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برلني أشعيا لذكرى إحياءً





وتقدير شكر

من أجله من ُرصدت التي الثمانية األسابيع يتجاوز وقتًا العمل هذا إنجاز يتطلب لم
لقد سنوات. ثماِني عن تقلُّ ال فرتة مدار عىل ُجِمَع األسابيع هذه يف أُنجز ما لكن األساس،
صياغتها إعادة مع روسو عن سابقة أعمال من صفحات بضع الكتاب هذا يف اقتبسُت
«الفكر كتاب يف بروسو الخاصة املقالة التايل: النحو عىل وذلك النص؛ مع تتالءم بحيث
حول و«خطاب األول، الفصل يف ،(١٩٨٤ (لندن، الناتو» حتى أفالطون من السيايس
وإم هاريف إس تحرير لروسو»، جديدة «تقييمات كتاب من وإرهاصاته، والعلوم» الفنون
«دراسات كتاب من والثورة»، رامو عن و«روسو ،(١٩٨٠ (مانشسرت، وآخرين هوبسون،
(كانبريا، إيد يس وجيه بريسيندن إف آر تحرير الرابع، املجلد عرش»، الثامن القرن عن
والحريات «الحيوات كتاب من الحرية» عن روسو و«مفهوما الثاني، الفصل يف ،(١٩٧٩
وحيثما الرابع. الفصل يف (١٩٨٧ (لندن، وإفروزين فيفر جي تحرير العامة»، واملصلحة
إليها نظري لفَت أو عيلَّ اقرتحها التي التنقيحات أو التصحيحات إدخال حاولُت أمكن،
الذي توماسلصربه كيث للسري بالفضل أَِدين وإنني سكينر. وكوينتن ميسون هوب جون
عىل وأعمل تحدث أن بمجرد الكتاب نرش بمشكالت أعلم بأن يل سمح إذ عقل؛ يتخيله ال
ملحرَري والتقدير الشكر بخالص أيًضا وأتقدم ألسلوبي. ا جدٍّ الدقيقة ولتنقيحاته حلها،
لتشجيعهما أكسفورد جامعة بمطبعة — كالرك وكاثرين كيسمنت سوزي — العمل
هول وكارين دان ملارلني أيًضا بالفضل أدين الواجب. ألداء نداء أيَّ يتجاوز بما يل الشديد

املطلوب. بالتنسيق وإخراجها الكتاب من الكاتبة اآللة عىل مكتوبة نسخة إلعدادهما

١٩٩٣ نوفمرب



روسو

بعض لتعديل النص لهذا الصور إضافة يل أتاحتْها التي الفرصة اغتنمُت لقد
مرتجم إليهما نظري لَفَت خطأيْن لتصحيح وكذلك اإليضاح، ألغراض بعُضها التفاصيل،
خالل جديدة طبعات ظهور شجعني ولقد ياماموتو. شوجي بي الخاص اليابانية اللغة
من العديد إضافة أو تنقيح عىل واإلنجليزية بالفرنسية روسو كتابات من األخرية السنوات
والرابع. والثالث األول الفصول يف سيما وال بعينها، أفكار عرض يف أسهبُت فقد املراجع.
والذي اإلمكان، قْدَر نفسه روسو أسلوَب فيه حاكيُت الذي السادس، الفصل يف وضمنُت
املوسيقى. عن أكرب مادة السياقي، التفسري ومتطلبات أخرى لغة لُقيُود أيًضا ُعرَضة كان
٢٠٠١ مارس
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األول الفصل

وعرصمواطنمنجنيف حياة

األثر أكرب — معارصيه بني من وكانط وسميث وهيوم ملونتسكيو وكذا — لروسو كان
يُساِهم فلم معارصيه. جميِع أثَر يتجاوز بما ربما املعارص، األوروبي الفكري التاريخ يف
كبري نطاق يف املهمة الكتابات من أكربَ بكمٍّ عرش الثامن القرن مفكري من مثلُه مفكِّر
كتابته يف أحد يُضاِرعه ولم الكتابة، أشكال من مختلفة وبأشكال املوضوعات من ا جدٍّ
أعماله خالل من — غريه أحد يتمكن ولم البليغة. والفصاحة املتَّقد الحماس حيث من
روسو يكون ويكاد العمق. من القْدر بهذا يُرِبكه أو العام الخيال يثري أن من — وحياته
جنباته يف عاش الذي للعالم األساسية التيارات عرََّض الذي التنوير رموز أبرز بني وحده
قادة اغتنم وعندما مسارها، يف الطعن غايته كانت حني حتى إلهاًما، االنتقادات أكثر إىل
العميل، التطبيق محل السياسية النظريات وضع ملحاولة الفرصة الحًقا الفرنسية الثورة

روسو. أفكار تجاه موجهة األول املقام يف بوصلتهم كانت فقد
من العديد الحال بطبيعة لروسو كان عرصه، كتاب أبرز من غريه شأن وشأنه
كبري لقاموس ومؤلًفا ا، جدٍّ محبوبًا موسيقيٍّا مؤلًفا كان فقد السياسة. بخالف االهتمامات
حياته. طيلة غريه من أكثر انتباهه اسرتعى ربما الذي املوضوع وهو للموسيقى، ومهمٍّ
التاريخ، وفلسفة والعلوم الفنون مع تعاطت املهمة املبكرة كتاباته أبرز من عدًدا أن ورغم
الذيخصص النبات علم عىل انصبَّ األخرية سنواته األسايسخالل شغفه أن الواضح فمن
يف الِعْلم هذا يف شهريًا مرجًعا لإلنجليزية ترجمتها بعَد أمسْت الرسائل من مجموعة له
الرومانسية الطبيعية من ثورة منفرد» جوال يقظة «أحالم مؤلَُّفه أشعل ولقد إنجلرتا.
الجديدة» «إلواز روايتُه حِظيَْت بينما عرش، الثامن القرن أواخر يف أوروبا أرجاء شتَّى يف
للسرية عمل أهم «اعرتافات» مؤلَّفه يَُعدُّ ذلك، عىل عالوة زمانه. يف الُقرَّاء بني انتشار بأوسع
الرتبية عن عمل أهم ُعدَّ «إميل» مؤلَّفه وكذا أوغسطني، للقديس الذاتية السرية منذ الذاتية



روسو

كفيلسوف له شهرة أوسع روسو حقق فقد ذلك، ومع ألفالطون. «الجمهورية» كتاب بعد
سيايس. ومفكر أخالقي

ونموه حياته عىل عميقة انطباعات يرتكا أن املبكرة وطفولته ميالده ملحل ُقدِّر لقد
الكالفينية أهلُها يعتنق صغرية مدينة وكانْت جنيف، يف ١٧١٢ عام روسو ُولد الفكري.
أيِّ من تحميها جبلية دولة فكانت األعم؛ األغلب يف كاثوليكية كبرية مجتمعات بها وتُحيط
جمهورية كانت أنها ذلك من واألهم ملواطنيها، السياسية والثقافُة الطبيعية حدوُدها غزو
«إميل» روايته يف سافوي كاهن الحًقا روسو وصف وعندما وممالك. دوقيات وسط يف
عىل السماء، من امُلنزل الوحي ال الفطرة خالل من إليه تصل لربٍّ باإليمان يَِدين وهو
الذي كذلك وخاِلِقه رجل بني مبارش لتواُصل صورة تخيل امُلُدِن، إحدى عىل يُِطلُّ تلٍّ
للحكم معارضتهم ويف يعرفها. التي األخرى املدن سكان من قليل إياه يشاركه أن يمكن
الفساد عىل تقوم والتي األرستقراطية للطبقة للمنتمني تُمنَح التي واالمتيازات االستبدادي
قضية يف لهم حلفاءَ التقدميني امللوَك عرش الثامن القرن مفكري من كثري اعترب والرشوة،
حكم وجود احتمال يف معارصوه بها تحىل التي الثقة من أيٍّا يُبِد لم روسو لكن اإلصالح.
الرقابة، من الخوف منه قلَّل الذي وهو راديكايل، التزام وجود دفع وبينما مستنري. مطلق
روسو استغلَّ عليها، أسمائهم وضع دون مؤلفاتهم لنرش وغريهما وفولتري ديدرو لدى
بعَد إالَّ ذلك عن يكفَّ ولم جنيف»، من «مواطن بتوقيع أعماله لينرش له سانحة فرصة كل
أكثر التنوير رموز من أيٌّ يَُكْن ولم كامل. بشكٍل بُوصلتَُهم فقدوا وطنه بني بأنَّ اقتنع أِن
الوقت يف منهم أيٌّ يكن ولم السياسية، الحضارة اتخذتْه الذي للمسار عداءً روسو من

شأنه. السياسية بهويته فخوًرا نفسه
مسئولية وتحمل بالرعاية أبوه فتعهده مبارشة، أنجبتْه أن بعد روسو أم توفيت
ورسيع متقلب رومانيس مزاج صاحب وكان الساعات، إصالح يف يعمل وكان تربيته.
الكالسيكية األعمال سيما وال الكتب، وِعْشَق الطبيعة حبَّ روسو ألهم وقد الغضب.
يُعوِّض أنه واألخرى الفينة بني وبدا قط، رسمي تعليم عىل روسو يحصل لم والتاريخ.
املتعلِّمون أقرانه م يُجشِّ لم مصادر فيها أقرَّ مطوَّلة بحواٍش كتاباته بتذييل القصوَر هذا
ع شجَّ وقد كبرية، مكتبة ورثْت روسو أمَّ لكن بها. االستشهاد عناءَ أنفسهم جيًدا تعليًما
مؤلَّفه يف روسو الحًقا وصفها تثقيفية بطريقة املثقف أبوه باألدب الصغري روسو انبهاَر
من وورث البلدان. من غريها بحرفيِّي باملقارنة جنيف لحرِفيِّي مميزة بأنها «اعرتافات»
السعادة و«مقر إخوة» الناس «كل حيث ميالده؛ ملحل الشديد إخالصه جلَّ أيًضا أبيه
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جنيف من مواطن وعرص حياة

جارديل. روبرت بريشة ١٧٢٠ عام حوايل لجنيف منظر :1-1 شكل

الرئيسية مؤلَّفاته من اثنني األقل عىل روسو خصص ولقد الحًقا. قال كما والفردوس»،
يف — (١٧٦٤) الجبل» من و«رسائل (١٧٥٨) املرسح» عن داملبري السيد إىل «رسالة —
املشار االجتماعي َعْقده أن إىل وأملح السيايس، نظامه أو األم بلده ثقافة لتناول األول املقام
يصور ولم البلد. لهذا النبيلة املبادئ ر يُصوِّ بحيث ُوضع االجتماعي» «العقد كتابه يف إليه
إىل «رسالة يف فعل مما ثراءً أكثر بقْدر السيايس لإلخاء مفهوَمه مؤلفاته من أيٍّ يف روسو
الخالء يف تُقام كانت التي البهيجة االحتفاالت اسرتجع حيث املرسح» عن داملبري السيد
الخامس؛ املجلد الكاملة، (األعمال صبيٌّ وهو خياله ألهبْت والتي جنيفية عسكرية لكتيبة

املرسح). عن داملبري السيد إىل رسالة والفنون: السياسة
بلغ فعندما ألمه. فقدانه تجاوز عىل يساعده لم ميالده وبمحل بأبيه تعلقه لكن
كانت وارين، دي السيدة ى تُسمَّ سويرسية بارونة عىل تعرَّف عمره، من عرشة الخامسة
السيدة هذه اشتُهرت ولقد تماًما. جنيف غرب توجد التي سافوي بدوقية آنيس يف تعيش
الربوتستانتيني الالجئني إقناع يف برباعتها عمرها من والعرشين التاسعة يف تََزْل لم وهي
التي ضيافتها بحفاوة منها وقرَّبتْه بيتها يف روسو استقبلْت وقد الكاثوليكية، باعتناق
بعدها ومن آنيس يف أوًال التالية، العرش السنوات مدار وعىل الشديد. حماسه مع التقْت
وتلميذَها. عشيَقَها روسو أمىس شارميت، يل بوادي املثايل املختىل يف وأخريًا شامربي يف
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روسو

روسو أكمل يدها، عىل للكاثوليكية واملتحولني تابعيها من الدعم وببعض وبتوجيهها
من القليل إال عنهما يعرف يكن لم اللذين الحديث واألدب الفلسفة يف خاصة تعليمه،
للسيدة الديني الحماس من بإلهام أيًضا وجزئيٍّا الكتابة. مهنة امتهان يف يفكر وبدأ قبُل،
عن الدينية معتقداته ميَّز الذي األمر خلقه، ومعجزات بالرب روسو ارتبط وارين، دي
ومرتابني متشككني، وإما مالحدة إما كانوا الذين املفكرين من معارصيه معظم معتقدات
كان التي اإلكلرييكية للكنيسة الصوفية بالخرافات أشبه لهم بدا حيث املفرط؛ حماسه يف
وارين دي السيدة يُناِدي روسو كان حياته ولبقية عشِقِهما، فرتِة وطيلَة هدُمها. غايتَهم
األم، يتيم طفل وهو تاَق، التي والجمال والبهاء العذوبة خصال إىل نسبًة «أمي»، بلقب

الحًقا. لسحرهن أسريًا وقع الالئي النساء جميع يف عليها للعثور
وفاته، وحتى تقريبًا ١٧٤٥ عام منذ روسو معها عاش التي لوفاسور ترييز كانْت
من بكثري تعليًما وأدنى اليشء بعض وفتنة جاذبية أقل منها، الزواج إىل به األمر وانتهى
كما عواطفه تملك أن تستطع لم أصًال، ة الغضَّ الفاتنة عذوبتها ورغم وارين. دي السيدة
الجنيس اإلشباع إىل وكذا األم حنان إىل بحاجة كان أنه ورغم وارين. دي السيدة فعلِت
إنه حتى به خاصة عائلة تكوين فكرة يحتمل روسو يكن لم حياته، يف األبرز املرأتني من
دور إحدى أيدي يف املجهول مصريهم تارًكا ترييز، له أنجبتْهم الذين الخمسة أبناءه هجر
أطفاَله إعالته دون تَُحول لدرجة الفْقر ُمدقع كان أنه الحًقا روسو وزعم العامة. األيتام
شك وال الشديدين. والخزي باألىس يشعر جعله نحَوهم سلوَكه لكن املالئم، النحو عىل
األطفال؛ تربية عن الرائعة أطروحته يَُخطَّ أن أمكنه كيف يتساءلون الُقرَّاء جعل ذلك أن
أخطائه عن للتكفري محاولة أنها عىل بعضجوانبها يف القراء يراها أن يمكن التي «إميل»،
لشخصيته العامة الصورَة ألطفاله روسو هْجُر َوَصَم هذا، يومنا وحتى أطفاله؟! تجاه

األخرى. خصاله من أيٌّ فعلْت مما أكثر
أملَّْت إذْ وارين؛ دي السيدة باحتياجات املفرتض من اكرتاثًا أقلَّ كاَن أنه أيًضا اتضح
تسجيل إىل اضطرت إنها حتى عرش الثامن القرن خمسينيات يف طاحنة مالية أزمة بها
أن دون املنية ووافتْها الحكومة. من إلعانة بحاجة هم الذين الفقراء قوائم ضمن اسمها
عام صيف يف روسو، من اتصال أيِّ ودون فيه، سقطْت الذي الفقر مستنقع من تَِفرَّ
أو الدينية السلطات استنكار إثر نفسه تأمني ِحيَاَل بقلقه منشغًال كان بينما ١٧٦٢
عام أبريل من عرش الثاني أو الشعانني، أحد ويف وسويرسا. فرنسا يف لكتاباته العلمانية
أفصح من واحدة روسو خط قالئل، أسابيع سوى عنه يفصله ولم أجله دنا وقد ،١٧٧٨
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لوفاسور. لترييز ظلية صورة :2-1 شكل

حيث منفرد»؛ جوال يقظة «أحالم كتابه يف العارشة الجولة وهي أَال اإلطالق، عىل صفحاته
مصريه ارتبط التي وارين دي السيدة فيه التََقى الذي اليوم عىل عاًما ٥٠ مرور تأمل
سجيته عىل فيها كان حياته من وعذبة قصرية بفرتة ذراعيها بني واستمتع بمصريها،
أيام أفضل عاش بأنه ا حقٍّ الجزم فيها واستطاع مختلطة، مشاعر أو قيود «دون تماًما

منفرد). جوال يقظة أحالم األول؛ املجلد الكاملة، (األعمال حياته»
يحصل كان بحياته، االستقالل يف عمره من العرشينيات أواخر يف روسو رشع عندما
تدوينه من وكذلك األول، املقام يف الخاص بالتدريس اشتغاله من متواضع أجر عىل
وبشكل «نرسيسس»، بعنوان كوميدية، بمرسحية باريس يغزو أْن عىل وعزم للموسيقى،
روسو اتخذ وجيزة، بفرتة ١٧٤٢ عام باريس إىل وصوله وبعَد املوسيقية. للنوت جديد
والطموح. الخلفية بنفس ويتمتع روسو، ُعْمر مثل يف ديدرو كان له. صديًقا ديدرو من
ديدرو كان حيث األمر؛ واقع يف املزاج نفس لهما يكن لم لكن عاًما. ١٦ رفقتُهما ودامْت
مشرتكة اهتمامات تقاسما لكنهما ودأبًا. حساسية أكثر روسو بينما أكثر، ولطيًفا لبًقا
بتحرير وقاما مًعا وداملبري ديدرو تعاون وعندما املوسيقى. سيما وال والعلوم، املرسح يف
عن ومقالة املوسيقية، باملوضوعات املتعلقة املقاالت أغلب بكتابة روسو ُكلِّف «املوسوعة»،

15



روسو

كابد األكفاء»، عن «رسالة ب املعنونة مقالته نرش إثر ،١٧٤٩ عام ويف السيايس. االقتصاد
يومية بصفة روسو يزوره وكان فانسني، سجن يف وجيزة لفرتة االعتقال مأساة ديدرو
صديقه زيارة إىل طريقه يف وهو يوم وذات عنه. لإلفراج السلطات لدى وسعى تقريبًا،
والعلوم الفنون عن مقالة لكتابة مسابقة عن إعالنًا روسو صادف باريس، يف مسكنه من
شارك حياته. مساَر املسابقة هذه تغريِّ أن املقدَّر من وكان البرشية. عىل األخالقي وأثرهما
«الخطاب» تشكِّل التي للحضارة املعارضة باألفكار حماَسه األمر بداية يف روسو ديدرو
املساهمني أحد أن املستفزة بالفكرة أُعِجب أنه وحسُب مرجعه كان حماسه لكن األول،
وكان فيها. التشكيك مهمة يتوىل أن أيًضا ينبغي والعلوم للفنون موسوعته يف البارزين
ا جدٍّ الشبه قريب كان ما ومنها الراديكالية، األخالقية األفكار بعض الحًقا تبنَّى أن منه
تطور أن وهو أَال روسو؛ أنكره بما قناعة عىل دوًما ظل أنه ولو نفسه، روسو بأفكار
الذي الحقيقي الفضول من نبَع كلما البرشي بالسلوك االرتقاء إىل يفيض والثقافة املعرفة

