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  چکیده
بررسی مبانی مذهب از دیدگاه هدف پژوهش حاضر 

و تحلیل نگاه منحصر به فرد وي به مذهب، ارتباط  روسو
هاي آموزش مذهب از نظر این  مذهب با حکومت و شیوه

  دیشمند بوده است.ان
تحلیلی انجام گرفته و  - این پژوهش به روش اسنادي

پژوهشگران پس از گردآوري اطالعات به روش 
  اند.  اي، به تحلیل اسناد گردآوري شده پرداخته کتابخانه
هاي پژوهش حاکی از آن بود که روسو برخالف  یافته

آنچه به وي نسبت داده شده، فردي پایبند به اصول 
ده و عالوه بر ایمان قلبی به وجود پروردگار و مذهبی بو

اصول زیربنایی مذاهب آسمانی، بر لزوم تربیت مذهبی 
  تأکید نموده است. 

روسو با دیدگاه اجتماعی منحصر به فرد خود، تأکید 
کند که تمامی جوامع بشري همواره نیاز ایمان به  می

خداوند را درك نموده و نسبت به ضرورت وجود 
اند. او مراجع مذهبی را  مذهبی آگاه بوده دستورالعمل

دارد  ترین مراجع قدرت اجتماعی دانسته و اظهار می عالی
تضادهاي اقتدار اجتماعی در پی از هم گسستن قدرت 
مذهبی و قدرت سیاسی (سکوالریسم) پدیدار گشته و 
بهترین راه اداره جامعه، پدید آمدن مرجعی یگانه از این 

  دو شاخه قدرت است. 
روسو، مذهب طبیعی، دین مدنی،  :واژگان کلیدي 

   آموزش دینی. 
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  مقدمه
پس از مرگ روسو، تفاسیر بسیاري از آراء این 

قید،  ی بیانسان فیلسوف انتشار یافت که از او تصویر
مذهب و گاه احمق را به نمایش گذاشت.  ستیز، بی جامعه
ه جا مانده از جدال اي که شاید بتوان آن را میراث ب چهره
، و بسیاري 2، ولتر1امان روسو در زمان حیاتش با هیوم بی

  نویسندگان و روحانیون قرن هجدهم دانست. 
هایش  توان در سطرهاي نوشته اما روسو را تنها می

شناخت. او خشت به خشت بناي اندیشه خود را در 
آثارش به جامعه سردرگم مسیحیت هدیه داده و این 

اهم آورد که حتی مردم معمولی به راحتی با امکان را فر
هایی  نامه ،4)1762( امیل ،3)1761( خواندن هلوئیز جدید

از  و... ،6)1770( اعترافات ،5)1764( از کوهستان
  گر باشند.  تري را نظاره گونه اي دیگر، زندگی انسان دریچه

هاي متفاوت  اگرچه در میان صاحبان اندیشه برداشت
شد، چنانچه از  جایگاه روسو دیده میو گاه متضادي از 

، سیاست روسو یک 9و ژول لومتر 8، پرودون7دید المارتین
ارتباط و شوم بیش نبوده  هاي تاریک و بی رشته خیالبافی

و  10پردازان دیگري چون بوالن در حالی که از دید نگره
کتابی است وزین و نیرومند که » قرارداد اجتماعی« 11شینز

براي نویسنده » اعترافات«و » ز جدیدهلوئی«مانند کتاب 
سرافرازي آفریده است. (مورنت، به نقل از آشفته تهرانی، 

توان آثار روسو را دچار  ) اما بدون شک نمی245ص 
گسیختگی دانست، زیرا او به خوبی توانست رشته  ازهم
هاي ادبی، توصیفی، تحلیلی و  ي از نوشتهدار معنی

  دیشه خویش فراهم آورد.تجویزي را براي ارائه مبانی ان

                                                
1 .Hume 
2 .Voltaire 
3 .The New Heloise  
4 .Emile  
5 .Letters Written from the Mountain  
6 .Confessions  
7 .Lamartine 
8 .Proudhon 
9 .Jules Lenaltre 
10 .Beauvalon 
11 .Schinz 

شد که  در چشم روسو، انسان به همان پاکی خلق می
ها به همان درستی  ترین انسان یک غنچه رز و معمولی

شناخت که یک برهمن؛ زیرا خداوند، آن  خداوند را می
سرچشمه پاکی و خرد، انسان را با طبیعتی پاك و قلبی 

عیت را آفرید. انسانی که با حواس خود واق جو می حقیقت
یافت. اما این  و با خرد و قلب خود حقیقت را درمی

تصویر با انسان مسیحی قرن هجدهم بسیار تفاوت داشت 
آزرد. او با صراحت  و همین تفاوت بود که روسو را می

گریزي و فساد  نامد و اخالق جامعه را دلیل فساد انسان می
بیند که از آغاز  اجتماعی را نتیجه سکوالریسمی می

 یت بیرق قدرت جامعه غرب را از هم درید. مسیح

مانند هزاره دوم میالدي  ، تاج بی12عصر روشنگري
کننده خود را از جواهرات  است که درخشش خیره
، هیوم، 14، ولتر، منتسکیو13ارزشمندي همچون دیدرو

اندیشمندان قرن هجدهم وام  ، روسو و سایر15داالمبر
ود فضاي هاي تکرارنشدنی که با عقاید خ چهره دارد.
روح انگلستان، آلمان، فرانسه و  زده و انسانیت بی یخ

سرانجام تمام اروپا را به آتش کشیدند و زمینه تولد 
هاي چندصد ساله را    هاي فکري جوان با ریشه جریان

  پدید آوردند. 
پروایی که فشارهاي جبارانه کلیساي  هاي بی ذهن

ن هجدهم ستیزي جامعه قر گرایی و انسان کاتولیک، خرافه
هایی اندکی متفاوت با یکدیگر،  را تاب نیاورده و با اندیشه

سیالب عظیمی از نوگرایی فکري را براي شستشوي 
هاي عصر خود به راه انداختند و دستاوردهاي  سیاهی

گرایی و  ، علم16ارزشمندي همچون خردگرایی
  حال اروپا هدیه دادند.  را به جامعه آشفته 17گرایی انسان

ویکرد این افراد به مذهب، بیش از سایر اما شاید ر
مراکز قدرت اروپا را به چالش  ،هاي ایشان گیري موضع

                                                
12 .Enlightenment  
13 .Diderot 
14 .Montesquieu 
15 .D’Alembert 
16 .Rationalism 
17 .Humanism 
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کشید و در این میان، روسو با وجود عدم مخالفت با 
رفت،  موجودیت مذهب، شاید بیش از آنچه انتظار می

هاي  هاي جوان شد و سرزنش موجب تحریک جنبش
جان خرید؛ هاي آشکار فراوانی را به  صریح و دشمنی

اگرچه این دیدرو بود که موجودیت خداوند را انکار 
ستیز، مفهوم  اي سراسر کلیسا کرد و ولتر که با اندیشه می

هایی که خفقان  خداشناسی طبیعی را تبیین نمود. اندیشه
 ها آنروحانیون کلیسا بستر مناسبی را براي رشد و ترویج 

  آورد.  فراهم می
ی قرن هجدهم هرگز به با این وجود، جامعه اروپای

هیچ اندیشه خداستیزي اجازه رشد نداد و در تفکر 
روشنگري این عصر، خدا و دین از بین نرفت، بلکه در 
واقع خداي قهار و قدرتمند و خشنی که در صدر جامعه 
نشسته و منتظر کوچکترین گناه از طرف بندگانش بود، 

ترین  تبدیل به وجودي مهربان و لطیف شد که بزرگ
  )32، ص 1387زاده،  تش، بخشندگی بود. (کرباسیصف

در این میان، روسو نیز مانند سایر اندیشمندان معاصر 
هاي بانیان  استفاده گرایی و سوء خود، به مقابله با جزمیت

کلیسا پرداخت و با ارائه نمایی از نوعی خداشناسی 
گشود،  هاي خداجو اي به ذهن طبیعی و مطلق، دریچه تازه

ه از قلب انسان به بارگاه باعظمت پروردگار اي ک دریچه
  شد. گشوده می

  ها پرسش
  دیدگاه روسو درخصوص وجود خداوند چیست؟  - 1
ترین شکل دین از نظر روسو کدام بوده و آن  پذیرفته - 2

 را چگونه تشریح کرده است؟

 اهداف آموزش دینی از نظر روسو کدامند؟ - 3

حتوایی را با توجه به دیدگاه مذهبی روسو، چه م - 4
 توان در حوزه آموزش دینی بیان کرد؟ می

چه نقدهاي درونی بر دیدگاه مذهبی روسو وارد  - 5
 است؟

  
  ها مواد و روش

هاي  توان در رده پژوهش پژوهش حاضر را می
تحلیلی جاي داد. زیرا پژوهشگران در ابتدا با  - اسنادي

استفاده از روش اسنادي به مطالعه آثار متعدد روسو 
هاي موجود از سوي  اند، و پس از مطالعه تحلیل هپرداخت

برخی معاصران وي، مطالعه شرایط اجتماعی و جریانات 
هاي  زندگی شخصی این اندیشمند و مطالعه پژوهش

اندکی که همپوشانی بسیار کوچکی با موضوع این 
هاي به  اند، به تعیین محتواي کیفی داده پژوهش داشته

وصیف آراء روسو در دست آمده پرداخته و سپس به ت
شناسی وي، تحلیل این آراء و تبیین نگرش  زمینه جهان

  اند. مذهبی این فیلسوف مبادرت ورزیده
 اندیشه وجود پروردگار

در جمهوري ژنو دیده  1712ژوئن سال  28روسو در 
به جهان گشود. جمهوري پروتستانی در محاصره 

هاي کاتولیک که استقالل خود را مرهون ژان  همسایه
قرن شانزدهم بود که شهر را به  ، اصالحگر دینی18کالون

ترجمه  (استراترن، صورت دژ آیین پروتستان درآورده بود.
  )12، ص 1389کاظم فیروزمند، 

سرپرستی او پس از گریختن پدرش از ژنو به دلیل 
اش  نزاع قانونی با یکی از افسران بانفوذ فرانسوي، به دایی

رنار، سپرده شد. مردي که  پسري همسن روسو داشت و بِ
کشیش، واقع در  19دو پسر را به پانسیون المبرسیه

روستاي بسی فرستاد تا ضمن آموختن زبان التین، علوم 
مذهبی را نیز آموخته و به افرادي مفید تبدیل شوند. 

