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سخن ناشر
نسـینا در زندگینامـۀ خودنوشـتش تعر یـف میکنـد کـه چهـل بـار مابعدالطبیعـۀ
اب 

ً
ارسـطو را خوانـد و مطلقـا از آن چیـزی درنیافـت ،تـا اینکـه بـا خوانـدن رسـالۀ بسـیار

تمامی زوایای این اثر برای او روشـن
مختصر فارابی با عنوان اغراض مابعدالطبیعه
ِ

گشـت .کوشـش تمثیلگونـۀ او حکایـت از ایـن میکنـد کـه خواننده راهـی طوالنی تا
فهـم متـن کالسـیک در پیـش دارد و در ایـن راه نیازمنـد راهنماسـت .امـا تالش برای
نهـا ،و بـرای مـا فارسـیزبانان خوانـدن ترجم ههـای فارسـی آنهـا،
خوانـدن ایـن مت 
یشـود و فهـم عمیـق و دقیـق ،رفتهرفتـه،
یسـرانجام کشـیده م 
اغلـب بـه مسـیری ب 
جـای خـود را بـه ساد هسـاز یهای مبتـذل میدهـد .رفتـن بـه سـراغ ایـن متـون دشـوار
ل ممتنـع اسـتیصالی بـه بـار میآورد که ایبسـا خواننده را بـه بازنگری و
و گاهـی سـه 
ـری ایـن متـون بیندازد .خوانندۀ پرتالش ا گـر از دام این تردیدها
تردیـد در بـارۀ فهمپذی ِ

ـون درجـه دوم روی مـیآورد و بـه آثـار شـارحان و مفسـران
بیـرون آیـد ،بـه مطالعـۀ مت ِ
ـان شـروح مطـول و پرجزئیـات سـرگردان میشـود و از
رجـوع میکنـد و مد 
تهـا در می ِ
قضـا خـود ایـن شـروح را نیازمنـد راهنمـا میبینـد .سـرانجام ،پـس از دلکنـدن از این
تالشهای َمدرسی و روشمند و دردسرهای بیحاصل ،نوبت به تفرج در آثار درجه
سـومی میرسـد که بیان شسـتهرفته و سـادهای از سـیر تفکر یک متفکر میدهند و
اغلـب حاصلـی جـز فروکاسـتن وجوه اندیشـۀ او در قالب کلیشـههای سـادهانگارانه
ندارنـد ،آثـاری کـه ،ب هجـای قـدم اول بـودن ،مهـر ختامـی بـر جسـتوجوهای فکـری
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خواننـده میزننـد .بدینترتیـب خواننـده یـا از صرافـت خوانـدن متـن کالسـیک
نهـا بینیـاز میبینـد .درسگفتارهـای دانشـگاهی،
میافتـد یـا خـود را از خوانـدن آ 
فهـای بهاصطلاح انتقـادی ،همگـی ،در رجـوع بـه
مقـاالت علمیپژوهشـی و تألی 
ً
ایـن آثـار درجـه دوم و سـوم و در تظاهـر بـه رجـوع بـه آثـار اصلـی کـه عمدتـا رونوشـتی
از اسـتنادات شـرحها و مقدمههاسـت -بـا یکدیگـر شـریکاند .حاصـل آنکـه آثـار
یشـوند و ایـن منابـع اصلـی بازخوانیهـای مؤلفانـه یـا
کالسـیک هرگـز خوانـده نم 
یشـوند.
منتقدانـه ب همـرور فرامـوش م 
بهـای مجموعـۀ «راهنمـای متـون کالسـیک» چیزی اسـت در میانـۀ این دو
کتا 
شـیوۀ تقـرب بـه متـن؛ نـه شـرح و تفسـیری مفصـل اسـت و نـه ادعـای آسـانکردن تمـام
دشـوار یهای متـن را دارد ،بلکـه قـرار اسـت نقشـهای باشـد بـرای گـذر از پیچوخـم
متـن .ایـن مجموعـه در انتشـارات کانتینیـوم بـا عنـوان  Reader’s Guidesو بـا هـدف
فراهمکردن مقدمهای روشن و مختصر برای متون کالسیک در ادبیات و فلسفۀ غرب
کاری خود شناختهشده
تهیه شده است.
ِ
نویسندگان این مجموعه هر یک در زمینۀ ِ
بهـا نیز دارای دانشـی در حد کارشناسـی
ـب اعتبـار هسـتند و مخاطـب کتا 
و صاح ِ
و کارشناسی ارشد در رشتههای مرتبط در نظر گرفته شدهاند .این کتابها خواننده

کتـاب راهنمـا
ـاب اصلـی و بـه رفتوبرگشـت میـان
ِ
را دعـوت میکننـد بـه خوانـدن کت ِ
کتـاب
مقدماتـی
و کتـاب اصلـی .بنابرایـن خواننـده بایـد پـس از خوانـدن بخشهـای
ِ
ِ
راهنمـا ،بـه سـراغ متـن اصلـی بـرود و ابتـدا بـا داشـتههای ابتدایـی خـود بـا متـن مواجهه

شـود؛ سـپس کتـاب راهنمـا را بـاز کند و توضیحـات مربوط به آن بخـش را بخواند؛ این
توضیحـات مقاصـد اصلی اندیشـمند را توضیح میدهند و پیوندهـای هر بخش را با
یسـازند و بهندرت وارد تفسـیری خاص از متن میشـوند؛ در
نظام تفکر او مشـخص م 
مرحلـۀ آخـر نیـز خواننـده دوبـاره بـه متـن اصلی رجـوع میکنـد و با دانشـی افـزون دوباره
بـرای حـل معماهای متن میکوشـد.
بخـش اول
بهـای ایـن مجموعـه از سـاختاری واحـد پیـروی میکننـد .در
کتا 
ِ

هـر کتـاب بـه زمینـه و زمانـۀ نوشت هشـدن اثـر پرداختـه شـده اسـت ،یعنی تالش شـده

سخنناشر

آثـار
اسـت تـا متـن در ِ
درون بافتـار فکـری و تاریخـی خـود قـرار گیـرد تـا نسـبت اثـر بـا ِ
ـت آن بـا منظومـۀ معرفت ِـی پیشـینیان مشـخص گـردد.
گذشـتگان و پیوسـت و گسس ِ
ـش دوم مضامیـن اصل ِـی اثـر بـه بحـث گذاشـته شـده اسـت تـا خواننـده فهمـی
در بخ ِ

متن اصلی شـود.
اجمالـی از موضوعـات و مطالـب کتـاب پیـدا کـرده و آمادۀ ورود به ِ
در بخـش سـوم ،نویسـنده از مقدمـات عبـور کـرده و وارد خـود متـن میشـود .در ایـن

