
     فهرست     

سخن ناشر / 9
مقدمه / 13

  ]1[   

زمینه / 17
فضای سیاسی و فکری / 17

زندگی و آثار / 21

  ]2[   

شرح مختصر موضوعات /  29
سرشت بشر / 31

روان شناسی و جامعه / 36

  ]3[   

مطالعۀ متن / 43
کتاب یک / 43

از آزادی به قیدوبندها )1( / 45
زاده شده برای حکمرانی )2( / 49

قدرت حق است )3( / 55
بردگی )4( / 57 

یک پیمان اجتماعی )6-5( / 63 
کمه )7( / 70  هیئت حا
آزادی واقعی )8( / 74 

مالکیت )9( / 81 



چکیدۀ مطالب / 87 
پرسش های تمرینی / 88 

کتاب دو / 89
کمه  / 89 ماهیت هیئت حا

ماهیت ارادۀ عمومی )4-3(  / 95
تشخیص ارادۀ عمومی )کتاب چهارم فصل 2-1(  / 106

 قانون )6-5(  / 116
قانون گذار )12-7(  / 122

شایستگی ملت ها )11-8(  / 134
چکیدۀ مطالب  / 138

پرسش های تمرینی  / 142
کتاب سه و چها ر / 143

حکومت )ک 3، ف 2-1(  / 143
انواع حکومت )ک 3، ف 8-3(  / 151
زوال و سقوط )ک 3، ف 11-9(  / 161

به جای منازعه )ک 3، ف 18-12(  / 167
حکومت و مذهب )ک 4، ف 8-1(  / 174

چکیدۀ مطالب  / 181
پرسش های تمرینی  / 184

  ]4[   
تفسیرها و تأثیرها / 185

پاسخ های سیاسی / 186
عصر روشنگری، رمانتیسم و پس از آن / 192

پی نوشت ها / 197
کتابنامه و منابعی برای مطالعۀ بیشتر / 203

واژه نامه/ 209
نمایه/ 211



کـه چهـل بـار مابعدالطبیعـۀ  ابن سـینا در زندگی نامـۀ خودنوشـتش تعریـف می کنـد 
ارسـطو را خوانـد و مطلقـًا از آن چیـزی درنیافـت، تـا اینکـه بـا خوانـدن رسـالۀ بسـیار 
مختصر فارابی با عنوان اغراض مابعدالطبیعه تمامِی زوایای این اثر برای او روشـن 
گشـت. کوشـش تمثیل گونـۀ او حکایـت از ایـن می کنـد کـه خواننده راهـی طوالنی تا 
فهـم متـن کالسـیک در پیـش دارد و در ایـن راه نیازمنـد راهنماسـت. امـا تالش برای 
خوانـدن ایـن متن هـا، و بـرای مـا فارسـی زبانان خوانـدن ترجمه هـای فارسـی آن هـا، 
کشـیده می شـود و فهـم عمیـق و دقیـق، رفته رفتـه،  اغلـب بـه مسـیری بی سـرانجام 
جـای خـود را بـه ساده سـازی های مبتـذل می دهـد. رفتـن بـه سـراغ ایـن متـون دشـوار 
و گاهـی سـهل  ممتنـع اسـتیصالی بـه بـار می آورد که ای بسـا خواننده را بـه بازنگری و 
گـر از دام این تردیدها  تردیـد دربـارۀ فهم پذیـرِی ایـن متـون بیندازد. خوانندۀ پرتالش ا
بیـرون آیـد، بـه مطالعـۀ متـوِن درجـه دوم روی مـی آورد و بـه آثـار شـارحان و مفسـران 
رجـوع می کنـد و مدت هـا در میـاِن شـروح مطـول و پرجزئیـات سـرگردان می شـود و از 
قضـا خـود ایـن شـروح را نیازمنـد راهنمـا می بینـد. سـرانجام، پـس از دل کنـدن از این 
تالش های َمدرسی و روشمند و دردسرهای بی حاصل، نوبت به تفرج در آثار درجه 
که بیان شسـته رفته و سـاده ای از سـیر تفکر یک متفکر می دهند و  سـومی می رسـد 
اغلـب حاصلـی جـز فروکاسـتن وجوه اندیشـۀ او در قالب کلیشـه های سـاده انگارانه  
کـه، به جـای قـدم اول بـودن، مهـر ختامـی بـر جسـت وجوهای فکـری  ندارنـد، آثـاری 

سخن ناشر



راهنمای خواندن ‘قرارداد اجتماعی’ روسو10

کالسـیک  متـن  خوانـدن  صرافـت  از  یـا  خواننـده  بدین ترتیـب  می زننـد.  خواننـده 
می افتـد یـا خـود را از خوانـدن آن هـا بی نیـاز می بینـد. درس گفتارهـای دانشـگاهی، 
مقـاالت علمی پژوهشـی و تألیف هـای به اصطـالح انتقـادی، همگـی، در رجـوع بـه 
کـه عمدتـًا رونوشـتی  ایـن آثـار درجـه دوم و سـوم و در تظاهـر بـه رجـوع بـه آثـار اصلـی 
از اسـتنادات شـرح ها و مقدمه هاسـت- بـا یکدیگـر شـریک اند. حاصـل آنکـه آثـار 
یـا  مؤلفانـه  بازخوانی هـای  اصلـی  منابـع  ایـن  و  نمی شـوند  هرگـز خوانـده  کالسـیک 

منتقدانـه به مـرور فرامـوش می شـوند.
کتاب هـای مجموعـۀ »راهنمـای متـون کالسـیک« چیزی اسـت در میانـۀ این دو 
شـیوۀ تقـرب بـه متـن؛ نـه شـرح و تفسـیری مفصـل اسـت و نـه ادعـای آسـان کردن تمـام 
گـذر از پیچ وخـم  دشـواری های متـن را دارد، بلکـه قـرار اسـت نقشـه ای باشـد بـرای 
متـن. ایـن مجموعـه در انتشـارات کانتینیـوم بـا عنـوان Reader’s Guides و بـا هـدف 
فراهم کردن مقدمه ای روشن و مختصر برای متون کالسیک در ادبیات و فلسفۀ غرب 
تهیه شده است. نویسندگاِن این مجموعه هر یک در زمینۀ کارِی خود شناخته شده 
و صاحـِب اعتبـار هسـتند و مخاطـب کتاب هـا نیز دارای دانشـی در حد کارشناسـی 
و کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط در نظر گرفته شده اند. این کتاب ها خواننده 
را دعـوت می کننـد بـه خوانـدن کتـاِب اصلـی و بـه رفت وبرگشـت میـان کتـاِب راهنمـا 
و کتـاب اصلـی. بنابرایـن خواننـده بایـد پـس از خوانـدن بخش هـای مقدماتـِی کتـاِب 
راهنمـا، بـه سـراغ متـن اصلـی بـرود و ابتـدا بـا داشـته های 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 می دهند و پیوندهـای هر بخش را با 
نظام تفکر او مشـخص می سـازند و به ندرت وارد تفسـیری خاص از متن می شـوند؛ در 
مرحلـۀ آخـر نیـز خواننـده دوبـاره بـه متـن اصلی رجـوع می کنـد و با دانشـی افـزون دوباره 

