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 ۱۴۰۰)، بهار و تابستان ۱۲۳های اجتماعی اسالمی، سال بیست و هفتم، شمارۀ اول (پیاپی پژوهش

 کارکردهای اجتماعی دینتحلیل انتقادی  
  از دیدگاه منتسکیو

   ١هیمحمد سلطان  
  ٢محمد علی سلیمی  

 چکیده
دان و فراوانـی بـر سـایر اندیشـمن تـأثیرب نظرانی است که منتسکیو از جمله صاح

ــته  ــتمداران گذاش ــی سیاس ــوانین . داردحت ــام روح الق ــه ن ــود ب ــاب خ او در کت
محقـق در پـژوهش . شـمارد ادیـان برمـیکارکردهای اجتماعی گوناگونی را برای 

ای  حاضر در پی آن است که با رویکردی انتقادی و با اسـتفاده از روش کتابخانـه
هـای خـود  در بررسـی یکه و یجیاز نتا یبرخ. به تببین نظریات منتسکیو بپردازد

ن به آنها دست یافته شامل وجود تناسب حکومـت معتـدل بـا مـذهب یدر مورد د 
مناسـبت مـذهب کـاتولیکی بـا ، تبدادی با حکومـت اسـالممسیح و حکومت اس

لزوم موافقت قوانین اخالقـی ، رژیم سلطنتی و مذهب پروتستان با رژیم جمهوری
آنچـه . هـا اشـاره شـده اسـت است که در مـتن مقالـه بـدان ...با قوانین مذهبی و

نگــاه  یایــگو ، ن برشــمرده اســتیــد  یاجتمــاع یعنــوان کارکردهــاو بــهیمنتســک
ل حقیقت دین به کـارکرد آن و یانگارانه او در دو ساحت تقلرایانه و یا ابزار گ تقلیل

                                                  

 .  ۱۰/۰۸/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:  - ۰۳/۰۱/۱۳۹۹تاریخ دریافت:  
 ).msm.soltanieh@razavi.ac.ir. استادیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی (١
نشجوی کارشناسی ارشد رشته دانـش اجتمـاعی مسـلمین دانشـگاه علـوم اسـالمی رضـوی (نویسـنده دا .٢

 ). Salimimohammadali1@gmail.comمسئول) (



 

ش
وه
پژ

ان 
بست

و تا
هار 

 / ب
می

سال
ی ا

ماع
جت
ی ا

ها
١٤

٠٠
 

ارۀ 
شم

 /
١٢

٣

رسد تحلیل او از  نظر میهم چنین به. است ییاین به امر دنید  یل اهداف متعالیتقل
اسـالمی  هـایدورهر حکام و خلفای ظالم در طـول ناقص و بر اساس رفتا، اسالم

ری و مداخلـه عالیـق مـذهبی در الزم به ذکر است که جانبدا. شکل گرفته است
 . ز از جمله انتقادات وارد بر وی استین، تبیین امور

 . تحلیل انتقادی، کارکرد اجتماعی، دین، منتسکیو واژگان کلیدی:

 مقدمه
کتاب روح القوانین از جمله آثاری است که همـواره مـورد توجـه اندیشـمندان قـرار 

منتسکیو . بر آرای مردم اثرگذار بوده استهای سیاسی مبتنی داشته و بر بسیاری از نظام
چنـان کـه نظریـات او از . شناسند انی مدرن میگذاران علوم انسعنوان یکی از بنیانهرا ب

مـداران بـوده جمله اصل تفکیک قوا مورد توجه بسـیاری از جامعـه شناسـان و سیاسـت
اسـی و شـرق هم چنـین نظـرات وی در بـاب ایـران شن .)۱۵۶، ۱۳۹۴، مرکز مـالکیری( است

اثـر گـذاری . شناسی مورد توجه بسیاری از مورخین و شرق شناسـان قـرار گرفتـه اسـت
منتسکیو در میان اندیشمندان علوم اجتماعی و هم چنین جایگـاه برجسـته او در تـاریخ 

 ها از استبدادی به جمهوری از علل اهمیت یافتن بررسی نظریات اوست گذار حکومت
ین پذیرش الگوی جمهـوری و ترکیـب آن بـا اسـالم پـس از هم چن .)۲۵، ۱۳۹۵، اسـدیان(

وقوع انقالب اسالمی ایران موجب ضرورت یافتن توجه بیش از پیش بـه نظریـات او در 
 . گردد از دو عنصر اصلی در این ترکیب میباب دین به عنوان یکی 

ر و های اجتماعی متفاوتی از جمله ادیان و آثا منتسکیو در کتاب روح القوانین پدیده
هـای اجتمـاعی شـاید  در میان همه پدیـده. دهد دهای آنها را مورد بررسی قرار میکارکر 

. هـا در میـان سـایرین در نظـر گرفـت عنوان یکی از اثرگـذارترین پدیـدههبتوان ادیان را ب
تواند عالوه بـر سـعادت و یـا شـقاوت اخـروی  ها و دستورات هر یک از ادیان می آموزه

آنچه مالک قضاوت منتسـکیو در . ندگی مادی پیروان آنها گرددباعث رشد و یا رکود ز 
هـا و آثـار  مزیـت، فارغ از زمینـی و یـا آسـمانی بـودن آنهـا، مورد ادیان قرار گرفته است

، )۱۳۲۲: ۶۶۵، منتسـکیو( آوردند زندگی مادی پیروان خود به بار میمطلوبی است که برای 
تـوان همـان کارکردهـای  مـی، آورنـد ه بار میها ب ه ادیان برای انسانمنافع و مضراتی را ک
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کارکرد در نگاه جامعه شناسان بـه . ها در نظام اجتماعی محسوب نمود مثبت و منفی آن
شود که در جهت برآوردن یک نیاز یـا مجمـوع نیازهـای  هایی گفته می مجموعه فعالیت
: ریـه وجـود دارددر زمینه کارکرد دین چهـار نظ .)۴۳۲: ۲۰۱۷، ریتزر( گیرد نظام انجام می

بعضی بر ایـن باورنـد کـه دیـن در ، دوم؛ برخی معتقدند که دین افیون جامعه است، اول
نقش حـداقلی و فـردی قائـل ، ای برای دین عده، سوم؛ هیچ نقشی ندارد، زندگی انسان

هـای  بر ایـن باورنـد کـه دیـن بـرای انسـان در عرصـه، متفکران اسالمی، چهارم، هستند
جسـمی و روحـی نقـش ، اخـروی، دنیـوی، اجتمـاعی، م از فردیاع، گوناگون زندگی

  .)۷۹۶: ۱۳۹، مطهری خواه( سازنده و کارکرد مثبت و تکامل آفرین دارد

در پژوهش حاضر سعی بر آن بوده که با رویکردی انتقادی به مجمـوع کارکردهـای 
ت دیگـر به عبار . شمارد پرداخته شود تسکیو برای هر یک از ادیان بر میاجتماعی که من

هـای اجتمـاعی و قـوانین  محقق در پی آن بوده که جایگاه ادیان را در شکل گیری نظام
های فردی و اجتمـاعی آنهـا را از دیـدگاه منتسـکیو  سیاسی و همچنین رابطه میان آموزه

 . بشناسد

 پیشینه پژوهش -۱
ن ها و مقاالتی چند به رشته تحریـر در آمـده اسـت کـه بـه عنـوادر این زمینه کتاب

