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المدن الفاضلة
في األزمنة الوسيطة

زينب الكلبانية

�أتى ح ٌ
ني من الزمن على «اليوتوبيات» ،ومتاثلها بالعربي «املدن الفا�ضلة» ،كانت فيه �سوقها نافقة رائجة؛ واليوم كادت املدن الفا�ضلة مبختلف �ألوانها
�أن ت�ستحيل ،منذ زمن غري ي�سري� ،إىل مو�ضوع يثري ال�شبهة فال يحظى بالثقة؛ وذلك �سواء على امل�ستوى الفل�سفي� ،أو على امل�ستوى ال�سيا�سي .ولقد
حدث �أن ا�ستعمل املعا�صرون �ضد يوتوبيات املا�ضي ومدنه الفا�ضلة ،ال�سخرية �سالحا؛ ف�أن�ش�أوا لليوتوبيات الكثري من التقليدات ال�ساذجة امل�ستهزئة،
وحتدثوا عن م�ضادات اليوتوبيات على النحو نف�سه الذي كان قد حتدث به القدماء عن «م�ضادات املدينة الفا�ضلة» .ذلك كله يف زمننا هذا الذي هو
زمن الثقافة املعاك�سة ،وما بعد النزعة الإن�سية وثقافة الإنرتنت ،وهذا ما �أثاره الكاتب حممد ال�شيخ يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم».
و�أ�ضاف �أنه ال زال �أمر هذا النحو من اليوتوبيات يف ازدي��اد ،حتى
كتب �أح ��د الباحثني املخت�صني يف الفكر ال�ي��وت��وب��ي� :إذا م��ا نحن
اعتربنا �أعمال املا�ضي العظيمة ،بدا لنا �أن جن�س الكتابة اليوتوبي
ما بلغ �إلينا -مع�شر �أبناء اليوم� -إال وهو متعب ُمهَد وم�شوَّه يف
القرن الواحد والع�شرين.
وقد �أفرد الباحث الأملاين ريت�شارد �ساج كتابا لهذا الأمر ،كان عنوانه
ع�ب��ارة ع��ن ت���س��ا�ؤل �إن �ك��اري�«« :أه ��ي» نهاية اليوتوبيا ال�سيا�سية»؟
�أَ َو مل يحدث لليوتوبيا ما ك��ان قد ح��دث للميتافيزيقا ،ملا الحظ
الفيل�سوف الأمل��اين �إمانويل كانط -يف مقدمة الطبعة الأوىل من
ك�ت��اب��ه ال�شهري «ن�ق��د ال�ع�ق��ل اخل��ال����ص �أن ��ه «�أت ��ى ع�ل��ى امليتافيزيقا
ح�ين م��ن ال��زم��ن ك��ان��ت تت�سمى فيه ملكة ال�ع�ل��وم»؛ لكنه �سرعان
ما �أ�ضاف« :واليوم ،ف�إن املو�ضة الرائجة هي احتقار امليتافيزيقا،
وازدرا�ؤها .وهكذا �ألفينا ال�سيدة النبيلة  -وقد هُ جرت و ُنبذت  -ما
تفت�أ ت�شكو ،ول�سان حالها يردد مع هيكوبا« :بالأم�س كنت العظمى
بني اجلميع ،ي�شد �أزري كثري من الأ�صهار والأبناء ،وها �أناذا اليوم
منفية وخالية»»؟ وباملنا�سبة� ،أمل يتحدث بع�ضهم عن نقد العقل
اليوتوبي؟
�أ��ص�ب��ح م��و��ض��وع ف �ق��دان امل�ع��ا��ص��ري��ن ال�ث�ق��ة يف ال�ي��وت��وب�ي��ات وامل ��دن
