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Abstract
Jean-Jacques Rousseau has explained the transition from natural to civil status under
the theory called "general will". The root of the theory must be sought in the
subjectivity and the fundamental change in the relation of man and the world, which
has begun under the influence of the post-Renaissance atmosphere. This article,
through a descriptive-analytical method attempts to describe how subjectivity affects
Rousseau's theory of general will. In the framework of subjectivity, the subject is the
foundation of the universe and everything else is considered the object of the
subject, and it is the subject that determines everything else. Accordingly, in
Rousseau's view, the conventional society depicted by public will (manifestation of
the subject), replaces "nature" in its traditional sense and the social reason replaces
traditional practical reason. In this conventional society, “the general will” arising
from the social reason, determines the law. Basically, the law is the manifestation of
autonomy and self-determination of the human will, which teaches citizens to act in
accordance with their conscience and not to be constantly in conflict with
themselves. There is no supreme power above “the general will” and people
following the law, do not follow anyone except their will.
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تجلی «سوبژکتيويته» در نظرية ارادة عمومی ژان ژاک روسو
(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
مجتبی

جاويدی*

چکيده
ژان ژاک روسو انتقال از «وضع طبيعي» به «وضع مدني» را باا نري اة «ارادة عماومي» تبياي
کيده است .ر شة اصلي نري ة ارادة عماومي را با اد در ساوبتکتيو ته و تييياي ب يااد نسابت
انسان و جهان که تحت تأثيي فضای شکلگيفتة پس از رنسانس ،آغاز شاده اسات ،جساتوجاو
کيد .ا مقاله با روش توصيفي -تحليلي به بيان چگونگي تأثييگذاری ساوبتکتيو ته باي نري اة
ارادة عمومي روسو ميپيدازد .در چارچوب سوبتکتيو ته ،سوژة ب ياد عالم و هيچه غيي از آن ابته
ا سوژه تلقي ميشود و ا سوژه است که هيچه غيي از خود را متعاي مايک اد .باي هماي
اساس ،در نري روسو جامعة قياردادی تيسيمشده توسط ارادة عمومي (تجلي ساوژه ،،جاا گن
طبيعت در مفهوم س تي و عقل اجتماعي ،جا گن عقل عملي س تي ميشاود .در ا ا جامعاة
قياردادی ،ارادة عمومي ناشي از عقل اجتماعي ،قانون را متعاي مايک اد .اساساا قاانون مرهاي
خودآ ي ي و خودتعي بخشي ارادة انساني است که به شهيوندان ميآموزد که طبا دساتورهای
وجدان رفتار ک د و مدام با خود در تضاد نباش د .هيچ قدرت عاالي فاو ارادة عماومي وجاود
ندارد و افياد با تبعيت از قانون از هيچکس جن ارادة خود پييوی نميک د.

کليدواژگان
ارادة عمومي ،روسو ،سوبتکتيو ته ،قيارداد اجتماعي.
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مقدمه
اصطالح «ارادة عمومي »1از اصطالحاتي است که در رشتة حقو کاربيد ز ادی دارد و اساسا در
حقو عيفي مهم تي رک تشکيل حکومت و دولت ش اخته ميشاود .خاساتگاه نري اة «ارادة
عمومي» در غيب و به و ته پس از رنسانس و آغاز دوران مادرن اسات .نري اة ارادة عماومي باا
شکل دادن به قيارداد اجتماعي ،موجد انقالبهای قينهای هفدهم و هجدهم انگليس ،آمي کا و
فيانسه بوده است (بارنن ،1358 ،ج ،419 :1و از مهمتي ارکان دموکياسيهای مادرن شاميده
ميشود .اگيچه در دوران مدرن نري ة ارادة عمومي توسط متفکيان متعاددی تبياي و تشاي
شده ،بيتيد د کي از شاخصتي متفکيان آن «ژان ژاک روسو »2است.
فيلسوفان قيارداد اجتماعي بيای تبيي نري ة خود در خصوص تشکيل جامعة مدني معموال
از «وضع طبيعي» سخ ميگو د .وضع طبيعي حالت فيد ت انسان و بيدولتي اسات .در ناند
ژان ژاک روسو بهتي وجه ممک زندگي ،نند کي آن به وضاع طبيعاي اسات (روساو:1349 ،
17و  85 :1375و  .،115مهمتي جهاات مببات وضاع طبيعاي در نگااه او ،آزادی ،اساتقالل،
بيابيی انسانها و وجود حس تيحم است .اما پارهای از عوامل سبب شاده کاه ا ا خصوصايات
مببت در وضع طبيعي بهتدر ج ضعيف شود ،ازا رو گذار از وضع طبيعي به سمت وضع مادني
اميی ضيوری است .از د دگاه روسو انسانها در وضع مدني با قيار دادن ارادة خاود تحات ا
«ارادة عمومي» به بازتوليد مجدد آزادی و بيابيی ميپيدازند.
بيش جوهية مدرنيته را با د سوبتکتيو ته و تيييي نسبت انسان و جهاان و تاار خ فلسافة
غيب در دوران مدرن را با د دوران بسط و گستيش سوبتکتيو ته در تمامي ابعاد انساني دانست.
اوج سوبتکتيو ته و تبيي دقي ماهيت فلسفي آن در دوران مدرن را با د در اند شههای کانات
و هگل جستوجو کيد ،اما ا رو کيد از ابتدای مدرنيته و با اند شة دکاارت آغااز شاده اسات.
سؤالي که در ا جا مطيح ميشود آن است که سوبتکتيو ته بهع اوان جاوهية مدرنيتاه چگوناه
خود را در نري ة ارادة عمومي روسو بهع وان کي از مهمتي متفکيان قيارداد اجتماعي نشاان
داده است؟ و روسو چگونه در چارچوب مدرنيته ،با نري ة ارادة عمومي ،بايای تبياي انتقاال از
وضع طبيعي به وضع مدني از آن تأثيي پذ يفته است؟ ا مقاله رسالت خاود را پاساخ باه ا ا
پيسش قيار داده است .اهميت پيداخت به ا مطلب ازآنروست که بيخاي باا توجاه ت هاا باه
شباهت لفري «ارادة عمومي» در اند شة غيب و مياجعاه باه «رأی مايدم» در نراام جمهاوری
اسالمي ،مب ای حکومت در جامعه اسالمي را در نري ة ارادة عمومي دنبال ميک اد .باهعباارت
د گي ،ممک است تصور شود در نرام حقوقي جمهوری اسالمي ا يان ،عباراتي چاون «اتکاا باه

1. General will
2. John Jack Rousseau
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آرای عمومي» (اصل  6قانون اساسي ،و «ح حاکميت ملت باي سينوشات خاو ش» (اصال 56
قانون اساسي ،و پذ يش قانونگذاری توسط نما دگان ميدم در مجلس شورای اساالمي ،بياانگي
پذ يش مب ای ارادة عمومي ،بهع وان اساس تشکيل حکومت و تعيي نحاوة عملکايد آن اسات.
بهنري ميرسد ر شة ا تصور در سطحيانگاری و سادهاند شي نسبت به واژة «ارادة عمومي» و
مباني آن است .آگاهي از طيح ا نري ه در چارچوب سوبتکتيو ته و درک اقتضائات آن ،ماا را
از في ب خوردن در مقابل تشابهات لفري بازميدارد و زمي ة بازخواني نري ة د ي در خصاوص
جا گاه ميدم در تشکيل حکومت و دولت را بهصورت اصيل فياهم ميک د.
مفهااوم ،مباااني و جا گاااه ارادة عمااومي در تشااکيل حکوماات و نساابت آن بااا حاکمياات از
اساسيتي مسائل در مباني حقو اساسي است و از ا نري ا ا مقالاه ز يمجموعاة مباحا
ميبوط به فلسفة حقو عمومي قيار ميگييد که با توجه به پا های بودن حقاو عماومي ،تاأثيي
خود را در تمامي شاخههای علم حقو نشان ميدهد.
در خصوص پيشي ة تحقي های صورتگيفته در خصوص ا موضوع با د گفت کاه اگيچاه
در خصااوص کلياات سااوبتکتيو ته در اند ش اة غاايب و همي ااي نري اة ارادة عمااومي روسااو
پتوهشها ي صورت گيفته است ،هيچکدام از ا م ابع به ابعاد تجلاي ساوبتکتيو ته در نري اة
ارادة عمومي روسو نپيداختهاند و از ا نري ا مقاله نو و بد ع است .کاي از مقااالتي کاه باه
«رو کيد سوبتکتيو به قانون در فلسفه کانت» پيداخته ،اشارات بسايار گاذرا ي باه تأثييپاذ يی
روسو از سوبتکتيو ته داشته است ،اما بح اصلي آن ناظي بي رو کيد سوبتکتيو کانت باه قاانون
است 1.روش مورد اساتفاده در ا ا مقالاه ،توصايفي تحليلاي اسات .ابتادا باه بيرساي مفهاوم
«سوبتکتيو ته» ميپيداز م و سپس تجليات و تأثييات آن در نري ة ارادة عمومي روسو را ماورد
مداقه قيار خواهيم داد.

