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مل يكن �ش���يء من ذلك عند �لإغري���ق، فكانت �أفكارهم وهي 
تنطلق حرة ت�ش���بح �أينما ت�ش���اء، وكان فال�شفتهم يكتبون 
يف كل م���ا يعر�ض لهم بال حترج، ل يتورعون من دين ول 
يخ�ش���ون باأ�ض ملك، ث���م كانت �مل�شيحي���ة و�إلهها قادر على 
كل �ش���يء عارف بكل �شيء، فخرج �مللكوت من يد �لإن�شان 
�إىل ي���د �لل���ه، ومن هذ� �لع���امل �إىل �لعامل �لآخ���ر، فاإذ� كان 
»�أفالط���ون« قد وجد �ملجال و��شًع���ا لأن يتخيل ويحلم يف 
�إيج���اد ملكوت �أر�شي، ينال في���ه �لنا�ض �ل�شعادة و�لهناء، 
فاإن �مل�شيحية قد �شيقت هذ� �ملجال؛ لأنها �أوجدت من جنة 
�لنعي���م يف �لآخرة بدي���اًل من مثل هذه �لأح���الم، ومل تكن 
ه���ذه �لأر�ض يف نظ���ر �مل�شيحية �ش���وى د�ر بالء وجتربة 
���ا هو نظر  يعربه���ا �لنا����ض �إىل جن���ة �لنعي���م، وه���ذ� �أي�شً
�لإ�ش���الم، ثم كان ملوك �لن�شارى وخلف���اء �مل�شلمني عائًقا 
�آخ���ر مينع �لتخي���ل و�لبح���ث يف �ملُثل �لعلي���ا للحكومات 
و�لهيئ���ات �لجتماعية؛ لأن بحث ه���ذه �ملو�شوعات دليل 
�ل�شخ���ط عل���ى �لنظ���م �ملوج���ودة �لت���ي ل ير�ش���ى ملك �أو 

خليفة بانتقادها.
ث���م كانت �لنه�ش���ة �لأوروبية فع���ادت �أوروب���ا �إىل نف�شها 
�لقدمية و�أخ���ذت تعنى بتاريخ �لإغري���ق، ف�شارت تدر�ض 
ثقافتهم وتتمثله، حتى نزعت نزعة �إغريقية جديدة، ف�شار 

اأون ويتخيلون ويحلمون. علماوؤها وفال�شفتها يتنبَّ
وكان م���ن ه���وؤلء �حلامل���ني »توما�ض م���ور«١ �لإجنليزي، 
ا على  وكان وزي���ًر� له���ري �لثام���ن، فلم يك���ن حلم���ه مبنيًّ
�أ�ش����ض �خلي���ال، فق���د خرب �ل���دول وع���رف م���ن ممار�شته 
�لطويلة لل�شيا�ش���ة بع�ض حقائق �لطبيع���ة �لب�شرية؛ فهو 
لذلك يتخيل، ولكنه يبني خياله على �أ�شا�ض من �حلقائق.

وبطل حلم توما�ض مور برتغ���ايل يدعى »هيتلود�ي« كان 
يعرف �لإغريقية، وقد �عتاد �ملجازفات �لفكرية من فال�شفة 
ه���ذه �للغة، ولكنه مل يك���ن رجل كتب فقط، فقد عرف رجاًل 
يدعى »ف�شيوتيو�ض« ز�ر معه �أمريكا �ل�شمالية و�جلنوبية 
وجز�ئر �لهند �ل�شرقية، وهن���اك ر�أى بالًد� تخالف ما �ألفه 
يف ب���الده من حي���ث �ملوؤ�ش�ش���ات و�لنظم وتركي���ب �لهيئة 

�لجتماعية؛ فهو لذلك يروي ما ر�آه يف هذه �لروؤيا.
يق���ول هيتلود�ي: �إن���ه ز�ر جزي���رة طولها مائت���ا ميل، قد 
خط���ت يف و�ش���ط �ملحي���ط بهيئ���ة �له���الل يتقو����ض حول 
خليج كب���ر؛ بحيث ي�شهل �لدفاع عنها م���ن غارة �أو عدو، 
وباجلزي���رة ٤٥ مدين���ة، �أقربها تبعد ع���ن �لأخرى مبقد�ر 

٢٤ مي���اًل، و�أبعدها تكون على م�شرة يوم منها، وعا�شمة 
�جلزي���رة بلدة تدع���ى »�أموروط«، ولكل بل���دة �خت�شا�ض 
ق�شائ���ي عل���ى م���ا حوله���ا م���ن �لأر����ض �إىل ما يبع���د عنها 

بع�شرين مياًل.
و�لزر�ع���ة ه���ي �أ�شا����ض �ملعي�شة يف ه���ذه �لدول���ة، فلي�ض 
فيها من يجهل ه���ذه �ل�شناعة، فهناك فالحون يق�شون كل 
حياتهم يف �حلقول، لهم د�شاكرهم منبثة يف �لريف، ولكن 
عن���د �حل�ش���اد ير�شل عمال م���ن �ملدن مل�شاع���دة �لفالحني، 
وكل د�شك���رة حتت���وي على �أربعني رج���اًل و�أربعني �مر�أة، 
ويف كل ع���ام يع���ود ع�ش���رون م���ن ه���ذ� �لع���دد �إىل �ملدينة 
وي�شتب���دل بهم ع�ش���رون �آخرون ير�شلون م���ن �ملدينة �إىل 

�لد�شكرة كي يتعلمو� �لفالحة.
و�لفالحة متقدمة من وجهيها �لقت�شادي و�لإنتاجي، فهم 
يعرف���ون كيفية �إنتاج �لدجاج بطريقة �شناعية، ويعرفون 
مق���د�ر �لطعام �ملطلوب لأهل �جلزي���رة فيزرعون ما يكفي 

�أو ما يفي�ض قلياًل عن �لكفاية.
وم���ع �أن جمي���ع �ش���كان �جلزي���رة يعرفون �لفالح���ة، وقد 
مار�شوه���ا بع�ض عمرهم، فاإنه���م جميعهم يعرفون �شناعة 
�أخرى يز�ولونها، كالبناء و�لتجارة و�حلد�دة و�حلياكة، 
وجمي���ع �ل�شناع���ات مت�شاوي���ة �لقيمة فال تف�ش���ل و�حدة 
�أخرى، و�لنا�ض يتبعون �آباءهم يف �ل�شناعات، فال�شناعة 
متار�شه���ا �لعائالت ل �لأف���ر�د، و�إذ� مال و�حد �إىل �شناعة 
تخال���ف م���ا يز�ول���ه �أبوه ذه���ب �إىل عائلة �أخ���رى فتتبناه 
�لعائل���ة، وياأخ���ذ يف تعلم �شناعتها، وميكن���ه — �إذ� �أر�د 
— �أن يتعلم �شناعة �أخرى باتباع هذه �لطريقة نف�شها، 

ثم له �أن يختار ما �شاء منهما.
وينح�ش���ر عم���ل �لق�ش���اة تقريًب���ا يف �إجب���ار �لنا����ض على 
�لعم���ل. ولي�ض معنى هذ� �أن �أهل �جلزيرة يكدون �أنف�شهم 
ليل نه���ار، فاإن له���م توقيًتا للعم���ل و�لر�حة، فه���م ينامون 
���ا ويت�شرف���ون ب�شائ���ر  ثم���اين �شاع���ات، وي�شتغل���ون �شتًّ
�لي���وم كما ي�شاءون، وهم ي�شتغلون ه���ذ� �لعدد �لقليل من 
�ل�شاع���ات لأن كل �إن�ش���ان جمرب على �لعم���ل، فلي�ض بينهم 
�أ�ش���ر�ف �أو �أمر�ء �أو �شحاذون يعي�شون عالة على غرهم، 
ول يعف���ى من ه���ذ� �لإجبار �شوى �لطال���ب يف �ملدر�شة �أو 

�لقا�شي.
وب���ني �ملدينة ود�شاكر �لقرى مقاي�شة حتدث باحتفال عام 
كل �شه���ر، فياأخذ �لفالحون ما يحتاج���ون �إليه من �شناعة 
�أه���ل �ملدن وياأخذ �أه���ل �ملدن ما يحتاج���ون �إليه من غالت 
�لري���ف، ول بد �أن لهذه �ملقاي�ش���ة نظاًما، ولكن هيتلود�ي 

مل يذكر هذ� �لنظام.
و�ملدين���ة موؤلفة من عائ���الت، و�ل�شناعة كما قلنا متار�شها 
�لعائلة ل �لف���رد، قال هيتلود�ي: »كل مدينة مق�شمة �أربعة 
�أق�شام، ويف و�ش���ط كل ق�شم �شوق، فما حت�شره �لعائالت 
م���ن م�شنوعاته���ا يوؤخذ وي�ش���ف كلٌّ �إىل نوع���ه يف �أمكنة 
خا�ش���ة، ثم يذه���ب �لآب���اء وياأخ���ذون حاجاته���م من هذه 
�لأ�شي���اء بدون �أن يدفعو� ثمنه �أو ي�شع���و� �شيًئا بدًل منه 

على �شبيل �ملقاي�شة.«
»ولي����ض هناك ما يدع���و �إىل �أن ينكر على �أحد طلبه؛ وذلك 
لوف���رة ما ه���و معرو�ض من هذه �لأ�شي���اء؛ ولأنه ل خوف 
م���ن �أحد �أن ياأخذ �أكرث من حاجته؛ �إذ لي�ض هناك ما يغريه 

بذلك؛ لأنه متاأكد من وجود هذه �لأ�شياء على �لدو�م.«
ث���م يق���ول: »�إن خ���وف �حلاج���ة ه���و �ل���ذي يوج���د �لنه���م 
و�لطم���ع يف نفو�ض �حلي���و�ن، ولك���ن �إىل جانب �خلوف 
جن���د عن���د �لإن�ش���ان خ�شل���ة �أخرى ه���ي �لكربي���اء؛ حيث 
يتوه���م �لإن�شان �أن تفوقه على غ���ره يف �لأبهة مما يزيد 
يف جم���ده وعظمته، ولك���ن لي�ض �أحد ي�شع���ه �أن يفعل ذلك 

يف �جلزيرة.«
فتوما����ض م���ور ل يحل���م ب�شيوعي���ة �لن�ش���اء — كما حلم 
�أفالط���ون — ولكنه يحل���م ب�شيوعية �لأم���الك؛ وهو لكي 
يحق���ق ه���ذه �ل�شيوعي���ة يلغي �لنق���ود؛ فالنا����ض ياأخذون 

حاجاتهم بدون ثمن.
ا( يف  ويف كل ع���ام يجتم���ع �لق�ش���اة )وه���م �حل���كام �أي�شً
�لعا�شم���ة »�أم���وروط« فينظ���رون يف غ���الت كل منطق���ة، 
وير�شل���ون �إىل �ملناط���ق �ملحتاج���ة �إىل بع����ض �ل�شل���ع ما 

حتتاج �إليه من فائ�ض �ملناطق �لأخرى.
ولي����ض للذه���ب �أو �لف�ش���ة �أو �جلو�ه���ر قيم���ة عن���د �أه���ل 
�جلزي���رة؛ ولذلك فالروؤيا كما ير�ها توما�ض مور ل تقا�ض 
�إىل روؤيا يوحنا، من حي���ث �لزينة و�لالآلئ، مع �أن �لأوىل 
يق�ش���د حتقيقها يف ه���ذ� �لعامل و�لثاني���ة ل تتحقق �إل يف 
�ل�شم���اء، وغري���ب �أن يدع���و رجل �لدني���ا �إىل ملكوت خلو 
م���ن �لزينة و�جلو�هر، يف حني يدعو �إليها رجل �لدين يف 

ملكوت �ل�شماء.
�أم���ا »�أم���وروط« عا�شمة �جلزي���رة فتقع على ت���ل وحولها 
�ش���ور، و�ملنازل م�شيدة على ن�شق و�حد حتى كاأن �ل�شارع 
بناء و�حد، و�شعة �ل�شارع ع�شرون قدًما، وور�ء كل منزل 
حديق���ة يعن���ى �ل�ش���كان به���ا ويتعهدونه���ا حت���ى تبقى يف 
ن�ش���ارة د�ئم���ة، ويف كل �شارع قاعات خا�ش���ة مبنية على 
م�شاف���ات مت�شاوية، يقيم فيها �لق�شاة )�حلكام( وكلٌّ منهم 
ينظر يف �شئون ثالثني عائلة ن�شفها يف جانب من �ل�شارع 

و�لن�شف �لآخر يف �جلانب �لآخر.
ويف ه���ذه �لقاعات يتناول جميع �ل�شكان غذ�ءهم، ويقوم 
بطه���ي �لطعام ن�شاء �لثالثني عائلة بالتناوب، و�إىل جانب 
هذه �لقاعة معب���د، ومكان �آخر للعب �لأطف���ال �لذين تاأتي 

