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 دهیچک
 فهم به را روسو فهم کوشد یم که استی انیجر روسو،ی اسیس ۀفلسف ریتفس در غالب انیجر 
 ۀفلسف با که مدرنی شهروند ۀدیا فهم بیترت نیبد. کند منوط الک و هابز از او« یجوهر زیتما»
« یجوهر زیتما» بر تأکید بای عنی منوال، نیهم بر اغلب زین شدی اساسی ا مرحله وارد روسوی اسیس
ی اسیس ۀفلسف یِگیچندال وی دگیچیپ اما. رسد یم انجام به روسو و هابز نزدی شهروند ۀدیا انیم

 غفلت درانداخت، هابز کهی نینو طرح با آنی اساس و محکم وندیپ از که دشو موجب دینبا روسو
 بنا انسان که دکر موافقت حُکم نیا با شیخو مدرن اسالف مانند به درست روسو واقع در. میورز

. کرد آغاز فرد ۀدیا از دیبا را بشر وضع لیتحل نکهیا و استی اسیرسیغی موجود ش،یخو عتیطب به
 آن تبع به و روسوی اسیس ۀفلسف فهم که است امر نیا نشان دادنی برا کوشش مقاله نیا از هدف

 لِیذ در باشد، ریپذ امکان« یجوهر زیتما» آن پرتو در آنکه از شتریب روسو، نزدی شهروند ۀدیا فهم
 که میده نشان میخواه یم ما .است فهم  قابل دهیا آن رادیکال کردن معنا کی به و هابز ۀدیا بسط

 انیم زیتما دهد ینم اجازه که استیی مبنا همان روسو،ی اسیس ۀفلسف در حق صاحب فرد ۀدیا
 الجرم و الک و هابز از را روسو آنچه اساس نیهم بر. باشد« یجوهر» چندان هابز و او ۀفلسف

 معنا کی به وی هابز مقدمات بسط کند، یم زیمتمای الک وی هابزی شهروند از رایی روسو شهروند
ی منته روسو نزدی شهروند ازی درک به که است هابزی اسیس ۀفلسفی ستیمدرنی مبان رادیکال کردن

  .کند یمیی خودنما مدرن انسانی ثانو عتیطب مقام در اکنون که شد
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 مقدمه
 وضع در شيخو ذات از انتیص به نسبت چراو چون یب حق صاحب« فرد» ةديا نيتدو با هابز

 را هابز دگاهيد اصل زین الک جان. کردی زير یپ را مدرنی شهروند ادیبن نوعی به ،یعیطب
 از حکومت، امر در« تيرضا» به موسوم ةضابط کردن  وارد با تا دیکوش تنها و رفتيپذ
. آورد عمل به ممانعت ،نتهی گرددممکن بود بدان م هابزی الگو که ای جبارانهی ها هيسو
ی برا را نهیزم ،یعیطب وضع انسانِ به« تیمالک حق» منسوب کردنی برا الک کوشش عالوه به

 عنوان با روسوی سو از شدت به بعدها که آورد فراهمی مدن انسان ازی خاصی الگو نيتدو
 روسوی اسیس ةفلسف چهاگر حال نيا با. گرفت قرار انتقاد مورد« بورژوا» ناپسند و نديناخوشا

 دهند، یم قرار مالحظه موردی آدم به الک و هابز دگاهيد به اوی جدی نقدها پرتو دراغلب  را
 آنی اساس و محکم وندیپ از که دشو موجب دينبا روسوی اسیس ةفلسف یِگيچندال وی دگیچیپ
 مدرن سالفا مانند به درست روسو واقع در. ميورز غفلت درانداخت، هابز کهی نينو طرح با

 و استی اسیرسیغی موجود ش،يخو عتیطب به بنا انسان که دکر موافقت کمح نيا با شيخو
ی شهروند با زین روسو ،گريد انیب به. کرد آغاز فرد ةديا از ديبا را بشر وضع لیتحل نکهيا

 نیهم ادیبن بر روسو. است موافق حق صاحب فرد ةديا بهی متک وی مصنوعی امر عنوان به
ی جهت در را شامدرنشیپ عالوه به مدرن و اسالف با شيخو ةعمدی زهايتما ،یصولا توافق
ی شکل به مدرن« شهروند» و دیانجام استیسی ستیمدرن ةديا شدن  زهیکاليراد به که داد سوق

 ةفلسف دری شهروند ةديا بلوغ که نجاستيا نکته. دکر ظهور اوی اسیس ةفلسف در تمام و تام
« یشهروند» ةديا نيادیبن محمل عنوان به الک و هابز نزد فرد ةديا شيزا اندازة به روسو،ی اسیس

 در ها، یناسازگار و ها اختالف و ها بینش و فراز رغم یعل ر،یس نيا. است تیاهم حائز ديجد
ی ریگ شکل گوناگونی ها جنبه و مراحل آن کمک به توان یم که استی حیتسب نخ واجد تينها

 عنوان به زین غرب خود در روسوی اسیس ةفلسف. دکر دنبال را غرب در« یشهروند» ةديا
 آنچه حال نيا با. داشتی پ دری افراطی جينتا و آثار ه،يال هيال و دهیچیپ ،یچندوجهی ا فلسفه

 و دهد یم ادامه شيخو اتیح به همچنان ،یغربی کشورها دری شهروندی اصل انيجر عنوان به
 در« فرد» ةديا از متعادل و متوازن استی قیتلف ت،اس شده ليتبدی غرب میسل عقل ازی بخش به

 جهاتی برخ از البته کهيی روسوی ها ليتعد و جرح و سو کي از آن یِالک وی هابزی معنا
ی اسیس ةفلسف در« یشهروند» ةديا گاهيجا فهم بیترت نيبد. است بودهی ا شهير و کننده نییتع

 ةديا وضع فهم در عمدهی نقش ،یندشهرو از هابز یِتلق با آن نسبت به تيعنا با روسو
 . دارد معاصر دوران در« یشهروند»
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 «فرد» ةدیا کردن زهیکالیراد
ی نحو به ،بود ختهير یپ را ادشیبن هابز که را مدرن حق صاحب« فرد» ةديا تا کرد تالش روسو
 انهم اي اتانيلو استبداد از زیپره سو کي از: دشو حاصل آن از جهینت دو که کند ریبازتفس
« بورژوا» را او روسو کهی ا دهيپد آن شر از شدن  خالص گريدی سو از و ،یهابز دولت

. بودی اسیس ای يمدن وضع در انسانی ها یژگيو حیتوضی برا الک کوشش لماحص و دینام یم
 :است کرده اظهار روسوی اسیس ةفلسف مفسران نيتر یجد ازی کي که گونه  همان بیترت نيبد

 بر تر سخت و سفت مراتب به یدیتأک به ،ویمنتسک اي الک تفکر با اسیق در روسو لیتحل
 بودند، رو انهیم که آنها برخالف او. شدی منتهی مدن ةجامع درون دری برابر وی آزاد

 بر روسو نقد بیترت نيبد .(Bloom, 1990: 216) کردی ارزان مدرن استیس به رای گر یافراط
 وحدت ضرورت داشت؛ شهير ضرورت کي از نهاآ غفلت در خود از شیپ مدرن لسوفانیف

 اي دشو همانندی اسیس ةکریپ ةارد با کس هر ةاراد کهی نحو بهی انسانی ها اراده انیمی درون
 که بود نيا هدف .(11: 2331 منان،) شود همانند کس هر ةاراد بای اسیس ةکریپ ةاراد برعکس،

 در ،1«یعموم ةاراد» ازی بردارفرمان در کس هر آن موجب به که شود ساختهی اسیسی نظم
 ديبا ديد میخواه چنانکه را نکته نيا. ببرد فرمان خودش از االمر، نفس در گريد انیب به و واقع
 کرد،ی تلق مدرن استیس کردن زهیکاليراد زین و آنی هابزی معنا در« فرد» ةديا کردن زهیکاليراد

 کهی آرمانی اسیس نظم کي جاديای اسود که رسد یم يیجا به کار روسوی اسیس ةفلسف با رايز
 2یافتني دستی هدف به باشد،ی( برابر وی آزاد توأمان تبلور بیترت نيبد وی )عموم ةاراد مظهر
ی مصنوع خصلت از مراتب به روسو، نظر از مطلوبی شهروندی ساختگ ةجنب. دشو یم بدل