اإلنسان. طبيعة مع يتسق
يف وتعيينه للبندقية وجيزة لفرتة انتقاَله باريس يف روسو إقامة فرتة تخللت
تورينو، مدينة بزيارة روسو قام شبابه، يف الفرنيسهناك. للسفري سكرتريًا ١٧٤٣-١٧٤٤
متقد بحماس كثريًا سمعها التي اإليطالية باملوسيقى استمتع حيث هناك اإليطالية وتعلَّم
بها تتسم التي كتلك التنقيح يف زيادات أي يشوشهما ال ووضوح انسيابية من به تتِسُم مَلا
املصاحب املمتع األوركسرتايلَّ األداء روسو وَجَد تورينو، يف الفرنسية. املوسيقية األنماط
املوسيقى من رضبًا تجاوًزا، ُعدَّت، التي الجامدة الرتانيم من جاذبية أكثر الدينية للطقوس
التي والدارجة العلمانية للموسيقى أيًضا روسو س تحمَّ البندقية، ويف جنيف. كنائس يف
غمرتْها الذي بالقْدر والحانات الشوارع من املستخلصة الشعبية باألنغام حواسه غمرت
والفرنسية، اإليطالية األوبرا بني قارَن باريس، إىل عودته بعد والحًقا، املرسحية. املوسيقى
للتعبري وطواعية انصياًعا أقل الفرنسية اللغة أن أساس عىل األخرية، عىل األوىل مرجًحا
الواضح، النغمي التتابع إىل أصًال يفتقر الغنائية للموسيقى الفرنيس واألسلوب املوسيقي،

السطحية. املتآلفة واإلضافات املوسيقية الجماليات بشدة كاهله وتُثقل
أبرز ورامو، روسو بني عرش الثامن القرن منتصف يف نشب الذي الخالف أدَّى
عىل بعنف الهجوم إىل عرصه، يف األشهر املوسيقيِّ وامُلنَظِّر بفرنسا املوسيقيني املؤلفني
املوسيقى عن «رسالة ب املعنونة روسو مقالة وكانت باملوسيقى. الخاصة هذه روسو أفكار
كراهيتهم عن تعبريًا لروسو تمثاًال إثرها عىل العامُة َشنََق التي — ١٧٥٣ عام الفرنسية»

16



جنيف من مواطن وعرص حياة

.(١٧٥٣ (باريس، القرية» «عرَّاف ألوبرا املنقوشة العنوان صفحة :3-1 شكل

أحد — للفتن مثرية ُعدَّت الفرنسية املوسيقى عن فيها الواردة التأمالت ألن وذلك له؛
كتابه يف نفسه روسو زعم بحسب الوحيد، وامُلَؤلَّف للشقاق، إشعاًال روسو مؤلفات أكثر
سياسية ثورة اندالع عرقل الذي اعرتافات)، األول؛ املجلد الكاملة، (األعمال «اعرتافات»
وطنية أزمة يف العام ذلك من نوفمرب يف باريس برملان لُقضاة امَلِلك طرُد كان فرنسا. يف
لم لكنها عنيفة، اضطرابات أحدث قد واليسوعيني؛ الينسينيني بني الرصاع إثر اندلعْت
رصف الذي املوسيقى عن مؤلَّفه أشعلها التي االضطرابات إىل روسو، زعم بحسب تَْرَق،
ومن روسو. شخص ضد ثورة إىل وتحولت الدولة ضد بثورة القيام عن العامة انتباه
لروسو الوحيد امُلَؤلَّف هو الفرنسية» املوسيقى عن «رسالة أن أثبتْت األيام أن املفارقة
اإليطالية املوسيقى بقضية انشغلوا الذين للمفكرين تقريبًا الكامل بالتأييد َحِظَي الذي
«عرَّاف بعنوان أوبرا روسو ألََّف ،١٧٥٢ عام يف نفسه. روسو حماس عن يقل ال بحماس
جلوك من كالٍّ إن حتى الناس من شديًدا إعجابًا والقت إيطايل، بأسلوب أنتجها القرية»
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«قاموس روسو نرش وعندما عملهما. جودة يف روسو عىل وتفوَّقا قلَّداها وموتسارت
كان «املوسوعة»، ل املخصصة مقاالته من كبري حدٍّ إىل استقاه الذي ١٧٦٧ عام املوسيقى»
يف بينما سبق، مما أكرب بتفصيل واألوبرا املوسيقى حول املبكرة يستعرضأفكاره أن عليه
استطاع عرش، الثامن القرن ستينيات أوائل إىل يرجع الذي اللغات»، أصل عن «مقالة عمله
الالتينية للغة أكرب موسيقية حيوية ناسبًا التاريخية، وفلسفته األفكار تلك بني يربط أن
الجمهوريات ملواطني أكثر وحرية فضائل وعازيًا املعارصة، بالفرنسية مقارنًة القديمة
فضفاضة موسيقية جمل يف اإلخاء مشاعر عن روسو، رأي بحسب وا، َعربَّ الذين القديمة

املعارصين. امللكي الحكم رعايا بني شائًعا يَُعْد لم الذي النوع من
يعول يشء «كل أن البندقية، يف أيًضا، اكتشافه عىل روسو علق «اعرتافات»، كتابه يف
يحكمونهم َمن يُريده ما نتاج هي مكان كل «الشعوبيف فإن ولذلك السياسة»؛ عىل بالكامل
ليسوا البرش بأن مقتنًعا روسو وكان اعرتافات). األول؛ املجلد الكاملة، (األعمال منهم»
التي العقيمة الحكومات وطأِة تحَت ا جدٍّ متكرر بشكل كذلك باتوا لكنهم بطبيعتهم، أرشاًرا
السوية الشخصية عْزُو املمكن فِمن السياسة، عىل يعول يشء كل كان وإذا الرذائل. أنتجِت
لها كانت التي البندقية لجمهورية األخالقي والفساد ناحية، من الجنيفيني وطنه لبني
البندقية يف إقامته إثر السبب. لنفس أخرى، ناحية من الفرتات من فرتة يف مرموقة مكانة
باملقارنة له يَسَمح موقف يف روسو كان آنذاك، املمالك أعظم عاصمة باريس، إىل وعودته
شخصية تشكيل مسئولية منها كلٌّ يتحمل ا، جدٍّ مختلفة سياسية أنظمة ثالثة أعمال بني
السياسية والجذور الثقافة اضمحالل عن أفكاره بني للربط له فرصة أول والحْت شعبها.
يف روسو قال والعلوم». الفنون حول «خطاب مقالته كتب عندما ١٧٤٩ عام يف للرذيلة
حيويتنا استنفد والرخاء الفخامة يف الغلو أن نجد أقوياء، أسالفنا كان بينما إنه مقالته
تكن لم ألنها قوية؛ أمة أسربطة أنتجْت لقد للحضارة. الخارجية للمظاهر عبيًدا وجعلنا
دون الحيلولة عن تحًرضا األكثر العتيقة الدولة أثينا عجزت بينما والعلوم، بالفنون مهتمة
تراجًعا اإلمرباطوريات من وغريها لروما املتزايدة األبهُة والزمِت استبدادية، لدولة تحولها
والعلوم واآلداب «الفنون أن يرى روسو كان مكان، كل يف والسياسية. العسكرية قوتها يف
وتكبِّلهم» الرجال كاهل تثقل التي الحديدية القيود حول الزهور أكاليل انتشار تنترش
وبقْدر األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال
أن تحديًدا وهو أَال — املبدأ هذا ظل الالحقة، مؤلفاته يف الواردة األخرى األفكار من غريه
استلهم قد روسو كان فلسفته. يف أصيًال ركنًا ذلك بعَد — «القوة» من تنبع «املعرفة»
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روسو، بعد صياغته ونيتشه ماركس من كل أعاد ثم القدماء السفسطائيني من املبدأ هذا
عامة. بصفة التنوير لعرص الحداثي بعد ما للنقد محوريٍّا ً مبدأ صار ثم ومن

األدبية الجائزة عىل والعلوم» الفنون حول «خطاب مقالته خالل من روسو حصل
التي الَجَلبَة حوَّلتْه تقريبًا وضحاها ليلة وبني عليها، الحصول ألجل املقالة ألَّف التي
ٍه موجَّ َسْوط أشهر إىل العمر منتصف عىل شاَرَف مغمور أديب من املقالة تلك أحدثتْها
الطريقُة السيئة املقالة تلك سمعة وراء األساسية العوامل بني وِمن الحديثة. للحضارة
والرذيلة. الفضيلة بني امللحمي للرصاع عرش الثامن القرن يف السائدة الرؤية بها قلب التي
ربط، عندما عرصه يف املستنرية اآلراء ذوي الرجال من كثري عن نيابًة فولتري تحدث
والتعلم، العلم وتقدُّم الفضيلة بني ما أخرى، أعمال ويف فلسفية» «رسائل مؤلَّفه يف
الحديثة ألوروبا البطيئة الصحوة ضوء يف البرشي للسلوك التدريجيِّ التحسن وصور
وداملبري ديدرو َوَضَع ولقد والجهل. بالخرافات اتسمت التي الظالم عصور مستنقع من
بمزايا أشاد روسو أن نجد املقابل، ويف تقريبًا. املنوال هذا نفس عىل «املوسوعة» مؤلَّفهما
العمياء شهوتهم بسبب وضيَّعوه البرش منه ُحِرَم الذي الهمجي القديم الذهبي العرص
الحضارة، عىل وتفضيلها الهمجية إىل بميله وحسب االنطباع روسو يُعِط لم وبذلك للتعلم.
العاَلم يف والقنوط األسايسللشقاء املصدر أن نَيس وكأنه املستنريين ملعارصيه أيًضا بدا بل
عزَّزها التي تقريبًا نفِسها الصوفية من قوَّته استقى املسيحية، الكنيسة وهو أَال املعارص،
الخاصة الرؤية هذه وأتباُعه فولتري شجب القديم. العالم يف روسو عليه أثنى الذي الجهل
كان التي والديني السيايس اإلصالح قضايا عن بالتخيل روسو واتهموا القحة، برباءتنا
عن لنظريته التقييم هذا كان لقد الفج. الغباء من حالة إىل لينتكس يُساِندها أن به حريٍّا
املبادئ أحد عىل ركَّز لكنه الصواب، عن البعد كل بعيًدا أوجه ة ِعدَّ من اإلنسان طبيعة
بينما أنه وهو أَال أعماله، بها تستنري التي املشكاة بكونه كثريًا أقرَّ الذي لفلسفته، املحورية
روسو كان لقد رشوخسيس. هو ما كل يفعلون البرش فإن خري، هو ما كل الخالق يفعل
البرشية. النيات غاية دوًما يكن لم إن البرش، ألعمال األساسية التبعة هو الرش أن يؤمن
عن بكتاباته أسايس بشكل روسو انشغل عرش، الثامن القرن خمسينيات أوائل يف
ولقد والعلوم». الفنون حول «خطاب مقالته اد نُقَّ بعض اعرتاضات ومواجهة املوسيقى،
من بدًال هوه ووجَّ الثقافة انحدار عن انتباهه رصفوا الذين لهؤالء ما نحو عىل يَِدين كان
ردَّدوا، أنهم دام ما األخالق، عىل واالقتصادية السياسية للعوامل الوخيم األثر إىل ذلك
البندقية. لجمهورية األخالقي بالفساد املتعلق اكتشافه حقيقة له، تراءى ما بحسب
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من إحكاًما وأكثر جديدة نسخة صياغة يف روسو رشع ،١٧٥٣ عام خريف بحلول
ال الالمساواة وراء للسعي األخالقي فسادنا مسئولية َل َحمَّ فيها والتي التاريخية فلسفته
تعمل التي السلطة عالقات مع روسو تعاطى أيًضا الجديدة النسخة هذه ويف الرفاهية،
للبرشية. األخالقي لالضمحالل الرئييس السبب باعتبارها الخاصة امِلْلكية تأسيس عىل
اآلخرين حساب عىل البعض ِقبَل من لألرايض حكوميٍّا به ص املرخَّ التخصيص أن بد فال
مقالته يف روسو زعم هكذا واإلجحاف، باملكر املدني املجتمع تأسيس إىل محالة ال أفىض
افرتايض تاريخ سياق يف الطرح هذا استعرض حيث ١٧٥٥ عام الالمساواة» عن «خطاب
أصول َر وَصوَّ وللزراعة، للعائلة االجتماعي األصل تفسري أيًضا فيه حاول البرشي للجنس
أنها بد ال التي الخاصة للملكية املجحفة بالتوزيعات يتعلق فيما للحكم املختلفة األنواع

داعًما. لها كانت
املالحظات من العديد روسو طرح هذه، للمايض االفرتايض االستعراض عملية يف
من الغاية كانت قبل. من عنها أفصح قد يكن لم التي واالجتماعية السياسية لنظريته املهمة
والتعلم، الثقافة وراء السعي من بدًال الخاصة، امللكية تأسيس اعتبار عىل الجديد تأكيده
القانوني الترشيع أسس روسو اعتربه ما عىل الطعن األخالقي؛ لفسادنا الرئييس املصدر
من قط مفكر يُعاِرضأيُّ لم بوفندورفولوك. وحتى جروشيوسوهوبز من بدءًا الحديث
يُطَرح ولم الثاني، «الخطاب» يف روسو فعل كما مبارش بشكل التقليد هذا التنوير عرص
املفهوم هذا مثل البرشية الطبيعة عن السابقة لآلراء عرش الثامن القرن خالل نْقد أيُّ
اإلنسان بني روسو فتفرقة ذلك، عىل عالوًة املجتمعية. سماتنا يف التطوري للتحول الدرامي
الطبيعية خصالنا بني ما التمييز فكرة فلك يف تَُدور أمسْت العمل هذا واملتحرضيف البدائي
الطبيعة من تنبع ال األخالق أن عىل اآلن روسو أرصَّ قبُل. من يتناولها لم التي واألخالقية
التي الصارخة الالمساواة حاالت ظل يف املجتمع يف اإلنسان طبيعة تغريُّ من بل البرشية،
يقول بيننا. البسيطة الطبيعية التفاوتات عن نوعيٍّا تماًما مختلف نحو عىل حياتنا شكلت
التعبري عن يكون ما أبعُد الخاصة، امللكية تأسيس إن الالمساواة» عن «خطاب يف روسو
الرشف وراء السعَي ل وحوَّ الطبيعَة هذه شوَّه البرشية؛ الطبيعة يف دفني هو ما أفضل عن
لخصالنا االفرتايض التصوير إن املنافسة. من ومحبط خسيس رضب إىل الناس وتقدير
األخرى الحيوانات من يدنو ا حقٍّ الهمجيَّ جعلِت مرة ألول هنا طرحها التي األساسية
االختالفات لتأمل مجاًال روسو أعطى الذي األمر املتحرض، اإلنسان إىل يقرتب أن من بدًال
النوع هم البرش بأن مؤمنًا روسو وصار الرئيسيات. من وغريها الُعْليا الِقَرَدة وبني بيننا
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استغالل سوء وأن الخاص، تاريخه يصنع أن يستطيع الذي الطبيعي العالم يف الوحيد
املخلوقات. من غرينا من وبؤًسا توتًرا أكثر حياة املجتمع يف نحيَا شك بال جعلنا قدراتنا
الفكر تطور عىل عميق أثر ملمارسة املناسب الوقت الثاني «الخطاب» صادف لقد
قرائه عىل عمًقا أقل أثر البداية يف له كان لكنه املجاالت، من متنوعة مجموعة يف األوروبي
ولكن، الفرنسية». املوسيقى عن «رسالة أو والعلوم» الفنون حول «خطاب عمله من
هذه مقالته أكدْت فقد ذلك، قبل الرؤية يف معهم متوافًقا كان الذين املفكرين إىل بالنسبة
وأنه جانبه، من حقيقي إيمان عن تعبريًا كان األول خطابه أن من مخاوفهم وضاعفْت
أن شك وال التطور. أو التنوير حلفاء معسكر يف كعضو إليه النظر املمكن من يَُعد لم
الشخص وهو له، واضحة أصبحْت القدماء بعضأصدقائه رفقة عن روسو تخيلِّ رضورة
غري حماسه أن ِمَراء وال واملتشككني. امللحدين وسط الراحة بعدم دوًما يشعر كان الذي
إىل مستَْلَهٌم الناس وسط يُبِديه كان الذي االستحياء بعُض فقط يُخِفيه كان الذي املألوف
نفسه ديدرو وكذلك الباريسيني، أصدقائه بعض واعتربه وارين، دي السيدة من ما حدٍّ

الشديد. ه وتكربُّ بالورع تظاُهره عىل دليًال املطاف، نهاية يف
الثامن القرن خمسينيات أواسط يف رفاقه وبني بينَه تشتعل الرصاعات بدأِت عندما
جنيف، إىل العودة أراد البداية، يف األخالقية. المباالتهم يحتمل يُعد لم أنه زعم عرش،
سجن يف مرتني ُسِجَن أن فبعَد الخطوة. هذه عن أثناه فيها باالستقرار فولتري قرار لكن
يُعرِّض أن دون اهتماماته متابعة فيه يستطيع ملجأٍ عن فقط يبحث فولتري كان الباستيل،
بروسيا، ملك العظيم، فريدريش امَلِلك عاَلم من مالءمة أكثر بيئة ويف كبري، لخطر نفسه
هذا يف خبيثة دوافع ثمة بأن أحس روسو لكن الكتب. عىل األفضلية لها الِحراب حيث
لبني الحميدة األخالق يف تحوًال فولتري يُحِدث أن روسو وخيش األم. مدينته عىل التعدي
سيتعني فكان ميالده ملحل عاد إذا وأنه الباريسيني، شأن شأنهم فاسدين فيُمُسوا وطنه،
القبول عىل رأيُه استقر فقد ولذا، فرنسا. من يفر جعلتْه التي نفسها الرذائل مواجهة عليه
عرضتْه مونتمورنيس، غابة يف مبارشًة باريس شمال يقع لريميتاج، اسمه ريفي بمعتزل
رغم أصدقائه، وأقرب راعيته وجيزة لفرتة كانت التي ديدرو صديقة ديبيني السيدة عليه
وبالتزامن املعرفة. حق عرفوه الذين خصومه أرشس من واحدة إىل الحًقا تحولت أنها
عن االنفصال يف روسو بدأ ،١٧٥٦ عام أبريل من التاسع يف لريميتاج إىل وصوله مع
عرش. الثامن القرن أربعينيات أوائل منذ له رفاًقا كانوا الذين تقريبًا املفكرين جميع
بعنوان الفرتة تلك خالل مرسحية ألََّف الذي ديدرو وبني بينه خالف حدث ما ورسعان
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بادرة روسو فاعتربها العزلة، رشور منها جزء يف تتناول وكانت الرشعي»، غري «االبن
القانون عن أشعاره ١٧٥٦ عام يف فولتري ألَّف وعندما له. ديدرو جانب شخيصمن ازدراء
اإليمان سذاجة من فيها سخر والتي املنرصم العام يف حدث الذي لشبونة وزلزال الطبيعي
عليه ردَّ عليها، يكون أن ينبغي التي الحال عىل يشء كل وبأن اإللهية بالعناية األعمى
وأن الرش، عن مسئوًال ليس الرب بأن اإللهية» العناية حول «رسالة مقالته يف روسو
الساخر الرد واتخذ وحدهم. البرش صنيعة فولتري منه يتذمر الذي البرشية املعاناة عالم
عليها أطلق ساخرة أخالقية رواية شكل وبوب) اليبنتس عىل (وكذلك روسو عىل لفولتري