بـرای حـل معماهای متن می کوشـد.
کتاب هـای ایـن مجموعـه از سـاختاری واحـد پیـروی می کننـد. در بخـِش اول 
هـر کتـاب بـه زمینـه و زمانـۀ نوشته شـدن اثـر پرداختـه شـده اسـت، یعنی تالش شـده 
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گیـرد تـا نسـبت اثـر بـا آثـاِر  اسـت تـا متـن در دروِن بافتـار فکـری و تاریخـی خـود قـرار 
گذشـتگان و پیوسـت و گسسـِت آن بـا منظومـۀ معرفتـِی پیشـینیان مشـخص گـردد. 
در بخـِش دوم مضامیـن اصلـِی اثـر بـه بحـث گذاشـته شـده اسـت تـا خواننـده فهمـی 
اجمالـی از موضوعـات و مطالـب کتـاب پیـدا کـرده و آمادۀ ورود به متِن اصلی شـود. 
کـرده و وارد خـود متـن می شـود. در ایـن  در بخـش سـوم، نویسـنده از مقدمـات عبـور 
بخـش، نویسـنده بـا تفکیـک متـن اصلـی بـه فصل هـا، بخش هـا، قسـمت ها، بندها و 
حتـی جمله هـا گام بـه گام خواننـده را بـا خـود همـراه می کنـد و می کوشـد تـا هـم روایتـی 
تکوینـی از چگونگـِی شـکل گیری و بسـِط ایده هـا بـه دسـت دهـد و هـم ربط و نسـبِت 
تأثیـراِت فکـری و تاریخـی  بـه  بـکاود. در بخـِش چهـارم، نویسـنده  را  منطقـی آن هـا 
کتـاب، پرسـش هایی پژوهشـی   کتـاب مـورد نظـر می پـردازد. در انتهـای هـر بخـش از 
نیـز طـرح شـده اند تـا هـم خواننـده بتوانـد مطالـب فصـل را جمع بندی کنـد و هم خود 
در آینـده به نحـو مسـتقل ایـن پرسـش ها را مبنـای تحقیقـش قـرار دهـد. در انتهـای هر 
کتـاب نیـز راهنمـای مطالعـۀ آثار مرتبط آمده اسـت که خواننده می توانـد 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 اندیشـه های سـنجیده را برداشـته باشـد. 
هرچنـد کتاب هـای ایـن مجموعـه و نیـز ترجمه هـای آن هـا عـاری از نقـص نیسـتند، 
کـه پژوهشـگران علـوم انسـانی را از طرفـی بـه خوانـدن  امـا تالشـمان ایـن بـوده اسـت 
متن هـای اصلـی متفکـران و از طرفـی بـه تـالش بـرای تفکـر بـه زبـان فارسـی تشـویق 

کننـد. یـم مخاطبـان ایـن آثـار نیـز بـا نگاهـی نقادانـه مـا را همراهـی  کنیـم؛ و امیدوار





کنـون  کـه تـا  کتـاب قـرارداد اجتماعـی یکـی از مهم تریـن و تأثیرگذارتریـن آثـاری اسـت 
کتـاب از زمـان انتشـارش، سـال 1962،  در فلسـفۀ سیاسـی نگاشـته شـده اسـت. ایـن 
الهـام  رنجانـده،  کـرده،  خشـمگین  آورده،  شـوق  سـر  کـه  همان قـدر  را،  مخاطبانـش 
بخشیده و ناامید ساخته است. قرارداد اجتماعی، هرچند نسبتًا موجز و خوش خوان 
کـه به آسـانی درک شـود. علی رغـم مهارت هـای بالغـی  کتابـی نیسـت  نگاشـته شـده، 
کـه او بـه بحـث  روسـو و اسـتعداد او در خلـق عبارت هـای بـه یادماندنـی، ایده هایـی 
گذاشـته ایده هایـی عمیـق و غامض انـد. مسـئلۀ اصلـی روسـو جایـگاه مناسـب فـرد در 
اجتمـاع و، به طـور خـاص، ایـن موضـوع اسـت کـه چگونه می تـوان نهادهای سیاسـی را 
بـه بهتریـن نحـو بـرای شـکوفایی شـهروندان و کامیابی آن هـا سـامان داد. همان طور که 
خواهیـم دیـد، روسـو در پاسـخ بـه ایـن سـؤال از نظریـه ا ی دقیـق و بدیـع در بـاب ماهیت 
انسـان و روان شناسـی بهره  می برد که درک اسـتدالل های سیاسـی او بدون توجه به آن 
نظریه دشـوار اسـت. اهداف روسـو بلند پروازانه اسـت: او می خواهد نشـان دهد چگونه 
انسـان ها می توانند راه   و رسـمی از زندگی پیدا کنند که به واسـطۀ آن اسـتعداد طبیعی، 
برای ]نیل به[ رضایت اخالقی، هم محقق شـود و هم افزایش یابد. اگرچه پاسـخ هایی 
که او بیان می کند به هیچ وجه همۀ مخاطبان را قانع نمی کند، متن کتاب مشحون از 
کم بر آن اسـت و به همان اندازه که  بصیرت هایی دربارۀ وضعیت بشـر و نیروهای حا

