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 امللخص
غدا مفهوُم اليوتوبيا يرتدُد كثيرًا يف األوساط األدبية والنقدية كمصطلٍح جديٍد ُيطلق على 

الُمثل الُعليا مالم يحمله الواقُع ، فبات نموذجًا لمجتمع كلِّ عمل أدبي يحمل من الفضائل و

َد البصَر  ُب النَّظَر يف تراثنا القديم ، وُأردِّ  يتحقق فيه الكماُل أو يقرتب منه ، فرحُت أقلِّ
ٍّ

خيالي

لتخريج الموضوعات وانتشالها من الموت المحتمل الذي ُتخيِّم عليه اإليديولوجيا المتطاحنُة 

لمهيمنُة واليوتوبيا المتنازعُة ، فعرضُت بعَض النَّماذج الَقيَِّمِة لِرسِم تراثِنا يف والرأسماليُة ا

قَة حتى َيظَفَر البحُث بمراِده.  يًا الدِّ  أذهان األجيال ، ُمتحرِّ
فالدعوُة إلى الحرية، ودفُع الجوع، وردُّ الظلم، ومحاربُة الفقر، ومعاونُة المحتاجين، 

ُة االهنيار االجتماعي والقمِع السياسي أو الشمولية، تلك وطلُب المساواة ، ومقاوم

الفيروسات التي أمرضت المجتمَع وأضعفت مناعَته .. وغيرها من الصفات التي َدعت إلى 

معالجتها اليوتوبيا يف َمِدينتِها الَفاضلِة ؛ كانت من أهم األشياء التي َعاَنى منها العرُب يف واقعهم 

َد مجتمَعهم ، ويبدوا أهنم أرادوا يوتوبيا صريحًة طالما يرفضون ذلك السياسي القاسي الذي َسا

ٍد ، وأول ُخروٍج ، وأوَل صدٍع قويِّ األثر يف مجتمعهم القديم .  الواقَع ، فأْحَدُثوا أوَل تمرُّ

 : الطوباوية ، الديستوبيا ، الصعاليك ، الدوافع ، النبوة . الكلمات المفتاحية  -
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Abstract: 
The concept of utopia has become frequent in literary 

and critical circles as a new term for every literary work 
that carries virtues and ideals unless reality bears it, so it 
has become a model for an imaginary society in which 
perfection is achieved or approached. The potential 
haunted by the conflicting ideology, dominant capitalism, 
and the conflicting utopia, so I presented some valuable 
models to paint our heritage in the minds of generations, 
looking for accuracy so that the research could win. 

Calling for freedom, fighting hunger, repelling 
injustice, fighting poverty, helping the needy, seeking 
equality, resisting social collapse and political oppression 
or totalitarianism, those viruses that sickened society and 
weakened its immunity ... and other qualities that called 
for treatment of utopia in its utopian city, were among 
The most important goals that the Arabs suffered from in 
their harsh political reality that prevailed in their society, 
and it seems that they wanted an outright utopia as long 
as they reject that reality, so they created the first 
rebellion, the first exit, and the first strong-impact rift in 
their old society. 
Keywords: Utopia, Dystopia, Tramps , Motives, 
Prophecy. 
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 مقدمة :
الحمد هلل حمدا يليق بجالله وكماله ، شرع لنا دينا قويما ، ومنحنا العقل 

تكريما وتكليفا ، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنه وكان بعباده خبيرا لطيفا ، أنزل 

ه نبيه عن الشعر والتأويل ، عليه وعلى آله وصحبه  القرآن بلسان عربي مبين ، ونزَّ

  أفضل الصالة وأتم التسليم ... 

 وبعد

فمهما يبلغ اإلنساُن من تطور، فال بد من بقاء الصراع بين الشر الواقعي 

والمثالية غير المتناهية التي يطلق عليها ) الخلود ، أو الطوباوية ، أو االنبعاث 

الحصول على الفضيلة  المتجدد ، أو اليوتوبيا ( حتى يبلغ اإلنسان مرحلة يعترب

فيها جزءًا ضروريا ، والعيوب والمثالب فريضة واقعية متفاوتة البد من التخلص 

منها ، فاليوتوبيا أو الطوباوية حقيقة يتضاءل وجودها الخارجي ، وهي حلٌم راود 

اإلنساُن منُذ قدم األزمان من أجل تحقيق الحرية ، والعدالة ، والسعادة ، 

، واإلنسانية ، وهي مستقبٌل ، دوراُت أزمانِها محدودُة األمِد  والمساواة ،والسالم

 يتخللها نظرٌة يصعُب معها تحقيُق كافة خصائصها .

، منها: تمرد امرئ القيس –ولقد حفل تراثنا العربي القديم بالعديد من النماذج 

التي أظهرت محاوالت قريبة  -وثورة الصعاليك ، والدعوة إلى السالم عند زهير

به باليوتوبيا المعاصرة ، إال أن هذا كان غير رائج ؛ ألنه ظهر بصورة فردية الش

 أولية ولم تحظ بالدراسِة والعناية.

كان فرديًا يحمل طابعًا خاصًا أو دعوة لحل قضية  -يف بادئ األمر –فالدافع 

ما ، فلم يكن َهمُّ امرئ القيس االنتماء والوالء للقبيلة ، أو همُّ زهير فرضية 

الم العام ، وإنما كان امرؤ القيس يريد عودة ملكه الزائل ، ويريد زهير الس
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استمرارية الصلح بين القبيلتين المتناحرتين عبس وذبيان لتأريخ مجده 

دت على النظام شخصيال ، ثم تطور الدافع نوعا ما ، فكانت الصعلكة التي َتَمرَّ

ر بالخوف ، بل تثير فينا القبلي صاحب السيادة والسلطة دون أن تحرك فينا الشعو

مشاعر الشفقة ؛ ألهنا لم تخرج بطارئ فردي أو منفعة خاصٍة فحسب  -أحياننا  –

، بل تطرح قضيَة مجتمٍع يف وجه الرأسمالية والديكتاتورية ، لتدل داللة واضحة 

على الشكوى واأللم والجوع وآثارهم على اإلنسان ، كما تدل على سمات 

: المروءة واألنفة واإلباء والرتفع عن الصغائر ، سلوكية معينة من أهمها 

وحرصهم على البِرِّ واالهتمام بالضعفاء والمحتاجين ، فهم يمتلكون صفات 

  ثورية خاصة.

فالصعاليك طائفة حاولت القضاء على الفقر والجوع والتسول بصورة تتمثل 

واالحتيال  الكّدية،وممارسة  والمقاومة،يف جماعات تمارس االتحاد واالعتصام 

أو الحب أو لقمة العيش  المال،قصد اإليقاع باآلخرين من أجل الحصول على 

وكأن هؤالء الصعاليك يبحثون عن المدينة الفاضلة يف ديستوبيا  لمجتمعهم،

بطريقة ما يف  العنصريُة،تحكمه  فيه،ُمخيٍف ُمرعٍب غير مرغوب  فاسٍد،مجتمٍع 

 مرير.واقع 

وَقضاء  له،س البشرية على الخير واستحساهنا كل ذلك يحمل مدى إقبال النف

 وَسّد الفقر والفاقة. النَّاِس،حوائج 

  البَحْثِ:أَهْدَافُ 

َيهُدُف هذا العمُل إلى الَكشِف عن حركات العالم المثالي ) اليوتوبيا(، والعالم 

غير المثالي ) الديستوبيا ( داخل طوائف المجتمع الجاهلي وشعرائه ؛ ليظهر ما 
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األدُب العربي القديم من نظريات واتجاهات معاصرة ، لردِّ مكايد يحمله 

ُف  خصومه ، وتسليط الضوء على أحد الجوانب الكامنة فيه ،كما َيهُدُف إلى التَّعرُّ

على بعض المالمح النسبية لهؤالء الصعاليك، واستظهار أوجه التميز األخالقي 

 لديهم.

 البَحْثِ:مَنْهَجِيَّةُ 

فاعتمدُت على المنهج  التحليلية،ى َحقل الدراسة التاريخية ينتمي البحُث إل

التاريخي يف تسليط الضوء على أصول الظاهرة لبيان الجوانب الكامنة يف أدبنا 

العربي القديم، كما اعتمدُت على المنهج الفني لمالءمته لطبيعة موضوع 

 الدراسة أيضا . 

  السَّابِقَةُ:الدِّرَاسَاتُ 

تناول هذه الظاهرة يف شعر الجاهلي  من-الع والبحث بعد االط –لم أجد 

 وأعلم.خاصة أو الشعر القديم عامة، واهلل أعلى 

 البَحْثِ:خُطَّةُ 

احتوى هذا  الجديد،وللوقوف على حقيقة اليوتوبيا ولتجلية هذا االتجاه الفني 

تسبقها مقدمة وتلحق هبا خاتمة جاءت على هذا  مباحث،العمل على خمسة 

 النحو:  

وهديف من اإلسهام يف  الظاهرة،بينت دوافع الوقوف أمام هذه  ففي املقدمة

 .الكشف عنها

 .عرضُت مفهوم اليوتوبيا والديستوبيا  ويف املبحث األول: 

 .: تناولت تأصيل ظاهرة اليوتوبيا ويف املبحث الثاين 



  

 
 بَوَاعِثُ اليُوتُوبيَا والدِّيستُوبيَا في العَصْرِ الجَاهِلِيِّ 

 " بَينَ التَّنِْظيرِ وَالممَارَسَةِ "

 

 
 

 

 

: ذكرت حركات يوتوبية .. لطوائف العصر الجاهلي  ويف املبحث الثالث

 . وشعرائه

 .: رصدت اليوتوبيا يف شعر الصعاليك ويف املبحث الرابع 

 .: كان عهد النبوة  ويف املبحث اخلامس 

: أشرت إلى النتائج التي توصلت إليها ، وإلى التوصيات التي ويف اخلامتة 

 .يجب أخذها يف االعتبار 

 واهلل تعالى أسأل أن أكون قد وفقت فيما عرضت .

 فهو حسبي ونعم الوكيل .
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بات مألوفًا يف هذا العصر ، ولكن ال نعرف  (1)إنَّ مفهوَم اليوتوبيا والديستوبيا

المعنى الدقيَق له قديمًا ، فلقد ترادفت وتضادت يف استخدمه الكلماُت لوصف 

ر العصور ، ظهر هذان كل ما هو ممكن ، أو كل ما هو غير مقبول على م

المصطلحان وازدهرا يف القرن السادس عشر ؛ ليعربا عن منظومة اجتماعية 

جديدة وحياة مثالية فاضلة ، ويظهران مدى التطور الذي خضعت له حياة 

 الشعوب على َمرِّ الُقرون .

ويتناول هذا المبحث مفهوم اليوتوبيا والديستوبيا كوسيلة للفكر السياسي  

، ووسيلة أدبية من أجل التوصل إلى معنى دقيق لهذين  واالجتماعي

 المصطلحين .  

 (     Utopia املِحْوَرُ األَوَّلُ : مَفهومُ )اليُوتُوبيَا -1

لقد مر مصطلح اليوتوبيا بطورين ، الطور األول كانت تعني اليوتوبيا فيه 

لِي ( : تعني مجتمعًا مثاليًا خياليًا لسع ادة اإلنسان الخالية المعنى البعيد أو ) األَوَّ

.. فاتَّخذها أفالطون رمزًا لمدينته الفاضلة أي الخالية من  من النقائض البشرية

 العيوب والنقائض.

 . (2) "حركة ال هنائية تجاه هدف ال يمكن إحرازه "فهي 

وغدا المفهوم الشائع لكلمة يوتوبيا يطلق على  "ويقول الدكتور الالمي :

قق فيه الكمال أو يقرتب منه ، ويتحرر من الشرور نموذج لمجتمع خيالي ، يتح

  .(3)"التي تعاين منها البشرية 

وهذا يؤكد أن اليوتوبيا كانت فكرة من الصعب تحقيقها ، ومن المستحيل بناء 

طرح هور كهايمر فكرة ) األخروية ( وتعني  "عالٍم على المثل والفضائل ، فلقد 
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اهب ، أي التعلق بالدين أو اليوتوبيا العالقة مع ما هو خارج عن العقل والمذ

التي تولد الوعي إلى الحرية بالرغم من يقين العقل بأنه ال حل لمشكلة الحرية 

    .(4)"على صعيد التنظيم االجتماعي السياسي 

كذلك استعمل جميل َصليَبا وعبد المنعم الحفني كلمة يوتوبيا كمقابل 

 Utopia عن األصل الالتيني Utopie والفرنسية Utopia للكلمة اإلنجليزية
، وإن كان المعجم الفلسفي لصليبا يضع مقابلها بالعربية كلمة ) طوباوية ( ، نسبة 

لطوبى وهي الجنة ، وكذلك الموسوعة الفلسفية للحفني ، سوى أن األخير يضع 

 . Utopianism لفظة ) طوباوية ( كمقابل لكلمة
 Utopiaخيالي، حيث يشتق من  اتجاه مثالي ، بمعنى "فيقول الحفني : هي 

 .(5) "اإلغريقية ، بمعنى المكان المتخيَّل الذي ال وجود له على أي أرض 

ب أصله ) أُ  "ويقول َجِميل َصليَبا : الطوباوية  ، وطوبيا(يُ و طوبيا ( أو )لفظ معرَّ

:  ومعناه المكان ، و:) ُأو(  Topos ) س: طوبو  وهو مؤلف من لفظين يونانيين
OU )ه ليس، فمعنى ) اليوطوبيا ( إذن ما ليس يف مكان، وهو الخيالي أو ومعنا

( Thomas Morus المثالي ، وأول من استعمل هذا اللفظ ) طوماس موروس
 De optimo republicae statu deque nova insua) يف كتابه

Utopia ) ر مدينة خيالية ذات ُنظم مثالية ، تضمن ألفرادها أسباب ، وهو يصوِّ

ر النظام  –بعد ذلك  –والسعادة ، ثم أطلق هذا اللفظ  الخير على كل ما يصوِّ

  .(6)" المثالي للمجتمع اإلنساين

ره ،  الطور الثاين للمصطلحومن هنا بدأ   ، فأصبح يطلق على ما يمكن تصوُّ

فتحول من الخيال إلى الواقع ، ثم أصبحت الكلمة تستخدُم لوصِف كِل عمٍل 
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بالمثالية ، فظهرت قصص وروايات لها طابع يوتوپى ، أدبي أو فلسفي يتعلُق 

يصًا .   والسيما يوتوبيا الروايات ذات الطابع االجتماعي ِخصِّ

 فكال المرجعين السابقين يقدمان تعريفا لليوتوبيا يدور حول هذه العناصر اآلتية: 

  مقابل للفظ األجنبي "طوباوية  "وضع اللفظ العربي(Utopia .) 
 على المثالي ، الذي ال يحتويه مكان على األرض . الطوباوية تطلق 

  يطلق وصف الطوباوية على كل أجناس الكتابات التي تصف األنظمة

 المثالية التي ينبغي أن يعيشها المجتمع .   

يرى البعض أن المدينة الفاضلة )اليوتوبيا( ممكنة الوجود ، وأنه  "لذلك 

ليست بالمواصفات التي وصفتها  يمكن للناس أن تعيش يف مدينة فاضلة، لكنها

ر مثالي للغاية ال يمكن  كِتابات الفالسفة والتي تصل من وجهة نظرهم إلى تصوُّ

    .(7)"للبشر بلوغه 

فها الكاتبُة خالل  وبدأت اليوتوبيا تقرتب من أرض الواقع ُرويدًا ، فُتعرِّ

ع بين الواقع إنه يتحدث عن مكان يجم "حديثها عن كتاب ) اليوتوبيا ( ، فتقول : 

والخيال ، وعن عالم ال يعرف الخوف ، حيث يمكن استخدام االخرتاعات 

الجديدة لمصلحة الفرد والمجتمع ، وباختصار هو َوْعٌد بِالِفرَدْوِس ... ولكن 

 .(8)"يمكن الوصول إلى هذه الفردوس ونحن أحياء على هذه األرض

عتقاد اال "بأهنا :(  LESJEK KOLAKOWSKI) ويعرفها الكاتب

بمجتمع يتصف ليس فقط باستبعاد مصادر الشر والصراع والعدوان ، إنما تتحقق 

 .(9)"فيه مصالحة تامة بين ما هو عليه اإلنسان ، ماذا سيصبح ، ما يحيط به 

حاول كتير من العلماء صبَّ اليوتوبيا على أرض الواقع وتفعيلها حقيقًة ال 

واليوتوبيا اقرتنتا يف كثير من األحوال مع  طبيعة اإلنسانية"حلمًا وال خيااًل ، ألن 
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بعضها البعض ، وعندما عرف التاريخ العديد من اليوتوبيات ، فإن المعنيِّين 

بدراستها يدركون أن جوهرها يقوم على تصور إمكانية تغيير المجتمعات ، 

استنادًا إلى ُمُثل ُعليا يؤمن هبا الناس بحماسة وإخالص ، مما يؤدي إلى إيجاد 

عالم السعيد ، والحر ، والعادل ، والمتناسق  ، لقد كان هذا التصور موجودًا يف ال

   .(10) "صميم الفكر السياسي اليوناين ، وما زال الكثيرون يؤمنون به إلى يومنا هذا 

ومما جعل اليوتوبيا حلما وخيااًل أن العالم ال يسعي إلى تحقيقها ، فما زالت 

ة ، والمقاومة ، والمادة ، والمركزية ، والتحدي ، أفكاره قاصرة على هيمنة السلط

والحرب ، والدمار ، وردع ما يتمرد على نواميس السياسة ، يقول أوسكار وايلد 

إن خريطة العالم ال تحتوي على يوتوبيا ، ال تستحق حتى مجرد النظر إليها  ":

 .(11)".... إن التقدم هو تحقيق اليوتوبيا يف الواقع 

على المثل العليا السياسية واالجتماعية التي  -أيضا –باوية ويطلق لفظ الطو

يتعذر تحقيقها لعدم بنائها على الواقع ، أو لبعدها عن طبيعة اإلنسان وشروط 

حياته ، من هذه المثل العليا : فكرة السالم العام ، وفكرة التقدم المستمر ، وفكرة 

رًا من رؤى الشعراء والعلماء المساواة الطبيعية ..وغيرها ، ومع أننا نرى أن كثي

 .(12) الفالسفة تنقلب بعد مدة من الزمان إلى حقائق واقعية

أنَّ الفرررد عنرردما يفقررد القرردرة علررى : Keith Booker  ويرررى كيررث برروكر

التفكيرر الترراريخي، فإنره يفقررد القردرة علررى التفكيرر اليوترروبي ، وضرعف اليوتوبيررا 

الي يف المسررتقبل ، فررالتفكير يعنرري الضررعف يف تخيررل الحصررول علررى مجتمررع مثرر

وتقددي  بدديل ي دل م دل الوضدع ،  الوضدع الدراهن نقدد اليوتوبي يتطلب أمرين:

مسرررتندا علرررى أطروحرررات فريررردرك  -، لرررذا يررررى بررروكر  الدددراهن ل المسدددتق ل
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أن أدَب مررا بعررد الحداثررة لررم ينتقررد الوضررع الررراهن ، ولررم يقرردم بررديالً -جيمسررون

 .. (13)على حياة أفضل يف المستقبلعمليًا يساعد الناس على الحصول 

كل هذا يؤكد مرور لفظ اليوتوبيا بطورين ، حيث بدأ حلمًا خياليًا ال يمكن 

 حدوثه ، ثم أصبح حقيقة ممكنة الحدوث على أرض الواقع .

