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Foundation of State Responsibility Based on Nature of 
State in Rousseau's Thought  

 

Abstract 

Since the state responsibility refers to the accountability of the state to 
individuals, its nature relies more than anything on the nature of the 
relationship between individuals and the state. Given the Rousseau’s 
relying upon modern subjectivity, this relationship has entered into a new 
phase which is different from the former outlooks especially that of 
Hobbes. Adopting an analytical approach, this article deals with the 
question, "what does Rousseau's approach to the relationship between 
individuals and the state imply about the concept of state responsibility?" 
This essay concludes that due to Rousseau's perspective about the unity of 
state and individuals, basically there is no duality which holds one 
responsible against the other and the responsibility of states to individuals 
is equal to one’s responsibility toward itself. 

Keywords: State Responsibility, Nature of State, Subjectivity, 
Rousseau, Social Contract, Hobbes . 
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ژان ژاک   شهیدولت در اند تیبر ماه یدولت مبتن تیمسئول ادیبن
 روسو

 رانیتهران، ا راز،یدانشگاه ش یحقوق عموم اریدانش     سید مجتبی واعظی 
  

 ران یا راز،یش راز،یدانشگاه ش یحقوق عموم ی دکتر ی دانشجو     ملیحه مسعودی 

 

 

 چکیده
اهيت آن بيش از هر چيز به  از آنجا كه مسئوليت دولت به پاسخگویي دولت در برابر افراد اشاره دارد، م

مدرن وارد معادالت    1سوبژكتيویتهبا اتكای بر روسو    نسبت در اندیشه   این  گردد.نسبت فرد و دولت باز مي 
این مقاله با رویكردی هابز متفاوت است.    گردد كه با رویكردهای لبل از وی بخصوص نظریهجدیدی مي 

سو به نسبت فرد و دولت چه داللتي بر مفهوم مسئوليت پردازد كه »رویكرد رو تحليلي به این پرسش مي 
دولت دارد؟« و این نتيجه حاصل شد كه با توجه به وحدت افراد و دولت در دیدگاه روسو، اساسا ثنویتي 

مسئوليت   وجود ندارد كه یكي در برابر دیگری مسئول باشد بلكه مسئوليت دولت در برابر افراد به معنای
 . استخود  برابرخود در 

 .دولت   ت یدولت، مسئول  ت یماه  ،یقرارداد اجتماع  ته،یو یروسو، سوبژکت  واژگان کلیدی:

 

    :نویسنده مسئولma.masoudi67@gmail.com 

. اصطال  سوبژكتيوته در زبان فارسي معادل دليقي ندارد ولي به نسبت وجودی انسان با عال  در دوره مدرن اشاره  1

شود و دیگر اشيا به مثابه ابژه انسان تلقي  ژه و محور هستي للمداد ميدارد كه بر اساس دوگانه سوژه و ابژه، انسان سو 

   اند كه لطعا بيانگر دليق معنای آنها نيست.گردند. البته سوژه و ابژه را در فارسي به ذهن و عين ترجمه كرده مي
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 مقدمه

مسئوليت   معنای  عميق  فه   برای  تردید  بدون  كه  است  موضوعي  دولت  فلسفي  ماهيت 
یك شرط پيشيني حائز اهميت است، چرا    مثابهآن بهئدولت و پرداختن به ابعاد گوناگون  

مي زماني  مكه  به  تحليل  توان  مورد  دولت  ماهيت  كه  پرداخت  دولت  مسئوليت  فهوم 
 لرارگرفته باشد.

شود  فرض گرفته ميرسد كه در ادبيات حقولي مسئوليت دولت، مباحثي پيش بنظر مي
مي منالشه  لابل  آن  دليق  معنای  در  دولت  ماهيت  به  توجه  بدون  بهتر  كه  بعبارت  نماید. 

ای را  ا اندیشه روشنگری مدرن است زمينهكه همان  نظریات دولت در خاستگاه اصلي آن
ایجاد ميفراه  مي مسئوليت دولت را  مباحث حقولي  به  پرداختن  امكان  كند.  نمایند كه 

به فعلي  شرایط  دولتگونهدر  مسئوليت  خصوص  در  حقوقكدهدانشدر    ای  سخن    های 
لتفات  و بویژه اندیشه روشنگری ا  به ظرایف تحوالت فكری مدرنكمتر  كه    شود گفته مي

مسئله موجب مي  شودمي این  مفهوم  و  به  با رویكردی سنتي  موارد  بسياری  گردد كه در 
، در  گيردو به دنبال آن موضوع حقولي مسئوليت دولت مورد نظر لرار    شود دولت توجه  

صورتي كه طر  اصيل مسئوليت دولت در شرایطي ممكن است كه بداني  در خصوص  
توان به  مي  با این مالحظه.  شودگفته ميمفهومي سخن    دولت با چه معنایي و در چه شبكه

های حقولي ماهيت دولت كه یكي از آنها مسئوليت دولت است پي برد و در غير  داللت
 .این صورت دركي سطحي از مسئوليت دولت خواهي  داشت

توانند  بدون تردید ماهيت فلسفي دولت نيز از ابعاد گوناگوني لابل طر  است كه مي
مقاله  در دال این  لذا  و  باشند  مؤثر  مسئوليت دولت  در  آن  ابعاد    كوشدميلت  از  یكي  به 

كه بنياد مسئوليت دولت و مفهوم آن را در   ختمدرن پردا اساسي ماهيت دولت در اندیشه
برخي از متفكرین دوره    دهد و در این راستا ضمن طر  اندیشهبستر فكری مدرن نشان مي

 شود. ميوسو تمركز ژان ژاک ر مدرن بر اندیشه 
مي ارائه  دولت  مفهوم  از  طرحي  از  روسو  بعد  فكری  تحوالت  به  توجه  با  كه  كند 

ها  آورد كه توجه به آنهای جدیدی را از نسبت فرد و دولت به ميدان ميرنسانس ظرفيت
رویكردهای لبل از وی را دچار چالش نموده و بصورتي تكاملي مفهوم مسئوليت دولت  

 نماید. جدیدی مي نياني وارد مرحلهرا با دیدگاهي ب
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مي صورتبنظر  این  كه  زمينهرسد  با  مگر  نداشت  تحقق  امكان  و  بندی  فكری  های 
با تقریر مفهوم دولت ذیل سوبژكتيویته    منطقي كه توماس هابز ایجاد نمود. در والع هابز 

مي خارج  كاماًل  آن  سنتي  متن  از  را  دولت  ماهيت  من مدرن،  بستر  این  در  و  و  طقي  كند 
است كه فالسفه به  نظری جدید  با سوبژكتيویته  نسبت  در  هابز  از  به  گونهسياسي پس  ای 

مي دولت  فلسفه  زمينه  پردازند.مفهوم  در  پردازش  این  تكامل  برای  فراه     مناسب  روسو 
هابز    گردد. بر این اساس در این مقاله با پرداختن به تحوالت اساسي منبعث از اندیشهمي

مورد بحث لرار  بندی روسو از مفهوم دولت را  طر  صورت  دولت، اول زمينه  در مفهوم
مفهومي دستگاه فكری روسو با محوریت مفهوم دولت،    و پس از آن با لحاظ شبكه  داده

داللت نهایت  در  و  كرده  تشریح  را  وی  متفاوت  مسئوليت  رویكرد  موضوع  در  آن  های 
جمع اصلي   . شودميبندی  دولت  پرسش  در    بنابراین  دولت  »مفهوم  كه  است  آن  مقاله 

مياندیشه روسو چگونه صورت مفهوم حقولي  بندی  بر  داللتي  این رویكرد چه  و  گردد 
 مسئوليت دولت دارد؟«

مي مه   موضوع  این  سابقه  بيان  فلسفه  در  در  دولت  مفهوم  چند  هر  كه  گفت  توان 
و خارجي مورد  سياسي روسو بعنوان یك موضوع حائز اهميت توسط اندیشمندان داخلي  

كردن   برجسته  طرف  یك  از  مقاله  این  اصلي  دستاورد  ولي  است،  گرفته  لرار  پردازش 
و   فرد  رابطه  بين  پيوند  ایجاد  دیگر  از طرف  و  است  روسو  اندیشه  در  رویكرد سوبژكتيو 
دولت و مقوله ماهيت دولت بعنوان یك مفهوم سياسي با مفهوم حقولي مسئوليت دولت  

عمومي حقوق  در  كه  ویژه  است  با اهميت  پژوهش  این  در  روی  همين  از  دارد.  ای 
پرداخته   پرتو سوبژكتيویته مدرن  مفهوم دولت در  به  ابتدا  نظری در  رویكردی تحليلي و 

پردازی دولت و طر  فرآیند بازآفریني در فلسفه سياسي  شده است، به نحوی كه با مفهوم
مفهوم به  روسو  سوبژكتيو  رویكرد  شر   برای  زمينه  مي  هابز،  فراه   بر  دولت  و  گردد 

شود و اساس این رویكرد، مفاهي  لانون، آزادی و همچنين نسبت فرد و دولت مطر  مي
حقولي   مفهوم  یك  مثابه  به  دولت،  مسئوليت  مفهوم  بر  مذكور  نسبت  داللت  نهایت  در 

 گيرد. مورد تحليل لرار مي
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تحوووالت فکووری موودرن و رویکوورد سوووبژکتیو و ریا وویاتي هووابز در . 1
 پردازی دولتمفهوم

دوره عميق  تحوالت  پي  در  هفده ،  لرن  فلسفي  خودمختاری    متفكران  اصل  رنسانس 
بودند. پذیرفته  را  هيچ  انسان  به  و  است  ذات  به  لائ   و  مستقل  انسان  كمكي  اینكه  گونه 
ندار نياز  از خود  داشته    . دخارج  ایمان  نيروی خود  به  و  بجوید  را خود  باید راهش  عقل 

.  مورد توجه لرار گرفتهای لائل به حقوق طبيعي نظام سياسا بعنوان اصل صلاین ا .باشد
حتي اراده یك موجود    كند كهبيان مي  در مقدمه حقوق جنگ و صلح،  هوگو گروتيوس
تواند اصول اخالق را تغيير دهد یا حقوق اساسي بشر را كه لوانين طبيعي  لادر مطلق نمي

  1كند.   منسو ضامن آن هستند 
مدرن  ویتهسوبژكتي دوره  ابتدای  تفكر  بر  باوجود  ،  حاك   انسان  نسبت  تغيير  از  حاكي 
ای كه انسان بعنوان سوژه بنيادین عال ، محور هستي است و هرچه بجز این  گونهاست، به
به ميابژه  مثابهسوژه  لحاظ  سوژه  این  تصرف  موضوع  كه  است  دیگر  ای  طرف  از  شود. 

