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إبراهيم مجيديلة*

والدين
القانون
ِّ
في فلسفة مونتسكيو
يتسم إرث مونتسكيو ،أحد أهم فالسفة األنوار ،بتنوع الفت .وقد نرش يف سنة 1721
الرسائل الفارسية ،ونرش يف سنة  1734نظرات يف أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم،
وهذا األخري عمل تأرخيي عظيم .كام نرش يف سنة  1748روح الرشائع الذي ّ
يشكل ،إىل حد
ما ،خالصة أبحاث استغرقت سنوات عدة ،وحصيلة تأمالته السياسية والتارخيية .ويظهر
من خالل هذه األعامل ً
ً
وقانونيا تارة أخرى.
ومؤرخا تارة ثانية ،ومرشّ ًعا
سياسيا تارة،
رجل
ً
ً
بيد أن هذا التعدد ال يلغي وحدة فكره واتصال تأمالته؛ إذ إنه اشتغل يف مجيع أعامله بالبحث
ِّ
واملنظمة لسري ظواهر التاريخ والطبيعة ،ورصد تأثريها
يف القوانني املتحكمة يف املجتمعات
مؤس ًسا
يف حياة الناس؛ ففي أول أعامله الرسائل الفارسية ،عالج عالقة الدِّ ين بالقانون ِّ
ومنتجا خطا ًبا
وداعيا إىل التسامح الديني،
لنسبية املعتقدات وجغرافية األحكام والرشائع،
ً
ً
دينيا وحضار ًيا .وعالج يف ثاين أعامله ،نظرات يف أسباب عظمة
تعدد ًيا يتفهم املخالف ً
الرومان وانحطاطهم ،القانون يف عالقته بحركة التاريخ ،كاش ًفا عن القوانني املتحكمة
يف تقدم الدول واحلضارات وتأخرها .ويف كتابه العمدة واألشهر بني أعامله كلها ،روح
الرشائع ،عالج القانون يف عالقته بعوامل خمتلفة حتدد القوانني العامة ،كاملناخ واألرض
والسكان واالقتصاد واألخالق والدِّ ين والسلطة .ويف هذه العوامل يتداخل ما هو مادي
مع ما هو مثايل ،وما هو صوري مع ما هو عياين .و ُيفصح ذلك عن الطابع اجلديل لفكر
ريا
مونتسكيو الذي سعى إىل تأسيس منهج وضعي لتفسري التاريخ اإلنساين والديني تفس ً
ً
شامل ،وتسويغ التفكري ً
وحتوهلا يف التاريخ الواقعي.
أيضا يف مستقبل املؤسسات ّ

اإلنسان كائن حمدود اإلدراك وخملوق حساس ُعرضة للجهل واخلطأ ،وأمكن له
أن ينسى خالقه يف كل حني ،فدعاه اهلل بقوانني الدِّ ين ،وأمكن له أن يغفل عن نفسه
فأيقظه الفالسفة بقوانني األخالق ،وأمكن له أن ينسى اآلخرين الذين يعيشون
معه ،فر ّده املرشعون إىل واجباته بالقوانني السياسية واملدنية.

روح الرشائع ،ص .14

* باحث في الفلسفة ،المغرب.
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مدخل عام
ُيعد مونتسكيو ( )1755-1689من أهم فالسفة األنوار الذين سامهت أفكارهم يف التمهيد
للثورة الفرنسية؛ فقد عاش يف هناية حكم لويس الرابع عرش التي متيزت بالتز ّمت واالضطهاد
الديني .وهو ،كام وصفه عبد اهلل العروي« ،واسع االطالع ،متحرر الفكر ،متنوع التجربة ،جيمع بني
ذوق األديب وعمق الباحث املتحرر .نجد هذه الصفات واضحة يف كل مؤلفاته ،القصرية والطويلة،
اهلزلية واجلدية ،األدبية والفلسفية»((( .ولعل هذا ما جعل منه املنبع الذي هنل منه فقهاء القانون ومؤسسو
علم االجتامع والتاريخ املقارن ودعاة الليرباليةِ ،
لسعة معارفه بحيث دفعه حب اطالعه عىل املعرفة إىل
دراسة الفيزياء والفلسفة األخالقية والتاريخ .كام أنه كان ُي َعدّ املفكر السيايس األكثر هيبة ونفو ًذا يف دوائر
املعارضة الربجوازية يف القرن الثامن عرش يف فرنسا((( .وشكّلت كتاباته يف جمملها دعوة إىل قيم احلرية
والتعددية والتسامح والتأسيس للديمقراطية والفصل بني السلطات ،وهيأت أذهان املواطنني إلعادة
النظر يف حياهتم العامة ويف عالقتهم بالدولة(((.
يتداخل يف فكر مونتسكيو القانون والدِّ ين والسياسة ،ويتفاعل يف منهجه التفسري والتجريب والتأويل،
ويدرس املاهيات والوقائع والعالقات ،وهلذا يتسم نسقه الفلسفي بطابع تركيبي؛ فقد عمل ،من موقع
ً
متوسل ب ُعدّ ة معرفية ومنهجية حققت له بناء خطاب فلسفي
الفيلسوف ،عىل االنخراط يف قضايا عرصه،
يعب عن أنطولوجيا حارضه .وإذ يفكر يف حارضه الذي عرف ً
حتول عمي ًقا يف العامل الفكري والثقايف بفعل
ّ
الرصاع بني القيم التقليدية والقيم احلديثة ،فإنه يستند إىل الوقائع ويفرس األحداث وينسج العالقات
ويصوغ القوانني.
ربام يبدو غري ًبا جدً ا أن كات ًبا مثل مونتسكيو أنتج خطا ًبا سياس ًيا يملك األهلية ملعاجلة الظواهر األكثر
معارصة لنا؛ فهو حيرض يف أغلب الكتابات السياسية املعارصة ،منهاً ،
مثل ،أعامل الفيلسوفة هانّا أرندت،
وخاصة عملها املهم أصول التوتاليتارية؛ فهي متيز بني صنفني من الكُتاب الفالسفة واملفكرين (فالسفة
ّ
مكيافيل وتوكفيل(((.
السياسة ومفكري السياسة) ،وتضع مونتسكيو ضمن الصنف الثاين إىل جانب
ويتميز كتّاب هذا الصنف من غريهم بأهنم كتبوا انطال ًقا من جتارهبم السياسية ،وبأن كتاباهتم سامهت يف
فهم احلداثة وميالد علم السياسة اجلديد.
كان الواقع التارخيي السابق للثورة الفرنسية سنة  1789غن ًيا باألحداث والتحوالت يف مجيع املجاالت
العلمية والدينية والسياسية ،وهي قضايا فرضت نفسها بقوة عىل مونتسكيو ،ووجدت صداها يف فكره،
وعملت عىل توجيه مجيع أعامله يف اجتاه الكشف عن القوانني واملبادئ العامة التي تسمح بفهم التاريخ
((( عبد الله العروي ،ضمن التقديم لترجمة :شارل لويس دو سكوندا مونتسكيو ،تأمالت في تاريخ الرومان :أسباب النهوض
واالنحطاط ،نقله من الفرنسية إلى العربية عبد الله العروي (الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)2011 ،ص .7
((( ف .فولغين ،فلسفة األنوار ،ترجمة هنرييت عبودي ،مراجعة جورج طرابيشي (بيروت :دار الطليعة ،)2006 ،ص .48
((( عبد العزيز سليمان نوار ومحمود محمد جمال الدين ،التاريخ األوربي الحديث من عصر النهضة إلى الحرب العالمية األولى
(القاهرة :دار الفكر العربي ،)1999 ،ص .277
(4) Anne Amiel, «Hannah Arendt lectrice de Montesquieu,» Revue Montesquieu, no. 2 (1998), p. 120.
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البرشي يف ديناميته وسريورته .واختذت الكتابة عنده شكل رسد ووصف ألمثال ونامذج مستعارة من
القدامى واملحدثني ،املسيحيني أو اآلخرين ،يف أوروبا أو الرشق .والسؤال الذي ُيطرح :ما هو اإلطار
العام واخليط الناظم لتفكري مونتسكيو؟