شهـا ،قسـمتها ،بندها و
لهـا ،بخ 
بخـش ،نویسـنده بـا تفکیـک متـن اصلـی بـه فص 
حتـی جمل ههـا گا مبـهگام خواننـده را بـا خـود همـراه میکنـد و میکوشـد تـا هـم روایتـی
نسـبت
تکوینـی از چگونگ ِـی شـکلگیری و بس ِـط اید ههـا بـه دسـت دهـد و هـم ربط و
ِ
ـرات فکـری و تاریخـی
منطقـی آ 
ـش چهـارم ،نویسـنده بـه تأثی ِ
نهـا را بـکاود .در بخ ِ
یپـردازد .در انتهـای هـر بخـش از کتـاب ،پرسـشهایی پژوهشـی
کتـاب مـورد نظـر م 
نیـز طـرح شـدهاند تـا هـم خواننـده بتوانـد مطالـب فصـل را جمعبندی کنـد و هم خود
در آینـده بهنحـو مسـتقل ایـن پرسـشها را مبنـای تحقیقـش قـرار دهـد .در انتهـای هر
کتـاب نیـز راهنمـای مطالعـۀ آثار مرتبط آمده اسـت که خواننده میتوانـد آن را مبنای
مرحلـۀ بعـدی مطالعـه و تحقیقـات خـود قـرار دهد.
انتشـارات ترجمـان علـوم انسـانی امیـدوار اسـت بـا ترجمـه و انتشـار ایـن آثـار
قدمـی در مسـیر اندیشـیدن سـنجیده بـه اندیشـههای سـنجیده را برداشـته باشـد.
نهـا عـاری از نقـص نیسـتند،
بهـای ایـن مجموعـه و نیـز ترجم ههـای آ 
هرچنـد کتا 
امـا تالشـمان ایـن بـوده اسـت کـه پژوهشـگران علـوم انسـانی را از طرفـی بـه خوانـدن
نهـای اصلـی متفکـران و از طرفـی بـه تلاش بـرای تفکـر بـه ز بـان فارسـی تشـویق
مت 
کنیـم؛ و امیدوار یـم مخاطبـان ایـن آثـار نیـز بـا نگاهـی نقادانـه مـا را همراهـی کننـد.
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مقدمه
کتـاب قـرارداد اجتماعـی یکـی از مهمتریـن و تأثیرگذارتریـن آثـاری اسـت کـه تـا کنـون
در فلسـفۀ سیاسـی نگاشـته شـده اسـت .ایـن کتـاب از زمـان انتشـارش ،سـال ،1962
نقـدر کـه سـر شـوق آورده ،خشـمگین کـرده ،رنجانـده ،الهـام
مخاطبانـش را ،هما 
ً
بخشیده و ناامید ساخته است .قرارداد اجتماعی ،هرچند نسبتا موجز و خوشخوان
نگاشـته شـده ،کتابـی نیسـت کـه بهآسـانی درک شـود .علیرغـم مهارتهـای بالغـی
تهـای بـه یادماندنـی ،ایدههایـی کـه او بـه بحـث
روسـو و اسـتعداد او در خلـق عبار 
گذاشـته ایدههایـی عمیـق و غامضانـد .مسـئلۀ اصلـی روسـو جایـگاه مناسـب فـرد در
یتـوان نهادهای سیاسـی را
اجتمـاع و ،ب هطـور خـاص ،ایـن موضـوع اسـت کـه چگونه م 
نهـا سـامان داد .همانطور که
بـه بهتریـن نحـو بـرای شـکوفایی شـهروندان و کامیابی آ 
خواهیـم دیـد ،روسـو در پاسـخ بـه ایـن سـؤال از نظر یـ های دقیـق و بدیـع در بـاب ماهیت
انسـان و روانشناسـی بهر ه میبرد که درک اسـتداللهای سیاسـی او بدون توجه به آن
نظریه دشـوار اسـت .اهداف روسـو بلندپروازانه اسـت :او میخواهد نشـان دهد چگونه
انسـانها میتوانند را ه و رسـمی از زندگی پیدا کنند که بهواسـطۀ آن اسـتعداد طبیعی،
برای [نیل به] رضایت اخالقی ،هم محقق شـود و هم افزایش یابد .اگرچه پاسـخهایی
که او بیان میکند بههیچوجه همۀ مخاطبان را قانع نمیکند ،متن کتاب مشحون از
بصیرتهایی دربارۀ وضعیت بشـر و نیروهای حاکم بر آن اسـت و به همان اندازه که
آموزنـده اسـت چالشانگیـز و دشـوار اسـت.
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تصـور غالـب بـر ایـن اسـت کـه اید ههـای سیاسـی روسـو بیشازحـد واجـد عناصـر

ناسـازگار اسـت ،آ نقـدر کـه نمیتوانـد بهتمامـی قانعکننـده باشـد و ،هرچنـد قـرارداد
نقـدر منظـم نیسـت کـه بتوانیـم آن را
تهـای بدیعـی اسـت ،آ 
اجتماعـی حـاوی بصیر 
یشـک ،از نظر مـن ،چندین مثال وجـود دارد
بهمثابـۀ یـک کل منسـجم جـدی بگیر یـم .ب 
ً
از جاهایـی کـه روسـو ظاهـرا فحـوای دیـدگاه هایـش را دربـارۀ موضوعـات مهمـی در نقـاط
مختلـف متـن تغییـر مـی دهـد (همچـون توفیـق احتمالـی خودسـامانگری حکومـت).
فهـای پراکنـد ه و موجـز از مفهـوم اساس ِـی خو دسـامانگری 1حکومت
عالوهبرایـن ،توصی 