ك  عال   به  گاليله  ریاضياتي  ميرویكرد  محسوب  سوبژكتيویته  این  دیگر  روی  گردد،  ه 
ای برای بازخواني متفاوتي از تمامي  نماید كه زمينهای منطق تفكر را دگرگون ميگونهبه

گردد. در نظر هابز هيچ جدایي و انتقالي ميان روش  مفاهي  سياسي و اجتماعي فراه  مي
دولت تا جایي كه با    دربارهاو    شناخت طبيعت و روش شناخت جامعه وجود ندارد. نظریه

مي فلسفه  چارچوب  در  باشد  هماهنگ  شناخت  كلي  از  روش  بيش  چيزی  دولت  ماند. 
والعي   عل   آوردن  بدست  برای  نيست.  ویژه  موضوعي  در  شناخت  كلي  روش  كاربرد 
بكار فيزیك  للمرو  را در  انتقال روش تحليل و تركيب )كه گاليله آن   درباره دولت جز 

 2است به چيز دیگری نياز نيست. برد( به للمرو سي 
باید توجه داشت كه بدون تردید روش تحليل و تركيب، سابق بر این نيز در ریاضيات  

این رویكرد ریاضياتي ذیل    بندیسنتي وجود دارد، ولي آنچه حائز اهميت است صورت
به  سوبژكتيویته است.  صورتگونهمدرن  سوژه  با  نسبت  در  مفهومي  هر  كه  بندی  ای 

كند كه بوسيله تعریف، مفهوم شيئ در سوژه  هابز در رساله »درباره اندام« بيان مي  ود.شمي

 

 . 271ص  ( 1393)تهران: انتشارات هرمس،  3ترجمه یداله مولن، چاپ دولت، اسطوره ارنست كاسيرر، . 1

 . 393( ص  1395یداهلل مولن، چاپ چهارم )تهران: انتشارات نيلوفر،   ، ترجمهروشنگری فلسفهارنست كاسيرر،  . 2
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مي  1شود. بازآفریني مي تعریف  توان گفت كهبنابراین  و توصيف    ،موضوع  تحليل  دیگر 
ای است برای آفرینش محتوای آن  شده است نيست بلكه تعریف وسيله  مفهومي كه ارائه 

اساس   بر  استقرارش  و  آفرینندهمفهوم  فعاليت  از  2.همين  هابز  بنابراین  آفریننده   ،نظر 
صورت را  دولت  مثل  مفهومي  كه  است  مي)سوژه(  شكلبندی  همان  این  و  گيری كند 

 . مدرن است مفهوم مدرن دولت ذیل سوبژكتيویته

 در مفهوم دولت  3فرآیند بازآفریني. 1-1
مدرن سوبژكتيویته  آگاهي    ،ذیل  جهان  در  دولت  به  گرددمي  متعينمفهوم  اصطال     و 

بازآفریني بازآفریني از مفاهي  كليدی مورد نظر هابز است كه در منطق  مي فلسفي  شود. 
مي پيدا  بنيادی  جایگاهي  ازوی  آن    كند.  باید  بشناسي   را  چيزی  بخواهي   »اگر  هابز  نظر 

دی و  چيز را خود بيافریني  و باید باعث تحول آن شوی . تمامي عل ، ه  عل  به جهان ما
ه  به جهان عقلي باید بر همين عمل آفرینش موضوع شناخت متمركز شود. هر جا نتواني   

ماست«  توان  از  خارج  درک  كني ،  بازآفریني  را  اگر    4. موضوع  كه  است  معتقد  »هابز 
جامعه را درک كني  و آن را بر پایه عناصر اساسي دوباره بازسازی كني     سرشتبخواهي   

ميان والعي  پيوند  پيوندهاشركت  باید  مانند  جامعه  ابتدایي  یك  یهای  اعضای  ميان  كه  ي 
اندیشه  .5خانواده وجود دارند گسيخته شوند«  بازسازی    در والع در  هابز مفهوم دولت در 
گيرد و بر این اساس مفهوم  بندی جدید سوژه شكل ميپيوندهای تازه و مبتني بر صورت

گرفته است. »آشكار  ين تحوالتي شكلدولت اساساً مفهومي مدرن است كه به همراه چن 
از نظر   6.است كه این امر سازندگي فراگردی ذهني )سوبژكتيو( است نه فراگردی زماني« 

هابز، ما شناخت مطلقاً مطمئن یا علمي نداری  مگر از اشيائي كه خود ما علتش باشي  یعني  

 

1. Thomas Hobbes', Elements of Philosophy, The First Section Concerning Body, 

Vol. 1 Translated by William Molesworth (London: Routledge Thoemmes Press, 

1839) p. 84. 

 . 392ارنست كاسيرر، همان، ص . 2

3. Representation. 

 همان. . 4

 . 394-393همان، صص  .5

 . 273-272صص   ،، هماندولت اسطوره ارنست كاسيرر، . 6
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یا تابع اراده دلخواسته خود ما بساختمان آنها در دست بنابراین دولت    1. اشدهای خود ما 
كند و این  هویت خود را پيدا مي  ، مدرن ذیل نسبت جدید انسان و وجود و بر بنياد سوژه

گردد. بر سابقه است و برای اولين بار در دوره مدرن مطر  ميمفهوم دولت در تاریخ بي
ای  سياسي اغلب معتقدند كه دولت پدیده   همين اساس است كه نویسندگان معاصر اندیشه

بدون تردید به لحاظ تاریخي    2گردد. اش به لرن شانزده  بازمينسبتاً متأخر است كه سابقه
گيری  های شكلانتقالي رنسانس، زمينه  بسياری از تحوالت لرون وسطي و بخصوص دوره

مدرن، دولت مطلقه   اند. دولتي كه اولين شكل تحقق آن در ابتدای دورهدولت مدرن بوده
یا سيست  حقولي عقالني است كه وبر از آن این دو  3بوده است. لت همان دولت لانوني 
  4گوید.سخن مي

 دولت و قرارداد اجتماعي. 2-1
به مطالب باال مي التضای  توان گفت كه صورتبا توجه  بندی سوبژكتيو دولت است كه 

  طر  لرارداد اجتماعي را دارد. در والع لرارداد اجتماعي همان فراگرد ذهني است كه به 
مي تعين  بعبارتدولت  و  مورد  دهد  والعي  پيوندِ  همان  امكان    دیگر  كه  است  هابز  نظر 

های هندسي را به  كوشي  تا شكلنظر هابز »ما مي  كند. از گيری دولت را فراه  ميشكل
نخستين عناصرشان تجزیه كني  و دوباره با فرآیند تركيبي اندیشه آنها را بازسازی كني .  

كه هابز انتقال از وضع های سياسي نيز صادق است. هنگاميموضوعهمين اصل در مورد  
مي توصيف  را  اجتماعي  وضع  به  نيست.  طبيعي  دولت  تجربي  منشأ  او  منظور  كند، 

بلكه اعتبار   تاریخ نظ  اجتماعي و سياسي نيست  اینجا مطمح نظر است  موضوعي كه در 
نيست بلكه اساس لانوني  چنين نظمي است. آنچه حائز اهميت است مبنای تاریخي دولت  

نظریه كه  است  دولت  لانوني  اساس  همين  و  است،  پاسخ   دولت  بدان  اجتماعي  لرارداد 

 

 . 193 ( ص1393)تهران: انتشارات آگاه،   3، ترجمه بالر پرهام، چاپ حقوق طبيعي و تاریخلئو اشتراوس،  .1
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 . 47 ( ص1396)تهران: بنياد حقولي ميزان،  خوانش حقولي از انقالب مشروطه ایرانفردین مرادخاني، . 3

6. B. R Nelson. The Making of the Modern State a Theoretical Evolution (New 

York: Palgrave Macmillan, 2006) p. 8. 
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لرارداد در اندیشه سياسي لرن هفده  یك اصل    دولت مبتني بر  بنابراین »نظریه.  « 1دهدمي
با  نظریه لرارداد اجتماعي هابز از چند جهت نسبت خود را  2.شود« متعارف بدیهي تلقي مي

 كند. سوبژكتيویته مدرن متجلي مي
بنابر تفكر هابز تمام تفكر، حساب است و    ؛از جهت ریاضياتي بودن تفكر مدرن  -الف

ای و با روش  حساب عبارت است از تركيب و تجزیه. در این راستا هابز با رویكرد تجزیه
مي آغاز  كامل  ارادهانتزاع  به  تا  اراده  كند  بتواند  سپس  و  برسد  فرد  در    هر  را  فرد  هر 

كند.صورت تركيب  واحدی  هرگونه    اراده  بندی  بدون  است  محض  انتزاعي  واحد  فرد، 
خواهند و هر فرد آن چيز را فقط  خواهد كه دیگران ميكيفيتي. هر فرد همان چيزی را مي

خواهد. موضوع اصلي نظریه سياسي هابز این است كه چگونه از این انفعال  برای خود مي
ا  افراد  ميمطلق  ایجاد  پيوندی  یكدیگر،  نهز  كه  ك شود  را  افراد  پيوند تنها  ه   به  وبيش 

  3تند. دهد بلكه سرانجام آنان را در یك كل در ه  ميمي
سازی  كه ویژگي ذاتي مفهوم  از طرف دیگر وضو  و تمایز به معنای دكارتي آن  -ب
ل  باشدمي مدرن   متبلور است. اگر نظریه  بپذیری  یعني  در لرارداد اجتماعي هابز  رارداد را 

فرمان یا  افراد  آزاد  عمل  به  را  لانوني  و  اجتماعي  نظ   لراردادی  اگر  ارادی  برداری 
بالي حكومت شوندگان فرو كاهي  دیگر رازی )در مورد منشأ اجتماع و دولت و لانون( 

و نمي مفاد  از  آگاهي  با  باید  لرارداد  یك  برندارد.  در  رازی  و  رمز  لرارداد  زیرا  ماند 
پيش  این  بر  مبتني  لرارداد  بستن  و  شود  منعقد  آن  همه پيامدهای  كه  است    فرض 
مي مبادرت  كار  این  به  رضایت  و  اختيار  با  آن  پيدایش  منعقدكنندگان  بتوان  اگر  كنند. 

