
 شھر خدا

 )تصرف فقیھان شیعه در جوھر فلسفه سیاسى غرب(

 موسى نجفى

 :منبع 

 83، پائیز  5مجلھ آموزه ، شماره 

آن چه كه در نظريه افالطون . اصطالحى است كه در حوزه فلسفه سیاسى به كار مى رود» شھر خدا«
مدينه «يا » شھر خدا«مانند آگوستین، ; خوانده مى شود، در انديشه متكلمان مسیحى» مدينه فاضله«

آتالنتیس «اين واژه تخصصى و خاص حوزه فلسفه سیاسى، در دوران جديد غرب در . نام دارد» الھى
در انديشه ھاى سیاسى اسالم، بین . داد» شھر علم و دانش«فرانسیس بیكن جاى خود را به » جديد

اما بايد گفت تأسیس شھر الھى يا ; شھر خدا و شھر علم و دانش دوگانگى و تعارضى نبوده است
واضع «مدينه فاضله را نخستین بار فیلسوف بزرگ، ابونصر فارابى، عنوان كرد كه رئیس اول آن را 

بسیار نزديك مى شود و يا به تعبیرى برگردان » امامت«نام نھاده كه به نظريه شیعى » النوامیس
 .فلسفى آن نظريه مى تواند باشد

اما تحقق عملى شھر خدا را در دنیاى اسالم، چه كسى مى بايست متكفل شود؟ آن چه به ايران 
اسالمى شیعى و ذھنیت تاريخى آن مربوط مى شود، نخستین بار صوفیان خانقاه اردبیل ـ كه پیروان 

شیخ صفى الدين اردبیلى بودند ـ اين مھم را تحت زعامت مرشد كامل به مرحله عمل آورده و به عبارتى 
اما اين حكومت زمینى، فراز و نشیب ھاى بسیارى ; »از تخت پوست ارشاد به سرير سلطنت نشستند«

را طى كرد تا اين كه پس از چھار سده در عصر مشروطیت، شیعه در نگاھى جديد با دنیاى غرب، يك بار 
 .ديگر در پى آزمونى نو درآمد

در اين میان، يك تجربه و الگوى چند ساله در ذھن و فكر آنان بايد كنار گذاشته مى شد، و آن سلطنتى 
ّه ايزدى«بود كه ديگر نه با آمیختگى با  . ، كه با استبداد ايل فاتح قاجار يكى شده بود»مرشد كامل و يا فر

; در اين فرصت مشروطه خواھى، در برخى از حوزه ھاى فكرى شیعه دوباره اين آرمان كھن شكل گرفت
بلكه بیش تر حول و ; اما با اين تفاوت كه به دلیل محدوديت ھاى زمانه كم تر پیرامون رئیس اول و حاكم

ولى فضاى مشروطیت ; گفتوگو به میان آمد» قانون«حوش ماھیت و میزان تحقق مدينه، آن ھم در پرتو 
را پر كند و آن، تبلور اراده » تئوريك«از نھاد جديدى صحبت به میان مى آورد كه بتواند جاى خالى اين خأل 

 .بود» مجلس شورا«و خواست ملى، يعنى 

تجربه عملى مشروطه و سرنوشت تلخ آن در دوران پھلوى باعث شد كه شیعه از اين نظريه نیز، به 
قدر «اما در مشروطه قالب ; به عنوان قالب، نظر بیندازد» جمھورى«عنوان نظريه نھايى بگذرد و به نظريه 

غالب مصلحان و متفكران، مشروطه را گذارى مھم . به عنوان مھم ترين محور بحث و نظر درآمد» مقدور
ولى از خود اين قدر مقدور نیز چگونه مى بايست گذر كرد؟ و اصوال ; براى عبور از استبداد مى دانستند

اين گذار از استبداد به كدام سمت و سوى بايست انجام مى شد؟ اين مھم ترين اختالف بین شريعت 
 .خواھان و غرب گرايان مى تواند شمرده شود

نكته مھم در سیر تاريخى شھر خدا در انديشه سیاسى غرب نسبت به طرح كلى اين مفھوم آن است 
كه اين واژه با دو واژه مشابه مدينه فاضله در نظر فالسفه سیاسى در يونان باستان و شھر علم و دانش 

در : ولى از نظر ماھیت روابط و ذات اين مدل تفاوت عمده دارد; در نظريه ھاى بعد از رنسانس قرابت دارد
يكى فیلسوف و ديگرى دانشمندان مسؤول تنظیم روابط و مديريت و فرمانروايى و سرورى و ساالرى 