آموزنـده اسـت چالش انگیـز و دشـوار اسـت. 
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کـه ایده هـای سیاسـی روسـو بیش ازحـد واجـد عناصـر  تصـور غالـب بـر ایـن اسـت 
قـرارداد  هرچنـد  و،  باشـد  قانع کننـده  به تمامـی  نمی توانـد  کـه  آن قـدر  اسـت،  ناسـازگار 
کـه بتوانیـم آن را  اجتماعـی حـاوی بصیرت هـای بدیعـی اسـت، آن قـدر منظـم نیسـت 
به مثابـۀ یـک کل منسـجم جـدی بگیریـم. بی شـک، از نظر مـن، چندین مثال وجـود دارد 
از جاهایـی کـه روسـو ظاهـرًا فحـوای دیـدگاه هایـش را دربـارۀ موضوعـات مهمـی در  نقـاط 
مختلـف متـن تغییـر مـی دهـد )همچـون توفیـق احتمالـی خودسـامانگری حکومـت(. 
عالوه برایـن، توصیف هـای پراکنـده   و موجـز از مفهـوم اساسـِی خود سـامانگری1 حکومت 
و مفاهیـم مهمـی همچـون ارادۀ عمومـی و نقـش قانون گـذار  موجـب می شـود به سـختی 
بتوانیـم تصویـری کامـاًل قانع کننـده از ایـن مفاهیـم بـه دسـت آوریـم. باوجوداین، امیـدوارم 
در این راهنمای خواندن نشـان دهم تا چه میزان ایده های سیاسـی و روان شناسـانۀ روسـو 
در امتـداد هـم قـرار دارنـد. مـن نیـز همچـون بسـیاری از شـارحان روسـو ایده هایـی را نقطـۀ 
کـه او در دو اثـر مهـم قبلـی خـود، گفتـار در بـاب علـوم و فنـون2 و  عزیمـت خـود قـرار دادم 
گفتـار در بـاب منشـأ نابرابـری3، بیـان کـرده اسـت. اگـر اسـتدالل روسـو در ایـن رسـاله ها را 

کنیـم، فـراز و نشـیب های قـرارداد اجتماعـی بامعناتـر می شـوند. درسـت درک 
گرفتـه ام،  از ترتیـب فصل هـای آن فاصلـه  کتـاب فقـط یک بـار  در مـورد متـن 
جایـی کـه بـه نظـرم بحـث از ارادۀ عمومـی در دو بخـش ابتدایـی کتـاِب چهـار کامـاًل 
کتـاب دو. به جـز ایـن، هـر بخـش راهنمـای خوانـدن  مرتبـط اسـت بـا معرفـی آغازیـن 
منطبـق اسـت بـا یـک فصـل یـا فصل هـای متوالـی از متـن اصلـی. در پایـان بحـِث هـر 
یک از چهار بخش کتاب، خالصه ای کوتاه و مجموعه سؤاالتی تمرینی وجود دارد. 
نقل قول هـا از قـرارداد اجتماعـی بـا عالمـت پرانتـز و به شـکل اختصـار بـه ایـن ترتیـب 
کاف عالمـت  ک، ف( ]قـاف عالمـت اختصـاری قـرارداد اجتماعـی،  می آینـد: )ق، 
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
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تکمیلـی در انتهـای هـر فصـل ذکـر شـده اند. بـا اینکه ترجمه های انگلیسـی بسـیاری 
موریـس  ترجمـۀ  از  کتـاب  سرتاسـر  در  اسـت،  موجـود  اجتماعـی  قـرارداد  کتـاب  از 
کتـاب  کـه در ایـن  کرنسـتون1 اسـتفاده شـده اسـت. جزئیـات ایـن آثـار و دیگـر آثـاری 

ذکـر شـده در فصـل آخـر بـا عنـوان مطالعـۀ تکمیلـی آمـده اسـت.2
شـده  نوشـته   روسـو  دربـارۀ  کـه  متعـددی  آثـار  از  کتـاب  ایـن  آماده سـازی  در 
بهـره  بـرده ام. مهم تریـن ایـن آثـار دیکشـنری روسـو3 و روسـو: مقدمـه ای بـر نظریه هـای 
کـه هـر دو اثـر نیکـوالس دنـت5  او4 بوده انـد  سیاسـی  و  اجتماعـی  و  روان شناسـانه 
کتاب های »اسـتادان پیشـین«6 نوشـتۀ  رابرت واکلر7 و  کتاب  روسـو از سـری  هسـتند؛ 
کتـاب روسـو و قـرارداد اجتماعـی8 اثـر کریسـتوفر برتـرام9، هـر یـک، کمـک گران بهایی 
کرده انـد و مـن مدیـون همـۀ ایـن آثـار  در تفسـیر بعضـی اسـتدالل های غامـض روسـو 

هسـتم. البتـه مسـئولیت هـر اشـتباه یـا سوءبرداشـتی بـا خـود مـن اسـت.
بخـْت بسـیار بـا مـن یـار بوده اسـت که در خالل نـگارش این کتـاب از حمایت 
دوسـتان و خانواده ام برخوردار شـوم و به این خاطر بسـیار سپاسـگزارم. به طور خاص 
کسـانی  کریسـتوفر وارن  و دکتـر ِلیـن لـو   هسـتم؛ ایـن دوسـتان  کمک هـای  قـدر دان 
کردنـد. همچنیـن  کـه سـخاوتمندانه دربـارۀ  پیش نویـس ایـن اثـر اظهـار نظـر  بودنـد 
و  سـعۀ  صـدر  خاطـر  بـه  کانتینیـوم  انتشـارات  در  داگالس  سـارا  و  کریـک  تـام  بـه 

کتـاب مدیـون هسـتم. راهنمایی هایشـان در تهیـۀ نسـخۀ ماشین شـدۀ 

1. Maurice Cranston

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

می آیـد ]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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زمینه
فضای سیاسی و فکری 

پا  که تغییرات شـدید اجتماعی و سیاسـْی ارو ژان ژاک روسـو در دوره ای می زیسـت 
گرفتـه بـود. او در سـال 1712 و در آخریـن سـال های زمامـداری لویـی چهاردهم،  را فرا
نمونـۀ بـارز پادشـاهی مسـتبد و خودکامـه، بـه دنیـا آمـد. در سـال 1778 و فقـط ده 
کردنـد و فاتحـۀ نظـام  را ویـران  از مـرگ روسـو، انقالبیـوْن زنـدان باسـتیل  سـال پـس 
پادشـاهی را در فرانسـه خواندنـد. در عصـر روسـو بنیان هـای انقـالب صنعتـی بنـا 
شـد، ماشـین بخـار اختـراع شـد و سـیاحان اروپایـی مرزهـای اسـتعمار و تجـارت را 
گسـترش  دادنـد. در هنـر، شـکوه و جـالِل  بـه آسـیا، آمریـکای شـمالی، و اقیانوسـیه 
و  موتسـارت  پرجذبـۀ  درخشـش  بـه  را  جایـش  آرام آرام  رامـو1  و  بـاخ  بـاروِک  ]سـبِک[ 
 هایدن2 داد و، در همین هنگام، در ادبیات، قالب جدید و تمام عیاری به نام رمان 

