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چکیده
جریان غالب در تفسیر فلسفۀ سیاسی روسو ،جریانی است که میکوشد فهم روسو را به فهم
«تمایز جوهری» او از هابز و الک منوط کند .بدینترتیب فهم ایدۀ شهروندی مدرن که با فلسفۀ
سیاسی روسو وارد مرحلهای اساسی شد نیز اغلب بر همین منوال ،یعنی با تأکید بر «تمایز جوهری»
میان ایدۀ شهروندی نزد هابز و روسو به انجام میرسد .اما پیچیدگی و چندالیگیِ فلسفۀ سیاسی
روسو نباید موجب شود که از پیوند محکم و اساسی آن با طرح نوینی که هابز درانداخت ،غفلت
ورزیم .در واقع روسو درست به مانند اسالف مدرن خویش با این حُکم موافقت کرد که انسان بنا
به طبیعت خویش ،موجودی غیرسیاسی است و اینکه تحلیل وضع بشر را باید از ایدۀ فرد آغاز کرد.
هدف از این مقاله کوشش برای نشان دادن این امر است که فهم فلسفۀ سیاسی روسو و بهتبع آن
فهم ایدۀ شهروندی نزد روسو ،بیشتر از آنکه در پرتو آن «تمایز جوهری» امکانپذیر باشد ،در ذیلِ
بسط ایدۀ هابز و به یک معنا رادیکال کردن آن ایده قابل فهم است .ما میخواهیم نشان دهیم که
ایدۀ فرد صاحب حق در فلسفۀ سیاسی روسو ،همان مبنایی است که اجازه نمیدهد تمایز میان
فلسفۀ او و هابز چندان «جوهری» باشد .بر همین اساس آنچه روسو را از هابز و الک و الجرم
شهروند روسویی را از شهروندی هابزی و الکی متمایز میکند ،بسط مقدمات هابزی و به یک معنا
رادیکال کردن مبانی مدرنیستی فلسفۀ سیاسی هابز است که به درکی از شهروندی نزد روسو منتهی
شد که اکنون در مقام طبیعت ثانوی انسان مدرن خودنمایی میکند.

واژههای کلیدی
ایدۀ فرد ،روسو ،شهروندی ،فلسفۀ سیاسی ،وضع طبیعی ،هابز.
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مقدمه
هابز با تدوين ايدة «فرد» صاحب حق بیچونوچرا نسبت به صیانت از ذات خويش در وضع
طبیعی ،بهنوعی بنیاد شهروندی مدرن را پیريزی کرد .جانالک نیز اصل ديدگاه هابز را
پذيرفت و تنها کوشید تا با وارد کردن ضابطة موسوم به «رضايت» در امر حکومت ،از
سويههای جبارانهای که الگوی هابز ممکن بود بدان منتهی گردد ،ممانعت بهعمل آورد.
بهعالوه کوشش الک برای منسوب کردن «حق مالکیت» به انسانِ وضع طبیعی ،زمینه را برای
تدوين الگوی خاصی از انسان مدنی فراهم آورد که بعدها بهشدت از سوی روسو با عنوان
ناخوشايند و ناپسند «بورژوا» مورد انتقاد قرار گرفت .با اين حال اگرچه فلسفة سیاسی روسو
را اغلب در پرتو نقدهای جدی او به ديدگاه هابز و الک به آدمی مورد مالحظه قرار میدهند،
پیچیدگی و چنداليگیِ فلسفة سیاسی روسو نبايد موجب شود که از پیوند محکم و اساسی آن
با طرح نوينی که هابز درانداخت ،غفلت ورزيم .در واقع روسو درست به مانند اسالف مدرن
خويش با اين حکم موافقت کرد که انسان بنا به طبیعت خويش ،موجودی غیرسیاسی است و
اينکه تحلیل وضع بشر را بايد از ايدة فرد آغاز کرد .به بیان ديگر ،روسو نیز با شهروندی
بهعنوان امری مصنوعی و متکی به ايدة فرد صاحب حق موافق است .روسو بر بنیاد همین
توافق اصولی ،تمايزهای عمدة خويش با اسالف مدرن و بهعالوه پیشامدرنش را در جهتی
سوق داد که به راديکالیزه شدن ايدة مدرنیستی سیاست انجامید و «شهروند» مدرن به شکلی
تام و تمام در فلسفة سیاسی او ظهور کرد .نکته اينجاست که بلوغ ايدة شهروندی در فلسفة
سیاسی روسو ،بهاندازة زايش ايدة فرد نزد هابز و الک بهعنوان محمل بنیادين ايدة «شهروندی»
جديد حائز اهمیت است .اين سیر ،علیرغم فراز و نشیبها و اختالفها و ناسازگاریها ،در
نهايت واجد نخ تسبیحی است که میتوان به کمک آن مراحل و جنبههای گوناگون شکلگیری
ايدة «شهروندی» در غرب را دنبال کرد .فلسفة سیاسی روسو در خود غرب نیز بهعنوان
فلسفهای چندوجهی ،پیچیده و اليهاليه ،آثار و نتايجی افراطی در پی داشت .با اين حال آنچه
بهعنوان جريان اصلی شهروندی در کشورهای غربی ،همچنان به حیات خويش ادامه میدهد و
به بخشی از عقل سلیم غربی تبديل شده است ،تلفیقی است متوازن و متعادل از ايدة «فرد» در
معنای هابزی و الکیِ آن از يک سو و جرح و تعديلهای روسويی که البته از برخی جهات
تعیینکننده و ريشهای بوده است .بدينترتیب فهم جايگاه ايدة «شهروندی» در فلسفة سیاسی
روسو با عنايت به نسبت آن با تلقیِ هابز از شهروندی ،نقشی عمده در فهم وضع ايدة
«شهروندی» در دوران معاصر دارد.
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رادیکالیزهکردن ایدة «فرد»
روسو تالش کرد تا ايدة «فرد» صاحب حق مدرن را که هابز بنیادش را پی ريخته بود ،بهنحوی
بازتفسیر کند که دو نتیجه از آن حاصل شود :از يک سو پرهیز از استبداد لوياتان يا همان
دولت هابزی ،و از سوی ديگر خالص شدن از شر آن پديدهای که روسو او را «بورژوا»
مینامید و ماحصل کوشش الک برای توضیح ويژگیهای انسان در وضع مدنی يا سیاسی بود.
بدينترتیب همانگونهکه يکی از جدیترين مفسران فلسفة سیاسی روسو اظهار کرده است:
تحلیل روسو در قیاس با تفکر الک يا منتسکیو ،به تأکیدی بهمراتب سفت و سختتر بر
آزادی و برابری در درون جامعة مدنی منتهی شد .او برخالف آنها که میانهرو بودند،
افراطیگری را به سیاست مدرن ارزانی کرد ( .)Bloom, 1990: 216بدينترتیب نقد روسو بر
فیلسوفان مدرن پیش از خود در غفلت آنها از يک ضرورت ريشه داشت؛ ضرورت وحدت
درونی میان ارادههای انسانی بهنحوی که ارادة هر کس با اردة پیکرة سیاسی همانند شود يا
برعکس ،ارادة پیکرة سیاسی با ارادة هر کس همانند شود (منان .)11 :2331 ،هدف اين بود که
نظمی سیاسی ساخته شود که به موجب آن هر کس در فرمانبرداری از «ارادة عمومی» ،1در
واقع و به بیان ديگر در نفساالمر ،از خودش فرمان ببرد .اين نکته را چنانکه خواهیم ديد بايد
راديکالیزهکردن ايدة «فرد» در معنای هابزی آن و نیز راديکالیزهکردن سیاست مدرن تلقی کرد،
زيرا با فلسفة سیاسی روسو کار بهجايی میرسد که سودای ايجاد يک نظم سیاسی آرمانی که