الموضوع والمنهج
في المنهج

يذهب ألتوسري إىل أن ما يم ّيز مونتسكيو ،مقارنة بفالسفة األنوار ،انطالقه من الوقائع الستخالص
القوانني وليس من املاهيات .فلم يلجأ مونتسكيو ،خال ًفا لزمالئه ،إىل العقل من حيث إنه املبدأ األسايس
للسياسة واملجتمع ،بل تناول هذه املوضوعات من الناحية السوسيولوجية ،وجعل الصور السياسية
لبلد ما ومؤسساته تعتمد عىل «روح» نظام احلكم وظروفه الفيزيائية والتارخيية((( .هذا األسلوب
مالئم للفالسفة الذين عارصوا مونتسكيو ،من أمثال
السوسيولوجي ،الذي بدأ يف التشكل ،مل يكن
ً
فولتري وديدرو وكوندرسيه الذين اعتقدوا أن وظيفة العقل هي أن يقدم مبادئ كلية مستقلة عن التاريخ
والظروف والروح الوطنية .بل إن مونتسكيو ،وخال ًفا ألغلب مفكري عرصه ،كام يرى تودوروف ،كان
ّ
حيذر من استعامل العقل بإفراط((( .ويكاد يكون الوحيد الذي نظر يف املشكالت السياسية بحد ذاهتا من
دون أن حييل إىل تصور ناجز للفكر وللطبيعة((( أو أن يؤسس فلسفته السياسية عىل امليتافيزيقا.
مهه
إنه خيتلف عنهم عىل مستوى املوضوع وعىل مستوى املنهج ً
أيضا .وبخصوص املوضوع ،مل يكن ّ
واملجسدة يف
التفكري يف ماهية املجتمع املجردة أو بناء مفهوم مثايل له ،بل اهتم باملجتمعات الواقعية
ّ
التاريخ .وقد انعكست طبيعة املوضوع عىل اختياره املنهجي بحيث قام بإضفاء روح الفيزياء اجلديدة
املرشع
واالنطالق من الوقائع((( .وتب ًعا لذلك ،يقرر ألتوسري ما إذا كان مونتسكيو مارس يف كتبه دور ّ
السيايس وليس دور الالهويت؛ فمن غري املشكوك فيه أنه يستعرض يف كثري من املرات أمثلة احلجج الكاملة
لنظرية سوسيولوجية حقيقية بشأن العقائد الدينية واألخالقية(((؛ فالعلم االجتامعي اجلديد الذي توجد
بوادره وإرهاصاته يف مؤ َّلفات مونتسيكو ال يعالج وعي اإلنسان الفردي وإنام جيعل األشياء االجتامعية
هد ًفا له .ومن ثم بارش مونتسكيو دراسة الظواهر االجتامعية من أجل اختبار طبيعتها والبحث يف أصلها
ً
معقول ( )ordre intelligibleيسمح له
واكتشاف أسباهبا الفيزيائية واألخالقية( ،((1وصاغ نظا ًما عا ًما
بالتمييز والتعليل.
((( غيرترود هيملفارب ،الطرق إلى الحداثة :التنوير البريطاني ،التنوير الفرنسي ،التنوير األمريكي ،ترجمة محمود سيد أحمد ،عالم
الفكر؛ ( 367الكويت :المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)2009 ،ص .169
((( تزفيتان تودوروف ،روح األنوار ،تعريب حافظ قويعة (تونس :دار محمد علي للنشر ،)2007 ،ص .30
((( أميل برهييه ،تاريخ الفلسفة ،ترجمة جورج طرابيشي 7 ،ج ،ط ( 2بيروت :دار الطليعة ،)1993 ،ج  :5القرن الثامن عشر،
ص .79
((( لوي التوسير ،مونتسكيو :السياسة والتاريخ ،ترجمة نادر ذكرى (بيروت :دار التنوير ،)2006 ،ص .14
((( المصدر نفسه ،ص .18

(10) Emile Durkheim, Montesquieu et Rousseau, précurseurs de la sociologie, note introductive de Georges Davy, petite
bibliothèque sociologique internationale. série B, les classiques de la sociologie (Paris: M. Rivière, 1966), p. 31.
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هذا االختيار املنهجي الذي اعتمده مونتسكيو دفع إيميل دوركهايم إىل اعتباره واضع املبادئ الكربى للعلم
االجتامعي اجلديد الذي س ُيطلق أوغست كونت عليه يف ما بعد اسم السوسيولوجيا( .((1وشكّل كتاب
روح الرشائع النواة الصلبة لتشكّل هذا العلم اجلديد .وال شك ،كام يرى دوركهايم ،أن مونتسكيو مل يعالج
الظواهر االجتامعية كلها ،وإنام اهتم بنوع واحد يتعلق بالقوانني .كام أن املنهج الذي اعتمده لتفسري أشكال
القانون املختلفة وتأويلها يصلح كذلك لباقي املؤسسات االجتامعية ،ويمكن أن يط َّبق بكيفية عامة .وبام أن
القوانني متس احلياة االجتامعية من الداخل ،فإن مونتسكيو قارهبا من أوجه شتى ومن ناحية عالقاهتا بالدِّ ين
واألخالق وتأثريها يف العائلة والعالقات االجتامعية والنظم السياسية واملدنية .وعىل حد تعبري عبد اهلل
العروي ،فإن لب منهج مونتسكيو يتجىل يف اجلمع بني املقابلة واملوازنة( ((1للكشف عن القواعد املتحكمة يف
الظواهر االجتامعية والسياسية؛ القوانني واملؤسسات واألخالق ،وهي كلها تقبل التغري تب ًعا لرشوط احلياة.
راهن مونتسكيو من خالل اختياره املنهجي عىل الكشف عن مبادئ عامة تسمح بفهم التاريخ البرشي
(((1
ً
أيضا بمستقبل املؤسسات
تفسريا
شامل وتسويغ التفكري ً
كله أو باقرتاح منهج وضعي لتفسري التاريخ ً
وحتوهلا يف التاريخ الواقعي( .((1كام أنه طمح إىل تقديم تفسري علمي للظواهر السياسية واكتشاف منطق
ّ
(((1
األنظمة القانونية  .واتفا ًقا مع تقاليد عرص األنوار األصلية ،كان مونتسكيو دائم البحث عن القوانني
بمفاهيمها العلمية الصحيحة ،فاجتهدً ،
مثل ،يف تطبيق منهاج نيوتن عىل ظواهر احلضارة اإلنسانية.
وانسجا ًما مع هذه الروح العلمية ،أرجع الرشائع والوقائع السياسية واالجتامعية إىل أسباب طبيعية
وإنسانية بحتة ،لكونه رفض إخضاعها ملبادئ الدِّ ين واألخالق أو للمفاهيم املجردة لنظرية احلق الطبيعي.
ً
مدخل نظر ًيا ومنهج ًيا لبناء نظرية جديدة عن القانون( ،((1وتفرتض هذه النظرية إمكانية
وهذا ما أتاح له
تطبيق جمموعة من القوانني العلمية (النيوتنية) يف جمايل السياسة والتاريخ .وفق هذا التصور املنهجي ،كام
يشري ألتوسري ،ال يمكن احلكم عىل التاريخ اإلنساين بعنارصه كلها بمعايري دينية وأخالقية ،بل عىل العكس
من ذلك ،جيب وضع الدِّ ين واألخالق ضمن سياق التاريخ وإخضاعهام له ،إذ يغدو القانون عالقة ماثلة
يف الظواهر وتُستخلص من الوقائع .وهبذه الصورة يكون مونتسكيو أقرب إىل النزعة الوضعية والتجريبية
منه إىل النزعة املجردة واملتعالية عن الواقع الفعيل للناس.
هلذا يشري هيغل إىل كون مونتسكيو صاحب الفضل يف إعطاء القانون طاب ًعا وضع ًيا ،أو تأسيس علم
القانون الوضعي ،ألنه أول من درس القواننيً ،
آخذا الوضع التارخيي يف احلسبان( .((1ويف كتاب أصول
فلسفة احلق يذهب هيغل ،يف ما يتعلق بالعنرص التارخيي يف القانون الوضعي ،إىل أن مونتسكيو نادى
( ((1المصدر نفسه ،ص .19
( ((1العروي ،ضمن التقديم لترجمة :مونتسكيو ،تأمالت في تاريخ الرومان ،ص .9
( ((1جان توشار ،تاريخ األفكار السياسية من عصر النهضة إلى عصر األنوار ،ترجمة ناجي الدراوشة ،ج ( 2دمشق :دار التكوين،
 ،)2010ص .528
( ((1التوسير ،ص .49

(15) Serge d’Agostino [et al.], Dictionnaire des auteurs en sciences économiques et sociales, sous la dir. de Philippe
Deubel et Marc Montoussé (Rosny-sous-Bois: Bréal, 2003), p. 205.

