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چكيده

طرح انديشه اتوپيا از طرفی بيشتر در دورههايی صورت گرفته كه نظامهاي اجتماعی
از عدم انعطاف سياسی بيشتري برخوردار بوده و انديشمندان خود را در تاثيرگذاري بر
نظام سياسی ـ اجتماعی زمان خود ناتوان ديدهاند و از طرف ديگر وجود ساختی ناسالم
و به تعبير جامعه شناختی ،غيركاركردي ،موجب میشده كه هر كدام از انديشمندان،
فيلسوفان و حتی جامعهشناسان به ساختن تصويري ذهنی و آرمانی از جامعهاي كه مردم
و مخصوصاً طبقات و اقشار پايين جامعه بتوانند نيازهاي خود را در حد معقولی تامين
كرده و دوستی و تعاون را جايگزين ستيزه و تضاد در روابط اقتصادي ـ اجتماعی
كنند ،اقدام كردهاند .به همين دليل میتوان تالش انديشمندان در طرح مدينه فاضله را
نوعی طرحريزي و برنامهريزي براي ايجاد اصالحات و تيييرات دانس

كه مقصد آن

در اين انديشه ها همان مدينه فاضله اس  .توصيف افالطون از مدينه فاضله و حكوم
با شرح منشأ جامعه سياسی يعنی چگونگی گردهم آمدن مردمان براي برپا كردن
كشور آغاز میشود .به نظر او انگيزه اين كار نه همسايگی و نه تشابه نژادي ،بلكه نياز
اقتصادي افراد بشر به يكديگر اس

و اين نياز هم از دو چيز بر میخيزد يكی توانايی

 -1دانشجوی دکترای جامعهشناسی و عضو هيأت علمی گروه علوماجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز.
E-mail: da_ebrahimpoor@yahoo.com
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محدود افراد براي برآوردن همه نيازهاي خود و ديگري استعدادهاي گوناگون افراد
كه آنان را به كارهاي متفاوتی قادر میسازد .با آطن كه افالطون به طور جزمی معتقد
به اقتصاد به عنوان تنها منشأ جامعه سياسی نيس  ،بلكه عوامل ديگري را هم دخيل
میداند و ليكن نياز اقتصادي را زيربنا میانگارد .مدينه فاضله در انديشه فارابی بر
اساس تعاون ،ياريگري ،تقسيم كار و توزيع مسئولي هاي اجتماعی بين اعضاي جامعه،
به منظور رفع نيازهاي فردي و جمعی تشكيل میشود .به نظر فارابی وظيفه اصلی
حكوم

كوشش و تالش همه جانبه براي برقرار امني

و آرامش و استقرار گسترده

شبكه آموزش و پرورش به منظور كشف استعدادها و پرورش آنها و بهرهگيري
صحيح از استعدادهاي شكوفا شده براي واگذاري مسئوولي هاي متناسب در ضمن
تقسيم كار اس .كارل ماركس معتقد اس
ها ،امكان به فعلي

كه كمونيسم به عنوان مدينه فاضله انسان-

در آوردن آرزوهاي ديرينه بشر يعنی حذف امتيازات اقتصادي و

نابرابري هاي اجتماعی را فراهم آورده و از اين طريق انسان ها در عمل به آزادي و
تساوي بيشتري براي كنش اجتماعی خود دس
واژگان كليدي:

میيابند.

مدينه فاضله (اتوپيا) ،انديشه اجتماعی ،افالطون ،ابونصر فارابی،

كارل ماركس.
مقدمه

توصيفی در باب اتوپيا (مدينه فاضله)
با يك بررسی كوتاه وگذرا در وضعي

اقتصادي-اجتماعی دوره زمانی انديشمندانی

كه به نوعی مدينه فاضله گرايشی داشته و درآثار وگفتارشان به شرح وبسط اين انديشه
پرداختهاند معلوم میشود كه وجود ساختی ناسالم و به تعبير جامعهشناختی ،غير
كاركردي ،موجب میشده كه هركدام از انديشمندان ،فيلسوفان و حتی جامعهشناسان
به ساختن تصويري ذهنی و آرمانی از جامعهاي كه مردم و مخصوصاً طبقات و اقشار
پايين جامعه بتوانند نيازهاي خود را در حد معقولی تامين كرده و دوستی و تعاون را
جايگزين ستيزه و تضاد در روابط اقتصادي -اجتماعی كنند ،اقدام كردهاند .البته وجود
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ساخ هاي غيركاركردي و وجود عدم مساوات و برابري در استفاده از فرص هاي
زندگی ،يكی از علل و پايههاي پرداختن به مدينه فاضله اس  ،برخی انديشمندان نيز به
خاطر وجود درگيريهاي سياسی پياپی و عدم وجود حكومتی متمركز و پراقتدار كه
بتواند نظم اجتماعی -سياسی محكمی را برقرار كند ،به اين انديشه پرداختهاند تا بدين
وسيله از تيييرات مداوم اجتماعی جلوگيري كرده و ثبات اجتماعی در جامعه پديد
آورند .برخی انديشمندان نيز به خاطر رسيدن به يك جامعه مطلوب كه در ايدئولوژي
دينی آنها مطرح بوده ،به طرح اتوپيا (ناكجا آباد) پرداختهاند .يعنی چون جامعه را در
رسيدن به وضع مطلوب مطرح در دين موجود ،ناتوان يافتهاند و رسيدن به آن را با
توجه به وضع موجود جامعه ناممكن دانستهاند ،به طرح مدينه فاضلهاي پرداختهاند كه
مردم اين مدينه با توسل و اتكا به فرامين همان دين و با استفاده از همان آموزهها
میتوانند سعادت دنيوي و اخروي خود را به دس

آورند .يعنی تنها راه رسيدن به

جامعه سالم را طرح مدينه فاضله میدانند.
برخی از انديشه شناسان معتقدند كه طراحان مدينه فاضله (اتوپيا) چون تحمل
برخورد با واقعيات جامعه را ندارند و اوضاع واقعی جامعه طبق خواس
نيس