�أمهاتهم للطبخ يف نوباتهن.
ولننظ���ر �لآن يف حكوم���ة ه���ذه �جلزي���رة، فالعائل���ة ه���ي 
�أ�شا�ض �ملجتم���ع، وكل ثالثني عائلة تختار كل عام قا�شًيا، 
ولكل ع�شرة ق�شاة رئي����ض. وجميع ق�شاة �جلزيرة �لذين 
يبلغ���ون ٢٠٠ يختارون �أم���ًر�، وتكون �إمارته مدة حياته 
م���ا مل يتهم مبحاولة ��شتعب���اد �لأهايل، ولكي مينع �لأمر 
�أو غ���ره م���ن حماولة قل���ب نظ���ام �حلكوم���ة، يعر�ض كل 
م�شروع عل���ى جميع �ل�ش���كان، فاإن �لقا�ش���ي يعر�شه على 
�لعائالت �لثالثني �لد�خلني يف �خت�شا�شه، ثم يتناق�شون 

فيه ويرفع هو قر�رهم �إىل جمل�ض �ل�شيوخ.
ا  و�لعائل���ة كما ر�أيت لي�شت وحدة بيتية فقط، بل هي �أي�شً
وحدة �شناعية، فاإذ� �شارت قاعدة لالنتخاب �شمن �لنظام 

�لدميقر�طي للحكومة �شمن بذلك بقاوؤها.
ولك���ن يف ه���ذ� �حللم �أ�شي���اء جديرة بالنتق���اد مل ي�شتطع 
توما����ض م���ور �أن يخ���رج فيها عن حك���م بيئت���ه، فلم يدرك 
مثاًل �أن تكاثر �ل�شكان، مع �لعناية ب�شحة �لأهايل وتو�فر 
�لغ���ذ�ء له���م، �شي���وؤدي حتًم���ا �إىل �أن يفي�ض �ل�ش���كان على 
طعامه���م و�إىل �إيج���اد �لفاق���ة ب���ني جميع �ل�ش���كان، وهذه 
غلط���ة يعذر فيه���ا توما����ض مور، ف���اإن �لوفي���ات يف عهده 
كان���ت كثرة تكاد تعادل �ملو�ليد، فلم يكن يخطر ببال �أحد 
�أن يتخي���ل مث���اًل �أعل���ى للمجتمع يح���دد فيه ع���دد �ل�شكان، 
و�إن كان ذكاء �أفالط���ون ق���د جعل���ه يح�شب له���ذ� �لحتمال 

ويو�شي بقتل �لفائ�شني من �لأولد.
ويظهر من م�شائل �أخرى عاجلها توما�ض مور �أن م�شتوى 
�ملث���ل �لأعلى عن���ده مل يكن عالًيا �إىل �لدرج���ة �لتي ميكننا 
ا يف معاجلته م�شاألة �نتقال  �أن نتخيله���ا، ويظهر هذ� خا�شًّ

�لأهايل من مكان لآخر وم�شاألة �حلرب.
فف���ي م�شاأل���ة �لنتقال يحتم عل���ى كل ف���رد �أن يح�شل على 
جو�ز من �أمر �جلزيرة، فاإذ� غاب �أكرث من يوم يجب عليه 
�أن ميار����ض �شناعته يف �ملكان �لذي �نتقل �إليه، و�إذ� وجد 
�إن�شان يجول يف مكان ولي�ض معه جو�ز فاإنه يعاقب، فاإذ� 
ع���اود هذ� �لفعل عومل معاملة �لعبي���د، ويبدو للقارئ من 
معامل���ة توما����ض مور له���ذه �مل�شاألة �أنه مل يع���َن �أقل عناية 
بالتفك���ر �جل���دي فيه���ا، �أو �أنه �أر�د �أن يح�ش���ل على عبيد 
جلزيرت���ه، فاإنه وجد �أن م���ن �أعمال �لنا�ض �لتي يحتاجون 
�إليه���ا م���ا هو ق���در يف طبيعت���ه ل ير�ش���ى مبز�ولت���ه �أحد 
باختي���اره، مثل ذب���ح �لبهائم وتنظيف �لط���رق وما �إليها، 
فخ�ض �لعبيد بالقيام بهذه �لأعمال، و�أوجد بالرق باأوهى 
�لأ�شباب يف نظام �ملجتم���ع، حتى يعي�ض �أفر�دها منزهني 
ع���ن كل ما يف مز�ولته قذ�رة، ولكنه ن�شي �شيًئا �آخر وهو 
�أن معا�ش���رة �لعبيد توؤثر يف �لأ�شياد، و�إذ� �ألفنا �ل�شتبد�د 

ا ماألوًفا من �لأمر لل�شيد. من �ل�شيد للعبد �شار �أي�شً
�أم���ا �حل���رب فهو يجيزه���ا على �ش���روط، منه���ا �لدفاع عن 
�لأر����ض، و��شطه���اد �لتج���ار �لأجان���ب ومن���ع �لأمم م���ن 
�لهج���رة �إىل بالد ميك���ن زر�عة �أر�شها ولي����ض من يزرعها 
من �أهلها، ومن هذه �ل�شروط يرى �لقارئ �أن توما�ض مور 
كان يكت���ب م�شت�شيًئ���ا باحلو�دث �لتي ج���رت يف ع�شره، 
فقد كانت �أمريكا حديثة �لعه���د بالكت�شاف و�لهجرة �إليها 
مت�شل���ة، وكانت �شف���ن �لتجارة يقب�ض عليه���ا يف �ملو�نئ 
وي�شل���ب ما فيها من �ل�شل���ع. ولكنه يوؤلف �جلي�ض بطريقة 
»يوجني���ة« فه���و ي�شطف���ي �أ�ش���و�أ �لرج���ال لتجنيده���م يف 
�حل���رب، حتى �إذ� قتلو� ��شتف���ادت �لأمة بفقدهم على نحو 

ما يقلع �لز�رع �لأع�شاب �ل�شارة من حقله.
ولننظ���ر �لآن يف �ش���روط �ل���زو�ج و�لدي���ن، فاأه���ل ه���ذه 
�جلزي���رة ي�شمحون للعرو�شني باأن ي���رى كلٌّ منهما �لآخر 
وهو عريان قب���ل �لزو�ج، وللطالق علت���ان �لأوىل �لزنى، 
و�لثاني���ة �لتو�ء �أحد �لزوجني عل���ى �لآخر بحيث ل ميكن 
تقوميه، ومن زنى يحكم عليه بالرق، ول ميكن �أن يتزوج، 

رجاًل كان �أم �مر�أة.
ه���ذ� هو حل���م توما�ض مور، ولي����ض فيه فك���رة مبتكرة �أو 
خيال بعيد، ولكن ور�ء مقرتحاته كلها فكرة و�حدة، وهي 
�أن ي�شيطر �لإن�شان على �ملمتلكات ويتمتع بها، ل �أن يكون 
ه���و نف�شه عبًد� له���ا يق�شي حياته يف جمعه���ا، و�ختز�نها 
ويجه���د جهده يف �ملحافظ���ة عليها وحر��شته���ا ورعايتها، 
يح�ش���ب بذلك �أنه مالكه���ا، و�حلقيقة �أنها ه���ي �لتي متلكه 
وت�شرتق���ه، وهو لذلك يلغ���ي �لنقود؛ لأنه���ا و�شيلة �دخار 
�ملمتل���كات، ويحتم على �جلمي���ع �أن ي�شتغلو� يف �لزر�عة 
ول���و بع����ض وقتهم، حتى ي�شع���ر كل �إن�شان �أن���ه منتج، ثم 
يحتم عل���ى كل �إن�شان ي�شنع �شيًئا �إن مل يزرع، ثم يعر�ض 
جمي���ع �ل�شلع على كل �لنا�ض ياأخذون منها ما ي�شاءون، ل 
يخ�ش���ى �أن �أح���ًد� �شيحتجن �إليه ويدخ���ر �أكرث مما هو يف 

حاجة �إليه.
�أم���ا �أوق���ات �لفر�غ — وهي كث���رة — فتق�شى يف طلب 
�لعل���وم و�لآد�ب، يح���اول كل �إن�ش���ان �أن يرق���ى ذهن���ه مبا 

يقروؤه �أو مبا يناق�ض فيه �إخو�نه.

من كتاب )احالم الفالسفة( الصادر عام 1926

سالمة موسى

حـــلـــم تــــومــــاس مـــور بعد أن مات اإلغريق ماتت الحرية الفكرية 
في جميع أنحاء العالم إال بصيًصا منها 
بقي عند العرب، يومض ويخبو تبًعا للزمان 
والمكان، فقد كان اإلغريقي جريًئا يجازف 
في الخيال وال يبالي باآللهة أو بالناس؛ وذلك 
ألن اآللهة والناس كليهما لم يكن لهما 
ذلك السلطان الذي صار لهما فيما بعد، أي 
بعد ظهور المسيحية واألباطرة والملوك، 
فقد كانت اآللهة اإلغريقية كثيرة العدد، كلٌّ 
منها مختص بعمل، فلم تكن له حرمة إله 
المسيحية أو إله اإلسالم، أو ما لهما من 
السيادة األتوقراطية، والعلم بكل شيء، 
وإمالء كل شيء على الناس، وكذلك لم يكن 
لهم ملوك مستبدون يمنعون الناس من 
التفكير في أشكال الحكومات وسياسة الدول 
وَسن الشرائع.
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�أم���ا �أب���وه �ملحامي �لناجح ف���اأر�د له �ل�ش���ر على خطو�ته 
ليكون حمامي���ًا ناجحًا، هو �لآخر، فدر�ض �لقانون ب�شغف 
�لباح���ث ع���ن �لعد�لة و�ملر�ف���ع �أم���ام �لق�ش���اة مد�فعًا عن 
�لأبري���اء و�إحقاق �حلق، وهذ� ما �شار عليه يف عمر مبكر 
لين���ال ع�شوية �أعرف برملانات �لعامل، �لربملان �لإنكليزي، 
وه���و يف �ل�شاد�ش���ة و�لع�شرين من عم���ره، ليخو�ض �أول 
معارك���ه م���ع �أكرب و�أخط���ر خ�شم يف �لدول���ة: �مللك هري 
�ل�شاب���ع �ل���ذي تقدم بطل���ب �إىل �لربملان مينح���ه مبلغًا من 
�مل���ال مبنا�شب���ة زو�ج �بنته، فن���ال �أول عقوب���ة ملكية يف 
حيات���ه: �شج���ن �لأب ودفع غر�مة مالي���ة قدرها مئة جنيه، 
مع جملة من �مل�شايق���ات �ل�شخ�شية له ولو�لده من جانب 

�لبالط.
مل يف���ت ه���ذ� يف �لع�شد �له����ض للمحامي �ل�ش���اب وع�شو 
�لربمل���ان قلي���ل �خل���ربة توما����ض م���ور، ب���ل ز�ده معرف���ة 

باألعيب �مللوك �جلادة وعدم �إجادتهم للمز�ح.
خر �شديق للفقر�ء

بوفاة هري �ل�شابع �نتع�شت �لآمال بحلول حقبة جديدة 
م���ن تف���اوؤل كب���ر، لكن ح���ذر، بعد رحي���ل ه���ري �ل�شابع 
وحكمه �لثقيل �لوطاأة عل���ى �لنا�ض و�لذي �ت�شم بالق�شوة 
و�لالعد�ل���ة وفق���د�ن حري���ة �لتعب���ر، ومع جم���يء هري 
�آخ���ر هو �لثامن توقع �أه���ل �ل�شيا�شة و�لنخبة و�لعارفون 
عه���دً� جديدً�، خمتلف���ًا، فامللك �جلدي���د ر�ع للعلم و�لعلماء 
و�ملثقف���ني، فا�شتقبلوه بتفاوؤل كبر، رغم �حلذر، و��شتهل 
�لع���امل ورجل �لربمل���ان حياته �جلدي���دة بق�شيدة ترحيب 
ومديح للملك �جلديد عنو�نها “ن�شيد �لتهنئة”.. ويف هذ� 
�لن�شيد ع���رث �لربملاين �ل�شاع���ر على مفتاح���ه �لذهبي �إىل 
بو�بة �لنج���اح و�ملجد و�ل�شه���رة، رغم زهده به���ا، ليتبو�أ 

منا�شب حكومية مهمة عديدة.
ك�شف���ت �لأ�ش���و�ء �شخ�شي���ة تث���ر �لهتمام وي�ش���ار �إليها 

باأ�شاب���ع �ليد كلهان وها هو و�شط �مل�شرح: �شاب متو�شط 
�لقامة، ذو وجه �شبوح، �شاٍف، ودود، ك�شخ�شيته، ب�شعر 
بنّي �للون وحلية خفيفة وعينان زرقاو�ن، ميال �إىل �ملرح 
م���ن دون �إ�شف���اف، يرتف���ع كتفه �لأمي���ن �أعلى م���ن �لأي�شر 
بقلي���ل، خ�شو�شًا �أثن���اء �ل�شر، يف�ش���ل �لقليل من �جلعة 
ول يق���رب �خلمرة �إل مبا مي����ض �شفتيه جماملة ل�شيف �أو 
ندمي، ��شتهر عنه ق�ش���ة قمي�ض �ل�َشَعر �لذي يرتديه ل�شق 
جلده لتعذيب ج�شده، لي�ض ملازو�شية فيه بل لل�شعور باآلم 
�لآخرين، وقطعة �خل�شب �لتي ي�شعها حتت ر�أ�شه و�شادة 
للن���وم بدل �لو�شادة �لعادية، فعرف عن���ه �لزهد و�لكتفاء 
بالقلي���ل وحمبة �لفق���ر�ء و�ملظلوم���ني، ومن �شف���اه �لتي 

��شتهر بها يف �أو�شاط لندن “خر �شديق للفقر�ء«.

