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املقالة   لهذه  الرئيسية  اإلش�الية  عن    حول تتمحور  التقدم   سؤال  اإلجابة   �� اليوتو�ية  الكتابة  دور 

 اإل�سا�ي، هل �انت محفزة ومسايرة لھ أم �انت ع�� العكس من ذلك مناقضة لھ؟

 قد تبدو إثارة هذا التساؤل للبعض غر�بة �� حد ذا��ا، حيث إن اليوتو�يا تحمل �� أغلب األحيان مع�ى

 �� املغا��  ا�جامح،  با�خيال  وتق��ن  العالم  حيال  تفاؤلية  رؤ�ة  اليوتو�يا  �ع�ي  املتداول،  الرأي  ففي  إيجابيا؛ 

املثالية، إذ كيف يمكن لها أن تكون �� �عارض وتضاد مع التقدم؟ و�حيح أيضا أن �عض اآلراء  تضفي ع��  

اقع اليوتو�يا أحيانا طا�عا سلبيا، حيث تر�طها با�خيال العقيم و  النظرة الروما�سية ا�حاملة، البعيدة عن الو

 والعديمة ا�جدوى. وهذا املع�ى هو املتداول أساسا �� ال�جال السيا��ي ب�ن ا�خصوم السياسي�ن. 

ومقار�ة    اليوتو�يا  ظهور  وسياقات  مدلوالت   �� النظر  إعمال  خالل  من  راهني��ا  املقالة  هذه  تكت��ي 

الذي   حولها؛  املتعارض�ن  اإل�سان التصور��ن  مس��ة  تجاه  مؤثرة  تفاؤلية  لرؤ�ة  حاملة  اليوتو�يا  أولهما  يرى 

اقع، غ�� مك��ثة بضروراتھ، مما يلفت النظر إ�� أن الكتابة اليوتو�ية    وتقدمھ، و�راها الثا�ي متعالية ع�� الو

ضاري تطورت �ش�ل م�حوظ �� القرن�ن السادس والسا�ع عشر، و�دت �� أغلب األحوال، معارضة للتقدم ا�ح

الذي �انت �عرفھ أورو�ا حينذاك؛ فقد بدت معارضة �حركة التصنيع، ولرأس املال، ولقوى اإلنتاج ا�حديثة،  

 ومناِهضة للتحوالت الثقافية.

 تفس�� أو تأو�ل هذه املفارقة؟ إن الفرضية ال�ي سنعتمدها �� هذه املقالة �� التالية: 
ً
فكيف يمكن إذا

وخيال بروما�سي��ا  اليوتو�يا  بل  أن  فيھ،  والتأث��  اقع  الو لتفعيل  قابلة  ورمز�ة،  داللية  قوة  تحمل  ا�جامح،  ها 

 لتغي��ه �غي��ا �ليا وجذر�ا. 

 كيف ذلك يا ترى؟

و�دايا��ا  أصولها  إ��  بإرجاعها  معان��ا  واستخالص  املفاهيم  بتحديد  نقوم  أن  علينا  يتحتم  البدء،   ��

 . و�التا��، يتع�ن ر�ط املفاهيم بتار�خي��ا األو��.
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I - :اليوتو�يا بداية أخرى لإل�سانية 

ظهرت التجليات األو�� لليوتو�يا عند اليونان، وتحديدا �� كتاب التوار�خ لهرودوت وكتاب ا�جمهور�ة  

واإلش�الية   امللتبسة  العالقة  أن  ع��  العصر  ألفالطون.   �� برزت  قد  التقدم،  ومفهوم  اليوتو�يا  مفهوم  ب�ن 

 الكالسي�ي (�� القرن�ن السادس والسا�ع عشر)،  وعليھ سننتقي ثالثة نماذج من الفكر اليوتو�ي:

 مدينة يوتو�يا لتوماس مور؛  - 1

 مدينة الشمس لتوماس �امبانيال؛ - 2

 ومدينة أوسينا �جمس هار�نتون  - 3

 

 : )1(لتوماس مور  يوتو�يا مدينة - 1

) لھ"  وجود  ال  الذي  "امل�ان  أو  م�ان"،  "ال  و�ع�ي  "يوتو�يا"،  مبتكر  مور  توماس  )  LE NON-LIEU�عد 