***   ***   *** 

 (  Dystopia املِحْوَرُ الثَّانِي: مَفهُومُ ) الدِّيستُوبيَا -2
ليوتوبيا ، فهي المدينة الفاسدة التي ترزخ الديستوبيا وهي الضدُّ من ا

جورج أورويل  "تحت الفقر والجوع والظلم ، ُعِرَف هذا المصطلح عند الكاتب 

( ، وُكتَِبْت رواياٌت عديدٌة يف هذا الموضوع ، 1984يف روايته الموسومة بر ) "

 لر سوزان كولبنز ، ورواية ) المضيف(  Hunger Game منها : ألعاب الجوع
hostThe  (14)ستيفاين ماير ... وغيرها من الروايات( لـ. 

 وهنا نتساءل .. هل هناك فرق بني اليوتوبيا والديستوبيا واأليديولوجيا

 ؟!.

ل ) سيربياين ( إلى أنَّ هناك َتَعاُرضًا بين المفهومين ،   -1 توصَّ

يا فاأليديولوجيا تميل إلى إضافة الشرعية على الوضع الراهن ، يف حين أن اليوتوب

 .(15)هي أكثر ابتكارًا ونقدًا ، وهتدف إلى التغيير والتغلب على ما هو قائم 

ويرى ) ماهنايم ( أن الفارق األساسي الذي َيرُسم التخوم بين  -2

األيديولوجيا واليوتوبيا هو مسألة التغيير ، ألن اإليديولوجيا يف كثير من األحيان 

السياسية واالنغالقات الدينية  تكون مصدر اللباثولوجيا االجتماعية والتصّلبات

ل اليوتوبيا لُتغيِّر الوضع السائد نحو طريق بعيد  واالنزالقات التاريخية ، هنا تتدخَّ

ية إلى اختالالت النظام االجتماعي   .  (16)عن األسباب المؤدِّ
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فماهنايم يرى أن اإليديولوجيا واليوتوبيا شكالن من أشكال عدم التَّطابق ، 

ة لليوتوبيا يف التعارض مع الواقع الراهن الذي تؤيده ويضع نقاط أفضلي

 اإليديولوجيا .

وهذا يؤكد أن اإليديولوجيا صورة للسياسة المستخدمة والوضع 

ل ، أو تقديم نقد أو حلول لها ،  االجتماعي القائم دون دعوة منها للتغيير أو التحوُّ

أن اإليديولوجيا وهي تشبه الديستوبيا يف هذا الجانب ، ولكن يبدو مما سبق 

تكون مؤيدة للوضع الراهن والقانون السائد مدافعة عنهما ، بخالف الديستوبيا 

فهي تصف المسالب دون تأييد أو دفاع ، أما اليوتوبيا فهي االرتحال إلى 

ج وعالم  المستقبل والدعوة إلى التغيير والثورة والنقد ، محاولة بناء مجتمع ُمتوهِّ

مثل والفضائل ال نقول الخيالية ولكن القيم المنشودة مستنير يزخر بالقيم وال

التي يمكن تحقيقها ولو بقدر قليل أو إلى حد مقبول .....فهذا يؤكد أن 

الديستوبيا ضد اليوتوبيا .. واإليديولوجيا تتعارض مع اليوتوبيا ، وإن كانت قريبة 

 الشبه بالديستوبيا..    

***   ***   *** 
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منذ أقدم  –انشغل كثير من الفالسفة المفكرين والعلماء واألدباء والشعراء 

بالبحث عن المدنية الفاضلة ، والحلم براليوتوبيا التي تحمل  -العصور واألزمنة 

رية من الفضائل والمثل العليا مالم يحمله الواقع ، لتعيش فيها اإلنسانية والبش

آمنًة مطمئنًة ، متجاوزًة واقعها المؤلم المأساوي الدموي ، حالمًة بحياة تملؤها 

السعادة ، وبيئة أفضل ، ومجتمع أكثر عدالة مساواة يفيض بالحب والرحمة 

والكرامة....ولقد حفل الرتاث القديم بنماذج عديدة لهؤالء الباحثين عن 

 لوافر والنصيب األكرب فيها .اليوتوبيا الحقيقية ، وكان للفالسفة الحظ ا

 أوالً : املِحْوَرُ األَوَّلُ : تَأصِيلُ الظَّاهِرَةِ فِي االتِّجَاهِ الغَرْبِيِّ :

ذخر تاريخ البشرية بعدد من الفالسفة الذين أثروا العالم بأفكارهم المستنيرة ، 

ة هو الصور -يراه الفالسفة –وأطروحاهتم النّيرة ، فالماضي بصورته البدائية 

رة مثالية ال يمكن للبشر المثالية للحياة ، فرسموا المدينة الفاضلة يف صو

 . تحقيقها

 ولقد مرت اليوتوبيا ل االتجاه الغربي بأطوار عدة ، جاءت على الن و التالي: 

ق.م(، وكتابه  347ت  -427)ولدعهد أفالطون : الطور األول -1

رة عند أفالطون البحث عن الجمهورية أو المدينة الفاضلة( ،كانت بداية الفك)

عالم خاٍل من الصراع ، يسوده العدل ، فأعدَّ كتابه ) الجمهورية ( يف صورة 

محاورة تاريخية ، عبارة عن دراما فلسفية حقيقية ، تقوم أفكارها حول ) المدينة 

الفاضلة ( على لسان الشخصية الرئيسة فيها ) معلمه سقراط ( يف صورة حيَّة ، 

طريقة الحوار ، ألنه يرى أن الحوار هو طريق اكتشاف الحقيقة  ولقد اعتمد على

، وكانت هذه المحاورات ُتقرأ بصوٍت عاٍل وال ُتمثَّل ، وكان السامعون يجدون 
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فيها لذة ومتعة ، تدور المدينة الفاضلة ) حلم الفالسفة ( بل الحلم األعظم 

ة الفاضلة ( همَّ للناس يف كل مكان بل وال تزال ، حتى أصبح مصطلح ) المدين

ل ، ومحور بحثهم المضني عن ُسبل تحول هذا الحلم إلى حقيقة ،  الفالسفة األوَّ

 حتى ولو بدا األمر وكأنه صعب المنال أو أقرب إلى الحلم المستحيل .

تناول الكِتاب مناقشة قضايا تخصُّ الدول والمجتمعات الشرقية والغربية منذ 

هذا ، يناقش أفالطون يف بداية الكتاب فكرة  فجر التاريخ اإلنساين وحتى يومنا

ُم سقراُط يف  العدالة ، وكيف نبني دولة عادلة أو أفراد يحبون العدالة ، ويقدِّ

ي  المحاورات داخل الكتاب تعريفًا للعادل وهو الحكيم والصالح ، وأن الُمتعدِّ

تنقسم إلى ) هو الشرير والجاهل ، ويشبٍّه أجزاء الدولة بأجزاء اإلنسان ، فالدولة 

وطبقة الصناع والعمال (، وينقسم اإلنسان إلى  –وطبقة الجيش  –طبقة الحكام 

والقلب وفيه العاطفة ، وفضيلته  –) الرأس وفيه العقل ، وفضيلته هي الحكمة 

والبطن وفيه الشهوات ، وفضيلته هي االعتدال ( ، والدولة  –هي الشجاعة 

لعمل الخاص بطبيعته : الحاكم يحكم ، العادلة هي التي يقوم كل فرد فيها با

الجندي يحمي ، العامل يشتغل ، ... وهكذا تكون فكرة العدالة يف النفس البشرية 

والعدالة االجتماعية هي جزء من هذه العدالة الداخلية .. ثم يتحدث أفالطون 

عن الطمع وحب المزيد من الرتف ، والتجارة وازدهار الدولة ، وزمن 

ومبدأها األساسي هو تساوي كل الناس يف المنصب وتعيين الديمقراطية ، 

الخطة السياسية العامة للدولة ، وتحدث عن االستبداد ، والعلم ، والدمار الذي 

يحل بالدولة ، وصناعة القادة والحكام من غير خداع ، وحب المال والسلطان ، 
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، ويسيطر  وإرادة إصالح المجتمع ، فهو يطمع يف مدينة فاضلة يسودها التآلف

    .(17)عليها الوئام

ن أجاد أفالطون يف جمهوريته ، تلك الجمهورية الخالدة التي جعلت م

( محورها األساسي ، وحفلت الجمهورية موضوعات ) الحب والعدل والجمال

أيضًا بتشكيل عالم أفالطون الخيالي الذي ال يزال ملهمًا للبشرية يف سعيها نحو 

( يف القرن لوضع المضطرب الذي عرفته ) أثيناقد كان االعدالة واإلخاء والحق ، ل

 الرابع قبل الميالد ، هو الذي دفع أفالطون لكتابة مؤلفه الجمهورية . 

وكانت المدينة الفاضلة ألفالطون هي الشرارة األولى أو القشة التي قسمت 

ظهر البعير ، فراح العلماء يلملمون حولها ويبحثون عن هذا الصنيع الجديد ، 

 وعن كل ما هو مولود يف هذه الحياة الفاضلة الجديدة . 

يس َأْوُغْسطِينُس:  الطور الثاين -2 م(  كان يحيا يف  340 – 354)  الِقدِّ

، ظهر مؤلفه الموسوم بر ) مدينة اهلل (، الذي (18)عصور انحطاط الدولة الرومانية

 .  (19)صاغه ليكون مثااًل ثانيا يقتدي به المفكرون

يف بداية الكتاب فكرة الخير والشر وكيف يمكن أن تكون يناقش القديس 

على السواء من نصيب الصالحين واألشرار ، ولكن المهم ال يكمن يف تلقي 

مدينة اهلل المجيدة ) يعني  الخير والشر بل يف كيفية استعمال هذا أو ذاك ، إن

تها لتعيش إيماهنا بين األمم أم استقرت روما يف األبدية ( سواء أكانت تتابع حجَّ

التي تتوق إليها بصربٍ حتى يعود القضاء إلى العدل ، والذي ستظفر به أخيرًا هذه 

عن التكرب والمتكربين وما  –بعد العدل  –المدينة بسالٍم تام ، ثم تحدث 

للتواضع من سلطان يرفعنا فوق العالم ، وأن اهلل تعالى يقاوم المتكربين ويهب 

إن اهلل تعالى يغفر للمنسحقين  "خالصة قوله المتواضعين نعمته ، ويقول يف 
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، وتحدث عن مدينة األرض سيدة الشعوب المستعبدة التي "ويحطم المتكربين

 .(20)سوف تكون بدورها أسيرة شهوة التسلط

كتب القديس ُكتابه ) مدينة اهلل ( وهو متقوقع يف غرفته ليصور روما على أهنا 

 .(21)هي المدينة الفاضلة

م( ، فبعد المدينة التي 1535 -م1487)  ُتوَماس مور : الطور الثالث -3

كانت اليوتوبيا التي اشتهر هبا المفكر )توماس مور (  "ظهرت على يد القديس ، 

 UO) ، حيث صاغ هذا المفكر كلمة اليوتوبيا من كلمتين يونانيتين ، هما
 ومعناها : مكان ( ، بحيث تعني الكلمتان معا ) Topos)  ومعناها :ال ( و

Uotopos   :) الالمكان أو الطيب ... واختلف اللغويون والنقاد يف تحديد

مدلول الجزء األول من هذه الكلمة ، وهل المقصود هبا ) الالموجود أم الطيب 

أم المثالي (، وقد انتهى البعض إلى أنَّ العالم المثالي يكاد يكون فعال عديم 

نيين معا دون أن يخل أحدهما الوجود ، فالبد إذن أن كلمة يوتوبيا تحوي المع

 .(22)"باآلخر 

وكان ظهور مصطلح اليوتوبيا مقرتنا بظهور توماس مور ، ولكنه كان يعني يف 

ارتحل خيال السير توماس مور إلى  "بداية األمر المثالية االجتماعية والرتبوية :

ئام جزيرة مثالية متخيلة أسس فيها نظامًا اجتماعيًا تربويًا يكفل السعادة والو

 .(23)"للجميع 

ولعل توماس مور الذي كتب كتابه المدينة الخيالية ) يوتوبيا ( بعد أن مارس "

، يعالج  فيه كثيرا من -وكان ملكًا ُمستبدًا  –السياسة وزيرًا للملك هنري الثامن 
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المشكالت االقتصادية ، ويدعو إلى اإلصالح  يف اقرتاحات عملية ، وربما لهذه 

 .(24)"لملُك هنري الثامن األسباب أعَدَمه ا

لتوماس مور إلى الكثير من لغات العالم ، ترجم إلى  "يوتوبيا  "ُترجم كتاب 

الفرنسية واإليطالية واأللمانية الروسية واليابانية وأخيرًا إلى اللغة العربية ، له 

 "يوتوبيا  "أهمية كبيرة كعمل أدبي فلسفي اجتماعي سياسي ، صاغ توماس كلمة 

علم لجزيرته المثالية ، وتعد يوتوبيا توماس من أكثر األعمال شهرة  لتكون اسم

وذيوعا ؛ لتقديم صورة متكاملة لعالم مثالي ، تختفي فيه شرور عالم الواقع ، 

وتتحقق فيه أحالم اإلنسانية بالسعادة الكافية والعدل ، وذلك يف قالب روائي 

األدبي الروائي ( الذي قدم جذاب ، وهذه سمة ميَّزت يوتوبيا توماس برر) شكلها 

به توماس عالمه المثالي من ناحية ، وارتباطها بعالم الواقع ومشاكله ارتباطا 

وثيقا من ناحية أخرى ، عن طريق الموازنة وإبراز أوجه الشبه والخالف ، ومما 

يميِّزها أيضا ارتباطها بأحالم اإلنسان وبواقعه على حد سواء، فإن ما تعالجه من 

سية واجتماعية ليست وقفًا على عصر معين أو مكان بالذات، ولكنها قضايا سيا

قضايا إنسانية عامة تتخذ أشكااًل مختلفة يف العصور المتعاقبة وتحت الظروف 

المتغيرة ، ولكنها واحدة يف جوهرها ، ومن هنا ظلت يوتوبيا توماس عمالً حيَّا 

 -وُتعدُّ (  Humanism)  خالدًا ، ووثيقة تاريخية من وثائق الحركة اإلنسانية

مقدمة لعصر النهضة الذي شهد مولد تلك الحركة ، عكس  -كما يقول النقاد 

م  توماس يف مقدمة كتابه الحكومة الُمثلى للدولة أو النظام المثالي للمجتمع ، قسَّ

الكتاب إلى محورين أساسيين ، األول : تحدث فيه عن العدل ، والسالم ، 

تقر الحرب والظلم والجشع ، والثاين : وصف فيه نواحي واشرتاكية الحياة ، واح
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الحياة يف الجيرة المثالية ، والسكان ، والحكام ، واألخالق ، والزواج ، وختمه 

     .(25)بالحديث عن األديان 

م(، وبعد يوتوبيا 1626 -م1561) الطور الرابع: فرانسيس بيكون -4

فرانسيس بيكون ،  توماس ظهرت ) أطلطنا الجديدة ( لمؤسسها التجريبي

وصدرت محاولته هذه عن فلسفته التجريبية ، فلم َيْبِن مدينته على المثال 

 .(26)األخالقي ، وإنما أقامها على العمل ، وجعل ُحكمها للعلماء

الدكتور العبودي : قامت مدينة أطلنطا الجديدة على عاتق التشريعات  وقال

فة على أساس من الفضائل الدينية االجتماعية أو اإلصالحات الدينية بنشر المعر

    .(27)واألخالقية ؛ ليجعلوا منها قوة من الُمُثل العليا واألخالق

م( ، الِقس  1634 -1568 ) الطور الخامس : توماس كام نيال -5

(، The City Of Sun -الشمس مدينة(، الشاعر المعروف ، وكتابه اإليطالي
والنبالء هم العمالء ، وجعل الذي جعل العمل الجربي أساسًا يف مدينته ، 

 .(28) ُحكمها للفالسفة

 خلفيته عن فضالً  الكتاب، من خاللها ألف التي القاسية الظروف إنّ  حيث

نته الدينية ، ووظيفته وتكوينه االجتماعية عن توماس  مختلف عمل إنتاج من مكَّ

 من فنية أوجه بعدة الطوبوي األدبي التنوع إغناء يف أسهم الذي الشيء مور،

 .األدبية الناحية

 أنّ  إال الفلسفية ، الميادين من العديد يف كتب كامبنيال أنّ  من الرغم وعلى

 طريق عن - خالله من يصف حيث ، » مدينة الشمس «هو شهرة، أعماله أكثر

 لقوانين تخضع المدينة ، التي هذه يف الحياة - والفارس البحار بين شيق حوار
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رَ  فهي ُتحقُق  األرضية ، ومن َثمَّ  الكرة على نظير لها ليس وأنساق  الذي التَّصوُّ

 رايةَ  يحمَل  أن يستحُق  الذي المثالي والمجتمع الفاضلة لمدينته يتخيله كامبنيال

  .(29)العالمِ  توحيدِ 

 هوس يتالر الكبير الفارس بين ثنائي، حوار شكل على كتابه كامبنيال صاغ

 البحار إلى يوجهه بسؤال ثالحدي الفارس يبدأ ، حيث جنوا من سفينة وقبطان

 وقبل ، ؟»الرحلة  خصوصيات هذه كل عن حدثني فضلك ، من  : «فيه يقول

 عن يحدثه حيث التشويق ، من نوع إضفاء البحار يحاول اإلجابة ، يف الشروع

 بين واالختباء الهرب ومحاولته اإلكوادور، جنوب االضطراري َرْسِو َسفينَتِهِ 

  «إلى فاقتادوه المسلحات، والنساء الرجال من مجموعة وجده وكيف األشجار،

 . (30) الحياة عليها تفاصيل بسرد سيبدأ التي المدينة وهي ، »الشمس مدينة

 والوئام والسعادة بالحب لكامبنيال الخيالية المدينة يف الحياة وتتميز

 أيًضا تختفي وحيث مثالّية ، بطريقة بداخلها يسير شيء كّل  حيث والتكافل،

 الخاّصة نبذ مصلحته على متوافق الجميع بل التمّلك، حّب  أو األنانية النزعات

 األحيان بعض ويف للنساء فقط بالموسيقى ويسمح العاّمة ، المصلحة سبيل يف

 ملزمون الشباب أنّ  هو ، »الشمس مدينة« على أيًضا الحياة مظاهر لألطفال، ومن

 يف هبا يقومون التي الاألعم ضمن سنة ، أعمارهم األربعين تجاوزت من بخدمة

 المخصصة األوقات ضوضاء يف أي إحداث يحظر كما العمل ، وأماكن الورش

 . (31) الطعام لوجبات

 ،المدينة وتصميم داخلها ، النظام شكل خاصة كامبنيال ، كتاب قراءة وتؤّكد

 يف ساد النظام هذا إنّ  حيث والموجودات، الرتاتبي للكون النظام على اعتماده

 حسب التنجيم ، فالشمس علم هو فيها األساسي العلم وكان لوسطى،ا العصور
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 الحياة قادة بمثابة هي التي السيارة والكواكب ،» اهلل «هي الفلسفي اعتقاده

 وضعية حسب يحددون ، موظفين تقيم الشمس الدولة بل إنّ  االجتماعية ،

 المدينة يف لها نمكا ال الحرية الفردية إنّ  حيث لألفراد الشخصية الحياة النجوم ،

(32). 