�ل�شيا�ش���ة  يف  و�أحالم���ه،  �أعمال���ه  يف  �لأ�شا����ض  �لثيم���ة 
و�لكتاب���ة، نق���ده للعن���ف و�ل�شتبد�د وج�شع �حل���كام، �أي 
ممار�ش���ة دور �ملثقف �لنقدي، �ل�شارم، رغم ما يقرتن بهذ� 

�لدور من خماطر منذ ذ�ك �لزمان وحتى �ليوم.
�ل�شعور باخلطر دفعه لبتكار �لرتميز و�لهرب من �لو�قع 
�إىل �خلي���ال يف و�شع رو�يته �ل�شهرة “يوتوبيا” لي�شيد 
مدينت���ه �لنكليزي���ة، ب���ل �لإن�شانية، �لفا�شل���ة، ولتخفيف 
�شر�م���ة �لأفكار وجديتها �أ�شبغ عليه���ا بع�ض �لهزل وخفة 

�لدم.
كتبه���ا بالالتينية، قب���ل �أن ترتج���م �إىل �لإنكليزية، ثم �إىل 
خمتل���ف لغ���ات �لع���امل.. و”يوتوبيا” تعن���ي، بالالتينية، 
كما ف�شره���ا مرتجموها وكاتبو �ش���رة �ملوؤلف، �لالمكان، 

�أو �ملدينة �خليالية.
�أدرك توما����ض م���ور ��شتقاللي���ة �ملثق���ف و�شرورته���ا منذ 
بد�ي���ة ن�شاطه �لثق���ايف و�ل�شيا�شي، فرف�ض ر�تب���ًا �شهريًا 
من �مللك، كي ل يخ�شع لإغر�ء �ملال و�شلطة �حلاكم.. لكنه 
�ن�ش���م �أخ���رً� �إىل �لبالط، عام ١٥١8، بع���د �أن �أبدى �مللك 
�إعجابه بثقافته ومر�فعات���ه �ملده�شة يف �ملحاكم، وهذ� ما 
�أثار حفيظة �لباحث���ني و�ملعنيني باأمر �ل�شيا�شة و�لكتابة، 
حت���ى يومنا هذ�، وعز� بع�شهم قبول���ه �ملن�شب، بعد تردد 
طوي���ل، �إىل رهانه )�خلاطئ – كم���ا �شيت�شح لحقًا( على 
�إمكاني���ة خدم���ة �لنا�ض من خ���الل �ملن�شب �لرفي���ع، وذكر 
م���ور هذ� يف “يوتوبيا” يف �حل���و�ر�ت �لر�ئعة بني بطل 
�لق�ش���ة، قن���اع �ملوؤل���ف، روفائي���ل هيثل���ود�ي، وحمدثيه، 
وي�شف فيه���ا “عمل �لفال�شفة م�شت�شاري���ن للملوك ومدى 

ما يحققه ذلك من خدمة للدولة و�ملجتمع« )*(.
جاء على ل�شان بطله هيثلود�ي عدم جو�ز تقدمي �لفال�شفة 
�مل�ش���ورة للملوك و�حل���كام، وهذ� ما يناق����ض موقف مور 
نف�ش���ه �ل���ذي حاول �أن مي�ش���ك بالع�شا م���ن و�شطها، لكنها 
جلدت���ه يف نهاي���ة �ملط���اف بع���د �أن توه���م باإم���كان خدم���ة 

�ملجتمع من خالل خدمة �حلاكم.
عندم���ا بد�أ مارتن لوث���ر ن�شاطه �لديني �ش���د �لكاثوليكية، 
�لت���ي �عتربه���ا ه���ري �لثام���ن م�شا�ش���ًا ب�شلطت���ه �مللكية 
�ملقد�ش���ة، ن�شاأت معارك د�مية كثرة و�تهم مور باأنه وقف 

�إىل جان���ب �مللك ومار�ض �لعن���ف �شد �أتباع لوثر، بل �أدين 
باأن���ه مار�ض �لتعذيب بح���ق خ�ش���وم �لكاثوليكية، ويبدو 
�أن مهم���ة مدير �لأمن غلب���ت دور �ملثقف �لتنويري يف هذ� 
�جلانب، يف �لتحال���ف �لأكرث �شهرة يف �لتاريخ �لب�شري: 

حتالف رجل �لدين ورجل �لأمن، �أو �ملثقف و�حلاكم!.
بو�در �لأزمة بني �ملثقف و�مللك

�دعى ه���ري �لثامن ببط���الن زو�جه م���ن زوجته �حلالية 
كاترين لأن �أخاه قد عقد عليها قبل وفاته، رغم �أنها مل تزف 
ل���ه، وهي ذريعة لزو�ج ثاٍن م���ن �آن بولني �لتي �رتبط بها 
بح���ب عا�شف، و�لذريعة �لثاني���ة هي �أن كاترين مل تنجب 

له �شبيًا لرث عر�ض �أبيه.
كان �لباب���ا قد بارك زو�ج ه���ري �لثامن من كاترين فكيف 
ل���ه �أن يب���ارك �لزيجة �جلدي���دة؟ �إنها ق�شي���ة تتعار�ض مع 
قو�ن���ني �لكني�ش���ة.. فق���اد �مللك حمل���ة �إعالمي���ة و�شيا�شية 
بنف�ش���ه لإمتام �ل�شفقة، و��شت�شار خ���رة �ملخت�شني دينيًا 
وقانونيًا لإجناح م�شروعه �لغر�مي، وكان مور يف مقدمة 

م�شت�شاريه!
ع���زل �ملل���ك وزي���ره �لأول، كاردين���ال وول���زي، لف�شله يف 
�إمتام �ل�شفقة �لغر�مي���ة، وعني مور بدًل منه.. ومور قبل 

�ملن�شب �جلديد �لذي كان �لعتبة �لأوىل حلبل �مل�شنقة!
�أث���ار �ملعني���ون، وبينهم �أ�شدق���اء خمل�شون مل���ور، �شوؤ�ًل 
حم���رً�: ملاذ� قب���ل مور �ملن�شب �جلدي���د، وهو من يحرتم 

ويحب كاترين �لزوجة �ملهددة؟
ق���ال �أحده���م: مل يتوقع م���ور �أن يجربه �مللك عل���ى �لقيام 

بعمل ل ين�شجم مع مبادئه.
�أن  �ملل���وك مثلم���ا يع���رف  �أه���و�ء  ي���درك  م���ور كان  لك���ن 
�مل�شال���ح  تتعار����ض  عندم���ا  �أعد�وؤه���م  ه���م  �أ�شدقاءه���م 
و�لرغب���ات، فق���ال ل�شديق له: “�إذ� حال���ت ر�أ�شي بني �مللك 
وبني ق�شر له يف فرن�شا )خالل �حلرب بني �لدولتني( فاإنه 

لن يتو�نى عن قطعها«.
�إذن، ملاذ� قبل �ملن�شب و�ملهمة؟

�إنه من بني خطايا �ملثقفني �لتاريخية.
�مللك يعلن �نف�شاله عن �لكني�شة �لكاثوليكية ويعني نف�شه 
رئي�ش���ًا �أعلى للكني�شة �لإنكليزية، بع���د رف�ض �لبابا طالق 

كاترين و�لزو�ج من �آن بولني.
كان م���ور، يف ه���ذ� �لأثن���اء، �إم���ا �شامت���ًا �أو م���رتددً�، �أو 
حمتجًا ب�شمت، لكن���ه �أعلن �أخرً� موقفه �لر�ف�ض للزيجة 

�جلديدة، متم�شكًا مبوقف ديني و�أخالقي من �لق�شية.
�ملل���ك يزج مبعار�شي زو�جه يف �ل�شج���ن �أو ي�شوقهم �إىل 

�ملوت.. مور يف مقدمتهم!
�شي���ق �إىل �شج���ن ب���رج لن���دن ليحاك���م يف �لأول من متوز 
)يولي���و( ١٥3٥ بتهم���ة �خليان���ة �لعظم���ى لي���د�ن ويحكم 
عليه باملوت )�ملخفف!( �أي بقطع �لر�أ�ض فقط من دون �شق 
�جل�شد و�إخر�ج �لأح�شاء، كما تق�شي �للو�ئح و�لقو�نني، 
ويرم���ى ر�أ�شه يف مياه �لتيمز، بع���د �أن ف�شلت �لو�شاطات 

كلها يف �لعفو عنه �أو تبديل �حلكم باآخر �أقل وح�شية.
من بني ما ج���اء يف رو�يته �كت�شاف���ه للملكة �خلا�شة على 
�أنه���ا من �أخطر �ل�شرور لأنها حتمي من ميلكون وت�شطهد 
م���ن ل ميلكون، وهذ� قبل �أن يكت�شفها كارل مارك�ض بزمن 
طوي���ل، لكن “��شرت�كي���ة” مور طوباي���ة، فردية، من دون 
�لربوليتاري���ا، ح�ش���ب �لأدبيات �ل�شرت�كي���ة �لكال�شيكية، 
م���ن دون حتمي���ل �لرجل �أكرث من طاقت���ه يف تلك �لظروف 
�لت���ي ل تتي���ح فهمًا �أعم���ق و�أكرث علمية لقو�ن���ني �ل�شر�ع 

�لطبقي.
لك���ن مور يظ���ل رج���ل �لدولة �لالم���ع و�ملثق���ف �لتنويري 
و�ملو�ط���ن �لنكلي���زي �ملخل�ض للعد�ل���ة �لجتماعية حتى 

وهو يف من�شب مدير �أمن �ملدينة �ل�شهرة لندن.

)*( في المقال اقتباسات للحوادث والتواريخ من 
مقدمة الرواية ومترجمتها أنجيل بطرس سمعان – 
الهيئة المصرية العامة للكتاب – 1987

عواد ناصر

المواطن اإلنكليزي ومدير األمن الشهيد

العصور تــومــاس مــور رجــل كــل 

وقف الكاردينال جون مورتون أمام ضيوفه، 
متكئاً على حافة طاولة الطعام، ليقول 
لضيوفه: “إن هذا الصبي سيكون ذا شأن 
عظيم”، وهو يشير إلى وصيفه الصغير 
توماس مور عام 1490.

وهذا ما صار عليه ذاك الصبي، نحيف البنية، 
الغارق في تأمالته المبكرة وأسئلته التي 
تكبره عمراً وشروده الذهني وهو ينظر إلى 
نقطة مضيئة في أفق بعيد.

لم يكن ذاك الشاب يهتم بمظهره وال يولي 
مالبسه أهمية تذكر ولم ينشغل بما يشغل 
أقرانه المراهقين من لهو وملذات وكأنه 
منذور للقضية الكبرى: قضية اإلنسانية، 
منذ صباه.انخراطه في سلك الرهبنة قربه 
من اهلل كأمر، عنى له، التقرب من فكرة 
العدالة، رغم تأرجحه بين منطقين: الالهوت 
والعلم.
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نشأته
ول���د توما����ض م���ور ع���ام ١٤78 يف لن���دن، لأب كان يعمل 
قا�شًي���ا، وقد متيز مور منذ �شغ���ره برجاحة �لعقل، وحبه 
للتاأم���ل وت���ذوق �ملو�شيق���ى، وع�شقه �لكب���ر للر�شم، ويف 
�أثن���اء �شبابه ذهب �إىل �أحد �أديرة لندن لعدة �شنو�ت، لكي 
ي�شب���ح رجل دي���ن، �إل �أنه مل يلبث �أن خ���رج منه ليحرتف 
مهنة �لقان���ون وليتزوج، ونظ���ًر� لنبوغ���ه �لو��شح، عمل 
بال�شل���ك �لدبلوما�ش���ي و�لربمل���اين حت���ى �أن �ملل���ك هري 

�لثامن رّقاه ملن�شب �ل�شفر.
وق���د ق���ام �ملل���ك باإعد�م م���ور، يف نهاي���ة �ملط���اف، بو�شع 
ر�أ�ش���ه من�شوب���ة يف ط���رف �إحدى �حل���ر�ب عل���ى قنطرة 
لن���دن، لتكون عربة ملن يتحدى �إر�دت���ه، وعملت �بنة مور 
»مارجري���ت« عل���ى �أن ت�شتعيد ر�أ�ض و�لده���ا بكافة �حليل 
حت���ى جنح���ت يف �لنهاي���ة يف �حل�شول عليه���ا وقد ُدفنت 

معها.
وقد قام �لبابا »بيو�ض �لثاين ع�شر« باإدر�ج ��شم )توما�ض 
مور( يف قائمة �لقدي�شني، رغم �أنه مل يكن رجل دين، ويعد 
�لإجنليز �لي���وم توما�ض مور و�حًد� من �أعظم �لرجال يف 

تاريخ �لإن�شانية.

