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 مقدمه

موقعیت  زبان و ةواسطواقعیت به»در هرمونوتیک یا تأویل حقیقت، به گمان نیچه، 

 که آید به میان می هرمونوتیک ردوبحث  در آنو  «شده استتاریخی ما واقعیتی تأویل

این دور در مسائل مربوط به فهم  .عکسالب شود و کل در چارچوب جزء فهمیده می»

 ةپرداخت منفی است که و ای هایی کلیشه البنتسکیو خالق ققلم م «است. ناپذیر اجتناب

و در د شومیشروع  ایرانی های نامه، در معمول اندازةاز  خردتر ،ها ذهن اوست و این قالب

با خوانش به ممکن است و  دنک اشغال می القوانین  روح نویسنده را در ذهن نهایت، کل

آنچه  - نام حقیقته تواند ب نتسکیو میم انةاندیشمنتقل شود. قیاس منفینیز خواننده 

خواننده را  که ییجاتا  بگذارد تاریخ و - هست آنچه - اقعیتپای و یجاپا  - باید باشد

بر  یدیأیش جا باز کند. در تذهن ای زیبا در ایت به عنوان مقولهنه و در ازدیندببه غفلت 

 خوانیم: میچنین ، از روی عناد است نتسکیوم افکار خودهمچون که ، اقوال او

داند، زیرا اسالم بر کشورهای شرقی حکمرانی  را شرقی می یخودکامگ یومنتسک»

کوشد ثابت کند که این  سکیو مینتمهم است پرسیده شود چرا اسالم؟ ماما  .کند می

این نوع تسلیم کورکورانه از  و کند دین تسلیم کورکورانه به پادشاه را تحمیل می

نساء در ذهن فیلسوف تداعی  ةاز سور 97 ةآی نظر ازدین است. طرح این  یدهایبا

المر و پیامبر خدا را و اولی ا خدا رااطاعت کنید  ،یدا آوردهکه ایمان  ای کسانی» :شود می

 .«را

 تاریخ قرار ةبررسی فلسف ةنتسکیو یا در حوزذهن م ةای پرداخت ههای کلیش قالب

 این و ،یا در حوزة سفرنامه و تاریخ ،جغرافیا، خودکامگی و تناسخ یمبنا مانندگیرند،  می

فلسفه و مسائل ، مفاهیم تاریخ، منتسکیو. در نوشتار شناسی یباز ةدر حوزخود دو  

و چه در  ایرانی های نامههم هستند، چه در  رو در زمان، تنیده در سعقیدتی با سیری پ

یک محتوی  یةبر پا نددو قالباین دو کتاب که  استتوجه شایان  .القوانین  روح

(Montesquieu, 1892: IX). های منتسکیو  وشتهاین قاعده همچنین قابل تسری به همة ن

 ةنام، همان) شوند یمتر  گذرد پخته میو هرچه  همندافکار او تنیده به  ةاست، یعنی هم

روان بودن الفاظ  و انسجام ندارد. انسجام داشتندر کل  منتسکیو . نوشتار(19 ةشمار

تعهد  ةدهند نشانبودن نویسنده  دار و هدف دار بودن نویسنده است هدف ةدهند نشان

وید که در گ کنایه می به، و دوم هفتاد ةنامدر  ،ایرانی های نامه در منتسکیواوست. 

 گیرد:  الهام می (1)ویژه شاردن این کتاب از تاورنیه و به آفرینش
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من بر قلم تاورنیه و شاردن تسلط دارد برخوردم.  از یشتربکرد  رسند از خویش که گمان میبا فردی بسیار خ

 .را واگذار کردمکالمم  ةترش ونمودم  یارسکوت اخت .دانست ه اینکه او بیشتر از من میخواند، ن وگدروغاو مرا 

افالطون ندارند،  افکار هیچ شناختی از نویسد که ایرانیان فرنامة خود میشاردن در س

 های ایرانی نامهاما در مقدمة  .(Chardin, 1811/4: 446) گویند ارسطو می در عوض از

در تصور  طونیافال ةترسیم جامع از نوشتن این کتاب منتسکیوخوانیم که مراد  می

 ارنشین استهای غ انسان
(Montesquieu, 1875: 41) .از  منتسکیوکه  ممکن است بپذیریم

خالق باشد، باید  از آنکه بیشتخیل » گوید: می ارسطو خود .الهام گرفته باشد نیز ارسطو

دل خردمند ایرانی  رب منتسکیوهای  آیا این گفته .(Watelet, 1792/1: 92) «بر دل بنشیند

ببینید با  [...] فتح ایران به دست اسکندر بعد از»گوید:  می ینالقوان روحنشیند؟ او در  می

داریوش نه این است که مگر  [...] آمدند یهودی به استقبال اسکندر روحانیانچه شوقی 

در عهد عتیق  دین» ، یا اینکه:(Ibid., 1995: 360) «شد؟ استبدادش کشته به خاطر

 در یزنو  (Ibid., 1995: 312) «نداردزمان حال را  الحاقی عقاید زیرااست،  پذیرفتنی

خوشا سرزمینی که فرزندان پیامبران در » :خوانیم می ،بیست و نهم ةنام ،های ایرانی نامه

 انجیل اشاره به قوم یهود در «فرزندان پیامبران»که لفظ  دانیمو می ،«آن سکنی دارند

که  ای قوم یهود ،وم یهودق ای»فرماید:  گالیه کرده، می از آناندر انجیل )ع( مسیح  است.