 يف الدين ورجال للكهنة أعطاها كامبنيال التي الرفيعة المكانة جلّيةً  وتبدو

واألخالق  القيم صقل يف المحوري دورهم يربز بذلك وهو الفاضلة ، مدينته

 إلى يتعداها بل الروحية ، الوساطة فقط يمثل ال فدورهم للسكان ، والفضيلة

 معاين تتبع على والحرص القيم تلك نقل مل علىواجتماعية تع سياسية وساطة

 .الفضيلة

إن أصحاب المدن الفاضلة كتبوا كتبهم من خالل نطاق حضارهتم ، 

فأفالطون كتب من خالل ارتباطه بالحضارة اليونانية ، وما كان بمدينة أثينا من 

اضطرابات ، والقديس أوغسطينس عنده أن روما هي مدينة اهلل ، وتوماس مور 

 ماته كانت موجهة لإلنجليز  ، فجاءت أعمالهم من واقع اجتماعي حي.تعلي

 الطور السادس : عصر النهضة -6

ومن األطوار السابقة يتضح أن اليوتوبيات لم تتجه نحًوا معينًا أو اتجاهًا 

موحدًا ، ولم تعتمد أسلوبًا واحدًا ، بل كان للحوار والرواية دور ، وللفلسفة 

الجت كل قضايا اإلنسانية للبحث عن حياة مثالية والمنطق دور آخر ، كما ع

فأفالطون يف كتابة ) الجمهورية (  «فاضلة ، لذا اقرتحوا كافة الوسائل لتحقيقها 

اختار حالً سياسيًا ، واختار القديس أوغسطينس حالً دينيًا ، أما توماس مور 

من مدرسة  وفرانسيس بيكون فقد اتجها نحو القانون والنظام ، واتجه اليوتوبيون
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اُب  ) روسو ( يف القرن الثامن العشر إلى اإلصالح الفطري يف اإلنسان ، وبحث ُكتَّ

اليوتوبيا يف القرن التاسع عشر عن الحلول االقتصادية ، ويف القرن العشرين ظهر 

ما يدعى باليوتوبيات السلوكية التي تناقش فيها سلسلة كاملة من الظروف 

فالسفة اليسار الجديد ومفكروه على قيمة اليوتوبيا والطوارئ االجتماعية ، وأكد 

االجتماعية التي تعكس إرادة التغيير التي تنفض األحالم واألوهام ، وتفضي إلى 

الثورة االشرتاكية ، وتحمل صفة العمل وفق الخط االشرتاكي للتطور من أجل 

 .(33)»التغيير العقالين

ع االتجاهات السياسية يتضح من النصوص السابقة أن اليوتوبيا غطت جمي

واالقتصادية واالجتماعية والرتبوية والدينية ، وكان يعنيها يف المقام األول 

االتجاه السياسي االجتماعي الذي يعكس إرادة التغيير دون انتظار لألحالم 

لة واألوهام البعيدة بل الثورة التي تفضي إلى الخروج من أجل  المثالية المؤجَّ

د حدثت يف تاريخ اإلنسانية ثورات متعددة أتت كحل لق « تحقيق التغيير،

 .(34) »للصراعات واالستالبات التي واجهها اإلنسان تجاه مختلف القوى 

يف روايته المسماة ) آلة الزمن ( ترسيخ قضية  »ه . ج. ويلز  «لذلك حاول 

ن التحول ، فالعقل الذي يتطابق تمامًا مع بيئته يعود آلة ليس إال ، فحاجة اإلنسا

لالرتقاء وإلى التطور هي الدافع للتطور ، والحاجة للتحول هي الباعث على 

 .(35)الحول

***   ***   *** 
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 َثاِنيًا: امِلْحَوُر الثَّاِني : َتأِصْيُل الظَّاِهَرِة ِعْنَد الَعَرِب :

إن من يتجشم عناء قراءة ظاهرة اليوتوبيا وتوابعها من ديستوبيا ومعاداة 

 –ال محالة  –يديولوجيا قراءًة تروم التحليل والنقد ، سيجد نفسه اليوتوبيا  واأل

أمام غموض أسطوري وخيالي يحتضن طقوسا وشعائر أفرزهتا افرتاضيات 

 يتزايد أتباعها يوما تلو اآلخر . 

أن اليوتوبيا يف نظر الكثيرين ، وإن كانت أحالمًا أو أفكارًا   «وال ننكر 

الحاالت عبَّرت عن رغبة يف تغيير الواقع القائم  وخياالت ، إال أهنا يف كثير من

 .(36)»وتجاوزه ، والحلم بحياة ومجتمع أفضل وأكثر عداًل مما هو سائد

لقد حفل تراثنا العربي بالعديد من النماذج اليوتوبية ، وكان للفالسفة العرب 

، حلبيا يف التاريخ العرب بعدة مراوالمسلمين الحظ الوافر فيها ، كما مرت اليوتو

 ولقد تجلَّت يف هذه األطوار:

، يف كتابه ) التِّيجان يف ملوك  ه( 114)ت  الطور األول : وهب بن ُمن َّه -1

ِحْمَير ( ، وما ذكره عن ذي القرنين ، من الرؤى والخياالت العجيبة التي يراها ذو 

القرنين أو ما ذكره عن أرض المالئكة ...أو أرض قرطبيل ، إذ أهنا أشبه بالمدينة 

       الفاضلة التي نادى هبا كبار الفالسفة.

... فلما أتاهم ذو القرنين وجدهم بقرطبيل ، وهم من   «ويف هذا الكتاب جاء 

بني عرجان بن يافث بن نوح ، وجدهم قد سكنوا ...، ووجدهم ال غني فيهم وال 

رعاة ،  فقير ، وال قاٍض فيهم وال أمير ، وال ناٍه فيهم وال آمر ، ورأى مواشيهم بال

واستغنوا منها باليسير عن ورآهم بين النهار يف خالء من األرض وقفار ، 

    .(37)"الكثير
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تناول يف ) التيجان ، أي الملوك ( حديثا مطواًل ، بدأه بأحوال خلق العالم ، 

وملك حمير وائل بن حمير ، وأتم كتابه بالحديث عن تاريخ الكامل البن األثير ، 

ك ، واسمه ، ورحالته ، وواليته ، وقصَّ عنه روايات رواها ذكر فيه أحوال كل مل

 .(38)ابن وهب ، وأشعار نادرة قد ال تجدها عند غيره 

ولكن الكتاب جاء ضيق الخيال ، ضعيف الفن والصورة ، مألوف السرد  

والفكر والحكاية ، ربما ال يفد كبير فائدة لقارئ األدب أو شيئا جديدا ذا غناء 

ولعلنا نكون أشد  –ما ذكرت من مجموعة شعرية نادرة الوجود  غير –أدبي فريد 

ير قبل أن يقصد الخيال أو  إنصافًا للكتاب حين نذكر أنه قصد إلى التأريخ والسِّ

 الفن أو األدب .     

، كان من أوائل ه ( 339الطور الثاين : الَفاَرابي فيلسوف العرب )  -2

دان ، وهو من أعظم الفالسفة العرب الفالسفة المسلمين الذين ألفوا يف هذا المي

القدماء دون منازع ، وكانت أعماله هي الشرارة األولى التي أشعلت جميع 

المسائل واألفكار الفلسفية يف العالم العربي اإلسالمي حتي اليوم ، ويعدُّ كتابه ) 

، وال ينكر أحد أنه تأثر بكتاب -من أهم مؤلفاته  –آراء أهل المدينة الفاضلة ( 

فه على غراره ؛ إال أنه وظَّف المفهوم أف الطون ) المدينة الفاضلة ( فألَّ

األفالطوين يف سياق إسالمي بحت ، عاش يف زمن تدهور الدولة العباسية 

ومراحل الضعف التي حلت هبا سياسيًا وإداريا واقتصاديا ، لذلك لجأ للبحث 

 عن السعادة يف الكتابة لطرحها على أرض الواقع المرير . 

لم يمارس اإلدارة وال السياسة عمليا ، بل إنه اقرتح آراءه الفلسفية « فهو 

 .(39)  »لمدينة فاضلة ، وهو منعزل يف بستان قرب مدينة حلب 
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ويف اليوتوبيا الدينية ال مكان للسمة اإلقليمية وال الهوية الثقافية ، وينقلب  «

فها مجرد ثقافة دنيوية بل الدين على الثقافة المحيطة التي لم يعد ينظر إليها بوص

تعترب ثقافة دينية ، ويف اليوتوبيا الدينية السلوك يف الحياة ال معنى له بذاته ، وإنما 

فقط تبعًا للمعنى الذي يخلعه الدين على العالم..... لقد كانت الفكرة القديمة 

فكرة دينية ، تعتمد المرجعية ، وترى أن العالم الطبيعي ليس ذايت المحتوى 

 .(40)"يًاسبب

يعد كتابه ) آراء أهل المدينة الفاضلة ( من أفضل الكتب التي تحدثت عن 

الفضائل والمثل العليا التي تتعلق بالذات العلية ، تحدث فيه عن الموجود األول 

وأنه هو السبب األول لوجود سائر الموجودات كلها ، وأنه تعالى بريء من 

يك ، والضدَّ ، والحدَّ ، وتحدث عن جميع أنحاء النقص ، ونفى عنه تعالى الشر

وحدته وعظمته وكيفية صدور جميع الموجودات عنه ، وذكر مراتب 

الموجودات ، واألسماء التي ينبغي أن ُيسمى هبا ، وتحدث عن المعاين والثواين 

واألجسام والمادة والصور والحركة والسكون ، وتناول أجزاء النفس اإلنسانية 

القوى ، والقوى الناطقة وكيف تعقل وسبب ذلك ، وقواها وكيف تصير هذه 

وتحدث عن الفرق بين اإلرادة واالختيار ، والسعادة ، والمنام والوحي ، 

واحتياج اإلنسان إلى االجتماع والتعاون ، وتحدث عن صفات رئيس المدينة 

ات المدينة الفاضلة ، وتناول الحديث عن اتصال  الفاضلة وخصاله ، ومضادَّ

صناعة السعادة ، والقول يف األشياء المشرتكة ألهل المدينة الفاضلة ، النفوس ، و

وآراء أهل المدن الجاهلة والضالة ، وختم كتابه بالحديث عن العدل والخشوع 

 .(41)والحكمة
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حاول الفارابي أن يجعل الحضارة العربية واإلسالمية هي نطاقه يف التأليف 

ي كان من أجل تحقيق سعادة الفرد والمرجعية اليوتوبية ، وأن هدفه االجتماع

والمجتمع على السواء ، مع إعطائه صفات أخالقية يجب أن يتمتع هبا حاكم 

    .(42)المدينة 

، وما تحمله ) رسالة  (ده 449)  الطور الثالث : أبو العالء المعري -3

لية ، متخيلة إلى العالم اآلخر الغفران ( ، من آثاره الخالدة ، وهي يوتوبيا مثا

جنة والنار ( ، وظهرت هبا طائفة كبيرة من النصوص اليوتوبية التي تدعو إلى ال)

 الفضيلة واألخالق . 

يعالج المعري فيها بعض المشاكل الشائكة التي ضاق هبا عالمه الواقعي 

كالعقاب والثواب والغفران وتناسخ األرواح ، فضالً عن معالجته لكثير من 

 القضايا المثالية . 

الغفران أثرها البارز يف نفوس الكثيرين ، وأكدت بعض وكان لرسالة 

 الدراسات األدبية المقارنة تأثيرها يف الكوميديا اإللهية لدانتي اإليطالي .

وقد حظيت هذه الرسالة ونالت استحسان كثير من النقاد المعاصرين ، كما 

ل الذي تميزت هبا القيم الجمالية والروحية بوصفها رمزًا للعالم المثالي األفض

 .(43)تتطلع إليه المجتمعات

 ابِن  (ده581)  الطور الرابع : ابن ُطفيل -4
ِّ

ورسالته المعروفة باسم ) َحي

َفها يف أسلوب قصصي ذي طابٍع رمزيٍّ يحمل االتجاه الصويف ،  َيْقَظان ( ، ألَّ

يدعو فيها إلى فلسفة اإلشراق الروحي عن طريق التأمل ، وصبغها بصبغٍة أدبيٍة 

 قصصية .
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 بُن يقظان ( نشأ يف جزيرة 
ّ

وموضوع القصة يتلخص يف أن طفالً اسمه ) َحي

من جزر الهند معزولة عن العالم ، وقد ربَّته ظبيٌة َحنَْت عليه ألهنا حسبته رضيعها 

المفقود ، وكرب الطفل وكان ذا موهبة فذة ، فأخذ ينظر ويتأمل ويستنتج متدرجًا 

يات إلى الكليات حتى وصل إلى يف المحسوس إلى المعقول ، ومن الجزئ

تكوين فكرة عن اهلل ، وعن المأل األعلى ، ثم أخذ من الرياضة الروحية حتى 

وصل إلى طور الوالية ثم شاءت الظروف أن يصل إلى جزيرته عابٌد متدين 

يدعى ) إبسال ( أراد العزلة ليتفرغ للعبادة ، فالتقى به حي بن يقظان وبعد 

 بُن يقظان بما ذكره له العابد ) تفاهمهما ، وأخذ كلُّ م
ُّ

نهما عن اآلخر ، التزم َحي

إبسال ( من شعائر دينيه ، وبعد محاولة فاشلة لهداية المدينة التي نشأ فيها العابد 

التي كان على رأسها ) سالمان ( صاحب )إبسال ( ، عاد حي بن يقظان إلى 

 .(44)جزيرته ، واستقر فيها إلى أن أتاه اليقين 

/ عبد الرحمن بدوي إلى أن الغاية الرئيسة التي استهدفها ابُن طفيل ويشير د

هي بيان اتفاق العقل والنقل ، أي اتفاق الدين والفلسفة ، وحي بن يقظان هو رمز 

العقل اإلنسان المتحرر من كل سلطة ومن كل معرفة سابقة ، ومع ذلك يهتدي 

ن حق ، والحق ال يتعدد ، إلى الحقائق نفسها التي هبا الدين اإلسالمي ، فالدي

ولهذا اتفق الدين والفلسفة ، و)إبسال ( رمز لرجل الدين المتعمق المتأمل 

الغواص على المعاين الروحية ، و)سالمان ( رمز لرجل الدين المتعلق بالظاهر ، 

المتجنب للتأويل ، المتوقف عند األعمال الظاهرة والمعاين القريبة ، أما 

لظاهر والحروف ، وال يدرك من معاين الدين شيئًا ، الجمهور فال يعي إال ا

وواضح من هذا أن )ابن طفيل ( يرتب الناس هذه المراتب األربع : فأعالها 

مرتبة الفيلسوف ، ويتلوها مرتبة عالم الدين البصير بالمعاين الروحانية ، أي 
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ناها مرتبة الصويف ، ويتلوها مرتبة رجل الدين المتعلق بالظاهر ، وهو الفقيه ، وأد

 .(45)الجمهور يف الناس 

لقد تركت قصة ) حي بن يقظان ( أثرًا بارزًا يف أوروبا ، وحظيت باهتمام كثير 

من الباحثين والدارسين األوروبين حتى عصرنا هذا ، وكانت من أعظم مؤلفات 

أبي بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل األندلسي ، ترمز إلى طلب 

بصحبة رفقة الدين والمعارف العليا المستقطبة من الوحي  اإلنسان للمعارف

اإللهي ، مستعينًا بالعقل الذي يهدي إليها دون الخروج عن حيز الوجود الزمني 

والوجود الذايت ، فابن طفيل االندلسي عالم مسلم ، درس العلوم الدينية والفقهية 

 يف بالد األندلس قلعة اإلسالم يف البالد الغربية . 

الرغم من اختالف الكتب والُكتَّاب يف تناول الظاهرة يف تفصيالت  فعلى

ومناهج متباينة ، إال أهنا ظلت هدفًا يسعى للوصل إلى أعتابه الكثيرون مع 

 اختالف مواقفهم من الوجود والحياة.

لقد حفل الرتاث اإلنساين بعدد وافر من المؤلفات التي تطلعت إلى هذه  «

ولة إيجاد مجتمعات فاضلة حالمة يسودها العدل العوامل المثالية ، ومحا

والمساواة ابتداًء من جمهورية أفالطون التي تعد من أكثر األعمال اليوتوبية تأثيرا 

باليوتوبيات الالحقة هبا ، مرورا بيوتوبيات عصر النهضة كيوتوبيا سير توماس 

سع عشر ، مور ، ومدينة الشمس لتوماس كامبانيال ، ... ويوتوبيات القرن التا

ولعل أشهرها يوتوبيا ) رحلة إلى إيكاريا اليتين كابيه ( ... انتهاًء باليوتوبيات 

الحديثة كيوتوبيا ) الحجر األبيض ألناتول فرانس ( و ) إنسان تحت األرض 

لجربييل تارد ( و ) السعادة العالمية لسيباستيان فور ( ... وغيرها من اليوتوبيات 

 .(46) »الحديثة 

**   ******   * 
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حاول الشعراُء قديمًا منُذ الجاهلية األولى البحث عن التغيير والتحول من أجل   

ضمان تحقيق االستقرار واألمن ، وتحقيق طموح القبائل العربية لتحقيق ذاتيتها 

ى العظمى آنذاك المتمثلة يف الفرس والروم ، ومحاولة االلتحاق بكنف أمام القو

 الحضارات وعدم التخلف عن ركب المسير .

 ولقد مّرت هذه الفرتة بعدة حركات من أجل التغيير ، جاءت على النحو التالي :

 احلركة األوىل : الشعراء األمراء )امرؤ القيس بن حُجر(.   -1

بن الحارث (أحد أمراء إمارة كِندة التي تسكن شمال  ُقتَِل أبوه ) األمير /ُحجر

الجزيرة العربية آنذاك ، يف حركة اضطهاد أيام كسرى أنو شروان ، قتله بنو 

 .(47)أسد

يعرب امرؤ القيس عن ديستوبيا الحياة التي حلَّْت به بعد مقتل أبيه ، باكيًا 

 :(48)غياب السعادة التي كان ينعم هبا ، فيقول

ة   َكدددأنِّي َلددد -1  َأرَكدددْب َجدددواداذ لَِلدددذَّ
 

 َوَلددْ  َأَتددَ طَّْن َكاِع ددَ َخاَت َللَخددالِ  
 

ِويَّ وَلد  أُلدْل  -2 قَّ الدرَّ  الزِّ
 ول  أْس أِ

 

ي َكددرةذ َبعددَد  جَفددالِ   ددي ُكددرِّ
 لَِخيلِ

 

 

واألخبار كثيرة ومتفرقة يف محاولة امرئ القيس اسرتداد ملك أبيه ، وتكوين 

بعض المصادر التاريخية اليونانية ذكرت يف صراحة «ن دولة تحمل اسم كِندة ، فإ

اسم شخص ُيدعى امرأ القيس كان من العرب التابعين لملوك الفرس ، وقد 

جعل يغير على القبائل يف شمال الحجاز ، ويبسط سلطانه عليها ، وقد استطاع أن 

 ويطرد منها عمال المكوس من الروم ،(،  Iotabe يستولي على جزيرة ) يوتوبة

وعاد فرأى أن يصانع الروم ، مخافة غزوهم له ، فأرسل إلى بيزنطة أسقف 
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م ( ، ليفاوض قيصر يف أن يعينه حاكمًا  473العرب الذين خضعوا لُحكمه )سنة 

على جنوب األردن وساحل خليج العقبة ، ويمنحه لقب فيالرك ، ونجح 

وبالغ يف إكرامه ،  األسقف يف سفارته ، ودعا القيصر امرأ القيس لزيارة عاصمته ،

 .(49) »وعاد إلى بالده 

ائَِل ، وُيدِرُك ُصعوبَة المآِل فيقول   :(50)ويطلب امرؤ القيس مجَد أبيه الزَّ

 َفَلْو أنَّ َما َأسَعى ألَْدَنى َمِعيَشدة  -1
 

 َكَفانِي، َوَلْ  َأْطُلْب ، َللِْيدل  ِمدَن الَمداِل  
 

دد -2  ل  َوَلكِنََّمددا َأْسددَعى لَِمْجددد  ُمَ  َّ
 

ددَل َأْمَثددالِي    َوْلددد ُيددْدِرُل الَمْجددَد الُمَ  َّ
 

 

إن االنخراط يف عملية تغيير نوعي تستجيب  «يقول دكتور/ مطاع صفدع : 

للمشروع الثقايف العربي الذي كانت تستشفه بعض العقول النيرة من رواد التغيير 

اد الكبير يف مجتمع الصحراء األكرب ، من أمثال األحناف ، وبعض الش عراء الروَّ

من الفرسان كامرئ القيس ، ومن الحكماء كزهير بن أبي سلمى....فامرؤ القيس 

 . (51)»كان يتطلع إلى بناء الدولة من مجتمع الفرسان بأخالقهم وقانوهنم 

ُد امرئ القيس على وضعه الراهن ، ودعوُته إلى الحشود من أجل  يعدُّ تمرَّ

ل ، وبسُط سلطانه على بعض القبائل ، التغيير والتحول السرتداد ملكه الزائ

وانقساُمه عن ملك الروم... أوَل حركات التغيير التي ظهرت على أيدي أشعر 

 شعراء العرب وحامل لوائهم .  