مظهر ارادة عمومی (و بدينترتیب تبلور توأمان آزادی و برابری) باشد ،به هدفی دستيافتنی

2

بدل میشود .جنبة ساختگی شهروندی مطلوب از نظر روسو ،بهمراتب از خصلت مصنوعی
دولت هابزی پررنگتر است ،زيرا اگر نزد هابز تنها دولت بود که بهتبع قراردادی انسانی و در
مقام دستگاهی مصنوعی میبايست طبیعت تغییرناپذير آدمیان را بهنوعی ضبط و مهار کند ،اما

نزد روسو عالوه بر ماهیت مصنوعی قرارداد اجتماعی با کوشش در جهت ايجاد نوعی تغییر در
طبیعت آدمی نیز مواجهیم .بدينمعنا میتوان همنوا با کارل بارت اظهار داشت که روسو در
انحراف از اسالف متجدد خويش ،به تبلور و تجسم امکانهای تجدد تبديل شد ( Barth, 1959:
.)59
روسو هم به مانند هابز میپذيرد که سیاسی بودن در انسان ،طبیعی نیست .بنابراين او نیز
برای توضیح طبیعت انسان به سراغ مرحلة پیشاسیاسی میرود .در واقع روسو نیز به مانند هابز
و برخالف فیلسوفان سیاسی کالسیک ،نگاهی غیرغايتشناختی به آدمی داشت .او اگرچه بر
مفهوم فضیلت 3تأکید میکرد و میکوشید آن را در مقابل تقلیل مسئلة سیاسی و اخالقی از
1. general will
2. accessible
3. virtue
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سوی هابز و الک قرار دهد ،با اين حال درست به مانند آنها مجبور بود تا تفسیری از فضیلت
بهدست دهد که با انگارة وضع طبیعی سازگار باشد نه نوعی غايتشناسی کالسیک .انسان را

در اين معنا نمیتوان و نبايد با توجه به غايتی 1که برای او متصور است ،بلکه بايد با عنايت به
خاستگاه 2يا نقطة تکوين 3او مورد مالحظه قرار داد :يعنی بايد با عنايت به شرايط او در وضع
طبیعی بهعنوان آغازگاه ( .)Strauss, 1989: 89بدينترتیب روسو با وجود همة اختالفات بنیادينی
که با بنیانگذاران فلسفة سیاسی جديد (بهويژه هابز و الک) داشت ،در اين مدرنیستیترين سوية
تفکرشان ،با آنان همداستان بود.
اما روسو ايدهای انقالبی را بر بنیاد اين نگاه جديد به آدمی مطرح ساخت :اينکه تیرهروزی
و بدبختی انسان که هابز آن را با شرايط انسان در وضع طبیعی يکی انگاشته بود ،خود محصول

برپا شدن اجتماع سیاسی است .بهعبارت ديگر ،روسو انگارة غیرطبیعی بودن زيست سیاسی
نزد انسان را با اين تلقی راديکالیزه کرد .اين جملة مشهور روسو در قرارداد اجتماعی است که
«انسان آزاد آفريده شد ،و همه جا در زنجیر است» ( .)Rousseau, 1987: 141حرف روسو اين
است که آنچه در انسان طبیعی است ،آزادی اوست نه سیاسی بودن او .آزادی نه مقولهای
سیاسی ،بلکه مقولهای است ناظر بر وجود طبیعی آدمی .آزادی در اين معنای اولیه ،يعنی در
وضع طبیعی ،امری پیشاحقوقی است .بهزعم روسو «صرفنظر کردن از آزادی ،به معنای
صرفنظر کردن شخص از مقام انسانی خويش است» ( .)Rousseau, 1987: 144از اين بیان عام
روسو ،برابری نیز استنتاج میشود و آن اينکه هر انسانی در وضع طبیعی ،از آنجا که انسان
است ،درست به مانند ديگران از آزادی برابر برخوردار است .منتها روسو برخالف هابز تالش
میکند تا اين حق برابرِ آزادی را در بستری ايجابی بازتفسیر کند .بهعبارت ديگر ،انسان آزاد
روسو در وضع طبیعی ،انسانی سعادتمند است .تعبیر ايجابی از آزادی و بدل شدن آن به اصل
مقوم انسانیت ،از مجرای فلسفة سیاسی روسو به يکی از تعیینکنندهترين ويژگیهای
شهروندی مدرن تبديل شد .آزادی در اين معنا صرفاً آنگونه که هابز میپنداشت« ،فقدان مانع
بر سر راهِ انجام اعمالی در راستای فرونشاندن امیال» نیست ،بلکه همانگونهکه در بحث از
«ارادة عمومی» خواهیم ديد ،محملی است برای بازگرداندن انسانیت انسان به او در شرايطی که
بهواسطة ايجاد اجتماع سیاسی و الجرم نابرابری ناشی از آن ،امکان رجعت به شرايط
پیشاسیاسی منتفی شده است .اين کوشش برای احیای انسانیت انسان بدون ترديد خصلتی
سیاسی دارد و فعالیت سیاسی بدينترتیب به يکی از اجزای اصلی ايدة شهروندی مدرن تبديل
میشود.
1. telos
2. origin
3. genesis

ژان ژاک روسو و بسط ایدۀ شهروندی مدرن

911

روسو بر آن بود که توصیف هابز و ديگران از شرايط آدمی در وضع طبیعی ،توصیفی است
که بهقدر کافی به آغازگاههای زندگی انسان طبیعی نزديک نشده است (،)Rousseau, 1987: 38
زيرا در اين صورت بايد میتوانست ببیند که خصوصیات انسان هابزی در وضع طبیعی،
خصوصیاتی است که ربطی به طبیعت او ندارد ،بلکه ماحصل فسادی است که از ناحیة

برقراری اجتماع سیاسی بر بنیاد نابرابری اقتصادی سر برآورده است .روسو در رسالة دربارة
منشأ نابرابری میان انسانها مینويسد:
برخی در نسبت دادن صفت عادل و غیرعادل به انسان در آن وضع ،ترديد به خويشتن راه
ندادهاند ،بیآنکه زحمت نشان دادن اين نکته را به خود بدهند که آيا انسان اصالً چنین
انگارهای را در آن شرايط داشته است يا اينکه اين انگاره برای او سودمند بوده است يا خیر.
ديگران از حق طبیعیای سخن گفتهاند که هر کس در وضع طبیعی در خصوص چیزهايی که
متعلق به اوست ،از آن برخوردار است ،بیآنکه توضیح دهند از «تعلق» چه معنايی را مراد
میکنند .ديگران با دادن اقتدار به قوی در مقابل ضعیف آغاز کردند و بالفاصله از وقوع
حکومت سخن راندند ،بدون آنکه به زمانی فکر کنند که پیش از آنکه واژگان «اقتدار» و
«حکومت» بتواند معنايی در میان انسانها داشته باشد ،بر آنان گذشته است .در نهايت همة آنها
که مدام از نیاز ،طمع ،سرکوب ،میل و غرور حرف میزنند ،ايدههايی را به وضع طبیعی نسبت
میدهند که در جامعه به آن رسیدهاند (.)Rousseau, 1987: 38
تمام آن احساسات و امیالی که بهعنوان احساسات و امیال طبیعی به انسان در وضع طبیعی
منتسب شده ،مواردی است که نهتنها طبیعی نیست ،بلکه دقیقاً حاصل انحراف از طبیعت است.
برای فهم طبیعت انسان بايد او را از همة کیفیاتی که مرتبط با زيست در يک اجتماع است،

