧٦) بثي؟» تتلقون
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اليوم اليوتوبيا (9)

حدثت التي األمد الطويلة التغيريات من جزءًا الستينيات حقبة يف اليوتوبية سمات كانت
استمرار ومع التغيريات. هذه ضد رجعية حركة هناك كانت لكن الغربية، املجتمعات يف
يوتوبيات وباستثناء الديستوبيات. إىل األغلب يف اليوتوبي األدب عاد اليوتوبيات، نرش
حدث أنه رغم العرشين، القرن تسعينيات يف تقريبًا النسوية اليوتوبيات اختفت املثليات،
ظهور هو الديستوبيا إىل للعودة الكبري االستثناء كان .٢٠٠٠ عام منذ جديد من لها إحياء
بيئي انهيار مخاوفحدوث الديستوبيات من كبري عدد ر صوَّ فبالتأكيد البيئية، اليوتوبيات
يوتوبيات نرشوا وآخرين (١٩٥٢ عام (املولود روبنسون ستانيل كيم أن إال باملستقبل،
«املريخ» ثالثية بيئية: موضوعات حول تدوران ثالثيتني روبنسون نرش فقد مهمة؛ بيئية
التغري حول تدور وثالثية و١٩٩٦) و١٩٩٣، ،١٩٩٢ أعوام يف أجزاؤها ظهرت (التي
،(٢٠٠٤) األربعون» املطر «عالمات منها، األول الكتاب ر يصوِّ العاملي املناخي/االحرتار
يصور حني يف العاملي، االحرتار مشكلة مع التعامل يف الساسة فشل عن نتجت ديستوبيا
حدوث ،(٢٠٠٧) ويزيد» يوًما و«ستون (٢٠٠٥) أقل» درجة «خمسون اآلخران، الكتابان
األدبي النوع يَُعد واليوم، النهاية. يف عليه ترتبت التي اإليجابية والنتائج السياسة يف تغيري
رواية اسم عىل االسم بهذا ُسمي والذي — البيئية اليوتوبيا أو اإليكوتوبيا املسمى الفرعي
والكثري يوتوبي، تيار أقوى — ١٩٧٥ عام الصادرة ،(١٩٢٨ عام (املولود كالينباخ إرنست
األخرية عاًما الخمسني يف تيارين أقوى فإن ثمَّ ومن أيًضا؛ نسوية البيئية اليوتوبيات من
عام (املولودة جريهارت ميلر سايل روايات املثال، سبيل عىل اآلن. مًعا يجتمعان ما كثريًا
تجمع (٢٠٠٣) و«القائدة» (١٩٧٨) الجبل» نساء قصص الطواف: «أرض مثل (١٩٣١

والبيئي. النسوي املنظورين بني
أو معقد أغلبه واليوم جديدة. أشكاًال ُمْكتَِسبًا باستمرار يتغري اليوتوبي األدب إن
بيشء تحتفظ تزال ال أسوأ مجتمعات أو معيبة، لكنها أفضل مجتمعات يقدم مبهم،
الذين والنارشين اإلنرتنت إىل اليوتوبيات انتقال يف يتمثل حديث تغري هناك فيها. طيب
النرش لطريقة السابق الشكل يف التغري هذا (ظهر الطلب عند النرش أسلوب يستخدمون
أو اإلنرتنت عىل املنشورة األعمال وأغلب املؤلف). نفقة عىل األعمال نرش يف واملتمثل هذه،
قراءتها، احتمال يزيد الطلب عند النرش أسلوب باستخدام عليها الحصول يتم التي
جميع تناسب بسيطة موحدة إجابات تحمل والتي القديمة، اليوتوبيات بعض مثل
(املولود أبراش ملرييت (٢٠٠٢) باليوتوبيا» «الوعي مثل بعضها، لكن املعقدة، األسئلة
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إىل النرش من األشكال هذه أدت وقد األخرى. املعارصة األعمال مثل معقد ،(١٩٣٠ عام
يف اليوتوبيات من الكثري مع الحال هو كما لكن الحارض، الوقت يف اليوتوبي األدب نمو

باإلحباط. كاتبيها يصيب مما يُقرأ ال منها الكثري فإن املايض،
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لليوتوبيا العميل التطبيق

الواقع. أرض عىل رؤاهم تطبيق واملجموعات األفراد من الكثري حاول قرون، مدار عىل
وأنشأ القليلون)، (نجح بذلك للقيام السياسية السلطة عىل الحصول البعض حاول
حازوا الذين واليوتوبيون ذلك). يف أكرب نجاًحا (محققني اجتماعية حركات آخرون
بلداٍن كون مع يوتوبيات، وليس ديستوبيات الغالب يف خلقوا السياسية السلطة عىل
،(١٨٨٩–١٩٤٥) هتلر أدولف حكم تحت النازية أملانيا مثل العرشين القرن يف
يف باملالحظة جديرة أمثلًة ،(١٩٢٨–١٩٩٨) بوت بول حكم ظل يف وكمبوديا/كمبوتشيا

الشأن. هذا
صغري مجتمع خْلق كان الواقع أرض عىل بعينها رؤية لتطبيق األشيع الشكل لكن
أحد، من ل تطفُّ أو تدخل دون أعضائه معتقدات لتطبيق األكرب؛ املجتمع عن لالنعزال
املؤرخ أن ورغم األكرب. للمجتمع للتطبيق قابلة بها يؤمنون التي اليوتوبيا أن إلثبات أو
أطلق فقد باليوتوبيا، األخري النهج عالقة أنكر (١٩٠٨–١٩٩٤) االبن بستور يوجني آرثر

العالقة. تلك يؤكد الواقع يف لقب وهو الطيب»، للمجتمع أصلية «نماذج عليه
ألنها يوتوبية؛ أنها عىل املؤقتة الصغرية اإلجراءات إىل اآلن يُنظر ذلك، إىل إضافة
مؤيدوها. يرى كما تعارضها، التي الديستوبيا مقابل يف يوتوبية صورة عام بشكل توظف

االحتجاج. إىل الفني األداء من مختلفة أشكال عدة اإلجراءات تلك وتتخذ

املقصودة املجتمعات (1)

باسم للعامة املعروفة املقصودة، املجتمعات األحيان أغلب يف اآلن عليها نطلق ما
باليوتوبية؛ مبارش نحو عىل منها عدد يرتبط املايض، يف كثرية أسماء لها كان كوميونات،
واملجتمع البديل، واملجتمع العملية، واليوتوبيا اليوتوبية، والتجربة اليوتوبي، املجتمع مثل:



اليوتوبية

أجل من عنها التخيل تم أو املختلفة، وأشكالها األسماء بهذه القبول يجِر لم التجريبي.
أن يرفضون املجتمعات بتلك يعيشون الذين األفراد من وكثري حيادية، أكثر مصطلح
هذا رغم أنه إال املقصودة». «املجتمعات ويفضلون يوتوبية»، «مجتمعات عليها يُطلق
استخدام يشيع التي باملعاني يوتوبية تكن لم املجتمعات تلك أغلب أن ورغم الرفض،

املجتمعات. وتلك اليوتوبية بني وثيقة عالقات فثمة بها، الكلمة
عىل كثريون سيوافق لكن املقصود، للمجتمع بالكلية عليه متفق تعريف يوجد ال

التايل: تعريفي من قريب يشء

من قادمني ُوجدوا، إن وأطفالهم، أكثر أو بالغني أفراد خمسة من مجموعة
أو املشرتكة قيمهم لتعزيز مًعا يعيشوا أن اختاروا نووية، أرسة من أكثر

بينهم. فيما عليه اتفقوا آخر ما لغرٍض

واليوتوبية املجتمعات هذه بني يربط الذي والجزء التعريف، هذا من األهم الجزء
فيما عليه اتفقوا «غرض أو املشرتكة» «قيمهم عىل تقوم حياة عيش عىل التأكيد هو

بينهم».
يف للمسيح الثاني املجيء تنتظر أنها تؤمن التي تلك حتى املجتمعات، تلك كل
رسمية) غري أو (رسمية اتفاقات و/أو ولوائح قواعد و/أو دساتري لها القريب، املستقبل
الوثائق تلك كانت فإن بها. حياتهم يعيشوا أن أفرادها عىل ينبغي التي الكيفية حول
أعماًال تكون ما وغالبًا شك، بال يوتوبيات عليها سنطلق كنا أدبية، أعماًال واالتفاقات

األمر. واقع يف املجتمع بها يعمل التي الكيفية بدقة تعكس ال أنها منطلق من أدبية
وقد معني. حياة أسلوب اتِّباع أعضاؤها يستطيع حتى املقصودة املجتمعات أُقيمت
التي الطريقة منها كثري وغريَّ جذريٍّا، تغيريًا الجنيس السلوك تغيري إىل بعضها سعى
كثري وغريَّ أعضاؤها، يأكله ما ت غريَّ النباتية فاملجتمعات طعامهم؛ أعضاؤها بها يتناول
الكيفية يف الجنسني بني الفوارق ألغت الخصوص وجه وعىل العمل، تنظيم كيفية منها
إلغاء إىل — النجاح بعض محرزًة — أخرى وعمدت العمل، تخصيص بها ينبغي التي

والبدني. العقيل العمل بني التمييز
يؤمن حياة أسلوب تتبنى أن وحاولت دينية، كانت املجتمعات هذه من الكثري
وأخذت كاريزمية، شخصية ذا قائًدا منها الكثري وتبع يقتضيه. إيمانهم أن أعضاؤها
أخرى، مجتمعات وأسست كثريين، أتباًعا واكتسبت الديني، املعتقد من بنسختها تبرش
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تجعل كثرية أخرى أسباب وثمة االجتماعيني. املنظِّرين أحد أفكار غريها اتبع حني يف
مختلف. نحو عىل ليعيشوا املجتمع من ينسحبون الناس

األديرة بعدها ومن الهندوسية، األرشام الدينية املجتمعات هذه أول كان ربما
فيما معتقداتها ممارسة أجل من انسحبت التي املجموعات تلك أُوَىل بني من البوذية.
يف ظهرت يهودية دينية جماعة وهي األسينيون، كانت الغربية التقاليد من جزءًا أصبح
مجتمع وأسست امليالدي، األول القرن إىل امليالد قبل الثاني القرن من املدن، من كثري
أغلب كان مكتبتهم. كانت أنها يُعتقد التي امليت البحر مخطوطات وكتبت قمران، خربة
املجتمعات من بعٌض الحق، وقت ويف جماعي. نحو عىل وعاشوا متبتلني، األسينيني
اك، نُسَّ عادة دين، رجال حول تَشكََّلت مبكر زمان يف تكونت التي بالتحديد املسيحية

الصحراء». «آباء باسم جملًة يُعرفون
األوىل للكنيسة تأويلها عىل طقوسها يف الدينية املنعزلة املجتمعات من كثري استند
— (٤٤-٤٥ :٢) الرُّسل أعمال سفر يف الخريات مجتمع وصف سيما ال القدس، يف
كانوا واملقتنيات واألمالك مشرتًكا، يشء كل عندهم وكان مًعا، كانوا آمنوا الذين «وجميع
إليه يُشار كان الذي — احتياج» واحد لكل يكون كما الجميع بني ويقسمونها يبيعونها
أن املجتمعات مؤسيس من كثري وآمن لنفسها. الالحقة املجتمعات وصف يف باستمرار
ارتأت بعُد، وفيما املسيح. نية عكست األوىل الكنيسة مارستها التي الكوميونية الطقوس
للناس وليس للكنيسة أنفسهم يكرسون ملن مناسبة املشرتكة امللكية أن املجتمعات تلك

العاديني.

املسيحية يف الرهبان أديرة (2)

القديس «مبادئ كتاب املسيحية الرهبنة تقليد قيام نحو األوىل الكبرية الخطوة كانت
إطاًرا ليوفر مصمم رهبنة نظام تفاصيل (٤٨٠؟–٥٤٣؟) بندكت عرض وفيها بندكت»،
املسيحية الحياة إىل أقرب تكون أفضل، حياة عيش يتم أن خالله من املمكن من بنيويٍّا
استئصال «يجب فيقول: ملكية، أي راهب أي يحوز أال بندكت مبادئ تقتيض املثالية.
الذي الطعام مسألة ل وفصَّ آخر.» يشء أي من أكثر الدير من تماًما هذه امللكية رذيلة
(املبدأ اليوم يف لرت نصف وهو به، املسموح النبيذ ومقدار ،(٣٩ رقم (املبدأ سيُوزع
،(٤٨ رقم (املبدأ الكسل عىل ويعرتض اليدوي العمل مقدار يحدد مبدأ وثمة .(٤٠ رقم
التسلسل وبالطبع ،(٥٥ رقم (املبدأ توزيعها سيجري التي املالبس تفاصيل ويعرض
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عىل املبادئ تلك ساعدت بالدير. القبول وإجراءات الدينية، والطقوس الدير، يف الكهنوتي
الرهبنة عن واملدافعون ممكنة. املستقيمة الحياة جعل أجل من مصممة مجتمعات خلق
لن وأنه الحياة، تلك مثل عىل قادرين يكونوا لم الناس أغلب بأن تماًما مقتنعني كانوا

الدير. داخل إال واضح نحو عىل اليوتوبي الهدف هذا تحقيق يمكن
القديس ِقبل من املوىصبه التقشف بأسلوب الرهبان تمسك وعدم األديرة ازدهار مع
من أرىس إصالحاٍت تقريبًا–٩٤٢) ٨٧٨) الكلوني أودو الفرنيس القديس أدخل بندكت،
الرهبنة رتب يف إفراًطا اعتربه ما تصحيح بغرض لألديرة، الكلوني الشكل خاللها
رضورة عىل أيًضا (١١٨١ / ١١٨٢–١٢٢٦) األسيزي فرانسيس القديس وشدد األخرى.
االستجداء. عىل حياتهم يف يعتمدون الذين الرهبان من جوالة رتبة واقرتح اإلصالح،
فرانسيسكانية رتبة النهاية يف وتأسست فرانسيس، منهج بالكنيسة املحافظون أفسد

تقليدية. أكثر
موضوًعا وغريهم وفرانسيس وأودو بندكت مبادئ تحقيق إعادة محاولة تُعترب
فتصبح تطبيقها؛ ويجري أحدهم يطلقها جديدة قواعد تُوضع الرهبنة. تاريخ يف متكرًرا
الرهبان يصاب حيث انهيارها؛ سبب هي تكون ازدهار بفرتات وتمر ناجحة األديرة
من الدورة وتُستأنف جديدة قواعد تُدشن ثم الطيبة، الحياة عىل ويعتادون بالكسل،

جديد.
حياة تكوين يف أملت كثرية مجموعات الربوتستانتي اإلصالح حركة عن تمخضت
حركة إبان الهوترية األخوية تأسست املثال، سبيل عىل الجديد. للعهد تأويلهم إىل تستند
أيًضا، يُعرفون كانوا كما الهوتريتيون، ُسمي عرش. السادس القرن يف الراديكايل اإلصالح
أرصَّ الذي تقريبًا–١٥٣٦)، ١٥٠٠) هوتر جاكوب وهو مؤسسهم، اسم عىل االسم بهذا

والالعنف. املشرتكة امللكية عىل يقوم مجتمع إقامة عىل
يستقروا أن قبل أوروبا يف عدة بلدان إىل الهوتريتيون انتقل االضطهاد، من وللهرب
إبان األمريكية املتحدة الواليات ويف عرش. التاسع القرن أواخر يف الشمالية أمريكا يف
الكثري وانتقل الالعنف، مذهب اتِّباعهم بسبب مالحقتهم جرت األوىل، العاملية الحرب
يف أغلبها الهوتريتيني، من جماعة ٥٠٠ حوايل توجد واليوم كندا. إىل الجماعات من

كندا.
لكنَّ الربوتستانتي، اإلصالح حركة عرص من قليلة أخرى جماعات توجد تزال ال
يف مجتمعات أسست الالحقة عام املائتي إبان بأوروبا ظهرت التي الجماعات من كثريًا
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تزال ال وهي املقصودة، املجتمعات أقدم ضمن من الرهبانية املجتمعات تعد :1-2 شكل
لألديرة، املعمارية البنية ذلك يف بما بها، توجد التي املجتمعات يف التغريات مع وتتكيف تنمو

ميزوري. لويس، سانت يف البندكتيني لجماعة التابع الدير هذا من يتضح كما

«جماعات باسم املشهورة الحق»، الوحي «جماعة سيما ال األمريكية، املتحدة الواليات
لدوفيج إبرهارد وتعاليم ،١٧١٤ عام يف أملانيا إىل أصولها تعود التي آيوا، يف أمانا»،
اعتقدا اللذين (١٦٧٨؟–١٧٤٩)، روك فريدريش ويوهان ،(١٧٢٨ عام يف (املتوىفَّ جروبر

الرب. من مباًرشا وحيًا يان يتلقَّ كانا أنهما
إنشاء واختارت املتحدة، والواليات بريطانيا يف أخرى دينية جماعات نشأت
(املعروفة «الشيكرز» الجماعات تلك أشهر من معتقداتها. ممارسة من تُمكِّنها مجتمعات
تزال ال أونيدا. وجماعة للمسيح) الثاني بالظهور للمؤمنني املتحدة الجمعية باسم رسميٍّا
جماعة أفراد اليوم لكن مني، والية يف معتقداتها تمارس واحدة شيكرز جماعة توجد
إىل وتحولت األمد لنفس أونيدا جماعة تستمر لم الحرفية. باألعمال معروفون الشيكرز
ُعرف الجماعتني، تلك ازدهار أوج يف لكْن الفضية. أونيدا آنية تنتج مساهمة رشكة
كانوا الشيكرز جماعة فأفراد بهما؛ خاصة جنسية ممارسات لهما كانت أنهما عنهما
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أن يُفرتض حيث املعقد»؛ «الزواج عليه أطلقت ما فمارست أونيدا، جماعة أما متبتلني.
تكن لم الجنسية العالقات أن مع بعض، من بعضهم متزوجون الجماعة أعضاء جميع
وحاولت الجنسني بني باملساواة الجماعتني كلتا آمنت قيود. دون مباحة — عام بوجه —
شكًال متخذًا حدث قد للمسيح الثاني املجيء بأن الشيكرز جماعة آمنت إذ تطبيقها؛
تجربة إجراء أونيدا جماعة وبدأت .(١٧٣٦–١٧٨٤) يل آن مؤسستها يف متمثًال أنثويٍّا
— وتُعترب مًعا. أطفال بإنجاب لهم املسموح باختيار النسل تحسني عملية عىل تقوم
كانوا عنها نتجوا الذين األطفال أغلب أن منطلق من ناجحة التجربة تلك — عام بوجه

نسلهم. يف هكذا الحال استمر األحوال أغلب ويف سواء. حدٍّ عىل وأذكياء أصحاء

منفصالن بابان فيه ويظهر نيوهامبشري، كانرتبريي، يف الشيكرز جماعة ملتقى :2-2 شكل
للسيدات. واآلخر للرجال أحدهما

حددهم الذين الرجال مثل إصالحيني، أفكار عىل بناءً أخرى مجتمعات تأسست
االشرتاكية عن لتمييزهم يوتوبيني؛ اشرتاكيني بوصفهم (١٨٢٠–١٨٩٥) إنجلز فريدريش
الويلزي يوتوبيني: اشرتاكيني بوصفهم منظِّرين ثالثة إنجلز حدد املاركسية. العلمية
وهنري ،(١٧٧٢–١٨٣٧) فورييه تشارلز والفرنسيَّني ،(١٧٧١–١٨٥٨) أوين روبرت
نرشوا فقد يوتوبية، رواية يكتب لم منهم أيٍّا أن ورغم .(١٧٦٠–١٨٢٥) سان-سيمون
أوين أفكار إىل استندت يوتوبية روايات آخرون وكتب املثالية، للمجتمعات رؤيتهم
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حني يف املتحدة، والواليات املتحدة اململكة يف مقصودة مجتمعات أوين أسس وفورييه.
منشغًال أوين كان أيرلندا. ويف البلدين هذين يف أفكاره عىل بناءً مجتمعات آخرون أسس
قرية يف خاصته القطن بمحلج أدخلها التي واإلصالحات املصانع، يف إصالحات بإدخال
ملواقع اليونسكو بقائمة اآلن النارك نيو وقرية كبريًا. نجاًحا حققت اسكتلندا، النارك، نيو
يف تأسست وسان-سيمون فورييه مقرتحات عىل قامت التي واملجتمعات العاملي. الرتاث

األمريكية. املتحدة الواليات يف بعُد وفيما فرنسا،

روبرت حياة يف كربى خطوة أول شهد الذي املوقع النارك نيو قرية كانت :3-2 شكل
يف القطن محلج مدير منصب أوين توىل عندما إصالحيٍّا. باعتباره (١٧٧١–١٨٥٨) أوين
يف بأسعار والطعام الصحية والرعاية والتعليم املسكن من الالئق لسكانها ر وفَّ القرية، تلك
ألغى املصانع. حول تتكون التي البلدات أغلب يف متاًحا منها أيٌّ يكن لم والتي املتناول،
أوين تجربة حققت األطفال. عمل عىل قيوًدا ووضع البدني، العقاب وسائل أيًضا أوين
حال يف العمال كان نفسه الوقت ويف اإلنتاجية، من زادت أنها منطلق من عظيًما نجاًحا

العاملي. الرتاث ملواقع اليونسكو بقائمة اآلن النارك نيو وقرية أسعد.
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الكيبوتسات (3)

وبداية عرش التاسع القرن خالل والعلمانية الدينية املجتمعات من الكثري تأسس
كان املقصودة املجتمعات تاريخ يف الالحق الكبري الحدث أن إال العرشين، القرن
اليهود، من الكثري انتقل .١٩٢٠ عام يف فلسطني يف كيبوتس، أول ديجانيا، تأسيس
كانت بإرسائيل. اآلن يُعرف ما عرب كيبوتس لتأسيس املنطقة إىل الشباب، من أغلبهم
عليها أُطلق أيًضا دينية مجتمعات تأسيس رغم األساس، يف علمانية األوىل الكيبوتسات

املوشافات.
املشكالت مع العوملة، اجتماع أجرب حتى — عام بوجه — ناجحة الكيبوتسات كانت
اقتصاداتها عىل كبرية تعديالت إدخال عىل منها الكثريَ إرسائيل، اقتصاد عىل طرأت التي
تعد لم أيًضا منها الكثري لكن العصيبة، أوقاتها الكيبوتسات أغلب تجاوزت الداخلية.

السابق. يف كانت كما األحوال ميسورة أو كوميونية
اليوتوبية»، بعد «ما ب اليوم الكيبوتسات الكيبوتسات، حركة مؤرخ نري، هنري يصف
ستخلق أنها توقعوا مؤسسيها أن منطلق من بوضوح يوتوبيٍّا كان تأسيسها بأن دافًعا
نظام أي أو شعب أي يحقق لم ألنه لكن ألعضائها، بالكامل وجديدة أفضل حياة
اليومية الحياة واقع مع التكيف الناس فعىل تأسيسه، عليها قام التي اآلمال اجتماعي
من كثريًا أن منطلق من يوتوبية»؛ بعد «ما وهي األصلية. الرؤية وفقدان غريهم مع
عدَّه والبعض حلمه، غريَّ ببساطة والبعض الواقع، مع اليوتوبية رؤيتهم كيَّفوا أعضائها
آخرون وأرجأ البدائل، من أفضل الحايل املوقف أن إىل خلص اآلخر والبعض املايض، من

باملستقبل. ى مسمٍّ غري أجل إىل اليوتوبيا تحقيق
حكومة من كبريًا وماليٍّا أخالقيٍّا دعًما اجتذبت الكيبوتسات، حركة صعود أوج يف
الواليات ويف الكوميونية. املستوطنات تأييد يف مزايا األخرى البالد بعض ورأت إرسائيل،
سبيل عىل مجتمع ١٠٠ حوايل أُنشئ العرشين، القرن ثالثينيات كساد إبان املتحدة،
برنامج ُطبق العرشين، القرن سبعينيات يف نيوزيلندا، ويف التوطني. وإعادة اإلغاثة
يشءٍ تحقيق تعني املاورية باللغة كلمة وهي «األوهو»، باسم ُعرفت مجتمعات لتأسيس
ما رسعان لكن املجتمعات، بعض وأُنشئت الودية». واملساعدة العمل طريق «عن ما

البريوقراطية. بفعل ضعفت
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الديستوبية املجتمعات (4)

نسخة (١٨٩٣–١٩٧٦) تونج تيس ماو عهد يف تأسست التي الصينية الكوميونات كانت
حياة أن منطلق من ديستوبية تكون أن يمكن أنها لنا ويظهر الكوميونية. من سلطوية
كانت مما بوضوح أسوأ كانت إليها االنضمام عليهم ُفرض الذين أهلها من الكثريين
إىل الشمس ومعبد جونزتاون يف الجماعي االنتحار حوادث تشري كما قبُل، من عليه
استثنائي، نحو عىل كاريزمية شخصية وصاحب قوي قائد له مجتمع إىل االنضمام أن
بما آخر، حال أي يف بها يقوموا لن ربما أشياء فعل عىل يُْقدمون الناس يجعل أن يمكن
املقصودة املجتمعات إىل ُوجهت التي التُّهم من كثريًا أن حني ويف أنفسهم. قتل ذلك يف
بالجانب التسليم تقتيض املعاملة إساءة عىل األمثلة من يكفي ما ثمة كاذبة، أنها اتضح

الكوميونية. من الديستوبي

«الستينيات» حقبة مجتمعات (5)

آالًفا ضمت العالم، عرب املقصودة املجتمعات يف عظيمة زيادة الستينيات حقبة أفرزت
نفسها عرفت والتي طويًال، البقاء ألغلبها يُكتب لم التي الحرضية املجموعات من
يوتوبية رًؤى عىل تأسست التي الريفية املجموعات من واملئات كوميونات، أنها عىل
الصحافة فكرة وبسبب الشمالية. وأمريكا أوروبا يف املجتمعات هذه أُنشئت مختلفة.
عىل قيود أي توجد ال أنه أو جنسية، حرية بها أن يف واملتمثلة املجتمعات، تلك عن
فقد كذلك)، اآلخر البعض يكن لم حني يف كذلك، بعضها (كان بها الجنسية العالقات
و«كريستا» فارم»، و«هوج الريفي، سيتي» «دروب مثل: الهيبيز؛ بكوميونات انبهرت
«منازل الحرضية الكوميونات بعض كانت فرانسيسكو. سان أشربي، هيت منطقة يف
بالصحافة هذا وأدى اعتقالهم؛ تجنُّب حاولوا الذين للحرب املناهضني للنشطاء آمنة»
وأمريكا أوروبا من كلٍّ يف خطرين. راديكاليني تُؤوي ألنها املجتمعات؛ جميع إدانة إىل
يراه ما تطبيق فحسب تحاول املجتمعات تلك من العظمى الغالبية كانت الشمالية،
منها كبري عدد وجود واستمرار حرية. وأكثر مادية، وأقل أفضل، حياة أسلوب أعضاؤها

عنه. يبحثون كانوا ما وجدوا الناس بعض أن إىل يشري عاًما أربعني من ألكثر
البوذية سيما ال الرشقية، األديان إىل كثريون الستينيات فرتة يف انجذب كذلك،
بهدف الغربية البلدان إىل االنتقال يف البوذيون الرهبان بدأ لذلك، نتيجًة والهندوسية؛
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منتصف يف كولورادو جنوب يف س تأسَّ مقصوًدا مجتمًعا سيتي» «دروب كان :4-2 شكل
كولورادو جامعتَي من الفنون طالب األصل يف َسه أسَّ َمن أن ورغم العرشين، القرن ستينيات
املقبب. املعماري بتصميمه يشتهر وهو الهيبيز. لكوميونية أيقونة أصبح فقد وكانساس،

أوروبا إىل الهندوس من روحيون ومعلمون مدرِّسون َقِدَم كما األديرة، وإنشاء التبشري
أرشاًما. وأسسوا الشمالية وأمريكا

األديان عىل تقم لم املبكرة باملجتمعات شبًها األقرب كانت التي املجتمعات لكن
لعالم اليوتوبية الرواية ألهمتها التي املجتمعات مثل جديدة، رؤية عىل بل الرشقية،
يف أوكس» «توين املجتمعات هذه وأشهر تو». «والدن سكينر إف بي السلوكي النفس
اآلن حتى استمر الذي اآلخر املجتمع لكن سكينر، نموذج بعيد أمد منذ ترك فريجينيا
من مظاهر يحمل يزال ال املكسيك يف هوركونز» «لوس األصلية سكينر مجتمعات من