و اراده آنها

و از طرفی نمیتوانند به طور عملی و واقعگرايانه با آن مقابله نمايند ،به طرح اين

انديشه پرداختهاند.
باقر ساروخانی در دايرهالمعارف علوم اجتماعی در اين باره مینويسد:
«گرايش به بناي سرزمين ،جامعه و يا طرح هر انديشهاي غير واقعی ،ناكجا آبادگرايی
اس  .ناكجا آبادگرايان در برابر واقعگرايان از سويی و ماكياوليس ها از سوي ديگر قرار
دارند .آنان نه واقعي را آن طور كه هس میبينند و به طور رو در رو به آن مینگرند و با آن
دس و پنجه نرم می كنند و نه آن كه در صدد رستگاري واقعي به نفع خويش يا تشبث به هر
حيله برمیآيند (مانند :ماكياولگرايان ) .ناكجا آبادگرايان سياههاي زندگی واقعی انسانها را
نمیتوانند تحمل كنند و چون نمیتوانند از راههاي درس به آن بپردازند ،از آن میگريزند،
به برج عاج پناه می برند و در آن جا به ساختن شهري خيالی كه حاوي خواستههاي رويايی
آنان اس  ،دس

میزنند .هرچند اين شيوه انديشه و عمل واقعگريزي اس

مواردي میتواند راهنماي مصلحين اجتماعی باشد»(ساروخانی.)148 :8831 ،

و ليك ،در
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آنچه در باب نظريهپردازي پيرامون اتوپيا بيشتر مورد توجه قرار گرفته اين نكته
اس

كه طرح اين مساله در دورههايی صورت گرفته كه نظامهاي اجتماعی از عدم

انعطاف بيشتري برخوردار بوده و انديشمندان خود را در برابر تاثير گذاشتن بر نظام
سياسی ـ اجتماعی زمان خود عاجز ديدهاند و به همين دليل میتوان تالش انديشمندان
در طرح مدينه فاضله را نوعی طرحريزي و برنامهريزي براي ايجاد اصالحات و
تيييرات دانس

كه مقصد آن در اين انديشهها همان مدينه فاضله اس .

پس از اين مقدمه كوتاه در باب اتوپيا ،به طرح اتوپيا يا مدينه فاضله در انديشه سه
متفكر بزرگ تاريخ فلسفه اجتماعی و علماالجتماع پرداخته شده اس  .انديشه هر
كدام از اين متفكرين هركدام به تنهايی تاثيرات عميق و شگرفی را بر فلسفه اجتماعی
بعد از خودشان گذشته اس  .د ر اين بحث ابتدا مدينه فاضله افالطون طرح شده ،سپس
به مدينه فاضله فارابی و سپس كارل ماركس ،فيلسوف ،اقتصاددان و جامعهشناس قرن
نوزدهم پرداخته و در انتها با مقايسه تطبيقی آراء اين سه متفكر بحث خاتمه میيابد.
مدينه فاضله افالطون

نكته مهمی كه در انديشه اتوپيايی افالطون مطرح اس
در طرح خود ،حكوم

اين كه مدينه فاضله افالطون

كمال مطلوب او را نيز مشخص میكند و به همين لحاظ در

بحث از مدينه فاضله افالطون ،جنبه سياسی اين مسأله از ساير جنبهها بيشتر و دقيقتر
مورد توجه قرار گرفت ه اس  .توصيف افالطون از اين مدينه فاضله و اين حكوم

با

شرح منشأ جامعه سياسی يعنی چگونگی گردهم آمدن مردمان براي برپا كردن كشور
آغاز میشود و به نظر او انگيزه اين كار نه همسايگی و نه تشابه نژادي ،بلكه نياز
اقتصادي افراد بشر به يكديگر اس

و اين نياز هم از دو چيز بر میخيزد :يكی توانايی

محدود هر كس براي برآوردن همه نيازهاي خود و ديگر استعدادهاي گوناگون افراد
كه آنان را به كارهاي متفاوتی قادر میسازد .البته افالطون به طور جزمی معتقد به
اقتصاد به عنوان تنها منشأ جامعه سياسی نيس  ،بلكه عوامل ديگري را هم دخيل
میداند و ليكن نياز اقتصادي زيربناي آنهاس .
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افراد در جامعه سياسی ،روزگاري را با سادگی و قناع

زندگی میكنند ولی به

تدريج كه وسايل رفع نيازهايشان بيشتر میشود ،نيازهايشان بيش از حد الزم فزونی
می يابد .اين همان تحولی اس

كه به عقيده خيلی از نويسندگان و فيلسوفان ،مايه

پيدايی تمدن انسان شده اس  .مثالً برتراندراسل میگويد« :تمدن عبارتس

از كوشش

در پی دس يابی بر وسايلی كه از لحاظ زيس شناسی براي بقاي آدمی الزم نيس »(عناي ،
.)41 :8838
به همين جه

اگر چه افالطون افزايش بيش از حد نيازهاي آدمی را آفتی براي

جامعه سياسی میداند ،ليكن انكار نمیكند كه ظهور انواع هنرها و صنايع بشري از شعر
و موسيقی و نقاشی و … معلول كوشش براي رفع اين نيازهاي تجملی اس  .از جمله
زيانهايی كه آف

تجمل براي بشر به ارميان آورده جنگ اس  .به نظر افالطون

جنگ ناشی از زوال اقتصاد سالم و ساده جوامع ابتدايی و ناگزير شدن آنها از توسل
به زور در برآوردن نيازهاي خويش اس  .وقتی كشوري دس
هاي از سازمان بيمار حكوم

خود را به دس

به تجاوز میزند نشانه-

میدهد .مانند اين كه فرد هنگامی در

برابر ديگران پرخاشگر میشود كه هنر و فضليتی در او كم باشد .تا اين جا میتوان
گف

افالطون از دو مرحله در سير تكامل جوامع بشري ياد میكند .يكی مرحله

ابتدايی و ديگري مرحله فاسد كه مايه فزونی نيازها و سرآغاز پيدايی تجمل و درگيري
جنگهاس .
جامعه كمال مطلوب افالطون بازگش

به مرحله ابتدايی نيس  ،بلكه نشان دهنده

تالش در رفع معايب مرحله فاسد اس  .او در اتوپياي خود از سه طبقه نام میبرد:
فرمانروايان ،ياوران و توده مردم .ولی در اصل میتوان دو طبقه اول را با هم ادغام
كرده و مجموعاً جامعه را به دو طبقه پاسداران و توده مردم تقسيم كرد .به نظر افالطون
به وجود آمدن طبقه پاسداران كه كارشان جنگ با دشمن اس
جامعه به مرحله فساد اس

و بايد براي تربي

محصول همين گذار

اين گروه از ورزش و موسيقی به طور

متعادل استفاده كرد .چون ورزش زياد انسان را تندخو میكند و موسيقی بسيار نيز
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آدمها را رحم دل میكند و براي رسيدن به روحيهاي متعادل در طبقه پاسداران جامعه
سياسی بايد تركيبی متوازن از اين دو را به كار برد.
به نظر افالطون خداوند در سرش
سرش