 در وی انسانی قرارداد تبع به که بود دولت تنها هابز نزد اگر رايز ،است تر پررنگی هابز دولت
 اما کند، مهار و ضبط نوعی به را انیآدم ناپذيررییتغ عتیطب ستيبا یمی مصنوعی دستگاه مقام
 در رییتغی نوع جاديا جهت در کوشش بای اجتماع قراردادی مصنوع تیماه بر  عالوه روسو نزد
 در روسو که داشت هاراظ بارت کارل با همنوا توان یم معنا نيبد. مواجهیم زین یآدم عتیطب

 :Barth, 1959) شد ليتبد تجددی ها امکان تجسم و تبلور به ش،يخو ددمتج اسالف از  انحراف

59).  
 زین او نيبنابرا. ستینی عیطب انسان، در بودن یاسیس که رديپذ یم هابز مانند به هم روسو

 هابز مانند به زین وسور واقع در. رود یمی اسیشاسیپ ةمرحل سراغ به انسان عتیطب حیتوضی برا
 بر اگرچه او. داشتی آدم بهی شناخت تيرغایغی نگاه ک،یکالسی اسیس لسوفانیف برخالف و

 ازی اخالق وی اسیس ةمسئل لیتقل مقابل در را آن دیکوش یم و کرد یم تأکید 3لتیفض مفهوم

                                                           
1. general will 

2. accessible 
3. virtue 
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 لتیفض ازی ریتفس تا بود مجبور آنها مانند به درست حال نيا با دهد، قرار الک و هابزی سو
 را انسان. کیکالس یشناس تيغای نوع نه باشد سازگار یعیطب وضع ةانگار با که دهد دست به
 به تيعنا بابايد  بلکه است، متصور اوی برا که 1یتيغا به توجه با دينبا و توان ینم معنا نيا در

2هخاستگا
3نيتکو ةنقط اي 

 وضع در او طيشرا به تيعنا بابايد ی عن: يداد قرار مالحظه مورد او 
ی نيادیبن اختالفات ةهم با وجود روسو بیترت نيبد(. Strauss, 1989: 89) آغازگاه عنوان بهی عیطب
 ةيسو نيتر یستیمدرن نيا در داشت،( الک و هابز ژهيو به) ديجدی اسیس ةفلسف انگذارانیبن با که

 . بود همداستان آنان با تفکرشان،
ی روز رهیت نکهيا: ساخت مطرحی آدم به ديجد نگاه نيا ادیبن بر رای انقالبی ا دهيا روسو اما

 محصول خود بود، انگاشتهی کی يعیطب وضع در انسان طيشرا با را آن هابز که انسانی بدبخت و
 یاسیس ستيز بودن یعیرطبیغ ةانگار روسو ،گريد عبارت به. استی اسیس اجتماع برپا شدن

 که است یاجتماع قرارداد در روسو مشهور ةجمل نيا. کرد زهیکاليرادی تلق نيا با را انسان نزد
 نيا روسو حرف .(Rousseau, 1987: 141« )است ریزنج در جا همه و شد، دهيآفر آزاد انسان»

ی ا مقوله نهی آزاد. او بودن یاسیس نه اوستی آزاد است،ی عیطب انسان در آنچه که است
 دری عني ه،یاولی معنا نيا دری زادآی. آدمی عیطب وجود بر ناظر استی ا مقوله بلکه ،یاسیس

ی معنا به ،یآزاد از نظر کردن صرف» روسو زعم به. استی شاحقوقیپی امر ،یعیطب وضع
 عام انیب نيا از. (Rousseau, 1987: 144)« است شيخوی انسان مقام از شخص نظر کردن صرف
 انسان که آنجا از ،یعیطب وضع دری انسان هر نکهيا آن و دشو یم استنتاج زینی برابر روسو،
 تالش هابز برخالف روسو منتها. است برخوردار برابری آزاد از گرانيد مانند به درست است،

 آزاد انسان ،گريد عبارت به. کند ریبازتفس یجابيای بستر در رای آزاد برابرِ حق نيا تا کند یم
 اصل به آن ل شدنبد وی آزاد ازی جابيا ریتعب. است سعادتمندی انسان ،یعیطب وضع در روسو
ی ها یژگيو نيتر کننده نییتع ازی کي به روسوی اسیس ةفلسفی مجرا از ت،یانسان مقوم

 مانع فقدان» ،پنداشت یم هابز که گونه آن صرفاً معنا نيا دری آزاد. شد ليتبد مدرنی شهروند
 از بحث رد که گونه  همان بلکه ست،ین« الیام فرونشاندنی راستا دری اعمال انجام راهِ سر بر
 کهی طيشرا در او به انسان تیانسان بازگرداندنی برا استی محمل د،يد میخواه« یعموم ةاراد»

 طيشرا به رجعت امکان آن، ازی ناشی نابرابر الجرم وی اسیس اجتماع جاديا واسطة به
ی خصلت ديترد بدون انسان تیانسانی ایاحی برا کوشش نيا. است شدهی منتفی اسیشاسیپ

 ليتبد مدرنی شهروند ةديای اصلی اجزا ازی کي به بیترت نيبدی اسیس تیفعال و دداری اسیس
 . شود یم

                                                           
1. telos 
2. origin 
3. genesis 
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 استی فیتوص ،یعیطب وضع دری آدم طيشرا از گرانيد و هابز فیتوص که بود آن بر روسو
 ،(Rousseau, 1987: 38) است نشده کينزدی عیطب انسانی زندگی ها آغازگاه بهی کاف قدر به که
 ،یعیطب وضع دری هابز انسان اتیخصوص که ندیبب توانست یم ديبا صورت نيا در رايز

 ةیناح از که استی فساد ماحصل بلکه ،ندارد او عتیطب بهی ربط که استی اتیخصوص
 ةدربار ةرسال در روسو. است برآورده سری اقتصادی نابرابر ادیبن بری اسیس اجتماعی برقرار
 :سدينو یم ها انسان انیمی نابرابر منشأ

راه  شتنيخو به ديترد وضع، آن در انسان به رعادلیغ و عادل صفت نسبت دادن دری برخ
 نیچن اصالً انسان ايآ که بدهند خود به را نکته نيا نشان دادن زحمت آنکه یب ،اند نداده

. ریخ اي است بوده سودمند اوی برا انگاره نيا نکهيا اي است داشته طيشرا آن در رای ا انگاره
 کهيی زهایچ خصوص دری عیطب وضع در کس هر که اند گفتهسخن ی ا یعیطب حق از گرانيد

 مراد رايی معنا چه« تعلق» از دهند حیتوض آنکه یب است، برخوردار آن از اوست، به قلمتع
 وقوع از بالفاصله و کردند آغاز فیضع مقابل دری قو به اقتدار دادن با گرانيد. کنند یم

 و« اقتدار» واژگان آنکه از شیپ که کنند فکری زمان به آنکه بدون راندند، سخن حکومت
 آنها ةهم تينها در. است گذشته آنان بر باشد، داشته ها انسان انیم دريی معنا بتواند« حکومت»

 نسبتی عیطب وضع به رايی ها دهيا زنند، یم حرف غرور و لیم سرکوب، طمع، از،ین از مدام که
 .(Rousseau, 1987: 38) اند دهیرس آن به جامعه در که دهند یم

ی عیطب وضع در انسان بهی عیطب الیام و احساسات عنوان به کهی الیام و احساسات آن تمام
. است عتیطب از انحراف حاصل قاًیدق بلکه ست،ینی عیطب تنها نه که استی موارد شده، منتسب

 ،است اجتماع کي در تسيز با مرتبط که یاتیفیک ةهم از را او ديبا انسان عتیطب فهمی برا
ی زندگ بر دال زبان و است زبان به وابسته عقل ؛است 1عقل آنها نيتر مهم که ساختی بر

 گريد مثل او. کردی تلقی عقالن موجود ف،يتعر در را انسان توان ینم نيبنابرای. اجتماع
 ولع یب و صيحری وحش کي او اما ،است خود حفظ و هيتغذ در پی جنگل در واناتیح
 درد از تنها او. ندارد آن ازی تصور رايز ،هراسد ینم مرگ از او ست؛ین ندهيآ فکر او. ستین

 او. دشو رو هروب مبرمی ازهاین قلت با که جنگد یم همنوعانش بای زمان فقط او. کند یم زیپره
 به بنا و اش یعیطبی ازهاینی برا نکهيا مگر ،است عاطل نيبنابرا ،ستینی مشخص کار فکر به
 از انتیص به لیم: دارد نيادیبن احساس دو فقط او. فتدیب حرکت به ش،يخوی وانیح شبه ةزيغر
 سببی دوم نيا. کشد یم همنوعش کهيی دردها به نسبت نیمعی همدل اي ترحم و شتنيخو