الفا�ضلة نف�سه مو�ضوع بحوث ،وما زال ذلك �ساريا ،حتى �أ�شرفت
ال�ب��اح�ث��ة الإي�ط��ال�ي��ة املخت�صة يف الأدب �ي ��ات ال�ط��وب��اوي��ة كارملينا
�إمربو�شيو ،على م�صنف جماعي حمل من العناوين العنوان التايل
ذا ال��دالل��ة مبا نحن ب�ش�أنه�«« :أه��ي يا ت��رى» �صالة جنائزية على
اليوتوبيا؟
�أمل تتحول �أح�ل�ام امل ��دن الفا�ضلة و�أخ��وات�ه��ا �إىل ك��واب�ي����س؟ و�أمل
ت�ستحل ر�ؤى اليوتوبيات الرغيدة �إىل �أ�ضغاث �أح�لام جحيمية؟
وم��ا ال��ذي انتهت �إل�ي��ه التجارب ال��زراع�ي��ة ال�شيوعية ،الكلخوزات
وال�سفخوزات ،والقرى البيئية وف�ضاءات النحل الدينية والطوائف
املذهبية ،وال�ت��ي كانت يف �أ�صلها يوتوبيات جماعية متمردة على
فردانية الليربالية ،غري �أن �أم�ست كوابي�س مفزعة؟ ذاك هو ما
حمل �أحد كبار املخت�صني يف الفكر اليوتوبي ميكيل �أبن�سور ،على
�أن يت�ساءل عما �إذا ك��ان قيا�سا على ك�لام املفكر الأمل ��اين �أدورن ��و
ال�شهري عن ا�ستحالة كتابة ق�صيدة �شعر ،بعد مع�سكرات االعتقال
وال�ت�ع��ذي��ب ال �ن��ازي��ة ،مي�ك��ن ال �ق��ول ب ��أن��ه �أ��ص�ب�ح��ت ال �ي��وم ت�ستحيل
كتابة يوتوبيا� ،أو ر�سم معامل مدينة فا�ضلة بعد ما �شهده القرن
الع�شرون من كوارث �شديدة االحتمال.
�أمل يعد هذا الباحث نف�سه �إىل احلديث عن «ا�ستمرارية اليوتوبيا
وب�ق��ائ�ه��ا» ،ب��ل وح�ت��ى �إىل ال�ك�لام ع��ن ثباتها» وع��ن مقاومتها؟ �أو

كما ق��ال :يبدو عند �أول النظر �أن الكارثة �إق��ام��ة ع��امل جحيمي،
قد ق�ضت بال رجعة على الآمال التي كانت حتملها اليوتوبيا ،لكن
�ألي�س قد تبني كذلك �أنه ال ميكن �إيقاف الإن�سان على �أن ي�ستمر
يف ت�صور جمتمع �آخر ،ورباط اجتماعي �آخر ،بحيث يكون �إن�سانيا
ب�صدق ،وبحيث ميلك حظوظ �إخراج الإن�سان من جحيمه؟
ع��دي��دة ه��ي التعريفات التي ُع � ِّرف بها الإن���س��ان؛ لكن �أح��د �أغ��رب
و�أل �ط��ف و�أع �ج��ب ه��ذه التعريفات ال �ق��ول� :إن الإن���س��ان ك��ائ��ن حي
َب َّنا ٌء للمدن الفا�ضلة� ،أو قيل بلغة الغرب« :حد الإن�سان �أنه حيوان
ط��وب��اوي» .ب�ه��ذا ع��رف��ه �أح ��د �أب ��رز املخت�صني يف الفكر ال�ط��وب��اوي
م�ي�ك�ي��ل �أب �ن �� �س ��ور� � ،ص��اح��ب رب��اع �ي��ة يف ال �ف �ك��ر ال �ط ��وب ��اوي� ،أ��ش�ه��ر
عنوانينها« :ال�ي��وت��وب�ي��ا م��ن م��ور �إىل وال�ت�ر بنيامني» و»الإن���س��ان
حيوان طوباوي» فكيف يراد مرة �أخرى.