  )22، ص 1388ترجمه مهستی بحرینی،  (روسو،
اندکی مانده به شانزدهمین زادروزش، روسو از ژنو 

د شد و به ساووآ گریخت. آنجا به زودي در خانه ناپدی
مادام دو واران، زمینداري محلی که از شوهر 

اش جدا شده و به مذهب کاتولیک گرویده  زاده اشراف
بود، اقامت گزید... مادام بعدها او را به مذهب کاتولیک 

 )15ص ،1389 درآورد، روسو شاگرد وي شد (استراترن،
.م 1754اما در سال  ماند، و مدتها به همین کیش باقی

                                                
18 .John Calvin  
19 .Lambercier  
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وقتی تابعیت خود را رسماً بازیافت، به آیین پروتستان 
مذهبی خود را در   بازگشت. او چند سال بعد عقیده

، 1387زاده،  شرح داد. (کرباسی» اعتقادنامه کشیش ساووآ«
  )41ص

اي از آرزوهاي  شاید شیوه زندگی و تربیتی او که آمیزه
عدم امنیت در جامعه و پایان،  هاي بی بزرگ، هراس

آرامش یافتن در طبیعت بوده است، نوعی خاص از 
گرایش مذهبی را در وي پدید آورده که با وجود 

هاي فکري سده هجدهم، بویژه  پذیري از جریانتأثیر
گرایش به مذهب طبیعی و قرار دادن خرد در برابر مذهب 
و االهیات، موجب شد روسو تا پایان عمر به خداشناسی 

  هب قلبی خود مؤمن باقی بماند. و مذ
دهد که این  گذري کوتاه به تمامی آثار روسو نشان می

اي از خداوند غافل نبوده  فیلسوف همیشه سرگردان، لحظه
است. او جستجوي انسان را براي یافتن سعادت مطلق 

بنابراین « نویسد: داند و در امیل می پایان می کوششی بی
مند است، ولی  لق بهرهفقط خداوند عالم از سعادت مط

 (روسو،» کیست از ما که این قسم سعادت را نخواهد؟
  )242، ص1390زاده،  ترجمه غالمحسین زیرك

روسو با نقد مذهب کلیسایی و نه اصل موجودیت و 
حقانیت مذهب در معناي عام آن، تمام دانشمندان، 
فیلسوفان، هنرمندان و روحانیون را به چالش طلبیده و 

پذیري  جامعه معاصر سردرگم در جدال سنتسعی کرد به 
هاي  گیري بریده از سخت دیرینه و خردگرایی نوآیین و دل

احکام کلیسایی، ثابت کند براي شناخت و ایمان به 
یق خداوند نیازي به متوسل شدن به استدالالت عم

یاپردازي آمیخته با ؤفلسفی، خردگرایی شکاك علمی، ر
یب و دور از عقل هاي عج غرور هنري و واسطه سازي

  کلیسایی ندارد. 
هاي خود سعی دارد با روشی  او در تمام نوشته

ترین  انسان را با ذات پاك خود که آفریده پاك ،معصومانه
آفرینندگان است، آشنا کرده و از همین رو است که در 

هرچه « نویسد: برانگیز خود، امیل می سرآغاز رساله جنجال

آید از عیب و نقص  ون میشأنه بیر از ید خالق عالم جل
 ،مبري است، ولی به محض اینکه به دست اوالد آدم رسید

زاده،  ترجمه غالمحسین زیرك (روسو،». شود فاسد می
  ) 33، ص1390

وضع «اي که آن را  رفته روسو در تبیین حالت از دست
نامد، انسان را مانند تمام مخلوقات ریز و  می» طبیعی

بیند،  کی و معصومیت میدرشت عالم موجودي در عین پا
نیاز از تمامی موجودات به زندگی خود  موجودي که بی
آنچه را که براي زنده بودن نیاز  دهد و هر سر و سامان می

کند.  دارد، به تنهایی و بدون اتکا به دیگران فراهم می
حل  انسانی که خرد دارد، تا براي یافتن بهترین راه

لقوه اخالق دارد تا در مشکالت از آن بهره گیرد؛ نیروي با
صورت قرار گرفتن در اجتماعات کوچک و بزرگ، خوبی 

تواند  و بدي را تشخیص دهد و روحی بزرگ دارد که می
وجود و حقانیت پروردگار را احساس کرده و خوب 

نظر روسو مقوله ایمان به  بودن را اراده کند. از نقطه
ا شود. زیر گر می جداي از مبحث اخالق جلوه ،خداوند

امري قلبی و عاطفی است. انسان طبیعی  ،ایمان به خداوند
براي اثبات وجود خداوند به استنادهاي عقلی و منطقی 

ود مقدس را در قلب نیاز ندارد و تنها کافی است آن وج
ترین وجود انسان  و این حالت نزدیک خود احساس کند
  به خداوند است.

 اما روسو این وضعیت طبیعی را سعادتی از دست
داند. سعادتی که از نخستین لحظه  رفته و تکرارنشدنی می

احساس مالکیت انسان رو به زوال گذاشته و هر روز 
شود. او انسان گرفتار آمده  تر می تر و غیر واقعی کمرنگ

بیند. زیرا از بدو  در مدنیت را موجودي قابل ترحم می
تولد به جاي تجربه زندگی در بستر طبیعتی آغازین، خود 

بیند و نخستین  در زنجیر زندگی فاسد اجتماعی میرا 
تر از  عدالتی و ظلم را از والدین یا به طور مشخص بی

به « نویسد: کند. او در امیل می مادر خود دریافت می
شود، با وجود اینکه   محض اینکه طفل از رحم جدا می

تواند آزادانه جنبش و حرکتی بکند، بند دیگري به  تازه می
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پیچند و  نهند، یعنی او را در قنداق می می دست و پایش
حرکت و پاهایش ثابت  خوابانند که سرش بی طوري می

نوزاد محتاج است که اعضاي خود را به  [...] بماند
ها در شکم مادر چمباتمه زده  حرکت درآورد، چون مدت

 [...] است و اعضایش به اصطالح به خواب رفته است
ی سر طفل را هم به شوند. حت ولی مانع حرکت آن می

داند، گویی بیم دارند  حرکت نگاه می بند بی کمک پیشانی
زاده،  ترجمه غالمحسین زیرك (روسو،» زنده به نظر آید.

  )49- 48، صص 1390
همین در بند بودن و فسادي که زندگی اجتماعی به 

هاي غیرضروري  انسان مفلوك گرفتار آمده در عادت
تر ساخته  ر را مصنوعیهر روز زندگی بش کند، تحمیل می
ترین  یابی به طبیعی اي را براي دست هاي کشنده و چالش

تا انسانی که  دهد حقوق انسانی در پیش روي وي قرار می
ورزید،  در ذات آفرینش خود آزادانه به زندگی عشق می

مجبور به قضاوت و حسابرسی رفتار دیگران نبود، 
ر قلب رغم دارا بودن قدرت تشخیص اخالقی که د علی

خود داشت، مجبور به استفاده مداوم از این توانایی خود 
دانست که با قلب خود درك  شد و چیزي را می نمی
طبیعی، هاي غیر کرد، سردرگم در جهانی از عادت می

هاي پیچیده و تدوین شده از سوي گروهی  دستورالعمل
هاي صواب و ناصواب مردمی  طلب، قضاوت برتري

قطار علوم گوناگونی که بیش از درستکار و فریبکار و 
کرد، با قلبی  چند لحظه در ایستگاه هر دانشمند توقف نمی

اش بود،  رنجور به وجدان که تنها دارایی روح خسته
  چنگ بزند.

چنین انسانی برخالف انسان طبیعی که خود را یکسر 
سپارد و براي برآورد نیازهاي جسمش چندان  به روح می

ن در رفع حاجات روزمره و افتاد، چنا به زحمت نمی
آید که به جاي ارتباط مستقیم  جسمانی خود گرفتار می

هاي خارجی  قلبی با پروردگار، اختیار خود را به قدرت
دهد از دستورات مراجع ادیان پیروي  سپرده و ترجیح می

کند. ادیانی که ممکن است مانند یهودیت، مسیحیت و 
بسیاري از مذاهب  اسالم، حقیقی و آسمانی بوده، یا مانند

مدنی، ساخته ذهن خالق بشر براي مشروعیت بخشیدن 
  هاي حکومتی خود باشند. به قدرت

) به روشنی این 1762( 20روسو در قرارداد اجتماعی
موضوع را بررسی کرده و ضمن احترام به ادیان آسمانی و 
پذیرش مسیحیت به عنوان دینی که از ابتداي تولد با آن 

ته است، بر لزوم ادیان ابتدایی نیز آشنا شده و خو گرف
تأکید داشته و جامعه بدون مذهب را بستر فساد و هرج و 

 نویسد: شناسد، چنانکه در قرارداد اجتماعی می مرج می
اي که مذهب اساس آن نباشد تاکنون ایجاد  هیچ جامعه«

ترجمه مرتضی  (روسو،» نشده یا پابرجا نمانده است.
ا این وجود روسو همچنان ) ب496، ص 1389کالنتریان، 

سپارد با این تفاوت  شناخت خداوند را به قلب انسان می
که در اظهارات معاون کشیش ساووآ به اهمیت استدالل و 

گذارد و با استناد به سه  بینی عقلی نیز صحه می روشن
کند: اصل  میاصل بسیار ساده، وجود خداوند را اثبات 

ضمن حساس بودن انسان عالوه بر موجودیت که مت اول:
نیز هست، فعال است و برخالف افکار و اراده، اختیار 
احساسات خود را ندارد. احساسات انسان معلول عوامل 
خارجی هستند، از این رو به طور قطع عالم خارجی 
وجود دارد که همواره در جریان و حرکت است. 
موجودات زنده خود اختیار این حرکت را دارا هستند، و 

ان همواره براي حرکت به عوامل خارجی نیاز ج مواد بی
دارند. بدون شک جهان که موجودي زنده نیست، براي 

مداوم خود به اراده و محرك خارجی حرکت و شدن 
دهنده  اي نشان نیازمند است. اصل دوم: حرکت هر ماده

اي فعال است و حرکت قانونمند هر ماده دلیلی  اراده
وافق و هماهنگی روشن بر محرکی عاقل. اصل سوم: ت

مختلف جهان وجود دارد، نشان  هاي کاملی که بین قسمت
پایان  دهد که گرداننده جهان وجودي عاقل با قدرتی بی می

دانم. (روسو، ترجمه  است. من این عقل کل را خدا می
[با اختصار])  275- 76ص ، 1390زاده،  غالمحسین زیرك

بینم، یا حتی  این را می« داند؟ اما روسو این را از کجا می
دهنده محبت  او طرح هستی را نشان» کنم. احساس می

                                                
20 .Social Contract 
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داند و در جاي دیگر این استدالل را با دالیل  خالق آن می
دهد که به نظر  شناختی بیشتري بسط می شخصی روان

من بیش « تر است: رسد، در مورد او به حقیقت نزدیک می
 راترن،(است ».کنم ام که بدون ایمان زندگی از آن رنج برده

استداللی که به  )57، ص1389ترجمه کاظم فیروزمند، 
براي اثبات  21پراگماتیک ویلیام جیمز  مایه روشنی بن

من خود معتقدم که دلیل « کند: وجود خداوند را تداعی می
هاى شخصى درونى ما  وجود خداوند عمدتاً در تجربه

یابی به آرامش  انسان همواره براي دست [...] »نهفته است.
هاي تازه  اطر و تجدید قواي روانی براي آغاز جریانخ

زندگی به وجود خداوندي نیاز دارد که قادر متعال است 
وجود چنین خدایی  و تمامی امور جهان را در دست دارد.

دهد تا گاه به گاه حل برخی مسایل  به انسان فرصت می
خود را به نیروي او سپرده و خود براي مدتی کوتاه 

با ایمان به این که خداوند همه چیز را  استراحت کند.
دهد که مهم نیست  سروسامان خواهد داد. جیمز تذکر می

گرایان یک وجود الیزال باشد  که این خدا به عقیده مطلق
پایان. زیرا حتی  گرایان یک انرژي بی یا به عقیده علم

انرژي که چنین جهانی را پدید آورده و با تغییر شکل در 
کند به اندازه خداوند  آن را کنترل می هاي سیال انرژي

یکتاي اهالی مذاهب آسمانی قابل ستایش است. پس 
لزومی ندارد بر سر چیستی خداوند به نزاع پرداخته شود. 