 شود.نمونه به بخشی از آنها اشاره می
شـاهنیانس، آیـدا، زیـار، محمـد ( )،۱۳۹۴،مرکز مالمیری، احمـد ( )۱۳۸۸ ،احمد، بخشایشی اردستانی(

هاشمی، بهزاد ( )،۱۳۹۵،اسدیان، احمد ( )،۱۳۹۴،مطهری خواه، ذبیح ( )،۱۳۸۶،مقیمی، سعید ( )،۱۳۹۷،
  .)۱۳۸۹،عشقی، فاطمه ( )،۱۳۸۴،

 وهشپرسش پژ  -۲
چـه . وجـود دارد یک پرسـش اصـلیـدر پژوهش حاضر ، قیبا توجه به موضوع تحق

 انتقاداتی بر کارکردهای اجتماعی دین از دیدگاه منتسکیو وارد است؟
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 روش پژوهش -۳
و  یاز نـوع اکتشـاف، مشـخص اسـت کـه پـژوهش حاضـر، با توجه به پرسـش فـوق

ن نظـر یتـوان چنـیمـ، ن حالیدر ع. ستیه خاص نیفرض یدارا، نیبنابرا. انتقادی است
هـای حکـام بـالد  های منتسکیو منطبـق بـر اسـالم اصـیل نبـوده و کـنش داد که تحلیل

تـالش ، حاضـر یدر بررسـ. های خود قرار داده اسـت اسالمی را مبنای برخی از تحلیل
بـا ، یلیتحل -یفیکرد توصیو رو  ین با استفاده از روش اکتشافیاد یبن یشده است پژوهش

هـا و اسـناد و  ف دادهیبـا توصـ. م به اسناد و مراجع دست اول انجام شـودیقمراجعه مست
 . عرضه گردد یرفتنیجه مطلوب و پذیسه آنها تالش شده است نتیل و مقایتحل

 میف مفاهیتعر  -۴

 تعریف کارکرد -۴-۱
اسـت کـه در التـین دارای معـانی مختلـف از جملـه  Functionترجمه ، »کارکرد«

تابع و پیامد است ، نتیجه، نیاز، نیت، غایت، انگیزه، فایده، وظیفه، کار، فعالیت سودمند
کیـد دارنـد، اما جامعه شناسان بیش از همه بر سه معنای کار ، توسـلی( وظیفـه و نقـش تأ

، غایات و اغـراض، کارکرد دین در اصطالح جامعه شناسی شامل خدمات .)۲۱۶: ۱۳۷۱
بنـا و ، ود دین به جامعه است که قـوامر مقصیآثار و تبعات پنهان و آشکار و مقصود و غ

به عبارت دیگر کارکرد در اصطالح کار کردگرایی اثری اسـت ؛ تعادل آن را در پی دارد
  .)۱۴۲: ۱۳۷۲، دموریاسک(گذارد دیدهای اجتماعی از خود بر جای میکه پ

بنابراین معنای کارکرد در منطق کارکردگرایی اثر یا پیامدی است که یک پدیـده بـر 
، مقصود از کارکردهای دین در این مقالـه. گذارد بقا و انسجام نظام اجتماعی می، تثبا

بـه عبـارت دیگـر مقصـود از . های دیـن در اجتمـاع اسـت خدمات و نقش، تمامی آثار
 . کند اثر و تحولی است که دین در جامعه ایجاد می، کارکرد دین

 تعریف دین -۴-۲
نظـران  ه مورد نقـاش و گفتگـوی صـاحبجزء مفاهیمی است ک، بی تردید این واژه
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تعـاریف متنـوعی از آن ، و بـه همـین جهـت )۲۸، ۱۳۶۵، محمدتقی مصباح یزدی( قرار داشته
ای سـاده اسـت کـه هـر کسـی  دین به اندازه«، حتی حسب نظر برخی. ارائه شده است

بـه  دیـن در لغـت .)۱۸، ۱۳۷۲، هیـوم. رابرت ا( تواند یک تجربه دینی حقیقی داشته باشد می
پیـروی و ماننـد ، خضـوع، انقیاد، عادت، قهر و غلبه، اطاعت، معانی گوناگون مثل جزا

شـریعت و ، در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که از آنهـا معنـای جـزا. آنها آمده است
 .)۶۶، ۱۳۷۱، بیوک علیزاده( شود طاعت و بندگی استنباط می، قانون

، اخـالق، دیـن مجموعـه عقایـد« ه ذکر کهتوان این گوناما معنای اصطالحی را می
 »هـا باشـدقوانین و مقرراتی است که بـرای اداره امـور جامعـه انسـانی و پـرورش انسـان

ه ذکـر کـرد کـه نـتوان ایـن گو  در اصطالح جامعه شناسی نیز می )۹۵، ۱۳۷۳، جوادی آملی(
تی کـه ایـن ای همبسته از باورها و اعمال مربوط به امـور الهـو  دین عبارت است از دسته
ها هستند در  هاِی ثابت و غیِر قابِل تغییِر همه کسانی را که پیرو آن باورها و عقاید و روش

  .)۶۳، ۱۳۸۳، دورکیم( کند یک اجتماع اخالقی واحد به نام امت متحد می

 نظرات منتسکیو در رابطه با کارکردهای اجتماعی ادیان -۵
کارکردهـای اجتمـاعی و هـم چنـین  یان ومنتسکیو در اثر خود نظراتی در رابطه با اد 

در ایـن قسـمت بـه بیـان تعـدادی از نظریـات . کنـد ات بیـان مـیتـأثیر یید و یا رد این أت
های اجتمـاعی  منتسکیو در مورد کارکردهای اجتماعی و جایگاه ادیان در ایجاد ساختار

 : پردازیم و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جوامع می

با مذهب مسیح و حکومت استبدادی بـا تناسب حکومت معتدل  -۵-۱
 حکومت اسالم

منتسکیو در مطلبی در مورد تناسب تعالیم دین اسالم و مسیحیت با نوعی از ساختار 
در «: کنـد هـا بیـان مـی حکومت و هم چنین نحوه حکمرانـی فرمانرایـان معتقـد بـه آن

ای ایـن ن و زمامـدارانی کـه دار یح چون تعدد زوجات ممنوع گردیده سالطیمذهب مس
نماینـد و  یعنی از آنها دوری نمی. کنند مذهب هستند ناچار با ملت خویش زندگانی می

اجات جامعه آشنا و از احساسات انسانیت برخوردار هستند یبه همین جهت بیشتر به احت
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زمامـداران و سـالطین . جه تمایل آنها برای مشمول شدن به قوانین زیـادتر اسـتیو بالنت
رسانند و از ملت خود دور هستند اما در مـذهب  مردم را به قتل می می با خونسردیاسال

شـوند و چـون بـه واسـطه آمیـزش بـا  طین با خودسری سبب مرگ مردم نمـیمسیح سال
خره بـا اینکـه و بـاأل . باشـدخونخواری آنان کمتر می، جامعه حجب و حیای آنها زیادتر

دنیای بعد از مرگ منظور مذهب مسیح ظاهرا جز تأمین سعادت جاویدان یعنی سعادت 
  .)۶۶۹: ۱۳۲۲، منتسکیو(» وسائل زندگی این دنیا را نیز فراهم کرده است، دیگر ندارد

 نتایج اجتماعی اخالق مسیحیت و اسالم -۵-۲
منتسکیو در رابطه با نتایج و آثار اجتماعی نظام اخالقی مسیحیت و اسالم و مقایسـه 

