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ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ - ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش.۱۴۰۰/۰۸/۱۰ :
 .١اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ رﺿﻮی ).(msm.soltanieh@razavi.ac.ir
 .٢داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ داﻧـﺶ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺴـﻠﻤﯿﻦ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم اﺳـﻼﻣﯽ رﺿـﻮی )ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه
ﻣﺴﺌﻮل( ).(Salimimohammadali1@gmail.com

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﺑـﺮ ﺳـﺎﯾﺮ اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان و
ﺣﺘــﯽ ﺳﯿﺎﺳــﺘﻤﺪاران ﮔﺬاﺷــﺘﻪ دارد .او در ﮐﺘــﺎب ﺧــﻮد ﺑــﻪ ﻧــﺎم روح اﻟﻘــﻮاﻧﯿﻦ
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺑﺮای ادﯾـﺎن ﺑﺮﻣـﯽﺷـﻤﺎرد .ﻣﺤﻘـﻖ در ﭘـﮋوﻫﺶ
ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی اﻧﺘﻘﺎدی و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪای
ﺑﻪ ﺗﺒﺒﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ ﺑﭙﺮدازد .ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ وی در ﺑﺮرﺳـﯽﻫـﺎی ﺧـﻮد
در ﻣﻮرد دﯾﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ وﺟﻮد ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﻣﻌﺘـﺪل ﺑـﺎ ﻣـﺬﻫﺐ
ﻣﺴﯿﺢ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣـﺖ اﺳـﻼم ،ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﻣـﺬﻫﺐ ﮐـﺎﺗﻮﻟﯿﮑﯽ ﺑـﺎ
رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺐ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری ،ﻟﺰوم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﻼﻗـﯽ
ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ...اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣـﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﺪانﻫـﺎ اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ .آﻧﭽـﻪ
ﻣﻨﺘﺴــﮑﯿﻮ ﺑــﻪﻋﻨ ـﻮان ﮐﺎرﮐﺮدﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ دﯾ ـﻦ ﺑﺮﺷــﻤﺮده اﺳــﺖ ،ﮔﻮﯾ ـﺎی ﻧﮕــﺎه
ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﯾﺎ اﺑﺰاراﻧﮕﺎراﻧﻪ او در دو ﺳﺎﺣﺖ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﮐـﺎرﮐﺮد آن و

ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ دﯾﻦ ﺑﻪ اﻣﺮ دﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ او از
اﺳﻼم ،ﻧﺎﻗﺺ و ﺑﺮ اﺳﺎس رﻓﺘﺎر ﺣﮑﺎم و ﺧﻠﻔﺎی ﻇﺎﻟﻢ در ﻃـﻮل دورهﻫـﺎی اﺳـﻼﻣﯽ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺒﺪاری و ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻋﻼﯾـﻖ ﻣـﺬﻫﺒﯽ در
ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻣﻮر ،ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎدات وارد ﺑﺮ وی اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ ،دﯾﻦ ،ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﮐﺘﺎب روح اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤـﻮاره ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان ﻗـﺮار
داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آرای ﻣﺮدم اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ
را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺪرن ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﭼﻨـﺎن ﮐـﻪ ﻧﻈﺮﯾـﺎت او از
ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎن و ﺳﯿﺎﺳـﺖﻣـﺪاران ﺑـﻮده
اﺳﺖ )ﻣﺮﮐﺰ ﻣـﺎﻟﮑﯿﺮی .(۱۵۶ ،۱۳۹۴ ،ﻫﻢ ﭼﻨـﯿﻦ ﻧﻈـﺮات وی در ﺑـﺎب اﯾـﺮان ﺷﻨﺎﺳـﯽ و ﺷـﺮق
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮرﺧﯿﻦ و ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .اﺛـﺮ ﮔـﺬاری
ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ در ﻣﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ او در ﺗـﺎرﯾﺦ
ﮔﺬار ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری از ﻋﻠﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت اوﺳﺖ
)اﺳـﺪﯾﺎن .(۲۵ ،۱۳۹۵ ،ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮش اﻟﮕﻮی ﺟﻤﻬـﻮری و ﺗﺮﮐﯿـﺐ آن ﺑـﺎ اﺳـﻼم ﭘـﺲ از
وﻗﻮع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮورت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑـﻪ ﻧﻈﺮﯾـﺎت او در
ﺑﺎب دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از دو ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ در ﮐﺘﺎب روح اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ادﯾﺎن و آﺛﺎر و
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ ﭘﺪﯾـﺪهﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺷـﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮان ادﯾﺎن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺛﺮﮔـﺬارﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾـﺪهﻫـﺎ در ﻣﯿـﺎن ﺳـﺎﯾﺮﯾﻦ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ.
آﻣﻮزهﻫﺎ و دﺳﺘﻮرات ﻫﺮ ﯾﮏ از ادﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺳـﻌﺎدت و ﯾـﺎ ﺷـﻘﺎوت اﺧـﺮوی
ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و ﯾﺎ رﮐﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی ﭘﯿﺮوان آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد .آﻧﭽﻪ ﻣﻼک ﻗﻀﺎوت ﻣﻨﺘﺴـﮑﯿﻮ در
ﻣﻮرد ادﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻓﺎرغ از زﻣﯿﻨـﯽ و ﯾـﺎ آﺳـﻤﺎﻧﯽ ﺑـﻮدن آﻧﻬـﺎ ،ﻣﺰﯾـﺖﻫـﺎ و آﺛـﺎر
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآوردﻧﺪ )ﻣﻨﺘﺴـﮑﯿﻮ،(۱۳۲۲ :۶۶۵ ،
ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻀﺮاﺗﯽ را ﮐﻪ ادﯾﺎن ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورﻧـﺪ ،ﻣـﯽﺗـﻮان ﻫﻤـﺎن ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی

 -۱ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾـﺮ در آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
)ﺑﺨﺸﺎﯾﺸﯽ اردﺳﺘﺎﻧﯽ ،اﺣﻤﺪ) (۱۳۸۸ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻟﻤﯿﺮی ،اﺣﻤـﺪ ) ،(۱۳۹۴،ﺷـﺎﻫﻨﯿﺎﻧﺲ ،آﯾـﺪا ،زﯾـﺎر ،ﻣﺤﻤـﺪ
) ،(۱۳۹۷،ﻣﻘﯿﻤﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ ) ،(۱۳۸۶،ﻣﻄﻬﺮی ﺧﻮاه ،ذﺑﯿﺢ ) ،(۱۳۹۴،اﺳﺪﯾﺎن ،اﺣﻤﺪ ) ،(۱۳۹۵،ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺑﻬﺰاد
) ،(۱۳۸۴،ﻋﺸﻘﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ .(۱۳۸۹،

 -۲ﭘﺮﺳﺶ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ،در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﯾـﮏ ﭘﺮﺳـﺶ اﺻـﻠﯽ وﺟـﻮد دارد .ﭼـﻪ
اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻦ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ وارد اﺳﺖ؟

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻦ از دﯾﺪﮔﺎه...

ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آنﻫﺎ در ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮد .ﮐﺎرﮐﺮد در ﻧﮕﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑـﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮآوردن ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﯾـﺎ ﻣﺠﻤـﻮع ﻧﯿﺎزﻫـﺎی
ﻧﻈﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد )رﯾﺘﺰر .(۴۳۲ :۲۰۱۷ ،در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﻦ ﭼﻬـﺎر ﻧﻈﺮﯾـﻪ وﺟـﻮد دارد:
اول ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ اﻓﯿﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ؛ دوم ،ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮ اﯾـﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﮐـﻪ دﯾـﻦ در
زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ،ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد؛ ﺳﻮم ،ﻋﺪهای ﺑﺮای دﯾﻦ ،ﻧﻘﺶ ﺣـﺪاﻗﻠﯽ و ﻓـﺮدی ﻗﺎﺋـﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻬﺎرم ،ﻣﺘﻔﮑﺮان اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮ اﯾـﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﮐـﻪ دﯾـﻦ ﺑـﺮای اﻧﺴـﺎن در ﻋﺮﺻـﻪﻫـﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽ ،اﻋﻢ از ﻓﺮدی ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،دﻧﯿـﻮی ،اﺧـﺮوی ،ﺟﺴـﻤﯽ و روﺣـﯽ ﻧﻘـﺶ
ﺳﺎزﻧﺪه و ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ آﻓﺮﯾﻦ دارد )ﻣﻄﻬﺮی ﺧﻮاه.(۷۹۶ :۱۳۹ ،
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻣﺠﻤـﻮع ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ادﯾﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕـﺮ
ﻣﺤﻘﻖ در ﭘﯽ آن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ادﯾﺎن را در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎمﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻗـﻮاﻧﯿﻦ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﻮزهﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ آﻧﻬـﺎ را از دﯾـﺪﮔﺎه ﻣﻨﺘﺴـﮑﯿﻮ
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.