  ) 62ص ،1391 این هستی او است که اهمیت دارد. (زارع،
هستی  ،روسو بدون نیاز به هرگونه واسطه خارجی

 ستاید: ندي او را میپذیرد و صفات خداو خداوند را می
خدا اراده توانا و دانایی است که مبدأ حرکت جهان «

هستی است، چنانکه من مبدأ اعمال خویش هستم و بر 
جهان هستی، براساس ارتباط وسایل با غایات، که طبیعت 

خداي معاون کشیش » راند. گاه آن است، حکم می جلوه
 ید:گو است. او خطاب به خدا می» من«ساووآ تکیه گاه 

شادمانی روح من و تسکین ضعف من در این است که «

                                                
21 .William James 

ترجمه اسماعیل  (بریه،». افتاده عظمت تو باشم از پاي
  ) 216، ص 1390سعادت، 

او شناخت ذات خداوند را براي انسان امري 
کند که نیازي به کنکاش در  داند و تأکید می غیرممکن می

مورد چیستی خداوند نیست. روسو از این که برخی 
صحاب کلیسا سعی دارند با اختصاص دادن صفاتی ا

انسانی به خداوند او را به مردم بشناسانند، خشمگین 
هایی  شود زیرا اگرچه صفات پروردگار را با همان لغت می

توان براي  کنیم که صفات انسانی را، اما هرگز نمی بیان می
ماهیتی مشابه متصور شد. او از زبان معاون کشیش  ها آن

خدا تنها وجود مطلق و تنها فعال مطلق « گوید: یساووآ م
است که به خودي خود، یعنی بدون واسطه احساس 

کند و همه ما فکر، احساس،  کند، اراده می کند، فکر می می
گیریم.[...] جوهر او  اراده، آزادي و وجود خود را از او می

که از درك آن عاجز هستیم، با روح ما همان نسبت را 
ما با جسم ما دارد [...] خدا ازلی و ابدي  دارد که روح

است [...] اگر روزي آنچه هست از بین برود، باز هم او 
زاده،  باقی خواهد ماند. (روسو، ترجمه غالمحسین زیرك

) [...] البته خدا عاقل است. او همه چیز را 277، ص1390
ها و  کند [...] تمام زمان بدون قضاوت و حکم درك می

شود  او یک زمان و یک مکان محسوب میها براي  مکان
کند و اراده  [...] خدا قادر است، به این علت که اراده می

[...] خوبی خدا عبارت است از  او سبب قدرت او است
عالقه به نظم چون براساس نظم است که موجودات را 

سازد.  دارد و هر جزئی را به کل متصل می باقی نگاه می
این را قبول داریم. عدل او  [...] خدا عادل است، همه

 ،دارند نتیجه مهربانی است. ظلمی که مردم بر هم روا می
کار خودشان است، نه کار خدا. هرج و مرج اخالقی که 
در دنیا حکم فرما است و بعضی فالسفه آن را دلیل بر 

دانند، مطلب فوق را به خوبی به من ثابت  نبودن خدا می
ت از این است که به کند، ولی عدالت آدمیان عبار می

هرچه حق او است بدهند، حال آنکه عدالت  ،هرکس
باریتعالی عبارت از این است که حساب آنچه را به 
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(روسو، ترجمه » بخواهد. ،بندگان خود داده است
  ) 278 ص ،1390زاده،  غالمحسین زیرك

کند به مدد خرد به  با این وجود که روسو تصدیق می
ست یافته است، اما اقرار شناخت این صفات خداوندي د

کند درك درستی از کنه این صفات ندارد و هرچه  می
موفق  ها آنکمتر در درك  ،اندیشد می ها آنبیشتر درباره 

شده و بیشتر خود را در برابر باریتعالی ضعیف و پست 
دهد کار شناخت  کند. از این رو ترجیح می احساس می

رستش بپردازد. ایزدي را رها کرده و به جاي کنکاش به پ
کنم او وجود دارد و این مرا بس است، هرچه  حس می«

پرستم.  کنم، بیشتر او را می کمتر کنه وجود او را درك می
گویم: یا  دانم و می خود را در برابر او پست و ذلیل می

الوجود! اگر من هستم به یمن این است که تو  واجب
ه مدام هستی! اگر مدام در فکر تو هستم مثل این است ک

ام.  متوجه سرچشمه فیضی باشم که از آن پیدایش یافته
توانم عقل خود را به کار ببرم این  بهترین راهی که می

(روسو، ترجمه » است که آن را در برابر تو معدوم کنم...
  )279، ص 1390زاده،  غالمحسین زیرك

از همین رو است که روسو در تمام دوران تبعید و 
زیادي را صرف گشت و گزار در گریزهاي سیاسی زمان 
پندارد، به عبادت  اي که بهترین می طبیعت کرده و به شیوه

پردازد. براي روسو طبیعت پرسشتگاهی است که در  می
آن هیچ انسانی براي راز و نیاز با خداوند به واسطه نیاز 

دهد که انسان با مرور گناهان  ندارد و فرصتی به دست می
ن که تنها میزان اخالق است، و بازگشت به نیروي وجدا

خود را پاك گرداند. تجسمی از اندیشه بنیادین او که بر 
پاکی طبیعی انسان و جهان خلقت و فساد حاصل از 

کند  اجتماعات انسانی داللت دارد. او در اعترافات بیان می
را که » مردم شهر«ایمانی  تواند بی با آنکه به راحتی می
دیدند، درك کند،  ها را می جنایتها و  فقط دیوارها، خیابان

تواند بفهمد چطور ممکن است دهقانان هم  اصال نمی
از  ها آنچطور ممکن است روح «طور باشند:  همین

خوشی روزي هزار بار به هوا نپرد تا بر نگارگر این 
کند، درود  کجا چشم را خیره می ها که هر شگفتی

، 1391ترجمه هدي زمانی،  (زارتسکی،» فرستند؟
  )191ص

هاي  به این ترتیب روسو توانست با وجود تمام تالش
دشمنان خود در عرصه فلسفه، سیاست و مذهب، که براي 

اعتبار کردن او از هر کوششی فروگذار نکرده و از  بی
تهمت المذهب بودن گرفته تا قتل مادر ندیمه وفادارش 

گریزي مزورانه را  ترز به دست او، دشمنی با علم و جامعه
دادند، ایمان راستین خود را حفظ کرده و تا  نسبت به او

آخر عمر فردي مذهبی باقی بماند. موضوعی که حتی 
دشمنانی مانند ولتر نیز با وجود مخالفت با شیوه زندگی 

اي جز پذیرفتن آن نداشتند. هیوم نیز در  مذهبی او چاره
اي که حدود یک ماه بعد از مالقات با روسو به بلر  نامه

دیق کرد که تمام فیلسوفان پاریس با نگاهی نوشت، تص
اند  شکاك و بدبینانه درباره این متفکر سرگردان تذکر داده

بینی بدبینانه دین روسو  و معتقد بود که دلیل این پیش
کنند او  فیلسوفان از روسو دلگیرند چون فکر می«بوده: 

بیش از حد به دین پایبند است؛ و در واقع جالب توجه 
سوفی در این سن و سال با این همه آزاري است که فیل

ترجمه  (زارتسکی،» که دیده است، از همه دیندارتر است.
  )219، ص 1391هدي زمانی، 

  مبانی دیدگاه مذهبی روسو 
چه عاملی موجب شده بود روسو هم از سوي 
متفکران معاصر خود مورد سرزنش قرار گیرد و هم در 

ود جایی امن میان سردمداران مذهبی و سیاسی عصر خ
نداشته باشد؟ بدون شک او مردي مذهبی بود و تمام 

آورد. او از همان  مناسک آیین مسیحیت را به جا می
ابتداي اقامت خود در موتیه با جلب رضایت مونمولَن 
کشیش روستا در تمام مراسم کلیسا شرکت کرده و 

توانم به خودم بگویم در اینجا  از این که می« گوید: می
اي حس  العاده ن برادرانم هستم شیرینی فوقحداقل بی

) با این 186، ص1391هدي زمانی،  (زارتسکی،» کنم. می
یابد، سیل  وجود هربار که رساله یا کتابی از او انتشار می

شود و  خشونت و اعتراض به سوي اقامتگاهش روانه می
هایی  نامه«رسد که پس از انتشار  سرانجام کار به جایی می
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، جناب کشیش 1765در ششم سپتامبر سال  »از کوهستان
مشاهده  تأثیر که پس از خواندن این کتاب و البته تحت

از روسو ترسیم » احساس شهروندان«تصویري که ولتر در 
کرده بود، تصمیم گرفت روستاي خود را از شر مرتدي 
که در میانشان بود خالص کند و از این رو با کمک 

یب سنگباران منزل او را بزرگان منطقه و مردم محلی ترت
ها اقامت سرشار از آرامش،  داده و موفق شد پس از مدت

روسو را از موتیه فراري دهد. اما دلیل مرتد شمردن این 
  فیلسوف بزرگ با آن اعتقاد ظریف به مذهب چه بود؟
تر در  روسو در بسیاري از آثار خود و به طور مشخص

زاویه نگاه  فصل هشتم از کتاب چهارم قرارداد اجتماعی
کند و سپس در امیل نوع  خود را به مذهب آشکارا بیان می

خود و شیوه آموزش آن را شرح  تأییدخاص مذهب مورد 
دهد. او برخالف روشنفکران زمان خود جانبداري  می

حد فرد در  هاي خرد بشر و آزادي بی افراطی از توانایی
جامعه را نکوهش کرده و با وجود ستایش نیروي عقل 

هاي شناخت  یابی به تمامی جنبه سان، آن را براي دستان
هاي  برابر سنت رغم ایستادگی در کافی ندانسته و علی

کلیسایی، بر لزوم شهود قلبی براي شناخت برخی حقایق 
هاي دردسرسازي را  ورزد. همین امر دشمنی تأکید می

  شود.   براي وي موجب می
له أمسداد اجتماعی با نگاهی روشن به او در قرار

کند که انسان حتی در  پردازد و تأکید می مذهب می
ترین شکل و نخستین لحظات وجود یافتن خود،  طبیعی

همواره متوجه وجودي متعال بوده و در اعماق قلب 
خویش حضور پروردگار را احساس کرده است. انسان 

ترین شکل به  طبیعی مانند دیگر مخلوقات در نزدیک
ند برآوردن سایر نیازهاي خداوند به سر برده و مان

جسمانی و غریزي، نیاز به پرستش خالق را با انجام اعمال 
طبیعی خود برآورده کرده است. در این وضعیت انسان 

کند. این  بدون واسطه دیگران خداوند را احساس می
او «نامند  همان چیزي است که برخی خداپرستی مطلق می
است که  طرفدار خداپرستی مطلق است به همین دلیل

اصراري بر انجام تکالیف مذهبی یا داشتن مذهب خاصی 
ندارد. آنچه وي معتقد است ایمان قلبی به خداوند و 

(حسینی، » دوست داشتن پروردگار از صمیم قلب است.
) اما اشاره روسو به وضعیت طبیعی انسان و میل به 1388

خداپرستی که در نهاد او به ودیعه نهاده شده، به هیچ وجه 
کاهد، زیرا او در تمام عمر  ز اهمیت مذهب نزد وي نمیا

یک مسیحی واقعی بود و در بیانات معاون کشیش ساووآ 
  ورزد.  بر اهمیت انجام تکالیف مذهبی تأکید می

نظر از  روسو در نگاهی به تاریخ مذهبی ملل، صرف
دارد که از  ، اذعان میها آنقلمرو جغرافیایی و فرهنگی 

بشري، مذهب و قدرت نیرویی زمان تشکیل جوامع 
را براي کنترل و تأمین نیازهاي انسان فراهم   تنیده هم در
ها در ابتدا شاهانی جز  انسان«آوردند. به طوري که  می

خدایان و حکومت دیگري جز حکومت روحانیون 
، 1389 (روسو، ترجمه مرتضی کالنتریان، »نداشتند.

یانی اي تحت حکومت خدا یا خدا و هر جامعه )482ص
مشخص و متعلق به همان جامعه بود. خدایانی که صالح 

احکامی را تبیین  ها آندانستند و براي  مردم خویش را می
کردند تا زندگی بهتر و سعادتمندتري داشته باشند،  می

زیرا مردم هنوز به آن اندازه از رشد عقلی نرسیده بودند 
  که فردي شبیه خود را به عنوان رهبر بپذیرند. 