 با نباشد، کار در خودش از انتیص بای تقابل اگر همنوعانش، گريد به نسبت او که شود یم
ی ازین آن به رايز ندارد،ی لتیفض چیه او روسو شارحان ازی کي ریتعب به. نکند رفتاری سنگدل

                                                           
1. reason 
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 نيبد کند یم کهی کار هر او است؛ برخوردار اتیاخالق از او که گفت توان ینمی حت. ندارد
 به: است برخوردار نیمعی خوب کي از او اما. دهد انجام را آن دارد دوست که کند یم خاطر

 .(Rousseau, 1987: 40-60) رساند ینم بیآس گرانيد
 روسو مشهور ریتعاب از زین نيا. ردیگ یم شکلی نابرابر که شود یم آغازيی جا از مشکل

 را مردم و است، من آنِ از نيا گفت و کرد محصور را ینیقطعه زم کهی شخص نینخست: »است
« استی اسیس ةجامعی قیحق انگذاریبن او افت،ي شيآال یب و ساده مدعا، نيا باور کردن در
(Rousseau, 1987: 60) .نيا ازی ناش همه و همه ت،يجنا و انتیخ و کشتار و جنگ واقع در 

 معتقد روسو. هاست انسانی عیطب وضع دری نابرابر بروز وی شخص تیمالکی القای برا کوشش
 ملکيما از خواستند یم که استی کسان همان کوشش حاصلی اسیس نظم خودِ که است
ی نابرابر نيا بروز. آورند عمل به محافظت ،دندیتاب یبرنم را آن کهی انکس مقابل در خوديی ادعا

 اجتماع لیتشک ازی ناشی نابرابر بر روسو نقد. داشتی پ در رای آدم فساد روسو، زعم به
 آنها گفت ديبا اساس نيا بر. داد قرار مالحظه موردی آزاد مقوم اصل پرتو در ديبا رای اسیس
 توانند یم آنها. »دارندی زندگ از لذت بردنی برای شتریب امکان رايز ند،آزادتر ترند، یغن که

 ةديا ای يطلب مساوات .(Bloom, 1990: 217« )بخرند[ زین] را ها انسان توانند یم و بخرند را قانون
 بیترک مدرنی شهروند ةديا با ،یآزاد اصل تحققی برای ضرورت عنوان بهی اجتماع عدالت

 کی يرو دو ،یبرابر وی آزاد. دشو یم محسوب 1عطف ةنقط ثیح نيا از روسو و شود یم
 داشته درنظر ديبا حال نيا با. باشد داشته تیموضوع تواند ینمی گريد بدون کي هر و ندا سکه
 در فرد ةديا بای ناگسستن و قیوثی وندیپ اش، یجابيای معنا دری آزاد از روسوی تلق که میباش
 به دينبا و توان ینم را هابز بر روسو نيادیبن نقد معنا نيبد. بود آن بدعم هابز که داشتيی معنا
 را آن ديبا برعکس، بلکه ،گرفت درنظر روسوی سو از مدرن فرد ةديا کاليرادی نفی معنا

يی ها یتلق آورد؛ درنظری آدم از شامدرنیپی تلقی ها مانده ته شتریب هرچه نزدودی برای کوشش
 آرمان تحققی برا ما رايز شد، یم محسوب استیس یِيروسو ةپروژ راه سر بر جدیی مانع که

 میداشت ازینی انسان به م،يداری شهروند از امروزه کهی ریتعب به دنیرس مآالً و استیس یيروسو
 و رییتغی برا حدوحصر یب تیقابل» و 2«یريپذ انعطاف» انسان، مقام در اوی ژگيو ترين مهم که

 بود ها انسان انیمی اسیس مناسبات تیماه و نسانا ازيی روسو درک نیهم با. باشد« یدگرگون
 شرط را یعیطبی ها تیفیک از دور شدن ه،یاولی ها مدرن با اسیق در او از پسی ها نسل که
ی برا اوی انقالب شبه حل راه به پرداختن از شیپ. کردندی تلق تر یانسانی ستيز به شدن تر کينرد

                                                           
1. turning point 

2. malleability 
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 آشنا شتریب ،ديگو یم سخن آن از روسو کهی فساد تیماه با ستيبا یم بشر، وضع اصالح
  .ميشو

 آن... ما احساسات و عواطف منبع» که کند یم حيتصر لیام ةرسال از چهارم کتاب در او
 اي شتنيخو به عشق کند ینم رها را ما ميا زنده که مادام و شود یم زاده ما با کهی منبع گانهي

amour de soi کي به و دارد وجودی کس هر در شیپ از که هیاول وی فطر احساس کي -است 
« کردی تلق احساس نیهمی ها ليتعد و جرح ديبا را احساسات و عواطفی مابق معنا

(Rousseau, 1979: 213 .)ی زمان شتنيخو به عشقی عني احساس نيا که کند یم اذعان روسو
 به عشق نيا اما. ميساز یم برطرف را مان يیابتدا وی اصلی ازهاین ما که شود یم برآورده

 ینابرابر منشأ ةدربار ةرسال در را آنی ریگ شکل ةشير کهی مناسباتی پ در تواند یم شتنيخو
 :سدينو یم روسو. نامد یم amour-propre را آن او که گردد بدلی زیچ به دهد، یم حیتوض

 تواند ینم و شود ینم خرسند هرگز شود، یمی ناش آن از ها سهيمقا که ،amour-propre اما
 که است آن مستلزم ضمن در گران،يد بر خودمان دادن حیترجی عني احساس، نيا رايز ،دبشو

 بیترت نیهم به. است ناممکن کهی زیچی عني بدهند، حیترج خودشان به را ما زین گرانيد
 خشم و تنفر احساس و آورد یبرم سر شتنيخو به عشقِ از مهربانانه و ميمال احساس که است

   .amour-propre. (Rousseau, 1979: 213-214) از
 گرانيد با را خودی آدم که ردیگ یم تأنش جا نیهم از انسان نینخست گناه وی بخت رهیت

 ما ازی جهات از که هستندی گرانيد حال هر به دنیسنج نيا در رايز کند، یم سهيمقا و سنجد یم
 منان ري یپ انیب به. ممواجهی آن با  «جامعه» در که استيی ها لتيرذ ةهم منشأ نيا و بهترند

 در و شدياند یم خود به تنها گرانيد با روابطش در ،سنجد یم گرانيد با را خود کهی کس»
 .(252: 2331 منان،)« دينما یم دوپارهی انسان رو نيازا و شدياند یم گرانيد به تنها خود با روابطش

 سنت با تقابل در را اوی نانسا عتیطب وجه ترين مهم عنوان به شتنيخو به عشق بر روسو تأکید
 با روسو واقع در 2.آورد یم شمار به شر منبع را شتنيخو به عشق نيا که دهد یم قراری حیمس
ی خودخواه به نوعی به تا کند یم تالش ،amour-propre از یعیطب شتنِيخو به عشق کیتفک
 او ثیح نيا از روسو کوشش. ببخشد تیمشروع شری حاوی خودخواه مقابل در ریخی حاو

 در انسان ازی ا دهيا نيتدو بری مبتنی وندیپ دهد؛ یم وندیپ مدرنی اسیس ةفلسف انگذارانیبن با را
 نادرست مناسبات نيا و شود یم محسوب او یِذات شتن،يخو به عشق که منفردی موجود مقام

                                                           
 همة با و شيخو نفس همة با ش،يخو قلب همة با که است تو بر: »گفت( ع) حیمسی سیع که میخوان یم ديجد عهد در. 2

 است تو بر: است نیهم مشابه زین فرمان نیدوم و. است فرمان نيتر بزرگ و نینخست نيای. باش خداوند عاشق ش،يخو جانِ

 (. 22 لوقا،« )شوند یمی ناش فرمان دو نیهم از عيشرا و نیقوان همةی. باش ات هيهمسا عاشق خودت، مانند به که
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 شر به باشد، شرورانه تواند ینم خود یخود به که رای عیطب ةصیخص نيا که استی اجتماع
 :سدينو یم روسو ةفلسف از وجه نيا حیتوض در بلوم. سازد یم ليبدت

 ها، انسان کردند یم استدالل که زند یم وندیپ او روانیپ وی اولیماک با را روسو ز،يتما نيا
 واقعاً آنچه با مطابق ستيبا یم موهوم،ی دهايبا برحسبی زندگی برا هودهیب کوشش یجا به