اما  ،را زیر بال و پر گیرم شما زنید، بارها خواستم فرزندان سنگ می برحق خود راو پیامبران کشید  می پیامبران را

 .(Rilliet, 1860: 200) «خود نخواستید

 

 فلسفۀ تاریخ در یومنتسکل و هگآراء مطابقۀ  .7

 همان مالک که جهان هدفمند است بهتاریخ هدفمند است  که فلسفة تاریخ معتقد است

که همان  بیند یمرا حاکم  یخبر تارتاریخ حکمتی جاودانه  ة، فلسف(11:1298 )جعفری،

 روح تاریخ است منظور از جاودانه بودن این حکمت و الهی است ةمشیت یا اراد

 تغییر خودکامگی، چون مبنای جغرافیا، مباحثیتاریخ به تحلیل  ة. فلسف(3: 1270،هگل)

، منتسکیوو  هگلنزد  مباحثدر نظر داشته باشیم که این پردازد.  می ... وکاملی ادیان ت

با تعابیری متفاوت و گاه  شان چندان از هم دور نیست،دو فیلسوفی که عصر زندگی

 شوند. متضاد تحلیل و تفسیر می

 هگلنزد  مبنای جغرافیا. 7-2

 م به علم تاریخ استعالِ و زمینهای قدیم مشرق زبانبعضی که خود خبره در  هگل

(Schlegel, 1836/1: ix)برای آن یک نفس یا روح ملهم  داند و ، سیر تاریخ را صعودی می
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: 1270، هگل) خواند تاریخ می ندمسخاوتشمالی را قلب  ةنیمة معتدل نیمکراو . قائل است

و  های کشاورزی زمین برخوردار ازاراده، آزاد، ملتی با برابر بانام ایران قدیم را  ، و(11

. (Hegel, 1998: 146-147) داند میدین عدل و بر  استوار ش راکهن پادشاهان دنیای ةسیر

، قدرت دینی او درکل. وانگهی (31: 1270 ،هگل) بیند گاه تاریخ را در ایران می تجلی هگل

. وی در مورد دین (31 :1270، هگل) شمارد میایران را منصف و عادل  همیشه حاکم بر

مورد  و در (39: 1270 ،هگل) «هدف دین زرتشت انتشار پاکی بوده است» گوید: شت میزرت

 نویسد: دین اسالم می

ضوع مطلق وجهی ضمیر و خوی انسان را پاک نمود و آن یکتای مجرد را مو ینتر کاملبه  [...] اسالم

 یت است، شرط حیات نمودکه تنها هدف واقع ،و منحصراً شناخت آن یکتا را [...]توجه و ایمان قرار داد 

، هگل) انداخته شد به دورخصوصی  ةین رابطدر اسالم ا [...]یهوه خدای قوم منحصر به فرد بود  [...]

1270 :11). 

که عقالنیت بشر شروع به رشد، شناخت و  شود یآغاز مای  تاریخ از نقطه هگلبه نظر 

طبع و فطرت نزد ملل، در ترسیم قوت  وی. (19 :1270، هگل) کند ادن خویش مینشان د

 به»و هند را  «به دلیل توجه به مادیات و نفسانیات«در دنیای قدیم، چین و مغول را 
قرار بررسی فلسفه تاریخی خود  در ثقل «شمطلق ییخداهمهدلیل توجه به تخیل و 

 ییرتغبالسرنوشت  ظهور ادیان الهی را در تاریخ هگل. (33-31: 1270 ،هگل) دهد ینم

بنا بر نظر او، خودکامگی ربطی به ادیان الهی ندارد و  (.Hegel, 1998: 29)اند د بشریت می

شالوده و خصلتی انسانی هستند تا  ةدارند، زیرا اخالق و مذهب دربرصفتی نفسانی است

 .(Hegel, 1998: 124)نفسانی 

 منتسکیواهمیت بنیادین جغرافیا نزد . 7-2

و از  کند بی تقسیم مید شمالی و گرم جنوسر ةویژه آسیا را به دو منطق به منتسکیو 
 :Montesquieu, 1995) زند مثال می را  و ایران (3)ترکیه ،میان مناطق بسیار گرم آسیا

ین ا ازکند.  ترسیم می یادر جغراف هوا و  آبدر تأثیرپذیری از  رااو مبنای اخالق . (183
خالق انسان یا طبیعت انسان خود را نیروی تأثیرگذار اقلیم بر ظاهر و نیز ا ةفرضی ،رو 

 تر یشمالمردم مناطق  ودش چیزی که باعث می ،(Montesquieu, 1899/1: 188) 1نامد یم
تر،  تر، قوی احساسنسبت به جنوب آن، با ،زمین ةکر شمالی تر مناطق سرد و درکل ،یاآس

نتقام ظاهر ا کمتری به تهاجم و با گرایش و و برتر ای آزادتر اراده و با تر تر، صادق شجاع
تا  در مقابل، در مناطق گرم، مردمانی هستند با ظاهری سالخورده، بزدل، کاهل و ؛شوند

                                                           
1. Naturam expellor forca 
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که به سوی  تنداغلب با تخیلی بسیار  ،(Montesquieu, 1899/1: 155-158) کندذهنحدی 
و را تنها دلیل شادی  (2)د. مردم مناطق گرم عشق هوسناکیاب اغراق گرایش می

لذّت است  در حصولافزایش انگیزه  و کاهش هنر باعث این و دانند یم یخوشبخت
(Montesquieu, 1899/1: 167)منطقة گرم، به صفت  یرمفیدغمطلقاً  یصاز خصاو . ا

دلیل  آن راو  (Montesquieu, 1899/1: 175) کند یمو عشق حیوانی اشاره  یچندهمسر
 .(Montesquieu, 1899/1: 174) ددان یمدر آسیا و مناطق گرم آن  محمدی  یند ةاشاع

  .(Montesquieu, 1899/1: 289) شمارد می محمدی  یند ةسپس خودکامگی را برازند
 ,Montesquieu)بیند  افزایش گرما را با رشد پیشوایان دینی مرتبط می منتسکیو     

نیمی  :کند می اثباتنظر خود را با آزمایشی چنین  گواه ،القوانین  روحدر  و (188 :1899/1
تا آنجا که از سرما منجمد گردد،  کند ابتدا سرد می آن را داشته،گوسفند را برزبان از 

زیر بر روی آن کند و اثرات حاصل از سرما و گرما را  گرم و آب می آن راسپس 
شود، اعصاب سطحی  ند آب میبه نسبتی که زبان گوسف ؛کند میکروسکوپ مشاهده می

