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المدن الفاضلة في اإلسالم ،واليوطوبيات
المسيحية في العصور الوسطى

�سيف الوهيبي

مل ت ُعد املُدن الفا�ضلة �أو اليوطوبيات مب�سماها الغربي والتي نادى بها الفال�سفة يف املا�ضي ،مو�ضوعاً جذاباً يف القرن الواحد والع�شرين ،القرن ال�صاخب الذي تطورت فيه ال�صناعات
ب�شكل هائل ،حاملة انفجارا يف تقنيات الكمبيوتر والإنرتنت ،وظهرت قوى �صناعية عظمى .ورغم عديد املحاوالت لإحياء �أفكار املدن الفا�ضلة� ،إال �أ َّن هذه املدن النموذجية �إما �أنها
تعر�ضت لل�سخرية واال�ستهزاء� ،أو �أنها هُ م�شت ومل تعد حتظى بالثقة ال على امل�ستوى الفل�سفي وال حتى على امل�ستوى ال�سيا�سي .واملدن الفا�ضلة هي مقرتح ملدينة جديدة ُمتلفة عن كل
مُدننا ال تختلف يف املظهر العمراين فقط بل يف كل �شيء ،يف امل�ستوى احل�ضاري وال�سكاين والأداء اخلدمي احلكومي واخلا�ص ،ورمبا ميكن القول ب�أ َّن من ال�صعوبة مبكان اليوم الكتابة
يف اليوطوبيا� ،أو ر�سم مدينة فا�ضلة؛ بعد ما حدث يف القرن الواحد والع�شرين ،وما يحدث يف القرن احلادي والع�شرين من كوراث ي�صعب احتمالها؛ لذلك فقد املعا�صرون الثقة يف
نظرية املدن الفا�ضلة .ويف هذا ال�سياق� ،سندر�س مقالة بعنوان «املدن الفا�ضلة عند امل�سلمني والأوربيني يف الأزمنة الو�سيطة» ،و�سنقف على مقارنة بني منوذجني مهمني �أحدهما من
الع�صر الو�سيط الإ�سالمي ،والآخر م�سيحي من الع�صر؛ ورمبا ال يت�سع املجال هنا لتفا�صيل املدينتني؛ لذلك �سنذكر �أهم مرتكزاتهما.
�أو ً
ال :املدن الفا�ضلة يف الفكر الإ�سالمي
الفارابي يف امليزان
�أ�شهر كتب الفل�سفة ال�سيا�سية الإ�سالمية لأبي ن�صر الفارابي،
�إن مل ي��ك��ن �أ���ش��ه��ره��ا ع��ل��ى الإط��ل�اق ،ت��رج��م �إىل �أك�ث�ر لغات
العامل انت�شاراً ،حيث نقله دييرتي�سي �إىل الأملانية والفرن�سية
عام  ،1900و(�ألون�سو � )1962-1961إىل الإ�سبانية ،ونقله �إىل
الل�سان الإجنليزي (ريت�شارد فالرز � ،)1985أم�سى حينها من
كال�سيكيات الفل�سفة يف الع�صر الو�سيط ،حيث القى رواج��اً
ل��دى فال�سفة الإ���س�لام وام��ت��د ت���أث�يره �آن����ذاك ل��دى ك��ل من
فال�سفة اليهود والن�صارى .تتلمذ ابن ر�شد يف بداياته الأوىل
على ت�صانيف الفارابي ،ونال تقريظ ابن �سيناء يف منا�سبات
ع��دة ،كما �أف��اد �ألبري الكبري من كتبه املنطقية ،ونهل توما
الأكويني من �آرائ��ه عن العقل الف َّعال ،وا�ستند �إليه روجيه
ب��اك��ون باعتباره حمجة يف �أم��ور ال�لاه��وت وال��دي��ن ،و�أعجب
بيك امل�يرن��دويل ب�أ�سلوبه الأن��ي��ق ال��ت���أم��ل��ي ،وال��ق��ائ��م��ة لغري
ه�ؤالء تطول .وكغريه من الأعمال ،ا�صطدم الكتاب بجمهور
م��ع��اد خ��ا���ص��ة م��ن ق��ب��ل ال��ل��ي�برال��ي�ين وامل��ارك�����س��ي�ين ،وا�صفني
الكتاب بالرجعي املُتخلف ،وامل��ع��ادي للمجتمع املفتوح ،وقد
حاول امل�ست�شرق ريت�شارد فالتزر النيل من الكتاب وحماولة
تقطيع فقرات منه� ،إال �أنه ف�شل يف ذلك املبتغى ،فيما حاول
بع�ض الباحثني العرب الت�شكيك يف �أ�صالة الكتاب وظروف
ت�أليفه؛ ب�سبب اختياره لآراء الفل�سفة الإغريقية ،ولنزعته
القومية ،التحررية ،العربية ،والدميوقراطية.