"يوتوبيا" توماس مور
كت���ب توما�ض م���ور كتاب���ه �ل�شه���ر »يوتوبيا« �ل���ذي كان 
ل���ه �أبلغ �لعم���ق و�لتاأثر يف �لفك���ر �ل�شيا�ش���ي لالإن�شانية 
باأ�شره���ا، كم���ا �أن���ه ُيع���د و�حًد� م���ن رو�ئ���ع �لأدب �لعاملي 

وكتب فل�شفة �حلكم.
وق���د ��شتمد )م���ور( فكرة كتابه هذ� م���ن كتاب �جلمهورية 
ا  للفيل�ش���وف �ليوناين �أفالط���ون، ولقد �أ�شاف م���ور �أي�شً
بكتاب���ه كلم���ة يوتوبي���ا �إىل �لقامو����ض، و�لت���ي مل تك���ن 

موجودة من قبل، وُيق�شد بها جنة �لله يف �لأر�ض.
وينق�ش���م �لكت���اب �إىل جز�أين: �أولهما ينق���د فيه مور حياة 
�لف�شاد و�لطغيان لدى �لإجنليز يف �أو�ئل �لقرن �ل�شاد�ض 

ع�شر، وثانيهما ُي�شّور لنا جمتمع يوتوبيا �لفا�شل.
ويحك���ي لن���ا �أنه �أثن���اء �إقامت���ه يف هولند� برفق���ة �شديقه 
يقاب���ل بحاًر�، ُيدع���ى »ر�فاييل هيثل���ود�ى« ما �شاهده يف 

جزيرة يوتوبيا.

وصف الجزيرة وأهلها
ي�شفه���ا باأنه���ا على هيئة ه���الل، وعند ط���ريف هاللها يقبع 
�ملاء يف �شكون مثر، �أما خارج مينائها، فاملوج عظيم قلما 
تنج���و �شفينة من �شخوره���ا ودو�ماتها �لعنيف���ة، و�أهلها 
ق���وم �أ�شحاب ب�ش���رة بي�شاء، ذوو عي���ون زرقاء، و�شعور 

�شقر�ء، لهم قو�م طويل.
وعا�شمة �جلزيرة ت�شمى »عمورية«، بها نهر عذب رقر�ق، 
مياه���ه �شافي���ة. وتق�شم م���دن �جلزيرة عل���ى ن�شق و�حد، 
يف�ش���ل ب���ني كل مدين���ة و�أخرى ع���دة �أمي���ال، وتنت�شر يف 
�أرجائه���ا �ملر�ع���ي �خل�ش���ر�ء و�لأ�شجار �لو�رف���ة، ويتقن 
�أه���ل �جلزي���رة رج���اًل ون�ش���اًء �أعم���ال �لزر�ع���ة وتربي���ة 
�لدو�جن و�ملا�شية، وي�شكنون يف بيوت مفتوحة لي�ض لها 
قف���ل �أو مفتاح، فهن���اك قرعة تتم كل ع�ش���ر �شنو�ت يتبادل 
فيه���ا �أهل �جلزيرة بيوته���م، و�ملكونة م���ن ثالثة طو�بق، 
حتده���ا حديق���ة و��شع���ة فّو�ح���ة بكل م���ا ي�ش���ر �لنظر من 

�لفاكهة و�خل�شرو�ت.
وتع���د �لنظاف���ة ه���ي �ل�شم���ة �ل�شائ���دة يف كل م���كان عل���ى 
�جلزي���رة، ويرتدي �أه���ل يوتوبيا زًيا موح���ًد� يتكون من 
�ل�شوف ذي �للون �لطبيعي �شتاًء، و�لتيل نا�شع �لبيا�ض 
�شيًف���ا، و�ن كانت هناك �ختالفات طفيفة متيز �لرجال عن 

�لن�شاء، و�لآن�شات عن �ل�شيد�ت.
نظام الحكم والعمل في يوتوبيا

وكل مدين���ة يف �جلزيرة تنتخب ممثلني له���ا ُيطلق عليهم 
)�ل�شيفوجر�ن���ت(، و�لذي���ن يقوم���ون بدوره���م باختي���ار 
�لأم���ر م���ن بني �أب���رز �أربع���ة م���ن �ملر�شح���ني �ل�شاحلني، 
ويرتب���ى �ملو�ط���ن �ليوتوبي على تق���دمي �مل�شلحة �لعامة 

دوًما يف كل �لأمور.

وللمو�ط���ن بجانب �إتقانه �لزر�عة، �أن يختار حرفة �أخرى 
كاحل���د�دة �أو �لنج���ارة �أو غرهما مما حتتم���ه �شرور�ت 
ا و�جًبا على كل رجل و�مر�أة يف  �حلياة. ويعد �لعمل فر�شً
يوتوبيا ول���ه �شاعات �شت، وثمان للن���وم، وع�شر �شاعات 
من �لفر�غ، ُيحّتم فيها على �ملو�طن �أن ميالأها مبا هو نافع 
لروحه وج�شده، فدور �لله���و و�لعبث غر موجودة، �إمنا 
هن���اك قاعات ومكتب���ات لتثقي���ف �لنا�ض، و�ألع���اب ت�شاعد 
على تنمية �لعق���ل و�لذكاء، و�ألع���اب ريا�شية مثل �جلري 

و�ل�شباحة وغرها.
�أم���ا ع���ن �لطف���ال و�ل�شي���وخ و�ملر�ش���ى وم���ن يعجز عن 
�لعمل، فهوؤلء لهم و�شع مميز، يقارب و�شع �أبناء �لطبقة 

�لرثية و�لنبالء يف �لأمم خارج يوتوبيا.

نظام األسرة واإلنتاج
ونظام �لأ�شرة يف يوتوبيا هو نظام دقيق للغاية، فالأبناء 
�ملتزوجون و�لإخوة يقومون بالعي�ض مع �لأب و�لأم، ول 
يج���ب �أن يق���ل عددهم عن ع�شرة �أف���ر�د، ويف نف�ض �لوقت 
يجب �أل يتخطو� �شتة ع�شر فرًد�، فاإن ز�دو� ُيوؤخذ �لأطفال 
�لز�ئدون لأ�ش���ر لديهم نق�ض يف �لعدد، وذلك للحفاظ على 

تنا�شب عدد �ل�شكان مع �ملو�رد �لطبيعية �ملتاحة لديهم.
وك���ذ� يوجد �لعديد من �مل�شت�شفيات مبدن �جلزيرة، وهي 

غاية يف �لنظام و�لنظافة، ُيعالج فيها �ملو�طن باملجان.
ويجتم���ع �أه���ل يوتوبي���ا لتن���اول �لطع���ام يف جماع���ات، 
ووفًقا ملو�عيد منظمة، ولهم طقو�شهم �خلا�شة عند تناول 
�لطع���ام. وجتل����ض �لأمه���ات �ملر�شع���ات ومعه���م �لأطفال 
يف �ش���ن �خلام�ش���ة يف قاعات به���ا �لأر�جي���ح و�ملهود، �أما 
�لرجال و�لن�شاء فيجل�ض كل منهم يف جانب، وقبل تناول 
�لطعام يقوم���ون بقر�ءة �أحد �لكتب، يعقبها مناق�شة حول 
م���ا جاء بالكتاب، ويتم �إ�ش���ر�ك �ل�شغار فوق �خلام�شة يف 
هذه �ملناق�شة، ثم يتناولون �لع�شاء على �أنغام �ملو�شيقى.

وفيم���ا يخ�ض �للحوم، فيوجد �ملجزر �لعام خارج �ملدينة، 
وميار����ض مهن���ة �جل���ز�رة خ���دم �أو �أج���ر�ء م���ن �لأجانب 
ُيعه���د لهم مبثل هذه �ملهام �لو�شيع���ة، من وجهة نظر �أهل 
�جلزي���رة. فهم يجدون �أن مهن���ة مثل �جلز�رة تق�شى على 
خ�ش���ال �لرحم���ة و�لعط���ف يف نف����ض �لإن�شان، كم���ا �أنهم 
ُيحّرم���ون �ل�شي���د ملا فيه من ق�شوة يف قت���ل حيو�ن بريء 

ل ذنب له.
ويوج���د بكل مدينة على �جلزيرة خم���ازن عامة، ي�شتطيع 
رب �لأ�ش���رة �أن ياأخذ منها ما ي�شاء وفًقا لحتياجاته بدون 
ثم���ن، ومن َث���َمّ جند �أن���ه لي�ض هن���اك �شرق���ة �أو طمع على 

�جلزيرة.
ويتمي���ز نظام �لإنت���اج يف يوتوبيا بالكتف���اء �لذ�تي، فما 
ينق����ض �إقلي���م ُيكمله �إقلي���م �آخر، و�إذ� ح�ش���ل فائ�ض كبر 
يف �لإنت���اج ز�د ع���ن �حل���د، فُيوزع ج���زء منه عل���ى فقر�ء 
�لبالد �خلارجية، و�لباقي ُي�شتبدل �أوًل مبعدن �حلديد ثم 

بالذهب و�لف�شة.
و�لذه���ب و�لف�ش���ة له���م حكاية غريب���ة مع �أه���ل �جلزيرة، 
فه���م ي�شتاأج���رون به جن���وًد� مرتزقة على �أعل���ى م�شتوى، 
ويف نف�ض �لوق���ت ينظرون لهذه �لعم���الت نظرة �حتقار، 

ويعدونها عالمة على �لف�شاد و�ل�شر.

نظام الدفاع والزواج
ا حماربون �شجعان، وجهاز خمابر�ت  ويوج���د لديهم �أي�شً
ممتاز، يحاولون �حلفاظ على ما منو� به من �شعادة، و�أن 
يكّف���و� �شر جر�نهم، ول يعرتف �أهل يوتوبيا باملعاهد�ت 
و�لتفاقي���ات، فه���ي �أ�شي���اء ي�شه���ل خمالفته���ا م���ن وجه���ة 
نظرهم، لهذ� فه���م دوًما على �أهبة �ل�شتعد�د، لأي حماولة 
م���ن جان���ب �أي بل���د �أو �شخ����ض يج���روؤ عل���ى حماربته���م، 
لون دوًما حي���ل �ل�شيا�شة �ملاكرة على �إر�قة �لدماء،  وُيف�شّ
وتق���ف �لزوج���ات �إىل جان���ب �أزو�جه���ن يف �حل���رب �شًد� 

لأزرهم.
ونظام �ل���زو�ج لديهم له قو�عد معين���ة، فالرجل ل يتزوج 
�إل �م���ر�أة و�ح���دة، ول ط���الق لديه���م �إل �إذ� وقعت جرمية 
�لزن���ا، �أو �ل�شذوذ يف �ملعاملة من قبل �أحد �لزوجني، و�إذ� 
ت�شّب���ب �أحدهما يف وقوع �لط���الق فُيحرم من �لزو�ج مرة 
�أخ���رى، ومن ي���زين ُينق���ل �ىل مرتبة �خل���دم �أو �لأجر�ء، 
وقب���ل �لزو�ج ُيجّرد �لرجل و�ملر�أة من ثيابهما عاريني يف 

توماس مور: رجل السياسة الذي أصبح قديًسا

يتقدم إلى المقصلة، بادي الوهن، نتيجة لتعذيبه الشديد في السجن، وفي هدوء يطلب من الضابط 
المرافق له معاونته على الصعود إلى المقصلة، مردًفا طلبه بعبارته الشهيرة:

هأنذا أموت في سبيل الكنيسة، خادم الملك األمين، ولكن خادم اهلل أواًل.
هو السير »توماس مور« أحد أشهر سياسيي عصره، والمعروف عنه نزاهته، وبعده عن الفساد، في عصر 

كان الفساد فيه القاعدة وليس االستثناء.
ب بالسفاح، نظًرا لطغيانه الشديد، يطمع في الزواج من امرأة  كان الملك »هنري الثامن« والذي ُلِقّ

تدعى »آن بولين«، وذلك أثناء حياة زوجته األولى. ولما كانت القوانين الكنسية تمنعه في ذلك الوقت، 
فأخذ يضغط ويلح على السير »توماس مور« الذي كان له نفوذ وعالقات واسعة وقوية، كي يساعده في 

استخراج فتوى ببطالن زواجه من زوجته األولى، وفي المقابل يقسم له مرو يمين الوالء باعتباره رئيس 
الكنيسة، في حين أن هذا اللقب كان من حق البابا وحده.

ولكن لم يضعف مور أو يلين، فألقاه الملك في معتقل برج لندن الرهيب، وتم تعذيبه عذاًبا شديًدا، 
وعندما نجح الملك في إجبار رجال الدين فيما يريده، أصدر أمره بإعدام مور بعد محاكمة هزلية، ولقد أثار 

إعدام مور ضجة هائلة، واستنكاًرا كبيًرا في أوروبا ضد الملك.
وجدير بالذكر أنه بعد ثالث سنوات من زواج الملك بـ آن بولين، زهد فيها ولّفق لها تهمة الخيانة الزوجية، 

ومن َثمَّ أعدمها ليتزوج من امرأة ثالثة.