وتحسينه. السلوك لتعديل املجتمع مؤسسات تَستخدم التي األصلية الرؤية
من صغرية مجموعة وهو املساواتية، املجتمعات باتحاد عضو أوكس» «توين
املجتمعات تطمح أهداف املعايري وهذه معايري. سبعة تستويف أن تحاول التي املجتمعات
مجتمع كل ويقوم يوتوبية. رؤية عن بوضوح تعرب لكنها بعُد، تحققها ولم تحقيقها إىل

ييل: بما االتحاد مجتمعات من

الجميع. بني املوارد من وغريه والدخل والعمل األرض مشاركة (١)
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هي وتوزيعها عمله نواتج ي وتلقِّ أعضائه، بحاجات يتعلق فيما املسئولية ل تحمُّ (٢)
الحاجة. حسب بالتساوي األخرى املوارد وجميع

الالعنف. أسلوب تطبيق (٣)
متساوية بفرص األعضاء فيه يتمتع القرار اتخاذ أشكال من شكل استخدام (٤)
النقض. أو االستئناف، حق أو املبارش، التصويت أو اآلراء، إجماع عرب إما للمشاركة؛

عىل بالتمييز السماح وعدم الجميع، بني املساواة إرساء عىل كلل دون العمل (٥)
النوع، أو السن، أو العرقي، األصل أو العقيدة، أو االجتماعية، الطبقة أو الجنس، أساس

الجنسية. الهوية أو الجنيس، التوجه أو
السعي مع واملستقبل الحارض ألجيال الطبيعية املوارد عىل الحفاظ عىل العمل (٦)

البيئية. واملمارسة للوعي املستمر التحسني إىل
تدعم التي البيئة وتوفري باملجموعة، والتواصل املشاركة أجل من عمليات إنشاء (٧)

الناس. تطوير

يف أخبارها تناول يتم األمريكية املتحدة الواليات يف املجتمعات من شبكة وتوجد
شبكة وثمة ،١٩٧٢ عام منذ تُنرش التي كالترش»، كواوبراتيف إن اليف «كميونيتيز: مجلة
تُنرش التي دريمرز»، آند «ديجرز دورية يف أخبارها تناول يتم املتحدة باململكة مماثلة

البيئية. القرى من عاملية شبكة وهناك العرشين، القرن تسعينيات بداية منذ

املعارصة املقصودة املجتمعات (6)

فحركة بها؛ صلة ذات أو بالكوميونية مباًرشا ارتباًطا مرتبطتان حديثتان حركتان ثمة
موجودة صغرية مجتمعات تُحاِول وفيها الكوميونية، من جزء بوضوح هي البيئية القرية
توازنًا أكثر مجتمعيٍّ وتصميٍم معمارية وبنية حياة لنمط الوصول العالم أنحاء جميع يف
األمريكية، املتحدة بالواليات تينييس يف «فارم» مثل املجتمعات، هذه من وبعٌض بيئيٍّا.
املجتمعات هذه وبعض النوع. هذا من التي األخرى املجتمعات لتطوير الدعم أيًضا تقدم
اآلراء؛ يف اتفاق إىل للوصول الحاجة أوقات يف اكتسبتها التي الخربة تستخدم أعضائها أو

الجماعات. ديناميكيات عىل الكوميونية وخارج األخرى املجتمعات يف الناس لتدريب
يف وانترشت الدنمارك يف نشأت التي املشرتك، اإلسكان حركة بني صالت توجد
مزيًجا امللكية تكون الحركة، تلك إطار يف املقصودة. واملجتمعات الغربية، البلدان أرجاء
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عادة جماعية، املشرتكة واملنشآت املوقع ملكية فتكون والجماعية؛ الخاصة امللكية من
شخصية وتؤكد فردية. ملكية األفراد منازل ملكية تكون حني يف مساهمة، شكل عىل
املشرتك اإلسكان مجتمعات بعض وترى املجتمع. داخل التفاعل أهمية عىل الجماعة
االنقسام وهذا الفكرة. ترفض أخرى مجتمعات أن إال مقصودًة، مجتمعاٍت نفَسها
تلك يف امللكية شكل يكون ما وعادة املجتمعات. من النوع هذا واقع بدقة يعكس
تختلف داخلها االجتماعية الحياة حدود أن إال األقل، عىل متشابًها أو واحًدا املجتمعات
والوجبات املجتمعي والعمل املجتمعية االجتماعات تكون ناحية، فمن كبريًا؛ اختالًفا
املجتمع يف التفاعل يكون املقابلة، الناحية ومن السائد، املعيار هي ذلك إىل وما املشرتكة
املجتمعات وأغلب امللزمة. القانونية االتفاقات تفرضها التي بالحدود إال يوجد وال قليًال،

النقيضني. هذين بني متوسط موقع يف يقع
لطالب اإلقامة يوفر وحيد منزل من تتنوع التي التعاوني، اإلسكان وجمعيات
أن ورغم مقصودة. مجتمعات أيًضا هي الضخمة، السكنية املجمعات إىل الجامعة
تبدو ما غالبًا منها فالصغرى كبريًا، كوميونيٍّا نشاًطا تستوعب ال قد منها الكربى
عالوة بها. يعمل التي نفسها بالطريقة كبري نحو عىل وتعمل مقصود، حرضي كمجتمع
ما عادة إسبانيا، يف «موندراجون» مثل باملنتجني، الخاصة الجمعيات بعض ذلك، عىل
أيًضا بل لعمالها، وظائف فقط توفر ال أنها منطلق من مقصودة مجتمعات تُعترب
التي املسكن، تشمل ما غالبًا التي الراحة، وسائل لهم وتوفر العمل، إدارة يف ترشكهم

الرشكات. أغلب توفره ما كثريًا تفوق
املجتمعية؛ للحياة فقط واحد نموذج يوجد ال أنه الواضح من يكون أن ينبغي
ماونتن «بالك مجتمع كان املثال، سبيل فعىل كثرية؛ أغراض املقصودة فللمجتمعات
سيجر بيت املطرب عضويته يف وضم وسيايس، ثقايف مركز بمنزلة مجتمًعا كوليدج»
الرقصات والراقصومصمم ،(١٩١٢–١٩٩٢) كيدج جون وامللحن ،(١٩١٨ عام (املولود

.(١٩١٩–٢٠٠٩) كنينجهام مريس
هذه وانترشت العقليني، للمرىض مصممة مجتمعات بلجيكا ت ضمَّ طوال، لسنوات
مجتمع َر وفَّ األمريكية، املتحدة الواليات ففي العالم؛ دول يف ذلك بعد العالجية املجتمعات
طويلة فرتة منذ كاروالينا نورث يف «كوبريس» ومجتمع ماساتشوستس يف فارم» «جولد
تعاليم عىل تقوم التي العالم، أنحاء جميع يف كامبهيل ومجتمعات اإلطار. هذا مثل
التعلم، إعاقات أصحاب مع تعمل ،(١٨٦١–١٩٢٥) شتاينر رودولف النمساوي املفكر
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آمنة بيئة لهم وتوفر الخاصة، االحتياجات ذوي من وغريها عقلية مشكالت لديهم والذين
اإلمكان. قدر مهاراتهم تطويَر أفراًدا باعتبارهم فيها يستطيعون وداعمة

هي العالجية املجتمعات من مختلفة نسخة تعترب املجتمعات من مجموعة ثمة
املخدرات ومدمني الكحوليات مدمني ملساعدة تأسست التي الكاثوليك، العمال مجتمعات
تلك تضم حالهم. تحسني عىل االجتماعي السلَّم ِبقاِع موجودون هم ممن وغريهم
من وعدًدا الكربى باملدن املناطق أسوأ يف املوجودة الكاثوليك العمال منازل املجتمعات
النقي الهواء بعض الستنشاق إليها الذهاب للناس يمكن حيث الريفية؛ املجتمعات
أقدم نسخة هناك وكانت شفائهم. عىل للمساعدة البدني النشاط بعض وممارسة
يف الخالص» «جيش َسها أَسَّ التي املجتمعات يف تمثلت املجتمعات، تلك من ا جدٍّ ومماثلة
الحرضية املستعمرات من كلٌّ تأسست العرشين. القرن وبداية عرش التاسع القرن نهاية
يستطيع حيث البالد؛ خارج مستعمرات بناء يف التوسع يف تتمثل الخطة وكانت والريفية،

تماًما. جديدة حياة بْدءَ الريفية املجتمعات يف نجاًحا أحرزوا من

إخفاقها أو املجتمعات نجاح عوامل (7)

استمراره. فرتة وهي نموذجية؛ إجابة ثمة فاشًال؟ أو ناجًحا ما مجتمًعا يجعل الذي ما
عام (املولودة كانرت موس روزابيث واقرتحته عاًما، ٢٥ هو النموذجي املعيار كان
يف األعمال، إلدارة هارفرد بكلية آرباكل إل إرنست كريس تشغل التي األستاذة ،(١٩٤٣
هذا فإن املجتمعات، أعضاء ألغلب بالنسبة لكن ،(١٩٧٢) واملجتمع» «االلتزام كتابها
معيار تجاوزت اليوَم كثريٌة مجتمعاٌت توجد حني ففي بالغة؛ بصورة معيب معيار
الستينيات، فرتة يف تأسس كبري عدد فيها بما طويل، بزمن عاًما والعرشين الخمسة
األهم املعيار هي ليست االستمرار فرتة فإن بعيد، أمد منذ انتهت أنها عموًما ويُعتقد

للكثريين. بالنسبة فشله أو املجتمع لنجاح
البعض وأما هذا، فعل بعُضها السكان. نفس ضم أنه املجتمع استمرار يعني ال
أن الواقع يف يبدو ضخم. سكاني تَعاُقب بمعدل حظي املجتمعات أغلب لكن فال، اآلخر
أََمَرك فإْن أجيال. لعدة بعضها استمر التي الدينية املجتمعات تُناسب كانرت افرتاضات
مقياًسا تكون أن يمكن االستمرار فرتة أن حني ويف فستبقى. بالبقاء الرب ممثل أو الرب
كانرت أن ومع معنًى. أي تشكل ال وحدها فهي أخرى، عوامل مع تجتمع عندما للنجاح
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آخرين يد عىل تطبيقه جرى ذلك مع البسيط املعيار هذا فإن ذلك، تدرك كانت نفسها
الحني. ذاك منذ

املداخل أحد (١٨٤٧–١٩٠٣) لويد ديمارست هنري األمريكي التقدمي املفكر يورد
املجتمعات: فشل أو نجاح مسألة لتناول

يف املجتمعات، تلك يف إال تُشاَهد َلم الدوام؟ عىل املجتمعات تفشل هل
والربد، الجوع فيها َحى امَّ اجتماعية حياٌة املتحدة، للواليات الواسعة الحدود
والشيخوخة والجريمة، والعبودية، والفقر، الكحوليات، وإدمان والدعارة،
فعَلت قد كانت لو الصناعي. والهلع والذعر الوفيات معدل وارتفاع املبكرة،
الناجحة «املجتمعات» بأنها توصف أن استحقت لكانت فحسب، لعام ذلك
يُقم لم هذا وكل عديدة. أجياًال العمر من يبلغ وبعضها القارة، بهذه الوحيدة

عاديني. ونساء رجال يد عىل األرض عىل بل بالسماء، قدِّيسون به

املجتمع نجاح أن يف يتمثل املجتمعات، أفراد سيقدِّره معيار وهو آخر، معيار ثمة
بالنسبة فيه. عضويتهم مدة بلغت مهما أعضائه باحتياجات وفائه قدر عىل يعتمد
أو تحسينه بمدى وإنما استمراره، بفرتة يقاس ال املجتمع نجاح فإن األعضاء، ألغلب
االحتياجات تتنوع بالطبع فيه. أعضاءً فيها كانوا التي الفرتة يف لحياتهم تحسينه عدم
الداخلية الديناميكيات ستتغري ثم ومن الناس؛ بتغري وتتغري آلخر، عضو من بوضوح

الوقت. بمرور للمجتمع

لليوتوبيا العميل التطبيق يف الحديثة التطورات (8)

باملجتمعات متعلق أحدهما لليوتوبيا، الحديث العميل التطبيق أشكال من شكالن ثمة
— أولهما التقليدية. الفئات عن اليوتوبية به ابتعدت الذي النحو يوضحان املقصودة،
املستقلة «املنطقة (١٩٤٥ عام املولود ويلسون، المبورن (بيرت بك حكيم عليه أَطلق الذي
— بنفسك» «افعلها ثقافة (١٩٦٠ عام (املولود ماكاي جورج عليه وأطلق املؤقتة»،
الشأن هذا يف وماكاي بك حكيم من كلٌّ يركِّز معني. لغرض املنشأة النشاط من مساحة
يف للمثليات السنوي املوسيقى مخيم إدراج يمكن أنه إال االحتجاجات، عىل األول املقام يف
األماكن تلك نَِصَف أن يمكن املايض، إىل وبالنظر املؤقتة. األماكن من وغريها ميشيجان
وإن أفضل، حياة بها املشرتكون رآه ما مؤقت نحو عىل أفرزت ألنها يوتوبية؛ بأنها
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االحتفال مثل مبكرة مؤقتة يوتوبيات من سبقها بما ترتبط وهي قصرية، لفرتة كانت
التي االجتماعات وخيم البلهاء، وعيد الكرنفال، من املبكرة والصورة ساتورن، اإلله بعيد
مجتمعات أنشأ وبعضها الستينيات. فرتة و«أحداث» الدينية، الروح إيقاظ أجل من تقام
يف الجوية كومون جرينهام قاعدة يف النسائي السالم مخيم مثل طويلة، لفرتة دامت

.٢٠٠٠ عام حتى ١٩٨١ عام من سبتمرب من استمر الذي بإنجلرتا، بريكشاير،
سبيل عىل فهناك، يوتوبية؛ بأنها أكرب نحو عىل مؤقتة ظواهر وصف كذلك يمكن
مكان يف سياسيٍّا احتجاًجا تنشئ التي الربيطانية الجماعية الفنية «فري» مبادرة املثال،
لساعات هناك والوقوف ما، شعاًرا حاملني عادًة، ما، مكاٍن قصد مجرد خالل، من عام
مجرد وهذا أنفسهم، حول مؤقتة يوتوبية مساحة أو مؤقتة» مستقلة «منطقة مكونني
يتفاعلون الذين األشخاُص الفنية األعماَل ويصنع أخرى. أساليب ضمن من أسلوب
بأنه تفعله ما تصف «فري» مجموعة لكن املجموعات، هذه من الكثري وثمة معهم.

يوتوبي.
أو رقًصا أو موسيَقى كان سواء أداء، كل ويف الفني. األداءُ الظاهرة تلك جوانب أحد
أحدهما يحدثان؛ األقل عىل أمران ثمة الجماهريي، الفن أشكال بعض أو مرسحيٍّا تمثيًال
لحظة وتتشكل االثنان يجتمع نادرة، حاالت ويف املشاهدين. لدى واآلخر املؤدِّين، بني
يف أصغر. يوتوبية لحظات أنه عىل فيه نفكر قد ما يوجد األغلب، يف لكن بحق، يوتوبية
من بينهم فيما اليوتوبية املساحة املؤدُّون يخلق نادرة، حاالت تلك كانت وإن الغالب،
دوالن، جيل كتبت املثال، سبيل فعىل هذا. إىل األداء منظِّرو أشار وقد الفني. األداء خالل

تقول: (١٩٥٧ عام (املولودة تكساس بجامعة املرسح أستاذة

مستقبل مشرتك؛ مستقبل عن مًعا ا يُعربِّ أن يمكن الفني واألداء املرسح أن أرى
متساٍو نحو عىل فيه نشارك أن جميًعا يمكننا مستقبل وإنصاًفا، عدالة أكثر
الثقافة. صنع يف وللمساهمة الكاملة، للحياة أكرب بفرص يحفل مستقبل أكثر،

ال قد القادم العرض أن نعلم أننا حني ويف اللحظات، تلك مثل من الكثري يوجد
هي يجري عندما يطلقها التي املشاعر وأن ممكن األمر أن فمعرفة سابِقه، نجاَح يبلغ
أن يمكن اللحظة تلك يف الرضا ألن سياسية؛ تكون ربما نواٍح من مهم وهذا املهم. األمر
اليومية. الحياة يف به نشعر الذي االستياء عىل الضوء ليُلقي األداء مكان خارج يترسب
اليومية. الحياة تغيري حول تدور النهاية يف واليوتوبية اليوتوبية، بداية هو واالستياء
والرتبية والزواج والعائالت األطفال وأن متكامل، كلٌّ هي الحياة أن حقيقة اليوتوبيا تُواِجه
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راديكالية املقصودة واملجتمعات كلها. مرتبطة ذلك وغري واملوت والسياسة واالقتصاد
جميع عىل ويكون حيواتهم. تغيري يف يمانعون ال أعضاءها أن منطلق من خاص بوجه

يوم. كل التغيري هذا مع التعامل املجتمعات تلك أعضاء
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الثالث الفصل

بعد وما والكولونيالية األصلية اليوتوبية
الكولونيالية

ال امُلستَعِمر، البلد مصالح خدمة هدفه وكالهما املستعمرات، من صنفان يوجد كان
وموادِّها املستعَمرة عمالة استغالل أحدهما من األسايس القصد كان امُلستعَمرة. مصالح
الزيادة من للتخلص إما االستيطان؛ منه الهدف فكان الثاني، أما وثرواتها. الخام
بالنسبة مهمة واملستعمرات إليها. فيهم املرغوب غري إلرسال كأماكن وإما السكانية،
ُكتبت — إجماًال — أنه بسبب أيًضا لكن يوتوبية، أحالًما مثَّلت إنها حيث من لليوتوبية
وكان أنشأتها. التي البالد من أكثر فيها مقصودة مجتمعات وأُنشئت أدبية، يوتوبيات
الزمن، مرِّ عىل التأثريات تلك تفسري واختلف األصليني، السكان عىل تأثريات للمستعمرات

بالتفسري. القائم وحسب

املستوطنني مستعمرات (1)

من يخرجون الناس أن هو املستوطنني مستعمرات إىل الهجرة لعملية النموذجي التفسري
الجديد البلد ويستوطنون املحلية، الظروف من واملرضوغريهما الفقر بسبب األم، بلدهم
معتقداتهم ممارسة عىل القدرة يف األمل أو أفضل، حياة عىل الحصول يف الرغبة تحدوهم
إعمار «إعادة كتابه يف (١٩٥٦ عام (املولود بالتش جيمس َعَرض الدينية. أو السياسية
بداية من الحقيقة يف أيًضا ولكن البساطة. شديدة الصورة هذه أن (٢٠٠٩) األرض»
بالدهم يَرتكون الناس كان عرش، التاسع القرن منتصف وحتى عرش السابع القرن
يتمكنوا أن عىل األمل عاقدين العالم، حول طويلة ملسافات الحاالت بعض يف ويسافرون،
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أفضل حياة البعض وجد رأسهم. مسقط يف لهم أُتيح مما أفضل حياة يعيشوا أن من
الظروف يف الجديد البلد يف فأقاموا اآلخر، البعض يجدها لم حني يف الجديد، املكان يف
بحياة الحلم أن إال األم، بلدهم إىل عادوا أو منها، أسوأ ظروف يف أو نفسها، السابقة
كلها املستوطنني ومستعمرات واضح، نحو عىل يوتوبيٍّا كان الكثريين، قاد الذي أفضل،
املهاجرون، غناها التي األغاني يف لذلك مثاًال نجد أن يمكن يوتوبية. أحالم وراءها كانت
تُبنيِّ املثال، سبيل فعىل يوتوبية. بأوصاف إليه انتقلوا الذي املكان عادًة َوصفت والتي

اليوتوبي: الوصف والحرة» العظيمة األمريكية املتحدة «الواليات األيرلندية األغنية

أمريكا، يف عملَت إن
النعيم، يف فستتقلب

هناك ُعرش وال رضائب توجد فال
كاهلك، يُثقل إيجار وال
وعظيم، حر بلد إنه
البرش، بكل يرحب

أمريكا، إىل أبِحروا فهيا
يُمكنكم. ما بأرسع

القصد من جزءًا يكن لم ذلك أن رغم املهاجرين، أو املستوطنني مستعمرات أيًضا ووفرت
غالبًا أفكارهم، لتجربة الدينيني، من أغلبهم ني، املنشقِّ أنواع ملختلف مساحًة األسايس،
لنيوزيلندا الوطنية للُهِويَّات بالنسبة محورية اليوتوبية كانت مقصودة. مجتمعات يف

املتحدة. والواليات

األصلية اليوتوبية (2)

يف أصًال يعيشون كانوا الذين األشخاص بتوقعات اصطدمت املستوطنني أحالم لكن
الشعوب تلك ضمت لهم. بالنسبة حقيقية ديستوبيات عام بوجه وأفرزت البالد، تلك
ثقافات إىل إضافة واملايا، واإلنكا اآلزتك لشعوب التطور بالغة حرضية ثقافات املستعَمرة
األوىل والشعوب نيوزيلندا، يف واملاوري ألسرتاليا، األصليني السكان مثل حرضية؛ غري

املتحدة. والواليات كندا يف األصليني األمريكيني والهنود كندا، يف واإلنويت
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التي والكائنات العالم نشأ كيف ت فرسَّ الخلق عن أساطري كلها الشعوب لهذه كان
األساطري وضمت لحقه، مما أفضل األول الخلق كان األساطري، تلك من كثري ويف تأُهلُه.

إخفاق. من وقع ملا تفسريًا
السكان ثقافاِت — ممنهج نحو عىل — رت دمَّ ما غالبًا املستوطنني مستعمرات وألن
حياة عىل بالحصول أحالمهم أو أساطريهم عن نعرف فال ذَبِْحهم، جانب إىل األصليني
الحاالت، بعض يف ولكن املستوطنني. أحالم عن نعرفه بما مقارنًة ا جدٍّ القليل سوى طيبة
تلك من رومانسية صبغة عليها تُضَفى ما وأحيانًا جديد، من بُعثت حديثة نسخ توجد
تلك وقصص بأساطري يتعلق فيما املزيد عىل إطالعنا بصدد الحديثة واألبحاث األحالم،
الثقافاُت الكولونيالية، بعد ما حقبِة يف ألنه يوم؛ كل جديدة أشياء نتعلم ونحن الشعوب.
القديمة. والقصص هي اآلن تُستكشف األمر واقع يف تختِف لم لكن للقمع تعرضت التي
يقول: — األمريكية الهندية القبائل إىل جذوره تُعود — مجهول معارص كاتب كتب وقد

ننصب أن املقدس، النحو عىل نعيش أن القدماء تاريخ نستكشف أن يعني
واألعراق املختلفة األمم من وأخواتنا إخواننا نحرتم أن باعتدال، ونسري قامتنا،
الجبال عىل نتعرف كي السماء؛ مثل الهواء، مثل ننفتح أن هذا يعني املختلفة.
وذوات األربع، ذوات والكائنات والنباتات، السماء، وأضواء والرياح، واملياه
نعرف أن املقدس، النحو عىل نقتل أن هذا يعني والطيور. والزواحف، الست،
النحو عىل نموت وأن املقدس، النحو عىل والسعادة والغضب واألسف الحب

املقدس.

تعبري أنها الواضح فمن رومانسية، بصبغة للمايضمصطبغة رؤية هذه أن حني يف
يوتوبي. حلم عن

وشعب كندا، يف األوىل والشعوب األصليني أسرتاليا سكان بني يوتوبية تقاليد ثمة
الرصاع وأفرز املتحدة. الواليات يف األصليني األمريكيني والهنود نيوزيلندا، يف املاوري
«رقصة حركة مثل قوية، يوتوبية عنارص تضم ألفية حركات للكولونيالية املناهض
يزال وال الجنوبية، أمريكا يف الحركات تلك من العرشات ثمة املتحدة. الواليات يف الشبح»
بعض أحيت وقد راتانا. كنيسة مثل نيوزيلندا، يف املاوري جماعات بني يعيش منها عدد
أفضل حياة ر توفِّ أنها يظنون التي الكوميونية من تقليدية أشكاًال املاوري جماعات

األكرب. املجتمع يف االندماج عرب بلوغها يمكن التي الحياة من لشعبهم
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وأسرتاليا وأفريقيا والجنوبية الشمالية أمريكا يف املستوطنني مستعمرات يف وهكذا،
ومهمًة حيًة ثقافاٍت يوتوبيٌة مستعمرٌة فيه ر تُدمِّ شائًعا نمًطا نتتبع أن يمكننا ونيوزيلندا،
املستوطنني حلم فيه ويستمر يوتوبية، أحالم عن تعربِّ كانت التي وقصصها بأساطريها
املستوطنني ذرية من لكلٍّ جديدة أحالم وتبزغ الكولونيالية تنتهي ثم أفضل، بحياة

قمعها. جرى التي الثقافات استكشاف ويعاد األصليني، السكان وذرية
حدث قامعيها. من يوتوبية صبغة تدمريها جرى التي الثقافات اكتسبت أحيانًا،
االحتكاك عقب آخر وقت أي من أكثر جليٍّا ظهر الذي النبيل» «الهمجي مفهوم يف ذلك
مماثلة نماذج له كانت أنه من الرغم عىل والجنوبية، الشمالية أمريكا يف املحليني بالسكان
كان الكالسيكيون. والرومان اإلغريق الُكتاب وصفها التي السكوثيني مثل شعوب يف
وأبسط أنقى ما نحٍو عىل ثَمَّ ومن الطبيعة؛ إىل أقرب أنه عىل النبيل الهمجي إىل يُنظر
يؤكد التبسيط، يف الواضحة املبالغة ورغم متحرضون. أنهم يُفرتَض الذين من وأفضل
،(١٦٠٣–١٦٨٣) ويليامز روجر نقل وقد الصورة. يف خفية حقيقة وجود عىل البعض
ونعبد مالبس، نرتدي ال «نحن قوله: الهنود أحد عن األمريكيني، الدينيني املنشقني أحد
أرض هي أرضكم متوحشون، وثنيون بربريون أنتم أقل. خطايانا لكن عدة، آلهة

الهمجية.»
تصف ديستوبيات هو األصليون السكان كتبه الذي اليوتوبي األدب أغلب لكن
عىل الراهن. الوقت وحتى االستيطان زمن يف املستوطنني يد عىل ْوها تَلقَّ التي املعاملة
األصول ذات للكاتبة ،(١٩٩٩) الرمال» كثبان بني «حدائق رواية تقاِرن املثال، سبيل
الهندية الحياة يوتوبيا بني ،(١٩٤٨ عام (املولودة سيلكو مارمون ليزيل األمريكية الهندية
قصيدة وتصف املتحدة، الواليات سياسة خلقتها التي والديستوبيا التقليدية األمريكية
عام (املولود ألكيس شريمان األمريكية الهندية األصول ذي للكاتب ،(١٩٩٦) «املزرعة»
األمريكيني. للهنود اعتقال معسكرات تضم وهي املستقبل يف املتحدة الواليات ،(١٩٦٦

القرسية الهجرة (3)

وأمريكا املتحدة الواليات إىل كعبيد األفارقة ُجلب طوعية. االستيطان عملية تكن لم أحيانًا
وكان الفرنسية، املستعمرات وبعض أسرتاليا إىل يُنقلون بجرائم املدانون وكان الجنوبية،
كانوا مما أكثر الكاريبي بالبحر مستعمراتهم إىل العبيد من عدًدا يَنقلون الفرنسيون
وقع لكن املستعمرات، تلك يف منهم الكثري مكث الجنوبية. أو الشمالية أمريكا إىل يَنقلون
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و١٨٠٤ ١٧٩١ عاَمي بني فيما وقعت التي هاييتي ثورة وأنهت العبيد، ثورات من عدد
البلد. ذلك يف العبوديَة

يسمح وضع يف كانوا ما نادًرا الجديد املكان إىل اصطحابهم يتم كان الذين العبيد
تلك مثل لديهم تكن لم أنه ذلك يعني ال لكن أفضل، بحياة حلمهم عن ُرؤاهم بكتابة لهم
الزنجية الدينية األناشيد وأشهرها بعضها، إلينا وصل وقصًصا أغاني أنتجوا وقد الرؤى،
تعرضصوًرا كانت ما عادة التي املتحدة، الواليات جنوب يف العبيد بها يتغنى كان التي
الطيب «املكان قصص شهرة واألقل الدنيا، الحياة مآيس بعد بها سيفوزون التي للجنَّة
«أرض قصة مبارشًة تُناِظر قصٌص وهي األشخاص؛ هؤالء نفس يرويها التي العظيم»
فرتة أثناء تُروى كانت التي الوفرة حكايات أو الوسطى، للعصور ترجع التي كوكني»
كانت والدعة؛ سلطة، أي من والتحرُّر ، كدٍّ دون يأتي الذي فالطعام العظيم؛ الكساد