را  تأثیر آب و هوا ةات او نظریکند که مشاهد ا میادعبه این ترتیب  شوند و تر می نمایان
 ةریش منتسکیو .(Montesquieu, 1995: 155) ندک بر رفتار و اخالق انسان تأیید می

جغرافیایی او، مردمان نقاط در تقسیم  .داند وحشیان و بربرها می ها را از دو تبار انسان
اند،  چیند و معموالً شکارای دار وحشیان زندگی پراکنده .سردتر تباری وحشی دارند

های قابل کشت خود نزاع  بر سر تملک زمین و است آنها پایدارتر یاندر مازدواج 
ان اغلب زندگی نای .گیرند یم بردر مردمان مناطق گرم را ویژه  . بربرها بهکنند می

قوانین ثابتی برای ازدواج  ،پردازند ستند و غالباً به جنگ میعشایری دارند، سرگردان ه
ند، زنان ا آنکه خود زنان بسیار اختیار کردهبا  و کنند، ندارند، مثل حیوانات رفتار می

برند  مرز لذت می از آزادی بی ،ار، وحشیان و بربرهاهردو تب .دزدند یمیکدیگر را 
(Montesquieu, 1995: 192). ستان د که امپراتوری روم باشو اقوامی می ةنام بربر شامل هم

ها،  ، سارازن(Montesquieu, 1995: 325)شرقی های  گوت اند جملهاز آن  ؛را سرنگون کردند
 .(Montesquieu, 1995:283) و تاتارها 1اسپانیا مورهای فاتح

 

 هگلاز نگاه  خودکامگی .2

آلوده به خودکامگی هستند.  یا گونه بههای بزرگ در تاریخ  ، تمام امپراتورینظر هگلبه 

 :Hegel, 1998) داند خداجوی نوع انسان می ةزادی ارادخودکامگی را در منع آ ةاو ریش

                                                           
1. Les Sarrasins, les Maures et les Tartares 
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ب اکه در کت پادشاه روزگار کهن آن سرزمین ،ایران را با کوروش بزرگ هگل. (124

 کند می تاریخ آن زمان متمایز پرست بتیاد شده است، از دیگر مناطق از او  مقدس

(Schlegel, 1841/2: 198). او را از آزادی  ت و شناختبرداشت افالطون از فضیل وی

 :Schlegel, 1841/2) کند و آن را رد می ساالری و خودکامگی در قانون توصیفاشراف

 داند اش، خودکامه می ارسطو را نیز، به دلیل تهاجمات نظامی روزگارهماو مقدونیة . (338

(Schlegel, 1841/2: 339). شود که بخواهد  یک حکومت زمانی خودکامه می ،هگل به نظر

 شود می ومرج هرجو این خود باعث  بگوید اه برتری نظامی به همسایگان زوراز ر

(Schlegel, 1841/2: 346 ). آورترین نوع خودکامگی را در منع از آزادی  قتکه رِ هگل

گری،  د، مربوط به تاریخ مسیحیت، نظامی، خودکامگی را از هر نوع که باشبیند یم

 کند تعریف می طلبی در قدرت  افیت و زیادهزدگی، اشر سوداگری، بورژوازی، افالطون

(Schlegel, 1841/2: 140). خودکامگی را  منتسکیو ،در ادامه خواهیم دید هکهمچنان ،اما

در مورد اسالم  هگلتر  در اینجا به نظر جامع ،رو  بیند. از این دین اسالم می در ذات

 .شود اشاره می

 و اسالم هگل. 2-7

نیز آمده، مؤمنان به نزول  کتب مقدس پیش از اسالمعضی ب نویسد، چنانکه در می هگل

یهود و بعضی مسیحیان از آمدن منجی و داشتند و  امید فارقلیطیا  القدس روح ةدوبار

دادند و این احتماالً بر فکر و خیال محمد )ص( مؤثر رهاننده و پیامبر جدیدی خبر می

گفت که آنچه من در آغاز میاین پیامبر جدید . (Schlegel, 1841/2: 93)بوده است 

کنم و احیاکنندة همان ای نیست، بلکه همان دین حنیفی را ابالغ میام دین تازهآورده

، اما متمم و آنهاست و در (Schlegel, 1841/2: 97)است « ملت ابراهیم»دینی هستم که 

 ای باالتر از دین یهود و مسیحیت واقع است و برای تکمیل آنها آمده استمرتبه

(Schlegel, 1841/2:100) ای خشک و سطحی فلسفهتواند حاصل  می )ص(محمد. انکار 

م ندارد، حداقل بول حضرت را به عنوان پیغمبر خاتق جرئتغرب  ةاگر فلسف باشد، زیرا

 :Schlegel, 1841/2) مهربانی و ایمان آور یامپباید بتواند او را به عنوان یک مصلح بشری و 

خداشناسی »که خود به  ،هگلاما  .بشناسد (Schlegel, 1841/2:101)اخالق  و (98
 ،برد کار میه صفت توخالی را ب 3دارد، در مقابل خداشناسی ادیان الهی، عتقادا 1«فطری
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 محتواست یبعلم و تأمل نظری امری  زیرا به نظر او خداشناسی بر مبنای عقل و
(Schlegel, 1841/2: 98). 

 منتسکیوخودکامگی از نگاه  .2-2

بر  غرور حاکممبنای جهل و  موضوع منحصر به فرد خودکامگی را القاء ترس بر منتسکیو

قرآن ویژه اوج خودکامگی را به ایران و  . او به(Montesquieu, 1995: 56) داند ملت می

که  ،خودکامه از خودکامگی حاکمِ در دفاعاو، کیش اسالم  گفتةدهد، زیرا به  نسبت می

 ،(Montesquieu, 1995: 35, 118, 306) سزایی داردنقش ب ،کند م میبا تحقیر بر افراد ست

افغان اشاره  ویس صفوی و نابودی آن به دست میر متعصببرای مثال او به حکومت 

به عکس، مأخذ اوست،  ، که یکشاردن که یحال، در (Montesquieu, 1995: 37) کند می

 یزر خونویس افغان  میر تبه دسدر زمان شکست شاه حسین صفوی  از کشتار صفویان

عالوه بر  ،از خودکامگی منتسکیو. تعریف (Chardin, 1811/10: 200-201)گوید  سخن می

 شصت و هفتم ةدر نام ،به عنوان مثال .برد نیز راه میایرانی  های نامه به ،القوانین  روح