شرع  ثم  رحالتھ.  إحدى   �� بالصدفة،  جز�رة،  اكتشف  بر�غا��  أصل  من  مغامر  قصة  يح�ي  يوتو�يا  وكتاب 

 ة. بوصف املبادئ والقيم السياسية واالقتصادية السائدة �� هذه املدين

انتخاب   االنتخاب:  مبدأ  ذكر  يمكن  الغر�بة،  املدينة  هذه  لها  تخضع  ال�ي  العامة  املبادئ  ضمن  ومن 

األم�� ا�حاكم، انتخاب أعضاء مجلس الشعب، مبدأ املساواة املطلقة: ملكية جماعية لألرا��ي، اقتصاد زرا�� 

هن الطبيعة،  ا�حياة  من  قر�بة  بدو�ة  ثقافة  الذا�ي،  االكتفاء  ع��  التماثل ينب�ي  ملنطق  تخضع  معمار�ة  دسة 

�شرعية  االع��اف  أش�الھ،  ب�ل  الطغيان  معاداة  متسامح،  طبي��  دين  ا�حر�ة:  مبدأ  والتواصل،  والتساوي 

 االختالف وحق التمايز الفكري.

ذلك،   �� غرابة  وال  واملعرفة،  العلم  ومدينة  العليا،  املثل  ملدينة  عم��  تجسيد   �� يوتو�يا  ومدينة 

 .)2(فيلسوف يد�� "إيتو�وس"ومؤسسها ملك 
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 :)3(لتوماس �امبانيال  الشمس مدينة - 2

و�أ�ي   رحالتھ.   �� �لومبس  كريستوف  ساعد  إنھ  قيل  كذلك،  مغامر  بحار  اكتشاف  من  مدينة  و�� 

 الوصف �� صيغة حوار ب�ن الفارس هوسبتال والبحار املغامر. 

الكواك بأسماء  مسماة  دوائر  سبع  إ��  مقسمة   �� الشمس  يد��  ومدينة  قد�س  أم��  يحكمها  ب، 

و�� أسماء �ع�ي بالتتا�ع   MOR و SIN و PON "الشمس" (= الفيلسوف أو امليتاف��يقي)، بمساعدة ثالثة أمراء

ا�حية،   ال�ائنات  جميع  تمثل  عالية  صورا  نجد  وجدرا��ا  املدينة  حوائط  جميع  وع��  ا�حبة،  العقل،  القوة، 

 �ة، وتار�خ األديان، وجميع االكتشافات العلمية. وجميع فروع املعرفة، وترسم تار�خ البشر 

وترتكز املدينة ع�� اقتصاد زرا�� مخطط لالكتفاء الذا�ي، و�سودها املساواة  ب�ن الناس كقيمة عليا  

�� ا�جتمع؛ فامللكية مش��كة، واملنازل مش��كة، واملآدب مش��كة. أما العالقات ا�جنسية ف�ي مؤطرة وموجهة 

األفالط النمط  ل�ل  ع��  بالنسبة  ضابط  يوجد  حيث  الفضيلة،  ع��  يحافظون  منتخبون  ضباط  وهناك  و�ي. 

 .)4(قيمة أخالقية: ضابط �� ا�حر�ة، ضابط �� العدالة، ضابط �� ا�حقيقة…

وفضال عن شغفهم بالعلم واملعرفة، يتعاطى "الشمسيون" فن الزراعة، وفن الصناعة وفن ا�حرب، 

 سفي.وتمارس �ل سلطة ع�� أساس قي�ي وفل

 .)5(�جمس هار�نتون  أوسيانا جمهور�ة  - 3

ال�ي   العوامل  نراه يبحث عن  لذا  اليوتو�يا،  إ��  السيا��ي منھ  التنظ��  إ��  أقرب  يبدو جمس هار�نتون 

 تحظى بفعالية حاسمة �� ا�حفاظ ع�� التوازن االجتما�� واالستقرار السيا��ي. 

املل عهد  و��  اإلقطاع  عهد   �� الدول  أن  هار�نتون  دينية، يرى  ملرجعية  تخضع  �انت  املطلقة،  كيات 

و�س�� إ�� محا�اة الطبيعة، ألن الطبيعة ا��جام وترابط وتراتب. وهكذا نظر لها �ل من جان بودان ورو���  

ر�ط  إذ    فيلمر، بضرورة  اإليمان  ساد  طاملا  متينة  �انت  السياسية  شرعي��ا  ألن  مستقرة  الدولة  هذه  تبدو 
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والطبيعة. بالدين  من  أ  السياسة  منبثقة  شرعي��ا  ألن  مستقرة  غ��  ف�ي  الديموقراطية،  أي  ا�جمهور�ة،  ما 

 ا�جتمع ذاتھ، وا�جتمع �� �غ�� دائم.