املدينة الفا�ضلة الفارابية
يبد�أ كتاب �آراء املدينة الفا�ضلة ف�صوله يف القول يف املوجود
الأول (اهلل) ،ويف نفي ال�شريك ،ويف ال�ضد واحل��د عنه ،ويف
كونه عاملا حكيماً ،وحقا وح��ي��اً وح��ي��اة ،ويف عظمته وجالله
وجم���ده  ، ...ث��م ب��احل��دي��ث ع��ن ن�����ش���أة امل��وج��ودات ومراتبها،
ثم باحلديث عن احلركة وال�صورة وامل��ادة ،من ثم ي�أتي دور
احلديث عن الإن�سان ،وعن عقله الف َّذ ،ثم ينتقل �إىل الت�أ�سي�س
ال�سيا�سي واالج��ت��م��اع��ي للمدينة الفا�ضلة ،وف��ي��ه ف�صل «يف
القول يف احتياج الإن�سان �إىل االجتماع والتعاون» وف�صل «يف
القول يف الأ�شياء امل�شرتكة لدى �أهل املدينة الفا�ضلة» ،ويف
ف�صوله اخلم�سة الالحقة :معرفة الرئي�س الأول وكيف يكون

الوحي ،ومعرفة �أهل املدينة الفا�ضلة �أو ال�سعادة التي ت�صري
�إليها �أنف�سهم ،ومعرفة املدن امل�ضادة وم�آالت �أنف�س �أهلها بعد
املوت ،ومعرفة الأمم الفا�ضلة والأمم امل�ضادة.
ون�لاح��ظ �أ َّن املدينة الفا�ضلة الفارابية مبنية على مفهوم
االج���ت���م���اع���ات الإن�������س���ان���ي���ة ،وه����ي ل����دى ال���ف���اراب���ي ق�����س��م��ان:
اجتماعات كاملة ،واجتماعات غري كاملة ،م�صنفة من الأكرب
للأ�صغر :القرية واملحلة؛ فال�سكة ،واملنزل� .أما االجتماعات
الكاملة ،فهي :عظمى(اجتماع الب�شرية) ،وو�سطى(اجتماع
الأم��ة) ،و�صغرى(اجتماع املدينة) .و ُتبنى املدينة الفارابية
على املماثلة(املدينة الفا�ضلة وال��ب��دن ال�صحيح) ،فاملدينة
الفا�ضلة كمثل البدن ال�صحيح الذي تتعاون �أع�ضا�ؤه كلها،
على تتميم حياة الكائن احلي واحلفاظ عليه ،والبد للبدن
م��ن ع�ضو رئي�س وه��و القلب؛ فكذلك باملثل الب��د للمدينة
من رئي�س ،وهو الإمام كما �سماه الفارابي ،ومثلما �أن �أع�ضاء
البدن كل موكل ملا ي�سر له؛ فكذلك للرئي�س فريق ي�ساعده
يف مهامه ،وكما �أن حتت كل ع�ضو م�ساعد �أع�ضاء ت�ساعده؛
فكذلك ثمة �أع�ضاء يخدمون م�ساعدي الإمام ،وهكذا دواليك
مت�ضي الأع�ضاء يف تراتب وظائفها �إىل �أدناها منزلة ،ولكن
القلب مثلما �أ�سلفنا ذكره وهو الإمام ،يجب �أن تتوافر لديه
اث��ن��ت��ا ع�����ش��رة خ�صلة ،وه���ي :مت��ام الأع�����ض��اء ،وج���ودة الفهم،
وج����ودة احل��ف��ظ ،وج����ودة ال��ف��ط��ن��ة ،وح�����س��ن ال��ع��ب��ارة ،وحمبة
اال���س��ت��ف��ادة ،وع��دم ال�شراهة والتطرح �إىل امل��ل��ذات وامل�لاه��ي،
وحمبة ال�صدق ،وكرب النف�س ،وعدم اال�ستهانة باملال ،وحمبة
العدل ،وق��وة العزمية .وه��ي خ�صال قلما جتتمع يف �إن�سان؛
ولهذا لزم الأمر رئا�سة جماعية.
