
  1/نقد تفكر و انديشة مدرن از ديدگاه مسيحيت
  دورۀ تنوير : مقدمه 

اينان ترجيح . گوش كنند ، در غرب بسياري از مردم تمايلي ندارند به پيام كليسا و مسيحيت امروزه
مرجعيت و حقانيت خود را خودشان تعيين   گوش دهند، روشنفكراني كه" روشنفكران"دهند به  مي
ما . دهند عنوان روش زندگي مردم ارائه مي ، عقايد خود را به مسيحيت تبار جلوه دادنِاع كنند، و با بي مي

خواهيم انداخت تا ببينيم  ، نگاهي نقادانه به برخي از اين روشنفكران و متفكرين سلسله از مقاالت در اين
ت به همراه آورده داشته و ثانياً چه سعادتي براي بشري اعتقاداتشان اوالً چه تأثيري بر زندگي خودشان

 . است

نخواهيم داد، بلكه به بررسي  ، زندگي و آراء هيچيك از متفكرين را مورد بررسي قرار در اين شماره
 معروف است و از قرن هفدهم به اين سو، " روشنگري"  يا"تنوير"اي خواهيم پرداخت كه به  جريان فكري

به  تنوير از ريشه نور،(ن را موجب گرديده است انديشه شده و پيدايي متفكرين مدر باعث تحول در دنياي
ندارد، علتش همين  اگر امروزه كسي به امكان وقوع معجزه اعتقادي). باشد معني روشن ساختن مي

، اكثريت مردم اروپا معجزه را  سال پيش  يعني تا پانصد اما در دروة قرون وسطي.  جريان فكري است
كرد و قادر  ، خدا از طريق پادشاهان و كليسا بر جهان حكمراني مي آنان در نظر. دانستند امري عادي مي

و مسائل اجتماع حاكم   مذهب بايد بر كليه شئون در هر زماني در امور دنيا و طرز تفكر قرون وسطايي بود
 .باشد

 .، به عقيده يا فكر ديگري بينديشد كسي نبايد جز آنچه كه در مذهب تصريح شده

 .طبيعي است ، به عهده وقايع فوق ميت يا تبرئه مظنونين، حتي محكو امور جامعه

ندارد به اين ترتيب الهي  سلطنت پادشاهان و نيز طبقات اجتماعي را خدا مقدر كرده و كسي اجازه
برد، بايد آن را بپذيرد چون موقعيت اجتماعي او  مي اگر كسي در طبقه اجتماعي خود رنج. اعتراض كند

 . را خدا تعيين كرده است

خدا حاكم بر تمام  ، در قرون وسطي. كرد طبيعت دخالت كند، همان كاري كه دشمنش شيطان نيز مي
 به ثبوت " آزمايش دردناك"از طريق  خطاكار بودن يا نبودن يك متهم. شئون زندگي اجتماعي بود

گناهي او  بي، اين نشانة الهي  يافت اگر ظرف سه روز شفا مي سوزاندند و رسيد؛ مثالً دست او را مي مي
  پيش اي مشكلي اگر در جامعه. بايست روح پليد از او اخراج شود كسي بيمار بود، مي اگر. شد تلقي مي
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گناهي  شد و ادعاي بي گناه مي اگر زني متهم به. آمد، احتماالً تقصير به گردن جادوگر محله بود مي
شد و به  گناه بود، وگرنه غرق مي  بيماند، روي آب مي انداختند؛ اگر اي مي كرد، او را به درياچه مي

 ، اگر  بهشت و جهنم واقعيتي ملموس بود، به همين علت براي مردم قرون وسطي .رسيد سزاي عملش مي

شد تا ديگران را به  مي ، زنده در آتش سوزانده ساخت كسي با عقايدي جديد، مردم را از دين منحرف مي
 .آتش جهنم هدايت نكند

مردم از . بخشيد قطعيت مي ها به زندگي مردم ثُبات و سطايي از بسياري از جنبه و بيني قرون جهان
اما اين دوره براي بسياري ديگر، . روند كجا مي دانستند به موقعيت خود در اجتماع آگاه بودند و مي

 بلكه، جادوگري و بدعت بودند،   نه فقط براي آناني كه متهم به گناه-داشت ناپذير به همراه رنجي پايان

. گوسفند خريد و فروش كرد شد آنان را همچون گاو و ها انساني كه رعيت نام داشتند و مي براي ميليون
، اين ترتيباتي بود كه خدا براي جامعه  قرون وسطي بيني سرنوشت آنان بسيار دردناك بود، اما طبق جهان

 .تعيين كرده بود

نهضت پروتستان . تكان خورد ط اصالحات پروتستانبيني قرون وسطايي در قرن شانزدهم شديداً توس جهان
، با اعالم اينكه  در ضمن. كند، نه كليسا خود فرد تعيين مي داشت كه نحوة ارتباط انسان با خدا را اعالم مي

ها شديداً  انسان و رعيتي را در قبال آحاد ، مسؤوليت كليسا و نظام ارباب  خودش كاهن است هر ايماندار
، تغيير دنياي فاسد و منحط و نزديك كردن انسان  پروتستانتيزم ، اولين مركز توجه ا اينحالب. زير سؤال برد
، خدا هنوز  آنان در نظر. اين آن چيزي بود كه باعث انگيزش لوتر و كالون و زوئينگلي بود .به خدا بود

 .كانون عالم هستي بود

ديدند،  بيمار و ناتوان مي ، لتي و خرافاتعدا  كه جامعه را تحت ضربات فقر، بي"تنوير"اما پيشگامان 
دانستند، زيرا معتقد  ، خدا را ريشة مشكل مي از آنان بسياري. نگرش متفاوتي نسبت به اين مسائل داشتند

كه  گرچه تنوير و روشنگري جرياني است. شود استفادة انسان از عقل و خرد خود مي بودند كه خدا مانع
مثابه كليد درك و حل معضالت   خرد انساني به ، اعتقاد به يژگي اصلي آنهاي گوناگون دارد، اما و جنبه

 .باشد عالم هستي مي

 طرز تفكر دورة تنوير

  خِرَد كليد درك و حل تمام معضالت و مشكالت بشر است

 كنندة تمام روابط اجتماعي باشد خرد و نه خدا و مذهب بايد تنظيم



 دپذيرد كه پادشاهان ساية خدا هستن خرد نمي

 باشد ؛ خرد به تنهايي قادر به كشف حقيقت مي ، نيازي به مكاشفة الهي نيست براي كشف حقيقت

 ، مورد نقد علمي قرار گيرد مقدس يك كتاب انساني است و بايد همچون ساير كتب كتاب

  ، بلكه يك معلم برجستة اخالق است دهندة الهي مسيح نه يك نجات

 در كليساي بزرگ "الهة خِرَد" ،) اندكي بعد از انقالب فرانسه( 1793 اين اعتقاد، زماني كه در سال
، خِرَد فرمانرواي جهان  از اين پس. خوبي به تصوير كشيده شد به ، نوتردامِ پاريس مورد تكريم قرار گرفت

