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  .ارداد اجتماعي، دولت، جامعه مدني، وضع طبيعي، وضع مدنيقر : اژگان كليديو

  

 سه تـن از صـاحب نظـران قـرارداد اجتمـاعي، يعنـي               حاضر بررسي مقايسه اي آراء     مقالههدف اصلي   

قرارداد اجتماعي بر    نظريه. مدني و دولت مي باشد     جامعه توماس هابز، جان ال ك و ژان ژاك روسو در باره          

، زندگي مي كند؛ وضعيتي كـه در        "وضع طبيعي "اين فرضيه مبتني است، كه انسان پيش از تاًسيس دولت در          

و كنش انسان حاكم است و هر فردي مطابق ميل خود عمل مي كند؛ اما نيازهـا                  بر رفتار    "قانون طبيعي "آن  

تاًسـيس   و ضرورت هاي بسياري باعث مي شوند تا انسان ها دور هم جمـع شـوند و بـا يكـديگر در بـاره                       

 " وضـع طبيعـي    "با تاًسيس دولت در قالب قرارداد اجتماعي انسان ها موفق مي شوند از            . دولت توافق كنند  

جديدي از زندگي اجتماعي شوند، كه در تئـوري هـاي قـرارداد اجتمـاعي بـه آن                   د و وارد مرحله   عبور كنن 

  . گفته مي شود"مدني جامعه" يا "وضع مدني"

نتيجه اين بررسي تطبيقي نشان مي دهد، كه اگر چه هر سه متفكر قـرارداد اجتمـاعي در مـورد كليـات                      

يگر موافـق هـستند؛ امـا آن هـا بـر سـر بـسياري از                  با يكد  "وضع مدني " به   "وضع طبيعي "عبور جامعه از    

گذار اجتماعي، ماهيت يا كيفيت قـرارداد اجتمـاعي، وضـع قـوانين،              موضوعات ديگر مانند جزئيات مرحله    

تفكيك قوا، نوع حكومت، اختيارات دولت، وظيفه شهروندان در مقابل دولت با هم اختال ف نظر دارند، كه                  

ها  موضوعات فوق بعد از گذشت چندين قرن هنوز توسط نظريه         .  است شناخت آن ها داراي اهميت اساسي     

  .  و رويكردهاي مختلف سياسي معاصر مورد بحث، بازخواني و تفسير دوباره قرار مي گيرند

 

 چكيده
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  قدمهم

جامعه ابتدا داراي ساختاري ساده بوده است، به عبارت ديگر، جامعه و دولت يا حيـات      
امـا بـه    . سياسي و اجتماعي، چنان كه در دولتشهر ارسطو نيز ديده مي شود، يكي بوده انـد               

 مختلف ديگري مانند دولت، مذهب، اقتـصاد و         تدريج كه جامعه پيچيده مي شود، نهادهاي      
آموزش و بسياري از نهادهاي فرعي ديگر مانند دستگاه قضايي و پليس متولد مي شوند، كه     

 و تنظيم مناسبات اجتماعي بين انسان ها با يكـديگر و بـا     1مسئوليت برقراري نظم اجتماعي   
ايجاد آن شد و بـا تاًسـيس آن         اولين نهادي كه انسان موفق به       . دولت را به عهده مي گيرند     

"وضع طبيعي "توانست از   
"وضع مدني" عبور كند و به 2

 برسـد، همـان نظـام سياسـي يـا      3
از آن جايي كه در فرايند گذار اجتماعي هم تغييراتي در جامعه و هـم تحـولي         . دولت است 

در شخصيت انسان به وجود آمد، كه مبناي شكل گيري جوامع مدرن امروزي شد، شناخت               
امل و ساز و كار هاي اين تغيير براي بازسازي يك نظم اجتماعي جديـد اهميـت بـسيار       عو

. از اين رو، صاحب نظران قرارداد اجتماعي مي كوشند تا اين عوامل را شناسايي كنند              . دارد
برخي از ايـن    . در اين راستا، سئواال ت بسياري مطرح مي شود كه نياز به پاسخگويي دارند             

  :ازسئواال ت عبارتند 
 زندگي انسان در وضع طبيعي چگونه است؟انـسان در وضـع طبيعـي از چـه حقـوقي                  
برخوردار است؟ آيا تغيير وضع زندگي انسان يك عمل ارادي است؟آيا تغيير وضع زندگي              
انسان يك ضرورت است؟چگونه انسان پي مي برد كه بايد وضعيت زندگي خـود را تغييـر              

تغيير وضعيت زندگي وادار مي كنند؟ زندگي انسان در         دهد؟چه انگيزه هايي انسان ها را به        
وضع مدني دستخوش چه تغييراتي مي شـود؟آيا وضـع مـدني همـراه بـا تـشكيل جامعـه                    
جديدي است؟ چه تغييري در جامعه در فرايند تغيير از وضع طبيعي به وضع مـدني پديـد                  

 مـدني پديـد     آمد؟چه تحولي در شخصيت انسان در فرايند تغيير از وضع طبيعي بـه وضـع              
  آمد؟ آيا وضع مدني سعادت و خوشبختي انسان را تضمين مي كند؟

طبيعي است كه پاسخ هاي همه فيسلوفان قرارداد اجتماعي به سئواال ت مذكور يكسان              
نيست؛ اما همه آن ها در مورد برخي از مفاهيم مانند اجتناب ناپـذير بـودن عبـور از وضـع                     

                                                 
1. Social order 
2. State of nature   
3. Civil state 
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ولت بر اساس عقل جمعي، پذيرش ارادي زندگي        طبيعي به وضع مدني، ضرورت تاًسيس د      
در حاكميت قانون، ضرورت تدوين قوانيني كه حقوق طبيعي انسان در آن رعايـت شـود و                 
جز آن با يكديگر هم عقيده باشند، و در مورد وظايف حاكم و شهروند، حـدود اختيـارات                  

ـ              ت قـوانين و    دولت، تفكيك قوا، ارگان هاي تصميم گيرنده، چگونگي وضـع قـوانين، ماهي
ي  ساير موارد ديگر با يكديگر اختال ف نظر داشته باشند، كه همه اين موضـوعات در ادامـه    

  .اين مقاله به تفصيل بررسي مي شوند
  

  ) 1588-1679(1توماس هابز. 1

  وضع طبيعي. 1-1

 از  اي آغاز بحث ما در باره جامعه مدني در نگـاه هـابز، وضـع طبيعـي يـا مرحلـه                    نقطه
اما قبل از بررسي وضـع طبيعـي        . ي است كه در آن هنوز دولت وجود ندارد        زندگي اجتماع 

مي بايستي به بررسي مهم ترين ويژگي هاي شخصيتي افـرادي بپـردازيم كـه در ايـن دوره                   
به عقيده هابز، انسان موجودي خودپرست و خودمحور است؛ لذت هـا و             . زندگي مي كنند  

 قي يا سياسـي تعلـق خـاطر نـدارد؛ امـا             آرزوهاي خاص خود را دارد، و به هيچ نظم اخال         
طبيعت انسان از لحاظ قواي بدني و ذهني چنان برابر آفريده شده اسـت كـه او هـم داراي                    
برخي تفاوت هاي بديهي در قواي جسماني و فكري و هم داراي استعدادهاي مـشابهي بـا                 

  .همنوع خود هست
 چون انسان بر طبق انگيزه هاي       چرا هابز تا بدين اندازه بر برابري انسان پافشاري دارد؟         

كند، در نتيجه، وضع طبيعي به سرعت به وضعيت جنگي منتهـي مـي               مي خودخواهانه عمل 
به نظر هابز، از برابري     . شود؛ وضعيتي كه در آن هر فرد خود را با ديگري در جنگ مي بيند              

ود و اگـر دو     استعدادهاي انساني، برابري اميدها و انتظارات در نيل به هدفها نتيجه مـي شـ              
فرد در آن واحد خواهان يك چيز باشند چون هر دو نمـي تواننـد آن را داشـته باشـند، بـا                       
يكديگر به دشمني برمي خيزند و در راه رسيدن به هدف مي كوشند يكديگر را نابود و يـا                   

  . تابع خود سازند

                                                 
1. Thomas Hobbes 
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 طبيعي بر مبناي اين مال حظات مي توان به قاعده توضيح دهنده رفتار آدمي در وضعيت
"حق طبيعي "يعني  

آزادي و اختياري است كه     ": تعريف اين حق چنين است    .  دست يافت  1
هر انساني از آن برخوردار است تا بـه ميـل و اراده خـودش قـدرت خـود را بـراي حفـظ                        

 2طبيعت يعني زندگي خويش به كار برد و به تبع آن هر كاري را كه بر طبق داوري و عقـل                    
هـابز،   ("راي رسيدن به آن هدف تصور مي كند، انجـام دهـد           خودش مناسب ترين وسيله ب    

با اين تعريف هابز از حق طبيعي كه آزادي كامـل اراده            ). 160، ص   14 لوياتان، فصل    1385
انسان ديگر يك موجود اخال قي قلمـداد نمـي          . انساني را تضمين كرده است، دفاع مي كند       

امحـدود بـراي جـستجوي امنيـت و         شود، بلكه استفاده از قدرت به جاي تعهـد و تمايـل ن            
  ).533، ص 1373بلوم، ( رضايت جزو خصيصه اساسي رفتار انساني مي گردد

در نتيجة  تال ش براي كسب هر چه بيشتر قدرت، هر كس در معرض كشته شـدن بـه                    
انـسان ديگـر   ) گـرك (از اين رو، در وضع طبيعي، هر انـساني دشـمن         . دست ديگري است  

نادرست، عدالت و بي عدالتي وجود ندارد؛ بلكه اين قاعـده           است؛ هيچ دركي از درست و       
بر زندگي حاكم است كه هر كس هر چه مي تواند به دست آورد و تـا هـر زمـان كـه مـي                         

هابز مي گفت در وضع طبيعي قانون زور حـاكم اسـت و             . تواند آن را براي خود حفظ كند      
  .مي شوندزور و حيله گري دو خصلت اساسي انسان در اين دوران محسوب 

انسان عال وه بر اين كه موجودي عاطفي است و حقوق طبيعي به اين جنبه از رفتـار او                   
 ذي شعوري كـه     يبه عنوان موجود   هابز انسان را  . متمركز است، عاقل و خردمند نيز هست      

، در   هدايت مي شـود    "حفظ صيانت ذات  "، به خصوص غريزه ي    احساسات توسط غرائز و  
 را به عنوان قانون طبيعي رفتـار انـسان تلقـي            "ش براي حفظ خود   تال  " هابز. نظر مي گيرد  

ننـد آزادي و برابـري      اساسـي ما  قانون طبيعت انسان، دسـتاوردهاي        از ،به نظر وي  . مي كند 
 غريـزه حفـظ      نگاه انسان تحـت تـأثير       به زعم هابز،   .دست مي آيد  ه  طبيعي همه انسان ها ب    

ك تعيين   تنها مال در اين حالت     و   استاز منظر حفظ  خود      نت ذات به محيط اطرافش      صيا
  . نفع شخصي است انسانكننده براي رفتار

                                                 
1. Right of nature  
2. Reason  
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 رقـابتي   گ منجر به جن   خواهي نخواهي    آزادي و برابري     ه نظر هابز، دو اصل     ب ،بنابراين
 يگري مي شود،  همه عليه همه براي دفاع از حق فردي خود به هزينه پايمال كردن حقوق د              