فرمانروايان ،زر و در سرش

ياوران سيم و در

توده مردم ،آهن و مس به وديعه نهاده اس  .يعنی هر يك را از آغاز آفرينش

براي كاري جداگانه مقدر كرده اس  .اين نكته نشان دهنده طبقهبندي مردم از ديد
افالطون اس

ولی مفهوم طبقه در نظريههاي افالطون ،با مفهوم امروزي و جامعه-

شناختی طبقه تاحد زيادي متفاوت اس  .امروزه واژه طبقه در مباحث علمی بر گروهی
از مردم اطالق میشود كه در نظام توليدي و اقتصادي ،داراي وضع همانند و از لحاظ
اجتماعی ،داراي منزل

و پايگاه اجتماعی يكسان باشند .ولی افالطون طبقه را گروهی

از مردم می داند كه از ديدگاه فضيل

انسانی ،برابر و همانند يكديگر باشند .او صاحبان

حرفههاي مختلف از قبيل پزشكی ،كشاورزي و … را از هم متمايز نمیداند چرا كه
از ديدگاه او همه اينها فضيل

انسانی برابري دارند .در نظريههاي افالطون تنها شرط

الزم و كافی براي فرمانروايی و حكوم

كردن ،برتري در فضايل اس  .خصوصي

دومی كه افالطون براي پاسداران مطرح میكند ،اشتراك آنها در زندگی خانوادگی
و دارايی اس  .معنی اين نظام اشتراكی در زندگی خانوادگی اين اس

كه زنان و

كودكان به همگان تعلق داشته باشند تا هيچ پاسداري در باره زن يا كودكی نگويد كه
آن زن يا كودك از آن من اس  ،بلكه همه پاسداران بتوانند در باره همه زنان و
كودكان بگويند كه آنان از آن ما هستند و نتيجه چنين احساس اشتراكی ،يگانگی افراد
و داشتن شهروندانی خوب خواهد بود .ولی نظام اشتراكی مالكي  ،فقط بخشی اندك
از اموال پاسداران را در بر میگيرد و آن وسايل زندگی روزانه آنهاس  ،چرا كه
پاسداران جز اين ،وسايلی ندارند و بقيه اموال آنها (منقول يا غيرمنقول) به طبقه سوم
انتقال يافته و به تملك خصوصی افراد اين طبقه در میآيد .اين نشان میدهد كه نظام
اشتراكی مورد نظر افالطون به هيچ وجه كمونيسم نيس
به مالكي

زيرا كه افالطون به هيچ روي

اشتراكی وسايل توليد معتقد نيس  .در حقيق

چشم پوشی از مالكي

و نه مالكي

مشترك فرا میخواند.

افالطون پاسداران را به
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اين خويشتنداري يعنی چشم پوشی از مالكي
افالطون فرضش بر اين اس

از همه مردم انتظار نمیرود ولی

كه پاسداران به شيوه خاصی كه او پيشنهاد میكند ،از

پيش آموخته و آماده شدهاند و آن را كه مستعد پاسداري اس
پيشنهادي افالطون بايستی تعليم دهند و تربي

به شيوه خاص

كنند .يعنی «بايد كه نخس

درسهاي گوناگون به آنها آموخته و در سن بيس

سالگی به خدم

هنرها و

سپاهی بپذيرند .البته

آنان كه دليرترند ولی ذوق آموختن بيشتر را ندارند به خدم سپاهها میروند و بقيه كه ذوق
و توان آموختن دارند بايد تا سی سالگی هم چنان دانش و ادب بياموزند و از ميان آنها هم
كسانی كه از ديگران كم استعدادترند به خدمات علمی گمارده شوند و بقيه را باز هم تا مدت
پنج سال بايد در كارهاي دولتی به نحو مؤثري شرك

داد .در سن پنجاه سالگی اس

خردمندترين و بلندمنشترين پاسداران كه در سراسر عمركاري جز به مصلح

كه
كشور

نكردهاند به مقام فرمانروايی میرسند و اين مقام نيز در ميان آنها با تناوب گردش میيابد و
آنان كه از كار كناره میگيرند باقی عمر را به مطالعه فلسفه میگذرانند و پيداس كه گروه
اخير براي هرگونه فداكاري در راه كشور از جمله چشم پوشی از مالكي

خصوصی

آمادهاند»(عناي .)44 :8838 ،
نكته ديگري كه در مدينه فاضله افالطون اهمي
فرزانه ساالري اس

كه در حقيق

زيادي دارد ،حكوم

فيلسوفان يا

هستی مدينه فاضله او با آن آغاز میشود و با همان

مبحث نيز همه مطالب مورد نظر افالطون به پايان میرسد .افالطون خود در كتاب
هفتم جمهوري  ،اين نكته را خطاب به «گالئوكن» سوفسطايی چنين بيان میكند:
«جامعه اي كه آن را وصف كرديم (يعنی مدينه فاضله) هرگز تحقق نخواهد ياف
گرفتاريهاي دول ها وحتی ،اي گالئوكن عزيز،گرفتاريهاي انساني

و

هرگز پايان نخواهد

ياف مگر آن كه فيلسوفان در اين جهان شهريار شوند يا كسانی كه ما اينك ايشان را شهريار
و فرمانرواي خود میناميم به طور جدي و كافی در پی مطالعه فلسفه بروند و اين دو يعنی
قدرت سياسی و عقل فلسفی در يك تن با هم درآميزند و كسان بسياري كه اكنون فقط به

دنبال يكی از اين دو (يعنی سياس يا فلسفه) میروند از حكوم كردن منع شوند»(عناي ،
.)43 :8838
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در اين جا دو مسأله پيش میآيد :نخس

آن كه افالطون چه كسی را فيلسوف

می داند و دوم آن كه فيلسوف را چگونه بايد به حكوم

رساند .افالطون فيلسوف را

كسی میداند كه «مُثُل» يعنی حقايق كلی را بشناسد و به جاي گمان ،از معرف
برخوردار باشد كه اين امر در مردمان عادي وجود ندارد و در باب مسأله دوم افالطون
دو راه حل پيشنهاد می كند :نخس

آن كه فيلسوفان پادشاه شوند و دوم آن كه پادشاه

يعنی كسی كه از پيش به حكوم

به يُمن استعداد ذاتی يا از فيض هم-

رسيده اس

نشينی با فرزانگان ،خود فيلسوف شود و چون پادشاه فقط يك نفر از كل مردم اس
معنی سخن افالطون را می توان چنين استنباط كرد كه دانايی و رهبري يك نفر كافی
اس