یشـود ب هسـختی
نگـذار موجـب م 
و مفاهیـم مهمـی همچـون ارادۀ عمومـی و نقـش قانو 
ً
بتوانیـم تصویـری کاملا قانعکننـده از ایـن مفاهیـم بـه دسـت آور یـم .باوجوداین ،امیـدوارم
در این راهنمای خواندن نشـان دهم تا چه میزان ایدههای سیاسـی و روانشناسـانۀ روسـو
در امتـداد هـم قـرار دارنـد .مـن نیـز همچـون بسـیاری از شـارحان روسـو ایدههایـی را نقطـۀ
عزیمـت خـود قـرار دادم کـه او در دو اثـر مهـم قبلـی خـود ،گفتـار در بـاب علـوم و فنـون 2و
گفتـار در بـاب منشـأ نابرابـری ،3بیـان کـرده اسـت .ا گـر اسـتدالل روسـو در ایـن رسـالهها را
یشـوند.
درسـت درک کنیـم ،فـراز و نشـیبهای قـرارداد اجتماعـی بامعناتـر م 
لهـای آن فاصلـه گرفتـهام،
کبـار از ترتیـب فص 
در مـورد متـن کتـاب فقـط ی 
ً
کتـاب چهـار کاملا
جایـی کـه بـه نظـرم بحـث از ارادۀ عمومـی در دو بخـش ابتدایـی
ِ
مرتبـط اسـت بـا معرفـی آغاز یـن کتـاب دو .ب هجـز ایـن ،هـر بخـش راهنمـای خوانـدن
بحـث هـر
منطبـق اسـت بـا یـک فصـل یـا فص 
لهـای متوالـی از متـن اصلـی .در پایـان ِ
یک از چهار بخش کتاب ،خالصهای کوتاه و مجموعه سؤاالتی تمرینی وجود دارد.
لهـا از قـرارداد اجتماعـی بـا عالمـت پرانتـز و ب هشـکل اختصـار بـه ایـن ترتیـب
نقلقو 
میآینـد( :ق ،ک ،ف) [قـاف عالمـت اختصـاری قـرارداد اجتماعـی ،کاف عالمـت
اختصـاری کتـاب و ف عالمـت فصـل اسـت] .منبـع سـایر ارجاعـات و توضیحـات
1. self-regulation
2. Discourse on the Sciences and Arts
3. Discourse on the Origin of Inequality

مقدمه

تکمیلـی در انتهـای هـر فصـل ذکـر شـدهاند .بـا اینکه ترجمههای انگلیسـی بسـیاری
از کتـاب قـرارداد اجتماعـی موجـود اسـت ،در سرتاسـر کتـاب از ترجمـۀ موریـس
کرنسـتون 1اسـتفاده شـده اسـت .جزئیـات ایـن آثـار و دیگـر آثـاری کـه در ایـن کتـاب
ذکـر شـده در فصـل آخـر بـا عنـوان مطالعـۀ تکمیلـی آمـده اسـت.

2

در آماد هسـازی ایـن کتـاب از آثـار متعـددی کـه در بـارۀ روسـو نوشـت ه شـده

بهـر ه بـردهام .مهمتریـن ایـن آثـار دیکشـنری روسـو 3و روسـو :مقدمـهای بـر نظری ههـای
5
روانشناسـانه و اجتماعـی و سیاسـی او 4بودهانـد کـه هـر دو اثـر نیکـوالس دنـت
ب روسـو از سـری کتابهای «اسـتادان پیشـین» 6نوشـت ۀ رابرت واکلر 7و
هسـتند؛ کتا 
کتـاب روسـو و قـرارداد اجتماعـی 8اثـر کریسـتوفر برتـرام ،9هـر یـک ،کمـک گرانبهایی
در تفسـیر بعضـی اسـتداللهای غامـض روسـو کردهانـد و مـن مدیـون همـۀ ایـن آثـار
هسـتم .البتـه مسـئولیت هـر اشـتباه یـا سوءبرداشـتی بـا خـود مـن اسـت.
بخ ْ
ـت بسـیار بـا مـن یـار بوده اسـت که در خالل نـگارش این کتـاب از حمایت
دوسـتان و خانوادهام برخوردار شـوم و به این خاطر بسـیار سپاسـگزارم .بهطور خاص
10

کهـای کریسـتوفر وارن و دکتـر ِلیـن 11لـو هسـتم؛ ایـن دوسـتان کسـانی
قـدردان کم 
بودنـد کـه سـخاوتمندانه در بـار ۀ پیشنو یـس ایـن اثـر اظهـار نظـر کردنـد .همچنیـن
12

13

14

بـه تـام کر یـک و سـارا داگالس در انتشـارات کانتینیـوم بـه خاطـر سـعۀ صـدر و
نشـدۀ کتـاب مدیـون هسـتم.
راهنماییهایشـان در تهیـۀ نسـخۀ ماشی 
1. Maurice Cranston

 .2کتـاب قـرارداد اجتماعـی (متـن و در زمینـۀ متـن) ،ترجمـۀ مرتضـی کالنتریـان ،بهعنـوان مرجـع ترجمـۀ فارسـی
در نظر گرفته شـده اسـت .بنابراین پس از ذکر (ق ،ک ،ف) ،که منبع ارجاع در نسـخۀ انگلیسـی کتاب اسـت،
مختصـر نـام مترجـم محتـرم و شـمارۀ صفحـۀ آن نقلقـول در ترجمـۀ فارسـی نیـز بهصـورت [م.ک ،.صفحـه]
میآیـد [مترجـم].

3. A Rousseau Dictionary
4. Rousseau: An Introduction to his Psychological, Social and Political Theory
			5. Nicholas Dent
10. Christopher Warne
			6. Past Masters series
11. Iain Law
			7. Robert Wokler
12. Tom Crick
8. Rousseau and the Social Contract
13. Sarah Douglas
		9. Christopher Bertram
14. Continuum
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[]1

زمینه
فضای سیاسی و فکری
ْ
سیاسـی اروپا
ژان ژاک روسـو در دورهای میزیسـت که تغییرات شـدید اجتماعی و
را فراگرفتـه بـود .او در سـال  1712و در آخریـن سـالهای زمامـداری لویـی چهاردهم،
نمونـۀ بـارز پادشـاهی مسـتبد و خودکامـه ،بـه دنیـا آمـد .در سـال  1778و فقـط ده
سـال پـس از مـرگ روسـو ،انقالبی ْ
ـون زنـدان باسـتیل را و یـران کردنـد و فاتحـۀ نظـام
نهـای انقلاب صنعتـی بنـا
پادشـاهی را در فرانسـه خواندنـد .در عصـر روسـو بنیا 
شـد ،ماشـین بخـار اختـراع شـد و سـیاحان اروپایـی مرزهـای اسـتعمار و تجـارت را
جلال
بـه آسـیا ،آمر یـکای شـمالی ،و اقیانوسـیه گسـترشدادنـد .در هنـر ،شـکوه و
ِ
ـاروک بـاخ و رامـو 1آرامآرام جایـش را بـه درخشـش پرجذبـۀ موتسـارت و
ـبک] ب ِ
[س ِ
هایدن 2داد و ،در همین هنگام ،در ادبیات ،قالب جدید و تمامعیاری به نام رمان