ش وي بـراي     براي تصرف همه لوازم زندگي، به ويژه تـال        ش طبيعي انسان     چرا كه در تال   
 نهفتـه   سود شخصي قه انسان ها به      عال مانند   1 قانون طبيعي  كسب مالكيت، فقط هنجارهاي   

ــ   ــا ب ــسان ه ــه ان ــين هم ــه در ب ــدازه وجــود دارد ه اســت، ك ــك ان ــه ي                    طــور يكــسان و ب
نسان سه انگيزه اصلي وجود دارد كـه        به نظر هابز، در طبيعت ا     ). 147، ص 1973شال نكن، (

نخستين انگيزه  . نخست رقابت، دوم عدم اعتماد، سوم شاًن و مقام        : مايه كشمكش مي شوند   
و سومي براي نام آوري     ) جان و مال  (، دومي براي ايمني     )سود بيشتر (براي به دست آوردن     

رقابت بر سر   ": ي گويد هابز م . و آبرومندي، انسان را وادار مي كنند كه به همنوع خود بتازد           
ثروت، شاًن، افتخار و حكمراني و قدرت هاي ديگر بـه كـشمكش، دشـمني و جنـگ مـي                    

زيرا حربه هر رقيب براي رسيدن به آرزوي خويش، كشتن، منقاد ساختن، از ميدان              : انجامد
البته بايد  ). 139، ص   11 لوياتان، فصل    1385هابز،   ("به در بردن يا راندن رقيب ديگر است       

ذكر شد كه به تصور هابز در طبيعت انسان اميالي مانند ميل به آسـايش و لـذات حـسي،                    مت
ترس از مرگ و گزند و ميل به دانش و فنون صـلح وجـود دارد كـه وي را بـه اطاعـت از                         
قدرت مشترك و تمايل به زندگي مـسالمت آميـز در كنـار ديگـر همنوعـان خـود متمايـل                     

 و خواسـت هـاي فطـري بـشر در جهـت تـضاد بـا               ولي به نظر وي بيشتر ميل هـا       . كند مي
  ). 122، ص 1370جونز، (همنوعانش است 

به كوتاه سخن، منظور هابز اين است كه هر چند آدمي خواهان صلح است، ولي تـرس                 
او از همنوع خود، اشتياق او به حفـظ آن چـه كـه در اختيـار دارد، تمايـل خودخواهانـه و                       

، يعني رغبت ها و نفرت هاي اصلي، وي را بر آن            حريصانه او براي تحصيل چيزهاي بيشتر     
همچنين، از آن جايي كه انگيزه اصلي رفتـار         . مي دارد كه همواره با همسايگان خود بستيزد       

آدمي در درجه اول نفع شخصي است، حتي اگر انـسان بـر حـسب عقـل و منطـق اعمـال                      
منافع شخـصي او از طريـق       رقابت آميز را به ضرر خود بداند و دريابد كه بهترين راه تاًمين              

همكاري و تعاون با همنوعانش ميسر   مي شود، باز هم فايده اي نخواهد داشت، زيرا عقل                  
بنابراين، اگر آدمي به عقل و منطـق        . انسان در نهايت بنده و خدمت گذار شهوت وي است         

                                                 
1. Law of nature  
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كـشي  خود متوسل گردد، تنها به اين منظور است كه بتواند به نحو بهتري از ديگـران بهـره                   
كند، حتي اگر بداند در نهايت با اين عمل، خـود و ديگـران را بـه مـصيبت و بـال گرفتـار                        

به نظر هابز، تنها يك چيز است كه مي تواند شهوت انسان را كنترل كنـد و آن                  . خواهد كرد 
اگر بخواهيم شهوت را مهار كنيم، بايد بـا آن بـه زبـان              . چيز مسلماً نه عقل بلكه زور است      

اگر بخـواهيم بـه سـتيزه جـويي و          . وييم، يعني به زبان ترس و سودجويي      خودش سخن بگ  
رقابت بشر كه حاصل بي اعتمادي و اميال خودخواهانه است، پايان بخشيم، بايد بـه همـان                 
بي اعتمادي و اميال خودخواهانه توسل جوييم، نه آن كه دسـت بـه دامـن عقـل و منطـق،                     

صه بايد كاري كنيم كه انسان يا بر اثر تـرس           شعور، مهرباني و نيك خواهي شويم؛     خال            
از مكافات و يا ميل سودجويي ترجيح دهد كه دست از رقابت بردارد و زندگي خود را بـا                   

 1زندگي ديگران هماهنگ سازد و اين امر ميسر نمي شود مگر با ايجاد يك حكومت مطلقه               
  ).  127همان، ص (

  
  دولت.  2-1

"لوياتان"ي از وي در كتاب       هابز درعبارت  اد اساسي انديشه  بني
 روشن مي شود كـه مـي        2

يكي از تمايال ت عمومي همه آدميان را خواست و آرزوي مداوم و سيري ناپذيري               ": گويد
هـابز،   ("پـذيرد مرگ پايان مـي      كه فقط با  براي كسب قدرتي پس از قدرت ديگر مي دانم          

ر انـسان بـه قـدرت        به نظـر هـابز، ميـل سـيري ناپـذي           .)138، ص   11 لوياتان، فصل    1385
وضعيتي را به وجود مي آورد كه در آن به جاي همكاري، رقابت فزاينده بين افـراد جامعـه                   

از آن جايي كه اشياء مطلوبي كه باعث حفظ افـراد مـي شـوند، در نـزد همـه                    . حاكم است 
يكسانند، من اطمينان به بقاء و آسايش خود را تنها با كـاهش دادن اطمينـان شـما افـزايش                    

از اين رو، قدرت نسبي است، به گونه اي كـه كـساني كـه تنهـا خواسـتار قـدرت                     . مده مي
باشند، بايد درگير كشمكشي شوند كه جمع جبري بده بستان آن صفر است و برد يكـي                  مي

اين جنگ محض هر انسان عليه انسان ديگـر اسـت؛           . از آن ها به منزله باخت ديگري است       
 در صيانت از خويش است، به طوري كه وضع طبيعي           اما نتيجه آن كم كردن توان هر انسان       

                                                 
1. Absolute state 
2. Leviathan  
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براي هر كسي بسيار بدتر و دشوارتر از آن وضعي است كه در صورت وجود نيروي قهريه                 
، ص  1381تيلـور،   (شـود    كافي براي بازداشتن افراد از تجاوز به حقوق يكديگر ايجـاد مـي            

 "نـگ همـه بـا يكـديگر       ج" بشر در وضع طبيعي در وضعيت        هابز،به نظر   بنابراين،  ).  104
بـه نظـر    .  اين وضع خاتمه مي يابد     1 اجتماعي  و با تاًسيس دولت از طريق قرارداد       داردقرار  

هابز، هدف غايي انسان ها از تشكيل دولت در قالب قرارداد اجتماعي در درجهـاول حفـظ                  
 خودشان و سپس تاًمين رفاه بيشتر براي زندگي شان است، يعني آن ها مي خواهند بـا ايـن              

رت عمـومي يـا     ر وضع طبيعي قـد    د. كار خود را از وضع مصيبت بار جنگي رهايي بخشند         
ال و كيان شهروندان    برقراري امنيت و حراست از م      ردولت وجود ندارد تا از حقوق خود د       

  ). 60، ص 1381توحيد فام، (استفاده كند 
راد خودمختـار،   معه متشكل از افـ    رون جا ر د بنابراين، هابز براي تنظيم روابط اجتماعي د      

 كـه از   را در قالب قرارداد اجتماعي ترسـيم مـي كنـد          ياتان  ايجاد حكومت مقتدري به نام لو     
اين حـق را بـه مرجعـي فراتـر از      جمعي را سلب مي كند تا       وضع قوانين يكايك افراد حق    

 عنصر اساسي تشكيل دولت، انعقاد يك ميثاق يا قـرارداد و واگـذاري   .همهافراد واگذار كند  
 يا آزادي هاي موجود در وضعيت طبيعي از سـوي همگـان بـه طـرف سـومي                   2حقوقاكثر  

  .است كه با اين قرارداد قدرت حاكم مي شود و از تمامي محدوديت ها فارغ و آزاد است
از آن جايي كه علت اصلي اقدام انسان ها به تاًسيس دولت ميـل آن هـا بـه زنـدگي در                     

ي تحقق ايـن هـدف بـه حـد كـافي از قـدرت               صلح و امنيت است، حاكم انتخابي بايد برا       
برخوردار باشد تا بتواند با هراسي كه در دل انسان ها ايجاد مي كند، اراده هاي آن ها را بـه                

 كننده حق تعيين سرنوشـت       اين موضوع نه تنها نقض     ،هابز نظر    در .صورت واحد در آورد   

                                                 
1. Social contract 

نخست اين كه آدمي نمي تواند از حق مقاومت در مقابل كساني كـه              ":  به نظر هابز برخي از حقوق قابل واگذاري نيستند         .2
با اعمال قهرآميز به او حمله مي برند تا جانش را بستانند، چشم پوشي كند، زيرا نمي توان گفت كه چنـين كـسي بـا چنـان                      

و بند و زنجير و حبس      مقاومت در برابر جرح      همين نكته را مي توان در باره      . عملي در پي تاًمين نفعي براي خويشتن باشد       
گفت؛ هم به اين دليل كه بر چنين صبر و تحملي سودي بار نيست، در حالي كه بر آزردن ديگران از طريق جرح يـا حـبس                           
مي تواند سودي مترتب باشد؛ همچنين آدمي وقتي مي بيند كه ديگران با توسل به خشونت بر ضد او اقدام مي كننـد، نمـي                         

و سرانجام اين كه، انگيزه و غايت چشم پوشـي از حـق و واگـذاري آن    . شان كشتن اوست يا نه    تواند دريابد كه آيا هدف اي     
 لوياتـان،  1385هابز،  ("تنها تاًمين امنيت حيات آدمي و وسايل حفظ حيات به شيوه اي است كه آدمي از زندگي بيزار نباشد         

  ).163، ص 14فصل 
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انون مـابين آزادي    قـ . خودمختاري مطلق فـرد اسـت     ائيد ايده ، بلكه ت  خود توسط فرد نيست   
مـدني،  وضـع    ر د مـت مطلقـه   ميت كامل وي  تحت يك حكو      وضع طبيعي و قيو    فردي در 

ميـت  يق قرارداد اجتماعي است كه همه افراد تحـت قيو      طر از. عي است قانون قرارداد اجتما  
ديدگاه هابز به معنـي      اين موضوع از  .  قرار مي گيرند    و يا مجمعي از افراد     مطلقهحاكم  يك  

اين طريق آزادي حداكثري ذهني فـرد محـدود           آزادي فردي است، چرا كه از      تحقق واقعي 
رت  قـد  ،هـابز  بـه نظـر   . مي شود تا آزادي حداقلي قابل تحقق وي در جامعه تضمين شـود            

كميت سياسي شرط سازنده براي برقراري صلح، براي ايجـاد          رون حا ر د مطلقه تعبيه شده د   
نين منطبق است بر ويژگي هـاي طبيعـت         اين جامعه همچ  . يك جامعه كاركردي منظم است    

 فردي و   عمال زور ني براي اِ  مكاا معه هر اعضاي جا  كه آن مطلق است و از همه      انساني، چرا   
 دولت با قدرت انحصاري اش به منظور حفظ يكايك افراد           ،براينبنا.  را مي گيرد   سرانهخود