( ((1التوسير ،ص .27
( ((1عبد الرحمن بدوي ،فلسفة القانون والسياسة عند هيجل (بيروت؛ القاهرة :دار الشروق ،)1996 ،ص .18
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تعب عن موقف فلسفي أصيل ،ويعنى بوجهة النظر القائلة بأنه ينبغي
بوجهة نظر تارخيية صحيحة ّ
للترشيع ،سواء يف جماله العام أو يف حاالته اجلزئية ،أال يعا َلج عىل أنه يشء معزول وجمرد ،وإنام عىل أنه
حلظة معتمدة عىل الكل وترتبط بجميع اخلصائص األخرى التي تشكّل شخصية أمة ما أو عرص ما(.((1
وحتى لو كان مونتسكيو يبحث عن تصور عام للقوانني ،فإنه مل يقصد وضع فلسفة للقانون تر ّد القوانني
إىل مبادئ عقلية كلية ،وإنام قصد تفسري أصل القوانني بعوامل فيزيائية طبيعية (املناخ) وعوامل أخالقية
(الدِّ ين والتقاليد والعادات) تُعرف باملالحظة والتجربة التارخيية.
في الموضوع

حتى وإن مل يكن مونتسكيو فيلسو ًفا نسق ًيا( ((1وكانت أعامله مرسبلة بالغموض ومسكونة االلتباس،
فإن املوضوع األسايس الذي شغل فكره وتأمله هو القوانني التي ينتظم وفقها مجيع الظواهر اإلنسانية
والوقائع القانونية والتارخيية والدينية.
فهمه مل يكن التفكري يف ماهية
ال ينفصل املنهج الذي اعتمده مونتسكيو عن املوضوع الذي شغل فكره؛ ّ
املجتمع أو بناء جمتمع مثايل ،كام هو األمر بالنسبة إىل أغلب فالسفة العقد االجتامعي ،بقدر ما كان التفكري
املجسدة يف التاريخ اإلنساين .باإلضافة إىل ذلك ،انعكست طبيعة املوضوع الذي عاجله يف
يف املجتمعات
ّ
مؤلفاته كلها عىل اختياره املنهجي ،بحيث قام باستلهام روح الفيزياء اجلديدة واالنطالق من الوقائع(.((2
وتب ًعا هلذه الروح الوضعية ،فإن القوانني ،يف أوسع معناها ،كام حددها مونتسكيو ،هي العالقات الرضورية
املشتقة من طبيعة األشياء؛ فهي موجودة بصورة موضوعية وبالرضورة ،وهي حتكم سلوك األشياء كلها،
أي تأثري اهلل يف العامل ،وتأثري األجسام بعضها يف بعض ،وهكذا .وهذه املرشوعية الكلية هي اخللفية التي
جيب أن ُيرى يف مقابلها القانون البرشي(.((2

يبي ريمون آرون أن لفظة «القانون» يف كتابات مونتسكيو تُط َلق للداللة عىل معنيني خمتلفني :أوهلام العالقة
ّ
(((2
الرضورية التي هي من طبيعة األشياء ،وثانيهام الترشيع ذاته ،أي أوامر املجتمع  .وتشري طبيعة األشياء
أو العالقات الالزمة إىل وجود مبادئ متأصلة يف تكوين العامل تُلزم الكائنات كلها باخلضوع هلا .وإذا كان
ملفهوم القانون تاريخ طويل جيسد ارتباطه القوي بالدِّ ين واألخالق والسياسة والعلم ،فإنه مل يكتسب
معناه احلديث ،بمعنى العالقة ،إال يف أعامل فيزيائيي القرنني السادس عرش والسابع عرش وفالسفتهام؛
فقبل ذلك ،كان القانون ُيطلق للداللة عىل «الوصية» ،بمعنى األوامر الصادرة عن اهلل إىل الطبيعة والبرش،
فالقانون اإلهلي يسود القوانني كافة(.((2
( ((1جورج فيلهلم فريدريك هيجل ،أصول فلسفة الحق ،ترجمة وتقديم وتعليق إمام مفتاح إمام ،ط ( 3بيروت :دار التنوير،)2007 ،
ص .94
( ((1ليو شتراوس وجوزيف كروبسي ،تاريخ الفلسفة السياسية ،ترجمة محمود سيد أحمد؛ مراجعة إمام عبد الفتاح إمام 2 ،ج
(القاهرة :المجلس األعلى للثقافة ،)2005 ،ج  :2من جون لوك إلى هيدجر ،ص .71
( ((2التوسير ،ص .14
( ((2شتراوس وكروبسي ،ص .72
(22) Raymond Aron, Dix-huit leçons sur la société industrielle, idées; 19 (Paris: Gallimard, 1962), p. 63.

( ((2التوسير ،ص .27
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هبذه الصورة ،نجد أن جلميع املوجودات قوانينها؛ فلأللوهية قوانينها ،وللعامل املادي قوانينه ،وللحيوانات
قوانينها ،ولإلنسان قوانينه .والقوانني هي العالقات أو الصالت القائمة بني املوجودات املختلفة والعقل
األزيل (العقل املوضوعي) لنظام األسباب والعلل الذي يشيع االنسجام يف الكون .وهي عالقات دائمة
االستقرار ،ألن العامل بعنارصه كلها ال يدوم بغريها .وإذا كان من املحال دوام العامل ودوام نظامه من دون
أيضا حتتاج إىل القوانني لتحافظ عىل وجودها ونظامها .يكرس
هذه القوانني ،فإن املجتمعات اإلنسانية ً
مونتسكيو سيادة القانون عىل مجيع املوجودات «من اهلل حتى احلجارة» ،وكأننا أمام بنية واحدة تسمح
بالكالم عىل القانون اإلهلي والقوانني الطبيعية والقوانني الوضعية باملعنى نفسه( .((2القوانني كالعالقات
التي تفرض ذاهتا عىل مجيع املوجودات تقوم عىل الرضورة ،أي الرضورة العقلية .وعىل الرغم من هذا
التعميم الذي بموجبه ختضع مجيع الكائنات للقوانني/العالقات ،فإن مونتسكيو يم ّيز بني هذه القوانني،
تسي املادة اجلامدة تتميز بالثبات والدقة ،يف حني أن القوانني الوضعية التي
فالقوانني الطبيعية التي ّ
دائم للقوانني .وموقف اإلنسان
تنظم العامل العاقل تقبل اخلرق والتبدل ألن اإلنسان كائن غري خاضع ً
من القوانني وتفاعله معها ال ينفصل عن طبيعة وجوده املزدوج ،فهو من جهة كائن فيزيائي كغريه من
تسيه قوانني ال تتغري ،لكنه من جهة أخرى كائن عاقل ما انفك خيرق القوانني التي سنّها
األجسام ّ
ويغي القوانني التي سنّها هو نفسه .وغال ًبا ما يستسلم لسلطان األهواء والغرائز ،وينتهك القوانني
اهلل ّ
حرا وموجو ًدا ً
عاقل ينتهك القوانني
وخيرقها وحيورها لتحقيق مصاحله الشخصية .اإلنسان بوصفه كائنًا ً
التي أقرها اهلل ويغري القوانني التي أقرها بنفسه.
تشرتك القوانني كلها عند مونتسكيو يف فكرة «العالقة الالزمة» أو العالقة السببية ،التي ُيفهم القانون
بموجبها كقاعدة كونية ترسي عىل العامل اإلهلي والعامل املادي واحليواين والعامل اإلنساين .وإن تعريف
موج ًها ضد الالهوتيني فقط ،بل إنه ساهم يف تعميم فكرة
القانون كعالقة ال كإرادة أو وصية ،مل يكن َّ
مستله ًم من الفيزياء التجريبية بوصفها النموذج
القانون لتشمل مجيع الظواهر ،وأدخل يف السياسة مفهو ًما
َ
اإلرشادي العلمي السائد يف القرن الثامن عرش .ومن مفاعيل هذا التصور أنه يضفي طاب ًعا ماد ًيا عىل
الواقع اإلنساين وإنكار احلرية امليتافيزيقية أو احلرية كإرادة( ،((2كام يقلب العالقة بني احلرية والقانون؛
فليست احلرية مقدمة ورش ًطا للقوانني بل هي فعل ما تسمح به القوانني .ومونتسكيو خي ّلص احلرية من
شعورا داخل ًيا أو عالقة مع الذات ،وإنام هي فعل عميل
طبيعتها امليتافيزيقية ،فهي ليست حالة نفسية أو
ً
خالصا ،فعىل اعتبار أن
وممارسة تظهر يف احرتام القوانني وخرقها م ًعا .وهلذا ،مل يكن مذهبه يف احلرية تأمل ًيا
ً
احلرية هي «احلق يف فعل ما تبيحه القوانني» ،فإهنا ختتلف من شعب إىل شعب بحسب القوانني التي تسود
املجتمعات .وعندما يربط مونتسكيو بني احلرية والقانون َيظهر من ِّظ ًرا للدولة الليربالية ويرى أن أساس
احلرية السياسية هو الفصل بني السلطات بام يساهم يف توازن القوى( ((2ويدعو إىل احلرية احللوة املطابقة
للعقل واإلنسانية والطبيعة( ((2والتي ينزهلا منزلة األنوار اخلاصة بكل فرد.
( ((2المصدر نفسه ،ص .28