 احلركة الثانية : الشعراء األحناف .  -2

لت على رأس شعراء الحنيفية ، الذي َكُبر على نفسه  كان أمية بن أبي الصَّ

يصنعوهنا بأيديهم ، ثم يقدسوهنا يف طوايا نفوسهم ، فلفظتها  سجوُد قومِه ألصنامٍ 

نفسه كما يلفظ الكير خبث الحديد ، وذلك يرجع إلى عوامل نفسية يف أمية وهي 

عدم إيمانه بما عليه قومه ، كما يرجع أيضا إلى بعض األخبار التي نستأنس إليها ، 
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ان والقساوسة ، وربما كان أن أمية كان يرتاد األديرة والكنائس ويحاور الرهب «

 .(52) »يأخذ عنهم كثيرا من آداب النفس وأسرار الروحانيات 

فلم يجد  «وذلك يدل على أن أمية كان يبحث عن تغيير حقيق لما عليه قومه ، 

غير الحنيفية فتحنف ، وكانت الحنيفية قد ُدرست أكثر معالمها ، ولم يبق منها 

 .(53) »االجتماعية فتحنف غير فكرة التوحيد واجتناب المفاسد 

م الخمر ، وشكَّ يف األوثان ، وكان محققا والتمس  «قال األصفهاين :  وحرَّ

  .(54) »الدين  

لذلك تظهر اليوتوبيا الدينية يف شعره ، فتجده يستخرج عناصر التمدن 

والحياة من باطن النصوص التي تحمل معنى التقديس التي اكتسبها من حوار 

، صات معالم الدين اإلسالمي قد بدتر والرهبان ، فتجد إرهاالقساوسة واألحبا

دون خضوع النصوص للمؤثرات القبلية أو الموروثة كابر عن كابر ، تلك 

المحاوالت إلحياء التغيير والتحول يف قومه وعشيرته ، وتطبيق مطلق النص 

خطة على الواقع ، وإعادة ضبط المجتمع بواسطة التأثير والعاطفة المستنيرة من 

 النص.

فتجده يدعو إلى التوحيد الخالص من الشوائب ، والربوبية المطلقة ، 

 .(55)فيقول : 

  خا ليددل مددن رب هددذا السددما -1
 

 فلدددديس سددددواه لدددده مضددددطرِْب  
 

 ولدددو ليدددل رب سدددو  ربندددا  -2
 

 لقددددال الع دددداد جميعددددَ كددددِذْب  
 

ده باأللوهية والربوبية :  .(56) ويقول أيضا يف توحيد اهلل تعالى وتفرُّ

 أديدددددن  خا تقسدددددم  األمدددددورُ   أربدددَ واحدددداذ أم ألددد  رب -1
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 ولكددن أعُ ددُد الددرحمَن ربددي  -2
 

ب الغفددددورُ    ليغفددددَر خن ددددَي الددددرَّ
 

 .(57)ويقول أيضًا: 

 و يال ال تجعدل مدع اغ غيدره -1
 

 فدد ن سدد يل الرصددد أصدد ح باديددا 
 

 .(58)ويقول أيضًا : 

 ال مدددددد غ ال صدددددري  لددددده -1
 

 ظلمدددا مدددن لددد  يقلهدددا فنفسددده  
 

 .(59)ويذكر الموت والبعث يف مواضع كثيرة من شعره منها : 

 فكن لائفَ للمدوت وال عدث بعدد -1
 

ه اليدوُم أو غدُد    وال َتُ  ممن غدرَّ
 

 .(60) ويقول أيضًا:

 فاجعل الموت نصب عيند  واحدذر -1
 

 َغولددة الدددهر  ن للدددهر ُغددوال 
 

 .(61) ويذكر الجنة والنار وأهلهما، فيقول :

 ق المجرمون وهد  عدراة  وسي -1
 

 

 
  لددددى خات المقددددامع والنكددددالِ 

 

 

 فليسدددوا ميتدددين فيسدددتري وا -2
 

 وكلهددددد  ب دددددر الندددددار صدددددالِ  
 

 وحددل المتقددون بدددار صدددق -3
 

 وعددديا نددداع  ت ددد  الظددداللِ  
 

 .(62)ويقول أيضا راجيا من اهلل تعالى جنته : 

 رب ال ت رمندي جندة الخلددد -1
 

 وكددددن رب بددددي راوفددددا حفيددددا  
 

 .(63) ى الطهر وتجنب الخبث ، فيقول :ويدعو إل

 ال تخلطدددنَّ ل يثدددات  بطي دددة   -1
 

 واللددددع  يدددداب واْنددددُ  عريانددددا  
 

ي الحدود ، وانتهاز الضعيف ، فيقول :  .(64) وينه عن أكل مال اليتيم ، وتعدِّ
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 ودفُع الضعي  وأكُل اليتدي  -1
 

 ونهددددُ  ال دددددود فكددددل  ُحددددرِْم  
 

 .(65) عالى ، فيقول :وينادي بالسلم واالستسالم هلل ت

 فما أنابوا لِسل   حين تندذره  -1
 

 رسُل اإلله ومدا كدانوا لده َعُضددا  
 

 .(66) ويقول داعيا إلى الكرم والندى ، واإلنفاق والعطاء :

   نَّ التكرَم والند  مدن عدامر   -1
 

ال مددا ُسددلَِكْ  ل دد   َغددْزَوُر    جدددَّ
 

 .(67)ويقول أيضًا: 

 ن مصدددددلح  وميَّدددددَز ل انفالددددده بدددددي -1
 

 معايشددددددددددةذ يضددددددددددر  وينفددددددددددع    
 

  خا اكتسب الماَل الفتى من وجوهده -2
 

 وأحسدددَن تددددبيراذ لددده حدددين يجمدددع 
 

 وأرضى به أهل ال توف ولد  يضدع -3
 

ْلَر تاداذ للتددددي هددددي أنفددددع    بدددده الددددذ 
 

 فددذال الفتددى ال جددامع المددال خالددراذ  -4
 

ددوا وأوضددعوا    ألوالد سددوء  حيددث َحل 
 

 .(68)عة وحماية األهل والدفاع عن الديار : ويتحدث عن الشجا

  أنا الذائد ال امي الدذمار و نَّمدا   -1
 

 يدافع عن أحسابه  أندا أو مثلدي  
 

ويذكر آيات اهلل تعالى يف خلقه للسماوات واألرض والليل والنهار ، ويرى أن 

 .(69)كل دين خال دين الحنيفية باطل ، فيقول وهي ُتروى ألبيه أيضًا : 

 آيددددددددات ربنددددددددا باليددددددددات    نَّ  -1
 

 مدددا ُيمدددداري فدددديهنَّ  ال الكفددددوُر    
 

 للدددددق الليدددددَل والنهددددداَر فكدددددل   -2
 

 مسدددددددت ين حسدددددددابه مقددددددددورُ  
 

  دددد  يجلددددو النهدددداَر رب  كددددري  -3
 

 بمهددددددداة  صدددددددعاُعها منشدددددددورُ   
 

 كددددل ديددددن  يددددوم القيامددددة عنددددد -4
 

 ددددددد اغ  ال ديدددددَن ال نيفدددددة تورُ   
 

 .(70) لعلم والعالم فيقول :ويتحدث عن الجهل والجاهل ، وا
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 ولد يقتل الجهل الس ال ويشدتفي -1
 

  خا عددايَن األمددَر المهدد َّ المعددايُن  
 

 ول ال  ث لدما والس ال لذي العمى  -2
 

 صددفاء  وأصددفى منهمددا مددا ُتعدداينُ  
 

كانت هذه محاولة من الشعراء المتحنفين على وجه العموم ، ومن أمية بن 

ص للتغيير البيئي ، والتحول من بيئة جاهلية تعبد أبي الصلت على وجه الخصو

ده ، وتخاف عذابه ،  األوثان وتسجد لألصنام إلى بيئة تعبد اهلل تعالى وتوحِّ

وتؤمن بجنته وناره ، وثوابه وعقابه ، تحب الطهر ، والكرم ، واالنفاق ، وحماية 

وته النيرة الجار ، وتكره أكل مال اليتيم ، والتعدي ، والتسلط ...الخ  ، فدع

للتغيير تؤكد رجاحة عقله ، وتستشف منها حكمته ، وما هذه الخصال إال يوتوبيا 

 حقيقة ودعوة على أرض واقعية .

ويف الوقت ذاته كانت طالع « يقول د/ مطاع صفدع مؤيدا لهذه الحركة :

مثقفي العرب الذين عرفوا باألحناف، يقومون بعملية نقٍد شامل لمجمع السلوك 

 .(71)»ي والعقائدي السائد  يف المجتمعات القبليةاالجتماع

: ومنهم الفارس الخالد يف أذهان  : الشعراء الفرسان احلركة الثالثة -3

العربية وأسطورهتا األولى عنرتُة بُن شداد العبسي ، أهم فرسان العرب الذين 

طارت شهرهتم بالفروسية والشجاعة ، ومثلهم األعلى يف البسالة والبطولة 

أن الفروسية الجاهلية بعثت يف نفوس أصحاهبا  «ة ، ونالحظ بصفة عامة القتالي

ِد البصَر يف أشعار عنرتة  ضربًا من التسامح واإلحساس بالمروءة الكاملة...وردَّ

 .(72)»فستجده يأسر ُلبَّك بمثله الخلقية الرفيعة 

يذكر عنرتة العنصرية التي كانت مسيطرة على الجزيرة العربية يف العصر 

 (73) اهلي ، ولكنه كان مصونًا بعفته وشجاعته فيقول :الج

 َلئِْن أُل َأسَوداذ، َفالِمسُ  َلْونِي -1
 

 َوَمدددا لَِسدددوادِ ِجْلدددِدي ِمدددْن َدَواءِ  
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 َولكِددْن َتْ ُعددُد الَف َشدداُء َعنِّددي  -2
 

ددَماءِ    َكُ عددِد األَرِ  َعددْن َجددوِّ السَّ
 

 (74) ويؤكد هذا المعني قائالً :  

 ِعيُ وا َسَوادِي َفْهَو لِي َنَسدب  َلئْن يَ  -1
 

 َيْوَم النَِّزاِل ،  َخا َما َفاَتنِي النََّسُب  
 

 (75)ويقول يف التسامح وحسن المخالطة والمعاشرة إذا لم يظلم :

 َأْ نِدي َعلديَّ بمدا َعلِْمدِ  َفدد نَّنِي -1
 

 َسْمح  ُمَخداَلَقتِي  َخا َلدْ  ُأْظَلدِ   
 

    (76)طباع ، فيقول يف معلقته: ويتحدث عن اإليثار وكرم ال

نِدي  -1  ُيخ ِْرِل َمْن َصِهَد الَوَلائَِع َأنَّ
 

 َأْغَشى الَوَغى َوَأِع   ِعنَد الَمْغدنَِ   
 

زة بالعفة والعفاف ، فهو ال يرزأ وليًا  ويصف المروءة الكاملة ، مروءة مطرَّ

ًا ، ويزور الفتاة محافظًا على حسبه واصالً لرحمه شيئًا من ماله إال جزاه أضعاف

واصالً لرحمه ما دام حليلها معها ، فإذا خرج غازيًا لم يغشها محافظًة عليها 

وصيانة لعرضها ، يغضُّ بصره إذا بدت له جارته حتى تدخل منزلها فيواريها ، 

ْت يف إرادته  وال ُيْتبعها بصره ، وإذا َهَوْت نفُسه ما يكون فيه غضاضة عليه ولجَّ

 (77)يتبعها ، فيقول: َمنَعها منه ولم

 َوَلَمدددا َرَتْأُت َأَلدددا ِحَفددداة  ِسدددْلَعةذ  -1
 

  اِلَّ َلددددُه ِعنْددددِدي بِهددددا ِمْثالهددددا    
 

 َأْغَشددى َفَتدداَة الَ دديِّ ِعنْددَد َحلِيلِهددا -2
 

 َو َِخا َغزا َفي الَجْيِا ال َأْغاَصها 
 

 وَأُغض  َطْرفِي َما َبَدْت لِي َجداَرتِي -3
 

 اَرتِي َمأَواَهدداَحتَّددى ُيددَواِري َجدد  
 

ددي اْمددُرا َسددْمُح الَخلِيَقددِة َماِجددد   -4   ِنِّ
 

 ال ُأْت ُِع النَّْفَس اللَُّجوَج َهَواَها  

فالعفة والشجاعة ، واإليثار والتسامح ، وعدم الظلم وحسن المعاشرة ، 

وغض البصر صفات نادى هبا الشعراء الفرسان ، وهذه الصفات كانت إرهاصا 



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

ة اليوتوبيا التي تعني التحول من بيئة يملؤها الظلم وسوء من الفرسان لظاهر

المعاشرة وعدم اإليثار والتطلع للمرأة واتباع النفس هواها إلى البحث عن بيئة 

 تملؤها سلوكيات خلقية سامية .

فأدب الفروسية يعترب أدبًا عابرًا يحمل الهوية الفردية لطائفة من المجتمع  

رتدادات متواصلة نحو مناطق مجهولة داخل الجاهلي ، ينبض برؤية ذات ا

النفس اإلنسانية يف مجتمع يوصف بالجاهلية ، فيقرتح يوتوبيات حالمة موازية 

للعالم المتحضر والمجتمع المثالي ، فهو يحاول السيطرة على بعض صفات 

وسلوكيات مفقودة عرب مجتمع مندفع نحو السعي إلى معية الحياة ، فمثَّل أدبًا 

 ذه الحاالت المتضاربة وكشف عنها ، ليعيد بناء مسار الحياة الجاهلية .عميقًا له

ولكن كان للواقع رأي آخر ، فطائفة الفرسان ال ُتعين على تغيير إرادة  

مجتمع بأكمله ، ولكنها ُتنكر فقط، أما فكرة اإلقناع فما زالت مرتددة يف نفوس 

س بل أصبحت فروسية لم تصبح الفروسية فروسية حربية فح « المجتمع ، لذا

خلقية سامية ، فيها الحب الطاهر العفيف الذي يجعل من المحبوبة مثال أعلى ، 

والذي يرتفع صاحبه عن الغايات الجسدية الحسية إلى غاية روحية تنم عن 

صفاء النفس ونقاء القلب ، وفيها التسامي عن الدنايا والنقائص الذي يمأل 

 .(78)»الكرامة والحس المرهف والشعور الدقيق النفوس باألنفة واإلباء والعزة و

وعلى رأسهم زهير بن : صعراء ال كمة والسالم ،  احلركة الرابعة -4

أبي سلمى ، الذي عاش خالل الحروب التي حمي وطيسها بين عبس وذبيان ، 

 وَنشبْت نيراُنها بين القبائل والعشائر .

يف حياته  وهو من أشهر شعراء الجاهلية يف إعطاء الحكمة ، وُعرف

بالرصانة والتَّعقل ، وهو شخصية متميِّزة من شخصيات العصر الجاهلي 
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شخصية فيها برٌّ ورحمة ، وفيها نزعة قوية إلى الخير ، آراؤه ليست إالَّ من أوليات 

 .(79)التفكير اإلنساين وتفكير الشعب ألنه كان يكلِّمه فيها بما يعرف ويألف 

م أسس العدل ثالثة أقسام ، ولقد دعا إلى التغيير يف أقوله و أشعاره ، وقسَّ

وبيَّن أن القضاء البد أن ُيبنى على ثالث ) يمين على المنكر ، أو منافرة إلى حاكم 

عوى ( ،  يحكم بالبيَّنة ، أو جالء وهو بيان وبرهان يجلو به الحق وتتَّضُح به الدَّ

 .(80)فيقول : 

1- :  و نَّ ال دددقَّ َمقَطُعدددُه  دددال  
 

 فدددددددار  أو جدددددددالءُ يمدددددددين  أو نِ  
 

2- :  َفدددَذلُِكُ  َمَقددداطُِع ُكدددلِّ َحدددق 
 

ُهددددنَّ َلُكددددْ  ِصددددَفاءُ    َ ددددال   ، ُكل 
 

مما دعا عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه أن يتعجب من هذين البيتين 

ْيُته القضاء لمعرفته «ويقول:  .(81) » لو أدركت زهيرًا لولَّ

رسالة عمر بن الخطاب إلى لو أن زهيرًا نظر يف « وجاء يف الشعر والشعراء :

 .(82)»أبي موسى األْشَعري ما زاد على ما قال

ي من العثرات ،  ِحم وأن اهلل هو المنجِّ ويتحدث عن التقوى وصلة الرَّ

 .(83) فيقول:

ِحُ    وِمْن َضرِيَ تِه التَّقَو  ، وَيْعِصُمهُ  -1 ِء الَعَثدَراِت اغُ ، والدرَّ  ِمْن َسديِّ
 

  .(84) د والعفاف واإليثار ، فيقول :ويتحدث عن البخل والجو

  نَّ الَ ِخيَل َمُلوم  ،َحيُث َكداَن ،َولدد -1
 

تِده ، َهدرِمُ    دكنَّ الَجَواَد ، َعلى ِعالَّ
 

 ُهو الَجدواُد ، الدِذي ُيعطِيدَ  َنائَِلدهُ  -2
 

 َعْفددواذ ، وُيْظَلدددُ  َأحَيانددَ َفدددَيظَّلِ ُ  
 

مان باهلل والبعث وكان زهير يتعفف يف شعره ، ويدعو إلى اإلي 

 .(85)والحساب:
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 َفال َتكُتمنَّ اغَ َما فِي ُنُفوِسُك ْ  -1
 