بری ساخت که مهمترين آنها عقل 1است؛ عقل وابسته به زبان است و زبان دال بر زندگی

اجتماعی .بنابراين نمیتوان انسان را در تعريف ،موجود عقالنی تلقی کرد .او مثل ديگر
حیوانات در جنگل در پی تغذيه و حفظ خود است ،اما او يک وحشی حريص و بیولع
نیست .او فکر آينده نیست؛ او از مرگ نمیهراسد ،زيرا تصوری از آن ندارد .او تنها از درد
پرهیز میکند .او فقط زمانی با همنوعانش میجنگد که با قلت نیازهای مبرم روبهرو شود .او
به فکر کار مشخصی نیست ،بنابراين عاطل است ،مگر اينکه برای نیازهای طبیعیاش و بنا به
غريزة شبهحیوانی خويش ،به حرکت بیفتد .او فقط دو احساس بنیادين دارد :میل به صیانت از
خويشتن و ترحم يا همدلی معین نسبت به دردهايی که همنوعش میکشد .اين دومی سبب
میشود که او نسبت به ديگر همنوعانش ،اگر تقابلی با صیانت از خودش در کار نباشد ،با
سنگدلی رفتار نکند .به تعبیر يکی از شارحان روسو او هیچ فضیلتی ندارد ،زيرا به آن نیازی
1. reason
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ندارد .حتی نمیتوان گفت که او از اخالقیات برخوردار است؛ او هر کاری که میکند بدين
خاطر میکند که دوست دارد آن را انجام دهد .اما او از يک خوبی معین برخوردار است :به
ديگران آسیب نمیرساند (.)Rousseau, 1987: 40-60
مشکل از جايی آغاز میشود که نابرابری شکل میگیرد .اين نیز از تعابیر مشهور روسو
است« :نخستین شخصی که قطعه زمینی را محصور کرد و گفت اين از آنِ من است ،و مردم را
در باور کردن اين مدعا ،ساده و بیآاليش يافت ،او بنیانگذار حقیقی جامعة سیاسی است»
( .)Rousseau, 1987: 60در واقع جنگ و کشتار و خیانت و جنايت ،همه و همه ناشی از اين
کوشش برای القای مالکیت شخصی و بروز نابرابری در وضع طبیعی انسانهاست .روسو معتقد
است که خودِ نظم سیاسی حاصل کوشش همان کسانی است که میخواستند از مايملک
ادعايی خود در مقابل کسانی که آن را برنمیتابیدند ،محافظت بهعمل آورند .بروز اين نابرابری
بهزعم روسو ،فساد آدمی را در پی داشت .نقد روسو بر نابرابری ناشی از تشکیل اجتماع
سیاسی را بايد در پرتو اصل مقوم آزادی مورد مالحظه قرار داد .بر اين اساس بايد گفت آنها
که غنیترند ،آزادترند ،زيرا امکان بیشتری برای لذت بردن از زندگی دارند« .آنها میتوانند
قانون را بخرند و میتوانند انسانها را [نیز] بخرند» ( .)Bloom, 1990: 217مساواتطلبی يا ايدة
عدالت اجتماعی بهعنوان ضرورتی برای تحقق اصل آزادی ،با ايدة شهروندی مدرن ترکیب

میشود و روسو از اين حیث نقطة عطف 1محسوب میشود .آزادی و برابری ،دو روی يک
سکهاند و هر يک بدون ديگری نمیتواند موضوعیت داشته باشد .با اين حال بايد درنظر داشته
باشیم که تلقی روسو از آزادی در معنای ايجابیاش ،پیوندی وثیق و ناگسستنی با ايدة فرد در
معنايی داشت که هابز مبدع آن بود .بدينمعنا نقد بنیادين روسو بر هابز را نمیتوان و نبايد به
معنای نفی راديکال ايدة فرد مدرن از سوی روسو درنظر گرفت ،بلکه برعکس ،بايد آن را
کوششی برای زدودن هرچه بیشتر تهماندههای تلقی پیشامدرن از آدمی درنظر آورد؛ تلقیهايی
که مانعی جدی بر سر راه پروژة روسويیِ سیاست محسوب میشد ،زيرا ما برای تحقق آرمان
روسويی سیاست و مآالً رسیدن به تعبیری که امروزه از شهروندی داريم ،به انسانی نیاز داشتیم

که مهمترين ويژگی او در مقام انسان« ،انعطافپذيری» 2و «قابلیت بیحدوحصر برای تغییر و
دگرگونی» باشد .با همین درک روسويی از انسان و ماهیت مناسبات سیاسی میان انسانها بود
که نسلهای پس از او در قیاس با مدرنهای اولیه ،دور شدن از کیفیتهای طبیعی را شرط
نرديکتر شدن به زيستی انسانیتر تلقی کردند .پیش از پرداختن به راهحل شبهانقالبی او برای

1. turning point
2. malleability
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اصالح وضع بشر ،میبايست با ماهیت فسادی که روسو از آن سخن میگويد ،بیشتر آشنا
شويم.
او در کتاب چهارم از رسالة امیل تصريح میکند که «منبع عواطف و احساسات ما ...آن
يگانه منبعی که با ما زاده میشود و مادام که زندهايم ما را رها نمیکند عشق به خويشتن يا
 amour de soiاست -يک احساس فطری و اولیه که از پیش در هر کسی وجود دارد و به يک
معنا مابقی عواطف و احساسات را بايد جرح و تعديلهای همین احساس تلقی کرد»
( .)Rousseau, 1979: 213روسو اذعان میکند که اين احساس يعنی عشق به خويشتن زمانی
برآورده میشود که ما نیازهای اصلی و ابتدايیمان را برطرف میسازيم .اما اين عشق به

خويشتن میتواند در پی مناسباتی که ريشة شکلگیری آن را در رسالة دربارة منشأ نابرابری
توضیح میدهد ،به چیزی بدل گردد که او آن را  amour-propreمینامد .روسو مینويسد:
اما  ،amour-propreکه مقايسهها از آن ناشی میشود ،هرگز خرسند نمیشود و نمیتواند
بشود ،زيرا اين احساس ،يعنی ترجیح دادن خودمان بر ديگران ،در ضمن مستلزم آن است که
ديگران نیز ما را به خودشان ترجیح بدهند ،يعنی چیزی که ناممکن است .به همین ترتیب
است که احساس ماليم و مهربانانه از عشقِ به خويشتن سر برمیآورد و احساس تنفر و خشم
از .)Rousseau, 1979: 213-214( .amour-propre
تیرهبختی و گناه نخستین انسان از همینجا نشأت میگیرد که آدمی خود را با ديگران
میسنجد و مقايسه میکند ،زيرا در اين سنجیدن به هر حال ديگرانی هستند که از جهاتی از ما
بهترند و اين منشأ همة رذيلتهايی است که در «جامعه» با آن مواجهیم .به بیان پیير منان
«کسی که خود را با ديگران میسنجد ،در روابطش با ديگران تنها به خود میانديشد و در
روابطش با خود تنها به ديگران میانديشد و ازاينرو انسانی دوپاره مینمايد» (منان.)252 :2331 ،
تأکید روسو بر عشق به خويشتن بهعنوان مهمترين وجه طبیعت انسانی او را در تقابل با سنت
مسیحی قرار میدهد که اين عشق به خويشتن را منبع شر بهشمار میآورد 2.در واقع روسو با
تفکیک عشق به خويشتنِ طبیعی از  ،amour-propreتالش میکند تا بهنوعی به خودخواهی
حاوی خیر در مقابل خودخواهی حاوی شر مشروعیت ببخشد .کوشش روسو از اين حیث او
را با بنیانگذاران فلسفة سیاسی مدرن پیوند میدهد؛ پیوندی مبتنی بر تدوين ايدهای از انسان در
مقام موجودی منفرد که عشق به خويشتن ،ذاتیِ او محسوب میشود و اين مناسبات نادرست