خواهد كرد طوري  كار گرفته شود، جامعه پيشرفت وقتي خرد در تمام شئون زندگي انسان به. خدا بود، نه
اين عقايد، در كنار اصالحات نهضت . بود  خواهد" سعادت بيشتر براي بيشترين افراد جامعه"ف كه هد

شد كه پادشاهان سايه خدا  ، تصور مي پيش از آن. قرون وسطايي بود بيني ، به معني پايان جهان پروتستان
لذا .  مدعا نيافت اي اينبيني تنوير سندي تجربي بر اما جهان. كنند جانب او بر دنيا حكومت مي هستند و از

، الزم است قراردادي اجتماعي  ، در نتيجه است ژان ژاك روسو ابراز داشت كه حاكميت از آن مردم و ملت
 ، جاي تعجب نيست كه در اين به همين جهت. دولت با مردم را مشخص سازد وجود داشته باشد تا رابطه

 . ، شاهد انقالباتي در فرانسه و آمريكا باشيم دوران

اما دليلي ديده . بود ها ترين ثروت يعني زمين در دست فئودال ، مهم  اقتصادي- در صحنه اجتماعي
بايست ترتيباتي اتخاذ شود تا از اين منبع  مي. بماند شد كه چنين منبع عظيم سرمايه در دست مالكين نمي
اما تنوير  .  صنعتي نيز هستيمبعد از چنين اصالحاتي بود كه شاهد انقالب. استفاده شود اي بكرتر گونه به

، حمالت سنگيني بر  اين جريان بسياري از متفكرين. قصد داشت صحنه مذهبي جامعه را نيز تغيير دهد
 .مسيحيت وارد كردند

بود؛ اگر آنان در  كردند چون مسيحيت دين حاكم بر جامعة اروپايي آنان به مسيحيت حمله مي
 .كردند مي دين حاكم بر آن حملهكردند، به  هاي ديگر زندگي مي سرزمين

ديويد هيوم استدالل  ، در خصوص معجزات. شد مخالفت آنان با مسيحيت الاقل به شش حوزه مربوط مي
موضوع را دنبال كردند و اظهار داشتند كه  لسينگ و ديدرو اين.  كرد كه معجزه آشكارا محال است مي

گفتند كه نيازي به آن نيست زيرا  ، مي ص مكاشفهدر خصو. ماند نمي بدون معجزه چيزي از مسيحيت باقي
، به  ناصري ، همچون زندگي عيساي باشد و نيز اينكه وقايع تاريخي قادر به كشف حقيقت مي خرد خود

، آنان  در اين زمينه.  كشف كرد نه تاريخ حقيقت را بايد به كمك خرد. باشد تنهايي قادر به تأئيد حقيقت مي



، از ديدگاهي نقادانه بررسي شود؛ به اين  مانند ساير كتب انساني مقدس كتابخواستار اين بودند كه 
 .هاي ايمان مسيحي را متزلزل ساختند پايه ، ترتيب

توانايي انسان براي پيشرفت بسيار  آنان مخالف گناه اوليه بودند و اعتقاد داشتند كه اين تعليم نسبت به
تنوير، درصدد تغيير نقش عيساي ناصري برآمدند و منكر اين جريان  ، متفكرين و سرانجام.  بدبينانه است
اخالق است كه  ، عيسي معلم برجستة ، در پس معجزات به باور آنان.  اي الهي است دهنده نجات شدند كه او

 .اخالقي بر روي صليب جان داد ، بلكه براي ارائه الگويي نه در راه نجات انسان از گناه

همواره نسبت به مسيحيت  از اين رو است كه متفكرين و روشنفكران.  ر استدنياي مدرن ما فرزند تنوي
، براي دنياي ما سعادت به ارمغان  تنوير يا روشنگري هاي جريان آل اما آيا ايده. حالتي خصمانه دارند

اين ما به  .اند ، براي جامعه الگو بوده ، بهتر از كشيشان قرون وسطي فيلسوفان روشنگري ؟ آيا آورده است
، به  اين منظور در شمارة بعدي سؤاالت از طريق بررسي زندگي اين متفكرين پاسخ خواهيم داد و به

 پرداخت بررسي زندگي و آراء ژان ژاك روسو خواهيم

  2/ مسيحيت  از ديدگاه نقد تفكر و انديشة مدرن

  

 ) روسو ژاك نقد آراء ژان(

 را آغاز   مسيحيت  از ديدگاه مدرن   نقد تفكر و انديشة ت مقاال  از سلسله  بخش ، نخستين  گذشته در شماره
 وسطايي   طرز تفكر قرون  تنوير، جايگزين  يا دورة  طرز تفكر مدرن چگونه   كه ، ديديم  شماره در آن.  كرديم

 .  ما فرزند تنوير است دنياي مدرن. اروپا گرديد در

براي آشنايي بيشتر با .  است   با مذهب ، خصومت  تنوير يا تفكر مدرن  طرز تفكر دورة يكي از خصوصيات
،   شماره در اين.   تنوير ميپردازيم  دورة  برجستة متفكرين  بررسي زندگي و آراء  تفكر، به ويژگيهاي اين

 . خواهد بود ، مد نظرمان)1778 -1712متفكر فرانسوي   روسو، ژاك ژان

،   درگذشت  فرانسه  از انقالب  پيش سال   او ده گرچه.   است  امروزي گذاشته روسو تأثير شگرفي بر تفكر انسان
  قديم  اجتماعي ، فروپاشي نظام ، و در نتيجه  انقالب  اين  او را مسبب شانزدهم  لوئي  و هم  ناپلئون اما هم

. امي ميدارند را گر اش  و انديشه ميدانند و نام   مدرن  او را پيامبر دوران ها انسان ميليون. اروپا، ميدانستند
،  روس  نويسندة( ناميد و تولستوي "انساني در كمالي بيهمتا"او را ) 1804 -1724  آلماني، فيلسوف ( كانت

 .  ميدانست  انجيل هاي او را همپاية نوشته) 1910 -1828



  روسو انديشة

 و  يي سرشتيِ انسانكرد و بر نيكو ها رد  انسان  همة  گناهكار بودن  را در خصوص مقدس  كتاب روسو تعليم
 و   جامعه  كه  اين است ، علتش  امروز سعادتمند نيست او، اگر انسان  باور به.   تأكيد ميگذاشت برتري طبيعت

 و غرور را براي  حسادت   حس جامعه.   است  خود دور كرده  و دنياي درون ، او را از طبيعت مالكيت  مسألة
   موجود در دنيا به  از مواهب  نتواند آزادانه ميشود انسان   نيز باعث  ميĤورد، و مالكيت  ارمغان  به انسان

   علل  درباره بحث   به"  مردم  ميان  مساوات گفتار در عدم"  نام  خود به او در كتاب. بجويد  برابري بهره
منظور  ، به  انقالب قبل ما  در فرانسة اي كه  ناعادالنه قوانين   خود را عليه  سركش ، و قلم نابرابريها پرداخته

 فلسفي بررسي  ديدگاه   از اين  را فقط اما او مسأله.  كار گرفت  بود به  بوجود آمده ثروتمندان  از حمايت
 .  است  گرفته  فاصله  از طبيعت  انسان ميكند كه

