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 המחקרשאלת 

  אוטופיות שתי של ניתוח באמצעות ניתנה עליה והתשובה ,שלטון ללא חברה של היתכנותה בשאלת עוסקת העבודה

  ..אם.פי מאת בולו'ובולו גווין לה אורסולה מאת המנושל - אנרכיסטיות

 ,לא ואילו שלטון ללא חברה של קיום מאפשרים בולו'ובבולו במנושל המתקיימים מהתנאים אילו - המחקר שאלת

 .בספרים המתוארות לחברות דומה לחברה להפוך תוכל חברתנו והאם

 

 על הספרים -רקע 

  דומה ביוראס החברה .ויוראס אנארס – פלנטות שתי על מספר "המנושל"

  מנת על מיוראס אנשים ברחו אליו כוכב הוא שאנארס בעוד ,לחברתנו

  ואין רכוש אין בה ,אנארכיסטית חברה - יותר טובה חברה להקים

  פיזיקאי ,אנארס תושב ,שווק של מבטו מנקודת מסופר הסיפור .מלחמות

  זוכות לא בפיזיקה יכולותיו .אנארס מול רבים בקשיים שנתקל מוכשר

 .במטרותיה מלעמוד חברתו נכשלת שבכך חש והוא ,ראוי ופיתוח למענה

  כל אשר שיתופיים כפרים של עולמית כלל מערכת מתוארת "בולו'בולו"ב

  צורתו הוא לכפר כפר בין המבדיל הדבר .אנשים 500-כ מכיל מהם אחד

  לבין ובינו ,אוטרקי במשק רבה במידה מתנהל הכפר .התרבותי ואופיו

  על או פוליטי שלטון על מושתתות שאינם קשרים מתקיימים הכפרים שאר

 .פרטי ורכוש מטבע-כלכלת

 אנרכיזם

  זרם ,באירופה 20-וה 19-ה במאות שנוצר הגותי זרם הוא אנרכיזם

 מרות כנגד יוצא ולפיכך ,עליון כערך חירות המקדש הפוליטית בפילוסופיה

 גוף היא המדינה ,האנרכיסטים לטענת .המדינה מוסד כנגד ובפרט ,וחוק

 .לבטלו יש ולכן ,האדם של החופשית הבחירה יכולת את ומדכא השולל

 קבוצה של אינטרסים לטובת החברה רוב של ניצול על מבוססת המדינה

 להיות שואפת שהיא משום במהותה רעה מדינה כל ,בנוסף .בתוכה קטנה

  המדינה בכך .זולתה את לבלוע עליה כן לעשות וכדי ,ביותר החזקה

 .האוניברסלית הסולידריות ואת האנושיות את שוללת

 מתודת החקירה

 ענפה אנרכיסטית הגות הן להם קדמו .20-ה במאה שנכתבו אנרכיסטיות אוטופיות הם בולו'ובולו המנושל

  היתכנותה לשאלת ביחס הכותבים של עמדותיהם את להבין מנת על .עשירה אוטופית כתיבה מסורת והן

 שקדמה המסורת עם להתכתב בחרו כיצד לבחון יש - להעביר שניסו המסר ומה ,שלטון ללא חברה של

  שכתבו באוטופיות מאפיינים אילו וביררתי אותן ביקרתי ,המחברים שני של עמדותיהם ניתוח לאחר .להם

 יכולה תנאים באילו - השאלה על עניתי זה פי ועל ,שלטון ללא חברה של קיומה את ומאפשרים נחוצים

 .כזאת לחברה להפוך תוכל שלנו החברה והאם ,שלטון ללא חברה להתקיים

 ? חברה ללא שלטון התיתכן

 ?"המנושל"ומ" בולו בולו"ניתן ללמוד ממה 

  כזאת בחברה .שיתופית והכלכלה ,מבוטל הפרטי הקניין שבה חברה היא ורצויה אפשרית אנרכיסטית חברה

  בהן אדם שכל כך ,משתנה אופי בעלות רבות קטנות מיחידות בנויה תהיה היא .החוקים את תחליף הקהל דעת