فيها. أساسية موضوعات
قرسية، الغالب يف أيرلندا خارج األيرلنديني هجرة كانت للمجاعة، نتيجة أنه كما
أيرلندا ظلت األيرلنديني، من لكثري بالنسبة إنه إذ لسببني؛ خاصة حالة أيرلندا وكانت
تعني املجاعة كانت املهاجرين، أغلب النقيضمن وعىل الشمالية، أيرلندا بسبب مستعمرة
يرام ما عىل األمور تَِرس لم إن العودة املستحيل، من يكن لم إن الصعب، من كان أنه
كونهم من أكثر الجئني النواحي بعض من األيرلنديون كان ثمَّ ومن الجديدة؛ باألرض
النهاية يف استقرارهم قبل حتى بلد إىل بلد من ل التنقُّ يف منهم كثريٌ واستمر مهاجرين،

وفاتهم. أو ما مكاٍن يف

إرسائيل/فلسطني (4)

هو بوضوح؛ كذلك أنه رغم مستوطنني، مستعمرة بأنه يُوصف ما نادًرا بلد ثمة
التكوين، سفر يف عدن جنة قصة املبكرة اليهودية اليوتوبية األعمال تضم إرسائيل.
الكتب بعض فيها بما املسيحي، القديم العهد يف موجودة غري عديدة ونصوص واألنبياء،
واملجتمع املنتظر، املخلص مجيء وتصف العالم، نهاية فكرة تعاِلج التي والنصوص
القرن ويف مرص. يف ثريابيوتاي يُسمى شبيه ومجتمع قمران خربة يف املنعزل الديني
والدليل الحجة «الخزري: بعنوان كتابًا الالوي يهودا اليهودي الكاتب َوضع عرش، الثاني
إسالميني كتابني إىل إضافة األوىل، األعمال ضمن يُعترب الذي الذليل»، الدين نرصة يف
التي النبوية»، السرية يف الكاملية و«الرسالة يقظان»، بن «حي وهما: نفسها؛ الفرتة من
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رواية مع بعُد فيما اشتهرت فكرة وهي منعزلة، جزيرة عىل وحيًدا يعيش شخًصا تصف
كروزو». «روبنسون ديفو دانيال

ملًكا كانت التي األرض استيطان عىل إال يُقِدموا لم أنهم اليهود من الكثري يؤمن
متناٍم يوتوبي اتجاه ظهور يف منعكس وهذا إياها. الربُّ وهبهم والتي املايض، يف لهم
التي واألرايض املنازل عىل االستحواذ يربر الذي الديني، اليمني جانب من إرسائيل داخل
سلسلة من كجزء الجديد اليهودي االستيطان بدأ لكن ألجيال. ربما فلسطينيون، يملكها
،(١٨٦٠–١٩٠٤) هريتزل تيودور كتابات مثل واضح، نحو عىل اليوتوبية املرشوعات من
أول وإنشاء ،(١٩٠١) القديمة» الجديدة و«األرض ،(١٨٩٦) اليهودية» «الدولة فيها بما
القرنني يف اليوتوبية عىل تأثري أكرب الكيبوتسات لحركة كان .١٩٢٠ عام يف كيبوتس
املجتمعات عىل تأثري الحركة وإخفاقات لنجاحات وكان والعرشين، والحادي العرشين

العالم. حول املقصودة
رغبة تمثل هي للبعض، بالنسبة شكلني. الفلسطينية اليوتوبية تتخذ املقابل، يف
ملًكا كانت أنها يرون التي األرض استعادة أو لهم، أرض عىل الحصول يف الفلسطينيني
للبعض وبالنسبة السنني. ملئات وأحيانًا طواٍل، لسنوات بحوزتهم كانت أن بعد لهم
وجود عن معلومات إيلَّ وردت وقد السيايس. اإلسالم حركة من جزء مجرد هي اآلخر،
أنه يبدو لكن العرشين، القرن من األول النصف منذ الفلسطينية اليوتوبية الرؤى بعض

الشمالية. أمريكا أو بأوروبا صادر كتاب أي يف منها أيٌّ توجد ال

االستقالل (5)

األمريكية املتحدة الواليات مثل الكامل، االستقالل املستوطنني مستعمرات بعض اختارت
البعض اختار حني يف والجنوبية، الالتينية أمريكا يف اإلسبانية واملستعمرات والربازيل
كانت التي االستعمارية القوى مع تدريجيٍّا، تفككت التي الروابط، عىل الحفاظ اآلخر
استخدمت لالنتباه، مثري تحوُّل يف لكن ونيوزيلندا. وكندا أسرتاليا مثل لها، خاضعة
مستعمرات يف الحقوق وإثبات االعرتاف وحركات توجد، أينما االستقالل، حركات
وكان ضدهم. اليوتوبية، لغتهم إىل إضافة واملستوطنني، املستعِمر البلد لغة املستوطنني
تستمر أال فيجب به، تؤمن إنك تقول بما تؤمن كنَت «إن قبيل: من يشء قول املعتاد من
لذلك، نتيجة الصواب.» إنه تقول ما فحسب منك نطلب إننا الحالية. املعاملة معاملتنا يف

الكولونيالية. بعد ما حقبِة يف ا مهمٍّ دوًرا والكولونيالية األصلية اليوتوبيات لعبت
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املتحدة الواليات (1-5)

قمة عىل االقتصادية العوامل تكن لم مستعمرة كانت األوىل الناجحة املستعمرات إحدى
،١٦٢٠ عام يف بليموث يف تأسست التي املستعمرة هي تلك كانت مستعمريها. أولويات
التي هي الدينية االعتبارات كانت هناك ماساتشوستس. والية بعُد فيما أصبحت والتي
الذي الحياة أسلوب ممارسة من يتمكنوا أن املستعمرون أراد فقد األول؛ املقام يف تأتي
أول ،(١٥٨٨–١٦٤٩) وينثروب جون قال املثال، سبيل فعىل يفرضه. دينهم أن اعتقدوا
«مدينة لبناء أمريكا إىل سافروا البيوريتانيني إن ماساتشوستس، خليج ملستعمرة حاكم
أتباعه يحذِّر وينثروب كان حني ويف متى. بإنجيل جاء ما ليطبقوا جبل»، عىل موضوعة
يُفرسَّ الفشل، من يحذرهم أْن بقوله يقصد وكان إلينا»، تتوجه الجميع «عيون أن من

املبكرة. األمريكية اليوتوبية عن إعالنًا باعتباره اآلن قوله
معتقداتهم بممارسة لآلخرين السماح إىل الدينية معتقداتهم ممارسة حرية تمتد لم
بنسلفانيا، يف استقروا الذين الكويكرز، أو الدينية، األصدقاء جمعية أعضاء كان الدينية.
الحًقا أصبح فيما الدينية الحرية ومارسوا دينية، ألسباب استوطنوا مستعمرين أول
هي دينية ألسباب األساس يف تأسست التي الثالثة املستعمرة وكانت املتحدة. الواليات

الرومان. الكاثوليك استوطنها التي ماريالند،
رغم محددة، يوتوبية خطط عىل وجورجيا كاروالينا ساوث مستعمرتا انطوت
لشافتسربي إيرل ل أوَّ أشيل، اللورد وضع كاروالينا، ساوث ففي تنفيذها؛ يتم لم أنه
(١٦٣٢–١٧٠٤) لوك جون السيايس واملنظر الفيلسوف من بالتعاون ،(١٦٢١–١٦٨٣)
إقطاعية شبه أرستقراطية طبقة تكوين اقرتحت التي األساسية»، «الدساتري عليه أطلقا ما
مونتجومري روبرت االسكتلندي السري وضع جورجيا، ويف جديدة. أمريكية نبالء وطبقة
األملاني املبرش وحاول «أزيليا»، باسم تُعرف يوتوبيا إلقامة خطة تقريبًا–١٧٣١) ١٦٨٠)
كان بعُد، وفيما الهنود. بني يوتوبية مجتمعات إنشاء (١٦٩٧–١٧٤٤) برايرب كريستيان
جيمس الربيطاني الجنرال يد عىل جورجيا ملستعمرة الفعيل التأسيس من املقصود
ربح توفري إىل إضافة واملدينني، املحتاجني للفقراء تكون أن (١٦٨٦–١٧٨٥) أوجلثورب

األرايض. ك ملالَّ
ربح تحقيق هو األساس يف األخرى املبكرة األمريكية املستعمرات من الهدف كان
جانبًا كان املستوطنني يف أفضل حياٍة يف األمل بث لكن األرايض، تمليك امتيازات ألصحاب
املستعمرات، من النوع هذا معظم مع الحال هو وكما الربح. محاولة يف هؤالء طريقة من
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التدريجي التجميع أجل من عديدة لسنوات ا جدٍّ الشاق العمل تعني األفضل الحياة كانت
أو متجر تأسيس أو أرض ِبرشاء لهم سيسمح والذي املستوطنني، قبل من لألموال

تجارة.
من معني لعدد العمل عىل املتحدة الواليات إىل األوائل املهاجرين من الكثري تعاقد
بَذََل حني ويف أمريكا. إىل باملرور لهم السماح مقابل األعمال أصحاب لدى السنوات
ينتهي، لن لديهم هؤالء عمل أن من يتأكدوا كي وسعهم يف ما كل العمل أصحاب بعض
بدت التي األرض كانت ما (دائًما األعمال أصحاب من املهاجرين هؤالء بعض هرب
يعمل النظام كان األحيان، معظم يف لهم). بالنسبة للهرب مغريًا مكانًا الغرب يف خالية
العمل سنوات يعملون العمال كان أن وبعد للغالبية. بالنسبة منه املستهدف كان كما
عىل — يؤسسوا أو أرض رشاء من يتمكنوا حتى لحسابهم يعملون كانوا منهم، املطلوبة
فرص هناك كانت لكن البعض، فشل الحال، بطبيعة تجارة. أو متجًرا — مستقل نحو
ألن املستعمرات؛ من الكثري يف شبيهة ممارسات هناك وكانت املستوى، لتحسني حقيقية

للرحيل. حاجة األشد األشخاص موارد بكثري فاقت املرور تكلفة
أيرس. نحو عىل االستقرار من تمكنوا ثَمَّ ومن حاًال؛ أفضل البعض كان بالتأكيد
فيما (١٧٣٥–١٨١٣) كريفكور دي جون سان هيكتور جيه استقر املثال، سبيل عىل
سان هيكتور جون اسم واتخذ ،١٧٥٩ عام يف املتحدة الواليات — بعُد فيما — أصبح
تجربته. عن والكتابة الزراعة يف وبدأ مزرعة، واشرتى وتزوج مواطنًا، أصبح عندما جون
منها مزيدة طبعات إىل (إضافة أمريكي» ُمزارع من «خطابات نرش ،١٧٨٢ عام ويف
مصطلحات مستخدًما أوروبي لجمهور أمريكا وصف وفيها و١٧٨٧)، ١٧٨٤ عاَمي يف
هذا أن إال الالحقة، الطبعات يف إيجابية أقل كريفكور خطابات كانت يوتوبية. شبه
املهاجرين جذب يف وساعد معتاًدا، شيئًا أصبح املستوطنني ِقبل من اليوتوبي الوصف
خيالية أوصاًفا األرايض وكالء نرش الحاالت، بعض ويف املستوطنني. مستعمرات أغلب إىل

املهاجرين. لجذب بالدهم يف خيالية وخطابات
مثل عملية، بمسائل املستوطنني مستعمرات يف املبكرة اليوتوبيات عادًة اضطلعت
املستعمرات انفصال ومع الكولونيالية، الحقبة نهاية ويف الحكم. وبنية األرض توزيع
وضع تم األمريكية، املتحدة بالواليات يعرف ما إىل وتحولها بريطانيا عن األمريكية
وغريها. األمريكية املتحدة الواليات يف يوتوبيات قيام ألهمت منها اثنتان وثائق، ثالث
أما الثورة. وبررت واملساواة الحرية عىل االستقالل»، «إعالن يف واملتمثلة األوىل، أكدت
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عن أمريكية مستعمرة عرشة ثالث استقالل االستقالل» «إعالن وثيقة أعلنت :1-3 شكل
وأكدت فيها.» الترصف يمكن ال محددة «حقوًقا للشعب أن عىل وأكدت الربيطاني. الحكم

الثورة. حق عىل

الكثريون ويَعدُّها الكثريون، فينساها الكونفدرالية»، «مواد يف واملتمثلة الثانية، الوثيقة
أغلب وتركت ضعيفة، مركزية حكومة عىل إال تنص لم ألنها فاشلة؛ — عام بوجه —
وأسست الثورة، عىل األمريكية املتحدة الواليات انترصت بموجبها أنه إال للواليات، السلطة
األمريكي، الدستور يف واملتمثلة الثالثة، والوثيقة أرضها. من ووسعت دبلوماسية، عالقات
نموذًجا كانت — الكونفدرالية مواد تجاهل مع — مكتوب دستور أول بأنه عادة املعروف
معروفة تعديالت، عرشة أُدخلت الدستور، عىل التصديق وبعد األخرى. الدساتري من لكثري
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املتحدة الواليات يف محورية يوتوبية وثيقة التعديالت تلك وأضحت الحقوق»، «وثيقة ب
والحكومات املواطنني من كلٍّ وواجبات وحقوق الحكم بنية توضيح وفكرة األمريكية.
جرى التي منها الكثري إىل إضافة اليوتوبية، الحقوق ووثائق الدساتري من الكثري ألهمت

تفعيلها.

ونيوزيلندا وأسرتاليا كندا (2-5)

الكندية اليوتوبيات يف خاصة أهمية ذات والفرنسيني اإلنجليز بني العالقة كانت كندا، يف
يوتوبيا تحمل املثال، سبيل فعىل الفرنسية. كندا يف جوهرية مسألًة واستمرت املبكرة،
لويلفريد أمة» صنع أو الشاب، «اإلقطاعي وهي باإلنجليزية، مكتوبة مبكرة كندية
عىل وتتناول فرنيس، اآلخر ونِصفه إنجليزي، ِنصفه مستعاًرا اسًما (١٨٨٨) شاتوكلري
«رحلتي فرنسية كندية يوتوبيا أول وركزت الفرنسية. اإلنجليزية العالقات مبارش نحو
كندا عن االستقالل عىل ،(١٨٣٩) أوبني نابليون املستعار االسم حملت التي القمر»، إىل

اإلنجليزية.
من األوسط الجزء مع التعاُمل بكيفية يتعلق سائد موضوع هناك كان أسرتاليا، يف
والذي فيه، السائدة — عام بوجه — القاسية الطبيعية والظروف الخايل، الكبري البلد
ناحية من والفيضاناِت ناحية، من والجفاَف الحرائَق — منتظم نحو عىل — يواجه
ديستوبيا أول ظهور إىل ربما هذا أدى اآلن؛ حتى موجودة زالت ما مشكالت وهي أخرى،
جيمس كتبها ،(١٩١١) ومرياثه» «الغبي بعنوان وكانت العاملي، االحرتار عن تتحدث
بوليتني». «ذا األسرتالية املجلة تحرير طويلة لفرتة َّس ترأ الذي (١٨٥٩–١٩٣٣) إدموند
–١٨٤٠ / ١٨٤١) جويس ألكسندر عمل مثل نيوزيلندا، يوتوبياُت غالبًا تناوَلت
سبل من وغريها األرض توزيع إعادَة ،(١٨٨١) «١٩٣٣ يف حوار «األرض! (١٩٢٧
نيوزيلندا يوتوبيات من كثري ر صوَّ نفسه، الوقت ويف املساواة. من أكرب قدر تحقيق
اليوتوبية القصائد ر تصوِّ املثال، سبيل عىل يوتوبيا. باعتبارها ذاتها نيوزيلندا املبكرة
و«ال ،(١٨٢٤–١٩٠١) جاكوبس لهنري (١٨٥٤) أفون» «نهر قصيدتَْي مثل املبكرة
،(١٨٠٩–١٨٨٩) كريجييل من بار لجون (١٨٦١) ألوتاجو» اآلن حتى مثيل يوجد
جاهزة، يوتوبيا منهما كالٍّ أن عىل الرتتيب، عىل وأوتاجو كانرتبري نيوزيلندا: من جزأين

العرشين. القرن أواخر حتى طويل لوقت النهج هذا واستمر
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والجنوبية الالتينية أمريكا (3-5)

ولم باالستقالل، األصل يف ا مهتمٍّ والجنوبية الالتينية أمريكا يف السيايس األدب كان
بعض وجود رغم رسيع، نحو عىل نسبيٍّا الخصوص وجه عىل اليوتوبي األدب يظهر
انشغلت التي نفسها بالقضايا منشغًال كان اليوتوبي، األدب ظهر وعندما االستثناءات.
األشيع. هي والفقر الثروة يف التفاوتات وكانت األخرى، املستوطنني مستعمرات بها
عددها. زيادة مع اليوتوبيات د تعقُّ زاد لكن قليًال، مبدئيٍّا القضايا تغريت الوقت، وبمرور
وقد يوتوبيات، تكتب األخرى هي األصلية الشعوب بدأت العرشين، القرن أواخر ويف
املستوطنني. يد عىل يَْلقونها التي املعاملة روائي نحو عىل ر تصوِّ ديستوبيات غالبًا كتبوا
تتسم األصليني والسكان املستعمرين بني العالقة كانت الكولونيالية، حقبة إبان
كتاب إىل مبارشة استندت ما أحيانًا — محاوالت هناك كانت لكن الغالب، يف بالعنف
منظور من تبدو املحاوالت هذه أن حني ويف أفضل. عالقات لتكوين — ملور «يوتوبيا»
نماذج كانت فقد أصحابها، أعني يف تبدو مما إيجابية أقل والعرشين الحادي القرن
يتعلق فيما اختالفات وجود رغم مور، رؤية مع َشبَه أوُجه له كان أبوي يوتوبي التجاه

املتضمنة. باملؤسسات
«يف إسباني، دومينيكي وهو ،(١٤٨٤–١٥٦٦) كاساس الس دي بارتولومي كتب
مجتمع تأسيس حاول كما مور. به تأثَّر ربما الذي ،(١٥١٦) الهندية» الجزر حق
للسكان الحديثة الزراعة أساليب يُعلِّمون إسبانيني مزارعني سيضم كان فنزويال يف
الذي األمر وهو استعبادهم، يتم أن من بدًال عادل أجر لهم سيُدفع كانوا الذين األصليني،
نفسه الوقت ويف متحرضين، وجعلهم الهنود تنصري الخطة كانت حينها. سائًدا كان

واملستعَمرين. املستعِمرين بني العالقات تحسني
علماني وهو ،(١٤٧٠–١٥٦٥) كريوجا دي فاسكو أسس و١٥٥٣، ١٥٥٢ عاَمي يف
أو هنديًة مستشفياٍت باملكسيك، مليتشواكان أسقف أول باعتباره ترسيمه تم إسباني
ال دي يف وسانتا سيتي مكسيكو من بالقرب مكسيكو، دي يف سانتا يف كوميونية بلدات
وكان مور، ليوتوبيا تفسريه عىل مبارشة امُلْجتَمعني كال وقام ميتشواكان. خارج الجونا
املجتمعني، كال استمر ذاته. الوقت يف وتنصريهم الهنود حياة تحسني منهما القصد
حيث من نجاًحا وحققا الوقت، لبعض ميتشواكان، خارج املوجود املجتمع سيما ال

والديني. االقتصادي البُعدين
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أو تبشريية» «بلدات اليسوعيون أسس عرش، والثامن عرش السابع القرنني ويف
البلدات هذه وتأسست وتعليمهم. وحكمهم املنطقة شعوب لتنصري مصممة مجتمعات
ُطرد حتى مجتمعات صورة واتخذت وباراجواي، والربازيل وبوليفيا األرجنتني يف

املناطق. تلك خارج اليسوعيون

أفريقيا جنوب (4-5)

األول املقام يف منشغًال كان أنتجته وعندما يوتوبي، أدب إنتاج يف أفريقيا جنوب تأخرت
ومن عنه. ويدافع العنرصي الفصل يربر منه كبري قسم وكان العنرصي، التمييز بقضايا
(نظرة ١٩٦٠» مارشال سكوت ومارجريت مارشال جيمس عمل األدب هذا عىل األمثلة
شومان لكاريل (١٩٧٢) املوعودة» و«األرض باإلنجليزية، املكتوب (١٩١٢) املايض)» إىل

األفريقانية. باللغة
١٩٢٣ عام (املولودة جورديمر نادين وَكتبت تعقيًدا، أكثر صورة آخرون أفرز لكن
أطلقْت ما حول الروايات من عدًدا (١٩٩١ لعام اآلداب يف نوبل جائزة عىل والحاصلة
يف غالبًا تدور أحداثها كانت والتي القادم، والتغيري البيض هيمنة بني «الفجوة» عليه
الطبيعة» و«رياضة (١٩٨١) يوليو» «شعب مثل رواياتها، ر وتصوِّ القريب. املستقبل
أجزاء إىل تبسطه ما وأحيانًا أفريقيا، جنوب يف بأكمله العرقية العالقاِت نطاَق ،(١٩٨٧)
التغيري اتجاه أن رغم وأنه، محالة، ال آٍت التغيري أن عىل تؤكد ولكن أفريقيا، من أخرى

الحالية. الديستوبيا تحسني يمكن إشكاليٍّا، كان
دستور وضع رضورة هي تناولها يتم قضية أول كانت التغيري، حدث وعندما
لم تفعيله أن رغم بحق، يوتوبي الدستور أن أفريقيني الجنوب من الكثري ويعتقد جديد،
سواء أفريقيني، الجنوب من كثري واليوم، ديستوبيٍّا. كثريون يراه الواقع، ويف كذلك. يكن
عدد ونُرش التغيري، اتجاه و/أو إيقاع عن بشدة راضني غري امللونون، أو البيض أو السود
أغلبها باملستقبل، اهتمت العنرصي الفصل بعد ما حقبِة يف أفريقية الجنوب األعمال من
فيه انتكست مستقبًال يصور وبعضها ديستوبية، — العالم سائر يف الحال هو كما —
«١٩٩٤–٢٠٠٤ أفريقيا «جنوب مثل العنرصي، الفصل نظام إىل وعادت أفريقيا جنوب
إلدوارد ،(١٩٩٣) و«جاكوب» بارنارد، توم املستعار االسم تحت نُرشت التي ،(١٩٩١)

.(١٩٤٣ عام (املولود فيلهيلم لبيرت ،(١٩٩٤) الحرية» و«قناع لوري،
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الكولونيالية بعد ما يوتوبية (6)

قائمة الهجرة تزال فال القديم، الطراز عىل املستعمرات من ا جدٍّ قليل عدد استمرار رغم
اليوم مهاجري عىل األوائل املهاجرين أحفاد وإطالق أفضل. حياة عن الناس بحث ظل يف
بُعد للهجرة كان ما دائًما أنه حقيقة يتجاهل بهم استخفاًفا االقتصاديني» «املهاجرين

أكرب. أو مكافئة أهمية أخرى لعوامل كان معينة حاالت يف أنه رغم اقتصادي،
عن املستوطنني مستعمرات يف الكولونيالية بعد ما يوتوبيُة اليشء بعض وتختلف
مواردها الستغالل األساس يف ُصممت التي املستعمرات يف الكولونيالية بعد ما يوتوبيِة
املستوطنني يوتوبيات تَستخدم كانت األصليني السكان ذرية أن ورغم واملادية. البرشية
أساطري استيعاب يف ترشع املستوطنني ذرية كانت البلدان بعض يف فإنه التغيري؛ لتربير
الجديدة. يوتوبياتهم يف ودمجها اليوتوبية، أساطريهم فيها بما األصليني، السكان
لتربير الكولونيالية للقوى السيايس اإلرث نفس استُخدم االستغاللية، املستعمرات ويف
عىل انشغلت القادم، الفصل يف سنناقشها التي ُكتبت، التي اليوتوبيات أن إال االستقالل،

االستقالل. صاحبت التي اإلشكاليات سيما ال محلية، بقضايا مبارش نحو

اليوتوبية التجارب (7)

أنشئت ،١٦٥٩ عام فمنذ اليوتوبي؛ للتجريب أماكن املستوطنني مستعمرات أصبحت
هذا عىل مجتمع أول أنشئ وبينما األمريكية. املستعمرات داخل مقصودة مجتمعات
وكانت تقريبًا)، تقريبًا–١٧٠٠ ١٦٢٩) بلوكوي بيرت الهولندي يد عىل ديالوير يف الغرار
بنسلفانيا، يف إفرتا مجتمع مثل أملان، أسسها األوىل املجتمعات أغلب فإن دينية، حرية فيه

داخلها. دينية حرية وجود دون دينية وكانت
(اإليخيدو)، الجماعية األرض زراعة نظام باستعادة املكسيك يف ١٩١٧ دستور وَعد
األرض، الحكومة تملك النظام، هذا ويف اآلزتك. لشعوب يعود أنه املكسيكيون يرى الذي
ثالثينيات يف أُدخلت التي اإلصالحات وبموجب مشرتك، نحو عىل بها االنتفاع يتم لكن
ويمكنهم فعليٍّا، بها االنتفاع يتم أنها دام ما االنتفاع حق للفالحني كان العرشين، القرن
ال لكن العرشين، القرن تسعينيات يف الحق هذا أُلغي أطفالهم. إىل الحق هذا توريث

اآلن. حتى موجودة النظام هذا باستخدام زراعتها تتم التي املناطق بعض تزال
كانت لكنها الجنوبية، أمريكا يف املقصودة املجتمعات من الكثري هناك يكن لم
وباراجواي. واإلكوادور وكولومبيا وتشييل الربازيل يف اليوم موجودة تزال ال أو موجودة
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ُسجن وقد ،١٩٦١ عام تأسس تشييل يف ديستوبيٍّا مجتمًعا ديجنيداد» «كولونيا كان
العسكري للنظام سماحه إىل يشري ما وهناك األطفال. عىل الجنيس االعتداء بتهمة قائده
باستخدام (١٩١٥–٢٠٠٦) بينوشيه أوجستو الجنرال قيادة تحت تشييل يف الحاكم

النظام. خصوم لتعذيب املجتمع منشآت
بها؛ لتستوطن أخرى بلدان من املجتمعات من عدًدا جذبت فقد باراجواي، أما
آري مجتمع خلق بهدف جرمانيا نويفا منطقة تأسست عرش، التاسع القرن نهاية ففي
ويليام أسس ذاته، الوقت ويف املنطقة. تقطن األصليني سكانها ذرية تزال وال نقي،
وكوزمي. أسرتاليا نيو منطقتَي وأتباعه األسرتايل، العمايل القيادي ،(١٨٦١–١٩١٧) لني
أسرتاليا، إىل غريه وكثريين لني وعودة طويلة، لفرتة يستمرَّا لم امُلْجتََمعنِي أن رغم وعىل
العرشين، القرن عرشينيات ويف باملنطقتني. يعيشون من األسرتاليني ذرية من يزال فال
تزال ال مجتمعات وأسسوا باراجواي يف الشمالية وأمريكا أوروبا من املينوناتيون استقر

اآلن. حتى موجودة
اليوتوبي العمل مع نشأت التي الحدائقية، املدينة لحركة مركًزا أسرتاليا أصبحت
الغد «مدن باسم املشهور ،(١٨٩٨) حقيقي» إلصالح سلمي طريق «الغد: اإلنجليزي
الحدائقية املدن وتأسست .(١٨٥٠–١٩٢٨) هاوارد إبنزر لصاحبها ،(١٩٠٢) الحدائقية»
إنجلرتا، يف الحدائقية ويلني ومدينة الحدائقية ليتشورث مدينة مثل البلدان، من كثري يف
ضمت أسرتاليا أن يبدو لكن األمريكية. املتحدة بالواليات نيوجرييس يف ورادبرين
املجتمعات من بها الفرد نصيب وأن آخر، بلد أي من أكثر النوع هذا من مجتمعات
املجتمعات من كبريًا عدًدا نيوزيلندا تملك كما إرسائيل، غري آخر بلد أي من أكرب املقصودة

املقصودة.
عىل املنعزلة الدينية املجتمعات فيها بما متنوعة، أشكاًال املقصودة املجتمعات تتخذ
الجدد لألعضاء املفتوحة العلمانية واملجتمعات نيوزيلندا، يف جلوريافيل مثل صارم، نحو
تتفاوت وهي األمريكية، املتحدة الواليات يف أوكس توين مثل الغرباء، من والزيارات
مجتمعات ثمة األعضاء. مئات حتى عضًوا عرش االثني دون ما ففيها الحجم؛ حيث من
وثمة عام، املائة قرابة نفسه املكان يف ظلت مجتمعات وثمة السنني، مئات منذ أنشئت

إنشاءها. تنتظر كثرية مقرتحة مجتمعات وهناك يافعة، مجتمعات
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الثقافاتاألخرى يف اليوتوبية