«كانديد». اسم
السابقني. برفاقه كامل بشكل عالقاته كل قطع قد روسو كان ،١٧٥٨ عام بحلول
«املوسوعة» من السابع املجلد يف جنيف عن مهمة مقالة داملبري خط واحد، بعام وقبَْلها
االرتقاء شأنه من املرسح أن فيها ذكر املدينة، تلك يف مرسح تأسيس عن فيها دافع
مع تآمر فولتري بأن روسو واعتقد ألهلها. األخالقي التطور تعزيز ثَمَّ وِمن بثقافتها،
ملواجهة املرسح» عن داملبري السيد إىل «رسالة مقالته فوضع املقالة، هذه كتابة يف داملبري
روسو وهاجم نفسه. داملبري ملواجهة الوقت نفس ويف مدينته، أهل أخالق إفساد محاولة
اسرتجاعها ويتعني شائعة، كانت التي األخوي الحب روح مع يتناىف باعتباره املرسح فن
الوقت يف املتكلفة ولكن الفاتنة الجماليات استبعاد أفالطون قرر وكما األم. مدينته يف اآلن
«رسالة مقالته يف روسو فعل كذلك الفاضلة، جمهوريته من هومريوس مللحمتي نفسه
ا جدٍّ املاكرة السخرية من جنيف عىل الحفاظ حاول حيث املرسح» عن داملبري السيد إىل
ونفاق شيطنة إىل وورعهم أهلها استقامة يُِحيل أن برباعة باستطاعته كان الذي ملوليري
ثَمَّ وِمن املراوغة، لنواياه فريسة املدينة أبناء جاعًال خبيثة حيل ذات ترفيهية عروض عرب

قوتها. عليه تقوم الذي القح املندفع األمة حماس يستنفد
«جويل روايته روسو كتب باريس من لرحيله مبارشة التالية الفرتة يف أنه وحدث
الثامن القرن أواخر خالل فرنسا يف اإلطالق عىل األشهر الرواية وهي الجديدة»، إلواز أو
يف املحبط الحب آالم عن رسائل هيئة عىل املكتوبة الرواية هذه جزئيٍّا استلهم لقد عرش.
املقاطع أرق بعض عىل وتحتوي وبريفو، ريتشاردسون روايات من الواجب مع رصاعه
مرسحية كانت وإذا الريفية. والبساطة العذبة، والرغبة الرومانيس الحب عن الغنائية
اإللهية»، العناية حول «رسالة روسو ملقالة الروائية فولتري استجابة ما، حد إىل «كانديد»،
عن داملبري السيد إىل «رسالة ملقالة ملحًقا الجديدة» «إلواز رواية مقدمة اعتبار يجوز
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لجوتييه. رسم عىل بناءً ديزيريه نقشها «لريميتاج» ل صورة :4-1 شكل

مهم «املرسح إن روسو: كتب فولتري. إىل توجيهها األمر واقع يف روسو أراد التي املرسح»
يف األخالق عىل شاهًدا كنت لقد مرسحياته. إىل بحاجة الفاسد والشعب الكبرية، املدن يف
أتخلصمن أن فيه يل يتسنَّى قرن يف العيش أستطيع ليتني الرسائل. هذه ونرشت زمني،

الجديدة). إلواز أو جويل الثاني؛ املجلد الكاملة، (األعمال الرسائل!» تلك
روايته تقريبًا الحجم يف تضارع التي «إميل» روايته روسو أنهى ذاتها، الفرتة يف
بدأت أنها رغم كرواية، تنتهي أنها سيما وال ما، حد إىل بها وترتبط الجديدة»، «إلواز
أواسط يف روسو َعدَّه مبدأ ببيان النص من األول الكتاب يبدأ الرتبية. عن كأطروحة
الخالق يصنعه يشء «كل عامة: بصفة فلسفته عماد عرش الثامن القرن خمسينيات
عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال اإلنسان» يدي بني يفسد يشء وكل حسن،
إىل استناًدا تربوية خطة وضع هي «إميل» لرواية الرئيسية الفكرة كانت لقد الرتبية).
بدًال لها، املناسب الوقت يف كلٌّ بالنمو، الطفل ورغبات مليول فيها يُسمح الفن، ال الطبيعة
بالتلقني. أو بالتوجيه خارجية، تَُعرَّضلسيطرة أو أوانها قبل تتشكل أن عىل تُجَرب أن من
الثوري، منظوره تعكس خطوط عرب للفرد الروحي للنمو وراثيٍّا رسًدا هنا روسو رسم
التحرض، حالة إىل الهمجية حالة من بانتقالنا الخاص الثاني، «الخطاب» يف عرضه الذي
من بدًال الجنسية والرغبة للعاطفة صور عرب «إميل» روايته يف النمو هذا صور أنه رغم
أن بد ال أنه إىل تشري التي القاعدة فإن الطفل، قدرات تشكل أثناء ولكن والسلطة. املنطق
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تماًما مختلف الرتبية من نوع وجود إمكانية أمامه تفتح البرش ال األشياء عىل أوًال يعول
أول «إميل» رواية كانت املايض. يف البرشي الجنس فساد إىل محالة أفىضال الذي ذلك عن
األفراد عليه يحصل أن باإلمكان زال ما االستقالل من شكل إىل تشري التي روسو أعمال
االعتماد غرس طريق عن قبضته من الفكاك يمكن هكذا الذي الفاسد املجتمع داخل حتى
حيال متحققة، غري كانت وإن حذرة، متفائلة رؤية العمل هذا يقدم بالتايل، الذات. عىل
أن شك ال السابقة. كتاباته يف متجلِّيًا يكن لم الذي األمر ر، امُلتََصوَّ النمو حدوث احتمال
بهرجة من نفسه تحرير يف روسو نجاح من جزئيٍّا نابًعا كان نربته يف الكبري التغري هذا

البارييس. املجتمع

جاك جان وسلوك كتابات عىل «مالحظات كتاب صدر يف املوجودة الصورة :5-1 شكل
فوق جاثًما فولتري إىل مشريًا روسو يظهر وفيها فيوزييل، لهنري (١٧٦٧ (لندن، روسو»

املشنقة. عىل والحرية العدالة بينما البرشية،
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هو الجديد بيته يف روسو يؤلفه عمل أول كان «اعرتافات»، ملؤلَّفه وفًقا ولكن،
البندقية، يف كان بينما بالفعل له خطة وضع يف رشع مؤلَّف وهو االجتماعي»، «العقد
من ولعلَّ اإلطالق. عىل ألفه ما أفضل يف مادته جمع عىل عازًما الوقت ذلك يف وأمىس
الواردة املشئومة االتفاق صيغة مقابل يف الحقيقي االجتماعي العقد مبادئ فهم األفضل
للمواطننيحريتهم يحقق سنراه الصحيح، الفهم ُفهم إذا العقد، فهذا الثاني. «الخطاب» يف
إخضاعهم من بدًال القانون مظلة تحت بينهم باملساواة وذلك يدمرها؛ أن من بدًال الحقيقية
املبدآن هما مًعا واملساواة الحرية أن الكتاب هذا يف يََرى فهو امُلعينني. السياسيني لحكامهم
مخصص الكتاب هذا من كبري وجزء ترشيعي، نظام أي مكونات أهم يكونا بأن الجديران
من والسيايس األخالقي النطاقني بني ما بالفعل روسو ميَّز أن وبعد ذلك. علة لتفسري
أو للحرية املميزة األشكال أن زعم لحياتنا، أخرى ناحية من واملادي والطبيعي ناحية
أن للناس يمكن الحكومة، دون من إنه روسو وقال الجانبني. من لكل مالئمة التحرر
سرتتبط حريتهم لكن اآلخرين، إلرادة الخضوع عدم بمعنى طبيعي بشكل أحراًرا يكونوا
عن التخيل إقامته يقتيض الذي السيايس املجتمع ويف األساسية. رغباتهم بإشباع وحسب
األخالقية. أو املدنية الحرية إدراك يمكننا — وحده املجتمع هذا يف — الطبيعية حريتنا
ة املعربِّ القوانني إىل الثانية تُخضعنا بينما بأرسه، املجتمع عىل معتمدين تجعلنا واألُوَىل
أداة تكون أن يمكن الدولة أن روسو زعم االجتماعي»، «العقد يف الَجْمِعية. إرادتنا عن
القول يمكن وحسب حينئٍذ ألنه نفسه؛ الوقت يف السيادة جميًعا لرعاياها كانت إذا للحرية
املواطنني كل يشارك عندما فقط أنه روسو والحظ ا. حقٍّ أنفسهم يحكمون الناس بأن
قد التي السلطة استخدام إساءة منع مًعا يستطيعون الترشيعية، العملية يف بالدولة
أثنَْوا وفولتري، مونتسكيو مثل معارصيه، بعض أن ورغم استغاللها. إىل بعضهم يسعى
إىل استناًدا روسو، حكم اإلنجليزي، الدستور يف عليها املنصوص الليربالية املبادئ عىل
فيما الناخبني حرية مع يتوافق ال بأنه اإلنجليزي الربملاني الحكم نظام عىل األسس، هذه

لنوابه. الشعب جانب من السيادة بتفويض يتعلق
ومقالة ،١٧٦٥ عام كورسيكا» «دستور كتب االجتماعي»، «العقد نرشروسو أن بعد
هذين يف بارزين مواطنني من املرَّتنَْي يف بدعوة ،١٧٧١ عام حوايل بولندا» «حكومة
وبولندا الغزو، من نَجْت كورسيكا كانت لو لهما. ًعا ُمَرشِّ روسو ليكون الناشئنَْي النظامني
تطبيق يمكن كيف نشهد أن عرش، الثامن القرن أواخر يف املمكن، من لكان انقسامها، من
ما هذا أن دوًما قصده كان لقد حقيقية. دول دساتري عىل االجتماعي» «العقد مبادئ
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النظرية بني ما للجمع بالسعي يتعلق فيما روسو، زعم هكذا الحال، عليه يكون أن ينبغي
ولو الحًقا، الفرنسية بالثورة قاموا ممن معجبيه نية كانت وهكذا السياسية، واملمارسة
يطرح لم أنه روسو أكد أيًضا، ومور أفالطون بفلسفة فلسفته وبمقابلة مختلفة. بطريقة
«العقد من فالغاية ذلك، من العكس عىل الواقع. أرض عىل تحقيقها يمكن ال مثالية رؤية
يف تحديًدا هذا ويظهر امُلراد، إىل يكون ما أقرب ليشء النظرية األسس بيان االجتماعي»
غضب استثار فقد تطبيقه، يتم لم الدستور ذلك ألن أنه روسو واعتقد جنيف، دستور
من واحدة هذه كانت لقد الثالث). املجلد الكاملة، (األعمال األم لدولته الحالية السلطات
من «رسائل وهو أال للسياسة، بعيد حد إىل امُلَكرَّس الثالث لعمله الرئيسية الحجج بني

.١٧٦٤ عام الجبل»
االجتماعي» «العقد مؤلَّفه نحو الشديد العامة غضب حياته، يف أثار، الذي الجزء لكن
الديني األساس أهمية عىل هنا روسو أكد املدني. الدِّين يتناول الذي األخري قبل الفصل كان
باعتباره واجبهم ويحبون املواطنون يؤدي عليه بناءً الذي املدنية السيايسملسئولياتنا وكذا
هذا إن وغفور. وخريِّ قدير بإله إيمان يف مًعا ضمهما مع الوطني باإليمان تتعلق مسألة
زجَّ بأفكاره، معجبًا كان الذي مكيافيليل من جزئيٍّا استلهمه الذي فكره، من الجانب
نقادهما من وكثري له املعارصتني والسياسية الدينية املؤسستني كال مع رصاع يف بروسو
الديني حماسه بدا القديم، الحكم نظام بإصالح املهتمني املفكرين إىل بالنسبة البارزين.
من العقل. عرص فْجر يف األعمى لإليمان خبيثًا واستنهاًضا للتنوير خيانة أخرى مرة
املستبدة الحكومة تُناِسب بأنها وصفها التي للمسيحية الرسيعة إدانته فإن أخرى، ناحية
ذلك، عىل عالوة سواء. حد عىل السياسية والسلطات الكنيسة ثائرة أثار غريها من أكثر
يف تقريبًا روسو نرشها التي «إميل» روايته يف سافوي» كاهن «عقيدة قسم كان فقد
بالغة واألكثر األكمل التعبري بمثابة االجتماعي»، «العقد مؤلفه فيه نرش الذي نفسه الوقت
أثار الذي األمر السماء، من امُلنزل بالدين باملقارنة الطبيعي بالدين الخاصة فلسفته عن

أكرب. بقدر السلطات تلك استياء
و«العقد «إميل» مؤلَّفاه ُحِظر فقد االستهجان؛ من األمر واقع يف قط روسو يَْسَلْم ولم
للفرار مضطرٍّا نفسه روسو وجد جنيف. يف وأُحرقا باريس، يف صودرا أو االجتماعي»
وهاربًا مطارًدا ١٧٦٢ عام يف كان وبذا األخرى، يف لالعتقال وعرضة املدينتني إحدى من
مجرد يراها كان التي آلرائه الرسمية الفعل ردة رسعة من اندهش وقد العدالة، من
وكذلك املفكرين، من للكثري اإللحادية بالرؤى مقارنًة باملسيحية متعلقة مختلفة رًؤى
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أن وبعد القنوط، قمة يف وهو ،١٧٦٣ مايو يف إغاثته. يف وطنه ألبناء املبدئي اإلخفاق من
لفريدريش االسمية للوالية الخاضعة نوشاتيل، من مقربة عىل موتييه، يف مؤقتًا مالذًا وجد
واضطر مرشًدا، ظل بعدها الجنيفية. جنسيته عن روسو تخىلَّ بروسيا، ملك العظيم،
عليه َعَرضوا الذين رحمة تحت وأصبح مستعار، اسم وتحت متخفيًا عادة يسافر أن
وتشويه له ِفَخاخ نْصَب أحيانًا، يظن روسو كان كما األسايس، هدفهم كان الذين حمايته
شخصيٍّا ١٧٦٦ يناير يف روسو صحب حيث هؤالء، بني من هيوم ديفيد كان سمعته.
وغلبت ستافوردشري. يف ووتون يف وتحديًدا شهًرا، ١٨ حوايل فيها واستقر إنجلرتا، إىل
من بحر يف به ألقْت سمعته، لتشويه دولية مؤامرة وجود يف شكوك الفرتة تلك يف عليه
االضطهاد جنون من الحقيقي االضطهاد وفاقم شديد. إزعاج يف لهيوم وتسببت األىس،
عرش، الثامن القرن ستينيات أواسط من بداية األقل عىل محالة ال روسو به أُصيب الذي
وداملبري ديدرو — التنوير عرص طليعة يف القدماء رفاقه بأن مقتنًعا ظل حياته ولبقية
مع اتحدوا َمَقتُوه، طاملا الذين النبالء وأصدقائه فولتري بمساعدة — وجريم ودولباك
بعَد فرنسا إىل عاد أن وبعد ضده. التآمر أجل من ضخمة شبكة يف السياسيني أعدائه
ده وتوحُّ النبات، علم ودراسة االنعزال، يف راحته وجد كتاباته، نرش عن باالمتناع ده تعهُّ
عىل وأفضلها البارزة، أعماله آخر يف ورد ما بحسب الطبيعة، مع الرومانيس الغنائي
بالتزامن وفاته بعد ظهر الذي منفرد»، جوال يقظة «أحالم القراء بعض لدى اإلطالق
أخرى مرة انتقل أن وبعد ،١٧٧٨ عام يف «اعرتافات». مؤلفه من األول الجزء ظهور مع
دي املاركيز له ره وفَّ الذي إيرمنوفيل، يف وجيزة، بفرتة تماًما باريس شمال يف ملتجأ إىل
عىل جاء ما بحسب واحدة»، بكلمة ينطق أن «دون دماغية بسكتة متأثًرا تويفِّ جرياردان،
بأنه الواهية يُناِقضاالدعاءات مما ،(٨٣٤٤ رقم الرسالة الكاملة، (املراسالت أرملته لسان

منتحًرا. مات
له كان فقد الكبار، التنوير عرص مفكري عن منعزًال أمىس روسو أن رغم ولكن،
يف الراديكالية الدوائر وبني فرنسا أرجاء شتَّى يف أيًضا به الشغوفني املريدين من الكثري
وهي: أال أوروبا، أطراف عىل املوجودة املستنرية الدول يف ربما ذلك من واألهم جنيف،
الجيلني أو الجيل من به املعجبني أبرز وجوته كانط كان حيث وأملانيا؛ واسكتلندا إيطاليا
عىل «اعرتافات» روسو كتاب مخطوطة ُعرضت عندما الفرنسية، الثورة وأثناء التاليني.
القرن يف والفكر الحياة عىل أثره كان باريس، إىل رسميٍّا جثمانه ونُقل الوطني، املؤتمر
أكرب بقْدر َت عربَّ روسو مثل عرصه يف بارزة شخصية أية توجد وال ذروته. يف عرش الثامن
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جروز. إىل منسوب لروسو بورتريه :6-1 شكل