1. Rameau 
2. Haydn
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که فیلسـوفان و  در آثار سـوئیفت1 و فیلدینگ2 و ولتر تثبیت  شـد. در این دوران بود 
ک، بنجامین فرانکلین،  اندیشـمندانی همچون دیوید هیوم، آدام اسـمیت، جان ال
بـه مسـائل متافیزیـک، دیـن، اقتصـاد،  کانـت پاسـخ های دوران سـازی  ایمانوئـل  و 

اخـالق، و نظریـۀ سیاسـی  دادند.
یکـی از ویژگی هـای برجسـتۀ زندگانـی روسـو ورود او بـه بسـیاری از ایـن حوزه های 
متنـوع فعالیـت  اسـت. روسـو در طـول  عمـر خـود، همان قدر کـه با  عنوان اندیشـمندی 
سیاسـی شـناخته می شـد، در مقـام داسـتان نویس، آهنگسـاز و نمایشـنامه نویس نیـز 
کتـاب قـرارداد اجتماعـی، به واسـطۀ ایده هـای روسـو  بنـام ) یـا بدنـام( بـود. موضوعـات 
بسـیار  دسـتاوردهای  از  اکنـون  اجتمـاع،  مشـروعیت  اسـاس  و  بشـر  سرشـت  دربـارۀ 
بـه توسـعۀ  کمک هـای شـایان توجهـی  او همچنیـن  او محسـوب می شـوند؛  مشـهور 
کـرد. روسـو به جـای آنکـه صرفـًا سـالیق و  ادبیـات، موسـیقی و رویـۀ  تعلیـم  و تربیـت 
دل مشغولی های زمانۀ خودش را منعکس کند آن ها را به چالش می کشید. او همیشه 
هـم مـورد پذیـرش جریـان غالـب فکـری جامعـه نبـود و اغلـب خـودش را بـا ترکیبـی از 
رادیکالیسـم و بدگمانـی بـه دیگـران منـزوی می کـرد. باوجودایـن، پـس از مرگـش اعتبـار 
ویـژه ای کسـب کـرد. روسـو را امـروزه به عنـوان یکـی از معمـاران اصلـی عصـر روشـنگری 

اروپـا و فیلسـوف سیاسـی برجسـته ای می شناسـند.
نگاهـی گـذرا بـه بعضی جنبه های زندگانی روسـو برای ارزیابی میـراث فکری او 
مفیـد خواهـد بـود. اولیـن جنبـه  موفقیـت علـوم طبیعـی و اعتبـار فزاینـدۀ آن در عصـر 
روسـو بـود. انسـان های تحصیل کـرده )بیشـتر مـردان( و خالصی یافتـه از تعارضـات 
مخـرب دینـی و نظـام ملوک الطوایفـِی کم رمـِق قـرن پیـش در عصـری نسـبتًا سرشـار از 
گسـترۀ تمامـی رشـته ها، نـوآوری و ارتقـای اختراعـات را سـرلوحۀ  صلـح و ثـروت، در 
کـز جمعیتـی بزرگـی همچـون پاریـس و لندن تبـادل ایده ها  کار خویـش کردنـد. در مرا

هیـچ گاه بـه گسـتردگی آن زمـان نبود.

1. Swift
2. Fielding
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کـه در سـال های قبـل  پیشـرفت های نظـری در فیزیـک و شـیمی و ریاضیـات، 
کشـاورزی، حمل ونقـل،  حاصـل شـده بـود، راه حل هایـی عملیاتـی بـرای مشـکالت 
معمـاری و پزشـکی فراهـم کـرده بـود. بـه عقیـدۀ بسـیاری کاربسـِت اندیشـۀ انتقادی، 
پرسشگر و منطقی تقریبًا راه حل هر نوع مشکلی بود. در تضادی آشکار با عصر ما، 
کـم اسـت، بیشـتر روشـنفکران روزگار روسـو شـیفتۀ  کیت و بدبینـی بـر آن حا کـه شـکا
امـکان پیشـرفت بیشـتر و ارتقـا بودنـد. کشـف جهـان گسـترده تر و کمتـر توسـعه یافتۀ 
خـارج از اروپـا عقیـدۀ روشـنفکران اروپایـی را دربـارۀ زندگی در جامعـه ای که از حیث 

فنـاوری پیشـرفته و بالنـده و قدرتمنـد اسـت به طورکلـی تقویـت می کـرد.
همگام با پیشرفت های علمی، دگرگونی های شگرفی نیز در اندیشۀ اجتماعی 
و اخالقی در حال وقوع بود. روحیه و نگرِش جست وجوگر اندیشمندان، که به اختراع 
فناوری های تأثیرگذار در آن عصر منجر شـده بود، تمایل داشـت در عرف های دینی 
کنـد. به طـور خـاص، تعـداد انـدک امـا تأثیرگـذاری از  و سیاسـی ریشـه دار نیـز تردیـد 
صاحب نظـران، کـه ترسـی از مجـازات اخـروی یـا دنیوی نداشـتند، کنترل کلیسـا های 
رسـمی بـر اشـاعه و القـای تعالیـم اخالقـی را از بیـن  بردنـد. در پاریـس، تعـداد معـدودی 
از روشـنفکراْن نمونـۀ اعـالی این روحیۀ گسـتاخانه بودنـد. آن ها را به عنوان »فیلـوزوف«1 
می شـناختند. یکـی از مهم تریـن اعضـای ایـن جنبـش دنـی دیـدرو بـود. دیـدرو کسـی 
کـه مانیفسـت بـزرگ عصـر روشـنگری، یعنـی دایرةالمعـارف، را رهبـری می کـرد.  بـود 
دیـدرو و همکارانـش، عـالوه بـر پـروژۀ جاه طلبانه شـان یعنـی تهیـۀ فهرسـت وضعیـت 
کلـی دانـِش انسـانی معاصـر، بـا نـگارش مجموعـه مقاله هـای متنوعـی بردباری دینـی را 
مطـرح می کردنـد. معتقـدات اصلی کلیسـا، همچون هر مجموعه اعتقـادات دیگری، 
کتابـی ]یعنـی  در فراینـد موشـکافی عقالنـی آزمـوده و تحلیـل می شـد. اینکـه چنیـن 
کـی از ایـن بـود کـه قـدرت کلیسـا در  دایرةالمعـارف[ درنهایـت امـکان انتشـار یافـت حا
سـرکوب انتقـادات، از زمـان جنگ هـای مذهبـی بـه ایـن طـرف، رو بـه  زوال رفتـه بـود. 