حرفة أو فن أي أو بالزراعة يقومون ال …» الشمالية بالجزيرة القاطنون
ثمار، منها تتدىل وال الغنية الجزيرة تلك يف باديسا اسمها شجرة تنمو أخرى.
وباملثل، يشاءون. ما الجزيرة أهل منها يأخذ األلوان شتى من فاخرة أقمشة بل
السمك يصطادون وال ثمارها، جني أو حرثها أو األرض لزراعة لهم حاجة ال
من فاخًرا نوًعا تلقائي نحو عىل لهم تثمر نفسها الشجرة ألن الحيوانات؛ أو
عىل األرز وضع سوى عليهم فما الغذاء، يشتهوا ومتى قرشة. تغلفه ال األرز
من ينطفئ ثم طعامهم لهم يطهو الحال يف لهب يتقد ومنه كبري، معني حجر
مختلف األشجار بعض أوراق من تتدىل أرزهم يتناولون وبينما نفسه. تلقاء
يتفضل وما يشاءون، كما منها فيأخذون لهم، املطهية املنتقاة اللحوم أنواع

الفور.» عىل يختفي طعامهم من

سانجرمانو األب نََقَلُه بورمي، بوذي نص

السبب يكون أن الحكيم بإمكان الناس، من قليل عدد يسكنه صغري بلد يف
كبري. نحو عىل العمل لهم ل تسهِّ التي األدوات استخدام عن الناس عزوف يف
منها. الهجرة من بدًال لوطنهم فداءً للموت مستعدين الناس يجعل أن بإمكانه
ربما أحد. يعتليها لن لكن منتظرة، الحربية والعربات راسية املراكب تكون قد
بإمكانه استخدامها. عىل أحد يتمرن لن لكن موجودة، الحرب أسلحة تكون
بطعامهم، وقناعتهم الحبال ُعقد إىل الكتابة) (من الناس «عودة يف يتسبب أن
وعاداتهم. بعملهم وسعادتهم منازلهم، عن ورضاهم بملبسهم، ورسورهم
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الكالب ونباح الديوك صياح تسمع أن لدرجِة قريبًا املجاور البلد سيكون
الذهاب يف واحدة مرة ولو يفكروا أن دون ويموتون الناس سيكرب لكن هناك،

البلد.» هذا إىل

نيدهام جوزيف نََقَلُه جنج، دي داو

الحديث» العرص يف والديستوبيا «اليوتوبيا كتاب صاحب كومار، كريشان يذهب
أي وأن املسيحية، من نشأت وأنها الغرب، يف وجدت ظاهرة اليوتوبيا أن إىل ،(١٩٨٧)
يختلف واليوم الغربية. باليوتوبيات االتصال نتيجة كانت ظهرت غربية غري يوتوبيات
مشريين الثقافات، أغلب يف ظهرت اليوتوبيات أن إىل ويذهبون ذلك مع الباحثني أغلب
والبلدان والهندوسية، البوذية والهند والطاوية، والكونفوشيوسية البوذية الصني إىل
والشنتوية. البوذية واليابان البوذية، آسيا رشق جنوب ودول األوسط، بالرشق اإلسالمية
يف ظهرت عديدة نصوًصا ثمة لكن األدب، رضوب من رضبًا مور توماس ابتكر
جوانب يف يتفوق موجود غري مجتمًعا تصف مور «يوتوبيا» تسبق وخارجه الغرب
كانت مور عمل تسبق التي اليوتوبية التقاليد أن ويتضح املعارص. املجتمع عىل محددة
إضافة التقاليد، هذه كل بدأت الغربية، باليوتوبية االتصال وعقب الغرب. خارج موجودة
تعديله بعد مور وضعه الذي النموذج باستخدام يوتوبيات تفرز أفريقيا، ثقافات إىل
ما غالبًا التي الخاصة قضاياها يوتوبياتها تتناول لذلك، نتيجة ظروفها؛ مع ليتوافق
بعد الغرب يف ُكتبت التي اليوتوبيات عن واملحتوى الشكل حيث من ا جمٍّ اختالًفا تختلف

.١٥١٦ عام
مهمة اختالفات وجود ورغم الفصل، صدر يف املوجوَدين االقتباَسني من يتضح وكما
لليوتوبيا شائعان شكالن ثمة بها. الخاصة األساطري بني تشابه أوجه فثمة الثقافات، بني
وصورة املايض، يف نموذجي مجتمع الثقافات: بأغلب وموجودان الغرب يف نظري لهما
وكانت املايض يف يوتوبية حقبة وجود فكرة شاعت الخصوص، وجه عىل الجنة. من ما
احتوى ميانمار، تصبح أن قبل بورما، ففي الثقافات؛ بأغلب اليوتوبي االتجاه يف محورية
التي باليوتوبيا الحديثة القوانني بوضوح تربط مقدمات عىل القانوني والنظام الدستور
للحياة معياًرا بورما يف اليوتوبي املايض ظل وهكذا، املايض. يف موجودة كانت أنها يُعتقد

العرشين. القرن نهاية حتى
األساطري من وغريها عدن جنة يف املتمثل املسيحي اليوتوبي املايض بني فارق أكرب
لكن اليوتوبي، املايض النتهاء ما تفسريٌ هناك دائًما الجنة. من خروج وجود عدم هو
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ليست فاليوتوبية لذلك، ونتيجة الجنة؛ من الخروج يمثله الذي عنه التام االنفصال ليس
أن يف اإلغريقية الذهبي العرص أسطورة عن األخرى األساطري تختلف كما هرطقة.
تكوين إىل أدت التي املنفصلة الخلق عمليات من سلسلة بها يوجد اإلغريقية األسطورة
أو األخرى الثقافات يف منفصلة خلق عمليات توجد ال أنه حني يف يوتوبي، غري حارض
استخدامه ويمكن بالرضورة، يُفقد لم اليوتوبي املايض أن يعني وهذا تام؛ انفصال
من كالٍّ بأن االعتقاد بسبب الصني؛ يف — خاص بوجه — مهم وهذا للمستقبل. نموذًجا
وأنهما املايض، يف بالفعل موجودتني كانتا الطاوية واليوتوبيا الكونفوشيوسية اليوتوبيا
قامتا التي املبادئ — صحيح نحو عىل — ُفهمت إذا مجدًدا توجدا أن يمكن ثَمَّ من

الواقع. أرض عىل وُطبقت عليها،

الصني (1)

خارج ظهرت التي اليوتوبية التقاليد بني من األشهر هي الصينية اليوتوبية إن
الجديدة، والكونفوشيوسية والبوذية، والطاوية الكونفوشيوسية يف جذور ولها الغرب،
الصيني اليوتوبي األدب صيت ذاع قبوًال. أكثر شكٍل يف وذلك شتى، منشقة ومجموعات
الديستوبي األدب ازدهر حني يف ذلك، قبل ظهوره رغم والعرشين عرش التاسع القرنني يف
تونج، تيس ماو شيوعية يف قوي يوتوبي عنرص هناك وكان العرشين. القرن يف الصيني

لكثريين. بالنسبة ديستوبية كانت ماو سياسات نتيجة أن رغم
اليوتوبيا أن يف املبكرة والبوذية والطاوية الكونفوشيوسية اليوتوبية واختلفت
للحكومة البداية يف معارضة كانت العظيم»، «السالم عليها يُطلق ما غالبًا التي الطاوية،
الطاوية توصف ما كثريًا واليوم، سلطوية، ال بأنها نَِصَفها أن ويمكن كافة، بأشكالها
وظيفة تكن لم املايضعندما يف ما فرتًة تستلهم جميعها الثالثة التقاليد سلطوية. ال بأنها
اليوتوبيا هذه وتغريت الطبيعة. مع تناغم يف ببساطة الناس وعاش رضورية الحاكم
والكونفوشيوسيون والتوجيه. النصح لتقديم حكماء رجال إىل الحاجة عىل لرتكِّز تدريجيٍّا
يف مجدًدا خلقه ينبغي أعىل مثًال املايضبوصفها من الفرتة لتلك ينظرون ما دائًما خاصًة
الذاتي، التطوير عىل تركيز وجود الكونفوشيوسية اليوتوبيا عنارص أهم ومن الحارض.
املجتمع يف التعليم لعبه الذي للدور أساسني كانا الحكماء بالرجال واالهتمام الرتكيز وهذا
محله حل بالحكمة االهتمام أن (رغم املجتمعي لالرتقاء أساسية وسيلة باعتباره الصيني

االختبارات). اجتياز عىل القدرة
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املتساوي التقسيم فكرة طرح زراعي نظام يف تمثل آخر مبكر يوتوبي طرح ثمة
والفكرة مجدًدا. تطبيقه يمكن وأنه املايض، يف موجوًدا كان أنه عىل ُقدِّم وقد لألرض،
لم ربما نفسه. إعالة عىل قادر فهو أرض، قطعة يمتلك شخص كل كان إذا أنه يف تكمن
تطبيقه يمكن أسلوبًا باعتباره جدي نحو عىل ُطرح أنه إال املايض، يف النظام هذا يوجد

امليالد. بعد ما فرتِة وبداية امليالد قبل ما فرتِة نهاية بني فيما
عليها يُطلق قصيدًة، — الصيني لألدب سجل أول وهو — الشعر» «كتاب يضم
يعيشون أفضل مكان إيجاد من سيتمكنون الناس أن إىل تشري الكبري»، «الفأر عام بوجه
هي الكالسيكية الصينية اليوتوبيا أن إال اآلن، به يعيشون الذي املكان من بدًال فيه
القصة، هذه أحداث ويف .(٣٦٥–٤٢٧) مينج يوان تاو لصاحبها الخوخ» أزهار «أرض
مثمًرا خوخ بستان ويصادف قبل، من يقصده لم جدوًال يوم ذات سمك صياُد يقصد
وصل حتى الجدول يخوض أخذ البستان، جماُل بشدٍة أعجبه وإذ الجدول. ضفتَي عىل
ليجد صغرية فتحة عرب بصعوبة الكهف إىل دلف الجدول. منه ينبع صغري كهف إىل
السعادة وكانت بديعة، وبرك وحقول بسيطة منازل فيه تتناثر واسع سهل يف نفسه
وأخربوه وأطعموه منازلهم فأنزلوه شاهدهم، الذين السكان جميع عىل بوضوح باديًة
القصة أحداث قبل القديمة، تشني أرسة عهد يف سادت التي االضطرابات من هربوا أنهم
بالعالم لهم صلة كل وقطعوا املنعزل املكان بهذا استقروا أجدادهم وأن عام، ٦٠٠ بنحو
أالَّ حينها منه وطلبوا املغادرة، الصياد اختار أيام، لبضعة معهم مكوثه بعد الخارجي.
املكان، عن السلطات أبلغ لوطنه، عاد وعندما املكان. هذا أمر عىل بالخارج أحًدا يُطلع

عليه. العثور من قط أحد يتمكن لم لكن
اليابان، يف إنتاجها وأُعيد بعدها، ظهر الذي الصيني األدب عىل تأثري للقصة كان
الصني، ويف «شانجري-ال». هي الخوخ» أزهار «أرض ل املقابلة اليابانية الكلمة وكانت
لوصف مماثًال نهًجا تيش»، «كوانج-إي بعنوان الثامن، القرن يف صدر كتاٌب استخدم
من هربن الالئي النساء من ومجموعة الطاويني، من الخالدون يسكنها ألرض زيارات
يف يوتوبيٍّا مجتمًعا أسسن والالئي العظيم، الصني سور بناء يف املضني القرسي العمل

خالدات. أَْمَسنْيَ حيث معزول واٍد
«أزهار أعماله أشهر وكان عرش، الثامن القرن يف الصيني اليوتوبي األدب تطور
حدٍّ إىل الكتاب هذا ويشبه (١٧٦٠؟–١٨٣٠؟). جو-تشني يل لصاحبه ،(١٨٢٨) باملرآة»
كو»، «تشان-تسو مثل البالد، من لعدد لرحالت عرض ألنه جاليفر»؛ «رحالت رواية ما

72



األخرى الثقافات يف اليوتوبية

اهتمام بأكرب حظيْت التي الرحلة لكن العظماء، بلد أو كو»، و«تا-جني النبالء، بلد أو
كلها، السلطة مقاليد النساء تتقلد حيث النساء؛ بلد أو كو»، «نو-إير إىل الرحلة هي
يمكن حني ويف آخر. مكان أي يف الرجال به يحظى الذي التعليم من القدر ويتلقني
الصني يف نسوية يوتوبيات تُنرش فلم املرأة، بحقوق مبكًرا إقراًرا النساء» «بلد اعتبار

العرشين. القرن حتى

تي «تاو كتاب صاحب الوتزه، إىل الصغري بوذا جوتاما يقدم كونفوشيوس :1-4 شكل
الصني عىل هيمنت التي الثالث التفكري طرق مؤسيس الصورة تضم ثم ومن تشينج»؛

القديمة.
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معظمها يف الصينية اليوتوبيات ركزت العرشين، القرن عرشوبداية التاسع القرن يف
الصينية األخالقية املنظومة عىل اإلبقاء مع الغربية، التكنولوجيا تبنِّي رضورة عىل
ترفض ديستوبيات إنتاج تم العرشين القرن ويف التكنولوجيا، تلك وطأة من للتخفيف
عدًدا (١٨٥٨–١٩٢٧) يو-واي كانج االجتماعي الفيلسوف وكتب الغربية. التكنولوجيا
ديمقراطية عاملية لدولة ويعرض الغربية التكنولوجيا فيها يقبل اليوتوبية األعمال من
مهامه بني من يقوم، عاملي برملان لها الدولة وهذه النطاق. واسعة مساواة عىل تقوم
حجم يف التدريجي الخفض عىل واإلرشاف عاملية، لغة باستحداث املعتادة، الترشيعية
وأكدت الخاصة. امللكيات وجميع الرأسمالية، وستُلغى العالم. أنحاء جميع يف الجيوش
أشياء جملة بني من سيقتيض، الذي األمر املرأة؛ وضع تغيري رضورة عىل كانج يوتوبيا

والنساء. الرجال بني األجل محددة زواج عقود وابتكار بالطالق السماح أخرى،
املستقبل، يف تقوم لصني نموذجية دساتري الكتَّاب من عدد قدم العرشين، القرن يف
،(١٨٧٣–١٩٢٩) تيش-تشاو ليانج لصاحبه (١٩٠٢) الجديدة» الصني «مستقبل مثل
الصاحب املجهول والكتَاب تيان-وا؛ تشني لصاحبه (١٩٠٥-١٩٠٦) األسود» و«زئري
بجالء يوتوبيٍّا تونج تيس ماو كان العرشين، القرن صني ويف .(١٩٠٧) الدستور» «روح
ماو شيوعية بأن القول ويمكن له، رؤيته غرار عىل الصيني املجتمع تحويل يف رغبته يف

الكونفوشيوسية. يف أصول ولها ماركسية كانت

الهند (2)

وتتتبع املايض، يف ذهبي عرص إىل التقليدية الهندية للديانات األساسية النصوص تشري
الخالفات نمو إىل تؤدي التي اإلنساني السلوك يف التدريجية والسقطات التغريات
واالزدهار السالم فيها ساد لحقب األوصاف وتلك الحاكم. وجود ورضورة االجتماعية
يف أساسية التجدد، الدائمة املحاصيل مثل فانتازيا عنارص عىل اشتمالها رغم املايض، يف

اليوم. والسياسية واالجتماعية الدينية الحركات
لكاتبني يوتوبية أعمال نُرشت العرشين، القرن وبداية عرش التاسع القرن نهاية يف
املسلمة والكاتبة ،(١٨٥٣–١٩٣١) شاسرتي براساد الهندويسهارا الكاتب وهما هنديني،
فامليكي» «انتصار شاسرتي عمل نُرش األرجح، عىل .(١٨٨٠–١٩٣٢) حسني شوكت رقية
باإلنجليزية ونُرش نفسه، القرن ثمانينيات بداية أو عرش التاسع القرن سبعينيات نهاية يف
وَكتبت حديثة. يوتوبيا بوصفها األرض عىل الهندوسية الجنة ويصور ،١٩٠٩ عام يف
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«الياقوت» عملها أما اإلنجليزية. باللغة ونرشته (١٩٠٥) السلطانة» «حلم عملها رقية
«حلم ويصف نسوية. يوتوبيا العملني وِكال البنغالية. باللغة ونرشته فكتبته ،(١٩٢٤)
نحو عىل يركِّز الذي «الياقوت»، وأما النساء، تقطنه بلد وهي النساء، أرض السلطانة»
النساء من مجتمًعا فيصف الوقت، ذاك يف الهندية للمرأة الفظيعة األوضاع عىل أسايس
من للمرىض ومشًفى معاملتهن، إساءة تمت الالتي للنساء ومأًوى للبنات، مدرسة يقدِّم

هذا. يومنا حتى قائمة تزال ال ١٩١٠ عام للبنات مدرسة رقية وأسست النساء.
«راماراجا» مفهوم واستخدم يوتوبيٍّا، (١٨٦٩–١٩٤٨) غاندي كيه موهانداس كان
غاندي حدد أفكاره. إليصال وسيلة باعتباره الذهبي العرص أو راما، حكم أو الهندويس،
يف أمل التي اليوتوبيا أساس ليكون القديمة الهندية الحضارة هيكل أنه يؤمن كان ما

الحديثة. الهند يف تحقيقها
الديستوبيا، وبني للمايض/املستقبل رؤيته بني مبارش نحو عىل غاندي فاَضل
لغاندي، بالنسبة ألنه، التنافيس؛ املادي الغرب يف شاهدها التي واالشرتاكية، الرأسمالية
عىل غاندي يوتوبيا تقوم أن املزمع كان الروحانية. عىل اليوتوبيا تأسيس يتم أن يجب
الهندي باملجتمع الرئيسية الطبقات أو املجموعات من كلٌّ فيها سيؤدي صغرية مجتمعات
كبار الصغري املجتمع هذا وسيحكم األخرى. املجموعات جميع مع بالتعاون املحدد دورها
لهذا الجذرية غاندي مراجعات أكثر وتمثلت بأرسه. املجتمع ويمثلون البنتشايت، القرى،
وسيحظى يستثنيها، ولن املنبوذين، طبقة أو الداليت، سيضم أنه يف التعاوني الهيكل
يف الكل وسيتعاون بسيطة، الحياة وستكون الدستور، بحسب الربملان يف بمقاعد هؤالء

القماش. ينسج كان أنه نفسه غاندي عن واشتُهر يحتاجونه. ما إنتاِج
ضبط أو «سواراج»، هو غاندي يوتوبيا عليها قامت التي املبادئ أول
الثاني واملبدأ مواطنوها. يحققه الذي بالقدر األمة قه وتُحقِّ الفردي، النفس/االنضباط
كان والتي الحقيقة، قوة أو جراها»، «ساتيا والثالث الحياة، احرتام أو «أهيمسا»، هو
طبقية. اختالفات دون اشرتاكية ورابعها عنف. لالَّ اإليجابية املمارسة غاندي بها يعني
سنجور سيدار ليوبولد مثل االشرتاكيني املنظرين عىل سبَّاًقا غاندي كان ذلك ويف
وأو تنزانيا، من (١٩٢٢–١٩٩٩) نرييري كيه وجوليوس السنغال، من (١٩٠٦–٢٠٠١)
غاندي، تابع ،(١٨٩٥–١٩٨٢) بهايف فينوبا كان وقد بورما. من (١٩٠٧–١٩٩٥) نو

منها. الهندية النسخة صاحب
وترغب السياسية. السلطة مراكز من قريبة يوتوبية حركة بالهند توجد واليوم،
تعبري بحسب أو — الهند وإقامة بالهند، الدينية التعددية عىل القضاء يف هندوتفا حركة
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الحركة تلك من واملستهدفون بالكامل. هندوسية أمة لتكون — إقامتها إعادة الحركة:
العنف إىل إضافة والسياسية القانونية السلطة استخدمت وقد واملسيحيون، املسلمون هم

الهدفني. هذين ضد

اليابان (3)

تضم إما اليابانية واألساطري أصلية. يابانية يوتوبية وجود حول حقيقي خالف ثمة
ال. وإما الصني من مستعارة إما اليوتوبيا كانت تضمها، كانت وإن ال. وإما يوتوبيات
كبري نحو عىل مقلدة اليابانية اليوتوبيات كانت إن حول هذا يومنا حتى مستمر والجدل

مبتكرة. أصلية أو
طريف بني موجودة األحيان، من كثري يف الحال هو كما اإلشكالية، هذه عىل واإلجابة
بعُد وفيما بالصني عميًقا تأثًرا تأثر بعضه قوي، ياباني يوتوبي تقليد ثمة النقيض.
جذرية تعديالت عليه دخلت قد منه كبريًا قدًرا أن إال األمريكية، املتحدة والواليات بأوروبا
«يوتوبيا» ل يابانية ترجمة أول تكن لم املثال، سبيل عىل الياباني. والوضع يتناسب كي
مواءمة بل ترجمًة، — الواقع يف — (١٨٩٢) الرشيد» الحكم «عن اسم تحت مور توماس

اجتماعي. تغيري إحداث عىل اليابانيني حث منها الهدف اليابان، لتناسب
عالم أي طوكويو؛ كلمة من املشتقة ريسو-كيو، هي اليابانية يف يوتوبيا وكلمة
الطاوي العالم لوصف الثامن القرن يف قديًما طوكويو كلمة واستخدمت لألبد. موجود
«طوكويو وتشري كيوتوبيا. والياباني الصيني التقليَدين يف يُعدُّ والذي خالدين، من املكوَّن
وهو البحار، بني يقع الذي الشنتو كون من الخامس الجزء إىل الخالد) (البلد كوني» نو
أمل عىل يوتوبيا عن بحثًا املايض إىل التطلع عىل يقوم ياباني تقليد وثمة يوتوبي. مكان

املستقبل. يف مجدًدا خلقها
عىل تعديالت دخلت لكن الطاوية، وكذلك بالبوذية عميًقا تأثًرا اليابان تأثرت
واستحدثت الشنتو، عقيدة يف الطاوية من معينة مظاهر أُدمجت فقد باليابان؛ كلتيهما
وقت يف الغرب عىل كبري تأثري لها كان التي الزن، بوذية البوذية؛ من نسختها اليابان
يف الزن روح تمثيل يجري ما وغالبًا تطوًرا. البوذية أشكال أكثر تُعترب حيث الحق؛
نابري، جيه سوزان وتقول حجرية. حديقة بهما تتمتع اللذين والبساطة بالتقشف الغرب
وهي تقليدية، يابانية جمالية يوتوبيا توجد إنه تافتس بجامعة الياباني األدب يف الباحثة
جنجي» «قصة الياباني األدب من الكالسيكي العمل ذاك يف عليها العثور يمكن التي
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اعتباره يمكن الياباني اليوكيو فن أن إىل آخرون ذهب بينما عرش). الحادي (القرن
الزائل. والجمال العابرة املتع ر تصوِّ جمالية يوتوبيا

من أسايس نحو عىل تتكون أنها يف الحدائق أغلب عن الزن حدائق تختلف :2-4 شكل
تقليب وعمليُة بالحديقة العنايُة وتساعد يابانيٍّا. فنيٍّا شكًال تعكس وهي والرمال، الحجارة

والتأمل. الرتكيز عىل الرهباَن وتسويتها تربتها

التي اليابانية، البوذية الجنات يف تقليدية أكثر بوذية إيجاد يمكن نفسه، الوقت ويف
البوذية من قاسم مثل اليابانية، البوذية من قاسم ويقوم التعقيد. يف غاية مدنًا تضم
زمن يف سيأتي الذي املستقبيل بوذا مايرتيا؛ أو مريوكو ترقب عىل والصينية، الهندية

جديد. من البوذية ليحيي باملستقبل معني
أو التاسع القرن نهاية إىل تعود البامبو»، قاطع «قصة بعنوان شهرية، قصة ثمة
له، مساعدته عىل البرش أحد ويكافئ القمر من زائر يأتي وفيها العارش، القرن بداية
أعمال هي املبكرة اليابانية اليوتوبيات أشهر أن إال مبكرة. يابانية يوتوبيا تُعترب وهي
عىل اليابان. مع لتتناسب قليًال مالءمتها جرت التي الخوخ»، أزهار «أرض ب تأثرت
اآلخرين األوالد من سلحفاًة سمٍك صياِد ابُن ينقذ تارو»، أوراشيما «قصة يف املثال، سبيل
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طويل لوقت غاب أنه يكتشف عودته، وبعد بالفردوس. شبيه عالم إىل برحلة ويُكافأ
الثقافات. بأغلب القصص تلك مثل يف معتادة سمة وتلك أيام، لبضعة وليس للغاية

يابانية قصص بضع األقل وعىل يوتوبي، محتًوى ذات تقليدية يابانية أساطري ثمة
صينية مصادر من مستمدتان وكلتاهما اليوتوبي، املحتوى بعض عىل احتوت قديمة
االتصال بعد نرشها جرى اليابانية اليوتوبيات أغلب لكن باليابان. تعديلها جرى ولكن
القرن ويف رسيًعا. اليوتوبي الياباني األدب يظهر ولم األمريكية، املتحدة والواليات بأوروبا
رجل «حياة اسمه (١٦٤٢–١٦٩٣) سايكاكو إليهارا قصري عمل هناك كان عرش، السابع
لكن فقط، املتعة أجل من يعيشون الرجال من مجموعة أغلبه يف ر يصوِّ (١٦٨٢) عاشق»
النساء تقطنها منعزلة جزيرة وهي نيوجو»، «جزيرة عن يبحثون وهم الحال بهم ينتهي
والرحالت، السفر عن شتى فانتازيات هناك كانت عرش، الثامن القرن يف فقط. القويات
أندو ن وضمَّ لسويفت. جاليفر» «رحالت رواية عىل تقوم األقل عىل واحدة فيها بما
بسيطة، يوتوبيا (١٧٧٥) شينايدو» «شيزن عمله يف جزءًا (١٧٠١–١٧٥٨) شويكي

ذاتي. اكتفاء وذات وطبيعية،
–١٨٢٨) فرين لجول الشهرية الروايات تأثري وبفعل عرش، التاسع القرن نهاية يف
يف البداية يف يتطور؛ الياباني العلمي الخيال أدب بدأ ويلز، جي إتش وبعده (١٩٠٥
تكنولوجية. مستقبلية روايات صورة يف ثم باملستقبل، تتنبأ سياسية روايات صورة
مع آخر، مكان أي مثل ديستوبية إىل تحولت ثم األول، املقام يف يوتوبية البداية يف كانت
القصص ر تُصوِّ وحديثًا، الديستوبيا. قمة بوصفه الغرب عىل الحاالت، بعض يف الهجوم،
مستقبًال ندرة، أكثر حاالت يف أو، ديستوبيٍّا مستقبًال «املانجا» املسماة اليابانية املصورة

إيجابيٍّا. يوتوبيٍّا

اإلسالم (4)

واملجتمع الجنة، أساسيتني: يوتوبيَّتنَي يضم لكنه محدود، يوتوبي تقليد لإلسالم تاريخيٍّا،
ورضورة مكة إىل العودة قبل املنورة باملدينة السالم ففرتة املنورة؛ باملدينة املبكر املسلم
يذهب الواقع، ويف لإلسالم. الذهبي العرص تُمثِّل الدين عن الدفاع أجل من القتال
الدين وعالم السيايس ،(١٩٠٩–١٩٨٥) طه محمد محمود مثل املسلمني، الباحثني بعض
حقبة تماًما، مختلفتني حقبتني يعكس باعتباره القرآن قراءة ينبغي أنه إىل السوداني،
أهمية. األكثر هي املدينة يف نزلت التي اآليات اعتبار مع مكة، وحقبة املنورة املدينة
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الحروب قبل املدينة، حقبة فإن األقلية؛ نظر وجهة هي بالتأكيد هذه أن حني ويف
الفرق من عدد جانب إىل الرئيسيتني والشيعة السنة طائفتي خلَّفت التي واالنقسامات