چـه   ي بخشد، چنان  م  تحقق و تنظيم روابط انساني اصول برابري و مساوات فردي را عمالً          
افراد در بي قدرتي،     رابري همه باين تعبير    راگر چه برابري د   . از قانون طبيعي انتظار مي رود     

 بـراي فـرد حـداقل       دهد، اما  افراد معني مي   وي آزادي طبيعي همه   يت مسا مساوات، محدود 
كيت از طريق قانون عمـومي      اي زندگي و كسب مال    اين تضمين وجود دارد، كه حق وي بر       

 ).151همان، ص  (ين شودتضم

 به يـك حكمـران مقتـدر يـا          1جمعي هدف هابز از واگذاري كامل اراده      ،هم رفته  روي
هابز حكومت ها   . مجمعي از افراد جلوگيري از بروز اختال فات و تضادهاي اجتماعي است           

 4 و دموكراسـي   3، اريـستوكراسي  2را با توجه به تعداد حكومت كنندگان به سه نوع سـلطنتي           
مي كند و با بررسي نقاط قوت و ضعف هر يك از حكومت ها، در نهايـت بـه ايـن                     تقسيم  

 در اختيار 5نتيجه مي رسد، كه بهترين نوع حكومت، حكومتي است كه در آن قدرت حاكمه           
به نظر هابز، واگذاري قدرت به حاكميت بايد مطلق و برگـشت            .  باشد 6يك حكمران مطلق  

د به يك فرد يا مجمعي از افـراد سـپرده شـود، در              حاكميت باي . ناپذير و غير مشروط باشد    
                                                 

1. Common will 
2. Monarchy  
3. Aristocracy  
4. Democracy  
5. Soveragin power 
6. Absolute sovereign   
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غير اين صورت تضميني وجود ندارد كه صلح، يعني هدف اصلي از تاًسيس جامعه سياسي               
  .يا دولت حاصل گردد

  
  دني دولت و جامعه مرابطه

 مدني در نگاه هابز، مي توان حدود رابطـه         به مباحث مربوط به دولت و جامعه       با توجه 
برقرار شـود را در مـوارد       ) مدني جامعه(و مردم   ) حاكم يا حاكمان  (دولت  كه مي تواند بين     

  :زير ترسيم كرد
حاكم يا فرمانروا طرف قرارداد اجتماعي نيست بلكه او محـصول قـرارداد اجتمـاعي               . 1
به عقيده هابز، فقط  يك قرارداد اجتماعي وجود دارد و آن قراردادي است كه مـردم                 . است

 بنابراين، هيچ قرارداد دو جانبـه .  تا يك يا چند نفر را فرمانروا كنند  بين خود منعقد مي كنند    
  .وجود ندارد) يا حاكمان(ديگري بين مردم و حاكم 

اگر چه اقتدار حاكم داراي هيچ قيد و شرط كلي نيست، اما داراي محدوديت هـايي                . 2
 حقـوق برخـوردار     از نظر هابز، افراد از دو رشته      . به ويژه در رابطه با حقوق مردم مي باشد        

اول اين كه، دولـت اجـازه نـدارد حـق           . هستند، كه دولت بايد حرمت آن ها را پاس بدارد         
زندگي فرد را كه شامل حق زنده ماندن و حق برخورداري از وسايل امرار معاش ،دسترسي                

دوم ايـن كـه، افـراد از        ). 82: 1377چانـدوك،   (به مواد غذايي، آب و دارو را پايمـال كنـد            
منظور از آن حقـوقي اسـت كـه در صـورت     . نفي يا عدمي نيز برخوردار مي باشند     حقوق م 

به نظر هابز، بـراي مـواردي كـه حـاكم           . سكوت قانون در برابر آن ها به فرد تعلق مي گيرد          
به نظـر   ). 83: همان(قانوني وضع نكرده است، افراد مي توانند به تشخيص خود عمل كنند             

مـدني آزاد مـي      دي انسان از آزادي و لذا افراد در جامعـه         هابز، سكوت قانون يعني بهره من     
  ).1385:187عالم، (باشند 
هر گونه نافرماني اتباع از حكومت نادرست و غير عـادال نـه اسـت؛ زيـرا اقـدامات                   . 3

از اين رو، به نظر هابز، كسي كـه از دولـت نافرمـاني كنـد،                . حاكم عادال نه و مشروع است     
ز نظر هابز، از آن جايي كـه غايـت اطاعـت حفاظـت اسـت،                البته ا . مستحق مجازات است  

اطاعت اتباع از دولت در صورتي واجب است كه حاكم از اقتـدار ال زم بـراي حفاظـت از                    
در صورتي كه اقتدار حاكم بر اثـر يـك جنـگ داخلـي يـا                . جان شهروندان برخوردار باشد   
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ينـدازد، آن هـا حـق       خارجي از هم بپاشد و يا حكمران جـان شـهروندان را بـه مخـاطره ب                
سرپيچي از فرمان هاي او را دارند، زيرا افراد براي نجات و ايمني جانشان به تاًسـيس يـك                   

بنابراين، نمي توان گفت كه آن ها حق گرفتن جان خـود            . قدرت حاكمه مبادرت مي ورزند    
اگـر گفتـه    . قدرت مي نشانند، تـسليم كننـد       را به حكمراني كه به منظور حفظ آن بر اّريكه         

شود كه مردم طي قراردادي كه با يكديگر منعقد مي سازند، حق چيـزي را از خـود سـلب                    
ايـن  . كنند كه آن چيز هدف غايي قرارداد بوده است، اين گفته تناقض صرف خواهـد بـود                

شيبه آن خواهد بود كه وسيله اي كه براي رسيدن به يك هدف انتخاب مي كنـيم، حـصول                   
  ).158: 1370جونز، (به هدف را ناممكن سازد 

قرارداد اجتماعي الزام آور است و قابل فسخ نيست؛ بدين معني كه نـه حـاكم و نـه                   . 4
هيچ يك از اتباع نمي توانند اين قرارداد را بـشكنند، حتـي آن كـساني هـم كـه از قـرارداد                       

مردم هم راًي و همراه شوند، يعنـي بايـد تـابع حكمـران               اجتماعي ناراضي اند، بايد با بقيه     
  .مردم حق دارند آن ها را از بين ببرند در غير اين صورت، بقيهباشند، 

از نظر هابز، حكمران قوانين را تدوين مي كند، به اجرا مـي گـذارد و در بـاره همـه                     . 5
مسايل عمومي داراي اختيارات قضاوت است؛ يعني حق استماع دعاوي طرف هاي دعوا و              

 تجـويز قواعـد را دارد و اتبـاع فقـط از             به عالوه، حاكم اختيـار كامـل      . صدور راًي را دارد   
  .حقوقي كه حكمران وضع كرده است، برخوردار مي شوند

هـابز مخـالف تجزيـه و       . قدرت حاكم، مطلق، غير قابل انتقال و تفكيك ناپذير است         . 6
بـه نظـر هـابز،      . تقسيم قدرت حاكم است و آن را متـرادف بـا انحـال ل دولـت مـي دانـد                   

ر را متقابالً خنثي مي كنند و مردم عمـدتاً در ايـن مـوارد بـه                 هاي تقسيم شده يكديگ    قدرت
  ).295: 1385مكفرسون، (عقايد حقوقدانان گرايش پيدا مي كنند و نه قدرت قانون گذاري 

براندازي حكومت به معني انحال ل دولت است، زيـرا از نظـر هـابز ميـان دولـت و                    . 7
واقع كوشيده است تا قدرت مطلقـه را        در اين تعبير، هابر در      . حكومت تفاوتي وجود ندارد   

قوق طبيعـي شـان     خود، همه ح   اساس، مردم به اراده   بر اين   . سياسي مردم پيوند زند    با اراده 
را به يك قدرت برتري واگذار كردند؛ اگر اين واگذاري را بـدون هـيچ محـدوديتي انجـام                   

  ).186-87، ص 1385عالم، (اند، پس ديگر نمي توانند آن را لغو كنند  داده
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 ) 1632-1704 (1جان ال ك. 2

  وضع طبيعي. 1-2

سياسي هابز، بر طبيعت بشر استوار است؛ اما تـصور           نظريه سياسي ال ك به مانند نظريه      
در حـالي كـه هـابز انـسان را          . اين دو فيلسوف از انسان بـا يكـديگر تفـاوت فـاحش دارد             

نسان را يك موجـود     موجودي غير اخال قي و تابع خواست هاي غريزي مي شمارد، ال ك ا             
اَعمال خـود را بـه انگيـزه         انسان هابز همه  . اخالقي و تابع قانون اخال ق اجتماعي مي داند        

لذات جسماني و حيواني انجام مي دهد، در حالي كه انسان ال ك نداي وظيفه را مي شـنود                   
ال ك   اسـت، انـسان      2در حالي كه انسان هابز هميشه كامالً خودخـواه        . و به آن اعتنا مي كند     

  ).    211، ص 1370جونز، (موجودي نوع دوست است 
بـه گمـان ال ك بـر        . از اين رو، وضع طبيعي ال ك با وضع طبيعي هابز متفـاوت اسـت              

خالف هابز، انسان ها در وضع طبيعي در حالت جنگ دائمي يا ترس هميشگي از يكـديگر         
دانه به هـر آن چـه مطـابق         زندگي نمي كند، بلكه آن ها از لحاظ اخال قي برابر هستند و آزا             

قانون طبيعت است، عمل مي كنند؛ يعنـي هـر فـرد بـه لحـاظ انـسان بـودنش از حقـوقي                       
  .برخوردار است، نه به سبب برتري در قدرت، ثروت و يا موقعيت

اين قانون به همه    .  ال ك بر اين عقيده است، كه وضع طبيعي مبتني بر قانون عقل است             
مستقل در كنار يكديگر در صلح و صفا زنـدگي كننـد و هـيچ               آموزد كه به طور برابر و        مي

لـذا وضـع طبيعـي      . كس نبايد به زندگي، تندرستي، آزادي و اموال ديگري صدمه وارد كند           
مورد نظر ال ك، وضع پيش از اجتماعي شدن يا بي قانوني نيست؛ وضعي نيست كـه در آن                   

و خردمندي برقرار است و قانون انسان ها در دشمني متقابل زندگي كنند، بلكه در آن صلح    
طبيعت بر رفتار انسان در جامعه حاكم مي باشد؛ قانوني كه نه تنهـا حقـوق بلكـه وظـايف                    

به عقيده ال ك، وضع طبيعي وضع صـلح، خيرخـواهي، هـم             . انسان را نيز مشخص مي كند     
ه ياري و نگاهباني از يكديگر است، نه وضع دشمني، كينه توزي، خشونت و رقابت آن گون               

در وضع طبيعي ال ك، انـسان از حقـوق طبيعـي زنـدگي كـردن و                 . كه هابز ترسيم مي كند    

                                                 
John Locke                                                                                                                               1.     