كه جامعه را از گمراهی رهانيده و مدينه فاضلهاش را تحقق بخشد.
«افالطون در زمان زندگی خود اميد بسته بود كه «ديونی زيوس» كهتر فرمانرواي
ستمگر سيراكوز چنين پادشاهی كند .ولی اين اميد او و آرزويش برآورده نشد .گو اينكه
خود افالطون به ناممكن بودن يا دشوار بودن تحقق اين كمال مطلوب ساخته ذهن خودش
آگاهی داشته اس  .چنان كه در جمهوري

نيز اشاره میكند كه چه بسا مدينه فاضله او

هرگز تحقق نيابد بلكه به صورت نمونهاي در آسمان باشد تا آرزومندان بتوانند آن را

ببينند و مانند آن را در دلهاي خود بنيان نهند»(راسل.)881 :8831 ،
با اين مباحث روشن میشود كه گرچه افالطون نظامی را در فلسفهاش ساخته و
پرداخته كه میتواند سعادت مردمان را به ارميان بياورد ،ليكن خود او نيز قايل به تحقق
حتمی چنين نظامی نبوده اس  .پس می توان هم نظر با تفسير ساروخانی در اين زمينه
گف

كه ايشان در مواجهه با اوضاع سياسی و اجتماعی زمانهاش ،همان روش برج

عاجنشينی را اتخاذ كرده اس .
مدينه فاضله ابونصر فارابی

در اين مبحث به ماهي  ،نظام ،اصول و رياس

مدينه فاضله مورد نظر فارابی

پرداخته میشود .فارابی در تعريف مدينه فاضله چنين اظهار میدارد« :آن مدينه كه
مقصود حقيقی از اجتماع در آن تعاون بر اموري اس كه موجب حصول و وصول به سعادت

آدمی اس  ،مدينه فاضله بود»(فارابی.)133 :8838 ،
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دو عنصر مهم در تعريف فارابی از مدينه فاضله ،تعاون و سعادت اس  .تعاون يعنی
همكاري افراد بر اساس مراتب وجودي و اجتماعی و سازگاري و سعادت يعنی
« صيرورت و انتقال و تحول نفس در كمال وجودي خود ،بدان ترتيبی كه در قوام خود محتاج

به ماده نبود»(فارابی.)111 :8838 ،
نظا م مدينه فاضله از تمامي

و كمال برخوردار اس

شبيه نظام عالم و نظام بدن.

نظام مدينه فاضله بر اساس مراتب استوار اس  .نظام مدينه فاضله در عين وجود مراتب
از سازگاري ،هماهنگی و وحدت برخوردار اس  .تعيين مراتب بر حسب دو امر انجام
میگيرد :يكی استعدادهاي نظري و ديگري ويژگیهاي اكتسابی كه به وسيله تربي
آموزش در انسان ايجاد می شود .تنظيم مراتب و تربي

افراد به عهده رئيس مدينه

اس  .مراتب مدينه از رئيس اول كه مخدوم و خادم هيچ كس نيس
آخرين عضو مدينه كه فقط خدم

قلب اس

شروع شده و به

میكند و مخدوم هيچ كس نيس  ،ختم میشود.

نظام مدينه فاضله و تدبير امور مطابق درياف
شكل نظام عالم اداره می شود .نسب

رئيس مدينه از سعادت تحقق میيابد و به

رئيس اول به اعضاي مدينه فاضله شبيه نسب

با بدن .الگوي فكري و عملی همه افراد مدينه ،رئيس اول اس

اهداف و صناع
از لحاظ شراف

و

كه بايد از

او پيروي كرد و تقسيم كار بر حسب نزديكی و دوري به رئيس اول
و پستی رتبــهبندي میشود.

اصول مدينه فاضله فارابی

اصولی را كه می توان از خالل آثار وي و نيز آثار پژوهندگان مختلف فارابی در
مورد مدينه فاضله استنباط كرد ،به اين ترتيب اس :
 -8اصل توحيد و يكتاپرستی به عنوان زيربناي جامعه اسالمی كه اين اولين و نيز
مهمترين اصل مدينه اس .
 -1اصل مكافات (كيفر گناهكاران و پاداش نيكوكاران در جهان ديگر).
 -8وجود مراتب ميان موجودات روحانی و مادي.
 -4بين موجودات روحانی اتصال و پيوستگی وجود دارد ،حد وسط اين دو ،عقل
فعال اس .
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 -3انسان مركب از دو جزء اس  :جسم و روح و سعادت در رسيدن هر دو جزء به
كمال اس .
 -3نظام اجتماع بايد با اراده و اختيار انسان با نظام طبيعی عالم وجود و نيز نظام
خلق

انسانی تطبيق كند.

 -3توجه به نوع رهبري مدينه فاضله.
 -1دين و فلسفه از يك منشأ هستند و منشأ هردو الهام الهی اس .
 -1در مدينه فاضله بايد همه استعدادها و فطرتها به شكلی تربي

شوند كه

حداكثر بازدهی و بهرهدهی از آنها به عمل آيد.
 -81مردم مدينه فاضله به سعادت دنيوي و اخروي میرسند.
 -88مردم مدينه فاضله به عنوان يك روح در كالبدهاي متعدد ،عهدهدار وظايف و
مسئولي هاي مختلف هستند.
 -81زدوده شدن شرهاي ارادي و طبيعی مستلزم رسيدن به معاد اس .
فارابی با طرح اين خصوصيات به عنوان خصوصيات اصلی ساخ

نظام اجتماعی

مدينه فاضله ،آن را از ساير انواع اجتماعات و مخصوصاً اجتماعات غيركامل جدا كرده
و آن را به عنوان كاملترين اجتماع معرفی میكند .فارابی در مورد رياس
نيز نكات جالب توجهی دارد و بر خصوصيات رياس

اين مدينه

مدينه فاضله تاكيد زياد میكند.

زيرا وي رئيس را مايه دوام و محور اصلی بقاي جامعه میداند .رئيس به منزله قلب
اجتماع اس

و همان محور كه قلب در بدن سبب تكوين ساير اعضاء و تنظيم مراتب

آن ها و هم چنين موجب رفع اختالل از عضو مختل میشود .رئيس مدينه نيز نظاير اين
وظايف را در جامعه به عهده دارد .از جمله رئيس مدينه فاضله:
 سبب تشكل سامان اجزاي اجتماع میشود. زمينه ايجاد ملكات اداري را فراهم میآورد و به تنظيم مراتب بين اشخاصمیپردازد.
 -زمينه رفع اختالل را اگر در فردي از افراد جامعه بروز كند ،فراهم میكند.