چيستی سوبژکتيويته
در نگاه د ي ،انسان به خداوند بهع وان وجود مطل عالم هستي باور دارد و واقعيت جهان را در
پيتو آن جستوجو مي ک د .در نتيجه نگاه استقاللي به جهاان هساتي نادارد و واقعيات جهاان
هستي را در پيتو ادراک الهي که همان ادراک د ي باشد ،ميجو د .اما در عصي جد د در مقابل
تفکي س تي د ي ،نگاه استقاللي انسان به خود موضوعيت مي ابد .ا انسان است که با عانم و
ارادة خود ،ميزهای جهان هستي را تعيي ميک د .ب ابيا  ،انساان و عقال خودب يااد او ماالک
اصلي درستي ا نادرستي امور قيار ميگييد .بي ا اساس ،شاخصة اصلي فلسفه در دورة جد اد

 .1موسوی اصل.1397 ،
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اصالت انسان ا اومانيسم 1است ،حال آنکه شاخص فلسفه در دورة باستان ،اصالت طبيعات و در
قيون وسطي خدامحوری بود.
اومانيسم ا انسانمحوری به حاکميت سوبتکتيو ته بازگشت پيدا مايک اد .کانات تجادد را
عي سوبتکتيو ته ميداند (داوری اردکاني .،303 :1386 ،ساوبتکتيو ته باه دگيگاوني مع اا ي
ب ياد ذ ل نسبت انسان و جهان اشاره دارد .ا نسبت جد د آثار خود را در همة عيصههاای
فکيی ،فيه گي ،اجتماعي و سياسي نشان ميدهد .زمي ة فيه گي و تمدني ا تيييي نسابت از
رنسانس آغاز شد .زمي ة فلسفي و متافين کي آن از زمان دکارت در فلسفة غيب نمودار شاد تاا
وجه و بهنحوی نرامم د نمودار شد2.
ا که در فلسفة کانت به کاملتي
بيای ش اسا ي دقي تي سوبتکتيو ته با د با مع اای الفاا  subjectو  objectآشا ا شاد .باه
آنيه در ب ياد نهاده ميشود« ،موضوع» گفته مي شود .ارسطو بيای رساندن ا مع ا لفظ «هوپو
کي م ون» را بهکار بيد .به ازای ا لفظ وناني در زباان التاي لفاظ  Subjectumوجاود دارد.
مقابل آن (به تقابل تضا ف« ،آنتي کي م ون» در وناني و  Objectumدر التي اسات .پيشاوند
( Subز ي ،مجازا مع ای شالوده و ب ياد را ميرساند و  Obع ي بيابي و مقابل .در قايون وساطي،
به وجاود عاي  Subjectumو باه وجاود ذه اي کاه صاورتي ادراکاي بياباي باا وجاود عي اي
است Objectum ،ميگفت د .اما دکارت مؤسس فلسفة جد د مب ا را «خود اند شايدهاش» قايار
داده است (ضياء شهابي .،86 :1391 ،ب ابيا با تيييي نسابت انساان و جهاان ،مادلول الفاا
Subjectumو  Objectumهم جابهجا شده است .در دوران مدرن ،ساوبتکت فاعال ش اساا ي و
اوبتکت ،موضوع ش اسا ي است.
در نگاه پيشامدرن ،اشيای عالم سوژهها ي هست د دارای جوهي که عقل انساني با اد نسابت
به ادراک آنها اقدام ک د .اما در نگاه مدرن سوژة انساني محور عالم تلقي ميشاود و اباته چيانی
نيست جن آنيه بي سوژه متمبل ميشود .بهعبارت د گي ،در نري متقدمان عقال قاوهای از قاوای
نفس است که ادراک معاني کلي ميک د و ماهيت موجودات با آن ش اخته مايشاود .اماا عقال
جد د ،قوة تمبلک دة چينی به ع وان چينی اسات و شاأني اسات از ساوبتکتيو ته کاه در آن
هيچه هست فقط ابته و متعلقي بيای ساوژه (فاعال ش اساا ي ،اسات (داوری اردکااني:1374 ،
 .،180به ا تيتيب ،در چارچوب سوبتکتيو ته ،سوژة ب ياد عالم و هيچه غياي از آن اباته ا ا
سوژه تلقي ميشود و ا سوژه است که هيچه غيي از خود را متعاي مايک اد .حکماای قاد م
حقيقت را مطابقت حکم با خارج و عقل فعال را ضام ا مطابقت ميدانست د .اماا در فلسافة
جد د ،اشيا بي انسان مبمبل ميشود و ا انسان است که دائيمدار و مينان همه چين است.
 . 1بيای مطالعه در خصوص اومانيسم ر.ک :بييو164 :1370 ،؛ مارشال 518 :1388 ،و 519؛ صانعي درهبيدی،
.231 :1384
 .2بيای مطالعة بيشتي ر.ک :داوری اردکاني 196 :1373 ،و 133 :1374؛ موسوی اصل 64 :1397 ،و .65
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جوهي سوبتکتيو ته همان خودب يادی بشي است که با دکارت خود را در فضای تمدني غيب
نما ان ساخت .دکارت با تأسيس «اصل کوژ تو( »1م مي اند شام ،پاس هساتم ،گاناه ساوژة
حقيقي عالم را م انساني از آن جهت که فکي ميک د ،دانست .ا م انساني باهع اوان فاعال
ش اسا ،اولي وجود قي ي و معيار تمامي حقا است و سا ي موجودات حيبيت تمبيلي 2دارناد
و قائم به فاعل ش اسا هست د .البته «م رور دکارت از فکي ،تمام شئون بشي است کاه باه ادراک
درميآ د از جمله اراده .در واقع ،اراده از شئون اند شه است» (طالبزاده.،104 :1381 ،
سوبتکتيو ته در کانت به اوج ميرسد .او عالوهبي ا که بي نقش سوژه در عقل نرايی تأکياد
ميک د ،سوبتکتيو ته را در عقل عملي و ارادة انساني نين مطيح مايک اد .در اند شاة او ،قاانون
عقل عملي کامال خودبس ده و مستقل از غيي خود است .کانات ماهيات ساوبتکتيو قاانون عقال
عملي را ا گونه بيان ميک د« :عقل بهخودی خود و مستقل از هيگونه تجيبه ،حکم ميک د که
چه کارها ي با د انجام گييد» ( .،Kant, 2006: 20کانت معتقد است قانون عقل عملي ،ناه ا
افتة تجيبي ،بلکه افتة م حصي عقل محض است که به موجب آن ،عقل محض خو ش را بسان
چينی اصالتا قانونگذار ،ابياز ميک د (.،Kant ,1909: 120

کيفيت تجلی سوبژکتيويته بر نظرية ارادة عمومی روسو
گفته شد که آغاز سوبتکتيو ته را با د در اند شة دکارت جساتوجاو کايد .فيلساوفان اروپاا ي
اگيچه در جنئيات با دکارت مخالفت کيدند ،طيحي را که او درانداخته بودند به هام نندناد و از
طي قي که او گشوده بود ،م صيف نشدند (داوری اردکاني« .،68 :1373 ،باه ا اعتباار ،تماام
تار خ فلسفه غيب از دکارت تا هگل ،تار خ بسط و ظهور صور و شائون مختلاف ساوبته اسات»
(زرش اس .،145 :1393 ،روسو نين کي از ا فيلسوفان اسات کاه تحات تاأثيي ساوبتکتيو تة
دکارتي قيار دارد .روسو همان د فيلسوفهای روش گيی به انسان به ع وان معيار و محور هساتي
مينگي ست و مي خواست که انسانيت واقعي انسان را که به اعتقاد وی در وضاع طبيعاي وجاود
داشت به او بيگيداند .چگونگي تأثييگذاری سوبتکتيو ته بي نري ة ارادة عمومي روساو در اداماه
بيرسي ميشود.