هـای  هتعـدیل اخالقـی و در مقابـل آمـوز  های مسیحی سـبب آنها معتقد است که آموزه
هنگـامی کـه بـه «: گوید او در همین رابطه می. گردد اسالمی سبب غلظت اخالقی می

بـدون تردیـد ایـن فکـر بـه خـاطر ، خـوریم اخالقی مذهب مسیح و اسالم بـر مـی نتایج
 زیرا مـذهب مسـیح اخـالق را تعـدیل و بـر، رسد که باید مذهب مسیح را قبول کرد می

 .)۶۷۰، همان( »شود ذهب اسالم باعث تشدید اخالق میعکس م
خـود را بـر جامعـه مغلـوب  های بشر این است که هر فاتحی دیانت یکی از بدبختی

دیانت اسالم که به زور شمشیر بر مردم تحمیل شـده چـون اسـاس آن . نماید تحمیل می
مردم را  متکی بر جبر و زور بوده باعث سختی و شدت شده است و اخالق و روحیات

  .)۶۷۰، همان(»کند شدید می

مناسبت مذهب کاتولیکی با رژیم سلطنتی و مذهب پروتستان با  -۵-۳
 رژیم جمهوری
کند که عقاید و افکار موجود در مـذهب کاتولیـک  خود بیان می یمنتسکیو در آرا

ــم ــا رژی ــه موجــود در آن تناســب بیشــتری ب ــل روح تعبدگرایان ــه دلی ــلطنتی و  ب ــای س ه
رایانه دارد و در مقابل افکـار و عقایـد مـذهب پروتسـتان بـه دلیـل روح اعتـراض اقتدارگ

وقتـی : گرایانه حاکم بر آن با رژیم جمهوری و تقسیم قدرت موجود در آن تناسب دارد
آید طبعا با رژیـم و طـرز حکومـت آن کشـور مـألوف و  دیانتی در کشوری به وجود می

اند اسلوب حکومـت دیگـری  لفت پیدا کردهاُ شود زیرا مردمی که با آن رژیم  منطبق می
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 . کنند که ممکن است رژیم دیگری را هم اختیار کرد آنها تصور نمی. شناسند را نمی

ك واقعۀ ناگوار در دیانت مسیح حادث شد و آنـرا بـه دو یدو قرن قبل از این هم که 
تان را سکنه نواحی شمالی اروپا مذهب پروتسـ. ك و پروتستان قسمت کردیمذهب کاتول

علتش . پذیرفتند و سکنه نواحی جنوب که کاتولیکی بودند به همان مذهب باقی ماندند
این بود که سکنه نواحی شمال اروپا دارای روح استقالل هستند و سکنه نواحی جنـوبی 

سـت بـا روحیـه آنهـا ن جهت مذهبی که ظاهرا دارای رئیس نییبه هم، آن روح را ندارند
حتـی در . ك کـه رئـیس روحـانی مشخصـی داردیـمثـل کاتولتر است تـا مـذهبی موافق

هـایی برپـا کشورهایی که مذهب پروتستان بوجود آمد بر اثر ایجاد ایـن مـذهب شـورش
لـوتر کـه یکـی از پیشـوایان . ها مطابق رژیم حکومت آنجا ایجاد گردیدآن شورش. شد

گان اداره د که تحت نظـر شـاهزاد پروتستان است در کشورهائی نهضت خود را آغاز کر 
ن جهـت یشد و آنان حاضر به قبول مذهبی که ریاست ظاهری ندارد نبودنـد بـه همـ می

ق قـدرت یـن طر یـلوتر ناچار گردید مذهب خود را متکی به کلمات مسیح نماید و بـه ا
اما کالون یکی دیگر از پیشوایان . رئیس مشخص و معنوی روی نهضت لوتر سایه افکند

خود را آغاز کرد که جمهوری بودند و به همین جهـت پروتستان در کشورهائی نهضت 
لذا کالون مذهب خود ، وجود آورندهك پیشوای مشخصی نهضت را بیممکن بود بدون 
  .)۶۷۳، همان( های حواریون کرد را متکی به گفته

 آثار موافقت قوانین اخالقی با قوانین مذهبی در اجتماع -۵-۴
کام و قوانین مذهبی باید با قوانین اخالقـی منتسکیو در آثار خود معتقد است که اح

آن مذهب رفتارهای اجتمـاعی گردد که پیروان  ق باشد چرا که این انطباق سبب میمنطب
در «: کنـد او در همین راستا بیـان مـی. تری نسبت به هم نوعان خود نشان دهندمطلوب

نین اخالقـی ن مذهبی بـا قـوایکشورهایی که مذهب آسمانی وجود ندارد الزم است قوان
رین ضـامن امانـت و درسـتی انسـان تطبیق شود زیرا مذهب ولو اینکـه نـاحق باشـد بهتـ

ك مذهب آسمانی نیست ولی این حسن را یمذهب پگو در هندوستان با اینکه . باشد می
شـود و اصـول آن عبـارت از اینسـت کـه مـؤمنین  مـیدارد که با قوانین اخالقی تطبیـق 

سـرقت نکننـد و از ناپـاکی بپرهیزنـد و کـاری نکننـد کـه هیچکس را به قتل نرسانند و 
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همین اصول اخالقی سبب شده که این ملت با وجود . باعث عدم رضایت دیگران شوند
مالیـم شـده و نسـبت بـه تیـره بختـان تـرحم  اینکه فقیر و دارای نخوت است رئـوف و

  .)۶۷۶، همان( »کند می

 نتایج و آثار اجتماعی فلسفه رواقیان -۵-۵
هـای  های نوع بشر محرومیـت او از آمـوزه سکیو معتقد است که یکی از بدبختیمنت

گی خـود را زنـد ، چرا که این پیروان این مکتـب. مکتب فلسفی و اخالقی رواقیان است
گریزنـد و فرمانروایـان  برق دنیا مـی کنند و همواره از زرق و وقف خدمت به سایرین می
او . اند برای مردمان خود عدالت را به بار آورده های این مکتب زیادی با پیروی از آموزه

های فلسفی چندی در میـان افـراد بشـر در ادوار گذشته مسلك«: گوید در این رابطه می
در میـان مسـالك . ك مـذهب دانسـتیـتـوان بـه منزلـه  ك از آنها را مییپیدا شد که هر 

رای سعادت نـوع بشـر ك از آنها بیچ یه، وجود آمدهفلسفی مختلفی که در ادوار قدیم ب
ك مسـیحی یـمـن اگـر . بهتر و شایسته تر از مسلك فلسفی که زنون آنرا وضع کرد نبـود

هـای نـوع  گفتم که از بین رفتن مسلك فلسفی زنون یکی از بـدبختیت میأنبودم به جر 
ها کراهت و نفرت از هیچ چیز وجود نداشت مگر نفرت، در این مسلك بزرگ. بشر بود

از قبیـل کراهـت از . به ذاته جزء خصائل خوب و فطری بشـر اسـت هایی کهو کراهت
الك تنها در بین پیـروان ایـن مسـ. رهیعیش و عشرت زیاد و بی اعتنائی به درد و رنج و غ

آمـد و در سـایه تعلیمـات  شد و مردان شریف به وجود می بود که افراد بزرگی تربیت می
طرفـداران مسـلک . شدند تربیت میاین مسلك عالی بود که امپراطوران بزرگ و خوبی 

زنون هیچ توجهی به ثروت و عظمت دنیوی و درد و رنـج شخصـی و عـیش و عشـرت 
نداشتند و در عین حال اوقات آنها مصروف این بود که بـرای سـعادت افـراد بشـر کـار 