احمد الديب
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م����ع �أن �أغل����ب �ملثقف����ني يف �لق����رن �ل�شاد�ض ع�شر كان����و� يقر�أون 
باللغت����ني �لإغريقي����ة و�لالتيني����ة، فاإن����ه �شريًع����ا ما دخل����ت كلمة 
utopia �للغ����ات �لأوروبي����ة �لأخ����رى م����ع ن�ش����ر كت����اب مور 
بالأملانية يف عام ١٥٢٤، و�لإيطالية يف عام ١٥٤8، و�لفرن�شية 
يف ع����ام ١٥٥٠. ونظ����ًر� لأن مور ق����د عار�ض ترجم����ة كتابه �إىل 
�لإجنليزية، فلم ُيتح �لكتاب بالإجنليزية حتى عام ١٥٥١ عندما 

ترجمه �شهره.
ر مور �شفين����ة تكت�شف جزيرة غر  ويف كتاب����ه »يوتوبي����ا«، �شوَّ
معروفة تاأ�ش�ض عليها جمتمع قائم على م�شاو�ة و��شعة �لنطاق، 
لكن����ه كان ُيحكم����ه رجال حكماء كب����ار �ل�شن. �إن����ه جمتمع هرمي 
� وعقوب����ات قا�شية، لكن����ه كان  �أب����وي، ل����ه قو�ن����ني �شارم����ة ج����دًّ
����ر حياة ملو�طنيه �أف�شل كثًر� م����ن �حلياة �ملتوفرة ملو�طني  يوفِّ
�إجنلرت� حينها. تلك ه����ي خ�شائ�ض �ليوتوبيا. �إنها تتحدث عن 
�أماك����ن طيب����ة )ت�شبح فيم����ا بعُد �شيئ����ة(، ومتثلها كم����ا لو كانت 
ر  حقيقية، فت�شتعر�ض �أنا�ًش����ا يعي�شون حياتهم �ليومية، وت�شوِّ
�ل����زو�ج و�لأ�ش����رة و�لرتبية و�لوجبات و�لعم����ل وما �شابه ذلك، 
�إ�شاف����ة �إىل �لنظ����م �ل�شيا�شي����ة و�لقت�شادية. �إن ه����ذ� �لت�شوير 
ل �حلادث يف �حلياة �ليومية هو ما مييز �ليوتوبيا، وما  للتح����وُّ

�ليوتوبية �إل هذ� �لتحول يف جمريات �حلياة �ليومية.
ا  �ش����كل ١: كان توما�ض م����ور )١٤78–١٥3٥( حمامًيا و�شيا�شيًّ
����ه �إن�شاين ينتمي لع�شر  ����ا معروًفا باأنه ذو توجُّ وكاتًب����ا �إجنليزيًّ
�لنه�شة، ومناه�ض حلركة �لإ�ش����الح �لربوت�شتانتي. �أَْنَعَم عليه 
هري �لثامن برتبة فار�����ض نظر خدماته �لتي قدمها له، و�أُعدم 
ب�شبب رف�شه �لتوقيع على ق�َشم يعرتف فيه بهري �لثامن رئي�ًشا 
للكني�شة يف �إجنلرت�، و�أعلنت����ه �لكني�شة �لكاثوليكية �لرومانية 
قدي�ًش����ا يف ع����ام ١٩3٥. و�أ�شه����ر كتبه كان »يوتوبي����ا« )١٥١٦(. 
وق����د ر�شم هانز هولباين �ل�شغ����ر )١٤٩8 تقريًبا–١٥٤3( هذه 

�للوحة �ل�شهرة ملور يف عام ١٥٢7.
رغ����م �أن توما�����ض م����ور هو َم����ن �شك كلم����ة »يوتوبي����ا«، فللفكرة 
ا تاريخ طويل ومعقد؛ فقد ظهرت �لفكرة قبل �بتكار  نف�شه����ا فعليًّ
م����ور للكلم����ة بوقت طوي����ل، و�أُ�شيف����ت �إىل �للغة كلم����ات �أخرى 
لو�شف �أن����و�ع خمتلفة من �ليوتوبيات، مث����ل »دي�شتوبيا« �لتي 
تعن����ي �مل����كان �ل�شي����ئ، و�لت����ي ��شتخدمه����ا لأول م����رة، على قدر 
علمن����ا، هري لوي�ض ي����وجن )�ملولود يف ع����ام ١٦٩٤( وذلك يف 
عام ١7٤7 يف عمله »يوتوبيا: �أو �أيام �أبوللو �لذهبية«، و�أ�شبح 
 — � ��شتخد�مه����ا �شائًع����ا �لآن. و�أم�شى — منذ وق����ت مبكر جدًّ
ف �شيٍء ما باأنه »يوتوبي« طريقة ل�شرف �لنظر عنه؛ لكونه  و�شْ

غر و�قعي.
نون روؤًى  د�ئًما م����ا ي�شتاء �لنا�ض م����ن ظروف معي�شته����م، وُيكوِّ
حلي����اة �أف�شل و�أطول، ويتطلعون حلي����اة �أح�شن و�أبدية ت�شتمر 
بعد �ملوت. ويف بع�ض �لأحيان، �شاور �لبع�َض �لقلُق من �حتمال 
�أن يعي�شو� حياة �أ�شو�أ بعد �ملمات، و�عتقدو� �أنه مهما كان �شوء 
ه����ذه �حلياة، فيمكن �أن ت�شب����ح �أ�شو�أ؛ وِمن َثمَّ َظَهَر �أول �نق�شام 

.� كبر يف �ليوتوبية بني �لأف�شل و�لأ�شو�أ يف وقت مبكر جدًّ
ل ميكنن����ا معرفة متى حلم �أحدهم لأول م����رة بحياة �أف�شل، لكن 
ا كان  يج����ب �أن نعتمد عل����ى �أوىل �لروؤى �لت����ي و�شلت �إلين����ا، �أيًّ
�أ�شحابه����ا وثقافاتهم، وهذه �لروؤى موجودة يف �أقدم �ل�شجالت 
�ملكتوبة �لتي و�شلت �إلينا، مثل �أحد �لألو�ح �ل�شومرية �لطينية 
�ل����ذي يعود تاريخه لعام ٢٠٠٠ قبل �مليالد. كانت �لروؤى �لأوىل 
لليوتوبي����ا �أ�شب����ه كثًر� بالأحالم، �لتي مل يك����ن للب�شر فيها دخٌل 
����ا؛ �أْي �شيًئا يحدث على نحو طبيعي �أو ب�شبب م�شيئة �أحد  نهائيًّ

�لآلهة.
كل �أ�ش����كال �ليوتوبي����ا تطرح �أ�شئل����ة؛ فهي ت�ش����األ �إن كان ميكن 
حت�شني �لطريقة �لتي نحيا بها، وجتيب باأنه ميكن ذلك، ويقارن 
ح  �أغلبه����ا بني �حلي����اة �حلالية و�حلي����اة يف �ليوتوبي����ا، وتو�شِّ
�أوج����ه �خلطاأ يف �لطريقة �لتي نحيا به����ا �لآن؛ وبذلك تقرتح ما 

ينبغي �لقيام به لتح�شني �لأو�شاع.
كم����ا هو �حل����ال م����ع �أغل����ب �ملو�شوع����ات، ثم����ة �ختالف����ات على 
�لتعري����ف. �إحدى �مل�شائل �لتي حتر �لنا�ض د�ئًما تن�شاأ من عدم 
�لتمييز بني �ليوتوبية باعتبارها فكرة عامة، و�لأدب �ليوتوبي 
باعتب����اره فرًعا من ف����روع �لأدب؛ فاليوتوبية ت�شر �إىل �لأحالم 
و�لكو�بي�����ض �ملتعلقة بال�شبل �لتي تنظم بها �جلماعات �لب�شرية 
حيو�ته����ا، �لتي عادًة م����ا ت�شع ت�شوًر� ملجتم����ع خمتلف كليًّا عن 
�ملجتم����ع �لذي يعي�����ض فيه �حلاملون. و�ليوتوبي����ة، على �لعك�ض 
ز على �حلي����اة �ليومية،  م����ن معظ����م �لنظريات �لجتماعي����ة، تركِّ
�إ�شاف����ة �إىل �مل�شكالت �ملتعلقة بالأم����ور �لقت�شادية و�ل�شيا�شية 

و�لجتماعية.

ا “ تاليف   عن كتاب “ اليوتوبية: مقدمة قصيرة جدًّ
“اليمان تاور سارجنت “

ح�شور مندوبني من �أ�شرتيهما، حتى يكون كل منهما على 
بينة من �أي عيوب ج�شمانية موجودة يف �أحدهما.

تتمي���ز يوتوبي���ا بحري���ة �لعتق���اد، ف���كل �إن�شان ح���ر فيما 
يعتق���ده، دومن���ا �إك���ر�ه �أو �إجب���ار، وتغل���ب عل���ى جمي���ع 

�ملعامالت فيما بينهم �لتو�د و�لرت�حم.

نهاية الرحلة
ويف نهاي���ة �لكت���اب، ي�شع���ر �لبّحار »ر�فايي���ل هيثلود�ى« 
بالتعب من �حلديث عن مدينة يوتوبيا، في�شتاأذن من مور 
و�شدي���ق، ثم يع���ود مور بعده���ا �إىل �إجنل���رت�، ويكت�شف 
�أن���ه ن�شي �أن ي�ش���األ �لبحار عن موقع �جلزي���رة �ل�شعيدة، 
وعندما عاد �إىل هولند� مرة �أخرى لي�شاأله، وجد �أنه �أبحر 

من جديد �إىل �أر��ٍض �أخرى.
لق���د �شّم���ن توما�ض م���ور يف كتابه »يوتوبي���ا« �لكثر من 
�ملفاهي���م، مثل �مل�شاو�ة بني �لرج���ل و�ملر�أة، و�لدعوة �إىل 
�لت�شام���ح بني �لعقائد، و�شور م���ن �ل�شرت�كية يف توزيع 
�ل���رثوة ب���ني �لنا����ض. لقد كان���ت يوتوبي���ا نق���ًد� م�شتنًر� 
ملفا�ش���د ع�ش���ره، ودعوة حقيقي���ة �إىل عامل مث���ايل ي�شوده 
�حلب و�لوئام، فهل ي�شتطيع بنو �لب�شر حتقيق �ليوتوبيا 

يف �أي ع�شر من �لع�شور؟

عن موقع ) اضاءات (

اليوتوبيات حقائق لم تنضج بعد

صاغ توماس مور )14٧٨–1٥٣٥( 
كلمة »يوتوبيا« لتكون اسم 
البلد الخيالي الذي وصفه في 
كتابه القصير الذي ظهر في عام 
1٥1٦، والمنشور بالالتينية تحت 
ا  اسم »كتاب مفيد وممتع حقًّ
عن الحكومة الُمْثَلى للجمهورية 
اة  والجزيرة الجديدة الُمسمَّ
يوتوبيا«، والمعروف اآلن باسم 
»يوتوبيا«. والمقابل اإلنجليزي 
لكلمة يوتوبيا utopia مأخوذ 
من الكلمة اإلغريقية topos التي 
تعني مكاًنا أو موقًعا، والحرف 
u مأخوذ من البادئة ou التي 
تعني ال أو بدون. وفي كتاب 
مور »ستة أسطر عن جزيرة 
يوتوبيا«، قدم للقارئ قصيدة 
 Eutopia تطلق على يوتوبيا كلمة
(أي األرض السعيدة أو المكان 
الطيب(. نتيجًة لذلك، أصبحت 
كلمة يوتوبيا، التي تعني الَمكان 
أو ليس في أي مكان، تشير إلى 
مكان طيب غير موجود.
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ول����د توما�ض م����ور يف لندن عام ١٤77 ودر�����ض �لعلوم، ثم 
�لتح����ق بجامع����ة �أك�شفورد حي����ث در�ض �للغت����ني �لالتينية 
و�ليوناني����ة �إ�شافة �إىل علم �لالهوت وغره. وكانت ميوله 
�لديني����ة طاغية عل����ى �شخ�شيته لدرجة �أن����ه فّكر يف مرحلة 
حم����ددة �أن يه����ب حياته للرهبن����ة. غر �أنه ع����اد فاآثر در��شة 
�حلق����وق، وغ����د� حماميًا بن�ش����ح من و�ل����ده، ومار�ض مهنة 
�ملحام����اة ثم دخ����ل جمل�ض �لعم����وم )�لربملان( ع����ام ١٥٠٤، 
م����ن ناحي����ة �أخ����رى، تنازع����ت حياة م����ور �ل�شيا�شي����ة ثالثة 
عنا�ش����ر �أ�شا�شية ر�فقته حتى �إعد�مه، هي: �لتز�مه �لعميق 
وولوؤه  �ل�شيا�شي����ة،  و�أف����كاره  �لكاثوليكي����ة،  بالكني�ش����ة 

للعر�ض �لإجنليزي.
�ل����ولء�ت، م����ور لتخل����ق  �أو  جتاذب����ت ه����ذه �لنتم����اء�ت، 
�شخ�شية فري����دة من نوعها يف تاري����خ �إجنلرت�. و��شتطاع 
�لرجل �أن ميار�ض �لنتم����اء�ت �لثالثة ب�شكل مّطرد، فتدرج 
�شريع����ًا يف �ملنا�شب نتيج����ة قربه من �مللك ه����ري �لثامن، 
تل����ك �ل�شخ�شي����ة �لعميقة و�لدموي����ة يف �آن و�ح����د. وعينه 
هري يف من�شب كبر م�شت�شاريه ملز�ياه �لفكرية وحنكته 
�ل�شيا�شية �لالمعة، ثم �أ�شبح وزيرً� للمالية وظل على قربه 
م����ن �مللك. و�زد�دت، م����ن ثم، �أهمية هذ� �ملفّك����ر و�ل�شيا�شي 
مع بد�ية ظه����ور حركة »�لإ�شالح �لدين����ي« �لربوت�شتانتية 
Protestant يف �أوروبا �لتي قادها �لر�هب �لأملاين مارتن 

لوثر. وكان لوثر قد حتّدى �ل�شلطة �ملطلقة للبابا وكني�شته 
يف روم����ا، خا�ش����ة، م����ا يتعلق بفك����رة �خلال�����ض يف �لدنيا 
و�لآخرة، �لتي ر�أى لوثر �أنها لي�شت بيد �لبابا وكني�شته بل 

تتحقق من خالل �لتوبة وعالقة �لإن�شان بربه.
يف ذلك �لوقت كان هري �لثامن مقّربًا من �لبابا، و�شرعان 
م����ا ��شتع����ان بجهود م����ور للرّد عل����ى مارتن لوث����ر من خالل 
�لكت����اب �ل�شهر »يف �لدفاع عن �ملقّد�ش����ات �ل�شبع«، وهو ما 
رفع �شاأنه بالن�شبة للعر�����ض لي�ض فقط ك�شيا�شي، بل كمفكر 
�أي�شًا، وهي �شلعة كانت �شبه نادرة يف �لبالط �لإجنليزي.