ی ها سده راه روسو زيتما و. است ثرؤم اخالق یسو به گام نینخست نيا. کنندی زندگ ،هستند
 .(Bloom, 1993: 51) کرد نییتع سم،یاِگوئ با مواجهه در را ستمیب و نوزدهم
 ابتدا د،يگو یم سخن مستیب و منوزدهی ها سده سمیاِگوئ عنوان با آن از بلوم کهی زیچ آن

 بر فائق آمدنی برا روسو کهی شکوشی ط بعدها و زد جوانه هابز ژهيو به وی اولیماک نزد
 شدت بر بلکه ،نشد  کمرنگ تنها نه داد، صورت( سمیاِگوئ نيا ازی فرارو) مدرن انسانی دوپارگ

 از رفت برون منظور به یحل راه نيتدوی برا روسو کوشش واقع در. شد افزوده آن عمق و
 کردن ليتبد بود، شده منجر« دوپاره انسان» به او زعم به کهی اسیس اجتماعی اساس معضل

 تا کوشد ینم او ،گريد عبارت به. است« یعموم ةاراد» قيطر از ریخ امر کي به مزبور سمیاِگوئ
ی عیمابعدالطبيی ادهایبن دنیتراش با را شتنيخو به عشق نيا م،يقدی اسیس لسوفانیف مانند به
 درآورد، مهار و ضبط تحت( آن کیکالسی معنا در لتیفض جيترو و) استیس و اخالقی برا

ی اسیس اجتماع اگرچه. دکن آزاد و ایاحی نحو به گريد بار را آن تا کند یم تالش عکس به بلکه
 اقتدار، جامعه، با وداع» اگرچه و شد، یم محسوبی بردگی نوع روسو نظر در ،شکلش هر در
 بر روسوی برا« مشروع امکانی نوع شهیهم ،یعیطب وضع به بازگشت اي تیمسئول و ،دوبندیق

 غفلت روسوی اسیس ةفلسف در تیواقع نيا از توان ینم ،(Strauss, 1965: 255) ماند یمی اج
 لئوی ايگو انیب به او. بود 1حل راه درصدد ،«مدرن»ی متفکر مقام در حال هر به او که ديورز

 و ارسطو افالطون، به المعارف هرداي اصحاب و الک هابز، از بردن تيشکا ضمن» اشتراوس
 دور به بودند، داشته نگاه هنوزی و انینیشیپ که را کیکالس ةشياند مهم اصرعن پلوتارک،
 کوشش محصول که مدرن ةطلبان جاه ةیروح نيا از او نيبنابرا ،(Strauss, 1965: 252)« انداخت

ی سازوکار مدد به توان یم که شديندیب مسئله نيا به که داشت بهره آنقدر ،بود هابز وی اولیماک
 را آن توان یمی حت بلکه نکرد، محدود شتنيخو به عشق مهار و ضبط به را خود هاتن نه ،یانسان

 که کردی کاری عني ؛ساخت محقق تمام و تام طور به« یعموم ةاراد» بری مبتن حکومت قالب در
« ها مدرن مدرنِ» ديبا معنا نیهم به را او. نماندی باقی ا فاصله ،یعموم ةاراد و او ةاراد انیم

 ازی طرح ش،يخو مدرن اسالف از فراتر رفتن با روسو بیترت نيبد. (Bloom, 1993: 52) دینام
 زعم به. است استوار بشر عتیطب در رییتغ جاديا ادیبن بر که دهد یم دست بهی انسان اجتماع کي

 از تنها نه که ساخت برپای اسیسی اجتماع توان یم که است رییتغ نيا رقم زدن با تنها روسو

                                                           
1. solution 
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ی محمل به تواند یمی حت بلکه است، برکنار معمول وی فعل اجتماعاتی ها حرافان و ها بیآس
 به را روسو بشر، عتیطب در رییتغ به دیام نيا. شود ليتبدی آدم ةسعادتمندان ستنيزی برا
 بخش که استی شهروند ازی ا دهيا آنی ریگ شکلی مبنا و کند یم ليتبد« ها مدرن مدرنِ»

 خصوص نيا در خود روسو. دارد شيخو ةطریس تحت امروز به تا رای غرب 1میسل عقل اعظم
 :سدينو یم

 احساس ديبا رد،یگ یم عهده بر را 2ملت کي سیتأس ةفیوظ و کند یم تأجر کهی کس آن
 که) را فرد هری عني دهد، رییتغ رای آدم عتیطب بتواند که ستای موضع در که کند
 ,Rousseau) کند ليتبد تر بزرگ کل کي زای بخش به( است منفرد و کامل کل کي خود یخود به

1987: 163). 

 
 یشهروند ةدیای برا روسوی اسیس ةفلسف جیتان

ی راستا در بشر عتیطب در رییتغی سودا کنار دری آدم دوشرطیق یب حق عنوان به رای آزادی وقت
ی اصل خطوط م،یده قرار کلمهيی روسوی معنا در کمال مطلوب یِاسیس اجتماع کي سیتأس

 اگر. دشو یم آشکار است، شده منعکس یاجتماع قرارداد ةرسال در که روسوی اسیس طرح
 شيخوی انسان مقام از نظر کردن صرفی معنا به انسانی برای آزاد از دنیدست کش که ميريبپذ

 ابداع با را« اقتدار» و« یآزاد» معضل ديبا ،است آن ةارائ درصدد روسو کهی طرح پس است،
 پیوند اجتماعی ازی شکل افتني مشکل، :سدينو یم روسو. سازد برطرف ن،یينوآ کامالً یچارچوب

 و دفاع ها، طرف از کي هری رهایخ از و شخص از ش،يخو مشترکی روین تمام با که است
 هم باز ابد،ي یم وحدت کُل با خودش نکهيا نیع در آن، در ها طرف از کيهر و ؛دکن حفاظت

ی اجتماع قرارداد که استی مشکل آن نيا. باشد آزاد قبل، اندازة بهی عني کند، اطاعت خودش از
  .(Rousseau, 1987: 148) کند یم ارائه حل راه آنی برا

 آن دری دستکار هرگونه که استی آرمانی وحدت د،يگو یم سخن آن از روسو کهی وحدت
 ريذپ امکان رای آرمان وحدت نيا به دنیرس روسو. شد خواهد منجر آن شدن اثر یب و نقض به
 فرد هر که آنجا از. »کند یم ليتبد مدرن سراپای لسوفیف به را او که است نیهم و داند یم

ی کس هری برا طيشرا نيا کند، یم واگذار[ اجتماع کل به] تمام و تام طور به و یکل به را خودش
دشوار  در کس چیه بیترت نيبد است، کسانی يکس هری برا طيشرا چون و است کساني

 برخالف بیترت نيبد  .(Rousseau, 1987: 148)« نداردی نفع گرانيدی برا طيشرا نيا ساختن
 وحدت مظهر کهی عموم ةاراد از رونیب اي فراتری زیچ روسوی اجتماع قرارداد در ،یهابز ثاقیم

                                                           
1. common sense 

2. a people 
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 بهی گروه نکهيا محض به. باشد قرارداد طرف که ستین کار در ،است اشخاص منفردی ها اراده
 بر که دارند حق اشخاص و شود می نقض وحدت نيا ،دشو حاکمی گريد گروه بری لیدل هر
 و بشورند اوضاع نيا بر ،شان یانسان ثِیح شدن مخدوش الجرم و شان یعیطب یآزاد نقض ادیبن

 نيا ديبا حال نيا با. سازند مسترد بودند، مند بهره آن ازی عیطب وضع در که را خود ةیاول حقوق
 در ديبا را روسوی اسیس ةفلسف در کاليرادی شهروند نيا ادیبن که داد قرار مدنظر را نکته
 همان از منان، ري یپ ریتعب به مطلقه، حکومتی ضرور دنیبرچ. افکندی پ هابز که ديدی طرح
 اتانيلوی وجود لیدل: »بود نهاده ادیبن آن بر را حکومت از گونه نيا هابز که شد استنتاجی اصول
 انجام به یخوب بهی ا فهیوظ نیچن که رفته رفته اما. بود جامعهدان ون هم روابطی ساز آرام همانا

 گفت توان یم ،گريد انیب به(. 219: 2331 منان،« )ديگرد یم هودهیب زین اتانيلو وجود د،یرس یم
 خود با را مطلقه حکومتی فروپاش بذر هابز، توسطی عیطب حق بهی عیطب قانون شدن ليتبد
 به تیاشم کارل که بودی اساس آنقدر ،خورد رقم هابز دست به که استحاله نيا. داشت همراه به