آنها عقیده داشـتند کـه فقـط بـرای جامعـه بـه . کنند و حقوق جامعه را محترم بشمارند
کـار د و سرنوشت و وظیفه آنها این است که برای جامعه کار کنند و از اینان وجود آمده

شان ایـن بـود کـه همـان کـار کـردن پـاداش زحمـت یعنی عقیده. هیچ منظور نداشتند
جاهدت است و هـر چـه دیگـران آنهاست و به عبارت دیگر پاداش در خود زحمت و م

  .)۶۷۶، انهم( »تر باشند خوشبختی آنها زیادتر خواهد شدخوشبخت
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 رابطه قوانین مذاهب با شرایط محیطی -۵-۶
شرایط محیطی بـر احکـام  تأثیرل برانگیز منتسکیو در رابطه با یکی از نظریات جنجا

ثری در شکل گیـری ؤ قیده دارد که شرایط محیطی عامل ماو ع. و قوانین مذاهب است
سـخن خـود ای اثبـات او بـر . و همچنین گسترش مذهبی متناسـب بـا آن شـرایط اسـت

، در مذاهب مختلف قوانینی وجود دارد که قوانین محلی اسـت«: آورد تعدادی مثال می
ست این قوانین برای نقـاط دیگـر خـوب ا یعنی با مقتضیات محلی موافق است و ممکن

هـا بـرای کشـور خودشـان مونته زوما حق داشته که گفته است مذهب اسپانیولی. نباشد
مثال عقیـده تناسـخ و اینکـه . ر خودشان خوب استها هم برای کشو  ومذهب مکزیکی

نماید فقط برای آب و هوای هندوستان روح انسان بعد از مرگ در بدن حیوان حلول می
طوری که برنیـه در جلـد دوم سـیاحت هتناسب دارد و برای اهالی آنجا مفید است زیرا ب

ای تغذیـه وزاند و بر س نویسد در آنجا شدت حرارت تمام مراتع طبیعی را می نامه خود می
دسـت  هکه دارای حشم هستند همـواره از بـ یشود و اشخاص چهارپایان علف یافت نمی

واسطه کمی مراتع طبیعی تربیـت گـاو در آن کشـور هباشند و ب می کمناینیامدن علوفه ب
 . شوند رونقی ندارد و غالبا گاوهای بیچاره تلف می

فظ گاوها کمك نمایـد بـرای چنـین ك قانون مذهبی که به حیبا رعایت نکات فوق 
واسـطه حـرارت آفتـاب ع طبیعی بهولی در عین حال که مرات. کشوری خیلی مفید است

رویـد و  نج بـه مقـدار زیـاد در هندوسـتان مـیسوزد بر اثر آبیاری و احداث نهرها بـر  می
ك قانون مذهبی که غذای اهالی را برنج یدر این صورت . ن بقوالت فراوان استیهمچن

، کند که برنج بقوالت را زیادتر از اغذی دیگر مصرف کنند نماید و توصیه می ن میییتع
 . برای چنین کشوری مفید است

گویـد در کشـور  نوشته میعنوان زندگی محمدهآقای بولن ویلیر در کتابی که ب
زیرا وسائل تربیت خوک در ایـن کشـور موجـود ؛ باشد عربستان خوك خیلی کمیاب می

ها در آن تربیت شوند و همچنین وسائل تغذیه این وجود ندارد که خوک نیست و جنگل
لذا قانونی که خوردن گوشـت خـوك را در عربسـتان . حیوان در عربستان موجود نیست

واسـطه هبـه خصـوص آنکـه اعـراب بـ؛ باشـد ات طبیعـی مـییمطابق مقتض، حرام نموده
خـوردن گوشـت خـوك هـای پوسـتی هسـتند و خوردن آب شور مستعد ابتالی بیمـاری
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ولی قانونی کـه خـوردن . کندهای پوستی زیاد میاستعداد انسان را برای ابتالی بیماری
برای اغلب نقـاط عـالم و مـن جملـه کشـور ، گوشت خوک را در عربستان حرام کرده

» باشـد ز غـذاهای اصـلی مـیزیرا در کشور اخیر گوشـت خـوک ا. چین خوب نیست
.)۶۹۷، همان(

 اعی عقیده به تناسخآثار اجتم -۵-۷
مـردم  عقیده به تناسخ شعبی دارد که منتسکیو راجـع بـه قسـمی از آن کـه در میـان

مـردن در بـدن آنها معتقد بودند کـه روح بعـد از . گوید هندوستان رواج دارد سخن می
منتسـکیو در رابطـه بـا . دهـد ادامه می کند و به حیات خویش موجودی دیگر حلول می

این عقیده بر حسب اینکه نتایج خوب یـا بـد از «: دیده معتقد استآثار اجتماعی این پ
ا ناگوار داشته اسـت مـثال یکـی از یکو ین تأثیرآن گرفته شده در زندگانی اجتماعی بشر 

ست که خونریزی را طرف نفرت مـردم قـرار داده و ا نتایج نیکوی آن در هندوستان این
شود و با اینکه مجازات اعدام در  میآن سرزمین کمتر قتل نفس واقع  به همین جهت در
از . طـور اتفـاقیهنماینـد مگـر بـ دارد مردم مبادرت به قتل نفـس نمـیهندوستان وجود ن

طرف دیگر نتیجه بدی که از عقیدۀ تناسخ گرفته شده این است که زنان را بعد از مرگ 
ه شدید راه گناه با شکنج ك موجود بییق یسوزانند و به این طر  میشوهر با جنازه متوفی 

  .)۶۸۹، همان(» گیرد دیار عدم را در پیش می

 آثار اجتماعی تفکر و تعمق در اسرار جهان -۵-۸
یکی دیگر از نظرات جنجال برانگیز منتسکیو در مورد نمـاز خوانـدن و رابطـه آن بـا 

ز انسان امـور دنیـوی را کند از آنجایی که در نما میاو بیان . امور دنیایی مسلمانان است
موجـب کـاهلی ، پـردازد تفکر در رابطه با امور اخروی می کند و به تعمق و موش میفرا

او در همـین رابطـه . گـردد جه ایجاد مشکل در زندگی انسان میدر امور دنیایی و در نتی
انسان برای این به وجود آمده است که زندگی کند یعنی غذا تهیـه نمایـد و «: گوید می

بنابراین دیانت . ف اجتماعی خود را انجام بدهدیو وظاخود را حفظ کند  لباس بپوشد و
جه او را یاو نباید طوری باشد که وی را وادار به فکر و تعمق در اسرار جهان نماید و بالنت

مسلمین چون ناچارند در شبانه روز پنج مرتبه نماز بخوانند و در ایـن . از زندگی باز دارد
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، و جز در فکر معبود در هیچ فکری نباشـندپنج وعده همه چیز زندگی را فراموش کنند 
شـود کـه نسـبت بـه  آیند و نتیجه این می ر جهان و دنیای دیگر فکور بار میطبعا به اسرا

ك حکومت مستبده هم بر آنها حکومـت یحال اگر . امور دنیوی زیاد عالقه مند نیستند
عالقـه ك ذی ت هم طوری نباشد که آنها را نسـبت بـه ملـیکند و قوانین مربوط به مالک

در . کلی نسبت بـه امـور دنیـا و زنـدگی بـی اعتنـا خواهنـد شـد  صورت بهدر آن، نماید
گذشته دیانت زردشت باعث رونق و سعادت ایـران گردیـد و از آثـار نـاگوار اسـتبدادی 