 .2در عهد جديد میخوانیم که عیسی مسیح (ع) گفت« :بر تو است که با همة قلب خويش ،با همة نفس خويش و با همة
جانِ خويش ،عاشق خداوند باشی .اين نخستین و بزرگترين فرمان است .و دومین فرمان نیز مشابه همین است :بر تو است
که به مانند خودت ،عاشق همسايهات باشی .همة قوانین و شرايع از همین دو فرمان ناشی میشوند» (لوقا.)22 ،
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اجتماعی است که اين خصیصة طبیعی را که بهخودیخود نمیتواند شرورانه باشد ،به شر
تبديل میسازد .بلوم در توضیح اين وجه از فلسفة روسو مینويسد:
اين تمايز ،روسو را با ماکیاولی و پیروان او پیوند میزند که استدالل میکردند انسانها،
بهجای کوشش بیهوده برای زندگی برحسب بايدهای موهوم ،میبايست مطابق با آنچه واقعاً
هستند ،زندگی کنند .اين نخستین گام بهسوی اخالق مؤثر است .و تمايز روسو راه سدههای
نوزدهم و بیستم را در مواجهه با اِگوئیسم ،تعیین کرد (.)Bloom, 1993: 51
آن چیزی که بلوم از آن با عنوان اِگوئیسم سدههای نوزدهم و بیستم سخن میگويد ،ابتدا
نزد ماکیاولی و بهويژه هابز جوانه زد و بعدها طی کوششی که روسو برای فائق آمدن بر
دوپارگی انسان مدرن (فراروی از اين اِگوئیسم) صورت داد ،نهتنها کمرنگ نشد ،بلکه بر شدت
و عمق آن افزوده شد .در واقع کوشش روسو برای تدوين راهحلی بهمنظور برونرفت از

معضل اساسی اجتماع سیاسی که بهزعم او به «انسان دوپاره» منجر شده بود ،تبديل کردن
اِگوئیسم مزبور به يک امر خیر از طريق «ارادة عمومی» است .بهعبارت ديگر ،او نمیکوشد تا
به مانند فیلسوفان سیاسی قديم ،اين عشق به خويشتن را با تراشیدن بنیادهايی مابعدالطبیعی
برای اخالق و سیاست (و ترويج فضیلت در معنای کالسیک آن) تحت ضبط و مهار درآورد،
بلکه بهعکس تالش میکند تا آن را بار ديگر بهنحوی احیا و آزاد کند .اگرچه اجتماع سیاسی
در هر شکلش ،در نظر روسو نوعی بردگی محسوب میشد ،و اگرچه «وداع با جامعه ،اقتدار،
قیدوبند ،و مسئولیت يا بازگشت به وضع طبیعی ،همیشه نوعی امکان مشروع» برای روسو بر
جای میماند ( ،)Strauss, 1965: 255نمیتوان از اين واقعیت در فلسفة سیاسی روسو غفلت
ورزيد که او به هر حال در مقام متفکری «مدرن» ،درصدد راهحل 1بود .او به بیان گويای لئو
اشتراوس «ضمن شکايت بردن از هابز ،الک و اصحاب دايرهالمعارف به افالطون ،ارسطو و
پلوتارک ،عناصر مهم انديشة کالسیک را که پیشینیان وی هنوز نگاه داشته بودند ،به دور
انداخت» ( ،)Strauss, 1965: 252بنابراين او از اين روحیة جاهطلبانة مدرن که محصول کوشش
ماکیاولی و هابز بود ،آنقدر بهره داشت که به اين مسئله بینديشد که میتوان به مدد سازوکاری
انسانی ،نهتنها خود را به ضبط و مهار عشق به خويشتن محدود نکرد ،بلکه حتی میتوان آن را
در قالب حکومت مبتنی بر «ارادة عمومی» بهطور تام و تمام محقق ساخت؛ يعنی کاری کرد که
میان ارادة او و ارادة عمومی ،فاصلهای باقی نماند .او را به همین معنا بايد «مدرنِ مدرنها»
نامید ( .)Bloom, 1993: 52بدينترتیب روسو با فراتر رفتن از اسالف مدرن خويش ،طرحی از
يک اجتماع انسانی بهدست میدهد که بر بنیاد ايجاد تغییر در طبیعت بشر استوار است .بهزعم
روسو تنها با رقم زدن اين تغییر است که میتوان اجتماعی سیاسی برپا ساخت که نهتنها از
1. solution

ژان ژاک روسو و بسط ایدۀ شهروندی مدرن

910

آسیبها و انحرافهای اجتماعات فعلی و معمول برکنار است ،بلکه حتی میتواند به محملی
برای زيستن سعادتمندانة آدمی تبديل شود .اين امید به تغییر در طبیعت بشر ،روسو را به
«مدرنِ مدرنها» تبديل میکند و مبنای شکلگیری آن ايدهای از شهروندی است که بخش
اعظم عقل سلیم 1غربی را تا به امروز تحت سیطرة خويش دارد .روسو خود در اين خصوص
مینويسد:

آن کسی که جرأت میکند و وظیفة تأسیس يک ملت 2را بر عهده میگیرد ،بايد احساس

کند که در موضعی است که بتواند طبیعت آدمی را تغییر دهد ،يعنی هر فرد را (که
بهخودیخود يک کل کامل و منفرد است) به بخشی از يک کل بزرگتر تبديل کند ( Rousseau,
.)1987: 163
نتایج فلسفة سیاسی روسو برای ایدة شهروندی
وقتی آزادی را بهعنوان حق بیقیدوشرط آدمی در کنار سودای تغییر در طبیعت بشر در راستای
تأسیس يک اجتماع سیاسیِ کمال مطلوب در معنای روسويی کلمه قرار دهیم ،خطوط اصلی
طرح سیاسی روسو که در رسالة قرارداد اجتماعی منعکس شده است ،آشکار میشود .اگر
بپذيريم که دست کشیدن از آزادی برای انسان به معنای صرفنظر کردن از مقام انسانی خويش

است ،پس طرحی که روسو درصدد ارائة آن است ،بايد معضل «آزادی» و «اقتدار» را با ابداع
چارچوبی کامالً نوآيین ،برطرف سازد .روسو مینويسد :مشکل ،يافتن شکلی از پیوند اجتماعی
است که با تمام نیروی مشترک خويش ،از شخص و از خیرهای هر يک از طرفها ،دفاع و
حفاظت کند؛ و هريک از طرفها در آن ،در عین اينکه خودش با کُل وحدت میيابد ،باز هم
از خودش اطاعت کند ،يعنی بهاندازة قبل ،آزاد باشد .اين آن مشکلی است که قرارداد اجتماعی
برای آن راهحل ارائه میکند (.)Rousseau, 1987: 148
وحدتی که روسو از آن سخن میگويد ،وحدتی آرمانی است که هرگونه دستکاری در آن
به نقض و بیاثر شدن آن منجر خواهد شد .روسو رسیدن به اين وحدت آرمانی را امکانپذير
میداند و همین است که او را به فیلسوفی سراپا مدرن تبديل میکند« .از آنجا که هر فرد
خودش را بهکلی و بهطور تام و تمام [به کل اجتماع] واگذار میکند ،اين شرايط برای هر کسی
يکسان است و چون شرايط برای هر کسی يکسان است ،بدينترتیب هیچکس در دشوار
ساختن اين شرايط برای ديگران نفعی ندارد» ( .)Rousseau, 1987: 148بدين ترتیب برخالف
میثاق هابزی ،در قرارداد اجتماعی روسو چیزی فراتر يا بیرون از ارادة عمومی که مظهر وحدت
1. common sense
2. a people
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ارادههای منفرد اشخاص است ،در کار نیست که طرف قرارداد باشد .بهمحض اينکه گروهی به
هر دلیلی بر گروه ديگری حاکم شود ،اين وحدت نقض میشود و اشخاص حق دارند که بر
بنیاد نقض آزادی طبیعیشان و الجرم مخدوششدن حیثِ انسانیشان ،بر اين اوضاع بشورند و
حقوق اولیة خود را که در وضع طبیعی از آن بهرهمند بودند ،مسترد سازند .با اين حال بايد اين
نکته را مدنظر قرار داد که بنیاد اين شهروندی راديکال در فلسفة سیاسی روسو را بايد در
طرحی ديد که هابز پی افکند .برچیدن ضروری حکومت مطلقه ،به تعبیر پیير منان ،از همان
اصولی استنتاج شد که هابز اينگونه از حکومت را بر آن بنیاد نهاده بود« :دلیل وجودی لوياتان
همانا آرامسازی روابط هموندان جامعه بود .اما رفتهرفته که چنین وظیفهای بهخوبی به انجام
میرسید ،وجود لوياتان نیز بیهوده میگرديد»