گرفت زیرا  آن دوران جنگ مذهبی صورت نمیدر 
خدایان زمین را بین خود تقسیم کرده بودند و هر زمان 

رفتند، خدایان به عنوان نیروهاي  ها به میدان جنگ می ملت
اصلی دست به کار شده و براي پیروزي مردم خود 

هاي قدیمی  جنگیدند. این تصور غالب در تمدن می
ود را قدرتمند دانسته شد ملت فاتح، خداي خ موجب می

و پرستش آن را براي ملت مغلوب الزم بشمارد و یا در 
بهترین حالت، خداي مغلوب شده تحت امر خداي فاتح 
قرار گیرد. در چنین جوامعی قانون مدنی همان قانون 

و بدین ترتیب پرستش ارباب انواع در دنیاي «خدایان بود. 
». ر بودشناخته شده آن عصر به صورت یک مذهب فراگی

) 489 ، ص1389(روسو، ترجمه مرتضی کالنتریان، 
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ها با نهایت قدرت اداره کشور خود را در دست  حکومت
داشتند و نیازي نبود براي تحمیل قوانین اجتماعی به مردم 
خود را به دردسر بیندازند، بلکه کافی بود افراد از همان 
کودکی با اصول مذهب خود آشنا شوند و آن اصول همان 

بایست رعایت  وانین مدنی بود که در بزرگسالی میق
  شد. می

اما ظهور مسیحیت همه چیز را تغییر داد. حضرت 
مسیح(ع) پیامبري برگزیده بود و پیام رستگاري مردم را از 
جانب خداوند آورده بود. او براي استقرار حکومت 
معنوي و روحانی بر روي زمین ظاهر شد و روسو 

ي بر این تأییدپس از ظهور وي را  تغییرات به وجود آمده
انسان پاك زاده شده و در «دانست که  اندیشه خود می

مسیحیت مذهبی بود » شود. بستر جامعه به فساد کشیده می
که انسان را از گرفتار آمدن در دام دنیاي فریبنده برحذر 

ها،  داشت و با تشویق به پرهیزگاري، تحمل سختی می
شتن به عدالت پروردگار، خوش دا پذیرش سرنوشت و دل

شد. اما اشکالی وجود  به سوي رستگاري رهنمون می
پس از ظهور چنین مذهبی تکلیف اداره جامعه « داشت:

که دربرگیرنده اموري سراسر خدعه و فریبکاري بود، چه 
  »  شد؟ می

مسیحیت حتی بسیار بیش از مکتب یهود، انسان را از 
دشاهی در این داشته و به جاي پا این جهان دور نگه

داد و خواهان  جهان، به سلطنت در جهانی دیگر وعده می
جدایی قوانین مذهب از حکومت بود. اما دیري نگذشت 
 که اصحاب تارك دنیاي کلیسا تغییر چهره دادند و

له را نقطه آغاز أخواستار قدرت شدند. روسو این مس
داند زیرا قدرتمند شدن کشیشان  جنجال در اروپا می

ه دیگر نشانی از رهبر خود مسیح(ع) نداشتند، سودجو ک
نتیجه این شد که « کرد. جامعه را به دو تکه، پاره می

دوگانگی قدرت و تعارض دائمی صالحیت میان دو شیوه 
کشورداري ایجاد شود و اتخاذ یک سیاست معقول براي 
انتظام همه امور، در تمام کشورهاي مسیحی، غیرممکن 

حل نشود که ملت ناگزیر از گردد، و هرگز این مشکل 

 (روسو،» اطاعت از چه مرجعی است: شاه یا کشیش؟
  )  291، ص 1389ترجمه مرتضی کالنتریان، 

مدتی بعد، پادشاهان براي رفع این دوگانگی و حفظ 
قدرت حکومت، خود را ارباب کلیسا خواندند و سعی 
کردند که بر امور دینی نظارت داشته باشند، اما حتی این 

نیز نتوانست شکاف بوجود آمده را پر کند، زیرا  ترفند
هاي  توانست فرمان پادشاه فردي روحانی نبود و نمی

گذاري  مذهبی صادر کند. از این رو باز هم قدرت قانون
مذهبی در دست کشیشان باقی ماند. مشکلی که 

ها با آن دست به گریبان بودند و  کشورهاي مسیحی تا قرن
ویکرد مذهبی و سیاسی پیامبر حتی ظهور دین اسالم و ر

اکرم(ص) نتوانست راهگشاي آنان در حل اشتباهشان 
باشد. روسو راز موفقیت رسول اکرم(ص) را در انسجام 
مذهبی و سیاسی جامعه و گریز از دام سکوالریسم 

حضرت « کند: دانسته و در قرارداد اجتماعی تأکید می
محمد(ص) از حکومت برداشت بسیار درستی داشت و 

ظام سیاسی خود را کامالً با نظام مذهبی یکی کرد، و تا ن
زمانی که ساختار حکومت او در دوران فرمانروایی 

برقرار بود، حکومت خوب و  ها آنها و جانشینان  خلیفه
(روسو، ترجمه مرتضی کالنتریان، » شد. منسجم اداره می

) این همان درمانی است که روسو براي 492، ص 1389
کند. زیرا به عقیده او کشیشان  جویز میجامعه مسیحی ت

اند که دیگر به  کلیسا آنقدر براي تصاحب قدرت جنگیده
(به  دهند و کلیسا نفع مردم و جامعه مدنی اهمیتی نمی

خصوص در قرن هجدهم) مانند تمامی آنچه به انسان 
شود، از حال طبیعی خارج شده و در گیر و دار  مربوط می

لیم مسیح(ع) را رها کرده و از مفاسد جامعه انسانی، تعا
  کند.  مذهب استفاده ابزاري می

روسو این وضعیت مذهب را تقبیح و بارها و بارها 
کند که با تمام وجود به پیامبر خود ایمان دارد،  تأکید می

کند، اما  پرستد و تکالیف خود را ادا می خداي مسیح را می
شه در تواند از مفاسد بوجود آمده در جامعه که ری نمی

پوشی کند. کلیسایی که به  خودخواهی کلیسا دارند، چشم
کردن انسان به خداوند، با تراشیدن   جاي نزدیک
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هاي کوچک و بزرگ میان انسان و خدا، قوانین  واسطه
عجیب و غریب براي خرید بهشت و بخشایش گناهان، 

کند.  انسان سرگردان را هر روز از درگاه خداوند دور می
یدات کلیسا، انسان را داراي روح و ذاتی او برخالف تأک

کند که انسان آفریده  داند و چنین استدالل می پاك می
تواند موجودي شرور  خداوندي سراسر زیبایی و پاکی نمی

دهد که انسان در  و بد ذات باشد. او به مردم تذکر می
هاي  حالت طبیعی کوچکترین نیازي به اخالق و قضاوت

نخستین کسی که به «است. اما  اخالقی و ارزشی نداشته
دور قطعه زمینی حصار کشید و به ذهنش رسید که بگوید 

اي هم پیدا کرد که حرفش  این مال من است و افراد ساده
» گذار حقیقی جامعه مدنی است. را باور کنند، پایه

) و 118 ، ص1391ترجمه محمدرضا بهشتی،  (دیرکس،
زیرا همین مالکیت  گذار فروپاشی پاکی انسانی. البته بنیان

ها را به جان هم انداخت. به این ترتیب  شخصی انسان
روسو بار دیگر در مقابل کلیسا ایستاده و پس از تقبیح 

دهد: انسان  هاي این نهاد از مذهب، تذکر می استفاده سوء
از رحم خداوندي رانده نشده، بلکه خدعه مالکیت 

  خصوصی او را به فساد کشانده است. 
اه خود نسبت به مذهب را با معرفی سه روسو دیدگ

(حقوق  ) مذهب انسان1کند:  نوع خاص از آن، آغاز می
الهی طبیعی)؛ محدود به پرستش صرفاً قلبی و درونی 
پروردگار توانا و اجراي وظایف ابدي اخالقی است. 

آالیش انجیل که همان خداپرستی واقعی  مذهب ساده و بی
مدنی یا موضوعه)؛  ) مذهب شهروند (حقوق الهی2است. 

که تنها در یک کشور خاص متداول است، خدایان؛ 
ها  هاي خاص خود را دارد؛ این مذهب آیین رهبران و قیم

دارد؛  اي دارد که قوانین مقرر می و تشریفات عبادي ویژه
کند،  از نظر این مذهب، به غیر از ملتی که از آن پیروي می

اند؛  بیگانه دین، وحشی و هاي روي زمین بی تمام ملت
حقوق بشري از دیدگاه این مذهب فراتر از محدوده 

هاي اولیه روي  هاي ملت رود. تمام مذهب محراب آن نمی
) مذهب روحانیون؛ این 3اند. و  زمین از این دسته بوده

ها دو قانون، دو رهبر و دو میهن  مذهب اخیر براي انسان
ي را تحت حاکمیت تکالیف متضاد ها آنتعیین کرده و 

در عین حال هم  ها آنشود که  قرار داده است و مانع می
شهروند و هم متدین باشند. مثل مذهب الماها، مذهب 

ها. نتیجه حاکمیت این  رومی -ها، مذهب مسیحی ژاپنی
مذهب ایجاد حقوقی مختلط و نامتجانس است که نامی بر 

ترجمه مرتضی کالنتریان،  توان نهاد. (روسو، آن نمی
  [با اختصار])  496- 497، صص 1389

کند: ناگفته پیداست که مذهب  روسو عنوان می
آن را  روحانیون مسیحی به جاي ایجاد وحدت اجتماعی،

برد و انسان را در تضاد با خویشتن قرار  از بین می
دهد، از این رو فاقد ارزش است. مذهب شهروند با  می

درهم آمیختن پرستش خداوند با عشق به قوانین، میهن را 
اي  موضوع اصلی پرستش شهروندان قرار داده و جامعه

آورد، اما از طرف دیگر،  منسجم و یکدست فراهم می
پرستش واقعی خداوند را با تشریفات ظاهري و بیهوده 

آورد  آشام بار می کند و ملت را خودکامه و خون نابود می
ها است و امنیت خود  که مدام در فکر سلطه بر سایر ملت

اندازد. مذهب انسان، یا مسیحیت  به خطر می و دیگران را
داند که  ها را فرزندان خداوندي واحد می انجیل اما، انسان

دین «با هم برابر و برادرند. این مذهب که به نوعی 
هاي ادیان سازگار بود،  است با بسیاري از شاخه» طبیعی

به شرط اینکه این ادیان دست از تعصب بردارند 
) چنین مذهبی داراي اصولی 41، ص1387زاده،  (کرباسی

اعتقاد به وجود خدا و مشیت « مشخص از این قرار است:
الهی، اعتقاد به کیفر و پاداش و رفتار در زندگی اخروي، 

ترجمه اسماعیل  (بریه،» تقدس قرارداد اجتماعی و قوانین.
  ) 214، ص1390سعادت، 

به علت نداشتن رابطه ویژه با  اما این مذهب نیز 
گونه اقتداري به قوانین افزون بر آنچه  سیاسی، هیچ  تأهی

بخشد و نه تنها پیوند قلبی میان  خود این قوانین دارند نمی
کند، بلکه شهروندان را از  شهروندان و دولت ایجاد نمی
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کند. (روسو، ترجمه  آن و از تمام امور دنیوي دور می
  [با اختصار])  500- 503، صص 1389مرتضی کالنتریان، 

چه در میان این سه نوع مذهب، مذهب انسان اگر
تر است،  تر و به مسیحیت عیسی(ع) نزدیک بسیار حقیقی

اما چنین مذهبی براي اداره جامعه مناسب نیست زیرا هیچ 
تدبیري براي زندگی اجتماعی نیندیشیده و به آن وقعی 

یک جامعه واقعاً مسیحی دیگر جامعه انسانی «گذارد.  نمی
، 1389رجمه مرتضی کالنتریان، ت (روسو، »نیست.

  )503ص
کننده  تواند روشن کدام مذهب می اما با این تفاسیر
  زندگی انسانی باشد؟

روسو باز هم جامعه را به عنوان منبع فساد انسان و 
کند و  انحراف او از وضع طبیعی و سعادتمندانه معرفی می

 انسان را آزاد آفریده است: ،شود که خداوند آور مییاد
بینم: یکی جسم که پیرو قوانین  در خود دو جزء میمن «

مادي و مطیع احساسات و شهوات است. دیگري روح که 
خداوند انسان را  [...] است، یعنی آزاد است. ها آنمافوق 

براي این آزاد آفریده است که ارزش اخالقی او را نشان 
توانیم به فلسفه و حکمت وجود  بدین طریق می [...] دهد

(روسو، ترجمه  ».بریم و اسناد به ظلم خدا نکنیمبدي پی ب
  )276، ص 1390زاده،  غالمحسین زیرك

) 1مند گشته است :  انسان از سه نوع آزادي  بهره
آزادي طبیعی؛ که عبارت است از حق نامحدود در رسیدن 

) آزادي مدنی و 2توان به آن رسید.  به هر چیزي که می
 آزادي معنو )3مالکیت هرآنچه در تصرف فرد است. 