(25) Francine Markovits, Montesquieu: Le Droit et l’histoire, bibliothèque des philosophies (Paris: J. Vrin, 2008), p. 23.

( ((2جاكلين روس ،مغامرة الفكر األوروبي :قصة األفكار الغربية ،ترجمة أمل ديبو (أبو ظبي :هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث (كلمة)،
 ،)2011ص .252
( ((2فولغين ،ص .51
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عىل أمهية هذا الربط الذي أقامه مونتسكيو بني احلرية والقانون ،فإن ذلك ال ينفي أن يتحول القانون نفسه
ً
وعادل ،وال تكفي القوانني
إىل نفي ،أو عىل األقل إىل وسيلة تقييد للحرية؛ فليس كل ما هو قانوين ح ًقا
وحدها لضامن احلرية .إن عدم كفاية القوانني هي التي دفعت مونتسكيو إىل التفكري يف العدالة ،ألن هذه
األخرية ،كام يرى ،ليست رهن القوانني أو متوقفة عليها .ومن أجل التوضيح ،يرضب املثال التايل« :إن
القول بأن ال عدل وأن ال ظلم إال ما تأمر أو متنعه القوانني الوضعية هو كأن نقول إن شعاعات الدائرة مل
تكن متساوية قبل أن ترسم الدائرة»( ،((2فالعدالة أرقى من القوانني وأسبق منها.
ولئن كان مونتسكيو قد اهتم بالقوانني التي تتعلق بكائنات خاصة وذكية ،فإنه صاغ فكرة وجود قوانني
عامة تتحكم يف ظواهر الطبيعة واحلياة االجتامعية عىل حد سواء بوضوح ودقة مل يعهدمها القرن الثامن
عرش .وال ريب يف أن مونتسكيو ختطى عرصه عندما تطلع إىل حتديد القوانني التي تسوس احلياة االجتامعية،
تصوره للقوانني كعالقات قائمة وثابتة؛
لكنه مل يعرف مع ذلك كيف يط ِّبق ،عىل نحو منطقي متامسكّ ،
ِ
يضف عىل القانون االجتامعي طابع العالقة
فتحت تأثري نظرية احلق الطبيعي ،السائدة يف عرصه ،مل
ْ
(((2
أيضا الطابع املعياري للحق الطبيعي  .كام أننا نلمس يف فكر مونتسكيو
اإللزامية فحسب ،بل أضفى ً
الغموض واللبس اللذين يلفان عالقة القانون الوضعي الذي مصدره العقل البرشي بالقانون الطبيعي
واإلهلي ،العالقة بني قانونية الطبيعة االجتامعية وقانونية الطبيعة الفيزيائية ،بني نسبية القوانني الوضعية
وحتمية القوانني الطبيعية .وهو تارة ينفي كون القانون الطبيعي ً
نموذجا للقانون الوضعي وتارة
أصل أو
ً
أخرى يعتربه ً
يبي أن يف وسع القانون الوضعي القيام بدور القانون
بديل منه أو وجهه اآلخر .كام أنه ّ
الطبيعي عند بعض الشعوب(.((3
عندما يربط مونتسكيو القانون الوضعي بالعقل البرشي ،فإنه ال يفسح املجال أمام ما هو معجز ،كام إنه
يرفض القول برضورة الكلية العمياء التي تشتغل وفق منطقها اخلاص يف تعاليها عىل ما برشي ،ويسعى
إىل بيان حدود الفعل البرشي ألن «هناك عظمة القانون وعجز املرشعني»( ،((3فاملرشعون أناس حمدودون
وضعتهم الصدفة عىل رؤوس اآلخرين.

القوانين الوضعية
يظهر أن مونتسكيو يم ّيز بني أنواع عدة من القوانني :قوانني الطبيعة ،والقوانني الوضعية ،والقوانني
الدينية ،عىل اعتبار أن ُيفهم القانون الوضعي يف ارتباطه بالقانون األزيل؛ القانون الطبيعي أو القانون
املوحى به .القانون بصورة عامة هو العقل اإلنساين من حيث إنه حيكم مجيع شعوب األرض ،وجيب أن
أال تكون القوانني السياسية واملدنية اخلاصة بكل أمة سوى حاالت خاصة ُيط َّبق فيها العقل اإلنساين(.((3
فالقانون من حيث هو كذلك رشيعة للعقل يصنعها حاكم املجتمع ،ويصدرها ويطبقها من أجل اخلري
( ((2شارل لويس دو سكوندا مونتسكيو ،روح الشرائع ،ترجمة عادل زُ عيتر (القاهرة :دار المعارف ،)1953 ،ص .17
( ((2فولغين ،ص .53
( ((3مونتسكيو ،روح الشرائع ،ص .531

(30) Markovits, p. 49.