أبدى َمن يوجد وال واإلخاء، واملساواة الحرية بمبادئ الثوريني التزام عن الوضوح من
الحكم نظام بنهاية فرنسا يف تبنِّيه َ برشَّ الذي الشعبية السيادة لنموذج أعمق إخالًصا
معارضته بالتحديد — بالنزيه امللقب لروبسبيري السيايس املهني املسار ويَُعدُّ القديم.
الكثري وكذا األسمى، الكائن لعبادة وترويجه ووطنيته الكهنوتي والالهوت للمحسوبية
روسو يَدُع لم روسو. ملبادئ اإلطالق عىل عميلٍّ تجلٍّ أعظم — ذلك خالف املمارسات من
الذي الداء من أسوأ بأنها السياسية الثورات عىل حكمه وكان الثورة، إىل قطُّ نفُسه
بأزمة تنبَّأ لكنه للبرشية. السيايس الخالص عىل كبرية آماًال يعقد ولم عالجه، تعتزم
وعندما الثوري. التحول هذا تفادَي وتمنَّى ثوري، عرص وحلول بأوروبا، ستحلُّ وشيكة
برامجهم ذلك رغم قادتها من كثري َخطَّ وفاته، من َعْقٍد بعَد الفرنسية الثورة اندلعِت
واعتربوه الذًعا نقًدا روسو لقي هذا، وبسبب لفلسفته. الساطع الضوء ظل يف ودساتريهم
بداية يف عنها وتمخض الثورة انهارت عندما بأرسه عرش الثامن القرن مفكري أحقر
إىل املطاف نهاية يف أفضْت اد، النُّقَّ وبحسب البونابرتية، بعده ومن اليعاقبة، إرهاب األمر

عامة. بصفة حديثة شمولية
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الثاني الفصل

األخالق وفساد واملوسيقى الثقافة

بمجلة ديجون أكاديمية إعالن قرأ عندما ذُهل إنه «اعرتافات» مؤلَّفه يف روسو قال
تُجيب مقالة أفضل مسابقة عن ١٧٤٩ أكتوبر يف الصادر عددها يف فرانس دي مريكور
روسو كتب األخالق؟» تهذيب يف والعلوم الفنون إحياء يساهم «هل التايل: السؤال عن
(األعمال مختلًفا» رجًال وأمسيُت آخر عاَلٌم يل تجىلَّ اإلعالن، هذا قرأُت أْن «فوَر يقول:
إىل وانفعل أنفاسه، ليلتقط شجرة عند روسو توقف اعرتافات). األول؛ املجلد الكاملة،
الخبيثة والتناقضات للبرش الطبيعية للخريية متحمسة رؤية بفعل تقريبًا الهذيان حد
ستصبح التي لألعمال األساسية األفكار معظم عقله يف أشعل مما االجتماعي؛ للنظام
ورغم لها. باهت خيال سوى قطُّ منها يستَِعْد لم أنه ولو الرئيسية، أعماله ذلك بعد
الرؤية، تلك عن األول الفوري التعبري والعلوم» الفنون حول «خطاب يشكِّل بينما ذلك،
الذي فالنص الرئيسية. كتاباته أسوأ ضمن واحًدا يعتربه املطاف نهاية يف روسو صار
عىل محدد، بهيكل وال منطقي برتتيب وال بنظام يتمتع يكن لم األدبي مشواره به استهل
بشهادة كان، فإنه والقوة، بالدفء حافًال كان أنه ورغم متحًرسا. له روسو وصف حد
األول؛ املجلد الكاملة، (األعمال اتساًقا وأدناها بها امُلحتَفى أعماله أوهن نفسه، روسو
أعماله أقل رسيًعا، فيه القادحون الحظه ما وهو أيًضا، امُلَؤلَّف هذا كان ولقد اعرتافات).

أصالًة.
فنوننا كمال وأن للبرشية، َمْفَسدة الحضارة أن هي املقالة لهذه الرئيسية الفكرة
أن وقبل وخصاَلهم، املتحرضين مهارات نكتسب أن وقبل أخالقنا. فساد صاحبه وعلومنا
لكنها «بدائية أخالقنا كانت املصطنعة، واالحتياجات الزائفة القيم حياتنا أنماط تَُشكِّل
الذوق بفعل تدريجيٍّا الفطري نقاؤنا فسد وانتشارها، املعرفة ميالد مع ولكن طبيعية».
الخبيثة» البهرجة «كل وكذلك للدماثة»، الغادر «القناع وبسبب املخادعة، والعادات



روسو

املجلد الكاملة، (األعمال بها أطاح املدَّ وكأن تماًما الغضة فضيلتُنا ذََوْت حتى للموضة،
بوسعنا ليس أننا روسو اعتقد األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛
يف مًعا يعيشون أسالفنا كان عندما البدائية، الحقبة هذه بساطة فقدان عىل نندم أن إالَّ
يف املوجودة الوحيدة الجماليات كانت البداية، يف أربابهم. رضا ِمن أكثر يَرجوا ولم أكواخ،
األقرب ظلت التي الحضارات كانت وبعدها نفسها، الطبيعة تشكلها التي تلك هي العاَلم
واألكثر األقوى هي والتعلم، الثقافة بهرجة ألعباء حمًال األقل كانت والتي للطبيعة،
بل الوطنية، روح أو الشجاعة األفراد تُلِهم ال وعلومنا فنوننا أن روسو والحظ حيوية.
ومنذ الغزو. من حمايتها عىل وقدرتهم للدولة إخالصهم الرجال تسلب فهي العكس عىل
ُعدَّت الجاهلني، الهمج التتار من حمايتهم يف املذهلة الصينية االخرتاعات أخفقت أن
دربوا الذين الُفرس أن نجد أخرى، ناحية ومن جدوى. ذات غري حكمائهم اطالع سعة
والسكوثيني األملان عظمة كانت بينما آسيا، غزو بسهولة استطاعوا العلم ال الفضيلة عىل
املجلد الكاملة، (األعمال الوطنية وروحهم وبراءتهم بساطتهم عىل كبري بشكل قائمة

األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛
املجتمعات أن كيف أثينا، بتاريخ مقارنته عند أسربطة، تاريخ يدلل ذلك، من واألهم
رذائل مقاومة عىل بكثري وقدرة قوة أكثر كانت للثقافة العقيمة اآلثار نفسها جنَّبْت التي
الخطرية التبعات من وطنه أبناءَ أثينا، حكماءِ أحكُم سقراط، حذر ولقد االستبداد.
عابر بشكل امُلغرية امُلتَع بعنف وهاجم روما، يف كيتو دربه عىل سار والحًقا، لجهلهم،
تحذيراتهما، إىل ينتبه لم أحًدا لكن وطنه. أبناء حيوية من قوضت التي والبهرجة للفن
أرضباالنضباط مما وروما؛ أثينا من كل يف التعلم من بالكامل زائف شكل ساد وتدريجيٍّا
وجه عىل الرومانية، الجمهورية وأضحت السياسية. واليقظة الزراعي واإلنتاج العسكري
رزحت حيث للجريمة مرتًعا الفضيلة منارة الفرتات من فرتة يف كانت التي الخصوص،
وأضاف الربابرة. من أرساها قبل من له أخضعت الذي االستعباد ِنرِي تحت رويًدا رويًدا
مرص يف القديمة اإلمرباطوريات انهيار ميََّز أيًضا نفسه االضمحالل نمط معظم أن روسو
العظيمة الحضارات أن مفادها عامة قاعدة هناك أن مؤكًدا والقسطنطينية، واليونان
الخطابات الثالث؛ الجزء الكاملة، (األعمال والفني العلمي تقدمها وطأة تحت تضمحل

األخرى). املبكرة السياسية والكتابات
بالكاد رسم حيث التطورات؛ لهذه مقتضبًا تفسريًا يقدِّم األول «الخطاب» لكن
هكذا شامل بشكل مسئولة تكون أن والعلوم للفنون كيف تبني التي العريضة الخطوط
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بسبب تشكلت العلوم كل أن روسو رأى ناحية، من لإلنسان. األخالقي االضمحالل عن
سبيل فعىل التكاسل؛ فيها يتسبب التي الرذائل من تخصص كل انبثق حيث التكاسل،
الفضول والفيزياء والتقتري، البُخل منشؤها والهندسة الخرافات، منشؤه الفلك علم املثال،
عن بدورها الناجمة الرفاهية تعززها مكان كل يف ففنوننا أخرى، ناحية ومن املفرط.
أنها روسو أكد حيث أساسية سمة باعتبارها الرفاهية وتطرح وخيالئهم. البرش كسل
لهما مكان ال والعلوم الفنون بينما والعلوم، الفنون غياب يف االزدهار تستطيع ما نادًرا
ال رضورية تبعة كان األخالق انحالل أن الواضح من روسو، لحجة وفًقا دونها. من
البرش واستعباد فساد كون مع والتكاسل، التبطل من بدورها نبعت التي للرفاهية محالة
للتقدم فيه املبالغ لسعينا مناسبة عقوبة الحضارات جميع لتاريخ سمتني كانا اللذين
الكاملة، (األعمال األبد إىل فيها بالبقاء سننعم كنا التي الجهل نعمة مرحلة يتجاوز بما

األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد

والعلوم» الفنون حول «خطاب روسو كتاب صدر يف والصورة العنوان صفحة :1-2 شكل
.(١٧٥٠)

األوىل األساسية الفكرة والعلوم» الفنون حول «خطاب يشمل الجوانب، هذه كل من
أفىض الظاهر واالجتماعي الثقايف تقدمنا أن ومفادها — روسو عند التاريخ لفلسفة
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األفكار أبرز من واحدة ذلك بعد ستصبح والتي — الحقيقي األخالقي انحاللنا إىل فقط
بدائية ذلك رغم هذه التاريخ فلسفة تظهر األول، «الخطاب» يف ولكن ألعماله. املحورية
وظروفه؛ فسادنا مسار عن متمايزة أطروحات ثالث من األقل عىل وتتكون وغامضة،
الثانية: أما األوىل، البدائية حالتها براءة من تدريجيٍّا انحدرت البرشية أن مفادها األوىل:
أما املتحرضة، نظرياتها عىل أخالقيٍّا متفوقة وعلميٍّا فنيٍّا املتخلفة األمم بأن الزعم فتشمل
الثقايف. تقدمها بسبب منحلة أمست العظيمة الحضارات بأن االدعاء فتحوي األخرية:
أن خاصة بعض، مع بعضها بسهولة تتسق ال االفرتاضات هذه أن بدا قرائه، إىل بالنسبة
القوية وللحضارة ناحية، من البدائي اإلنسان حياة ألسلوب روسو يُبديها التي اإلشادة
رائًجا كان الذي — افرتاضه معها اجتمع أخرى ناحية من الهمجي املجتمع تخلف التي
من قرون عدة ظل يف انتكاسة، قاطعتْه البرشي التاريخ بأن — التنوير عرص يف جدٍّا
األوىل الجهل حالة من أدنى حالة إىل به انحدرت وخرافاتها، الوسطى العصور بربرية
ليست أنه مفادها كليٍّا جديدة أطروحة روسو أطلق خطابه، نهاية يف عليها. كنا التي
املواهب أصحاب استغالل بل ملصائبنا، الحقيقي املصدر هي ذاتها بحد والفنون العلوم
العظماء والفنانني العلماء أن بمالحظة مؤلفه روسو واختتم سيئًا، استغالًال لها العادية
عىل إن روسو وقال البرشية. الروح بمجد لالحتفاء آثار بناء مهمتهم تكون أن ينبغي
كتبتْها التي املتوسطة وقدراتنا جهالتنا من أكثر إىل نطمح أالَّ العاديني البرش نحن بقيتنا
الفنون لنقد مناسبة األفكار هذه مثل بأن روسو اعتقاد علة فهم الصعب من األقدار. لنا
املجلد الكاملة، (األعمال العامة واإلنسانية والرباءة الجهل فضائل عن والدفاع والعلوم،

األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛
تطور أن يعتقد الذي لإلسهام املحددة بالطبيعة يتعلق فيما واضًحا روسو يكن ولم
الفنون تََقدُّم أن شديدة ببساطة أطروحته أبدت فقد األخالقي. الضمحاللنا قدمه الثقافة
عززها والعلوم الفنون أن افرتض أيًضا لكنه األخالق، اضمحالل عن مسئول والعلوم
كان فهل البعض. بها ويستمتع الناس إليها يطمح التي والرفاهية والخيالء الرتاخي
الذي روسو أن الواضح من له؟ نتيجة أم إذن؟ أخالقنا فساد وراء السبب الثقافة تطور
الثقافة وراء السعي من دوًما النابعة الرشور تصوير هذا مؤلفه يف األسايس همه كان
(األعمال بأصلها آلثامنا تَِدين وعلومنا فنوننا أن زعم نفسه الوقت يف لكنه واملعرفة،
عن عاجًزا يبدو األخرى)؛ املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة،

الشأن. هذا يف قراره اتخاذ
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من مستعار رؤيته سمات من الكثري أن حقيقة تردده أسباب بني من ولعل
منهم واألهم وأفالطون، وسينيكا ومونتني وفينلون مونتسكيو مثل سابقني، مفكرين
لخصمالحظاتهم أو وأيد وافيًا، اطالًعا كتاباتهم عىل روسو اطلع الذين بلوتارك، جميًعا
الحضارة اضمحالل أو الالمساواة وطأة أو املكتسبة، املهارة عىل الفطرة سمو حول
مائة «ثمة أن الحًقا ديدرو الحظ ونريون»، كلودياس حكَمْي عن «مقالة ويف مؤلفه. يف
وال والعلوم»، الفنون تقدم مواجهة يف روسو قبل آخرون بها قام الجهل عرص عىل تأسٍّ
ألنه فقط ليس األصالة؛ إىل يفتقر لروسو األول «الخطاب» لكن حق. عىل كان أنه شك
ألن أو روسو، به اسرتشد للذي مثيل سياق يف أخرى ألعمال العام األثر طياته يف يحمل
مثًال السكوثيني عن فروايته — واضح بشكل ثانوية مصادر من مستقاة روسو معرفة
العريضة الخطوط ورسمه تاسيتس، من لألملان ووصفه هوراس، من أصًال مستخلصة
سيما وال ُكتَّاب، عدة من مستخلصة وأثينا أسربطة بني ومقارنته مونتني، من للفرس
مرجعها االشتقاقية املقالة سمة ألن أيًضا بل — رولني تشارلز واملؤرخ بوسويه القس
األساسية أفكاره عن للتعبري روسو يوظفها التي نفسها الكلمات أن حقيقة بدء ذي بادئ

مراجعه. من غالبًا مستعارة كانت
عىل هناك جيل، بشكل مصادرها الواضحة املتعددة املرجعية اإلشارات وبخالف
مؤلَّف من إقرار، دون مستعارة، والعلوم» الفنون حول «خطاب يف واحدة فقرة األقل
التاريخ حول «خطاب بوسويه القس ُمَؤلَّف من وأخرى القوانني» «روح مونتسكيو
١٥ وقرابة «سري»، املعنون بلوتارك عمل من املقتطفات من العديد وهناك العاملي»،
السطر بينما مصدرها؛ إىل ملح وحسب منها قليل ملونتني، «مقاالت» مؤلَّف من مقتطًفا
دوم ُمَؤلَّف ولعل مًعا. ومونتني بلوتارك من بترصف مستخلص روسو نص من األخري
وغري — مفرط بشكل قاسيًا كان ،١٧٦٦ عام املنشور روسو» «انتحاالت كاجو جوزيف
الفنون حول «خطاب أن عىل شاهًدا يظل لكنه اتهاماته، يف — املواضع أغلب يف صحيح
النربة ورغم الشكوك. هذه مثل به تحيط الذي لروسو الوحيد املؤلف هو والعلوم»
ويبدو بعينه، آخر عمل أي ضد موجهة ليست فهي املقالة، لحجة الجدليتني والسمة
الخاصة. أفكاره عىل ثقل إضفاء من أكثر تلخيصها بغية مصادره إىل لجأ روسو أن
إنه إذ الوضوح؛ أشد واضح النقطة بهذه يتعلق فيما والثاني األول خطابيه بني والفارق
يف بينما فيه، الواردة الشخصيات أغلب أفكار بدْحض باَدَر الالمساواة» عن «خطاب يف
بلغة كان وإن يعكس، أن اليشء بعض أكرب بقدر تمكَّن والعلوم» الفنون حول «خطاب
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لو. فان بريشة لديدرو بورتريه :2-2 شكل

الرئييس عمله أعلن أسالفه. بالفعل طرحها التي املتباينة النظر وجهات به، خاصة أقوى
األقل، عىل معارصوه، وأدرك حياته، لبقية روسو بها التزم تاريخية فلسفة عن األول
أعماله باكورة هو العمل هذا كان لقد اإلطالق. عىل محورية األكثر رؤيته أنها تدريجيٍّا
واألدبية. الشخصية بهويته فخره عن بذلك معلنًا جنيف»، من «مواطن باسم عة املوقَّ

لشخصه. وبيانًا له تمييًزا األدنى إنجازه أنه ثبت األدبي، ملشواره تدشينه يف ولكن،
حول أُثري الذي الجدل إىل الكثري بالفضل ككاتب تطوره يف روسو دان ذلك، رغم
تالية. سنوات لثالث استمر والذي مبارشة، نرشه إثر والعلوم» الفنون حول «خطاب
جمع يف روسو رشع الناقدين، انتقادات من عمله يَُربِّئ أن حاول وإذ الجدل، ذلك أثناء
صياغتها طريقة عن مختلفة عادة كانت بطريقة وتهذيبها وبيانها األصلية مزاعمه
لكنه عمله، قْدر من االنتقاص حاولوا الذين كل عىل للرد جهًدا روسو يبذُل لم األوىل.
يف أخفق أنه نقاده من العديد زعم انتباهه. اسرتعِت األقل عىل أعمال ستة تفنيد حاول
يفضل بأنه االنطباع بذلك فأعطى األخالقي، الضمحاللنا املحددة الزمنية النقطة تحديد
العام افتقاره قليلون واستنكر تبعتْها. التي العلوم نهضة عىل أوروبا يف الرببرية عصور
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القدماء، للسكوثيني القاسية للطبيعة فهمه بسوء يتعلق فيما وتحديًدا واملعرفة، لالطِّالع
اآلداب أن اعتقدوا سينيكا، مثل عليهم، أثنى الذين الرموز بعض أن لحقيقة إهماله أو
«رسالة يف وخاصة املزاعم، هذه عىل ا ردٍّ روسو قال قدرها. من تحطُّ ال الفضيلة تعزز
الفني التقدم بني العالقة عن عامة أطروحة عرض كانت غايته بأن رينال»، األب إىل
أي أثر يقتفي أن ال أخرى، ناحية من األخالقي، واالضمحالل ناحية، من والعلمي،
مؤلفه من الغرض فهم النقاد هؤالء أساء فقد وبالتايل األحداث، من محددة مجموعة

األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال
الالمساواة»؛ عن «خطاب يف العمومية هذه يف أكرب بقْدر االستمرار لروسو ًرا مقدَّ كان
ومنها البدائي، الرجل طبيعة إىل القديم للعالم البكر الحضارات من انتباهه ل حوَّ حيث
قط تستطع لم التاريخية األبحاث إن حتى الكشف، عىل ا جدٍّ الَعِصيَّة البرشية حالة إىل
تدريجيٍّا روسو أصبح األول، «الخطاب» نرش بعد الحقيقية. سماتها عن اللثام تميط أن
االضمحالل لهذا املحددة بالتجليات عناية وأقل الضمحاللنا، املطلقة باملصادر اعتناءً أكثر
ماضينا تدريجيٍّا عينيه نصب وضع بينما أنه املفارقة من ولكن، املختلفة. الثقافات يف
بالهمج فعليٍّا مأهول متزايد، بشكل معارص عاَلم من مستًقى دليله أن بدا السحيق،
البعيد. املايض من وحكماء أبطال من وليس البرشي التاريخ تعاسات من تملَّصوا الذين
الجليل بلوتارك مُلَؤلَّف إخالصه وازن عرش، الثامن القرن خمسينيات أواسط بحلول
بريفو، األب حرره الذي للرحالت» العام «التاريخ لكتاب الجديد حماسه األقل عىل «ِسرَي»
التي وثقافته اإلنسان طبيعة بني االنقسامات زادت وبينما ليسكو». «مانون رواية مؤلف
لتصوير ساقها التي الحجج عىل األمر ينطبق ووضوًحا، ِحدَّة تزداد أنها روسو أحس
امتداد غلب ما رسعان املبكرة، االجتماعية نظريته تطور مسار وخالل االنقسامات، تلك
القصور أوجه عىل ومداها ككل لجنسنا العامة املأساة يف التأملية املتعمقة أفكاره نطاق

التاريخية. معرفته شابت التي
ذهبي عرص إىل الحنني أوهام بإحياء األول «الخطاب» نقاد من العديد أيًضا اتهمه
وردَّ قط. بصلة للواقع يَُمتُّ يكن لم لكنه واألشعار، األساطري يف فقط وجود له كان قديم
والعلوم» الفنون مزايا حول «خطاب عىل رده سياق يف سيما وال االعرتاض، هذا عىل روسو
بل تاريخيٍّا، وهًما تكن لم القديم الذهبي العرص فكرة بأن ،١٧٥١ عام بورد ألفه الذي
من ولسعادتنا لذواتنا لفهمنا أهمية أقل وال جوهره يف وهمية أكثر ليس فلسفيٍّا تجريًدا
السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال نفسه الفضيلة مفهوم
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جنب إىل جنبًا تاريخنا من وحارضة ماضية ِحَقبًا روسو يتناول لم األخرى). املبكرة
من مؤلفني يف القديمة. للعصور املفقودة الرباءة أو خيالية فضائل إنقاذ عىل للحث
ملك ستانيسواف إىل ه املوجَّ «مالحظات» وهما األول، «الخطاب» إىل املستندة مؤلفاته
بوسعهم ليس فسادهم، عند البرش، أن ذكر «نرسيسس»، مرسحيته ومقدمة بولندا
ذلك من واألهم حياته. َطَواَل بها التزم التي الفكرة وهي أبًدا، الفضيلة حالة إىل العودة
جوتييه جوزيف واملؤرخ الريايض العاِلم أوًال به أشار الذي التلميح من بشدة استاء أنه
وإشعال ثقافتنا سحق برضورة يؤمن أنه ويبدو الجهل لعرص تواًقا شخًصا أمىس بأنه
الرببرية حالة إىل أوروبا نعيد أن يجب ال بالطبع أنه روسو رد مكتباتنا. يف النريان
الجامعات، أو األكاديميات أو املكتبات إحراق يؤيد يكن لم وأنه تعيشها، كانت التي
الكاملة، األعمال الثاني؛ املجلد الكاملة، (األعمال نفسه املجتمع هدم إىل يدُع لم وبالطبع
إىل العودة تكون تكاد األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد
الجهل أو الرباءة استعادة وكذا املتحرض، اإلنسان إىل بالنسبة مستحيلًة الطبيعية الحالة
روسو حرص والعلوم»، الفنون حول «خطاب مقالته عىل االعرتاضات هذه بعد بالرذيلة.
«هذا» يف طريقه شقَّ يُحاِول أن يجب أخالقيٍّا املستقيم املواطن أن عىل التشديد عىل دوًما
العزلة من البديل املسار هذا يكن لم الخيال. شطحات من عتيق فردوس يف ال العاَلم
به يويص مساًرا حياته نهاية قرب شخصيٍّا روسو اعتنقه الذي الطبيعة مع والتواصل
تكن لم أفكاره أن عىل مصمًما وظل الحديثة، الدول سحر من للمتحررين كاسرتاتيجية

مضامينها. يف عنيفة أو ا جدٍّ مثالية
واألخرى الفينة بني وقام ناقدوه، أثارها التي االعرتاضات ببعض بقوة أعجب لقد
فعندما ولذا، االعرتاضات. تلك ضوء يف نظريته من بعينها نقاط عن التخيلِّ أو بتعديل
أن أساس عىل والجهل، الفضيلة بني بالعالقة الخاصة رؤيته يف ستانيسواف امَلِلك طعن
َقِبَل اللطف، من أكثر والهمجية القسوة إىل أحيانًا نزعوا روسو عليهم أثنى الذين الجاهلني
ورهيب بغيض أحدهما الجهل؛ من شكلني بني تمييًزا واقرتح هذه، النظر وجهة روسو
السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال ونقي طبيعي واآلخر
بالكاد الرد هذا كان واإليضاح، الرشح من املزيد دون ومن ذلك، ومع األخرى). املبكرة
للبرش األخالقية الرباءة عزو يف تردًدا أكثر روسو أن ثبت الالحقة، كتاباته ويف مقنًعا،
روسو معه أقام الذي بورد شارل الفيلسوف زعم التعلم. إىل فقط الفتقارهم البدائيني
الفنون حول «خطاب مؤلَّف بأن عرش الثامن القرن أربعينيات أوائل يف صداقة عالقة
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الذين املتحرضين لغري العسكرية الشجاعة عىل أثنى عندما حكيًما أيًضا يكن لم والعلوم»
عىل باملوافقة روسو وسارع براءتهم. عىل ال ظلمهم عىل دليًال الرببرية غزواتهم كانت
أشار أنه ولو بعًضا. بعضنا بتدمري يقيض ال الطبيعي قدرنا بأن سلََّم حيث الحجة، هذه
عن دفاًعا للقتال االستعداد نقيض هو الغزو لغاية للحرب التكريس أن إىل األمر بداية يف
األخرى)، املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال الحرية
صوره الذي الشديد بالوضوح العسكرية البسالة نموذج لتصوير ثانيًة يبادر لم أنه غري
بأن مكيافيليل، من املستوحى اعتقاده، عن روسو يتخلَّ لم األول. «الخطاب» يف به
«خطاب يف ولكن مواطنيها، من ميليشيات عليها حافظْت الرومانية الجمهورية حريات
ودموية إجرامية أنها عىل كلها الحروب تصوير إىل روسو نزع بعده، وما الالمساواة» عن

لها. مغزى ال أنفسهم املقاتلني إىل بالنسبة وحتى ولعينة،
فإنه النقاد، آلراء استجابًة آرائه بعض من غريَّ الطريقة بهذه روسو أن رغم
ذلك وينطبق نظريته. تطوير يف مثمًرا استغالًال إليه َهت ُوجِّ أخرى اتهامات استغل
يُعزى لإلنسان األخالقي االنحالل بأن وبورد ستانيسواف مزاعم عىل ردوده عىل تحديًدا
أن يمكن األمم اضمحالل بأن بورد زعم عىل رده عىل وكذا التعلم، ال الثروة فرط إىل
روسو أقر «مالحظات»، مؤلفه يف سياسية. أسباب إىل وحسب املطاف نهاية يف يُعزى
التي النقطة (وهي املختلفة والحكومات واالقتصاديات والقوانني واألجواء العادات بأن
«املوسوعة» لكتابه مقدمته يف روسو أطروحة عىل اعرتاضه يف االنتباه داملبري إليها َلَفَت
يف دور لها كان أنها بد ال (١٧٥١ عام يف ظهر الذي « تمهيديٌّ «خطاب ب املعنونة
والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال للبرش األخالقية الخصال تشكيل
بطريقة العوامل هذه مثل أثر مع يتعاطى أن له َر ُقدِّ وبعدها األخرى)، املبكرة السياسية
روسو أوضح املثال، سبيل عىل ١٧٥٢ عام بورد عىل األخري» «الرد ففي مبارشة. أكثر
األخالقي، النحدارنا األسايس السبب أنها عىل ذلك قبَل إليها أشار التي الرفاهية، أن
الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال الحديث العالم يف الزراعة تدهور إىل كبري بقْدر تُعَزى
مقدمته يف والحًقا نفسه، العمل ويف األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات
للملكية الفظيع األثر إىل كتاباته يف مرة ألول االنتباه روسو لفت «نرسيسس»، ملرسحيته
والتقسيم امللكية، مفهوم مع أسايس بشكل روسو تعاطى األخري» «الرد ويف الخاصة.
وذلك املفهوم، لهذا العميل التطبيق عليه ينطوي الذي والعبيد األسياد بني لألرض الظالم
بد ال بدائية حاالتهم أكثر يف البرش أن مفادها التي بورد رؤية يف للطعن كبري حد إىل
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الكلمتني اخرتاع «قبل روسو: قال الشأن هذا يف وعدائيني. وحشيني بالفعل كانوا أنهم
يتُوقون يجعلهم البشاعة من قْدٍر عىل بََرشٍ وجود وقبل و«ِمْلِكي»، «ِمْلُكَك» املروعتني
يمكن كان ماذا أعرف أن أودُّ جوًعا، آخرون ر يتضوَّ بينما حاجتهم عن يفيض ملا
السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال أسالفنا» آثام تكون أن
عىل ذلك من بدًال تركيزه انصبَّ «نرسيسس»، ملرسحيته مقدمته يف األخرى). املبكرة
تلك من ملحوظ بشكل أسمى كانت الهمجي للشخص األخالقية السمات أن حقيقة
والحسد الطمع مثل املعتادة بالرذائل يتشبَّعوا لم الهمج ألن وذلك باألوروبيني؛ الخاصة
ويستعديه. اآلخر منهم الواحد يحتقر أن إىل املتحرض العالم يف بالبرش أدت التي والخداع
لديهم ليس فهم الهمج؛ بني معنًى لها يكون يكاد ال «ملكية» «كلمة إن روسو قال
كما بعًضا»، بعضهم لخداع يدفعهم يشء من فما بخصوصها؛ متعارضة مصالح أية
والكتابات الخطابات الثاني؛ املجلد الكاملة، (األعمال دوًما الطماعون املتحرضون يفعل
الفنون حول «خطاب لنقاد املوجهتني الفقرتني هاتني يف األخرى). املبكرة السياسية
بيانها يف سيسهب التي األطروحة حول الرئيسية روسو بيانات أوائل نجد والعلوم»،
مقالته يف — بلوك الخاصة امللكية نظرية لتحدي املناسبة تلك يف — تحدٍّ شكل يف الحًقا

الالمساواة». عن «خطاب
تلعبه الذي الدور إىل التمحيص من أكرب بقدر ينظر بدأ قد حينئٍذ روسو كان
استعراض أن إىل «نرسيسس» مرسحيته مقدمة يف روسو أشار أيًضا. السياسية العوامل
هؤالء أحس بينما ولكن ُكثُر، مفكرين يد عىل َقبُل من تم املعارص املجتمع رشور
بحلول إليها توصل التي الجوهرية والحقيقة أسبابها. عن الستار هو كشف باملشكلة،
امُلْجِحفة الُحْكم سبل من بل طبيعتنا من أساًسا تنبع ال آثامنا كل أن هي ١٧٥٣ عام
املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثاني؛ املجلد الكاملة، (األعمال بها نَْحُكم التي
االقتصاد عن «خطاب مقالته يف بعامني بعدها نفسها النقطة إىل أشار وقد األخرى).
(األعمال حكوماتهم» صنيعة هم الطويل املدى عىل «الناس أن أورد حيث السيايس»
عىل وشدد أخرى). متأخرة سياسية وكتابات االجتماعي العقد الثالث؛ املجلد الكاملة،
أعلن حيث بومون» دي كريستوف إىل «رسالة مقالته يف التايل العقد يف أخرى مرة ذلك
إجحاًفا يمارس الذي االجتماعي» «نظامنا سببه املتحرضين للرجال الزائف السلوك أن
روسو قال ،١٧٧٠ عام وقرابة الرابع). املجلد الكاملة، (األعمال طبيعتنا عىل مستمرٍّا
وتحديًدا عاًما، ثالثني منذ له بالفعل تجلت املبدأ هذا حقيقة إن «اعرتافات» مؤلفه يف
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عىل واملرتتبة بشعبها حلت التي الوخيمة التبعات شهد عندما البندقية، يف إقامته خالل
عن األول الترصيح تتضمن «نرسيسس» مرسحيته مقدمة فإن وبذا، حكومتها؛ عيوب
روسو حياة من رئيسيٍّا جزءًا مختلفة وبأشكال متعددة سياقات يف تطويرها شغل فكرة

وأعماله.
الحًقا روسو أوضح األخالقي، اضمحاللنا يف الثروة لعبتْه الذي الدور يخص وفيما
املتفرقة الكتابات من العديد يف وبورد. ستانيسواف أفكار مع فقط، جزئيٍّا متفق، أنه
عنوانها قصرية مقالة يف سيما وال عرش، الثامن القرن خمسينيات أوائل يف له ظهرت التي
التعايل يف رغبته عىل دليل اإلنسان جشع بأن روسو أقر والفنون»، والتجارة «الرفاهية
ومن توزيعه، يف الالمساواة حتًما البرشية الشئون يف الذهب إقحام الزم ولذا جريانه؛ عىل
ولكن الثالث). املجلد الكاملة، (األعمال للفقراء األغنياء وإذالل الفقر رذيلة نشأْت ثَمَّ
روسو أرصَّ للبرشية، األخالقي الفساد يف الثروات كنز يلعبه الذي الدور إدراك يف حتى
يف أعلن كما ذلك، من العكس عىل األخالقي. النحدارنا الرئييس السبب يكن لم أنه عىل
ال املجتمع، يف الالمساواة مدى يعكسان نسبيان اصطالحان والفقر فالثروة «اعرتافات»،
يف العريضة خطوطها رسم التي الرذائل أسباب ترتيب روسو أعاد أن وبعد دانه. يُحدِّ
أن ينبغي فسادنا ألسباب املشئوم الرتتيب يف الصدارة مكان أن اقرتح األول، «الخطاب»
الرفاهية زيادة باإلمكان بدورها جعلْت التي الثروة ذلك بعد تأتي ثم الالمساواة تحتلَّه
(األعمال أخرى ناحية من والعلوم ناحية، من الفنون نشأة عىل ساعدا اللذين والكسل
وردت وهكذا األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة،
كما األوىل ال األخرية، املرتبة يف والعلوم الفنون فيها جاءت حجته من جديدة نسخة هنا

نقاده. افرتض
من استخالصه يمكن ربما آلرائه لتعديله الداعي السبب من األقل عىل جانبًا إن
تطور أن رغم أنه أوضح حيث «نرسيسس» مرسحيته ومقدمة «مالحظات» مؤلَّفه
التفوق يف األساس يف «رغبتنا» فإن الرذائل، من كبرية مجموعة عن مسئوًال كان الثقافة
وذلك املتحرض؛ املجتمع يف أخالقنا قوضت التي هي املثقفني أعمال وليس التعلم عرب
عن أنفسنا تمييز عىل إرصارنا عن يعرب آخر يشء أي من أكثر الثقافة وراء سعينا ألن
موجزة مالحظة استعراض يف العملني يف مسهبًا روسو زعم هكذا وطننا، وأبناء جرياننا
الدافع اسرتجع ربما حيث نفسه؛ األول «الخطاب» يف وردت التميز» عىل «التهافت عن
فرنسا يف واملحدثني القدماء بني اندلع الذي الرصاع إىل أدَّى الذي فينلون، األسايسإلسهام
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األدوات تصنيع عىل يحثنا ما إن عرش. الثامن القرن نهاية قرابة عاًما ثالثني من ألكثر
رغبتنا هو ما بقدر التميز يف رغبتنا ليس املتقدمة املجتمعات يف تستخدم التي واملعدات
توزيع ترسيخ ملحاوالتنا إشباع مجرد الحضارة تبدو بحيث اآلخرين، احرتام اكتساب يف
الثالث؛ املجلد الكاملة، األعمال الثاني؛ املجلد الكاملة، (األعمال العام للتقدير عادل غري
األخالقية للفضيلة يكون أن يستحيل األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات
متكافئة. تقريبًا املوهبة من الفردية الحظوظ تكن لم ما روسو، زعم هكذا حقيقي، وجود
هو «مالحظات» يف روسو زعم بحسب الفساد، ضد لدينا كان الذي األمان صمام إن
براءتنا، الفرتات من فرتة يف صانت والتي رجعة، بال اآلن ضاعت التي األصلية املساواة
والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال للفضيلة الحقيقي املصدر وكانت
هو والعلوم الفنون يف للتميُّز تَْوَقنا أن إىل روسو انتهى وبهذا األخرى). املبكرة السياسية
السيادة يف الرغبة بداخلنا تشتعل عندما يكتنفنا الذي تقريبًا نفسه الزائف للشعور تجلٍّ
عمله يف عليها روسو تركيز سينصبُّ ما رسعان التي الفكرة وهي السياسة، مجال يف