 لِيخَفددى َوَمهَمددا ُيكددَتُ  اغُ َيْعَلدد ِ  
 

َلرْ  -2 ْر َفيوَضْع فِي كَِتاب  َفيددَّ  ُيَ لَّ
 

ددْل َفُيددنَق ِ    لَِيددْوِم الِ َسدداِب أو ُيعجَّ
 

ه ، كان دليالً على وإذا صحت نسبة البيتين إلي « يقول دكتور شوقي ضيف:

 .(86) »أنه أحد َمن تحنفوا يف الجاهلية وشّكوا يف دينهم الوثني

وجاء يف كتاب ) المحرب ( أنه ممن حرموا يف الجاهلية على أنفسهم الخمر 

 .(87) والسكر واألزالم

ومما سبق يتضح أن زهيرًا ممن دعوا إلى التغيير يف البيئة الجاهلية ، كما أنَّ 

شها زهير لم تكن أيام استقرار وأمن ، فدائما ُتشنُّ الغارات ، األيام التي عا

وتجيش القلوب باألضغان ، فُتسلُّ السيوف ، وتقطع الرقاب .. فكيف تنتهي هذه 

الم والحب  لم والسَّ السلسة من القتل والدمار ؟... ومن هنا راح زهير ينادي بالسِّ

ن سعيا للصلح بين عبس والجمال ، مشيدًا هبرم بن سنان والحارث بن عوف حي

  .(88) وذبيان ، فيقول ُمناديا بالسلم والصلح  :

دددديَِّداِن ُوِجددددْدُتما -1  َيِمينددددَ َلددددنِعَ  السَّ
 

 َعَلددى ُكددلَّ َحددال  ِمددن َسددِ يل  وُمْ ددرمِ  
 

 َتدددَداَرْكُتما َعْ سدددَ وُخْبَيددداَن َبعدددَدما -2
 

دددوا بِيدددنَُه  ِعْطدددَر َمنِْشددد ِ    َتَفددداُنوا َوَدل 
 

دْلَ  واِسدعَ َوَلْد  -3  ُللُتمدا أْن ُندْدِرِل السِّ
 

 بِمدددال  وَمعدددُروف  ِمدددن األْمدددرِ َنْسدددَل ِ   
 

 َفَأْصَ  ُتَما ِمنُهما َعَلدى َليدرِ َمدْوطِن   -4
 

  َبِعيددددَديِن فِيَهددددا ِمددددن ُعُقددددوق  وَمددددْأَ  ِ   
 

 َعظِيَمدديِن فِددي ُعْلَيددا َمَعددد  ، ُهددِدْيُتَما  -5
 

 الَمْجددِد َيْعُظدد ِ  وَمددْن َيسددَت ِْح َكنْددزاذ ِمددنَ  
 

أما زهير فإنه يف دعوته إلى إحالل السالم بين القبائل كان  « يقول د/ مطاع :

يتصور إمكانية قيام مجتمع تحكمه عالقات األخوة والتساوي ، فإن إلغاء 



  

 
 بَوَاعِثُ اليُوتُوبيَا والدِّيستُوبيَا في العَصْرِ الجَاهِلِيِّ 

 " بَينَ التَّنِْظيرِ وَالممَارَسَةِ "

 

 
 

 

 

الحرب بين القبائل يتطلب إحالل نظام جديد تتنازل فيه القبائل عن شيء من 

 »مية مصالح جماعية تأيت يف أساس إنشاء الدولة امتيازاهتا الخاصة من أجل تن

وتأكيدًا لما حاول زهير القيام به من حلمه بالتغيير ودعوته إلى السالم بين 

...إن السالم حلم ، ولكنه مع   «:"فون مولتكة "القبائل ، يقول الجنرال األلماين 

ته صراع من ذلك حلم جميل ... ومن الصعب تحقيقه ، بل إن السالم يف حد ذا

نوع ما من أجل التمييز ، وأثمن ما يمتلكه اإلنسان هو روحه الوثابة ، وإرادته 

للحياة ، وشعوره بالكرامة ، وال يمكن أن يقوم سالم إال بتوازن القوى ، هذا 

التوازن الذي يتغير دائمًا بتغيير الظروف ؛ لذلك البد من األخذ بنظر االعتبار 

  .(90)  »البعيدتوازن المصالح على المدى 

وجعلته هذه المآثر يشيد بالسلم   « ويقول د/ شوقي ضيف عن زهير :

ي بفكرة  والسالم ، فكان بذلك شذوذًا على ذوق الجاهليين وأشعارهم التي تدوِّ

 .(91)»األخذ بالثأر والرتامي على الحرب ترامي الفراش على النار

 .(92) قول تأبط شرًا :واألدلة على ديمومة الثأر بين العرب كثيرة ، منها 

 َ ددَأرُت بِدده بِمددا الَتَرَفددْ  َيددَداهُ  -1
 

 َفَظددددلَّ َلَهددددا بِنَددددا َيددددْوم  َغُشددددومُ  
 

  َنِ ددُز ِرَلددداَبُهْ  ، َحتَّدددى َنَزْعنَدددا -2
 

 َوَأْندددُ  الَمدددْوِت َمنِْخدددُرُه َرِمدددْي ُ  
 

فزهير يدعو إلى السالم بين القبائل والتحول من حياة القتل والثأر إلى حياة 

لسلم واألمن والوداعة بين القبائل التي يجب أن تنتشر فيها المحبة والرحمة ا

بديال من القسوة والكراهية ، ومن ثم راح يصور بشاعة الحرب يف صور مخيفة 

قبيحة ، فالحرب ُأْسٌد َضاِريٌة ، َونَاٌر ُمشتِعَلٌة ، وَرَحى َتطحُن النَّاَس ، وال تلُد إال 

ؤِم ، فيقول:  .(93)غالَم الشُّ
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 َوَما الَ رُب  الَّ َما َعلِمدُت  وُخلدُت  -1
 

 وَمدددا ُهدددو َعنَهدددا بِالَ دددديِث الُمدددَرجَّ ِ  
 

 َمَتددى َتْ َعُثوَهددا ، َتْ َعُثوَهددا َخِميَمددةذ  -2
 

َيُتُموَها َفَتْضدددددَرمِ    وَتْضدددددَر ،  َِخا َضدددددرَّ
 

َحددى بِثَِفالَِهددا -3  َفَتْعددُرْكُكُ  َعددْرَل الرَّ
 

  ُ دددد َّ َتنْددددَتْ  َفُتْتددددئِ ِ  وَتْلَقددددْح كَِشددددافَ  
 

ُهد  -4  َفَتنَْتْ  َلُك  ِغلمداَن َأْصدَأَم ، ُكل 
 

 ُ دددد َّ ُتْرِضددددْع َفددددَتْفطِ ِ   
  َكددددأْحَمرِ َعدددداد 

 

ومن خالل معلقة زهير بن أبي سلمى تدل القراءة الحديثة على هذه السلسلة   «

ر الشاعر من خاللها آثار ومعاين ذلك  الطويلة من األوصاف السلبية التي صوَّ

الشكل من الصراع الحربي العقيم الذي يقتل اإلنسان ويدمر المجتمع وال يخرج 

  .(94)»منه أحٌد ُمنتصرًا ، ولكنه يشغل الجميع هبموم الموت المعمم المستمر

فكان زهير على خلفية كبيرة بالوقائع واألحداث ، فلجأ إلى تقنية مغايرة لم 

ن أيام العرب التي كانت سجاال بينهم ، يضمد يعتدها العرب ، فنادى بالسالم بي

ر إيثارهم وكرمهم ، فيقول:   .(95)جراحهم ، ويصوِّ

 َيُقدوُل: اَل َغائِددب  َمدالِي ، َواَل َحددرُِم   وَ ْن َأَتاُه َللِْيل  ، َيْوَم َمْسَأَلة   -1
 

وهو شاعر الخير بدعوته إلى السالم ، وبما   «يقول د/ شوقي ضيف : 

 .(96)»من ُمُثلِ رسمه للفضيلة 

لقد كان حدس زهير بن أبي سلمى يلخص يف حينه أزمَة الوعي العربي  «   

لدى الطالئع الثقافية ، فكان يرى إلى الحروب القبلية القائمة هنا وهناك ، فال 

يجد فيها سوى الصراع السياسي العبثي المجرد عن أي مضمون ذي صلة 

 .(97) »بالمشروع الثقايف  



  

 
 بَوَاعِثُ اليُوتُوبيَا والدِّيستُوبيَا في العَصْرِ الجَاهِلِيِّ 
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م بين القبائل التي وعاها زهير تتكامل مع دعوة األحناف فدعوة السال  «

للتوحيد يف العبادة لإلله الواحد ، وتمهيدان معًا للمناخ الرسولي السياسي ، 

 .(98)»الذي سيضطلع به النبي محمد يف حمله للواء الرسالة اإلسالمية 

 على الرغم أنه ال يكاد ينكر أحد: الشعراء الصعالي  ،  احلركة اخلامسة -5

أن وظيفة الصعاليك األساسية وهدفها يتمثالن يف تحقيق المساواة ورفع الظلم ، 

فإننا ال نتصور يف الوقت الحاضر على اإلطالق أهنا كانت مجرد نشاط ُيْفِضي إلى 

خيال أو واقع مستحيل ، فمن شأهنا أن تسبغ مدلواًل يفعل تفاوضًا بشأن التباين 

حيالً إياها إلى مجموعة مستمدة من الواقع البعيد لمعنى اليوتوبيا ومفهومها م

الجاهلي ، ومستوحاة من بيئته ومجتمعه ، وتبدأ عملية البحث والنقاش مدفوعة 

ببواعث وصياغة تنطوي على تفعيل ذلك على أرض الواقع ؛ لذلك أفردُت لها 

 مبحثًا الختالفها عن سابق الحركات .

***   ***   *** 
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قضى هؤالء الصعاليك ُجلَّ حياهتم يف محاربة الفقر وممارسة الكديِّة من 

أجل الحصول على الحرية والخروج من قبضة القبيلة ، فما قام به الصعاليك من 

تملُّق وصراع وغارة يقودون هبا ثورة تجديدية يف مجتمعهم ، يؤمنون معها 

استطالع األمل ، يحاولون النهوض الثوري إال أن أدواهتم وقدرهتم لم بالتفاؤل و

 تحقق السبيل .

 التمّرد إلی واالستعباد يؤّدی االستبداد المأساوي المجتمع هذا مثل ي

 نظرية وفق والصعاليك ، وعلی بالخلعاء تشتهر فئةٍ  عند والمغامرة واالنحراف

 لكن والكمال، التفوق لتحقيق السمّو؛ على إلى الحصول هؤالء يسعى « أدلر

ونِيةُ  تتغلب وروحهم كي عقلهم هاجم قد المستبد المجتمع   .(99)» عليهم الدُّ

إن النظام العام عند طائفة الصعاليك قواُمه ِصراٌع سلوكي ضد األغنياء 

السبب يف وجود الشر « أن :  "مور  "البخالء الذين يرون الشر مطية حياته، ويرى 

لمحدد لكل ذلك هو الملكية والسبب األساسي ا هو سبب اجتماعي ،

   .(100)"الخاصة

بِقية يف العصر الجاهلي، التي سعت إلى إغالق آمال  وهذا بسب ما فعلته الطَّ

البشر وجعلتهم رهائن لفكر سبََّب فوضى اجتماعية وحروبًا بين القبائل ، بيد أن 

د عندما فتح الشعراء الصعاليك ا آلفاق من خالل بث دوافع هذا الفكر الطَّبقي تبدَّ

 طوباوية تحث الناس على رفض تلك األفكار والممارسات العنصرية .

الشعراء  عاشها التي والمتوحشة المجتمع على الثائرة الحياة هذه إن

 يف السائدة االجتماعية القيم بأفضل التحلي من تمنعهم لم الصعاليك
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 " بَينَ التَّنِْظيرِ وَالممَارَسَةِ "

 

 
 

 

 

 أجسامهم ويف شجاعة ، هبميف قلو إن المجتمعات الجاهلية ، يقول د/ الحويف :

  .(101)النظام المالي على يثورون كله لهذا وهم وفتوة ، قوة

فمازال هؤالء الصعاليك يسعون لحياة جديدة يف مجتمعهم ُتؤمُن بالمساواة 

مِي ،  وهو األدب الذي  «والعدالة وعدم الظلم ، وهذا الشعر يعد من األدب التََّقدُّ

  .(102)  »مجتمع ما  يعرب عن أفكار القوى النامية يف

ياب: أما خصائص هذا األدب فهي التفاؤل والثقة يف المستقبل « قال السَّ

واإليمان باإلنسان واحرتامه كفرد وكمجموع ، وتفهم حقيقة الروابط التي تربط 

 .(103)»األفراد.

 ودعا تبناها قيم وفضائل من الورد بن عروة شعر يف مثال: ما أصدق ولعل

 ما وهو وحديًثا ، الدارسين قديًما قبل من إعجاب موضع علهج مما شعره يف إليها

 أتزوَج  أن َوَلٌد ألحببُت  لعروة كان لو  :يقول أن سفيان أبي بن معاوية دفع

 .(104)إليهم

ين أنَّ  ما  :يقول أن على مروان بن الملك عبد وحمل    العرب من أحًدا يسرُّ

ن لم َيلْدنِي إال  .(105) :لقوله ، الَوْردِ  بن ُعروة َوَلَدنِي ممَّ

      ين امدددرا  عددداي  ندددائي ِصدددْركة   -1
 

 وأنددد  امدددرا  عددداي  نائِدددَ  واحدددُد  
 

فهو يعرب عن معنى إنساين رفيع ، فيقول هاجيًا : إنني يشركني كثيرون من 

 السائلين وذوي الحاجة يف إنائي ، أما أنت فال شريك لك .

 صاحب الشنفرى فإن الصعاليك ، وأبو المبادئ مقرر هو عروة كان وإن

 تعليمها على يحرصون الخلفاء ، فكان الفاضلة بالقيم حافلة جعلها الالمية ، قد

 .أوالدهم
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 القيم هذه على اتفقوا جميًعا ولكنهم ، هذه هي بعض قيم الصعاليك

المفتخر  السيد بمظهر الظهور يحاولون ما دائًما أهنم إذ هبا ، أن يظهروا وحاولوا

 .ليهاإ والداعي القيم بأفضل

َدٌة َعَلى َحَرَكةٌ  َتْبُرزْ  لم :الرحمن عبد يقول عفيف تِي َكتْلَك  التَّقاليدِ  ُمتمرِّ  الَّ

عالِيِك  َحَرَكةَ  وَأْعنِي َبَرَزْت،   .(106)الصَّ

 الشعر يف ُمتمردةٍ  ثورٍة واقعيةٍ  أوَل  الصعاليك شعُر  سويلم: كان أحمد ويقول

  .(107)الجاهلي

 قارنوا كلما سوًءا ليزداد حثين عن الفضيلةالبا هؤالء الصعاليك حال إن ثم

 يستأثرون والمال النعمة يف المرتفين أفراد القبيلة الساسة من حالهم بحال

 بأنفة غيرهم، ومع ذلك يتمتعون إلى يلتفتون وال بخيرها، ويقصرونه عليهم،

 يظهرخامًا  فقيًرا ليس ، فالصعلوكوسلطة عارمة تمنعهم من طلب المساواة

 على المقتدر والشجاع الغزو ، يكثر الذي المقاوم بل الفقير تسلًما ،مس يائًسا

 .(108) بقوة ، يقول عروة يمدح الصعلوك المغامر : الواقع مواجهة

 ولكنَّ صعلوكَ ، صد يفة وجهده -1
 

 كضددوء صددهاب القددابس المتنددور 
 

 ُمطِددددالى علددددى أعدائدددده يزجروندددده -2
 

 بساحته  ، تجَر المنيح المشدهر 
 

 يوتوبيا والديستوبيا عند الشعراء الصعاليك:بواعث ال 

وال يغيب أن الصعاليك كانت لديهم دوافع للبحث عن اليوتوبيا أو)  

 يجمع الذي المشرتك القاسم ، ألنه الفقر م اربةالمجتمع المثالي ( ، أولها : 

 كان سيدهم عروة حتى .(صعلوك فقير فكل الصعاليك ، كل أفراد القبيلة مع

 ) .فقيًرا 
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ترتدد يف أشعارهم جميعًا صيحات الفقر والجوع ، كما تموج أنفسهم  «

 .(109) »بثورة عارمة على األغنياء واألشحاء 

فدافع اليوتوبيا يف هذا العنصر هو البحث عن مجتمع مثالي خال من الفقر 

والفقراء ، من أجل تحقيق العدالة االجتماعية ، والقضاء على الجوع والفاقة 

 والخلة.

 غلب على مما عانى منه مجتمعهم ، ولقد الصعاليك الشعراء نىعا ولقد

بلون جديد يدعو إلى الخروج  وصبغوه ، موضوعات شعرهم الحديث عن الفقر

 واإلمالق ذكر الفقر من يخلو أحدهم شعر نجد نكاد والتمرد والدفاع ، فال

  .(110) :زوجته مخاطًبا عروة قول ذلك ، ومن اليد وضيق والعسر

 َلَعلَّنِدي الد اِلدِ  فِدي َأُطدوُف  يَتِرينِد -1
 

 َم َمدُل  الَ دقِّ  لِدذي فِيده ِغندىذ  َأفيدُد  
 

دد َّ  َعظِيمددَ َألدديَس  -2
ددة    أْن تلِ  َمَلمَّ

 

 مَعدوُل   الُ ُقدوِق  فِدي َعَلينَدا َوَلدْيَس  
 

دا َنملدْ   َل ْ  ن نُ  ف نْ  -3  بِ داد    دَِفاعذ
 

دداُم ، بِدده َتلدد       َأْجَمددُل  َفددالَموُت  األيَّ
 

يف  وآالمه الجوع لدغات من الفقراء وأصحابه يعانيه ما يذكر الورد بن فعروة

 قصائده.  معظم

الطعام ،  عن باإلمساك فعليهم إلطعام أهله ، وإال بالغزو يعد ِخراش وأبو

 .(111) :فيقول

ا -1  َتادندا بعدَض  نِجدد ال  ن ف نَّ غددذ
 

ا ُنِفددْ  َلددِ    لِ  أو َتادذ  بِدداألْتمِ  ُنَعدددِّ
 

ونإن الصعاليك   اإلحساس من لهم خير بالقوة واألخذ اإلغارة يعدُّ

 .الغير والحاجة إلى بالضعف
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الصعاليك  خروج وراء كانا عاملين أحد هو الفقر أن مروة حسين ويرى

القبائل  فقراء من فئة سوى الصعاليك يكن لم« :يقول حيث الغزو وامتهاهنم

عن  أواًل: عربت واحدة داللة لهما اثنين واقعين عن بانسالخها عربت المختلفة

 ألوضاعها واالنقياد القبيلة ، بحياة االلتصاق يلزمها الذي االنتماء عن خروجها

ظل  يف احتمالها تستطع لم مادية حاجة عن :ثانًيا القبلية ، وعربت وأعرافها

 .(112) »القبيلة 

 ليخرجوا الصعاليك كان فما؛ ، أحد بواعثهم  النتقام من الرأسماليينوكان ا

تكافل  من ينشدونه ما فيها وجدوا أهنم لو ويثوروا عليهم مجتمعاهتم على

القبيلة ، فبدْت دعوُتهم للقضاء على الُعبودية ، يف  أفراد بين وعدالة اجتماعي ،

 َداخل كلِّ فرٍد ُمتصعلٍك.
ُّ

 يملؤه الحقُد والحسُد والصراُع النفسي
ٍّ

 جوٍّ نفسي

 منطلق اناة ، فأظهر الصعاليكفلقد عانى الفقراء من أصحاب الثراء أي مع

العدالة االجتماعية ، وسخطهم على أصحاب الثراء  ميزان اختالل على سخطهم

الذين جعلوا السيادة من أهم صفاهتم االجتماعية إضافة إلى الشح والبخل 

 والعبودية.