) ذا��ا  ع��  ل�حفاظ  اإللهية  العناية  ع��  �عتمد  امللكيات  �انت  فإن LA PROVIDENCEو�ذا   (

�� عدة متغ��ات يص للتحكم  اآلليات االجتماعية  يتحتم عل��ا ضبط  (ا�جمهور�ة  نتائجها  ب�ل  التنبؤ   LAعب 

FORTUNE) إن ا�جمهور�ة �ستمد قو��ا من ذا��ا .(LA VIRTU  ف�ي �ش��ط الفضيلة السياسية أك�� من أية ،(

بما �� قوة  الفضيلة  بما �� أخالق،  الفضيلة  الديمقراطية:  السياسية �� روح  الفضيلة  دولة أخرى، بل إن 

 فاعلة.

بنظر� متأثر  جد  هار�تون  جيمس  ا�جمهور�اتو�بدو  حول  مكياف��  األول )6(ة  �شدة  ينتقد  إذ   ،

ع��   وتنب�ي  والسيطرة  التغلب  إ��  ��دف  وال�ي  هو�ز،  توماس  إل��ا  دعا  ال�ي  تلك  سيما  ا�حديثة،  السياسيات 

اق�� التجاهات سياسية �انت متصارعة �� إنجل��ا )7(املنفعة واملص�حة  . و�ن بدا كتاب أوسيانا و�أنھ تحليل و

ا أواسط  عشر��  السا�ع  اليوتو�ي)8(لقرن  طا�عها  إن�ار  يمكن  ال  فكر�ة  منا��  يحمل  فإنھ  فا�جمهور�ة  )9(،  ؛ 

تحقيق  إ��  ��دف  الذي  العم��  والعقل  القديمة  وا�حكمة  املتبصرة،  املعرفة  إحياء  إ��  �س��  الديمقراطية 

 ا�خ�� وتحصيل السعادة. 

 LA BALANCE( )10(ر�تون بـ "م��ان امللكية"وهذا لن يتس�ى إال إذا تمسكت ا�جمهور�ة بما أسماه ج.ها

DE PROPRIETE  هو الفاضلة  املدن  ب�ن  يوحد  ما  إن  بالتساوي.  الفالحية  األرا��ي  توزيع  بھ  ويع�ي  إيما��ا  ) 

اقع املد�س، و�أ��ا �ع�� عن رفض قط�� للنظام  الثابت بالكمال املطلق. لذا �س�� جاهدة إ�� التعا�� ع�� الو

الرأسما�� ولقوى اإلنتاج ا�حديثة، وما ي��تب ع��ا من تراتبية اجتماعية حديدية ومن صراع طبقي �� احتدام 

 متواصل.

إ�� الفطرة الطاهرة، �� ما �شبھ الدعوة إ�� تقدم اإل�سانية ��  وتبدو اليوتو�يا هنا و�أ��ا تنادي بالعودة 

اقعية.  مس��ة أخرى، بديلة، متعارضة مع مس����ا الو



 اليوتبيا: ب�ن ا�خيال املتعا�� وتقّدم اإل�سانية

 
 

 
2021 یولیوز 12   

 
6 الصفحة     

II -  :التقدم، مس��ة متواصلة نحو مستقبل أفضل 

 التقدم العل�ي وصعود ال��جواز�ة:  - 1

بتواصل   يو��  فالتقدم  لها،  آخر  مؤسسا  وفعال  لإل�سانية،  أخرى  بداية  �ش��ط  اليوتو�يا  �انت  إذا 

إن مفهوم التقدم يحمل ب�ن ثناياه اإليمان بأن حضارة   األزمنة فيما بي��ا، ب��ابطها، و�و�� بال��اكم ا�حضاري.