و حكومت ھاى دنیوى جدا مى شود و بايد » شھر شیطان«قلمرو از » شھر خدا«ولى در ; مدينه ھستند
اما اين قلمرو به آسانى قابل دسترسى در ; سیطره معنوى آن به ھدايت حكومت ھاى مادى بپردازد
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حكومت ھاى دنیوى نبوده و در نھايت الگوى عملى اين شھر به نفوذ معنوى پاپ ھا در واتیكان ختم شده 
 .و سرانجام كار قیصر به قیصر و حق مسیح به مسیح ارجاع داده شده

اين سه مفھوم در انديشه ھاى سیاسى اسالم با طرحى كه متفكر بزرگ اسالمى، فارابى، مى ريزد 
صلى (و سرور و ھدايت گر مدينه داراى صفاتى مى شود كه به نبى» رئیس اول«و » واضح النوامیس«

در اين طرح ديگر مابین حكومت ھاى دنیوى و . و امامان معصوم شیعه اختصاص دارد) هللا علیه وآله
اخروى و مدينه فلسفه با مدنیه علم، جدايى نیست و سھم ھر يك در اين طرح نه تنھا محفوظ بوده، 

 .بلكه حضور يكى به معناى غیبت ديگرى تلقى نمى شود

يعنى طرحى كه صوفیان نظريه ساز خانقاه شیخ صفى الدين اردبیلى مى ; در الگوى ناقص تر شھر خدا
تخته پوست ارشاد را بر روى تخت سلطنت پھن . ريزند، مرشد كامل ھمان فره ايزدى را به نظر مى آورد

) علیه السالم(يا به وكالت و نمايندگى امام معصوم) علیه السالم(كرده و از موضع نیابت عام از امام غايب
مدل اين چنانى در اردبیل و عصر صفويه، و آن چنانى در آراى فارابى در . به رفق و فتق امور مى نشیند

 :دو چیز مشتركند يا اين كه دو چیز را با خود به ارمغان مى آورند

به طرح نظريه خود، امكان تحقق زمینى مى دھند و راه به ظاھر طوالنى يا غیر قابل عبور زمین و ) الف
 .آسمان را ھموارتر از آن چه ھست قابل دسترسى نشان مى دھند

ه ھا به آسانى ممكن نبود و حتى در اگر به داليلى دستیابى به اصول و آرمان ھاى اين انديش) ب
مقاطعى غیر ممكن تلقى شود، اساس طرح اين نظريه حكومت ھاى رايج را به نقد كشیده و مبانى 
مشروعیت آن ھا را زير سؤال مى برد و پیروان اين انديشه را اگر قادر به حكومت نسازد، به عناصرى 

 .ناآرام و ناراضى تبديل مى كند

طرح مشروطه كه طرحى غربى : با توجه به تمھیدات تاريخى و فكرى گفته شده مى توان اظھار داشت
 .بود، با تصرفى ظريف درحوزه ھاى شیعه مواجه شده و صورت مسأله آن دچار تحولى شگرفت مى شود

مى دانیم كه طرح جامعه مدنى و حكومت قانون، طرحى است كه ابتدا نظريه پردازانى چون ھابز و الك و 
اين طرح در حقیقت، مقابله با استبداد . سپس مینتسكیو و روسو و اصحاب قرار داد اجتماعى در انداختند

در حقیقت مدل . و از طرفى فرار از شھر خدا و درست كردن شھر قانون، شھر علم و شھر قدرت بود
جامعه مدنى، حد نھايى و گفتمان جديد فلسفه سیاسى غرب بود كه بعد از مرحله مدينه فاضله 

فیلسوفان و شھر خدايى حكیمان و متشرعان و در ادامه شھريار ماكیاولى و آتالنتیس جديد مطرح مى 
 .شد و ھمه چیز در قرارداد حرف آخر را مى زد

درست است كه براى مقابله با حكومت استبداى از آن . اين طرح با صورت مسأله اى جديد وارد ايران شد
ولى نظريه قدر مقدور و مرحله گذار نشان داد كه براى متفكران حوزه شیعه، اين ; استفاده بھینه اى شد

ولى نه تنھا بديل و حتى آنتى تز ; از اين رو مشروطه مقابل استبداد است; حرف آخر نبوده و نیست
شھر خدا نیست، بلكه مى توان از آن به عنوان پلى نظرى براى حركت به سوى چنان ھدفى استفاده 