2. Self-love      
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 برخوردار است و هر كس ضمن ارزش گذاشتن بـر حقـوق ويـژه               1داشتن آزادي و دارايي   
خود، زندگي، آزادي و مالكيت ديگران را هم محترم مي شمرد و آن را تكليفي مي داند كه                  

  ).191، ص 1385م، عال(قانون عقل مشخص كرده است 
ك وضع طبيعي را به عنوان حالتي توصيف مي كنـد              البه طور خال صه، بايد گفت، كه        

تنها تابع و فرمانبردار     در وضع ماقبل مدني،       ها انسان. هستندآن انسان ها آزاد و برابر        كه در 
 انـسان در  به عبـارت ديگـر،      . و احكام عقل، همان قانون طبيعي است      عقل خودشان هستند    

اصل برابري طبيعي همه انـسان هـا مـانع از    . غير نيست اراده  تابع و فرمانبردار  وضع طبيعي 
قانون طبيعي يا عقل، انسان را در وضع        . وضع طبيعي است   يكي بر ديگري در    تحميل اراده 

  ).10، ص 1997كُستر، (گران احترام بگذارد طبيعي وادار مي كند تا به حقوق دي
 وضع طبيعي حقوق و و ظايف اخال قي وجـود دارنـد، امـا در             به نظر ال ك، اگر چه در      

با وجود آن كه حالت جنگ همـه بـا همـه وجـود              . اين وضع نوعي ناسازگاري وجود دارد     
ندارد، اما وضعي است كه در آن صلح كامل و تضمين شده نيز وجود ندارد؛ اگر چه حقوق                 

 تا از بهـره منـدي افـراد از          مشخص شده است، اما داور نهايي و بي طرفي نيز وجود ندارد           
 "فساد و تباهي انسان هاي مـنحط      "به نظر ال ك، وضع طبيعي را        . حقوق شان پشتيباني كند   

بنابراين، در وضع طبيعي شرايطي حاكم است كه در آن انـسان علـي رغـم                . تحديد مي كند  
. برخورداري از آزادي، در معرض خطر مداوم و هميشگي تجاوز از سوي ديگري قرار دارد              

اين وضع باعث مي شود تا بسياري از ديگر خواسته هاي انسان ها بر آورده نشود و تغييـر                   
  ).192، ص 1385عالم، (آن وضع امري ضروري شود 

   

  جامعه مدني. 2-2

به نظر الك، انسان هايي كه در وضع طبيعي زندگي مي كنند، با سه مشكل اساسي زيـر                  
  :روبرو مي شوند

  تعريف نشده هستند؛قوانين به طور مشخص . 1
هيچ اقتدار عمومي كه برخورداري افراد از حقـوق طبيعـي را تـضمين كنـد، وجـود                  . 2
  ندارد؛

                                                 
1. Property  
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و در نهايت، هيچ داور شناخته شده و مورد قبول عمومي وجود ندارد تا بتواند اختال                . 3
  )Locke, John (1988);351(فات بين مردم را حل و فصل كند 

ر وضع طبيعي زندگي مي كنند، براي رهـاي از ايـن حالـت              از اين رو، انسان هاي كه د      
مـدني بـه منظـور حفـظ و پاسـداري از حقـوق               بيمارگون موافقت مي كنند تا يك جامعـه       

خودشان شامل حق زندگي، آزادي و داريي كه ال ك همه آن ها را تحت عنوان مالكيت مي                  
  :ال ك در حكومت مدني اين باره مي نويسد. نامد، تاًسيس كنند

دارد، ولي برخورداري از آن حتمي و مسلم نيـست و           ] آزادي[هر چند انسان در وضع طبيعي حق        "

] از ايـن رو   . [همواره در معرض تجاوز ديگران قرار دارد، زيرا همه مانند او سلطانند و همه با او برابرند                

بب مي شـود    همين موضوع س  . در چنين وضعي برخورداري از دارايي هيچ گونه تضمين و امنيتي ندارد           

كه انسان آن وضع را، كه هر چند قرين آزادي است، ولي آكنده از هراس و مخاطرات دائم است، تـرك                     

گويد و بي دليل نيست كه در صدد برآيد كه به اجتماع ديگران كه قبالً تشكيل يافتـه اسـت و يـا فكـر                         

آن ها را مالكيت مي نامم،       تشكيل آن وجود دارد، بپيوندد تا در آن جان، آزادي و اموال اش كه من همه               

   )Ibid,131( "در پناه امنيت عمومي قرار گيرد

بنابراين، توافق اجتماعي مورد نظر ال ك يك توافق همه با همه اسـت كـه در آن كـسي              
تحت شرايط ايـن قـرارداد، افـراد        . مستثني نيست، زيرا مردم بين خود آن را منعقد مي كنند          

 اجرايي خود به سود اقتـداري كـه از آن پـس مـسئول               جامعه موافقت مي كنند تا از قدرت      
حقوق طبيعـي خـود را       بنابراين، انسان ها همه   . برقراري نظم اجتماعي است، دست بكشند     

كه در وضع طبيعي از آن برخوردارند، در وضع مدني واگذار نمي كننـد، بلكـه آن هـا تنهـا      
يـا تعيـين حـدود حقـوق     يك جنبه از حقوق خود، يعني حق تفسير و اجراي قانون طبيعي          

 ربنابراين بـه نظـر ال ك بـه ماننـد هـابز، د          . طبيعي را به دولت تازه تاًسيس واگذار مي كنند        
اسـت  يا دولـت     سياسي معهتشكيل جا ابتدا با   مدني وجود ندارد، بلكه      معهوضع طبيعي جا  

يعني وضع طبيعي،    ر حالي كه روابط بين انساني د      رد. دم وجود مي كن   مدني اعال    معهكه جا 
 يعني خانواده محدود مـي      اجتماعي بسيار نزديك   وضع پيش از تشكيل دولت، به حوزه       در

عمـال  اَ ني باعث تكثرگرايـي رفتـار و      مد معه چارچوب جا  ن سياسي در  شود، اجتماعي شد  
 ،ايـن وضـعيت   در. شـود  مـي  در جامعه    نيروي همكاري جمعي     اجتماعي و تقويت فزاينده   

ماننـد  او   احساسات    يا مرگ و ،  نند تولد ت واقعي انسان ها ما    به مشتركا توان همكاري افراد    
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 مـدني تمايـل دارد كـه        معـه بر عكـس، جا   . لسوزي، عاطفه بستگي ندارد   عشق، همدردي، د  
يـك    رهـا كنـد و     جتماعيابسته  ز همه نيروهاي جبري طبيعت و شرايط محيط         ش را ا  خود

محـدود   ف حوزه ر خال   ب. بروز كنش هاي اجتماعي فراهم نمايد     محيط كمي جديدي براي     
مبتنـي بـر     و   1پدرساال رانـه  ف جامعه هاي     وضعيت طبيعي و همچنين بر خال      اجتماعي در 

مدني مبتني بر تـساهل، عـدم خـشونت و حقـوق شـهروندي               زور و سلسله مراتبي، جامعه    
  جامعه ،به اين ترتيب  . مجموعه اي از حوزه هاي اجتماعي را بر روي ما مي گشايد           است و   

گـوگن بركـر،     (هاي اجتماعي ايجاد مي كند     فضا مسير توسعه  بي در  ش انقال مدني يك جه  
  ).89، ص 1993

در مجموع مي توان مهم ترين ويژگي هاي اساسي وضع مـدني ايجـاد شـده از طريـق                   
  :قرارداد اجتماعي را از نظر ال ك به شرح زير برشمرد

فاوت كه وضع مدني    وضع مدني ناشي از قرارداد شبيه به وضع طبيعي است، با اين ت            . 1
وضع قوانين مدني باعث استحكام قوانين طبيعي مـي شـود يعنـي             . با قانون تثبيت مي شود    

قوانين مدني از . حقوقي كه انسان ها به طور طبيعي از آن برخوردارند، نه نفي و انكار آن ها
  .حقوق طبيعي نشاًت مي گيرند و نمي توانند از آن ها تخطي كنند

ي باعث ايجاد يك اجتماع ديگري نمي شود، بلكه در نتيجـه آن يـك               قرارداد اجتماع . 2
به كالم دقيق تر، جامعه اي كه بر اساس قرارداد اجتماعي به وجود             . دولت به وجود مي آيد    
صوري و قضايي است كه شالوده اش را يك تجمع واقعي تشكيل             مي آيد، تنها يك جامعه    

ارد، بلكه بر عكس، در آن جامعه ناپذيري        نمي دهد و در آن اشتراك منافع خاصي وجود ند         
نيروي وحدت بخش و مشترك مردم در اين جامعـه          . و رقابت منافع خصوصي وجود دارد     

 اعضاي آن موافق قرارداد هستند و مي خواهند در محدوده          چيزي نيست به جز اين كه همه      
  .قانون در پي منافع خصوصي خود باشند

ين آزادي فـردي بـر اسـاس قـانون اسـت،      كل اين ساخت كه هـدفش تـضم        شالوده. 3
به نظر ال ك، آزادي     . مالكيت مي باشد؛ مالكيتي كه به نظر ال ك هميشه با آزادي پيوند دارد             

آزاد بودن يعني داشتن اختيارات عمل فردي بدون اين كه كسي           . با مالكيت فرد همزاد است    

                                                 
1. Patriarchal  societies  
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 مالكيـت نخـستين حـق       از نظر ال ك، حق    . حق تجاوز و يا محدود كردن آن را داشته باشد         
  . است، كه بدون آن ساير حقوق وجود نخواهند داشت

برابـري  "برابري تنها مـي توانـد       . آزادي مالكيت فقط با برابري صوري سازگار است       . 4
"همه در برابر قانون   

 تعريف شود، يعني حق همگان اعم از بازرگان، بانكدار يا كارگر يدي             1
از سوي ديگـر، برابـري واقعـي بـا آزادي           . لكيت شان ما براي آزاد زيستن و تصرف آزادانه     

آزادي مستلزم نابرابري در مالكيت و در نتيجـه          با اين حال، انكشاف آزادانه    . سازگار نيست 
 ).39، ص 1378كولتي، (مستلزم رقابت است 

تابع قـوانين  طريق قرارداد اجتماعي توسط انسان هاي خودمختار ولي   تشكيل دولت از  
به وضع قوانين جديد به منظور تنظيم روابط اجتماعي مي شـود، بلكـه               نجرجمعي نه نتها م   

بـه كـاهش     ايـن طريـق منجـر      از  و ،نهادينه مي كند   هنجارهاي اجتماعي قبلي جامعه را نيز     
 سـاخت قـدرت سياسـي       ،كبنابراين از نظر ال     . منازعات و برخوردهاي اجتماعي مي شود     

ك نوع نهادينه كردن روابط حقـوقي فـردي بـا           يبه معني   مركزي از طريق قرارداد اجتماعي      
 افراد به هيچ وجه حقوق طبيعي خود        ، با تشكيل دولت   بنابراين. روابط حقوقي جمعي است   

معـه  يـصال ح قـانوني در جا      مرجع ذ يك  دهند، بلكه اجراي آن حقوق را به         دست نمي  از را
 سـلب حقـوق بلكـه       افراد نـه   طريق واگذاري حقوق فردي به دولت، از        از ؛كنند واگذار مي 

  .سلب مسئوليت مي شود
رقـابتي و نـشانه       حاصـل طبيعـي پيـدايش جامعـه        ،ك ال نظر بنابراين تأسيس دولت از   

 وادار نـي انـسان او را     عقـال  طبيعت بر اين اساس،     .وجود انسان است   تكامل خرد نهفته در   
ـ  كـه    نهادينه كند؛ جوري  به وسيله قرارداد اجتماعي      را   حقوق طبيعي اش  كند تا    مي طـور  ه  ب

 قـرارداد  ،ك ال  بـه نظـر    همچنـين . فـردي اش هنـوز در اولويـت باشـد         يقيين خودمختاري   
اعـضاي جامعـه تحـت حاكميـت يـك حـاكم             اجتماعي مساوي با سلطه پـذيري آگاهانـه       