1. Philosophes 
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باوجوداین، مقاومت قابل توجهی در برابر بسـیاری از این ایده ها وجود داشـت و دیدرو 
همـواره از سـوی مقامـات کلیسـا در فرانسـه تحـت هجمـه و پیگـرد و آزار بـود.

کـه آزادی انتقـاد امـر مطلوبـی اسـت یـا خیـر بحـث مهمـی  البتـه ایـن بحـث 
بـود، همان طـور کـه هنـوز هـم اسـت. مقامـات سیاسـی اروپا، کـه بیشترشـان حداقل 
بخشـی از قدرت خود را از همکاری با نهاد های دینی کسـب کرده بودند، در پاسـخ 
گـروه تقسـیم  کنجـکاوی بی وقفـۀ فیلوزوف هـا و افـرادی از ایـن قمـاش بـه چنـد  بـه 
بـود، اصالحاتـی در زمینـۀ  کمـان دلسـوز پـروس  کـه از حا شـدند. فریدریـش دوم1، 
کمـان، همچـون لویـی پانزدهـم2،  کـرد. دیگـر حا آزادی بیشـتر  اندیشـه و بیـان ایجـاد 
اینکـه  به رغـم  می کردنـد.  مقاومـت  بیشـتری  احتیـاط  بـا  مخالـف  عقایـد  برابـر  در 
تعـدادی از نویسـندگان دوره گـرد همچـون دیـدرو برای آزادی های بیشـتر اجتماعی و 
فکـری مبـارزه می کردنـد، مجموعـه عقایـد قدرتمنـدی نیـز وجود داشـت کـه از قواعد 
گروسـیوس3، نظریه  پـرداز سیاسـی،  مسـتبدانه و محافظه کارانـه دفـاع می کـرد. هوگـو 
کـه اغلـب روسـو از او نقل قـول می کنـد، قائـل بـه مرجعیـت حقـوق شـهریاران  کسـی 
بـود. گروسـیوس اسـتدالل می کنـد کـه شـهروندان یـک دولـت حقـوق خـود را در ازای 
گـذار می کننـد و بنابرایـن هیـچ توجیهـی  کـم وا حمایـت از جـان و اموالشـان بـه حا

بـرای قیـام علیـه رژیم هـای اسـتبدادی و سـرکوبگر وجـود نـدارد.1
نیروهـای  عصـر  ایـن  در  بـود.  فکـری  آشـفتگی  بـا  اعصـار  آن  از  روسـو  عصـر 
که زمینه سـاز تغییر و دگرگونی بودند )فناوری، سکوالریسـم، اصالحات  قدرتمندی 
سیاسـی( در برابـر نیروهـای قدرتمنـد سـنت و ثبـات )کلیسـا و حکومـت سـلطنتی( 
صف کشـیدند. از بسـیاری از جوانب، سـنگ بنای اروپای مدرن به نحو محسوسـی 
در ایـن زمـان نهـاده شـد. در آن زمـان، اصـاًل مشـخص نبود که این پـروژه چیزی غیر از 
یـک مرحلـۀ گذار باشـد، هرچند ایده های بسـیاری از اصالح طلبـان بعدها در ایجاد 

1. Frederick II 
2. Louis XV 
3. Hugo Grotius
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کـرد.  کـه مـا امـروز شـاهد آن هـا هسـتیم نقشـی اساسـی ایفـا  نهاد هـای اجتماعـی ای، 
کـه خواهیـم دیـد روسـو، به خصـوص قـرارداد اجتماعـی، سـهم بسـزایی در  همان طـور 

ایـن تضـارب آرا داشـت.

زندگی و آثار
روسـو، بـا هـر معیـاری کـه حسـاب کنیـم، شـخصیتی خارق العـاده داشـت. او فراتر از 
گوشه نشـین بـود. سـفرهای بسـیاری در طـول زندگـی  کلیشـۀ تحصیل کـردۀ مـؤدب و 
پرحادثـۀ خـود رفـت و ذهـن جسـت وجو گر و بی قـرارش )و بعضـًا نارضایتـی  از آنانـی 
گـون می کشـاند. دغدغه هـا و عقایـد  گونا کـه او را رنجانـده بودنـد( او را بـه مکان هـای 
جـدی و بعضـًا بهـت آور روسـو توجـه هم عصرانـش را بـه خـود جلـب می کـرد، هرچنـد 
انقالبـی  ایده هـای  به خاطـر  او،  مـی آورد.  پدیـد  نیـز  را  سرسـختانه ای  مخالفت هـای 
مطرح شـده در آثـارش و همچنیـن رفتـار نامنظـم و آشـفته اش در امـور و روابـط فردی، 
شـخصیت مناقشـه برانگیزی داشـت. درواقـع، همـواره  رابطـۀ تنگاتنگـی میـان افـکاِر 
پیوسـته در حـال تغییـر روسـو و زندگـی شـخصی پرتالطمـش وجـود داشـته اسـت. 
دسـت کم نگاهـی گـذرا بـه زندگانـی او قبـل از پرداختـن بـه افکارش مفیـد خواهد بود.
زندگی نامـۀ  دارد  وجـود  روسـو  زندگـی  دربـارۀ  کـه  اطالعاتـی  منبـع  غنی تریـن 
کتـاب حجیـم شـرح بی پـرده و بعضـًا  خود نوشـت اوسـت بـا عنـوان اعترافـات1. ایـن 
بسـیار سـرگرم کننده ای از شـکل گیری شـخصیت و افکار روسوسـت. آثار دیگری نیز 
کـه او در اواخـر عمـر خـود نگاشـته اسـت. بعضـی از ایـن آثـار بیانـی تنـد و  وجـود دارد 
اعتراضـی دارنـد و روسـو آن هـا را بـرای اثبـات حقانیـت خـود نوشـته اسـت و برخی نیز 
کـه بی وقفـه درگیـر  خرد مندانـه و ژرف انـد. همـۀ ایـن آثـار از مـردی حکایـت می کننـد 
مسـائل بغرنِج روابط انسـانی اسـت: ماهیت بنیادین انسان چیست؟ امور اجتماعی 
اسـتعداد های  پرورانـدن  موانـع  نحـو سـامان می یابـد؟  بهتریـن  بـه  انسـان ها چگونـه 