 ميشود، اما  اده ز  آزاده انسان" :  آغاز ميكند  جمله  را با اين"قرارداد اجتماعي" خود،   معروف او كتاب
 تنها باشد،   اگر در طبيعت  انسان  كه او معتقد است.  ميداند جامعه  زنجير را  او اين". جا در زنجير است همه

  اجتماعي را شروع  زندگي  اينكه محض اما به.   را نخواهد داشت از بديهاي موجود در جامعه  هيچيك
   و مالكيت  برقرار ميكند، اختالفات با او ارتباط دگي ميكند و ديگري يك جا زن  با انسان ميكند، يعني اينكه

  را نشان  ببرد، اما ميكوشد راهي  را از بين  او نميكوشد جامعه گرچه.  ميشود مطرح ها و حدود و محدوديت
 . آزاد كند اي ناعادالنه  بتواند خود را از جامعه دهد تا انسان

   قوانيني بر مردم  شود و بجاي اينكه فسخ ، بايد  است  ثروتمندان منافع   حفظ  هدفشان  كه  ناعادالنه قوانين
  از  كنند كه  تهيه"قراردادي" بايد  آنان.  كنند  را تعيين  خودشان قوانين   بايد خودشان  شود، مردم تحميل

   محال  كه بودروسو معتقد . كنند ، حقوق طبيعي خود را كنار بگذارند و حقوق اجتماعي را اختيار  آن طريق
 خواهد   بسوي سعادت  جامعه  كه  داشت  كند؛ از اينرو، يقين خود وضع اي براي  ناعادالنه  قوانين  انسان است
 . ورتر ساخت را شعله   فرانسه  انقالب  ديگري آتش  از هر عامل  بيش  سياسي بود كه  نظرية اين . رفت

 : تفكر روســو

  تنهايي، سعادتمند است و در   طبيعت  در آغوش انسان

   است  مالكيت  و مسأله  اجتماعي انسان خاطر روابط  و تمامي بديها، به  انسان مشكالت

  مستبد  حاكمان  كنند نه  را تعيين  قوانين  خودشان ، بايد مردم براي بهبود اجتماع



 مندي بوجود خواهد آورد  سعادت ، جامعة  كودكان  درست  و تربيت تعليم

   متعددِ فردي وجود داشته"هاي اراده"  ، بجاي اينكه  در جامعه  بود كه  او پيشنهاد كرد، اين لي كه ح راه
  تمام   ارادة  دربرگيرندة  باشد كه  وجود داشته"  عموم ارادة" يا   كل ارادة  ، يك)  پادشاه" اراده"مانند (باشد 

 خود، از  نوبة ، به  قوه  ميگردد؛ اين تعيين   مقننه  قوة  از طريق" عمومي ارادة"  اين.   است آحاد افراد جامعه
 ميكند، در  تدوين   مقننه  قوه ، قوانيني كه  ترتيب  اين به.  ميگردد  تشكيل افراد جامعه   تمام  منتخب نمايندگان

 .  است  آنان نفع   ميخواهند و به  مردم  كه ، آنهايي است  و در عمل واقع

 برخي   منافع  برخالف  است  ممكن گرچه  باشد،  مردم  عموم  منافع  نميتواند برخالف"مومي ع ارادة"  لذا اين
  قضاييه  ؛ و قوة  است  مردم  عموم  نفع  به  قوانين  اجراي اين نيز مسؤول)  دولت يعني (  مجريه قوة. افراد باشد
  هر كسي كه.  ناشي ميشود قوانين   از اين  از تخلف  كه  اختالفاتي است  در خصوص  قضاوت نيز مسؤول
   اكثر كشورها مشاهده  اداره باشد، تأثير افكار روسو را در نظام   سياسي آشنايي داشته  مسائل اندكي به

 .خواهد كرد

  درستي آموزش هستند، و اگر به  طور سرشتي خوب  به  كودكان  كه  اين است  آموزش نظر روسو دربارة
   و تحصيل  بيشتري در آموزش  نقش  حكومت  بود كه خواستار آن ، بنابراين. ند ماند باقي خواه ببينند، خوب

   آگاه  طبيعت  به نسبت  را  كودكان  باشد كه  مواد درسي بايد اين  بگيرد و هدف  برعهده نوجوانان  و كودكان
  در خصوص. واهند كرد خ قرارداد اجتماعي را بهتر درك  باشند،  نزديك  طبيعت  هر چقدر به سازد، چون

   جهان اين  كافي براي زندگي در  اندازة  را به  مردم  بود كه  اين  مسيحيت روسو به   عمدة ، اعتراض مذهب
  ، او باز بر نقش  ترتيب  اين به.  باشد داشته  بايد بيشتر حالتي شخصي  او مذهب  عقيدة  نميسازد؛ به آماده
 طبيعي  احساسات   خود و به  درون ، به  طبيعت  به  ميكرد كه  را تشويق انيعني انس ،  تأكيد ميگذاشت طبيعت

 .خود بازگردد

او خود را در .  ميدهد  را ارائه مقدس كتاب بيني بينياي متضاد با جهان هاي روسو جهان ، انديشه رفته رويهم
 او  كه  اما شكي نيست. قرار دادند  مقدس  كتاب رديف هاي او را هم بسياري نوشته  پيامبر قرار داد و  يك مقام

 . دارد  و روشني وافر بيان قاطعيت هاي نو خود را با  بود و قادر بود انديشه اي برجسته نويسنده

  ميكرد؟  خود عمل  تعاليم آيا او به

   او يك ترديدي وجود ندارد كه . بود  او شديداً منحط اي بود، اما اخالقيات  برجسته  شخص روسو بيگمان
   كودكان  به  دادن آموزش.  بود  خودش  مدعا، رفتار او با فرزندان اين  بر  گواه بهترين. عيار بود رياكار تمام

هاي خود   از معشوقه را كه  كودكاني اما او تمام.  روسو بود  مهمي از اعتقادات ، بخش  با طبيعت مطابق



   و هم  باشم  فيلسوف  هم  نميتوانم من":   او ميگفت. گذاشت   پاريس" سرراهي  كودكان پرورشگاه"  ، به داشت
 ".  نياز دارم سكوت   به من. پدر

 زندگي ميكرد،  هايش  با معشوقه بلكه  نكرد،  ازدواج او هيچگاه.  نبود  بهتر از اين رفتار روسو با اطرافيانش
عصر   هم متفكريني كه. ا بسر ميبردخاطر ارضاي غرايز جنسي با آنه  به فقط   بلكه  نميبست  دل  هيچيك اما به

 انگليسي  ، فيلسوف هيوم. داشتند  اخالق او  ميشناختند، نظر نامساعدي دربارة بودند و او را از نزديك او
  و هيوالي بطالت" ولتر نيز او را ".  ميپنداشت  موجود عالم ترين مهم  خود را او هيواليي بود كه":  مينويسد