 : سدينو یم اتانيلو اضمحالل در روسو نقش حیتوض در و سیتون نانديفرد از نقل
 ديتجد.... نهاد ریتأث فرانسه بزرگ انقالبی سرآغازها بر... روسو قيطر از هابز ةينظر

 بود؛ی عیطب رخداد ک[ يروسو] اوی برا جاودانی عیطب حق کي عنوان بهی مل ثاقیمی ادوار
 دولت، ةقوار و تأیه در وست،یپ وقوع به که گونه آن انقالب، تا داد اجازه او گريد عبارت به

   .(291: 2935 ت،یاشم) شود ادغام
 وی اسیس انقالب و افتي پرورش هابزی اسیس ةفلسفی انقالب بذر روسو، با گريد ریتعب به 

 نظر در بحث نيا جينتا اگرچه. شد دهیفهمی ساز دولت نديافر خود ازی بخش عنوان بهی اجتماع
 اصل حال نيا با گرداند، یبازمی عیطب وضعی بخت رهیت به را ما و است مُهلک هابز خود

 نداشت،ی گاهيجا هیاول مدرن لسوفانیف نزدی رو چیه به که بشر عتیطب رییتغ بودن ريپذ امکان
 که کرد ليتبدی انقالب تمام ةينظر به آن،يی روسو ریبازتفس در ار هابزی عیطب حق ةينظر ناگاه به

 ازی کي تنها ،یمدن اجتماع کي ازی عضو هری اسیس مشارکت بر آن تأکید و ديجدی شهروند
 نيا به و رفت فراتر زین نيا از بتوان ديشا. شود یم محسوب آن ةکنند نییتع و ساز دوران جينتا

 وی اسیس یتیفعال در فرد کهی آن آن اي لحظه آن مرحله، آن روسو، نظر از که کرد اشاره نکته
 به نسبت رای احساس همان فرد کهی ا لحظه آنی عني گردد، یم نهمانيا وی کي کل بای اجتماع

 همان نيا ،(213: 2331 منان،) دارد شتنيخو به نسبتی ا افتاده تک فرد هر که دارد شيخو شهر
 گريدی ریتعب به. باشد مدرن انسان رفتة ازدست تیانسان ةردانندبازگ تواند یم که استی ا لحظه

 به آنکه جز ،نداردی راه شيخو رفتة ازدست تیانسانی ایاحی برا مدرن انسان که گفت توان یم
 رای اسیسی سامان ديبايی روسوی شهروند به شدن  ليتبدی برا. شود ليتبديی روسو شهروند

 نيا. کندی رویپ شيخو از واقع در ،کل ازی رویپ با دفر هر آنی ط که گذاشت اجرا موقع به
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 کند؛ هیتک حق جزی زیچ بر تواند ینم باشد، قانون قانون، باشد بنا اگر که روست ازآن
 آن اسم بلکه ،دینام قانون توان ینم را آن باشد، فرد ةاراد با تعارض دری قانون اگر بیترت نيبد
 و تعارض در را خود ةاراد فرد، هر شود یم موجب آنچه گريدی سو از. گذاشت« زور» ديبا را
 مدرنی اسیس وی مدن وضع دری آدم ةفاسدشد عتیطب به ،دکنی تلقی گريد ةاراد با نيتبا

ی ط که ساخت رای طيشرا ديبا منظور نيبد. داد رییتغ را آن ديبا و توان یم البته که گردد یبازم
 .شوند بیترک گريکدي با الزام وی آزاد آن

 ةشياند بستر دری شهروند ةمقول از روسوی تلق اگرچه که است نيا گريد مهم اریسب ةنکت
ی برخ از حال نیع در دارد،ی هابزيی فردگرا بای ناگسستنی وندهایپ ،یغرب ديجدی اسیس

ی اسیس ةفلسف مبهمِ وی چندوجه خصلت نيا. است نيمتبای برالیل حل راه بای اساس لحاظ
 . میباش داشته مدنظر ار آن ديبا جد به که است روسو
 از را آنی مابق تا ديشو یم دست شيخوی آزاد ازی زانیم از انسانی برالیل حل راه در
 ،یبرالیل حل راه در. است چقدر قاًیدق زانیم نيا ستین معلوم اما. دارد نگاه دور ضرتع معرض

 نيا تا تاس درصدد روسو. ماند یم پابرجای جد طور به همچنان فهیوظ وی آزاد انیم تنش
 ناپذيررییتغ  وی انسان مناسبات یِذات الک و هابز چونی مدرنی اسیس لسوفانیف که را تنش

 تا است درصدد روسو واقع در. سازد برطرفی انقالب و کاليرادی حل راه ةارائ با دانستند، یم
 اخالق فاقدی انسان از او شود یم سبب کهی رییتغ آورد؛ ديپدی آدم در« مالحظه شايان ی رییتغ»

 و لیم» با« فهیوظ» یِنيگزيجا قيطر از تنها(. Rousseau, 1987: 150) دشو بدلی اخالقی انسان به
 شهروند همان ای ياخالق انسان ادیبن بر رای اسیسی اجتماع توان یم که است« یشخص رغبت

 نتوا یم که دارد اشارهی مهم اریبس ةنکت به نجايا در روسو. دکر سیتأسيی روسوی معنا در
 از تمام و تام کنده شدن یبرا کیکالس ةفلسف دريی مبنا بر هیتک را آن اشتراوس لئو با همنوا
 فردِ منحصربه تیقابل انسان ديگو یم او ؛تلقی کردی اسیس ةفلسف در سمیسیکالس

 انسان 2کیسلوگو وجه بر هابز، برخالف نجايدر ا او گريدی انیب به. دارد را  1«یبخش میتعم»
 واقع در. کند ليتبد« میخواه یم ما» به را« خواهم یم من» است قادر انسان. زدور یم تأکید
 آن تنها کهی انسان هر اساس نيا بر. دشو یم استوار اصل نیهم ادیبن بر روسو موردنظر ةجامع

 را هماهنگ و مشترکی ها اراده ازی اجتماع کنند، اراده توانند یم همه که کند اراده رای زیچ
 همهی مجاز جنگ کنند، یم اراده هم بای کل طور به که ها انسان ازی اجتماع آن. سازد یم ممکن

 اجرا به آن مورد در بس آتشی نوع فقطی برالیل ةجامع کهی جنگ برند، یم نیب از را همه هیعل
  .(Bloom, 1990: 223) است مشترک ریخ همانای عموم ةاراد. گذارد یم

                                                           
1. generalization 

2. logosic 
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 بری عموم ةاراد قيطر از که ستین نيا روسو منظور که است نيا نجايا در مهم اریبس ةنکت
 میباش داشته نينو طرازی انسان ادیبن و خیب از خواهد یم او. کند دایپ تفوق ها انسان انیم انشقاق

 نيا. دشوی تلق ریخ و رمستبدانهیغ اش، یشخص وی فرد ةاراد از شیب ،یو نزدی عموم ةاراد که
ی ها مدرنی تلق زین و استیس از کیکالس ةانگار با نيدایبنی تقابل در ،میگفت چنانکه کوشش

 گرو در دل آنکه از شتریب نجايا در روسو. دارد قرار انیآدم انیمی اسیس مناسبات از هیاول
 عصر یِاساسی ها انگاره یمنطق استلزامات تا کوشد یم توان تمام با باشد، داشته سمیسیکالس

 از توان یم رای عقالن سراپای ا کرهیپ به جامعه ليدتبی ندا. کند دنبال انتها تا رای روشنگر
 عمل کردن همانا ،یعموم ةاراد از اطاعت ،يیروسو ةجامع در. دیشن روسوی ها گزارهی ال هالب
 لسوفیف برخالف درست روسو واقع در .(Rousseau, 1987: 152) است آزادانهی ا وهیش به

 مجبور شهر امور به سامان دادنی برا و رفت یم رونیب دوکساها غار از يیتنها به که یافالطون
 یتیفعال راه از و« تمدن» واسطة به تواند یم انسان که است آن بر بازگردد، غار درون به بود
 طور بهی همگ تا آورد فراهم رای ا نهیزم ،یعموم ةاراد بهی جزئ ةاراد انیم پل زدنی برای خيتار

 واقع در. میببخش شکل را کمال مطلوبی اسیس ةجامع و يندآ رونیب دوکساها غار ازی جمع
 قتیحق شدن  فروکاستهی انیب به و شدن  ليتبد آشکار ةنشان نوعی به روسوی اسیس ةفلسف
ی گذار نیچن مستلزم کلمه،يی روسوی معنا دری شهروند. هست زینی اسیسی قتیحق بهی فلسف
 کهی شهروند و است قتیحق سنجش ةضابط و اریمع ،یعموم ةاراد ازی دور وی کينزد: است