ھر چند توقف روى اين پل به علت ناكامى حوزه ھاى دينى مشروطه خواه و مشروعه خواه بیش از ; كرد
پلى «ولى در عمل ; چند دھه به درازا انجامید، به نظر مى رسد اين پل مى توانست پلى نظرى باشد

 .براى نظريه پردازان دوره بعدى شد» تاريخى

در عصر مشروطیت، سه حوزه دينى با قالب و گرايش مشروطه و مشروعه توجه به اين قدر مقدور را 
گامى به سوى آرمان ھاى بعدى خود دانستند، و به نظر مى رسد در ھر سه اين حوزه ھا دو نكته گفته 

 :شده قبلى تحقق يافته است

 ;تحقق الگوى كامل تر) الف
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بايد گفت كه گزارش غالب مورخان از مشروطیت با صورت . نقد حوزه ھاى سیاسى حاكم و رايج) ب
 .مسأله گفته شده، منطبق نیست و اصوال وقايع و روند حوادث را با حكايت و نگاه ديگرى مى سنجند

در مورد حوزه ھاى مختلف مشروطه خواه وجود » توازن اطالعات«يك نكته مسلم است، و آن اين كه 
ندارد و گرايش ھاى مختلف فكرى به اندازه سھم واقعى و وجودى شان، به رشته تحرير تاريخ نويسان 

با اين . در اين زمینه برخى رقابت ھا و تعصب ھاى قومى را ھم بايد اضافه كرد. مشروطیت نیامده اند
مى توانیم به برخى » مدينه فاضله«يا تحقق » شھر خدا«وصف و با توجه به نظريه ھاى كالنى مثل 

در اين مورد سه حوزه فكرى ـ دينى برجسته . حوزه ھاى فكرى و سیاسى عصر مشروطیت نظر بیندازيم
 :مى نمايد

 ;اول، حوزه مشروطه خواه نجف اشرف

 ;دوم، حوزه مشروعه خواه تھران

 .سوم، حوزه مشروطه خواه اصفھان

ولى با تغییر تحوالت و حوادث پايتخت ; رويكرد حوزه مشروعه خواه در ابتدا با مشروطیت از سر لطف بود
به تدريج راه خود را از مشروطیت جدا كرد، و اصوال كالم، ادبیات و زمینه ھاى حركت مشروعه خواھى، 

 .خود را بر اساس ديگرى غیر از مشروطه پى ريزى نمود

برخى مورخان سكوالر و البته بى انصاف، اين فضا و ادبیات را در حوزه مشروعه، به جفا، به استبداد 
ولى بايد گفت از مجموعه اسناد و مدارك و انديشه ھاى آنان ـ على رغم برخى ; نسبت مى دھند

 .سیاست ھا و يكسان نمايى ھا ـ نوعى خط و جريان از ھر دو جبھه ظھور و بروز يافته است

حوزه نجف نیز، در پى تحقق ارزش ھاى دينى و آرمانى الھى بود و الاقل در دوران اول مشروطیت، قدر 
حكايت از اين » تنبیه االمه و تنزيه المله«مقدور و مرحله گذار را پذيرفته بود و كتاب ارزشمند و مشھور 

اما در مرحله دوم مشروطیت، حوزه نجف برخى چشم اندازھاى ديگر و مرحله باالتر از دوره ; نكته دارد
 :اين مھم به دو صورت انجام يافته است. گذار را صريح تر و شفاف تر مطرح كرد

ً تند به روند حاكمیت مشروطیت در ايران) الف  ;انتقاد صريح و نسبتا

 ... .مباحثى چون حكومت اسالمى، تمدن اسالمى، نقد نظام ھاى غربى و) ب

مى دانیم كه نجف و حوزه عراق در زمان مشروطیت، در قلمرو سیاسى حكومت عثمانى قرار داشت و 
 .ھر آن چه كه گفته شد، براى ايران جنبه عملى تر و براى عراق و نجف جنبه نظرى تر داشته است

حوزه سوم، حوزه اصفھان است كه به نظر مى آيد در مرحله اول و از ھمان گام ھاى اولیه مشروطیت، 
در پى طرح مبانى نظرى حكومت دينى، به طور عملى در مقام اجراى شريعت و تحقق اھداف اسالمى 

 .بر مى آيد

اصفھان تنھا شھر و حوزه مشروطه خواه در ايران است كه علما به طور عملى رياست مھم ترين نھاد 
سیاسى شھر، يعنى انجمن مقدسى ملى را در دست داشته اند و تمام نھادھاى مشروطه خواه و 