 . ميناميد" شرارت

  است؟  كمكي كرده  جهان  او به  تعاليمآيا

.  داد  پاسخ  با قاطعيت  نميتوان  سؤال اين  ؟ به  است  كرده  انسان  سعادت هاي او كمكي به  و گفته آيا تعاليم
در   او  در اكثر كشورها، نظرية  و امروزه  داشته  سياست  صحنة عميقي در تحول هاي او تأثير عقايد و نظريه

   هيأتي كه  او در خصوص  نظريه كه   گفت اما شايد بتوان.   است  اجرا درآمده  به  قوه  سه بودن جدا  خصوص
 كمونيستي را   نظريه هاي بعدي، ماركس  در دهه  شد كه ميكند، باعث   و تدوين  را تعيين" عمومي ارادة"

 را بسوي   كند و جامعه تعيين (لتارياپرو( كارگر   را بايد طبقه  جامعه  سرنوشت دهد و معتقد باشد كه  ارائه
 . نمايد  هدايت  طبقه اي بدون جامعه

   چه  شرق گرديد كه اردوگاه   و بوجود آمدن  ممالك  تركيب  دگرگوني كامل  بعدها موجب  نظريه همين
  با توسل و   ميدانست  آلمان  مردم" عمومي ارادة"را حامي  هيتلر نيز خود.  شد  ريخته خاطر آن ها به خون

   فهرست  را نيز از اين ناپلئون  نام.  برد  را از ميان ها انسان  نابودي كشاند و ميليون  ورطة به  دنيا را  آن به
 .  انداخت نبايد از قلم

 باور   يك ها به  انسان شد كه  ، باعث  انسان  نيكي سرشت  روسو در خصوص  نيز نظرية  اجتماع در صحنة
 ،  انسان  بود كه  اين  نوزدهم  صنعتي اروپا در قرن  بر جامعة حاكم تفكر.  خود برسند  به  نسبت بينانه خوش

   سعادت  به ، ميتوان  صحيح تربيت  و با  ذاتاً نيك  ميفرمايد، موجودي است مقدس  كتاب  كه  آنچه برخالف
  باد  را به ، مذهب  بيستم  قرن  و اوايل  نوزدهم  قرن  اكثر فيلسوفان كه  ، ميبينيم  جهت  همين به. اجتماعي رسيد

   و دوم هاي اول  جنگ ديري نپاييد كه اما.  مينگرند  انسان  پرسعادت  آيندة  به بينانه تمسخر ميگيرند و خوش
   شد كه  حاكم  بر فالسفه  و دلسردي از انسان  پاشيد و جو يأس از هم  تخيلي را  فاضلة  مدينة جهاني، اين

 .  روسو است  سبك بيني به خوش   مقابل  در نقطة  درست ميباشد كه)  نيهيليزم( پوچي   فلسفه،  آن نتيجة



،   و انسان  است  چقدر درست مقدس  كتاب تعليم   كه  نيز ميدانيم  تجربه  به ، بلكه  با ايمان  فقط  ما نه امروزه
   نيست  درست ارداد اجتماعي و آموزش، قر  جامعه  براي اصالح چاره!  كرده   سقوط واقعاً موجودي است

   شوند، جامعه" نيك"ها  آحاد انسان اگر.   است  مسيح  توسط  تولد تازه ؛ چاره) ميتواند مفيد باشد  اين گرچه)
   اجتماعي، بلكه  نادرست  روابط  نه  آن اما علت.   بد است  جامعه كه   ميگفت روسو راست.  خواهد شد اصالح
   تغيير، راهي جز مسيح اين  خدا، براي  كالم  شود و طبق  بايد عوض انسان.   است  انسان كردة سقوط ذاتِ

 . متصور نيست

 با  من.  بدبختي بود او انسان":  است  ، در مورد او گفته  ميشناخت  روسو را از نزديك  سوفي دودتو كه خانم
  راستي،  بسياري بجاي پيروي از سرچشمة كه   افسوس". جالبي بود ديوانة او.  او با دلسوزي رفتار كردم

 . رياكار پيروي ميكنند  ديوانة ، از يك مسيح

  3/ مسيحيت  از ديدگاه  مدرن نقد تفكر و انديشة

   ماركس قد آراء كارلن

 چرا   كنيم  كشف  بود كه  ما اين هدف .  پرداختيم  تفكر مدرن  خصوصيات  دربارة  بحث ، به  گذشته در دو شمارة
   امر، طرز تفكر دورة  اين  علت  كه ديديم.   است  حاكم  حد بر جوامع اين  تا  امروز، تفكر ضدمذهبي ر دنيايد

،   تنوير يا تفكر مدرن طرز تفكر دورة   از خصوصيات ؛ يكي  شده  حاكم  بر غرب  شانزدهم  از قرن  كه تنوير است
   تفكر ژان  بررسي  به  گذشته  تفكر، در شمارة  اين هاي ژگيبيشتر با وي   آشنايي براي.   است  با مذهب خصومت

 . داد  قرار خواهيم بررسي  را مورد  ماركس  و آراء كارل  زندگي  شماره در اين.   روسو پرداختيم ژاك

  هاي  از بخش يكي(شد   مي ناميده   پروس  امپراطوري  زمان  آن  كه  در آنچه1818   در سال  ماركس كارل
  اين.  تنوير بودند  طرز تفكر دورة  او طرفدار سرسخت خانوادة . گشود  به جهان چشم)   امروزي نآلما

 در  ماركس.  گرويد پروتستان   مذهب  به  اجتماعي خاطر مالحظات  بود، اما به االصل  يهودي گرچه  خانواده
.  خود كرد  تنوير او را مجذوب  دورة  خردگرايي  نپاييد كه ديري  بود، اما  متعصبي ، مسيحي  نوجواني سنين

 كرد و وارد   را پيشه نگاري روزنامه   دكترا، حرفة بعد از اخذ درجة.  شد  دوآتشه  ملحدي  به تبديل  ماركس
   و بروكسل ها، از شهر خود و بعد از پاريس  فعاليت خاطر همين به او.  شد  و سياسي  انقالبي هاي فعاليت
 British  كتابخانة  خود را در ، وقت  سال34  مدت  گزيد و به  اقامت  در لندن1849  در سال. شد  اخراج

Library نشد  هرگز تكميل  كه  گذراند، كتابي" سرمايه"   كتاب  نوشتن به . 