ليـل  قهريه كه وظيفه برقراري نظم را بـه عهـده دارد، بـه ايـن د                خودمختار نيست، بلكه قوه   
اعـضاي   2خودمختـاري جامعـه   آن جايي كـه       از .كاركرد دارد معه  عقالني است كه براي جا    

هاي  و كنش و واكنش   روابط اجتما عي مبتني بر فهم       ، بلكه فقط    اجتماع را ممكن نمي سازد    

                                                 
1. Equity of all against law 
2. Autonomy  
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عقـد    حق تعيين سرنوشت خـود را پـس از         ينه مي كند، اعضاي جامعه    دمتقابل آن ها را نها    
تأسيس دولـت تبـديل بـه حـق          از بعد   ، بلكه اين حق   قرارداد اجتماعي از دست نمي دهند     

 افراد حق دارند تا دولتمـردان       ،اساس آن  بر. مي شود  توسط آن ها     كنترل دولتمردان سياسي  
   ).159، ص 1973والتر،  (مورد عمل آن ها به وظايف مندرج در قرارداد كنترل كنند در را

اصد بـه وجـود آمـده       امانتدار است كه براي اجراي برخي مق        يك قوه  1مجريه قوه] ازآن جايي كه  ["

مجريه اعتماد   است، براي مردم اين اختيار محفوظ مي ماند، كه درصورتي كه وي تشخيص دهد كه قوه               

اختيـاراتي كـه از      كشور آن را از بين ببرد، زيرا همـه         موجود را نقض كرده است، به عنوان قدرت فائقه        

آن  حدود هر قـدرتي بـه وسـيله       روي اعتماد به مقامات تفويض مي گردند، معطوف به هدفي هستند و             

توسـط مقـامي مـورد      ] مورد نظر [ملت بايستي به محض اين كه هدف        ] بنابراين. [هدف تعيين مي شود   

غفلت قرار گرفت و يا بر خال ف آن عمل شد، بر حسب ضرورت از دولت سلب اعتماد كند و قدرت                     

راختيار داشتنه اند و يـا اكنـون بهتـر             را از كف او خارج ساخته و به كساني واگذار كند، كه قبالً آن را د               

 ، دو رسـاله حكومـت، رسـاله   1988ك، ال (مي توانند آن را براي تأمين رفاه و امنيت آن ها به كار گيرند             

  ).168، بخش 14دوم، فصل 

از اين رو به عقيده ال ك، حكومت بر اساس اعتماد مردم به آن شكل مي گيرد و از اين                    
تضعيف و يا از بين برود، دولت نيـز در معـرض فروپاشـي قـرار                رو، زماني كه اين اعتماد      

همچنين حكومت مورد نظر ال ك، داراي ماهيتي موقتي است و فقط از اختيـاراتي               . گيرد مي
  . برخوردار است كه در زمان تاًسيس به آن واگذار شده است

 

  مدني دولت و جامعه رابطه. 3-2 

ي نيست، بلكه وسيله اي است كه بنا        در ديدگاه ال ك، قدرت سياسي ملك شخصي كس        
به خواست ملت به وجود آمده است و مأموريت دارد تا جامعه داوطلبانه و ماقبـل سياسـي                  

دولت نبايد بدون در نظر گرفتن خواست شـهروندان         . شهروندان را ايمن كند و توسعه دهد      
 ت همـه   خويش باشد، بلكه بايد به عنوان ابـزاري بـي طـرف در دسـ               2دنبال منافع شخصي  

                                                 
1. Executive power 
2. Self-interests  



          

 

83 

 
 .../جامعه مدني به مثابه قرارداد اجتماعي  /1386 بهار و تابستان 22 شماره نهم             سال      

هدف اصلي حكومت از نظر ال ك، حفظ حقوق طبيعـي شـامل حـق               . شهروندان عمل كند  
  .هستندحيات، آزادي و مالكيت است كه انسان ها در وضع طبيعي از آن ها برخوردار 

حكومتي كه در وضع مدني برقرار مي شود، نمي تواند مغاير با قانون طبيعي عمل كنـد،        
ني از حق   مد معه جا انسان ها در  . امعه خود را جلب كند     تمام اعضاي ج   1بلكه بايد رضايت  

كيفرخواهي و آزادي طبيعي خود تا آن جايي صرف نظر مي كنند كه براي حفظ جان خـود                  
ني مي كند    مد معهاردادي كه افراد را عضو دائمي جا      قر. و تضمين آزادي شان ضروري باشد     

 .  تجديد شودي دائماًي بايد توسط نسل هاي بعدو به حكومت مشروعيت مي بخشد، م

تفكرات باال نقش مهمي در شكل گيري قدرت سياسي و اصل تفكيك قواي سـه گانـه                 
حق تعيين سرنوشـت    به نظر ال ك،     . مجريه و قضاييه بازي كردند     مقننه، قوهحكومتي، يعني   

. شـود پارلمان بايـد حفـظ        در 2وضعيت تفكيك قوا   شهروندان، به عنوان مالكان كماكان در     
 و  باشـد  اعضاي جامعه     قوانيني تصويب كند كه به نفع كل       ف است كه  ظارلمان مو چرا كه پ  

  .تضمين كندآن ها را  مالكيت همهحقوق طبيعي و حق 
اجـراي قـوانين عمـومي      بايـد   واحـد،    يك قوه  جلوگيري از تمركز قدرت در     به منظور 

دارد، واگذار  شاه قرار   اجراييه كه در رأس آن پاد      يعني قوه ديگري   تصويب شده به يك قوه    
 داراي حقوقي مانند، فرمان تĤسيس پارلمان، تعيين سياست خـارجي           قوه اي كه ضمناً   شود؛  

.  كشور، امضاي قوانين مصوب مجلس و حق تـصميم گيـري در مـوارد اضـطراري را دارد                 
 بـه ويـژه در      مقننه بايد  قوه. تفكيك ايجاد شود  قواي سه گانه     بين كه بايد    ك معتقد است،  ال

ظف به اجراي   مجريه، مو  پادشاه به عنوان رئيس قوه    . رين قدرت باشد   داراي باال ت   امور مالي 
وتو كند و بـا نظـارت پارلمـان در راسـتاي منـافع               تواند قوانين را نيز    ميقوانين است، ولي    
  . عمومي تالش كند

دموكراسـي، اريـستوكراسي و      ك حكـومتي مركـب از      حكومت مطلوب مـورد نظـر ال      
قـدرت حفـظ     پيچيـده  سـاختار  خودمختاري فـرد در   در اين حكومت بايد     .  است مونارشي

مـان بـه    طريـق پارل   آن شـهروندان مالـك از       حكومـت پادشـاهي معتـدل، كـه در         در. شود
 براي برقراري نظم سياسـي كـه   بايد اقتدار پادشاه  سياسي مي پردازند،     امور رگيري د  تصميم

                                                 
1. Consent   
2. Division of power 
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فُن دِن برينگ،   (، با قانون اساسي محدود شود       تأييد مردم باشد  مطابق حقوق طبيعي و مورد      
    ).13، ص 1995
 

  )1712-1778 (1ژان ژاك روسو. 3

  وضع طبيعي. 1-3

از مدني به مانند تحليل هـابز و ال ك، بـر مبنـاي برداشـت                 جامعه  در باره  روسوتحليل  
ـ      اصلي؛ يعني غريـزه    روسو، دو غريزه   به عقيده . قرار دارد طبيعت انساني    ا صـيانت نفـس ي

انـسان اصـالتاً    . نوعدوستي يا ديگرخواهي در طبيعت بشر وجـود دارد         خودپرستي و غريزه  
ه درستي و نادرسـتي     خوب و همدل است و داراي وجداني است كه او را به داوري در بار              

 هـا  از نظر روسو، در حالي كه غرايز اوليه باعث اتحاد و يگانگي انسان            . سازد چيزها قادر مي  
از ايـن رو، وجـدان و عقـل در كنـار هـم مـي              . ها را از هم جدا مي كند      شوند، عقل آن     مي

، انسان موجودي آزاد     نظر روسو  از سوي ديگر، به   . توانند تمايال ت انسان را محدود نمايند      
انـسان  . گيرد مي  قرار وحشيمقابل نيروهاي طبيعي     احترام در   كه با ترس و    و منزوي است  

ات طبيعي مغلوب قوانين طبيعي حيـات اسـت و بـه            موجود طبيعي، به مانند ساير   در وضع   
 طبيعت بي رحـم،     بر خالف  انساناما  . غريزي نيازهاي طبيعي خود را برآورده مي كند        طور

قي زندگي مي كند، صلح طلب اسـت و          مرحله ماقبل اخال  ر  د طبيعت و  تا آن جايي كه در    
باعـث  اين امـر     كه   ،دصيانت ذات و حس همدردي مراوده مي كن        با ديگران براساس غريزه   

در  انـسان    از ايـن رو،   .  حفظ ديگري و در نتيجه، بقاي نوع مـي شـود           هم حفظ خود و هم    
خالف  رفتارش را بر    او ؛به مانند ساير موجودات زنده وابسته به غريزه نيست        وضع طبيعي   

مـي توانـد شـرايط طبيعـي زنـدگي خـود را               او ؛موجودات غريزي، خودش تعيين مي كند     
والتـر،   (استعداد تكامـل دارد     چرا كه وي آزادي اراده و      ،دهد يوانات تغيير برخالف ساير ح  

  .)165، ص 1973
 اسـت كـه بـا سـعادت و          "وحـشي نجيبـي   "به نظر روسـو، انـسان در وضـع طبيعـي،            

در . كند به قوانين مدني آزادانه زندگي مي     او بدون محدود شدن     . خوشبختي زندگي مي كند   
وضـع  . دت خود را جستجو كرده و بـه آن نائـل آيـد            اين وضعيت، هر كس قادر است سعا      

                                                 
1. Jahn Jack Rousseau 
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طبيعي به نظر ال ك، وضعيتي  كمال مطلوب است كه در آن انسان درست و نادرسـت را از                   
هم تشخيص نمي دهد و هيچ تـصويري از خيـر و شـر نـدارد؛ از آزادي و برابـري كامـل                       

ع طبيعي  قوي و     انسان در وض  . برخوردار است و زندگي ساده و بي آال يشي را مي گذراند           
سالم است و بنا به غرايز طبيعي زندگي مي كند؛ او به كارهاي غير اخال قي آلوده نيـست و                    

از اين رو، انـسان در صـدد   . كوشد تنها چيزي را به دست آورد كه به آن نياز فوري دارد  مي
صنعت نيز بازرگاني و  جمع آوري مال و دارايي بر نمي آيد و در نتيجه، از تاًثير فاسد كننده

به طور  خال صه، به نظر روسو، انسان در وضع طبيعي، در صحت ، سـالمت                 . مصون است 
  ).198، ص 1385عالم، (و آزادي كامل با افتخار و شادماني زندگي مي كند 

  
  وضع مدني. 2-3

به نظر روسو، اما وضع ابتدايي سعادت آميز زياد به طول نمي انجامـد، بلكـه وضـعيتي                  
جود مي آيد كه او نمي تواند آزادي و برابـري نخـستين خـود را در وضـع        براي انسان به و   
ت طبيعي   براي غلبه بهتر بر مشكال      به اين مسئله پي مي برد كه اگر        انسان. طبيعي حفظ كند  