1. The Confessions
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پاسـخ های  کاسـتی های  از  به شـدت  زندگی نامـه اش   انسـا ن ها چیسـت؟ روسـو در 
دیگـران بـه ایـن سـؤاالت انتقـاد می کنـد، هرچند نارسـایی های پاسـخ های خـود را نیز 
از یاد نمی برد. در بدترین حالت، روسـو شـخصی درخودفرورفته و مبتال به بدگمانی 
کـه بـا فراسـت و وضوحـی فوق العـاده  اسـت و، در بهتریـن حالـت، شـخصی اسـت 
دربـارۀ کاسـتی های انسـانی و ظرفیـت آدمـی بـرای پیشـرفت اظهـار نظـر می کنـد. این 
مضامیـن مهم تریـن مضامیـن کتاب هـای روسـو، به ویـژه قـرارداد اجتماعی، هسـتند. 
و  یعنـی سـال 1762 نگاشـت  اواخـر عمـرش  تقریبـًا در  را  اجتماعـی  قـرارداد  روسـو 

کتـاب اسـت. شـهرتش به عنـوان فیلسـوفی سیاسـی را عمدتـًا مدیـون ایـن 
او  در  این هـا  از  پیش تـر  خیلـی  سیاسـی  مسـائل  بـه  عالقـه  می رسـد  نظـر  بـه 
وجـود داشـت. روسـو در سـال 1712 در ژنـو بـه دنیـا آمـد. ژنـو در آن زمـان دولت شـهری 
جـان  می شـد؛  اداره  جمهوری خواهانـه  خط مشـی های  اسـاس  بـر  کـه  بـود  مسـتقل 
کـرده بـود. درسـت برعکـِس  کالویـن1، الهـی دان پروتسـتان، ایـن خط مشـی ها را وضـع 
کـم بودند، ژنـو را گروهی  حکومت هـای سـلطنتی موروثـی کـه تقریبـًا بر سرتاسـر اروپا حا
کـه اعضایـش را شـهروندان ژنـو  از شـوراهای قانون گـذاری اداره می کردنـد، شـوراهایی 
تشـکیل می دادنـد. بسـیاری از شـهروندان ژنـو عمیقـًا دل در گـرو قانـون  اساسـِی متمایِز 
حکومتشان داشتند و به حکومت جمهوری آن مباهات می کردند. پدر روسو، ایزاک، 
کسـی کـه مسـئولیت آموزش هـای اولیـۀ ژان ژاک را بـر عهـده داشـت، از جملۀ ایـن افراد 
بود. روسوی جوان در کتاب اعترافات از بحث هایی که با پدرش داشت یاد می کند، 
بحث هایی که ناشـی از مطالعۀ آثار پلوتارک و دیگر نویسـندگان کالسـیک بود. روسـو 
طرف داری هـا و عالیـق دیریـن سیاسـی خـود را بـه ایـن نویسـندگان منتسـب می کنـد: 

بـا خوانـدن ایـن کتاب هـای هیجـان آور و بـا گفت وگویـی کـه پـس از خواندن 

آن هـا میـان مـن و پـدرم جریان می یافت، روحیـۀ آزادمنش و جمهوری خواهم 

و منـش سـرکش و مغـرورم، کـه زیـر بـار هیچ سـلطه و قیدوبندی نمـی رود، در 

1. John Calvin
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گرفت. پرداختن مداوم به رم و آتن و به عبارتی  سراسـر زندگی ام ]...[ شـکل 

که خود شـهروند یک جمهوری  زیسـتن در میان مردان بزرگ این شـهرها مرا، 

کـه عشـق بـه میهـن پرشـورترین سـودای زندگـی اش بـود،  بـودم و پسـر پـدری 

همچـون او از آتـش این عشـق شـعله ور می سـاخت.2

کودکـی روسـو دوران باثباتـی  علی رغـم ایـن خاطـرات خوشـایند قدیمـی، دوران 
کمـی پـس از بـه دنیـا آوردن او از دنیـا رفـت و بخـت و اقبـال از  نبـود. مـادر ژان  ژاک 
کـه ده سـال داشـت، پـدرش در پـی نزاعـی از ژنـو  خانـوادۀ آن هـا رخـت بربسـت. زمانـی 
گریخـت. ازآن پـس دایـِی روسـو سرپرسـتی او را بـه عهـده گرفـت. از آن هنـگام، زندگـی 
او دیگـر هیـچ گاه رنـگ آرامـش بـه خـود ندیـد. در سـال 1728 و پس از دوران مشـقت بار 
گردی و اتمـام تحصیـالت مقطعـی، حادثـه ای در زندگـی روسـو اتفاق افتاد کـه او را  شـا
ترغیـب کـرد از ژنـو فـرار کنـد. او در یـک بعدازظهـر با دروازه های بسـتۀ شـهر مواجه شـد 
و ایـن اتفـاق او را بـر آن داشـت تـا درجایـی دیگـر بخـت خـود را بیازمایـد. روسـو چنـدی 
را بـه پرسـه زدن های بی هـدف گذرانـد. ایـن پرسـه ها منجـر بـه آشـنایی بـا فرانسـوا لوئیـز 
کـه بـه مـادام دو وارانـس2 نیـز شـهره بـود. ازآن پـس، روسـو بـه مـدت  دو ال تـور1 شـد، زنـی 
دوازده سـال روابـط صمیمانـۀ پرفرازونشـیبی بـا ایـن بانـو داشـت. فرانسـوا دوال تـور او را بـا 
کاتولیـک  کـرد و زمینه سـاز تغییـر مذهـب او از پروتسـتان بـه  کاتولیـک آشـنا  مذهـب 
شـد و همچنیـن بـه او موسـیقی رسـمی تعلیـم داد. رفته رفتـه روسـو مسـئولیت های  
بیشـتری در خانـه فرانسـوا بـه عهـده گرفـت و زمانـی که فقط بیسـت ویک 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 
می بـرد از سـر گرفـت. بعدهـا وقتـی روسـو بـه آن دوران و سـال هایی کـه در خانـۀ فرانسـوا 
 در شـهر شـامبری گذرانـده بـود می اندیشـید، بـا حسـرتی بسـیار از آن دوران یـاد می کـرد. 