نامه در  یاو  کنند که در سایة ترس از مسلمانان زندگی می صحبت از زرتشتیانی است

 عباس  شاهو یکم اشاره به طرح خروج اجباری صنعتگران ارمنی به فرمان  یستب  و صد

 توجیهبا  ،شاردن حال آنکه است، ن ایشان در اصفهان شدهکرد و ساکن شانناول از میه

پادشاهی عادل بود، صنعتگران کارآمد ارمنی  او که :نویسد می ،صفوی عباس  شاهاقتدار 

پس از گذشت سی سال، آنان  و خود آوردیا نداشتند، به پایتخت در دن یا توشهرا که 

-می ،نوزدهم ةنام یا در جای دیگر، در .(Chardin, 1711/4: 25) بازرگان و ثروتمند شدند

 ، اماشود هنرها می ةباعث توقف هم ترکیه ازمیر در هوا و  آبمتأثر از  استبدادِگوید که 

دوران، مرکز تجارت  در آنازمیر  منتسکیوست، که او نیز از مآخذ به نوشتة تاورنیه،

ها  و صداقت ترک شاردن از سخاوت و (Tavernier, 1712/1: 25) ابریشم بوده است

 . (Chardin, 1711/1: 13-44) نویسد می

 دانسته، که یکی از عوامل خودکامگی و استبداد را داشتن ریش می منتسکیو     

برخی عادت به داشتن  و خود گرایشی داردگوید هر حکومتی متناسب با عادات  می

. (Montesquieu, 1995: 111)دهد  به آنان قدرتی استبدادی می ریشی بلند دارند و ریش

 شاهسته بر زیر و زبَرِ لبِ خوانیم که موهای رُ می ،هشتم هفتاد و ةنام ،های ایرانی امهندر 

 نیزالقوانین   روحدر  منتسکیوناپسند است. سخت  برای خلق اثری زیبا صفوی عباس 
 کهاست  او معتقد .(Ibid., 1995: 289) است محمدی  یند ةنویسد که خودکامگی ویژ می

باید به مسیحیت آغوش گشود و  درنگ یبمسیحیت و دین اسالم،  ةمقایسبه هنگام 
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 ،و دین محمد انسانی است اسالم را رد کرد، زیرا معیار دین درست در نرم کردن رفتار

به  آن راگوید، بر روحی مخرب بنا نهاده شده است که  ز شمشیر سخن میکه تنها ا

، نوزدهم ةدر نام ،ایرانی های نامهدر . (Montesquieu, 1995: 290) کند  دیگران نیز القا می

 .«!اند نادانخوشا به حال فرزندان محمد که »خوانیم:  ای طنزآلود می با کنایه

به تأسیس جمهوریت افالطون هستند، در اقوامی که مایل  معتقد است منتسکیو

گوید که خودکامگی  . او می(Ibid., 1995: 42) گذارند واقع به خواست خدایان احترام می

و به عنوان  کهن پادشاهان در بحث و (Ibid., 1995: 65) ای حکومت است خود گونهنیز 

، سپس به (Ibid., 1995: 118) برد نام می ها اسپارتاشرافی  از حکومتای آرمانی  نمونه

ق. م.(  271-232) 1لیکورگ در زمان قبل از میالد مسیح از آتنای بهتر  عنوان نمونه

 ینتر رحمبی و آزادی افراطی با یدار بردهنوع  ینتر سختکه با آمیختن  گوید می

 ,Montesquieu, 1995: 18) دکن عتدال برای شهر ثبات فراهم میاحساسات با بیشترین ا

 کندمی داری شرقیان را مذمتین سخن از کسی است که برده، و ا(41 ,40

(Montesquieu, 1995: 187) . از سنخ همان ایرادهایی که منتسکیو به خودکامگی  اما

این  توانکند به جمهوری افالطون هم وارد است. از آن جمله میشرقیان وارد می

جایگاه  ةنظری. الف :رشمردبتوان این موارد را  افالطون می ی جمهورییعیارهای قهقرام

 ,Dacier et Grou)آزاد در میان آنان  روابطویژه در میان جنگجویان و  هآزاد زنان، ب

هدف کاهش فرزندان  ها با از اسپارت برگرفته 3،اندیشة اصالح نژاد .ب ؛( 26 :1873

آزادی سلب . ج ؛(Ibid., 1873: 26) ترزاده اصیلو  تر قویبرای افزایش فرزندان  تر ضعیف

وجود  ساالریو خاندانافالطونی، اشرافیت  در جمهوریبرتر:  ةبه نفع طبق تر پست ةطبق

تواند  می افالطون آزادی فقرا ةبه گفت زادگان است، زیرا دارد، آزادی منحصر به اصیل

رها کردن . د ؛( Iibd., 1873: 38-39) تمندان بینجامدسرانجام به حکومت آنان بر ثرو

این  .یرندناپذ اصالحکه تا سرحد مرگ   در کنار کسانی جسمانی ندارند کسانی که سالمت

 ,.Ibid) تناسخ ةنظری .د .(Ibid., 1873: 475)لیکورگ گرفته شده است  یاز پادشاه عقیده

1873: 311-331). 