كاماًل واضح و متمایز   یدولت امر  ،، در آن صورتبازگرداند  دولت را به چنين منشأیي  
 .خواهد شد

زمينهنكته سوم در صورت  -پ هابز كه  تكاملي روسو    بندی  برای رویكرد  را  مهمي 
مي صورتفراه   مقام  كند  در  اجتماعي  لرارداد  از  هابز  تاریخي  نه  و  وجودی  بندی 

بنيادگذاری دولت است. رهيافت عقالني هابز به لرارداد اجتماعي تاریخي نيست. آشكار  
صي نسبت داد. هابز لرارداد  توان لرارداد اجتماعي را به لحظه تاریخي مشخ است كه نمي
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مي نظر  در  منطقي  معنای  به  را  دنبال  اجتماعي  هابز  آنچه  تقویمي.  معنای  به  نه  و  گيرد 
 1كند اصل دولت و علت وجودی آن است و آغاز زماني آن. مي

تأملي را برای تكامل این رویكرد در    های لابلزمينه  ،رویكرد سوبژكتيو هابز به دولت 
ای كه این سوبژكتيویته در مفهوم دولت در روسو به  گونهكند، بهمياندیشه روسو فراه   
 دهد. گردد و خود را بيش از هر چيز در نسبت فرد و دولت نشان مياوج خود نزدیك مي

 روسو  دولت و قرارداد اجتماعي در اندیشه. 2
سياسي است. هرگز پيش از    عصر روشنگری یكي از بارورترین اعصار در تحول اندیشه

رشته  فلسفه  ،آن دیگر  سياسي  فلسفه  بود.  نكرده  ایفا  لاطع  و  مه   نقشي  چنين    سياسي 
های فكری شده بود.  شد بلكه كانون همه تالشهای عقلي شناخته نميای از فعاليتویژه 

 2یافتند.شدند و در آن تمركز ميهمه دیگر عالیق تئوریك بسوی همين كانون هدایت مي

بعن  تا آنجا  وان بزرگاین نكته برای روسو  این دوره در فرانسه  ترین فيلسوف سياسي 
د مي  اشتاهميت  خود  اعترافات  در  وی  درصدد  كه  كه  گوناگوني  آثار  »از  گوید: 

عالله    پروراندم و بانگارششان بودم، یكي بود كه برای مدت درازی مطالبش را در سر مي
مي كار  آن  روی  زندگيزیاد  و  خود  كه  داشت   آرزو  و  به  ا كردم  تا  كن   آن  ولف  را  م 

آوازه و  آبرو  مایه  نتيجه  گمان خودم  این  به  بود.  سياسي  نهادهای  اثر  این  عنوان  ام شود. 
به صورتي كه  لومي    هرو    سياست ارتباط دارد  طور تنگاتنگ باچيز به  رسيده بودم كه همه

 3.« گيرد ماهيت حكومتش شكل گرفته است، مورد ارزیابي لرار مي
تحولي روسو در اندیشه مدرن به حدی است كه لئو اشتراوس از آن  جایگاه رویكرد  

مي یاد  مدرن  ذهنيت  در  بحران  نخستين  در    4. كندبعنوان  روسو  استقرار  مطلب  این  البته 
نمي زیر سوال  را  مدرن  فكر  نشانچارچوب  بلكه  فلسفه    برد  با  است كه  نكته  این  دهنده 

شود، تحولي كه نه تنها رو   ی مواجه ميمفاهي  اندیشه سياسي با تحولي جد تمامي روسو 
مدرن را به تكامل نزدیكتر كرده و    مدرنيته را در دل خود دارد بلكه به نوعي سوبژكتيویته
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كند. بخشد. روسو آیين ارسطو را كه انسان ذاتاً موجودی اجتماعي است رد ميارتقا مي
و هجده ، اجتماع را بر    پردازان لرن هفده اجتماعي كه برخي نظریه  همچنين به غریزه
مي لرار  آن  با  مبنای  جهت  این  از  و  نيست  معتقد  گروسيوسدهند  و    دیدروو    تئوری 

   1افتد. اصحاب دایره المعارف درمي

ماند هماني است كه در  نظر روسو ظاهراً تنها تئوری دولت كه بجا مي  بر این اساس از 
ماینده آن است. روسو در والع در  ترین نميان نویسندگان جدید هابز، پرشورترین و مه 

المعارف، چندان پيش رفت كه هابز را بعنوان متحد  حمله به گروسيوس و اصحاب دائره
گرای سياسي بزرگي دانست و از  خود در برابر آنان گرامي داشت. تا مدتي هابز را والع

رنگ با  را  بشری  جامعه  كه  كساني  تمام  به  را  او  لحاظ  نقاشي  این  دلفریب  كرده  های 
داد.  ترجيح  اندیشه  2بودند،  در  دوره  آنچه  اجتماعي  فكری    لرارداد  خطوط  روشنگری 

پدید مي اصيلي  و  ليود  دآورجدید  راستين  كه سرشت  است  روسو  اساسي  پرسش  این   ،
اجتماعي كه هيچ تئوری سياسي تاكنون بدرستي تشریح نكرده است چيست؟ از متن اوليه  

شود كه برای او ضرورت اثر وی از همين پرسش ناشي  لرارداد اجتماعي روسو معلوم مي
  3شود. مي

با سابقين    ،بنابراین  ماهيت خاصي كه مدنظر روسو است )كه  با آن  اجتماعي  لرارداد 
در   روسو  است.  اجتماعي  ليود  راستين  سرشت  همين  به  وی  پاسخ  است(،  متفاوت  وی 

كند،  لراردادی را طر  مي  كتاب »لرارداد اجتماعي« در اولين جمالتي كه خاستگاه چنين 
پردازد كه ماهيت متفاوت و رویكرد ویژه او كاماًل روشن است.  ای به موضوع ميگونهبه
» نوعي شركت به وجود آید كه با تمام نيروی مشترک از هر شریك و  باید    نظر وی    از

ود  منافع حمایت كند، و شریك در سایه این شركت در عين اتحاد با سایر شركا فقط از خ 
اطاعت كند و به همان اندازه كه لباًل آزاد بوده، آزاد بالي بماند. این همان مسئله بنيادیني  

راه اجتماعي  لرارداد  ارائه مياست كه  را  آن  در    4. دهد« حل  تعبير روسو كه شریك  این 
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اساسي   تحول  كند،  اطاعت  خود  از  فقط  شركا  سایر  با  اتحاد  عين  در  شركت  این  سایه 
همين تعبير است    كند. بانسبت به سایرین و بطور خاص هابز روشن مي  رویكرد روسو را

مي لرارداد  كه  ساخت  در  سوژه  بودن  بنياد  در  وی  سوبژكتيو  رویكرد  كرد  ادعا  توان 
از  برو    ،اجتماعي برخي  تعبير  به  است.  سوژه  همان  خود  كه  چرا  است  تكامل  سوی 

های مشهور  دیگری كه در نمونه»پيمان اجتماعي روسو از رویكردهای  ،  متفكرین معاصر
لرارداد   مطاسنت  متف رجتماعي  است  لرارداد    اوت  شده  روسو در كتاب  است چرا كه 

مي توضيح  بر  اجتماعي  در  خودش  با  لرارداد  در  را  فرد  هر  مشاركت،  عمل  كه  دهد 
مي 1. گيرد« مي نظر  عميقبه  دریافت  آنكه  برای  در  رسد  روسو  رویكرد  به  نسبت  تری 

تبع آن ماهيت دولت داشته باشي  و بتواني  به مسئله اصلي این  اد اجتماعي و بهماهيت لرارد
  ضروری است كه در مقام مقایسه با رویكرد هابز بتوان نكات لابل   ،تر شوی مقاله نزدیك

نظر هابز لرارداد اجتماعي چيزی جز لرارداد تسلي  مطلق نيست.   تأملي را طر  نمود. از
كند كه در لرارداد اجتماعي افراد اراده خود را به اراده حاك  و  مي  هابز در لویاتان تاكيد

نظر حاك  تسلي  مي به رای و  نظر خود را  »  2كنند. رای و  این تسلي   از دیدگاه هابز  اگر 
بي و  مي  و  ليدكامل  ميان  از  دولت  وجودی  علت  نباشد  ه   شرط  از  سياسي  نظ   و  رود 

هرجمي به  اجتماع  و  نخستي   و  پاشد  بازميمرج  از   3. گردد« ن  كه  است  در حالي  نظر   این 
نه بر  روسو  مبتني  انسان  بلكه  ندارد  وجود  تسليمي  خود    تنها  از  صرفاً  اجتماعي  لرارداد 

مي از  4كند.اطاعت  والع  به  در  كه  تبعيت  »پيمان  هابز  و    نظر  حقوق  از  افراد  آن  موجب 
ستين گامي است كه  فرض ضروری است یا نخكنند، پيش نظر ميهای خود صرفآزادی

انجامد. اما این گام نخستين در عين حال به معنایي گام نهایي  به برلراری نظ  اجتماعي مي
ای نيز از  نيز هست. زیرا از این پس افراد، دیگر بعنوان افرادی مستقل وجود ندارند و اراده

اراده داشت.  نخواهند  خود  مست  آن  دولت  فرمانروای  اراده  در  جامعه  شده  )افراد(  هلك 
توان لائل شد و هيچ لدرت دیگری در  است. برای اراده فرمانروا هيچ حد و حصری نمي
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ندارد«  مطلق وجود  این حاكميت  فوق  یا  مفهوم   1. جنب  تعریف  مقام  در  لویاتان  در  هابز 
مي تصریح  به  دولت  آدميان  از  كثيری  جمع  كه  شخصي  از  است  عبارت  »دولت  كند: 

یكدیگر با  پيمان  و  او    موجب عهد  اعمال  و جواز  اعتبار  مرجع  به یك  را یك  خودشان 
بيند  اند تا اینكه او بتواند تمامي لوا و امكانات همه آنها را چنانكه خود مقتضي ميساخته

  دیگر هابز رابطه   عبارتبه»  2برای حفظ آرامش و امنيت و حراست عمومي به كار ببرد«. 
اجتما پيمان  یعني  لرارداد  اساسي  پيمان تسلي  را چنان ميميان دو شكل  و  پندارد كه  عي 

مي ميان  از  دو  آن  ميان  ميدوگانگي  بالي  تسلي   لرارداد  تنها  و  تسلي     3ماند.رود  پيمان 
شكل تمام  پایه  بر  كه  است  اجتماعي  پيوند  فرم  تحقق  یگانه  اجتماعي  زندگي  های 

  گونه اهيت تسلي این در حالي است كه اندیشه روشنگری روسو به هيچ عنوان م 4. یابند« مي
نمي را  اجتماعي  از لرارداد  ندارد.  اصالت  او  برای  لراردادی  چنين  و  روسو    پذیرد  نظر 

موجب آن شخص   لرارداد انقياد و رليت وجود ندارد، عمل تفویض )حق یا حقوق( كه به
بتواند وضع یك فاعل آزاد را ترک كند و خود را برده سازد، وجود ندارد. زیرا شخص با  

دهنده ماهيت  گوید كه تشكيلشي )از حقوق خویش(، همان خصلتي را ترک ميپوچش 
 5دهد. و ذات انساني او است: وی انسان بودن خویش را از دست مي

نكته   این  به  دولت  و  اجتماعي  لرارداد  ماهيت  تحليل  در  روسو  اهميت  والع  در 
نهبرمي لراردادی است كه  به دنبال  انس  گردد كه وی  بر آزادی  )به معنایي كه در  تنها  ان 

دیگر  نوعي تحقق آزادی وی باشد. بعبارتدوره روشنگری مطر  است( ليد نزند بلكه به 

 

 . 294-293، همان، صص دولت اسطوره ارنست كاسيرر،  .1

 .توماس هابز، همان.   4

مقوله آزادی فردی به طور كلي  5 البته باید تاكيد كرد كه این موضع هابز به هيچ عنوان به معنای مخالفت وی با   .