 .1قانون مظهر خودآيينی ارادة انسانی
اصليتي

نشانة سوبتکتيو ته در روسو ،نري ة ارادة عمومي بهع وان مب اای قايارداد اجتمااعي
1. Cogito, ergo sum
2. Representatives
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اوست .روسو در طيح نري ة قيارداد اجتماعي چ ي بيان ميک د« :بي پا ة قيارداد اجتماعي ،باه
هيأت حاکمه موجود ت و زندگي دادها م؛ حال با د بهوسيلة قانونگاذاری باه آن حيکات و اراده
بدهيم» (روسو .،187 :1380 ،ب ابيا روسو موجود ت هيأت حاکمه را ناشاي از قايارداد خاود
انسانها و حيکت و ارادة آن را ناشي از قواني انساني ميداند .ا قواني خود انسانهاست کاه
به هيأت حاکمه اراده و حيکت ميدهد .در واقع سوبتکتيو ته ه گاميکه خود را در قلميو عقال
عملي نشان ميدهد ،مستلنم خودآ ي ي و خودقانونگذاری عقل عملي و باهعباارت د گاي آزادی
اوست .در همي زمي ه ،در اند شة روسو ،قدرت عالي حاکميت در اختيار ميدم است و هيچگونه
محدود تي بيای آن وجود ندارد« :اگي هيأت حاکمه مافوقي بيای خود بتياشاد ،ميتکاب عملاي
بياساس و مت اقض مي شود :قبول اطاعت از ارباب ع ي وداع باا آزادی» (روساو-393 :1380 ،
 .، 392بي ا اساس ،آزادی در گوهي خو ش همانا قانونگذار خود بودن است .باي هماي اسااس
اند شة
کانت ت جلي سوبتکتيو ته در قيارداد اجتماعي را چ ي تيسيم ميک د« :ا قيارداد
متکي به خود عقل است که واقعيت تيد دناپذ يی دارد؛ بد مع ا که هي قانونگاذاری را نااگن ي
ميسازد که قواني خود را مقير دارد» ( Kant, 1996: 296به نقل از موسوی اصل.،68 :1397 ،
افياد با تبعيت از قيارداد اجتماعي« ،از هيچ کس جن اراده خود پييوی نمايک اد» (روساو،
 .،169 :1380با همي رو کيد است که اجتماع به ع وان خو شت انسااني مطايح مايشاود .او
ه گاميکه از مذهب روحانيان به علت ا جاد حقوقي مختلط و نامتجانس انتقاد مايک اد چ اي
ميگو د« :هي نهادی که انسان را در تضاد با خو شت خو ش قيار دهد بيارزش است» (روساو،
 .،497 :1380بد تيتيب ،در اند شة روسو ،ما با ارادة مستقل و عقالني سايوکار دار ام کاه باا
آن ،انسان بيای خود قانونگذاری کيده و وضع قانون اخالقي مي ک د .روسو در قيارداد اجتمااعي
اطاعت از قانوني را که انسان بيای خود وضع کيده است ،آزادی مينامد .باه اعتقااد او« ،قاانون،
غييعادالنه نيست ،بيای آنکه کسي نميتواند اميی غييی عادالناه نسابت باه خاود مقاير دارد»
(روسو.،191 :1380 ،
با حاکميت سوبتکتيو ته در اند شة روسو بي ارادة عمومي و قانون نسبتي وجاودی بيقايار
ميشود؛ بد مع ا که قانون چينی نيست جن بيان اراده عمومي( .روسو .،191 :1380 ،روسو در
جای د گيی از «قيارداد اجتماعي» قانون را فيمان خيد عمومي ميداند که باه شاهيوند جامعاه
«مي آموزد که طب دستورهای وجدان رفتار ک د و مدام با خود در تضاد نباشد» (روسو:1380 ،
 .،196غلبة روح سوبتکتيو ته تا آنجاست که وی معتقد است قانونگاذار در وضاعيتي اسات کاه
مي تواند سيشت بشيی را تيييي دهد و به جای هستي طبيعي و مستقلي کاه انساان از طبيعات
در افت کيده است ،هستي مع وی و وابستهای قيار دهد (روسو.،200 :1380 ،
با ا که شواهد جدی از سوبتکتيو ته در آثار روسو وجود دارد ،اما به ماواردی بيمايخاور م
که نشان ميدهد در اند شة او اعتقاد به خودآ ي ي و خودقانونگاذاری بشاي کامال نشاده اسات.
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بيای مبال او در بيان خصوصيات قانونگذار مطلوب بيان ميک د که بيای کشف بهتاي قاواني
اجتماعي مت اسب با حال ملتها ،به خايدی بيتاي باا و تگايهاا ي خااص نيازم اد م کاه ا ا
و تگيها ت ها در خدا ان وجود دارد (روساو .،198 :1380 ،او همي اي باه تمجياد از قاواني
پيامبيان مي پيدازد و آن را قواني ي پا دار و ناشي از نباوغي قدرتم اد مايداناد (روساو:1380 ،
 .،210در جا ي د گي روسو بي وجود و تگيهای پيامبيان خادا در قانونگاذاران تأکياد مايک اد
(پاورقي در :روسو .،209 :1380 ،اگيچه روسو بهدنبال خودب يادی بشاي اسات ،ه اوز نتوانساته
است خود را از اعتقاد به خدا و ابعاد وحياني اند شههای پيامبيان بهصورت کامل رها سازد.

 .2جامعة قراردادی جايگزين طبيعت سنتی
فيلسوفان قيارداد اجتماعي چون هابن و الک در ه گام تبياي نري اة خاود باه مفهاوم «قاانون
طبيعي» متوسل مي شوند .قانون طبيعي در مع ای س تي خاود باه مع اای مجموعاه قاواني و
اصول حاکم بي جهان هستي بود که قانون بشيی با د از آن پييوی ميکيد« .به موجاب مکتاب
قانون طبيعي به مفهوم قد مي آن ،بيخي اصول غييتاار خي ،تييييناپاذ ي و عقالناي در زنادگي
اجتماعي وجود دارند که ه جارهای الزم بيای خواست و ارادة انسان و نين بيای اماي حکومات را
فياهم ميک د .ا ه جارها اخالقا النامآورند» (و س ت .،163 :1383 ،از قد ميتي نري ات
در خصوص مفهوم س تي قانون طبيعي ميتوان از نري ة سيسيو 1خطيب روم باساتان ( 106تاا
 43پيش از ميالد ،نام بيد ( .،Cicero, 1928: 211بهدنبال سوبتکتيو ته و تيييي در نسبت انسان
و جهان در دوران مدرن ،مفهوم قانون طبيعي نيان تييياي کايد و فيلساوفي چاون هاابن قاانون
طبيعي را در مع ای مدرن آن ع ي «مجموعه قواني ي که عقل بشاي بايای رسايدن باه حقاو
طبيعي خود مقير ميدارد» بهکار بيد 2.در واقع در دورة جد د در مع ای قانون طبيعاي تصايف
شد و مع ای جد دی از آن ارائه شد تا دنيای جد د شکلگيفته پس از رنسانس را توضي دهد.
تيييي در مع ای قانون طبيعي بهتبع تيييي در مع ای طبيعت اسات .در دورة مادرن ،مع اي
طبيعت تيييي کيده و بشي طبيعت را ماده خام بيای تصيف انگاشته و با تيييي مع اای طبيعات،
علم نين جهت د گي افته است (داوری اردکاني .،155 :1390 ،نشانههای ا تييياي رو کايد از
ابتدای رنسانس و بهصورت خاص در تفکي فلسفي دکارت قابل مشاهده است .تجلي کامل تييياي
مع ای طبيعت در دورة مدرن را با د در اند شة کانت جست وجو کيد .اگي در دوران پيشاامدرن
قانون طبيعت ،قواني واقعي حاکم بي جهان بود ،اما مطاب د دگاه ارائاهشاده توساط کانات در
کتاب نقد عقل محض  ،طبيعات اماي ابتکتياو اسات و قاانون آن ،قاانون فاهماة ماسات (داوری
1. Cicero