(منان:2331 ،

 .)219به بیان ديگر ،میتوان گفت

تبديل شدن قانون طبیعی به حق طبیعی توسط هابز ،بذر فروپاشی حکومت مطلقه را با خود
بههمراه داشت .اين استحاله که به دست هابز رقم خورد ،آنقدر اساسی بود که کارل اشمیت به
نقل از فرديناند تونیس و در توضیح نقش روسو در اضمحالل لوياتان مینويسد:
نظرية هابز از طريق روسو ...بر سرآغازهای انقالب بزرگ فرانسه تأثیر نهاد ....تجديد
ادواری میثاق ملی بهعنوان يک حق طبیعی جاودان برای او [روسو] يک رخداد طبیعی بود؛
بهعبارت ديگر او اجازه داد تا انقالب ،آنگونه که بهوقوع پیوست ،در هیأت و قوارة دولت،
ادغام شود (اشمیت.)291 :2935 ،
به تعبیر ديگر با روسو ،بذر انقالبی فلسفة سیاسی هابز پرورش يافت و انقالب سیاسی و
اجتماعی بهعنوان بخشی از خود فرايند دولتسازی فهمیده شد .اگرچه نتايج اين بحث در نظر

خود هابز مُهلک است و ما را به تیرهبختی وضع طبیعی بازمیگرداند ،با اين حال اصل
امکانپذير بودن تغییر طبیعت بشر که به هیچ روی نزد فیلسوفان مدرن اولیه جايگاهی نداشت،
به ناگاه نظرية حق طبیعی هابز را در بازتفسیر روسويی آن ،به نظرية تمامانقالبی تبديل کرد که
شهروندی جديد و تأکید آن بر مشارکت سیاسی هر عضوی از يک اجتماع مدنی ،تنها يکی از
نتايج دورانساز و تعیینکنندة آن محسوب میشود .شايد بتوان از اين نیز فراتر رفت و به اين
نکته اشاره کرد که از نظر روسو ،آن مرحله ،آن لحظه يا آن آنی که فرد در فعالیتی سیاسی و
اجتماعی با کل يکی و اينهمان میگردد ،يعنی آن لحظهای که فرد همان احساسی را نسبت به
شهر خويش دارد که هر فرد تکافتادهای نسبت به خويشتن دارد (منان ،)213 :2331 ،اين همان
لحظهای است که میتواند بازگردانندة انسانیت ازدسترفتة انسان مدرن باشد .به تعبیری ديگر

میتوان گفت که انسان مدرن برای احیای انسانیت ازدسترفتة خويش راهی ندارد ،جز آنکه به
شهروند روسويی تبديل شود .برای تبديل شدن به شهروندی روسويی بايد سامانی سیاسی را
بهموقع اجرا گذاشت که طی آن هر فرد با پیروی از کل ،در واقع از خويش پیروی کند .اين
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ازآنروست که اگر بنا باشد قانون ،قانون باشد ،نمیتواند بر چیزی جز حق تکیه کند؛
بدينترتیب اگر قانونی در تعارض با ارادة فرد باشد ،آن را نمیتوان قانون نامید ،بلکه اسم آن
را بايد «زور» گذاشت .از سوی ديگر آنچه موجب میشود هر فرد ،ارادة خود را در تعارض و
تباين با ارادة ديگری تلقی کند ،به طبیعت فاسدشدة آدمی در وضع مدنی و سیاسی مدرن
بازمیگردد که البته میتوان و بايد آن را تغییر داد .بدينمنظور بايد شرايطی را ساخت که طی
آن آزادی و الزام با يکديگر ترکیب شوند.
نکتة بسیار مهم ديگر اين است که اگرچه تلقی روسو از مقولة شهروندی در بستر انديشة
سیاسی جديد غربی ،پیوندهای ناگسستنی با فردگرايی هابزی دارد ،در عین حال از برخی
لحاظ اساسی با راهحل لیبرالی متباين است .اين خصلت چندوجهی و مبهمِ فلسفة سیاسی
روسو است که بهجد بايد آن را مدنظر داشته باشیم.
در راهحل لیبرالی انسان از میزانی از آزادی خويش دست میشويد تا مابقی آن را از
معرض تعرض دور نگاه دارد .اما معلوم نیست اين میزان دقیقاً چقدر است .در راهحل لیبرالی،
تنش میان آزادی و وظیفه همچنان بهطور جدی پابرجا میماند .روسو درصدد است تا اين

تنش را که فیلسوفان سیاسی مدرنی چون هابز و الک ذاتیِ مناسبات انسانی و تغییرناپذير
میدانستند ،با ارائة راهحلی راديکال و انقالبی برطرف سازد .در واقع روسو درصدد است تا
«تغییری شايان مالحظه» در آدمی پديد آورد؛ تغییری که سبب میشود او از انسانی فاقد اخالق
به انسانی اخالقی بدل شود ( .)Rousseau, 1987: 150تنها از طريق جايگزينیِ «وظیفه» با «میل و
رغبت شخصی» است که میتوان اجتماعی سیاسی را بر بنیاد انسان اخالقی يا همان شهروند
در معنای روسويی تأسیس کرد .روسو در اينجا به نکتة بسیار مهمی اشاره دارد که میتوان
همنوا با لئو اشتراوس آن را تکیه بر مبنايی در فلسفة کالسیک برای کنده شدن تام و تمام از
کالسیسیسم در فلسفة سیاسی تلقی کرد؛ او میگويد انسان قابلیت منحصربهفردِ
«تعمیمبخشی» 1را دارد .به بیانی ديگر او در اينجا برخالف هابز ،بر وجه لوگوسیک 2انسان
تأکید میورزد .انسان قادر است «من میخواهم» را به «ما میخواهیم» تبديل کند .در واقع
جامعة موردنظر روسو بر بنیاد همین اصل استوار میشود .بر اين اساس هر انسانی که تنها آن
چیزی را اراده کند که همه میتوانند اراده کنند ،اجتماعی از ارادههای مشترک و هماهنگ را
ممکن میسازد .آن اجتماعی از انسانها که بهطور کلی با هم اراده میکنند ،جنگ مجازی همه
علیه همه را از بین میبرند ،جنگی که جامعة لیبرالی فقط نوعی آتشبس در مورد آن به اجرا
میگذارد .ارادة عمومی همانا خیر مشترک است (.)Bloom, 1990: 223
1. generalization
2. logosic
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نکتة بسیار مهم در اينجا اين است که منظور روسو اين نیست که از طريق ارادة عمومی بر
انشقاق میان انسانها تفوق پیدا کند .او میخواهد از بیخ و بنیاد انسانی طراز نوين داشته باشیم
که ارادة عمومی نزد وی ،بیش از ارادة فردی و شخصیاش ،غیرمستبدانه و خیر تلقی شود .اين
کوشش چنانکه گفتیم ،در تقابلی بنیادين با انگارة کالسیک از سیاست و نیز تلقی مدرنهای
اولیه از مناسبات سیاسی میان آدمیان قرار دارد .روسو در اينجا بیشتر از آنکه دل در گرو
کالسیسیسم داشته باشد ،با تمام توان میکوشد تا استلزامات منطقی انگارههای اساسیِ عصر
روشنگری را تا انتها دنبال کند .ندای تبديل جامعه به پیکرهای سراپا عقالنی را میتوان از
البهالی گزارههای روسو شنید .در جامعة روسويی ،اطاعت از ارادة عمومی ،همانا عمل کردن
به شیوهای آزادانه است