  آراء و عقايد ماركس



  دا و مسيحغير از خ  به در چيزي  را  بشري  مشكالت  حل  تنوير، راه  دورة  ساير متفكرين  همچون ماركس
  عنوان  را به  خويشتن  انسان  كه ، اين است  و اجتماع  انسان مشكالت   حل نظر او، راه به. كرد جستجو مي
قرار ) 1831 -1770 (  آلماني فيلسوف Hegel   تأثير افكار هگل او شديداً تحت.  بازيابد  اقتصادي موجودي

   پيش  يا فكر مطلق  روح  يك ، بسوي  فرايند ديالكتيك از طريق   تفكر انسان  معتقد بود كه هگل.  داشت
،   انديشه  اين مقابل شود؛ در  مي  مطرح  يا تزي  انديشه ، نخست  آن  طبق  كه  فرايندي ديالكتيك .رود مي

 يا   حل  يا راه گيرند، انديشه  قرار مي همتز كنار  آنتي  تز و شود؛ وقتي  مي تز مطرح  متضاد يا آنتي فكري
 را  تفكر ديالكتيكي  طرز ماركس.   است  قبلي  از دو انديشة  سنتز يا تركيبي شود كه  مي حاصل  تفكر ديگري

   انسان  كه  اين است  مطلق  واقعيت شديداً معتقد بود كه  ماركس.  را رد كرد"  مطلق روح"   اما مفهوم پذيرفت
 او   نيازهاي  كه است ؛ كار  بودنِ اوست  انسان  اصلي ؛ كار مشخصة  مادي  با نيازهاي اقتصادي  است  موجودي

 .سازد  مي را برآورده

 سود   كار انسان"  افزودة ارزش" از  نظام  اين.   است داري  سرمايه ، نظام  انسان  در زندگي  بزرگ اما مشكل
   آنكه برد بدون دار از كارِ اضافي كارگر مي  از سرمايه  كه  سودي نميزا   آن  يعني  افزوده ارزش. برد مي

 و   صنعت  بزرگ  در چرخ شده  اي  مهره  به  كارگر تبديل  كه گفت  مي ماركس.  كند  را پرداخت دستمزد آن
 و  دانست ي م  طبقات  مبارزة  را تاريخ  تاريخ ماركس. ندارد  وجود  كارش  او و محصول  ميان اي  رابطه هيچ
 كارگر   طبقة  روزي كه  خواهد آورد همراه  بشر به  را براي  رنجي  چنان داري  سرمايه كرد كه مي  بيني پيش
  زير خواهد كشيد و ديكتاتوري  را به داري  سرمايه نظام  و ، برخواهد خاست  قرار گرفته كشي  مورد بهره كه

   است  انقالبي نجات  ، راه در نظر ماركس. را بوجود خواهد آورد  طبقه  بي اي و جامعه)  كارگري) پرولِتاريا
 او معتقد   كه  اين است  در عقايد ماركس  مهم نكتة .  و سرمايه  خصوصي منظور برچيدنِ مالكيت قهرآميز به

   تعيين اقتصادي   ديگر نظام عبارت  توليد يا به  را روش  جامعه  و فرهنگي و اجتماعي   ساختار سياسي بود كه
 حكمفرما   در جامعه  و يكرنگي بهبود يابد، صلح   انقالب  از طريق  جامعه  اقتصادي كند؛ لذا اگر نظام مي

  ترويج "ها  توده افيون"  عنوان  به داران  را سرمايه ، زيرا دين خواهد رفت   نيز از بين دين. خواهد شد
 . نمايند كشي بهره ها بهتر  توده كنند و از  را حفظ داري  سرمايه كنند تا نظام مي

  نقد آراء ماركس

 بايد در  عالم.  بپندارند علمي   او را مردي  همه  كه  داشت  دوست  ماركس :  آراء ماركس اعتبار علمي
   بسياري  شهادت اما به.  كند  بررسي  عيني صورت  را به و مسائل  كند  را دنبال  منطقي  خود، طرحي تحقيقات

 Louis   فرانسوي فيلسوف. ندارد  وجود  ماركس" سرماية"   در كتاب  و عيني  منطقي  طرح ، هيچ ينمتفكر از

Althusser بايد ناديده  را  كتاب  اول  بخش  كرد كه  اعالم  كه  يافت  مغشوش  را چنان  كتاب اين ساختار  
 . را خواند  كتاب  چهارم  فصل ، يعني  دوم  و از بخش گرفت



   به  مربوط  آماري اطالعات  تمام. برد  بكار مي  و نادرست  مخدوش صورت ها را نيز به اقعيت و ماركس
   نتيجة داد كه  قرار مي كرد و كنار هم  مي  گزينش را طوري   انگلستان  اقتصادي هاي ها و پيشرفت كارخانه
وزير  نخست   اقتصادي ار گزارش يكب او حتي.  بود  واقعيت  كه  آنچه از آنها بگيرد نه  خود را دلخواه

 . كرد  خود تحريف  را در سخنراني انگلستان

 : اعتبار فلسفي

 ".  تحقيقي ، نه  است و توجيهي   كالً دفاعي  ماركس نگرش"  نويسد كه  معاصر مي ، فيلسوف  ياسپرس كارل
   اثبات  براي  خود فقط  تحقيقاتكند و از  آغاز مي فرض  پيش رشته   كار خود را با يك  ديگر، ماركس عبارت به

 . برسد  نتيجه  به تحقيقات  او از بود كه  مي  اين  درست در حاليكه. كند  مي ها استفاده فرض  پيش اين  و توجيه

 : اعتبار عملي

  ابزار  و مالكيت طبقه  بي  جامعة خصوص  در  عقايد ماركس  داد كه  نشان  در اتحاد شوروي  دهه  چندين تجربة
  واقعيت .  اجرا نيست  قابل رسد، اما در عمل نظر مي  به ها بسيار جالب كتاب  در  پرولِتاريا، گرچه توليد توسط

  ، انگيزة  اقتصادي در مسائل. كند  نمي  عمل  به اقدام  باشد،  كار نداشته  براي اي  تا انگيزه  انسان  كه اين است
 در  گرچه ، عالوه به.  كشيد و كار كرد د نباشد، چرا بايد زحمت موجو  انگيزه اگر اين .  سود است انسان

  بيني  پيش  ماركس  بوجود آمد كه ديگري  ، اما طبقات دار وجود نداشت  سرمايه ، طبقة  كمونيستي كشورهاي
 . بود نكرده

 كرد؟  مي  عقايد خود عمل آيا او به

   قاعده  خود را از اين خانوادة  بود، اما گويا او  زحمتكش  طبقات  طرفدار منافع  در تئوري  گرچه ماركس
 و  اگر دوست. كرد  مي  زندگي  در تنگدستي اش  و خانواده نداشت   شغلي او هيچوقت.  دانست  مي مستثني

 .مردند مي  از فقر رسيد، حتماً همه  نمي  خانواده  داد اين ، به  او، انگلس نزديك  مسلك هم

   خود پياده را در خانوادة  ، عدالت  زحمتكشان  دربارة  عدالت  اجراي خصوص در   تعاليمش او برخالف
 كرد   خيانت  همسرش او به.  بيابند  خوبي  كنند يا شغل تحصيل   بااستعدادش  نداد دختران او اجازه. كرد نمي

   انگلس نزديكش  ت شد، او دوس  خدمتكار آبستن  اين وقتي.   داشت  نامشروع  روابط منزلشان و با خدمتكار
 .  است  بوده ماركس  پسر، فرزند  آن  شد كه بعدها معلوم.   دانست  آن را مسبب