ي(اخالقی)؛ یعنی اطاعت از قوانینی که انسان براي 
) 38، ص 1387زاده،  (کرباسی است. خویش مقرر ساخته

بدون شک انسان در وضعیت طبیعی بیش از هرچیز به 
آزادي طبیعی خود محتاج بوده و زندگی را بر مبناي آن 

نموده است. این مرحله از زندگی با مذهب انسانی  بنا 
است؛ یعنی لمس حضور پروردگار در قلب خویش  همراه

نقص او. به دنبال تجربه مالکیت و  و اعتماد به خرد بی
گیري نخستین جوامع انسانی، نیاز به آزادي مدنی  شکل

احساس و این حق براي انسان پدید آمده و ساختارمند 

شده است؛ این درست زمانی است که انسان نیاز به 
شروع به تدوین رده و مذهب شهروند را احساس ک

اما آزادي معنوي یا اخالقی که با  ؛قوانین مدنی نموده
توسعه اجتماعات بشري پدیدار گشته و انسان را به این 
بصیرت رسانده است که او زمانی به معناي واقعی کلمه 
آزاد است که به عنوان یک شهروند از قوانینی که خود 

ا پیدایش هر یک تدوین نموده پیروي کند. در این روند، ب
رود، بلکه  از مدارج باالتر آزادي، درجه پیشین از بین نمی

  یابند. تنها در برخی مبانی محدودیت می
با چنین تفسیري از مذهب و آزادي، روسو تأکید 

کند که خرد انسان به همان قدرتی که در انتخاب  می
تواند در کنار احساسات قلبی،  هاي زندگی می بهترین شیوه

ي انسان باشد، در زمینه شناخت خداوند و راهگشا
گزینش مذهب نیز، بهترین راهنماي انسان خواهد بود. او 

کند که گزینش مذهبی که بشر به آن ایمان دارد،  اشاره می
تواند امري مربوط به جغرافیاي فرهنگی و  در ابتدا می
ها و بسیاري از بزرگترها  براي تمام بچه« مکانی باشد.

ع جغرافیایی است، و مثالً به صورت این ایمان یک موضو
(محل اقامت پاپ و  آید: آیا حاال که در رم سؤال درمی

اند، رستگار هستند، یا  ها) متولد شده شهر مقدس کاتولیک
 »(رستگار بودند؟)... اگر در مکه به دنیا آمده بودند؟
) اما 270، ص1390زاده، (روسو، ترجمه غالمحسین زیرك

تواند مذهبی را  ستفاده از خرد خود میانسان در آخر با ا
«[...] داند برگزیده و به آن ایمان آورد.  تر می که کامل

کند فقط دین او صحیح است و بیانات  هرکس تصور می
دهد. براي این که از  روحانیون خود را مدرك قرار می

میان این همه عقاید مختلف حقیقت را کشف کنیم، باید 
کنیم که بدون وجود براهین به قضاوت عقل خود رجوع 

(روسو، ترجمه غالمحسین » کند. متقن حکم نمی
کند که انسان  )  او تأکید می291، ص1390زاده،  زیرك

تواند هر مسلکی که عقل و قلبش رهنمون  باخرد می
ایمانی افراد عاقل هرگز پذیرفته  شود را برگزیند، اما بی می

ات خواهد شد ها فقط کسی مجاز ایمان از بی«نخواهد شد: 
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» که عمداً مغز و قلب خود را بر حقیقت بسته باشد.
  ) 273، ص 1390زاده، (روسو، ترجمه غالمحسین زیرك

از این رو است که روسو به جاي اینکه مانند برخی 
مسلکان معاصر خود مذهب و موجودیت پروردگار را  هم

تعالی تأکید  زیر سؤال ببرد، با قاطعیت بر وجود باري
با نهایت جرأت در نزد فالسفه شکاك به وجود « کند: می

زاده،  ترجمه غالمحسین زیرك (روسو، »خدا اقرار کنید.
) و از سوي دیگر، به جاي اینکه بر 304، ص 1390

چون و چراي کلیسا تأکید کرده و کشیشان را  حاکمیت بی
خوانده بداند، مردم را به اندیشیدن فرا برگزیدگان خداوند
بهترین مذاهب بدون شک آن «کند:  میو انسان را آگاه 

تر باشد. آن کسی که  تر و واضح است که از همه روشن
آلوده به اسرار و  ،کند سرتاسر دینی را که به من تبلیغ می

شود تا من به  کند، با این عمل خود باعث می می ها تناقض
پرستم خداي  نون شوم. خدایی که من میظآن دین م

نداده است براي این که آن  ظلمت نیست. او به من عقل
دهد تا عقل خود  را به کار نبرم. آن کسی که به من امر می

» کند. را تسلیم گفته دیگران سازم، به خالق عقل توهین می
  ) 295، ص 1390زاده،  روسو، ترجمه غالمحسین زیرك(

به این ترتیب روسو با وجود پذیرش و تأکید بر 
ی کنونی کافی اصالت دین طبیعی، آن را براي زندگ

تواند براي ایمان به  ندانسته و معتقد است انسان تنها می
خداوند و ارتباط برقرار کردن با ذات باریتعالی از این 

اعتقاد به وجود «مذهب بهره گیرد. اصول مذهب طبیعی 
خدا و مشیت الهی، اعتقاد به کیفر و پاداش و رفتار در 

» انین.زندگی اخروي، تقدس قرارداد اجتماعی و قو
اصولی هستند که زیربناي تمامی ادیان بزرگ و اصیل را 

دهند تا انسان متدین  تشکیل داده و به ما این امکان را می
یی که به ها آندینان و  از بی«دین بازشناسیم.  را از فرد بی

هیچ چیز عقیده ندارند، احتراز کنید. براي این طایفه، 
یش از هر دینی ایمانی یک نوع مذهب است که در آن ب بی

(روسو، ترجمه غالمحسین » دهند. تعصب به خرج می
) با این حال، دین طبیعی براي 304 ، ص1390زاده،  زیرك

ابعاد زندگی انسانی که غیر قابل تنزیل به اخالق صرف 
است، مانند تعلق به یک جمعیت سیاسی، ناکافی به نظر 

را به شمول است، یعنی انسان  آید، چرا که عمیقاً جهان می
جاي ارجح دانستن گروهی که به آن تعلق دارد، به سوي 

 شود. دوست داشتن بشریت به طور کلی رهنمون می
) مانند 39 ، ص1386ترجمه یاسمن منوه،  (شاراك،

مسیحیت راستین که انسان را براي رستگاري در جهانی 
کند و تمام تعالیم آن در راستاي دل بریدن  دیگر آماده می

تواند  این جهانی است. چنین مذهبی نمیهاي  از خوشی
عشق به کشور و ملت را در افراد پدید آورد و نیاز به 

داند که  سازد. اما روسو می مذهب شهروند را آشکار می
تواند بیش از اندازه متعصب و  مذهب شهروند می

را با » دین مدنی«گرایانه باشد. اینجا است که او  جزم
د، بدون تضعیف هدف انسانی کردن مذهب شهرون

دین مدنی هدف دین «کند.  هاي آن، پیشنهاد می مایه بن
کند، اما  ملی را در حفظ آداب و رسوم کشور برآورده می

کند تا حس  احکام اصلی دین طبیعی را اتخاذ می
(محدودي) از انسانیت را حفظ کند و تضمین کند که 
شهروند صرفاً این حکم منفی اما کامال اساسی، یعنی نفی 

، 1389ترجمه یاسمن منوه،  (شاراك، تعصب را بپذیرد.
 )41ص

هاي دور، بسیاري  این همان مذهبی است از که زمان
اند و مبتنی بر درهم آمیختن  کشورها از آن بهره جسته

نظام الهی و نظام سیاسی است. اگرچه به گفته روسو: در 
فیلسوف انگلیسی، هابس تنها کسی «میان متفکران معاصر 

[...] جرأت کرد پیشنهاد یکی کردن دو قدرت و  است که
آن جامعه  برقراري وحدت سیاسی را عنوان کند، که بی

باثبات و حکومتی پایدار استقرار نخواهد یافت. اما ظاهراً 
جویی مسیحیت با  پس از آن متوجه شد که روحیه سلطه

نظام پیشنهادي او سازگار نیست و نفع کشیش همیشه 
» امعه و مقدم بر آن قرار خواهد گرفت.تر از منافع ج قوي

) 493ص  ،1389ترجمه مرتضی کالنتریان،  (روسو،
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موضوعی که موجب شد روسو بیش از پیش بر نقش 
  برجسته اجراي قوانین در جامعه تأکید نماید. 

با این وجود او استقرار این دین مدنی را ضروري 
ول دین هاي اص کند که دین مدنی بر پایه داند و ادعا می می

تواند آزادي معنوي افراد  طبیعی و قوانین جامعه مدنی می
بشر را محقق سازد. به این ترتیب دین مدنی روسو، 

دین مدنی نیز «اي از مذهب و حکومت است:  آمیخته
پذیرد و بر مبناي حفظ انسانیت  احکام دین طبیعی را می

بنا شده است. از این رو همه افراد موظف هستند تا به 
». اي الهی احترام بگذارند ین آن همچون وظیفهقوان

 ) چنین مذهبی پیش از هر41، ص1387زاده،  (کرباسی
انجامد و این امکان را فراهم  چیز به استحکام اجتماعی می

آورد که انسان با توجه به مذهب طبیعی که در قلب و  می
فطرت خود دارد، قوانینی را تدوین نموده و بپذیرد. 

اند و  داند براي سعادت وي تبیین شده قوانینی که می
شود و  گناه و البته جرم مدنی محسوب می ها آنتخطی از 

را قبول نداشته باشد، او را از دولت، نه به  ها آنهرکس «
». کنند ناپذیر طرد می دین، بلکه به عنوان جامعه عنوان بی

 ) 214، ص 1390ترجمه اسماعیل سعادت،  (بریه،

هب رسمی یا مدنی، بر پایه از آنجایی که این مذ
اصول مذهب طبیعی بنا نهاده شده است، مردمی که به 

توانند آن را پذیرفته و زیر  ادیان مختلف اعتقاد دارند، می
حاکمه  هیأتسایه قوانین آن، در صلح زندگی کنند. زیرا 

اي تنها نیازمند شهروندانی پایبند به مذهب  چنین جامعه
تا نسبت به انجام وظایف  را تشویق کند ها آناست که 

خود کوشا باشند؛ دستورات مذهب مدنی تا جایی که به 
ارتباط انسان با دیگران مربوط باشد، مورد توجه حکومت 
است و خارج از محدوده ارتباطات خارجی، هر کس آزاد 
است که عقاید شخصی خود را داشته باشد و مجبور به 

  توضیح دادن به دیگران نیست. 
است اصول مذهب رسمی باید ساده،  روسو معتقد

محدود و مشخص و به نحوي صریح بیان شده و نیازي 
به تعبیر و تفسیر نداشته باشد. این اصول عبارتند از: 
اصول مثبت: اعتقاد به وجود پروردگار توانا، دانا، بخشنده 

و مهربان؛ ایمان به زندگی آن جهان؛ اعتقاد به رستگاري 
یدن بدکاران؛ اعتقاد به تقدس نیکوکاران و به کیفر رس

اصول منفی: تعصب و  قرارداد اجتماعی و قوانین آن. و
ترجمه مرتضی  نابردباري نسبت به عقاید دیگران. (روسو،

) بر پایه این اصول، هیچ کس 513، ص1389کالنتریان، 
تواند مذهب دیگران را خوار شمارد و تا زمانی که  نمی

فراهم نیاورند، مردم جا زمینه دشمنی را  هاي بی تعصب
توانند از هر مذهبی که باشند، در کنار یکدیگر و البته  می

در صورت رعایت اصول مذهب مدنی، در صلح و آرامش 
  به سر برند.