 . افتادگی ایران شده است مذهب اسالم باعث عقب هجلوگیری کرد ولی امروز 

ی در صحت و سقم عقایـد آن نیسـت بلکـه در خوبی مذهب از لحاظ زندگی بشر 
ترین و  ممکن اسـت صـحیح. شود خوبی و بدی نتایجی است که از آن عقاید گرفته می

نتایج بد داشته و برعکس باطل و ، صالح جامعه نبود  ترین عقاید مذهبی وقتی به اساسی
بر چینـی یـامترین عقاید مذهبی دارای نتایج خوب باشد مـثًال از عقیـدۀ مـذهبی پ مهمل

روح است و یا عقیـده مـذهبی زنـون مبتکـر فلسـفه رواقیـان  یکنفوسیوس که منکر بقا
دست آوردند که به صالح جامعه بـوده اسـت و بـر عکـس از عقایـد مـذهبی هنتایجی ب

صـالح  انـد کـه بهباشند نتـایج بـدی گرفتـه هندی تائو و فوئه که معتقد به بقای روح می
جهان و در تمام ادوار زندگی وقتی بشر عقیده به بقای  در تمام کشورهای. جامعه نیست

یعنی نتـایج بـد از آن . صورت بد رایج گردیدپیدا کرد این عقیده صحیح طوری بهروح 
رعایا و بیچارگان در صدد خودکشی برآمدنـد تـا در ، غالمان، زنها، گرفته شد که مردها

تیجـه بـدی از چـه عقیـدۀ ببینیـد چـه ن. دنیای دیگر به سـعادت جاویـدان نائـل گردنـد
خواهیـد  در کتب مقدس ایرانیان قدیم نوشته شـده اگـر می. صحیحی گرفته شده است

در زمره پاکان باشید فرزندان خود را به خوبی تربیت کنید زیرا تمام اعمال نیکی کـه از 
شما خواهد شد و همچنین توصیه شده است که مـردم زودتـر  زند منسوب به آنها سر می
روز جزا به منزلـه پلـی هسـتند کـه  وجود آورند زیرا فرزندان درهایند و فرزند بازدواج نم
کـه فاقـد فرزنـد تواند از روی آن عبـور نمـوده و بـه بهشـت بـرود و کسـانی شخص می

جه آنها را به بهشت دسترسی نخواهد بـود البتـه ایـن یباشند پل نخواهند داشت و بالنت می
شـد  لحاظ اجتماعی خیلی مفیـد و سـبب مـی عقیده صحت نداشت و غلط بود ولی از

  .)۶۷۸، همان(» که مردم به داشتن فرزند و تربیت او عالقمند شوند
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 آثار اجتماعی روزه -۵-۹
او معتقـد اسـت روزه گـرفتن . شـمارد رای روزه آثاری اجتماعی را بر میمنتیسکیو ب

د و همچنین باعث زمانی برای جامعه مفید است که افراد به بهانه آن دست از کار نکشن
او در . نشود که خود را برتر از دیگران ببینند و یا نسبت بـه نیازمنـدان خساسـت بورزنـد

روزه گرفتن وقتی برای فرد و جامعه مفید است که شارع فکـر «: گوید رابطه با روزه می
یعنی به آنها بفهماند که روزه گـرفتن نبایسـتی . کار کردن را در مغز مؤمنین جای بدهد

له و بهانه تنبلی و کار نکـردن باشـد و همچنـین بـه آنهـا بفهمانـد کسـانی کـه روزه وسی
کنند نـه اینکـه تصـور نماینـد کـار عجیـب و خـارق  گیرند باید بدانند کار نیکی می می

نمایند و از این حیث برخود ببالند و به عالوه این فکر را در روح مؤمنین جای  العاده می
ای شـود  امساك در طعام است و این موضوع نباید وسـیله بدهد که غرض از روزه گرفتن

  .)۶۷۹، همان(» م بشوندیکه مردم خسیس و لئ

 نقد نظریات منتسکیو در رابطه با کارکردهای اجتماعی ادیان -۶
نظریات اجتماعی منتسکیو در کنار محاسـنی کـه دارد از جملـه بـدیع بـودن و هـم 

خصوصـا زمـانی کـه بـه تبیـین ؛ یبی نیـز هسـتدارای معا، چنین استفاده از منابع متعدد
ثر از عصر روشنگری است أمنتسکیو به شدت مت. پردازد کارکردهای اجتماعی ادیان می

های تجربـی بـه مطالعـه تطبیقـی  چرا که در چنین فضا و شرایطی با بهره گیری از روش
تعدادی از آنها که در ادامه به  )۱۰۹، ۱۳۸۶، مقیمی( پردازد ها می کومتقوانین و ح، جوامع

 : کنیم اشاره می

 ) نگاه ابزاری(تقلیل گرایی -۶-۱
سـت کـه دیـدگاه او در ا گردد ایـن دی که به نظریات منتسکیو وارد میمهمترین نق
رود کـه حتـی حکـم  او تا آنجا پـیش مـی. زندگی ابزارانگارانه است یبحث دین و معنا

ه کـاری آنهـا مـورد انتقـاد آمدن بهر روزه را به دلیل ایجاد ضعف در روزه داران و پایین 
گرایی پیوند خورده است که  این نوع نگاه به دین حداقل با دو گونه تقلیل. دهد قرار می

 : شود در ذیل به هر دو مورد اشاره می
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 ل حقیقت دین به کارکرد و آثار آنیتقل )۱
کردهای آن ل حقیقت و جوهر دین به کار یتقل، نخستین پیامد نگاه ابزارگرایانه به دین

دلیل این موضوع هم این است که رویکرد ابزارانگارانه به دین بـه دلیـل توجـه بـه . است
حقیقـت و جـوهر دیـن را ، بیش از اندازه به کارکرد و مزایای دیـن بـرای فـرد و اجتمـاع

 . گیرد نادیده می

 مدارانه مدارانه و انسـان توان راجع به دو رویکرد حق برای روشن شدن این مطلب می
دسـتیابی بـه  ها در طلـب انسان، مدارانه  در رویکرد حق. با دین گفتگو نمود هدر مواجه

مین و رفع نیازهای خـود از راه أبه عبارت دیگر به دنبال ت. آورند حقیقت به دین روی می
مقصود رعایـت احکـام و دسـتورات دیـن تـأمین ، در رویکرد دوم. پیروی از دین نیستند

گـردد کـه  س احتیاج و نیاز در انسان سبب مییعنی احسا. استنیازهای دنیوی انسان ه
 . به پیروی از دین اقدام کند

هـا و  در صورت نخستین توجه به نیـاز. خود دارای دو نوع است، نگاه انسان مدارانه
رفع آنها از طریق دین به مثابه پلی برای رسیدن به هدف غایی و حقیقی دین است و فرد 

. یابی به حقیقت از راه دین خواهـد بـودعبور کرده و در پی دست این مرحلهدین دار از 
این  دین صرفا به مثابه یک ابزار، در نوع دوم. این نوع نگاه پذیرفته شده و صحیح است

حقیقت  شود و هیچ انگیزۀ رهمی بر آالم او در نظر گرفته میجهانی برای رفع نیازها و م
 . شود ای در او یافت نمی جویانه

دهـد کـه  ا این موضوع را مورد نظر قرار مـییاسپرس در شرح نظریات اسپینوز کارل  
دیـدگاهی وجـود ، پذیرد در مقابل دیدگاهی که دین را به مثابۀ قرارگاه ثابت و حقیقی می

. بـرد کار مـیها بهاندارد که دین را در خدمت اغراض سیاسی و اهداف این جهانی انس
؛ زار گرایانه به دیـن ریشـه در تفکـر برخـی یونانیـان دارددارد که نگاه اب اسپینوزا بیان می

بـین بـرای اداره کـردن تـوده گوید دین را سیاست مداران روشـن یچنان که کریتیاس م
اند تا در روح مردمان رخنـه  ای برای حفظ قدرت خود ابداع نموده همچون وسیله، مردم
، یاسـپرس( ردم حکومـت کـردزیرا تنها از طریق زور ممکن نخواهد بود که بـر مـ، نمایند
۱۳۷۸ :۱۲۳ – ۱۲۲(.  