 . نكرد  خود عمل  تعاليم  نيز مانند روسو، به ماركس



  كرد؟  كمكي  بهبود جهان  او به آيا تعاليم

   را پيامبر خود و كتاب ، ماركس نگتو مائوتسه ، ، استالين ، نظير لنين  بيستم  قرن  سياسي  از رهبران بسياري
،   شده گذاشته  اجرا موقع  به"پيامبر"   اين  تعاليم اما هرجا كه. دانستند خود مي   آسماني  را كتاب" سرمايه"

 در مرز   كشورها، مردم در اين.   است بار نيامده به  اي  نتيجه ، فقر و بدبختي ، خشونت ، جنايت ريزي جز خون
  ن  انجام بشري   رنج  به  جز افزودن ، كاري  فرزند تنوير و پدر كمونيزم ، اين ماركس .اند رده ك فقر زندگي

  4/  نقد تفكر و انديشة مدرن از ديدگاه مسيحيت

 پل سارتر، متفكر اگزيستانسياليست  ژان :   بخش چهارم 

ا اين بود كه كشف كنيم م هدف.  ، به بحث دربارة خصوصيات تفكر مدرن پرداختيم هاي گذشته در شماره
ديديم كه علت اين امر، طرز تفكر .  جوامع حاكم است چرا در دنياي امروز، تفكر ضدمذهبي تا اين حد بر

تفكر  ؛ يكي از خصوصيات طرز تفكر دورة تنوير يا قرن شانزدهم بر غرب حاكم شده دورة تنوير است كه از
هاي گذشته به  تفكر، در شماره هاي اين ا ويژگيبراي آشنايي بيشتر ب.  ، خصومت با مذهب است مدرن

پل سارتر،  در اين شماره زندگي و آراء كارل ژان.  پرداختيم بررسي تفكر ژان ژاك روسو و كارل ماركس
 .فرانسوي را مورد بررسي قرار خواهيم داد متفكر بزرگ

 چشم از جهان 1980 الچشم به جهان گشود و در س  در فرانسه1905 در سال (Sartre) پل سارتْر ژان
 هيچ شك و گرچه بي. باشد يكبار گفت كه او رهبر معنوي هزاران جوان مي هاي او ناشر كتاب.  فروبست

اينكه او حقيقتاً يك رهبر  باشد، اما در اي او يكي از بزرگترين فيلسوفان و نويسندگان فرانسه مي شبهه
 . هست باشد، براي مسيحيان جاي سؤال روحاني و معنوي مي

 اكتبر 29 اما هنگامي كه در .هايش به شهرت رسيد خاطر نمايشنامه ، سارتر به در طول جنگ دوم جهاني
 ايراد كرد، هزاران نفر را " اگزيستانسياليسم عين انسانگرايي است" نام ، سخنراني معرف خود را به1945

اصالت (اگزيستانسياليسم  فةاو در اين خطابة گيرا اصول فلسفة خود را كه به فلس.  خود ساخت مجذوب
اين . انسان موجودي است آزاد و حاكم بر زندگي خود ، طبق اين فلسفه.  ، بيان داشت معروف است) وجود

 ، سارتر از آن پس. به تعداد نيم ميليون نسخه در ظرف يك ماه به فروش رسيد چاپ رسيد، خطابه وقتي به

ترين اثر  مهم. اي توانا بود نويسنده سارتر. اي فرانسه شدگر تبديل به رهبر بالمنازع جريان روشنفكري چپ
مشهورترين . دهد ديدگاه او را از فلسفة اگزيستانسياليسم ارائه مي  نام دارد كه" بودن و نيستي"فلسفي او 
هاي  او نمايشنامه. كشد مي  نام دارد كه تنهايي فرد را در دنيايي ضداجتماعي به تصوير" تهوع"نيز  رمان او

 .باشد مي " درهاي بسته"تعددي نوشت كه شايد بهترين آنها م



سارتر براي اين . كمونيستي بود هاي تفكر كاتوليكي و ، فرانسه شاهد منازعة جريان بعد از جنگ جهاني
ها  هاي خود، ميليون او با اين نوع نوشته. فلسفه در ادبيات بود ، حلي فرانسوي ارائه داد كه آن ، راه منازعه
همواره ادعا  گرچه او. توفيق ادبي او قدرت سياسي را برايش به ارمغان آورد.  مجذوب ساخت نفر را
او هيچگاه . عضو حزب كمونيست نبود ، اما در حقيقت چهار سال بيشتر كرد كه مدافع جريان چپ است مي

 .نگرديد چون روسو و ماركس به جريانات سياسي متعهد

 آراء و عقايد سارتر

روح اين . هاي مردم برد توده هاي ادبي خود، فلسفة اگزيستانسياليسم را به ميان نوشتهسارتر از طريق 
طور مطلق آزاد است و خود اوست كه وجود خود را  به فلسفه اين مفهوم است كه انسان در رفتار خود

 اما او. باشد سازد كه سازگار با وجود خويش مي اين مسير، آنطور خود را مي پرورد و در سازد و مي مي

.  نام دارد" مرگ"است كه  ، محدوديتي ترين واقعيت بايد به واقعيات دنياي خود توجه داشته باشد و مهم
نبايد خود را محو شرايط و مناسبات و روابط "  :   گفت مي او.  در نظر سارتر، اين باالترين واقعيت است

سرخوردگي و  بايد خود را نجات دهد و اززده  زده و علم انسانِ ماشين. نمود)  عام به مفهوم(اجتماعي 
شرايط موجود بدر آيد و هر چه  واماندگي برهد و براي اين رهايي بايد خود را تصرف كند و از

خو،  ، محمد آراسته  اجتماعي- فرهنگ اصطالحات علمي نقل از ("خواهد، از فرديت اصيل خود بجويد مي
 .(132 ص

  :  هاي مختلف ترجمه شده است گونه اين اصطالح به فارسي به. اشدب اين جوهر فلسفه اگزيستانسياليسم مي
اگزيستانسياليسم .  هستي وجودِ بشر، و بازنمايي وجودِ رها شده ، اصالت وجود، مكتب بازيابي وجودنگري

وضع و موقع  ، حزب و ، گروه ، انجمن ، جامعه ، مجموعه ، جماعت ؛ از تجمع افراطي است يك فردگرايي
وجود انسان بايد آزاد "معتقد بود كه  سارتر. هاي موجود وحشت دارد ، فرهنگي و ارزش اقتصادي،  سياسي

كند، ابر وجودي   تلقي مي"اَبر وجود" سارتر انسان را يك ".بسازد شود تا هر طور كه بخواهد خود را
تنهايي كامل و مطلق  گفت كه انسان بايد همه چيز را از خود بزدايد و در او مي.  تنها و سردرگم مضطرب و

اصالتِ اراده و به خودآگاهي برسد؛ انسان بايد خود  سير كند و از همه چيزِ زنگار گرفته بيگانه گردد تا به
 و بازنمايي نمايد؛ اگر در هنر، انسان قادر است آثاري خلق كند كه با واقعيت را تصرف كند و بازشناسي

 .(134 و 133 همان مأخذ، ص(؟ عيني منطبق نباشد، چرا در ساير امور نتواند

بيزاري و امتناع از هستي و  ،  بود؛ دلهرة او آميزشي است از آشفتگي" دلهرة فلسفي"سارتر دچار يك 
 بودن  كوشيد پوچ او مي.   يا نيستي است" عدم"ديد و آن  مي سارتر يك چيز را داراي اصالت. دوام و تكرار