  با ديگر همنوعان خود متحد شود، وابستگي او به طبيعت كاهش مي يابـد و وي از                 زندگي
بيعي نـه تنهـا يـك وضـع          وضع ط  ،ين در نزد روسو   بنابرا. مرحله طبيعت به تمدن مي رسد     

  آن بـا توسـعه     خـروج از  كـه    هـست، ماقبـل اجتمـاعي نيـز        يك وضع    ، بلكه ماقبل سياسي 
يـك  چـه    اگرزندگي مي كند،     طبيعي   ي كه در وضع   انسان. بلندمدت جامعه ممكن مي شود    

ـ  زنـدگي نيز مي تواند    آن   ، اما بدون اجتماع و فارغ از      استموجودي اجتماعي    هـيچ    و د كن
 ل انسان از جامعه با توسعه روابط        استقال اما.  و يا وابستگي بسيار كمي به آن دارد        وابستگي
، از شود گي او از كوچ نشيني به يكجانشيني مي      زند  كه اوج آن منجر به تغيير شيوه       اجتماعي

 پيـدايش   باعـث تقـسيم كـار، تقـسيم زمـين و      1كـشاورزي  شكل گيري جامعه  . رود ميبين  
  نابرابري طبيعي استعدادهاي فردي منجـر بـه نـابرابري در           ،اين طريق  از ومي شود   مالكيت  

يري پـذ  معـه  جريان جا  در يد آزادي فرد نيز   جد معهبا پيدايش جا   .مي شود قدرت و ثروت    
 صيانت خـود، يـا عـشق طبيعـي بـه خـود، از              شرايط جديد، غريزه   در. وي از بين مي رود    
حس خودخواهي تبـديل    يك   و به    جدا مي شود   به ديگران انسان نسبت   احساس همدردي   

                                                 
1. Agrarian society  
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هـاي منـافع    محور آن رفتار انسان با ديگر همنوعانش به طور خودخواهانه بر           كه در  شود مي
  ).165، ص 1973والتر، ( مي گيرد  افزايش قدرت قرارشخصي، كسب مالكيت فردي و

قـل  به نظر روسو، انسان بر اي حفظ جان و تاًمين منافع شخصي خـويش بـر اسـاس ع                  
خود تصميم مي گيرد كه با ديگر همنوعان خود گردهم آيـد و بـه كمـك آن هـا از طريـق                       

اختيارات خود را به     قرارداد اجتماعي انجمني تشكيل دهد، كه در آن هر فردي خود و همه            
"عمومي اراده"صورت مشترك تحت هدايت عالي يك       

روسو بـر ايـن عقيـده       .  قرار دهد  1
در . را به همه مي دهد، در عمل چيزي داده نمي شـود           است، كه چون هر كس حقوق خود        

بـدين  . واقع، فرد در هر انجمني همان حقي را دارد كـه خـود از آن دسـت برداشـته اسـت            
ترتيب، انسان نه تنها معادل آن چه را كه از دست داده است به دست مي آورد، بلكه قدرت                

ابراين، به عقيده روسـو، فـرد       بن. بيشتري براي حفظ آن چه بر جا گذاشته به دست مي آورد           
اختيارات خود به هيچ رو زيان نمي بيند، بلكه هر فردي به عنوان عضوي               در واگذاري همه  

از اجتماع سياسي، بخشي برابر و جدايي ناپذير از حاكميت كل است و ماننـد گذشـته آزاد                  
چ كـس   به همين دليل، دولت از افرادي با حقوق برابـر تـشكيل شـده اسـت و هـي                  . ماند مي

 عمومي كه يگانـه سرچـشمه      اقتداري بر ديگري ندارد و كل اعضاي جامعه در تكوين اراده          
  ).199، ص 1385عالم، (اقتدار مشروع است، شركت مي كنند 

. دانـد  الزم مي براي تنظيم رقابت هاي اجتماعي       را   عي شكل گيري اين نظم اجتما     روسو
 ها اسـت   ي و عدم آزادي مشروط انسان      طبيع -نظم مبتني بر خرد مستلزم نابرابري اجتماعي      

در يـك چنـين      .صـورت مـي گيـرد     مقررات اجتمـاعي    رفتارهاي اجتماعي مطابق     و در آن  
شـان مـي پردازنـد، بـه خـصوص كـساني كـه                انسان ها فقط به مبادله صرف منافع       ،نظمي

 را تـابع     چرا كـه نظـم انـسان هـا         وضع مالكيت خود را تثبيت كنند،     اين طريق    اميدوراند از 
 از  .اندخته   هاي اجتماعي به رسميت شنا     كه خود توسط قرارداد   هنجارهاي رفتاري مي كند     

عي جديـد مـانع     نتيجه گيري مي شـود كـه نظـم اجتمـا          طبيعت انسان    باره نظريه روسو در  
ن از بـين     گـسترش تمـد    اثر ردكه   ل طبيعي او     استقالبلكه  بازتوليد آزادي انسان نمي شود،      

  .شودمي   دوباره احيا ،هي ويرفته است، و نيز خودآگا

                                                 
1. General will 
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آگاه است و به اين دليل خواسـتار         روسو از برگشت ناپذيري روند رو به توسعه جامعه        
 برقـراري يـك نظـم        ناممكن انسان به وضع طبيعي نيست، بلكه او خواسـتار          رجعت تقريباً 

 است و هنجارش بر پايه اخالق      اساس آزادي انسان ها    عي جديد است كه همچنان بر     اجتما
اصـلي انـسان بـا سـاير          تمـايز  ، از آن جايي كه     روسو به نظر . صرف پايه گذاري شده است    

ر توليــد ايــن آزادي دعي از نظرعقلــي فقــط ســت، پــس نظــم اجتمــاآزادي ا حيوانــات در
 هدف دولت بايد با توجه به محدوديت آزادي انـسان بـر اثـر               ،بنابراين. يابدمي  مشروعيت  

  .قانوني باشد  يا آزادي محدود شده به سلطهجامعه پذيري، بازتوليد آزادي و
 بيند، ت كامل رفتارهاي اجتماعي او مي    جه تغيير ر اسارت را د   زروسو راه رهايي انسان ا    

اسـاس    ديگر نه براساس قرارداد اجتماعي، بلكـه بـر          انسان  رفتار اجتماعي  بر اساس آن،  كه  
 اخـالق اسـاس     بايد بـر   سان ان  اجتماعي  از نظر روسو، رفتار    .د ق صرف پايه ريزي شو     اخال

 بـه عنـوان انـسان       د، تا انسان در حيات غير قابل انكار اجتماعي اش كـامالً           نبنيانگذاري شو 
 كه انسان را از طبيعت خودش بيگانه مي كند،          نيمد از فاسد كردن جامعه    تحقق پيدا كند و   

ف  تغيير روابط اجتماعي از كنش اجتمـاعي معطـوف بـه هـد             ،براي روسو . جلوگيري شود 
قي عاري از منافع مادي به بهترين وجه به اين دليل امكان پذير است  قي به  رفتار اخالاخال

واسطه خـوبي را     به انسان قدرت تشخيص بال    عقل   كه   ؛كه انسان هنوز مجهز به خرد است      
شـدن    كه بعد از جريحـه دار      ، روسو بر اين اعتقاد است     .وجدان را داور مي كند    مي دهد و    

 خـوبي را ممكـن       عقل به انـسان شـناخت خيـر و         ، انسان در مرحله تمدن    ناهي طبيعي گ بي
 به دليل برخـوداري از     .به سوي رفتار مبتني بر وجدان سوق داده مي شود         سازد و انسان     مي

دي و قيـو   اما به شرط اين كه او رها از وابستگي            رفتار كند،  قي مي تواند اخال   عقل، انسان   
راين، بنـاب .  يعني رها از روابط اجتماعي سـلطه مدارانـه         ند؛د كه رفتار او را تعيين مي كن       باش

عي به طور داوطلبانـه      واقعي جامعه از طريق قرارداد اجتما      عيافراد بايد تحت شرايط اجتما    
آن رفتار رقابت آميز مبتني   كه درسياسي يا دولت به توافق برسند يك جامعهدرباره تشكيل 

روسـو  . گيردب شكل   1 قي بر اساس منافع مشترك     ع شخصي از بين رفته و رفتار اخال       بر مناق 
آن تـضاد    رمعه ايي معرفي مي كند كه د      نظم اجتماعي خرد محور را به عنوان پايه ريزي جا         

 يعني يكايك افـراد بـر حـسب         از بين مي رود؛    يق خصوصي فرد و عال يق عمومي      بين عال 
                                                 

1. Common interests   
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 نظـر مـي   عه صرفم شان به نفع منافع كلي جا    قي از حقوق فردي    يك احساس وظيفه اخال   
آزادي . مـي شـوند    برخـوردار    آزادي فـردي  به طور برابر از      معهجا ركنند و بدين وسيله، د    

اي هـ  اسـارت اراده   ل طبيعي انسان، با رهايي وي از       شهروندي به عنوان نقطه شروع استقال     
   ).168-70، ص 1973والتر،  ( تحقق مي يابدفردي و اطاعت وي از قوانين مدني

  
  دنيمجامعه . 3-3

عمـومي بـه منظـور رسـيدن بـه خيـر             ، يعني شـركت  در اراده      روسو قرارداد اجتماعي  
 در حالي كه نزد ال ك، انسان پيش         .مدني مي داند   ، اساس واقعي تاًسيس جامعه     را 1مشترك

از عقد قرارداد اجتماعي يك موجود اخال قـي كامـل و عاقـل اسـت، و بـا وضـع قـرارداد                       
وي ايجاد نمـي شـود، در نـزد روسـو، انـسان قبـل از                اجتماعي هيچ تغييري در شخصيت      

تنهـا  . قرارداد اجتماعي موجودي غير اخال قي است كه قادر به تشخيص خوب و بد نيست              
با قرارداد اجتماعي است كه در شخصيت انسان تحولي اساسي ايجاد مي شود و در نتيجـه                 

 آن كـه اعمـال و       شـود و از آن پـس، بـه جـاي           مـي سان به موجودي عقال ني تبـديل        آن، ان 
 طبـق نقـشه     غرايز و خواست هاي جسماني و نفساني انجام دهـد، بـر            رفتارش را به سائقه   
 در اين باره    "قرارداد اجتماعي "روسو در .  منافع بلندمدت جهت مي هد     معيني و با مال حظه    

  :نويسد مي
: دهـد گذر از وضع طبيعي به وضع مدني موجب مي شود، كه در انـسان تغييـرات عمـده اي رخ                     "

عدالت جاي غريزه را بگيرد، اعمال انساني در چارچوب قواعد اخال قي اي قرار گيـرد، كـه در گذشـته       

وجود نداشت؛ تنها در چنين حالتي است كه صداي وظيفه جانشين نداي كشش هاي جـسماني و حـق                   

 طبـق   انسان كه تا آن زمان فقط به فكر خويش بود، نـاگزير مـي شـود               . جانشين هواي نفساني مي شود    

اصول ديگري رفتار كند، و پيش از گوش دادن به نداي شهوات نفساني خود با عقل خويش به مشورت    

هر چند در اين حالت، انسان خود را از امتيازاتي كه از طبيعت به دست مـي آورد، محـروم      [...]. بنشيند  

فتد و گسترش مي يابـد،  مي كند، اما امتيازات بيشتري نصيب اش مي شود، تمام نيروهاي او به كار مي ا        