1. Rameau
2. Haydn
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در آثار سـوئیفت 1و فیلدینگ 2و ولتر تثبیتشـد .در این دوران بود که فیلسـوفان و
اندیشـمندانی همچون دیوید هیوم ،آدام اسـمیت ،جان ال ک ،بنجامین فرانکلین،
نسـازی بـه مسـائل متافیزیـک ،دیـن ،اقتصـاد،
و ایمانوئـل کانـت پاسـخهای دورا 
اخلاق ،و نظر یـۀ سیاسـیدادند.
یهـای برجسـتۀ زندگانـی روسـو ورود او بـه بسـیاری از ایـن حوزههای
یکـی از ویژگ 
ل عمـر خـود ،همانقدر کـه باعنوان اندیشـمندی
ت اسـت .روسـو در طـو 
متنـوع فعالیـ 
یشـد ،در مقـام داسـتاننویس ،آهنگسـاز و نمایشـنامهنویس نیـز
سیاسـی شـناخته م 
بنـام (یـا بدنـام) بـود .موضوعـات کتـاب قـرارداد اجتماعـی ،بهواسـطۀ ایدههـای روسـو
دربـارۀ سرشـت بشـر و اسـاس مشـروعیت اجتمـاع ،اکنـون از دسـتاوردهای بسـیار
کهـای شـایان توجهـی بـه توسـعۀ
یشـوند؛ او همچنیـن کم 
مشـهور او محسـوب م 
ً
ادبیـات ،موسـیقی و رو یـ ۀ تعلیـ م و تربیـت کـرد .روسـو ب هجـای آنکـه صرفـا سلایق و
دلمشغولیهای زمانۀ خودش را منعکس کند آنها را به چالش میکشید .او همیشه
هـم مـورد پذیـرش جر یـان غالـب فکـری جامعـه نبـود و اغلـب خـودش را بـا ترکیبـی از
یکـرد .باوجودایـن ،پـس از مرگـش اعتبـار
رادیکالیسـم و بدگمانـی بـه دیگـران منـزوی م 
و یـژهای کسـب کـرد .روسـو را امـروزه بهعنـوان یکـی از معمـاران اصلـی عصـر روشـنگری
ارو پـا و فیلسـوف سیاسـی برجسـتهای میشناسـند.
نگاهـی گـذرا بـه بعضی جنبههای زندگانی روسـو برای ارزیابی میـراث فکری او
مفیـد خواهـد بـود .اولیـن جنبـ ه موفقیـت علـوم طبیعـی و اعتبـار فزاینـدۀ آن در عصـر
لکـرده (بیشـتر مـردان) و خالصییافتـه از تعارضـات
روسـو بـود .انسـانهای تحصی 
ً
مخـرب دینـی و نظـام ملوکالطوایف ِـی کمرم ِـق قـرن پیـش در عصـری نسـبتا سرشـار از
صلـح و ثـروت ،در گسـترۀ تمامـی رشـتهها ،نـوآوری و ارتقـای اختراعـات را سـرلوحۀ
کار خو یـش کردنـد .در مرا کـز جمعیتـی بزرگـی همچـون پار یـس و لندن تبـادل ایدهها
هیـچگاه بـه گسـتردگی آن زمـان نبود.
1. Swift
2. Fielding
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پیشـرفتهای نظـری در فیز یـک و شـیمی و ریاضیـات ،کـه در سـالهای قبـل
حاصـل شـده بـود ،راهحلهایـی عملیاتـی بـرای مشـکالت کشـاورزی ،حملونقـل،
ـت اندیشـۀ انتقادی،
معمـاری و پزشـکی فراهـم کـرده بـود .بـه عقیـدۀ بسـیاری کاربس ِ
ً
پرسشگر و منطقی تقریبا راهحل هر نوع مشکلی بود .در تضادی آشکار با عصر ما،
کـه شـکاکیت و بدبینـی بـر آن حا کـم اسـت ،بیشـتر روشـنفکران روزگار روسـو شـیفتۀ
امـکان پیشـرفت بیشـتر و ارتقـا بودنـد .کشـف جهـان گسـتردهتر و کمتـر توسـعهیافتۀ
خـارج از ارو پـا عقیـدۀ روشـنفکران اروپایـی را دربـارۀ زندگی در جامعـهای که از حیث
یکـرد.
فنـاوری پیشـرفته و بالنـده و قدرتمنـد اسـت بهطورکلـی تقو یـت م 
همگام با پیشرفتهای علمی ،دگرگونیهای شگرفی نیز در اندیشۀ اجتماعی
نگرش جستوجوگر اندیشمندان ،که به اختراع
و اخالقی در حال وقوع بود .روحیه و
ِ
فناور یهای تأثیرگذار در آن عصر منجر شـده بود ،تمایل داشـت در عرفهای دینی

و سیاسـی ریشـهدار نیـز تردیـد کنـد .ب هطـور خـاص ،تعـداد انـدک امـا تأثیرگـذاری از
صاحبنظـران ،کـه ترسـی از مجـازات اخـروی یـا دنیوی نداشـتند ،کنترل کلیسـاهای
ن بردنـد .در پار یـس ،تعـداد معـدودی
رسـمی بـر اشـاعه و القـای تعالیـم اخالقـی را از بیـ 
ْ
1
ـنفکران نمونـۀ اعلای این روحیۀ گسـتاخانه بودنـد .آنها را بهعنوان «فیلـوزوف»
از روش
یشـناختند .یکـی از مهمتریـن اعضـای ایـن جنبـش دنـی دیـدرو بـود .دیـدرو کسـی
م 
بـود کـه مانیفسـت بـزرگ عصـر روشـنگری ،یعنـی دایرةالمعـارف ،را رهبـری میکـرد.
دیـدرو و همکارانـش ،علاوه بـر پـروژۀ جاهطلبان هشـان یعنـی تهیـۀ فهرسـت وضعیـت
ـش انسـانی معاصـر ،بـا نـگارش مجموعـه مقال ههـای متنوعـی بردباری دینـی را
کلـی دان ِ
مطـرح میکردنـد .معتقـدات اصلی کلیسـا ،همچون هر مجموعه اعتقـادات دیگری،
یشـد .اینکـه چنیـن کتابـی [یعنـی
در فراینـد موشـکافی عقالنـی آزمـوده و تحلیـل م 
دایرةالمعـارف] درنهایـت امـکان انتشـار یافـت حا کـی از ایـن بـود کـه قـدرت کلیسـا در
سـرکوب انتقـادات ،از زمـان جنگهـای مذهبـی بـه ایـن طـرف ،رو بـهزوال رفتـه بـود.
1. Philosophes
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باوجوداین ،مقاومت قابلتوجهی در برابر بسـیاری از این ایدهها وجود داشـت و دیدرو
همـواره از سـوی مقامـات کلیسـا در فرانسـه تحـت هجمـه و پیگـرد و آزار بـود.
البتـه ایـن بحـث کـه آزادی انتقـاد امـر مطلوبـی اسـت یـا خیـر بحـث مهمـی
بـود ،همانطـور کـه هنـوز هـم اسـت .مقامـات سیاسـی اروپا ،کـه بیشترشـان حداقل
بخشـی از قدرت خود را از همکاری با نهادهای دینی کسـب کرده بودند ،در پاسـخ
بـه کنجـکاوی بیوقفـۀ فیلوزوفهـا و افـرادی از ایـن قمـاش بـه چنـد گـروه تقسـیم
شـدند .فریدریـش دوم ،1کـه از حاکمـان دلسـوز پـروس بـود ،اصالحاتـی در زمینـۀ
آزادی بیشـتر اندیشـه و بیـان ایجـاد کـرد .دیگـر حاکمـان ،همچـون لویـی پانزدهـم،2
در برابـر عقایـد مخالـف بـا احتیـاط بیشـتری مقاومـت میکردنـد .بهرغـم اینکـه
تعـدادی از نویسـندگان دورهگـرد همچـون دیـدرو برای آزادیهای بیشـتر اجتماعی و
فکـری مبـارزه میکردنـد ،مجموعـه عقایـد قدرتمنـدی نیـز وجود داشـت کـه از قواعد
مسـتبدانه و محافظهکارانـه دفـاع میکـرد .هوگـو گروسـیوس ،3نظریهپـرداز سیاسـی،
کسـی کـه اغلـب روسـو از او نقلقـول میکنـد ،قائـل بـه مرجعیـت حقـوق شـهریاران
بـود .گروسـیوس اسـتدالل میکنـد کـه شـهروندان یـک دولـت حقـوق خـود را در ازای
حمایـت از جـان و اموالشـان بـه حاکـم واگـذار میکننـد و بنابرایـن هیـچ توجیهـی
بـرای قیـام علیـه رژیمهـای اسـتبدادی و سـرکوبگر وجـود نـدارد.