  براي اين تالش   در به عقيدة سارتر، انسان).  فرهنگ معين(سازد را آشكار  آن  هاي  تلخي جهان و دردها و



 را از منبع  اخالقيات آنكه  بسازد، نه  خويشتن   ، بايد اخالقيات خود را براي بازگشت و ساختنِ خويشتن
 .اخذ كند ديگري 

ني متفاوتي براي بي او جهان. كند نمي اي بنيادين حمله گونه ، به مذهب به سارتر بر خالف روسو و ماركس
او معتقد است كه اگر انسان به وجود خويش بازگردد، . كند مي خأل فكري اروپاي بعد از جنگ عرضه

اين  به. و اخالقيات خود را خودش تعيين كند؛ لذا ديگر نيازي به مذهب نخواهد بود تواند سرنوشت مي
 . ، نيازي به جنگ با مذهب هم نيست ترتيب

  فكر غربتأثير آراء سارتر بر ت

زمين داشته  روزمره مردم مغرب فلسفه و تفكر اگزيستانسياليستي تأثير عميقي بر تفكر و حتي بر زندگي
، انزواطلبي و عدم  و گرايش به عدم وابستگي او به خانواده ، استقالل فرد عالقه به زندگي انفرادي.  است

استقالل  گريزي غربيان و عالقه به مذهب. يكديگر همه نشان از اگزيستانسياليسم دارد وابستگي افراد به
دارد تابع هيچ نظام اخالقي و فكري  انسان مدرنِ غربي تمايل. باشد فكري از تأثيرات اگزيستانسياليسم مي

،  قطع ارتباط فرد با نهادهاي اجتماعي و مذهب. تعيين كند نباشد و مايل است خودش براي خود نظام
مقرراتي نيست  انسان اگزيستانسياليست كه تابع هيچ. به ارمغان آوردبراي انسان مدرن  گرايي را پوچي

انسان .  گري كشيده شده است الابالي بندوباري و ، به بي جز آنچه كه خويشتن او وضع كرده
، نتيجة  بينيم آنچه كه امروز در جوامع غربي مي.  گذارده است اگزيستانسياليست خويشتن را بجاي خدا

 .باشد پل سارتر پرچمدار آن مي تانسياليستي است كه ژاناگزيس مستقيم تفكر

 نقد آراء سارتر

در .  هاي آن گرديده است ارزش گمان موجب پيدايي تفكر منفي نسبت به زندگي و عقايد و آراء سارتر بي
معتقدان به اين نظريه طبعاً افرادي .  نيستي و عدم است نظر او تنها اصالتي كه در زندگي وجود دارد،

 نفس و خويشتن معيار تمامي. باشند آزاد از هر قيد اجتماعي و اصول مذهبي مي ، و نيز سرد، منفيدل

را براي انسان محفوظ  مقدس درضمن اينكه آزادي انديشه در حاليكه كتاب. باشد اخالقيات و تفكر مي
ما اصول مثبتي را شخصي خدا را مالقات كند، ا طور تجربي و كند كه به دارد و او را تشويق مي نگاه مي

 .كند اميد پرشكوهي را نيز براي آينده بشر ترسيم مي دهد و براي زندگي ارائه مي

بگوييم كه هر مسيحي بايد خودش به  ، بايد اينطور اگر بخواهيم اگزيستانسياليسم را با مسيحيت تطبيق دهيم
اي شخصي  ربة مسيحي او تجربهخدا ارتباط برقرار كند، و تج مقدس بپردازد و شخصاً با كشف حقايق كتاب



روحاني  اما يك چنين مسيحي كماكان بايد مطابق اصول اخالقي و.  تجربيات ديگران گردد نه مبتني بر
به خالقي كه مردگان و زندگان را  مقدس پيش رود و مرگ را پايان زندگي نداند و اميد داشته باشد كتاب

 .داوري خواهد كرد

  5/يدگاه مسيحيتنقد تفكر و انديشة مدرن از د

 ، پيامبر متفكر تناقضات  برتراند راسل : بخش پنجم

ما اين بود كه كشف كنيم  هدف.  ، به بحث دربارة خصوصيات تفكر مدرن پرداختيم هاي گذشته در شماره
ديديم كه علت اين امر، طرز تفكر .  جوامع حاكم است چرا در دنياي امروز، تفكر ضدمذهبي تا اين حد بر

تفكر  ؛ يكي از خصوصيات طرز تفكر دورة تنوير يا قرن شانزدهم بر غرب حاكم شده ير است كه ازدورة تنو
هاي گذشته به  تفكر، در شماره هاي اين براي آشنايي بيشتر با ويژگي.  ، خصومت با مذهب است مدرن

گي و آراء در اين شماره زند.  پل سارتْر پرداختيم ژان بررسي تفكر ژان ژاك روسو و كارل ماركس و
 .بزرگ انگليسي را مورد بررسي قرار خواهيم داد ، متفكر برتراند راسل

هايي چنين متنوع و در طول  زمينه ، بشريت را در از ميان متفكرين معاصر هيچيك به اندازة برتراند راسل
و حدود  چشم به جهان گشود 1872 او در سال.  نداده است ، اندرز و راهنمايي مدت زماني چنين طوالني

  كتاب در مورد68 او در طول زندگي خود حداقل.   چشم از جهان فروبست1970 سال يكصد سال بعد، در

،  هاي سياسي ، انديشه اجتماعي ، حقوق، بازسازي ، رياضيات ، فلسفه ، از جمله هندسه اكثر مسائل مهم
، و اخالق به رشتة نگارش  واج، ازد ، شكاكيت ، آموزش نسبيت ، ، الفباي اتم ، بلشويسم ، منطق عرفان

،  نوشت ها و مجالت تصوري براي روزنامه صدها مقاله و مطلب دربارة هر موضوعِ قابل همچنين. درآورد
معموالً . العاده بود روش كار او خارق ! زدن زن ، انتخاب سيگار، و كتك ها، آداب توريسم نظير روژ لب خانم

نوشت بدون  ، حداقل سه هزار كلمه مي گشت ، و وقتي برمي رفت يم روي مدت يك ساعت به پياده ها به صبح
 .چنداني به اصالح آنها داشته باشد اينكه نياز

گفت كه  مي. رياضيات بود بيشترين عالقة او به. دنيا آمد راسل در يك خانوادة اشرافي انگليسي به
هاي  او انديشه.  فلسفه داشت، توجه خاصي به  اينحال با.  رياضيات را دوست دارد چون انساني نيست

 توان گفت كه راسل يكي از بدون هيچ ترديدي مي.  داشت شكل آن بيان مي ترين فلسفي را در ساده

 . بزرگترين فيلسوفان قرن بيستم است

سبب مقاالت و  به المللي او راسل گرچه در مقام يك فيلسوف شهرت بسزايي دارد، اما شهرت بين
هاي  او معتقد بود كه پيچ و خم. باشد او مي هاي سياسي مردم و همچنين فعاليتهايش براي تودة  سخنراني