افكارش وسيع تر مي شود و احساساتش نجيبانه مي شود، روح اش به چنان درجـه اي از برتـري مـي                      

رسد، كه اگر سوء استفاده هاي او از اين وضعيت جديد او را غالباً به درجه اي پست تر از آن چه قـبالً                        

                                                 
1. Common good 
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شد كـه او را بـراي هميـشه از حالـت            فرخنده اي با   در آن مي زيست، تنزل ندهد، بايد شكرگزار لحظه        

روسـو،  ( "حيوانيت، بي شعوري و كوته بيني جدا كرده و از او موجودي باهوش و انساني ساخته است                

  ).120-22 ، ص 1385

مدني چيـزي جـزء زنـدگي در چـارچوب قـوانين جمعـي نيـست؛                 براي روسو جامعه  
به عبـارت   . نوشته هستند وضعيتي كه مردم نه تحت اطاعت ديگري، بلكه تابع قوانين خود            

ديگر، مردم براي رشد و تكامل خود با اعتماد به هم به عده اي امين قدرت داده اند كـه از                     
روسو چنين وضعي را انتقال از وضع طبيعي به وضع          . ثروت و دارايي آن ها محافظت كنند      

تار سياسي  مدني با تغيير مفهوم عدالت و رف       مدني تلقي كرده و بر اين باور است، كه جامعه         
انساني، به طور كلي رفتار انسان مدني را متحول مي كنـد؛ وضـعيتي كـه قبـل از                    در جامعه 

يرند كه به خاطر    گ     مدني انسان ها ياد مي     در جامعه . مدني وجود نداشته است    تشكيل جامعه 
منافع جمعي از عال يق شخصي صرف نظر كنند و به جاي رهايي كه در وضع طبيعي از آن                   

  .گيرد، دل ببندند  كه در بستر اراده عمومي شكل مي1 بودند، به آزادي مدنيبهره مند
بنابراين، اگر مردم توانايي قانون گذاري و عبور از وضع طبيعي به وضع مدني را نداشته           

مدني شكل نمي گيرد و حتي اگر چنين جامعه اي شكل بگيـرد، بـدون ايـن                  باشند، جامعه 
ن رو، روسو مجلس وكالتي، آن چنان كه مـورد نظـر الك             از اي . توانايي، سقوط خواهد كرد   

به نظر روسو، مجلس وكالتي وقتي معتبر است كـه انـسان هـا از سـر                 . است، را قبول ندارد   
مجلس روسو مجلس عوام است، زيرا وقتي       . دانش و بينش نمايندگان خود را انتخاب كنند       

وانند اجرا كنند، تصويب كردنـد،      مردم نمي فهمند و نمي ت      عده اي نخبه قوانيني را كه توده      
روسو تصريح مي كند كـه هـر قـانوني كـه            . عمومي مورد غفلت قرار مي گيرد      غايت اراده 
مردم تصويب نشده باشد، خنثي و      بي اعتبار است و اساساً قانون محـسوب                    توسط همه 

اشـد  به نظر روسو، قانون وقتي قانون است كه روح تمامي مردم در آن حاضـر ب               . نمي شود 
  ).194، ص 1384شريعت، (

 يـا   سياسـي  گر، يـك جامعـه    همبستگي با يكدي   مردم در پيوند و   بنابراين، به نظر روسو     
 آن چه انـسان بـا عقـد         . باشد آن ها آزادي و دارايي      مي كنند تا حافظ جان و      دولت تاًسيس 

قرارداد اجتماعي از دست مي دهد، آزادي طبيعي و حق نامحدودي است كه وي در كسب                
                                                 

1. Civil liberty  
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قرارداد كسب مي كند، آزادي مدني و حـق     نگاهداري همه اشياء دارد، و آن چه به وسيله         و
از طرفي، روسو ميـان آزادي طبيعـي كـه          . ماليكت همه چيزهاي است كه در تصرف اوست       

، كـه   1قدرت فرد تعيين مي شود و آزادي مدني يـا آزادي اخالقـي             حدود آن فقط به وسيله    
ي محدود مي گردد، و نيز عمـل تـصرف كـه بـا زور انجـام                 عموم اراده حدود آن به وسيله   

به نظر روسو، از    . شود و حق مالكيت كه مجوز آن يك سند است، تفاوت قائل مي شود              مي
آزادي اخال قي نيز بايد به عنوان يكي ديگر از مزايايي كه وضع مدني بـراي انـسان فـراهم                    

احب اختيار خود مي كند، زيرا كسي       در اصل، آزادي اخال قي انسان را ص       . كند، ياد كنيم   مي
كه زير فرمان شهوات و خواست هاي نفساني خويش باشـد، بـه نـوعي بنـده اسـت، ولـي                      

جـونز،  (پيروي از قانوني كه انسان براي خويشتن وضع كـرده اسـت، آزادي واقعـي اسـت                  
  ).354، ص 1370

 گان درننـد همانند شركتي است كـه مـشاركت ك  روسو،  نظام سياسي در انديشه   بنابراين
 و نـه از      فقـط از خويـشتن اطاعـت مـي كننـد           ني مردم درعين همبستگي با يكـديگر       يع آن

بنابراين، حاكميت وقتي . هيچ كس بر همنوع خود حاكميتي ندارد: روسو مي گويد. يكديگر
روسو تمام  . رضايت كساني كه از آن اطاعت مي كنند، استوار باشد          مشروع است كه بر پايه    

 فـرد هر  ": ي كرده است  گونه صورت بند  جتماعي را به شكل يك اصل بدين        مواد قرارداد ا  
دهد؛ هـر    عمومي قرار مي   عاليه  حقوق خود را به مشاركت تحت اراده       شخص خود و تمام   

، 1385روسـو،   ("شود عضوي چون بخش جدايي ناپذير كل در هيئت اجتماعي پذيرفته مي          
ها اصل  است و چون ميان آن     برابرمشاركت كنندگان     بر اين اساس، وضعيت همه     .)104ص  

كوشد، بلكه همگان بـار      راند، هيچ كس در دشوار كردن وضع عمومي نمي         برابري حكم مي  
آنـان كـه بـه       هـا، همـه   ايـن    افزون بـر  . وظايف عمومي را به طور برابر به دوش مي گيرند         

محـسوب  مدني   برابر برخوردارند و شهروند جامعه    قرارداد اجتماعي مي پيوندند، از حقوق       
  .عمومي نظر و راًي خويش را آزادانه ابراز دارند د و مي توانند در حوزهمي شون

  به قرارداد اجتماعي مي پيوندنـد، بايـد از         افرادهاي روسو، هنگامي كه       انديشه  اساس بر
عمومي همـان   منظور روسو از اراده). 268، ص 1384محمودي،( عمومي اطاعت كنند  اراده

از ": گويـد  روسو مي . ط بين هيئت حاكمه و ملت را ايفا مي كند         حكومت است كه نقش راب    

                                                 
1. Moral liberty  
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عمومي را كه در باره اش بايد صـحبت كـنم، و آن را               خوانندگان خواهش مي كنم كه اراده     
حكومت مي نامم، به كلي از باال ترين اقتداري كه من به آن حق حاكميت مي گويم تفكيك 

يكي حق قانون گـذاري دارد و كـل ملـت را            كنند؛ اين تفكيك بر اين پايه استوار است كه          
مكلف مي سازد، در حالي كه ديگري قدرت اجرايي دارد و فقط مـي تـوان افـراد را ملـزم                     

  ).  251، ص 1385روسو،  ("كند
خودشـان   افراد با اطاعت از قـوانين در واقـع از اراده           بر پايه قرارداد اجتماعي،      ،بنابراين

هـيچ  از ايـن رو،     . ي يا دستورات چنـد كـارگزار دولتـي        ديگر پيروي مي كنند و نه از اراده      
 كـه تجلـي اراده      د قانون هاي وضع شده را     نحق ندار به تنهايي يا تعداد كمي از افراد        فردي  

روسو در قرارداد اجتمـاعي     .  نند و از اطاعت آن ها سر پيچي ورزند         نقض ك  عمومي است، 
اهيت خود بـه رضـايت عمـوم        فقط يك قانون است كه بر حسب م       ": در اين باره مي گويد    

نياز دارد و آن قانون قرارداد اجتماعي است؛ زيرا مشاركت مدني داوطلبانه تـرين عمـل در                 
هر انساني آزاد به دنيا آمده و صاحب اختيار خويش است، و هيچ كـسي نمـي    : جهان است 

كـاري  تواند به هر بهانه اي كه باشد، كسي را بر خـال ف ميـل و اراده اش وادار بـه انجـام                        
  ).415، ص 1385روسو،  ("كند

تشكيل حكومت مدني، از اراده و اختيار        شالوده  اساس، قرارداد اجتماعي به مثابه     بر اين 
همـان گونـه كـه قـرارداد        و نه تعدادي از آن هـا،         مردم همه. افراد سرچشمه مي گيرد    همه

 بنابراين، روسـو    .ندتوانند نسبت به تغيير يا فسخ آن اقدام كن         مي اجتماعي را وضع مي كنند،    
اگر چه به مانند هابز همان قدرت مطلق و فائق را به حاكم اعطا مي كند، اما قـدرت حـاكم       
تا زماني اعتبار دارد كه مردم از وي راضي باشـند، يعنـي مـشروعيت حاكميـت منـوط بـه                     

بنـابراين  . رضايت حكومت شوندگان است و لذا بايد پيوسته به وسيله آن ها تجديـد شـود               
، حكومـت   واقـع  در. آن مردم مي داند     را از   واقعي ه قرارداد اجتماعي روسو، حاكميت    فلسف

ملي و برآمـده از خواسـت مـردم اسـت و حكومـت               قرارداد اجتما عي، تبلور اراده     بر پايه 
محمـودي،   (د در قـدرت بـاقي بماننـد       م بخواهند، مي توانن   كنندگان فقط تا هنگامي كه مرد     

  ).269، ص 1384
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  نتيجه گيري

به طور كلي، از بحث هاي مطرح شده اين مقاله مي توان نتيجه گيري هاي ذيـل را بـه                    

  :دست آورد

از ديدگاه صاحب نظران قرارداد اجتماعي، عبور از وضع طبيعي به وضـع مـدني امـري                 

ضرورت اين امر از نظر هر سه متفكر به اين مسئله بر مي گردد كـه                . الزم و ضروري است   

اتي و آشفتگي است و در آن هـيچ ضـمانتي بـراي حفـظ حقـوق                 وضع طبيعي وضع بي ثب    

از اين رو، انسان بر اساس خرد خويش به اين امر پي مي برد كه               . طبيعي انسان وجود ندارد   

براي حفظ و اجراي حقوق طبيعي خود كه شـامل حـق زنـدگي، امنيـت، آزادي و دارايـي                    

  .ماعي يك دولتي تاًسيس كنداست، با هم فكري ساير همنوعان خود در قالب قرارداد اجت

مدني كه با تاًسيس دولت ممكن مي شود، به معناي نفـي وضـع طبيعـي                 تشكيل جامعه 

مدني جامعه جديدي نيست، بلكـه يـك         آن است و اصوالً جامعه     نيست، بلكه تكميل كننده   

به عبارت ديگر،   . جامعه اي صوري و قضايي است كه در آن حقوق مدني تدوين مي شوند             

مـدني جامعـه اي اسـت كـه در آن زنـدگي              احب نظران قرارداد اجتماعي جامعه    از نظر ص  