(32) Charles-Louis de Secondat Montesquieu, De l’Esprit des lois, chronologie, introduction, bibliographie par Victor
Goldschmidt, Garnier-Flammarion; 325-326, 2 vols. (Paris: Garnier Flammarion, [s. d.]), vol. 1, p. 128.
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ويكون مونتسكيو فكرة سامية عن القانون« ،فالقانون هو
العام ،ومصدر القانون النهائي هو عقل اهلل(.((3
ّ
أو ما جيب أن يكون -جتسيدً ا للعقل» ،وتعود هذه الفكرة إىل التصور األفالطوين الذي يعترب أن القواننيُصنعت لتبليغ أوامر العقل إىل أولئك الذين ال يستطيعون تلقيها مبارشة.
يوضح الفيلسوف املسيحي ألكسندرو ستوردزا ( )1854-1791( )A. Sturdzaأن مونتسكيو قدّ م
تصورا تراتب ًيا يشري إىل وجود مستويات خمتلفة من القوانني تنسجم مع مستويات الواقع اإلنساين يف
ً
(((3
كليته  ،فنجد قوانني الطبيعة وقوانني العقل وقوانني األخالق وقوانني الدِّ ين والقوانني السياسية
واملدنية .غري أن ما يميز هذا التصور الرتاتبي هو أن مونتسكيو ال ينظر يف األصل اإلهلي للقوانني ألنه مل
يكن من رجال الالهوت ،بل كان كات ًبا سياس ًيا.
يرصح مونتسكيو ،بوضوح تام ،حمد ًّدا موضوع أبحاثه من تفكريه يف القوانني ،بالقول« :إنني ال أعالج
القوانني بشكل مطلق ،بل روح القوانني ...تكمن هذه الروح يف الروابط املختلفة التي يمكن أن تكون
للقوانني مع األشياء املختلفة»(((3؛ فثمة عوامل متعددة حتدد اإلنسان ،ومنها تتكون روح عامة ،كالعوامل
الطبيعية (األرض واملناخ واإلقليم) ،والعوامل االجتامعية والتارخيية (األديان واآلداب والتاريخ والنمط
كل اجتامع ًيا ً
االقتصادي والنظام السيايس) .وتشكل هذه العوامل ،مرتبطة بعضها ببعضًّ ،
كامل .بل
يمكن الذهاب أبعد من ذلك للقول إن نظرية األسباب العامة التي صاغها مونتسكيو هي بمنزلة تاريخ
فلسفي لإلنسان(.((3
عندما يرشح مونتسكيو طبيعة البنى واملامرسات االجتامعية ضمن ما أسامه األسباب الفيزيائية واألخالقية،
فإنه يعترب األوىل مستقلة عن الفعل اإلنساين ومؤثرة فيه ،وتشتمل عىل احلجم واملوقع وطبيعة األرض
ونوعية الرتاب واملوارد االقتصادية ،وقبل كل يشء املناخ ،يف حني تشري األسباب األخالقية إىل األفعال
واملؤسسات اإلنسانية .وبفضل تفاعل نوعي األسباب ،كام يعتقد بيخو باريخ ،يستطيع كل جمتمع تطوير
«عبقرية» أو روح قومية متميزة قادرة عىل ممارسة تأثري مستقل عىل مؤسساته وممارساته االجتامعية،
ودجمها يف ٍّ
كل منطقي(.((3

يلمح مونتسكيو يف الوقت نفسه ،وانطال ًقا من الوقائع والتجارب ،إىل أن هذه العوامل ربام ال تؤدي
ّ
بالرضورة إىل أي قاعدة قانونية حمددة .وتكمن أمهية هذه العوامل يف إضفاء طابع وضعي ونسبي عىل
القوانني؛ فإذا كانت قوانني الطبيعة والقوانني اإلهلية تتميز بالثبات والوحدة واالستمرارية ،فإن القوانني
يرشعها العقل البرشي تتميز بالقابلية للتغري والتعدد والنسبية ،وبالتايل جيب أن «تكون
الوضعية التي ّ
هذه القوانني الوضعية خاصة بطبيعة البلد ،خاصة باإلقليم البارد أو احلار أو املعتدل ،وبطبيعة األرض
( ((3توشار ،ص .72

(34) Le temps de Montesquieu: Actes du colloque international de Genève (28-31 octobre 1998), [org. par le Département
d’histoire générale de la Faculté de Genève et la Société Montesquieu]; publ. par Michel Porret et Catherine VolpilhacAuger (Genève: Droz, 2002), p. 400.

( ((3مونتسكيو ،روح الشرائع ،ص .19

(36) Le temps de Montesquieu, p. 9.

( ((3بيخو باريخ ،إعادة النظر في التعددية الثقافية :التنوع الثقافي والنظرية السياسية ،ترجمة مجاب اإلمام (دمشق :الهيئة العامة
السورية للكتاب ،وزارة الثقافة ،)2007 ،ص .114
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وموقعها واتساعها وبجنس حياة األمم»( .((3ذلك أن البرش ،بحسب مونتسكيو ،يتأثرون بعلل وعوامل
متنوعة (املناخ والدِّ ين والقوانني ومبادئ احلكم وباألخالق والعادات) تتشكل منها روح عامة األمم.
والالفت لالنتباه أن العوامل الطبيعية والفيزيائية حتتل الصدارة يف حتديد قوانني األمم .وكام يرى بعض
النقاد ،فإن األفكار التي طرحها مونتسكيو بشأن تأثري هذه العوامل ،وعىل الرغم من سذاجتها ،كانت
أيضا بالتصورات العقالنية
بحد ذاهتا متقدمة يف عرصه ،ال مقارنة بالرؤية الالهوتية للعامل فحسب ،بل ً
التي قامت من ق ْبل باستنباط الوجود االجتامعي من خصائص اإلنسان الطبيعية( .((3والسؤاالن اللذان
يفرضان نفسيهام بقوة مها :كيف كانت حال الناس قبل أن تكون هناك قوانني برشية؟ وملاذا تنشأ القوانني؟
يثري هذان السؤاالن أوجه العالقة بني مونتسكيو وفالسفة العقد االجتامعي من جهة ،وعالقته بفالسفة
األنوار من جهة ثانية ،كام يثريان إشكالية العالقة بني احلق الطبيعي واحلق الوضعي.

يوحد فالسفة العقد االجتامعي ،من أمثال توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو ،هو طرحهم
إن ما ِّ
مسألة أصل املجتمع ،أي البحث يف كيفية االنتقال من العدم االجتامعي إىل أشكال وعالقات اجتامعية
من َّظمة ،أو االنتقال من حالة الطبيعة إىل حالة املدنية ،أو بلغة روسو االنتقال من حق القوة إىل قوة احلق،
من حالة كان يسلك فيها اإلنسان طب ًقا لطبيعته وغرائزه وقوته اجلسدية إىل حالة أصبح يستشري فيها
عقله قبل أن يصغي إىل ميوله .و ُيرجع هؤالء هذا االنتقال إىل العقد االجتامعي بالنظر إليه كنظام قانوين
يعب عن اإلرادة العامة ،إذ هو ما ُيؤ ّمن هذا العبور من انعدام املجتمع إىل
وسيايس واجتامعي وأخالقي ّ
املجتمع احلايل .و ُيستشف من نظريات العقد االجتامعي أن اإلنسان مل يكن اجتامع ًيا وإنام صار كذلك،
و ُت َعدّ القوانني التي وضعها الناس واتفقوا عليها أهم مظهر دال عىل طبيعتهم االجتامعية .كام ُيفهم أن
املجتمع كيان اصطناعي مل ينتج من تأثري إهلي أو طبيعي.
ً
منشغل بالبحث يف أصل املجتمع بقدر ما
خيتلف مونتسكيو عن فالسفة العقد االجتامعي بأنه مل يكن
مهتم باملجتمعات الفعلية ،واألهم من ذلك ،كام يوضح ألتوسري ،غياب فكرة العقد االجتامعي يف
كان ً
(((4
كتابات مونتسكيو لتحل حملها غريزة األلفة واالجتامع؛ فاالبن ُولد بقرب أبيه ويبقى بقربه ،وللتعبري
عن املجتمع يكفي وجود رجل وابنه .ومل يتضمن كتاب روح الرشائع أي يشء عن العقد االجتامعي،
ونادرا ما يلتقي بالتارخيي الواقعي( .((4وانسجا ًما مع هذا
ألن العقد مفهوم نظري ،وأنموذج فقط،
ً
التصور ،كام ترى جاكلني روس ،فإن مونتسكيو يؤيد فصل احلق الطبيعي عن احلق اإلهلي ،كام أن احلق
الطبيعي ال يكتفي بذاته ويفرتض العودة إىل العقل اإلنساين؛ فهو خيلص احلق والقانون من كل تعال ألهنام
يتجذران يف العقل( .((4ويمكن إمجال االختالف بني مونتسكيو وفالسفة العقد االجتامعي باالختالف بني
أطروحتني :أطروحة «الليربالية بال ديمقراطية» و«أطروحة الديمقراطية بال ليربالية».
( ((3مونتسكيو ،روح الشرائع ،ص .19
( ((3فولغين ،ص .55
( ((4مونتسكيو ،روح الشرائع ،ص .23
( ((4رونالد سترومبرج ،تاريخ الفكر األوروبي الحديث ،1977-1601 ،ترجمة أحمد الشيباني ،ط ( 3القاهرة :دار القارئ العربي،
 ،)1994ص .188
( ((4روس ،ص .252
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ينطلق مونتسكيو يف استدالله بشأن نشأة القوانني من حالة ق ّلام كان يم َّيز فيها البرش من باقي احليوانات،
فقد كان ينقصهم العقل واللغة ،وكانت تتحكم فيهم الغرائز واحلاجات الفيزيائية التي قادهتم إىل احلفاظ
عىل أنفسهم بطريقة فردية ،ثم االرتباط بعضهم ببعض ،إىل أن امتلكوا بصورة واعية الرغب َة يف أن يبقوا يف
املجتمع .غري أن املجتمع ال يسلم من رصاع اإلرادات وتناقض املصالح اللذين يقودان إىل احلرب ،وهنا
ينشأ القانون وسيل ًة إلمخاد احلرب ،سواء داخل املجتمع نفسه أو بني جمتمع وآخر.
تب ًعا لذلك ،يميز مونتسكيو بني صنفني من القوانني الوضعية :يشمل الصنف األول «حقوق األمم»
العالقات بني األمم والدول واملجتمعات وتستند إليها العالقات الدولية .ويشمل
التي تنتظم وفقها هلا
ُ
الصنف الثاين احلقوق السياسية واحلقوق املدنية ،حيث إن احلقوق السياسية تنظم العالقات بني أفراد
املجتمع واحلكام ،وتنظم احلقوق املدنية عالقات األفراد يف ما بينهم .ويم ّثل التمييز يف القوانني الوضعية
بني حقوق األمم واحلقوق السياسية واحلقوق املدنية سندً ا للتمييز بني القانون الدويل والقانون العام
والقانون اخلاص .وجتري السيطرة عىل الناس بأنواع خمتلفة من القوانني ،كالقوانني الطبيعية ،والقوانني
اإلهلية التي هي حقوق الدِّ ين ،والقوانني الكنسية التي هي ضابطة احلقوق الدينية والقوانني السياسية
والقوانني املدنية والقوانني املنزلية وقوانني األمم( .((4ويسند مونتسكيو إىل العقل البرشي مهمة معرفة
القوانني التي جيب أن ُيقىض بموجبها كل مرة.