1

عصـر روسـو از آن اعصـار بـا آشـفتگی فکـری بـود .در ایـن عصـر نیروهـای
قدرتمندی که زمین هسـاز تغییر و دگرگونی بودند (فناوری ،سکوالریسـم ،اصالحات
سیاسـی) در برابـر نیروهـای قدرتمنـد سـنت و ثبـات (کلیسـا و حکومـت سـلطنتی)
صف کشـیدند .از بسـیاری از جوانب ،سـنگ بنای اروپای مدرن بهنحو محسوسـی
ً
در ایـن زمـان نهـاده شـد .در آن زمـان ،اصلا مشـخص نبود که این پـروژه چیزی غیر از
یـک مرحلـۀ گذار باشـد ،هرچند ایدههای بسـیاری از اصالحطلبـان بعدها در ایجاد
1. Frederick II
2. Louis XV
3. Hugo Grotius
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نهـا هسـتیم نقشـی اساسـی ایفـا کـرد.
نها دهـای اجتماعـیای ،کـه مـا امـروز شـاهد آ 
نطـور کـه خواهیـم دیـد روسـو ،بهخصـوص قـرارداد اجتماعـی ،سـهم بسـزایی در
هما 
ایـن تضـارب آرا داشـت.

زندگی و آثار
روسـو ،بـا هـر معیـاری کـه حسـاب کنیـم ،شـخصیتی خار قالعـاده داشـت .او فراتر از
لکـردۀ مـؤدب و گوشهنشـین بـود .سـفرهای بسـیاری در طـول زندگـی
کلیشـۀ تحصی 
ً
ی از آنانـی
یقـرارش (و بعضـا نارضایتـ 
پرحادثـۀ خـود رفـت و ذهـن جسـتوجوگر و ب 
نهـای گونا گـون میکشـاند .دغدغههـا و عقایـد
کـه او را رنجانـده بودنـد) او را بـه مکا 
ً
جـدی و بعضـا بهـتآور روسـو توجـه همعصرانـش را بـه خـود جلـب میکـرد ،هرچنـد
تهـای سرسـختانهای را نیـز پدیـد مـیآورد .او ،بهخاطـر ایدههـای انقالبـی
مخالف 
حشـده در آثـارش و همچنیـن رفتـار نامنظـم و آشـفتهاش در امـور و روابـط فردی،
مطر 
افـکار
شـخصیت مناقشـهبرانگیزی داشـت .درواقـع ،همـوار ه رابطـۀ تنگاتنگـی میـان
ِ
پیوسـته در حـال تغییـر روسـو و زندگـی شـخصی پرتالطمـش وجـود داشـته اسـت.
دسـتکم نگاهـی گـذرا بـه زندگانـی او قبـل از پرداختـن بـه افکارش مفیـد خواهد بود.
غنیتریـن منبـع اطالعاتـی کـه در بـارۀ زندگـی روسـو وجـود دارد زندگینامـۀ
ً
خودنوشـت اوسـت بـا عنـوان اعترافـات .1ایـن کتـاب حجیـم شـرح بیپـرده و بعضـا
بسـیار سـرگرمکنندهای از شـکلگیری شـخصیت و افکار روسوسـت .آثار دیگری نیز
وجـود دارد کـه او در اواخـر عمـر خـود نگاشـته اسـت .بعضـی از ایـن آثـار بیانـی تنـد و
نهـا را بـرای اثبـات حقانیـت خـود نوشـته اسـت و برخی نیز
اعتراضـی دارنـد و روسـو آ 
خردمندانـه و ژرفانـد .همـۀ ایـن آثـار از مـردی حکایـت میکننـد کـه بیوقفـه درگیـر
مسـائل بغرنج روابط انسـانی اسـت :ماهیت بنیادین انسان چیست؟ امور اجتماعی
ِ
انسـانها چگونـه بـه بهتریـن نحـو سـامان مییابـد؟ موانـع پرورانـدن اسـتعدادهای
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21