 و نأش نماد که اوست رايز ،دشو یم برخوردار گاهيجا نيباالتر از است،ی عموم ةاراد محصول
 در تنها و است شده دهيآفر آزاد ش،يخو عتیطب به بنا کهی انسان است؛ انسانی واقع مقام
 ،یعموم ةرادا ازی فرمانبردار تبع به رايز ست،ین ریزنج در گريد که است روسو موردنظر ةجامع
 که باشدی میتصم ديبا شود، یم گرفته شهری برا کهی میتصم هر. برد یم فرمان شتنيخو از تنها
يی روسوی شهروند که استی صورت نیچن در تنها. بداند شيخو ةاراد ازی ناش را آن فرد

 کانون در و استيی روسوی شهروند مقومات ةزمر دری اسیس میمستق تیفعال. دشو یم محقق
 صورت نيا در تنها که است سبب بدان نيا( Bloom, 1990: 224) داردی جا اوی زندگ ةویش

 نيا دريی روسو شهروند. دشو یم نیتأم  2ینيیخودآ و1یگر خودحکومت ناپذير همناقش  اصل
 در ساختن نديافر نيا. شود یم ساخته کلمه قیدقی معنا به بلکه ست،ینی عیطب شهروند معنا،
 به را 3تمدنی جا روسو که نجاستيا. است یفرهنگ گر،يدی انیب به وی تیتربی نديافر واقع

 ةجامع در را اش یاصل تبلور که دارد نشانی فساد از او نظر در تمدن. دهد یم فرهنگ

                                                           
1. self-governing 

2. autonomy 

3. civilization 
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. است گريدی سنخ از فرهنگ اما. مینیب یم مدرن یِستیبرالیل 1یِخواه مشروطه ويی بورژوا
 ةویش و انسان سعادت با فرهنگ. دارد سروکار ديَز یمی لک طور به که گونه آن انسان، با فرهنگ

 قیوثی وندیپيی روسو استیس با فرهنگ بیترت نيبد و است ارتباط در او ةسعادتمندان ستيز
ی اسیس ةينظری: شهروندساز را خود کتاب تراچتِنبِرگ. اِم زِو که ستین سبب یب. کند یم دایپ

 که کند یم اشاره نکته نيا به شيخو کتاب ةمقدم در او. است نامیده 2روسو نزد فرهنگ
 قرارداد. بودی اسیسی زندگ در فرهنگ نقش متوجه ،یگريد لسوفیف هر از شیب روسو،»

ی کردارها و نهادها ازی ا شبکهی سو از که باشد رؤثم تواند یميی جا تا تنها او نظر دری اجتماع
moeurs اصطالح ازی زندگ از وجه نيا به اشارهی برا او: شود تيحمای فرهنگ

 استفاده 9
 را ها انسان که استی زیچ همان معنا نيا در فرهنگ درواقع(. Trachtenberg, 1993: 1« )کند یم

ی نيادیبنی ها یتلق از دسته آن به ،یعیطب وضع در خود طيشرا سعک جهت در تا سازد یم قادر
 در بعدها کانت. گردد یم محسوبی ضروری اسیسی همکار کي جاديای برا که دهند شکل

« فرهنگ» اصطالح از بار نینخستی برا برد، یم نام زین روسو از آنجا در اتفاقاً کهی کوچک جُستار
 .است افکنده هيسا فرهنگ از ما ةهمی امروزی تلق بر کهيی معنا گفت؛ سخن ديجديی معنا در
(Kant, 1991: 229-30)   

ی اجتماعی ها هيسو مومق که ندانشهرو انیمی اقتصادی نابرابر به روسو اعتراض از ما
 کهيی روسوی شهروند ازی گريد وجه اما. میگفت سخنی حد تا بود زین مدرنی شهروند

 از لیتجل نهادند، صحه آن بر شيخوی اسیس مکتوباتی جای جا در زین کانت چونی گرانيد
 تیالفع نفس. استيی روسو شهروند کي قامت در ستنيزی ریتعب به و فعاالنه یاسیسی زندگ

 ترين مهم جمله از ،4یپدر نیسرزم از دفاع زین وی عموم مصالح و منافعی راستا دری اسیس
 بخش در ژهيو به او. دانست روسو ديبا را آنی اصل مرجع که است مدرنی شهروندی ها هيسو
 مورد را مدرنی شهروند از هيسو نيا مختلف ابعاد ،یاسیس اقتصاد ةدرباری گفتار ةرسال دوم

 ستيبا یم را مدرنی لتیفض عنوان بهی پرست هنیمی ژگيو بسط درواقع. دهد یم قرار مالحظه
 آن یِهابزی معنا دری شهروندی سلب و تنگ ةدامن بر افزودن جهت در روسو کوشش ماحصلِ

 ةمرتب سنجشی برای ا ضابطه و اریمع تواند یم که کردی تلقی تیفعال سطح به دنشیبرکش و
 و کرده دایپی اجتماع ابعاد آنکه نیع در مدرنی شهروند که نجاستيا. باشد ما تیانسان

                                                           
1. constitutionalism 

2. Making Citizen: Rousseau's Political Theory of Culture  

 که دارد یم اظهار است،« رسوم و آداب»ی معنا به mores یِسیانگل واژة معادل که اصطالح نيا حیتوض در سندهينو خود. 9

 :Trachtenberg, 1993) است دهکر زیپره فرهنگ به آن ترجمة از کتاب، مخاطبان ذهن در آن نقش کردن برجستهی برا

261). 

4. patrie 
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 شود؛ یمی اسیس پررنگ عناصر واجد همزمان خورد، یم وندیپی اجتماع عدالت ةمقول با نوعی به
 یناگسستن ،2دارد ذهن در مارشال. اِچی. ت کهيی معنا رویپ نجا،يا دری اسیس صفت از ما مراد
 که است سرنوشت حق نییتعی راستا دری اسیس مرمست تیفعال بای شهروند ةمقول بودن

 . است شده بدلی شهروند نفکيال اجزاء ازی کي به امروزه
 الک و هابز راثیم که حکومت ازی برالیل یِسلبی ریتعب به وی حداقلی تلق نقد با روسو

 حقوق به دنیرس روسو نزد. داند یم شهروندان تیترب مرجع ترين مهم را حکومت بود،
ی حام نيتر بزرگ» روسو زعم به. شود یم نهمانيا ،یشهروند فيوظا به عمل بای شهروند

 تواند ینم حکومت، از محافظت در زیچ چیه و داردی جا شهروندان قلوب در ،یعموم اقتدار
 به تنها شهروندان تیتربی برا روسو حل راه(. Rousseau, 1987: 115« )شود اتیاخالق نيگزيجا

 تيتقو و جاديا بلکه گردد، ینم محدود خوبيی ها انسان به نهاآ کردن ليتبدی برا کوشش
 . کند یم ليتبد روسو مدنظر شهروندان به را آنان که آنهاست جان و دل در هنیم به عشق
 رند؛یبگ ادي را خوب بودن ديبا آنها ست؛ینی کاف ،دیباش  خوب ميیبگو شهروندان به نکهيا

ی ابزار تنها است، درس نینخست ما بحث ثیح از که[ خوب بودنی عن]ي کامل ةنمون نيای حت
 من که گونه همان رايز است، هنیم به عشق ابزار، نيمؤثرتر شود؛ گرفته کار به ديبا که ستین
ی عموم ةاراد با لحاظ هر از او یِجزئ ةاراد که است مند لتیفضی زمانی انسان هر ام، گفته شتریپ

 عشق آنها به کهی کسان که میکن یم اراده رای زیچ آنی عند منی شکل به ما و باشد، همساز
 (.Rousseau, 1987: 119) کنند یم اراده را آن ميورز یم

 تا کند یم تالش روسو که ثیح نيا از نخست ؛شود یم محسوب مهم نظر دو از فقره نيا
ی ميقد زيتما ه،یاولی ها مدرن افتيدر بر هیتک با آن بسط وی شهروند مدرنة انگار نيتدو با
 با ادامه در او. ندازدیب تیموضوع ازی دوم سود به را خوب شهروند و خوب انسان انیم

 به تنها که سقراط برخالف او رايز ،ردیگ یم را کاتو جانب حيتصر به ،2کاتو و سقراط ةسيمقا
 روسو اگرچه (.Rousseau, 1987: 121) بود همگان سعادتی پ در د،یشياند یم شيخو سعادت

ی موضع سود به مشخص یرأ کي استنتاج که ديگو یم سخن یا گونه به ودخ مختلف آثار در
 شهروند لتیفض از او دیتمج حال نيا با سازد، یم رممکنیغی اديز حد تا را شفاف و روشن
 ترين مهم از ديبا ،شود یم محسوب آن ةضابط و اریمع ترين مهمی پرست هنیم که را خوب

                                                           
 ستمیب سدة تا هفدهم سدة از را ديجد غرب دری شهروند دةيپدی ریگ شکل ،یخيتاری شناس جامعه منظر از مارشال اِچی. ت .2

 زعم به واقع دری. اجتماع نبةج وی اسیس جنبة ،یمدن جنبة: گرفت درنظر آنی برا رای اساس جنبة سه و داد قرار مالحظه مورد

 ,Marshall) است کرده دایپ تحولی اجتماع بهی اسیس از وی اسیس بهی مدنی شهروند از غرب دری شهروند مارشال،

1950: 10-11 ).  