1. François-Louise de la Tour
2. de Warens
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سرانجام در سال 1740 رابطۀ او با فرانسوا به سردی گرایید و یک بار دیگر مجبور به نقل 
مکان شد. این اتفاق سبب بروز دوره ای 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 1742 در جسـت وجوی شـهرت به عنـوان آهنگسـاز و نمایشـنامه نویس 
عازم پاریس شد. در ابتدا موفقیتی کسب نکرد، اما رفته رفته، به واسطۀ 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 غیب گوی دهکده1 در برابر شـهریار ]شـهر[ فونتن بلو2 
موفقیتـی عظیـم بـرای او بـه ارمغـان آورد. ایـن اوج موفقیـت شـغلی او به عنـوان آهنگسـاز 
کنـد، امـا از  کار  کـه بیشـتر بـر روی طرح هـای  اپرایـی خـود  بـود. شـاید دوسـت داشـت 
کـه شـخصیت های  آن اجـرای موفقیت آمیـز بـه بعـد همـواره نگـران فعالیت هایـی بـود 
پرنفـوذ موسـیقایی پاریـس علیـه او انجـام می دادنـد. بـه هـر صـورت، اپرا یگانـه عالقه ای 
نبـود کـه پاریـس در او پرورانـده بـود. روسـو، در طـول زمـان طوالنـی و نسـبتًا دشـوار تثبیت 
خود به عنوان آهنگساز و نمایشنامه نویس، روابط دوستانه ای با چند تن از روشنفکران 
کـرد. مهم تریـن ایـن افـراد دیـدرو بـود. دیـدرو در آن زمـان بـه تهیـۀ  مهـم پاریـس ایجـاد 
کـرد بـرای ایـن پـروژه  دایرةالمعـارف اهتمـام داشـت. روسـو در ادامـۀ ایـن آشـنایی تعهـد 
مقاله هایـی دربـارۀ موسـیقی بنویسـد. مقاله هایی که او بـرای این دایرةالمعارف نوشـت 
کـرد.  رابطـه اش بـا ژان فیلیـپ رامـو، آهنگسـاز مهـم فرانسـه در آن زمـان، را خصمانه تـر 
باوجودایـن، تقدیـر بـر آن بـود کـه نوشـته های روسـو فراتـر از مقاله هایـی دربـارۀ موسـیقی 

بـرود و موضوعاتـی را در بربگیـرد کـه در خردسـالی اش بدان هـا عشـق می ورزیـد.
بنابـر گفتـۀ خـود روسـو، در راِه وینسـن، جایـی کـه بـا دیـدرو قـرار مالقات داشـت، 
گهی ای   توجهش  اشراقی برای او حاصل شد. درحالی که مشغول مطالعۀ روزنامه بود، آ
را جلب کرد. فرهنگستان دیژن3 مسابقۀ نگارش مقاله ای با این موضوع برگزار می کرد: 

1. Le Devin du Village
2. Fontainebleau
3. Dijon Academy
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آیـا پیشـرفت علـوم و هنر هـای زیبـا منجـر به ارتقای بیشـتر اخالق شـده اسـت یا فسـاد 
گهـی  گهـی چنیـن یـاد می کنـد: »لحظـه ای کـه ایـن آ آن؟ روسـو از لحظـۀ خوانـدن ایـن آ
را خوانـدم چشـمم بـه جهـان دیگـری گشـوده شـد و انسـان دیگـری شـدم«3. مطمئنـًا آن 
لحظـه ای کـه او عـزم خـود را برای شـرکت در این رقابت جزم کرد، ایده هایی در ذهنش 
غلیـان کـرد. ایده هایـی کـه بعدهـا ثابـت شـد از آب درآوردِن آن هـا کار دشـواری اسـت. 
ایـن ایده  هـا درون مایـۀ غالـب  آثـاری شـد کـه او بعدهـا نوشـت. در سـال 1750 نوشـتۀ او 
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 موفقیت هایی 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 به عنوان آهنگسـاز 
کامـاًل شناخته شـده بـود. در جـای خود، بعضـی از موضوعات مطرح شـده در آثار اولیۀ 
او را بررسـی خواهیـم کـرد، امـا مهم تریـن ویژگـی قابل ذکـر دربـارۀ ایـن آثـار ایـن اسـت کـه 
اجتماعـی  و  فناورانـه   بـه دسـتاوردهای  نسـبت  و شـوق  از شـور  مشـخصًا عاری انـد 
بسـیار تحسین شـدۀ آن عصـر. روسـو در گفتـار در بـاب علـوم و فنـون قاطعانـه بـه سـؤال 
فرهنگسـتان پاسـخ منفـی می دهـد و اسـتدالل می کند پیشـرفت علوم و هنرهـای زیبا 
تأثیری زیان بار بر خصایل اخالقی گذاشـته اند. نخسـتین نوشـته های او از این جهت 
کـه به شـدت برخـالف جریـان غالـب بودنـد، عالوه بـر اینکـه نـام روسـو را بـر سـر زبان هـا 

می انداختنـد، باعـث بـروز مجادلـه نیز می شـدند.
طی این دوران آشـوب فکری، زندگی شـخصی روسـو نیز جریان نسـبتًا آشفته  ای 
داشـت. او سـرگرم چیزی شـبیه به زندگی خانوادگی با ترز لواسـور1، خدمتکار کم سـواِد 
کـه روسـو بـه  رخت شـوی خانه، بـود. تـرز لواسـور، علی رغـم بی توجهی هـای آشـکاری 
او می کـرد، تـا آخـر در کنـار او مانـد: احسـاس روسـو بـه تـرز لواسـور چیـزی بیـش از یـک 
گـذرا نبـود، هرچنـد نهایتـًا در سـال 1768 بـا او پیمـان زناشـویی بسـت.  دلبسـتگی 