ومنشود. فيھ  مرغوب  مستقبل  وهو  أفضل،  مستقبل  نحو  حتما  سائرة  التعب��   اإل�سان  عليھ  يدل  وما  وهو 

وتزامن مفهوم التقدم بتطور   " والذي �ع�ي "إن ا�حقيقة وليدة الزمن".VERITAS FILIA TEMPORISالالتي�ي "

). ذلك أن اآللة يمكن تفكيك وحدا��ا و�غي�� LE  ET MACHINISME   LA MECANIQUEالصناعة واآللية (

 مكونا��ا وتحس�ن فعالي��ا.

 des(  )11( م من ا�جال األد�ي، ملا احتدم ا�خالف ب�ن دعاة التقليد ودعاة ا�حداثة وانتقل هذا املفهو 

Anciens  La querelle des Modernes et .إ�� ا�جال العل�ي والتق�ي/ ثم إ�� مجال االجتماع والسياسة ( 

املفهوم  وتزامن   لثقافة سرسوخ  ا�حاملة  التجار�ة والصناعية  البورجواز�ات  ياسية كذلك مع صعود 

حديثة وملشاريع سياسية �غي��ية، حيث ذهب جورج صور�ل �� كتابھ "أوهام التقدم" إ�� أن البورجواز�ة �انت 

ا�حكم إ��  بوصولها  وره�ن  لها،  محايث  التقدم  بأن  األخرى  االجتماعية  الشرائح  أن  )12(توهم  املنطقي  ومن   .

 جتمع بحتمية التقدم التار���.تنادي طبقة اجتماعية طامحة �� ا�حكم وساعية إ�� �غي�� ا�

) توركو  ألقاه  خطاب   �� للتقدم  ا�حديث  املفهوم  سنة  TURGOTو�رز  السر�ون،  جامعة   ��  (1750  ،

 Discour  sur les progrès succéssifs de l'Esprit(      عنوانھ: "خطاب �� التقدم املتواصل للعقل البشري"

Humain(طور�ات تتنامى ثم تختفي، والقوان�ن وأش�ال ا�حكومة تتا�ع . و�� هذا السياق نقرأ لھ: "إن اإلم��ا

 .)13(وتتعاقب، أما العلوم والفنون ف�ي �� تقدم متواصل…"

 أنماط التقدم االجتما��: - 2
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يمكن القول إن هناك أنماطا مختلفة للتقدم االجتما��؛ هناك أوال النمط التعاقدي للتقدم، مفاده  

قى رهينا بتطور سيا��ي يتمثل أساسا �� �عاقد اجتما��، يحدد غايات السلطة  أن تقدم ا�جتمعات البشر�ة يب

افق ب�ن أطراف اجتماعية    وحقوق وواجبات املواطن. وهو التعاقد الذي  قد ينتج عن إدارة طوعية، وعن تو

(لوك (كوندر��يLOCKE وسياسية  ثوري  فعل  أو  سيا��ي  انقالب  عن  أو   ( CONDORCET  جاك وجان 

ال  J.J ROUSSEAU روسو البشر�ة  ا�جتمعات  تطور  أن  مفاده  للتقدم،  وتطوري  تدر���  نمط  ثانيا  وهناك   .(

�ستد�� بالضرورة فعال انقالبيا لطليعة ثور�ة أو فعال �عاقديا ب�ن قوى اجتماعية متنافسة، و�نما قد يتحقق 

 
ّ
ا يرتفع الو�� السيا��ي و�نتشر الفكر األنواري ��  التقدم بصورة طبيعية وتلقائية، و�صفة تدر�جية ومرحلية مل

(  ا�جتمع. إدانبورغ  جامعة   �� الفكري  االتجاه  هذا  ( EDINBOURGبرز  أبردين  وجامعة   (ABERDEEN  ��  (

) فركيسون  آدام  كتابات   �� وتج��  (ADAM FERGUSONاسكتلندا،  هيوم  ودافيد   (DAVID HUME()14( .  