بني  من يقتل أن أقسم إذا الدافع هذا يف تميًزا أكثرهم هو الشنفري ولعل

 .(113) استعبدوه ، فيقول يف ذلك : بما رجل مائة مفرج بن سالمان
 

 َلْرَضدها  ُمْفدرِِج  ْبدنَ  َسداَلمانَ  َجَزْينَا -1
 

َمْ   بَِمدددا   وَأَتلَّدددِ   أْيدددِديِه ُ  َلددددَّ
 

 َغلِيلِنددا  بْعددَض  اغِ  بَِعْ دددِ  َصددَفْينَا -2
 

 اْسدَتَهلَِّ   َأَوانَ  الَمْعدَدي َلَد  َوَعْوف   
 

 ويدعو األغنياء على غضبه َجمَّ  يصبُّ  كان الذي الورد بن عروة ومنهم

 عند اإلقطاعيين البخالء من واالنتقام الفقر دافعا يشرتك إذ صعاليكه لغزوهم ،

 .عروة



  

 
 بَوَاعِثُ اليُوتُوبيَا والدِّيستُوبيَا في العَصْرِ الجَاهِلِيِّ 

 " بَينَ التَّنِْظيرِ وَالممَارَسَةِ "

 

 
 

 

 

بعروة  ضيقه أظهر الذي)شريك (زبان بني لسيد ذمه يف ذلك ويظهر

 .(114)عنده ، فقال فيه :  نزلوا عندما وأصحابه

ددان عندا بفضددله  ، -1  تدولَّى بندو تيَّ
 

 وودَّ صدددري   لدددو نسدددير ، فت عدددُد  
 

 ليهنددىء صددريكَ وْطُ دده ولِقاُحدده -2
 

 وخو الُعس ، بعد النومِة ، الم دَردُ  
 

أن  َيَودُّ  أنه ، حتى وجشعه بخله على حنقه ويظهر الرجل هذا يذم فعروة

ة هنا المربد ، فنحسُّ  الضخم قدحه يف النوق من اللبن بشراب ليهنأ يرحلوا  غصَّ

 االنتقام من أصحاب الثراء البخالء . نغمة وصفه يف ، ونستشف عرالشا حلق يف

 بينهم جمع والسليك ، والشنفري، شًرا ، تأبط :« عطوان حسين يقول

 يحققون ومضوا المجتمع ، على والثورة والتمرد والتشرد الجوع والضياع

 .(115)»هبم  يعرتف لم يف مجتمع وجودهم

 الذي  ذا الكلب من كاهل ، وعمرو ش، أبا خرا هؤالء إلى نضيف أن ويمكننا

وبطشه،  ببأسه وسيؤذيهم سيغزوهم بأنه ويتوعدهم يغزو قبيلة فهٍم ، كان

  .(116)فيقول:

 فددالتلوين َتثَقفددوين ف مددا -1
 

 َبدالي َتدرونَ  فسوف َأ َق  و ن  
 

 َرِعيالذ  َأهِدي َغاتيَ فأبَرح -2
 

 نَِجددالِ  خِي َطددْود   َسددوادَ  َأُام    
 

 أولئك الشعراء ، وشكلت شخصيات تكوين يف الدوافع تداخلت ولقد

 هذا اإلطار ، داخل قصائدهم نظموا فلقد ، )بيوتوبيا الصعاليك(يسمى  ما

 عن يوتوبيا خفية عند العرب آنذاك ، قد ظلَّت فيها وكشفوا مواقفهم ، هبا ودعموا

 هذا. يومنا إلى المعالم خفية



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

دام والفتك والتشمير اإلق بما سلكوه من «مدحهم قدامة بن جعفر 

والجلد والتيقظ والصرب، مع التخرق والسماحة ، وقلة االكرتاث للخطوب 

  .(117) »الملمة 

يف شعر الصعاليك، يف رفض الظل  االجتماعي والت رم من الوالع  وظهر باعث  

ممارستهم للخروج على القبيلة ، َفَتَبنِّي فكرِة الرفض كانت من أهم الدوافع التي 

يها الشاعر الصعلوك ، وكذلك ممارستهم للخروج كممارسة واقعية يعتمد عل

 كانت باعثًا يحث الناس على البحث عن العدالة والمساواة .

وأهله، ويعلن خروجه وتمرده ،  أمه بني من بيأسه الميته يستهل فالشنفرى

رر الرحيل عن بني جلدته ،فيقول وعدم رضاه بالضيم والذل على نفسه ، ويق

:(118). 

دددي ُصدددُدوَر َمطِددديُِّك ْ  -1 يُمدددوا َبنِدددي ُأمِّ
  َألِ

 

 َف ِنِّي  َِلى َلدْوم  ِسدَواُكْ  أَلَْمَيدُل    
 

ْيدُل ُمْقِمدرُ  -2 دِ  الَ اَجداُت َواللَّ   َفَقْد ُحمَّ
 

ْت لِطيَّات  َمَطاَيا َوَأْرُحُل     َوُصدَّ
 

  َوفِي األَْرِ  َمنَْأ  لِلكرِيِ  َعِن األََخ  -3
 

ُل  وفِيَها لَِمنْ     َلاَف الِقَلى ُمَتَعزَّ
 

ويعلن عروة هو اآلخر خروجه وتمرده على القبيلة ، فالفجاج واسعة ، 

 .(119)منكرا على األهل والقبيلة فعالهم ، فيقول : 

ِحيُل ؟ َوَسائِل  ، -1  َأْيَن الرَّ
 َوَسائَِلة 

 

ددعُلوَل : أْيددَن َمذاِهُ دده   وَمددْن َيسددَأُل الص 
 

 ِفَجددداَج َعرِيضدددة  َمذاِهُ دددُه أنَّ ال -2
 

  َِخا َضدددددنَّ َعنْدددددُه ، بِالِفَعددددداِل أَلاِرُبددددده 
 

إن رفض الصعاليك للظلم والتربم من األقارب ، جعل أعمالهم الشعرية 

تحمل طاقة إيجابية تفتح ما أغلقته اإليديولوجيا ، فالظلم االجتماعي والتفرقة 

مجتمع ، وخلق طاقة بين أفراد القبيلة ممارسٌة إيديولوجية تسعى إلى إغالق ال

 .سلبية تتحكم فيه



  

 
 بَوَاعِثُ اليُوتُوبيَا والدِّيستُوبيَا في العَصْرِ الجَاهِلِيِّ 

 " بَينَ التَّنِْظيرِ وَالممَارَسَةِ "

 

 
 

 

 

وحينما ننظر إلى مطالب الصعاليك باعتبارها دوافع نحو مجتمع طوباوي 

يحقق شروط الحياة المثالية ، تلك المثالية التي حاول الصعاليك إيجاد بواعثها 

مت فيه إيديولوجيا  يف حركة التاريخ العربي من المجتمع الجاهلي التي تحكَّ

خلف االجتماعي والظلم ... للبحث عن مجتمٍع ينفتح فيه ذلك العنصرية والت

االنغالق اإليديولوجي لتربز بواعث اليوتوبيا والمجتمع اإلنساين المثالي ، لذلك 

 . اإليثار من أه  مطال ه كان 

ويف شعر الصعاليك ظهر اإليثار كباعث للحصول على مجتمع مثالي، حيث 

دافع للناس نحو العيش يف مجتمع مثالي ، أكد الشعراء على أهمية اإليثار ، ك

 .(120) :يقول الشنفرى 
 

ادِ َلدْ  َأُكدنْ  -1 ِت األَْيِدي  َِلى الزَّ  و ْن ُمدَّ
 

 

 
 بِددَأْعَجلِِهْ   ْخ َأْجَشددُع الَقددْوم َأْعَجددُل 

 

 

ددددل   -2  َوَمددددا َخاَل  الَّ َبْسددددَطة  َعددددْن َتَفض 
 

دددُل    َعَلددْيِهْ  َوَكددداَن األَْفَضددَل الُمَتَفضِّ
 

ددي َكَفددانِي َفْقددَد َمددْن َلددْيَس َجاِتيددَ -3  َو ِنِّ
 

ددددُل    بُِ ْسددددنَى َوال فِددددي ُلْربِددددِه ُمَتَعلَّ
 

،  هبا يسمو الذي وأدهبا وهتذيبها نفسه عزة يحدثنا عن وراح الشنفرى

، فهو يستف تراب األرض على أن يمدَّ أحٌد  األغنياء سؤال عن أنه يبتعد وكيف

 .(121) هبا عليه ، فيقول : إليه يده بفضل أو لقمة يمنَّ 

 َوَأْسَت   ُتدْرَب األَْرِ  َكدْياَل ُيدَر  َلدهُ  -1
 

ُل    َعَلددديَّ ِمدددَن الطَّدددْوِل اْمدددُرا  ُمَتَطدددوِّ
 

ر  فإننا نحس عندهم بالرتفع واإليثار والشعور بالكرامة يف الحياة ، يصوِّ

 .(122)ذلك أبو ِخراش الهذلي ، فيقول:

نِديَو ِنِّي ألُْ ِوي الُجوَع َح  -1  تَّدى َيملَّ
 

 َفيذَهَب َلْ  َيْدَنْس  َِيابِي َوال ِجْرِمي 
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 َوَأْغَت ِدددُق الَمددداَء الَقدددراَح َفدددأنَتِهي -2
 

اُد َأْمَسددى للُمددَزلَّ  َخا َطْعدد ِ      َِخا الددزَّ
 

 َأُرد  ُصددَجاَع الددَ طِن َلددد َتعَلِمينَدده -3
 

 َوُأو ِددُر َغيددرِي ِمددن ِعَيالِددِ  بِددالط ْع ِ   
 

 َفدددَة أْن أْحَيددددا بِددددَرْغ   َوَخلَّددددة  َمَخا -4
 

 َوَللَموُت َلْير  ِمن َحَيداة  َعَلدى َرْغد ِ   
 

على  للخروج دفعهم مما هو - والعزة بالكربياء - الشعور هذا أن شك وال

 فأخذوا األغنياء ، من والمساعدة العون التماس وبين بينهم وحال قبائلهم ،

 يكونون عندما بالطعام ار غيرهموإيث الجوع على وصربهم يفتخرون بتعففهم

 من البخالء إلى األبيات هذه يوجهوا أن أرادوا فكأهنم الناس إليه ، أحوج

هم األغنياء ،  تتأتى فالسيادة منهم ، والتبجيل بالتعظيم أحقَّ  وأهنم فيذموهم بُشحِّ

 من وغيرها الجيران إلى واإلحسان األضياف قِرى فيها من بما األخالق بمكارم

والصفات الحميدة التي تصنع مجتمعًا مثاليًا يكون قوامه مكارم  لالِخال

 األخالق ، وهي قمة اليوتوبيا ، ومن ذلك قول عروة أيضًا : 

د  ، -1  َمددا بِددالثَّراِء َيسددوُد ُكددل  ُمسددوَّ
 

 ُمثددددر  ، َولكِددددْن بِالِفَعدددداِل َيُسددددودُ  
 

 ُأكا ُِر َصاِح ي فِدي ُيسدرهِ  -2
ِ
 بِل ال

 

  ي َعيِشدددده َتصددددرِيُد َوَأُصددددد   ِخ فِدددد 
 

 َفدد َخا َغنيددُ  ، َفدد نَّ َجدداري َنيُلددهُ  -3
 

 ِمدددن َندددائِلِي ، وَميُسدددرِي َمعُهددددودُ   
 

عَ -4  َو َِخا اْفَتقرُت ، َفلن َأَر  ُمتَخش 
 

 ألِلدددي ِغندددى ، َمعُروُفددده َمكدددُدودُ   
 

يف  ورد وقد نفسه ، على غيره وإيثاره بكرمه الورد بن اشتهر عروة وقد

َمْن َزَعَم أنَّ َحاتمًا َأْسَمَح النَّاِس َفقْد َظلَم  ": مروان بن الملك عبد قول األغاين

 .(123)"ُعروة بَن الَورِد 

فال شك أن اإليثار والكرامة يؤكدان مطالب الصعاليك بحياة اجتماعية 

يسودها األخالق والمكارم ، مما يؤكد مستوى بطولي متفرد عند هذه الطائفة ، 



  

 
 بَوَاعِثُ اليُوتُوبيَا والدِّيستُوبيَا في العَصْرِ الجَاهِلِيِّ 

 " بَينَ التَّنِْظيرِ وَالممَارَسَةِ "

 

 
 

 

 

ير السلوك األخالقي عندهم ، ورفضهم للقهر الواقع على تبدو قيمته يف ترب

المجتمع ، فعروة حين رفض أن يكون الثراء هو أساس السيادة ، حاول أن يجعل 

للسيادة بديالً آخر يتمثل يف األخالق ، فينل جاره من  نيله وال يرى متخشعًا لغنى 

رفض  بخيل ، فالنص يكشف عن الواقع وما فيه من مفارقة ، ويكشف عن

 الشاعر لهذا الواقع ومعاناته منه ، ولم يلمس فيه ما يسمى بالتكافل االجتماعي .

ويقول تأبط شرا ، مخاطبًا الذئب لما عوى وصاح ، إن شأننا قليل ، فال 

 .(124) غنى لك عني وال غنى لي عنك ، أنت تطلب منى وأنا أطلب منك :

ا َعَو  ، :  نَّ  -1  "َ ابتَ"َفُقْلُ  َلُه َلمَّ
 

لِ   دا َتَمدوَّ  َللِيدُل الِغنَدى  ْن ُكنْدَ  َلمَّ
 

فهذا البيت يدل على إحساسه بغيره ، وشعوره بالمحتاج ولو كان غير 

 إنسان .

إن حركَة الصعاليك حركٌة واقعية ، ولكنها كانت مقصورة على القلة ، القلة 

يا ؛ ألهنا التي ال تنفصل بالنسبة ألغلب الناس عن الاليوتوبيا أو معاداة اليوتوب

مرتدية أقنعة القتل والنهب والسلب التي ال تصلح أن تكون نظامًا للمجتمع ، 

، ان اإلسالم ، وهو الحركة السادسةفكان البد من ظهور نظام شامل متكامل ، فك

 ولقد أفردت لها مبحثًا.

***   ***   *** 
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ث عن عهد النبوة فالبد أن تتملكك الحيرة ويبلغ بك حين تشرع يف الحدي

الرتدد كل مبلغ ، فمن أين تبدأ ؟، وإالم تنتهي؟ وهل بإمكان لمحاتك العاجلة أن 

تحتوي إنسانيات هذا العهد الفذ الذي غيَّر البيئة الجاهلية والجزيرة العربية 

 ف ؟ .والدنيا والربِيَّة من مجتمع فردي متوحش إلى مجتمع جماعي متآل

فدعوة السالم بين القبائل التي وعاها زهير تتكامل مع دعوة األحناف   «

للتوحيد يف العبادة لإلله الواحد ، وتمهدان معا للمناخ الرسولي السياسي معا ، 

الذي سيضطلع به النبي محمد يف حمله للواء الرسالة اإلسالمية ، ومع اإلسالم 

تنظيم حياة الشعوب يتجاوز حسابات اتَّحدت السياسة بالرسالة ، وصار علم 

 .(125) »المصالح القبلية أو القومية 

بيا التي جاء هبا الصعاليك قد راعت أمورًا وتركت أخرى ، فكانت وفاليوت

ل تحواًل كامالً ، فمحاولتهم قائمة على  إجراءاُتهم غيَر قادرة على التغيير والتحوُّ

ها عندهم هو الحقد مسار واحد وإن كانت تخدم المجتمع إال أن أساس

والكراهية لألغنياء البخالء لذلك كان مصيرها الزوال ؛ ألن كل سياسة ُتعلن 

الحرب على الكينونة المجتمعية دون تنظيمات اجتماعية أو سياسية تظهر قدرهتا 

د الدمار أحيانًا ، لذا تجد  على التغيير ، فهي بمثابة خلق إرهاب ُيشيع العنف ويولِّ

لقتل والثأر دون تمييز محقق ، ولكننا ال ننكر أن حركة منهم الغارات وا

الصعاليك كانت النواة األولى للتغيير الحقيقي القائم على الثورة والتمرد ، 

ألهنا ممارسات عنصرية ، فكان البد ؛  Untopia ولكنها كانت يوتوبيا مضادة

، وتطرح من ظهور يوتوبيا حقيقية ، تعارض مفهوم المركزية والسيادة الظالمة 

مفهوم اتحاد عالمي للجماعات واألمم الحرة ، يستطيع الفرد والمجتمع أن 
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يعربوا عن شخصياهتم وثقافاهتم دون الخضوع لرقابة ظالمة أو اضطهاد وفق 

مقاسات خاصة وأغراض سابقة ، بل يحكم العالم قانون أخالقي قائم على 

ركته السامية القائمة على القناعة دون التمايز العنصري فكان الدين اإلسالمي وح

 واإليثار والتوحيد ....الخ.   المساواة

 إحساس على ينطوي ، كان خياالً  أبعدها فإن عهدًا ، اليوتوبيات األقدم أما "

 ازدواج واقعة على األصلية الخطيئة فرضية اإلنسانية ، تقوم الطبيعة بإشكالية

 وإظهار وُصنع الشر ، لغيرية ،ا وابداء الخير ، ُصنع فقدرات اإلنسانية ، الطبيعة

فالنفس ، (126) »العصور كل إنسان باإلنسان، ترتبط صفات كلها والعنف ، األنانية

تحمل يف ثناياها اليوتوبيا والديستوبيا معا ، بل خيَّرنا اهلل تعالى بينهما ، فالحياة 

الدنيا كلها من أجل )طوبى ( ، وهي الطوباوية التي حلم هبا اإلنسان حلما 

 قعيًا.وا

 –صلى اهلل عليه وسلم  –وتظهر ثنائية الديستوبيا واليوتوبيا يف خروج صحابته 

 الصحابُة من اضطهاد يف أول بعثته صلى اهلل عليه وسلم !، 
َ

إلى الحبشة ، فَكْم َلِقي

فخرجوا للحصول على بيئة خالية من االضطهاد والظلم ، يبحثون عن اإلنسانية ، 

البشريُة ، وبحريتها النفوس ، فكانت خطبة جعفر بن  عن يوتوبيا حلمت بسعادهتا

أبي طالب أمام النجاشي ملك الحبشة  ، عندما هاجر الصحابة من قريش إلى 

أرض الحبشة ، تجد فيها مقارنات ومفارقات بين ديستوبيا قريش، ويوتوبيا 

 .التي جاء هبا الدين الجديد -صلى اهلل عليه وسلم –محمد 

ذكر جعفُر ديستوبيا البيئة القرشية ، والمجتمع الجاهلي ، : المقطع األولففي  

وما فيها من مفاسد وفواحش ، وظلمات ، فقال أيها الملك : كنا قوما أهل 
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،  ونقطع األرحام ، ونأتي الفواحا،  ونأكل الميتة،  نع د األصنام جاهلية ،

 .…، ويأكل القو  منا الضعي ،  ونسي  الجوار

ر جعفُر يوتوبيا الدين الجديد، وما يحمله من فضائل ذك: المقطع الثاينول 

وُمُثٍل ، قائال أيها الملك:  وبقينا على ذلك حتى بعث اهلل إلينا رسواًل منا، نعرف 

، ونخلع ما كنا نعبد لنوحده ونع دهفَدَعاَنا إلى اهلل ،   نسبه وصدقه وأمانته وعفافه،

وأداء ،  بصدق ال ديثد أمرنا: نحن وَاباؤنا من دونه من الحجارة واألوثان ، وق

،  وحقن الدماء،  والك  عن الم ارم،  وحسن الجوار،  وصلة الرح ،  األمانة

،  ولذف الم صنات،  مال اليتي  وأكل،  ولول الزور،  ونهانا عن الفواحا

،  ون تى الزكاة،  الصالة نقي وأمرنا أن نعبد اهلل وحده وال نشرك به شيئًا،  وأن 

، ...فصدقناه وَامنا به واتبعناه على ما جاء به من عند اهلل تعالى.ونصوم رمضان

 ..فحللنا ما أحل لنا وحرمنا ما حرم علينا

فما كان من قومنا أيها الملك إال أن عدوا علينا ، فعذبونا أشد العذاب 

ليفتنونا عن ديننا ويردونا إلى عبادة األوثان.... فلما ظلمونا وقهرونا وضيقوا 

ا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بالدك ، واخرتناك على من سواك ، علينا وحالو

  .( 127)ورغبنا ىف جوارك ورجونا أال نظلم عندك

جاءت البعثة المحمدية إلهناء العصبية القبلية المحمية بنظام القرابة   «فلقد

المحدد والمنتج لهرمية المجتمع الجاهلي بما يتضمن من عالقات اقتصادية 

ة ، وتولد بذلك الجدلية العليا التي ستحكم المشروع الثقايف ومعايير سلوكي

العربي يف تاريخيته وهي جدلية الصراع بين الرسالة تارة واأليديولوجيا ، وبينها 

الدعوة إلى قلب االنتماء  -أبان البعثة  -وبين اليوتوبيا ، فلقد حملت الرسالة 

ي تحريرًا شموليًا من سيطرة لدى العربي .... ففي أيام البعثة كانت الرسالة تعن
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أيديولوجيا العصبيات القبلية لدى العرب والمؤسسات االمرباطورية لدى 

  .(128)»الفرس والروم

 –وأصحابه  –صلى اهلل عليه وسل  –ثم يأيت الخروج الثاين ، خرج النبي 

من مكة ، بيئة الظلم والقهر واالضطهاد و) الديستوبيا ( ، إلى  -رضي اهلل عنهم 

ينة المنورة ، وهي بيئة الحب والمؤاخاة واإليثار و) اليوتوبيا (، ويؤكد ذلك المد

  :قوله تعالى                

                       

                      

                         

             


(129). 