818

بررسي تطبيقي اتوپيا در انديشههاي اجتماعي افالطون... ،

رئيس اول از لحاظ سعادت در عالیترين درجات ممكن و از نظر عقل در
كامل ترين مرتبه قرار دارد .وي داراي نفس كامل و متصل به عقل فعال اس

كه ساير

اعضاي مدينه فاضله از آن محروماند .عالوه بر عقل ،قوه متخيله نيز بسيار كامل و
نيرومند اس

به نحوي كه شخص را به جزئيات امور واقف كرده و وي را به درجه نبی

می رساند .پس رئيس مدينه فاضله مورد نظر فارابی هم فيلسوف اس

و هم نبی .به نظر

فارابی ،فيلسوف از طريق عقل به عقلِ فعال میرسد و اتصال میيابد و نبی به واسطه
تخيل .فيلسوف فضيل ها را از طريق تعليم برهانی و نبی از طريق اقناع و تأديب در
بلكه راجع به

مردم ايجاد می كند .پس اختالف مربوط به مقام نبی و فيلسوف نيس

سياس  ،يعنی نحوه تحقق بخشيدن به فضيل ها و مراتب نظام مدينه فاضله اس

و اين

اختالف نيز هنگامی كه فارابی به نبی و فيلسوف به عنوان رئيس مدينه فاضله نظر
میكند ،منتفی میگردد .زيرا رئيس مدينه نيز طرق تربي

و ايجاد فضيل ها را به كار

برده و به تناسب قوه و استعداد اصناف مختلف اهل مدينه ،به تعليم و تأديب آنها
میپردازد.
فارابی متعقد اس

كه رئيس مدينه فاضله به اين فضيل ها دس

يافته و آنها را

در ميان مردم بالفعل ايجاد نمايد(خوشرو.)31 :8831 ،
 -8فضيل هاي نظري :كه از طريق برهان و به كمك تعليم و تامل و يا از طريق غير
برهانی و به كمك تخيل و اقناع حاصل میشود .اين علوم شامل منطق ،الهيات،
رياضيات ،طبيعيات و علم مدنی اس .
 -1فضيل هاي فكري :براساس فضيل هاي نظري استوار بوده و قدرت بر وضع
قوانين و اصول دارد و برحسب شرايط زمانی داراي اقسام مختلف اس .
 -8فضيل هاي اخالقی :براساس فضيل هاي فكري اس

و در پی خير و خواستار

سعادت اس .
 -4فضيل هاي علمی (صناعی) :كه تحقق بخشيدن به فضيل هاي اخالقی اس

و

انجام عمل خير و ايجاد فضيل هاي جزئی در بين اصناف و صنايع و حرف و اقشار
مختلف امم و مدن.
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رئيس مدينه فاضله بايد از نيروي گفتار ،قدرت ارشاد و توان جهاد نيز برخوردار
بوده و داراي دوازده خصل

به شرح زير باشد:

 -8تام االعضا ،باشد هيچ نقصی در بدن او نباشد و هر عضوي به آسانی وظايف
خود را انجام دهد.
 -1خوش فهم و سريعالمقصود باشد و مقصود گوينده را برحسب واقع درك كند.
 -8قوه حافظه وي قوي بوده و فراموشی به آسانی بر او راه نيابد.
 -4زيرك و هوشمند باشد و به كوچكترين دليل به كنه مطالب پی ببرد.
 -3خوش بيان و زبانش به طور كامل بر اظهار انديشههاي درونیاش به كار آيد.
 -3دوستدار تعليم و پذيراي مرارت پسنديده آن باشد.
 -3بر خوردن و نوشيدن و منكوحات آزمند نباشد.
 -1دوس دار راستی و دشمن دروغ باشد.
 -1بلند هم

و دوستدار كرام

باشد.

 -81مال دنيا و امكانات اقتصادي وي را نفريبد و در نظرش خوار باشد.
 -88عدال

دوس

و ستم ستيز باشد.

 -81در تصميمگيري قاطع و در عمل جسور و نترس باشد.
با كمی دق

در شرايط ذكر شده براي رئيس مدينه فاضله مشخص میشود كه

شش مورد از اين خصوصيات (شش مورد اول) خصوصيات جسمانی و شش مورد
دوم ،خصوصيات و گرايشها و ويژگیهاي علمی او را نشان میدهند.
اگر كسی كه داراي تمام اين خصوصي ها باشد ،در جامعه ياف
كه رئيس اول وضع كرده تثبي

نشود ،بايد قوانينی

شود و رئيس دوم نيز حداقل دارنده شش صف

به

شرح زير باشد:
 -8حكم

 -1دانش و حفظ سن هاي روساي اول  -8قوت و درك و استنباط در

مطالب گذشتگان  -4قدرت اجتهاد در مسايل جاريه و حادثه  -3قدرت ارشاد و
هداي

 -3قدرت و توان جنگی.
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نشود ،بايد

به اعتقاد فارابی اگر فردي كه جامع اين شرايط باشد در جامعه ياف

ادراه جامعه توسط شورايی متشكل از دو يا چند نفر از بزرگان و شايستگان انجام
پذيرد .در اين حال
فضلي

حكم

ضروري اس

كه يكی از اعضاي شوراي رهبري متصف به

باشد و اگر كسی كه حكم

بداند ياف

نشود ،بناچار مدينه فاضله رو

به نيستی خواهد رف  .به اعتقاد فارابی ،مدينه فاضله بر پنج ركن استوار اس

كه

مهمترين و اصلیترين ركن آن ،رئيس مدينه میباشد و گروههاي پس از رئيس به
ترتيب عبارتند از:
 گروهی كه با كارهاي فرهنگی ،فكري و ارشادي به تربي -گروهی كه با دق

در امور به حفظ قوانين عدال هم

جامعه میپردازند.
میگمارند.

 گروهی كه وظيفه دفاع از موجودي جامعه را به عهده دارند. گروهی كه با فعالي هاي اقتصادي نيازهاي مردم را تامين مینمايند.نظرات فارابی در مورد مدينه فاضله را میتوان بدين ترتيب خالصه كرد:
اجتماع افراد انسانی از روي فطرت و از روي اراده و اختيار ،به منظور رفع نيازهاي
فردي و جمعی صورت میگيرد ،به بيان ديگر ،انسان فطرتاً اجتماعی و نيازمند به
زندگی با ديگران اس

و به كمال رسيدن او بدون ديگران مسير نيس .