(1987: 152

 .)Rousseau,در واقع روسو درست برخالف فیلسوف

افالطونی که بهتنهايی از غار دوکساها بیرون میرفت و برای سامان دادن به امور شهر مجبور
بود به درون غار بازگردد ،بر آن است که انسان میتواند بهواسطة «تمدن» و از راه فعالیتی
تاريخی برای پل زدن میان ارادة جزئی به ارادة عمومی ،زمینهای را فراهم آورد تا همگی بهطور
جمعی از غار دوکساها بیرون آيند و جامعة سیاسی کمال مطلوب را شکل ببخشیم .در واقع
فلسفة سیاسی روسو بهنوعی نشانة آشکار تبديل شدن و به بیانی فروکاسته شدن حقیقت
فلسفی به حقیقتی سیاسی نیز هست .شهروندی در معنای روسويی کلمه ،مستلزم چنین گذاری
است :نزديکی و دوری از ارادة عمومی ،معیار و ضابطة سنجش حقیقت است و شهروندی که
محصول ارادة عمومی است ،از باالترين جايگاه برخوردار میشود ،زيرا اوست که نماد شأن و
مقام واقعی انسان است؛ انسانی که بنا به طبیعت خويش ،آزاد آفريده شده است و تنها در
جامعة موردنظر روسو است که ديگر در زنجیر نیست ،زيرا بهتبع فرمانبرداری از ارادة عمومی،
تنها از خويشتن فرمان میبرد .هر تصمیمی که برای شهر گرفته میشود ،بايد تصمیمی باشد که
فرد آن را ناشی از ارادة خويش بداند .تنها در چنین صورتی است که شهروندی روسويی
محقق میشود .فعالیت مستقیم سیاسی در زمرة مقومات شهروندی روسويی است و در کانون
شیوة زندگی او جای دارد ( )Bloom, 1990: 224اين بدانسبب است که تنها در اين صورت
اصل مناقشهناپذير خودحکومتگری1و خودآيینی

2

تأمین میشود .شهروند روسويی در اين

معنا ،شهروند طبیعی نیست ،بلکه به معنای دقیق کلمه ساخته میشود .اين فرايند ساختن در
واقع فرايندی تربیتی و به بیانی ديگر ،فرهنگی است .اينجاست که روسو جای تمدن 3را به
فرهنگ میدهد .تمدن در نظر او از فسادی نشان دارد که تبلور اصلیاش را در جامعة

1. self-governing
2. autonomy
3. civilization
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ی 1لیبرالیستیِ مدرن میبینیم .اما فرهنگ از سنخی ديگر است.
بورژوايی و مشروطهخواه ِ
فرهنگ با انسان ،آنگونه که بهطور کلی میزيَد سروکار دارد .فرهنگ با سعادت انسان و شیوة
زيست سعادتمندانة او در ارتباط است و بدينترتیب فرهنگ با سیاست روسويی پیوندی وثیق
پیدا میکند .بیسبب نیست که زِو اِم .تراچتِنبِرگ کتاب خود را شهروندسازی :نظرية سیاسی

فرهنگ نزد روسو 2نامیده است .او در مقدمة کتاب خويش به اين نکته اشاره میکند که
«روسو ،بیش از هر فیلسوف ديگری ،متوجه نقش فرهنگ در زندگی سیاسی بود .قرارداد
اجتماعی در نظر او تنها تا جايی میتواند مؤثر باشد که از سوی شبکهای از نهادها و کردارهای
فرهنگی حمايت شود :او برای اشاره به اين وجه از زندگی از اصطالح  9moeursاستفاده
میکند» ( .)Trachtenberg, 1993: 1درواقع فرهنگ در اين معنا همان چیزی است که انسانها را
قادر میسازد تا در جهت عکس شرايط خود در وضع طبیعی ،به آن دسته از تلقیهای بنیادينی
شکل دهند که برای ايجاد يک همکاری سیاسی ضروری محسوب میگردد .کانت بعدها در
جُستار کوچکی که اتفاقاً در آنجا از روسو نیز نام میبرد ،برای نخستینبار از اصطالح «فرهنگ»
در معنايی جديد سخن گفت؛ معنايی که بر تلقی امروزی همة ما از فرهنگ سايه افکنده است.
()Kant, 1991: 229-30
ما از اعتراض روسو به نابرابری اقتصادی میان شهروندان که مقوم سويههای اجتماعی
شهروندی مدرن نیز بود تا حدی سخن گفتیم .اما وجه ديگری از شهروندی روسويی که
ديگرانی چون کانت نیز در جای جای مکتوبات سیاسی خويش بر آن صحه نهادند ،تجلیل از
زندگی سیاسی فعاالنه و به تعبیری زيستن در قامت يک شهروند روسويی است .نفس فعالیت

سیاسی در راستای منافع و مصالح عمومی و نیز دفاع از سرزمین پدری ،4از جمله مهمترين
سويههای شهروندی مدرن است که مرجع اصلی آن را بايد روسو دانست .او بهويژه در بخش
دوم رسالة گفتاری دربارة اقتصاد سیاسی ،ابعاد مختلف اين سويه از شهروندی مدرن را مورد
مالحظه قرار میدهد .درواقع بسط ويژگی میهنپرستی بهعنوان فضیلتی مدرن را میبايست
ماحصلِ کوشش روسو در جهت افزودن بر دامنة تنگ و سلبی شهروندی در معنای هابزیِ آن
و برکشیدنش به سطح فعالیتی تلقی کرد که میتواند معیار و ضابطهای برای سنجش مرتبة
انسانیت ما باشد .اينجاست که شهروندی مدرن در عین آنکه ابعاد اجتماعی پیدا کرده و
1. constitutionalism
2. Making Citizen: Rousseau's Political Theory of Culture
 .9خود نويسنده در توضیح اين اصطالح که معادل واژة انگلیسیِ  moresبه معنای «آداب و رسوم» است ،اظهار میدارد که
برای برجستهکردن نقش آن در ذهن مخاطبان کتاب ،از ترجمة آن به فرهنگ پرهیز کرده است ( Trachtenberg, 1993:
.)261
4. patrie
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بهنوعی با مقولة عدالت اجتماعی پیوند میخورد ،همزمان واجد عناصر پررنگ سیاسی میشود؛
مراد ما از صفت سیاسی در اينجا ،پیرو معنايی که تی .اِچ .مارشال در ذهن دارد ،2ناگسستنی

بودن مقولة شهروندی با فعالیت مستمر سیاسی در راستای تعیین حق سرنوشت است که
امروزه به يکی از اجزاء الينفک شهروندی بدل شده است.
روسو با نقد تلقی حداقلی و به تعبیری سلبیِ لیبرالی از حکومت که میراث هابز و الک