 -۳روش ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﻓـﻮق ،ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ،از ﻧـﻮع اﮐﺘﺸـﺎﻓﯽ و
اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دارای ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺧﺎص ﻧﯿﺴﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣـﯽﺗـﻮان ﭼﻨـﯿﻦ ﻧﻈـﺮ
داد ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺮ اﺳـﻼم اﺻـﯿﻞ ﻧﺒـﻮده و ﮐـﻨﺶﻫـﺎی ﺣﮑـﺎم ﺑـﻼد
اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳـﺖ .در ﺑﺮرﺳـﯽ ﺣﺎﺿـﺮ ،ﺗـﻼش
ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،ﺑـﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺮاﺟﻊ دﺳﺖ اول اﻧﺠﺎم ﺷـﻮد .ﺑـﺎ ﺗﻮﺻـﯿﻒ دادهﻫـﺎ و اﺳـﻨﺎد و
ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدد.

 -۴ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

 -۱-۴ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرﮐﺮد
»ﮐﺎرﮐﺮد« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ  Functionاﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻻﺗـﯿﻦ دارای ﻣﻌـﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ،ﮐﺎر ،وﻇﯿﻔﻪ ،ﻓﺎﯾﺪه ،اﻧﮕﯿﺰه ،ﻏﺎﯾﺖ ،ﻧﯿﺖ ،ﻧﯿﺎز ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺗﺎﺑﻊ و ﭘﯿﺎﻣﺪ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎر ،وﻇﯿﻔـﻪ و ﻧﻘـﺶ ﺗﺄﮐﯿـﺪ دارﻧـﺪ )ﺗﻮﺳـﻠﯽ،
 .(۲۱۶ :۱۳۷۱ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﻦ در اﺻﻄﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎت ،ﻏﺎﯾﺎت و اﻏـﺮاض،
آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎت ﭘﻨﻬﺎن و آﺷﮑﺎر و ﻣﻘﺼﻮد و ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺼﻮد دﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗـﻮام ،ﺑﻨـﺎ و
ﺗﻌﺎدل آن را در ﭘﯽ دارد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮐﺮد در اﺻﻄﻼح ﮐﺎر ﮐﺮدﮔﺮاﯾﯽ اﺛﺮی اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد )اﺳﮑﯿﺪﻣﻮر.(۱۴۲ :۱۳۷۲ ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎرﮐﺮد در ﻣﻨﻄﻖ ﮐﺎرﮐﺮدﮔﺮاﯾﯽ اﺛﺮ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾـﺪه ﺑـﺮ
ﺛﺒﺎت ،ﺑﻘﺎ و اﻧﺴﺠﺎم ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻣﻘﺼﻮد از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی دﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ،
ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺛﺎر ،ﺧﺪﻣﺎت و ﻧﻘﺶﻫﺎی دﯾـﻦ در اﺟﺘﻤـﺎع اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ﻣﻘﺼـﻮد از
ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﻦ ،اﺛﺮ و ﺗﺤﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 -۲-۴ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﻦ
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ واژه ،ﺟﺰء ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻘـﺎش و ﮔﻔﺘﮕـﻮی ﺻـﺎﺣﺐﻧﻈـﺮان

ﻗﺮار داﺷﺘﻪ )ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی (۲۸ ،۱۳۶۵ ،و ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺟﻬـﺖ ،ﺗﻌـﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻨـﻮﻋﯽ از آن
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ» ،دﯾﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺳـﺎده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﮐﺴـﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ دﯾﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )راﺑﺮت ا .ﻫﯿـﻮم .(۱۸ ،۱۳۷۲ ،دﯾـﻦ در ﻟﻐـﺖ ﺑـﻪ
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺜﻞ ﺟﺰا ،اﻃﺎﻋﺖ ،ﻗﻬﺮ و ﻏﻠﺒﻪ ،ﻋﺎدت ،اﻧﻘﯿﺎد ،ﺧﻀـﻮع ،ﭘﯿـﺮوی و ﻣﺎﻧﻨـﺪ
آﻧﻬﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ آﯾﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از آﻧﻬـﺎ ﻣﻌﻨـﺎی ﺟـﺰا ،ﺷـﺮﯾﻌﺖ و
ﻗﺎﻧﻮن ،ﻃﺎﻋﺖ و ﺑﻨﺪﮔﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﯿﻮک ﻋﻠﯿﺰاده.(۶۶ ،۱۳۷۱ ،
اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻄﻼﺣﯽ را ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ذﮐﺮ ﮐﻪ »دﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻋﻘﺎﯾـﺪ ،اﺧـﻼق،
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮای اداره اﻣـﻮر ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻧﺴـﺎﻧﯽ و ﭘـﺮورش اﻧﺴـﺎنﻫـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ«
)ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ (۹۵ ،۱۳۷۳ ،در اﺻﻄﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ذﮐـﺮ ﮐـﺮد ﮐـﻪ
دﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دﺳﺘﻪای ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ از ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣـﻮر ﻻﻫـﻮﺗﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺮو آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ در
ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﻏﯿﺮ
ﺑﺎورﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ و روش ِ
ﻗﺎﺑﻞ ِ
ِ ِ
ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع اﺧﻼﻗﯽ واﺣﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﺖ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ )دورﮐﯿﻢ.(۶۳ ،۱۳۸۳ ،

ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ در اﺛﺮ ﺧﻮد ﻧﻈﺮاﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ادﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻫـﻢ ﭼﻨـﯿﻦ
ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﯾﺎ رد اﯾﻦ ﺗـﺄﺛﯿﺮات ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .در اﯾـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن ﺗﻌـﺪادی از ﻧﻈﺮﯾـﺎت
ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ادﯾﺎن در اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:

 -۱-۵ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺴﯿﺢ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﺑـﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼم
ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ در ﻣﻄﻠﺒﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻦ اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﺣﮑﻤﺮاﻧـﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮاﯾـﺎن ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑـﻪ آنﻫـﺎ ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽﮐﻨـﺪ» :در
ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺴﯿﺢ ﭼﻮن ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدﯾﺪه ﺳﻼﻃﯿﻦ و زﻣﺎﻣـﺪاراﻧﯽ ﮐـﻪ دارای اﯾـﻦ
ﻣﺬﻫﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎ ﻣﻠﺖ ﺧﻮﯾﺶ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ از آﻧﻬﺎ دوری ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺷﻨﺎ و از اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻦ از دﯾﺪﮔﺎه...

 -۵ﻧﻈﺮات ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ادﯾﺎن

و ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮل ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾـﺎدﺗﺮ اﺳـﺖ .زﻣﺎﻣـﺪاران و ﺳـﻼﻃﯿﻦ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و از ﻣﻠﺖ ﺧﻮد دور ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣـﺬﻫﺐ
ﻣﺴﯿﺢ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﻮدﺳﺮی ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻣﺮدم ﻧﻤـﯽﺷـﻮﻧﺪ و ﭼـﻮن ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ آﻣﯿـﺰش ﺑـﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺠﺐ و ﺣﯿﺎی آﻧﻬﺎ زﯾﺎدﺗﺮ ،ﺧﻮﻧﺨﻮاری آﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .و ﺑـﺎﻷﺧﺮه ﺑـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺴﯿﺢ ﻇﺎﻫﺮا ﺟﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻌﺎدت ﺟﺎوﯾﺪان ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻌﺎدت دﻧﯿﺎی ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﻨﻈﻮر
دﯾﮕﺮ ﻧﺪارد ،وﺳﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ« )ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ.(۶۶۹ :۱۳۲۲ ،

 -۲-۵ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺧﻼق ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و اﺳﻼم

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ و آﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﺎم اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و اﺳﻼم و ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ
آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺳـﺒﺐ ﺗﻌـﺪﯾﻞ اﺧﻼﻗـﯽ و در ﻣﻘﺎﺑـﻞ آﻣـﻮزهﻫـﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺒﺐ ﻏﻠﻈﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .او در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺴﯿﺢ و اﺳﻼم ﺑـﺮ ﻣـﯽﺧـﻮرﯾﻢ ،ﺑـﺪون ﺗﺮدﯾـﺪ اﯾـﻦ ﻓﮑـﺮ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺴﯿﺢ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﻣـﺬﻫﺐ ﻣﺴـﯿﺢ اﺧـﻼق را ﺗﻌـﺪﯾﻞ و ﺑـﺮ
ﻋﮑﺲ ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻼم ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺧﻼق ﻣﯽﺷﻮد« )ﻫﻤﺎن.(۶۷۰ ،
ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی ﺑﺸﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺎﺗﺤﯽ دﯾﺎﻧﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﻐﻠـﻮب
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .دﯾﺎﻧﺖ اﺳﻼم ﮐﻪ ﺑﻪ زور ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷـﺪه ﭼـﻮن اﺳـﺎس آن
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺟﺒﺮ و زور ﺑﻮده ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺨﺘﯽ و ﺷﺪت ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺧﻼق و روﺣﯿﺎت ﻣﺮدم را
ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ« )ﻫﻤﺎن.(۶۷۰ ،