اي حکومت حق  دهد در هیچ جامعه روسو هشدار می
ندارد افرادي را که ادعا دارند هیچ مذهبی غیر از مذهب 

شان دهد، از کشور اخراج تواند راه رستگاري را ن من نمی
مگر آنکه دولت و مذهب یکی شده و رهبري  «کنند، 

سیاسی و پیشوایی مذهبی را شخص واحدي به دست 
گرفته باشد. که چنین وضعیتی درخور حکومت روحانیون 

، 1389ترجمه مرتضی کالنتریان،  (روسو، »است.
) درست مانند حکومت رسول اکرم(ص). اما 517ص

هد که دنیاي مسیحیت قرن هجدهم د روسو هشدار می
هرگز چنین وضعیتی را تجربه نخواهد کرد، زیرا مسیحیت 

دارد و کشیشان به  راستین انسان را از حکومت برحذر می
  مند هستند.  منافع خود بیش از مردم عالقه

در چنین وضعیتی تنها با اتکا به مذهب مدنی است 
و عالوه بر گسیخته را گردآورد  توان جامعه از هم که می

  حفظ انسجام ملی، زمینه حفظ فردیت را فراهم کرد.
 مبانی آموزش مذهبی از نظر روسو

نگاه متفاوت روسو به انسان عصر روشنگري، 
دهد. چنین   تصویري دلپذیر از موجودیت او به دست می

بشري نیازمند نوعی دیگر از آموزش و پرورش بود که 
اولیاي امور خوشایند  مانند تمام مبانی اندیشه روسو، براي

  آورد.  نبود و زمینه اعتراض فراوانی را فراهم 
تأکید بیش از اندازه او بر اهمیت شناخت حسی و 

 - هاي شناخت راهگشا بودن خرد بشري در تمامی زمینه
 - نامید می» وجدان«البته با استناد به شعور قلبی که آن را 



 63  هاي آن در آموزش دینی و نقد درونی داللت تبیین دیدگاه مذهبی روسو محمدرضا سرمدي و همکاران:

 
 

  
 

 پژوهش در یادگیري آموزشگاهی
 سوم سال اول/ شماره

Vol .1- No.3 / Winter 2014 
 

خصوص تعالیم مذهبی، موضوعی بود که  حتی در
ساخت. روسو به روشنی و در  انیون را خشمگین میروح
هایش دورنماي مورد نظر خود از  گوشه نوشته گوشه

مذهب را ترسیم کرده بود و اینک زمان آن رسیده بود که 
دستورالعملی براي تربیت مذهبی کودکان ارائه دهد. او 
براي تبیین آموزش مذهبی کارآمد سه نکته کلیدي را در 

جه به همین نکات رساله ساده اما بسیار نظر گرفت و با تو
برانگیز خود (اعالن ایمان معاون کشیش ساووآیی)  جنجال

) مضامین 1را منتشر ساخت. این نکات عبارتند از: 
این نوع آموزش باید چه چیزي را به  آموزش مذهبی:

ها الزم و سن مناسب براي  )آمادگی2کودکان بیاموزد؟ 
ي مناسب براي آموزش ها ) روش3آغاز آموزش مذهبی؛ 

  مذهبی.
  ) مضامین آموزش مذهبی1

اعتقاد «نخستین درس این آموزش مذهبی، ضرورت 
و پذیرش دین حقیقی است. چنین مذهبی » به خداوند

گرایی باشد تا به انسان  باید بسیار ساده و به دور از جزم
این امکان را بدهد که نکات اشتراك مذهب خود را با 

تر به  درك کرده و با قلبی مطمئنسایر مذاهب آسمانی 
یگانگی خداوند ایمان آورد. برخالف تعالیم کلیساي 
کاتولیک قرن هجدهم که با تأکید بیمارگونه بر ضعف 
سایر مذاهب، اعمال دستورات عجیبی مانند خرید 
بخشش گناهان و یا خرید بهشت، و تکیه بر تخریب ذات 

س از خداوند بشر با گناهکار دانستن آن، انسان را در تر
  کرد. نگه داشته و او را از منبع آفرینش خود دور می

آید، باید داري  دین حق چون از طرف خدا می«
صفات مقدس الهی باشد. نه فقط افکار و تصورات مبهمی 
را که استدالل راجع به وجود خداوند در مغز ما ایجاد 

روشن سازد بلکه باید به ما نوعی عبادت و  ،کرده است
خالق و نیز دستوراتی بیاموزد که با صفاتی که از نوعی ا
وفق دهد.  ،شناسیم ، جوهر مقدسش را میها آنروي 

معنی و  بنابراین اگر کیشی پیدا شود که چیزهاي بی
اي را به ما بیاموزد و نفرت از همنوعان و ترس از  فایده بی

خویشتن را در ما تولید کند، اگر خدایی را که وصف 
توز و طرفدار  عصبانی و حسود و کینه کند خشمناك و می

به ضرر بعضی دیگر از آدمیان باشد،  و بعضی بندگان
جنگ را دوست بدارد و همیشه آماده باشد صاعقه بر سر 
بندگان خود فرود آورد و همه جا را ویران کند و تنها از 

گناهان  عذاب و شکنجه سخن براند، حتی ادعا کند که بی
، قلب من مجذوب چنین را هم عقوبت خواهد نمود

(روسو، ترجمه غالمحسین ». خدایی نخواهد شد
  ) 294، ص 1390زاده،  زیرك

از سوي دیگر، به عقیده روسو کلیساي کاتولیک 
شد و آن توهین به خداوند  مرتکب اشتباه دیگري نیز می

به عنوان خالق خرد بشري بود. زیرا خداوند خرد را در 
گیري  تا به واسطه بهره وجود انسان به ودیعه نهاده است

از آن بتواند وجود پروردگار را اثبات کند و خیر و شر را 
تشخیص دهد. روحانیون با وجود دانستن این مطلب 
مردم را از تعمق و تفکر در مسایل مذهبی منع کرده و 

و نه  - ها آنتوقع داشتند بدون اندیشه تمامی دستورات 
  را پذیرا شوند.  - دستورات خداوند

پس از تعمق در مذهب و تأکید بر اصالت  روسو
مذهب طبیعی و کاربردي کردن آن با ایجاد مذهب مدنی، 

» اعتقاد به مشیت الهی«دومین درس آموزش مذهبی را به 
دهد. به اعتقاد او انسان باید همیشه خود را  اختصاص می

به خداوند سپرده و در عین حال براي بودن و خوب بودن 
هان را آفریده پروردگاري بسیار خود تالش کند. او ج
داند. وجودي ملکوتی که بهتر از  عاقل و باکفایت می

هرکسی از نیازهاي مخلوقات خود آگاه است و تمام 
پذیر دارد. چنین  اعمال وي مبنایی عقالنی و استدالل

پروردگاري بهتر از هر وجود دیگري جهان را در نهایت 
براي انسان رقم کند، پس آنچه در زندگی  نظم اداره می

خورد، تقدیر و سرنوشتی است که پروردگار از روي  می
عقل اراده نموده و انسان براي خوشبخت بودن، باید آن را 

آیا من که باید بیش از هرچیز نظمی را که «[...] بپذیرد. 
علم او برقرار ساخته و لطف او نگه داشته است دوست 
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خاطر من به بدارم، درخواست خواهم کرد این نظم براي 
هم بخورد؟ خیر. اگر این خواهش جسورانه را از او 

کردم درخور این بودم که مجازات شوم، نه اینکه دعاي  می
[...] اگر از او درخواست کنم که  من مستجاب شود.

ام را تغییر دهد، مثل این است که آنچه او از من  اراده
 خواسته من از او بخواهم؛ مثل این است که بخواهم کار
مرا او انجام بدهد و پاداش آن را من بگیرم. اگر از 
وضعیت خود راضی نباشم، مثل این است که بخواهم 

نظمی و  چیزي غیر از آنچه هست برقرار شود، یعنی بی
(روسو، ترجمه » بدي جاي نظم و نیکی را بگیرد.

  )290، ص1390زاده، غالمحسین زیرك
ه داند. کسی ک روسو انسان را فردي خردمند می

گیري کند و  تواند در شرایط مختلف براي خود تصمیم می
خیر و شر را تشخیص دهد. اما با وجود اعتقاد به 
سرنوشت الهی، چه نیازي به چنین خردي است؟ از سوي 

ترین وجود جهان  ترین و عاقل دیگر اگر خداوند عادل
باشد، پس تکلیف شرارت جانیانی که از مکافات 

ها، موضوع  پاسخ به این پرسششود؟  اند چه می گریخته
سومین درس مذهبی است که باید به کودکان آموخته 

  ». اعتقاد به کیفر و پاداش اخروي«شود: ضرورت 
خداوند انسان را مجهز به نیروي خرد و وجدان آفرید 
تا بتواند خیر و شر را تشخیص بدهد و بر مبناي همین 

یجه این گذاري کند. البته نت قضاوت زندگی خود را پایه
تعقل در زندگی فرد مشهود است اما همواره حکومت 

تواند عدالت را حکمفرما کند.  سیاسی و مدنی نمی
شمار تاریخ شاهدي بر همین ادعا است و  هاي بی جنایت

پذیرد که خداوند عادل، چنین ظلمی را نادیده  روسو نمی
عدالت باریتعالی عبارت از «بگیرد. او خود عادل است و 

که حساب آنچه را به بندگان خود داده است  این است
، 1390زاده،  (روسو، ترجمه غالمحسین زیرك» بخواهد.

) به همین دلیل است که انسان داراي دو بعد 278ص
جسمانی و روحانی آفریده شده تا پس از مرگ، کالبد 

جان بر جاي مانده و روح براي دادرسی در برابر  بی
کشم تا از  ساعتی را میآرزوي آن «پروردگار حاضر شود. 

زنجیرهایی که کالبد مرا به بند کشیده رهایی یابم و خود 
بمانم و بس. کلیه عالیق این خاکدان را دور بیندازم و 
براي سعادتمند شدن، غیر از خودم به دیگري نیازمند 

 ، ص1390زاده،  (روسو، ترجمه غالمحسین زیرك». نباشم
289 (  

ر انتخاب اعمال خود وجود وجدان و خرد انسان را د
آورد که براي  مختار نموده و این امکان را فراهم می

هاي خود پاداش دریافت کرده یا مجازات شود.  تصمیم
این پاداش و جزا در زندگی پس از مرگ، در انتظار روح 
بشر است و انگیزه خوب بودن و نیک زیستن را پدید 

   آورد. می
تکیه «را و سرانجام روسو آخرین درس مذهبی خود 

براي زندگی اخالقی و » بر وجدان و شناخت قلبی
  داند.  می» پذیرش توأم با احترام قرارداد اجتماعی«

او عالوه بر تأکید بر اهمیت عقل براي تشخیص 
حتی براي شناخت خداوند و صفات  - مسایل مهم زندگی

شود که  ذکر میتآن را کافی ندانسته و م - ملکوتی وي
اه در تشخیص مسایل دچار لغزش عقل خطاپذیر انسان گ

شود. انسان براي به کار انداختن نیروي عقل  و اشتباه می
هایی نیاز دارد که توسط حواس ادراك  خود به محرك

شوند، اما نه حواس و نه عقل بري از لغزش و خطا  می
هاي مکانی و زمانی در قضاوت  نیست. از طرفی تفاوت

ل است که افراد گذار هستند و به همین دلیتأثیرعقلی 
مختلف در شرایط متفاوت، تصمیمات متفاوت یا حتی 

کنند. اینجا است که خداوند نیروي  متضادي را اتخاذ می
فرستد. نیرویی که میان تمام  دیگري را به کمک انسان می

یابد، حتی اگر  آدمیان مشترك است و خطایی بدان راه نمی
هر روح یک در اعماق «دانسته وجودش را نادیده بگیریم. 