بود ،حکومت را مهمترين مرجع تربیت شهروندان میداند .نزد روسو رسیدن به حقوق
شهروندی با عمل به وظايف شهروندی ،اينهمان میشود .بهزعم روسو «بزرگترين حامی
اقتدار عمومی ،در قلوب شهروندان جای دارد و هیچ چیز در محافظت از حکومت ،نمیتواند
جايگزين اخالقیات شود» ( .)Rousseau, 1987: 115راهحل روسو برای تربیت شهروندان تنها به
کوشش برای تبديل کردن آنها به انسانهايی خوب محدود نمیگردد ،بلکه ايجاد و تقويت
عشق به میهن در دل و جان آنهاست که آنان را به شهروندان مدنظر روسو تبديل میکند.
اينکه به شهروندان بگويیم خوب باشید ،کافی نیست؛ آنها بايد خوب بودن را ياد بگیرند؛
حتی اين نمونة کامل [يعنی خوب بودن] که از حیث بحث ما نخستین درس است ،تنها ابزاری
نیست که بايد به کار گرفته شود؛ مؤثرترين ابزار ،عشق به میهن است ،زيرا همانگونهکه من
پیشتر گفتهام ،هر انسانی زمانی فضیلتمند است که ارادة جزئیِ او از هر لحاظ با ارادة عمومی
همساز باشد ،و ما به شکلی منعندی آن چیزی را اراده میکنیم که کسانی که به آنها عشق
میورزيم آن را اراده میکنند (.)Rousseau, 1987: 119
اين فقره از دو نظر مهم محسوب میشود؛ نخست از اين حیث که روسو تالش میکند تا
با تدوين انگارة مدرن شهروندی و بسط آن با تکیه بر دريافت مدرنهای اولیه ،تمايز قديمی
میان انسان خوب و شهروند خوب را به سود دومی از موضوعیت بیندازد .او در ادامه با
مقايسة سقراط و کاتو ،2به تصريح جانب کاتو را میگیرد ،زيرا او برخالف سقراط که تنها به
سعادت خويش میانديشید ،در پی سعادت همگان بود ( .)Rousseau, 1987: 121اگرچه روسو
در آثار مختلف خود بهگونهای سخن میگويد که استنتاج يک رأی مشخص به سود موضعی
روشن و شفاف را تا حد زيادی غیرممکن میسازد ،با اين حال تمجید او از فضیلت شهروند
خوب را که میهنپرستی مهمترين معیار و ضابطة آن محسوب میشود ،بايد از مهمترين
 .2تی .اِچ مارشال از منظر جامعهشناسی تاريخی ،شکلگیری پديدة شهروندی در غرب جديد را از سدة هفدهم تا سدة بیستم
مورد مالحظه قرار داد و سه جنبة اساسی را برای آن درنظر گرفت :جنبة مدنی ،جنبة سیاسی و جنبة اجتماعی .در واقع بهزعم
مارشال ،شهروندی در غرب از شهروندی مدنی به سیاسی و از سیاسی به اجتماعی تحول پیدا کرده است ( Marshall,
.) 1950: 10-11
 .2سیاستمدار و مورخ رومی ( 291-213ق .م).
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تأثیرات ديدگاههای روسو بر سرنوشت انگارة مدرن شهروندی دانست .سخن بر سر تأثیر
رتوريک روسو بر عقل سلیم جوامع مدرن است .رتوريک روسو از اين حیث رتوريکی
پیروزمندانه است که در نهايت دوری از فعالیت سیاسی و بیتفاوتی نسبت به سرنوشت ملت
را به يکی از نابخشودنیترين رذايل انسانی تبديل کرده است و در مقابل فعالیت سیاسی
دموکراتیک در راستای تأمین مصالح ملی در پرتوی تأمالت او ،نهفقط به جزء الينفک شهروند
خوب ،بلکه به يکی از معیارهای بیچونوچرای انسان خوب در دورة جديد تبديل شده
2

است.
نکتة دوم در فقرهای که نقل کرديم ،تالش روسو برای حل کردن معضل دور افتادن انسان
از وضع طبیعی و تبديل شدن «عشق به خويشتن» به خصلت ويرانگری است که چنانکه گفتیم،
روسو از آن با عنوان  amour-propreياد میکرد .روسو در گفتاری دربارة اقتصاد سیاسی،

میکوشد تا نهتنها خصلت ويرانگر  amore-propreرا از رهگذر اعجاز میهنپرستی يا عشق به
میهن 2از میان ببرد ،بلکه انسان را به مدد آن به سطحی اخالقی بربکشد که بهمراتب از جايگاه
او در وضع طبیعی برتر و باالتر است .بدين ترتیب  amoure-propreکه در وضع مدنیِ پس
از دور افتادن از وضع طبیعی ،به بالی جان آدمی تبديل شده است ،بايد از طريق تربیت جای
خود را به  amour de la patrieيا عشق به سرزمین پدری بدهد .او مینويسد:
ترديدی نیست که بزرگترين اعجازهای فضیلت ،محصول عشق به سرزمین پدری است:
اين احساس پرطراوت و زنده زيبايی هر فضیلتی را ارزانیِ  amoure-propreمیکند و بدان
نیرويی میبخشد که بیآنکه آن را از ريخت بیندازد ،آن را به قهرمانانهترينِ همة عواطف و