لطوية التي تمارس  فقبل ظهور اإلسالم نلحظ سيطرة القبلية والقوة السُّ

القطاع المستبد على أفراد القبيلة ، فيظهر الخوف والقتل والموت والظلم وعدم 

لذي لما جاء اإلسالم  المساواة .... الخ ، وال يستطيع الفرد فعل أي شيء إزاءه ،

أصبحت المجموعية هي المالذ الذي البد منه ، ومكاناَ قويًا ال يمكن مقاومته ، 

فكان البد من الهجرة ) الخروج ، ثم بناء الجامع ، ثم المؤاخاة ( يف بداية عهده 

 وتأسيسه المدينة المنورة. 
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سخة ، كما حارب المسلمون الكفار حربًا ضروسًا ، وقاتلوا عن عقيدة را

مؤمنين بما أنزله اهلل يف كتابه من أن خير الموت موت يف سبيله ، فيقول عبد اهلل 

  (130) بن رواحة:

ددددوا بنددددي الكفددددار عددددن سدددد يلهْ  -1  لل 
 

 

 
ددددددوا فكددددددل  الخيددددددر ل رُسددددددولهْ   لل 

 

 

 لدددددد أندددددزَل الدددددرحمُن ل تنزيلدددددهْ  -2
 

 ل ُصدددددُ    ُتتلددددددى علدددددى رسددددددولهْ  
 

 بددددددأنَّ ليددددددَر القتددددددل ل سدددددد يلهْ  -3
 

ددددددددي مدددددددد من  بِِقْيلِددددددددهْ    يددددددددا ربِّ  نِّ
 

فالبد من تأثُّر المجتمع الجاهلي بالحياة الجديدة ذي األثر األخالقي وما 

تحمله من أفكار وألفاظ وعبارات ، فاإلنسان بفطرته التي فطره  اهلل عليها يحسُّ 

   (131)هذه المثل والفضائل ، ولقد نادى هبا عبد اهلل بن رواحة قائالً : 

 دُت بدددددأنَّ وعدددددَد اغ حدددددق  صدددددهِ  -1
 

 

 
 وأنَّ النددددددددداَر مثدددددددددو  الكافريندددددددددا

 

 

 وأنَّ العددددرَو فددددوَق المدددداِء طدددداف   -2
 

 وفدددددددوَق العدددددددرِو رب  العالميندددددددا   
 

 وت ِمُلدددددددددُه مالئكدددددددددة  كِدددددددددرام   -3
 

بِينددددددددددددا   مالئكددددددددددددُة اإلَلددددددددددددِه ُمَقرَّ
 

ع المرتب -تعالى  -كما يشهد باهلل أن محمدا رسول اهلل حقًا ، أرسله اهلل 

 (132) على عرش السماوات ، فيقول ابن رواحة :

 صددددددِهدُت بدددددد خِن اغِ أنَّ م مددددددداذ  -1
 

ددَمَواِت ِمددْن َعددُل    رسددوُل الددذي فددوَق السَّ
 

وُينادي هذا الدين الجديد بالسالم ، وهو من أهم السمات المثالية التي 

ن الجديد نادت هبا اليوتوبيا ، التي َوَعا إليها زهيُر بن أبي سلمى من قبل، فالدي

أخرجهم من ظلمات الجهل والوثنية إلى نور اإليمان والسالم ، فيقول ابن 

 (133) رواحة :
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ْعُتدده -1 ددالُم علددى امددرت  ودَّ  َلَلددَ  السَّ
 

 ل النَّْخدددددل ليددددددَر َمَشدددددديِّع  وَلليددددددلِ  
 

إن اإلسالم خير نظام عرفته الربيه ، اختار اهلل نبيه وصحابته ليقيموا دعائمه ، 

 (134) الك :يقول كعب بن م

دددِة ُكلِّهدددا -1  َن دددُن الِخيددداُر ِمدددَن الَ ريَّ
 

 ونَِظاِمَهدددددددا َوِتَمددددددداِم ُكدددددددلِّ ِتَمدددددددامِ  
 

  (135) وتظهر قضية االتباع يف قول كعب : 

 َوفِينَدددددا َرُسدددددوُل اغِ َنت دددددَع َأْمدددددَره -1
 

   َخا َلدددددداَل فِينَددددددا الَقددددددوَل ال َنَتطلددددددعُ  
 

عدوان ، ويقاتلهم من فيتناول المجتمع الجاهلي وما يحمله من ظلم و

دأ الذي نادى به الصعاليك من أجل تحقيق العدل والمساواة ، وهو نفس المب

   (136) ، فيقول كعب :قبل

ددددوا -1  ُنُقاتِددددُل َمْعَشددددراذ َظَلُمددددوا وَعق 
 

  وَكددددددددَاُنوا بِالَعدددددددددَداَوةِ ُمرصدددددددددِدينَا 
 

 (137) ويقول عن البغي والجور يف المجتمع الجاهلي أيضًا :

 ْمدددددرِ اغِ ، َواغُ َلدددددادِرُ َعج دددددُ  أل -1
 

 َعَلددددددى َمددددددا َأراَد ، َلدددددديَس غِ َلدددددداِهرُ  
 

 َلَضددي َيددوَم َبدددر  أْن ُناللِددي َمْعشددراذ  -2
 

 َبُغدددوا وَسددد ِيُل الَ ْغدددِي بِالنَّددداِس َجدددائِرُ  
 

وهذا يثبت أن اليوتوبيات السابقة على الدين االسالمي كانت تمهيدًا له ، 

عددة الجوانب ، فهي لم تكن سوى تنظيم للخروج فيوتوبيا الصعاليك ليست مت

والثورة على بعض األمور دون األخرى ، ومثلها يوتوبيا السالم عند زهير ، 

ويوتوبيا التوحيد عند أمية ، ويوتوبيا األخالق عند عنرتة ... فتلك يوتوبيات 

جزئية وحركات فردية تثبت مجدًا شخصيًا ألصاحبها ، بخالف العهد النبوي 

 ليته .وشمو
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ويعتقد أفالطون أن الشعب ال يمكن أن يكون قويًا ما لم يؤمن باهلل ،  «

وهو إله حي يستطيع أن يحرك الخوف يف القلوب التي استولت عليها األنانية 

 .(138)»الفردية 

نقصد باليوتوبيا هنا ما هو نموخجي ، كلي، م ض، صرف، نقي، مثالي، متعال     «

 «،(139) » اإليمان، ولعله نوع من متطل ات التقديس، صورة ومتخيل ، وهو ضرورة 

 .(140)»ول اليوتوبيا الدينية ال مكان للسمة اإللليمية وال الهوية 

نحو الشمولية والمثالية ،  –صلى اهلل عليه وسلم  –ثم بدأت تنطلق دعوته 

واإلنسانية النقية ، حاملة لواء التوحيد واألخالق والفضائل ، بال جزئية وال 

 .... فكان اإلسالم .. دين اهلل الخالد . طائفية
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 اخلامتة
نظرية اليوتوبيا والديستوبيا عند العرب يف  "وبعد هذا الطرح السريع لر

 نستنتج من البحث ما يلي: "العصر الجاهلي

 أوالذ: النتائ 

  كانت نظرية اليوتوبيا واحدة من النظريات التي هيأهتا بواعث كثيرة لكي

 جربة واقعية تمس الجانب اإلنساين يف البيئة الجاهلية.تكشف عن ت

  كما يكشف البحث عن حركات يوتيوبية متعددة منها: حركة امرئ

القيس ، حركة األحناف ، حركة الحكماء والفرسان ، وحركة الصعاليك ... 

 وغيرها ما زالت تحتاج إلى الدراسة.   

 ون المقصود منها أكدت الدراسة أن اليوتوبيا ليست بالضرورة أن يك

الهروب من الواقع نحو أفكار مثالية حالمة غير موجودة أو غير واقعية ، فهي 

ليست خيااًل جامحًا أو فانتازيا غير ملموسة ، بل يجب أن تكون بمنتهى الواقعية 

 لتغيير واقع ما ، تدعو لتحقيقه على أرض واقعية.

 ة كانت جزئية تعالج ويؤكد البحث أن الحركات الثورية يف البيئة الجاهلي

بعض القضايا كالجوع والفقر والمساواة ، والسلم ، وترتك أخرى مثل الثأر ، 

والمرأة، والغارة، ومع ذلك كان الشعور هبذه الحركات أقوى ما يمكن يف ذلك 

 الوقت ؛ ألهنا كانت شعارًا لميالد حياة جديدة وإرهاصات لعهد النبوة. 

 سعى إلى تصوير مدى فظاعة وجود الشر كما تبيَّن أن الصعاليك طائفة ت

وعواقبه ، قاصدًة من وراء ذلك محاربة االتجاه السلبي ، إلظهار مدى قبحه 

 واستنكار النفس البشرية له ونفورها منه .
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  يرجع السبب يف ظهور معاداة اليوتوبيا يف ِسفر الصعاليك ووثيقتهم

قبولة من قتل وهنب وقطع التاريخية إلى عاملين ، أولهما : استخدام أداوت غير م

طريق وترويع اآلمنين . وثانيهما : قيام عملهم على الفوضوية وعدم قدرهتم على 

 خلق عمل له نظام سياسي تقبله البيئة الجاهلية .   

 التوصيات:

  إن وجود مثل هذه المراحل والتطورات يف أدبنا القديم ، يؤكد أن تراثنا

قراءته واستقصائه ، ومن المأمول العثور  العربي ما زال بحاجة ماسة إلى إعادة

على نماذج يوتوبية أخرى غير يوتوبيا الفارابي وأبي العالء المعري وابن وهب ، 

رؤ القيس ، والصعاليك ... وأمية بن أبي الصلت ، وزهير ، وعنرتة ، وام

 ،  وأن يلتفتوا إلى أبعد من ذلك .وغيرهم
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 احلواشي
 

 

                                                

يرادفهما يف لغتنا الثرية ) العالم المثالي والعالم ( اليوتوبيا واليستوبيا مصطلحان أعجميان ، (1

غير المثالي(، ولكن الخوف من اإلطالة يف العنوان جعلني أقتصر على ما اشُتهَر من 

لحات للنظرية، وكذلك ) اإليديولوجيا ( ويرادفها يف لغتنا الثرية ) المعتقدات طمص

 والفلسفة الذاتية (، ولكني اعتمدت على المشهور. 

ليوتوبيا بين القراءة والخالص ، مؤلف/ سيلفانا رابينوفيتش ، ترجمة: آمال تمام الكيالين ( ا(2

 م . 2007، طبعة سنة  209، العدد  150مصر ، صر  –، مجلة ديوجين 

،  60، العدد 216األردن ، صر  –، جبار عباس الالمي ، مجلة الثقافة "( يف اليوتوبيا العربية (3

 م .2003

، مجلة  11، صر  15-14، مطاع صفدع ، العدد "ين األيديولوجيا واليوتوبيا ( الرسالة ب(4

 م.1981لبنان ، سنة  –الفكر العربي المعاصر 

، سنة  3، مكتبة مدبولي ، ط 843/ 2( موسوعة الفلسفة والفالسفة ، عبد المنعم الحفني ، (5

 م .2010

/ 2يزية والالتينية ، جميل صليبا ، ( المعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنجل(6

 م ) باب : الطاء ، طوباوية (. 1982، دار الكتاب اللبناين ، طبعة سنة  24

رها فيلسوف الفالسفة (، إعداد/ أحمد (7 ( جمهورية أفالطون ) المدينة الفاضلة كما تصوَّ

 م.2010 ، سنة 1القاهرة ، الطبعة  –دمشق  –، دار الكتاب العربي  10المنياوي ، صر 

، نيكول شوارتز مورجان ، ترجمة / سعاد  ": التماس لعالم جديد  11/  9( يوتوبيا (8

 .  63مصر ، صر  –، مجلة ديوجين  209الطويل ، العدد 

)9) : أورده   LESJEK KOLAKOWSKI ،The Death of utopia 

Reconsidered TheTheaner lectures on human values the 
Austratian National university . june 22.1982. 
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، المجلة  13( بين اليوتوبيا والواقع وحلم سالم المستقبل ، عبد الكاظم العبودي ، العدد (10

 .141م ، صر  2011لبنان ، سنة  –العربية لعلم االجتماعي 

 .134( بين اليوتوبيا والواقع وحلم سالم المستقبل ، عبد الكاظم العبودي ، صررر (11

  .24/ 2ر : المعجم الفلسفي ، جميل صليبا ، ( ينظ(12
(13) Booker, M. Keith. Monsters, mushroom clouds, and 

the Cold War: American science fiction and the roots of 

postmodernism, 1946-1964. Vol. 95. Greenwood 
Publishing Group, 2001.. P: 23 

والديستوبيا ( يف الرواية العراقية ، أحمد عبد الرازق ناصر ( ينظر: ثنائية ) اليوتوبيا (14

 .  136م ، صر 2015، سنة  112العراق ، العدد –الحسني ، مجلة كلية اآلداب جامعة بغداد 

( ينظر: اإليديولوجيا واليوتوبيا يف فكر ماهنايم : تأصيالت نظرية يف الممارسات السياسية (15

م ، 2017، سنة  6مكتب بيروت لبنان ، العدد  –غراب ، محمد أمين جيالي ، مجلة االست

 . 236صر

 . 236( ينظر: اإليديولوجيا واليوتوبيا يف فكر ماهنايم ، صر (16

 بتصرف كبير .  31 -10( ينظر : جمهورية أفالطون ، صر (17

 . 36( ينظر : السابق ، صر (18

 –و الصائغ ، مجلة الوثيقة ( ينظر: االغرتاب ونشأة المدينة واليوتوبيا ، محمد ذنون زين(19

 م.2012، سنة  66، صر  62، العدد  31البحرين ، مج 

( ينظر : مدينة اهلل ، للقديس أوغسطينس ، نقله إلى العربية / الخور أسقف يوحنا الحلو ، (20

 م. 2006، الطبعة الثانية ، سنة  9-7/ 1لبنان ، مج –دار المشرق 

 .37( ينظر : جمهورية أفالطون ، صر (21

 .67( االغرتاب ونشأة المدينة واليوتوبيا ، صر (22

 .67( السابق ، صر (23

 .37( جمهورية أفالطون ، صر (24
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، الهيئة  2( ينظر : يوتوبيا ، توماس مور ، ترجمة وتقديم/ أنجيل بطرس سمعان ، ط(25

بتصرف كبير ، إطاللة سريعة على  66 -10م ، صر 1987المصرية العامة للكتاب ، 

 لكلي للكتاب.المحتوى ا

.. لم أستطع الوقوف على كتاب) أطلطنا 67( االغرتاب ونشأة المدينة واليوتوبيا ، صر (26

 الجديدة (.

 . 132( ينظر : بين اليوتوبيا والواقع وحلم سالم المستقبل ، عبد الكاظم العبودي ، صر (27

 .67( ينظر : االغرتاب ونشأة المدينة واليوتوبيا ، صر (28

قراءة يف يوتوبيا الفيلسوف اإليطالي توماس  "زية المعرفة يف مدينة الشمس ( ينظر: مرك(29

للباحث المغربي / محمد قنفودي ، موقع/ مؤمنون بال حدود للدراسات  "كامبنيال 

 . 8، صر  2016يوليو  18واألبحاث ، 

 . 10( ينظر: السابق ، صر (30

 . 10( ينظر: السابق ، صر (31

 عالم السعود، أبو عطيات :ترجمة برنيري ، لويزا ماريا لتاريخ ،ا عرب الفاضلة ( المدينة(32

 .376 صر م ، 1997 ديسمرب ، 225 ، العدد المعرفة

 . 68-67( االغرتاب ونشأة المدينة واليوتوبيا ، صر (33

 . 68( السابق ، صر (34

 . 71( السابق ، صر (35

 .134الكاظم العبودي ، صر  ( ينظر : بين اليوتوبيا والواقع وحلم سالم المستقبل ، عبد(36

( التيجان يف ملوك حمير ، وهب بن منبه رواية ابن هشام ، تحقيق ونشر/ مركز الدراسات (37

 .  112ه ، صر 1347، سنة  1صنعاء ، ط  –الجمهورية العربية اليمنية  –واألبحاث اليمنية 

 ، بتصرف كبير 499 -9( ينظر : السابق ، صر (38

 .37صر ( جمهورية أفالطون ، (39

( اإلسالم بين اليوتوبيا والتاريخ ، سمير إبراهيم حسن ، و سلطان محمد الهاشمي ، (40

 .) بحث(.127-126م ، صر 2016، سنة  34-33لبنان ، العدد  –المجلة العربية 
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اهتا ، ألبي نصر محمد الفارابي ، مؤسسة (41 ( ينظر : آراء أهل المدينة الفاضلة ومضادَّ

 بتصرف كبير . 106 -7القاهرة ) د/ ط.ت(. صر  -قافةهنداوي للتعليم والث

 .39( ينظر : جمهورية أفالطون ، صر (42

 بتصرف. 218( ينظر : يف اليوتوبيا العربية ، جبار عباس الالمي ، صر (43

. وينظر: يف اليوتوبيا العربية ،  58/ 1( ينظر : الموسوعة الفلسفية ، عبد المنعم الحفني (44

 .217صر 

 .218يف اليوتوبيا العربية ، صر  ( ينظر :(45

 .216( السابق ، صر (46

، دار الفكر بيروت ،  82/ 9( ينظر : األغاين ألبي الفرج األصفاين ، تحقيق/ سمير جابر ، (47

 . 2ط

،  2دار المعرفة ، بيروت ، ط القيس ، تحقيق/عبد الرحمن المصطاوي ، امرئديوان  ((48

 . 138، ص 2004

شوقي ضيف ، دار المعارف ، الطبعة الثالثة والثالثون .)د/ ت( ، صر ( العصر الجاهلي ، (49

241-242. 