22

راهنمای خواندن ‘قرارداد اجتماعی’ روسو

ش ب هشـدت از کاسـتیهای پاسـخهای
انسـ انها چیسـت؟ روسـو در زندگینامـها 
دیگـران بـه ایـن سـؤاالت انتقـاد میکنـد ،هرچند نارسـاییهای پاسـخهای خـود را نیز
از یاد نمیبرد .در بدترین حالت ،روسـو شـخصی درخودفرورفته و مبتال به بدگمانی
اسـت و ،در بهتریـن حالـت ،شـخصی اسـت کـه بـا فراسـت و وضوحـی فوقالعـاده
در بـارۀ کاسـتیهای انسـانی و ظرفیـت آدمـی بـرای پیشـرفت اظهـار نظـر میکنـد .این
بهـای روسـو ،بهو یـژه قـرارداد اجتماعی ،هسـتند.
مضامیـن مهمتریـن مضامیـن کتا 
ً
روسـو قـرارداد اجتماعـی را تقریبـا در اواخـر عمـرش یعنـی سـال  1762نگاشـت و
ً
شـهرتش بهعنـوان فیلسـوفی سیاسـی را عمدتـا مدیـون ایـن کتـاب اسـت.
بـه نظـر میرسـد عالقـه بـه مسـائل سیاسـی خیلـی پیشتـر از اینهـا در او
تشـهری
وجـود داشـت .روسـو در سـال  1712در ژنـو بـه دنیـا آمـد .ژنـو در آن زمـان دول 
مسـتقل بـود کـه بـر اسـاس خطمشـیهای جمهور یخواهانـه اداره میشـد؛ جـان
برعکـس
کالویـن ،1الهـیدان پروتسـتان ،ایـن خطمشـیها را وضـع کـرده بـود .درسـت
ِ
ً
تهـای سـلطنتی موروثـی کـه تقریبـا بر سرتاسـر اروپا حا کـم بودند ،ژنـو را گروهی
حکوم 
نگـذاری اداره میکردنـد ،شـوراهایی کـه اعضایـش را شـهروندان ژنـو
از شـوراهای قانو 
ً
متمایز
اساسـی
ن
تشـکیل میدادنـد .بسـیاری از شـهروندان ژنـو عمیقـا دل در گـرو قانـو 
ِ
ِ
حکومتشان داشتند و به حکومت جمهوری آن مباهات میکردند .پدر روسو ،ایزاک،
شهـای اولیـۀ ژان ژاک را بـر عهـده داشـت ،از جملۀ ایـن افراد
کسـی کـه مسـئولیت آموز 
بود .روسوی جوان در کتاب اعترافات از بحثهایی که با پدرش داشت یاد میکند،
بحثهایی که ناشـی از مطالعۀ آثار پلوتارک و دیگر نویسـندگان کالسـیک بود .روسـو
یهـا و عالیـق دیریـن سیاسـی خـود را بـه ایـن نویسـندگان منتسـب میکنـد:
طرفدار 
بهـای هیجـانآور و بـا گفتوگویـی کـه پـس از خواندن
بـا خوانـدن ایـن کتا 
نهـا میـان مـن و پـدرم جریان مییافت ،روحیـۀ آزادمنش و جمهور یخواهم
آ
و منـش سـرکش و مغـرورم ،کـه ز یـر بـار هیچ سـلطه و قیدوبندی نمـیرود ،در
1. John Calvin
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سراسـر زندگیام [ ]...شـکل گرفت .پرداختن مداوم به رم و آتن و به عبارتی
زیسـتن در میان مردان بزرگ این شـهرها مرا ،که خود شـهروند یک جمهوری
بـودم و پسـر پـدری کـه عشـق بـه میهـن پرشـورترین سـودای زندگـیاش بـود،
یسـاخت.
همچـون او از آتـش این عشـق شـعلهور م 
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علیرغـم ایـن خاطـرات خوشـایند قدیمـی ،دوران کودکـی روسـو دوران باثباتـی
ن ژاک کمـی پـس از بـه دنیـا آوردن او از دنیـا رفـت و بخـت و اقبـال از
نبـود .مـادر ژا 
نهـا رخـت بربسـت .زمانـی کـه ده سـال داشـت ،پـدرش در پـی نزاعـی از ژنـو
خانـوادۀ آ 
نپـس دای ِـی روسـو سرپرسـتی او را بـه عهـده گرفـت .از آن هنـگام ،زندگـی
گریخـت .ازآ 

او دیگـر هیـچگاه رنـگ آرامـش بـه خـود ندیـد .در سـال  1728و پس از دوران مشـقتبار
شـاگردی و اتمـام تحصیلات مقطعـی ،حادثـهای در زندگـی روسـو اتفاق افتاد کـه او را
ترغیـب کـرد از ژنـو فـرار کنـد .او در یـک بعدازظهـر با دروازههای بسـتۀ شـهر مواجه شـد
و ایـن اتفـاق او را بـر آن داشـت تـا درجایـی دیگـر بخـت خـود را بیازمایـد .روسـو چنـدی
یهـدف گذرانـد .ایـن پرسـهها منجـر بـه آشـنایی بـا فرانسـوا لوئیـز
را بـه پرسـهزدنهای ب 
نپـس ،روسـو بـه مـدت
دو ال تـور 1شـد ،زنـی کـه بـه مـادام دو وارانـس 2نیـز شـهره بـود .ازآ 
دوازده سـال روابـط صمیمانـۀ پرفرازونشـیبی بـا ایـن بانـو داشـت .فرانسـوا دوال تـور او را بـا
مذهـب کاتولیـک آشـنا کـرد و زمین هسـاز تغییـر مذهـب او از پروتسـتان بـه کاتولیـک
شـد و همچنیـن بـه او موسـیقی رسـمی تعلیـم داد .رفتهرفتـه روسـو مسـئولیتهای
بیشـتری در خانـه فرانسـوا بـه عهـده گرفـت و زمانـی که فقط بیسـتویک سـال داشـت
شـریک جنسـی او شـد ،هرچنـد ایـن رابطـه قـدری نامتـوازن بـود .در دورانـی کـه فرانسـوا
سرپرسـتی روسـو را بـر عهـده داشـت ،روسـو مطالعـه و خوانـدن را کـه بسـیار از آن لـذت
یبـرد از سـر گرفـت .بعدهـا وقتـی روسـو بـه آن دوران و سـالهایی کـه در خانـۀ فرانسـوا
م 
در شـهر شـامبری گذرانـده بـود میاندیشـید ،بـا حسـرتی بسـیار از آن دوران یـاد میکـرد.
1. François-Louise de la Tour
2. de Warens
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سرانجام در سال  1740رابطۀ او با فرانسوا به سردی گرایید و یکبار دیگر مجبور به نقل
مکان شد .این اتفاق سبب بروز دورهای از بیماری و افسردگی و بالتکلیفی در او شد.
نقـل مـکان بـه پاریس اوضاعش را بهبود بخشـید و بخت و اقبـال دوباره بـه او روی آورد.
روسـو در سـال  1742در جسـتوجوی شـهرت بهعنـوان آهنگسـاز و نمایشـنامهنویس
عازم پاریس شد .در ابتدا موفقیتی کسب نکرد ،اما رفتهرفته ،بهواسطۀ انبوه ارتباطاتی
که ایجاد کرد و نیز مقاومتش در برابر نامالیمات ،نظرات بسیاری را به خود جلب کرد.
پس از ده سـال تقال ،اجرای اپرای غیبگوی دهکده 1در برابر شـهریار [شـهر] فونتن بلو
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موفقیتـی عظیـم بـرای او بـه ارمغـان آورد .ایـن اوج موفقیـت شـغلی او بهعنـوان آهنگسـاز
ی اپرایـی خـود کار کنـد ،امـا از
حهـا 
بـود .شـاید دوسـت داشـت کـه بیشـتر بـر روی طر 
آن اجـرای موفقیتآمیـز بـه بعـد همـواره نگـران فعالیتهایـی بـود کـه شـخصیتهای
پرنفـوذ موسـیقایی پار یـس علیـه او انجـام میدادنـد .بـه هـر صـورت ،اپرا یگانـه عالقهای
ً
نبـود کـه پار یـس در او پرورانـده بـود .روسـو ،در طـول زمـان طوالنـی و نسـبتا دشـوار تثبیت
خود بهعنوان آهنگساز و نمایشنامهنویس ،روابط دوستانهای با چند تن از روشنفکران
مهـم پار یـس ایجـاد کـرد .مهمتریـن ایـن افـراد دیـدرو بـود .دیـدرو در آن زمـان بـه تهیـۀ
دایرةالمعـارف اهتمـام داشـت .روسـو در ادامـۀ ایـن آشـنایی تعهـد کـرد بـرای ایـن پـروژه
مقالههایـی دربـارۀ موسـیقی بنویسـد .مقالههایی که او بـرای این دایرةالمعارف نوشـت
رابطـهاش بـا ژان فیلیـپ رامـو ،آهنگسـاز مهـم فرانسـه در آن زمـان ،را خصمان هتـر کـرد.
باوجودایـن ،تقدیـر بـر آن بـود کـه نوشـتههای روسـو فراتـر از مقالههایـی دربـارۀ موسـیقی
نهـا عشـق میورز یـد.
بـرود و موضوعاتـی را در بربگیـرد کـه در خردسـالیاش بدا 
راه وینسـن ،جایـی کـه بـا دیـدرو قـرار مالقات داشـت،
بنابـر گفتـۀ خـود روسـو ،در ِ
ی توجهش
اشراقی برای او حاصل شد .درحالیکه مشغول مطالعۀ روزنامه بود ،آ گهیا 
را جلب کرد .فرهنگستان دیژن 3مسابقۀ نگارش مقالهای با این موضوع برگزار میکرد:
1. Le Devin du Village
2. Fontainebleau
3. Dijon Academy