احساسات تبديل میکند.)Rousseau, 1987: 119-120( 9

 .2مارک وارِن در بحث از زمینههای ظهور دموکراسی فراگیر و مشارکت وسیع شهروندان در امور سیاسی ،روسو را در صدر
بانیان آن مینشاند« :دموکراسی فراگیر ،در برگیرندة دموکراسی مشارکتی ،سوسیالیسم دموکراتیک و گرايشهای راديکالتر
دموکراسیِ لیبرال است که از روسو ،جان استوارت میل ،تی .اِِّچ .گرين و جان ديويی نشات میگیرد .اينها نظريههايی هستند
که به سود مشارکت فزاينده و ضبط و مهار فزايندهدر امر تصمیمسازیِ عمومی استدالل میکنند ،خواه از طريق دموکراسی
مستقیم در مقیاسهايی خُرد ،يا از طريق پیوندهايی نیرومندتر میان شهروند و نهادهايی که در مقیاسی کالنتر عمل میکنند».
(.)Janoski, 1998: 20
2. amour de la patrie
 .9کانت هم در جستار موسوم به «در باب رابطة نظريه با عمل در حق سیاسی» و در بحث از آزادی انسان بهعنوان نخستین
اصلِ پیشینی ،به تبعیت از دريافت روسو از میهنپرستی مینويسد« :يگانه حکومت قابل تصور برای انسانهای برخوردار از
حقوق ،حتی اگر حاکم ،حاکمی خیرخواه باشد ،نه يک حکومت پدرساالرانه بلکه يک حکومت میهنپرستانه است
( .)imperium non patrenale, sed patrioticumيک تلقی میهنپرستانه ،تلقیای است که براساس آن هر کسی در
دولت ،حتی رئیس آن دولت ،کامنولث را بهعنوان زهدان مادر ،يا سرزمین را بهعنوان زمین پدری مورد مالحظه قرار میدهد،
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روسو در همین بخش دوم از رسالة گفتاری دربارة اقتصاد سیاسی ،مبانی پیوند میان
دريافت خويش از عشق به سرزمین پدری (يعنی سويههای سیاسی شهروندی) و دغدغة
عدالت اجتماعی (يعنی سويههای اقتصادی-اجتماعی شهروندی) را بسط میدهد .روسو اين
سؤال را مطرح میکند که آيا ما میخواهیم مردم را فضیلتمند کنیم؟ برای اين کار راهی
نداريم جز آنکه کاری کنیم تا «آنها به میهن خويش عشق بورزند» (.)Rousseau, 1987: 122
اما مردمانی که میهنشان چیزی بیش از بیگانگان به آنها نمیدهد ،چگونه میتوانند به آن
عشق بورزند؟ اين پرسش بنیادينی است که مبنای مطالبات موسوم به عدالت اجتماعی را
بايد در آن جستجو کرد .اگر بر کسی وظايف وضعِ سیاسی را بار کنیم و او را در عین حال
از حقوقی که در وضع طبیعی داشت ،محروم کنیم (وضع سیاسی موردنظر هابز) ،آنگاه او را
وارد وضعی بدتر کردهايم و الجرم میهن برای او معنايی نفرتانگیز و مضحک خواهد
داشت .اين در حالی است که بهزعم روسو اگر بنیاد وضع سیاسی بر ارادة عمومی استوار
شود ،ديگر بیعدالتی موضوعیت خود را از دست خواهد داد .بیان روسو در فرازهايی از اين
رساله ما را با يکی از مهمترين آغازگاههای آنچه بعدها در ذيل تفکر سوسیالیستی ردهبندی
شد ،آشنا میسازد:
در واقع آيا اين تعهّدِ پیکرة يک ملت نیست که برای نگهداشت پستترين اعضای خويش
همانقدر کار کند که برای هر عضو ديگری از آن ملت؟ و آيا رفاه يک شهروند بايد کمتر از
رفاه کل شهروندان ،هدف مشترک دولت باشد؟ ...بهجای اينکه يک نفر خود را فدای همه کند،
همه به نثار جان و مالشان در راه ديگران متعهد هستند تا جايی که ضعف فردی همواره از
ناحیة نیروی عمومی و هر عضوی [از دولت] از سوی کل دولت ،مورد پشتیبانی قرار گیرد
(.)Rousseau, 1987: 121
مبنايی که روسو با عنايت به انگارة ارادة عمومی برای بنیاد نهادن وضع سیاسی کمال
مطلوب تمهید میکند ،در نهايت همان چیزی است که میهنپرستی را در اين معنايی که از
آن سخن گفتیم ،با «جلوگیری از نابرابری عمیق دارايیها و اموال» ()Rousseau, 1987: 124
میان شهروندان ،به يکديگر پیوند میزند .عبارات رمانتیک روسو را عیناً نقل میکنیم تا
آشکار شود که دريافت کنونی از مقولة شهروندی تا چه پايه از روحی روسويی برخوردار
است:
بنابراين بگذاريد مامِ میهن ،خود را در قامت مادر مشترک همة شهروندان بنماياند .بگذاريد
امتیازاتی که از جانب مام میهن نصیبشان میشود ،او را در چشم آنها [شهروندان] عزيز کند.
زهدان و زمینی که او در آن بالیده است و بايد آن را بهعنوان وثیقة گرانبها به اخالف خويش واگذار کند» ( Kant, 1991:
.)74
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بگذاريد حکومت بخش بزرگی از اجرائیات عمومی را به آنها [شهروندان] واگذار کند تا آنها
احساس کنند که در خانة خود هستند .و بگذاريد قوانین در نظر آنها [شهروندان] ،صرفاً
تضمینهايی برای آزادی عمومی باشد (.)Rousseau, 1987: 123-124
نتیجه
در اين مقاله کوشیديم تا نشان دهیم که انگارة شهروندی مدرن که انگارهای سراپا روسويی
است ،در حقیقت نه در گسست از فلسفة سیاسی مدرنهای اولیه ،يعنی ماکیاولی ،هابز و
الک ،بلکه به يک معنا در تالش برای راديکال کردن مبانی همان فلسفة سیاسی قابل فهم
است .شهروندی مدرن به معنای آن نوع از شهروندی است که با فلسفة سیاسی هابز و قوام

بنیادهای مقولة حاکمیت 1مدرن و درکی بیسابقه از ايدة «فرد صاحب حق» آغاز شد .تالش
روسو در حقیقت تعمیق اين ايدهها و به يک معنا دنبال کردن مبانی شهروندی مدرن تا
نهايت منطقیشان بود .در فلسفة سیاسی روسو بود که جنبههای گوناگون شهروندی مدرن،
يعنی ناسیونالیسم ،مشارکت سیاسی و مساواتطلبی اقتصادی يا عدالت اجتماعی به يکديگر
پیوند خوردند .اين نوع شهروندی مبتنی بر يک آموزة بنیادين بود و آن عبارت بود از
برخورداری اعضای عاقل و بالغ يک جامعة سیاسی از حقوق برابر و مساوی و اين همان

مکانی 2است که نخستین پايههای انگارة شهروندی بر زمین آن استوار شد .اگرچه نقش
روسو در بسط اين مکان و شکل دادن بهصورت نهايی شهروندی در معنای مدرن آن کامالً
محوری است ،در اين مقاله کوشیديم نشان دهیم که برداشت فربه و ايجابی روسو از مقولة
شهروندی تنها در پرتو شرايطی ممکن شد که هابز پیشتر در آستانة تجدد ،تفسیر نحیف و
سلبی خويش را ارائه کرده بود .از منظر اصطالحشناسی تی .اِچ .مارشال ،هابز را بايد
بنیانگذار شهروندی مدرن و به تعبیری «شهروندی مدنی» دانست .منظور ما از شهروندی
مدنی در اينجا شکلگیری نوعی از رابطة حقوقی میان حاکم و حکومتشونده است که طی
آن حکومتشونده به اعتبار برخوردار شدن از يک حق طبیعی که جزء الينفک هستی

اوست ،با حاکم مرتبط میشود .در واقع مبنای شهروندی مدنی در معنايی که ما از آن مراد
میکنیم ،زايش «فرد صاحب حق» بهعنوان کسی است که به موجب آن حق ،در تأسیس نظام
سیاسی ،ولو در مقام نظر ،مدخلیت تام ايفا کرده است .در پی همین تحول عظیم بود که
مرحلة نخست و شايد مهمترين مرحلهای که بهنوعی شرايط امکان بحث از شهروندی در
معنای مدرن کلمه را فراهم آورد ،اتفاق افتاد .روسو بعدها در عین نقدهای بنیادينی که به
برداشت هابز از وضع بشر و طبیعت او وارد ساخت ،بر بنیاد همان شرايطی که پیشتر هابز
1. sovereignty
2. locus
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آن را ممکن ساخته بود ،شکل و شمايل نهايی را به انگارة شهروندی بخشید .او شهروندی
سیاسی (ضرورت مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی) ،ناسیونالیسم و تأکید بر مساوات
اجتماعی (يا ضرورت غلبه بر نابرابریهای بنیادين اقتصادی و اجتماعی) را بهعنوان
مهمترين ارکان شهروندی مدرن در هم ترکیب کرد .بدينترتیب فهم جايگاه مقولة شهروندی
در فلسفة سیاسی روسو بر ما آشکار میسازد که انگارة شهروندی در غرب ،علیرغم فراز و
نشیب ها و اختالفات مهمی که بر سر تفسیر آن میان فیلسوفان مدرن در جريان بوده و است،
يک عصبِ واحد دارد و آن «ايدة فرد صاحب حق» است؛ انگارهای که بهواسطة توفیق
حامالن فلسفة جديد در بهرهگیری از رتوريکی نیرومند ،به بخشی از عقل سلیم 2جامعة
غربی تبديل شد و در عمل توانست سر و شکلی نهايی انگارة شهروندی را تعیین نمايد.
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