رغم  شود، و ما علی اصل فطري عدالت و تقوي یافت می
قوانین و عادات، اعمال خود و دیگران را از روي آن 

داریم. این  کنیم و خوب و بد آن را معلوم می قضاوت می
(روسو، » نامم. اصل همان است که من آن را وجدان می

  )  285، ص1390زاده،  ترجمه غالمحسین زیرك



 65  هاي آن در آموزش دینی و نقد درونی داللت تبیین دیدگاه مذهبی روسو محمدرضا سرمدي و همکاران:

 
 

  
 

 پژوهش در یادگیري آموزشگاهی
 سوم سال اول/ شماره

Vol .1- No.3 / Winter 2014 
 

هاي اخالقی  ت وجدان را ریشه قضاوتروسو با جدی
بشر در تمام تاریخ دانسته و بر این باور است که تمامی 

ها، حتی زمانی که پاي منافع خودشان در میان باشد،  انسان
به حکم وجدان کار بد را بد دانسته و از آن بیزار هستند. 
او به احساس بد ما نسبت به جانیان تاریخ استناد کرده و 

شود اعمال افراد ظالمی که در  چیز باعث می پرسد چه می
خشمگین  اند، ما را اندوهگین یا زیسته هاي دور می گذشته

اند؟ ریشه  کند؟ در حالی که هرگز به ما زیانی نرسانده
چنین احساساتی، بدون شک نیروي عقل نخواهد بود زیرا 
عقل انسان تنها قوه ادراك و قضاوت است و ارتباطی با 

هاي  اعمال وجدان نوعی از قضاوت«د. احساسات ندار
ده یک نوع حس فطري ییشود بلکه زا عقل محسوب نمی

و درونی است، منتها وقتی عقل ما قادر به تشخیص تقوا 
سازد آن را دوست  شود، این حس فطري ما را وادار می می

، 1390زاده،  (روسو، ترجمه غالمحسین زیرك» بداریم.
  ) 287ص

ار عقل، به انسان توانایی این نیروي وجدان در کن
کند و این امکان را فراهم  ها را اعطا می تشخیص ضرورت

آورد تا الزامات زندگی اجتماعی را درك کرده و  می
قوانین قرارداد اجتماعی را بپذیرد. چیزي که مبناي مذهب 

دهد و برقراري و دوام آن را  مدنی را تشکیل می
  سازد. پذیر می امکان

زم و سن مناسب براي آغاز آموزش هاي ال آمادگی )2
  مذهبی

انسان براي یادگیري هر موضوعی نیازمند آمادگی ذهنی  
شود.  و طبیعی است که در جریان رشد و تربیت فراهم می

توجهی به این آمادگی ذهنی و  بی که دهد روسو تذکر می
اي جز  نموده و نتیجه تأثیر عقلی تربیت و آموزش را بی

خواهد داشت. آموزش مذهبی نیز از اتالف وقت و هزینه ن
این قاعده مستثنی نیست. از این رو پیش از آغاز باید 
مشخص نمود که انسان براي فراگیري مسایل مذهبی به 

  هایی نیاز دارد. چه توانایی و آمادگی

تربیتی کودك را به چهار مرحله  - روسو رشد روانی
 12تا  5( طفولیت -سالگی) 5: خردسالی (تولد تا کلی

سالگی) و  15تا  12بین طفولیت و نوجوانی ( –سالگی) 
کند. در مرحله اول  تقسیم می سالگی) 20تا  15نوجوانی (

گیرد. در  تنها رفع نیازهاي اساسی کودك مدنظر قرار می
مرحله دوم تربیت بدنی، پرورش حواس و مشاهده، و 
تجربه طبیعت در دستور کار آموزش قرار دارد. در مرحله 

زمان گذر از محسوسات به مجردات و بیداري سوم که 
هاي عملی  ورزي عقل است، تقویت تفکر انتزاعی و دست

شود. در مرحله چهارم  و آزاد (مانند نجار) توصیه می
توان به تربیت عقلی، اخالقی و دینی فرد پرداخت.  می

  [به اختصار])  143- 142، صص 1387(کاردان، 
وم زمان خود، بر این اساس، او برخالف شیوه مرس

کودك خردسال را قادر به درك مسایل مذهبی و اخالقی 
داند. و در انتقاد به شیوه آموزش مذهبی کشیشان در  نمی

خواستم یک موجود احمق  اگر می« نویسد: عصر خود می
را  22فروشی که کاتشیسم را وصف کنم، بهتر از آن فضل
و، (روس». کردم دهد پیدا نمی به کودکان خردسال درس می

  ) 269، ص1390زاده،  ترجمه غالمحسین زیرك
به عقیده روسو انسان تا پیش از نوجوانی و حتی 

ها پس از آن قادر به درك مسایل پیچیده  مدت
ماوراءالطبیعی مانند وجود روح، رابطه جسم و روح، 
کارکردهاي عقلی، شناخت وجدان، رابطه روح انسان با 

این دست،  خداوند، زندگی پس از مرگ و اموري از
نخواهد بود. زیرا هنوز درگیر محسوسات و با دنیاي 

با وجود اینکه قواي فکري و «مجردات بیگانه است. 
روحی امیل کامالً ورزیده شده است ، هنوز معناي صفات 

فهمد[...] زیرا براي فکر بشر که مدام  خدا را خوب نمی
دنبال محسوسات است، خیلی دشوار است که خود به 

ه مسائل مجردي مانند روح، جوهر و عرض و خود متوج

                                                
٢٢ - Catechisme . .تعلیم اصول و مبانی دینی در مذهب مسیحی  
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(روسو، ترجمه غالمحسین » کنه ذات خدا و غیره بشود.
  )269، ص 1390زاده،  زیرك

به ویژه در  –از سوي دیگر برخی مسایل مذهبی
چنان رازگونه هستند که کودکان هرگز  -مذهب کاتولیک

اي از آن نخواهند بود و  قادر به درك کوچکترین ذره
موزش چنین مسایلی در سنین پایین که بدون شک آ

کند و البته  کودك هنوز حتی مفهوم راز را نیز درك نمی
تواند  بیشتر مسایل جهان برایش اسرارآمیز هستند، می

آور باشد. زیرا در بهترین حالت کودك  بیهوده و حتی زیان
کند و در  چنین مسایلی را بدون درك کردن، حفظ می

بندد که  ط در ذهن او نقش میبدترین حالت، برداشتی غل
در آینده کاري غیرممکن یا بسیار دشوار  آنتغییر دادن 
  خواهد بود.

اگر («او با اشاره به موضوع رستگاري و ایمان آوردن، 
براي رستگار شدن کافی است که بعضی کلمات را 

دانم به چه علت بهشت را به  نفهمیده تکرار کنیم، نمی
(روسو، ترجمه » کنند. نمیها پر  عوض کودکان از طوطی

)) اشتباه روحانیون 270، ص1390زاده،  غالمحسین زیرك
کلیسا را در آموزش مذهبی به میان کشیده و با استناد به 

کند که انسان تا زمان رسیدن  عدالت پروردگار استدالل می
و از  ستبه رشد عقلی، قادر به درك مسایل مذهبی نی

دازه عقل وي انتظار آنجا که خداوند از هر کسی به ان
دارد، هرگز از کودکان توقع ندارد عاقالنه ایمان آورده 

پاداش و جزایی در نظر نخواهد  ها آنباشند و براي 
گرفت. همچنان که از عدالت خداوند به دور است که 

  ایمانی مجازات کند. افراد ابله را به دلیل بی
ایمان تنها در صورت وجود  مسألهبه این ترتیب، 

وقتی شما مجبور خواهید « کند: عقلی معنا پیدا میرشد 
بود به خدا ایمان داشته باشید که ایمان داشتن براي شما 
ممکن باشد. فیلسوفی که ایمان ندارد مقصر است، زیرا 

برد و  عقل خود را که پرورش داده است خوب به کار نمی
(روسو، ترجمه  »پذیرد. نمی ،فهمد آنچه را که می
) در مقابل، طرح 270 ص1390زاده،  غالمحسین زیرك

اي  تواند نتیجه مسایلی که در حد فهم دیگران نیست، می

از بیان حقایق براي کسانی که الیق « معکوس داشته باشد:
خودداري کنید،زیرا فکر آنان را مغشوش  ،فهم آن نیستند

خواهید کرد. بهتر است خدا را نشناسند تا اینکه در ذهن 
را تصور کنند که الیق شأن او خود براي او صفاتی 

  » نباشد.
به همین دلیل است که روسو تربیت مذهبی را تا سن 

اندازد و با خیالی آسوده اقرار  سالگی به تعویق می 18
دانست که داراي  در پانزده سالگی هنوز امیل نمی« کند: می

روح است، و شاید االن هم که هجده سال دارد درك این 
ود باشد، اگر این مسایل را زودتر از نوع مطالب براي او ز

را  ها آنرود که هرگز  موقع مناسب یاد بگیرد، بیم آن می
زاده،  (روسو، ترجمه غالمحسین زیرك» خوب نفهمد.

امیل هرگز راجع به صفات خداوند «) اما 269، ص 1390
تصورات باطل نخواهد کرد، زیرا عادت دارد به آنچه 

(روسو، ترجمه  »مافوق فهم او است توجه نکند.
  )273، ص1390زاده،  غالمحسین زیرك

  هاي مناسب براي آموزش مذهبی ) روش3
روسو در معرفی روش آموزش نیز، با استناد به مفهوم 

طبیعت را مالحظه کنید و از  « نویسد: می» وضعیت طبیعی«
 راهی که براي شما مشخص کرده تبعیت نمائید. (بوید

) به این 217داري، ص ، به نقل از علوي و شریعتم1975
بر مبناي شناخت  بایداي  ترتیب شناخت در هر زمینه

طبیعت صورت گرفته و درست مانند وضعیت طبیعی 
آفرینش که سیر صعودي و تکاملی داشته، مسیري تکاملی 

بینیم در نظر روسو،  را در ذهن کودکان طی نماید. لذا می
بازگشت به طبیعت به مفهوم برگشتن به یک حالت 

وانی نیست، بلکه به معناي دادن یک موقعیت به انسان حی
به منظور متکامل ساختن خود به طور کامل و هماهنگ 

، به نقل از علوي و شریعتمداري، 1962(اولیچ،  باشد. می
) درست برخالف آنچه در قرن هجدهم مبناي 3ص

آموزش و البته آموزش مذهبی قرار داده شده بود و 
جبور به حفظ مطالبی انتزاعی و کودکان در سنین پایین م

  خارج از فهم خویش بودند.
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روسو تربیت مذهبی را پیش از هرچیز نیازمند 
کردن  داند که الزمه احساس پرورش و تقویت حواس می

هاي خداوند است. او از زبان معاون  و شناخت نشانه
واقعی  کند که شناخت مذهبی  ساووآیی عنوان می  کشیش

هاي  ده و درك طبیعت و یافتن نشانهخود را از زمان مشاه
گام  وجود پروردگار آغاز کرده است. از این رو نخستین

پرورش مذهبی مانند سایر مسایل، همان پرورش حواسی 
 است که از مرحله طفولیت آغاز شده و تا آخرین لحظه

  یابد.  می  زندگی ادامه 
که پیش از این آمد، درك و فراگیري طور هماناما 

پذیر نخواهد بود.  بی بدون وجود عقل امکانمسایل مذه
پس دومین وظیفه معلم، پرورش قواي عقالنی انسان براي 

یابی به شناخت اصول مذهب  استدالل صحیح و دست
گرایی،  است. معلم باید بتواند اندیشیدن به دور از جزم

آموز خود بیاموزد و او را  داوري را به دانش تعصب و پیش
هاي وجود پروردگار و شناخت  براي دریافت نشانه

بعد از «هاي گام نهادن در مسیر رستگاري یاري دهد.  راه
اشیاي خارجی و به سبب حس درونی  تأثیرآنکه تحت 

سازد علل را از طریق معلومات طبیعی و  که مرا وادار می
اطالعات فطري خود قضاوت کنم، موفق شدم اصول 