ه�ن��اك من��وذج��ان م��ن الع�صر ال��و��س�ي��ط :واح ��د �إ� �س�لام��ي ،والآخ ��ر
م�سيحي .و�سنتحدث هنا عن امل��دن الفا�ضلة يف الفكر الإ�سالمي،
وعند �إلقاء نظرة على املو�ضوعات التي خا�ض فيها �أوائل فال�سفة
الإ� �س�لام يظهر �أن�ه��م م��ا ع�ن��وا ح��ق ع�ن��اي��ة يف �أن�ظ��اره��م الفل�سفية
ال�سيا�سية مب�س�ألة «املدينة الفا�ضلة».
يف املدينة الفا�ضلة ق��د ي�ستغرب ال�ق��ارئ غ�ير امل�ست�أن�س بكتابات
الفال�سفة العرب القدامى من كتاب يعد من �أ�شهر كتب الفل�سفة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة الإ� �س�لام �ي��ة ،وي �ب ��د�أ يف ق ��راءة ف���ص��ول��ه وم��و��ض��وع��ات��ه،
فيجدها على ال �ت��وايل :ال�ق��ول يف امل��وج��ود الأول (اهلل) ،ويف نفي
ال�شريك وال���ض��د واحل ��د ع�ن��ه ،ويف ك��ون��ه ع��امل��ا حكيما وح�ق��ا وحيا
وح �ي��اة ،ويف عظمته وج�لال��ه وجم ��ده ،ث��م ي���ش��رع يف احل��دي��ث بعد
هذا احلديث امل�ستفي�ض عن الرب عن العامل؛ وذلك باحلديث عن
كيفية �صدور املوجودات عنه ،واحلديث عن مراتب املوجودات ،ثم
يعرج على احل��دي��ث ع��ن الفل�سفة الطبيعية ،بعد الإل�ه�ي��ة؛ وذل��ك
باحلديث ع��ن احل��رك��ة وال���ص��ورة وامل ��ادة وال�ه�ي��وىل ،فاحلديث عن
الإن�سان و أ�ج ��زاء نف�سه وق��واه الناطقة (العقل) ،ثم احلديث عن
الإرادة واالخ�ت�ي��ار وال���س�ع��ادة ،ف��احل��دي��ث ع��ن �سبب امل�ن��ام��ات وع��ن
الوحي وعن ر�ؤية امللك ،وبعد �أن مي�ضي من الكتاب قرابة ثلثه ها
نحن �أوالء مع الت�أ�سي�س ،ال الالهوتي هذه املرة؛ و�إمنا االجتماعي
وال�سيا�سي للمدينة الفا�ضلة؛ وذل��ك يف الف�صل املعنون بعنوان:
ال �ق��ول يف اح �ت �ي��اج الإن �� �س��ان �إىل االج �ت �م��اع وال �ت �ع ��اون .ل�ك��ن واق��ع
اال��س�ت�غ��راب ه��ذا ق��د ي ��زول ح�ين مي�ضي ال �ق��ارئ يف ال�ك�ت��اب ق��راءة
�إىل الف�صل املعنون ب�ـ :ال�ق��ول يف الأ��ش�ي��اء امل�شرتكة لأه��ل املدينة
الفا�ضلة ،ليكت�شف فج�أة �أن يف الكتاب �ضربا من الدور؛ وذلك لأن
ه��ذه الآراء املعنية هنا (الالهوتية والطبيعية والنف�سانية) هي

بالذات ما ا�ستهل به الفارابي كتابه ،ومنها ا�ستمد الكتاب عنوانه؛
�إذ ال يتعلق الأمر باملدينة الفا�ضلة ،و�إمنا ب�آراء �أهلها.