. جامعه شناسان و روان شناسان نیـز قابـل مشـاهده اسـت ینگاه ابراز انگارانه در آرا
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گوست کنت جامعه شناس فرانسوی اعتقاد دارد که انسان برای محبوب و ، برای نمونه آ
یی بـه ادیـان هـای دنیـا موجود برتر واقع شدن و جامعه نیز بـرای تقـدس دادن بـه قـدرت

دورکیم نیز حضور دین را به جهت سودمندی آن برای  .)۱۳۵-۱۳۶: ۱۳۹۶، آرون( نیازمندند
ی در میـان اعضـای اجتمـاع ضـروری نظام اخالقی جامعه و هم چنـین ایجـاد همبسـتگ

هـا و محصـول از  دین به مثابه افیون تـوده، در نگاه مارکس .)۱۵۹: ۲۰۰۵، دورکیم( داند می
های اقتصادی و حفظ جایگاه  ان و ابزاری است برای توجیه بی عدالتیخودبیگانگی انس

هم چنـین در دیـدگاه فرویـد  )۲۳۰: ۲۰۰۹، مارکس( سرمایه داران و توجیه وضعیت موجود
دین به عنوان یک امر وهمی از آن جهت مورد نیاز انسان هاست که نـوعی تسـلی فـوق 

ای از عالیـم  یـات دینـی را بایـد نمونـهکند وتجل ها ایجاد می های انسان برای رنج طبیعی
وبر از پیشگامان رویکرد کارکردگرایانه  .)۲۹: ۱۹۸۹، فروید( روان رنجوری در افراد دانست

از توجیـه ، در جامعه شناسی در هنگام ارائـه پرسشـی بـر چرایـی منشـأ و ضـرورت دیـن
ی ضـروری ن را بـرای جوامـع انسـاناما او از آن جهت دی. کارکردی استفاده کرده است

  .)۳۱۲: ۱۹۶۳، وبر( کند ها ایفا میعنابخشی را برای انسانداند که کارکرد م می

فروید و ، مارکس، دورکیم، همچون کنت یبنابراین نظریات منتسکیو با دیدگاه افراد
بلکه تفاوت ؛ های کارکردگرایانه از دین هیچ گونه تفاوتی ندارد وبر در استفاده از تحلیل

. آورنـد ادیان بـرای جوامـع بـه بـار مـیاز ر یک ع کارکردهایی است که هآنها تنها در نو 
جز تغییر در ماهیت و غایت دین و تقلیـل آن بـه یـک امـر  ینتیجۀ این نوع رویکرد چیز

خـود را بـه هـر ابـزار دیگـری  یتوانـد جـا تدریج میدنیایی صرف نیست که به و یماد
 . همانند علم تجربی و غیره بدهد

 ن به امور مادیید یف متعالل اهدایتقل) ۲
منتسکیو اهداف واالی دین را به کارکرد نظم بخشی در جامعه و هم چنـین اصـالح 

اما از آنجایی که انسان عـالوه بـر بعـد جسـمانی . های دنیوی افراد فروکاسته است رفتار
یازهـای جسـمانی و روحـانی تقسـیم های او هـم بـه ن نیاز، دارای بعد روحانی نیز هست

روحانی و دنیوی و اخـروی د و به همین دلیل کارکردهای دین نیز به جسمانی و گرد می
 . شود تقسیم می
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فهم او از دیـن و  به شدت بر، نگاه انسان شناسی منتسکیو و فهم او از چیستی انسان
گاهانـه یـا . گذار بـوده اسـت تأثیرکارکردهای آن  او هـدف و مقصـود نهـایی دیـن را آ

گاهانه مورد غفلت قر  ار داده و معیار سـنجش ادیـان را سـودمندی آنهـا بـرای حیـات ناآ
. ها بیان نموده استمادی انسان

قرار دادن دین در کنار سایر مکاتب فلسفی بشری ازجمله مکتب رواقی و یا مکتـب 
منتسـکیو موضـوعیت  یبیانگر این است که اهداف متعالی دین برا، اخالقی ملت اوسه

کاتب فلسفی رواقی و غیـره ابـزاری بـرای حـل مسـائل چرا که م. چندانی نداشته است
هـای مونتسـکیو بـر  هم  چنـین در اندیشـه. های آنان است ها و کاهش رنج دنیوی انسان

کید فراوان گشته و این  تضمین منافع اکثریت جامعه و نیز عنصر اجتماعی بودن انسان تأ
بخشایشـی ( گاشـته اسـتدیدگاه به فردیت قائـل نبـوده و اسـتعدادهای فـردی را نادیـده ان

  .)۱۲۰ :۱۳۸۸، اردستانی

 شناخت اسالم از طریق رفتار خلفای جهان اسالم -۶-۲
تـوان بـه  منتسکیو راجع به دین اسالم را مـییکی دیگر از انتقادات وارده به نظریات 

اسالم شناسی ناقص او از طریق رفتار بعضـی از مسـلمانان خصوصـا خلفـای عباسـی و 
تـرین زیسـت کـه تقریبـا اصـلیهم چنین او در زمانی می. دانستاموی و حتی عثمانی 

بنـابراین بـه . دولت اسالمی که دنیای غرب با آن تعامل داشـت امپراتـوری عثمـانی بـود
مـالک قـرار دادن رفتـار ، احتمال فراوان یکی از علـل اصـلی فهـم نـاقص او از اسـالم
علی اکبر مهتدی در ترجمه  .پادشاهان ظالم با مردم خویش در ادوار اسالمی بوده است

م را از مـذهب اسـال، کـنم مؤلـف تصور مـی«: خود از کتاب روح القوانین آورده است
ن مغول مسـلمان قضـاوت یعباسی با اموی با بعضی سالط یروی اعمال بعضی از خلفا

ولی باید دانست حقیقت اسالم غیر از این اسـت کـه او از رفتـار بعضـی از . کرده است
ک دموکراسـی یـك مسـاوات و یـاسالم در بدو امـر . استخراج کرده استروایان فرمان

م یکرده است و اگر به جزئیات دستورات و تعـال حقیقی را در مد نظر داشته و ترویج می
گردد اصول تعدیل اخـالق و تهـذیب  ق توجه شود ثابت مییمذهبی و اخالقی اسالم دق

مگری در خالل تمام آنها آشکار و تزکیه نفس و رأفت و مالیمت و مذمت از ظلم و ست
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بـرای » بعثت التمـم مکـارم االخـالق«: حا فرمودهیپیغمبر اسالم صر  محمد. است
در همه جا صحبت او از برابری و برادری و مسـاوات و . ام تکمیل فضایل اخالقی آمده
. دهـد باشد و بـه همـه کـس درس نیکوکـاری و تقـوی می آزادی عدالت و انصاف می

کرد و ناشی از جهـل بـود امتیازات بیجا که بر اقوام عرب حکومت میعادات مذموم و
فرمود اگر مسلمانی از حال همسایه و برادر دینـی خـود  او می. فرمود را منع و مذمت می

حقیقـت . بی خبر باشد و در شـدائد آن کمـك و مسـاعدت ننمایـد گنـاه کـرده اسـت
، منتسـکیو(» ن آشـکار اسـتجمهوری و دموکراسی و آزادی اجتمـاعی از تعلیمـات قـرآ

۱۳۲۲ :۶۷۱(.  