گيرد و افراد با آزادی كامل آن  نيست، چرا كه به هر حال از نظر هابز این لرارداد تسلي  به اراده افراد جامعه شكل مي

بندی روسو متفاوت است و روسو سعي  ز از لرارداد اجتماعي با صورتبندی نظری هابپذیرند، اما لطعا صورترا مي

كند لرارداد اجتماعي را به نحوی معرفي كند كه به لرارداد تسلي  در برابر حاك ، هر چند كه این تسلي  با آزادی  مي

   كامل محقق شده باشد، نينجامد.
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  1تنها اراده انسان مستهلك در اراده حاك  نباشد بلكه اراده انسان عين اراده حاك  باشد   نه
نظریه  سایر  مقابل  در  روسو  اجتماعي  لرارداد  به  كه  است  نكته  لرهمين  ارداد پردازان 

مي حقيقي  اصالتي  مياجتماعي  خارج  مصنوعي  صورت  از  را  آن  و  در  دهد  هابز  كند. 
كند كه »آدميان برای تأمين صلح و صيانت از خود بدان وسيله  صراحت بيان ميلویاتان به

ساخته مصنوعي  ميانساني  دولت  را  آن  كه  و    2نامي «اند  پایداری  برای  دليل  همين  به  و 
عم لدرت  به  آن  ميدوام  متوسل  ميومي  لویاتان  در  كه  آنجا  ميان شود،  »توافق  گوید: 

آید كه مصنوعي است: و بنابراین عجيب نيست  موجب عقد پيمان پدید مي  آدميان تنها به 
ها را پایدار و بادوام سازد، و این چيز  اگر چيزی )جز عهد و پيمان( الزم باشد تا توافق آن

سوی    دارد و اعمالشان را بهدر حال ترس نگه ميهمان لدرت عمومي است كه مردمان را  
   3.شود« مصلحت عمومي رهنمون مي

آن   كامل  معنای  به  سوبژكتيویته  متن  از  هابز  اجتماعي  لرارداد  اصالت  عدم  والع  در 
مي ناچار  را  او  كه  لرارداد  است  از  خارج  به  آن  پایداری  برای  نمایدسازد  درتكيه   ، 

ا حالي لرارداد  اصالتاً  اگر  با صورتكه  از  بندیجتماعي  مطر  شود،  كه    آنجا  سوبژكتيو 
سوژه بنياد  بر  مي  صرفاً  لوام  لرارداد  انساني  دوام  برای  سوژه  این  از  خارج  به  نباید  یابد، 
آن باشد،  در یك صورتنيازمند  و  بدرستي  روسو  كه  را  گونه  نكته  این  سوبژكتيو  بندی 

سو نزدیك شوی  ضروری است كه  بندی روكند. برای اینكه به درک صورتمحقق مي
ترین بحث این مقاله است و  ها با دولت كه كانونيبه بحث كيفيت اتحاد افراد و نسبت آن

 شود، بپردازی . های رویكرد روسو به مسئوليت دولت روشن مياز دل آن داللت
 

 

تحوالت    ت بندی نظری روسو از این موضوع صرفنظر از این است كه دربيان این تذكر ضروری است كه صو   .12

)در انقالب فرانسه و پس از آن( تا چه اندازه این ایده در بستر جامعه تحقق پيدا كرد،    تاریخي متاثر از رویكرد روسو 

و در كتاب خود در این راستاست كه لرارداد اجتماعي را عين تحقق آزادی معرفي نماید، نه  به هر حال تالش روس 

موضوع  خير،  یا  است  محقق شده  تاریخ  و  جامعه  در  ایده  این  نهادی  و  عيني  التضائات  اینكه  و  آزادی  برای  ليدی 

 دیگری است كه باید در جای دیگری مورد بحث لرار گيرد. 

 . 219 همان، ص،  لویاتانتوماس هابز، . 2
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 ماهیت اتحاد فرد و دولت در قرارداد اجتماعي روسو . 1-2
جا اساس  بيان  مقام  در  ميروسو  اجتماعي  لرارداد  متن  نخستين  در  »برای معه  گوید: 

  راه دارد. از ها فقط یكها هزار راه وجود دارد، متحد كردن والعي آنگردآوردن انسان
مياین  ارائه  سياسي  جوامع  تشكيل  برای  فقط یك روش  من  اثر  این  در  ده ، گرچه  رو 

جامعه نتوان یافت كه به یك  شاید در بين انواع جوامعي كه در حال حاضر وجود دارد دو  
  ام تشكيل طریق ظهور كرده باشند و یكي ه  نتوان یافت كه به طریقي كه من نشان داده

اهميت نسبت فرد و دولت یا    1. شده باشد. ليكن من جویای حقوق و اساس جامعه هست « 
معاصر   متفكرین  از  برخي  كه  است  به حدی  جامعه  و  فرد  نویسندگان  از  برخي  تعبير  به 

ميم تلقي  جامعه  و  فرد  نسبت  را  اجتماعي  لرارداد  كتاب  محوری  نظر وضوع  به  و  كنند 
نظاممي به صورتي  مساله  این  بهانهرسد  به  و  را    مند  مختلف كل كتاب  طر  موضوعات 

 2. دهدتحت پوشش خود لرار مي
د  رغ  مفاد آنكه آنان را به ه  پيونروسو معتقد است تا زماني كه دو طرف لرارداد به 
ارادهمي یا یكدهد، همچون  از یكدیگر عمل كنند  ببندد  هایي جدا  پيمان  با دیگران  تن 

منزله    كه بر آنان فرمانروایي كند یا افراد خود فرمانروایي برگزینند و هر كس خود را به
بر او كند،  منقاد  و  مطيع  هرگز حاصل    فردی خصوصي  والعي  یگانگي  پيماني  اثر چنين 

به  بر همين   3شود. نمي كه  است  مي  اساس  هابز  مؤكدا  نقد  هابز  با  مخالفت  او در  پردازد. 
مي از  پاسخ  را  اتحاد  این  افراد،  اراده  دروني  اتحاد  بجای  اجتماعي  لرارداد  اگر  كه  دهد 

آميز تحميل كند، چنين اتحادی در والع ناپایدار و از  بيرون و با توسل به الدامات خشونت
یرا تنها زماني از اعتبار اخاللي برخوردار است كه خود را  اعتبار است. زلحاظ اخاللي بي

در   روسو  باشد.  پذیرفته  را  حكومت  سلطه  خود  فرد،  بلكه  باشد  نكرده  تحميل  فرد  بر 
روسو در    4كوشد تا فرم و لواعد اساسي این فرمانروایي را ارائه دهد.لرارداد اجتماعي مي
به همه ميگوید: سرانجام هر فرد خود  لرارداد اجتماعي مي به هيچرا  اما  كس ه   سپارد 

به دیگران واگذار مي را كه  نيست كه همان حقي  زیرا هيچ فردی  نيست.  كند سرسپرده 
 

 . 78 ، همان، صگوته روسو،كانت،ارنست كاسيرر،  .1

2.  Christopher Wraight, Rousseau’s the Social Contract (New York: Bloomsbury 

Publishing, 2008) P. vii.   

 . 400 ، همان، صروشنگری فلسفهارنست كاسيرر،   .3

 . 400-399همان، صص  .4



 123  | و مسعودی   واعظی  |ژان ژاک روسو شه یدولت در اند تیبر ماه   یدولت مبتن تیمسئول  ادیبن 

از دست مي آنچه  معادل  او  نكند.  دریافت  ميمتقاباًل  بدست  او دهد  این  بر  آورد، عالوه 
دا  اختيار  در  بيشتری  نيروی  اكنون  داراست  آنچه  و  هست  آنچه  حراست   1رد. برای 

مي»ولتي گردن  لراردادی  چنين  به  شهروند  هيچكه  از  اطاعت    نهد  خود  اراده  جز  چيز 
نيروی   2. كند« نمي كه  بيابد  جامعه  از  شكلي  كه  است  این  روسو  مسئله  بنابراین 

كه فرد  حالي  بخش سازمان سياسي آن، فردیت هر عضو جامعه را حفظ كند و در وحدت
بر این   3همين اتحاد فقط از اراده خویش تبعيت كند.  ه با دیگر افراد متحد است در محدود

كه در    اساس اتحاد مورد نظر روسو، اتحاد خاصي است كه با سایر انواع اتحاد لبل از آن
متفاوت مينظریه اجتماعي مطر  است،  لرارداد  نوع هابزی  های  از  اتحاد  والع  نماید. در 
موافقت  آن كه  است  لراردادی  آن  مبنای  حكومتنامه  كه  حكومت  بين  و  كنندگان 

كند، فقط یك اتحاد دوفاكتو است، در حالي كه اتحاد مورد نظر شوندگان را مطر  مي
كند كه »بين مطيع ساختن یك گروه و روسو بيان مي  4باشد. روسو یك اتحاد دوژور مي

اد  ایبه هر تعدحكومت بر جامعه همواره تفاوت عظيمي نهفته است. حتي اگر افراد پراكنده
یك انقياد  تحت  باشند  بازكه  من  نظر  به  درآیند  برده   تن  و  ارباب  رابطه  جز  چيزی  ه  

مردم با فرمانروای آنان ندارد، من در اینجا یك    شود و هيچ ربطي به رابطهمحسوب نمي
 5. بين  نه یك جامعه« جمع مي