به عنوان مثال در جرايد اصفھان، از ; جلوه ھاى مدنى آن را با تفسیر شريعت خواھانه تأسیس كرده اند
در اصفھان ارتش . اختالف بین مشروطه و مشروعه و حتى اختالف بین آزادى خواھان اثرى نمى بینیم

ملى و بسیج مشروطه خواھان با رژه پنجاه ھزار نفرى در برابر دو نفر از علماى دينى، آيت هللا آقا نجفى 
در مشروطیت اصفھان، در مدارس جديد، در تأسیس . و آيت هللا حاج آقا نورهللا اصفھانى انجام يافته است

نفرت از استبداد ... ، اتحاديه تجار و)محل خواندن روزنامه براى بى سوادان(مريض خانه جديد، قرائت خانه 
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اين زمینه ھا در اصفھان . به ھمراه دورى از استعمار خارجى، به صورت كامال علنى و صريح موج مى زند
 :دو مرحله دارد

 ;اول، مرحله تاريخى كه خود چند مرحله داشته است

 .دوم، مرحله تحقق نظام سیاسى به دنبال شكست استبداد

مرحله تاريخى حكومت دينى مشروطه خواھان در اصفھان، چند جھش فرھنگى، مدنى و اجتماعى را به 
 :طور طولى و عرضى طى كرده است كه به عناوين آن اشاره مى شود

به ; فرھنگ شیعه، در شھر اصفھان از سده ھاى قبل به طور آزادتر و جدى تر در جريان بوده است. 1
عنوان نمونه آيت هللا سید محمد باقر شفتى يا آيت هللا شیخ محمد باقر اصفھانى در دھه ھاى قبل از 

 .مشروطیت، در اصفھان حدود شرعى را اجرا مى كردند

روابط فرھنگى، اجتماعى و اقتصادى اين شھر در فضايى دينى در جريان بوده و اين مسأله در زمینه . 2
اقتصادى بعد از قیام تحريم تنباكو و تأسیس شركت اسالمیه، به نوعى انديشه استقالل و خود كفايى 

 .ملى رسیده است

روابط اين مجموعه فرھنگى با حوزه عثمانى و ھمچنین با ساير اديان بخصوص مسیحیان و يھوديان در . 3
حتى چند سال قبل از مشروطیت در انجمن صفاخانه اصفھان بین مسیحیان با ; سطح بااليى بوده

 .چاپ مى شده است» االسالم«مسلمانان گفتوگوى آزادى دينى صورت گرفته و در ماھنامه 

تجربه پايتخت بودن حكومت شیعى صفويه در ذھن و انديشه اصفھانیان، نوعى باور وآگاھى خاصى را . 4
 .ايجاد كرده است

بیوتات و خاندان ھاى دينى و علمى ريشه دارى در اصفھان بود و در اصفھان، مانند نجف، نسل ھا و . 5
 .دودمان ھاى ريشه دار دينى به وجود آمده بود

عوامل مذكور بعد از بر طرف شدن مانع استبداد و جرقه مشروطیت ـ از نظر تحقق نظام سیاسى ـ 
 .موجب نوعى جھش در نظر و عمل شده است

نكته مھم در اصفھان اين است كه بین مشروعه شیخ شھید نورى با برداشت ھاى اجتھادى حوزه نجف 
در . در زمینه مردم ساالرى و نھادھاى جديد، نوعى تلفیق و آشتى جديد در افقى باالتر فراھم كرده بودند

اصفھان در بحث مشروطه و مشروعه، تعارض و دو دستگى ـ مانند ساير شھرھا ـ به چشم نمى خورد و 
نكته مھم ديگر اين كه آن . اين به سبب تلفیق دو شخصیت دينى، يعنى آقا نجفى و حاج آقا نورهللا است

چه در حوزه نجف در مقام نظر اتفاق افتاد و ھمچنین دغدغه ھايى كه شیخ فضل هللا در لوايح حضرت 
بر آن پاى مى فشرد، در گامى باالتر تحت يك نظام ھماھنگ دينى )علیه السالم(عبدالعظیم حسنى

اجراى شريعت، دفع بدعت، دورى از استعمار . بدون چالش ھاى نجف و تھران، در حال پیاده شدن بود
خارجى و جايگزينى آرام و تدريجى، نقش مردم به جاى سلطه استبداد، گام ھاى موفقى بود كه در 

ھر چند اين تلفیق و اتحاد و ; نھادھاى جديد اصفھان، انجمن مقدس و اتحاديه علما برقرار مى شد
نظرگاه مشترك بین متشرعان و آزادى خواھان مقدس، چند صباحى دوام نیافت و طولى نكشید كه در اثر 