الدين وقوانينه
ِّ

إىل جانب القوانني الوضعية ،ويف موازاهتا ،توجد يف املجتمعات قوانني أخرى تعمل عىل قيادة الناس
وتوجيه سلوكاهتم ،وهي القوانني الدينية؛ فكام يقرر مونتسكيو ،فإن «الدِّ ين خياطب القلب ،والقانون
خياطب العقل» ،وعىل القوانني التي توضع ملخاطبة العقل أن تنعم بقواعد ال بنصائح مطل ًقا ،وعىل الدِّ ين
(((4
كثريا
يرشع ملخاطبة القلب أن ينعم بكثري من النصائح وبقليل من القواعد  .ويراهن مونتسكيو ً
الذي ّ
عىل التكامل بني الدِّ ين والقوانني املدنية أو الوضعية من أجل ضامن السلم؛ فالدِّ ين والقانون هيدفان إىل
جعل املواطنني صاحلني مبدئ ًيا ،وكلام َّ
زجرا ،وعدم
قل ردع الدِّ ين وجب عىل القوانني املدنية أن تزداد ً
خطرا؛ فمن جهة يدعو مونتسكيو إىل اجلمع بني مصالح
االنسجام بني الدِّ ين والقوانني املدنية يشكل
ً
الدِّ ين ومصالح الساسة ،ويدعو من جهة ثانية إىل التوافق بني قوانني الدِّ ين وقوانني األخالق ،ذلك ألن
التكامل بني الدِّ ين والقوانني املدنية ال يعني التامهي والتطابق بينهام ،بل يعني التكامل يف الوظيفة ،مع متايز
بينهام .وتستلزم مثل هذه العالقة أن «ال ُيقىض بالقوانني اإلهلية يف ما جيب أن ي ُقىض فيه بالقوانني البرشية،
وال أن ُينظم بالقوانني البرشية ما جيب أن ُينظم بالقوانني اإلهلية»( .((4يقرر مونتسكيو أن القوانني البرشية
ختتلف ،من حيث أصلها وطبيعتها وموضوعها ،عن القوانني اإلهلية .وتشكّل القابلية للتغري خاصية مميزة
للقوانني البرشية ،بينام تقوم طبيعة قوانني الدِّ ين عىل عدم التغري ،وتقيض القوانني البرشية باحلسن (الذي
له وجوه متعددة ) ويقيض الدِّ ين باألحسن (الذي له وجه واحد) .وتب ًعا لذلك ،فإن القوانني الدينية أكثر
( ((4مونتسكيو ،روح الشرائع ،ص .224
( ((4المصدر نفسه ،ص .183
( ((4المصدر نفسه ،ص .225
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سموا والقوانني املدنية أكثر اتسا ًعا( .((4ويف حال كانت لقوانني الدِّ ين طبيعة القوانني البرشية نفسها ،ال
ًّ
مذكورا ،فمن الرضوري للمجتمع عىل وجه اخلصوص أن ينطوي عىل يشء
تعود قوانني الدِّ ين شي ًئا
ً
ثابت ،والدِّ ين هو هذا اليشء الثابت( .((4وتنشأ قوة الدِّ ين من اإليامن به ،وتنشأ قوة القوانني البرشية من
كوهنا ُتشى .ويف سياق هذه املقارنة ،وانطال ًقا من جتربته احلضارية ،وانسجا ًما مع روح عرصه ،ينتهي
مونتسكيو إىل أن الدِّ ين تالئمه القرون القديمة وتالئم القوانني البرشية األزمنة احلديثة .وهكذا ،ينبغي
أال تُتخذ األفكار التي تنشأ عن الدِّ ين مبارشة مبدأ للقوانني املدنية مهام يكن مقدار االحرتام الذي حتظى
به .وترتتب عن هذه املقارنة قضايا عملية عدةً :
فمثل ،ينبغي عدم تنظيم املحاكم البرشية بمبادئ املحاكم
التي تنظر يف أمور احلياة األخرى( .((4ويمتد ذلك إىل عدم جواز القضاء باحلقوق املدنية عندما يتوجب
القضاء باحلقوق السياسية( .((4كام ينبغي أال ُينظم باحلقوق الطبيعية ما يتعلق باحلقوق املدنية من أمور(،((5
وأخريا ينبغي أال ُيقىض
وينبغي أال ُيقىض بالقوانني املدنية يف أمور جيب أن ُيقىض فيها بالقوانني املنزلية(،((5
ً
بمبادئ القوانني املدنية يف أمور خاصة بحقوق األمم( .((5هذه االشرتاطات هتدف بمجملها إىل حتديد
جمال ّ
تدخل الدِّ ين ،أو التمييز بني املجال الديني واملجال الدنيوي ،أو الفصل بني السلطة الدينية والسلطة
الزمنية .ولعل هذا هو أهم رهان ناضل من أجله فالسفة األنوار أمجعني.