 (. م. ق 291-213ی )روم مورخ و استمداریس. 2
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 ریتأث سر بر سخن. دانستی شهروند مدرن ةگاران سرنوشت بر روسوی ها دگاهيد راتیتأث
ی کيرتور ثیح نيا از روسو کيرتور. است مدرن جوامع میسل عقل بر روسو کيرتور

 ملت سرنوشت به نسبتی تفاوت یب وی اسیس تیفعال ازی دور تينها در که است روزمندانهیپ
ی اسیس تیفعال بلمقا در و است کرده ليتبدی انسان ليرذا نيتر ینابخشودن ازی کي به را

 شهروند نفکيال جزء به فقط نه او، تأمالتی پرتو دری مل مصالح نیتأمی راستا در کیدموکرات
 شده ليتبد ديجد ةدور در خوب انسان یوچرا چون یبی ارهایمع ازی کي به بلکه خوب،
  2.است

 نسانا دور افتادن معضل کردن حلی برا روسو تالش م،يکرد نقل کهی ا فقره در دوم ةنکت
 ،میگفت چنانکه که استی رانگريو خصلت به« شتنيخو به عشق» شدن  ليتبد وی عیطب وضع از

 ،یاسیس اقتصاد ةدرباری گفتار در روسو. کرد یم ادي amour-propre عنوان با آن از روسو
 به عشق ای يپرست هنیم اعجاز رهگذر از را amore-propre رانگريو خصلت تنها نه تا کوشد یم
 گاهيجا از مراتب به که بربکشدی اخالقی سطح به آن مدد به را انسان بلکه ببرد، انیم از 2هنیم

 پس یِمدن وضع در که amoure-propre بیترت نيبد. است باالتر و برتری عیطب وضع در او
ی جا تیترب قيطر از ديبا است، شده ليتبدی آدم جانی بال به ،یعیطب وضع از دور افتادن از

 :سدينو یم او. بدهد یپدر نیسرزم به عشق اي amour de la patrie به را خود
: استی پدر نیسرزم به عشق محصول لت،یفضی اعجازها نيتر بزرگ که ستینی ديترد

 بدان و کند یم amoure-propre یِارزان رای لتیفض هريی بايز زنده و پرطراوت احساس نيا
 و عواطف ةهم نِيتر قهرمانانه به را آن ،دندازیب ختير از را آن آنکه یب که بخشد یميی روین

 (.Rousseau, 1987: 119-120) 9کند یم ليتبد احساسات

                                                           
 صدر در را روسو ،یاسیس امور در هروندانش عیوس مشارکت و ریفراگی دموکراس ظهوری ها نهیزم از بحث در وارِن ارک. م2

 تر کاليرادی ها شيگرا و کیدموکرات سمیالیسوس ،یمشارکتی دموکراس رندةیبرگ در ر،یفراگی دموکراس: »نشاند یم آن انیبان

 هستندی يها هينظر ها نيا. ردیگ یم نشاتيی ويد جان و نيگر. اِِّچی. ت ل،یم استوارت جان روسو، از که است برالیل یِدموکراس

ی دموکراس قيطر از خواه کنند، یم استداللی عموم یِساز میتصم امر در ندهيفزا مهار و ضبط و ندهيفزا مشارکت سود به که

«. کنند یم عمل تر کالنی اسیمق در کهيی نهادها و شهروند انیم رومندترینيی وندهایپ قيطر از اي خُرد،يی ها اسیمق در میمستق

(Janoski, 1998: 20).  

2. amour de la patrie 

 نینخست عنوان به انسانی آزاد از بحث در و« یاسیس حق در عمل با هينظر رابطة باب در» به موسوم جستار در هم کانت .9

 از برخورداری ها انسانی برا تصور  قابل حکومت گانهي: »سدينو یمی پرست هنیم از روسو افتيدر از تیتبع به ،ینیشیپ اصلِ

 است پرستانه هنیم حکومت کي بلکه پدرساالرانه حکومت کي نه باشد، رخواهیخی حاکم حاکم، اگری حت حقوق،

(imperium non patrenale, sed patrioticum)دری کس هر آن براساس که استی ا یتلق ،پرستانه هنیمی تلق ک. ي 

 دهد، یم قرار مالحظه موردی پدر نیزم نوانع به را نیسرزم اي مادر، زهدان عنوان به را ولث کامن دولت، آن سیرئی حت دولت،
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 انیم وندیپی مبان ،یاسیس اقتصاد ةدرباری گفتار ةرسال از دوم بخش نیهم در روسو
 ةدغدغ وی( شهروندی اسیسی ها هيسوی عنی )يپدر نیسرزم به عشق از شيخو افتيدر

 نيا روسو. دهد یم بسط رای( شهروندی اجتماع-یاقتصادی ها هيسوی عنی )ياجتماع عدالت
ی راه کار نيای برا م؟یکن مند لتیفض را مردم میخواه یم ما ايآ که کند یم مطرح را سؤال
 (.Rousseau, 1987: 122)« بورزند عشق شيخو هنیم به آنها» تا میکنی کار آنکه جز ميندار

 آن به توانند یم چگونه دهد، ینم آنها به گانگانیب از شیبی زیچ هنشانیم کهی مردمان اما
 رای اجتماع عدالت به موسوم مطالباتی مبنا که استی نيادیبن پرسش نيا بورزند؟ عشق

 حال نیع در را او و میکن بار رای اسیس وضعِ فيوظای کس بر اگر. کرد جستجو آن در ديبا
 را او آنگاه ،(هابز موردنظری اسیس وضع) میکن محروم ،داشتی عیطب عوض در کهی حقوق از

 خواهد مضحک و زیانگ نفرتيی معنا اوی برا هنیم الجرم و ميا کرده تربد ضعیو وارد
 استواری عموم ةاراد بری اسیس وضع ادیبن اگر روسو زعم به که استی حال در نيا. داشت

 نيا ازيی هافراز در روسو انیب. داد خواهد دست از را خود تیموضوعی عدالت یب گريد ،دشو
ی بند ردهی ستیالیسوس تفکر ليذ در بعدها آنچهی ها آغازگاه ترين مهم ازی کي با را ما رساله
 :سازد یم آشنا شد،

 شيخوی اعضا نيتر پست داشت نگهی برا که ستین ملت کي ةکریپ تعهّدِ نيا ايآ واقع در
 از کمتر ديبا شهروند کي رفاه ايآ و ملت؟ آن ازی گريد عضو هری برا که کند کار قدر همان
 کند، همهی فدا را خود نفر کي نکهيا یجا به... باشد؟ دولت مشترک هدف شهروندان، کل رفاه
 از هموارهی فرد ضعف کهيی جا تا هستند متعهد گرانيد راه در مالشان و جان نثار به همه
 ردیگ رقرای بانیپشت مورد دولت، کلی سو از[ دولت ازی ]عضو هر وی عمومی روین ةیناح

(Rousseau, 1987: 121.) 
کمال ی اسیس وضع نهادن ادیبنی برای عموم ةاراد ةانگار به تيعنا با روسو کهيی مبنا
 از کهيی معنا نيا در رای پرست هنیم که استی زیچ همان تينها در کند، یم دیتمه مطلوب

 (Rousseau, 1987: 124)« اموال و ها يیدارا قیعمی نابرابر ازی ریجلوگ» با ،میگفت سخن آن
 تا میکن یم نقل ناًیع را روسو کیمانتر عبارات. زند یم وندیپ گريکدي به شهروندان، انیم