مدينه فاضله براساس تعاون ،ياريگري ،تقسيم كار و توزيع مسئولي هاي اجتماعی
بين اعضاي جامعه ،به منظور رفع نيازهاي فردي و جمعی تشكيل میشود.
وظيفه اصلی حكوم  ،كوشش و تالش همه جانبه براي برقرار امني

و آرامش و

استقرار گسترده شبكه آموزش و پرورش ،به منظور كشف استعدادها و پرورش آنها و
و بهرهگيري صحيح از استعدادهاي شكوفا شده براي واگذاري مسئولي هاي متناسب
در ضمن تقسيم كار اس (ستوده.)31 :8833 ،
مدينه فاضله كارل ماركس

بيان مشخصات مدينه فاضله مورد نظر ماركس ،قدري دشوارتر از بيان اين مسأله در
دو متفكر ياد شده قبلی اس
صراح

چرا كه ماركس به طور مشخص مدينه فاضلهاي را به

افالطون يا فارابی ترسيم نكرده بلكه آن را در ضمن تحليلهايش از مراحل
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تكامل تاريخی و در بيان سرانجام جامعه سرمايهداري بيان كرده كه اين امر پيچيدگی
كار شناسايی مدينه فاضله او را دو چندان میكند .براي شناخ

مدينه فاضله مورد نظر

ماركس به طور مختصر انديشه او در مورد دورههاي تاريخی و چگونگی گذر از اين
دورهها به دورههاي بعدي و فرجام تاريخ از ديدگاه او را مورد تجزيه و تحليل قرار
میدهيم.
ماركس تاريخ بشري را به پنج دوره اصلی تقسيم میكند :دوران كمون اوليه،
دوران بردهداري ،دوران فئوداليسم ،دوران سرمايهداري و دوران سوسياليسم .او معتقد
اس

كه تاريخ تمام جوامعی كه تاكنون وجود داشتهاند ،تاريخ مبارزههاي طبقاتی

اس  .به نظر ماركس دورههاي تاريخی را میتوان در اساس به وسيله نظام سازماندهی
اقتصادي يا شيوه توليد حاكم از يكديگر تميز داد .وجه تشابه اين دورهها غير از دوره
كمون اوليه در اين اس

كه در هركدام تمايزي اساسی بين طبقهها و گروههايی وجود

دارد كه نقش متفاوتی در نظام توليدي ايفاء میكنند .در تمام دورهها مهمترين تفاوت
بين آن عدهاي كه مالك و كنترل كننده دارايی هستند و آن عدهاي كه مالك و كنترل
كننده دارايی نيستند ،وجود دارد و شكاف اصلی بين اين دو طبقه هميشه وجود داشته
اس ،گرچه در طول تاريخ ،اشكال مختلفی به خود گرفته اس  .بردهدار در برابر برده
در دوران باستان ،ارباب در برابر رعي

در دوران فئوداليسم و بورژوا در مقابل

پرولتاريا در نظام سرمايهداري .گرچه ماركس به وجود طبقهبنديهاي جزئیتري نيز
در جامعه آگاه بوده ولی مدل مبتنی بر دو طبقه را كارسازتر از ساير مدلها دانسته
اس

و دليل آن هم اين اس

كه تماي جوامع ،زاده مبارزه و تنشهاي نهفته يا

تضادهاي آشكار بين دو طبقه ي اصلی اقتصادي هستند .در حقيق

تيييرات و توسعه

اجتماعی در طول تاريخ هرگز بدون اين مبارزهها و تنشها به وقوع نپيوسته اس .
ماركس در اين مورد معتقد اس
قانونی اس

كه بدون خصوم  ،پيشرفتی حاصل نمیشود .اين

كه تمدن تا به امروز از آن پيروي كرده اس  .به عقيده ماركس ،مالكان و

تهی دستان منافعی دارند كه به طور طبيعی در تضاد با يكديگر اس  .هرگاه در شرايطی
يك گروه كنترل دارايی و توليد جامعه را در دس

داشته باشند ،به ناگزير بقيه جامعه
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از چنين كنترلی محروم میشوند .تهیدستان به ناگزير با طبقه مالك وارد رابطهاي
مبادلهاي میشوند و نيروي كار خود را در اختيار آنان قرار میدهند و در ازاي آن
درآمدي كافی فقط براي بقاء و ارايه كار در خدم

طبقه مالك درياف

میكنند.

جنبههاي زورگويانه و استثماري چنين ترتيبی ،در نظام بردهداري دوران باستان و نظام
ارباب و رعيتی فئوداليسم به وضوح مشاهده میشود .چون بردهها و رعي ها به لحاظ
قانونی مجبورند براي اربابانشان كار كنند و در عمل هم چارهاي جز اين ندارند .در
نظام سرمايهداري نيز چنين اس
ارزشی اس

يعنی كارگر با كار در مقابل دستمزد اندك ،مولد

كه بيش از آن مقداري اس

كه توليد میكند .يعنی ارزش اضافی كه به

جاي كارگر ،نصيب كارفرما میشود .سرمايه هم در حقيق
اضافی و انباش

كار كارگران در گذشته اس

انباش

همين ارزش

كه سرمايهدار با آن ماشينآالت جديد

میخرد و از اين راه استثمار كارگران را روز به روز شدت میبخشد.
براساس مدل انقالبی ماركس ،شيوه توليد سرمايهداري ،ساخ

روابط اجتماعی را

در جامعه طوري سامان میدهد كه كارگران روز به روز بر استثمارشان افزوده میشود
تا جايی كه كار كارگران هر روز هرچه بيشتر باعث از خود بيگانگی آنان شده و
هرچه بيشتر آنان را به طبقه استثمار شده تبديل سازد .در اين اوضاع كارگران استثمار
شده كه فاقد آگاهی طبقاتی بودند ،با درك مشابه هاي خود و ديگر كارگران
صنعتی ،به هوي

طبقاتی خود پی برده و منافع مشترك خود را در نظام توليد باز

میيابند .در اين جاس

كه آگاهی طبقاتی در كارگران به وجود میآيد و همين

آگاهی طبقاتی راستينی اس
ساخ

كه نقطه شروع انقالب عليه بورژوا و سرمايهدار و تييير

اجتماعی و تبديل نظام اجتماعی به سوسياليسم و جامعه بدون طبقه اس .