وحق����ًا، كّر�ض مور �لكث����ر من وقت����ه يف �لدر��شة و�لتفكر 
يف �لظ����روف �ل�شيا�شية و�لدينية. وكان����ت �شد�قته للمفّكر 
و�لع����امل �لإن�شاين �لهولندي �إر��شمو�����ض Erasmus، �أحد 
ق����ادة فكر �لإ�شالح �ل�شيا�شي و�لإن�ش����اين يف �أوروبا، ذ�ت 
�أث����ر كبر يف حيات����ه حيث تبادل �لأفكار و�ل����روؤى، و�أ�ّش�شا 
مع����ًا ما ي�شمى بالتي����ار �لإن�ش����اين Humanism يف �لفكر 

�لأوروبي �حلديث، و�أثر �أحدهما على �لآخر.
ويف لن����دن ��شت�شاف مور �إر��شمو�ض، وكتب �لأخر خالل 
ه����ذه �لفرتة �أحد �أه����م كتاباته و�أهد�ه����ا �إىل �شديقه. �إل �أن 
مور كانت له �أفكاره �خلا�شة، �إذ عكف على كتابة و�حد من 
�أه����م �لكتب يف ع�شر �لإ�شالح �شم����اه »يوتوبيا« و��شطلح 
عل����ى ترجم����ة ه����ذ� �لعم����ل ب�»�ملدين����ة �لفا�شل����ة« �أو »�ملدينة 
�ملثالية«. ومن ثم، ن�شره له �إر��شمو�ض بالالتينية يف مدينة 
لوفان �لبلجيكية، و�أغلب �لظن �أن هذ� �لكتاب �ملهم مل يدخل 
�إجنل����رت� �إل بعد موت مور. هذ� ج�ّش����د �أفكار مور �ملرتبطة 
بالنتم����اء�ت �لثالث����ة �لتي �أث����رت عليه، فهو مزي����ج لنق�ض 
�ل�شيا�شي����ة �لإجنليزية وف�شاده����ا وروؤيته لالأ�شلوب �لأمثل 
لإد�رة �لدولة، �إل �أن �لأهم هو �لبعد �لروحي لالإن�شانية يف 

�إد�رة �ل�شيا�شية �شو�ء للعر�ض �أو �ملو�طن �لب�شيط.
يرتك����ز كت����اب »يوتوبيا« عل����ى �شل�شلة من �حل����و�ر�ت �لتي 
جت�ّش����د فك����ر �لإ�ش����الح، �إذ تاأثر م����ور ب�»�ملدين����ة �لفا�شلة«، 
�لت����ي وردت يف فكر �لفيل�شوف �ليون����اين �أفالطون و�لتي 
ج�ّشدها خياله يف �إحدى �جلزر �لتي ��شتك�شفها �مل�شتك�شف 
�أمركو في�شبوت�شي )�لذي حملت �لقارة �لأمركية ��شمه( .
ولق����د و�ش����ع م����ور روؤيته مل����ا يج����ب �أن تكون علي����ه �لإد�رة 
�ل�شيا�شي����ة و�لقت�شادية لهذه �جلزيرة �لتي يعي�ض �شكانها 
يف حالة �شالم على �أ�شا�ض �شيوعي بد�ئي )م�شاعي( ممتد، 
ور�أى �أن ن����زع مفهوم �ملُلكية �لفردية ه����و �أ�شا�ض �ل�شعادة، 
ذل����ك �أنه ل توجد - يف ه����ذه �حلالة - �حلاجة �إىل �ملال، لأن 
كل �شخ�ض ياأخذ ما يريد ويعمل وفقًا لقدر�ته. و�عترب مور 
�أن �جل�شع �لإن�شاين �أ�شا�ض كل �شيء �شلبي، وهو ما يخلق 
�لطبقي����ة يف �ملجتمع����ات. ومن ث����م، ل بد م����ن �لق�شاء على 
�لطبقية بن����زع �مل�شلحة �لفردية، متغلب����ًا بذلك على م�شكلة 

�شوء توزيع �لدخل يف �لدولة.
�أي�ش����ًا �آم����ن توما�����ض م����ور �أن �لإن�شان بطبيعت����ه خّر غر 
�أن ظ����روف �حلي����اة و�لبيئة �ملحيطة به ُت����ربز �أ�شو�أ ما فيه، 
وتدفعه نحو �لرذيلة �أو �جل�شع. و�إىل جانب �أ�شا�شيات هذ� 
�ملجتمع ي�شاف �إليه عن�شر �لف�شيلة �لتي ي�شتقيها مور من 
�مل�شيحية. وهو يرى �أن �لدين )�مل�شيحي، يف حالته( مينح 
�ملو�ط����ن �لف�شيل����ة و�ل�شع����ادة يف �آن و�حد م����ن خالل حثه 

على فعل �خلر د�ئمًا.
ويبل����ِور مور يف �لكتاب �أي�شًا نظري����ة �شديدة �لرت�بط بني 
�لدي����ن و�لفك����ر �لإن�ش����اين، موؤد�ه����ا �أن �ل�شع����ادة �حلقيقية 
لالإن�ش����ان لي�ش����ت يف �لقتن����اء ب����ل يف �لعطاء، لك����ون متعة 
م�شاع����دة �لغ����ر و�ش����د حاجته����م �أك����رب بكثر م����ن �أي متعة 
�أخ����رى. ويوؤمن �أن �أ�شا�ض �لدين يف هذه »�ملدينة �لفا�شلة« 
ه����و �لإمي����ان بالله و�لعتق����اد باليوم �لآخر، وه����و ما يكفل 
ن����زع �أي ن����وع من �أن����و�ع �لتط����رف... مبا �أن ه����دف �لدين 

توحيد �لنا�ض ل تق�شيمهم على �أ�ش�ض مذهبية.
و�ق����ع �لأم����ر �أن هذ� �لكت����اب، على �لرغم م����ن �أنه يف حقيقة 
�لأم����ر فكرة غ����ر م�شتحدثة، بل �شب����ق �أن تعر�ض �أفالطون 
جلو�نب كثرة منها، فاإن �لقيمة �مل�شافة لهذ� �لعمل متثلت 
يف �أن����ه كان �أد�ة لربط مفهوم �لإن�شاني����ة بالدين يف �لعامل 
�لغرب����ي، بجان����ب ما مثله م����ن روؤي����ة نقدية �شدي����دة لو�قع 
�ل�شيا�ش����ة �لإجنليزي����ة و�لأوروبي����ة على حد �ش����و�ء. كذلك 
فاإن����ه مّثل �أ�شا�ش����ًا لفكر م�شاب����ه تبناه بع�����ض �ملفكرين فيما 
بع����د ملحاول����ة �لو�ش����ول �إىل �ملعادل����ة �ل�شيا�شي����ة و�لدينية 

و�لقت�شادية و�لجتماعية �لتي ر�أوها منا�شبة.
يف كل �لأح����و�ل، ف����اإن م����ور �شرع����ان م����ا ��شط����دم باملل����ك 
ه����ري �لثام����ن، ول �شيم����ا عندم����ا �أخ����ذ يعار�����ض تدريجيًا 
�شيا�شة فر�ض ه����ري �شر�ئب باهظة على �ملو�طن ما دفعه 

لال�شتقالة من �لربملان.
ث����م ج����اءت �مل�شكل����ة �لتالي����ة، وه����ي رغب����ة �ملل����ك يف طالق 
زوجته كاترين �لأر�غو�نية لعجزها عن �إجناب ويل للعهد، 
وه����و ما عار�شه مور ب�ش����دة ��شتنادً� للمذه����ب �لكاثوليكي 
�لر�ف�����ض كليًا للطالق. بذ�، بات م����ور يف �شد�م مبا�شر مع 
ه����ري �لثام����ن، �إل �أن �ل�ش����د�م و�ش����ل ذروته عندم����ا �أعلن 
�ملل����ك تعديل �شكل �لكني�شة �لإجنليزية و�إخر�جها من حتت 
�لعب����اءة �لكاثوليكية وتن�شيب نف�ش����ه رئي�شًا للكني�شة. هذ� 
�لأم����ر رف�شه مور �ش����كاًل ومو�شوعًا ورف�����ض �لتوقيع على 
�ملر��شي����م �مللكية �ملت�شل����ة بهذ� �لغر�ض، وه����و ما دفع �مللك 
لتهامه باخليانة �لعظمى و�إعد�مه عام ١٥3٥، وبعد �أربعة 
ق����رون، �أعلن بابا �لفاتي����كان توما�ض مور »قدي�ش����ًا« تقديرً� 

لدفاعه عن �لكني�شة �لكاثوليكية.
حقيق����ة �لأمر �أن توما�ض م����ور يعد من �ل�شخ�شيات �لبارزة 
�ملوؤث����رة يف �لفك����ر �لإجنلي����زي و�لإن�ش����اين رغ����م بد�ئي����ة 
�أف����كاره �لتي �أثب����ت �لتاري����خ �شاآلة حجمه����ا. ولكن �خليال 
�لإن�ش����اين يظل من �لو�شائل �ملهمة لتطوير �لفكر �ل�شيا�شي 
و�لجتماع����ي، ذلك �أن كرثة من �لأفكار �لتي طرحت على مّر 
�لع�ش����ور مل متثل قيمة يف حد ذ�ته����ا ولكنها �شكلت خطوة 
موؤث����رة يف تط����ّور �لفكر �لإن�ش����اين. ولقد ��شته����رت مقولة 
�لفيل�شوف و�لأدي����ب �لفرن�شي فولتر يف رو�يته �ل�شهرة 
»كاندي����د«، عندما كان �لبط����ل يت�شاءل مع حماوره فيقول له 
»�إن ه����ذ� �لعامل هو �أف�ش����ل �ملتاح« - وهي فكرة ماأخوذة عن 
�لفيل�ش����وف �لأمل����اين ليبن����ز -، لكن يب����دو �أن فكر مور ميثل 

�لنقي�ض �لتام لهذه �ملقولة.

عن صحيفة الشرق االوسط

من التاريخ: توماس مور وتأثيره

الكلمات األخيرة التي نطق بها توماس مور، 
أحد أشهر الساسة والفالسفة اإلنجليز في 
القرن السادس عشر قبيل الركوع على ركبتيه 
استعداداً لضرب عنقه تنفيذاً لحكم اإلعدام 
الصادر بحقه بتهمة الخيانة العظمى من الملك 
هنري الثامن كانت »سأظل خادماً للملك لكنني، 
قبله، خادم للرب «.

بعد هذه الكلمات انتهت حياة مور ولكن ليس 
سيرته الفكرية والسياسية، ليجسد قرنين أو 
ثالثة من المشاكل الدينية والسياسية التي 
عصفت بأوروبا واستقرارها، وراح ضحيتها 
ماليين من البشر في خضم ما يوصف بـ»اإلصالح 
الديني« وكسر شوكة بابا الفاتيكان رأس الكنيسة 
الكاثوليكية. في هذه الحقبة وجد المواطن 
- البسيط أو المثقف - في حالة ارتباك ديني 
وسياسي جراء محاوالت ملوك أوروبا وأمرائها 
الخروج من العباءة السياسية والدينية للفاتيكان 
وإصرار البابا على الدفاع عن سلطته الروحية أمام 
حركة إصالح - بل اعتراض Protest تطّور إلى تمّرد 
- واسعة النطاق باتت تهّدد كنيسته. ولقد كانت 
كلمات مور األخيرة تجسيداً حقيقياً ألزمة في 
مفهوم الشرعية بين السلطة الدينية والسلطة 
الزمنية في أوروبا.