 برخورداريی روسوی روح از هيپا چه تای شهروند ةمقول ازی کنون افتيدر که دشو آشکار
 : است

 ديبگذار. ندايبنما شهروندان ةهم مشترک مادر قامت در را خود هن،یم مامِ ديبگذار نيبنابرا
. کند زيعز[ شهروندان] آنها چشم در را او شود، یم بشانینص هنیم مام جانب از کهی ازاتیامت

                                                                                                                                        
 :Kant, 1991« )دکن واگذار شيخو اخالف به گرانبها قةیوث عنوان به را آن ديبا و است دهیبال آن در او کهی نیزم و زهدان

74.)   
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 آنها تا کند واگذار[ شهروندان] آنها به رای عموم اتیاجرائ ازی بزرگ بخش حکومت ديبگذار
 فاًصر ،[شهروندان] آنها نظر در نیقوان ديبگذار و. هستند خود ةخان در که کنند احساس

 (.Rousseau, 1987: 123-124) باشدی عمومی آزادی برايی ها نیتضم
 

 نتیجه
يی روسو سراپای ا انگاره که مدرنی شهروند ةانگار که میده نشان تا ميدیکوش مقاله نيا در

 و هابز ،یاولیماکی عني ، هیاولی ها مدرنی اسیس ةفلسف از گسست در نه قتیحق در است،
 فهم  قابلی اسیس ةفلسف همانی مبان راديکال کردنی برا تالش در معنا کي به بلکه الک،
 قوام و هابزی اسیس ةفلسف با که استی شهروند از نوع آنی معنا به مدرنی شهروند. است

 تالش. شد آغاز« حق صاحب فرد» ةديا از سابقه یبی درک و مدرن 1تیحاکم ةمقولی ادهایبن
 تا مدرنی شهروندی مبان دنبال کردن معنا کي به و ها دهيا نيا قیتعم قتیحق در روسو

 مدرن،ی شهروند گوناگونی ها جنبه که بود روسوی اسیس ةفلسف در. بود شان یمنطق تينها
 گريکدي بهی اجتماع عدالت ای ياقتصادی طلب مساوات وی اسیس مشارکت سم،یونالیناسی عني
 از بود عبارت آن و بود نيادیبن ةآموز کي بری مبتنی شهروند نوع نيا. خوردند وندیپ

 همان نيا و یمساو و برابر حقوق ازی اسیس ةجامع کي بالغ و عاقلی اعضای برخوردار
 نقش اگرچه. شد استوار آنزمین  بری شهروند ةانگاری ها هيپا نینخست که است 2یمکان

 کامالً آن مدرنی معنا دری شهرونديی نها صورت به شکل دادن و مکان نيا بسط در روسو
 ةمقول از روسوی جابيا و فربه برداشت که میده نشان ميدیکوش مقاله نيا در است،ی محور

 و فینح ریتفس تجدد، ةآستان در شتریپ هابز که دش ممکنی طيشرا پرتو در تنهای شهروند
 ديبا را هابز مارشال،. اِچی. تی شناس اصطالح منظر از. بود کرده ارائه را شيخوی سلب

ی شهروند از ما منظور. دانست« یمدنی شهروند»ی ریتعب به و مدرنی شهروند انگذاریبن
ی ط که است شونده حکومت و حاکم انیمی حقوق ةرابط ازی نوعی ریگ شکل نجايا دری مدن
ی هست نفکيال جزء کهی عیطب حق کي از برخوردار شدن اعتبار به شونده حکومت آن

 مراد آن از ما کهيی معنا دری مدنی شهروندی مبنا واقع در. دشو یم مرتبط حاکم با اوست،
 نظام سیتأس در حق، آن موجب به که استی کس عنوان به« حق صاحب فرد» شيزا م،یکن یم
 که بود میعظ تحول نیهمی پ در. است کرده فايا تام تیمدخل نظر، مقام در ولو ،یاسیس

 دری شهروند از بحث امکان طيشرا نوعی به کهی ا مرحله ترين مهم ديشا و نخست ةمرحل
 به کهی نيادیبنی نقدها نیع در بعدها روسو. افتاد اتفاق آورد، فراهم را کلمه مدرنی معنا

 هابز شتریپ کهی طيشرا همان ادیبن بر ساخت، وارد او عتیطب و بشر وضع از هابز برداشت

                                                           
1. sovereignty 

2. locus 
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ی شهروند او. دیبخشی شهروند ةانگار به رايی نها ليشما و شکل بود، ساخته ممکن را آن
 مساوات بر تأکید و سمیونالیناس ،ی(اسیس سرنوشت نییتع در مشارکت رورتضی )اسیس

 عنوان به رای( اجتماع و یاقتصاد نيادیبنی ها ینابرابر بر غلبه ضرورت ای )ياجتماع
ی شهروند ةمقول گاهيجا فهم بیترت نيبد. کرد بیترک هم در مدرنی شهروند ارکان ترين مهم
 و فراز رغم یعل غرب، دری شهروند ةانگار که سازد یم آشکار ما بر روسوی اسیس ةفلسف در
 ست،ا و بوده انيجر در مدرن لسوفانیف انیم آن ریتفس سر بر کهی مهم اختالفات و ها  بینش

 قیتوف واسطة به کهی ا انگاره است؛« حق صاحب فرد ةديا» آن و دارد واحد عصبِ کي
 ةجامع 2میسل عقل ازی بخش به د،رومنینی کيرتور ازی ریگ بهره در ديجد ةفلسف حامالن

  را تعیین نمايد. یشهروند ةانگاريی نهای شکل و سر توانستدر عمل  و شد ليتبدی غرب
 

 
 

 و مآخذ منابع

 فارسی (الف
 .آگه انتشارات تهران: ،یاحمد عبدالوهاب ةترجم سم،یبرالیلی فکر خيتار .(2931) ري یپ منان،. 2
تهران:  ،یمیمق نيشرو ةترجم ،یاسیس نماد کي شکست و معنا: هابز تامس دولت ةينظر در اتانيلو .(2935) کارل ت،یاشم. 2

 .نو روزگارگاه پ انتشارات
 

 خارجی (ب
3. Barth, Karl (1959). Protestant Thought: From Rousseau to Ritschl, Harper & Brothers 

Publisher, New York.  
4. Bloom, Allan (1990). "Rousseau- The Turning Point" in Confronting the Constitution: 

The Challenge to Locke, Montesquieu, Jefferson, and the Federalists from 
Utilitarianism, Historicism, Marxism, Freudianism, Edited by Allan Bloom, Cornell 
University Press. 

5. Bloom, Allan (1993). Love and Friendship, Simon & Schuster.  
6. Janoski , Thomas (1998). Citizenship and Civil Society, Cambridge University Press. 
7. Kant, Immanuel (1991). Political Writings, Edited by H. S. Reiss, Cambridge University 

Press.  
8. Marshall, T. H. (1950). Citizenship and Social Class, Cambridge University Press. 
9. Rousseau, J. J (1987). Basic Political Writings, Translated and Edited by Donald A. Cress, 

Hackett Publishing Company.  
10. Rousseau, J. J (1979). Emile: or On Education, Introduction, Translation and Notes by 

Allan Bloom, Basic Books.  
11. Strauss, Leo (1965). Natural Right and History, Chicago University Press. 

                                                           
 فلسفة کاليرتور خصلت با قیوثی نسبت اريز ،است برخوردار تيمحور از پژوهش نيا در متعارف شعور اي میسل عقل مقولة. 2

ی مبنا اگر واقع در. دارد معاصر رانيا دری اسیس ددتج حامالن و خاص طور به مدرن لسوفانیفی اسیس فلسفة و کل دری اسیس

« یقیحق»ی ها گزاره عنوان به ها گزارهی برخ نشاندن قيطر از مردمان میسل عقل بر گذاردن ریثأت مدرنی اسیس لسوفانیف کوشش

 رییتغ مرهونی اديز دح تا مدرن، جامعة در ثرؤم وی نیع تیواقع کي بهی شهروند شدن  ليتبد باشد، شانيای اعتقاد سامان در

 . است مزبوری اعتقاد شبکة در عناصری برخ افتني  تيمحور و میسل عقل نيا در تحول و



 
 920     ژان ژاک روسو و بسط ایدۀ شهروندی مدرن                                                                  

12. Strauss, Leo (1989). An Introduction to Political Philosophy, Edited with and 
Introduction by Hilail Gildin, Wayne State University Press.  

13. Trachtenberg, Z. M (1993). Making Citizen: Rousseau's Theory of Political Culture, 
Rutledge.  

 
 