 .2بيای مطالعه در خصوص تيييي مع ای طبيعات در نگااه هاابن و تاأثيي ساوبتکتيو ته در آن ر.ک :م صاورآبادی و
موسوی اصل.1394 ،
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اردکاني،99 :1383 ،؛ ا همان چينی است که کانت از آن به «انقالب کوپينيکي» اد ميک د.
در تلقي جد د با حاکميت سوبتکتيو ته به لحا هستيش اساي ،انساان در ا نراام قاواني
طبيعي ثابت زندگي نمي ک د که الزم باشد خود را با آن نرام همخوان ک د ،بلکه انساان مادرن
سوژه است که باه عاالمساازی بياسااس ا فهام مکانيساتي و ر اضايگوناه دسات مايزناد
(م صورآبادی و موسوی اصل .،229 :1394 ،در ا نگاه ،طبيعات وجهاة ثاابتي نادارد .قاانون
طبيعي همان قانون عقل سوبتکتيو انساني است .ا انساان اسات کاه باا تملا و تصايف در
طبيعت به آن مع ا ميدهد و ازا رو قواني طبيعت همان قواني فهم انساني است.
روسو اصل وجود قانون طبيعي س تي را مي پذ يد و در بيخي آثار خود ،مصدا ها ي بيای
آن بيمي شميد (روسو .،100 :1386 ،روسو در کتاب اعتيافات با صياحت چ ي ميگو د« :ای
د وانگاني که هميشه از قانون طبيعت شکا ت دار د الاق ل بدانيد که تمام بدبختيهاای شاما
تقصيي خودتان بوده است» (روسو ،بيتا .،337 :با ا حال علي رغم تأکيدی که بي طبيعت در
آثار خود دارد ،با توجه به عدم امکان بازگشت به شيا ط انسان طبيعي در دورة مدرن ،نري ة
ارادة عمومي را مطيح مي ک د .مبت ي بي ارادة عمومي ،در نها ت آنيه خيي همگاني محساوب
مي شود و قواني اجتماعي با د بي آن اساس سامان پيدا ک د ،ارادة عمومي است و نه قاانون
حاکم بي طبيعت در حا واقع .به ا تيتيب ،طبيعت جهاان باه طبيعات اجتمااعي تباد ل
مي شود که انسان آن را ساخته و پيداخته است .در حوزة انساني و اجتمااعي ،انساان جامعاة
جد دی را مي سازد و ا جامعة جد د مب ای حقو و تکاليف انسان قايار ماي گيايد .روساو
حقيقت جامعه را قيارداد اجتماعي مي دانست .ا ا جامعاة قاياردادی جاا گن طبيعات باه
مع ای س تي آن ميشود.
ارسطو در چارچوب اعتقاد به «طبيعت به مع ای س تي» گفتاه باود انساان موجاود مادني
بالطبع است ،ع ي زندگي مدني و سياسي ،مقتضای طبيعت انسان است و انسان در مد اه باه
کمال خود مي رسد .در ارسطو سخ از فيد و جامعه نيسات ،بلکاه بحا در طبيعات انساان و
م اسبت ا طبيعت با «مد ه» و «سياست» است .اماا روساو در چاارچوب ساوبتکتيو ته ،در
قيارداد اجتماعي به عالمي وارد ميشود که اگيچه طبيعي نيست ،در عي حال به نراي او عاالم
حقيقي انساني است .حتي مي توان با قدری مسامحه گفت که به نري روساو انساان باا قايارداد
اجتماعي آنيه «با د» بشود ،مايشاود (داوری اردکااني .،202 :1373 ،در واقاع اگيچاه روساو
جامعه را اميی اعتباری ميداند ،ا «امي اعتباری» از «امي طبيعاي »1در دورة مادرن متفااوت
نيست .به همي دليل است که روسو با ا که به قانون طبيعي س تي باور دارد ،از آن در نري اة
قيارداد اجتماعي خود بهيه نميگييد و اساسا معتقد است که تعيي قانون طبيعي بيای مشخص
کيدن قانون بشيی کاری بينتيجه است« :قانون چيست؟ تا وقتيکه به ا ا کلماه پييا اههاای
1. Normal
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متافين کي ميب د م ،بح بينتيجهای را ادامه ميدهيم و اگي هم مشخص ک يم قانون طبيعاي
کدام است باز هم نميتوانيم بگو يم قانون اجتماعي چيست» (روسو.،188 :1380 ،

 .3عقل اجتماعی جايگزين عقل عملی سنتی
متقدم ان در بي ش س تي احکام را به احکام عقلي و اعتباری (قواني طبيعي و قاواني وضاعي،
تقسيم مي کيدند و بعضي اعتبارات را هم به عقل بازميگيداندناد .اماا در بيا ش مادرن روساو،
«انسان با قيارداد اجتماعي ،صاحب عقل ،واضع و مطيع قانون مايشاود .گاو ي عقال ،قاانون و
سياست با قيارداد اجتماعي بهوجود ميآ د .روسو طيح عالمي درمايانادازد کاه در آن ناهفقاط
وضع قواني و رسوم و آداب ،به اعتبار و قيارداد بازميگيدد بلکه عقل هم فيع قايارداد و اعتباار
است» (داوری اردکاني .،202 :1373 ،باه عباارت د گاي ،روساو در چاارچوب اند شاة مادرن و
باايخالف اند شاة سا تي ،نااه طبيعاات ،بلکااه عقاال اجتماااعي را – کااه مبت ااي بااي ارادة خااود
انسانهاست -م شأ دولت و نرام جامعه و همي ي نرام قانونگاذاری مايداناد و ا ا از نتاا ج
سوبتکتيو ته است که از ابتدای دوران مدرن آغاز شده است .عقال اجتمااعي خاودتعي بخاش
است و با تکيه بي خود ،اراده عمومي را متعي ميک د.
در دورة باستان ا اند شه مطيح است که حاکميت با اد بياسااس ع صاي عقالناي انساان
سامان داده شود .ب ابيا ح حاکميت با انسانهای خيدم د است ،ع ي انسانها ي که ع صاي
عقل در آنها قویتي باشد .نرام ا دهآل ،نرام حاکميت فيد خيدم اد اسات .اصاطالح «فيلساوف
سيي تدر جي و تکاملي ،اراده مقادم باي
شاه» اشاره به همي امي دارد .اما در دوره مدرن در
ع صي عقل مطيح شد .اصل اراده و تجلي آن در قالب رضا ت و تواف ابتدا توساط هاابن مطايح
شد و بعدها در اند شة الک ،ب تام ،روسو ،کانت و هگل ادامه و تکامال افات .در اند شاة روساو
وضع ص اعي است و در وضع مدني ،اشاخاص باه مان اد وضاع طبيعاي آزادی
جامعة مدني
1
مطل دارند و با کد گي بيابيند .در ميان ا انسانهای آزاد و بيابي ،ت ها چينی کاه مايتواناد
اساس قدرت مشيوع و حاکميت بي ح را تشکيل دهد ،قياردادها ي است که مبت اي باي اراده و
بياساس رضا ت بي افياد بسته ميشود .البته بايخالف نراي هاابن کاه مقصاودش از اراده ،ارادة
مجنای انساني بود ،روسو ارادة عمومي مبت ي بي مصال عمومي را درنري داشت .بد تيتياب در
نريگاه روسو ،عقل اجتماعي موضوعيت پيدا مي ک د .د گي قاانون عقال هماان قاانون طبيعات
نيست ،بلکه «هي ميلي که از بوته آزما ش «عاميت» جان به در ببيد پيداست که ميلي معقول و
ب ابيا عادالنه است» (اشتياوس .،287 :1373 ،در واقع ،از نري روسو انساان در فيا اد رشاد
 .1در خصوص آزادی در وضع طبيعي ر.ک :روساو117 :1375 ،؛ در خصاوص آزادی در وضاع مادني ر.ک :روساو،
.393-392 :1380
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جامعه است که به رشد فکيی و ذه ي ميرسد .ذه انسان مت اسب باا شايوة تاأمي نيازهاای
اساسياش رشد ميک د .پيشيفت مدنيت لحره به لحره خصا ل مادون انساني انسان طبيعي را
از او ميزدا د و بد تيتيب ،در جامعه عقل ناکامال باهساوی کماال مايرود (پاوالدی:1380 ،
ارگانيسم زنده درنري گيفته مي شود که در جي ان تکامال
 .،199بد تيتيب دولت بهمبابة
حيات اجتماعي و سياسي انسان شکوفا شده است .بايخالف د ادگاه هاابن و الک ،دولات جماع
«کل» ی است که وجودش مستقل از وجود کا افياد است .ا
عددی افياد نيست ،بلکه
عقل اجتماعي شکلگيفته در اجتماع ،حقو عمومي را در جامعه تعيي ميک اد .باد تيتياب
ا عقل اجتماعي است که م شأ اصلي حاکميت و دولت است و عقل اجتماعي جاا گن عقال
س تي ميشود .همة ع اصي جامعه از جمله دولت به شکل مص وعي و از طي قايارداد تعبياه و
ساخته ميشوند .ت ها پس از شکلگييی اجتماع است که با دها و نبا دهای اجتمااعي در قالاب
ارادة عمومي مشخص ميشود.
به همي دليل است که روسو بيخالف متفکياني چون هابن و ب تام ،نگااه مببتاي باه دولات
شي مخالف بود .روسو با توجه به نگاه مببت به طبع انساان،
داشت و با تلقي دولت به ع وان
نگاه مببتي به جامعه بهع وان تجلي گي عقل اجتماعي داشت .نوع نگاه مببتي که بعدها در قاين
نوزدهم دورکيم به جامعه داشت ،تحت تأثيي همي نگيش روساو باوده اسات .در واقاع ،روساو
به دنبال نگاهي بود که هيچه بيشتي انسان را از «کل باه خاود مکتفاي» دور ک اد و باه سامت
«کسيی از واحد» بکشاند .هو ت فيد در ا صورت ،تبدل افته است ،آگاهي او نين تحت تاأثيي
جمع و کل قيار ميگييد .او د گي جن در داخل کل آگاهي ندارد1.