 نسبت افراد و دولت در رویکرد روسو  .2-2
م نهایي  تحليل  به  نزدیك شدن  دولتبرای  ماهيت    ،سئوليت  به  پرداختن  دیگر  گام  یك 

دولت و نسبت افراد و دولت بر اساس كيفيت اتحادی است كه در بخش لبل توضيح داده  
 .شد

پيش همان بيان    از  طور كه  از   ،بدون تردید  شداین  اتحاد است.  از  نوعي    هابز معرف 
گردد »چيزی بيش  مي  اتحادی كه بوسيله لرارداد اجتماعي مورد نظر وی حاصل  ،نظر هابز

به  كه  است  یك شخصي  در  همگان  وحدت  والع  در  یعني  است«  توافق  یا  و  اجماع    از 
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پيمان   و  عهد  شيوهموجب  به  و  یكدیگر  با  ميهمه  انتخاب  آن  ای  عقد  در  كه  گردد 
گوید: من حق خود به حكومت بر خویشتن را به این شخص  هركسي به دیگری چنين مي
دان ، به این شرط  گذارم و همه اعمال را برحق و جایز ميمياو این مجمع از اشخاص و

كه تو نيز حق خود را به او واگذار كني و به همان نحو تمام اعمال وی را بر حق و جایز 
یابد  بداني. ولتي این توافق تحقق بپذیرد، جماعتي كه بدین شيوه در یك شهر تحقق مي

ود و این به معني تكوین و ایجاد همان لویاتان  شخوانده مي    Civitasدولت و یا به التين 
و به )سختي محترمانه( خداوند ميرایي است كه آدميان در سایه التدار خداوند جاویدان، 

موجب التداری كه    صلح و آرامش و امنيت خویش را مدیون او هستند. زیرا )حاك ( به
لوت و  لدرت  از  واگذارشده،  او  به  در كشور  مردم  آحاد  كه    از جانب  است  برخوردار 

بر هول و هيبت آن، اراده همگان را به حفظ صلح در داخل و تعاون بر تواند با تكيه  مي
گفتار هابز در    1. شود« ضد دشمنان در خارج معطوف كند، و جوهر دولت در او ظاهر مي

گونه كه در بخش  كند، آناین بخش تصویری مصنوعي و ساختگي از اتحاد را ترسي  مي
ا نيز تصریح ميدیگری  لویاتان  »ولتي گفته ميز  شود دولتي تأسيس شده است كه  كند: 

آدميان از  را    جمعي  خودشان  نمایندگي  حق  كه  ببندند  پيمان  و  كنند  توافق  باه   همه 
ها باشد( و  آن  بواسطه اكثریت به فرد یا مجمعي از افراد بسپارند )یعني اینكه وی نماینده

نفع   به  دادههمگان، چه كساني كه  رأی  و  او  اعمال  تمامي  او،  عليه  كه  و چه كساني  اند 
ها  ز و معتبر بشمارند كه گویي خودشان عامل آنیاحكام آن فرد یا مجمع افراد را چنان جا

به   2.اند« بوده هابز  اراده  تعابير  از  كثرتي  از  حاكي  یك  روشني  در  كه  است  انساني  های 
ميصورت وحدت  به  اعتباری  همچنين بندی  كه    رسد.  دارد  طرفيني  حال  هر  به  لرارداد 

كنند و در مقابل انتظار صيانت از صلح و امنيت  های خود را واگذار ميحقوق و آزادی
به هابز  تلقي  این  در  بنابراین  دارند.  را  معرفي    خود  لراردادی  مسئوليت  مفهوم  روشني 

هویتي مستقل    كه  گردد. در والع دولت در برابر طرف مقابل خود مسئوليت دارد، چرامي
كند ولي  ها را نمایندگي ميهرچند كه این هویت مستقل آن اراده  ؛ های افراد دارداز اراده

نشان بخوبي  نيز  نمایندگي  در  تعبير  هابز  است.  اجتماعي  لرارداد  طرفين  دوگانگي  دهنده 
بيان مي »تنها رالویاتان  بتواند آدميان را از هجوم   هكند:    تأسيس چنين لدرت عمومي كه 
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های یكدیگر محفوظ بدارد و از ایشان چنان حراست كند كه بتوانند  بيگانگان و از آسيب
از طریق كوشش خود و به واسطه ثمرات ارض خودشان را تغذیه كنند و بخوبي و خوشي  

یك به  را  خود  توان  و  لدرت  تمامي  كه  است  این  كنند،  از  زندگي  مجمعي  به  یا  و  تن 
ها را به یك های مختلف آنطریق شيوه اكثریت آرا ارادهكسان واگذار كنند تا آنكه از  

ها یك نفر یا مجمعي از افراد را منصوب  اراده تبدیل كند: و این به آن معني است كه آن
نماینده چنين  كه  را  الداماتي  همه  كس  هر  و  باشد  ایشان  نماینده  كه  امور  كنند  در  ای 

م دهد چنان بپذیرد كه گویي خود عامل  مربوط به صلح و امنيت و رأساً یا به واسطه انجا
آن بوده است و بدین طریق اراده خود را به اراده او و رأی و نظر خود را به رأی و نظر او  

  1«تسلي  كند.
مشاهده  همان هابز  تعابير  از  اراده یك  شودميطور كه  تسلي   از  بهسخن  طرف  طرف 

د حقيقي وجود ندارد بلكه نسبتي  نظر فلسفي یك اتحا  دیگر است، بنابراین به هر حال از
اراده ميبين  تحقق  اجتماعي  لرارداد  واسطه  به  و ها  است  دیگری  نماینده  یكي  كه  یابد 

چند این نسبت مورد نظر هابز    ي كه اعمال و رفتارش، اعمال و رفتار دیگری است. هریگو
جمع نيست،    لابلنظر روسو لابل نقد است و با بنياد انسانيت    شود، ازكه به تسلي  منجر مي

مه  این  ولي  با  نيز  شود  تلقي  جامعه  بنيان  روسو  تعبير  به  كه  اساسي  اتحادی  آن  از  تر 
نمي محقق  خاستگاه شكلرویكرد  روسو  را  شود.  اجتماعي  لرارداد  بطن  از  دولت  گيری 

كه عمل مشاركت در تشكل یعني انعقاد لرارداد تحقق یافت،    كند: »همين چنين تبيين مي
  گيرد كه تعداد اعضای آن به ای لرار مياد طرف لرارداد، هيئت سياسي و جمعيبجای افر

رأی تعداد  شخصيت  اندازه  یگانگي،  مذكور  هيئت  است:  عمومي  مجمع  دهندگان 
مي بدست  لرارداد  این  موجب  به  را  خود  اراده  و  زندگي  این شخصيت  مشترک،  آورد. 

افراد بوجود مي اتحاد  از  یا هيئت سياسي مي  ،آیدعمومي كه بدین گونه    نامي  جمهوری 
برد، آن را دولت و دولتي كه فرمان  دهنده آن ولتي فرمان مياز حيث اعضای تشكيل  كه
ميمي ناميده  حاكمه  هيئت  این    2شود. دهد،  به  پاسخ  در  چگونه    پرسش روسو  كه 

مي شكل  جامعه  تصمي   تصميمات  اجتماع  در  كس  هر  دارد:  منطقي  پاسخي  گيرد 
لومي بوسيلهسازد.  كه  چرا  هستند  الزامي  همه  برای  اجتماعي  شده  انين  ساخت   اند. همه 
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دیگر   طرف  از  و  است  اجتماعي  لوانين  مخاطب  طرف  یك  از  جامعه  عضو  هر  بنابراین 
 1«آنهاست. سازنده

ای است كه رویكرد وی به اتحاد در  گونهمدرن در نظریه روسو به  تكامل سوبژكتيویته
اجتماعي را دگ بهرگون ميلرارداد  با    سازد و  تبع آن دولت و هيئت حاكمه در وحدتي 

یابد و گردند كه طرفين لرارداد نخواهند بود بلكه دولت با افراد وحدت ميافراد تلقي مي
گونه  كند، آندر والع دولت خود افراد است. بر این اساس لرارداد با خود هویت پيدا مي

حاكمه )دولت( فقط تحت سلطه یك رابطه لرار  نظر به اینكه هيئت  »گوید:  كه روسو مي
 2. كند« گيرد، در این صورت در وضعيت فردی لرار دارد كه با خود لرارداد منعقد ميمي
  از   است.  اراده عمومي  شود كه همانبر این اساس مفهومي ویژه در روسو زایيده مي 

نار گذاشته شود،  شود ك نظر روسو »اگر از پيمان اجتماعي آنچه به اساس آن مربوط نمي
شود: هر فرد شخص خود و تمام حقوق خود را  ماند در عبارات زیر خالصه ميآنچه مي

عاليه هدایت  تحت  مشاركت  مي  به  لرار  عمومي  بخش  اراده  چون  عضوی  هر  و  دهد، 
  3. شود« ناپذیر در هيئت اجتماعي پذیرفته ميجدایي

مومي و اراده عمومي عين اراده هر  اراده هر فرد عين اراده ع  ،در والع طبق تلقي روسو
ها را یگانه  خواهد احساسفرد است. به تعبير كاسيرر »این در سرشت دولت است كه نمي

سازد بلكه بر آن است تا اعمال اراده را یكسان كرده و به یك مقصود عام سوق دهد، و 
زماني مي نقش را فقط  به این  ایفا كند كه  توفي   تواند  اتحاد  این  یعني هر  والع در  یابد،  ق 

  4.عام تلقي شده و پذیرفته شود« درخواستش از فرد چون بيان اراده

بي  از نيز  افراد  توسط  واگذاری حقوق  كيفيت  از حيث  اتحاد  این  روسو  و  نظر  عيب 
بي بصورت  حقوق  تمام  واگذاری  كه  چرا  است،  مي  و   ليدنقص  محقق  و  شرط  گردد 

  5د.كس ادعایي بر دیگران نداربنابراین هيچ
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اندیشه   در  اتحاد  كيفيت  همچنين  و  دولت  و  اجتماعي  لرارداد  ذاتي  ماهيت  بنابراین 
مي كه  دارد  بنيادی  و  متفاوت  رویكردی  از روسو  بنيادی    یك  توان گفت  مفاهي   طرف 

بستر  اراده عمومي را وارد  و  اجتماعي، هيئت حاكمه، دولت  لرارداد  مثل  اندیشه سياسي 
ر شرط طر  آن، پرداختن به مفاهيمي اصيل یعني آزادی  كند و از طرف دیگ جدیدی مي