«ماركس هيچ گاه جزئيات خاص چگونگی به وقوع پيوستن اين انقالب را ترسيم نكرده ولی
پيش بينی میكرد كه الاقل دو مرحله در نظامی كه جانشين سرمايهداري میشود وجود داشته
باشد .اولين مرحله آن را سوسياليسم ناميد كه مرحلهاي موقتی اس
باالترين شكل جامعه نيس

و معرف بهترين و

ولی در گذر از سرمايهداري ضروري اس  .در اين گذر ،الزم

اس جنبههاي باقیمانده خاصی از جامعه بورژوازي ،خاصه شكلی از دول يا دستگاه سياسی
براي مدتی حفظ شوند .وجود دول براي اعمال تيييرات مهم الزم اس و اين امرخود منجر
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به عدم ضرورت آن میشود .قدرت و تصميمگيري سياسی در اين نهاد متمركز میشود .با
وجود اين برخالف كاركرد دول در نظام سرمايهداري ،دول سوسياليس به راستی معرف

منافع تمام مردم خواهد بود ،نه منافع خاص گروهی واحد»(گرب.)41 :8838 ،
ديكتاتوري پرولتاريا اصطالحی كه ماركس گاهی آن را به كار میبرد ،تضمين
میكند كه سياس هاي اوليه مهمی بنيان نهاده شدهاند :ليو دارايیهاي ملكی و حقوق
وراث

و تمركز بانكداري در بانك متعلق به دول

وگسترش محدود مالكي

و وضع ماليات بر درآمد تدريجی

دولتی بركارخانهها وتوليد و الياء اشكالی از كار خردساالن

و آموزش رايگان براي خردساالن .با وجود اينكه اين نكات موارد بسيار پيش پا
افتادهاي هستند ولی اين نكته براي ماركس حائز اهمي
توليدي بايد از دس

زيادي اس

كه كل فرايند

منافع خصوصی رها گردد.

ماركس نظام سوسيالي

دول

را كه به دس

اداره میشود ،به مثابه مرحلهاي اوليه

فرض میكند كه براي حل مشكالت مربوط به گذار از سرمايهداري به كمونيسم مورد
نياز اس  .در طی اين دوره سرش

حقيقی انسان كه اجتماعی و اشتراكی اس

و نظام

توليد مادي به تدريج براي همه روشن میشود .توزيع ثروت در مرحله سوسياليسم
براساس اين اصل استوار اس

كه هر كارگر درس

همان قدر از جامعه درياف

میكند كه به آن میدهد .براساس اين سياس  ،همه افراد به طور عادالنه و نه ضرورتاً
به طور مساوي پاداش درياف

خواهند كرد.

با به وجود آمدن تيييراتی كه ذكر شد ،اولين مرحله يعنی سوسياليسم به پايان رسيده
و در پی آن باالترين و بهترين شكل اجتماع از نظر ماركس ،يعنی كمونيسم حقيقی
ظهور میيابد .در اين مرحله بـه دول
نيس

و دول

به مثابه دستگاه تصميمگيرنده مركزي نيازي

ديگر توان خود را از دس

میدهد .اين نهاد به نظامی غيرمتمركز و

غيراقتدارگرا تبديل میشود نظامی كه در آن تمام مردم در ادارهي جامعه دخيلاند.
ماركس چگونگی اين نظام اداري را مشخص نكرده اس
آگاهیاي كه سرش

ولی آگاهی جديد انسانی،

حقيقی افراد را در بر میگيرد ،تضمين میكند كه جامعه بدون
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تاثيرهاي مخدوش كننده عواملی چون نفع شخصی و حرص و قدرتطلبی كه در
جامعه بورژوا رواج دارند ،به خوبی عمل كند.
در اصل ،ايمان ماركس به توان انسان براي كنش به مثابه موجودي اجتماعی در
جامعه اي جهانی اس

كه بنيان انتظارها و پندارهاي او را در مورد آينده جامعه

می سازد .ماركس معتقد اس
فعلي

كه كمونيسم به عنوان مدينه فاضله انسانها ،امكان به

درآوردن آرزوهاي ديرينه بشر ،يعنی حذف امتيازات اقتصادي و نابرابريهاي

اجتماعی را فراهم آورده و از اين طريق انسان ها در عمل به آزادي و تساوي بيشتري
براي كنش اجتماعی خود دس
كمونيس

میيابند .كارل ماركس و فريدريش انگلس در بيانه

در اين مورد چنين اظهار میدارند كه:

«به جاي جامعه كهن بورژوازي با طبقات و تضادهاي طبقاتیاش ،جامعهاي خواهيم داش كه

در آن رشد آزاد هر فرد شرط رشد آزاد همگی افراد میباشد»(كوهن.)33 :8831 ،
مقايسه اتوپيا در انديشههاي افالطون ،فارابی و كارل ماركس

از شرح زندگی افالطون چنين بر میآيد كه آنچه او را بيشتر با وضع سياسی جامعه
آتن مخالف میكرد ،نبود آرامش و آشفتگی آن بود كه سبب میشد تا هيچ حكومتی
از گزند و فتنه مخالفان در امان نباشد و هيچ رسم و آيينی در زندگی اجتماعی پايدار
نماند و حكوم

زمانی در دس

دموكراتها و زمانی ديگر در دس

باشد .افالطون از ناپايداري وضع سياسی نتيجه گرف

اليگارشیها

كه زندگی اجتماعی بر آن گونه

كه فعالً اداره میشود ،هيچگاه به يك نظام نمیماند و پيوسته در حال دگرگونی اس
و اعتقاد داش

كه جوامع با اين دگرگونیها ،رو به بهبود و اصالح نمیرود بلكه

معتقد بود كه دگرگونی به طور كلی نشانه تباهی و بيماري اس

و در جهان چيزهايی

دگرگون میشوند كه از كمال بیبهرهاند و اجتماعات انسانی هم به اين دليل دچار
دگرگونی میشوند كه شيوه اداره و حكوم
نظامی براي اداره جامعه و حكوم

آنها ناقص و معيوب اس  .اگر بتوانيم

بنا كنيم كه از عيب و نقص بركنار باشد ،تباهی و

به تبع آن دگرگونی درآن ديگر وجود نخواهد داش  .به اين ترتيب به نظر افالطون
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چاره رهايی از دردهاي اجتماعی آن اس
افالطون هم وسيلهاي اس

كه به ثبات مطلق برسيم و نظريهي «مُثُل»

براي رسيدن به اين مقصود.