 تناسخ .2-9

تناسخ، که مخصوصاً در ادیان هندی و در بعضی ادیان کهن دیگر، از جمله بعضی فرق 

ایع بوده، قول به این است که روح آدمی پس از مرگ وارد بدن موجودی برتر گنوسی، ش
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یا فروتر شود و به سبب اعمال او در زندگی پیشین، در این زندگی تازه عذاب یا پاداش 

های اسالمی نیز گاه به ببیند تا آنکه روزی از چرخة آن نجات یابد. با آنکه بعضی فرقه

 (2)ر شریعت اسالم مردود است.اند، تناسخ دتناسخ قائل بوده

 هگلتناسخ از نگاه . 2-9

 ةهای فلسف بنیان تناسخ را یکی از هگل. مردود است هگل تاریخ ةفلسف تناسخ در

هندوستان کشاند، راه  کندر فتوحات خود را تااس که یهنگامنویسد  هندوان دانسته، می

 /Schlegel, 1836)گشوده شد کشوری با فرهنگی غنی و انتزاعی بر یونانیان  ییسرا افسانه

، به برهمن ةزیرا کلم ،پیوند نیستنظریة تناسخ با عرفان برهمایی بی ،هگل. به نظر (9 :2

شده است و از سویی دیگر به معنای روحی است ر زادهاز سویی به معنای دو با گمان او،

در  عبور کرده و پس از تکامل که از درجات مختلف حیات و انواع مختلف حیوانات

روح بعد از » ،هگل ة. در فلسف(Schlegel, 1836/2: 167) برهمن زاده شده است سوتک

، تر بلکه در شکلی متعالی ،رسد انی نمی، از خاکستر به جوقنوسهمانند ق مرگ،
روح در عین اینکه از وجود مطلق  ،هگل. به نظر «گردد تر ظاهر می تر و خالص شکوهمند

 (.12 :1270، هگل)است از او جدا نیز هست 

 منتسکیوتناسخ از دیدگاه  .2-9

و این  با تلقی معمول از این واژه است،  متفاوت منتسکیو آثاردر  تناسخ ةواژمعنای 

صراحت بیان شده نیز بههای ایرانی هنام ةاین امر در مقدم است. منتسکیوتخیل معلول 

بعد از بیان معنای فلسفی  ،منتسکیونیز  القوانین  روحدر . (Montesquieu, 1875: 10) است

معنای به صرف  و نهداند  نو شدن نیز می جهتبه معنای تحول روح در  آن راتناسخ، 

شخص در طول  جابجا شدن و تکامل در کالبدهای متفاوت، بدین معنا که روح هر

 نداشته است تر یشپگیرد که  شدن، صفاتی را به خود می جهت نوزندگی در 

(Montesquieu, 1995: 296-297)ایرانی های نامهاز  شصتم ةتوان به نام . در این زمینه می 

شود زنان روس تحت حکومت ترکان مسلمان، عالقه پیدا  اشاره کرد که در آن گفته می

 کتک خوردن از دست شوهرانشان قرار گیرند. کنند که مورد ضرب و شتم یا می
 

 تعهد یا تحریف. 9

است. او بر  منتسکیوعدم تعهد  ةنشانیک  اریخیعقاید ادیان و تحریف وقایع تتحریف 

ها  زمین را بر حسب نحوة تفکر تقسیم کنیم، برهوت ةباور است که اگر قرار باشد کراین 

در  .(Montesquieu, 1995: 189) آن در حاصلخیزترین نقاط آن خواهد بود های یابانبیا 
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یران، گسترة دانش این به عکس حاصلخیزی ا، نویسد می ،یکم ةنام ،ایرانی های نامه

برای تحصیل  ،قهرمان اصلی داستان ،1سفر اوزبک و این امر بهانة سرزمین ناچیز است

شود. موضوع اصلی رمان افشای خودکامگی شرقی و مقابله با آن است.  علم به اروپا می

اول صفوی به اروپا گریخته است.  عباس  شاهدربار و خودکامگی  از فساداوزبک  در اصل

. اوزبک سپارد یماعظم  ةآن را به خواج کند ومیر اعتراض، حرمسرای خود را ترک د او

از سردی  یرپذیریتأثسرد دارد، با  که در ابتدا نسبت به همسران خود مزاجی آسیایی و

ششم به یکی  ةنام یدر ابتدامثالً  ؛شود یم دلگرمبه حرمسرای خود  تدریجاًپا، هوا در ارو

سپس در  .«هستم  به آنان سرد و نسبتزنانم را دوست ندارم »نویسد:  از دوستانش می

خواهم از یاد ببرید که اربابتان هستم و  می»نویسد:  به زنان خود می شصت و پنجم ةنام

، اما همواره در سراسر داستان سرسختی «به این فکر کنید که همسرتان هستمتنها 

 حرم ،کند. سرانجام ش حفظ مییبر حرمسرای خو آسیایی خود را در حکمرانی مستبدانه

 یرودارگدر این  .دهد میآنان  قمع و  قلعکند و اوزبک فرمان به  طغیان میو اعتراض  او

سرنوشتی نامعلوم  به دنبالهم اوزبک  یاندر پاکند.  اعظم حرمسرا را تصاحب می ةخواج

خالف  آنچه ذکر شد نه انعکاس وقایع تاریخی، که نمود تخیل نویسنده است و. رود یم

اش  شاردن در سفرنامه تر به واقعیت یافت؛ مثالًهای نزدیکتوان در نوشتهآن را می

به حکومت برسند، حرمسرا خواهند  خواجگان گویند اگر برخی می کهاست  نوشته

زیرا در میان ایرانیان حرمسرا جایی مقدس  ،نیست کننده قانعداشت، باوری که برای من 

 ,Chardin) تواند وارد شود که در آن کسی بدون اجازه نمیاست و حرمت دارد تا آنجا 

هایی غیر اخالقی واکنش زنان اوزبک ،سرانجام در اعتراض به خودکامگی .(44 :1811/6

  2زاشی ؛دارد یبرمحجاب از رخ  ر مسجدد (مهفت و  چهل صد و ةنام) 3زلی دهند:بروز می

از  (شش و  شصت و صد ةنام)  ،2نهو رکسا دشو همان نامه( با یک زن برده همبستر می)

 که خودکشی برای اعتراضاین مطلب از آنجا ناشی شده  .دهد خودکشی مباشر خبر می

( نه تنها منع نشده، نیز آمده القوانین  روحدر  همچنان کهو در صورت احساس ضعف )

 ودکشی عملی است که در خ .(Montesquieu, 1995: 380) بلکه توصیه نیز شده است

توجیه  گرا پوچرا در بیانی   شود، با این حال اوزبک آن محسوب میبزرگ گناه م اسال
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 دراخالل  خودکشی که خواهند گفت»نویسد:  هفتم می هفتاد و ةاو در نام .کند می