ها در سراسر جهان بـا ادیـان در بیشـتر مـوارد سـوء اسـتفاده از  نحوه تعامل حکومت
جایگاه ادیان در میان مردم برای دست یابی به مشروعیت و انقیاد مردم از حکومت خود 

نتی یـادر اعصار گذشته وقتـی د «: همان گونه که مترجم کتاب آورده است. بوده است
ومت آن منطقه رفته رفته مـألوف آمد طبعا با رژیم و حک وجود میهدر ناحیه و کشوری ب

د بـدین نمودنـ برای پیشرفت مقاصـد خـود تبعیـت مـی یعنی یکی از دیگری. گردید می
وسیله آن انضـباط و هگذارد که ب شد و بدان احترام می ترتیب حکومت مروج مذهب می

گـاهی  کرد و مذهب از حکومت پشتیبانی می. ب کندخود جلهاطاعت مردم را نسبت ب
واسطه تسـلط و اقتـدار آن در مـردم نفـوذ هگرفت که ب زمام حکومت را خود بدست می

  .)۶۷۱، همان(» نموده آنان را وادار به پیروی از افکار و عقاید خود بنماید

چنـین هـایی نظیـر حکومـت پیـامبر اسـالم در مدینـه و هـم  اما در تاریخ اسالم برهه
حکومت علی ابن ابی طالب بر جهان اسالم وجود دارند که اگر چه در دورانی کوتاه و 

هـای طـوالنی و وجـود دشـمنان داخلـی و  های فروان از جمله جنـگ همراه محدودیت
در ایـن . باز هم توانسـتند چهـرۀ حقیقـی اسـالم را بـه نمـایش بگذارنـد، خارجی بودند

ره همراه با عدالت و مهرورزی و رعایت حقوق آنان ها رفتار حکومت با مردم هموا دوره
بنـابراین اگـر منتسـکیو مبنـای . بوده که در بسیاری از مستندات تاریخی موجـود اسـت

به احتمال زیاد نظـرات بسـیار ، داد ها قرار می با توجه به این دوره تحلیل خود از اسالم را
 . نمود اوتی ارائه میمتف
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 ارانهعدم تعهد و قضاوت جانبد -۶-۳
های دینی خود و هـم  منتسکیو از جمله اندیشمندانی است که از آشکار نمودن علقه

او . ابـائی نـدارد، هایی از آثار خود بیان داشته چنین دفاع از آنها همچنانی که در قسمت
سایل سیاسی نسـبت بـه در قسمتی از کتاب روح القوانین هنگامی که راجع به جایگاه م

چیزی باالتر از معتقدات مذهب مسـیح نیسـت لـیکن «: آورد یم، گوید ادیان سخن می
ك کردن مردم به یکدیگر و تولید محبت در دلها از آسمان نازل یاین مذهب که برای نزد 

مایل است مردم بعد از معتقدات مذهبی بهترین اصول و قوانین سیاسـی را داشـته ، شده
  .)۶۶۷، همان(» باشند که در سایه آن بتوانند به راحتی زندگی کنند

آقـای بیـل پـس از «: گویـد او همچنین در جایی دیگر در انتقاد به اظهارات ِبیل می
دهـد و  گویـد دیانـت مسـیح را نیـز مـورد سـرزنش قـرار می تمام ادیان ناسزا می  اینکه به

ل یتشـک گوید مسیحیان حقیقی و آنهائی که واقعا دارای ایـن دیانـت هسـتند قـادر به می
ای اسـت؟ بـرای چـه مسـیحیان  یـدهاین چـه عق. باشند نمی، دوام نماید دولتی که بتواند

نی هسـتند کـه در صورتی که آنها کسـا ی تشکیل داده و آنرا اداره کنند؟توانند دولت نمی
دهنـد و بـه  کمال جدیت این وظائف را انجام مـیشناسند و با  وظایف خود را خوب می

بیشتر به مذهب ایمان داشـته باشـند بـه  حقوق دفاع طبیعی از کشور آشنا و به نسبتی که
 همچنـین شـاهنیانس و زیـار .)۶۷۴، همان(» همان نسبت عالقه آنها به میهن زیادتر است

آثـار «: انـد آورده» ای متعهـد اسـت؟ آیا منتسکیو نویسنده« در پژوهشی با عنوان )۱۳۹۷(
که ، ای ایرانیه در نامه، چه در سفرنامه نویسی. منتسکیو منعکس کننده حقیقت نیستند

حاوی ذهن باوری او در تاریخ است و چـه در روح القـوانین کـه حـاوی تـاریخ بـاوری 
، انـد ای متعهـد شـمرده با آنکـه برخـی او را نویسـنده، تعهد در نوشتار منتسکیو. اوست

آثـار منتسـکیو در بیـان حقیقـت : نتیجـه عبـارت از ایـن اسـت کـه. سؤال برانگیز است
  .)۱۳۹۷: ۱۰۷، انس و زیارشاهنی(» خالف واقع است

تـوان او را  ین اظهـارات منتسـیکو در آثـارش نمـیها و هم چن با توجه به این پژوهش
ای متعهد و بدون قضاوت ارزشی در آثارش دانسـت و همـواره عالقـه بـه دیـن  نویسنده

هـای  دیـدگاه وی فـارغ از آمـوزه. مسیحیت و جانبداری از آن در کتب او مشهود است
این دیـدگاه بـا . ی است و تنها به بعد اجتماعی و دنیوی امور پرداخته استدینی و مذهب
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  . تک بعدی و سطحی نگر است، غفلت از پرداختن به امور دینی و مذهبی

 عدم شناخت صحیح شرق -۶-۴
در مـوارد متعـددی بـه  شناخت ناقص و نادرست از جوامع شرقی در آثـار منتسـکیو

یـن موضـوع اتکـای بـیش از حـد او بـه سـفرنامه از جمله علل اصـلی ا. خورد چشم می
. افرادی مانند تاورنیه و شاردن و عدم شناخت میدانی و نزدیک او از جوامع شرقی است

هـای ایرانـی منتسـکیو بیـان  نامـهای بـا عنـوان ایـران در  در همین رابطه هاشمی در مقاله
: کند می

، ان غربـی و یونـانی بـودهاطالعات او درباره شرق محدود به آثار مورخان و سیاح« 
در بـاره احـوال و آداب . بنابراین شناخت او از ایران نیز بسیار سطحی و کـم عمـق بـود

اند و اخبار مشـهور در میـان  پیموده -هایی که راه مبالغه را  صرفأ بر سیاحت نامه، ایرانی
مهـم  آنچه که در این بین برایش. اکتفا نموده است، اند عوام و خواص را منعکس کرده

  )۱۳۸۴، هاشمی(» بوده اثبات اصول تفکر سیاسی و اجتماعی خویش بوده است

عشقی در پژوهش خود به چند نمونه از اشتباهات او در رابطه با جوامع شرقی اشـاره 
) ...ربکـا و ازبـک و( های تاتاری در رمان هزار و یک شب استفاده از نام: کرده است
، ن در معادل سازی تاریخ میالدی و هجری و شمسیاشتباه کرد، های ایرانی به جای نام