 -۳-۵ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺬﻫﺐ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺐ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺑﺎ
رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری
ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ در آرای ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻓﮑﺎر ﻣﻮﺟﻮد در ﻣـﺬﻫﺐ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿـﮏ
ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ روح ﺗﻌﺒﺪﮔﺮاﯾﺎﻧــﻪ ﻣﻮﺟــﻮد در آن ﺗﻨﺎﺳــﺐ ﺑﯿﺸــﺘﺮی ﺑــﺎ رژﯾــﻢﻫــﺎی ﺳــﻠﻄﻨﺘﯽ و
اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ دارد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﮑـﺎر و ﻋﻘﺎﯾـﺪ ﻣـﺬﻫﺐ ﭘﺮوﺗﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ روح اﻋﺘـﺮاض
ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد :وﻗﺘـﯽ
دﯾﺎﻧﺘﯽ در ﮐﺸﻮری ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎ رژﯾـﻢ و ﻃـﺮز ﺣﮑﻮﻣـﺖ آن ﮐﺸـﻮر ﻣـﺄﻟﻮف و
ُ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن رژﯾﻢ اﻟﻔﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ اﺳﻠﻮب ﺣﮑﻮﻣـﺖ دﯾﮕـﺮی

 -۴-۵آﺛﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ در آﺛﺎر ﺧﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﻼﻗـﯽ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﻄﺒﺎق ﺳﺒﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان آن ﻣﺬﻫﺐ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻮﻋﺎن ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .او در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽﮐﻨـﺪ» :در
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻻزم اﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑـﺎ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ اﺧﻼﻗـﯽ
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﻮد زﯾﺮا ﻣﺬﻫﺐ وﻟﻮ اﯾﻨﮑـﻪ ﻧـﺎﺣﻖ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﺿـﺎﻣﻦ اﻣﺎﻧـﺖ و درﺳـﺘﯽ اﻧﺴـﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺬﻫﺐ ﭘﮕﻮ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻚ ﻣﺬﻫﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﺴﻦ را
دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻄﺒﯿـﻖ ﻣـﯽﺷـﻮد و اﺻـﻮل آن ﻋﺒـﺎرت از اﯾﻨﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺆﻣﻨﯿﻦ
ﻫﯿﭽﮑﺲ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺳـﺮﻗﺖ ﻧﮑﻨﻨـﺪ و از ﻧﺎﭘـﺎﮐﯽ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧـﺪ و ﮐـﺎری ﻧﮑﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻦ از دﯾﺪﮔﺎه...

را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رژﯾﻢ دﯾﮕﺮی را ﻫﻢ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد.
دو ﻗﺮن ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ ﯾﻚ واﻗﻌﮥ ﻧﺎﮔﻮار در دﯾﺎﻧﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺎدث ﺷﺪ و آﻧـﺮا ﺑـﻪ دو
ﻣﺬﻫﺐ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﻚ و ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮد .ﺳﮑﻨﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ اروﭘﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﭘﺮوﺗﺴـﺘﺎن را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﮑﻨﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻨﻮب ﮐﻪ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻋﻠﺘﺶ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﮑﻨﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ دارای روح اﺳﺘﻘﻼل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﮑﻨﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻨـﻮﺑﯽ
آن روح را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا دارای رﺋﯿﺲ ﻧﯿﺴـﺖ ﺑـﺎ روﺣﯿـﻪ آﻧﻬـﺎ
ﻣﻮاﻓﻖﺗﺮ اﺳﺖ ﺗـﺎ ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﻣﺜـﻞ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿـﻚ ﮐـﻪ رﺋـﯿﺲ روﺣـﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼـﯽ دارد .ﺣﺘـﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﺠﺎد اﯾـﻦ ﻣـﺬﻫﺐ ﺷـﻮرشﻫـﺎﯾﯽ ﺑﺮﭘـﺎ
ﺷﺪ .آن ﺷﻮرشﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ رژﯾﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻧﺠﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ .ﻟـﻮﺗﺮ ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﭘﯿﺸـﻮاﯾﺎن
ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن اﺳﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﻧﻬﻀﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈـﺮ ﺷـﺎﻫﺰادﮔﺎن اداره
ﻣﯽﺷﺪ و آﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﻧﺪارد ﻧﺒﻮدﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺟﻬـﺖ
ﻟﻮﺗﺮ ﻧﺎﭼﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد را ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺴﯿﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻃﺮ ﯾـﻖ ﻗـﺪرت
رﺋﯿﺲ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻨﻮی روی ﻧﻬﻀﺖ ﻟﻮﺗﺮ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺎﻟﻮن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن
ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﻧﻬﻀﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬـﺖ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﺪون ﯾﻚ ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﻬﻀﺖ را ﺑﻪوﺟﻮد آورﻧﺪ ،ﻟﺬا ﮐﺎﻟﻮن ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد
را ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺣﻮارﯾﻮن ﮐﺮد )ﻫﻤﺎن.(۶۷۳ ،

ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮان ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﯿﺮ و دارای ﻧﺨﻮت اﺳﺖ رﺋـﻮف و ﻣﻼﯾـﻢ ﺷـﺪه و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﯿـﺮه ﺑﺨﺘـﺎن ﺗـﺮﺣﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ« )ﻫﻤﺎن.(۶۷۶ ،

 -۵-۵ﻧﺘﺎﯾﺞ و آﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ رواﻗﯿﺎن

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ او از آﻣـﻮزهﻫـﺎی
ﻣﮑﺘﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ و اﺧﻼﻗﯽ رواﻗﯿﺎن اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﻣﮑﺘـﺐ ،زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﻮد را
وﻗﻒ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره از زرق و ﺑﺮق دﻧﯿﺎ ﻣـﯽﮔﺮﯾﺰﻧـﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾـﺎن
زﯾﺎدی ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از آﻣﻮزهﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮد ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ ﺑﺎر آوردهاﻧﺪ .او
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﻠﻚﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﭼﻨﺪی در ﻣﯿـﺎن اﻓـﺮاد ﺑﺸـﺮ
ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﻚ از آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﯾـﻚ ﻣـﺬﻫﺐ داﻧﺴـﺖ .در ﻣﯿـﺎن ﻣﺴـﺎﻟﻚ
ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ادوار ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ ،ﻫﯿﭻ ﯾﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﻌﺎدت ﻧـﻮع ﺑﺸـﺮ
ﺑﻬﺘﺮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮ از ﻣﺴﻠﻚ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﻪ زﻧﻮن آﻧﺮا وﺿﻊ ﮐﺮد ﻧﺒـﻮد .ﻣـﻦ اﮔـﺮ ﯾـﻚ ﻣﺴـﯿﺤﯽ
ﻧﺒﻮدم ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺴﻠﻚ ﻓﻠﺴﻔﯽ زﻧﻮن ﯾﮑﯽ از ﺑـﺪﺑﺨﺘﯽﻫـﺎی ﻧـﻮع
ﺑﺸﺮ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺴﻠﻚ ﺑﺰرگ ،ﮐﺮاﻫﺖ و ﻧﻔﺮت از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﮕﺮ ﻧﻔﺮتﻫﺎ
و ﮐﺮاﻫﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ذاﺗﻪ ﺟﺰء ﺧﺼﺎﺋﻞ ﺧﻮب و ﻓﻄﺮی ﺑﺸـﺮ اﺳـﺖ .از ﻗﺒﯿـﻞ ﮐﺮاﻫـﺖ از
ﻋﯿﺶ و ﻋﺸﺮت زﯾﺎد و ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ درد و رﻧﺞ و ﻏﯿﺮه .ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﯿﻦ ﭘﯿـﺮوان اﯾـﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻚ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺮدان ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻣـﺪ و در ﺳـﺎﯾﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤـﺎت
اﯾﻦ ﻣﺴﻠﻚ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮران ﺑﺰرگ و ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻃﺮﻓـﺪاران ﻣﺴـﻠﮏ
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
ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﻘﻮق ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻋﻘﯿﺪه داﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮای ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و وﻇﯿﻔﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦﮐـﺎر
ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻘﯿﺪهﺷﺎن اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻫﻤـﺎن ﮐـﺎر ﮐـﺮدن ﭘـﺎداش زﺣﻤـﺖ
آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭘﺎداش در ﺧﻮد زﺣﻤﺖ و ﻣﺠﺎﻫﺪت اﺳﺖ و ﻫـﺮ ﭼـﻪ دﯾﮕـﺮان
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ آﻧﻬﺎ زﯾﺎدﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ« )ﻫﻤﺎن.(۶۷۶ ،

 -۶-۵راﺑﻄﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻦ از دﯾﺪﮔﺎه...

ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑـﺮ اﺣﮑـﺎم
و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﺖ .او ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮی در ﺷﮑﻞ ﮔﯿـﺮی
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ آن ﺷـﺮاﯾﻂ اﺳـﺖ .او ﺑـﺮای اﺛﺒـﺎت ﺳـﺨﻦ ﺧـﻮد
ﺗﻌﺪادی ﻣﺜﺎل ﻣﯽآورد» :در ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ اﺳـﺖ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﻘـﺎط دﯾﮕـﺮ ﺧـﻮب
ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻮﻧﺘﻪ زوﻣﺎ ﺣﻖ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺬﻫﺐ اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟﯽﻫـﺎ ﺑـﺮای ﮐﺸـﻮر ﺧﻮدﺷـﺎن
وﻣﺬﻫﺐ ﻣﮑﺰﯾﮑﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﻮب اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﻋﻘﯿـﺪه ﺗﻨﺎﺳـﺦ و اﯾﻨﮑـﻪ
روح اﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ در ﺑﺪن ﺣﯿﻮان ﺣﻠﻮل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای آب و ﻫﻮای ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد و ﺑﺮای اﻫﺎﻟﯽ آﻧﺠﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﻧﯿـﻪ در ﺟﻠـﺪ دوم ﺳـﯿﺎﺣﺖ
ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ در آﻧﺠﺎ ﺷﺪت ﺣﺮارت ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺗﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾـﻪ
ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ﻋﻠﻒ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ دارای ﺣﺸﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤـﻮاره از ﺑـﻪدﺳـﺖ
ﻧﯿﺎﻣﺪن ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﯿﻤﻨﺎک ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﺮاﺗﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﮔـﺎو در آن ﮐﺸـﻮر
روﻧﻘﯽ ﻧﺪارد و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﮔﺎوﻫﺎی ﺑﯿﭽﺎره ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﻓﻮق ﯾﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﮔﺎوﻫﺎ ﮐﻤﻚ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﺑـﺮای ﭼﻨـﯿﻦ
ﮐﺸﻮری ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﺮاﺗﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪواﺳـﻄﻪ ﺣـﺮارت آﻓﺘـﺎب
ﻣﯽﺳﻮزد ﺑﺮ اﺛﺮ آﺑﯿﺎری و اﺣﺪاث ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺑـﺮﻧﺞ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار زﯾـﺎد در ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن ﻣـﯽروﯾـﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻘﻮﻻت ﻓﺮاوان اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﻏﺬای اﻫﺎﻟﯽ را ﺑﺮﻧﺞ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻘﻮﻻت را زﯾﺎدﺗﺮ از اﻏﺬی دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﺑﻮﻟﻦ وﯾﻠﯿﺮ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﻤﺪ jﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ در ﮐﺸـﻮر
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮك ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯿﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻮک در اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﻣﻮﺟـﻮد
ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻨﮕﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﻮکﻫﺎ در آن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﯾﻦ
ﺣﯿﻮان در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﺬا ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷـﺖ ﺧـﻮك را در ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن
ﺣﺮام ﻧﻤﻮده ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ؛ ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص آﻧﮑـﻪ اﻋـﺮاب ﺑـﻪواﺳـﻄﻪ
ﺧﻮردن آب ﺷﻮر ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼی ﺑﯿﻤـﺎریﻫـﺎی ﭘﻮﺳـﺘﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺧـﻮردن ﮔﻮﺷـﺖ ﺧـﻮك

اﺳﺘﻌﺪاد اﻧﺴﺎن را ﺑﺮای اﺑﺘﻼی ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐـﻪ ﺧـﻮردن
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک را در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺣﺮام ﮐﺮده ،ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﻧﻘـﺎط ﻋـﺎﻟﻢ و ﻣـﻦ ﺟﻤﻠـﻪ ﮐﺸـﻮر
ﭼﯿﻦ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا در ﮐﺸﻮر اﺧﯿﺮ ﮔﻮﺷـﺖ ﺧـﻮک از ﻏـﺬاﻫﺎی اﺻـﻠﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ«
)ﻫﻤﺎن.(۶۹۷ ،

 -۷-۵آﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺦ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﺷﻌﺒﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﻗﺴـﻤﯽ از آن ﮐـﻪ در ﻣﯿـﺎن ﻣـﺮدم
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن رواج دارد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ روح ﺑﻌـﺪ از ﻣـﺮدن در ﺑـﺪن
ﻣﻮﺟﻮدی دﯾﮕﺮ ﺣﻠﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ .ﻣﻨﺘﺴـﮑﯿﻮ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ
آﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮب ﯾـﺎ ﺑـﺪ از
آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﯿﮑﻮ ﯾﺎ ﻧﺎﮔﻮار داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ ﻣـﺜﻼ ﯾﮑـﯽ از
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﯿﮑﻮی آن در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی را ﻃﺮف ﻧﻔﺮت ﻣـﺮدم ﻗـﺮار داده و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﺮدم ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﻔـﺲ ﻧﻤـﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﻣﮕـﺮ ﺑـﻪﻃـﻮر اﺗﻔـﺎﻗﯽ .از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪی ﮐﻪ از ﻋﻘﯿﺪۀ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن را ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ
ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ ﺟﻨﺎزه ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮ ﯾﻖ ﯾﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪﯾﺪ راه
دﯾﺎر ﻋﺪم را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد« )ﻫﻤﺎن.(۶۸۹ ،

 -۸-۵آﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻌﻤﻖ در اﺳﺮار ﺟﻬﺎن
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮات ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ در ﻣﻮرد ﻧﻤـﺎز ﺧﻮاﻧـﺪن و راﺑﻄـﻪ آن ﺑـﺎ
اﻣﻮر دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ .او ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز اﻧﺴﺎن اﻣـﻮر دﻧﯿـﻮی را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻖ و ﺗﻔﮑﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻮر اﺧﺮوی ﻣﯽﭘـﺮدازد ،ﻣﻮﺟـﺐ ﮐـﺎﻫﻠﯽ
در اﻣﻮر دﻧﯿﺎﯾﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮔـﺮدد .او در ﻫﻤـﯿﻦ راﺑﻄـﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻧﺴﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻏﺬا ﺗﻬﯿـﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و
ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﺪ و ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﺎﻧﺖ
او ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وی را وادار ﺑﻪ ﻓﮑﺮ و ﺗﻌﻤﻖ در اﺳﺮار ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﻪ او را
از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎز دارد .ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﭼﻮن ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و در اﯾـﻦ

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻦ از دﯾﺪﮔﺎه...