مسئله اینكه  برای  بنابراین  لانون است.  نزدیك    و  نهایي خود  تحليل  به  مقاله  این  محوری 
اراده اتحاد  به  متفاوت روسو  باید رویكرد  و  شود  اجتماعي  لرارداد  ماهيت  و همچنين  ها 
 .دولت در نسبت با آزادی و لانون طر  گردند

ب روشن  توجه  را  سایرین  با  مقایسه  در  روسو  دیدگاه  عمق  كه  است  نكته  همين  ه 
ميمي چگونه  اینكه  بهكند.  ارادهگونهتوان  اتحاد  به  اساساً  ای  كه  بود  معتقد  انساني  های 

به   دليقاً  نباشد،  متصور  و دولت  فرد  بين  و هيچ دوگانگي  باشد  فردی  اراده  دولت تجلي 
 گردد.انون بازميروسو به آزادی و ل  رویكرد ویژه

 آزادی و قانون  .3-2

انساني كه مي اتحاد  كيفيت  تبيين  مقام  در  رویكردی  روسو  در  و  باشد  جامعه  بنياد  تواند 
نظریه به  طرفين  انتقادی  كه  زماني  تا  كه  است  معتقد  هابز  نظریه  مثل  خود  بر  سابق  های 

مي گره  یكدیگر  با  تسلي   و  فرمانروایي  مناسبات  چارچوب  در  یگانگي  لرارداد  خورند، 
نمي محقق  پایهوالعي  بر  بلكه  زور  اتكای  به  نه  را  اجتماعي  یگانگي  زیرا  آزادی    شود 

  1توان تحقق بخشيد. مي

نيز بيان شد هابز برای پایداری لرارداد اجتماعي به لدرت عمومي  تر  طور كه پيش همان
تعبير روسو به  اندازه زیادی    یا  متوسل ميتا  گيری روسو  ه جهتك حالي  شود، دربه زور 

باشد. این نكته العاده  فوق  این است كه آزادی باید پشتوانه لرارداد اجتماعي و حافظ آن 
متمایز   اساسي  بطور  سایرین  از  را  اجتماعي  لرارداد  در  روسو  دیدگاه  كه  است  مهمي 

بهمي را  آزادی  كه  چرا  پشتيبان    كند،  بعنوان  انساني  حقيقت  از  بنيادی  شرط  یك  مثابه 
كند و نياز انسان به توسل به زور و لدرت بيروني را  داد اجتماعي و دولت مطر  ميلرار

تا لبل از  چه بسا    مدرن در روسو است كه   سازد. این همان تكامل سوبژكتيویتهبرطرف مي 
آزادی چنين  كه  است  معتقد  روسو  است.  نداشته  وجود  نفي   وی  را  فرمانبرداری  مسلماً 
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شمارد بلكه بيشتر ضرورت مطلق عمل ل خودسرانه را مجاز نميرو اعماكند و به هيچنمي
برداری دیگر تبعيت یك اراده یا یك شخص از اراده فرد  كند. اما این فرمانرا اعالم مي

خواست و    ، فردی دیگر از خود  یا افراد دیگر نيست بلكه به این معني است كه چنين اراده
اراده عمومي از  بلكه جزئي  ندارد  لرارداد    خواهشي  این  تنها  نظر روسو  بنابر  است.  شده 

آميز ندارد و بصورت عيني،  دارای نيرویي است كه پذیرش آن نيازی به الدامات خشونت
سوی لرارداد اجتماعي اصيل، ما  ببه نظر روسو در مسير نيل    1تكليف و تعهد هر فرد است. 

اجتماعي« را درمي »ليد  مفهوم درست  لنخست  این  را  باید آدميد ميیابي . چرا كه  هایي 
تواند چيزی  رو نمياین   جان را. ازكنند به ه  پيوند دهد نه اشيای بيكه آزادانه عمل مي

ها خود باید آن را بوجود آورده و  شده باشد، آن  باشد كه از خارج بر اراده آنان تحميل
د اجتماعي را از  خواهند شكلي از لرارداهایي كه ميترتيب همه تئوری  این   خلق كنند. به

ناكام مي بر اطاعت و از لرارداد تبعيت اخذ كنند  این تلقي روسو از    2. ماندلرارداد مبتني 
به اجتماعي كه  لرارداد  بر هویت  جایگاه آزادی در هویت  بر جایگاه آزادی  طور طبيعي 

مي داللت  نيز  مقولهدولت  با  عميقي  نسبت  مي  نماید،  پيدا  اندیلانون  در  اساساً  شه  كند. 
به آزادی  مفهوم  ميروسو  پيوند  لانون  مفهوم  با  بنيادین  كتاب  صورت  در  روسو  خورد. 
كند كه »اطاعت از لانوني كه انسان برای خود مقرر كرده آزادی  لرارداد اجتماعي بيان مي

پيدا  نظر روسو زماني آزادی محقق مي  از  3. است«  لانون جایگاه اصيل خود را  گردد كه 
وی   نظر  بنابر  و  كند.  افراد  كه  است  نهفته  والعيت  این  در  حقيقي  اجتماعي  ليود  راز 

نميگروه  فراخوانده  دیگران  بر  حكومت  برای  خاصي  حكومتي  های  چنين  زیرا  شوند 
یا متمدني را اعمال كند، فقط ميبي پالوده  به آنچه اشكال  نازلتوجه  به  ترین  تواند ما را 

از آنگاه  فقط  بردگي  این  دهد.  تنزل  بردگي  مي  نوع  و  ميان  راهنمایي  لانون،  كه  رود 
نيز فرد در روابط في به عهده گيرد و  بلكه  مابين از فرد دیگر اطاعت نميرهبری را  كند 

روسو معتقد است كه    4گيرد.تبعيت عمومي از لانون جای چنين خدمت و اطاعتي را مي
نمي معني  این  به  را  لوانين«  »رو   منتسكيو  عحتي  به خاطر  را  وی  و  به  فهمد  دم رجعت 
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مقایسه به  لناعتش  و  لانون  اساسي  مي  اصول  سرزنش  آن  موجود  اشكال   1كند.توصيفي 
بنياني لائل نيست و   روسو همچنين در خصوص هابز نيز معتقد است كه وی برای لانون، 

توان در تقریرات هابز در خصوص  راحتي مي  این ادعای روسو را به 2برد. آن را از ميان مي
كند: »همچنان كه آدميان برای تأمين صلح و  كرد. هابز در لویاتان بيان مي  لانون مشاهده

ساخته مصنوعي  انساني  وسيله،  بدان  خود  از  ميصيانت  دولت  را  آن  كه  به  اند  نامي ، 
خواني  و  ها را لوانين مدني مياند كه آنهای مصنوعي نيز ساختهسان ایشان زنجيرههمان

واسطه به  م ميثاق  ایشان  مجمیك  از   ،تقابلهای  یا  فرد  دهان  كه  هع وطرف  را  افراد  از  ای 
واگذار وی  به  حاكمه  گوش  لدرت  به  است،  متصل  شده  دیگر  طرف  از  خودشان  های 

زنجيرهمي و  پيوندها  این  ماهيتاً ضعيفسازند.  آنها  آنچه موجب حفظ  و  مياند،  شود  ها 
های  طرف زنجيرهیك ابز ازه 3. دشواری پاره كردنشان نيست بلكه خطر ناشي از آن است« 

مي مصنوعي  را  آن لانون  به ضعف  دیگر  از طرف  و  در حالي  داند  این  است.  معترف  ها 
از  كه  نه  است  لانون  روسو  برای  نظر  را  اراده  و  حركت  آنچه  بلكه  نيست  ساختگي  تنها 

مي ایجاد  است.دولت  لانون  نتيجه  4كند  صرفاً  هابز  برای  به  لانون  مرجعيت  منظور  عمل 
آنكه برای روسو حكومت لانون، رو  و طبيعت دولت    حال   5جاد صلح و آرامش است.ای

اراده  از  6.است سودمند  عضو  »لانون  روسو  بين    نظر  طبيعي  مساوات  كه  است  همگاني 
ميانسان الزامي  را  هر  ها  به  را  عام  خرد  فرمان  كه  است  آسماني  ندای  همان  این  كند، 

دیكته مي یادش ميشهروندی  و  احكام لضاوت شخصيدكند  با  موافق  اش عمل  هد كه 
به تعبير برخي از پژوهشگران متاخر »پيشنهاد بنيادین روسو   7. كند و با خود در تضاد نباشد« 

آن  تابع  باید  كه  هستند  لوانين  سازندگان  خودشان  شهروندان  كه  آنجا  از  كه  است  این 
ذاری كنند. بر خالف این  ای لانونگهيچ دليلي وجود ندارد كه به صورت ستمگرانه  باشند
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پنداشته مي نظام هابز  به  در  باشند.   نحو صوریشود كه اعضا  اعمال حاكميت  سازندگان 
 1.نمایند« والعا اراده به لانون مي به طور جمعي روسو شهروندان  در حالي كه در نظریه

لت  اتحادی فرد و دو  رسد كه با این تلقي از آزادی و لانون است كه رابطهبه نظر مي
یابد.  ای ميگردد و لذا مسئوليت دولت معنای ویژهدر لرارداد اجتماعي روسو محقق مي

ه  حاكميتي كه نسبت آن با مردم دستور حاكميت و آن؛  روسو، لانون   در والع در فلسفه
فرمانروا این  ینسبت  بنابراین  و  است  عام  عقل  دستور  لانون  بلكه  نيست  باشد  تسلي   و  ي 

ها و وحدت فرد و دولت است. بر همين اساس است  ط وحدت ارادهدستور عقل عام منا 
این شركت است كه    كه روسو در تحليل ماهيت لرارداد اجتماعي معتقد است كه در سایه

با سایر شركا فقط از خود اطاعت مي اندازهشریك در عين اتحاد  به همان  ای كه  كند و 
عقل عام، ه  لانون اراده فردی است و ه     در والع لانون   2ماند. لباًل آزاد بوده، آزاد مي

فرد و    لانون اراده عمومي. ه  لانون افراد است و ه  لانون دولت. به تعبير بهتر اساساً اراده
لانون   است، چرا كه همان  فرد عين دولت  و  فرد  و دولت عين  نيست  از ه  جدا  دولت 

اساس است كه »روسو   كند. بر همين عقل عام است كه حاكميت دارد و وحدت ایجاد مي
رابطه   این  از  لانون  والعي  مفهوم  و  آزادی  راستين  مفهوم  تنگاتنگ  بود همبستگي  معتقد 