به واسطه دولت يـا  (اجتماعي تابع قوانين مدني مي شود؛ قوانيني كه توسط خود شهروندان  

 . قانون طبيعي تدوين مي شود بر پايه) مجلس وكالتي يا مجلس عوام

از نظر هـر    . ت بشر استوار است   مدني بر طبيع   جامعه مبناي تحليل هر سه متفكر در باره      

خرد خويش   انسان به واسطه  . سه فيلسوف مورد بحث، انسان تركيبي از غريزه و عقل است          

قدرت تشخيص خوب از بد و شناخت سعادت و رستگاري خويش را دارد و لذا قـرارداد                 

انـسان هـابز هـم در       . اجتماعي يك تصميم ارادي و آگاهانه توسط كل اعضاي جامعه است          

طبيعي و هم در وضع مدني موجودي غير اخال قي و خودخواه است و بيشتر بر طبق                 وضع  

ال ك انسان را در وضع طبيعي و روسو         . خواست هاي غريزي عمل مي كند تا خرد خويش        

انـسان  . كنند يانسان را در وضع مدني يك موجود عقال ني، اخال قي و نوعدوست قلمداد م              

ضع طبيعي براي كسب منفعت شخصي خود منـافع         هابز انساني است كه حاضر است در و       
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ديگران را پايمال كند، در حالي كه انسان ال ك و روسو انساني است كـه هـم خودخـواه و                     

هم دگرخواه است و از اين رو، حاضر است تا در چارچوب همكاري جمعي به منافع خود                 

روسو در وضـعيت    از اين رو، از نظر ال ك و         . دست يابد و حقوق ديگران را محترم شمارد       

مدني در كنار قانون، اخال ق و وجدان نيز عامل هدايت كننده رفتار انسان هـا مـي باشـند؛                    

 .اين در حالي است كه به نظر هابز انسان هميشه تابع زور است

تشكيل دولت در نظر هابز بر مي گردد به ايـن كـه وي وضـع طبيعـي را بـسيار                     فلسفه  

ي كـه در آن زور و حيلـه گـري دو خـصلت محـسوب                داند؛ وضـعيت   شكننده و ناپايدار مي   

به نظر هابز، در وضع مدني به دولتي مطلقه نياز هست كه بتواند با قدرتي كـه در                  . شوند مي

روسو بر خـالف هـابز      . انسان ها جلوگيري كند    اختيار دارد از بروز تمايال ت خودخواهانه      

 به وجود آيد، تقوا، سـعادت       مدني معتقد است، كه در وضعيت طبيعي، قبل از آن كه جامعه          

بـه  . كنـد  و استقال ل حكومت مي كند و اين جامعه است كه به تدريج انسان ها را فاسد مي                 

نظر روسو، هر چه قدر جامعه بزرگ تر مي شود، احتمال اين كه انسان ها به فساد گـرايش                   

يعـت انـسان    از اين رو، روسو راه حل رفع اين مشكل را نـه در طب             . شود پيدا كنند، بيشترمي  

ال ك نيز به مانند روسو، وضع طبيعي را         . بلكه در تاًسيس يك نظام سياسي جستجو مي كند        

وضعيت جنگي و رقابتي آن گونه كه هابز تصور   مي كند، نمـي دانـد، بلكـه بـه زعـم او،                        

امـا بـه نظـر الك، هـيچ      . وضع طبيعي وضع صلح، خيرخواهي و كمك بـه يكـديگر اسـت            

لح هميشگي در وضع طبيعي وجود ندارد، چرا كه در اين وضعيت            ضمانتي براي برقراي ص   

قوانين مدون و نيز داور نهايي و بي طرفي كه بتواند از تضاد منـافع افـراد جلـوگيري كنـد،                     

از اين رو، انسان علي رغم برخورداري از حقـوق طبيعـي در معـرض خطـر                 . وجود ندارند 

 اين وضع باعث مي شود تا انسان بـه    مداوم و هميشگي تجاوز از سوي ديگري قرار دارد و         

 .حكم عقل خود به فكر تاًسيس حكومت بيفتد
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هابز قائل به تفكيك    . با تاًسيس دولت در وضع مدني حاكميت قانون تحقق پيدا مي كند           

. شخص حـاكم مـي گـذارد       به عهده قوا نيست و مسئوليت وضع، اجرا و ضمانت قانون را           

مقننه، مجريه و قضائيه تفكيك قائل مي شـوند بـا            خالف هابز، الك و روسو بين سه قوه       بر

مجلس وكـالتي قـرار مـي دهـد و           اين تفاوت كه ال ك مسئوليت تدوين قوانين را به عهده          

 .مجلس عوام مي گذارد روسو اين مهم را وظيفه

به طور كلي، در نظريه هاي قرارداد اجتماعي در عبور از وضع طبيعي به وضع مدني دو                 

، كـه   "قرارداد دوجانبه " و ديگري    "تبعيت قرارداد"يكي  .  بيني شده است   گونه قرارداد پيش  

 :هاي هابز، ال ك و روسو متفاوت است ماهيت اين دو قرارداد از ديدگاه

بر اساس قرارداد تبعيت هابز، حاكم يا فرمانروا طرف قرارداد اجتماعي نيست، بلكـه او               

يك قرارداد اجتمـاعي وجـود دارد و        به عقيده هابز، فقط       . محصول قرارداد اجتماعي است   

آن قراردادي است كه مردم بين خود منعقد مي كنند تا يك يا چند نفر را فرمـانرواي خـود                    

در تضاد با هابز، الك و روسو قرارداد اجتماعي را يك قرارداد دو جانبه بـين مـردم و              . كنند

خـود فراتـر رود، از      حاكم مي دانند، كه در صورتي كه حاكم از حدود و اختيارات قـانوني               

البته هابز نيز استثنائاً در دو مورد حق سرپيچي از قدرت حاكم            . سوي مردم قابل فسخ است    

يكي، در زماني كه قدرت حاكم بر اثر جنگ داخلـي و  : را براي مردم به رسميت مي شناسد 

ه، دوم ايـن كـ    . يا خارجي از بين برود و آن دولت ديگر قادر به تاًمين امنيـت مـردم نباشـد                 

در اين صورت، فرد حق سـرپيچي از        . حاكم جان يك فرد و يا كل رعايا را به خطر بيندازد           

  .فرمان حاكم را دارد و افراد نيز مجازند بر عليه حكمران دست به شورش بزنند

حقوق مربوط به تعيين سرنوشت خـود        به نظر هابز، بر اساس قرارداد تبعيت مردم همه        

كنند كـه     را به شخص ثالثي يا انجمني از افراد واگذار مي          به جز حق حيات و امنيت زندگي      

هـا بـا     بر خال ف هابز، ال ك و روسـو معتقدنـد انـسان            . ديگر نمي توانند آن را پس بگيرند      

كنند  قرارداد اجتماعي فقط حق وضع و به اجرا گذاشتن قانون مدني را به دولت واگذار مي               

 .و مي توانند آن را دوباره پس بگيرند
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ر هابز، مردم در صورتي كه دولتي را بنيان گذاري كنند، حـق ندارنـد آن را ملغـي                   از نظ 

بر خال ف هابز، ال ك و روسو با رد قرارداد تبعيت حق اعتراض به دولـت و انحـالل                    . كنند

بـه نظـر آن هـا، حاكميـت تـا زمـاني             . آن را تحت شرايطي براي مردم محفوظ مـي داننـد          

در صورتي كه دولتمـردان نتواننـد بـه    . امه را جلب كندمشروعيت دارد كه بتواند رضايت ع     

وظايف خود در چارچوب قرارداد اجتماعي عمل كنند، مردم حق دارند كه آن هـا را كنـار                  

 .بگذارند و افراد جديدي را روي كار بياورند

بايد گفت كه روسو برخـي از       قرارداد اجتماعي روسو با هابز و ال ك          در مقايسه انديشه  

ش را از هابز، و برخي ديگر را از ال ك گرفته و آن ها را با يكديگر تركيب كرده                    هاي انديشه

 را بـه عنـوان معيـار        1خيـر عمـومي    حاكميـت و از ال ك انديـشه        او از هابز انديـشه    . است

در حـالي   . عمومي خود را بيرون مي كـشد       حكومت خوب مي گيرد و از آن ها نظريه اراده         

دانـد و الك از      قانون اساسي را بهترين نوع حكومت  مـي        مبتني بر    كه هابز حكومت مطلقه   

حكومت قانون اساسي مبتني بـر آزادي پـشتيباني مـي كنـد، نظريـه روسـو بـر حمايـت از                

انسان هاي مورد نظر روسو، مانند انـسان مـورد توجـه         . عمومي استوار است   حاكميت اراده 

ـ              ك شـخص بلكـه بـه كـل         الك، اختيارات خود را بر اساس يك قرارداد اجتماعي نه بـه ي

دانند؛  روسو و ال ك، هر دو مردم را منبع و منشاء اقتدار سياسي مي        . اجتماع واگذار مي كنند   

هر دو نيز ميان دولت و حكومـت تفـاوت مـي گذارنـد و جنبـه هـاي حقـوقي و سياسـي                        

حاكميت را از هم جدا مي كنند، هر چند كه روسـو عقيـده داشـت نهـاد حكومـت نتيجـه                      

درك روسو از حاكميت كه مطلق، غير قابل انتقال و تجزيه ناپـذير             . اعي نيست قرارداد اجتم 

حقـوق خـود را بـه حكمـران          از نظر هر دو، مـردم همـه       . است، با درك هابز همانند است     

وت كه حاكم مورد نظر روسو جامعه يـا اراده عمـومي اسـت، در               نند، با اين تفا   ك  واگذار مي 

 . يا تعدادي از اشخاص قدرتمند استحالي كه حاكم مورد نظر هابز يك شخص

                                                 
1. Common good 
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در پايان بايد به اين موضوع اشاره كرد، كه بحث مقايسه اي جامعه مدني در چارچوب                

نظريه هاي قرار داد اجتماعي از اين نظر داراي اهميمت است كـه بـسياري از موضـوعات                  

زبيني مورد بحث صاحب نظران كال سيك در نظريه هاي جديد تكرار مي شود و يا مورد با                

و تفسير قرار مي گيرند، به طوري كه پس از گذشت چندين قرن موضوعاتي مانند تاًسـيس                 

دولت، وظايف دولت در برابر مردم، نوع حكومت، وضع قوانين، قانون اساسي، تفكيك قوا              

و بسياري از موضوعات مشابه هنوز محورهاي اصلي بحث متفكران سياسـي بـا گرايـشات              

جوامع در حال گذار در راه نهادينه كردن   و از مسائل حل نشدهمختلف را تشكيل مي دهند

نظريه هـاي    از آن جايي كه نظريه هاي كال سيك و از جمله          . شوند دموكراسي محسوب مي  

گيـري   سياسي متفكران قرارداد اجتماعي مورد بحث در ايـن مقالـه بـه عنـوان منبـع شـكل                  

ناختي و اجتمـاعي كـه ايـن    انـسان شـ  -تفكرات سياسي بعدي است، شناخت تنوع فلـسفي  

شـود تـا     هـا باعـث مـي      ديدگاه ها از آن برخوردار مي باشند، و رفـع ابهامـات مفهـومي آن              

برداشت هاي تكميلي در نظريه هاي سياسي معاصر از مفهوم انسان، جامعه و دولت و نيـز                 

  بين آن ها دقيق تر و با شفافيت بيشتري صورت گيرد شناخت رابطه
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