اإلسالمي. الخيال يف ا خاصٍّ دوًرا تلعب حجًما، األقل
ويذكر فارسية، يوتوبيا أول بأنها (١٠٤٨–١١٣١) الخيام عمر «رباعيات» ُوصفت
وْصف هذا أن العمل، لهذا الشهرية اإلنجليزية الرتجمة صاحب فيتزجريالد؛ إدوارد
الرغيف، ونصف الخمر «زجاجة مثل الصيت، ذائعة مقاطع لنا وتوحي لها. صحيح
منيف»، ملك كل من بلقع يف مؤنًسا، يل كنت إن يل أحب طريف، شعر ديوان حوى وما
كاملقتبسة املقاطع وأن برتجمة، ال بمالءمة قام فيتزجريالد أن إال املتعة، أساسها ِبيوتوبيا
باعتباره املوت حقيقة عىل بتأكيده الجامعة» «سفر إىل أقرب وهي كله، العمل تعكس ال
والرغبة املتعة عىل تركز العمل هذا يف مقاطع هناك أن حني ويف متعنا. كافة نهاية
اإلطالق. عىل إسالمي غري تأكيد وهو الخمر؛ يف السلوى إيجاد عىل التأكيد كان الجنسية،
اإلسالمية؛ املعتقدات دقة أكثر نحو عىل تقريبًا نفسه الزمن من عمالن يعكس
«الرسالة وعمل تقريبًا، ١١٥٠ عام ظهر الذي فلسفية» قصة يقظان: بن «حي فعمل
يصوران عام، ١٠٠ بحوايل السابق العمل بعد ظهر الذي النبوية» السرية يف الكاملية
استنتاج بنفسه يمكنه البرشي العقل أن إىل لإلشارة معزولة جزيرة عىل وحيًدا طفًال

اإلسالم. أسس تعدد التي الحقائق تلك الدينية؛ الحقائق
ومتماسكة، واحدة عقائدية منظومة أنه لإلسالم ينتسبون ال َمن يرى حني ويف
الليرباليون النقيض طرَيف أحد عىل فيوجد كبريًا؛ انقساًما منقسم اليوم الحقيقة يف فإنه
يؤيد الذي النحو عىل القرآن تفسري يحاولون الذين املثليني بعض وحتى والنسويون
بصحة يدفعون الذين األصوليون اإلسالميون اآلخر الطرف عىل يوجد حني يف موقفهم،
اختالف وعىل بينهما. فيما الوسط يف املسلمني من العظمى والغالبية له. تفسريهم
إياها معتربين اإلسالمية الرشيعة تطبيق يريدون جميًعا فإنهم بينهم، فيما اإلسالميني
اإلسالمية الجمهورية ورؤية اليوم. يوتوبية املسلمني أكثر وهم االجتماعي، للنظام أساًسا
يوتوبيتني كانتا ألفغانستان طالبان ورؤية (١٩٠٠–١٩٨٩) الخميني وضعها التي
اإلسالمية» و«الحكومة (١٩٤٤) األرسار» «كشف مثل الخميني، وبعضمنشورات بجالء،
كما املثايل اإلسالمي للمجتمع مفصًال وصًفا تقدم فإنها أطروحات، أنها رغم ،(١٩٧١)
أرض عىل معتقداته تطبيق محاولة من مكنته التي السلطة بعُد فيما تقلد وقد رآه،

الواقع.
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لكن اإلسالمية، الحركة نظر وجهة من لليوتوبيا األدبي التناول عىل قليلة أمثلة ثمة
الخامس»، «البعد يف األول العمل يتمثل الشأن؛ هذا يف مهمان — األقل عىل — عمالن يوجد
جماعة إىل النضمامه السجَن املؤلُف أودع حيث مرصي؛ بسجن مكتوبة مرسحية وهي
وهو (١٩٠٦–١٩٦٦)؛ قطب سيد تعاليم عىل تقوم اليوتوبيا أن ويبدو املسلمني. اإلخوان
لفدائيان الثوري «الربنامج وهو اآلخر، العمل أما السيايس. اإلسالم حركة منظري أحد
عام وامُلعدم ،١٩٢٤ عام (املولود صفوي نواب مجتبى سيد لإليراني ،(١٩٥٠) إسالم»
يف غاية مزيج وهو مثايل. إسالمي اجتماعي لنظام العريضة الخطوط فريسم ،(١٩٥٥

األخالقية. والقواعد اإلسالمي الدين من البساطة، يف مفرط بل البساطة،

أفريقيا (5)

«إشكالية هو األفريقية الرواية محور إن جيكاندي سايمون الكيني األدبي الناقد يقول
حول واقعية روايات كانت لو كما األفريقية اليوتوبيات من الكثري ويُقرأ السلطة».
عسكرية. أو مدنية ديكتاتورية نظم حكم ظل يف أوطانها يف املوجودة الديستوبيات
املستقبل يف أو خيالية بالد يف أحداثها تدور بأنها األساس يف اليوتوبيات هذه وتتميز
بييس الكاتبة فرواية إيجابية؛ يوتوبيات كتبوا األفارقة الروائيني من الكثري ولكن القريب.
يوتوبية، أعمالها أكثر هي (١٩٦٩) املطر» سحب تتجمع «عندما (١٩٣٧–١٩٨٦) هيد
و«مسألة (١٩٧١) «مارو» روايتاها تَعِرض لكن يوتوبية، قرية خلق محاولة وتَعِرض
آيي َكتََب عمومه. يف إيجابي منطلق من الحالية األفريقية القرية حياة (١٩٧٤) قوة»
تُقدِّم (١٩٧٣) موسم» «ألفا وروايته وديستوبيا، يوتوبيا (١٩٣٩ (املولود آرما كواي
يولد «لم روايته لكن املساواة، عىل تقوم يوتوبيا صورة يف جديد بتصور أفريقيا مايض
املعارص الوضع عرض يف األخرى األفريقية الديستوبيات تشبه (١٩٦٨) بعد» الفاتنون
سوينكا وويل ويقدم ديستوبيا. صورة يف الحالة، هذه يف الكونغو وهو البالد، أحد يف
«موسم روايته من فصلني فأول واحدة؛ رواية يف وديستوبيا يوتوبيا (١٩٣٤ عام (املولود
الكتاب من املتبقي الجزء معظم لكن كوميونية، يوتوبيا يقدمان (١٩٧٣) الفوىض»
ليشء الفرصة يوفر اليوتوبي أيريو بلد أن إال ديستوبيا. صورة يف الحايل الواقع يعرض
(١٩٦٠) القديمة» مايل من ملحمة «سوندياتا: امللحمية القصيدة تأتي مايل، ومن أفضل.
ملوك ألحد الشفاهي التاريخ تَعِرض التي ،(١٩٣٢ عام (املولود نيان تامسري لجربيل

واالزدهار. السالم ساد عندما نجاحه عن نتجت التي باليوتوبيا وتنتهي مايل،
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وقام إجبو، قبيلة من نيجريي كاتب هو (١٩٣٠ عام (املولود أتشيبي شينوا :3-4 شكل
األفريقية الحياة عن الساخرة بأعماله مشهور وهو املتحدة، والواليات نيجرييا يف بالتدريس

املعارصة.

رواية كينيا، من األفريقية؛ اليوتوبيات تضم أعاله، املذكورة اليوتوبيات عىل وعالوة
وروايات ،(١٩٣٣ عام (املولود مزروعي إيه لعيل (١٩٧١) أوكيجبو» كريستوفر «محاكمة
(٢٠٠٤) الغربان» و«ساحر (١٩٨٠) مصلوبًا» و«الشيطان (١٩٧٧) الدم» «بتالت
شايف» «اغتصاب أعمال نيجرييا، ومن ١٩٣٨)؛ عام (املولود ذيونجو وا نجوجي للكاتب
أتشيبي تشينوا للكاتب السافانا» و«كثبان (١٩٤٤ عام (املولودة إميكتا لبوتيش (١٩٨٣)
بن للكاتب (٢٠٠٢) أركاديا» و«يف (١٩٩٥) اآللهة» و«إدهاش ،(١٩٣٠ عام (املولود
و«امليجور (١٩٨٨) الطائرات» «سيدة أعمال غانا، ومن ١٩٥٩)؛ عام (املولود أوكري
و«ثورة ،(١٩٤٦ عام (املولود لينج كوجو للكاتب (١٩٩٢) أشيموتا» وحروب جنتل
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رواية اإلمرباطورية: «نهاية العمل السنغال، ومن أبايدو؛ كودو للكاتب (١٩٩٥) السود»
.(١٩٢٣–٢٠٠٧) عثمان سيمبني للكاتب (١٩٨٠) سنغالية»

املقصودة املجتمعات (6)

منذ مبكر وقت يف آسيا رشق وجنوب واليابان والصني الهند يف البوذية األديرة ازدهرت
قبل ١٥٠٠ عام نحو إىل يعود إذ أطول؛ تاريخ لألرشام وكان امليالد، قبل ٥٠٠ عام
وهي الهند. يف الروحاني االلتزام من نوٍع يف يعيشون ملن للسكنى أماكن واألرشام امليالد.
التاريخ من جزءًا اآلن املسيحية الرهبانية تُعترب مثلما ثمَّ ومن الهندوسية؛ عن نشأت
تزال ال الحديثة، املقصودة باملجتمعات واملبرشة الغرب يف املقصودة للمجتمعات الطويل
مع املحلية الثقافة من يتجزأ ال جزءًا وتظل مزدهرة، املناطق تلك يف اليوتوبية التقاليد

الهجرة. خالل من أخرى بقاع إىل انتشارها
الكوميونية إىل املسيحيني الهنود لتجذب مسيحية أرشاًما الهند شيدت ومؤخًرا،
للخطر معرضة املسيحية األرشام تلك أن إال التقليدية، الهندوسية األرشام مع بالتوازي

هندوتفا. حركة من
عدد إنشاء الحديثة العصور يف — الخصوص وجه عىل — واليابان الهند شهدت
كان الهند، يف أوروفيل مثل وبعضها، والعلمانية، الدينية املقصودة املجتمعات من كبري
عام يف أوروفيل مجتمع س تَأسَّ بأرسها. املقصودة املجتمعات حركة عىل التأثري بالغ له
مجتمع أكرب — األرجح عىل — يجعله ما شخص؛ ألفي حوايل حاليٍّا ويقطنه ،١٩٦٨

شخص. آالف أربعة حوايل يوظف وهو العالم. يف مقصود
ترتبط األرجح عىل املقصودة، املجتمعات حركة إىل املنضمني إطار خارج واليوم،
عليها يُطِلق والتي الهند، خارج إىل انتقلت التي الهندية بالحركات الهندية الكوميونية
أسس الذي ،(١٩٣١–١٩٩٠) راجنيش رشي بهاجوان أتباع مثل طوائف، كثريون
حيث أوريجون؛ يف سيما ال األمريكية، املتحدة والواليات املتحدة اململكة يف مجتمعات
يف املحلية الحكومات مع رصاع بعد وذلك البلد، من قائدها وُطرد أنشطتها أوقفت
حركة أو بكريشنا، للوعي الدولية الجمعية هي اليوم مجموعة أشهر لعل لكن املنطقة.
مرتِدين ويغنون مواكب وينظمون يرقصون أعضائها رؤية يمكن التي كريشنا»، «هاري

الكربى. املدن أغلب يف امللونة أروابهم
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البوذية، األديرة إىل فإضافة الخصوص؛ وجه عىل ثري كوميوني تاريخ ولليابان
العالم، أرجاء جميع يف وانترشت الغربيني من كثريًا جذبت التي زن أديرة سيما ال
جمعية وتوجد أوين، روبرت بكتابات الحركة تلك تأثرت وقد قوية. تعاونية حركة هناك
قرية ٣٠٠ إىل يصل ما أيًضا باليابان وكان طويلة. فرتة منذ باليابان أوين روبرت
قبل ما يابان يف الحدائقية املدينة فكرة وشاعت العرشين. القرن سبعينيات يف تعاونية
حدائقية مدن عليه وأُطلق بُني ما ثم، ومن عام؛ بوجه الفكرة فهم أُيسء لكنه الحرب،
هاوارد. إبنزر وضعه كما املفهوم تعكس ولم املدن، ضواحي يف توجد قًرى الواقع يف كان
ديستوبية طوائف فيها بما األخرى، هي األصلية مجتمعاتها اليابان أنشأت كما
أنفاق مرتو محطات من عدد يف الركاب قتل بمحاولة قامت التي شنريكيو»، «أوم مثل
كوميونات أقدم تأسس وقد فيها. السام السارين غاز بنرش وذلك ،١٩٩٥ عام يف طوكيو
وتأسس .١٩٢٨ عام يف الحايل موقعه إىل وانتقل ،١٩١١ عام يف النور»، «حديقة اليابان،
منتظم نحو عىل أخرى مجتمعات وتأسست ،١٩١٨ عام يف الجديدة» «القرية مجتمع
مع بالتوازي العرشين القرن سبعينيات يف تأسيسها يف كبرية زيادة مع هذا، يومنا حتى
وقامت األخرى. البلدان من الكثري شهدها التي املجتمعات تلك إنشاء يف الكبرية الزيادة
بعد استمر بعضها أن إال كاريزمية، شخصية ذي قائد عىل اليابانية املجتمعات معظم

القائد. هذا وفاة
مع البالَد املسيحية األديرُة ودخلت البوذية، الرهبانية من طويل تقليد للصني
الدينية املؤسسات جميع تعرُّض إىل أدت العرشين القرن رصاعات لكن املسيحية،
فتح يَُعد ولم إغالقها، أو قًرسا منها كثرٍي وتدمري الشيوعية، الحكومة يد عىل للهجوم

األيام. هذه إال بعضها
القرسية بالكوميونية عادة ارتبطت العرشين القرن يف الصينية الكوميونية أن غري
كبرية أعداًدا الفرتة تلك إبان الحكومة نَقلت إذ القرن؛ هذا وسبعينيات بستينيات الخاصة
منطلق من مقصودة مجتمعات وهي كوميونية. مستوطنات إىل قراهم من الناس من
األشخاص أن منطلق من مقصودة مجتمعات تكن ولم أقامتها، التي هي الحكومة أن
املجتمعات تلك أن بدا مؤقت، نحو عىل إرادتهم. بملء هناك يكونوا لم فيها كانوا الذين
السكان، وتوزيع الغذاء، إنتاج يف أكرب كفاءة تحقيق يف املتمثلة الحكومة مقاصد ق تُحقِّ
ورعاية بالطهي بقيامهن العمل حرية النساء إعطاء طريق (عن العمال واستغالل
مرشوعات تنفيذ أجل من العمالة من االستفادة عىل والقدرة مشرتك)، نحو عىل األطفال
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عام يف بلندن أكسفورد بشارع ترقص كريشنا هاري لحركة تنتمي مجموعة :4-4 شكل
.١٩٨٠

رسيًعا أنه إال ذلك، إىل وما أفضل صحي رصف ومرافق إسكان وتوفري التحتية، البنية
تكون أن ينبغي كان مما بكثري تخطيًطا وأقل املأمول، من بكثري كفاءة أقل أنها ثبت ما
جديد، من تظهر بدأت التقليدية الدينية املقصودة املجتمعات أن حني يف ثم ومن عليه؛

الصينية». «الكوميونات ل بالنسبة يحدث لم ذلك فإن
تقريبًا األفريقية املقصودة املجتمعات كل كانت القليلة، االستثناءات بعض رغم
املكان تُعدُّ أفريقيا بأن يؤمنون األوروبيون الكوميونيون كان إذ االستعمار؛ لعملية نتاًجا

84



األخرى الثقافات يف اليوتوبية

األرض تلك أن حقيقَة ما حدٍّ إىل متجاهلني الواقع، أرض عىل أفكارهم لتطبيق املناسب
يف َم ُقدِّ سرياليون الستيطان بمقرتَح املجتمعات تلك إنشاء محاوالت أوىل بدأت محتلة.
العظمى؛ بريطانيا حماية تحت أفريقيا، ساحل عىل حر مجتمع إلقامة ١٧٨٩ «خطة
ذلك، من يشء يتحقق لم األوروبية.» والحكومات القوانني كل عن تماًما مستقل لكنه
والواليات وكندا بريطانيا من السابقني العبيد الستيطان شتى محاوالت هناك كانت لكن
مىض، قرن حوايل ومنذ محدود. نجاح سوى تحقق ولم لسرياليون، األمريكية املتحدة
تأييد عىل وحاز أفريقيا، يف فريالند عليه أطلق الذي مجتمعه إنشاء هرتزكا تيودور اقرتح
نوًعا ناجحة تجربة هناك كانت لكن املقرتحات، تلك من أيٌّ ينجح لم البداية. يف كبري
يف تمثلت التي املقصودة، املجتمعات وبعض عام، بوجه يوتوبية، مقرتحات وضمت ما
الكنائس مختلف رعاية تحت املحرَّرون األمريكيون العبيد كوَّنها التي ليبرييا مستوطنة
أو «ليبرييا، اليوتوبية الرواية ُكتبت وقد رسمي. بتأييد األحيان، بعض ويف األمريكية،

املرشوع. هذا لدعم (١٨٥٣) بايتون» السيد تجارب
العرشين القرن سبعينيات يف تأسست لكن إسالمي، كوميوني تقليد أي يوجد ال
أمريكيني يد عىل األمريكية املتحدة الواليات يف وريفية حرضية مقصودة مجتمعات بضعة

اإلسالم. إىل متحولني أفريقية أصول من

العاملي املنظور (7)

موجودة لكنها فقط، املسيحي بالغرب خاصة ظاهرة ليست اليوتوبية أن سبق مما يتضح
أساطري وجود اإلطار هذا يف وشاع كلها. يكن لم إن الثقافات، أغلب يف شتى بصور
إخفاق حدث التي الجوانب حول اختالفات وجود مع قديم، يوتوبي عرص عن تتحدث
الرؤى شاعت كذلك ال. أم إنشائها إعادة أو اليوتوبيا تلك استعادة يمكن كان وإن فيها،
الثقافة عىل معتمدة وكانت البرشي، بالجهد تحقيقها ينبغي التي الطيبة الحياة حول
عرب نموذجه تستخدم أدبية يوتوبيات صدرت مور، «يوتوبيا» شهرة وعقب الصلة. ذات
نفسه، الوقت ويف فيها. ُكتبت التي عينها األماكن تعكس مجدًدا لكنها العالم، أنحاء
حلول ُقدِّمت ما وأحيانًا متشابهًة، مشاكَل مختلفٌة وثقافاٌت بلداٌن تواِجه كانت ما غالبًا
ت تَمَّ أسئلًة البيئة، عىل واملحافظة النسوية مثل االجتماعية، الحركات وأثارت متشابهة.
إجاباٍت مختلفة أماكُن َمت َقدَّ أيًضا ولكن مختلفة. أماكن يف متشابهة بطرق عليها اإلجابة

املحلية. الظروَف بوضوٍح اإلجاباُت وعكست املثارة، املسائل عىل متشابهة غري
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عدة، أماكن يف مستقل نحو عىل نشأت الدينية املقصودة املجتمعات أن يبدو
واختلف طويلة. بفرتة بعدها العلمانية املجتمعات نشأت املحلية. الظروف عكست وأنها
باملجتمعات الشبه قريب بعضها بدا حني يف املحلية، والعادات الظروف حسب بعضها

املجتمع. إقامة وراء السبب عىل ذلك وتوقف آخر، مكان أي يف
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املسيحي التقليد يف اليوتوبية

لكن فقط، املوت بعد كانت وإن حتى كثريًا، أفضل حياٍة عن ما روايٌة األديان ألغلب
الغربية، اليوتوبية نبع املسيحية تُعد اليوتوبية. بالصور مشبعتان واملسيحية اليهودية
صور وترتبط الحديث. املسيحي املعتقد يف وسلبيٍّا، إيجابيٍّا جوهري، شاغل واليوتوبية
الثاني واملجيء والجحيم، (النعيم اليوتوبي واملستقبل عدن) (جنة اليوتوبي املايض
ال واآلخرة، العالم بهذا الثاني) مجيئه بعد سنة ألف ملدة لألرض املسيح وحكم للمسيح،
لحياة صوًرا الصور تلك أصبحت فيه. مشكوك مستقبل أو بلوغه يتعذر ماٍض بمجرد
أسئلة تَطرح ما كثريًا الوقت نفس يف لكنها فانتازيا، صورة يف غالبًا أسوأ)، (أو أفضل
يبدو كان الوسطى، العصور يف أفضل. حياًة الحياَة هذه تجعل ال التي األسباب حول
بعض وتساءل يرعونهم، ممن أفضل حياة يعيشون الرهبان، سيما ال الدين، رجال أن
السبب عن الناس تساءل ما وكثريًا لهم. األفضل الحياة تلك إتاحة عدم سبب عن الناس
أغلبية مواجهة يف السلطة وأصحاب األغنياء تساند أنها لهم تبدو الكنائس أن وراء
فِلَم الراهن، الوقت يف أفضل بحياة يتمتعون السلطة وأصحاب األغنياء كان وملَّا املؤمنني.

بها؟ التمتع لبقيتنا يمكن ال

اإلنجيل (1)

الغربية؛ اليوتوبية وتطور نشوء غذَّت كثرية ورسائل صوًرا والجديد القديم العهدان يضم
الكونية والرؤى عدن جنة تصوير من الالحقون اليوتوبيون استفاد القديم العهد فمن
نهاية ووصف املسيح، لرسالة كان الجديد العهد ومن منهم، البعض ومقرتحات لألنبياء
أبلُغ يوحنا؛ رؤيا سفر يف سنة ألف ملدة للعالم املسيح وحكم أرمجدون، ومعركة العالم،
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اإلنجيل) يف املضمنة غري األسفار (وهي األبوكريفية األسفار تضم ذلك، عىل عالوة التأثري.
تأثري لها كان التي للمسيح األلفي والحكم أرمجدون، ومعركة العالم، لنهاية أوصاًفا

الالحقني. املسيحيني املفكرين عىل

القديم العهد (1-1)

مأهولة غري أصبحت منها، وحواء آدم خروج وبعد الستعادتها. سبيل وال الجنة ضاعت
صورة قدَّمت عدن جنة لكن للمسيح، الثاني املجيء حتى البرشي الجنس عىل ومحظورة
تقلبات من والسالمة الربية، الحيوانات من واألمان والرباءة للخلود الرب؛ مع للتوحد

. كدٍّ دون والوفرة املناخ،
سفر يف عليه كانت مما تفصيًال أكثر عدن جنة أوصاف أصبحت ما رسيًعا
دراكونتيوس أميليوس بلوسيوس الالتيني الشاعر َوَصَف ذلك عىل ومثاًال التكوين،
أفريقيا: بشمال الخامس بالقرن عاش الذي تقريبًا) تقريبًا–٥٠٥ ٤٥٥) القرطاجي

أنهار، أربعة فيه تتدفق مكان
بالجواهر، املزدانة واملروج الفيحاء، الورود تزينه مكان

أبًدا، تذبل ال التي الفواحة النباتات تنترش حيث
الرب. خلقه الذي العالم يف حديقة أجمل إنه

موسمها، عن النظر بغض العام طوال الثمار تنمو هناك
الدوام. عىل األرض الربيع يسود هناك

خالبة، صحبة يف بديع، بكساء األشجار تكتيس
بعضها مع القوية والفروع األوراق وتتشابك

شجرة كل تجمع من شامخة بأسها تستمد كثيفة؛ غابة لتشكل
املروج. بساط عىل تنترش أو لها، املجاورة الشجرة مع

تهزها وال الحارقة، الشمس أشعة أبًدا تلفحها ال
بها تعصف وال العاتية، الرياح

السماء، من الثلوج تهبط فال العنيفة؛ العواصف
الحقول تكتيس وال الجليدية، العواصف تهب وال
عليلة، نسائم بها لكن الصقيع. جراء بالبياض
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الخفيفة. املتأللئة الينابيع دفقات من تتصاعد
الهادئ النسيم من خفة يف شجرة كل تتمايل

… الشجر أوراق حركة سوى الهدوء هذا من يغري وال

مصري واملوت والخوف الكد فأصبح هذا؛ كل غريَّ الجنة من وحواء آدم خروج لكن
ممثلة اإلثم، محلها ليحلَّ الرباءة وضاعت الرب، مع توحد هناك يَعد لم البرشي. الجنس
األصلية الخطيئة تجاوز يف رغبة أنها عىل اليوتوبية تُفرسَّ ما كثريًا التوت. ورقة يف
املنظِّرة تقول وكما الخطيئة. زوال مع جديدة يوتوبيا خلق أو عدن، جنة إىل والعودة

:(١٩٢٦–١٩٩٢) سالر جوديث السياسية

والعقل الفضيلة اعتَرب الذي األصلية» «الخطيئة مفهوم لرفض سبيل اليوتوبيا
يصعب نحٍو عىل فاسدتني أو ضعيفتني َمَلكتني طبيعتهما عىل البرشيني
فهي تقوله، ال أو الكالسيكية اليوتوبيات تقوله عما النظر وبغض إصالحه.

األصلية. للخطيئة الراديكالية النظرية تهاجم كلها

تقارير ونُرشت عدن، جنة الستكشاف — وخيالية حقيقية — بعثات هناك كانت
أرمينيا؛ يف موقعها وكان الخرائط عىل عدن عرشظهرت الثامن القرن ففي موقعها؛ حول
أرضية جنة عدن أصبحت لذلك، ونتيجة أرمينيا؛ من ينبعان والفرات دجلة نهَري ألن
عادل. مسيحي أمري حكمها أو اختفت قبيلة سكنتها جنة بل اكتشافها، املمكن من
فسبوتيش وأمريجو (١٤٥١–١٥٠٦) كولومبوس كريستوفر املستكشفان اعتقد وقد

الجديد. العالم يف األرض جنة عىل عثرا ربما أنهما (١٤٥٤–١٥١٢)

لألنبياء الكونية الرؤية (2-1)

الناس يقوِّم لم إن أشد نكبات من وحذروا للناس، الحالية األحوال من األنبياء فزع
عىل التأكيد يجِر لم بذلك. الناس قام إن أفضل حياة عىل بالحصول وتنبئوا سبلهم،

إرميا: النبي قال فكما موجوًدا؛ كان لكنه األخري، الجزء

وعىل الحنطة عىل الرب جود إىل ويجرون صهيون، مرتفع يف ويرنِّمون فيأتون
وال ريا، كجنة نفسهم وتكون والبقر، الغنم أبناء وعىل الزيت، وعىل الخمر
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مًعا، والشيوخ والشبان بالرقص، العذراء تفرح حينئٍذ بعد؛ يذوبون يعودون
حزنهم. من وأفرحهم وأعزِّيهم طرب، إىل نوحهم وأُحوِّل

١٢-١٣ اآليات ،٣١ اإلصحاح

الشهري: كالمه يف مشابًها كالًما إشعياء النبي قال وقد

والشبل والعجل الجدي، مع النمر ويربض الخروف، مع الذئب فيسكن
أوالدهما تربض ترعيان. والدبة والبقرة يسوقها. صغري وصبي مًعا، واملسمن
الفطيم ويمد الصل، رسب عىل الرضيع ويلعب تبنًا. يأكل كالبقر واألسد مًعا،

األفعوان. جحر عىل يده
٦–٨ اآليات ،١١ اإلصحاح

والحيوانات، البرش بني بني البغضاء غياب عىل خاص نحو عىل إشعياء يؤكد
األرض، وجنات الذهبية العصور ألغلب مميزة سمة كانت والتي الحيوانات، بني وفيما
السابق. يف خطرة كانت التي الحيوانات بني الطفل وسيأمن شائع، خوف فسيختفي

يوتوبيا إىل إشارة وأقرب التعميم. وبالغة غامضة كانت اإليجابية األنبياء رؤية أن إال
تفصييل وصف وفيه ،(٤٠–٤٨) حزقيال سفر يف موجودة القديم العهد يف كالسيكية
التي للطريقة ذكًرا أيًضا هناك لكن هناك، ستقام التي والشعائر تشييده، املعاد للمعبد
تشييد إعادة أن إىل ويشري املختلفة. والقبائل واألمري املعبد بني بها األرض توزيع ينبغي

الجميع. حياة لتحسني فرصة باعتبارها تُنتهز أن ينبغي املعبد
اليوتوبيا؛ إلقامة أساًسا الكثريون اعتربه القديم، العهد أجزاء مختلف يف تقليد ثمة
١٠ اإلصحاح نحميا، وسفر ،٢٥ اإلصحاح الالويني، سفر يف املوصوف اليوبيل عام هو
سفر يف راديكالية أكثر نحو وعىل ،١٠–١٢ اآليات ٣ اإلصحاح الخروج، وسفر ،٣١ اآلية
األرض. تراح أعوام سبعة كل أنه هو األسايس واملبدأ .١–١٨ اآليات ١٥ اإلصحاح التثنية،
عن العفو يجب سابع عام كل يف أنه بذكره التفاصيل من املزيد التثنية سفر ويقدِّم
يف واألمانة الفقراء مساعدة عىل الفقرات كل وتؤكد أجانب. إىل الديون عدا كافة، الديون
العالم ديون إلسقاط تدعو التي «٢٠٠٠ «يوبيل حركة استمدت وقد التجارية. املعامالت

التقليد. هذا من اسمها الثالث
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(١٧٨٠–١٨٤٩) هيكس إلدوارد (١٨٣٤) األرض» عىل السالم «مملكة لوحة :1-5 شكل
إشعياء سفر عىل بناءً هيكس رسمها املوضوع. عن نسخة وستني إحدى من واحدة تعد التي

.(٦–٨ اآليات ،١١ (اإلصحاح

هناك تكون لن املستقبل يف إنه إشعياء النبي يقول تعميًما، أكثر مستًوى وعىل
أخرى: حروب

ورماحهم سكًكا سيوفهم فيطبعون كثريين، لشعوب وينصف األمم فيقيضبني
بعد. فيما الحرب يتعلمون وال سيًفا، أمة عىل أمة ترفع ال مناجل.