ﭘﻨﺞ وﻋﺪه ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ زﻧﺪﮔﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺰ در ﻓﮑﺮ ﻣﻌﺒﻮد در ﻫﯿﭻ ﻓﮑﺮی ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ،
ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻪ اﺳﺮار ﺟﻬﺎن و دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﮑﻮر ﺑﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
اﻣﻮر دﻧﯿﻮی زﯾﺎد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﯾﻚ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺘﺒﺪه ﻫﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﮑﻮﻣـﺖ
ﮐﻨﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﻢ ﻃﻮری ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻠـﻚ ذی ﻋﻼﻗـﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آنﺻﻮرت ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻣـﻮر دﻧﯿـﺎ و زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﯽ اﻋﺘﻨـﺎ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ .در
ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﺎﻧﺖ زردﺷﺖ ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ و ﺳﻌﺎدت اﯾـﺮان ﮔﺮدﯾـﺪ و از آﺛـﺎر ﻧـﺎﮔﻮار اﺳـﺘﺒﺪادی
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد وﻟﯽ اﻣﺮوزه ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻼم ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدﮔﯽ اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺬﻫﺐ از ﻟﺤﺎظ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮی در ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﻋﻘﺎﯾـﺪ آن ﻧﯿﺴـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ در
ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪی ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺻـﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ و
اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﻮد ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺎﻃﻞ و
ً
ﻣﻬﻤﻞﺗﺮﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ دارای ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﻣـﺜﻼ از ﻋﻘﯿـﺪۀ ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ ﭼﯿﻨـﯽ
ﮐﻨﻔﻮﺳﯿﻮس ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻘﺎی روح اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻋﻘﯿـﺪه ﻣـﺬﻫﺒﯽ زﻧـﻮن ﻣﺒﺘﮑـﺮ ﻓﻠﺴـﻔﻪ رواﻗﯿـﺎن
ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺮ ﻋﮑـﺲ از ﻋﻘﺎﯾـﺪ ﻣـﺬﻫﺒﯽ
ﻫﻨﺪی ﺗﺎﺋﻮ و ﻓﻮﺋﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺑﻘﺎی روح ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﺪی ﮔﺮﻓﺘـﻪاﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑﻪﺻـﻼح
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن و در ﺗﻤﺎم ادوار زﻧﺪﮔﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺸﺮ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﺑﻘﺎی
روح ﭘﯿﺪا ﮐﺮد اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺻﺤﯿﺢ ﻃﻮری ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺪ راﯾﺞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﺪ از آن
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﻫﺎ ،زﻧﻬﺎ ،ﻏﻼﻣﺎن ،رﻋﺎﯾﺎ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن در ﺻﺪد ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﺮآﻣﺪﻧـﺪ ﺗـﺎ در
دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳـﻌﺎدت ﺟﺎوﯾـﺪان ﻧﺎﺋـﻞ ﮔﺮدﻧـﺪ .ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ ﭼـﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑـﺪی از ﭼـﻪ ﻋﻘﯿـﺪۀ
ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه اﮔـﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿـﺪ
در زﻣﺮه ﭘﺎﮐﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﯽ ﮐـﻪ از
آﻧﻬﺎ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـﺮدم زودﺗـﺮ
ازدواج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪوﺟﻮد آورﻧﺪ زﯾﺮا ﻓﺮزﻧﺪان در روز ﺟﺰا ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﭘﻠـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
ﺷﺨﺺ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از روی آن ﻋﺒـﻮر ﻧﻤـﻮده و ﺑـﻪ ﺑﻬﺸـﺖ ﺑـﺮود و ﮐﺴـﺎﻧﯽﮐـﻪ ﻓﺎﻗـﺪ ﻓﺮزﻧـﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد اﻟﺒﺘـﻪ اﯾـﻦ
ﻋﻘﯿﺪه ﺻﺤﺖ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻏﻠﻂ ﺑﻮد وﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﯿـﺪ و ﺳـﺒﺐ ﻣـﯽﺷـﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ او ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ« )ﻫﻤﺎن.(۶۷۸ ،

 -۹-۵آﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روزه

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﻣﻨﺘﯿﺴﮑﯿﻮ ﺑﺮای روزه آﺛﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮ ﻣﯽﺷـﻤﺎرد .او ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ روزه ﮔـﺮﻓﺘﻦ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ آن دﺳﺖ از ﮐﺎر ﻧﮑﺸﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪان ﺧﺴﺎﺳـﺖ ﺑﻮرزﻧـﺪ .او در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ روزه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎرع ﻓﮑـﺮ
ﮐﺎر ﮐﺮدن را در ﻣﻐﺰ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺟﺎی ﺑﺪﻫﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ روزه ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻧﺒﺎﯾﺴـﺘﯽ
وﺳﯿﻠﻪ و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﮐﺎر ﻧﮑـﺮدن ﺑﺎﺷـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧـﺪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ روزه
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﺼـﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﮐـﺎر ﻋﺠﯿـﺐ و ﺧـﺎرق
اﻟﻌﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺑﺮﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ ﻓﮑﺮ را در روح ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺟﺎی
ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻏﺮض از روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺴﺎك در ﻃﻌﺎم اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﺎﯾﺪ وﺳـﯿﻠﻪای ﺷـﻮد
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺧﺴﯿﺲ و ﻟﺌﯿﻢ ﺑﺸﻮﻧﺪ« )ﻫﻤﺎن.(۶۷۹ ،

 -۶ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ادﯾﺎن
ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﺎﺳـﻨﯽ ﮐـﻪ دارد از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﺪﯾﻊ ﺑـﻮدن و ﻫـﻢ
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد ،دارای ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﻧﯿـﺰ ﻫﺴـﺖ؛ ﺧﺼﻮﺻـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺒﯿـﯿﻦ
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ادﯾﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی اﺳﺖ
ﭼﺮا ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از روشﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ
ﺟﻮاﻣﻊ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد )ﻣﻘﯿﻤﯽ (۱۰۹ ،۱۳۸۶ ،ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:

 -۱-۶ﺗﻘﻠﯿﻞ ﮔﺮاﯾﯽ )ﻧﮕﺎه اﺑﺰاری(
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ وارد ﻣﯽﮔﺮدد اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ دﯾـﺪﮔﺎه او در
ﺑﺤﺚ دﯾﻦ و ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺰاراﻧﮕﺎراﻧﻪ اﺳﺖ .او ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘـﯿﺶ ﻣـﯽرود ﮐـﻪ ﺣﺘـﯽ ﺣﮑـﻢ
روزه را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﺿﻌﻒ در روزه داران و ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺑﻬﺮه ﮐـﺎری آﻧﻬـﺎ ﻣـﻮرد اﻧﺘﻘـﺎد
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺑﻪ دﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ ﮐﻪ
در ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:

 (۱ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد و آﺛﺎر آن

.(۱۲۲ – ۱۲۳ :۱۳۷۸

ﻧﮕﺎه اﺑﺮاز اﻧﮕﺎراﻧﻪ در آرای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن و روان ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﯿـﺰ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه اﺳـﺖ.

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻦ از دﯾﺪﮔﺎه...

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻧﮕﺎه اﺑﺰارﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ ،ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺟﻮﻫﺮ دﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آن
اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد اﺑﺰاراﻧﮕﺎراﻧﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد و ﻣﺰاﯾﺎی دﯾـﻦ ﺑـﺮای ﻓـﺮد و اﺟﺘﻤـﺎع ،ﺣﻘﯿﻘـﺖ و ﺟـﻮﻫﺮ دﯾـﻦ را
ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺗﻮان راﺟﻊ ﺑﻪ دو روﯾﮑﺮد ﺣﻖﻣﺪاراﻧﻪ و اﻧﺴـﺎنﻣﺪاراﻧﻪ
در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮد .در روﯾﮑﺮد ﺣﻖ ﻣﺪاراﻧﻪ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻃﻠـﺐ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ روی ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺄﻣﯿﻦ و رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧـﻮد از راه
ﭘﯿﺮوی از دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در روﯾﮑﺮد دوم ،ﻣﻘﺼﻮد رﻋﺎﯾـﺖ اﺣﮑـﺎم و دﺳـﺘﻮرات دﯾـﻦ ﺗـﺄﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﻧﯿﻮی اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺴﺎس اﺣﺘﯿﺎج و ﻧﯿﺎز در اﻧﺴﺎن ﺳﺒﺐ ﻣﯽﮔـﺮدد ﮐـﻪ
ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از دﯾﻦ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﻧﮕﺎه اﻧﺴﺎن ﻣﺪاراﻧﻪ ،ﺧﻮد دارای دو ﻧﻮع اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿـﺎزﻫـﺎ و
رﻓﻊ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﻠﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻏﺎﯾﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ دﯾﻦ اﺳﺖ و ﻓﺮد
دﯾﻦ دار از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و در ﭘﯽ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ از راه دﯾﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .در ﻧﻮع دوم ،دﯾﻦ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار اﯾﻦ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﺮﻫﻤﯽ ﺑﺮ آﻻم او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﯿﭻ اﻧﮕﯿﺰۀ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺟﻮﯾﺎﻧﻪای در او ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﮐﺎرل ﯾﺎﺳﭙﺮس در ﺷﺮح ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺳﭙﯿﻨﻮزا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﻗﺮارﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،دﯾـﺪﮔﺎﻫﯽ وﺟـﻮد
دارد ﮐﻪ دﯾﻦ را در ﺧﺪﻣﺖ اﻏﺮاض ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﻣـﯽﺑـﺮد.
اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻧﮕﺎه اﺑﺰار ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﯾـﻦ رﯾﺸـﻪ در ﺗﻔﮑـﺮ ﺑﺮﺧـﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿـﺎن دارد؛
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﺮﯾﺘﯿﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دﯾﻦ را ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران روﺷـﻦﺑـﯿﻦ ﺑـﺮای اداره ﮐـﺮدن ﺗـﻮده
ﻣﺮدم ،ﻫﻤﭽﻮن وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﻮد اﺑﺪاع ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ در روح ﻣﺮدﻣﺎن رﺧﻨـﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ زور ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑـﺮ ﻣـﺮدم ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﮐـﺮد )ﯾﺎﺳـﭙﺮس،