قـانون ، )۳۴نامـه ( عنـوان پیـامبرهبـ با حضـرت محمـد اشتباه گرفتن حضرت علی
سـرا را دانـد در حـالی کـه وجـود حـرم ری را برای ازدیاد جمعیت مفیـد مـیچهار همس

  .)۱۳۸۹، عشقی(داند قی میمنسوخ و غیر اخال

وامـع شـرقی نداشـته و منتسکیو شناخت دقیقـی از ج ست کها گر ایناین موارد بیان
هـای او را در رابطـه جوامـع شـرقی و آداب  هـا و داوری توانسته قضـاوت این موضوع می

 . رسوم و ادیان آنان از جمله اسالم دچار خدشه نماید

 نظریه استبداد شرقی -۶-۵
ست نظریه یکی از آرای مخصوص مورخان و فیلسوفان غربی که در آثار آنها آمده ا

استبداد شرقی به معنی مترقی بودن تمـدن غربـی در مقابـل بربریـت و وحشـی انگـاری 
تمدن عالی و متکامل در ، به عبارت دیگر در این نظریه تمدن غربی. تمدن شرقی است
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شرقی بـر احسـاس حیـوانی در برابـر بر طبق این نظریه استبداد . برابر سایر تمدن هاست

غربی بر خرد و منطق انسانی استوار است! بر همـین مبناسـت ر یعنی ترس و استبداد طخ
 کننـدکه آنها استبداد غربی را منور و استبداد شـرقی را تاریـک و مـوحش خطـاب مـی

.)۱۳۸۴، هاشمی(
از . استبداد شرقی از خصایص ذاتی تمدنی شرقی و سیاسـت همیشـگی آنـان اسـت

ئولوژیک و همراه با سوگیری و های شرقی و غربی نوعی برخورد اید آغاز برخورد تمدن
عـدم . گردیـد شـکل گرفـت شناخت نادرست آنان از یکـدیگر مـی دشمنی که موجب

گفتگو و نگاه خصمانه در میان آنان از اصلی ترین عوامـل شـکل دهنـده ایـن موضـوع 
خـورد و  ری از آثار شرق شناسان به چشم مـینگاه تحقیر آمیز به شرق در میان بسیا. بود

در ابتدا بیشتر به دنبال تجارت و کسـب سـود از جوامـع شـرقی بودنـد تـا سیاحان غربی 
 . توان به شاردن سیاح عصر صفوی اشاره کردبرای مثال می؛ تحقیق و پژوهش

هـا  ها یا به عبارت درسـت تـر شـرق سـازی رسد که این شرق شناسی نظر میچنین به
مپراتـوری عثمـانی بـر های صلیبی و تسـلط ا جنگ. ریشه در وقایع تاریخی داشته است

شـمار س از جملـه ایـن وقـایع بـههای زیادی از اروپا و فروپاشی امپراتـوری بیـزان قسمت
هـای شـرق شناسـی  هـای کلیسـایی و نظریـه تمامی این مسـائل در کنـار خطبـه. رود می

 . شود ر نظر غربیان میموجب تیره و تارشدن بیشتر جوامع شرقی د

ایـن . گرددتبداد شرقی به هردوت و آثارش باز میاز لحاظ تاریخی شالوده نظریه اس
های صلیبی و برتری امپراتوری عثمانی بر اروپاییان آشکارتر بیـان  نظریه در دوران جنگ

در قـرون شـانزدهم و . ای رسمی درآمد شد و در دوران بعد از رنسانس به صورت نظریه
اسـتبدادی تصـور  هـای شـرقی را هفدهم سیاحان و گردشگران اروپایی زیربنـای دولـت

 . دانستند تر از استبداد غربی میتر و وسیعکردند و این استبداد را فراگیر  می

او جوامـع شـرقی و . منتسکیو اهمیت زیادی برای نظریـه اسـتبداد شـرقی قائـل بـود
دانست در صورتی که جوامـع مسـیحی  زده و عقب مانده می مواره استبداداسالمی را ه

در . دانسـت ی را از این استبدادزدگی مبـرا مـیی پروتستاناروپایی علی الخصوص مسیح
پیوند با نظریه استبداد شـرقی نظریـات جدیـدتری در دوران مـدرن در رابطـه بـا جوامـع 
شرقی بیان شد که هر چند ادعای آنها تحلیل و بررسی جوامع شـرقی بـود امـا در عمـل 
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ع غربـی بـر آنهـا و در محملی برای انکار کامل فضایل جومع شرقی و بیان برتری جوامـ
له هنگـامی کـه منتسـکیو و بسـیاری از أایـن مسـ. هـا بـود راستای اهداف سیاسی غربی

روحیـات و طبیعـت اروپاییـان سـخن معاصران او در رابطه با تناسـب اسـتبداد غربـی بـا 
. نمایاندبیشتر رخ می، گویندمی

ه از دین مسیحیت های برخواست های اروپایی هم عصر منتسکیو به عنوان حکومت دولت
ــا  و نماینــدگان کلیســا در ظلــم و ســتم و اســتبداد کمتــر از ســایر دولــت هــای اروپــایی و ی

امـا همـواره منتسـکیو و همفکـران او تـالش . های اسالمی هم دوره آنـان نبودنـد حکومت
البتـه در ایـن . داشتند که این رفتارهای ناپسند را به ادیان و طبیعـت شـرقیان منتسـب بداننـد

عنوان ادیان الهی همواره مبرا از این گونـه ی نیست که دین اسالم و مسیحیت بهشک موضوع
 . ها را باید صرفا به خود آنها نسبت داد اند و رفتار حکام این دولت ها بوده از ظلم و ستم

 گیری نتیجه
 ماعی فراوانی را برای ادیان بـرمنتسکیو در کتاب روح القوانین خود کارکردهای اجت

د که محقـق در پـژوهش حاضـر سـعی نمـوده ایـن کارکردهـا را بـا رویکـردی شمار می
 . انتقادی مورد بررسی قرار دهد

آن هم از نوع مادی را مالک برتـری ، منتسکیو در تحلیل خود انتفاع اجتماع از دین
جه های ادیان را صرفا با سـن به عبارت دیگر او احکام و توصیه. داند ادیان بر یکدیگر می

این رویکرد منتسـکیو انتقـاداتی از جملـه تقلیـل . نماید جتماعی آنها بررسی میکارکرد ا
اسـالم و هم چنـین هنگـامی کـه از دیـن . آورد و ابزارنگاری دین را به همراه میگرایی 

رسـد کـه منتسـکیو رفتارهـای نادرسـت  نظـر مـیبـه، آورد نقایص آن سخن به میـان مـی
اند را مـالک شـناخت  تاریخ اسالم بودهمسلمانان علی الخصوص حکام ظالمی که در 

. گردد که تحلیل او به دور از واقعیات باشـد این موضوع سبب می. خود قرار داده است
هـای او در بعضـی از مـوارد  هم چنین علقه او به دین مسیحیت سـبب شـده کـه تحلیـل

یو نتوانسـته منتسـک، بنابراین به نظر نگارنده. نظر برسدبا سوگیری بهدارانه و همراه جانب
تببینی صحیح و مبتنی بـر واقعیـت از کارکردهـای اجتمـاعی ، آن گونه که شایسته است

 . ادیان ارائه دهد
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