٤ اآلية ،٢ اإلصحاح

ملستقبل صوًرا املسيحي اإلنجيل يف املشمولة غري اليهودية الكتابات قدمت كما
امليالد): قبل ١٥٣–١٠٥) اليوبيالت سفر يف ورد فقد أفضل؛

تكون بل ير، رشِّ ر مدمِّ أو شيطان يكون ولن والفرح. السالم يف حياتهم ون يتمُّ
وشفاء. بركة أيام أيامهم كل
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ييل: ما سيبيل» «نبوءات يف ورد وقد

ال وزيت وخمر ذُرة صورة يف ثمارها أشهى الفاِننَي إىل األُمُّ األرُض ستُخِرج
ثماُرها، األشجاَر وستعتيل ى، مصفٍّ عسل من تيار سينزل السماء ومن يحىص.
اللبن ينابيع ستتفجر املاعز. وجديان والغنم املاشية قطعاُن األرَض وستمأل
ولن بثمارها، الحقول وستطيب األشياء، بأطيب املدن وستحفل الحلو، األبيض
تندلع ولن املعذبني، أنَّات األرض تعاني ولن اضطراب، يحدث أو حرب تندلع
املحاصيل من تنال ولن قحط، أو مجاعة هناك تكون ولن األرض، عىل حرب
بني اإلخاء وسيعم األرض، بقاع شتى يف السالم سيسود بل زوبعة، أو ريح
بقاع مختلف من الجميع عىل موحد قانون وسيطبق العرص، نهاية حتى امللوك
الفانون عليها أقدم التي األشياء كافة من يقتص الفردوس، جنة يف األرض،

البائسون.

قدمها التي اإليجابية الرسائل من كلٍّ إىل االنتباَه الالحقون القديم العهد قراء لفت
أرادها التي الحياة يعيشوا أن عىل الناس لتشجيع املصممة القوانني عىل والتأكيد األنبياء،
الغرض تحقيق هدفها كان التي القوانني تلك عىل بناءً يوتوبيات كثريون وكتب لهم. الرب
عدم جرَّاء ستنزل التي العواقب عىل وأكدت النبوية املناهج عكست ما وكثريًا نفسه،

القوانني. لتلك االمتثال

الجديد العهد (3-1)

املحبة رب عن ويتحدث البرشي، الجنس إلنقاذ املسيح مجيء الجديد العهد ر يصوِّ
لكن القديم، العهد يف املوجودة غرار عىل يوتوبيا الجديد بالعهد توجد ال العقاب. ال
اليوتوبية من كبري جانٍب أساَس شكلت والجريان الغرباء ومحبة والصفح املساواة رسالة
من أنه يف يتمثل األساسية املوضوعات أحد كان األدبية. اليوتوبيات من والكثري الغربية
الجبل» «عظة وأوضحت املسيح. لرسالة الناس امتثل إن صالح مجتمع إقامة املمكن

فتقول: القويم، للسلوك العظيم الثواب (٣–١١ اآليات ،٥ اإلصحاح (متى،

السموات. ملكوت لهم ألن بالروح؛ للمساكني طوبى
يتعزون. ألنهم للحزانى؛ طوبى
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األرض. يرثون ألنهم للودعاء؛ طوبى
يشبعون. ألنهم الرب؛ إىل والعطاش للجياع طوبى

يرحمون. ألنهم للرحماء؛ طوبى
هللا. يعاينون ألنهم القلب؛ لألنقياء طوبى

يدعون. هللا أبناء ألنهم السالم؛ لصانعي طوبى
السموات. ملكوت لهم ألن الرب؛ أجل من للمطرودين طوبى

كاذبني. أجيل، من رشيرة، كلمة كل عليكم وقالوا وطردوكم عريوكم إذا لكم طوبى
الذين األنبياء طردوا هكذا فإنهم السموات، يف عظيم أجركم ألن وتهللوا؛ افرحوا

قبلكم.

أباكم أن كما كاملني أنتم «فكونوا :(٤٨ اآلية ،٥ (اإلصحاح متى بإنجيل ورد وكذلك
كامل.» هو السموات يف الذي

للمسيح األلفي والحكم العالم نهاية (2)

عن تتحدث التي تلك هي الفرتة تلك إبان شيوًعا اليوتوبية الكتابة أشكال أكثر كانت
شأن من ويُعيل األرشاَر، الربُّ فيها ر سيدمِّ وشيكة نائبة بنزول تنبأت التي العالم، نهاية
األعمال تلك أغلب استُبعدت الثاني. مجيئه بعد املسيح يحكمها مملكة يف حياة يف األخيار
السبعة الختوم وفض ذلك. عىل الوحيد االستثناء هو يوحنا رؤيا وسفر اإلنجيل، من
يف وتستمر ستنزل رهيبة لعقوبات بيان هي به املوصوفة السبعة األبواق يف والنفخ
ومعركة سنة أللف األخيار حكم بعد ولكن يسكنها. من بكل األرض تفنى حتى النزول

جديد. عالم سيتشكل — والرش الخري بني األخرية املعركة أو — أرمجدون

مضتا، األوىل واألرض األوىل السماء ألن جديدة؛ وأرًضا جديدة سماءً رأيت ثم
الجديدة أورشليم املقدسة املدينة رأيت يوحنا وأنا بعد. فيما يوجد ال والبحر
صوتًا وسمعت لرجلها، مزينة كعروس مهيَّأة هللا عند من السماء من نازلة
معهم، سيسكن وهو الناس، مع هللا مسكن ذا «هو قائًال: السماء من عظيًما
كل هللا وسيمسح لهم. إلًها معهم يكون نفسه وهللا شعبًا، له يكونون وهم
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وال رصاٌخ وال حزٌن يكون وال بعد، فيما يكون ال واملوت عيونهم، من دمعة
مضت.» قد األوىل األمور ألن بعد؛ فيما وجٌع

١–٤ اآليات ،٢١ اإلصحاح

املعادن من مشيدة أنها عىل التأكيد مع الجديدة، ألورشليم وصف ذلك يتبع ثم
نقي ذهب واملدينة يَْشٍب، من سورها بناء «وكان املثال: سبيل عىل النفيسة؛ واألحجار

.(١٨ اآلية ،٢١ (اإلصحاح نقي» زجاج شبه
وتصف الكنيسة من بها معرتف غري العالم نهاية عن تتحدث التي الروايات أغلب
باروخ، سفر يقول املثال، سبيل عىل الذهبي. العرص تستدعي بمصطلحات املسيح مملكة

الثاني: بباروخ أيًضا املعروف

الجزع ويذهب املرض، وسيختفي الندى، مع السماء من الشفاء سينزل
يموت ولن كلها. األرض الرسور وسيعم البرش، بني بني من والنواح والكرب
ثانية النساء تتألم ولن … فجأة نائبة أي تقع ولن أوانه، غري يف ثانية أحد
يتعب لن أيام وستحل أرحامهن. يف ما يضعن وُهن يتوجعن ولن حملهن، من
من برسعة األمور ستجري إذ البناَة؛ النصُب يصيب ولن الحاصدون، فيها

شديد. هدوء يف وذلك يؤدونها، ملن بالنسبة نفسها تلقاء

غرار عىل املسيح يحكمها ممالك أيًضا وتوجد مشابهة، صورة أخنوخ سفر يعرض
الكتانتيوس كتب اإللهية» «القوانني ففي األوائل؛ الكنيسة آباء كتابات يف الذهبي العرص

يقول:

الجبال من العسل وسينزل ثمارها، وافر وتُخرج باطنها األرض ستفتح
باختصار، باألنهار؛ اللبن ويجري الخمر، من جداول وستجري الصخرية،
الرش سيطرة من ستتحرر إذ بأرسها؛ الطبيعة وستتهلل العالم، سيبتهج

والخطيئة. اإلثم ومن التقوى، وغياب

تكون ربما بديلة جنات فثمة عدن، جنة لدخول سبيل يتوفر ال قد حني يف وهكذا،
متاحة.
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(اإلصحاح يوحنا رؤيا سفر يف موصوفة األرض عىل الهابطة الجديدة أورشليم :2-5 شكل
عرش. الرابع القرن إىل تاريخها يعود منسوجة من التصوير وهذا .(١٦ اآلية ،٢١

مضامينها بسبب أُسكتت قد للمسيح األلفي والحكم العالم نهاية توقعات أن رغم
الوسطى، العصور بطول آثارها تتبع ويمكن عظيم، تأثري ذات كانت فقد الراديكالية،
الذي العالم يحكم عادل إمرباطور آخر قدوم عىل األمل تركيزها محور أصبح عندما
الدجال. املسيح مجيء قبل األرض عىل اإلصالح من فرتة يقيم أن املفرتض من كان
السابع القرنني يف إنجلرتا يف السياسية الحركات يف التوقعات هذه مالحظة ويمكن
مرحلة يف األمريكية والثورة األمريكيني، البيوريتانيني معتقدات ويف عرش، والثامن عرش
رواية، ١٣ تضم التي «املخلَّفون» األمريكية الروايات سلسلة ظهرت ومؤخًرا، الحقة.
األعمال من وغريها لألطفال، وكتب فيديو وألعاب وأفالم مصورة قصص إىل إضافة
عىل يقوم معتقد وهو االختطاف؛ بعد األرض عىل املتبقني تصف وكلها الصلة، ذات
للسماء األرض من الناجني املؤمنني كافة ينتقل وفيه تسالونيكي، أهل إىل األوىل الرسالة
الثاني املجيء وحتى والرش الخري بني الرصاع خالل واحد، وقت يف املسيح للقاء

للمسيح.
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جون وأرضبرسرت برندان القديس جزيرة (3)

وهما: الوسطى؛ العصور يف املسيحية اليوتوبية إىل التأثري بالغتا صورتان أُضيفت
عرش. الثاني القرن ألواخر تعود التي جون برسرت وأرض برندان، القديس جزيرة
عرش. والسادس عرش الخامس القرنني يف الخرائط يف برندان القديس جزيرة ظهرت
رسائل حمل تقريبًا–١٥٣٤)، ١٤٦٠ / ١٤٦٩) جاما دا فاسكو املستكشف أبحر وعندما
املسيحي الخيال يف حارضين جون وبرسرت برندان القديس ظل لذا جون؛ برسرت إىل

لقرون.
باسم املعروفة املأثورة الرحالت قصص اصطبغت أيرلندا، إىل املسيحية دخول مع
الشكل تستخدم مسيحية رمزية قصص محلها حلَّت أو مسيحية بصبغة «اإلمراما»
ميالديٍّا، ٨٠٠ عام ُكتبت ربما التي برندان»، القديس «رحلة شهرة أكثرها وكان نفسه.
األقدم، تكون ربما التي النسخة ويف شتى. بلغات مختلفة نسخ عدة منها توجد التي
عىل تدل بتعبريات املوصوفة املوعودة، القديسني أرض عن رهبانه وبعض برندان يبحث
بابَها يحرس التي الجنة، ورهبانه برندان يزور تفصيًال، أكثر أخرى نسخ ويف ف. التقشُّ
حيث: الجنة؛ بدخول لهم ويسمح الرب رسول بهم يرحب لكن عظيم، وسيف تناننُي

وال حر بها يكون ولن عاصفة، رياح عليها تهب ولن يسكنها، من يشقى لن
ما كل من وفرة هناك ستكون عوز. وال عطش ال جوع، وال نصب ال زمهرير،
ويحتاجون يريدونه ما أكثر يفقدوا لن أنهم الجميع وسيطمنئ املرء، يشتهيه

األوقات. كل ويف دائًما لهم حاًرضا فسيكون إليه؛

التي املهمة األساطري من جون، برسرت أرض األخرى، العظيمة القصة أصبحت
يف ووصفها زارها ماندفيل جون أن املفرتض ومن الوسطى. العصور ألواخر تعود
الحقيقية األماكن من الكثري جانب إىل ،(١٤٩٩) ماندفيل» جون السري «رحالت عمله
إليجاد املستكشفني من كثريٌ أبحر الوحوش. وأحد األمازونيني مجتمع مثل والخيالية،
أم األرض تلك اكتُشفت وسواء عليها. عثروا إنهم عودتهم عند كثريون وقال األرض؛ تلك
الحاكم نموذج هو جون برسرت كان تقريبًا. هي كما لها األساسية السمات ظلت فقد ال،
حياة عليها يعيش أن الحق للمسيحي يمكن يحكمها كان التي واألرض املقدس، املسيحي
الحياة تلك تكون أن ويجب آخر. مكان أي يف تحقيقه يمكن ال أمر وهو كاملة؛ مسيحية
يرتقب أن يجب الكمال ألن مثالية حياة تكون أن يمكن ال يوتوبية. الكاملة املسيحية
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مسيحي أمري حكم ظل يف بكثري أفضل تكون أن يمكن ولكنها للمسيح، األلفي الحكم
«دروس الحقبة تلك يف األدب أشكال أحد عىل أُطلق آخر. حكم نظام أي ظل يف ال صالح
ومن صالحني؛ مسيحيني أمراء يكونوا كي الترصف بكيفية األمراء يخرب وكان لألمراء»،

رعاياهم. لكل أفضل حياة يحققوا ثَمَّ
آدم خروج ِلَلْعنة تفصيلية استجابات هي اليوتوبية لألماكن األوصاف هذه كافة
ل تدخُّ دون األماكن تلك من أليٍّ الوصول البرشي للجنس يمكن ال لكن الجنة، من وحواء
حقيقي وهذا الرب. يختارهم بل ببساطة، أنفسهم يختارون ال الصالحون حتى الرب.

الفردوس. األخرية؛ اليوتوبيا بشأن أيًضا

الفردوسوالجحيم (4)

األرض، جنان به ُوصفت الذي النحو عىل الفردوس أو للجنَّة الحقيقية األحوال توصف ال
ليس أنه باستثناء الذهبية، العصور من بعٍرص كبري نحو عىل شبيهة الفردوس أن إال
بالفعل. وقع قد ألنه موت هناك يوجد ال الحال، وبطبيعة مثلها. املتعة هو األسايس همها
مع فالتوحد العمل؛ أو الجنس أو املأوى أو الطعام إىل الروحي الوجود يحتاج ال وعادة

لألبد. مطلوب هو ما كل يوفر الرب
املعتقد يف مشهوًرا وأصبح الرابع للقرن يعود الذي لبولس»، العالم «نهاية قدَّم
الغربية. الثقافة من جزءًا أصبح والجحيم للفردوس مبكًرا وصًفا الغربي، املسيحي
تلك وصف من جزء ييل وفيما األرض. جنات غرار عىل نموذجية جنة الفردوس وكانت

الجنة:

وكانت والعسل، اللبن فيه يتدفق نهًرا ورأيت األرض، تلك أرجاء يف ونظرت
تثمر شجرة كل بالثمار؛ مزدانة النهر، هذا ضفة عىل مزروعة أشجار هناك
ومتنوعة. شتى ثماًرا تحمل الواحدة فرتى العام، يف الفاكهة من نوًعا عرش اثني
هناك وشاهدت الرب، صنع وكل املكان هذا يف املوجودة املخلوقات وشاهدُت
وكانت أذرع، لعرش يرتفع آخر وشاهدت ذراًعا، عرشين طوله يبلغ نخًال
حافلة أشجار هناك وكانت مرات. سبع الفضة يفوق بربيق تلمع األرض
فوقها تحمل مثمرة نخلة آالف وعرشة فروعها، أعىل حتى جذورها من بالثمار
عرشة كرمة كل ويف آالف، عرشة تبلغ العنب كرمات وعدد ثمرة. آالف عرشة
ثمرة. ألف تحمل شجرة وكل عنب، حبة ألف عنقود كل ويحمل عنقود، آالف
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رهيبًا: فكان الجحيم، أما

حشٌد فيه مغموًسا اللهب، ألسنة منه وتتصاعد ماؤه يغيل نهًرا هناك ورأيت
وآخرون رساتهم، حتى الرجال من وزمرة ركبهم، حتى والنساء الرجال من
تُنزل مكانًا الشمال صوب ورأيت … شعورهم حتى وآخرون شفاههم، حتى
فيه. يجري النار من ونهًرا والنساء، الرجال عىل العذاب صنوف شتى فيه

الفردوس بتصوير الخاصة املنقحة (٣٥٤–٤٣٠) أوغسطني القديس نسخة وكانت
أوغسطني م قسَّ أيًضا. التأثري بالغة األرض» ومدينة الرب «مدينة بوصفهما والجحيم
أو واملختارين — العظمى األغلبية وهم — امللعونني إىل امليتة، أو منها الحية األرواح،
مدينة أو الرب ملدينة ينتمي أحدهم كان إن وحده الرب يعلم األحياء، وبني املنَقذين.
يمكن حني يف ثم ومن ذلك؛ يعرف أن آخر شخص أي أو الفرد عىل ويستحيل األرض،

يوتوبيا. توجد أن يمكن ال فإنه العالم، هذا يف ديستوبيا توجد أن
صورها التي النسخة كانت الناس خيال يف تغلغلت التي الجحيم نسخة أن إال
اإللهية»، «الكوميديا عمله من األول الجزء وهو «الجحيم»، يف (١٢٦٥–١٣٢١) دانتي
الصور وأكثر العذاب. صنوف شتى بهم امُلنزل املذنبني درجات تسلسل من ضمته بما
يعلوها التي الداخلية الدائرة أن رغم دانتي، عمل يف املصورة النار، صورة هي شيوًعا

الواقع. يف مجمدة األعمق الجحيم وسط يف املوجودة الشيطان
فمن وقت، أي يف للمسيح الثاني املجيء يحدث أن يمكن املسيحية يف أنه ورغم
بني من كان إن التأكد شخص أي يستطيع وال ذلك، حدوث توقيت معرفة املستحيل
هناك وكانت ذلك، فيه سيحدث الذي التاريخ حول كثرية حسابات أجريت ال. أم الناجني
وليس املسيحيني، غالبية ترقب خبا الوقت بمرور لكن تحقيقه، كيفية بشأن مقرتحات
ال الحياة بأن اإليماُن البَرش يََسع فلم مقبول، غري املوقف هذا وكان األمر. لهذا كلهم،
بلوغها. وكيفية األفضل الحياة عليه ستكون الذي الشكل عن وتساءلوا تحسينها، يمكن
الفلوري يواكيم لدى للمسيح األلفي والحكم العالم نهاية عن الكتابات اجتمعت
من أجيال عىل — مبارش غري أو مبارش نحو عىل — أثَّر الذي تقريبًا–١٢٠٢)، ١١٣٥)
ستقوم وفيه بعُد، يَِحْن لم ثالث عرص سيأتي أنه يواكيم تنبأ عليه. الالحقني الُكتَّاب
بما القائمة، والسياسية االجتماعية املؤسسات بتغيري الوجود من جديدة روحية حالة

باليوتوبيا. أشبه األمر وسيكون الكنيسة، فيها
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اختالفهم عىل — أتباعه أغلب فكر ويف يواكيم كتابات يف اليوتوبية العنارص إن
هناك كان أنه رغم للمسيح، األلفي الحكم لفكرة عام بوجه غامضة صورة كانت —
عما مختلفة مفاهيم لها كانت التي تقريبًا، ذاتها الحقبة يف املنشقة الطوائف من الكثري
الحكم هذا ظل يف الحياة معالم تتضح لم لكن الحكم، هذا ظل يف الحياة عليه ستكون
كاري ماري عمل — املثال سبيل عىل — قدم إذ الراديكالية؛ اإلصالح حركة عهد يف إال
تلك يف ستسود التي لليوتوبيا تفصيليٍّا وصًفا (١٦٥١) الصغري» القرن وهالك «سقوط
الكثري وداعبت املسيحية، يف الكامنة الراديكالية العنارص وازدهرت تطورت ثم الفرتة.

الواقع. أرض عىل تطبيقها وجرى املخيالت اليوتوبيات من

الحديث املسيحي الالهوت علم (5)

الدين بني عميق تناقض وجود إىل واليوتوبيا» «الدين عمله يف كومار كريشان ذهب
يف معنيٌّ لكثريين بالنسبة والدين العالم، لهذا تنتمي فاليوتوبيا واليوتوبيا؛ املسيحي
كتب املثال، سبيل فعىل الهرطقة. من رضب فاليوتوبيا ثم ومن اآلخرة؛ بالحياة األساس
يقول: (١٩٢١ عام (املولود الكاثوليكي املجري-األمريكي الفيلسوف مولنار، توماس

رش.» ذاته حد يف اليوتوبي «الفكر
مبنية ألنها لها؛ املؤيدة الحجة من كثريًا أبسط لليوتوبية املناهضة الدينية الحجة
اعتاد األصلية. الخطيئة رفض عىل األساس يف تقوم اليوتوبية بأن الشائع االفرتاض عىل
اليوتوبية «األوهام عليه أطلق ما مهاجمة (١٨٩٢–١٩٧١) نيبور رينهولد الالهوت عاِلم
األسايس الخطأ من الواقع يف كلها املستمدة الحديثة الليربالية للثقافة العاطفية والضالالت
جنة من بالطرد وُعوقبا الرب أمر وحواء آدم خالف األصلية.» الخطيئة إنكار يف املتمثل
يمكن العقوبات تلك بأن اعتقاد وأي واملوت. والخوف واأللم النََّصب من حياة إىل عدن

الهرطقة. من رضب أنه املؤكد من اإلنسان فعل خالل من عليها يُتغلب أن
يوتوبية تُعترب التي وخدمته، املسيح رسالة عىل تقوم لليوتوبية املؤيدة والحجة
أن اإلنسان لفعل يمكن التي البرش مشاكل نحو غالبًا موجهة كانت أنها منطلق من
اليوتوبية العنارص أن إىل (١٨٨٦–١٩٦٥) تيليخ بول مثل الهوت علماء ذهب يحلها.
عالوة قوتها. مصادر من جوهري مصدر منها، األخروية طبيعتها سيما ال املسيحية، يف
األخروية املسيحية العنارص بلوخ إرنست أمثال من ماركسيون كتاب أدمج ذلك، عىل
الخالف هذا أصبح األمل. من ديني ال «الهوت» ذلك عن وتمخض املاركيس، مذهبهم يف
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واالشرتاكية االجتماعي، اإلنجيل حركة نشوء مع العرشين القرن يف خاص نحو عىل ا مهمٍّ
للمسيحية. كالشيوعية أخرى عقائدية أنظمة شكلتها التي الجادة واملنافسة املسيحية،

الحديث، املسيحي الالهوت علماء بني من اليوتوبيا مؤيدي أبرز من تيليخ يُعترب
اإلنسان.» وجود يف أساًسا لليوتوبيا أن إثبات يمكن أنه «أعتقد يقول: كتب والذي
«إنكار أو رفض األول املقام يف هي واليوتوبيا برش، ألننا يوتوبيون نحن لتيليخ، فبالنسبة
عىل اإلنسان تغلُّب تمثِّل وسائل هي اليوتوبيات فكافة اإلنساني»؛ الوجود يف سلبي هو ملا
الهدف اإلنسان، جوهر عن تعرب «ألنها الحقيقة من بقسمات اليوتوبيا وتتمتع تناهيه.
املستقبل يف يحققه أن يجب وما كهدف، اإلنسان يكنُّه ما وتبدي وجوده، من الداخيل
اإلنسان تناهي «تنىس ألنها الباطل؛ من بقسمات أيًضا تتمتع اليوتوبيا أن إال كشخص.»
اإلنسان وأن والالوجود، الوجود بني يجمع متناهيًا بوصفه اإلنسان أن وتنىس وعزلته،
اليوتوبيا لذلك، إضافة الحقيقي.» وجوده عن دائًما منفصل الوجود مقتضيات بموجب
القيام للبرشية يمكن جديدة أشياء أمام الباب تفتح ألنها الوقت؛ نفس يف ومرضة مفيدة
اليوتوبيا ممكنة. الواقع يف هي املستحيلة األشياء بأن توحي نفسه الوقت يف ولكنها بها،
التحرر إىل حتًما «تؤدي ألنها مجدية غري وهي به»، املسلَّم تغيري عىل «قادرة ألنها مهمة
تكون ما دائًما اليوتوبيا بأن زاعًما مقيد، أمل إىل باإلشارة كالمه ويختتم الوهم.» من

واالستحالة». «اإلمكانية بني بالرضورة معلقة
صاحب ،(١٨٧٨–١٩٦٥) بوبر مارتن اليهودي الفيلسوف دفع ذلك، عىل عالوة
،(١٩٤٩ عام وباإلنجليزية ،١٩٤٦ عام يف بالعربية (املنشور اليوتوبيا» يف «مسارات كتاب
العميل التطبيق هي اليوتوبيا أن معتربًا واملسيحية، اليهودية من لكلٍّ اليوتوبية بأهمية
تحويل خطر من حذَّر لكنه الديانتني. كلتا يف العالم سينقذ الذي املخلِّص بفكرة لإليمان

خطواته. اتِّباع يجب مخطط إىل اليوتوبيا
بقيم نفسها لتربير الحارض تتحدى فإنها للمستقبل، بديلة صوًرا اليوتوبيا بتقديم
ينبغي وأنه للبرش، الحياة أن عىل اليوتوبيا وتؤكد الراهنة. السلطة مسائل فوق تسمو

أعضائه. جميع احتياجات يلبي بحيث املجتمع تصميم
التحرير»، «الهوت حركة يف اليوتوبيا بها تقوم التي املعارضة وظيفة مؤخًرا لوحظت
وتضمنت للفقراء» التمييزي «اختيارها يف يوتوبية رؤية واضح نحو عىل لها كانت والتي
جوهريٍّا جزءًا بوصفه األساس»، «جماعات ب ُعرف املقصودة املجتمعات أشكال من شكًال
لألغنياء الكنيسة دعم معارضة يف رصيحة الحركة كانت االجتماعي. التغيري إحداث من
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لها دعا التي املساواة إىل احتكمت فقد بذلك، وبقيامها الجنوبية. أمريكا يف واألقوياء
(املولود جوترييز جوستافو ويشري الخصوص. وجه عىل فرانسيس والقديس املسيح
الوظيفة إىل رصاحة — الحركة مؤسيس وأحد بريويف الهوت عالم وهو — (١٩٢٨ عام
الرومانية، الكاثوليكية الكنيسة لحدود الحركة تجاوز ومع الالهوتية. حركته يف اليوتوبية
أضافت الخصوص، وجه عىل السود الهوت وإىل الربوتستانتي، املذهب إىل قمعتها، التي

الطبقة. إىل النوع ثم العرق عنرص
وبعضها التحفظ، يف مغاٍل بعضها كثرية، مسيحية مقصودة مجتمعات ثمة واليوم،
تقتضيها املسيحية أن يعتقدون التي الحياة يعيشوا أن محاولني الراديكالية، يف مبالغ
الراديكاليون يتجه حني يف األكرب، املجتمع عن االنعزال إىل منهم املحافظون ويميل منهم.