خاص بصفة  للتقدم،  املفهوم  هذا  و"الدارو�نية  وساد  الوضعية  بظهور  عشر  التاسع  القرن   �� ة، 

 .)15(االجتماعية"

أن  هيجل  يرى  إذ  وماركس،  هيجل  كتابات   �� تج��  الذي  ذلك  وهو  للتقدم،  جد��  ثالث  نمط  وهناك 

التقدم  و�ظهر  البشري،  للوجود  ا�حايثة  التناقضات  بفعل  و�تم  وأنطولوجية  حتمية  مسألة  البشر�ة  تقدم 

ال مستوى  ا�جانب،  ع��  وحيد  هو  الرأسمالية  عصر   �� ال��جواز�ة  تقدم  أن  ف��ى  ماركس  أما  با�حر�ة.  و�� 

أما  العاملة.  الطبقات  وتفق��  العمل  استغالل  يقابلھ  اإلنتاج،  وقوى  املال  الرأس  فتقدم  البنية؛  متناقض 

 رة االش��اكية.التقدم املتجا�س البنية، التقدم الك�� والشامل للمجتمع، فهو ذلك الذي يتم �عد الثو 

وهنا نطرح السؤال: هل �ان للمجتمعات األورو�ية أن تتكون وتتقدم تار�خيا بدون تأث�� نظر�ات ذات 

 منح�ى يوتو�ي؟ 

III - :اليوتو�يا وأثرها �� تقدم اإل�سانية 

 التعارض الظاهري ب�ن اليوتو�يا والتقدم: - 1
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األزمنة، و�حيل إ�� التمرحل والتدرج، وهو لصيق   يحيل التقدم إ�� امتداد زم�ي، إ�� تواصل تار��� ب�ن 

. وللتقدم عالقة حميمية باإليديولوجيا، حيث إن هذه  األخ��ة تبقى مرتبطة �ش�ل أو آخر )16(بالزمان وامل�ان

اليوتو�يا   أن  إ��  ذهب  م��ايم  �ارل  أن  ومع  ا�جتمع.   �� نظر�ة  أو  سياسيا  مشروعا  �انت  سواء  اقع،  بالو

اقعواإليديولوجيا ن ق الفع��، )17(وعان من الفكر املعارض للو
ُّ

، فإن اإليديولوجيا تبقى مشروعا يتو�� التحق

اقع، ال عالقة لها بالزمان و�التار�خ. وذهب البعض إ��  أما اليوتو�يا فال تروم ذلك؛ إذ تبدو اليوتو�يا مفارقة للو

 .)18(اعتبارها و�أ��ا �� "حياد" فلسفي مطلق حيال الوجود املتع�ن

للقتل  وأحيانا  وال�جن،  لالعتقال  و�عرضهم  ومعانا��م،  اليوتو�ي�ن  الفالسفة  محنة  من  وانطالقا 

�انت  عشر،  والسا�ع  السادس  القرن�ن   �� تجلت  كما  اليوتو�يا  إن  مجازفة،  بدون  القول،  يمكن  واإلعدام، 

مت إ�سانية  تخفي  و�أ��ا  اليوتو�ية  املدن  بدت  وقد  وقطعيا،  �ليا  رفضا  اقع  الو غر�ة  ترفض   �� إ�سانية  غر�ة. 

 مطلقة، ال زمان ولها م�ان لها.

املستوى   ع��  وضوح،  ب�ل  التار���،  الوجود  مظاهر  من  مظهر  ل�ل  افض  الر املوقف  هذا  يتج�� 

عن  يتحدث  وال  سياسية،  قضايا  يث��  ال  يوتو�يا،  مجتمع  و�صف  مغامرتھ  يح�ي  الذي  فرفائيل  السيا��ي؛ 

"، كما لو �انت "يوتو�يا" مدينة بدون سياسة أو مدينة ضد السياسة. السياسة بل ال ينطق ب�لمة "السياسة 

�حيح أن توماس مور تحدث عن األم�� وعن ا�حكومة وعن مجلس الشيوخ وعن مجلس الشعب، إال أن هذه 

إ�� حد ما "ا�جالس   للغاية، وتماثل  املؤسسات، فضال عن كو��ا �لها منتخبة، تبدو ذات صالحيات محدودة 

عصرنا-ا�حلية"   هوسبتال   -��  الفارس  �سأل  وملا  سياسية.   �� مما  أك��  وتدب��ية  إدار�ة  بوظائف  تقوم  ال�ي 

عن  و�حدثھ  غر�بة،  بطر�قة  يجيبھ  الشمس،  مدينة   �� السائد  السيا��ي  النظام  طبيعة  عن  املغامر  البحار 

 إشارة إ�� السياسة.النظام االجتما�� للمدينة والقيم السائدة ف��ا وعن بنايا��ا وهندس��ا دون أد�ى 
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" LA PRUDENCEأما ج. هار�نتون، فعندما يتحدث عن السياسة، فإن نراه يفضل استخدام مفهوم "