 . 139ص القيس ، تحقيق/عبد الرحمن المصطاوي ، امرئديوان  ((50

 . 7( الرسالة بين اإليديولوجيا واليوتوبيا ، مطاع صفدع ، صر (51

، و أحمد عصام ( شرح ديوان أمية بن أبي الصلت ، قدم له وعلق / سيف الدين الكاتب (52

 بيروت .) د/ ت.ط(.  –، منشورات مكتبة الحياة  7الكاتب ، صر 

 . 8( السابق ، صر (53

 ، دار الفكر .  129/ 4( األغاين ، ألبي الفرج ، (54

  20( شرح ديوان أمية بن أبي الصلت ، صر (55

 . 46( السابق ، صر (56

 . 91( السابق ، صر (57

 . 77( السابق ، صر (58

 . 36، صر ( السابق (59
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 . 57( السابق ، صر (60

 . 62( السابق ، صر (61

 . 93( السابق ، صر (62

 . 80( السابق ، صر (63

 . 71( السابق ، صر (64

 . 37( السابق ، صر (65

 . 46( السابق ، صر (66

 . 50( السابق ، صر (67

 . 61( السابق ، صر (68

 . 47( السابق ، صر (69

 . 80( السابق ، صر (70

 ) بحث (. 7اإليديولوجيا واليوتوبيا ، مطاع صفدع ، صر  بين ( الرسالة(71

 .  371( العصر الجاهلي ، شوقي ضيف ، صر (72

، دار  22( شرح ديوان عنرتة للخطيب التربيزي ، قدم له وعنى به / مجيد طراد ، صر (73

 م.  1992 –ه  1412، سنة  1الكتاب العربي ، ط

 . 25( السابق ، صر (74

 . 167( السابق ، صر (75

 . 172( السابق ، صر (76

 . 209-208( السابق ، صر (77

 . 374( العصر الجاهلي ، شوقي ضيف ، صر (78

( شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ، صنعه / أبو العباس ثعلب ، قدم له وعنى به/ حنا نصر (79

 م ) د/ ط (.  2004 –ه  1424بيروت ، سنة  –، دار الكتاب العربي  16الحتي ، صر 

، وفيه ) النِّفار: أن يتنافروا إلى الحاكم ، رجٍل يحكم بينهم . والجالء :  82بق ، صر ( السا(80

 أن ينكشف األمر وينجلي . واليمين (. 
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( كتاب الصناعتين ، ألبي هالل العسكري ، تحقيق/ علي البجاوي ، ومحمرد أبرو الفضرل (81

كتررب العربيررة عيسررى م ، دار إحيرراء ال 1952 –ه  1371، سررنة  1، ط  342إبررراهيم ، صررر 

 الحلبي. 

( الشعر والشعراء البن قتيبة ، قدم له / حسن تميم ، راجعه / محمد عبرد المرنعم الريران ، (82

 م .   1987 –ه  1407، سنة  3بيروت ، ط –، دار إحياء العلوم  75صر 

، وجرراء فيرره )ضررريبته: طبيعترره . 130( ينظررر: شرررح ديرروان زهيررر ، صررنعة/ ثعلررب ، صررر (83

 يمنعه( يعصمه:

، وجاء فيه ) أي ُيطلُب إليه يف غير موضع الطلب ، فَيجِمُل ذلرك 128( ينظر : السابق ، صر (84

 (  "وُيْظَلُم أْحيانًا َفَينَْظلُِم  "إليهم ، وقال ثعلب: سمعت أعرابيًا ينشد

 .42( ينظر : السابق ، صر (85

 . 303( العصر الجاهلي ، شوقي ضيف ، صر (86

ألبري جعفررر محمرد بررن حبيرب ، روايررة / أبري سررعيد الّسركري ، عنررى برره  ( ينظرر : المحّبررر(87

 . 238-237بيرو )د/ ط.ت (صر  –دكتورة / إيلزة ليختن شتيرت ، دار اآلفاق الجديدة 

 .41-40شرح ديوان زهير ، صنعة/ ثعلب ، صر  ((88

  .7الرسالة بين األيديولوجيا واليوتوبيا ، صر ( (89

  .132م سالم المستقبل ، عبد الكاظم العبودي ، صر بين يوتوبيا الواقع وحل( (90

 .308العصر الجاهلي ، شوقي ضيف ، صر ( (91

، دار الغرررب  203ديرروان تررأبط شرررا وأخبرراره، تحقيررق/ علررى ذو الفقررار شرراكر ، صررر ( (92

 م.1984 –ه  1404، سنة  1اإلسالمي ، ط

 .43-42شرح ديوان زهير ، صنعة/ ثعلب ، صر ( (93

 .7ن األيديولوجيا واليوتوبيا ، صر الرسالة بي( (94

ة : الفقير ، والَحِرُم  129شرح ديوان زهير ، صنعة/ ثعلب ، صر ( (95 ، وفيه ) الَخلِيُل من الَخلَّ

 (. : المنع ، أي ليس لمالي َمنٌْع َعنَك 

 .332 العصر الجاهلي ، شوقي ضيف ، صر( (96

 .8الرسالة بين األيديولوجيا واليوتوبيا ، صر ( (97
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 .7السابق ، صر  ((98

 ، المؤسسة3 ط عبد الدايم، عبداهلل :أسعد رزوق ، مراجعة النفس ، علم موسوعة( (99

 .285 صر م ، 1987 بيروت ، والنشر، للدارسات العربية

، التماس العالم الجديد ، مؤلف/ مورجان نيكول شوارتز ، ترجمة /  11/ 9يوتوبيا ( (100

 م. 2007، سنة  209مصر ، العدد –، مجلة ديوجين  68سعاد الطويل ، صر 

 مصر -النهضة ،مكتبة323 ،صر  الحويف ، أحمد الجاهلي الشعر يف العربية الحياة( (101

 م1952،

 229هر( ، صر 1424بدر شاكر السياب دراسة يف حياته وشعره ، إحسان عباس )ت( (102

 م . 1978لبنان ،  -،الطبعة: الرابعة، دار الثقافة، بيروت 

 .230-229صر ، ( السابق (103

دار الكتب  ، 9 تحقيق / أسماء أبو بكر محمد ، صر عروة) أمير الصعاليك (، ديوان( (104

 .384العصر الجاهلي ، شوقي ضيف ، صر  .م 1998 -هر  1418 بيروت، العلمية ،

 .384. العصر الجاهلي ، شوقي ضيف ، صر  9صر  عروة بن الورد ، ديوان( (105

 دار 19 ص الرحمن، عبد عفيف .د .وحديًثا قديًما لدارسينا آثار يف الجاهلي األدب( (106

 .م 1977 عمان الفكر،

 مصر -للثقافة األعلى المجلس2 صر سويلم ، أحمدعصرية ،  رؤية القديم شعرنا( (107

  .م 1979

 . 69 عروة بن الورد ، صر ديوان( (108

 .  375العصر الجاهلي ، شوقي ضيف ، صر ( (109

 . 97 صر سماء أبو بكر ،عروة، تحقيق / أ ديوان( (110

 م.1995،  2مطبعة دار الكتب المصرية ، ط ، 125 صر الثاين، القسم الهذليين، ديوان( (111

بيروت  الفارابي، دار ، 209/ 1ج  ، حسين مروة ، العربية الفلسفة يف المادية النزعات( (112

 ، )د / ط (. م 1979 ، سنة
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، دار الكتاب العربي بيروت ،  37، صر  ديوان الشنفرى ، تحقيق / إميل بديع يعقوب( (113

 ، دار الفكر . 186/ 10وينظر األغاين .م1996 –ه  1417، سنة  2ط

 . 60 صر عروة بن الورد ، ديوان( (114

 ،1970مصر،  المعارف دار األموي، حسين عطوان، العصر يف الصعاليك الشعراء ((115

 .12 ص

 . 114 صر الهذليين ،القسم الثالث ، ديوان( (116

 -28ه، صر 1302، 1قسطنطينية ، ط –نقد الشعر، قدامة بن جعفر، مطبعة الجوائب( (117

29. 

، سنة  2لبنان ، ط –ديوان الشنفرى ، تحقيق / إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي ( (118

 . 59-58م، صر 1996 –ه 1417

 . 48ديوان عروة بن الورد ، صر ( (119

 .60-59ب ، صر ديوان الشنفرى ، تحقيق / إميل يعقو( (120

 . 62، صر ( السابق (121

 ، دار الكتب المصرية . 128-127ديوان الهذليين ، القسم الثاين ( (122

 ، دار الفكر . 73/ 3األغاين ( (123

 .183ديوان تأبط شرا ، تح/ ذو الفقار ، صر ( (124

 .8الرسالة بين األيديولوجيا واليوتوبيا ، مطاع صفدع ، صر ( (125

 .139سالم المستقبل ، عبد الكاظم عبودي ، صر بين الواقع وحلم ( (126

ينظر: الروض األنف يف شرح السيرة النبوية البن هشام ، المؤلف/ أبو القاسم عبد ( (127

، دار  150/  3هر ( ، تحقيق/ عمر عبد السالم السالمي ،  581الرحمن بن السهيلي )

 م.2000 -هر  1421، سنة  1بيروت ، ط –إحياء الرتاث 

 .17لة بين األيديولوجيا واليوتوبيا ، صر الرسا( (128

 . 8،  7سورة الحشر ، آي ( (129

اب ، صر ( (130 ،  91ديوان عبد اهلل بن رواحة .. ودراسة يف سيرته وشعره ، تحقيق/ وليد قصَّ

 م.  1981 –ه  1401، سنة  1دار العلوم ، ط
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 .92( السابق ، صر(131

 .93( السابق ، صر(132

 .95( السابق ، صر(133

، منشورات  85ان كعب بن مالك األنصاري ، تحقيق/ سامي مكي العاين ، صر ( ديو(134

 م.1966 –ه  1386،  1بغداد ، ط –مكتبة النهضة 

 . 105( السابق ، صر (135

 . 107( السابق ، صر (136

 . 111( السابق ، صر (137

 .45( جمهورية أفالطون ، تحقيق وتعليق / أحمد المنياوي ، صر (138

 . 125وتوبيا والتاريخ ، سمير إبراهيم حسن ، صر ( اإلسالم بين الي(139

 .126( السابق ، صر (140

 املصادر واملراجع
اهتا ، ألبي نصر محمد الفارابي ، مؤسسة هنداوي للتعليم  .1 آراء أهل المدينة الفاضلة ومضادَّ

 القاهرة ، ) د/ ط . ت (.  -والثقافة

 عمان الفكر، دار الرحمن ، عبد عفيف وحديًثا ، قديًما الدارسين آثار يف الجاهلي األدب .2

 ) د/ ط (.م ،  1977

اإلسالم بين اليوتوبيا والتاريخ ، سمير إبراهيم حسن ، و سلطان محمد الهاشمي ، المجلة  .3

 م . 2016، سنة  34-33لبنان ، العدد  –العربية 

رين ، البح –االغرتاب ونشأة المدينة واليوتوبيا ، محمد ذنون زينو الصائغ ، مجلة الوثيقة   .4

 م.2012، سنة  62، العدد  31مج 

 . 2بيروت ، ط –األغاين ، ألبي الفرج األصفاين ، تحقيق / سمير جابر ، دار الفكر  .5

اإليديولوجيا واليوتوبيا يف فكر ماهنايم : تأصيالت نظرية يف الممارسات السياسية ، محمد  .6

 م .2017سنة ،  6مكتب بيروت لبنان ، العدد  –أمين جيالي ، مجلة االستغراب 
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هر( ،الطبعة: الرابعة، 1424دراسة يف حياته وشعره ، إحسان عباس )ت السياببدر شاكر   .7

 م . 1978لبنان ،  -دار الثقافة، بيروت 

، المجلة  13، عبد الكاظم العبودي ، العدد "بين اليوتوبيا والواقع وحلم سالم المستقبل  .8

 .م  2011لبنان ، سنة  –العربية لعلم االجتماعي 

التيجان يف ملوك حمير ، وهب بن منبه رواية ابن هشام ، تحقيق ونشر/ مركز الدراسات  .9

 ه .1347، سنة  1صنعاء ، ط  –الجمهورية العربية اليمنية  –واألبحاث اليمنية 

ثنائية ) اليوتوبيا والديستوبيا ( يف الرواية العراقية ، أحمد عبد الرازق ناصر الحسني ، مجلة  .10

 م .2015، سنة  112العراق ، العدد –امعة بغداد كلية اآلداب ج

رها فيلسوف الفالسفة (، إعداد/ أحمد  .11 جمهورية أفالطون ) المدينة الفاضلة كما تصوَّ

  م.2010، سنة  1القاهرة ، الطبعة  –دمشق  –المنياوي ، دار الكتاب العربي 

 ،  مصر -القاهرة  هنضة مكتبة ، الحويف محمد د/أحمد ، الجاهلي الشعر يف العربية الحياة  .12

 م.1952 

 1ديوان تأبط شرا وأخباره، تحقيق/على ذو الفقار شاكر، دار الغرب اإلسالمي ، ط  .13

 م.1984،

، سنة  2ديوان الشنفرى ، تحقيق / إميل بديع يعقوب ، دار الكتاب العربي بيروت ، ط  .14

  .م1996 –ه  1417

اب ، دار العلوم ، ديوان عبد اهلل بن رواحة .. ودراسة يف سيرته وشعر  .15 ه ، تحقيق/ وليد قصَّ

 م.  1981 –ه  1401، سنة  1ط

 تحقيق / أسماء أبو بكر محمد ، دار الكتب العلمية ، عروة) أمير الصعاليك (، ديوان  .16

 العصر الجاهلي ، شوقي ضيف . . م 1998 -هر  1418 بيروت،

 –رات مكتبة النهضة ديوان كعب بن مالك األنصاري ، تحقيق/ سامي مكي العاين ، منشو  .17

 م.1966 –ه  1386،  1بغداد ، ط

 .م1995،  2مطبعة دار الكتب المصرية ، ط الثاين ، القسم الهذليين، ديوان  .18
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، مجلة الفكر العربي  15-14، مطاع صفدع ، العدد "الرسالة بين األيديولوجيا واليوتوبيا  .19

 م.1981لبنان ، سنة  –المعاصر 

النبوية البن هشام ، المؤلف/ أبو القاسم عبد الرحمن بن الروض األنف يف شرح السيرة  .20

 –، دار إحياء الرتاث  150/  3هر ( ، تحقيق/ عمر عبد السالم السالمي ،  581السهيلي )

 م.2000 -هر  1421، سنة  1بيروت ، ط

شرح ديوان أمية بن أبي الصلت ، قدم له وعلق / سيف الدين الكاتب ، و أحمد عصام   .21

 بيروت .) د/ ت.ط(. –، منشورات مكتبة الحياة  7الكاتب ، صر 

شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ، صنعه / أبو العباس ثعلب ، قدم له وعنى به/ حنا نصر   .22

 م ) د/ ط (.  2004 –ه  1424بيروت ، سنة  –، دار الكتاب العربي  16الحتي ، صر 

، دار  22طراد ، صر شرح ديوان عنرتة للخطيب التربيزي ، قدم له وعنى به / مجيد   .23

 م.  1992 –ه  1412، سنة  1الكتاب العربي ، ط

 مصر جمهورية للثقافة، األعلى سويلم ، المجلس عصرية ، أحمد رؤية القديم شعرنا  .24

   .م 1979

الشعر والشعراء البن قتيبة ، قدم له / حسن تميم ، راجعه / محمد عبد المنعم الريان ،   .25

 م . 1987 –ه  1407، سنة  3طبيروت ،  –دار إحياء العلوم 

 م.1970 بمصر، المعارف دار األموي ، حسين عطوان ، العصر يف الصعاليك الشعراء  .26

الصناعتين ، ألبي هالل العسكري ، تحقيق/ علي البجاوي ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم   .27

 م ، دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي. 1952 –ه  1371، سنة  1، ط  342، صر 

، دار المعارف ، الطبعة الثالثة والثالثون  242-241العصر الجاهلي ، شوقي ضيف ، صر   .28

 .)د/ ت(.

 م.2003،  60األردن ، العدد  –، جبار عباس الالمي ، مجلة الثقافة "يف اليوتوبيا العربية   .29
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المحّبر ألبي جعفر محمد بن حبيب ، رواية / أبي سعيد الّسكري ، عنى به دكتورة / إيلزة  .30

 بيرو )د/ ط.ت (. –ليختن شتيرت ، دار اآلفاق الجديدة 

 عالم السعود، أبو عطيات :ترجمة برنيري ، لويزا ماريا التاريخ ، عرب الفاضلة المدينة  .31

 م . 1997 ديسمرب ، 225 ، العدد المعرفة

مدينة اهلل ، للقديس أوغسطينس ، نقله إلى العربية / الخور أسقف يوحنا الحلو ، دار   .32

 م. 2006لبنان ،الطبعة الثانية ، سنة  –ق المشر

 "قراءة يف يوتوبيا الفيلسوف اإليطالي توماسو كامبنيال  "مركزية المعرفة يف مدينة الشمس   .33

يوليو  18دراسات واألبحاث ، للباحث/ محمد قنفودي ، موقع/ مؤمنون بال حدود لل

2016. 

ية والالتينية ، جميل صليبا ، دار المعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنجليز .34

 م ) باب : الطاء ، طوباوية (. 1982الكتاب اللبناين ، طبعة سنة 

 العربية ، المؤسسة3 ط عبد الدايم، عبداهلل :أسعد رزوق ، مراجعة النفس ، علم موسوعة .35

 .285 صر م ، 1987 بيروت ، والنشر، للدارسات

  م .2010، سنة  3لحفني ، مكتبة مدبولي ، طموسوعة الفلسفة والفالسفة ، عبد المنعم ا  .36

،  م 1979 بيروت ، سنة الفارابي، دار ، حسين مروة ، العربية الفلسفة يف المادية النزعات  .37

 )د / ط (.

، الطبعة:  قسطنطينية –هر( ، مطبعة الجوائب 337نقد الشعر ، قدامة بن جعفر )ت   .38

 ه .1302األولى، 

، الهيئة المصرية  2وتقديم/ أنجيل بطرس سمعان ، طيوتوبيا ، توماس مور ، ترجمة   .39

 م . 1987العامة للكتاب ، 

، مؤلف/ نيكول شوارتز مورجان ، ترجمة /  ": التماس لعالم جديد  11/  9يوتوبيا   .40

 م. 2007مصر ، سنة  –، مجلة ديوجين  209سعاد الطويل ، العدد 
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 م . 2007، طبعة سنة  209مصر ، العدد  –الكيالين ، مجلة ديوجين 
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