األكرب. املجتمع يف مبارشة االنخراط إىل منهم
يؤمن الذي الوقت يف حتى واليوتوبية املسيحية بني الوثيقة العالقة تستمر ثم ومن

الهرطقة. من رضب أنها املسيحيني من كثري فيه
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السياسية والنظرية اليوتوبية

توفري تم إن إشباعها يمكن اإلنسان احتياجات إن وتقول الرضا بعدم اليوتوبية تبدأ
صور وأبسط اإلشباع حاالت أبسط إىل تؤدي الرضا عدم حاالت وأبسط معينة. ظروف
يُسرت، عاٍر جسد تُمأل، خاوية َمِعدة العالم؛ معظم يف إليها الوصول يتم لم التي اليوتوبيا،
ببعض ربطوها اليوتوبية بعضمنتقدي لكن الجوية. للعوامل التعرض من للوقاية سكن
كمبوديا يف الجماعية اإلبادة وعمليات العامليتني الحربني مثل العرشين، القرن مشكالت
اإلسالمية، الحركة وحديثًا والنازية، الشيوعية إىل نُظر الخصوص، وجه وعىل ورواندا.
العرشين القرن عليه أُطلق ملا األساس بوصفها أفضل، لحياة ُسبل أنها أتباعها يؤمن التي
األساسية الركيزة كانت بأنها اليوتوبية مؤيدو يدفع اآلخر، الجانب وعىل الديستوبي.
بل الحضارة، استمرار أجل من رضورية وأنها العرشين، القرن مآيس أسوأ عىل للتغلب

حق. عىل كالهما ما، حد وإىل اإلنسان. برشية من جوهري وجزء
الرشقية أوروبا يف الشيوعية وانهيار برلني حائط سقوط مع ،١٩٨٩ عام بعد
والوس وكوبا الصني يف الرسمية األيديولوجية الشيوعية تزال (ال السوفييتي واالتحاد
هناك كانت كما تماًما اليوتوبيا، نهاية تعلن التي األعمال من الكثري نُرش وفيتنام)،
التي األعمال تلك زعمت العرشين. القرن خمسينيات يف األيديولوجية نهاية تتوقع أعمال
مؤيديها بني الرصاع يف فازوا قد اليوتوبيا مناهيض أن اليوتوبيا» «نهاية عن تتحدث
معاناة فبسبب أملانيا؛ يف نحٍو أقوى عىل املوقف هذا ظهر واضحة، وألسباب ومناهضيها.
لم اليوتوبيات بأن باالعتقاد سعدوا والشيوعية، النازية من كلٍّ من األملان من الكثري
واآلن أفضل. بحياة لهم ستؤتي اليوتوبيا نهاية أن أيًضا اعتقدوا لكنهم تهددهم، تعد
أن السابقة، الرشقية أملانيا يف سيما ال كثريون، ويرى ذلك، فعلت أنها الجميع يرى ال
أنهم — الحرية وانعدام الفقر رغم — شعروا ألنهم الشيوعية؛ ظل يف أفضل كانت الحياة
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وال تماًما محقني اعتبارهم يمكن ال هذا شعورهم ويف االقتصادي، باألمن يتمتعون كانوا
أنها اكتشاف ثم لليوتوبيا الوصول تخيل ظاهرة مجدًدا نرى وهكذا تماًما. محقني غري
األخرى. هي مالئمة غري ستكون أخرى يوتوبيا وراء السعي رحلة وبداية مالئمة، غري
نحو عىل لها املؤيدون يقيمها بينما سلبي نحو عىل العملية تلك اليوتوبيا مناهضو ويُقيِّم

إيجابي.

لليوتوبيا املناهضة الحجة (1)

يف مبالٌغ الواقع ويف جذابة، نظريًة «اليوتوبية» عليه أُطلق ما أن أَعتربُ
إىل وتُفيض عقيمة أنها أعتقد وخبيثة. خطرة أيًضا أعتربها ألنني جاذبيتها؛

العنف.
بوبر كارل

مجتمع أو أنظف مجتمع كبري؛ يوتوبي حلم ثمة حدثت، التي الفظائع أغلب يف
أنقى.

موليكا ريتشارد

هو شيوًعا عليها الهجوم يف اليوتوبية مناهضو يستخدمها التي األساليب أكثر
غري أو مكتمل أو كامل «مثايل» كلمة تعني مثايل. هو وما يوتوبي هو ما بني املساواة
ثم ومن للتغيري؛ قابل غري أو مكتمل أو كامل بالبرش يتصل يشء وال للتغيري؛ قابل
كتبت وقد حكيمة. غري — األقل عىل — أو حمقاء تبدو اليوتوبيا تجعل هنا فاملساواة
بالرضورة هي — األخالقيني منتج — «اليوتوبيا أن السياسية، املنظِّرة سالر، جوديث
عام (املولود داريندورف رالف االجتماع عالم كتب وقد يتغري.» ال متجانس متكامل كل
«جمهورية» من اليوتوبيات «جميع أن لالقتصاد، لندن كلية مدير أصبح الذي ،(١٩٢٠
بنيوي عنرص يف تشرتك «١٩٨٤» يف الرائع الجديد أورويل جورج عاَلم حتى أفالطون
الفيلسوف كوالكفسكي، ليشك وكتب عنها.» التغيري يغيب مجتمعاٌت كلَّها أنها وهو واحد؛
األُخوَّة «فكرة هي اليوتوبي للتفكري العامة» «السمات عليها يُطلق ما إحدى أن البولندي،

الخالدة». املثالية البرشية
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املثالية؛ من بقدر تمتعها تدَّعي التي هي الحقيقية اليوتوبيات من ا جدٍّ قليل عدد
يتحدثان أنهما بوبر، تناولهما اللذان اليوتوبية مصدرا ماركس، أو أفالطون يدَِّع فلم
املثالية دولته بأن يدفع «الجمهورية» من كبريًا قسًما أفالطون أمىض الكمال. عن
وليس يعرف، ال أنه ذكر عندما واضًحا ماركس وكان مناص. ال تسقط أن يجب
األشخاص يخلقه ربما الذي املجتمع وطبيعية املستقبل، سيحمله ما يعرف، أن بمقدوره
«األيديولوجية عمله يف املجتمع هذا ملثل واحدة جملة من املكوَّن ووْصفه املنعزلون.
،(١٩٢٣) كاآللهة» «رجال رواية ويف . والتغريُّ التنوع عىل يؤكد (١٨٤٥-١٨٤٦) األملانية»
الظاهرة السكينة يُشبه فيها ضخمة، بتغريات تَمرُّ يوتوبيا ويلز جي إتش يعرض
يف ساكنًا يبدو الذي الطاحونة، عجلة يدير الذي املتدفق املاء تيار «ثبات ب لليوتوبيا
عن فتكشف شجر ورقة أو عصا أو زبد أو هواء فقاعة به تمرُّ حتى الهادئ تدفقه

رسعته.»
من لحظة يف موجود مجتمع من ملحة أو صورة عن عبارة اليوتوبيات من وكثري
الناس وتشجيع الحارض، حواجز لتحطيم ومصمم أفضل، املؤلف يراه ما يضم الزمن
الحالية الظروف من التغيري تصوير اليوتوبيات أغلب تجيد أجله. من والعمل التغيري عىل
داخل التغيري عمد عن يقرص وبعضها اليوتوبيا، داخل التغيري تصوير عن اليوتوبيا إىل
من كثريًا أن إال ، متأنٍّ تفكري دون جيد يشء تغيري ينبغي ال أنه افرتاض عىل اليوتوبيا
بأمر علموا عندما مور عمل يف اليوتوبيون فعل كما التغيري بإمكانية ترحب اليوتوبيات
لفرانسيس (١٦٢٧) الجديدة» «أطالنتس رواية ُخطى آخر كبري عدد ويتتبع املسيحية.
معلومة، غري ألماكن عادة الخارجي، العالم إىل الناس إرسال يف (١٥٦١–١٦٢٦) بيكون
ينتهي ال التغيري. عىل االنفتاح إىل يشري وهذا لليوتوبيا. مفيًدا يكون ما أيٍّ الكتشاف
— املستقبل ثَم ومن — التغيري لكن أبطأ، يكون قد فالتغيري اليوتوبيا؛ بظهور التاريخ

سيحدث.
العقالنية عىل تقوم اليوتوبيات جميع أن تفرتض اليوتوبية بأن أخرى حجة ثمة
(١٩١٦–١٩٨٠)؛ تاملون جاكوب يقول فحسب. جزئيٍّا عقالنيون البرش وأن البرشية،

الشأن: هذا يف بالقدس العربية بالجامعة الحديث التاريخ أستاذ

التحيز وال التقليد وال العادة ال — وحده العقل أن افرتاض عىل اليوتوبية تقوم
حتى لكن اإلنسانية. الشئون يف الحاكم الوحيد املعيار يكون أن يمكن —
يحظى أن — كالرياضيات — العقل عىل يجب صحيًحا، االفرتاض هذا يكون
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أكثر العقل أن اتضح الواقع، يف وحرصية. واحدة صحة له ألن عامة؛ بموافقة
مختلفة مجموعة يمنع ما يوجد ال ألنه للخطأ؛ وعرضة تقلقًال التوجيه أدوات
صحته منها كلٌّ يدَّعي وأن إنذار، سابق دون الظهور من «العقول» من
سوى إليه يحتكمون يشء أو وسط حل هناك يكون ولن والحرصية، الوحيدة

القوة.

فيقول: مشابهة حجة بوبر يقدم

َمثَل يف األفالطوني االعتقاد طريق عن إال اليوتوبي النهج عىل اإلبقاء يمكن ال
توجد أنه هما: آخرين؛ افرتاضني جانب إىل للتغيري، قابل غري مطلق أعىل
طرق وجود وكذلك حاسم، نحو عىل األعىل امَلثَل هذا لتحديد عقالنية وسائل

لتحقيقه. مثىل

فيلسوف (١٥٨٨–١٦٧٩)؛ هوبز توماس ساقه الذي للزعم مشابهة الحجة وهذه
«العقل غياب بسبب بأنه ،(١٦٥٩) «لفياثان» كتابه يف اإلنجليزي، عرش السابع القرن
وقصرية.» وبهيمية وكريهة «فقرية لإلنسان الطبيعية الحالة يف العيشة ستكون السليم»،
السليم»؛ «العقل بوصفه الحكم نظام س يُؤسَّ أن يجب ثَم من أنه إىل هوبز يخلص لكن
السبب ولهذا كاملة؛ حياة بلوغ سيتيح الذي األمن لضمان الوحيد السبيل هو فهذا

يوتوبيٍّا. بأنه هذا هوبز عمَل البعُض وصف
االجتماعية «الهندسة عليها يُطلق املتأني، اإلصالح من عملية بوجود بوبر يدفع
ينبغي اليوتوبي، النهج عن عوًضا إنه ويقول اليوتوبية»، «الهندسة من بدًال الجزئية»،
صنفني بني بوبر يقارن ته، لُحجَّ إقامته إطار ويف الواقعية». «الرشور من الحد نحاول أن
وبني بينه يساوي اآلخر والصنف يؤيده، ما وهو املنطق، عليه يطلق صنف العقل، من
يتحدد له بالنسبة عقالني هو وما اليوتوبيا. — محددة غاية يقتيض ألنه اليوتوبية؛

الوسيلة». تربر «الغاية غرار عىل يشء وهو الغاية، بتلك عالقته حسب
اليوتوبيات، لوصف «مخطط» كلمة بوبر مثل اليوتوبية مناهضو يَستخدم ما غالبًا
األمريكي السيايس املنظِّر كتب وقد باتٍّا. رفًضا اليوتوبيا مؤيدي أغلب يرفضها كلمة وهي
تجاه بالراحة يشعر لن جادٍّ يوتوبي مفكر «أي أن (١٩٣١ عام (املولود كاتب جورج
أخرى، بعبارة الحياة.» مناحي من منًحى لكل املفصلة التوصيات لفكرة املخطط، فكرة
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املايض. القرن يف العلم فالسفة أهم بني من (١٩٠٢–١٩٩٤) بوبر كارل كان :1-6 شكل

لالقتصاد. لندن كلية يف العملية حياته أغلب وقىض النمسا، يف تعليمه ى وتلقَّ بوبر ُولد
أهم هو الالحقة) الطبعات من عدد إىل (إضافة (١٩٤٥) وأعداؤه» املفتوح «املجتمع وكتابه

والسيايس. االجتماعي الفكر يف إسهاماته

بوبر يقول التي األدوات تخلق ال اليوتوبيات بأن تقول لليوتوبية املؤيدة الحجة إن
تخلقها. إنها وآخرون

إن يحدث أن يمكن ِلَما وصفهم يف تماًما مخطئني ليسوا اليوتوبية مناهيض لكن
اليوتوبيا بأن اآلخرين، عىل إرادتهم لفرض بالسلطة يتمتعون مجموعة أو شخص، آمن
حيث خطوات؛ بضع سوى اليوتوبيا عن هذا يبتعد وال البرشية. ملشاكل الوحيد الحل هي
يتمتع أن ويجب األفكار)، من (منظومة أيديولوجية إىل أوًال اليوتوبيا تتحول أن يجب
كمبوديا ويف أملانيا، يف والنازية روسيا، يف الشيوعية مع حدث كما بسلطة، بها املؤمنون
عىل جاءت يوتوبيات بوجود َقِبْلنا إن حتى لكن .(١٩٢٨–١٩٩٨) بوت بول حكم ظل يف
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وصفها التي املفصلة اليوتوبيا منها أيٍّ يف يتمثل لم باسمها، ارتُكبت التي الفظائع إثر
منها، أجزاء يف إال محددة تكن ولم تماًما؛ غامضة اليوتوبيات كانت اليوتوبيا. مناهضو
مجتمعاتهم جعل ومحاولة التفاصيل تحديد سلطة األفراد أُعطي عندما املشكلة وظهرت
واالقتصادي الفيلسوف ،(١٧٢٣–١٧٩٠) سميث آدم عرض وقد التفاصيل. لتلك تمتثل

فكتب: بديع، نحو عىل املسألة هذه االسكتلندي،

حكيًما يكون ما عادًة … اآلخرين عىل لفرضه يسعى نظام لديه الذي الرجل
املثالية الحكم لخطة املفرتض بالجمال متيًما يكون ما وكثريًا خيالئه، يف جدٍّا
يف ويميض منها، جزء أي عن أنملة قيد ينحرف ال أنه لدرجة بها، يؤمن التي
أو العليا للمصالح اعتبار أي دون تفاصيلها، وبكل كامل نحو عىل تطبيقها
ترتيب بمقدوره أنه يتخيل أنه يبدو عليها. تعرتض قد التي القوية التحيزات
الشطرنج رقعة عىل القطع أن يدرك وال شطرنج، رقعة عىل املختلفة القطع
التي اليد تفرضه الذي القانون باستثناء للحركة آخر قانون أي يحكمها ال
لكل اإلنساني، املجتمع تضم التي الكربى الشطرنج رقعة عىل لكن تحركها؛
القانون عن تماًما مختلٌف يحكمها، بها خاصٌّ حركٍة قانوُن مفردة قطعة
القانونني كال تَواَفق فإن عليها. تفرضه أن الترشيعية الجهة ترتئي الذي
وتناغم، بسالسة ستستمر اإلنساني املجتمع لعبة فإن االتجاه، نفس يف وعمال
أو متعارضني كانا إن أما وسعيدة. ناجحة ستكون اللعبة أن الظن وأغلب
يف األوقات كل يف املجتمع وستجد بائس، نحو عىل اللعبة فستسري مختلفني،

االضطراب. درجات أشد

عىل اإلشكالية تلك عن (١٧٢٤–١٨٠٤) كانط إيمانويل األملاني الفيلسوف يعرب
بناء يمكن ال اإلنسان، منه املخلوق االعوجاج البالغ الضلع «من يقول: فكتب بارع، نحو
ويتمتعون االستقامة عىل األعوج» اإلنسانية «ضلع إجبار يريدون فمن تماًما»؛ قويم يشء
وحتى أفضل. يكون أن يمكن العالم بأن االعتقاد وليس املشكلة، هم للمحاولة بالسلطة
من التخلص يؤيد عندما «أفضل» بكلمة املقصود عن تصور لديه يكون أن يجب بوبر
— املقاالت من مجموعة عن عبارة هو الذي — أعماله أحد يحمل الواقعية». «الرشور
فإن لليوتوبية، مناهض العمل بقية أن ورغم ،(١٩٩٢) أفضل» عالم عن «بحثًا عنوان

أفضل.» عالم عن تبحث كافة «املخلوقات هي: منه األوىل الجملة
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–١٩٠٥) كوستلر آرثر النقطة تلك عىل يعلق الناس. ينخدع أن املمكن من لكن
«ممارس عمله يف ،١٩٣٨ عام حتى ١٩٣١ عام من شيوعيٍّا كان الذي الكاتب ١٩٨٣)؛

فيقول: واملفوض»، اليوجا

إليها يؤدي الذي كالحية املتعرج والطريق االنحدار، شديدة اليوتوبيا قمة إن
القمَة، مطلًقا ترى ال ألعىل طريقك يف وأنت عديدة. ملتوية بمنحنيات محفوف
من ضخمة جمهرة تقدمت إذا الَمكان. إىل يقودك الذي أمامك، الطريق ترى بل
— املهلكة الذاتي القصور قوانني حسب — فإنهم املتعرج، الطريق عىل الناس
الحركة وستكون سيتبعونه، ثم الطريق جادة عن بعيًدا بقائدهم سيدفعون

الَمكان. إىل مسار يف سري عن عبارة كلها

،(١٩٤٠) الظهرية» يف «ظالم الشهري عمله ويف هنا، كوستلر إليها يشري التي املشاكل
املؤمنني بعض وميل اإليمان مشاكل هي (١٩٥٠)؛ فشل» الذي «الرب عمل يف إسهامه ويف
يف حدث كما املوت، إىل حتى أو ديستوبيا إىل ذلك كان إن حتى ذهب، أينما القائد التِّباع

جونزتاون. يف الجماعية االنتحار حاالت

لليوتوبيا املؤيدة الحجة (2)

السعادة خلق األسايس هدفها سياسية نظرية أنها هي لليوتوبية املميزة السمة
البرشية.

وتايلور جودوين

هدفها أن هي لليوتوبية املوجهة التهمة بأن السائد االعتقاد سبب َقط أفهم لم
للنظرية املرشوعة التطلعات أحد فبالتأكيد سياسية؛ نظرية عىل االعرتاض
نلتزم أن يجب التي الفعل مسارات لنا تبدي أن هو والسياسية األخالقية

بقبولها. نقر التي القيم خالل من فيها بالسري

سكينر كوينتن

لها، املناهضون عنها يقوله ما ليست أنها لليوتوبية املؤيدين تأكيد إىل إضافة
البرش يعرِّفون أنهم لدرجة يبالغون ما وأحيانًا رضورية، اليوتوبية أن يزعمون فإنهم
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مكان؛ كل يف اليوتوبيا بلوخ إرنست رأى وقد اليوتوبيات. تخلق التي الحيوانات بأنهم
عام يف منه اإلنجليزية الرتجمة صدرت الذي ،(١٩٥٥–١٩٥٩) األمل» «مبدأ كتابه ففي
رصاحة فيها نأمل أحالًما يقظٍة؛ أحالَم نحلم أننا بحقيقة لليوتوبيا تحليله يبدأ ،١٩٨٧
خاص، نحو عىل يوتوبية ليست األحالم تلك مثل وأغلب ينقصنا. يشء عىل الحصول يف
ورغباتنا. احتياجاتنا إلشباع إال اآلخرين تشمل وال أنفسنا عىل تركز أنها منطلق من
حول ال املديرين، أو العمل من والتحرر والجنس، الغذاء حول تدور الظن أغلب وهي
هذين أن إال للجميع. والحرية واملساواة العاملي، السالم وإشاعة الجوع، من التخلص
آي إم الكالسيكية الدراسات مجال يف الباحث الشأن هذا يف يقول الصلة. وثيقا البعدين

:(١٩١٢–١٩٨٦) فينيل

أو الحلم، من أو الفانتازيا، من عنٌرص كافة اليوتوبي التفكري أشكاَل يكتنف
يحلمون كافة والناس أفضل. وعالم أفضل لحياة االشتياق من — األقل عىل —
باملجتمع يتعلق فيما يكن لم إن وأرسهم، بأنفسهم يتعلق فيما الطريقة بتلك

ككل. العالم أو عامة

كونها من أكثر استيائنا عىل عالمة إنها إذ لبعيد؛ بنا تصل ال اليقظة أحالم أن إال
للتغيري. مرشًدا

جوهري اآلن» «حتى يتحقق لم وما املستقبيل»، «الحلم هي اليوتوبيا لبلوخ، بالنسبة
عما تعرب اليوتوبيا بأن توحي إذ خاصة؛ أهمية «اآلن» كلمة وتحمل لليوتوبيا. لفهمه
«االنجذاب وأن األوضاع»، تحسني يف رغبتنا من نسأم ال «أننا إىل بلوخ يشري ممكن. هو
تصبح أن فيجب التوجيه، ينقصها الرغبة تلك مثل لكن ينتهي.» ال إليه نفتقر ما نحو
«اليوتوبيا إىل املجردة» «اليوتوبيا بلوخ عليه يطِلق مما تنتقل أن ويجب حاجة، أو دافًعا
ينكر ال وهو به. مرتبطة أخرى إىل اإلنساني الواقع عن منفصلة يوتوبيات من الواقعية»،
وأن التشاؤم، من أفضل التفاؤل أن يؤمن إذ «املجردة»؛ اليوتوبيا إىل يؤدي الذي الدافع
لكن ممكن. هو عما منفصًال األمل هذا كان إن حتى األمل، عن تعرب املجردة اليوتوبيا
إجراء بإمكانية وتتصل الحايل، الواقع فهم يف املضمنة اليوتوبيا هي الواقعية اليوتوبيا

أهمية. ذي ِفعيل اجتماعي تحسني
أطلق ما الهولندي، االجتماع عاِلم بوالك، إل فريدريك وصف السياق، نفس ويف
يقول كما الصحيح. االتجاه إىل تجذبنا أنها يزعم التي اإليجابية»، املستقبل «صور عليه
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كتابه ويُعترب أملانيٍّا، ماركسيٍّا فيلسوًفا (١٨٨٥–١٩٧٧) بلوخ إرنست كان :2-6 شكل
ترجمته وصدرت و١٩٥٩، ١٩٥٥ عاَمي بني فيما أجزاء ثالثة يف ظهر (الذي األمل» «مبدأ
املهم للدور مؤيدة حجة وأيًضا تجسيداتها، بكل لليوتوبية تأريًخا (١٩٨٧ عام يف اإلنجليزية

السيايس. الفكر يف تلعبه الذي

إىل ويذهب جهودنا.» خالل من اإلنسانية الكرامة إعالء إىل تهدف «اليوتوبيا إن بوالك
الكرامة. تحقيق عىل البرشية القدرة يف متأصلة اليوتوبيا أن

هو األفضل االجتماعي النظام هل وهي: اليوتوبيا؛ مسألة يف مركزية قضية ثمة
نظاًما يخلقون َمن هم األفضل األشخاص أن أم أفضل، يصبحوا أن للناس يتيح ما
سؤالني: األول فيطرح البدء؛ كيفية مسألة يطرحان القضية جانبَي ِكال أفضل؟ اجتماعيٍّا
املتمثلني األشخاص جانب من خلقه يمكن وهل األفضل؟ االجتماعي النظام يأتي أين ِمن

األفضل؟ األشخاص يأتي أين من واحًدا: سؤاًال يطرح والثاني اآلن؟ فينا
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اليوتوبي النموذج هو أفضل أشخاص ظهور يتيح الذي األفضل االجتماعي النظام
هذا ويف اليوتوبية. مناهضو يشنه الذي الهجوم أغلب تركيز محور وهو الكالسيكي،
لتحقيق نموذًجا — ذلك قصد بدون أو — استخدامه بقصِد يوتوبي عمل يُكتب النهج،
يف يقصده ولم ذلك، َقَصَد إنه بيالمي إدوارد قال املثال، سبيل عىل أفضل؛ مستقبل
لها، أتباًعا تجتذب فاليوتوبيا املايض»؛ إىل «نظرة الشهرية روايته كتابة عند عينه، الوقت
بعض وضع ملحاولة والسياسية االجتماعية الحركات وتنشأ بيالمي، رواية فعلت كما
مقصودة مجتمعات تتأسس ما وأحيانًا التنفيذ. موضع — األقل عىل — اليوتوبيا أجزاء
اليوتوبيا. بأهمية اآلخرين سيقنع ناجح نموذج إقامة أن أمل عىل وكثريًا نفسه، للغرض

املجتمعات. تلك عارض أنه رغم بيالمي، رواية حالة يف ذلك حدث وقد
مشكلة فإن أفضل، اجتماعيٍّا نظاًما يَخلقوا أن أفضل أناس من يُنتظر وحيث
موضوع وثمة الديُن. األحياِن أغلب يف يحلها األشخاص هؤالء منه سيأتي الذي املكان
وبذلك املسيح، تعاليم فيها يماِرسون الناس أن وهو املسيحية، اليوتوبيات يف شائع
يَختار مثًال يُرضب بشخص أو ملهم دين برجل ذلك يبدأ أن يمكن أفضل. عامًلا يحققون
خطاه: «عىل (١٨٥٧–١٩٤٦) شيلدون إم تشارلز رواية يف كما يتبعوه، أن اآلخرون
املجيء عىل األخرى املسيحية اليوتوبيات تقوم .(١٨٩٧) املسيح؟»» سيفعل كان «ماذا
للمسيح، الثاني املجيء تتناول التي الساخرة األعمال من الكثري ثمة لكن للمسيح، الثاني
«اإلخوة رواية يف الكبري» «املحقق مشهد يف كما رفًضا، سيلقى املسيح أن إىل وتشري

.(١٨٢١–١٨٨١) دوستويفسكي فيودور الرويس للروائي (١٨٨٠) كرامازوف»
تكون أن منها القصد يكون ال واقعيٍّا، بديًال تكون بحيث يوتوبيا م تُصمَّ عندما
هذا ومن للحارض. بديل لتقديم وسيلة لكْن تفاصيله، بكافة للتحقق قابًال مجتمًعا
يمكن التي السبل لتوضيح عيوبه إلظهار مصممة للحارض مرآة هي اليوتوبيا املنطلق،
الحياة بها تكون أن ينبغي التي السبل بالرضورة وليس أفضل، الحياة بها تكون أن

أفضل.
عىل قادرين نكون أال يحتمل آرائه، قبول علينا ويكون معني مجتمع يف ننشأ وألننا
املساواة وانعدام حرية، الحرية غياب نعترب أن فيمكننا لوضعنا؛ النقدي الوعي امتالك
أبصار تعمي أن عىل قادرة السائدة العقائدية واملنظومات عدالة. العدالة وفقدان مساواة،
إىل تميل التي املواقف يخرتق أن اليوتوبي الحلم ويحاول أوضاعهم. حقيقة عن الناس
واقعنا أن إىل تشري ألنها قاسية؛ تجربة هذا يكون أن ويمكن الراهن، بالوضع القبول

خطأ. الحايل
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عام (املولود جيمسون فريدريك وهما: معارصان، اجتماعيان منظِّران ر يصوِّ
اليوتوبيا؛ بشأن الراهنة االزدواجية ،(١٩٢٥ عام (املولود باومان وزيجمونت (١٩٣٤
يف والشكل» «املاركسية كتابه من بدءًا جيمسون، فكر يف محورية اليوتوبيا كانت فقد
عام، بوجه اليوتوبية ناقش وقد ،٢٠٠٥ عام يف املستقبل» «حفريات وحتى ١٩٧١ عام
الباب تفتح ألنها إيجابية اليوتوبية بأن يدفع وهو اليوتوبية. األعمال من عدد إىل إضافة
الفشل، عن تتحدث «اليوتوبيات بأن يقول أيًضا لكنه املستقبيل، التغيري إمكانية أمام
املثالية.» املجتمعات عىل تطلعنا ما أكثر ضعفنا ونقاط حدودنا عن املزيد عىل وتطلعنا
ألننا استحالتها؛ عن تكشف اليوتوبيات تخيل محاوالت أغلب أن عىل جيمسون ويؤكد
يشء أي لتخيل واقعنا عن االنفصال من يمنعنا وهذا واأليديولوجية، بالثقافة مرتبطون
يف االستمرار أهمية عىل نفسه الوقت يف أيًضا ويؤكد أفضل. كان إن حتى جذريٍّا، مختلف
عوالم تخيل حاولت التي واالشرتاكية النسوية اليوتوبيات بأهمية املثل ضاربًا املحاولة،

الطبقي. الرتاتُب أو النوع أساس عىل الهيمنة من تخلو
«االشرتاكية: كتابه ففي مشابهة؛ حجة باومان يقيم ما، نوًعا مختلف منظور ومن
الكمال إىل الوصول بإمكانية معنية اليوتوبيا بأن يقول ،(١٩٧٦) العاملة» اليوتوبيا
أنها منطلق من التحرر عىل تحض واليوتوبيا (الغاية). نفسه الكمال ال (العملية)
هو ملا الطاغية واملادية العقلية السيطرة من «النفس تحرير عىل تساعد أن بإمكانها
يطِلق التي بالحقبة الخاصة اليوتوبيات إن قال والحًقا و«طبيعي».» واعتيادي روتيني
الحداثة بعد ما بحقبِة يقارنها الذي الكمال، عىل فعليٍّا تؤكد «الصلبة» الحداثة عليها

الحداثة: يف أنه وكتب «املائعة».