کند، اما شما با  خلق میجسمی متحد  روح و با خداوند است. خدا شما را خواست

کنید. در  دهید و اصالح می ا تغییر میماده یا جسم ر ترصواو مخالفت کرده،  مشیت

  «تواند داشته باشد؟ خداوند، چه مفهومی می خواست دراخالل  صورت ینا

سعی در  که در این مجال به اجمال تحریفاتی دیگر نیز هستایرانی  های نامهدر      

 بررسی برخی از آنها داریم:

اسالم  یغمبرپتر از پیشنهاد  تناقضگوید که چیزی م صد و شانزدهم اوزبک می ةدر نام .1

که زنان لباس مردان و مردان  گوید بیند، زیرا پیامبر می نمی قرآنتعدد زنان در ناظر بر 

لباس یا برده داشته باشد نباید اشباع شود یا از  همه  یناو مردی که  زنان هستندلباس 

حتماالً چیز تفسیر او البته باز اساسش بر تخیل است و مقصود آیه ااین  پا درآید؟

بقره، آمده است که لباس  ةاز سور 189آیة  یردر تفس، المیزان در دیگری است، چنانکه

یعنی هرکدام از زوجین دیگری را از پیروی فسق و فجور  ،استعاره و به معنای ساتر است

 نیز که در این گفتة منتسکیو آمده و برده واژة در مورد .(22: 1209/3 طباطبائی،)دارد  باز می

معتقد است که هنر آسیا در  منتسکیودر کل باید گفت که ، زن را معادل با برده شمرده

، جز اسناد و دالیل این عقیده رددر  .(Montesquieu, 1995: 165) پروردن برده است

 و ال تکن عبد غیرک و»: کرداستناد  البالغه  نهج به یک عبارت معروف توان می تاریخی،
  .(298: 1281تی، دش) «قد جعلک اهلل حرا

لیل حرام بودن د )ص(محمدروزی یک یهودی از  کهاست آمده هجدهم  ةدر نام .3

بر زمین انداخت،  آن راای انسانی ساخت و  با گِل چهره پیامبر .گوشت خوک را پرسید

پدیدار گشت و دلیل حرام بودن گوشت خوک را پدید  )ع(پسر حضرت نوح ثناگهان یاف

نیز حرام  توراتالم کرد. به یاد داشته باشیم که گوشت خوک در آمدن از مدفوع فیل اع

 است ارواح خبیث و شیطانی ةدربردارند است، زیرا به عقیدة دین یهود کالبد خوک

(Calmet, 1737/2: 618)192 ة، آیقرآنچون در  ،. گوشت خوک در اسالم نیز حرام است 

شت خوک و گوشت حیوانی را که مردار، خون، گو .[..]خداوند »آمده است:  ،بقره ةسور

توجیه تخیلی  یندر ا چرایی آن یول ،«حرام کرده است شده ذبحبرای غیر خدا 

 نیست. ، که البته اساس آن روایات قوم یهود است،منتسکیو

عت همراه هایی از بحران در طبی با نشانه )ص(محمدلد تو یها نشانهسی و نهم  ةدر نام. 2

توان دریافت  می القوانین  روحدر  و را از یک گفتة دیگر اوگفتة منتسکیاین مقصود است. 



 )بررسی آرای منتسکیو دربارۀ شرق و ایران( ای متعهد است؟نویسنده نتسکیوم /709

بحران در طبیعت هستند، قدرتشان به استبداد تبدیل  ةآورندارمغان کههمه آنان  که

  .(Montesquieu, 1995: 304)شود  می

 شود مردان شود هنر باعث می ته میکه وقتی گف گوید اوزبک میششم  صد و ةدر نام .2

شوند، این گفته حداقل راجع به کسانی نیست که خود را وقف هنر صفت و ترسو زن

گذرانند. نابودی ایران باستان بر اثر سستی و  را بیهوده نمیخود کنند، زیرا آنان وقت  می

ایرانیان  زیرا یونانیان که اغلب بر ،شود ضعف آنان بوده است، اما این شامل همه نمی

کردند و دقت بسیار  ، وقت خود را صرف هنر میکردند غالب بودند و آنان را سرکوب می

اگر بخواهیم از همان دورة منتسکیو  ،یانیان داشتند. در مورد هنر ایرانبیشتری از ایران

چون ایرانیان عاشق گوید استناد کنیم که می شاردن توانیم به گفتةشاهدی بیاوریم، می

و هنر خطاطی یکی از  دکنن آموزی هستند، بیشتر اوقات خود را صرف نوشتن میعلم

دانیم که این هنرآموزی ایرانیان و می (Chardin,1811/4: 275)برترین هنرهای آنان است 

 وب به ایرانیان باستانسدر مورد ضعف و سستی من صفتی آنان نیز نشده است.باعث زن

 نیز منتسکیو در واقع بیش از آنکه قصد داشته باشد واقعیات تاریخی را بازگو کند، در

 پی آن است که جزئی از فلسفة تاریخ خود را بیان کند.

که آزادگی خصلت مردم  رسد یمبه نظر  آمده کهو یکم چنین  یستب و صد ةدر نام. 9 

نیز آمده است که  القوانین  روحاروپا و اسارت و بردگی خصلت مردم آسیا است. در 

 آن راجود دارد که هرگز پروری در آسیا وصلت آزادگی در اروپا، روحیة بردهخ برخالف

همیشه به این گفتة خود  منتسکیواما  .(Montesquieu, 1995: 187) ترک نکرده است

 آشکار از یونان باستان یجانبدارو  ییگو تناقضدر یک وفادار نیست؛ مثال در جایی 

توان آزادی را نادیده گرفت، مانند آنکه با یک پوشش  گوید: مواقعی هست که می می

 اند، مستور نمود نیای باستان نمادی از عدالت بودهکه در د خدایان را ةجسمم شود می

(Montesquieu, 1995: 139). 