م�ضادات املدينة الفا�ضلة
وه��ي ل��دى ال��ف��اراب��ي �أرب��ع��ة� ،أول��ه��ا :املدينة اجلاهلية وهي
فج َّل ما يعرفونه
التي ال يعرف �أهلها معنى احلق(ال�سعادة)ُ ،
هو اخلري ال�شبيهي(ال�سعادة املتمثلة يف �سالمة الأب��دان ويف
ال��ي�����س��ار) ،يف التمتع ب��امل�لاذ وال��ت��ط��رح يف ال��ه��وى ،وللمدينة
اجلاهلية �ستة �أمناط :املدينة ال�ضرورية ،والبدالة ،ومدينة
اخل�سة وال�شقة ،ومدينة الكرامة ،ومدينة التغلب ،واملدينة
اجلماعية.
�أما الثانية فهي املدينة الفا�سقة ،معتقدها معتقد �أهل املدينة

الفا�ضلة وفعلها فعل اجلاهلية .والثالثة ،املدينة املبدلة وهي
عنده غري املدينة البدالة ،وقد �سميت بذلك لأن �آراء �أهلها
تبدلت عن �آراء املدينة الفا�ضلة و�أفعالها ،بحيث ا�ستحالت
هي �إىل ما يناق�ضها� .أما الرابعة ،فهي املدينة ال�ضارة وهي
مدينة اخلروج عن املعتقد الأ�سا�س ،ومدينة املتنبي ال النبي.
ثاني ًا :اليوطبيات امل�سيحية يف الع�صور الو�سطى
كوكانيا يف امليزان
ظلت امل�سيحية حتى �أمد طويل هي التي تلهم الفكر الأوربي
يف الع�صر الو�سيط ،وال يت�صور الفكر امل�سيحي وفق �أفكاره
املمتدة جمتمعا دنيويا كامال� ،إال جمتمع امل�صطفني الذي
ي�سبقه جمتمع الكهنة وميهد ل��ه ،وال تتحقق ه��ذه ال�صورة
�إال يف نهاية ال��زم��ان ،ويف ال��زم��ان غ�ير ال��زم��ن الب�شري ،بل
وحتى خارج التاريخ؛ لذلك لن جند �شبيهاً للمدينة الفا�ضلة
الفارابية عند �أه��ل تلك الع�صور؛ لأن من يخالف الكني�سة
يف ذلك الوقت ُيزندق ويكفر ،حتى مدينة اهلل التي قال بها
القدي�س �أوغ�سطني ،لي�ست من املدينة الفا�ضلة يف �شيء ،فهي
كما دل عليها ا�سمها مدينة هلل ال للب�شر ،وهنا م ُْ�ش َكل البحث
يف يوطيوبيات الع�صر الو�سيط ،يقول امل���ؤرخ الفرن�سي جاك
لوغوف وا�صفاً املدن الفا�ضلة يف الع�صر الو�سيط« :لئن كانت
هناك ثمة مُدن فا�ضلة م�سيحية ،ف� ِّإنا هي مدينة �أخروية
قيامية باملعنى اال�شتقاقي الذي يوجد يف الوحي ،وموجودة
يف العامل الآخر».
مبعنى �أ َّنه من ال�صعب ت�صور يوطيوبيا يف الع�صر الو�سيط
خ���ارج ن��ط��اق امل�سيحية �أو مدينة فا�ضلة كاملة امل��ع��امل� ،إال
�أ َّن مدينة كوكانيا ك�سرت كل القيود وه��ي يوطيوبيا ن�ش�أت
منت�صف القرن الثالث ع�شر ،وقد د ِّو َن ن�ص هذه املدينة �شعراً،
و ُن�شرت بعدها ن�شراً حمققاً عام 1947م ،وهي ر�سالة وا�ضحة
للتحرر من حمرمات املجتمع امل�سيحي �آنذاك ،ونداء للحرية
واال�ستمتاع بحثاً عن �سعادة �آنية دنيوية على ه��ذه الأر���ض،
وهي �أي�ضاً تعبري لنقد بنيوي وظريف يف �آن واحد للمجتمع
امل�سيحي وقيِمه املتزمتة ،وقد جاءت لتعار�ض مفاهيم التوبة،
والن�سك ،والزهادة ،والتق�شف يف اللذات واملتع والطرب ،كما
واج���ه كوينكا امل��ن��ع واحل��ظ��ر والإب���اح���ة بال�سماحة واحل��ري��ة
والعفوية يف مدينته.
saif.alwahaibi15@gmail.com