استنتاج کنم،  ،آن براي ما الزم بود ناختنحقایقی را که ش
کار دیگري نداشتم جز اینکه بر خود معلوم دارم که از 
بین حقایق مزبور کدام را باید سرمشق رفتار خود قرار 
دهم و از چه قوانینی باید متابعت کنم تا بتوانم وظیفه 
خود را در روي زمین مطابق میل آن کسی که مرا خلق 

ن (روسو، ترجمه غالمحسی» انجام دهم. ،کرده است
  ) 279 ، ص1390زاده،  زیرك

سومین چیزي که انسان براي درك مسایل مذهبی نیاز 
دارد، شناخت و پرورش نیروي فطري وجدان، به عنوان 
راهنماي راستین انسان در جریان زندگی است. معلم براي 

آموز در  تواند از قرار دادن دانش پرورش این نیرو می
هاي او  وتهاي اخالقی مختلف و بررسی قضا موقعیت

آموز به مرور بیاموزد که همواره  تا دانش بهره گیرد

تواند به قلب و وجدان خود به عنوان مهمترین رکن  می
ها وجدان  بهترین قاضی«شناخت مذهبی تکیه کند زیرا 

، 1390زاده،  (روسو، ترجمه غالمحسین زیرك» ماست.
  )280ص

به  است پرورش حواس، عقل و وجدان روسو معتقد
آموز را با اصول مذهب طبیعی  کند تا دانش مک میمعلم ک

کند که یک معلم خوب همواره  آشنا سازد. او تأکید می
طرفی خود را در آموزش مذهبی حفظ کرده و تنها  بی

آموز  اجازه دارد این آموزش را تا جایی پیش برد که دانش
به ضرورت داشتن مذهب پی برده و بتواند مذهب 

و قلب خود انتخاب کند. خویش را با قضاوت عقل 
مربی سعی نخواهد کرد شاگرد را در کیش مخصوصی «

پرورش دهد، بلکه کوشش خواهد کرد وي را طوري 
تربیت کند که وقتی بزرگ شد، مذهبی را که عقل او 

  ) 145، ص 1387(کاردان،  »انتخاب نماید. ،پسندد می
در واقع روسو مسایل مذهبی را به دو قسمت عمده 

) آموزش رئوس اصول مذهبی و اصول 1ند: ک تقسیم می
  ) آموزش قوانین و فروع وظایف دینی. 2وظایف دینی و 

او وظیفه معلم را به قسمت اول محدود کرده و اظهار 
آموز را براي درك و  دارد یک معلم خوب باید دانش می

پذیرش اصول مذهب طبیعی (ایمان به وجود خداوند، 
گی اخروي...) آماده کرده و اعتقاد به پاداش و کیفر در زند

تا زمان انتخاب عاقالنه مذهب در کنار او باشد. در این 
مرحله دشوارترین وظیفه معلم آن است که پیش از آنکه 

هاي اشتباهی از مذهب پیدا کند، او را  آموز دریافت دانش
در مسیر طبیعی شناخت قرار داده و مرحله به مرحله او را 

و پذیرش مذهب آماده کند.  داوندبراي شناخت طبیعی خ
طبیعت، خوب است قبل از آنکه هیچ عادتی تشکیل «

شود، و همچنین طبیعت خوب است آنگاه که عادات بر 
(وایز، به نقل از » طبق طبیعت تشکیل یافته و شکل گیرند.

) در این مرحله باید از 290علوي و شریعتمداري ص 
ینکه به روش سلبی بهره جست؛ یعنی معلم باید به جاي ا

هاي قدیمی کلیسا ذهن کودك را از شعارهاي  شیوه
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مذهبی آکنده سازد، آن را براي استدالل منطقی و پذیرش 
داند باید به  آنچه که فرد متربی می«کند:  مذهب آماده 

واسطه آن باشد که خودش به دست آورده نه آنکه شما به 
ودش اید. دانش را به او یاد ندهید بلکه بگذارید خ او گفته

آن را کشف کند. در صورتی که نفوذ کالم خود را 
استدالل و تعقل را  جانشین تعقل در ذهن او بنمائید،

به نقل از علوي و  ،1975 (بوید، »متوقف خواهد ساخت.
  ) 73شریعتمداري، ص

اما پس از رسیدن به رشد عقلی و انتخاب یک 
آموز باید با اصول و تکالیف آن مذهب آشنا  مذهب، دانش

ود که نیازمند آموزش مدون ایجابی است. آموزشی که ش
تري خواهد داشت. با  دستگاه مذهبی در آن مشارکت فعال
آموز  دهد باید به دانش این وجود روسو به معلم هشدار می

خود هشیار بودن را بیاموزد تا بتواند اصول فرعی ناکارآمد 
و یا دست ساز روحانیون کلیسا را تشخیص بدهد. 

در رئوس مسائل مذهبی و « دارد: ود اقرار میچنانچه خ
اصول وظایف دینی تردیدي ندارم. با قلبی ساده خدا را 

کنم... اما راجع به بعضی فروع که نه در اخالق  عبادت می
دارد و نه در اعمال ما، ولی بسیاري از مردم به آن  تأثیرما 

(روسو، ترجمه  »انگار هستم. دهند، سهل اهمیت می
) اگرچه این 300، ص1390زاده،  یركغالمحسین ز

انگاري به معناي سرپیچی از انجام تکالیف نیست،  سهل
به آن احترام  « زیرا او با وجود نفهمیدن دلیل این تشریفات

گذارم، و یقین دارد که الاقل در دل خود به آن توهین  می
» است، و در روز قیامت مجازات نخواهد شد. نکرده

  )301، ص1390زاده،  زیرك (روسو، ترجمه غالمحسین
دو نماینده آموزش مذهبی  در این میان، روسو به هر
دهد که مؤثرترین شیوه براي  (معلم و کشیش) تذکر می

کردم پیش  همیشه سعی می«است. » الگوسازي«آموزش، 
تعلیم دهم، نخست خودم  ها آناز آنکه کار خیري را به 

» عقیده دارم.گویم  به آن عمل کنم تا دریابند به آنچه می
) و 303، ص1390زاده،  (روسو، ترجمه غالمحسین زیرك

هاي متعصب  کدام اجازه ندارند اندیشه کند هیچ تأکید می
  آموزان القا نمایند. را درباره مذهب خود، به ذهن دانش

  
   گیري نتیجهو  بحث

او  ،بسیاري از نویسندگان و اندیشمندان معاصر روسو
هاي  ند که بناي ویرانی پایهشناخت مذهب می را فردي ال

نهاد. این افراد به دالیل مختلف، اعم از  مسیحیت را می
هاي شخصی و یا ناتوانی از درك تفکرات وي، با  دشمنی

داوري اندیشمندان پس از  دار زمینه پیش تألیفات جهت
ها پس از مرگ  خود را فراهم آورده و سبب شدند تا سال

شود. چنانچه در زمان  روسو، به او با بدبینی نگریسته
حاضر نیز، بسیاري از بزرگان اندیشه، بر مبناي همان 

هاي متناقض و   داوري کهنه، روسو را فردي با اندیشه
 کنند. دشمن سرسخت مسیحیت معرفی می

اما پژوهش حاضر با بررسی آثار ژان ژاك روسو و 
با توجه به شرایط ویژه زندگی این فیلسوف  ها آنتحلیل 

ی دیگرگونه را فراهم آورده است. نگاهی که فرصت نگاه
دهد  با آنارشیست نامیدن روسو مخالفت کرده و تذکر می

اي روحانی (نزد خواهر و  که او در کودکی نزد خانواده
برادر المبرسیه) تربیت یافته و برخالف شایعات، به خوبی 
از آموزش مذهب مسیحیت برخوردار بوده است. از طرف 

توان در  را نمی» دین طبیعی«ساختن  دیگر انگیزه مطرح
تمایالت نظم ستیزي روسو جستجو کرد، چرا که او دین 
 اطبیعی را تنها براي انسان در وضعیت طبیعی آفرینش کار

دهد که دین طبیعی به تنهایی براي  عنوان کرده و تذکر می
زندگی انسان قرن هجدهم کافی نخواهد بود، و براي 

کند،  را تجویز می» هب مدنیمذ«برقراري نظم اجتماعی 
اي است از مذهب طبیعی و قوانین حکومتی  که آمیخته

  جامعه.
روسو با تحلیل زندگی مذهبی انسان از آغاز خلقت، 
پیدایش و تکامل سه نوع مذهب را برشمرده و پس از 

گیرد که  چنین نتیجه می ها آنتحلیل نقاط ضعف و قدرت 
مذهب « و» مذهب شهروند«، »مذهب طبیعی«وجود 

، براي بقا و خوشبختی هر ملت امري »روحانیون
اي که در ابتدا  ناپذیر است، اما نه به آن گونه اجتناب

اند. روسو مذهب طبیعی را که دربردارنده  کاربرد داشته
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تمامی اصول مثبت مذاهب گوناگون است، به عنوان مبناي 
، پذیرفته و تأکید »مذهب مدنی« مذهبی کاربردي به عنوان

کند از آنجا که مذهب طبیعی براي زندگی اجتماعی  می
دهد، الزم است  دستورات کاربردي صریحی ارائه نمی

آمیخته شود. به این ترتیب،  قوانین حکومتی با آن درهم
اي پدید خواهد آمد که اعضاي آن در مبانی مذهبی  جامعه

با یکدیگر مشترك بوده و ملزم به اجراي قوانین اجتماعی 
ط به جامعه مدنی خود خواهند بود. در چنین یکسان مربو

اي یکپارچگی حفظ شده و شهروندان تا زمانی که  جامعه
به قوانین مذهب طبیعی و قوانین حکومت اجتماعی پایبند 

کیش شمرده شده و در امنیت به سر  باشند، با یکدیگر هم
اي در صورت تخطی  خواهند برد. شهروندان چنین جامعه

عی، و البته قوانین اجتماعی ذکر شده از مبانی مذهب طبی
در مذهب مدنی به طور خودکار گناهکار اجتماعی 
شناخته شده و تنبیه خواهند شد. به این ترتیب روسو 
همواره پیوستگی مذهب و حکومت را مورد تأکید قرار 

داند.  داده و بهترین حاکمان سیاسی را رهبران مذهبی می
پذیر  رکز قدرت امکانزیرا تنها در این صورت است که تم

هاي ناشی از جدال سیاستمداران  بوده و مردم از آسیب
  امان خواهند بود.   طلب و کشیشان سودجو در زیاده

ها اندیشیدن درباره این  همچنین روسو پس از سال
نوع خاص از مذهب، با دقت تمام دستورالعمل آموزش 
ن مذهبی خود را ارائه داده و وظایف مربیان و آموزگارا

دارد که: مربیان  مذهبی را به طور جداگانه چنین بیان می
موظف هستند حواس کودك را تقویت کرده، توانایی 
خردورزي او را پرورش داده و اطمینان به وجدان را در 

سالگی به عنوان فردي  18وي درونی نمایند، تا در سن 
هاي وجود خداوند را توسط  با قوه تجرید قادر باشد نشانه

خود دریافته و با تکیه بر خردورزي و وجدان حواس 
خود، به وجود باریتعالی ایمان آورد. در این مرحله، فرد 
مذهب خود را انتخاب کرده و به آموزگار مذهبی نیاز 

(اعتقاد به وجود پروردگار  دارد تا اصول مذهب مدنی
توانا، دانا، بخشنده و مهربان؛ ایمان به زندگی آن جهان؛ 

تگاري نیکوکاران و به کیفر رسیدن بدکاران؛ اعتقاد به رس
اعتقاد به تقدس قرارداد اجتماعی و قوانین آن) را به او 

  آموزش دهد. 
رود، بر  به این ترتیب روسو برخالف آنچه گمان می
عنوان  پیروي از مذهب والدین تأکید نداشته و برعکس،

تواند  دارد که انسان پس از رسیدن به رشد عقلی می می
موردپسند خود را برگزیده و به آموزش اصول و مذهب 

  فروع آن مبادرت ورزد. 
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