[ ]1زمینه

آیـا پیشـرفت علـوم و هنرهـای زیبـا منجـر به ارتقای بیشـتر اخالق شـده اسـت یا فسـاد
آن؟ روسـو از لحظـۀ خوانـدن ایـن آ گهـی چنیـن یـاد میکنـد« :لحظـهای کـه ایـن آ گهـی
ً
را خوانـدم چشـمم بـه جهـان دیگـری گشـوده شـد و انسـان دیگـری شـدم» .3مطمئنـا آن
لحظـهای کـه او عـزم خـود را برای شـرکت در این رقابت جزم کرد ،ایدههایی در ذهنش
درآوردن آنهـا کار دشـواری اسـت.
غلیـان کـرد .ایدههایـی کـه بعدهـا ثابـت شـد از آب
ِ
ب آثـاری شـد کـه او بعدهـا نوشـت .در سـال  1750نوشـتۀ او
ایـن اید ههـا درو نمایـۀ غالـ 
کـه بعدهـا بـا عنـوان گفتـار در بـاب علـوم و فنـون منتشـر شـد ،جایـزه گرفـت .روسـو در
ادامۀ این اثر ،گفتار در باب منشـأ نابرابری را نگاشـت که آن هم موفقیتهایی کسـب
کـرد .ورود بـه عرصـۀ نقـد اجتماعی منشـأ ایجاد شـهرت (یا ،بسـته به نظر مخاطبانش،
بدنامـی) بیشـتری بـرای روسـو شـد ،هرچنـد در زمان انتشـار ایـن آثار بهعنوان آهنگسـاز
ً
حشـده در آثار اولیۀ
کاملا شناخت هشـده بـود .در جـای خود ،بعضـی از موضوعات مطر 
او را بررسـی خواهیـم کـرد ،امـا مهمتریـن ویژگـی قابلذکـر دربـارۀ ایـن آثـار ایـن اسـت کـه
ً
مشـخصا عار یانـد از شـور و شـوق نسـبت بـه دسـتاوردهای فناورانـ ه و اجتماعـی
نشـدۀ آن عصـر .روسـو در گفتـار در بـاب علـوم و فنـون قاطعانـه بـه سـؤال
بسـیار تحسی 
فرهنگسـتان پاسـخ منفـی میدهـد و اسـتدالل میکند پیشـرفت علوم و هنرهـای زیبا
تأثیری زیانبار بر خصایل اخالقی گذاشـتهاند .نخسـتین نوشـتههای او از این جهت
کـه ب هشـدت برخلاف جر یـان غالـب بودنـد ،عالو هبـر اینکـه نـام روسـو را بـر سـر زبانهـا
یشـدند.
میانداختنـد ،باعـث بـروز مجادلـه نیز م 
ً
طی این دوران آشـوب فکری ،زندگی شـخصی روسـو نیز جریان نسـبتا آشفتهای
سـواد
داشـت .او سـرگرم چیزی شـبیه به زندگی خانوادگی با ترز لواسـور ،1خدمتکار کم ِ
یهـای آشـکاری کـه روسـو بـه
تشـویخانه ،بـود .تـرز لواسـور ،علیرغـم بیتوجه 
رخ 
یکـرد ،تـا آخـر در کنـار او مانـد :احسـاس روسـو بـه تـرز لواسـور چیـزی بیـش از یـک
او م 
ً
دلبسـتگی گـذرا نبـود ،هرچنـد نهایتـا در سـال  1768بـا او پیمـان زناشـویی بسـت.
1. Thérèse Levasseur
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ً
نهـا ظاهـرا بهعنـوان زن و شـوهر زندگـی میکردند ،روسـو بیهیـچ تردیدی
یکـه آ 
درحال 
روابط عاشقانۀ نومیدانهای با سوفی دودتو 1برقرار کرد که از کماالت اجتماعی بیشتری
برخـوردار بـود .تـرز لواسـور پنـج فرزنـد بـرای روسـو بـه دنیـا آورد ،کـه روسـو همـۀ آنهـا را
بـه پرورشـگاه سـپرد .فهـم انگیـزۀ ایـن رفتـار ظالمانـۀ روسـو بسـیار مشـکل اسـت .در
سـالهای بعـد دشـمنان روسـو انتقادات زیـادی به این رفتـار او کردند .بیتردید ،روسـو
ً
بـه رابطـهاش بـا تـرز ب هشـکل ناجوانمردانـهای پایـان داد؛ تـرز در اعترافـات تقریبـا تمثالی
ً
ـزکاری قدیسـانه اسـت ،هرچنـد مطمئنـا از حیـث فکـری از روسـو پایینتـر بـود.
از پرهی
ِ
روسـو بیـن سـالهای  1760و  ،1762بـه پشـتوانۀ موفقیـت دو کتـاب قبلـی خـود