 .4ارادة عمومی ،ارادة حقيقی هر فرد
کي از مشکالت نري ة قيارداد اجتماعي هاابن و الک ،چگاونگي جماع آزادی فايد و اطاعات از
دولت است .نري ة ارادة عمومي روسو ا معضل را به ا صاورت حال مايک اد کاه افاياد در
جامعه بهتبع ارادة عمومي تابع قانون ميشوند و نه تابع حکومت .قانون نين از ارادة عمومي ناشي
ميشود .ارادة عمومي در واقع ارادة واقعي هي فيد است .بي ا ا اسااس ،هاي کاس باا پيايوی از
قانون ،از عقل ،تميين و ارادة حقيقي خود پييوی کيده است و پييوی کيدن از عقل ،تمين و اراده
خود عي آزاد بودن است .بهعبارت د گي ،به نري روسو ،هيأت حاکماه چيانی جان کال هياأت
ميدمان بهع وان حاکم نيست .چون اساس و جوهية حکومت را قانون تشکيل ميدهد و ناه قاوة
مجي ه ،و قانون نين تجلي ارادة عمومي است ،همگان از آزادی طبيعي خو ش بهيهم د خواه اد
بود .ا که هيأ ت حاکمه که تجلي تمامي اعضای جامعه اسات چاه اقادامي با اد صاورت دهاد،
 .1بيای مطالعة بيشتي ر.ک :حس ي و موسوی.75 :1395 ،
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بياساس نرام قانونگذاری مشخص مي شود .بي همي اساس از د دگاه روسو« ،هي دولتاي کاه از
قانون اطاعت ک د ،شکل حکومت هيچه باشد ،جمهوری است؛ ز يا در چ ي نراامي فقاط نفاع
عمومي حاکم است و نفع عمومي اعتباری شاخص دارد .هي حکومت مشيوعي جمهوری اسات»
(روسو .،194 :1380 ،با ا حال بهنري مي رسد در نها ت روسو فقط دموکياسي را قباول دارد،
چياکه روسو حاکميت را در بط هيأت اجتماعي قيار ميدهد ،بهنحوی که حکومت حتي وقتاي
پادشاهي است باز هم جامعه فيمانيوای مطلا نيسات .در نتيجاه ،شااه چيانی جان کاارگنار و
اجياک دة ارادة ملت نيست .ا به مع ای به رسميت نش اخت حکومات سالط تي و حکومات
اشيافي و فقط به رسميت ش اخت نرام دموکياتي است.
به عقيدة روسو ،اصل تشکيل جامعه و قيارداد اجتماعي نيااز باه اتفاا آرا دارد .اماا باهجان
قيارداد اوليه ،در سا ي موارد رأی اکبي ت بيای همگان الزماالتبااع اسات و ا ا نتيجاة قايارداد
اجتماعي است .ممک است سؤال شود که چگونه انسان آزاد است اما در عي حال ناگن ي اسات
که با پييوی از رأی اکبي ت در نرام قانوني ،از ارادهای بهجن ارادة آزاد خود پييوی ک اد؟ پاساخ
روسو آن است که «خود قانون اکبي ت آرا را قيارداد بهوجود آورده است و حداقل ،بار نياز به
اتفا آرا دارد» (روسو .،96 :1380 ،به عبارت د گي ،با قيارداد اجتماعي ،هي شهيوند رضا ت خود
را نسبت به تصو ب تمام قواني  ،حتي قواني ي که بيخالف ميل او به تصو ب رسيده است ،حتي
قواني ي که او را ه گام ارتکاب جيم مجازات ميک اد ،اعاالم کايده اسات .فقاط قاانون قايارداد
اجتماعي به ع وان قيارداد اوليه مستلنم رضا ت عموم است .در سا ي موارد رأی اکبي ات ،اقليات
را نين ملنم به اطاعت مي ک د و در واقع با شامارش آرا و تشاخيص رأی اکبي ات ،ارادة عماومي
احياز ميشود .البته به صورت طبيعي شيوط الزم بايای تجلاي ارادة خطاناپاذ ي در قاانون با اد
وجود داشته باشد تا ارادة عمومي احياز شود .بايای مباال ،ارادة عماومي در راساتای مصالحت
عمومي است .ب ابيا با د تالش شود تا از سلطة م افع گيوهي و حنبي در ا زمي ه خودداری
شود .اگي شهيوندان چ انکه با د آگاهي اب د و جمعيتها و گيوههای درون کشور حتياالمکاان
م حل شوند ،ا عدة آنان به قدری باشد که م افع متفاوت آنها همد گي را خ بي ک د ،ارادة کلي
با شمارش آرا شکل ميگييد و خصوصيات ارادة کلي در ارادة اکبي ت وجود دارد .البته به اعتقاد
او «هيچه اهميت موضوعاتي که با د دربارة آنها تصميم گيفته شاود ،بيشاتي باشاد ،اکبي ات آرا
با د به اتفا آرا نند تي شود» (کاپلستون ،1389 ،ج  .،105 :6بعضي (شاي عت،122 :1382 ،
بي همي اساس به روسو ا ياد مي گييناد و معتقدناد کاه عقا اد روساو و ابهاام در تعي اف ارادة
عمومي ،سيانجام راه را بيای قدرت اکبي ت و تيييي کدهای بي االذهاني در فهم آزادی و عادالت
و حتي ک تيل افکار عمومي و سلطهپذ يی اقليت هموار ميک د.
لنوم تبعيت از ارادة عمومي مشخصشده با شمارش آرا تا آنجا پيش ميرود که به عقيدة او،
وقتي عقيدهای مخالف عقيدة م بهوسيلة رأیگييی پييوز مي شود ،ا امي نشان ميدهاد کاه
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م بي خطا بودهام و آنيه م ارادة کلي ميپ داشتم ارادة کلي نبوده اسات (کاپلساتون،1389 ،
ج  .،106 :6توجيه روسو ا است که ارادة عمومي ،ارادة حقيقي هي انساني است و تحقا ارادة
عمومي ،تحق ارادة حقيقي هي شهيوندی است و وقتيکه از ارادة عمومي پييوی مايک ايم ،در
حکم آن است که از ارادة خود پييوی کيده و آزادانه عمل ميک يم .ا جاست کاه روساو ناچاار
مي شود از مفهومي به نام اجبار به آزادی استفاده ک د .به عقيادة او ،اجباار باه وفا دادن ارادة
خود با ارادة عمومي ،به مع ای «اجبار کيدن اشخاص به آزادی» است و ا هيچ ا ايادی نادارد
(روسو .،118 :1380 ،کاپلستون د دگاه روسو مب ي بي «اجبار به آزادی» را امايی ت ااقضآميان
ميخواند (کاپلستون ،1389 ،ج .،106 :6