د. محمد عبد الستار البدري
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ودرو — ول�ش���ن رج���ل ح���امل، �أو �إن �شئ���ت فق���ل كماىل 
يت�شخ���ط نظ���ام �لأمم ويت���ربم به ويرى في���ه �أ�شل �ل�شر 
ور�أ����ض �لبالء ويود �أن يديل من���ه، و�أن يبدله من ف�شاده 
�شالًحا. فهو من طر�ز توما�ض مور �شاحب »�ليوتوبيا« 
وه���و كت���اب لذي���ذ ظري���ف يذكرنا ب���ه ومبوؤلفه م���ا يبذله 
ول�ش���ن من �ملجه���ود�ت لإعادّه تنظيم �لع���امل على قو�عد 
�حلق و�لع���دل و�حلري���ة — نقول »كت���اب لذيذ ظريف« 
ول نخ�ش���ى لئمة �لع���ار فيه لأنا ل نتنق�ش���ه و�إمنا نعنى 
�أن حماول���ة ف���رد �إ�شالح ما فى �لدنيا من خلل ل ميكن �أن 
يكون �إل فكاهة ي�شحك من جر�أتها �لقدر — ولكنها على 
هذ� فكاهة جليلة تبعث �لرجاء وتن�شئ �لأمل فى حتقيق 

… �مل�شتحيل!!
ونظ���ام حي���اة �لأمم لي����ض م���ن �شن���ع �شان���ع ول و�شع 
و��ش���ع، ولكنم���ا يتك���ون عل���ى �لأده���ار و�لأحق���اب — 
كجز�ئ���ر �ملرجان — وه���و يتحول ويتع���دل لأن �حلياة 
قائم���ة على �لتطور، مبنية على �لتغر، ل لأن �إن�شاًنا هنا 

�أو هناك �أر�د هذ� �أو �أ�شار به.
وق���د يظه���ر م���ن ح���ني �إىل ح���ني رج���ل يك���ون م���ن دق���ة 
�لإح�شا����ض ولط���ف �لإدر�ك بحي���ت ي�شع���ر بتي���ار �لزمن 
و�جتاه �لتدفق فى جمرى �حلياة فيعالج �لعبارة عن هذ� 
�ل���ذى تولته م�شاع���ره، وتعلقت به مد�رك���ه، ويحاول �أن 
ينط���ق بل�شان �حلو�دث. ويكون من ق���وة �خليال وفرط 
�لعت���د�د بالنف�ض بحيث يح�ش���ب �أن نطقه هو �ل�شحيح، 
ا  وفهمه هو �ل�شو�ب. وم���ن هذ� �لنوع ول�شن ومنه �أي�شً

توما�ض مور.
و�لنا����ض يعلمون عن �لأول ما فيه �لكفاية، �أما �لثانى فال 
يعرفه �إل �أهل �لط���الع �لو��شع ولذلك نورد هنا ترجمته 

باخت�شار.
ول���د مور فى ع���ام ١٤78 �أى فى ع�ش���ر �لنه�شة �لعلمية، 
وذه���ب �إىل �أك�شف���ورد ث���م �نتق���ل بع���د عام���ني �إىل لندن 
لدر��ش���ة �حلق���وق. وفى �حلادي���ة و�لع�شري���ن من عمره 
�نتخ���ب للربمل���ان فلم يلب���ث �أن �أح����ض به زم���الوؤه. وفى 
١٥١٥ �أر�ش���ل �إىل �لب���الد �لو�طئ���ة )هولن���دة وبلجيكا( 
وظ���ل �شه���وًر� ف���ى �أنفر����ض وبروك�ش���ل يفاو����ض ر�ش���ل 
�لإمرب�ط���ور �ش���ارل �خلام����ض. وهن���اك ع���رف »�إر�ش���م« 

و�لتق���ى زمي���ل �شباه بيرت جيل���ز و�إليه �أه���دى كتابه، ثم 
�ش���ار رئي�ض جمل�ض �لعم���وم فى ع���ام ١٥٢3، وملا �شقط 
�لوزي���ر ولزى �شار مور �أكرب رجال هرى �لثامن، فاأر�د 
�ملل���ك �أن يطل���ق م���ن زوجته فل���م ي�شايعه مور عل���ى ر�أيه 

فذهب �شحية ذلك.
وقد توخى مور فى كتابه �أن ي�شور �لدنيا كما ينبغى �أن 
تكون ل كما كان���ت فى �أيامه، و�أن ي�شف �ملدينة �لفا�شلة 
ا جاّد� فى ذلك ل  �لكامل���ة كما هى فى ذهن���ه. وكان خمل�شً
ه���ازًل ول مدل�ًشا، ولكنه �تخذ كتابه عل���ى �لرغم من هذ� 
ذريع���ة للزر�ية على �حلي���اة �لجتماعية. و�لكتاب غا�ض 
بالغم���ز�ت ومب���ا ل ب���د فى فهم���ه م���ن �لإحاط���ة باأحو�ل 
زمان���ه، ولكن كث���ًر� مما يعيب ب���ه ع�ش���ره وينعاه على 
زمانه و��شح بنّي ل يحتاج �إىل �إعنات روية �أو مر�جعة. 
وم���ن قوله: »وملا كان���ت كل �لأمم �لأخرى — يعنى غر 
يوتوبي���ا — ل تفتاأ ت���ربم �ملحالف���ات �أو تنق�شها، فاإنهم 
— �أى �أهل يوتوبيا — ل يحالفون �أمة كائنة ما كانت 
لأن �ملحالف���ات ف���ى ر�أيه���م عدمي���ة �جل���دوى. و�إذ� كانت 
رو�ب���ط �لإن�شاني���ة ل توؤل���ف ب���ني �لنا�ض فلي����ض للعهود 

و�لوعود عمل كبر �أو نفع«.
و�إىل هذ� �لر�أى مييل ول�شن و�إن خالفت حجته فى �لزهد 

فى �ملحالفات حجة مور.
و�أك���رث �لكت���اب عبارة ع���ن رو�ية حديث ج���رى بني مور 
و�شديق���ه جيل���ز م���ن ناحية وب���ني ثال���ث يدع���ى رفائيل 
�شادف���اه فى �أنفر�ض، وه���و رحالة عاد م���ن يوتوبيا بعد 
�أن لب���ث به���ا خم����ض �شنني، وعل���ى ل�شانه و�ش���ع �ملوؤلف 
و�شف هذه �لبالد �ل�شعيدة! وحكومة يوتوبيا موؤلفة من 
نف���ر يختارون ل�شنة و�حدة وميث���ل �لو�حد منهم ثالثني 
�أ�شرة ولكن وليتهم �حلكم ل متيزهم عن غرهم من �أهل 
�لب���الد. وو�جباتهم �ملفرو�شة عليهم كبرة، غر �أنهم مع 

هذ� ل يختلفون عن �شو�هم فى �أ�شاليب حياتهم.
و�حلي���اة �لجتماعية فى يوتوبيا �أ�شا�شها �لأ�شرة، وهى 
تتك���ون من عدد ل يقل عن ع�شرة �أ�شخا�ض ول يزيد على 
�شتة ع�شر، ف���اإذ� جاوز عددهم �حلد �لأق�شى نقل بع�شهم 

�إىل �أ�شرة �أخرى.
و�أه���ل يوتوبيا ل ي�شتعملون �لنق���ود فيما بينهم، ولي�ض 
عنده���م بيع ول �شر�ء لأن �خلر وف���ر وكل �مرئ و�جد 
م���ا ي�شتهى، و�إمنا ي�شتخدمون �ملال فى �لجتار مع �لأمم 
�لأخ���رى — وفيه���ا مع���ادن ثمين���ة ولكّن �أحق���ر �لأ�شياء 
و�أتفهها ت�شن���ع من �لذهب و�لف�شة، وكذلك �لأغالل �لتى 

يقيد به���ا �لأرقاء حتى ل يزهى �لنا�ض بهذين �ملعدنني �أو 
يقبلو� على �حتجانهما!

و�ل�شتق���ر�ر ف���ى يوتوبي���ا مب���اح كما هو ف���ى جمهورية 
�أفالط���ون، و�لأرقاء ُيتخذون من �ملجرمني ومن �لأغر�ب 
�لذي���ن �أغرته���م مز�ي���ا �حلياة ف���ى يوتوبي���ا بانتجاعها، 
وه���م يقوم���ون بالأعم���ال �لدنيئ���ة �لقذرة ويك���ون منهم 
�لق�شاب���ون، لأن �أه���ل يوتوبي���ا ل يرت�ش���ون �أن يذبحو� 
�ملا�شي���ة لأن ذبح �حلي���و�ن من �شاأنه �أن يبل���د �لإح�شا�ض 
بالرحم���ة �لت���ى ه���ى من خر م���ا ولد م���ع �لإن�ش���ان، ول 
ي�شمحون ملت���زوج �أن ترتبط حياته ب�شري���ك �شقيم عليل 
ي�شاهم���ه �لعي�ض حتى يغيب �أحدهم���ا �للحُد، وقو�نينهم 

قليلة ولي�ض عندهم حمامون!!
ومل يغف���ل م���ور �أم���ر �حل���رب، فق���د جع���ل �أه���ل يوتوبيا 
يذهبون �إىل �ش���رورة �لتاأهب �إذ� ��شتوجبت �حلال ذلك، 
غ���ر �أنه���م ل يرون ف���ى �حلرب جم���ًد� يجتب���ى، �أو ثمرة 
جتتن���ى ويعتق���دون �أن مما يفر�ش���ه عليه���م �لو�جب �أن 
يقاتل���و� �إذ� �عت���دت �أمة عل���ى جارتها �أو حاول���ت �إك�شاد 
د�مًي���ا عل���ى  �أن يح���رزو� ن�ش���ًر�  جتارته���ا، ويخجله���م 
�أعد�ئه���م فال يز�ل���ون فى �حل���رب �أهل رف���ق و�إبقاء على 
خ�شومه���م، و�إذ� مل يكن من �لقتال ب���د فعليهم �أن يذيعو� 
ف���ى ب���الد �لعدو �لوعد »باإج���ز�ل �لعطاء مل���ن يقتل �لأمر 
وغره ممن �أوقدو� نار �حلرب«. وهم عد� ذلك يعتمدون 
�لإح�ش���ان �إىل �لأ�ش���رى لتاأتل���ف قلوبه���م »ولأن �أكرثه���م 
مل يقات���ل عن رغب���ة فى �إه���ر�ق �لدماء و�إمن���ا �شاقته �إىل 

�حلرب طغوى �لأمر«.
�أم���ا من حيت �لعقي���دة فهم يوؤمنون بالل���ه، ول يرون من 
حقهم �أن يت�شدو� لأح���ٍد باإعناٍت من �أجل ر�أى �أو معتقد. 
وخت���ام �لكتاب زر�ي���ة و��شتطال���ة على نظ���ام �لجتماع 
�لذى ي���رتك �لنا����ض طبقت���ني: �أغنياء متبطل���ني، وفقر�ء 

متوجدين.
وه���ذه خال�شة وجي���زة ل�شورة �حلي���اة �لكاملة فى ر�أى 
مور. وقد يالحظ �أن مثل هذه �لر�ء و�ل�شور �إمنا تظهر 

فى �لع�شور �لتى توؤذن بتطور كبر.
ولع���ل �لقارئ بع���د هذ� يت�ش���اءل، وما معن���ى »يوتوبيا« 

و�أين هى؟
 فنق���ول: معناها »ل وج���ود له« وكذلك �لكم���ال فى �لدنيا 

ل �شبيل �إليه

من كتاب حصاد الهشيم الصادر عام 1924 

“�أي عد�ل���ة هن���اك يف ه���ذ� ، �ن يعي�ض نبي���ل �أو تاجر ذهب �أو 
م�ش���ريف �أو �أي �شخ����ض ل يفع���ل �شيئ���ًا �أو يف �أح�ش���ن �لأحو�ل 
يفع���ل ��شياء ل فائدة منه���ا للمجتمع، يف ت���رف ورخاء عظيمني 
مما ك�شبه ب�شورة غر م�شروعة!” هذ� ما كتبه توما�ض مور قبل 
٥٠٠ �شن���ة، وما ز�لت كلماته حمتفظ���ة بر�هنيتها و�شو�بها �ىل 