 ، او اكثر وقت خود را، خصوصاً عادي به مردم عادي تفهيم كرد؛ به همين جهت ظريف فلسفه را بايد با زبان

ه گفت كه بايد چگون مي در نيمه دوم زندگي طوالني خود، صرف سخنراني براي مردم كرد؛ او به آنان
هاي گوناگون نوشت و  هزاران مقاله در زمينه براي رسيدن به اين منظور، او. بينديشند و چه بكنند

 . كه هنوز هم كتابي است پرفروش) 1964 (" تاريخ فلسفة غرب"نام  ساده به همچنين كتابي نگاشت به زبان

او فعاليت سياسي . ولت بودد هاي خاطر تهور او در مقابله با سياست محبوبيت او در صحنه سياست نيز به
داشت كه انگلستان بايد از ارتش آمريكا براي مقابله با   آغاز كرد، زماني كه اعالم1918 خود را در سال

يكي ديگر  .، به شش ماه زندان محكوم شد خاطر همين مسأله او به. انگليسي استفاده كند كنندگان اعتصاب
اي بود و در  رئيس نهضت خلع سالح هسته او نخستين. اي بود هاي هسته از اقدام مهم او، مبارزه با سالح

هاي  تر عليه كاربرد سالح نفر براي بسيج مردم براي مبارزة گسترده اي متشكل از يكصد ، كميته1960سال 
 .تشكيل داد اي هسته

يستم پيامبر متفكر قرن ب ، مقاالت متعدد و مبارزات سياسي خود، تبديل به خاطر آثار فلسفي راسل به
او چنان با دنياي انديشه گره خورده كه اگر از يك فرد  نام.  زبان ، الاقل براي دنياي انگليسي گرديده است

 ، خواهد گفت كه فلسفه از همان نوع سخناني است كه سؤال كنيد كه فلسفه چيست زبان عادي انگليسي

 .شد معتبر پذيرفته مي ان گفتاريعنو ، به گفت شهرت او چنان بود كه هرچه مي. گويد برتراند راسل مي

سالگي خود را ملحد و منكر وجود 15 ، زيرا راسل كسي بود كه از اين مسأله براي مسيحيان بسيار مهم است
او حتي . هاي تنوير، در تمام عمر خود، دشمن دين باقي ماند انديشه خاطر پيروي از خدا اعالم داشت و به

، از ديدگاه  بشريت لذا تمام اندرزهاي راسل به). 1927 (" ستمچرا مسيحي ني"نوشت تحت عنوان  كتابي
كرد يا   مي گفت عمل آنچه مي خود به  آيا راسل اما مسيحيان اين حق را دارند كه بپرسند.  غيرمسيحي است

 . نه

اما خود به آنچه در اين . كرد مي ، و سوسياليزم معرفي ، آزادي جنسي راسل خود را منادي و مدافع صلح
اما وقتي با . ، شديداً خواهان برقراري صلح بود اوائل قرن بيستم او در. كرد كرد، عمل نمي مينه وعظ ميز

آمريكا عليه  ، خواستار آن شد كه بعد از جنگ. هيتلر روبرو شد، مروج كاربرد زور گرديد تهديدات
اي فقط براي  يروي هستهآمريكا از لحاظ ن شوروي متوسل به سالح اتمي گردد، چون معتقد بود كه برتري

جنگيد،  اما بعدها، زماني كه آمريكا در ويتنام با كمونيستها مي . مدت زمان كوتاهي دوام خواهد داشت
يقين گفت كه راسل  توان با قطع و ، نمي علت تمام اين تناقضات به.  مخالفت با آمريكا پرداخت شدت به به

 .مدافع واقعي صلح بود

متفكرين قبل از خود، به آزادي  او مانند بسياري از.  زن و آزادي جنسي بودراسل مدعي دفاع از حقوق
اما او براي زن حقوقي برابر با .  زنان بسياري رابطه داشت جنسي عمل كرد؛ چهار بار ازدواج كرد و با



او  .رفتار او با همسرانش بسيار بد بود. او در عمل طرفدار سرسخت برتري مرد بود .مردان قائل نبود
خود، با زنان ديگر نيز ارتباط  هيچگاه نسبت به پيمان زناشويي خود پايبند نبود و هميشه عالوه بر همسر

رابطه پيدا كرد، او حاضر نشد تن به اين واقعيت بدهد و  اما وقتي همسر دومش با مرد ديگري.  داشت
 .برد، براي زن خود نيز قائل شود از آن بهره مي همان حقي را كه خود

زندگي اشرافي كه به ارث برده  در تئوري مدافع سوسياليزم بود، با اينحال خودش از تمام مزايايراسل 
خاطر  اي كه نوشته بود، محكوم به زندان شد، به مقاله خاطر  به1918 وقتي در سال. بود، برخوردار بود

 او در رفتار.  شدخود، از محكوميت به اعمال شاقه به بخش راحت زندان منتقل موقعيت مالي خانوادگي

 . ، رفتاري خشن و ناپسند داشت خود با طبقات زحمتكش

  گيري مقاالت تفكر مدرن نيتجه

انديشة مدرن از ديدگاه مسيحيت به  ، سلسله مقاالت ما در خصوص نقد تفكر و با نقد زندگي برتراند راسل
ترين خصوصيت اين  مهم. ددورة تنوير در قرن هجدهم آغاز ش ديديم كه تفكر مدرن با. رسد پايان مي

منطق  تفكر مذهبي و اعتقاد به وجود خدا و جايگزين كردن ايمان و اعتقاد با خرد و تفكر، كنارگذاشتن
اخالقيات .  نباشد، قابل پذيرش نيست ، هر آنچه كه با خرد انسان سازگار بر طبق تفكر مدرن.  انساني است

؛ طبق ضوابط جديد، هر نوع  اخالقي مذهب را گرفتضوابط  مذهبي كنار گذاشته شد و ميزان عقل جاي
 انسان بايد خودش.  در رسيدن به آمال و اهدافش ياري دهد، قابل توجيه است رفتاري كه انسان را

انسان محور تمام .  است ، معيار نهايي درستي هر تفكري فكر انسان. ضوابط رفتار خودش را تعيين كند
 . عالم هستي شده است

و انزواطلبي را جايگزين تعاون و  ن تفكر، روابط عادي ميان انسانها را نيز گسيخته و فردگراييدريغا كه اي
،  تر از گذشته تر و گمگشته ، انسان درمانده در چنين شرايطي . آميز ميان انسانها ساخته است روابط مودت
،  پرستي ماده قت را در، سرگردان و درمانده در زنجيرِ عقل خود، حقي انسان.  حقيقت است در جستجوي

چنين است وضعيت . جويد بوديزم مي پرستانة هندوئيزم و ، مذاهب الحادي و تفكرات بت پرستي لذت
 ؟ كننده براي فرونشاندن عطش اين انسان داريم مسيحيان آبي سيراب آيا ما.  انگيز انسان قرن بيستم اسف

 