 .5متفاوت بودن ارادة عمومی با ارادة همگان و ارادة اشخاص
روسو بي ارادة همگان و ارادة عماومي قائال باه تفکيا مايشاود .ارادة همگاان اگيچاه ارادة
مشتيک است ،چينی جن حاصل جمع ارادههای خصوصي نيسات و ازا ا رو معطاوف باه خياي
عمومي نيست ،حال آنکه ارادة عمومي در عي حال که ارادة مشتيک اسات ،معطاوف باه خياي
همگان است .ارادة عمومي لنوما با اکبي ت ا حتي اتفا آرا بهدست نميآ د ،ز يا ممکا اسات
نتيجة آرا تصور نادرستي از خيي عمومي داشته باشد« :ارادة عماومي هميشاه باي حا اسات و
هميشه به طيف خيي و صالح عمومي گيا ش دارد .اما از آن چ ي نتيجه گيفته نمايشاود کاه
تصميمات ملت هميشه بي ح است .انسان هميشه خوبي خود را ميخواهاد اماا هميشاه آن را
خوب تشخيص نميدهد» (روسو .،153 :1380 ،ارادة عمومي خطاناپذ ي و هميشه درست است،
حال آنکه ارادة همگان خطاناپذ ي نيست .بي ا اسااس باه عقيادة روساو ،قاانون لنوماا مباي
حقيقي ارادة عمومي نيست و حتي تصميمات مشتيک مجلس نما دگان نيان مصاون از انتقااد
اخالقي نيست .ب ابيا « ،نخستي و مهمتي قانون حکومات مشايوع و ميدماي اا باهعباارت
د گي ،حکومتي که غا ت آن خيي ميدم باشد ا است که  ...در همه چيان از ارادة کلاي پيايوی
ک د» (کاپلستون ،1389 ،ج  85 :6و  .،86عالوهبي ا باه اعتقااد روساو در ا نراام قاانوني
درست ،ارادة فيدی ا اختصاصي نبا د وجود داشته باشد ،ارادة ص في ميباوط باه حکومات نيان
با د محدود باشد و در نتيجه فقط ارادة عمومي ،با د حاکم و قاعده بيای سا ي ارادهها باشد.
بيخي چون کاپلستون بي ا اعتقادند که روسو ماهيت ارادة عمومي و نسبت آن با ارادههای
جنئي را در پيده ای از ابهام رها کيده است و کمتي قي ه ای در دست است که نشان دهد کاه او
در ا مسائل آن تفکي ممتدی را که الزمة آنهاست ،به خيج داده است (کاپلساتون ،1389 ،ج
 .،103 :6بهنري مي رسد روسو معيار چ دان روش ي به دست نداده که بياساس آن ارادة عمومي
و ارادة همگان از کد گي متما ن شود و توسل وی به مفاهيمي چون «ارادة حقيقاي» و «اجباار
به آزادی» حاکي از تالش روسو بيای رفع ا نارسا يها بوده است.
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تأکيد روسو باي ارادة عماومي جامعاه و تفااوت آن باا ارادة همگاان ،وی را در مقابال نگااه
فيدگيا انة هابن و الک قيار ميدهد .هابن و الک تأکيد خود را باي فيدگيا اي و اساتعالی حقاو
فيد بي جامعه قيار دادند ،حال آنکه نگاه روسو جامعهمحور بود و نه فيدمحور 1.ثمية ا تفااوت،
خود را در نگاه م في ا مببت به جامعة سياسي و دولت نشان ميدهد .در نتيجه د دگاه هاابن و
الک ،بي آزادی فيد و اقتدار دولت تضادی ر شهای د اده مايشاود و دولات ت هاا شاي الزماي
بهحساب ميآ د که با د افياد را از تعدی به آزادی کد گي بازدارد .اماا در بيا ش روساو ،فايد و
دولت در مقابل کد گي قيار نميگييناد .دولات چاون بياسااس حاکميات ارادة عماومي ب ياان
گذاشته ميشود ،نافي آزادی افياد نيست ،بلکه تجليبخش آزادی آنهاست .گذار از حالت طبيعي
استحالة واقعي است .انسان ،با شهيوند شدن ،توانا ي پيدا ميک د از خيد
به حالت اجتماعي
هستي صيفا حيواني را مايگذراناد.
خود استفاده ک د ،حال آنکه در حالت استقالل طبيعي
البته بيخي (کالي يکوس ،61 :1385 ،معتقدند که مبارزة روسو بيای ا که م اافع فايدی را باه
تابعيت نيازم دیهای شهيوندی جمهوری درآورد ،مستلنم چينی بيش از تعارضهای مفهاومي
دروني نري ة سياسي اوست .به عقيدة ا شان ،حکومت ژاکوب ها کاه در اوج انقاالب فيانساه در
سال  1792-1794قدرت را به دست گيفت ،بيای توجيه دورة وحشت که مخالفان خاود را باه
تيغ آن سپيده بود ،آشکارا به آرمانهای فضيلت جمهوری روسو توسل ميجست .از ا ا زاو اه،
کوشش روسو بيای احيای آزادی از طي مشارکتي فعال و مدام در قدرت جمعي ،صيفا عاذر و
بهانههای ميگباری بيای چ د نوع استبداد به دست داد.

 .6حاکميت ارادة عمومی و نه ارادة خداوند
پيش از پيدا ش مدرنيته ،در بي ش س تي مسيحي ،نري ة «ح حاکميت خداوند» مطايح باود
که بياساس آن خداوند بيای خود در زمي جانشي تعيي ميکيد .باي ا ا اسااس ،بشاي ت هاا
مي توانست در چارچوب قانون الهي حکومت ک د .روسو عقيده دارد کاه کاي از دال ال نسابت
دادن قواني به خداوند آن بوده است که حکومتها با تکيه بي اقتادار آسامان ،ملاتهاا را وادار
سازند از دستورهای آنها پييوی ک د (روسو .،208-209 :1380 ،بهتبع ساو تکتيو ته در عصاي
جد د ،انسان ح تشي ع و قانونگذاری مستقل از ارادة الهي را پيدا ميک د؛ چياکه انسان و عقل
خودب ياد او مالک همه چين پ داشته ميشود .در عصي جد د بهجای ساخ از «حا حاکميات
خداوند» سخ از «ح حاکميت انسان» مطايح مايشاود .نتيجاة طبيعاي جاا گن ي جامعاة
قياردادی به جای طبيعت س تي و عقل اجتماعي بهجای عقل سا تي در اند شاة روساو ،حااکم