الالمساواة». عن «خطاب
حول «خطاب مقاله نقاد عىل روسو ردود أدت الجوانب هذه جميع يف وهكذا،
السياسية الجوانب عىل تركيًزا األكثر الخطوط عىل يده وضع إىل به والعلوم» الفنون
عليه. التالية واألعمال الثاني «الخطاب» يف تتبعها التي لحجته واالقتصادية واالجتماعية
باعتبارها والعلوم الفنون أهمية حول السابقة آرائه عن قط يتخلَّ لم فهو ذلك، ومع
حول «خطاب اكتنف الذي الرصاع فطوال العكس، عىل البرشي. للفساد ُمَسبِّبَة عوامل
عىل الحاصلة مقالته يف طرحها التي مزاعمه تأكيد دوًما روسو أعاد والعلوم»، الفنون
حتى والثقافة، والرفاهية والكسل الخيالء بني املتداخلة الت الصِّ حول تقديرية جائزة
ويُدَعى روسو، نقاد أحد استطاع أخرى. عوامل تستوعب بحيث حجته نطاق وسع عندما
روان، ألكاديمية دائم وسكرتري والجراحة الترشيح يف أستاذ وهو كات، لو كلود-نيكوال
أي تحديد منه طلب بأْن اه تحدَّ إذ أفكاره؛ لتطوير كليٍّا جديدة بجبهة روسو يمد أن
املوسيقى تضمني ليقرتح يكن لم روسو أن شك ال التهاماته. العرضة هي الثقافة جوانب
املساهم بأن الواثق كات لو قال هكذا انحطاطنا، إىل أفضْت التي والعلوم الفنون ضمن
هذا ومزايا بفائدة غريه من أدرى أنه بد ال «املوسوعة» يف املوسيقية املوضوعات يف األبرز

العامة. ألطروحته استثناءً يمثل األقل، عىل أنه، وكيف الفن،
إبَّان وتحديًدا ،١٧٥٣ عام ففي الحقيقة. عن يكون ما أبعد كات لو افرتاض كان
أوبرا حول دار الذي الجدل وهو الهزليني»، املمثلني بني «الخالف ب يعرف ما ذروة
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رعاة انقسام إىل أدى الذي اإليطالية الهزلية» و«األوبرا لبريجولييس السيدة» «الخادمة
عن «رسالة مقالته روسو كتب موسيقية، فصائل إىل الفرنيس والبالط باريس أوبرا
أحدثتْه مما أكرب واالعرتاض الجدل من موجة حولها ثارت التي الفرنسية» املوسيقى
روسو ذهب سنوات. بثالث قبلها ظهرت التي والعلوم» الفنون حول «خطاب مقالته
أحرًفا لها ألن اآلخر؛ البعض من للموسيقى أنسب اللغات بعض أن إىل مقالته يف
من أكرب بقدر موزونة بالغية وصوًرا روعة، أكثر نغمية وتحوالت عذوبة، أكثر متحركة
مناسبة الخصوص، وجه عىل اإليطالية اللغة مقدمتها ويف اللغات، تلك أن وزعم الدقة.
تتميز مثًال، كالفرنسية أخرى، لغات ثمة وأن الغنائي، والتعبري اللحنية للتنغيمات أكثر
األلحان أن لدرجة ا جدٍّ غليظة ساكنة وبأحرف الرنانة، املتحركة لألحرف بافتقارها
املتحدثة للدول املنتمني املوسيقيني املؤلفني يجعل مما بها؛ تُنشد أن يستحيل العذبة
لقطع الحادة الضوضاء ببعض موسيقاهم تجميل إىل يضطرون اللغات هذه بمثل
الفرنسية نطق أن إىل مقالته من األخري السطر يف روسو انتهى وبذا، مصاحبة. موسيقية
من شكل وضع إىل الفرنسيون سعى وإذا مستحيل، الت امُلجمِّ من خالية بسيطة أغنية يف
وهذه املستفز، العمل هذا وبعد طالعهم. سوء من هذا فسيكون بهم، خاص املوسيقى
النطاق واسع لهجوم روسو تعرض الفرنسية، املوسيقى قْدر من تحطُّ التي املالحظات
املوسيقى عن «رسالة بمؤلَّفه ا حقٍّ ثورة روسو يشعل لم وإذ العام. الذوق إىل إلساءته
فولتري أقر وكما الفرنسية. للدولة عدوٍّا حياته يف مرة ألول يبدو جعله فقد الفرنسية»،
تعليقه يف كان كما السياسية الناحية من مستفزٍّا كلها أعماله يف روسو يكن لم الحًقا،

الفرنسية. املوسيقى عىل
أصًال روسو كتبه الذي املوضوع لهذا املخصص القسم قراءة كات لو استطاع لو
عام وفاته بعد املطاف نهاية يف ظهر والذي الالمساواة»، عن «خطاب مؤلفه من كجزء
تشكل أن يمكن ال ِلَم لَفِهَم اللغات»، أصل عن «مقالة من فصلني هيئة عىل ١٧٨١
الفنون حول «خطاب بمقالته الخاصة العامة روسو ألطروحة استثناء أي املوسيقى
بحسب ، تجلٍّ أيما البرشية األخالق فساد تجىلَّ فقد ذلك، من العكس عىل والعلوم».
نشأت ربما األوىل لغاتنا بأن مقالته يف روسو جادل املوسيقى. تطور تاريخ يف روسو،
كانت أنها بد وال الخصبة. واألرض املعتدل املناخ حيث العالم من الجنوبية املناطق يف
نثريٍّا، منه أكثر شعريٍّا بها الحديث طابع وكان مميزة، ونغمية إيقاعية بسمة تتمتع
تعبريهم يف أسالفنا أن بد فال ولذا، بها. يتحدثوا أن من أكثر الناس بها ويتغنَّى
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الفرنسية» املوسيقى عن «رسالة روسو مقالة من الثانية الطبعة عنوان صفحة :3-2 شكل
.(١٧٥٣ (باريس،

الخامس؛ الجزء الكاملة، (األعمال يغنون كانوا باختصار، التلقائية، املشاعر عن األول
تنشأ أن لها ُقدِّر التي اللغات لكن األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات
عواطفهم، عن ال البرش احتياجات عن أوًال عربت للشمال القاسية الظروف يف الحًقا
الخطابات الخامس؛ املجلد الكاملة، (األعمال ة ِحدَّ وأكثر جهورية أقل بأنها واتسمْت
موجة إثر املتوسط البحر ملنطقة املحتَّم الغزو ومع األخرى). املبكرة السياسية والكتابات
َطَغْت الشمال ألهل واملتقطعة الحلقية الكالم طريقة أن بد ال الرببرية، الغارات من
وفقدْت قبُل، من البرشية املشاعر عن التعبري عىل ساعدت التي العذبة التنغيمات عىل
الخطابات الخامس؛ املجلد الكاملة، (األعمال وأناقتها واتزانها األصلية لغاتنا حالوة كل
قد للكلمات اللحنية األشكال أن بد ال أنه روسو زعم األخرى). املبكرة السياسية والكتابات
والعمالة الرببري الُحْكم ِنرِي وتحت األويلِّ. سحرها من تدريجيٍّا تعبرياتنا وُحِرَمْت ذََوْت،
مع وبالتزامن الغنائي، الشعري الطابع عىل فعليٍّا الرتيب النثري الطابع طغى الزراعية،
تبًعا واألملانية واإلنجليزية للفرنسية األوىل األشكال سيما وال اللغات، أمست النثر، نشأة
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السياسية والكتابات الخطابات الخامس؛ املجلد الكاملة، (األعمال الطابع نثرية لذلك،
األخرى). املبكرة

املكون فقدان بفعل الحيس طابعها فقدت أنها بد ال أخرى، ناحية من واملوسيقى،
التطور من املزيد شهدت قد أنها بد وال النثرية، اللغات يف يحدث الذي اللفظي الداليل
البرش ألفاظ عىل وترية أنماط إقحام تم بحيث لإليقاع القوطي االبتكار بفعل وحسب
هذه تحت املتداولة. لألغاني الطبيعية املتع عن عوًضا متكلَّفة متع عن لتتمخض
الغناء؛ عىل منها املوسيقية اآلالت عىل اعتماًدا أكثر أصبحت املوسيقى أن بد ال الضغوط،
الكاملة، (األعمال اللحنية التحوالت عذوبة محل حل الفاصلة الفرتات حساب أن بد وال
يتم كان النثر أن بد وال األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الخامس؛ املجلد
القواعد بإحكام فقط بل تعبريية، بقوة توصيله ليتم يكن ولم حديثًا، ال كتابًة تهذيبه
يتأكد كي إليه االحتكام تقتىض الرضورة كانت التي لأللفاظ، دقيق وباستخدام النحوية
السياسية والكتابات الخطابات الخامس؛ املجلد الكاملة، (األعمال مشاعره من املرء

األخرى). املبكرة
الفصل روسو ى سمَّ التاريخية، لفلسفته وجهه الذي كات لو تحدي يواجه وكأنه
تدريجيٍّا انفصلت التي اللغات أن فيه وزعم بالحكومة»، اللغات «عالقة مقالته من األخري
الذي والكالم الخنوع، ُخلَُق املرء تلهم النثرية البالغة إن للحرية. معادية املوسيقى عن
خلق عىل أيًضا يساعد روسو، تأكيد بحسب واإليقاع، للنغم افتقاره بسبب خاويًا يُمِيس
العادي للحديث وحسب مناسبة الحديثة أوروبا لغات أمست لقد الداخل. من برشخاوين
لبعض بعضهم بوهٍن وحسب يُتَْمِتمون للِذيَن العقيمة كالثرثرة قصرية، مسافات عىل
استسلمت وبينما أيًضا. والعاطفة الروح تعوزها ثم ومن التنغيم، إىل تفتقر بأصوات
ال وأضحت األصليني، ووضوحها حيويتها فقدت املوسيقية، سماتها فقدان إىل لغتنا
الغاية. أو الشخصية قوة إىل يفتقرون ألشخاص واهنة همهمات محض كونها تتجاوز
بحسب العام، تجليها زال فما املعارصة، للغاتنا الخاص الجانب هو هذا كان وإذا
ما لديهم وليس آخرين يحكمون الذين إىل فبالنسبة تعسًفا. وأكثر وطأة أثقل روسو،
فيهم الصياح غري بالناس يجتمعون عندما الكثري بوسعهم ليس أنفسهم، هم يقولونه
ديننا رجال ومواعظ حكَّامنا بيانات إن الفهم. عىل وعصيَّة فيها ُمغاًىل بألفاظ ووعظهم،
واملواعظ الُخَطب وأمسِت املشاعر، بخدر وتصيبنا أحاسيسنا، استغالل باستمرار تُيسءُ
يف الشعبية للخطابة الوحيد الشكل واملتدينني العلمانيني من الُحواة يُلِقيها التي امللتوية
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املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الخامس؛ املجلد الكاملة، (األعمال الحديث العالم
األخرى).

يشكالن روسو، إليه انتهى ما بحسب للغة، والعام الخاص الوجهني فإن ولذا،
الحوار أمىس فقد مجتمعاتنا. إليها وصلت التي تماًما املرتدية للحالة دقيقة صورة
األصيل بأسلوبنا الوصول يف جميًعا ونجحنا عقيًما، السيايس الخطاب وأضحى مسترتًا،
يحكموننا للذين صامتني مستمعني وحسب أمسينا إذ عرصي؛ شكل إىل الحديث يف
أمست أن منذ حتى أنه األمر وحقيقة الوعظ. أو الحكم منرب من وتالوات بمساجالت
أدرك لنا، املخصصة أدوارنا يف إلبقائنا رضورية غري املشوهة البالغة من األشكال تلك
َعْقد دون سلطتهم عىل الحفاظ باستطاعتهم أن صحيح نحو عىل الحديثة الدول حكام
انتباه رصف باستطاعتهم أنه األمر يف ما كل باملرة. شعبية تجمعات أو اجتماعات أية
التي األفكار من القليل وعن بينهم، فيما يتبادلونها قد التي الكثرية األمور إىل رعاياهم
التي األخري شكلها يف الصوتية التنغيمات فإن لذا يشء؛ كل رغم إيصالها يودون ربما
وبينما أعمالنا. إىل تشري التي األلفاظ باعتبارها تشكيلها أُعيد ُمتَعنا عن ذلك قبل ت عربَّ
aimez- «أحبوني» املايضمحل يف حل aidez-moi «ساعدوني» التعبري أن من بد ال أنه
donnez de l’argent املال» «أعطوني هو اآلن بعًضا بعضنا به نحدث ما كل فإن ،moi
يف األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الخامس؛ املجلد الكاملة، (األعمال
التأكيد روسو واصل االجتماعي»، «العقد ملؤلفه الثالث الكتاب من عرش الخامس الفصل

السيايس. البُعد عىل ومبقيًا املوسيقي، البُعد منها مقتطًعا نفسها، الفكرة عىل
أكثر أمور من استُلهم اللغات» أصل عن «مقالة روسو عمل أن بد ال وبالطبع،
لشهادة فاستناًدا والعلوم». الفنون حول «خطاب عىل كات لو اعرتاض مجرد من
لكنه الالمساواة»، عن «خطاب من جزءًا األساس يف تعد املقالة هذه كانت نفسه، روسو
ثم الخطاب، موضوع مع تتسق وال الالزم من أطول كانت املقالة ألن ذلك؛ عن تراجع
انتقادات عىل ا ردٍّ جزئيٍّا كتبها اللحن» «مبدأ عنوانها بدراسة ١٧٥٥ عام فأرفقها عاد
أن إال منه كان ما ثم «املوسوعة»، ملؤلَّف خصصها التي املوسيقى حول ملقاالته رامو
املوسيقى يف االنسجام عىل اللحن أولوية عىل املقالة تأكيد إن أخرى. مرة منها سحبها
عىل حياته طوال أرص الذي رامو بها معارًضا روسو عرضها التي للقضية محوريٌّ
للجسم األسايس» «الجهري عن املبتكرة فكرته ضوء يف فرسها التي االنسجام، أولوية
فلسفته من جوهريٍّا جزءًا تشكل مقالته يف واللغة للموسيقى روسو معالجة لكن الرنان.
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فساد إىل أفىض الحضارة تقدم بأن لزعمه ثراءً أكثر رشًحا وتضم أيًضا، التاريخية
املقالة تَقبَل الحدِّ هذا إىل األخرى. العلوم أو الفنون من أليٍّ نقاشه يحويه مما األخالق
األخري» «الرد يف مالحظة يف املبارشة. من قدر بأكرب األصلية ألطروحته كات لو تحدَِّي
التي للناقدين املنطقية االعرتاضات كل مع وتعامل مقدًما تنبَّأ أنه روسو زعم بورد، عىل
السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال رؤيته إىل ه تُوجَّ أن يمكن
الرسيعة ردوده دقة يُوِيل وال قليًال، إال ه حقَّ إبداعهم يعطي ال بذلك لكنه األخرى)، املبكرة

الحقيقي. قدرها األصيل نصه يف بعيد حد إىل الجديدة أفكارها املحسوسة غري

اللحن». «مبدأ مخطوطة عنوان صفحة :4-2 شكل

معلًقا يظلَّ أن له َر ُقدِّ األول «الخطاب» عىل األقل عىل وحيد اعرتاض ثمة ولكْن
رينال األب كان ربما — النقاد أحد اشتكى فقد لروسو. األوىل الكتابات يف إجابة دون
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— الهندين» «تاريخ بعنوان ضخم مؤلف جمع يف وآخرين ديدرو مع الحًقا تعاون الذي
وتجاهل أطروحته، عىل مرتتبة عملية استنتاجات أي تقديم يف أخفق قد روسو أن من
هذا بصحة روسو أقر بورد، عىل األخري» «الرد يف وصفها. التي للحالة عالج اقرتاح
روسو زعم أسبابه. عىل أصابعه يضع أن وحاول وحسب، الرش رأى بأنه وعلق االنتقاد،
(األعمال لآلخرين يرتكها أن يجب مهمة عالج عن البحث أن حياته من املرحلة هذه يف
يقبل لم فهو األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة،
أوائل يف ظهرت التي كتاباته من غريها يف وال الالمساواة»، عن «خطاب مقالته يف التحدي
أعمال ففي أيًضا. كليٍّا ظهره له يُِدْر لم لكنه وأواسطها، عرش الثامن القرن خمسينيات
روسو سمح النرش، لها يُقدَّر لم والتي وجيزة بفرتة بعدها أو الفرتة تلك خالل بعينها
رضورة إىل توِعز وكأنها تبدو قد التي السياسية اليقظة أحالم يف يشطح بأن لخياله
جنيف»، «مخطوطة ملؤلفه األول الكتاب من الثاني الفصل يف كما الجذري، التغيري
مالحظات بعض عىل رده يشمل كان الذي االجتماعي» «العقد ملؤلفه مبكرة نسخة وهي
عيوب … لتصحيح جديدة «جمعيات إقامة إىل يدعو كان حيث «املوسوعة» يف ديدرو
سياسية وكتابات االجتماعي العقد الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال عام» بشكل املجتمع
األخرية النسخة ويف املرسح»، عن داملبري السيد إىل «رسالة ففي وبالتايل، أخرى). متأخرة
البرشية، فقدتْها التي املدني املجتمع ُمثُل إلحياء محاولة يف االجتماعي»، «العقد من
إىل ال األخالقية مشاعرنا سمو إىل تؤدي أن شأنها من التي املبادئ من مجموعة اقرتح
منزعجة فرنسا ومستضيفته جنيف بلده يف السلطات أن فجأة اكتشف لكنه انحطاطها،

العام. للنظام تهديًدا بالدها أرض عىل وجوده يف رأت أنها لدرجة كتب مما بشدة
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وباإلضافة اإلطالق، عىل وأبرزها املبكرة روسو كتابات أهم الالمساواة» عن «خطاب يعترب
أثره ولكن كلها. أعماله بني أثر أوسع العمل لهذا كان و«إميل»، االجتماعي» «العقد إىل
الفنون حول «خطاب عمله تجاه العام الفعل كرد ا جدٍّ قويٍّا أو فوريٍّا يكن لم ُقرَّائه عىل
«الخطاب» من النقيض عىل — إنه حيث الفرنسية»؛ املوسيقى عن «رسالة أو والعلوم»
عىل الحصول يف طمًعا به روسو دخلها التي ديجون أكاديمية جائزة يَنَْل لم — األول
«الخالف مثل لالهتمام مثريًا كان جدال يف روسو إسهام إىل وافتقر جديدة، جائزة
الفرنسية واملوسيقى السياسة أنصار بني قوية مشاعر أثار الذي الهزليني» املمثلني بني
البالغية بالزخارف أسلوبه يف اهتماًما األقل العمل، هذا حاول سواء. حد عىل واإليطالية
أقوى، حجة بواسطة املميزة وسماتها للحضارة أعمق تحليل تقديم السابقة، أعماله من
يف التاريخية روسو فلسفة إرشاق ا حقٍّ يمثل واجتماعي سيايس بأسلوب األوىل للمرة
العداء من أكرب قدًرا وأيًضا الثناء بعض العمل هذا حاز وبينما نضًجا. أشكالها أكثر
صاغ حيث اسكتلندا، يف أوًال ربما ملسه أمكن األعظم أثره فإن الفرنسيني، النقاد من
وبنى روسو، ُمَؤلَّف عىل كرد جزئيٍّا خاصته األخالقية» املشاعر «نظرية سميث آدم
وتطورها» اللغة «أصل عمله يف الُعليا الِقَردة ببرشية الخاصة حجته مونبودو اللورد
استلهم أملانيا، ويف روسو. عمل حواها التي املوضوع بهذا املتعلقة االفرتاضات ضوء يف
من أيًضا البرشية» تاريخ فلسفة حول «أفكار يف وهريدر عاملي» لتاريخ «فكرة يف كانط
وغرس الثقافة تهذيب بني تمييزه تحديًدا كانط فاستلهم التطورية؛ الخطاب ذلك مبادئ
ويف للغة. االجتماعي للتشكل رؤيته خصوصية أكثر بصفة هريدر استلهم بينما األخالق،
لعلم االفتتاحي التنويري اإلسهام العمل هذا ليفي-سرتوس كلود اعترب الحايل، عرصنا
روسو أعمال تناولتْه مما أقدم عصوًرا يستعرض العمل هذا أن ورغم األنثروبولوجيا.