" �� املع�ى األرسطي تفيد املعرفة ال�ي �س�� إ�� PHRONESISع�� مفهوم السياسة. و" )PHRONESIS")19أو "

 .)20(معاينة العارض واملتغ�� �� الوجود

 ياسة يا ترى؟ملاذا هذا الرفض للس

الدولة  و�انت  بذاتھ،  نحو االستقالل  ينحو  السيا��ي  ا�جال  �ان  والسا�ع عشر،  السادس  القرن�ن   ��

تق��ن   السياسة  فصارت  ا�جتمع،  ع��  التعا��  إ��  وتبلورت  تطمح  السيطرة.  و�تقنيات  النفعية  بالعقالنية 

بودان/ (جان  الدولة  ماهية  يحدد  املفهوم  هذا  أم��ى  ثم  ومن  السيادة،  ملفهوم  تؤسس   JEANنظر�ات 

BODIN()21(" و�رز مفهوم آخر، مرتبط بالتوجهات ا�حديثة للدولة، وهو .LA RAISON D’ETAT أو "املص�حة "

بھ نصادفھ  الذي  للدولة"،  (   العليا  وكيتشيارد�ي  مكياف��،  كتابات   ��GUICHIARDINI  و�وت��و  ،(

)BOTERO()22(  ��ولعل هذه املفاهيم ا�حديثة، وما ي��تب ع��ا من نتائج، �� ال�ي قادت الفالسفة اليوتو�ي�ن إ .

 تفادي استخدام مفهوم السياسة، بل إ�� �غييب السياسة و��عادها عن املدن الفاضلة.

 اليوتو�يا منتجة �خيال سيا��ي ثوري ولفضاء إ�ستمولو�� جديد: - 2

إ��   تحيل  اآللة  �انت  فإذا  اآللية؛  بتطور  األخرى   �� عالقة  لها  اليوتو�يا  إن  بداية  القول  يمكن 

االصطناع، فإن اليوتو�يا �ع��، بمع�ى من املعا�ي، عن فكر اصطنا��، حيث إ��ا تبتكر إ�سانية أخرى، و�عيد 

 . )23(جتمع البشري بناء ا�

وا�حكم الدقيق  تنظيمها   �� اليوتو�ية  ا�جتمعات  أن  إ��  ذهب  من  "آلة )24(وهناك  و�أ��ا  تبدو   ،

) االبت�ار Une Machine Socialeاجتماعية"  إ��  يميل  أنھ  ا�حداثة،  بدايات   �� الفكر  سمات  ومن   (

في فقرات من كتابھ "اللفيتان"، يذهب . ف)25( واالصطناع، ويس�� إ�� الفصل ب�ن الطبيعة واالجتماع البشري 

ا�جسم  تكو���ا   �� تحا�ي  �انت  و�ن  اصطنا��"  "جسم  و��  البشر  صنع  من   �� الدولة  أن  إ��  هو�ز  توماس 

 . )26(البشري 
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وس�� باحثون ينتمون إ�� حقول معرفية مختلفة إ�� تفس�� "ظاهرة" اليوتو�يا؛ فهناك من أرجعها إ�� 

اليوت أن  بدعوى  نفسية،  �عو�ضياأسباب  سلو�ا  تمثل  أو)27(و�يا  أن   ،  بدليل  واجتماعية  تار�خية  أسباب  إ�� 

القاتمة و�� عصر األزمات �� األزمنة  التفك��  )28(اليوتو�يا تظهر  اليوتو�يا تمثل نمطا من  . وهناك من اعت�� أن 

والتماثلية  النمطية  و���  والشمولية  اال�غالقية  إ��  و�ميل  القدم،  منذ  البشر�ة  �ع��    .)29(رافق  قد  واليوتو�يا 

مف��ض  ذه�ي  ماض  إ��  حن�ن  عن  بدائية،  نزعة  عن  البعض  ع�� )30(لدى  تضفي  دراسات  عدة  �انت  ول�ن   .

اليوتو�يا طا�عا سلبيا، فإن هناك دراسات أخرى ترى أ��ا وضعت اللبنات األو�� للفكر االش��ا�ي، انطالقا من 

 رفضها للنظام الرأسما�� وللملكية الفردية. 