ب ژولـی یـا
و حمایـت روشـنفکران پار یـس ،اثرگذارتریـن کتابهایـش را نوشـت .کتـا 
هلوئیز جدید 2از جملۀ این آثار بود .این کتاب داستانی در قالب نامه است که در آن
زمـان بسـیار تحسـین شـد و چاپهای متعـددی خـورد .در همیـن دوران ،روسـو آثاری
دربارۀ سیاسـت معاصر و سـازمان اجتماعی نگاشـت .بعضی از این پروژهها هیچگاه
کامل نشـدند ،اما دو کتاب امیل یا در باب تعلیم و تربیت 3و قرارداد اجتماعی دو اثر
برجسـته دربارۀ فرد و اجتماع بودند که روسـو نگارش آنها را به اتمام رسـاند .متأسـفانه
ایدههایـی کـه او در ایـن دو کتـاب مطـرح کـرد بـرای بسـیاری از مخاطبـان بیشازحـد
دین سـازمانیافته بود .بهطـور خاص،
مناقشـهآمیز بـود ،بهو یـژه بخشهایـی کـه دربـارۀ ِ

خشـم و نفـرت ابرازشـده دربـارۀ کتـاب امیـل منجـر بـه محکومیـت رسـمی کتابهـای
روسـو و مهاجـرت او همـراه بـا تـرز از فرانسـه بـه سـوئیس شـد .روسـو تحـت حفاظـت
فریدر یـش دوم ،پادشـاه پـروس ،مدتـی در سـوئیس مانـد .او در ایـن مـدت کوتـاه امـکان
یافـت قـدری اید ههـای سیاسـیاش را توسـعه دهـد ،امـا خصومت و انزجـاری که علیه
او ،حتـی از سـوی بعضـی از حامیـان قدیمـیاش در فرانسـه ،شـکلگرفته بـود ،اینجـا در
ْ
متخاصمان خانهاش را سـنگباران کردند .ازآنپس،
سـوئیس نیز گریبانگیرش شـد و
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دورانـی عجیـب و غر یـب در زندگـی روسـو بـه وجـود آمـد .دورانـی کـه خلقوخـوی روسـو
تلخ شـد و ب هشـدت دربارۀ ریشـههای اذیت و آزارش به دیگران بدگمان شـد .او مدتی
نیـز در انگلسـتان مهمـان دیوید هیوم ،فیلسـوف برجسـتۀ اسـکاتلندی ،بود ،امـا روابط
نهـا نسـبت بـه یکدیگـر داشـتند بـه تیرگـی
نهـا در اثـر کجخلقیهایـی کـه هـر دو آ 
آ
گراییـد .از آن زمـان بـه بعـد ،وضعیـت ذهنـی روسـو ،کـه هیـچگاه ثبات کامل نداشـت،
بهنحـو بـارزی رو بـه وخامـت گذاشـت.
روسـو در سـال  1767بـا اجـازۀ مقامـات فرانسـوی بـه فرانسـه بازگشـت و باقی عمر
خو یـش را در ایـن کشـور سـپری کـرد .او بـه نوشـتن دربـارۀ سیاسـت و موسـیقی ادامـه
ً
داد و آثـاری حدیثنفسگونـه نگاشـت .روسـو در مقـام آهنگسـاز اعتبار نسـبتا زیادی
داشـت و در صحنۀ فکری پاریس ،که شـاخصههای رادیکالتری داشـت ،از شـهرت
برخـوردار بـود .وضعیـت او هیـچگاه ثبـات کامـل نداشـت ،هرچنـد در کنار آنانـی که از
ابتـدا از او متنفـر بودنـد ،مثـل رامـو و ولتـر ،افـرادی همچـون دیدرو نیـز بودند کـه او را رها
نکردنـد ،حتـی در شـرایطی کـه نزدیکترین یارانـش از او روی گرداندنـد .یکی از آخرین
بهـای روسـو بـا عنـوان رؤیاهـای تفرجگـر منـزوی 1اینگونـه شـروع میشـود« :اکنـون
کتا 
ً
در جهان کامال تنها هسـتم ،بدون هیچ برادر ،همسـایه یا دوسـتی .هیچ همراهی برایم
نمانـده اسـت ،مگـر خویشـتن خویشـم 4».وضعیـت روانـی روسـو همـواره دسـتخوش
تغییراتی عجیب و غریب میشد .او در هر گوشه و کنار توطئهای علیه خود میدید.
پـس از درگیـری بـا یـک سـگ بـزرگ ،صدمـۀ زیـادی دیـد و ،بعـد از آن ،دچـار تحولـی
نامتعـارف شـد و ذهـن بیمـارش قـدری آرامـش یافـت .واپسـین سـالهای زندگـی او در
آرامشـی نسـبی گذشـت و در سـال  1778در ارمنوو یـل ،2در نزدیکـی پاریـس ،از دنیـا
رفـت .روسـو بخـش ز یـادی از اعتبـارش بهعنوان شـخصی نامـدار را در سرتاسـر زندگی
پرتالطـم خـود حفـظ کرد ،هرچند دسیسـهها و حقکشـیهای بسـیاری علیـه او و برای
پاییـن آوردن جایگاهـش انجـام میگرفـت .پـس از مـرگ ،شـهرتش ب هطـرز چشـمگیری
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مخاطبان بسیاری با اشتیاق آثارش را مطالعه کردند .پیکر او در سال
افزایش یافت و
ِ
 1794در پانتئون ،1آرامگاه بسیاری از بزرگترین اندیشمندان و هنرمندان و دولتمردان
فرانسـه ،در خـاک آرمیـد .کتـاب اعترافـات ،کـه شـرح صادقانـ ه و بیپردۀ کاسـتیهای
شـخصی روسوسـت ،همچنـان در دسـترس اسـت .باوجودایـن ،میـراث سیاسـی و
نهـا در سرتاسـر دوران مـدرن
فلسـفی روسـو دلیـل عمـدۀ توجـه بـه آثـار او و بحـث از آ 
است.

1. Panthéon