  מנת על מתמדת במהפכה להיות צריכה זה מסוג חברה .לחברו אדם בין ניכור יהא ולא ,קולו להשמיע יוכל

  גמיש ואינו להתקבע נוטה שהאדם משום אולם .בה הפרט של ולצרכיו לרצונותיו תמיד עצמה להתאים

 יכולה חיה היא שבה שהחברה תחוש שקבוצה פעם שבכל בכך תתבטא המתמדת המהפכה למעשה ,לשינויים

  ישנה ,שנוצרת חדשה קהילה שבכל הוא בכך היתרון .חדשה חברה לעצמה תקים ,יותר גבוה ולהגיע לשאוף

 .לאידיאל ויותר יותר ומתקרבת מתמיד באופן משתפרת החברה וכך ,יצאו שממנה מהחברה לקחים הפקת

 השוואה

  יחד אך ,מודרניות תוספות לה ומוסיף ,האוטופית הסוגה של רצינותה את מבקר .אם.פי - בולו'בולו

  בהשוואה .הקיימת החברה את המבקר קונפליקטים נטול אידיאל הצגת של המסגרת על שומר זאת עם

 כולם מתקיימים הפדרליזם ועקרון ,הקניין וביטול הקומוניזם ,המהפכה אופן ,האנרכיסטית למסורת

  אשר ,השיתופית הכלכלה אך ,מוטואליזם הוא מתקיים שאינו היחיד העיקרון .למסורת בהתאם

 .ממנה חלק היא גם מהווה ולעתים האנרכיסטית להגות מנוגדת איננה ,בולו'בבולו מתוארת

 מתעלמת לא אך ,אוטופיה כותבת היא .האדם לטבע ביחס ריאלית גווין שלה נראה - המנושל

 ושגם ,השלטון העדר את שינצלו אנשים שיהיו ,למשל .שלטון ללא בחברה נמנעות בלתי שיהיו מתופעות

 אוטופיה היא אך ,אוטופיה היא אנארס .בחופשיות לפעול מאנשים שימנע מנגנון יהיה שלטון ללא בחברה

  היא .מעצמן ייעלמו האדם בטבע מגבלות אוטופיה כותבת שהיא שבגלל מניחה לא גווין לה .ריאלית

  יותר טוב עולם של באפשרותו האמונה בין המתח .עמם יחד האוטופיה את ומציגה ,לקונפליקטים מודעת

 "המנושל" של מהותי מאפיין הוא חברתי סדר בכל יתקיימו עמוקות חברתיות שבעיות בכך ההכרה לבין

  למצוא שניתן ממה יותר ריאלית ואולי מורכבת עמדה מציגה גוין-לה בכך .אורכה לכל היצירה את המלווה

 .(האנארכיסטים הטקסטים במרבית וגם) האוטופיסטית בכתיבה כלל בדרך

  .האנרכיסטית האוטופיה עבר אל להתקדם נוכל בכך כשנכיר רק .סוף בלי משתנים - משתנים הדברים

 משום אוטופי אינו דבר .בהתפתחות ,בסיכוי ,בשינוי להאמין עלינו .לעתיד ולקוות מעברנו ללמוד עלינו

  .ולנסות להמשיך עלינו אך .וקשיים במגרעות מלאה היא .מושלמת איננה אנארס .משתנים שהדברים

   .העתיד אל ולשאוף מהעבר ללמוד .תקווה לאבד לא היא אוטופיה של המהות

 נראה אולם .יותר טובה חברה לבנות לנסות להמשיך ועלינו ,תהליך היא המהפכה ,גוין-לה פי על

  ,האנארים עשו כך .חדשה אחת ולהקים הישנה את לעזוב היא יותר טובה חברה לבנות הדרך שלטענתה

 שווק .הנוכחי העולם את לשנות ניסיון כל אין .וטאקוור שווק לעשות שיאלצו ייתכן וכך ,יוראס את כשעזבו

 .ייכשל הוא ניסיון יהיה שאם לנו מוכיח אף

בולו 'מתוך בולו, שרטוט של בולו  

.1771,  אווןדגם של אוטופיה תעשייתית של רוברט   

.2001, בולו'דגם של בולו מתוך בולו  