وفوق يوميٍّا. وُمدار كثب عن موجه مرصود، مراقب، لعالم رؤية هي اليوتوبيا
يُْلِغيَان والتخطيط التنبؤ فيه عالم التصميم، مسبق لعالم رؤية هي يشء، كل

الصدفة. دور

فيقول: اإلنسان، برشية من جوهري جانب اليوتوبيا بأن الدفع يف يستمر إنه إال

أنها «يُتخيل» حياة (أي «مثالية» بحياة الراهن» «بوضعها الحياة تقارن أْن
«مفضلة» تكون ثم ومن أفضل؛ حياة سيما ال «الحالية»، الحياة من مختلفة

للبرش. وأساسية مميزة سمة هي الحالية) الحياة عن
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الخاص الطابع عليها يغلب أنها يرى التي الحداثة، بعد ما يوتوبيات يحب ال أنه إال
فيقول: والوحدوي، والفردي واالستهالكي

استمتاًعا يحقق وبما الفرد، مصلحة يخدم بما خصيىص مة مصمَّ يوتوبيا كل
جماعة. برفقة الفرد هذا كان وإن حتى بالكامل، فرديٍّا

الحداثة: يف إنه فيقول قبل، من يؤيدها كان التي لليوتوبيا مطمئنٍّا يَعد لم أنه يعلن كما

مواقع وال مسدودة، مسالك وال متشابكة، طرق هناك تكن لم العقل، مدينة يف
مترشدون أو سبيل عابرو ال ثم ومن للصدفة؛ مرتوكة بها يعتني من تَِجد لم

هائمون. أو

اليوتوبيا تلك إنكار إىل اليوتوبيا، من معني لنوع قويٍّا مؤيًدا بدأ الذي باومان، انتهى
للوجود جوهرية اليوتوبية يرى يزال ال لكنه حوله، من حاليٍّا يجدها التي واليوتوبيات
تروق ال ربما لليوتوبيا. املؤيدة للحجة بالنسبة أسايس وهذا اإلنسان. لبرشية اإلنساني،
اإليمان يف نستمر أن الرضوري من يزال ال لكنه اليوتوبيات، من بأرسها أنواع لك

حاًال. أفضل مجتمع إقامة بإمكانية

العوملة (3)

ينبغي عما رؤيتني أي يوتوبيتني؛ بني جدل هو ومناهضيها العوملة مؤيدي بني الجدل
أو اليوتوبيات، من عدد ثمة إليه. الوصول وكيفية املستقبل يف العالم عليه يكون أن
التي اليوتوبيا وأشهرها العاملية، — عليها يطلق أن البعض يفضل كما — الديستوبيات
الرأسماليون ويؤيد الحرة. والسوق الحرة التجارة خالل من اقتصاديٍّا العالم تربط
وعندها بالسلب، بالطبع عليهم تؤثر عندما إال اليوتوبيا، هذه الكربى العاملية والقوى
األمريكية املتحدة الواليات تؤيد املثال، سبيل عىل والرقابة. الجمركية الحماية يفضلون
الدعم وتقدم صناعاتها، لحماية رسوًما فيه تفرض الذي الوقت يف الحرَة التجارَة بقوٍة
فالسوق ملزارعيه؛ األوروبي االتحاد دعَم بعنٍف تعاِرض نفسه الوقت ويف ملزارعيها، املايل
يف اليوتوبيا وتتمثل منها. يستفيد الذي هو فقط الوطن أن دام ما عظيمة آلية الحرة
يغفل وهذا سواها. دون إيجابية بنتائج تأتي الحرة والتجارة الحرة األسواق بأن االعتقاد
فالجميع اليوتوبيا، يف أما تزدهر. كما تنكمش األسواق أن — اليوم جميعنا يعي كما —
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الديمقراطية نرش عىل ستساعد التي العوملة من اقتصاديٍّا الجميع سيستفيد مستفيد.
عامليٍّا. األسواق ودمج تحريرها أو األسواق بفتح

يوتوبيا تعترب ال وهي للعوملة، املناهضة الحركة من الثانية العاملية اليوتوبيا تنشأ
األجندات ذات الجماعات من اآلالف، وربما املئات، رحمها من خرج ألنه كسابقتها؛ عاملية
َمعنيَّة أو إنساني توجه ذات هي جوهرها، يف الحركة. تلك تشكل التي ا جدٍّ املختلفة
واإليكولوجيا الحيوان حقوق لحركة ِنه تضمُّ مع — الوصف هذا أن رغم اإلنسان، برفاهية
منطلق من األرض كوكب بشأن معنية وهي ا. جدٍّ كثريًا معناها من يقلص — العميقة
إدماج باب من — أو الواعية، الكائنات لجميع أفضل حياة إلقامة تصوًرا تضع أنها

الحيوي. الغالف — العميقة اإليكولوجيا
أن يجب مستًوى، أبسط فعىل اليوتوبيا؛ هذه يف الجوهرية التناقضات بعض ثمة
حقوقها. عىل الحيوي الغالف أو الحيوانات تحصل لكي البرش من بكثري أقل عدد يوجد
ملواطنيه، أفضل حياة توفري من يتمكن أن النامي العالم يريد تعقيًدا، أكثر مستًوى وعىل

املتقدم. للعالم بالنسبة التأخر من يسري غري قدًرا يستتبع قد ما
املشرتكة» و«الثروة (٢٠٠٤) و«الجموع» (٢٠٠٠) «اإلمرباطورية» كتب ت تلقَّ
السيايس واملنظِّر ،(١٩٦٠ عام (املولود هاردت مايكل األمريكي األدبي للباحث (٢٠٠٩)
من للهجوم وتعرَّضت تأييًدا، ١٩٣٣)؛ عام (املولود نيجري أنطونيو الراديكايل اإليطايل
إن يقوالن «اإلمرباطورية» ففي ومناهضيها؛ العوملة مؤيدي ومن واليمني، اليسار من كلٍّ
أساس عىل يقوم ال للسيادة» جديد عاملي «شكل عنها ونتج بطلت، قد القومية الدولة
وهو التطور، يف رضورية مرحلة هو إمرباطورية عليه نُطلق ما أن عىل ويؤكدان إقليمي.
الشيوعية، نحو التطور يف رضورية مرحلة الرأسمالية أن عىل ماركس تأكيد يشبه ما
أفضل «اإلمرباطورية» فإن السابقة، املجتمع أشكال من أفضل كانت الرأسمالية أن وكما
«اإلمرباطورية» كتاب يف املساقة الحجج بعض أن ورغم قومي. أساس عىل السيادة من
األمريكية املتحدة الواليات رؤية املمكن من يَعد لم أنه منطلق من الزمن، عليها عفا قد
يعدِّل فهذا العاملي»؛ القوة استخدام عىل «الهيمنة ذات الوحيدة العظمى القوة بوصفها

األساسية. املؤلفني حجة من ال التفاصيل، من وحسب
شأن شأنها «اإلمرباطورية»، بأن قولهما يف ماركس خطى عىل يسريان أنهما كما
الحالة هذه يف عليه يطلقون ما وهو دمارها، بذور طياتها يف تحمل الرأسمالية،
املناهضة العاملية بالحركة — تماًما ليس لكن — تقريبًا تشبيهها يمكن التي «الجموع»،
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واسع نحو عىل يحددانها التي «املشاعات» عىل يركزان املشرتكة»، «الثروة ويف للعوملة.
التفاعل أجل من الرضورية االجتماعي اإلنتاج و«مخرجات ومواردها، األرض لتشمل
والعواطف واملعلومات والشفرات واللغات املعارف مثل اإلنتاج، من واملزيد االجتماعي
يكون بل مهيمنة، لدولة أو لجماعة ملكية يكون أن ينبغي ال ذلك إن ويقوالن وهكذا.»

التقاليد. من الكثري يف األرض كانت كما العام، لالستخدام متاًحا
املثال، سبيل عىل الحالية. العوملة عملية وتعاِرض للعوملة مؤيًدا تكون أن املمكن من
الذي — (١٩٤٣ عام (املولود ستيجلتز إي جوزيف يهاجم تماًما، مختلف منظور من
جائزة وتقاسم به، االقتصاديني الخرباء وكبري الدويل للبنك رئيس أول نائب منصب شغل
كشخص منظوره من حاليٍّا تجري التي العوملَة بقوٍة — ٢٠٠١ عام االقتصاد يف نوبل

إيجابية. قوة تكون أن يمكن العوملة بأن مؤمن
عىل تتوقف واليوتوبيا للعوملة نظرتك أن وهي األخرية؛ املهمة النقطة يطرح وهذا
ألن أرخص؛ بسعر معينة سلع رشاء من فستتمكن دخل، لديك يزال ال كنَت إن موقفك:
األمر. إىل السوق عوملة مؤيدو بها ينظر التي الطريقة هي وهذه وظائفهم، خرسوا آخرين
التي والحانات واملقاهي املحال عىل الوظائف تلك لخسارة املبارش غري التأثري يف فكِّر لكن
يخرسون الصغرية األعمال فمالكو وظائفهم؛ فقدوا الذين من دخلها أغلب عىل تحصل
كذلك، تتأثر أموالهم فيها ينفقون التي واألماكن وظائفهم، موظفوهم ويخرس أعمالهم
كما البنوك، وتفلس العقارية، الرهون سداد عىل قدرتهم عدم جراء منازلهم ويفقدون

وهكذا. و٢٠٠٩، ٢٠٠٨ عامي يف شاهدنا
أنفسهم يروا أن للناس بالنسبة بكثري األصعب من أنه تعني األشياء تلك ومثل
يريده ما بالضبط وهو البقاء، أجل من يتنافسون أنفسهم يروا أن من واحًدا شخًصا
يجب لكنها العوملة، يف يوتوبية إمكانية هناك تزال ال أنه أعتقد لكني السوق. عوملة مؤيدو
محليٍّا، األمل من مساحات بناء خالل من للعوملة املناهضة العاملية الحركة من تأتي أن
االجتماعي. واملنظِّر الجغرافيا عاِلم ،(١٩٣٣ عام (املولود هاريف ديفيد قول حسب وذلك
بالعبارات الناس خداع عن بالتوقف إال األمر ينجح لن بالشعارات. الفقر عىل نقيض لن

الواقع. أرض عىل شيئًا تفعل أن تستطيع معارضة مجموعات وبناء الرنانة،
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واأليديولوجية اليوتوبيا

يف «أيديولوجية» كلمة (١٧٥٤–١٨٣٦) ترايس دي دستوت أنطوان الفرنيس املفكر صك
هذا قط ينترش لم لألفكار. جديًدا علًما يكون أن يأمل كان ما لتصف تقريبًا؛ ١٧٩٤ عام
بها يضلل التي للطرق سلبي كتوصيف غالبًا، آخرون، استخدمها الكلمة أن إال االستخدام،
بوقت قبلها «يوتوبيا» كلمة ُصكت بالتأكيد معتقداتهم. خالل من وغريهم أنفسهم الناس
مربًكا يكون أن يمكن هذا أن رغم مرتبطتني أصبحتا أن إىل بالكلمتني األمر آل لكن طويل،
اليوتوبيا واستُخدمت األيديولوجية»، «عرص العرشين القرن عىل أُطلق وقد طرق. بعدة
فعىل لها. مرادًفا باعتبارها الوقت نفس ويف لأليديولوجية، مقابًال باعتبارها استخدامني:
— العرشين القرن أيديولوجيات أهم إحدى — الشيوعية بدأت عندما املثال، سبيل

اليوتوبيا. نهاية ذلك عىل يطلق ما كثريًا كان االنهيار، يف
باللغة الصادر كتابه يف واأليديولوجية اليوتوبيا بني ربط من أول مانهايم كارل كان
باللغة كتابته أعاد والذي واليوتوبيا»، «األيديولوجية ،١٩٢٩ عام يف املنشور األملانية،
وظهر املعرفة»، اجتماع علم إىل مقدمة واليوتوبيا: «األيديولوجية عنوان تحت اإلنجليزية
واليوتوبيا األيديولوجية كانت األصيل. الكتاب عن تماًما مختلًفا كان لكنه ،١٩٣٦ عام يف
بها، يفكرون التي بالطريقة الناس تفكري وسبب لكيفية فهمه يف أساسيتني مانهايم عند

بموضوعية. املسألة دراسة له تتيح تقييمية غري مفاهيم عن يبحث وكان
املرتتبة واملعتقدات بها، نفكر التي والطريقة نحملها، التي األفكار إن مانهايم قال
متقلدي معتقدات عىل أطلق الخصوص، وجه وعىل االجتماعي. بموقفنا جميعها تتأثر
الحالتني، كلتا ويف يوتوبيا. بالنظام اإلطاحة يف أملوا من ومعتقدات أيديولوجية، السلطة
من السلطة متقلدي األيديولوجية منعت مواقفهم. واقع حجبت أو معتقداتهم أخفت



اليوتوبية

أن واختار املجر، يف ُولد اجتماع عالم (١٨٩٣–١٩٤٧) مانهايم كارل كان :1-7 شكل
إنجلرتا إىل ثم ببلده، املتزايدة الشيوعي النظام قسوة ليتجنب أملانيا إىل نفسه ينفي
كتابه وجمع املعرفة. اجتماع لعلم الرئييس املؤسس كان أملانيا. يف النازي النظام لتجنب
بوصفهما و«اليوتوبيا» «األيديولوجية» مصطلَحي بني (١٩٢٩) واليوتوبيا» «األيديولوجية

العالم. لفهم مختلفتني طريقتني

يعوا أن ِمن السلطة خارج َمن اليوتوبيا ومنعت موقفهم، يف ضعف نقاط أي يعوا أن
اآلخر. موقف يف القوة مواطن رؤية من أتباعها منعت وكلتاهما النظام، تغيري صعوبات
مراجعة دون مختلفة فرتات يف كتبها قد مقاالت مًعا يضم أن مانهايم عادة من كان
عمله من األملانية الطبعة لكن الرئيسية، املفاهيم يف تناقضات إىل أدى ما منهجية؛
عام يف نُرشت عندما كبريًا فكريٍّا حدثًا باعتبارها استُقبلت واليوتوبيا» «األيديولوجية
إعادة ويف سواء. حد عىل السلبية وبالغة متحمسة نقدية مراجعات وصاحبتها ،١٩٢٩
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للجمهور موجًها كان والذي ،١٩٣٦ عام يف صدر الذي اإلنجليزية، باللغة للكتاب كتابته
املفصلة املحتويات وقائمة التوطئة مانهايم حذف اإلنجليزية، باللغة املتحدث األكاديمي
عنوانًا األملانية الطبعة تحمل لم املعرفة. اجتماع علم إىل ومقدمة مقاالت وأضاف ا، جدٍّ
املعرفة»، اجتماع علم إىل «مقدمة هو: فرعيٍّا عنوانًا فحملت اإلنجليزية، الطبعة أما فرعيٍّا.
املادة ووضع املعرفة، اجتماع علم لرشح مخصًصا املضافة املادة من كبري جزء وكان

السياق. ذلك يف األملانية الطبعة من املراجعة
نتيجة واليوتوبيا األيديولوجية بأن مانهايم يقول واليوتوبيا»، «األيديولوجية كتابه يف

يقول: وكتب السيايس. للرصاع

أن وهو السيايس، الرصاع من نبع اكتشاًفا «األيديولوجية» مفهوم يعكس
بمصلحتها االهتمام شديدة تفكريها يف تصبح أن يمكن الحاكمة املجموعات
أن شأنها من معينة حقائق رؤية تستطيع تَعد لم أنها لدرجة املواقف، أحد يف
االكتشاف اليوتوبي التفكري مفهوم ويعكس … بالسيطرة إحساسها تقوِّض
مهتمة، معينة مقهورة مجموعات أن وهو السيايس، الرصاع من النابع املقابل
يرون ال منهم جهل عن إنهم حتى باملجتمع، معني وضع بتغيري فكريٍّا بقوة،
التشخيص عىل تفكريهم يقدر فال فقط، السلبية العنارص سوى الوضع هذا يف
فعليٍّا يوجد بما اإلطالق عىل معنيني غري إنهم للمجتمع. الحايل للوضع السليم
الحايل. الوضع تغيري إىل تفكريهم يف بالفعل يسعون بل الواقع، أرض عىل

كتاب من األملانية للطبعة نقدية مراجعة يف تيليخ بول الالهوت عالم قال كما ولكن
واقعية، ليست أفكاره أن باليوتوبية املؤمن «يدرك :١٩٢٩ عام يف صدر الذي مانهايم
ال ما فعادة أيديولوجية، لديه الذي الشخص أما واقًعا. أمًرا ستصبح أنها يؤمن لكنه

ذلك.» يدرك
يشري ما فكثريًا األيديولوجية، أهمية عىل كبري نحو عىل يؤكد مانهايم أن يبدو بينما

فيقول: األيديولوجية، من أهم اليوتوبيا أن ويزعم اليوتوبيا، أهمية إىل

ما ودائًما معينة، لطبقات إال كارثة يمثل ال األيديولوجية انحسار أن حني يف
إيضاح شكل األيديولوجيات عن األقنعة نزع من املستمدة املوضوعية تتخذ
الفكر من اليوتوبي للعنرص التام فاالختفاء ؛ ككلٍّ للمجتمع بالنسبة الذات
سيكون البرشي والتطور اإلنسانية الطبيعة أن سيعني اإلنسانيني والفعل
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يف التي األوضاع جمود إىل يؤدي اليوتوبيا واختفاء تماًما. جديد طابع لهما
األشياء. أحد كونه نفسه اإلنسان يعدو ال ظلها

بعضهم وتقديم مًعا، واليوتوبيا األيديولوجية من لكلٍّ الباحثني بعض تناول ورغم
الكلمتان استُخدمت مانهايم، بعد فإنه األخرى، أو إلحداهما فهمنا يف كبرية مساهمات
ألقاها التي محارضاته، يف ريكور بول الفرنيس الفيلسوف لكن منفصل. نحو عىل غالبًا
واليوتوبيا األيديولوجية إن ريكور قال بينهما. الربط أعاد املوضوع، حول ١٩٧٥ عام
تشويه األيديولوجية من السلبي فالشكل سواء؛ حد عىل وسلبية إيجابية سمات لهما
األوضاع «تربير هما: لأليديولوجية اإليجابيان والجانبان فانتازيا. اليوتوبيا ومن الواقع،
لليوتوبيا، املوازيان اإليجابيان الجانبان أما الجماعة.» هوية يف األفراد و«إدماج القائمة»

املمكن». و«استكشاف للسلطة» بديل شكل «تقديم فهما
وهي ما، جماعة ومعتقدات وجود ترشعن أو تربر قصة قصة؛ تحكي فاأليديولوجيا
املهم ومن فعليٍّا، حدث ملا تشويهات هي القصص لكن الجماعة، لتلك هوية تعطي بذلك

التشويه. هذا عن النقاب» «كشف
املتغلغل التأثري هي مانهايم، عند كانت كما ريكور، عند الرئيسية املشكلة
نفكر «نحن ريكور: يقول وكما داخلها. من عليها التعرف يمكن وكيف لأليديولوجية

فيها.» نفكر أن من بدًال منظورها من
«املفكرين عليهم أَطَلق مَلْن سيما ال االجتماعية، الطبقات بني االنتقال أن مانهايم رأى
مصححة تكون أن يمكن اليوتوبيا إن وقال الخارج، من املوقف فْهم لهم أتاح املتحررين»،
األيديولوجية. تقويض هي اليوتوبيا وظائف إحدى أن فرأى ريكور، أما لأليديولوجية.

يف اليوتوبيا تبدو ثم ومن املاهية؛ عن األسئلة أصعب ينشأ «الالمكان» من
اإلدماج يف املتمثل األيديولوجية عن األسايس ملفهومنا الدقيق املقابَل جوهرها

االجتماعي. الهدم هي املقابل يف اليوتوبيا فمهمة االجتماعي؛

عن البُعد إىل االضطرار دون األيديولوجية بانتقاد تسمح اليوتوبيا أن ريكور ويزعم
فيقول: تأثريها،

تدخلنا التي املفرغة الحلقة من للخروج الوحيد السبيل قناعتي: إليكم
إحدى عىل والحكم وإعالنه، يوتوبي، فكر تبنِّي هو األيديولوجيات فيها
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فالسفة أبرز من يُعترب فرنسيٍّا فيلسوًفا (١٩١٣–٢٠٠٥) ريكور بول كان :2-7 شكل
الالهوت لعلم أستاذًا عمل ،١٩٩٢ حتى ١٩٦٨ عام من العرشين. القرن من الثاني النصف
حول املحارضات من سلسلة أعطى حيث شيكاجو؛ بجامعة نوفني جون بكريس الفلسفي

بينهما. والعالقة واليوتوبيا األيديولوجية

عند املتحرر» [«املفكر املطلق املراقب وألن األساس. هذا عىل األيديولوجيات
مسئولية نفسها العملية داخل من شخص يتوىل الوجود، مستحيل مانهايم]

الحكم.

«أليست فيقول: غريبًا، واقعنا يبدو باليوتوبيا الخاص الالمكان من أنه ريكور يزعم
العويصة الخالف نقاط إحدى الخارجي منظوره و«الَمكان» البديل املجتمع فانتازيا
طريق عن األيديولوجية عن النقاب كشف عىل اليوتوبيا قدرة إن باملاهية؟» يتعلق فيما
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قدرة أن ريكور ويرى اإليجابية. جوانبها أحد بوضوح َلِهَي لها بدائل وجود إيضاح
متجددة. األيديولوجية تحدي عىل اليوتوبيا

لتوزيع بديلة طرًقا تمثل اليوتوبيا أن كيف عىل خاص نحو عىل ريكور ويركز
وجعل بل بالسلطة، األول املقام يف معنية اليوتوبيات أن يرى أنه يبدو وأحيانًا السلطة،
باأليديولوجية؛ بعالقتها يتعلق فيما منطقي وهذا لليوتوبيا. اإليجابيني الجانبني أحد ذلك
هذا هدم فهو اليوتوبيا، دور أما الحايل. السلطة توزيع تعزيز هو األيديولوجية فدور

التوزيع.
فيبدو باليوتوبيا، مقارنة األيديولوجية تناول يف أطول وقتًا أمىض ريكور أن ورغم
وتُغريِّ األخرى يف تؤثر منهما كالٍّ لكن األيديولوجية، من أهم األمر، نهاية يف اليوتوبيا، أن

منها.
الطريقة إىل لإلشارة سلبي نحو عىل يُستخدم األيديولوجية مصطلح يزال ال واليوم،
االجتماع علماء أيًضا يستخدمها لكن الحقيقي، الوضَع اآلخرين معتقداُت بها تشوه التي
الشخص نظرة تنظم التي هي السياسية العقائد عادًة العقائدية، األنظمة إىل لإلشارة
نقاش نقطة — لليوتوبيا اإلشارة دون غالبًا — األيديولوجية أصبحت وهكذا العالم. إىل
من جزءًا باعتبارها دراستها وتجري واملحيل، الدويل السيايس الصعيد عىل محورية

سياسيٍّا. الناس بها يفكر التي الطريقة
كل صميم يف يوتوبيا فثمة وثيًقا؛ ارتباًطا مرتبطتان واليوتوبيا األيديولوجية
عما — التفاصيل مسهب وبعضها غامض، بعضها — إيجابية صورة أيديولوجية.
يوتوبيا تتحول أن املمكن ومن األيديولوجية. آمال تحققت ما إذا العالم عليه سيكون
اليوتوبيا تصبح أن بموجبها يمكن التي العملية تماًما تتضح وال أيديولوجية. إىل
اليوتوبيا كانت إن املحتمل من لكن ألخرى، حالة من تختلف شك بال وهي أيديولوجية،
لتحقيق وفعل معتقد إىل والرغبة األمل ل تحوِّ أن فيمكنها كاٍف، نحو عىل وقوية جذابة
اليوتوبيات أغلب تمرُّ ال اجتماعية. أو سياسية حركة خالل من الواقع أرض عىل اليوتوبيا
عقائدية منظومة إىل اليوتوبيا تحولت إذا لكن تفشل، بها تمرُّ التي وأغلب العملية، بتلك
فأغلب البلدان، من عدد حتى أو صغري، بلد أو مجتمع، يف السلطة إىل الوصول يف تنجح
قد أكثر أو يوتوبيا ستتحداها املرحلة، تلك وعند أيديولوجية. إىل ستتحول أنها الظن
زعم بحسب ولكن، باأليديولوجية، اإلطاحة يف — تنجح لن الغالب يف لكنها — تنجح

األيديولوجيات. تحدي يمكن خالله من الذي السبيل هي اليوتوبيا وريكور، مانهايم
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يقول: الكونجرس مكتبة رئيس بعد فيما أصبح الذي مكليش، أرشيبالد كتب

التي اللحظة وأن لألمل، بديل يوجد وال لليوتوبيا، بديل يوجد ال أنه الحقيقة
— ذلك يف غالوا مهما — مستقبلهم رسم يف حقهم عن الناس فيها يتخىل
الشيوعيون منهم يطلب كما وذلك محتوم، اقتصادي قانون إىل ويستسلمون

عنهم. الحياة تذهب والرأسماليون؛

يقول: كوالكفسكي ليشك وكتب

بواسطتها بأرسه للمجتمع ما خطٍة وضع بإمكاننا أنه تخيُّل إىل نذهب أْن
لالستبداد. دعوة َلُهَو والوفرة؛ والعدل التناغم البرشي التخطيط يحقق

كل يف اليوتوبية ظهرت معينني، ومكان زمان يف نشأت «يوتوبيا» كلمة أن حني يف
نفسه الوقت ويف أفضل، حياة تحقيق يف األمل اليوتوبيا حملت مكان كل ففي ثقايف؛ تقليد
الحاالت بعض يف — وأيًضا املقرتحة املحددة التحسينات من كلٍّ حول أسئلة ُطرحت
لتحقيق جبارة جهود بذل عىل الناس اليوتوبية شجعت ممكنًا. التحسني كان إن —
االجتماعية، املكانة أو للسلطة، للوصول استخدامها آخرون أساء وقد حقيقي. تحسني
بينما ديستوبيات، إىل اليوتوبيات بعض تحوَّلت وقد وغريها. املال، عىل الحصول أو
رضورة، فاليوتوبيات ثم ومن ذاتها؛ اليوتوبيات هذه لهزيمة أخرى يوتوبيات استُخدمت

خطرة. تكون أن املمكن من لكنها



اليوتوبية

يوتوبيات لنا وقدموا وخطرها، اليوتوبية قوة اليوتوبيات وكتَّاب منظِّرو أدرك
–١٩١٣) كامو ألبري عليه أطلق ما ذلك عىل األمثلة تعقيًدا. وأكثر تحديًدا، وأقل غامضة،
«اليوتوبيا اآلداب، يف نوبل جائزة عىل الحاصل األصل الجزائري الفرنيس ١٩٦٠)؛
الليربالية، فالسفة كبار أحد (١٩٢١–٢٠٠٢)؛ رولز جون عليه أَطلق وما النسبية»،
يف املبالغة وهو اليوتوبيا؛ أخطار أشد أحد يتجنب املنهج وهذا الواقعية». «اليوتوبيا
يؤمن أن عىل قادًرا يكون أن للمرء ينبغي إذ فيها؛ مبالغ بصورة الجد محمل عىل أخذها
منها. والسخرية بها العبث أوُجه رؤية عىل قادًرا نفسه الوقت ويف بمعتقداته، قويٍّا إيمانًا
عىل غرورها يف البرشية تُْقِدم اإلغريقية. املآيس إحدى مثل تكون أن لليوتوبيا يمكن
انتقام تواجه ثَمَّ ومن لها؛ املخصصة الدائرة حدود تنتهك بذلك وهي يوتوبيا، إقامة
يقول وكما إقامتها. محاولتها يف تجرُّئها ثمن وتدفع اليوتوبيا إقامة يف وتخفق اآللهة،

االجتماعي: اإلصالح حركات إن فينيل آي إم

أمل خيبة وتكتنفها حاالتها، أفضل يف حتى اليوتوبيا تحقق لم أنها اتضح
واألفكار االجتماعية التغيريات من لكلٍّ املناهضة األصوات ارتفعت محتومة.
للقوة املناهضة البرش، تقدُّم إلمكانية املناهضة عليها، تقوم التي اليوتوبية

التطوير. أجل من البرش يف الكامنة

الجزئي، الفشل األقل عىل أو والفشل، األمل من املحتومة الجدلية هذه أن يبدو
للتغريُّ األسايس النمط تمثِّل األمل؛ بتجدُّد آجًال أو عاجًال املتبوعة األمل، وفقدان والقنوط
املنطقني ِكَال من أجزاءً جامعة لليوتوبيا، الفعيل املنطق هي تكون وربما االجتماعي،
من لحياة مأساوية رؤية واليوتوبيا إنسانيتنا. من جزء هي الجدلية وهذه السابقني.
يمكننا مجدًدا. ونأمل ونفشل، نأمل، أن بإمكاننا تفشل. ما ودائًما تتحقق ما دائًما األمل،

نُنْشئها. التي املجتمعات تحسني يف ونستمر متكرًرا إخفاًقا نتحمل أن
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