واحلال �أننا كما مل نعرف منه �إن كانت املدينة الفا�ضلة قد وجدت
يف املا�ضي� ،أو قد توجد فيما ي�ستقبل من الزمان ،فكذلك مل نعلم
منه �إن هي كانت املدن امل�ضادات للمدينة الفا�ضلة قد وجدت �أم ال،
وهذه املدن عنده هي على الرتتيب:
 «امل��دي �ن��ة اجل��اه �ل �ي��ة» ،وق ��د ��س�م�ي��ت ب��ذل��ك جل�ه��ل �أه�ل�ه��ا مبعنىال�سعادة ،مع مالحظة �أن الفيل�سوف هنا هو الذي يحدد للنا�س ما
الذي ينبغي �أن تكون عليه �سعادتهم ،فال يتعلق الأم��ر بتقاطعات
�آراء بني جمموعات من الب�شر يف ت�صورهم ملعنى ال�سعادة ،و�إمن��ا
ب�سعادة حت��دد م��ن �أع�ل��ى ،وال ي�ع��رف �أه��ل املدينة اجلاهلية معنى
«اخلري» احلق (ال�سعادة) و�إمنا كل ما يعرفونه هو اخلري ال�شبيهي
ال���س�ع��ادة ال��دن�ي��وي��ة املتمثلة يف ��س�لام��ة الأب� ��دان ،ويف ال�ي���س��ار ،ويف
التمتع باملالذ ،ويف التطرح للهوى ،ويف التكرم والتعظم ،هذه هي
عند �أهل املدينة اجلاهلية -ال�سعادات املطلوبة ،و�سعادة ال�سعاداتعندهم �أن جتتمع وال تتفرق ،و�أ�ضداد هذه ال�سعادات عندهم هي
ال�شقاوات� ،آفات البدن ،الفقر ،عدم اال�ستمتاع ،احليلولة بني الفرد
وهواه ،انعدام التكرمي وغياب التعظيم .على �أن املدينة اجلاهلية
ما كانت على منط واحد ،و�إمنا هي على �أمناط:
 «املدينة ال�ضرورية» ،وهي التي يقت�صر �أهلها على ال�ضروريات،من م�أكول وم�شروب وملبو�س وم�سكون ومنكوح ،فال يتجاوزونها.
و»املدينة البدالة» ،وهي التي غاية �أهلها حتقيق الي�سار وا�ستجالب
الغنى .وكذلك «مدينة اخل�سة وال�شقة» ،وهي التي ما ق�صد �أهلها
�سوى التمتع ب��امل�لاذ (امل��أك��ول وامل���ش��روب وامل�ن�ك��وح) والتعاطي �إىل
الهزليات واللعبيات .و�أي�ضا «مدينة ال�ك��رام��ة» ،وه��ي التي ق�صد
وممجدين
�أهلها �أن ي�صريوا مك ّرمني مذكورين م�شهورين بني املدن
َّ
َّ
معظمني بالقول وبالفعل وبع�ضهم لدى بع�ض .و»مدينة التغلب»،
وهي املدينة التي غاية �إرادتها اال�ستقواء على غريها وقهره طلبا
ل�ل��ذة ال�غ�ل�ب��ة .و»امل��دي�ن��ة اجل�م��اع�ي��ة»(ال��دمي�ق��راط�ي��ة) ال�ت��ي ي�سعى
�أفرادها �إىل احلرية بالأوىل.
 «املدينة الفا�سقة» ،وهي املدينة التي معتقدها معتقد �أهل املدينةالفا�ضلة وفعلها فعل �أه��ل املدينة اجلاهلية .و»امل��دي�ن��ة امل�ب� َّدل��ة»،
وهي عنده غري املدينة البدالة ،وقد �سميت مبدلة لأن �آراء �أهلها
تبدلت عن �آراء املدينة الفا�ضلة و�أفعالها بحيث ا�ستحالت هي �إىل
ما يناق�ضها.
و�أخ� �ي��را« ..امل��دي �ن��ة ال �� �ض ��ارة» ،وه ��ي م��دي�ن��ة اخل� ��روج ع��ن املعتقد
الأ�سا�س.
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