 .1بيای مطالعة بيشتي ر.ک :شي عت.174 :1384 ،
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شدن ارادة عمومي به جای قانون الهي است .ارادة عمومي خودبس ده و بينياز اسات و باه هايچ
باالسيی چون د احتياج ندارد .قانون طبيعي نين بهع وان اميی حاکم بي ارادة عمومي مع اای
خود را از دست ميدهاد .باه تعبياي بيخاي متفکايان (طالابزاده .،149-150 :1395 ،در دورة
مدرن ،بشي بهجای عهد با خدا و الهيبودنش با اجتماع و بشيبودنش عهاد بساته اسات .در دورة
پيشامدرن ،فيد مؤم با خدا عهد ميب دد و روح خود را به او ميسپارد و نيازهای خاود را ت هاا
از خدا ميخواهد ،اما انسان مدرن با اجتماع عهد ميب دد و نيازهاای خاود را در اجتمااع وجاه
بشيی خود ميجو د.
کتاب قيارداد اجتماعي روسو مصدا بارز تيييي عهاد از خادا باه ساوی اجتمااع اسات .در
اند شة روسو ،هي انساني آزاد بهدنيا آمده و صاحب اختيار خو ش است و هيچکس نميتواند باه
قاانون
هي بهانهای که باشد ،کسي را بيخالف ميل و اراده اش وادار به انجام کاری ک د .فقط
است که بيحسب ماهيت خود به رضا ت عموم نيااز دارد و آن قاانون قايارداد اجتمااعي اسات
(روسو .،415 :1380 ،افياد با قيارداد اجتماعي جامعة مدني تشکيل داده و ارادههای خاود را در
اراده جمع کيدهاند که «ارادة عمومي» نام دارد و هي چينی که مرهاي ارادة عماومي باشاد،
تمامي اعضای جامعه و حکومت ملنم به رعا ت آن هست د (روسو .،104 :1386 ،بي ا ا اسااس
آنيه م شأ تشکيل حکومت و بهتبع با دها و نبا دهای آن قايار مايگيايد ،ارادة عماومي اسات.
روسو ا فيض را مسلم ميگييد که ارادة عمومي با د ارادة غالب باشد؛ ز يا درساتتاي اسات و
بيشتي متوجه خيي عمومي است.
به عقيدة روسو ،با مشارکت افياد جامعه و انعقااد قايارداد اجتمااعي ،باهجاای افاياد طايف
قيارداد ،هيأت سياسي تشکيل ميشود که تعداد اعضای آن به اندازة تعداد رأیده دگان مجماع
عمومي است .ا هيأت ،ارادة خود را از همي قيارداد اجتماعي بهدست آورده است .ا هياأت
سياسي از نري فيمانبيداری اعضای جامعه از آن هيأت حاکمه ناميده ميشود و از ا حي که
کل اعضای جامعه آن را تشکيل دادهاند ،ملت نامگاذاری مايشاود (روساو.،106-108 :1380 ،
هيأت حاکمه غييممک است بخواهد به تمام اعضای خود ز ان بيساند ،چياکه هيأت حاکماه از
افياد خصوصي تشکيل شده است و نفعي خالف نفع اعضای خاود نادارد (روساو.،116 :1380 ،
هيأت حاکمه با ا تصو يسازی در وضعيت فيدی قيار دارد که با خود قيارداد م عقد مايک اد.
ب ابيا هيچگونه قانون ب ياد النامآور ،حتي قانون خود قيارداد اجتماعي نمايتواناد بايای او
ا جاد تکليف ک د (روسو .،114 :1380 ،البته در فهم ا عبارات روسو نبا د هيأت حاکمه را باا
قوة مجي ه اشتباه گيفت .هيأت حاکمه چينی نيست جن تجلاي ارادة عماومي ،حاال آنکاه قاوة
مجي ه ت ها کي از بازوهای هيأت حاکمه محسوب ميشود .قاوة مجي اه ناهت هاا مبساوطالياد
نيست ،بلکه ت ها بياساس قواني اساسي استوار است و به محض ا که ا قواني نقاض شاوند،
به مشيوعيت آنها نين پا ان داده ميشود .بد تيتيب با نري ة روساو ،نري اة قايارداد اجتمااعي
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آشکارا به سوی دموکياسي هدا ت ميشود ،اگيچه محتوای آن با الگو ي که اميوزه از دموکياسي
ش اخته ميشود ،متفاوت است.
در غيب نري ة قيارداد اجتماعي در بيابي نري ه پدرساالری و بهع اوان جاا گن ي بايای آن
مطيح ميشود (موحد .،159 :1392 ،در طول تار خ ،نري ة پدرسااالری مب اا ي اساساي بايای
ح الهي پادشاهان شميده شده است و پادشاهان با اهداف گوناگون از جملاه تضامي اطاعات
شهيوندان از خود ،پادشاهي خود را به خداوند م تسب ميکيدند .از مهمتاي داعياهداران ا ا
نري ه در جهان مدرن ،نو س دهای انگليسي با نام «سي رابيت فيلمي »1است کاه کتاابي باه ناام
پدرساالر 2نوشت .ا کتاب از مهمتي کتابها در دفاع از قدرت الهي پادشاهان است.
فيلمي به جای تکيه بي ا واقعيت که خداوند حاکمان را باي تخات نشاانده اسات ،توصايف
آفي ش را در «سفي پيدا ش» در کانون توجه قيار داد .آدم نهت ها نخستي پدر ،بلکه نخساتي
پادشاه هم بوده است .نسل های بعدی اخالف او آزاد زاده نميشوند ،بلکه تابع آدم و جانشي انش
هست د و قدرت پدران فقط نشأتگيفته از خداوند است .تابعيت در بيابي قدرت پدری سينوشات
طبيعي و ناگن ي انسان است .چون ميدم طبعا آزاد نيست د ،توانا ي انتخااب حکوماتها شاان را
هم ندارند .قدرت حاکم نشأت گيفته از اتباع نيست ،بلکه فيودآمده از آدم و مستقيما نازلشده از
خداست ،ب ابيا قدرت حاکم مقيد باه هايچ محادود ت قاياردادی نيسات (کلوساکو:1395 ،
 .،211-210نري ة ح الهي پادشاه ،سلط ت پادشاه را بهنوعي به خداوند بازميگيداند .در ا ا
نري ه رضا ت ميدم جا گاهي ندارد ،بلکه مهم خواست پادشااه اسات کاه باه خواسات خداوناد
بازگشت پيدا مي ک د .طبيعي است که با سوبتکتيو ته و محاور قايار گايفت انساان در جهاان،
د گي ا نري ه جا گاهي نميتواند داشته باشد .عالوهبي ا  ،ا نري ه از ا نراي کاه معتقاد
است ميدم آزاد زاده نميشوند ،در تقابل با نري ه قيارداد اجتمااعي قايار دارد کاه بياسااس آن
ميدم آزاد بهدنيا مي آ د و وضع طبيعي آنها بي آزادی است .در هي حال ،روسو با نري ة قايارداد
طيف ،وضع طبيعي را بي آزادی و نه قيمومت قايار داد و از ساوی د گاي ،حا
اجتماعي ،از
الهي پادشاه بي حکومت را نفي کيد.