س النصية  و�ذا  عن  �عيدا  والقصدية،  الفهمية  ع��  اعتمادا  اليوتو�ية  الكتابات  تأو�ل  إ��  عينا 

إيمان قوي بقدرة اإل�سانية ع�� تحقيق  �� عمقها عن  �ع��  اليوتو�يا  أن  نتيجة مفادها  إ��  الضيقة، سنصل 

اق عية. ذلك أن اليوتو�يا  ا�خ�� والسعادة، شر�طة أن تتبع طر�قا آخر، مغايرا للطر�ق املتبع �� ا�جتمعات الو

ال تق��ن بالالمعقول، وليست خياال جنونيا، عبثيا، يناقض العقل، بل إ��ا تبقى نظر�ا قابلة للتحقيق الفع��. 

عموما يمكن القوف إن اليوتو�يا حملت خياال ثور�ا أثر بالفعل ع�� حر�ات ثور�ة �� فر�سا و�يطاليا و�نجل��ا.  

 .)31(طغيان ب�ل أش�الھ، سواء �ان اقتصاديا أو سياسيابما أ��ا دعوة صامتة ملقاومة ال

نصية   قراءة  ع��  اعتمدت  واالختالف،  ل�حر�ة  معادية  اليوتو�يا  أن  إ��  ذهبت  الذي  الدراسات  إن 

استخراج  إ��  �س��  الذي  التأو�ل  إ��  واالستناد  النصية،  تجاوز  يجب  �ان  ح�ن،   �� الكتابات.  لهذه  وحرفية 

 .)32(راسات بول ر�كور، �� هذا ا�جال، �� غاية من األهمية املع�ى الباط�ي. وتبدو د

إن البعد الثوري الذي تخفيھ اليوتو�يا ينحدر من كو��ا ترفض املفهوم التطوري للتقدم، وترفض �ل 

اق��. وع�� نقيض هذا النمط الثوري من اليوتو�يا، سعت اليوتو�يات ال�ي ظهرت ��   "�سو�ة" مع ا�جتمع الو

) ع�� سبيل املثال، صاحب ETIENNE CABETعشر إ�� التطبيق الفوري أحيانا. فإيتيان �ا�ي (القرن التاسع  

و�أن   لديھ،  الفاضلة  املدينة  "أي�ار�ا"،  ومبادئ  بقيم  ا�جتمع  إقناع  بإم�انية  يؤمن  �ان  إي�ار�ا"،  إ��  "رحلة 
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وتمرحل بتدرج  اليوتو�يا  واعت�)33(تتحقق  التصور،  هذا  عبثية  ع��  ماركس  وأكد  نمط .  إ��  انتقال  �ل  أن   �

 .) 34(اجتما�� آخر �ش��ط فعال مؤسسا لھ، ومرحلة تار�خية انتقالية 

من هذا املنلطق، �انت اليوتو�يا ثور�ة �� العصر الكالسي�ي، ليس باعتبار أ��ا �انت مناهضة للنظام 

جديدة إل�سانية  مؤسس  فعل  إ��  دعت  لكو��ا  بل  القول،)35( الرأسما��،  يمكن  و�التا��  إن    .  يق�ن،  ب�ل 

التقدم رواد  ضمن  من  بالفعل  وُصنفوا  التقدم،  دعاة  من  �انوا  اليوتو�ي�ن  التقدم )36(الفالسفة  أن  ع��   .

النظم  ال��ائية مع  القطيعة  �عد  إال  أن يحصل  الزائف، ال يمكن  التقدم  يتعارض مع  والذي  لد��م  ا�حقيقي 

اليوتو�يا كذلك �� دعو��ا إ�� التفك�� والتأمل مجددا  السائدة، و�ناء نظام اجتما�� جديد و�ديل. وتكمن ثور�ة  

اقع، أو بمنفعة أو مص�حة، ولكن �� عالقا��ا باإل�سان، ملا تنج��   �� مفاهيم وقيم ليس بارتباطها بالتار�خ والو

خلق   �� سهامت  قد  اليوتو�يا،  تكون  املع�ى،  ��ذا  قسرا.  عليھ  املفروض  ا�جتمع  من  و�تحرر  ا�حقة  إ�سانيتھ 

 .)NICOLE MORGAN()37إ�ستمولو�� جديد، كما ذهب إ�� ذلك "نيكول مورغان (  فضاء
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