خصص مونتسكيو اجلزء اخلامس من كتابه روح الرشائع ملعاجلة الدِّ ين بوصفه أحد العنارص ا ُملشكّلة لروح
القوانني ،كام عاجله ضمن ًيا يف كتابه رسائل فارسية الذي هو يف األصل مقدمة لكتابه األول .وبمنتهى
الوضوح املنهجي ،حيدد مونتسكيو الغاية من البحث يف األديان ً
قائل« :ال أبحث ،إذن ،يف خمتلف أديان
عيل تكلمت عن الدِّ ين الذي
العامل إال من حيث اخلري الذي ُيستخلص منها يف األحوال املدنية ،سواء ّ
يكون أصله من السامء أم تكلمت عن األديان التي يكون أصلها يف األرض»( .((5ولتحقيق هذه الغاية،
ِ
العال الالهويت.
سيقارب مونتسكيو الدِّ ين من منطلق الكاتب السيايس واملفكر الوضعي ال من منطلق
ويتساءل مونتسكيو :هل من األفضل أال يكون للشعب ِدين من أن ُيساء استعامل الدِّ ين له؟ وما هو األقل
رضرا :إساءة استعامل الدِّ ين أحيانًا أم عدم وجود ِدين بني الناس مطل ًقا؟ وما هو األخطر :عدم تد ّين
ً
ِ
ِ
موجهة إىل آراء مسيو
اإلنسان بدين أم تد ّينه بدين رديء؟ هذه األسئلة حتمل يف جمملها شحنة استنكارية َّ
بيل( ((5الذي كان يزعم أن ال حاجة إىل الدِّ ين ،ومن األفضل أن يكون اإلنسان زندي ًقا من أن يكون وثن ًيا،
وأن عدم تدين اإلنسان أقل خطرا من تدينه ِ
بدين رديء .بالنسبة إىل مونتسكيو ،ليس األمر أن ُيعرف
ّ
ّ
ً
ِ
هل األفضل أال يكون لإلنسان أو للشعب دين من أن ُيساء استعامل الدِّ ين الذي له ،بل أن ُيعرف ما هو
رضرا :هل إساءة استعامل الدِّ ين أحيانًا أم عدم وجود ِدين بني الناس مطل ًقا .ويسوق هـذا املثال
أقل
ً
( ((4مونتسكيو ،روح الشرائع ،ص .235
( ((4المصدر نفسه ،ص .226
( ((4المصدر نفسه ،ص .238
( ((4المصدر نفسه ،ص .248
( ((5المصدر نفسه ،ص .246
( ((5المصدر نفسه ،ص .252
( ((5المصدر نفسه ،ص .253
( ((5المصدر نفسه ،ص .686
( ((5بيير بيل ( )1706-1647فيلسوف وناقد فرنسيُ ،يعد من مؤسسي عقالنية القرن الثامن عشر.
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لتأكيد احلاجة إىل الدِّ يـن ودوره يف توجيه الفعل السيايس للحاكم« :و ُي َعدّ األمري الذي ُيب الدِّ ين وخيشاه
كاألسد الذي يذعن لليد التي تالطفه أو الصوت الذي يسكنه ،و ُي َعدّ األمري الذي خياف الدِّ ين ويمقته
كالوحوش تفرض القيد الرادع هلا من االنقضاض عىل املارين ،و ُي َعدّ االمري الذي ال ِدين له كاحليوان
أدوارا
اهلائل الذي ال يشعر بحريته إال إذا مزق وافرتس»( .((5يراهن مونتسكيو عىل الدِّ ين الذي يؤدي
ً
متعددة اجتامع ًيا وسياس ًيا واقتصاد ًيا ،ويساهم يف إشاعة األمن واالستقرار ،كام ينتقد الدِّ ين عندما يتحول
إىل عامل قهر وسند لالستبداد والطغيان.

قدّ م مونتسكيو يف موضوع الدِّ ين معاجلة شمولية تلقي الضوء عىل أبعاده الروحية والعقائدية والسياسية
واالجتامعية واالقتصادية .وتقوم هذه املعاجلة عىل تقديم األمثلة التارخيية ،واستعراض النامذج الواقعية،
بام يسمح له باستخالص القوانني العامة؛ ففي كتابه روح الرشائع ،عالج أصل الدِّ ين ،وحدّ د دوافع
الناس للتد ّين ،ورصد االختالفات بني املذاهب والعقائد الدينية ،وتناول قضايا حياتية يف غاية الدقة
كالزواج وتعدد الزوجات والطالق واخليانة الزوجية والقوامة واإلرث ووضعية املرأة يف املجتمع وزواج
املحارم والرتبية .وكثرية هي القضايا التي عاجلها يف كتابه أفكار ،الذي هو عبارة عن جمموعة من التأمالت
الشخصية ،وخاصة تلك التي ختص عالقات الدِّ ين بالسياسة وبأنظمة احلكم وأنامط احلياة االجتامعية،
وتعالج القوانني اإلهلية وطبيعة اإلله ،وتنتقد الالهوت والرصاعات الدينية والالتسامح والتعصب.
ويتخذ يف أغلبه شكل شذرات تبحث يف املعجزات واألفعال املنسوبة إىل التدخل اإلهلي وأصل املعتقدات
(((5
خمتربا لفحص ميكانيزمات الظاهرة الدينية ،وكأنه يربهن باخللف
وأمراض األديان  ،وجيعل من الوثنية ً
عىل احلاجة املاسة إىل الدِّ ين .ويعترب مونتسكيو أن الوثنية هي دين األمم الغليظة ،وأن الدِّ ين الذي يتخذ
الكائن الروحي موضو ًعا له هو ِدين األمم املنورة(.((5

ومما ينبغي اإلشارة إليه هو أن حجاج مونتسكيو بشأن احلاجة إىل الدِّ ين ال تنبع من تد ّينه أو إيامنه بل
من تصوره الوظيفي للدِّ ين يف املجالني االجتامعي والسيايس؛ فالدِّ ين -يف نظره -واجهة مجيلة كام هي
يف الرسائل الفارسية ،ورادع اجتامعي يف آن م ًعا .ومونتسكيو املناوئ لإلكلريوس وغري املتد ّين ،يربئ
نفسه من أن يكون ملحدً ا ،وهو يعتقد بفائدة الدِّ ين من حيث هو وازع قمع( .((5كام خيلص فولغني إىل
أن مالحظات مونتسكيو املتعلقة بالدِّ ين هي ذات طبيعة خاصة؛ فالدِّ ين بحد ذاته ال يثري اهتاممه عىل
ً
مرضا ،أسوة بالسياسة أو التجارة(.((5
اإلطالق ،وهو ال ينظر إليه إال بوصفه
عامل اجتامع ًيا ،مفيدً ا أو ً
وهلذا يعلن مونتسكيو أن تأثري الدِّ ين يف السلوك والعادات مسألة أكثر أمهية يف نظره من معرفة ما إذا كان
قويم أم ال .كام أوضح بول هازار ( )P. Hazardأن مونتسكيو ال يفحص ديانات العامل املختلفة
الدِّ ين ً
إال من حيث عالقتها باخلري الذي ُيستخلص منها يف الدولة املدنية ،سواء أكان يتحدث عن الديانة التي
أصلها من السامء أم يتحدث عن الديانات التي أصلها من األرض( .((6وإذا كان موقف مونتسكيو من
( ((5مونتسكيو ،روح الشرائع ،ص .177

(56) Pauline Kra, «La religion dans les Pensées de Montesquieu,» Revue Montesquieu, no. 7 (2003-2004), p. 102.

( ((5مونتسكيو ،روح الشرائع ،ج  ،5ص .204
( ((5توشار ،ص .537
( ((5فولغين ،ص .73

(60) Paul Hazard, La Pensée européenne au XVIIIe siècle: De Montesquieu à Lessing, notes et références (Paris: Boivin,
1946), tome 1, p. 196.
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الدِّ ين ينسجم مع التصور العام للتنوير الفرنيس ،الذي كان يستند إىل العقل ويعمل عىل حتييد الدِّ ين من
احلياة العامة واإلقالل من شأن املعتقد الديني واملؤسسات الدينية ،فإن ذلك مل يمنعه من العمل عىل رصد
تأثري الدِّ ين يف ترشيع القوانني ويف حتديد طبيعة األنظمة السياسية.

نعيد القول إن مونتسكيو ال هيتم بالدِّ ين يف ُبعده العقائدي والشعائري ،وإنام يركز عىل ُبعده الوظيفي؛
فصحة العقيدة أو بطالهنا ليسا مدار احلكم عىل الدِّ ين ،ألنه ربام يكون ألصح العقائد وأطهرها أسوأ
النتائج إذا مل ترتبط بمبادئ املجتمع ،كام ربام يكون ألفسد العقائد أروع النتائج إذا ارتبطت بمبادئ
يوجهها حتى ال تنحرف أو حتى ال تقود إىل
املجتمع ،فال يكفي أن يقيم الدِّ ين عقيدة ،بل جيب أن ّ
االنحراف؛ فسوء تل ّقي عقيدة خلود الروح يف بعض الديانات قاد إىل نتائج فظيعة ،ودفع إىل قتل
النساء والعبيد والرعايا لكي يكونوا خد ًما يف العامل اآلخر .وحيرص مونتسكيو كل احلرص عىل الوعي
بخصوصية كل ِدين وفهمه يف ُبعده املوضوعي املرتبط بالواقع االجتامعي ورشوطه التارخيية ،مؤكدً ا يف
الوقت ذاته أن أديان العامل ال تقدم إىل من يامرسوهنا عوامل متساوية يف التمسك هبا ،وإنام يتوقف هذا
كثريا عىل وجه مواقفتها لطراز تفكري الناس وشعورهم( .((6ويرى أن الدِّ ين بقوانينه ينهض بوظيفة
ً
إصالح مضار النظام السيايس ويدعم الدولة السياسية عندما تكون قوانينها عاجزة ،ومن ذلك أن
«الدِّ ين يقوم باليشء الكثري إذا ما هزت الدول َة حروب أهلية»(((6؛ فالدِّ ين يساهم يف حفظ النظام
وإشاعة األمن .ويرضب مونتسكيو ً
الح ُرم «يف كل أربعة أشهر من كل سنة ينقطع
مثال لذلك باألشهر ُ
كل نزاع بني قبائل العرب ،ف ُي َعدّ من اإلحلاد أقل إخالل بذلك»( .((6ويف حاالت أخرى يكون لقوانني
الدِّ ين نتائج القوانني املدنية نفسها.