تحوالت استبداد صغیر و پس از مشروطه دوم، دين داران به كنج خانه ھا خزيدند و آزادى خواھان جديد، 
تو گويى اين روند در تھران . لفظ مقدس را از انجمن مقدس ملى برداشته و به انجمن ملى تبديل كردند

نیز ادامه يافت و اين لفظ از مكاتبه ھا و مكتوبات نیز، ھم زبان با اذھان زدوده شده و مجلس شوراى ملى 
اين روند عرفى گرايى و مقدس زدايى، آفتى بود كه نھضت مقدس . مقدس نبود» دار الشورا«نیز ديگر 

 .ملى يا نھضت اسالمى را به آسیبى جديد دچار كرد و در نھايت به رضا شاه پھلوى تحويل داد
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آن چه اصفھانیان از اين دوران سھم برده اند، تجربه اى در زمینه حكومت دينى و ارزش ھاى الھى و 
اين مھم مى توانست در كنار . شیعى بود كه تا آن زمان با ابعاد وسیع ياد شده، بى نظیر يا كم نظیر بود

نجف و ساير مقدسان مشروطه خواه و ھمچنین مشروعه خواھان ديگر شھرھا، از نھضت مشروطیت، 
نوعى افق باالترى را در زمینه شريعت و اجراى آن در ابعاد ملى و حكومتى و حتى تمدن براى آينده تاريخ 

 .ايران ترسیم كند

نظريه مشروطه اگر به عنوان يك فكر غربى با ھمه ھويتش بخواھد : در جمع بندى بحث بايد گفت
اين اشكال به اين ترتیب در مورد نظريه . پذيرفته شود، نسبت به شريعت دچار اشكال جديدى مى گردد

به ) قدس سره(اما اگر در اين جوھر تصرف نشود ـ ھمچنان كه امام; جمھورى ھم وجود خواھد داشت
طرح نظريه واليت و مشروعه خواھان و شريعت طلبان مشروطه در قرن قبلى انجام دادند ـ اين قالب چند 

 :كارايى خواھد داشت

نظريه سیطره معنوى دين بر سیطره مادى حكومت را مورد نقد قرار داده و نشان مى دھد دسترسى . 1
به ابعاد شھر خدا به مدلى باالتر احتیاج دارد و آن چه در عمل در دوره قاجاريه قبل از مشروطه بود، 

 .كفايت نمى كرده است و اين تحقق محتاج مرحله اى گذار مى باشد

الگوى جامعه مدنى و قرارداد اجتماعى در قالب مشروطه مى تواند رقیب جديد و خشت كج بعد از . 2
يعنى مشروعیت نظام سلطنتى را به زير سؤال ببرد و يا الاقل قدرت مطلق آن را ; صفويه و قاجاريه

يعنى ; اين شكست و كم شدن معادله قدرت جديد، شكست به نفع قدرت اين طرف معادله. بشكند
 .علماى دينى و نظريه حكومت دينى تمام مى شده است

با تصرف در قالب مشروطیت و جوھر آن و تبديل كردن آن از يك حكومت ايده آل و نفى تنھا قالب ضد . 3
استبدادى و نفى ايده آل بودن آن و آوردن آن به مرحله قدر مقدور، راه براى مرحله بعد از قدر مقدور باز 

از اين رو با طرح قدر مقدور و انضمام آن به مدل مشروطیت نه تنھا رقیب سلطنتى را به ; مى شد است
ّت معنوى ارتقاى درجه دادند و اين مدل را به  زمین زدند، بلكه الگوى و محتواى شھر خدا را ھم از حاكمی
مدل و مرحله بعد از مشروطیت منتقل كردند و مشروطیت را حد فاصل استبداد و حكومت آرمانى دينى 

از اين ; قرار دادند و بدين ترتیب آن را از يك حكومت ايده آل به يك حكومت و مرحله موقت تنزل درجه دادند
رو ھم مدل مشروطه و ھم مدل شھر خدا در يك صد سال پیش در جوھر فلسفه سیاسى خود به 

 :دست فقیھان شیعه مورد تصرف قرار گرفت

 ;مدل مشروطیت از مدل ايده آل و نھايى به مرحله گذار مبدل شد. 1

مدل شھر خدا از سلطه معنوى نسبت به استبداد خارج شده و به مرحله بعد از قدر مقدور منتقل . 2
 .گرديد
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