از همچون او،  یخودکامگاناول و  عباس  شاهدربارة مرگ اوزبک  ،نود و دوم ةدر نام. 1

ناروا و  یرسوم و  آدابرواج  یلدل بهبزرگ،  این اجساد کهگوید  لویی چهاردهم، میجمله 

 لویی چهاردهم م به فنا هستند.که همه را دلسرد کرده است، محکو یخودکامگی مطلق

اول مقتدرترین  عباس  شاهو همتای او  ا بودهامپراتور اروپ ینتر بزرگ به گفتة شاردن

سالیان جهانگرد ایتالیایی که  ،1دالواله پیترو .(Chardin,1811/9: 381) پادشاه آسیا

                                                           
1. Pietro della Valle (1586-1652)  
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 در واقع او پدری دلسوز» :گوید اول می عباس  شاهمورد  ، دریستدر ایران ز بسیاری

اگرچه او  ،کنند دهد تا کشت و زرع است تا پادشاه. او به افراد فقیر پول و زمین می

 (.102: 3 /1229 )فلسفی، «کند مسیحیان را نیز تشویق به گرویدن به اسالم می

است.  های نویسندة آن یشهتمام تجارب و اند جامع القوانین  روحدعا کرد که توان ا می

به نفع کشور  آن رات، ولی صراحت طرفدار استعمار اسدر این کتاب به منتسکیو

نیز موضوع استعمار ( و یکم یستب و صد ةنام) های ایرانی نامهداند. در  گر نمیاستعمار

تمند نیست، ثرو همصاحب مستعمره با داشتن مستعمره  کهشود  بدین گونه عنوان می

از  های واگیر آمده و آن شیوع بیماری القوانین  روحدر  دلیل این .آن فقیر است اما بدون

یا ویژه شیوع بیماری جذام  به ،است مستعمره برای کشور استعمارگرسرزمین سوی 

دلیل تماس با مردمان   هبصلیبی برای اروپا، در قرن یازدهم،  یها جنگدر طول خوره 

است، زیرا در موافق استعمار  با منتسکیو .(Montesquieu, 1995: 297-298)مستعمرات 

یقت داشته باشد که فتوحات اسکندر از او گوید که اگر حق می اسکندر و فتوحاتش مورد

این فتوحات نهایت تالش آوردن  به دستعیار ساخت، خود نیز برای امپراتوری تمام

برای وحدت نیست، اسکندر و از آنجا که هیچ چیز بهتر از ازدواج بهانه  برد به کارخود را 

درباریانش نیز و خواهان آن بود که  آورد یمزنان ملل مغلوب را به عقد خود در 

ایجاد  صدد درایران و یونان بود،  که به دنبال اتحاد دو ملت وی .عمل کنند گونه ینهم

 زمان در قلمرو  آن دررا، که  ، بندر صورآمده رهای یونانی در سرزمین ایران ب همستعمر

نیروی دریایی خود تجارت  سودبه  توانست در این بندر ویران کرد، زیرا نمیایران بود، 

این نیز نمود دیگری است از جانبداری او از  .(Montesquieu, 1995: 108-109) کند

 زمین.زمین در برابر مشرقمغرب

تخار همواره اف منتسکیو: با توجه به اینکه آید یمپرسشی پیش  ی این بحثدر انتها

متناقض در نقدی  انداز چشمداند، این  و برتری را با اعتدال یکی می یطلب جاهرا با 

 (Tracy, 1837: 30)تواند باشد؟  معقول به چه معنا می

 

 آفرینش زیبایی یا شکست مرزها. 9

 :، مبتنی بر معیارهایی است، به این قراریباشناسیزخلق هنری زیبا، در 

 )سیالیف، اقتضاست. اقتضا یعنی اجزا باید آراسته باشند زیبایی قانون ینتر بزرگ اقتضا: .1

مانند رمانِ  ،دنگرای یزدگ د تا به نونداشته باش پایان یب ییگرا واقعاثر هنری  .3 .(31: 1293

جدا تداعی  ... جدا در حجم و رنگ و خطوط و ، اشیامستقل از شعور انسان در آنکه  نو
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را به  ییگرا واقعمرزهای  یپرور قهرمان کهداشته باشیم  در نظر .2 .(188همو، ) شوند یم

یا  ییگرا آرمانو  (همان جا) شود می رنگ کم تدریجبه ییگرا واقعبرد تا جایی که  ناکجا می

 و اغراق اغراق موجه داشته باشد .2 .(170همو، )گیرد  را می ییگرا واقعگرایی جای تخیل

 ةنتیج صورت ینادر غیر  .ختن حقیقت باشدای بیان و شفاف ساوقتی موجه است که بر

از اغراق نترسید، از دروغ »شود:  گفته می یباهنر زدر خلق  .آن تحریف یا دروغ است

 «است تر ارزش حقیقت از وانمود با»در نظر داشته باشیم که  و (192-193همو، )  «بترسید

 یناجدهم باید دانست و آنچه در مورد قرن ه مبتنی بر الگو باشد .9 .(22: 1293)نیچه، 

الگوهای کالسیک، عالوه بر  ةبر پای م به معنای هنری زیبا و اخالقی وکالسیس» که است

در  .(392: 1293)نیچه،  «قرن هجدهم نیز بوده است های یتفعال بر تمامقرن هفدهم، حاکم 

ض موارد و البته ناق ایرانی های نامه کوتاه و گذرا برگرفته از ییها مثالادامه، به بیان 

   پردازیم: می شده در باالذکر

، داند میکه قرآن را از بَر  ی ایرانییکم زن و شصت و صد ةعدم اقتضا: در نام .1     

 گویااما  .کند که خودکشی می کند شخصیتی تخیلی تعریف می ةای خیالی دربار افسانه

 ةنساء، آی ةدر سور کهچنان ،گویدبکالمی خالف قرآن  نباید خواند ر میزنی که قرآن از بَ