ناپذیر است كه  شود. آزادی مستلزم تكليفي نسبت به لانون نقضاتحادی( نتيجه مي  )رابطه
مي عهده  بر  را هركس خود  تكليف  لگاماین  نه  آزادی  والعي  گسيختگي  گيرد. خصلت 

لانون است. هدف روسو آزادسازی فرد به معنای رهایي كامل او از هر    اعالم آزادانهبلكه  
بخش  او این است شكلي از جامعه بيابد كه نيروی وحدت  شكل جامعه نيست بلكه مسئله

كه فرد با دیگر افراد  حالي  سازمان سياسي آن، فردیت هر عضو جامعه را حفظ كند و در
روسو آزادی    3. كند« اتحاد، فقط از اراده خویش تبعيت ميهمين    متحد است در محدوده

و در صورت یكدیگر  با  را  لانون  آنو  بابندی عميقي  مي  گونه  نهه  آشتي  تنها  دهد كه 
تنالض ظاهری كه در اندیشه وی بين تلقيات گوناگونش از وضع جامعه مدني در نسبت با  

و لانون الزم و ملزوم یكدیگر  شود بلكه آزادی  شده است، حل ميوضع طبيعي تصور مي
شوند. این رویكرد اساسي وی نسبتي عميق با تلقي وی در خصوص نسبت اتحادی فرد  مي

 

1. Christopher Bertram, Routledge Philosophy Guidebook to Rousseau and the 

Social Contract (London: Routledge -Lon, 2004) p. 74.   
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اندیشه بهتر  بعبارت  دارد.  دولت  امكان    و  وی  به  كه  است  لانون  و  آزادی  درباره  روسو 
بهمي نماید  ایجاد  دولت  و  فرد  بين  اتحادی  نسبتي  نهگونهدهد  كه  فای  نسبت  و  تنها  رد 

به دولت  و  فرد  بلكه  نباشد  تسلي   و  فرمانروایي  نسبت  یگانگي  گونهدولت،  به  باه   ای 
رسند كه فرد در عين وجود دولت در اوج آزادی است و ضامن آزادی وی نيز لانوني  مي

كتاب   در  روسو  كه  است  اساس  همين  بر  است.  شده  ناشي  او  خود  اراده  از  كه  است 
مي اجتماعي  »بلرارداد  وضع  گوید:  حق  پرسيد  نباید  دیگر  كه  است  روشن  ترتيب  دین 

اراده از  لانون  زیرا  است،  مرجعي  با چه  مي  لانون  ناشي  فوق    شود.عمومي  هيئت حاكمه 
به خاطر آنكه خود از سوی اراده لانون غيرعادالنه  عمومي بوجود مي  لانون نيست،  آید، 

ه خود مقرر دارد. این پرسش  تواند امری غيرعادالنه نسبت بنيست، برای آنكه كسي نمي
انسان چگونه ه  آزاد و ه  مطيع لوانين است بي مورد است، زیرا لوانين چيزی جز  كه 

  1. ما نيست«  بيان اراده
نماید. از نظر روسو وحدت فرد و دولت بهترین صورت از هيئت حاكمه را ایجاد مي

مي تصریح  افراد خصوكنداو  از  هيئت حاكمهكه  اینكه  به  »نظر  تشكيل:  است    صي  شده 
نمي ندارد و  نفع اعضای خود  به  نفعي خالف  بخواهد  باشد، غيرممكن است  تواند داشته 

تواند به هيچ عضوی از اعضای  تمام اعضای خود زیان برساند، و بعداً خواهي  دید كه نمي
باید  كه  است  هماني  هميشه  والعيت  همين  اعتبار  به  حاكمه  هيئت  برساند.  آسيبي  خود 

كند كه در لرارداد اجتماعي »هر شخص  روسو بيان مي  2.پاک و در خدمت مردم« باشد:  
كند. نظر به اینكه هر فرد تماماً خود را  كل جامعه واگذار ميخود و تمام حقوق خود را به

كند، وضعيت برای همه یكسان است. با در نظر گرفتن یكسان بودن وضعيت  واگذار مي
   3.ه این وضعيت را برای دیگران دشوار كند« كس نفعي ندارد كبرای همه، هيچ

آنكه  ها بيپرسد: »چطور ممكن است انسانای درباره التصاد سياسي ميروسو در مقاله
آن به  باالسرشان  بيكسي  كنند،  اطاعت  دهد  دستور  باشند خدمت  ها  داشته  اربابي  آنكه 

شكار، فقط آن بخش از  كار در زیر اجبار آ   شان باكه هركدامكنند و آزادتر باشند ولتي
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ها كار  تواند با آن دیگران را بيازارد؟ این شگفتيدهند كه ميآزادی خود را از دست مي
  1. اند« ها عدالت و آزادی را فقط به لانون مدیونلانون است. انسان

 های رویکرد روسو به ماهیت دولت در مسئولیت دولت داللت . 3
به فرایند مباحثي كه تاكنون براحتي مي  با توجه  به داللتدر این مقاله طي شد  های  توان 

اراده   اندیشه یا  دولت  و  فرد  نسبت  در  روسو  موضوع    اتحادی  در  عمومي  اراده  و  فردی 
مباحثات موضوع مسئوليت دولت در عل  حقوق    مسئوليت دولت پرداخت. هرچند زمينه

به تجارب حقولي    مباحثات فلسفي در خصوص ماهيت دولت و با توجه   مستقل از زمينه
  گرفته است، ولي بدون تردید نسبتي عميق و نظری بين این دو زمينه   دوران مدرن شكل

تری تواند منجر به درک عميقتر نسبت فرد و دولت ميفكری برلرار است كه فه  عميق
باشد دولت  مسئوليت  موضوع  به  نمي  .نسبت  غيروالعهرچند  بصورتي  و  توان  بينانه 

داللشتاب نتيجهتزده  به  را  دولت  ماهيت  در  فلسفي  منتج  های  حقوق  حوزه  در  گيری 
اندیشه  ،كرد در  دولت  فلسفي  مباحث  عميق  طر   كه  كاربردی  حدالل  فالسفه    ولي 

مدرن به   گشاید كه ما در متن اندیشهای به روی ما ميروشنگری دارد این است كه دریچه
متوجه تحول پارادایميك مالبل مدرن  های خود  مسئوليت دولت توجه نمایي  و در تحليل

به هر حال حقوق مدرن از دل تحوالت گذر از جهان مالبل مدرن   به دوران مدرن باشي .
بنيادین    به جهان مدرن شكل این تحوالت ریشه در تحوالت  بدون تردید  گرفته است و 

وص  رسد كه امروزه تأمالت ما بخصروشنگری دارد. به نظر مي  فكری بخصوص در دوره
كني  در خصوص مفاهي   در كشورهای شرلي كه در گسست سنت و مدرنيته زیست مي

بعضاً در بستر نوعي    ،جمله مفهومي چون مسئوليت دولت  مختلف علوم انساني مدرن و از
گرفته است و ولتي از مسئوليت دولت    های التقاطي در جمع سنت و مدرنيته شكل زمينه
نيز متعلق به جهان  جهان سنتي و برخي    متعلق بهپایه    از مفاهي   برخي  شودگفته ميسخن  

مانع مي   مدرن هستند. التقاطي  بستر  نيز  این  گردد كه حتي در مباحثات فني دانش حقوق 
تحليل   به  مفاهي   این  از  اصيل  دركي  بر  بنياد  پرداختمبتني  طر   از  ما  هدف  بنابراین   .

آن دولت،  مسئوليت  اندیشهفلسفي  در  بزرگ  ه   از  فالسفه  یكي  تأثيرگذارترین  و  ترین 
های فكری معرفتي است كه این مفاهي  حقولي در بستر  روشنگری، روشن ساختن زمينه
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ميآن شكل  اصيل  معنای  به  تشریح  پيامد  گيرند.  ها  كه  این  است  تفكرات  آن  از  را  ما 
 كند. رهاند و بصورتي پدیدارشناسانه به خود مفاهي  نزدیك ميالتقاطي مي

عب  حقولي، مسئوليت  تعهد  این  آنكه  از  اع   تعهد  از  تخلف  از  است    سياسي،   ارت 
باشد. وجداني  و  یا    اخاللي  و  لرارداد  از  ناشي  است  ممكن  لانوني  یا  حقولي  مسئوليت 

لرارداد یا عقد یك رابطه حقولي است كه از توافق دو اراده    عاملي غير از لرارداد باشد.
مي یا ناشي  تعهد  ایجاد  آن  از  منظور  و  است  شود  شخص  دو  بين  از  .  تعهداتي  تخلف 

شرایط لرارداد و یا تاخير در اجرای آن موجب مسئوليت لراردادی است لكن عامل غير  
از لرارداد عبارت است از هر عمل غير مجاز و نامشروعي كه موجب خسارت مادی و یا  
بر  و  باشد  مدني  یا جرم  و  جرم جزایي  از  ناشي  است  ممكن  آن  و  دیگری شود  معنوی 

مسئوليت جزایي شود.  یا  و  مدني  مسئوليت  مورد موجب  به    1حسب  مسئوليت در حقوق 
است  پاسخگویي  صورت   2مفهوم  مسئوليت  و  و  مدني  مسئوليت  مثل  آن  مختلف  های 
پردازد كه ذیل آن ضروری است كه دو طرف رابطه  ای حقولي ميكيفری به طر  رابطه

باشند. سابقه به یكدیگر پاسخگو  ث مسئوليت در حقوق عمومي و لبول  ظهور بح  نسبت 
دوره به  مربوط  عمومي  حقوق  اشخاص  برای  است.  آن  لابل  3مدرن  نكته  تأمل    اما 

موضوع   این  فلسفي  بنياد  به  جدی  توجهي  معموالً  ما  اداری  حقوق  در  كه  اینجاست 
گيری مسئوليت دولت وجود دارد.  شود و یك خوانش سطحي نسبت به فرایند شكلنمي
ها اعتقاد بر این بود كه دولت و حاكمان از  شود: »تا مدتكلي گفته مي  طوربگونه كه  آن

گاه كار  و اصوالً حاكمان هيچ  تقدس خاصي برخوردارند و اطاعتشان بر همه واجب است
نمي انجام  ادعای  بدی  لذا  دیگران شود،  به  مطالبه  لابل  ورود خسارت  به  منجر  كه  دهند 