1. Thérèse Levasseur
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درحالی کـه آن هـا ظاهـرًا به عنـوان زن و شـوهر زندگـی می کردند، روسـو بی هیـچ تردیدی 
روابط عاشقانۀ نومیدانه ای با سوفی دودتو1 برقرار کرد که از کماالت اجتماعی بیشتری 
کـه روسـو همـۀ آن هـا را  برخـوردار بـود. تـرز لواسـور پنـج فرزنـد بـرای روسـو بـه دنیـا آورد، 
بـه پرورشـگاه سـپرد. فهـم انگیـزۀ ایـن رفتـار ظالمانـۀ روسـو بسـیار مشـکل اسـت. در 
سـال های بعـد دشـمنان روسـو انتقادات زیـادی به این رفتـار او کردند. بی تردید، روسـو 
بـه رابطـه اش بـا تـرز به شـکل ناجوانمردانـه ای پایـان داد؛ تـرز در اعترافـات تقریبـًا تمثالی 
از پرهیـزکارِی قدیسـانه اسـت، هرچنـد مطمئنـًا از حیـث فکـری از روسـو پایین تـر بـود.
کتـاب قبلـی خـود  روسـو بیـن سـال های 1760 و 1762، بـه پشـتوانۀ موفقیـت دو 
کتـاب  ژولـی یـا  کتاب هایـش را نوشـت.  و حمایـت روشـنفکران پاریـس، اثرگذارتریـن 
هلوئیز جدید2 از جملۀ این آثار بود. این کتاب داستانی در قالب نامه است که در آن 
زمـان بسـیار تحسـین شـد و چاپ های متعـددی خـورد. در همیـن دوران، روسـو آثاری 
دربارۀ سیاسـت معاصر و سـازمان اجتماعی نگاشـت. بعضی از این پروژه ها هیچ گاه 
کامل نشـدند، اما دو کتاب امیل یا در باب تعلیم و تربیت3 و قرارداد اجتماعی دو اثر 
برجسـته دربارۀ فرد و اجتماع بودند که روسـو نگارش آن ها را به اتمام رسـاند. متأسـفانه 
کـرد بـرای بسـیاری از مخاطبـان بیش ازحـد  کتـاب مطـرح  کـه او در ایـن دو  ایده هایـی 
مناقشـه آمیز بـود، به ویـژه بخش هایـی کـه دربـارۀ دیِن سـازمان یافته بود. به طـور خاص، 
خشـم و نفـرت ابرازشـده دربـارۀ کتـاب امیـل منجـر بـه محکومیـت رسـمی کتاب هـا ی 
روسـو و مهاجـرت او همـراه بـا تـرز از فرانسـه بـه سـوئیس شـد. روسـو تحـت حفاظـت 
فریدریـش دوم، پادشـاه پـروس، مدتـی در سـوئیس مانـد. او در ایـن مـدت کوتـاه امـکان 
یافـت قـدری ایده هـای سیاسـی اش را توسـعه دهـد، امـا خصومت و انزجـاری که علیه 
او، حتـی از سـوی بعضـی از حامیـان قدیمـی اش در فرانسـه، شـکل گرفته بـود، اینجـا در 
سـوئیس نیز گریبانگیرش شـد و متخاصماْن خانه اش را سـنگ باران کردند. ازآن پس، 
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دورانـی عجیـب و غریـب در زندگـی روسـو بـه وجـود آمـد. دورانـی کـه خلق وخـوی روسـو 
تلخ شـد و به شـدت دربارۀ ریشـه های اذیت و آزارش به دیگران بدگمان شـد. او مدتی 
نیـز در انگلسـتان مهمـان دیوید هیوم، فیلسـوف برجسـتۀ اسـکاتلندی، بود، امـا روابط 
کـه هـر دو آن هـا نسـبت بـه یکدیگـر داشـتند بـه تیرگـی  کج خلقی هایـی  آن هـا در اثـر 
گراییـد. از آن زمـان بـه بعـد، وضعیـت ذهنـی روسـو، کـه هیـچ گاه ثبات کامل نداشـت، 

به نحـو بـارزی رو بـه وخامـت گذاشـت.
روسـو در سـال 1767 بـا اجـازۀ مقامـات فرانسـوی بـه فرانسـه بازگشـت و باقی عمر 
کـرد. او بـه نوشـتن دربـارۀ سیاسـت و موسـیقی ادامـه  کشـور سـپری  خویـش را در ایـن 
داد و آثـاری حدیث نفس گونـه نگاشـت. روسـو در مقـام آهنگسـاز اعتبار نسـبتًا زیادی 
داشـت و در صحنۀ فکری پاریس، که شـاخصه های رادیکال تری داشـت، از شـهرت 
برخـوردار بـود. وضعیـت او هیـچ گاه 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 نزدیک ترین یارانـش از او روی گرداندنـد. یکی از آخرین 
کتاب هـای روسـو بـا عنـوان رؤیاهـای تفرجگـر منـزوی1 این گونـه شـروع می شـود: »اکنـون 
در جهان کاماًل 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 می شد  . او در هر گوشه و کنار توطئه ای علیه خود می دید. 
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 سـال های زندگـی او در 
گذشـت و در سـال 1778 در ارمنو ویـل2، در نزدیکـی پاریـس، از دنیـا  آرامشـی نسـبی 
رفـت. روسـو بخـش زیـادی از اعتبـارش به عنوان شـخصی نامـدار را در سرتاسـر زندگی 
پرتالطـم خـود حفـظ کرد، هرچند دسیسـه ها و حق کشـی های بسـیاری علیـه او و برای 
پاییـن آوردن جایگاهـش انجـام می گرفـت. پـس از مـرگ، شـهرتش به طـرز چشـمگیری 
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افزایش یافت و مخاطباِن بسیاری با اشتیاق آثارش را مطالعه کردند. پیکر او در سال 
1794 در پانتئون1، آرامگاه بسیاری از بزرگ ترین اندیشمندان و هنرمندان و دولتمردان 
ک آرمیـد. کتـاب اعترافـات، کـه شـرح صادقانـه  و بی پردۀ کاسـتی های  فرانسـه، در خـا
و  باوجودایـن، میـراث سیاسـی  شـخصی روسوسـت، همچنـان در دسـترس اسـت. 
فلسـفی روسـو دلیـل عمـدۀ توجـه بـه آثـار او و بحـث از آن هـا در سرتاسـر دوران مـدرن 

است.
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