 ة: در نامییگرا واقععدم  .3.«وال تقتلوا انفسکم»: آشکارا و دستوری گفته شده است، 37

 واالتر و او عظمت روح کهگوید  دینی، می یک عالِم یساز آگاه یدر پ ،اوزبکشانزدهم 

! حضرت فاطمه ةنگهبانی مقبرتا  هاست آسمان یقال یشتربعلی است و  تر از شمشیر افذن

د حضرت معصومه با ور می گمان و داردای ن مقبره ر پیامبردختدانیم که در واقع  می

دوم چهل و  صد و ة: در ناموجهناماغراق  .2 .اشتباه گرفته شده است حضرت فاطمه

به قلمرو تخیل  آوردن یروژوپیتر، مردم را به ترک یوغ بندگی و  خداوند تقدیر، به نفع

کند.  باستان اشاره میو روم ستش خدایان تخیلی یونان کند. این نامه به پر دعوت می

 ةهمگانی که زاییدساختگی یک دین  ةو عرضنیز، با پیشنهاد  القوانین  روحدر  منتسکیو

نیست،  یزر خونمعتقد است که چنین دینی  ،ی یا تفننپرداز خیالذهن اوست، به نام 

 کهگوید  او همچنین در ادامه می کند. می پیشه تفاوتی یبه با دشمنان خود زیرا در مقابل

یوغ بردگی است همیشه  زیرتواند منجی داشته باشد، اما ملتی که  یک ملت آزاد می

 کهآمده است  منتسکیو ة. در نقد این گفت(Montesquieu, 1995: 214-215) ماند برده می

ی خود را با بینش و بصیرت بیشتری بیان کند. منجی برا های یشستایک فیلسوف باید 

همخوانی  نا .2 .(Tracy, 1837: 302- 303) تواند باشد؟ ملتی که آزاد است، به چه معنی می
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 صد ةم است. در نامز معیارهای کالسیسا 1و کردار نیک اندیشی یکنبا الگوی کالسیک: 

خودکامگی و  یشةجز اندها که  برخالف اغلب آسیایی کهخوانیم  می و یکم یستب و

پرورند، چیزی که بیشتر از همه توجه اوزبک را از سفر به  یاستبداد چیزی در ذهن نم

 یندر است. پیدایش جمهوریت در اروپا یو چگونگکند، بررسی تاریخ  اروپا جلب می

نویسد که یونانیان برای  نامه می ةدر ادامخورد و  م تأسف میواوزبک از سقوط ر ،نامه

همچون خودشان برای  حفظ استقالل خود حتی در آسیای میانه مستعمراتی آزاد

توانند  می ها گفتهجلوگیری از نفوذ استبداد پادشاهان ایرانی ایجاد کرده بودند. لیکن این 

 ودر مقابل هم قرار دادن یونانی » با آنجا که، موهوم ارسطو باشند های یهفرضاثباتی بر 

 دانستنو برابر  [...] پست شمردن جمعی و اصیل دانستن جمعی دیگر [...]غیر یونانی 
صدیقی، در ) «دهد یمنقص علمی و ضعف بینش فلسفی او را نشان  [...]بیگانه و برده 

 .لد، له( : 1290، پاریزی باستانی
 

 نتیجه .9

زیرا در بسیاری از  ،ای متعهد است نویسنده منتسکیوتوان گفت که  میدر مجموع ن

 روا های نا ها و شنوده اسیر کلیشه ،ن از شرق و ایران استویژه آنجا که سخ به ،موارد

چگونه »کند. جملة معروف او،  شانه خالی میشود و  دور میشده، از بیان حقیقت 

 زعم بهکه میان اندیشة  در پی اثبات یا تحمیل این برداشت است ،«توان ایرانی بود؟ می

ها فاصله است. در بخش  زدة ایرانی و رفتار آزادمنشانه غربیان فرسنگ او استبداد

توانند  قدر میه ها چ کوشد نشان دهد که انسان تخیلی با الفاظی روان می یسینو سفرنامه

 شدّتبهدر این بخش نیز خالق و مروج افکاری  ،حال ینابا زند. به یکدیگر محبت ور

-و اشاعهعمل بیشتر بازتاباننده  در مقامها و نظریات او  است. نوشته یو منف ای یشهکل

حقایق بسیاری را تحریف  منتسکیو زمینة تاریخ نیز نفرت است تا محبت. دردهندة 

او پذیرش عموم خردمندان را  پندارگونةهای  شناسی، نه مثال زیبا ةدر مقول. کرده است

ها پوشانده  حقیقت را از چشم یخشتاراز برگرفته   های عینی نه مثال مراه داشته،به ه

 است.
 

 ها نوشت یپ

نوشتار  در ،یومنتسکعصر فیلسوف هم ،(1998-1172) خوانیم: ولترنین میچ نیز ولتر از نظراسالم در کتاب . 1

به خاطر  شود میجایی اشاره (. همچنین در 192: 1292)حدیدی،  گیرد یمخود از تاورنیه و شاردن الهام 

                                                           
1. Bienséance et Bienfaisance  
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ر اسالم است زیرا او طرفدا ،فکندیب در آتشخواهد این کتاب را  ، ولتر میها ترکبه  القوانین  روح ةسندهای نوی بهتان

 (.171: 1292حدیدی، )

 (.139 :1292است )حدیدی،  رفتهه کار میب مسلمان ةمعادل با واژ تقریباً ترک ةدر قرن هجدهم واژ. 3

گوید عشق و محبت  می ،خصوص به همسرانشانلینوس در تفسیر محبت ایرانیان بشاردن به نقل مشکوکی از جا. 2

باشد، در انسان عشق و محبت بیشتر ظهور  تر گرم هوا و  آبکند. هرچه  یر میتغی هوا و  آب متناسب با ها در انسان

 رد.گذامیرا به جای محبت  هوی و هوسسودایی و عشق  منتسکیواما  .(Chardin, 1711/6: 8) کند می

نقل )ع(  امام رضااز  .طاب به نوع انسان است و نه حیوانکالم خداوند همیشه خ کهآن این است  رد یلاز دال .2

 .(122: 1211 )مکی عاملی، «النار  وب بالجنه لتناسخ فهو کافر باهلل العظیم مکذّقال با من» است که
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