لابلي دولت  لدرت  برابر  در  نداشتافراد  ابراز  بين    ،ت  اختالف  فرض  نيز  اساس  همين  بر 
دهد   انجام  دولت  كه  كاری  هر  دیدگاهي  چنين  در  بود.  منتفي  دولت  و  فرد  حقوق 
پسندیده و صواب است و اگر زیاني از این رهگذر بر افراد وارد آید به لحاظ منافعي كه  

ها و  ریج با تحول اندیشهباشد. اما بتد گردد لابل جبران نمياز اعمال دولت عاید عموم مي 
ضرورت پاسخگو بودن دولت نسبت به اعمال خود و كاركنانش طر  دعوی عليه دولت  

 

 . 425 ( ص1391: انتشارات سمت،  )تهران 18، چاپ حقوق اداریمنوچهر طباطبایي موتمني، . 1

 . 11 ( ص1369 تهران: دانشگاه تهران،) 2، چاپ  حقوق مدني، مسئوليت مدنيناصركاتوزیان، . 2

 . 306  ( ص1395)تهران: انتشارات ميزان،  1 جحقوق اداری، استوارسنگری و محمد امامي، كوروش . 3



 1401پاییز   | 76شماره  | 24 دوره| فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی | 134

و امكان طلب خسارت از آن در مواردی كه اعمال عمومي موجب ورود زیان به دیگران  
  1. كرد«  يشد، فراه  گردید. بنابراین دولت را نباید از این لاعده مستثنمي

بسيطده ميطور كه مشاههمان به دوره    ،گردد بصورتي  مسئوليت دولت  تاریخ طر  
به    تحليلي   گردد و در چنينضرورت پاسخگویي دولت تقسي  مي  اعتنایي و اعتنای بهبي

گيری مدرنيته  ابعاد پيچيده بنيادهای فكری مسئوليت دولت، بخصوص در دوره اوليه شكل
نظریات مختلفي در باب ماهيت  آن    درای كه  شود. دورهتوجه نمي  18و    17یعني لرون  

مي طر   داللتدولت  نيز  نظریات  این  از  كدام  هر  و  مسئوليت  گردد  موضوع  در  هایي 
با همه به یكدیگر دارند، همه تفاوت  دولت خواهند داشت.  نسبت  نظریات  این    هایي كه 
اندیشه ذیل  رویكردها  مي  این  لرار  نظریهمدرن  به  پرداختن  بنابراین  به  های گيرند.  كه  ي 
مي دولت  ماهيت  اندیشه تحليل  است.  ضروری  دولت  مسئوليت  فه   برای   پردازند 

به   دارد،  مردم  و  دولت  یا  فرد  و  دولت  اتحاد  سوی  به  رو  تكاملي  بصورتي  روشنگری 
داللتگونه فرد  و  دولت  نسبت  در  تكاملي  فرآیند  این  كه  در خصوص  ای  اساسي  هایي 

داشت.  خواهد  دولت  مي  بنابراین   مسئوليت  تكاملي  فرآیند  این  بر  تحول  مبتني  به  توان 
برد. پي  نيز  دولت  مسئوليت  بنيادی  و  رویكرد    مفهومي  با  روسو  ژاک  ژان  ميان  این  در 

كند  ای كه به نسبت فرد و دولت دارد تحولي اساسي نسبت به لبل از خود ایجاد ميویژه 
 آن در مسئوليت دولت بسيار مه  است.  كه آثار 

اراده در    هایوحدت  یكي  كه  را  مسئوليت  طرفيني  وضعيت  عمومي،  اراده  و  فردی 
كند، به نحوی كه دولت كه تجلي اراده عمومي  برابر دیگری مسئول باشد، دگرگون مي

نمي لرار  افراد  برابر  در  و  است  فرد  دليل وحدت  همين  به  و  است  افراد  بلكه خود  گيرد 
وار را  دولت  مسئوليت  مفهوم  روسو  فكری  نظام  در  ميدولت  جدیدی  فاز  به د  نماید، 

كند. به تعبير دیگر سوژه مدرن یك ای كه انسان در برابر خودش مسئوليت پيدا ميگونه
مي ظاهر  فرد  مقام  در  ميبار  پيدا  بروز  دولت  مقام  در  بار  یك  و  انسان  شود  اینكه  كند. 

دوره    صرفا در برابر خودش مسئول باشد نه در برابر دیگری، معطوف به مفهوم آزادی در
مدرن است. بنابراین مفهوم مسئوليت دولت در دوره مدرن در پرتو مفهوم مدرن از آزادی  

 كند.  تعين پيدا مي
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 گیرینتیجه
لرارداد   ماهيت  به  روسو  رویكرد  كه  شد  روشن  مقاله  این  مباحث  فرایند  به  توجه  با 

نظریه رویكرد  با  و دولت  وی در خصوص  اجتماعي  بر  سابق  مدرني كه  لرارداد  پردازان 
در رویكرد اتحادی روسو به رابطه فرد و    1اند متفاوت است. اجتماعي و دولت سخن گفته

طرف بنياد محكمي برای جامعه  یك  دولت، چنان یگانگي بر این مقوله حاك  است كه از
مي نميساخته  لرار  دولت  مقابل  فرد  دیگر  طرف  از  و  مفهوم شود  تردید  بدون  گيرد. 

 ای بين فرد و دولت اساساً متفاوت خواهد بود. رابطه مسئوليت دولت در چنين

اندیشه  اساس  به  بر  كه  پرداخت  هابز  بدان  مقاله  این  در  شدتفصيل  ماهيت    ه  داللت 
دولت بر مسئوليت دولت را استنتاج كني ، با یك دوگانگي اساسي مواجهي  كه مبتني بر  

مي پيدا  معنا  دولت  مسئوليت  اساسآن  بر  تردید  بدون  از  كند.  اندیشه  كه    آنجا  این 
صرف هستند،  افراد  و  فرد  مقابل  دولت  یا  مسئوليت  حاكميت  به  هابز  خود  اینكه  از  نظر 

دولت معتقد باشد یا نباشد، امكاني برای سخن گفتن از مسئوليت دولت به معنای ضرورت  
مي ایجاد  خود  اعضای  و  اتباع  به  دولت  پاسخگویي  كيفيت  ضروری  و  چراكه  گردد. 

مسئوليت دولت این امر مه     از حقوق مردم در برابر دولت حمایت شود و مقوله  نمایدمي
مي دنبال  اندیشهرا  در  كه  است  حالي  در  این  لرارداد    كند.  ماهيت  از  تقریری  روسو 

مي ارائه  لانون  و  آزادی  دولت،  دوگانهاجتماعي،  هيچ  با  ما  كه  طرف گردد  دو  كه  ای 
محافظت و مرالبت از حقوق    از نظر روسو اساساً مسئله  مسئوليت باشند مواجه نيستي  و لذا

گردد، چرا كه دولت خود افراد است. اساساً  های افراد در برابر دولت مطر  نميو آزادی
انسان  اراده كه  پرسش  این  روسو  تعبير  به  و  ندارد  دوگانگي  عمومي  اراده  با  فردی  های 

، زیرا لوانين چيزی جز بيان اراده ما مورد استچگونه ه  آزاد و ه  مطيع لوانين است بي
تواند امری غيرعادالنه نسبت به  نيست، همچنين لانون غيرعادالنه نيست چرا كه كسي نمي

بنابراین مي دارد.  مقرر  مقولهخود  با رویكرد روسو  ذیل    توان گفت كه  مسئوليت دولت 
لابندی ميسوبژكتيویته صورت و  از آزادی  تبييني كه روسو  با  و  ارائه ميشود  دهد،  نون 

مي دگرگون  دولت  مسئوليت  نتوان  بنياد  روسو  تفكر  ذیل  كه  نيست  معنا  بدان  این  شود. 
بلكه صورت مسئوليت دولت سخن گفت  از  مسئوليت  بصورت حقولي  از  متفاوتي  بندی 

 

بر.  1 آنكه  م  حال  بسيط  تقریرهای  به  اساس  توجهي  هيچ  دولت،  ماهيت  به  توجه  بدون  ایران  اداری  حقوق  نابع 

 . شوندمدرن در یك موضع بازخواني مي فالسفه  ای كه همهگيرد، به گونهتحوالت فكری این دوره صورت نمي
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  بندی هابز ذیل دوگانه بندی لبل از روسو، مثل صورتگردد. در صورتدولت مطر  مي
فرم و  و  فرمانروایي  از حقوق  مقام حمایت  در  مسئوليت دولت  برای طر   امكاني  انبری، 

در آزادی اما  بپذیرد(  را  نكته  این  هابز  خود  اینكه  از  نظر  )صرف  دارد  وجود  افراد  های 
آزادیصورت و  حقوق  از  حمایت  مقام  در  دولت  مسئوليت  روسو،  در  بندی  افراد  های 

افراد اراده  بلكه دولت همان  نيست  لانون سوژه  ستا  برابر دولت  لانون دولت،  انساني    و 
لانون صادر مي آزادی خود  التضای  به  افراد  والع  لانون خود  است. در  تابع  كنند و فقط 

بنابراین   است.  روسویي  معنای  به  آزادی  عين  بودن،  خود  لانون  تابع  این  و  هستند 
در عين  معناست كه بخواهي  از حقوق خود مقابل خود دفاع كني  و مسئوليت دولت  بي

كند. به تعبير بهتر اگر بخواهي  مسئوليت  گذار بودن افراد معنا پيدا ميآزادی افراد و لانون
دولت را از اندیشه روسو استنتاج كني  این مسئوليت به معنای مسئوليت خود در برابر خود  

است. و دولت  فرد  مسئوليت در عين وحدت  است.  برابر خود  در  انسان  در    یا  مسئوليت 
روشنگری و   روسو در بطن اندیشه  زادی و مسئوليت در عين حاكميت لانون است.عين آ

آرمان ميدر  دولتي  به  انساني  جهان  آینده  برای  دوره  این  بههای  كه  با  گونهاندیشد  ای 
مسئله اساساً  كه  باشد  پيوند خورده  خود  مطر     اعضای  دیگری  برابر  در  یكي  مسئوليت 

 نباشد.  
ها را  در نسبت با فرد، امكان ضرررساني یا تضييع حقوق و آزادیبنابراین اساساً دولت  

اندیشه بر  مبتني  لذا  و   ندارد،  فرد  دوگانگي  صورت  در  دولت  مسئوليت  مفهوم  روسو 
اكنون بر ادبيات حقولي حقوق اداری ما نيز غلبه دارد منتفي است و فقط    دولت كه ه  

 . ولت سخن گفتتوان از مسئوليت دولت در صورت اتحاد فرد و دمي
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