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،آ ﮔﻮﺳﺖ ﮐﻨﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﻣﺤﺒﻮب و
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮﺗﺮ واﻗﻊ ﺷﺪن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑـﺮای ﺗﻘـﺪس دادن ﺑـﻪ ﻗـﺪرتﻫـﺎی دﻧﯿـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ادﯾـﺎن
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ )آرون .(۱۳۵-۱۳۶ :۱۳۹۶ ،دورﮐﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر دﯾﻦ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻮدﻣﻨﺪی آن ﺑﺮای
ﻧﻈﺎم اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻢ ﭼﻨـﯿﻦ اﯾﺠـﺎد ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ در ﻣﯿـﺎن اﻋﻀـﺎی اﺟﺘﻤـﺎع ﺿـﺮوری
ﻣﯽداﻧﺪ )دورﮐﯿﻢ .(۱۵۹ :۲۰۰۵ ،در ﻧﮕﺎه ﻣﺎرﮐﺲ ،دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻓﯿﻮن ﺗـﻮدهﻫـﺎ و ﻣﺤﺼـﻮل از
ﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺴﺎن و اﺑﺰاری اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﻔﻆ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران و ﺗﻮﺟﯿﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد )ﻣﺎرﮐﺲ (۲۳۰ :۲۰۰۹ ،ﻫﻢ ﭼﻨـﯿﻦ در دﯾـﺪﮔﺎه ﻓﺮوﯾـﺪ
دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻣﺮ وﻫﻤﯽ از آن ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧـﻮﻋﯽ ﺗﺴـﻠﯽ ﻓـﻮق
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای رﻧﺞﻫﺎی اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ وﺗﺠﻠﯿـﺎت دﯾﻨـﯽ را ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪای از ﻋﻼﯾـﻢ
روان رﻧﺠﻮری در اﻓﺮاد داﻧﺴﺖ )ﻓﺮوﯾﺪ .(۲۹ :۱۹۸۹ ،وﺑﺮ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن روﯾﮑﺮد ﮐﺎرﮐﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻫﻨﮕﺎم اراﺋـﻪ ﭘﺮﺳﺸـﯽ ﺑـﺮ ﭼﺮاﯾـﯽ ﻣﻨﺸـﺄ و ﺿـﺮورت دﯾـﻦ ،از ﺗﻮﺟﯿـﻪ
ﮐﺎرﮐﺮدی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ او از آن ﺟﻬﺖ دﯾﻦ را ﺑـﺮای ﺟﻮاﻣـﻊ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺿـﺮوری
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻌﻨﺎﺑﺨﺸﯽ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ )وﺑﺮ.(۳۱۲ :۱۹۶۳ ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه اﻓﺮادی ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻨﺖ ،دورﮐﯿﻢ ،ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻓﺮوﯾﺪ و
وﺑﺮ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از دﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻔﺎوت
آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﻮع ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ادﯾﺎن ﺑـﺮای ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑـﻪ ﺑـﺎر ﻣـﯽآورﻧـﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ﻧﻮع روﯾﮑﺮد ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻏﺎﯾﺖ دﯾﻦ و ﺗﻘﻠﯿـﻞ آن ﺑـﻪ ﯾـﮏ اﻣـﺮ
ﻣﺎدی و دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺻﺮف ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺟـﺎی ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻫـﺮ اﺑـﺰار دﯾﮕـﺮی
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﺪﻫﺪ.