افالطون با توجه به اوضاع سياسی جامعه آتن و اين كه نظم سياسی و اجتماعی به
عنوان سعادت انسان در اين نظام سياسی به دليل تيييرات مداوم سياسی از بين رفته
اس  ،به طرح اتوپياي مورد نظر خود كه متأثر از نظر مُثُل اوس  ،پرداخته و با طرح
كه روزي يك حكوم

اين نظريه اميدوار اس

سياسیاي تشكيل شود كه نظم

اجتماعی را در اعالترين حد خود در جامعه برقرار كرده و بدين ترتيب زمينه رشد و
نيز ثبات اجتماعی را در جامعه فراهم كند .به نظر او اين حكوم
حكوم

جز از طريق

فيلسوفان پادشاه يا پادشاهان فيلسوف ،نمیتواند بنا شود .يعنی براي تأسيس

مدينه فاضله مورد نظر او فلسفه ابزار اصلی اس .
مدينه فاضله افالطون ،رسيدن انسانها و جامعه به سعادت و كمال را هدف اصلی
خود قرار میدهد ولی به گونهاي متفاوت از آنچه ماركس در طرح مدينه فاضلهاش
بدان اعتقاد دارد .يعنی هر دو فيلسوف ،خواستار به وجود آمدن جامعهاي هستند كه
انسانها بتوانند در آن آزادانه رشد يابند ولی هركدام تشكيل چنين جامعهاي را به نحو
كامالً متفاوت از هم بيان می كنند .افالطون آن را در ثبات اجتماعی و ماركس آن را
در تييير اجتماعی میداند.
ماركس معتقد اس

تا تيييري بنيادي در ساختار اجتماعی جامعه سرمايهداري

صورت نگيرد و نظم سياسیاي كه ساخته بورژوازي اس

و دول

مظهر آن اس  ،از

بين نرود ،زمينه بروز مدينه فاضله مورد نظراش يعنی كمونيسم به وجود نخواهد آمد.
بدين ترتيب گذار از سرمايهداري به سوسياليسم از طريق انقالب طبقه پرولتاريا و
حذف طبقات و حاكمي

ديكتاتوري پرولتاريا و بعد از آن حذف و نابودي دول

و به

وجود آوردن جامعهاي بدون طبقه و تأسيس كمونيسم ،الزمه رسيدن انسانها به آن
جامعهاي اس

كه سعادت مطلوب و حقيقی انسانها را تضمين میكند.

فارابی نيز در طرح مدينه فاضلهاش گرايش به تييير نظام سياسی داش

ولی در عمل

گرايش صوفيانه داشته و برخالف انديشمندان و هنرمندان معاصر دربارياش از
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هرگونه فعالي

اجتماعی و مسئولي

ديوانی پرهيز میكند و گرايش به تييير را هم

چون ماركس ،فقط در نظريههايش مطرح میكند .عصري كه فارابی در آن پرورش
يافته عصر گسترش جنبشهاي استقالل طلبانه و عصر فزونی ستم و سيهروزي خلق
بود .مردم مسلمان در اين دوره در ناامنی و تشويش و عدم آسايش فكري زندگی
میكردند زيرا اعراب با استفاده از قدرت و نفوذ معنوي اسالم ،بر امپراتوري وسيع
اسالمی ،حكوم

جابرانهاي داشتند و با اهان

ناميدن آنان ،تعصبات دوره جاهلي

به مل هاي غير عرب و برده و كنيز

به ويژه مسأله برتري عرب بر غيرعرب را كه

مخالف اصول اسالم بود ،احياءكرده بودند .فارابی در چنين موقعيتی بود كه خواستار
تييير نظام سياسی عصر خود و بنيان نهادن نظامی بود كه افراد جامعه در آن با تعاون و
همكاري و برادرانه و با رعاي

سلسله مراتب و تح

حكوم

رئيسی دانا و مقتدر،

مدينهاي را تاسيس كنند.
كارل پوپر در كتاب «جامعه باز و دشمنانش» افالطون ،هگل و ماركس را سه
بنيانگذار اصلی فكر «جامعه بسته» دانسته و میخواهد ثاب
كه در غرب به جانبداري از حكوم

كند كه اصل همه عقايدي

استبدادي عنوان شدهاند به افالطون بر

میگردد .او میگويد چون افالطون تييير را نشانه تباهی و ثبات را نشانه رستگاري
میداند ،كوشش میكند تا جامعهاي را طرحريزي كند كه هيچگونه تيييري در آن
نباشد و به همين دليل جامعه مطلوب افالطون يعنی مدينه فاضلهاش ،نمونه ارتجاع
فكري و جمود سازمانی اس  .اين جامعه از كاس ها و طبقات ثاب

تشكيل شده اس

كه امكان تحرك از طبقات نيس .
در حالی كه در نظريههاي ماركس ،تييير حتمی بوده و براساس اصول ديالكتيك
مورد نظر ماركس ،هرجامعه و هر نظامی در بطن خود ،زمينه تبديل به دوره بعدي را
داشته و خود به خود و با توسل به نيروي طبقات پايين در هر دورهاي ،نظام فعلی به
نظام بعد از خودش تييير میيابد ولی اگر همين نظر را در مورد كمونيسم به عنوان
آخرين مرحله از دورههاي تاريخی مورد نظر ماركس در نظر بگيريم ،دوره كمونيسم
نيز خود شامل اين قانون خواهد شد و بنابه اصول ديالكتيك ماركس اين جامعه نيز به
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ناگزير زمينه تييير و تبديل كمونيسم به دورهاي ديگر را در خود داشته و پس از فراهم
شدن شرايط اين تييير صورت گيرد.
به نظر میرسد اين يك تناقض ذاتی روششناختی در نظريههاي ماركس اس
از سوي جامعهشناسان غيرماركسيس

كه

برآن تاكيد میشود .گرچه ماركس به طور غير

واضحی اشاره كرده كه ديالكتيك در دوره كمونيسم به پايان خود خواهد رسيد و
حرك

از بين خواهد رف

كه در اين صورت نظر كارل پوپر در فرض كردن ماركس

به عنوان مدافع جامعه بسته درس
فاضله ماركس ،اهمي

خواهد بود .به هرحال در هر دوي اين شرايط ،مدينه

و اعتبار خود را از دس

میدهد و اين نشان دهنده آن اس

كه ماركس در پرداختن به طرح مدينه فاضلهاش دق
آن را به دور از هرگونه درگير شدن با سياس

علمی زيادي بهكار نبرده و نيز

طرح كرده كه نتيجه آن قابل وصول

نبودن و كم اعتبار بودن نظريهاش بوده اس .
به هر حال پرداختن به طرح مدينه فاضله كوششی اس

از طرف فيلسوفان براي:

 -8نشان دادن كاستیهاي جامعه فعلی خودشان  -1ترسيم جامعهاي مطلوب كه
معايب جامعه فعلی در آن رفع شده  -8درگير شدن با نظريههاي سياسی بدون درگير
شدن با سياس

واقعی و در حال جريان جامعه .به همين دليل فيلسوفانی را كه به طرح

مدينه فاضله (اتوپيا) پرداختهاند مصلح اجتماعی ناميدهاند.
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