 .7چگونگی متجلی شدن ارادة عمومی خطاناپذير در قانون
گفته شد که از د دگاه روسو قانون ناشي از ارادة عمومي است .ارادة عمومي نين با ارادة همگاان
کي نيست و مالک تشخيص آن درنري گايفت مصالحت عماومي اسات .ارادة عماومي چاون
مصلحت عمومي را درنري ميگييد ،خطاناپذ ي است .روساو تاالش مايک اد تاا راهکارهاا ي را
پيش هاد ک د که به وسيلة آنها ارادة عمومي خطاناپذ ي بتواناد در قاانون انعکااس اباد .کاي از
1. Sir Robert Filmer
2. Patriarcha
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راهکارها ي که او پيش هاد ميک د ،استفاده از قانونگذار خيدم د است .راه د گي عباارت اسات از
جلوگييی از تشکيل اجتماعات حنبي در درون کشور .به عقيادة روساو اگاي هاي شاهيوندی باا
استقالل تمام رأی دهد ،تفاوتهای ميان آنها ،همد گي را خ بي ميک د و ارادة کلي باهع اوان
حاصل جمع تفاوتها باقي ميماند .ولي اگي فيقهها و احنابي تشکيل شوند که هي ارادة کلاي
خاص خود را داشته باش د ،تفاوتها اندکشمارتي خواهد شد و در نتيجه حاصل جمع آنها کليت
کمتيی خواهد داشت و کمتي نما دة ارادة کلي خواهد بود (کاپلستون ،1389 ،ج .،103 :6
کي د گي از راهکارهای روسو بيای متجلي شدن ارادة عمومي خطاناپذ ي در قانون ،هادا ت
و راه ما ي ارادة عمومي است .روسو ا سؤال را مطيح مايک اد کاه چگوناه تاودة مايدم کاه
بهندرت تشخيص مي دهد که چه چينی بيا ش خوب است ،اقدامي تا به ا حاد دشاوار ع اي
نرام قانونگذاری را سامان خواهد داد؟ روسو راهحل ا مشکل اساساي را راه ماا ي و هادا ت
افکار عمومي ميداند .به عقيدة او ،با د موضوعات را چ انکه هست د و بعضي اوقات چ انکه با اد
باش د ،به افکار عمومي نشان داد ،راه درستي را که در جستوجوی آن است بيا ش تيسيم کيد
و از لينش آن در بيابي اغوای ارادههای خصوصي جلوگييی کيد (روسو.،195 :1380 ،
راهکار د گيی که روسو پيش هاد ميک د ،دخالت نکيدن نو س دة قاانون در تصاو ب قاانون
است .به عقيدة او ،نو س دة قانون نبا د هيچ نقشي در فيا د تصو ب قانون داشته باشاد و ت هاا
ارادة عمومي است که مي تواند افياد را به پا ب ادی باه آن ملانم ساازد .حتاي خاود ملات هام
نميتواند ا ح غييقابل انتقال را از خود سلب ک د ،ز يا بياسااس پيماان ب يااد اجتمااعي
فقط ارادة عمومي است که افياد را ملنم ميسازد و هيگن نميتوان اطمي ان پيدا کايد کاه ارادة
فيد م طب با ارادة عمومي باشد ،مگي زمانيکاه آرای آزاداناة ملات آن را تصاو ب کايده باشاد
(روسو .،206 :1380 ،از همي جا راهکار د گي روسو بيای متجلي شدن ارادة عماومي در قاانون
روش ميشود و آن عدم اعطای نما دگي از سوی ميدم است .روسو بايخالف م تساکيو کاه از
نرام نما دگي دفاع ميکيد ،با نما دگي از سوی ملات مخاالف باود .باه عقيادة او ،ت هاا ارادة
عمومي مي تواند افياد را به اميی ملنم سازد ،ملت هم نميتواند ا ح را از خاود سالب ک اد:
«ارادة عمومي نميتواند نما ده داشته باشد :ع ي ارادة عمومي ا هست ا نيست ،حاد وساطي
ندارد .ب ابيا  ،نما دگان ملت وکالی ملات نيسات د و نمايتوان اد باشا د ،آنهاا واساطههاای
موقتياند و ح هيچ اقدامي را بهصورت نها ي ندارند .هي قانوني را که ملت رأسا تصو ب نکايده
باشد بياثي است و د گي قانون محسوب نميشود» (روسو.،379 :1380 ،
نکتة د گيی که روسو بي آن تأکيد ميک د آن است که قانونگذار موجاودی بيتاي از د گايان
است و نبا د اعمال حاکميت و تصدی توسط او صورت گييد (روسو .،203 :1380 ،به عقيدة او،
کسي که بي انسان فيمان ميراند ،نبا د بي قواني فيمان بياناد ،و آن کساي هام کاه باه قاواني
فيمان ميراند ،نبا د بي انسان فيمان بياند؛ در غيي ا صورت ،قواني او وسا ل ارضای تماا الت
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نفساني او ميشوند و اغلب جن تداوم بيعدالتيها نتيجهای بهبار نميآورند .البته با د تأکيد کايد
که نرام قانونگذاری که روسو بي آن تأکيد ميک د با نرام قانونگذاری کالساي تفااوت دارد .در
نرام قانونگذاری کالسي  ،در هي موردی که م اسب بهنراي بيساد ،قاانون باي حاکميات مايدم
بيتيی پيدا مي ک د ،حال آنکه مفهوم قانونگذاری در نند روسو ،مساتلنم مياجعاة هيچ اد وقات
بار به ارادة ميدم بيای مطابقت قانون با ارادة عمومي است (اشتياوس.،298 :1373 ،

نتيجهگيری
ر شة اصلي نري ة ارادة عمومي ژان ژاک روسو را با د در سوبتکتيو ته و تيييي نسابت انساان و
جهان در دورة مدرن جستوجو کيد ،اگيچاه ساوبتکتيو ته در اند شاه روساو باه بلاوا کامال
نيسيده است .روسو بهصياحت ع وان کيد که انسان با تبعيت از ارادة عماومي ،در واقاع از خاود
تبعيت ميک د .با حاکميت ارادة عمومي ،به جاای قاواني الهاي اا قاواني طبيعات ،ا ا ارادة
انسانهاست که محور قواني قيار ميگييد .قانون چينی نيست جن تجلي ارادة عماومي .تماامي
با دها و نبا دها از دل ارادة انساني م نلت مي اب د .با پذ يش ارادة عمومي ،ا بشاي اسات کاه
ح حاکميت و قانونگذاری مستقل از ارادة الهي پيدا کيده است؛ چياکه انسان دائي مدار عاالم و
ب ياد همه چين ش اخته ميشود .روح دموکياسيهای مدرن را نين با د در هماي تييياي نسابت
بي انسان و جهان جست وجو کيد .در نري روسو قدرت در اصل به ملت تعلا داشات و از ا ا
نري در تضاد و تقابل با س تي بود که قدرت را ناشي از پيوردگار ميدانست .بد تيتيب با نري ة
روسو ،نري ه قيارداد اجتماعي آشکارا به سوی دموکياسي هادا ت شاد ،اگيچاه محتاوای آن باا
الگوی دموکياسي اميوزی متفاوت است .از ا نري روسو فيلسوف متعل به دورة مدرن ش اخته
ميشود و درون طيف روش گيی قيار ميگييد.
بياساس آنيه گفته شد ،نري ة ارادة عمومي در ب ياد خود م قطع از وحي و مبت ي بي تيييي
نسبت بي انسان و جهان هستي است .قانون در ادبيات مدرن نين ر شه در همي ارادة عماومي
دارد و با آن نسبتي وجودی پيدا کيده است .ا مع ا با مع ا ي کاه در جامعاة د اي از قاانون
اراده مي شود و آن را به لحا ثبوتي با مصال و مفاسد نفساالميی و به لحا اثبااتي باا شايع
مقدس پيوند ميزند ،متفاوت است .در قيائت موجود در جامعة د ي ،قانون نفساالمايی دارد و
به مصال واقعي در جهان هستي بازگشت پيدا ميک د ،حال آنکاه در قيائات مادرن ،قاانون باه
حقيقتي در عالم خلقت بازگشت پيدا نمي ک د و چينی نيست جن تجلي ارادة عمومي .ب اابيا
هيگونه تالش بيای بازخواني د ي نري ة «ارادة عمومي» و مست د کيدن ا نري اه باه د ا ،
نوعي مفهوم زدگي و بيخورد سطحي با نري ة د ي و في ب تشاابهات لفراي را خاوردن اسات.
جا گاه ميدم در د اسالم و نقش آنان در تشکيل حکومت و همي ي کاربيد واژة «جمهوری»
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و نهادها ي چون انتخابات و مجلس شورای اسالمي در نرام «جمهوری اسالمي ا يان» را نين در
نسبت با مباني ب ياد نري ة اسالمي با د تفسيي و فهم کيد .ت هاا پاس از چ اي باازخواني از
نري ة اسالمي است که ميتوان به ارائة نري ة ناب د ي در خصاوص نسابت مايدم و حکومات
اسالمي و نسبت شيع و قانون اميدوار بود.
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