 (۲ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ دﯾﻦ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎدی
ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ اﻫﺪاف واﻻی دﯾﻦ را ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻢ ﭼﻨـﯿﻦ اﺻـﻼح
رﻓﺘﺎرﻫﺎی دﻧﯿﻮی اﻓﺮاد ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺑﻌـﺪ ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ
دارای ﺑﻌﺪ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ،ﻧﯿﺎزﻫﺎی او ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ و روﺣـﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴـﯿﻢ
ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی دﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ و دﻧﯿﻮی و اﺧـﺮوی
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﮕﺎه اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ و ﻓﻬﻢ او از ﭼﯿﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﻓﻬﻢ او از دﯾـﻦ و
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑـﻮده اﺳـﺖ .او ﻫـﺪف و ﻣﻘﺼـﻮد ﻧﻬـﺎﯾﯽ دﯾـﻦ را آ ﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ ﯾـﺎ
ﻧﺎآ ﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار داده و ﻣﻌﯿﺎر ﺳـﻨﺠﺶ ادﯾـﺎن را ﺳـﻮدﻣﻨﺪی آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮای ﺣﯿـﺎت
ﻣﺎدی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺮار دادن دﯾﻦ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺸﺮی ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﮑﺘﺐ رواﻗﯽ و ﯾﺎ ﻣﮑﺘـﺐ
اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻠﺖ اوﺳﻪ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ دﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻨﺘﺴـﮑﯿﻮ ﻣﻮﺿـﻮﻋﯿﺖ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ رواﻗﯽ و ﻏﯿـﺮه اﺑـﺰاری ﺑـﺮای ﺣـﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ
دﻧﯿﻮی اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ رﻧﺞﻫﺎی آﻧﺎن اﺳﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨـﯿﻦ در اﻧﺪﯾﺸـﻪﻫـﺎی ﻣﻮﻧﺘﺴـﮑﯿﻮ ﺑـﺮ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﯿﺰ ﻋﻨﺼﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮاوان ﮔﺸﺘﻪ و اﯾﻦ
دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ ﻓﺮدﯾﺖ ﻗﺎﺋـﻞ ﻧﺒـﻮده و اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻓـﺮدی را ﻧﺎدﯾـﺪه اﻧﮕﺎﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ )ﺑﺨﺸﺎﯾﺸـﯽ
اردﺳﺘﺎﻧﯽ.(۱۲۰ :۱۳۸۸ ،
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ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻧﺘﻘﺎدات وارده ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ راﺟﻊ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم را ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ
اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﻗﺺ او از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﺘﺎر ﺑﻌﻀـﯽ از ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﺧﻠﻔـﺎی ﻋﺒﺎﺳـﯽ و
اﻣﻮی و ﺣﺘﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ او در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽزﯾﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ اﺻـﻠﯽﺗـﺮﯾﻦ
دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﻏﺮب ﺑﺎ آن ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷـﺖ اﻣﭙﺮاﺗـﻮری ﻋﺜﻤـﺎﻧﯽ ﺑـﻮد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑـﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان ﯾﮑﯽ از ﻋﻠـﻞ اﺻـﻠﯽ ﻓﻬـﻢ ﻧـﺎﻗﺺ او از اﺳـﻼم ،ﻣـﻼک ﻗـﺮار دادن رﻓﺘـﺎر
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺧﻮﯾﺶ در ادوار اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻣﻬﺘﺪی در ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺧﻮد از ﮐﺘﺎب روح اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ آورده اﺳﺖ» :ﺗﺼﻮر ﻣـﯽﮐـﻨﻢ ﻣﺆﻟـﻒ ،ﻣـﺬﻫﺐ اﺳـﻼم را از
روی اﻋﻤﺎل ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﻣﻮی ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻣﻐﻮل ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﻗﻀـﺎوت
ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ او از رﻓﺘـﺎر ﺑﻌﻀـﯽ از
ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺳﻼم در ﺑﺪو اﻣـﺮ ﯾـﻚ ﻣﺴـﺎوات و ﯾـﮏ دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ
ﺣﻘﯿﻘﯽ را در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت دﺳﺘﻮرات و ﺗﻌـﺎﻟﯿﻢ
ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺧﻼﻗﯽ اﺳﻼم دﻗﯿﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد اﺻﻮل ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺧـﻼق و ﺗﻬـﺬﯾﺐ
و ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻧﻔﺲ و رأﻓﺖ و ﻣﻼﯾﻤﺖ و ﻣﺬﻣﺖ از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻤﮕﺮی در ﺧﻼل ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ آﺷﮑﺎر
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اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪ jﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ﺻﺮ ﯾﺤﺎ ﻓﺮﻣﻮده» :ﺑﻌﺜﺖ ﻻﺗﻤـﻢ ﻣﮑـﺎرم اﻻﺧـﻼق« ﺑـﺮای
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ آﻣﺪهام .در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺻﺤﺒﺖ او از ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﺮادری و ﻣﺴـﺎوات و
آزادی ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑـﻪ ﻫﻤـﻪ ﮐـﺲ درس ﻧﯿﮑﻮﮐـﺎری و ﺗﻘـﻮی ﻣﯽدﻫـﺪ.
ﻋﺎدات ﻣﺬﻣﻮم و اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﯿﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻗﻮام ﻋﺮب ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻬـﻞ ﺑـﻮد
را ﻣﻨﻊ و ﻣﺬﻣﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد .او ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ از ﺣﺎل ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﺑﺮادر دﯾﻨـﯽ ﺧـﻮد
ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺷـﺪاﺋﺪ آن ﮐﻤـﻚ و ﻣﺴـﺎﻋﺪت ﻧﻨﻤﺎﯾـﺪ ﮔﻨـﺎه ﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﺣﻘﯿﻘـﺖ
ﺟﻤﻬﻮری و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و آزادی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ از ﺗﻌﻠﯿﻤـﺎت ﻗـﺮآن آﺷـﮑﺎر اﺳـﺖ« )ﻣﻨﺘﺴـﮑﯿﻮ،
.(۶۷۱ :۱۳۲۲
ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑـﺎ ادﯾـﺎن در ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣـﻮارد ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺟﺎﯾﮕﺎه ادﯾﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و اﻧﻘﯿﺎد ﻣﺮدم از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﮐﺘﺎب آورده اﺳﺖ» :در اﻋﺼﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻗﺘـﯽ دﯾـﺎﻧﺘﯽ
در ﻧﺎﺣﯿﻪ و ﮐﺸﻮری ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻣﺪ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎ رژﯾﻢ و ﺣﮑﻮﻣﺖ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻣـﺄﻟﻮف
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻘﺎﺻـﺪ ﺧـﻮد ﺗﺒﻌﯿـﺖ ﻣـﯽﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﺑـﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮوج ﻣﺬﻫﺐ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺪان اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ آن اﻧﻀـﺒﺎط و
اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﻣﺬﻫﺐ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﮔـﺎﻫﯽ
زﻣﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺗﺴـﻠﻂ و اﻗﺘـﺪار آن در ﻣـﺮدم ﻧﻔـﻮذ
ﻧﻤﻮده آﻧﺎن را وادار ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ« )ﻫﻤﺎن.(۶۷۱ ،
اﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﺮﻫﻪﻫـﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ اﺳـﻼم در ﻣﺪﯾﻨـﻪ و ﻫـﻢ ﭼﻨـﯿﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ در دوراﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه و
ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮوان از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨـﮓﻫـﺎی ﻃـﻮﻻﻧﯽ و وﺟـﻮد دﺷـﻤﻨﺎن داﺧﻠـﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﭼﻬـﺮۀ ﺣﻘﯿﻘـﯽ اﺳـﻼم را ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧـﺪ .در اﯾـﻦ
دورهﻫﺎ رﻓﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﻬﺮورزی و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق آﻧﺎن
ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔـﺮ ﻣﻨﺘﺴـﮑﯿﻮ ﻣﺒﻨـﺎی
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد از اﺳﻼم را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽداد ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻧﻈـﺮات ﺑﺴـﯿﺎر
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
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ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن ﻋﻠﻘﻪﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺧﻮد و ﻫـﻢ
ﭼﻨﯿﻦ دﻓﺎع از آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از آﺛﺎر ﺧﻮد ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ،اﺑـﺎﺋﯽ ﻧـﺪارد .او
در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﺘﺎب روح اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ادﯾﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﯽآورد» :ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻌﺘﻘﺪات ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺴـﯿﺢ ﻧﯿﺴـﺖ ﻟـﯿﮑﻦ
اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﻚ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺒﺖ در دﻟﻬﺎ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل
ﺷﺪه ،ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺘﻘﺪات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳـﯽ را داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ« )ﻫﻤﺎن.(۶۶۷ ،
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ در اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ِﺑﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» :آﻗـﺎی ﺑﯿـﻞ ﭘـﺲ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ دﯾﺎﻧـﺖ ﻣﺴـﯿﺢ را ﻧﯿـﺰ ﻣـﻮرد ﺳـﺮزﻧﺶ ﻗـﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ و آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ دارای اﯾـﻦ دﯾﺎﻧـﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻗـﺎدر ﺑﻪﺗﺸـﮑﯿﻞ
دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دوام ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼـﻪ ﻋﻘﯿـﺪهای اﺳـﺖ؟ ﺑـﺮای ﭼـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دوﻟﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و آﻧﺮا اداره ﮐﻨﻨﺪ؟ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺟﺪﯾﺖ اﯾﻦ وﻇﺎﺋﻒ را اﻧﺠﺎم ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ و ﺑـﻪ
ﺣﻘﻮق دﻓﺎع ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﮐﺸﻮر آﺷﻨﺎ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﯾﻤﺎن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑـﻪ
ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻼﻗﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ زﯾﺎدﺗﺮ اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن .(۶۷۴ ،ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺷـﺎﻫﻨﯿﺎﻧﺲ و زﯾـﺎر
) (۱۳۹۷در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »آﯾﺎ ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﻣﺘﻌﻬـﺪ اﺳـﺖ؟« آوردهاﻧـﺪ» :آﺛـﺎر
ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻪ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ،در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﻪ
ﺣﺎوی ذﻫﻦ ﺑﺎوری او در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ و ﭼـﻪ در روح اﻟﻘـﻮاﻧﯿﻦ ﮐـﻪ ﺣـﺎوی ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑـﺎوری
اوﺳﺖ .ﺗﻌﻬﺪ در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ ،ﺑﺎ آﻧﮑـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ او را ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪهای ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺷـﻤﺮدهاﻧـﺪ،
ﺳﺆال ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻋﺒـﺎرت از اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ :آﺛـﺎر ﻣﻨﺘﺴـﮑﯿﻮ در ﺑﯿـﺎن ﺣﻘﯿﻘـﺖ
ﺧﻼف واﻗﻊ اﺳﺖ« )ﺷﺎﻫﻨﯿﺎﻧﺲ و زﯾﺎر.(۱۳۹۷ :۱۰۷ ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬـﺎرات ﻣﻨﺘﺴـﯿﮑﻮ در آﺛـﺎرش ﻧﻤـﯽﺗـﻮان او را
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﺑﺪون ﻗﻀﺎوت ارزﺷﯽ در آﺛﺎرش داﻧﺴـﺖ و ﻫﻤـﻮاره ﻋﻼﻗـﻪ ﺑـﻪ دﯾـﻦ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﺟﺎﻧﺒﺪاری از آن در ﮐﺘﺐ او ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .دﯾـﺪﮔﺎه وی ﻓـﺎرغ از آﻣـﻮزهﻫـﺎی
دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﻧﯿﻮی اﻣﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﯾـﺪﮔﺎه ﺑـﺎ

ﻏﻔﻠﺖ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﻮر دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺗﮏ ﺑﻌﺪی و ﺳﻄﺤﯽ ﻧﮕﺮ اﺳﺖ.

 -۴-۶ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺷﺮق

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎدرﺳﺖ از ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺮﻗﯽ در آﺛـﺎر ﻣﻨﺘﺴـﮑﯿﻮ در ﻣـﻮارد ﻣﺘﻌـﺪدی ﺑـﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ اﺻـﻠﯽ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اﺗﮑـﺎی ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ او ﺑـﻪ ﺳـﻔﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎورﻧﯿﻪ و ﺷﺎردن و ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﻧﺰدﯾﮏ او از ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان اﯾـﺮان در ﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎی اﯾﺮاﻧـﯽ ﻣﻨﺘﺴـﮑﯿﻮ ﺑﯿـﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»اﻃﻼﻋﺎت او درﺑﺎره ﺷﺮق ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﻮرﺧﺎن و ﺳﯿﺎﺣﺎن ﻏﺮﺑـﯽ و ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ ﺑـﻮده،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ او از اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻄﺤﯽ و ﮐـﻢ ﻋﻤـﻖ ﺑـﻮد .در ﺑـﺎره اﺣـﻮال و آداب
اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺻﺮﻓﺄ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺣﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ راه ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ را  -ﭘﯿﻤﻮدهاﻧﺪ و اﺧﺒﺎر ﻣﺸـﻬﻮر در ﻣﯿـﺎن
ﻋﻮام و ﺧﻮاص را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬـﻢ
ﺑﻮده اﺛﺒﺎت اﺻﻮل ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ« )ﻫﺎﺷﻤﯽ(۱۳۸۴ ،
ﻋﺸﻘﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت او در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺮﻗﯽ اﺷـﺎره
ﮐﺮده اﺳﺖ :اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎمﻫﺎی ﺗﺎﺗﺎری در رﻣﺎن ﻫﺰار و ﯾﮏ ﺷﺐ )رﺑﮑـﺎ و ازﺑـﮏ و(...
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎمﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدن در ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﻼدی و ﻫﺠﺮی و ﺷﻤﺴﯽ،
اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ hﺑﺎ ﺣﻀـﺮت ﻣﺤﻤـﺪ jﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ )ﻧﺎﻣـﻪ  ،(۳۴ﻗـﺎﻧﻮن
ﭼﻬﺎر ﻫﻤﺴﺮی را ﺑﺮای ازدﯾﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻔﯿـﺪ ﻣـﯽداﻧـﺪ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ وﺟـﻮد ﺣـﺮمﺳـﺮا را
ﻣﻨﺴﻮخ و ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽداﻧﺪ )ﻋﺸﻘﯽ.(۱۳۸۹ ،
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﯿﺎنﮔﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻘـﯽ از ﺟﻮاﻣـﻊ ﺷـﺮﻗﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻗﻀـﺎوتﻫـﺎ و داوریﻫـﺎی او را در راﺑﻄـﻪ ﺟﻮاﻣـﻊ ﺷـﺮﻗﯽ و آداب
رﺳﻮم و ادﯾﺎن آﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻼم دﭼﺎر ﺧﺪﺷﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 -۵-۶ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺮﻗﯽ
ﯾﮑﯽ از آرای ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮرﺧﺎن و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ در آﺛﺎر آﻧﻬﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪ
اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﻮدن ﺗﻤـﺪن ﻏﺮﺑـﯽ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺑﺮﺑﺮﯾـﺖ و وﺣﺸـﯽ اﻧﮕـﺎری
ﺗﻤﺪن ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ،ﺗﻤﺪن ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﺘﮑﺎﻣﻞ در

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻦ از دﯾﺪﮔﺎه...

ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻤﺪن ﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺮﻗﯽ ﺑـﺮ اﺣﺴـﺎس ﺣﯿـﻮاﻧﯽ در ﺑﺮاﺑـﺮ
ﺧﻄﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮس و اﺳﺘﺒﺪاد ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺧﺮد و ﻣﻨﻄﻖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ! ﺑﺮ ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎﺳـﺖ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﻏﺮﺑﯽ را ﻣﻨﻮر و اﺳﺘﺒﺪاد ﺷـﺮﻗﯽ را ﺗﺎرﯾـﮏ و ﻣـﻮﺣﺶ ﺧﻄـﺎب ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ
)ﻫﺎﺷﻤﯽ.(۱۳۸۴ ،
اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺮﻗﯽ از ﺧﺼﺎﯾﺺ ذاﺗﯽ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺷﺮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻫﻤﯿﺸـﮕﯽ آﻧـﺎن اﺳـﺖ .از
آﻏﺎز ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮﮔﯿﺮی و
دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ آﻧﺎن از ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻣـﯽﮔﺮدﯾـﺪ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓـﺖ .ﻋـﺪم
ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻧﮕﺎه ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺷـﮑﻞ دﻫﻨـﺪه اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع
ﺑﻮد .ﻧﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮق در ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣـﯽﺧـﻮرد و
ﺳﯿﺎﺣﺎن ﻏﺮﺑﯽ در اﺑﺘﺪا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺠﺎرت و ﮐﺴـﺐ ﺳـﻮد از ﺟﻮاﻣـﻊ ﺷـﺮﻗﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗـﺎ
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺎردن ﺳﯿﺎح ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت درﺳـﺖ ﺗـﺮ ﺷـﺮق ﺳـﺎزیﻫـﺎ
رﯾﺸﻪ در وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ و ﺗﺴـﻠﻂ اﻣﭙﺮاﺗـﻮری ﻋﺜﻤـﺎﻧﯽ ﺑـﺮ
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی زﯾﺎدی از اروﭘﺎ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻣﭙﺮاﺗـﻮری ﺑﯿـﺰاﻧﺲ از ﺟﻤﻠـﻪ اﯾـﻦ وﻗـﺎﯾﻊ ﺑـﻪﺷـﻤﺎر
ﻣﯽرود .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ در ﮐﻨـﺎر ﺧﻄﺒـﻪﻫـﺎی ﮐﻠﯿﺴـﺎﯾﯽ و ﻧﻈﺮﯾـﻪﻫـﺎی ﺷـﺮق ﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﯿﺮه و ﺗﺎرﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺮﻗﯽ در ﻧﻈﺮ ﻏﺮﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺎﻟﻮده ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻫﺮدوت و آﺛﺎرش ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾـﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ در دوران ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ و ﺑﺮﺗﺮی اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ اروﭘﺎﯾﯿﺎن آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﺑﯿـﺎن
ﺷﺪ و در دوران ﺑﻌﺪ از رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮﯾﻪای رﺳﻤﯽ درآﻣﺪ .در ﻗـﺮون ﺷـﺎﻧﺰدﻫﻢ و
ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺳﯿﺎﺣﺎن و ﮔﺮدﺷﮕﺮان اروﭘﺎﯾﯽ زﯾﺮﺑﻨـﺎی دوﻟـﺖﻫـﺎی ﺷـﺮﻗﯽ را اﺳـﺘﺒﺪادی ﺗﺼـﻮر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ اﺳﺘﺒﺪاد را ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ و وﺳﯿﻊﺗﺮ از اﺳﺘﺒﺪاد ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻧﻈﺮﯾـﻪ اﺳـﺘﺒﺪاد ﺷـﺮﻗﯽ ﻗﺎﺋـﻞ ﺑـﻮد .او ﺟﻮاﻣـﻊ ﺷـﺮﻗﯽ و
اﺳﻼﻣﯽ را ﻫﻤﻮاره اﺳﺘﺒﺪاد زده و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽداﻧﺴﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺴـﯿﺤﯽ
اروﭘﺎﯾﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﺴﯿﺤﯽ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﯽ را از اﯾﻦ اﺳﺘﺒﺪادزدﮔﯽ ﻣﺒـﺮا ﻣـﯽداﻧﺴـﺖ .در
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

ﻣﺤﻤﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﮑﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎﯾﻞ ﺟﻮﻣﻊ ﺷﺮﻗﯽ و ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻮاﻣـﻊ ﻏﺮﺑـﯽ ﺑـﺮ آﻧﻬـﺎ و در
راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽﻫـﺎ ﺑـﻮد .اﯾـﻦ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﻣﻨﺘﺴـﮑﯿﻮ و ﺑﺴـﯿﺎری از
ﻣﻌﺎﺻﺮان او در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺘﺒﺪاد ﻏﺮﺑـﯽ ﺑـﺎ روﺣﯿـﺎت و ﻃﺒﯿﻌـﺖ اروﭘﺎﯾﯿـﺎن ﺳـﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ.
دوﻟﺖﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻋﺼﺮ ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ از دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
و ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن ﮐﻠﯿﺴــﺎ در ﻇﻠــﻢ و ﺳــﺘﻢ و اﺳــﺘﺒﺪاد ﮐﻤﺘــﺮ از ﺳــﺎﯾﺮ دوﻟــﺖﻫــﺎی اروﭘــﺎﯾﯽ و ﯾــﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ دوره آﻧـﺎن ﻧﺒﻮدﻧـﺪ .اﻣـﺎ ﻫﻤـﻮاره ﻣﻨﺘﺴـﮑﯿﻮ و ﻫﻤﻔﮑـﺮان او ﺗـﻼش
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ را ﺑﻪ ادﯾﺎن و ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﺷـﺮﻗﯿﺎن ﻣﻨﺘﺴـﺐ ﺑﺪاﻧﻨـﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ در اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﺒﺮا از اﯾﻦ ﮔﻮﻧـﻪ
از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ و رﻓﺘﺎر ﺣﮑﺎم اﯾﻦ دوﻟﺖﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ داد.
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ در ﮐﺘﺎب روح اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮای ادﯾﺎن ﺑـﺮ
ﻣﯽﺷﻤﺎرد ﮐﻪ ﻣﺤﻘـﻖ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺳـﻌﯽ ﻧﻤـﻮده اﯾـﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎ را ﺑـﺎ روﯾﮑـﺮدی
اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد اﻧﺘﻔﺎع اﺟﺘﻤﺎع از دﯾﻦ ،آن ﻫﻢ از ﻧﻮع ﻣﺎدی را ﻣﻼک ﺑﺮﺗـﺮی
ادﯾﺎن ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ او اﺣﮑﺎم و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ادﯾﺎن را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺳـﻨﺠﻪ
ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﻨﺘﺴـﮑﯿﻮ اﻧﺘﻘـﺎداﺗﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻘﻠﯿـﻞ
ﮔﺮاﯾﯽ و اﺑﺰارﻧﮕﺎری دﯾﻦ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورد .ﻫﻢ ﭼﻨـﯿﻦ ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ از دﯾـﻦ اﺳـﻼم و
ﻧﻘﺎﯾﺺ آن ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿـﺎن ﻣـﯽآورد ،ﺑـﻪﻧﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻨﺘﺴـﮑﯿﻮ رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﻧﺎدرﺳـﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﺣﮑﺎم ﻇﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﻮدهاﻧﺪ را ﻣـﻼک ﺷـﻨﺎﺧﺖ
ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ او ﺑﻪ دور از واﻗﻌﯿﺎت ﺑﺎﺷـﺪ.
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻠﻘﻪ او ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞﻫـﺎی او در ﺑﻌﻀـﯽ از ﻣـﻮارد
ﺟﺎﻧﺐداراﻧﻪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﻣﻨﺘﺴـﮑﯿﻮ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ
آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺒﺒﯿﻨﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ واﻗﻌﯿـﺖ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ادﯾﺎن اراﺋﻪ دﻫﺪ.
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