حد مده�ض  .
يتح���دث م���ور يف كتاب���ه “يوتوبيا” ع���ن �ش���رورة �لت�شامح يف 
جمتم���ع متع���دد �لأديان، وخماط���ر تركيز �ل�شلطة و�مل���ال باأيدي 
�حل���كام، و�آفة �حلرب، ويبني عامل���ًا ت�شوده �مل�شاو�ة بني �لرجل 
و�ملر�أة. بل �ن مور دعا �ىل �نخر�ط �ملر�أة يف �جلي�ض قبل ٥٠٠ 
ع���ام على رفع �حلظر عن عملها يف �لق���و�ت �مل�شلحة �لربيطانية 
مث���ال. يو�شف “يوتوبي���ا” توما�ض مور �ل���ذي ُن�شر عام ١٥١٦ 
باأن���ه عم���ل ��شتثنائ���ي يف �خلي���ال و�لفل�شف���ة �ل�شيا�شية يروي 
على ل�ش���ان �شخ�شيته �لرئي�شي���ة �لفيل�ش���وف و�لر�حالة رفائيل 
هايثل���ود�ي تاريخ يوتوبيا وجغر�فيته���ا. وي�شتعر�ض كيف �ن 
موؤ�ش����ض يوتوبيا �جلر�ل يوتوبا�ض قهر �ل���ربزخ �لذي �أُن�شاأت 
علي���ه يوتوبيا ومبجهود عظيم م���ن �لأ�شغال �لعامة �شق �لأر�ض 

لف�شل جزيرة يوتوبيا عنها.
 وينتق���ل هاثيل���ود�ي �ىل �حلديث ع���ن جمتمع يوتوبي���ا �لقائم 

عل���ى �لفك���ر �لعق���الين �لن���ر و�مللكي���ة �جلماعي���ة و�لنتاجي���ة 
�لعالي���ة ، حي���ث ل طم���ع يف �مل���ال ول ف���و�رق طبقي���ة حقيقي���ة، 
�ف���ر�ده يعي�ش���ون يف �شالم ووئ���ام، رجاله ون�ش���اوؤه متعلمون، 
يتعامل���ون م���ع بع�شه���م �لبع����ض عل���ى ق���دم �مل�ش���او�ة. ويقول 
هايثل���ود�ي �ن جمتم���ع يوتوبي���ا متف���وق عل���ى �أي جمتمع �آخر 
يف �وروبا. ويف ن����ض يتنقل بني �لفنظازيا و�ل�شخرية و�للعب 
و�مل�شروع �جلاد لبن���اء جمتمع جديد، ي�شتك�شف مور �لنظريات 
و�حلقائ���ق �لت���ي تق���ف ور�ء �حل���روب و�لنز�ع���ات �ل�شيا�شي���ة 
و�لحتقانات �لجتماعية و�عادة توزيع �لرثوة ويتخيل �حلياة 
�ليومي���ة ملو�طنني يعي�شون �حر�رً� من �خلوف و�لظلم و�لعنف 
و�ملعان���اة. وي�شر م���ور �ىل �ن يوتوبيا ل ميك���ن �ن ُتبنى دون 
وجود نقي�شها يف مكان �آخر لدر��شته وتفادي نو�ق�شه وعالته.
هارف���رد  جامع���ة  يف  �حلكومي���ة  �لد�رة  ��شت���اذ  ويالح���ظ 
�لربوفي�شور د�نيل كاربن���رت �ن “يوتوبيا” توما�ض مور “عمل 
حدي���ث كاأي عمل قر�أن���اه طيلة �لعام �حلايل ، وه���و بال ق�شة �أو 
حبكة ، بل �فكار عن دين �ملجتمع �أو �أديانه ، ونظرته �ىل �لزو�ج 
وطريق���ة �ف���ر�ده يف �حلرب وم���ا �ىل ذلك. لكنه م���ا ز�ل يحتفظ 
بجاذبي���ة �لق���ر�ءة �ملتاأ�شلة يف مادته”. وي�شي���ف �لربوفي�شور 
كاربن���رت �ن “يوتوبيا” توما�ض مور “من �أهم ما �ُشطر من ُكتب 

، وهذه �لطبعة ت�شتمر يف �إبقاء �لن�ض مزدهرً�.

عن موقع إيالف اإللكتروني

ودرو مور! وتوماس ولسن!

ابراهيم المازني

"يوتوبيا" توماس مور..  يبدو  وكأنه ُكتب اليوم
عبد االله مجيد



عل���ى مد�ر قرون ، حاول �لكثر م���ن �لأفر�د و�ملجموعات 
�لب�شرية تطبيق روؤ�هم على �أر�ض �لو�قع ، حاول �لبع�ض 
�أن يحق���ق ذل���ك من خ���الل �ل�شلط���ة ، وحاول �آخ���رون من 
خ���الل �لفك���ر و�حلكاي���ات �لجتماعية ، حت���ى �أن مارك�ض 
كتب ذ�ت ي���وم �ىل �جنلز :” �أعود بني �حلني و�لآخر �ىل 
كتاب �جلمهوري���ة ، �حللم �لذي �أر�د �أن يحققه �أفالطون ، 
جمتمع عادل يف دولة ي�شودها �لعدل و�مل�شاو�ة.. “ ، هذ� 
�ملجتم���ع �لذي و�شفه بعد وفاة �أفالطون باأكرث من ١٢٠٠ 
ع���ام فيل�ش���وف م�شلم ول���د يف ع���ام 87٠ يف مدينة فارب 
�لو�قعة باإقليم خر��ش���ان ، وقد روى لنا �بن �بي �أ�شيبعه 
يف مو�شوعت���ه “ عي���ون �لأنباء يف طبق���ات �لأطباء “ �إن 
و�لده كان فار�شي �لأ�شل تزوج من �مر�أة تركية ، و�أ�شبح 
قائ���دً� يف �جلي�ض �لرتكي ، و�إن �لفار�بي يف بد�ية حياته 
قب���ل �ن يدر����ض �لفل�شفة ��شتغل بالق�ش���اء ، ودر�ض �لطب 
يف بد�ي���ة �شباب���ه ، لكنه ت���رك مدينته فارب بع���د وفاة �أمه 
و�أبي���ه كان يبلغ �لثامنة و�لثالث���ني من عمره ، حيث ق�شد 
بغ���د�د لي�شتق���ر به���ا ، حي���ث تف���رغ لدر��ش���ة �لفل�شفة ملدة 
ثالث���ني عامًا �أ�شدر فيه���ا �لعديد من �ملوؤلف���ات كان و�حدً� 
منه���ا كتابه �ل�شه���ر “ يف �ملدينة �لفا�شل���ة “ و�لذي �شار 
في���ه عل���ى خطى �أفالط���ون ، حم���اوًل بناء ع���امل م�شابه ملا 
جاء ب���ه �أفالطون يف “ �جلمهورية ، : “ �إمنا �لب�شر، على 
تنافره���م، حمتاج���ون �ىل �لجتماع و�لتع���اون” . �أي �أن 
�لإن�ش���ان، وف���ق مفه���وم �لفار�بي : “ ل ي�شتطي���ع �أن يبق 
و�أن يبل���غ �أف�شل كمالت���ه �إل يف �ملجتمع. وهو ي�شف لنا 

مدينت���ه �لفا�شل���ة باأنها : “ �شبيهة باجل�ش���م �لكامل �لتام، 
�لذي تتعاون �أع�شاوؤه لتحقيق �حلياة و�ملحافظة عليها” 
، وكما �أن :”خمتلف �أجز�ء �جل�شم �لو�حد مرّتبة بع�شها 
لبع����ض، وتخ�شع لرئي����ض و�حد، هو �لقل���ب، كذلك يجب 
�أن تك���ون �حلال يف �ملدين���ة” . وكم���ا �أن “�لقلب هو �أول 
م���ا يتك���ّون يف �جل�ش���م، ومن ث���م تتك���ّون بقي���ة �لأع�شاء 
فيديره���ا �لقل���ب، كذل���ك رئي����ض �ملدين���ة” . و�لرئي�ض هو 
�إن�ش���ان حتققت في���ه �لإن�شانية على �أكمله���ا. وهي �لفكرة 
�مل�شتع���اره بحذ�فرها من �أفالط���ون، وقد �شعى �لفار�بي 
�ىل توجي���ه �لفل�شفة وجهة �شيا�شي���ة و�جتماعية ، فهدف 
�لفيل�ش���وف يف �ملجتمع �أن يكون هادي���ًا وُمهديًا للنا�ض “ 
يهدي���ه �لعق���ل بنوره ، فُيه���دي هو �لنا�ض عل���ى �شوء ذلك 
�لن���ور نف�ش���ه “ .وقد كت���ب �لفار�بي �لعديد م���ن �ملوؤلفات 
�لت���ي �ش���رح فيها وجهة نظ���ره بال�شيا�ش���ة و�أنظمة �حلكم 
وعالق���ة �ملجتم���ع باحلاك���م ، وعالق���ة �حلاك���م بال�شعب ، 
و�أ�شهر كتبه يف ه���ذ� �ملجال “ ر�شالة يف �آر�ء �أهل �ملدينة 
�لفا�شل���ة “ ولعل �لغاية �لتي �شع���ى �إليها �لفار�بي لي�شت 
�لعم���ل يف �ل�شيا�ش���ة و�إمن���ا �لر�ش���اد �ىل �شب���ل حت�شيل 
�ل�شعادة من خ���الل �إقامة جمتمع عادل ، و�إن هذ� �ملجتمع 
ليق���وم عل���ى جه���ود �أفر�د معين���ني فق���ط :” فلي�ض ممكن 
�أن يبلغه���ا �لإن�ش���ان وحده بانف���ر�ده ، دون معاونة �أنا�ض 
كثري���ن له ، و�إن فطرة كل �إن�شان �أن يكون مرتبطا بغره 
“ ..وي�ش���ع لنا �لفار�بي تعريفًا لنظام �حلكم باأنه نظام 
�حلكم �لذي يت�شافر فيه �لنا�ض معًا ، ويتعاونون ، بهدف 
�أن ي�شبح���و� ف�شالء ، ويقوم���و� باأن�شطة نبيلة ، ويبلغو� 
�ل�شع���ادة .وي�ش���ر �لفار�بي عل���ى �أن �حلكم���ة �أو �لفل�شفة 
�شرط لميك���ن �ل�شتغناء عن���ه لتاأ�شي�ض �ملدين���ة �لفا�شلة 

وبقائها .

يف �شبيح���ة ي���وم �ل�شاد����ض م���ن مت���وز ع���ام ١٥3٥ ُنِف���ذ 
حك���م �لع���د�م برج���ل كان �أق���رب �لنا����ض �ىل �مللك هري 
�لثام���ن ، ح���ني عم���ل مبن�ش���ب �لوزي���ر �لأول ، لكنه فجاة 
يق���دم ��شتقالت���ه بع���د �أن رف����ض �أن يق�ش���م �إن �ملل���ك ه���و 
�لرئي����ض �لأعل���ى للكني�ش���ة ، لأن ذل���ك يتعار�ض م���ع قيام 
نظ���ام عادل وحكي���م ، في�شاق �ىل �ل�شج���ن ويحاكم بتهمة 
�خليان���ة ، ليقط���ع ر�أ�ش���ه يف �لنهاية ، �أح���ب توما�ض مور 
�ملول���ود يف �ل�شابع من �شب���اط عام ١٤77 �أم���ورً� �شتظل 
ت�شغ���ل �لب�شرية ، وهي �لعدل و�مل�ش���او�ة ، ونادى بالعلم 
و�مل�ش���او�ة وطالب بالق�شاء على �أ�شباب �لظلم و�حلروب 
.وق���د �ش���اغ مور ع���ام ١٥١٦ كلمة “ يوتيبي���ا “ يف كتاب 
�شغ���ر تخيل فيه وج���ود �ملدين���ة �لفا�شل���ة �أو جمهورية 
�أفالط���ون يف جزي���رة متخيل���ة ، تاأ�ش����ض عليه���ا جمتم���ع 
قائ���م على م�شاو�ة و��شعة �لنط���اق ، يحكمه رجال حكماء 
، ل���ه قو�ن���ني �شارم���ة ، لكن���ه يوفر�حلي���اة �لكرمية ملعظم 
مو�طني���ه ، ويذه���ب موؤرخ���و حي���اة توما����ض م���ور ، �أن 
�لرج���ل كان متاث���رً� بفل�شف���ة �أفالط���ون وق���دم ترجمة من 
�لالتينية جلمهورية �أفالطون �أهد�ها للملك هري �لثامن 
. يف “يوتوبي���ا م���ور “ ، كم���ا هو �حل���ال يف “جمهورية 
�أفالط���ون” ، لي�ش���ت ثم���ة ملكي���ة خا�ش���ة، هن���اك �خل���ر 
�لعام و�مل�ش���او�ة. ، وقد حلم كاتبها ب���اأن يعي�ض مو�طنيه 
�لإنكلي���ز حياة �أف�شل وبنظام �شيا�شي مثايل ، وهو �لأمر 
�ل���ذي �أدى به �ىل �أن ُيقطع ر�أ�شه ..وتاأتي �أهمية “ يوتبيا 
“ توما�ض مور باأنها �أ�شبحت م�شدر وحي و�إلهام لكثر 
من �ملفكرين و�مل�شلحني و�لأدباء على �ختالف فل�شفاتهم 
، لك���ن �آر�ءهم �تفقت على �شرورة قيام عقد �جتماعي بني 
�ل�شعب و�حلاكم ، وكان من هوؤلء جون لوك ، وجان جاك 

رو�شو ، ود�يفيد هيوم .

توماس مور يسأل : كيف يجب أن نعيش ؟

علي حسين