بغض النظر عن العقائد ،أكانت صاحلة أم فاسدة ،وعن الشعائر ،أكانت كثرية أم قليلة ،فإن مونتسكيو
ّ
وينمي الفضيلة ،وينظم
يعترب الدِّ ين األساس الرضوري للحياة االجتامعية؛ إذ إنه يدعم األخالق،
ّ
ونظرا إىل أن قيمة الدِّ ين عملية بك ّليتها تقري ّبا ،جيب
املنزه عن املصلحة.
األهواء ،ويوفر البواعث للعمل َّ
ً
أن خيلو الدِّ ين من العنارص الغامضة واخلرافية ،وعليه جتنّب الدوغامئية اإليامنية ،كام جيب أال يكون تأمل ًيا
خالصا أو منغمسا يف الشأن السيايس ال ِ
مره ًقا ألتباعه بكثرة التكاليف .وقد شكّلت هذه السامت عند
ً
ً
مهتم بالتفسري فحسب ،بل
مونتسكيو معايري للمقارنة بني األديان ،وحتى للمفاضلة بينها ،فهو مل يكن ًّ
أيضا بتقييم مجلة املعتقدات واملامرسات السائدة يف هذا املجتمع أو ذاك ،ولذلك أدرك احلاجة امللحة إىل
ً
إجياد معايري كونية شاملة( .((6ويتجىل بعض هذه املعايري يف األمان واحلرية واألرسة املستقرة والعالقات
الصحية بني اجلنسني ،وضبط النفس ،وختفيف حدة األهواء ،وشيوع العقالنية والشك وروح املنافسة،
وجتنّب الدوغامئية والتز ّمت والتعصب .وهيدف هذا اإلطار املعياري إىل تدجني الدِّ ين عقل ًيا ،وتسخريه
قارن بني األديان
خلدمة املجتمع ،وضامن توافقه مع القوانني املدنية وتكامله معها .ويف ضوء هذه املعايريَ ،
وبني أنامط احلياة التي تسود يف املجتمعات.
( ((6مونتسكيو ،روح الشرائع ،ص . 203
( ((6المصدر نفسه ،ص .19
( ((6المصدر نفسه ،ص .192
( ((6باريخ ،ص .116
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نموذجا للمقارنة التي عقدها مونتسكيو بني املسيحية واإلسالم:
يمكن أن نورد هنا ،عىل سبيل املثال،
ً
فاألخري ،بحسب رأيه ،ال حيقق معظم هذه املعايري التي تصورها ،بينام حتققها املسيحية التي يعتربها الدِّ ين
احلق الوحيد؛ إذ يرى أن الدِّ ين النرصاين بعيد عن االستبداد املحض( ((6يف حني أن اإلسالم ال يتكلم
بغري السيف ،ويؤثر يف الناس بروح اهلدم الذي أقامته( ،((6وأن احلكومة املعتدلة أكثر مالءمة للنرصانية
واحلكومة املستبدة أكثر مالءمة لإلسالم( .((6وعندما يقارن مونتسكيو بني املجتمعات األوروبية ،ذلك
اجلزء اجلميل من العامل ،وغري األوروبية ،الرشقية منها عىل وجه اخلصوصُ ،يالحظ تضا ًدا حا ًدا وتشوهات
عدة عميقة يف حتليالته؛ فأوروبا ابتدعت احلرية وأبدعت فيها ،بينام مل تعرف بقية العامل سوى االستبداد
والعبودية واخلنوع .وقد بالغ مونتسكيو إىل أقىص احلدود عندما أطلق بعض التعميامت السخيفة ،مثل
قوله «ق ّلام يضحك خملوق يف تركيا» و«ال يتمتع الرشقيون بروح الدعابة» و«ال وجود للصداقة يف تركيا
وبالد فارس» ،والدِّ ين يف املجتمعات اإلسالمية «فزع مضاف إىل فزع» و«شعوب الشامل أشجع من
شعوب اجلنوب» ،و«الرشقيون كساىل فكر ًيا» ،فالصورة العامة التي ُيشكلها هي أن الرشق املسلم عامل
غرائبي تسكنه الكائنات الرشيرة وتنعدم فيه الفضائل اإلنسانية وتسوده روح اهلدم.
وال يفصل مونتسكيو تنوع الرشائع والعقائد واألديان عن تنوع العوامل اجلغرافية واختالف طباع الناس،
فكلام عملت هذه األخرية عىل حتديد طبيعة األنظمة السياسية وأشكال احلكم ،عملت كذلك عىل التأثري
يف األديان ورشائعها ،بحيث ينبغي لكل ِدين أن يتالءم مع مناخ البلد الذي ينترش فيه ،وأي ِدين ال يتالءم
رواجا طويل األمد فيه( .((6فعىل الدِّ ين أن يتك ّيف مع واقعه وأن ينظر
مع مناخ بلد من البلدان لن يعرف
ً
إىل حاجات الناس أكثر مما ينظر إىل عظمة الكائن الذي ُيعظمه؛ فاألحكام والرشائع الدينية التي تنظم
حياة الناس ال تنفصل عن أحواهلم ونمط عيشهم ،حيث إن األديان كلها تُوجد قوانني حملية ،من ذلك أن
حيرم ذبح األبقار وأكلها ينسجم مع إقليم اهلند الذي يتَميز بارتفاع احلرارة وكثرة
مذهب التناسخ الذي ّ
األمراض التي كانت متنع األبقار من التكاثر .وهذا القانون املحيل الذي ُيرم ذلك ال يكون صاحلًا لبلدان
أخرى .ومما يسرتعي االنتباه أن اإلطار التفسريي الذي قدمه مونتسكيو-خاصة يف ما يتعلق بالعقائد
خصوصا املناخ ،يف فهم املجتمعات غري األوروبية،
والرشائع الدينية -يشدد عىل دور األسباب الفيزيائية،
ً
يف حني تقدم العوامل التارخيية مفاتيح فهم مثيالهتا األوروبية( .((6فعىل الرغم من حرص مونتسكيو
عىل فهم كل جمتمع ضمن معايريه اخلاصة ،وحماولة إجياد نظرية سياسية وأخالقية تستند إىل رؤية تعددية
وتطوير هذه النظرية ،فإن نجاحه يبقى حمدو ًدا ،ويرجع ذلك ،بحسب بيخو باريخ ،إىل عاملني وثيقي
املفضلة للحياة الكريمة هي الرؤية
الصلة أحدمها باآلخر :مركزيته األوروبية واعتقاده األحادي بأن رؤيته ّ
األمثل والوحيدة التي يمكن اعتبارها إنسانية ح ًقا( ،((7وهي رؤية متأثرة بالدِّ ين املسيحي.

لقد أفسد هذان العامالن رؤيته الفلسفية املنفتحة ومنعاه من إدراك قيمة التنوع األخالقي والثقايف،
شوشا عىل دعوته إىل التسامح الديني.
كام أهنام ّ
( ((6مونتسكيو ،روح الشرائع ،ص .178
( ((6المصدر نفسه ،ص .178
( ((6المصدر نفسه ،ص .181
( ((6فولغين ،ص .56
( ((6باريخ ،ص .124
( ((7المصدر نفسه ،ص .121