روسو

بني وبالتأكيد الرئيسية، أعماله بني وتقدمية راديكالية أعماله أكثر اعتُرب فقد األخرى،
حياته. يف نُرشت التي األعمال

النقدي األسلوب إىل املكانة تلك العمل هذا اكتساب وراء السبب من جزء يرجع
للقانون والحديث القديم املفهوَمنْي ذلك يف بما السابقة، السياسية للمبادئ لتقييمه
جانب من كبري تركيز هناك كان وبينما االجتماعي. للَعْقد املعارصة والنظريات الطبيعي
بوفون، عند الطبيعي والتاريخ كوندياك عند اللغة فلسفة عىل العمل هذا يف روسو
من لكل واالجتماعية السياسية األفكار فإن أفكارهما، لبعض الشديد بالنقد وتعرض
والهجوم التمحيص من قدر أكرب نالت التي هي األول، املقام يف ولوك، وبوفندورف هوبز
الفساد ملصادر رؤية قدموا املفكرين هؤالء بأن قناعة عىل روسو كان فقد جانبه. من
الداللة فهم أساءوا لكنهم عامة، بصفة كبري حد إىل صحيًحا كان بشكل البرشي األخالقي
حتى للتضليل تعرضوا املايض يف الناس أن كيف فرسوا ناحية، فمن ألفكارهم. الحقيقية
كل واجب أن اعتقدوا أخرى ناحية من ولكنهم أخالقيٍّا، أفسدتهم التي املؤسسات قبلوا
مشكلة وهي أخرى، ملشكلة حلوًال لتقديمها نظًرا املؤسسات؛ هذه مثل يدعم أن إنسان
ولوك وبوفندورف هوبز من كل ألفكار ودحضه روسو. نظر وجهة من بالكامل مختلفة

األساسية. الخطوط نفس عىل تقريبًا سار
من نوعني هناك أن بد ال أنه روسو زعم الالمساواة»، عن «خطاب تصدير يف
إرادتنا، عن خارج فهو ثَمَّ ومن طبيعي، أحدهما البرش؛ بني التفاوت أو الالمساواة
الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال البرشي االختيار عىل يعول ألنه سيايس أو أخالقي واآلخر
جوهري رابط من ما أنه روسو الحظ األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات
التي القلة يطرحها التي الهيمنة مزاعم ألن وذلك الالمساواة؛ من النوعني هذين بني
ال اإلقرار وهذا بصحتها، اإلقرار يتم لم ما تأثري ذات تكون أن يمكن ال األغلبية تحكم
األخالقي الشكلني فإن ولذا، لهم. الناس يمنحه وإنما للُحكَّام الطبيعة من ِهبًَة يكون
باإلشارة مطلًقا تربيرهما يجوز ال العالم أرجاء شتى يسودان اللذين مساواة لالَّ والسيايس
العكس كان ولو بعض. عن بعضهم األفراد تميز التي الطبيعية الخصال من أيٍّ إىل
ما بشكل حينئٍذ البرش ولنال باالمتثال، إلزاًما نفسها القوة ممارسة لخلقت صحيًحا،
روسو فرس االجتماعي» «العقد يف منهم. خوفهم يثري الذي نفسه للسبب جريانهم احرتام
الالمساواة» عن «خطاب يف موقفه هو وهذا الحق، أساس ليست القوة أن أكثر بإسهاب
بني تميز التي القواعد أن االجتماعي العقد ُمنَظِّري من وغريه هو اعتقد فقد أيًضا.
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حاالت أن بد فال ولذا وحسب؛ موافقتهم خالل من إال تسود ال املجتمع يف األشخاص
«تحولت» الطبيعة خلقتْها التي نصه، من األول الجزء يف روسو زعم بحسب الالمساواة،
الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال البرش فرضها التي الالمساواة حاالت إىل

األخرى). املبكرة السياسية والكتابات

ألنداده») «عاد (لوحة لها املقابلة الصفحة يف املوجودة والصورة العنوان صفحة :1-3 شكل
.(١٧٥٥ (أمسرتدام، الالمساواة» عن «خطاب ملقالة

للكيفية رسد أنها عىل خاصته الثاني «الخطاب» ل املحورية الفكرة روسو تصور
حالتهم يف أسالفنا أن دام فما النوع. هذا من تحوًال البرشي الجنس بها شهد ربما التي
بعض، مع بعضهم فحسب ونادر عارض تواصل سوى لهم ِليُتاَح يكن لم الطبيعية
حاالت لكن حيثية. بأي لتتمتع تكن لم األفراد بني املبكرة التمييز عنارص أن زعم فقد
(األعمال مجتمع لكل السائدة السمات شكلت أنفسهم البرش خلقها التي الالمساواة
حالتهم يف األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة،
محددة واجبات أو أخالقية صالت «بأي أسالفنا يتمتع أالَّ املمكن من كان األصلية،
السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال بعض» تجاه بعضهم
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من األخرى املخلوقات لصحبة بحاجة يكن لم البدائي اإلنسان أن وبما األخرى)، املبكرة
إىل قوَّتُه أو ُجبْن إىل ضعفه يتحول لم بهم، الرضر إلحاق يف رغبة لديه يكن ولم أقرانه،
الالمساواة حاالت إن وحسب. االجتماعية املؤسسات ميالد مع إالَّ بجريانه محدق خطر
واملحددة، الثابتة العالقات تسود حيث املقابل؛ يف املجتمع، يف الناس بني نشأْت التي

والسلطة. التبعية قنوات عرب دائم بشكل بعًضا بعضهم األفراد بني تربط
الطبيعية للحالة تصوراتهم يف تماًما أخطئوا ولوك، وبوفندورف هوبز وألنهم،
متساوين يكونوا أن يجب األفراد كل أن افرتضوا عندما املقابل، يف أخطئوا، فقد للبرش،
كان شخص كل فإن املساواة، لهذه كتبعة أنه املفكرين هؤالء من كل وتخيل قدراتهم، يف
املتكافئة، القدرات ذوي البرش إن بينهم. أمان يف العيش عن وسيعجز جريانه سيخىش
الشخصية مسئوليتهم عىل نفسها الغايات لتحقيق يسَعْوا أن يمكن هوبز، زعم بحسب
كانوا بعًضا، بعضهم ويحرتم يخافون تجعلهم مشرتكة قوة دون من ألنه وحسب؛
عرش). الثالث الفصل ليفايثن، العارش، الفصل (املواطن، دائمة حرب حالة يف سيعيشون
«اإلله أو املختلق السامي الكيان فكرة تأسيس البرش عىل يجب كان السالم، وإلقرار
غريه، من شخص كل لحماية مطلقة سلطة يمارس الذي افرتاضه، بحسب الفاني»،
«لليفايثن». كلها األغلبية إخضاع عرب للمساواة املدمرة اآلثار عىل التغلب يمكن بحيث
ذات غري كانت روسو لدى الطبيعية الحالة عن الناتجة الالمساواة حاالت أن بما ولذا،
عالم يف مساواة هناك تكون أن بد ال أنه حقيقة هوبز فبحسب للبرشية، باملرة أهمية
السالم تحقيق جعلت التي األسباب بني من وكانت عظيمة، أهمية لها كانت سيد له ليس

الحال. بطبيعة مستحيًال العالم ذلك يف
للقالقل مثري بشكل متساوين كانوا البرش أن بد ال باملثل، بوفندورف، إىل بالنسبة
األسايس الدافع هي األنانية أن عىل هوبز مع اتفق أنه من الرغم وعىل األصلية. حالتهم يف
رحمة تحت وقعنا الطبيعية الحالة يف بأننا حاجَّ فقد الرفقة، أو اإليثار ال يقودنا، كان الذي
وترددنا، ضعفنا بسبب مًعا للتكتل دفعنا مما املفرتسة؛ والحيوانات الطبيعة عنارص
واألمم، الطبيعة (قانون الحياة قيد عىل نبقى كي سلبي، بشكل بل إيجابي بشكل ال
االجتماعية «النزعة ب الخاص بوفندورف مذهب هذا كان الثالث). الفصل الثاني، الباب
مجتمعات تشكيل إىل بأسالفنا زعمه، بحسب أفضت، التي الخصلة وهي الطبيعية»؛
يتفرد التي النهمة والرغبات الالمحدودة لإلمكانات نظًرا باستمرار وتطوًرا تعقيًدا تزداد
ولكن هوبز، تخيل مما أكثر تدريجيٍّا السيايس املجتمع نمو كان وبالتايل، جنسنا. بها
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التي الخطرة االستقرار عدم حالة عىل للتغلب باملثل ُوجد فقد بوفندورف، إىل بالنسبة
املطلق. الحاكم بقاعدة قبولنا عرب بنا الخاصة الطبيعية املساواة حالة فيها تسببت
لحالتنا الرببري للشقاء عالًجا النحو، هذا عىل املتخيلة الحضارة، أو املدني املجتمع قدم
االجتماعية «النزعة بمبدأ هذه املجتمع نشأة نظرية كانط سيسمي الحًقا، الهمجية.

لالجتماع».
األصلية، حالتهم يف البرش بني الطبيعية املساواة أن بد ال أيًضا، لوك إىل وبالنسبة
الحكومة، عن الثانية (األطروحة متبادلة» كلها والنفوذ السلطات فيها تكون «التي
يمكن، فال مأمونة. وغري مؤكدة غري املمتلكات حيازة جعلت التي هي الثاني)، الفصل
املجتمع يف إالَّ فيها الطبيعي حقنا وضمان الخاصة امللكية حماية فرضيته، بحسب
تركيز كان وبينما بها. بالعناية مكلفة أعىل سلطة دوًما بحمايتها تقوم حيث املدني
الحماية ولوك لألمن، الجمعية الحاجة وبوفندورف للسالم، السيايس البعد األسايس هوبز
عاجزين بفطرتهم كانوا األفراد أن عىل متفقون الثالثة الُكتَّاب أن بدا للملكية، املدنية
حاكمة سلطة خلق من دوًما بد ال ثَمَّ ومن الحكومة، غياب يف الحياة يف االستمرار عن

البرش. بني املطلقة املساواة تصاحب التي األخطار من للحدِّ
جزئيٍّا موجهة األقل عىل الثاني «الخطاب» يف الالمساواة ألصول روسو رؤية كانت
وبوفندورف هوبز تخيلها التي العليا السلطات أن بد ال رأيه، ففي املزاعم. هذه ملعارضة
هذه مثل تتجاوز ولم بعض، عن بعضهم الناس تفرق التي االختالفات من عززت ولوك
أو هؤالء من أيٍّ أعمال من املرء يكتشف أن يستحيل أنه روسو اعتقد لقد االختالفات.
التماس الطبيعية حالتهم يف البرش عىل ينبغي كان ملاذا السياسيني املفكرين من غريهم
البرش اعترب كيف ذلك مع فرست مجتمعة أفكارهم أن اعتقد لكنه جريانهم، من الحماية
املجتمع يف رشعية بينهم فيما االختالفات تشكل التي والثابتة املحددة العالقات هذه
استحدثوا أنهم بد ال البرش أن صحيح هوبز، مواجهة يف تحديًدا روسو، وبحسب الفاسد.
من أنه دام ما ولكن وممتلكاتهم، حياتهم حماية أجل من االجتماعية التزاماتهم كل
أي لديهم كانت أو ممتلكات، أي حازوا أنهم أو حرب، حالة يف يكونوا لم أنهم املمكن
الطبيعية، حالتهم يف اآلخر، من للخوف منهم الواحد يدعو سبب أي أو للهيمنة طموحات
الكاملة، (األعمال األمن هذا مثل إىل بالحاجة أصًال يشعروا أن املتصور غري من كان فقد
تنطوي أالَّ املمكن من كان األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد
تكن ولم خارجها، مظلتها تحت يعيشون َمن تُقِيص داخلية عوامل عىل الطبيعية الحالة
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خسارة يهابون أو أمانهم عىل يخشون الناس تجعل التي الريبة أو الحسد مشاعر
راضني. وحدهم يعيشون كانوا الذين للبرش ببساطة مالئمة رأيه، يف ممتلكاتهم،

شكلت أنها بد ال الخاصة امللكية فكرة بأن روسو أقر الالمساواة» عن «خطاب يف
أصًال املستبعد من أنه من الرغم وعىل ما، مجتمع ضمن لاللتزام جوهرية «األكثر» املبدأ
أنها بد ال الفكرة هذه مثل أن عىل روسو أرص نوع، أي من مبادئ الهمج يصوغ أن
عندما بوفندورف أخطأ مجتمعات. يف االستقرار يف رشعوا أن بعد ما فرتة يف نشأت قد
أن بما مًعا، العيش إىل دفعتهم أنها بد ال للبرش الطبيعية االجتماعية النزعة أن افرتض
التي وهي لغة، أي عليها، متفق رمزية مفردات عىل ويعول طبيعي غري نفسه املجتمع
تنشأ أن يمكن يكن لم بدورها اللغة لكن ممكنًا. املشرتك املفهوم الخطاب إطار تجعل
املفردة. لأللفاظ عموًما مقبوًال معنًى وأعطاها بتشكيلها قام مسبًقا موجود مجتمع دون
يف — روسو انتهى لغة، إىل املجتمع حاجة قدر بنفس مجتمع إىل اللغة حاجة ظل ويف
أنه إىل — لكوندياك اللغوية للفلسفة يشء كل فوق املوجهة اللغة أصول تتناول فقرة
والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال اآلخر سبق أيهما إثبات عن يعجز

األخرى). املبكرة السياسية
عام الصادر البرشية» املعرفة عن «مقالة عمله يف كوندياك، توصل روسو، رأي يف
املنطق عىل قائمة لغات هناك كانت أنه املمكن غري من أنه إىل صحيح بشكل ،١٧٤٦
اللغوية املهارة دامت ما بها، تشكلت التي الوسيلة كانت أيٍّا للبرشية، البدائية الحالة يف
كوندياك، أدرك طويلة. تدريب فرتة غضون يف كبري بمجهود وحسب اكتسابها يمكن
(األعمال طبيعية رصخات مجرد كانت أنها بد ال للبرش البدائية اللغات أن روسو، وكذا
املعرفة عن مقالة األخرى؛ املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة،
أن كوندياك تخيل روسو، من العكس عىل ولكن الثاني). القسم األول، الجزء البرشية،
لدى لألفكار البدائي الرتابط تمثل للفكر، بدائية رموًزا كانت العفوية التعبريات هذه
االعتباطية اللغوية للرموز استخدامهم أن بد ال العصور أقدم يف حتى ألنه أسالفنا؛
هذه روسو عارض الالمساواة» عن «خطاب يف اللغة. بخالف آخر يشء إىل يشري كان
أفكار تصور يف ليرشعوا يكونوا لم الطبيعية حالتهم يف األفراد أن زاعًما األطروحة
الكاملة، (األعمال لغة دون مجتمع إقامة باستطاعتهم يكن لم كما تماًما لغة، دون
الهمج أن روسو زعم األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد
العامة املعاني يفهموا لكي وامليتافيزيقا الطبيعي التاريخ يف خربة إىل بحاجة كانوا
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املجلد الكاملة، (األعمال بدائيًة اللغوية الرموز أكثر حتى تقتضيها التي لالصطالحات
األفكار تمثل ال اللغة أن بما األخرى)، املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛
ا خاصٍّ مستقالٍّ وضًعا تمتلك ال إذ منها، أساسيٍّا جزءًا وتَُشكِّل تُبنَيِّ بل وحسب، والصور

بها.
بوصفه امللكية، حق تأسيس كان همجية، حاالتنا أكثر يف واللغة املجتمع غياب يف
والنساء الرجال يعرب أن املمكن من يكن فلم هناك. أيًضا مستحيًال لوك، إليه أشار الذي
للحياة اللغوية القواعد أوًال تُوَضع حتى يفهموها أو بامللكية الخاصة ادعاءاتهم عن
ينضوي عما تصور األفراد لدى ليتشكل يكن لم اللغة من ما شكل دون ألنه االجتماعية؛
وحقيقة اآلخرون. يملكه يشء أي احرتام باستطاعتهم كان وملا تحديًدا، ملكيتهم تحت
مجموعة عىل اعتمد أنه بد ال روسو، اعتقاد بحسب الخاصة، امللكية تأسيس أن األمر
ولم البرشي. التاريخ مدار عىل تطورت التي واملمارسات األعراف من كاملة متنوعة
عليه أطلق ما فعليٍّا شكَّل بحيث وتنويًرا وتطوًرا وأعماًال صناعة بل وحسب، لغة يتطلب
الكاملة، (األعمال املدني املجتمع لنشأة األول والحد الطبيعية»، الحالة يف األخري «الحد

األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد
املمكن من يكن لم األرايض بعض حيازة يف حرصي حق امتالك فكرة كانت إذا لكن
من زال فما بعض، مع بعضهم ثابتة عالقات إقامة يف البرش رشع أن بعد إال اكتسابها
الفكرة هذه إىل استناًدا تم الذي التأسيس أن إدراك علينا الواجب من أنه لروسو املهم
األول «اإلنسان أن روسو الحظ الالحقة. االجتماعية العالقات جميع يف محوريٍّا يعترب
يصدقونه َمن البسطاء من ووجد ملكي»، «هي عبارة يف وفكَّر أرض، قطعة ر سوَّ الذي
لجنسنا الهمجي السلف ِعي، امُلدَّ هذا إن الحقيقي.» املدني املجتمع مؤسس كان …
طامًسا االجتماعية، التبعية إىل بالبرشية زجَّ البارعة، لوك بالغة من امُلستلهم البرشي
التي الخاصة، بامللكية املتعلقة قضيته يطرح أن قبل نفسه لوك أقرها التي الحقيقة،
الكاملة، (األعمال ألحد» ملًكا ليست نفسها واألرض جميًعا، لنا األرض «ثمار أن مفادها
قد املدني املجتمع كان لو األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد
عالوة العالقات»، «هذه أن إذن بد فال البرشية، امللكية عالقات لتربير األساس من تشكل
خالل من شحيحة أمسْت األرايض أن بد وال الحرب. أتون أشعلت التي هي ذلك، عىل
أفىض مما السكان؛ عدد يف زيادة هناك كانت أنه بد ال بينما واملرياث، الفردي االستئثار
كابح ال وأهواء الفقراء، ِقبَل ِمن ورسقة األثرياء، ِقبَل من لألرايض اغتصاب حاالت إىل
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السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال الطرفني ِقبَل من لها
حقوق تأسيس بإمكانهم كان البرش أن افرتاضه يف لوك أخطأ كما ولذا، األخرى). املبكرة
أخفق اجتماعية، مؤسسات أي يُِقيموا أن قبل الحرصيني والحيازة لالستخدام إقليمية
كانت أنها بد ال مجتمعاتهم يف البرش أقامها التي امللكية عالقات أن إدراك يف هوبز
الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال روسو زعم بحسب الحرب، اندالع يف الرئييس السبب
يرض أن املمكن من كان البرش أن وبما األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات
لم العالقات، هذه وبسبب تقسيمية، ملكية عالقات يقيموا أن بعَد فقط بعًضا بعضهم
الرضر إللحاق داٍع أي امللكية فكرة من الخالية الطبيعية حالتهم يف ببساطة لديهم يكن

اآلخرين. أيدي عىل أحدهم ليعاني أو ببعض بعضهم
يكن لم ممتلكاتهم لتأمني البرش وضعه الذي االجتماعي العقد أن روسو اعتقد لذا،
يف األثرياء بها احتال حيلة أنه بد ال النقيض، عىل ولكن، الطبيعية، الحالة يف ليُصاغ
إىل أشاروا وضعوه َمن ألن ظاهريٍّا؛ مقنعة بنوده بدت ربما الفقراء. ليخدعوا املجتمع
تأسيس كانت الحقيقية غايته لكن البرش، كل أمن وإىل املتحيزة غري القانون سيادة
وكانت اآلخر. البعض حساب عىل البعض أمالك لحماية الرضورة تقتضيه كانت نظام
منهم مطلوب أنه العقد هذا عىل الناس) من األعظم السواد (أي الفقراء موافقة تعني
ذلك عىل وترتب األمالك، أصحاب بها يتمتع التي الثروة مشاركة يف حقهم عن التخيل
الجميع «تهافت روسو، تعبري بحسب أرواحهم، وحماية سالم يف العيش مقابل يف أنه
الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال حريتهم» يضمنون بذلك أنهم منهم ظنٍّا قيودهم، عىل
روج التي رسقة»، «امللكية أن فكرة إن األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات
الحجة. لهذه بالكثري تَِدين عرش، التاسع القرن يف االشرتاكيني من وغريه برودون لها

هوبز من لكل السياسية الرؤى خدمت فقد نظره، وجهة من روسو رآها كما
البرش، بني األخالقية لالمساواة قانوني إقرار توفري غاية وحسب ولوك وبوفندورف
القائمة السلطة وبقوة القانون يف وحسب الظاملة االجتماعية العالقات تلك وترسيخ
الخاصة العدالة قواعد األمر واقع يف تتطلب التي العالقات تلك طبيعي، غري بشكل
من األول الكتاب من الثاني الفصل يف روسو قال عليها. للسيطرة املدني باملجتمع
حالة بوجود املسبق افرتاضه هوبز فيه وقع الذي الخطأ يكن لم جنيف»، «مخطوطة
وأنه طبيعي الوضع هذا أن افرتاضه بل مجتمع، يف اجتمعوا أن فور البرش بني حرب
العقد الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال إليه املفضية ال ا حقٍّ منه النابعة الرذائل إىل يرجع
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الثالثة املفكرين هؤالء من كل نظر لقد أخرى). متأخرة سياسية وكتابات االجتماعي
حقيقة يف الحلول تلك كانت التي املشكالت لبعض حلوًال باعتبارها أفكارهم إىل فعليٍّا
املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال فيها سببًا األمر
بائسني نبدو جعلتنا األساسية خصالنا حيال وبوفندورف هوبز افرتاضات إن األخرى).
حكوماتنا لنا تجلبهما اللذين والعدالة بالسالم اإلعجاب إال يسعنا ال أنه لدرجة ا، جدٍّ
ملثل الرائعة األعمال بتنحية نبادر عندما أننا غري مواطنني. إىل همج من تُحولنا التي
سنرى؟ ماذا إطارها، خارج بعمق البرش حال وتأمل جانبًا، القانونيني الُكتَّاب هؤالء
أواخر يف كتبها ربما التي الحرب»، «حالة بعنوان له موجزة مقالة يف روسو سأل هكذا
األب مساعي عىل بتعليقاته صلة ذات كانت ربما والتي عرش، الثامن القرن خمسينيات
ذلك عن روسو أجاب الدائم. للسالم للرتويج عرش الثامن القرن أوائل يف سان-بيري دي
حفنة تسحقها كلها والبرشية حديدي، ِنرٍي تحت «يَئِنُّون البرش كل نرى إننا بقوله:
تأنيب أي دون يعيشون األثرياء بينما مكان، كل يف والجوع واملعاناة الطغاة»، من
«التسلط سوى شيئًا نجد ال العالم أنحاء شتى ويف وآالمهم؛ اآلخرين معاناة عىل ضمري
الكاملة، (األعمال املهيبة» القانون بقوة واملدعوم القوي، جانب من الضعيف عىل الشديد
عنها َ ُعربِّ كهذه وبرًؤى أخرى). متأخرة سياسية وكتابات االجتماعي العقد الثالث؛ املجلد
الفرنسية الثورة خالل الراديكاليون ومعجبوه روسو أتباع عرب مماثلة، عميقة بألفاظ

القديم. الفرنيس النظام ملؤسسات الشديد ازدرائهم عن
ألفكارهم؛ الحقيقية الداللة عن تغافلوا قد ولوك وبوفندورف هوبز أن روسو اعتقد
الهمجي لإلنسان نسبوا فقد البرشية. الطبيعة عن مغلوطة آراء لهم كانت ألنهم غالبًا
أنهم وبما مجتمع، يف عضًوا يكون عندما إالَّ ليكتسبها يكن لم الخصال من مجموعة
لسلوكنا تصوراتهم فإن الفطرية، وخصالنا االجتماعية سماتنا بني التمييز يف أخفقوا
بمهمة اضطلعوا أن وبعد تطورنا. برتاكمات وتلبسْت فيها، مباَلغ برسعة تشكلت األصيل
«الخطاب» يف ومطولة مهمة حاشية يف روسو زعم بحسب الطبيعية، الحالة تفسري
عاشوا عزلتهم يف البرش وكأن الزمان، من قرون عرب أفكارهم نقل يف يتوانَْوا لم الثاني،
السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال جريانهم مع بالفعل
أن ينبغي جسامة رذائلنا أكثر بعض أن اقرتحوا أنهم ذلك من واألدهى األخرى). املبكرة

القانون. يُِجيزها
كشأن االجتماعي، تاريخنا كابوس دون إذن أسالفنا حال كان كيف اآلن: السؤال
تشوِّهه أن قبل «الجمهورية»، العارشمن الكتاب يف أفالطون وصفه الذي جلوكوس تمثال
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املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال املدمرة الزمن آثار
جنسنا طبيعة تغري تفسري األساسية الالمساواة» عن «خطاب غاية كانت لقد األخرى)؟
ساد الذي االعتقاد غرار عىل املجتمع، يف لها تعرض التي التحوالت بسبب البرشية
إىل الطبيعة من انتقال بأنه للبرشية حدث ما وصف الذي العرشين القرن أواخر يف
الحيوانات من غريهم مع اشرتكوا أنهم بد ال الهمج أسالفنا أن هنا روسو زعم الحضارة.
لحفاظ الدائمة النزعة أو الذات حبُّ هي األوىل: الطبيعية؛ حالتهم يف خصلتني يف األخرى
كتب جنسه. أبناء من غريه معاناة مع التعاطف أو الرأفة هي والثانية: حياته، عىل املرء
اإلطالق، عىل وأبسطها البرشية الروح أعمال أول «بتدبُّر يقول: عمله مقدمة يف روسو
برفاهيتنا أحُدهما يُعنَى للعقل»، سابقني مبدأين فيها أرى أن بإمكاني أنه أعتقد
الكائنات من أي رؤية عند طبيعي نفور بوجود يُوِحي واآلخر نوعنا، عىل وحفاظنا
الطبيعية الحقوق قواعد كل أن يبدو أنه روسو وزعم تموت. أو تتألم وهي األخرى
بوفندورف فكرة إقحام إىل الحاجة دون املبدأين، هذين بني االتفاق هذا من مستقاة
والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال الطبيعية االجتماعية النزعة عن
والنزعة للعقل سابقتني كانتا الخصلتني هاتني أن بد وال األخرى). املبكرة السياسية
طويلة فرتة إىل ستحتاجان كانتا الالحقتني السمتني هاتني ألن ذلك الطبيعية؛ االجتماعية
وبينما الطبيعية. حالتنا يف وجود أي لهما يكون أن املمكن من يكْن ولم تنضجا، كي ا جدٍّ
البرش جعل الذي األسايس السبب أن قبله جاءوا الذين الطبيعي القانون فالسفة زعم
خالل من إشباعها أمكن التي وهي لديهم، اجتماعية نزعة وجود هو مًعا يجتمعون
القانون عىل املجتمع تأسيس الالمساواة» عن «خطاب يف روسو رفض العقل، امتالكهم
ألي امتالكهم بسبب الحيوانات عن يختلفون البرش أن فكرة عىل يوافق لم فهو الطبيعي.
ديجون أكاديمية طرحتْه الذي املسابقة سؤال عىل فردٍّا ولذا ساٍم؛ طبيعي مبدأ أو خصلة
مرة أجاب — الطبيعي؟» القانون يجيزها وهل البرش؟ بني الالمساواة أصل «ما —
روسو تعجب والعلوم». الفنون حول «خطاب يف قبُل من فعل كما تماًما بالنفي أخرى
يعيشون البرش من قلة أن الطبيعة» قانون ينايف «مما بأنه الثاني «الخطاب» ختام يف
الرضوريات أبسط إىل األعظم السواد يفتقر بينما حاجتهم عن يَِفيض بما ُمتَخمني
يخول ال األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال
قواعد يُميل ال الطبيعي القانون ألن روسو؛ ظن بحسب الالمساواة، الطبيعي القانون
الثاني «الخطاب» من املتبقي الجزء ويشكل للبرش. البدائية الحالة يف البرشي السلوك

األخالقية. الالمساواة وتاريخ أصل القتفاء محاولة لروسو
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عند الطبيعي التعاطف أو الرأفة تجاهل تحديًدا هوبز بأن مقتنًعا روسو كان
األفراد يحافظ لكي أنه تخيل فقد لذاتهم. حبهم عن خاطئ انطباع لديه كان ألنه البرش؛
ولهذا عليها؛ القضاء اآلخرين محاوالت مقاومة إىل مضطرين كانوا فإنهم حياتهم، عىل
الوقت يف وآمنًا متعاطًفا يكون أن إنسان ألي الطبيعية الحالة يف املستحيل من كان
النحو عىل بذاته املرء اهتمام يتعارض ال املقابل، يف روسو، إىل بالنسبة لكن نفسه.
الرغبة أن روسو اعتقد فقد ذلك، من العكس عىل اآلخرين، برفاهية اهتمامه مع املالئم
يف تتسبب آخر إنسان أي حساب عىل باألمن التمتع يف والتعاطف الرأفة تعرف ال التي
ماندفيل، أن روسو الحظ أعداء. إىل الغرباء تُِحيل التي واالزدراء الغرور مشاعر نشأة
١٧١٤ عام الصادر النحل» «قصة كتابه يف البرشية الطبيعة عن نظريتُه تشابهْت الذي
الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال هوبز عكس عىل التصور، هذا مع اتفق هوبز، نظرية مع
يعني الذات حب عن تصوره يكن ولم األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات
يف يثري ومصطنع نسبي شعور وهو الخيالء، بل املالئم النحو عىل بذاته املرء اهتمام
يف روسو يشري كما ويُعترب، اآلخرين، عىل ذواتهم إعالء يف رغبة األفراد لدى املجتمع
السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال مهمة أخرى حاشية
وخاطئ جوهري بشكل هوبز نسبه الذي بالفخر» «للشعور مصدًرا األخرى)، املبكرة

عامًة. البرشية للطبيعة
غري أو الطبيعية حالتهم يف أنفسهم سواء حد عىل والحيوان البرش يرعى وبينما
أخالقيٍّا املنحرفني األشخاص فإن جنسهم، بني من اآلخرين مع ويتعاطفون املتحرضة
أفضل أو مثلهم يكونوا أن متمنني اآلخرين إىل بالنظر أنفسهم يرَعْون الذين هم وحسب
اللذان والرأفُة الذات حبُّ وكان وجود. للخيالء يكن لم ة، الحقَّ الطبيعية الحالة يف منهم.
تعريفه من الخيالء وباستبعاده بقائنا. لضمان كافينَْي املخلوقات بقيُة فيهما تُشاِرُكنا
الذي التخمني عىل قائم تقليد عن روسو انفصل الثاني، «الخطاب» يف البرشية للطبيعة
إىل ينزعون البرش تجعل التي بالدوافع واملتعلق الحديثة الفلسفة بدايات يف سائًدا كان
وتعرضها ناحية، من البرشي، العقل عىل األنانية للعواطف املزعومة الهيمنة إن االجتماع.
ِبها آَمَن فرضيًة كانت أخرى، ناحية من العام، الصالح تدعم بطرق محمود لتحكم
األخالق فالسفة من وغريه هيوم وكذا األوغسطينيني، اللذَّة فالسفة بني من باسكال أتباُع
ممكنة، امُلساِلمة» «التجارة فكرة جعل بهدف االسكتلندية، التنوير حركة عىل املحسوبني
الرفاهية. وراء السعي هو الشعوب ثروة وراء السبب املطاف نهاية يف يجعلون وبهذا
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النفس علم إىل عرش السابع القرن يف الالهوت علم تحول جاء النسق هذا نفس وعىل
املؤسسات عىل مصداقية وخلع الرأسمالية، روح لدعم عرش الثامن القرن يف االجتماعي
بسبب باملرة مغلوطة روسو، تفسري بحسب كانت، الحجج هذه مثل لكن ترعاها. التي
أصًال لهم يكن لم ألفراد الذات حب عن بالفعل اجتماعية بصبغة مصطبغة لفكرة عزوها
من اإلنسان يعاِن لم الالمساواة»، عن «خطاب يف ُصوِّرت كما الَجنَّة يف بها. يتأثروا أن

الالحق. وصعوده سقوطه إىل تؤدِّي أن شأنها من إغراءات أي
طبيعتهم. تغيري عىل فريدة قدرة لديهم كان البرش أن أيًضا افرتضروسو ذلك، ومع
الغرائز طبيعي بشكل هللا منحها الحيوانات من األخرى األجناس من غريه أن وبينما
االختيار. عىل قادرون أحرار املقابل يف البرش أن نجد للبقاء، إليها تحتاج التي والقدرات
وبالتايل حرة، بإرادة نتمتع فإننا غرائزها، وراء دوًما املنساقة املخلوقات عن لنا وتمييًزا
هوبز رفض لقد حياتنا. نعيش كيف تحديد مسئولية تحمل بإمكانية األقل عىل نحَظى
القهري السلوك بني بتمييزه روسو أحياه الذي للحرية العتيق التصور هذا بالفعل
عىل شجعتْها الشهوات تلك ألن شهواتها؛ أسرية الحيوانات ليست هوبز، رأي يف واملتعمد.
الذي الكابح ال سلوكها، يدفع الذي السبب كانت ثم ومن تكبحها، أن من بدًال الحركة
األجسام دامت ما سخيفة، اإلرادة حرية فكرة أن أيًضا ظن ولقد عزيمتها. من يثبط
حركة، ألي عرضة ليست أنها بما اإلرادة، أما مقيدة، أو حرة تكون أن يمكن وحسب
(ليفايثن، الحركة عن يعطلها أن يمكن خارجي عائق أي من تُعاِنَي أن يمكن فال
الفلسفة تقليد إىل النقطة هذه يف امَلِدين — روسو لكن والعرشون). الحادي الفصل
قيًدا مارست الطبيعة بأن مقتنًعا كان — به لإلطاحة هوبز سعى الذي الكالسيكية
دوافعهم إشباع عىل دوًما قادرين كانوا ألنهم أسالفنا، وأن الحيواني، السلوك عىل داخليٍّا
عىل وتسيطر تدفع كانت التي بالغرائز مقيدين يكونوا لم متنوعة؛ سبل بعدة الطبيعية
السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال األخرى املخلوقات كل
يحكم أن يف األساس يف حرٍّا جنسنا من ذهنيٍّا معاًقا ليس فرد كل وكان األخرى). املبكرة

نفسه.
أنفسهم تمييز عىل قادرين كانوا الطبيعية حالتهم يف البرش ألن نظًرا أنه روسو ظن
البداية، من مميزة أو خاصة خصال أي ُوهبوا ألنهم ال الحيوانات، من غريهم عن
بكافة املخلوقات من غريهم عىل بهم تسمو ميزة دوًما لديهم كانت أسالفنا أن بد فال
بينهم جمعا أنهما بد ال وُجبْنهم للبرش البدني الضعف أن بوفندورف افرتض أنواعها.
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ذلك، ورغم الفطرية. الحرب بحالة الخاص هوبز تصور يُناِقض بذلك وهو األساس، يف
املجتمع يكن لم هوبز. تخمني شأن شأنه مغلوط بوفندورف تخمني أن روسو افرتض
تكن لم املجتمع هذا وإقامة الضعف، عىل التغلب أو الحرب لتفادي رضوريٍّا البرشي
زعمه. بحسب االختيار، عىل — الحيوانية ال — البرشية والقدرة الحرة، باإلرادة إالَّ ممكنة
البرشية، الطبيعة الحتمية من نبعت حيث رضورية، ال اختيارية املجتمع إقامة كانت
اتخاذ عىل قادرين كانوا أسالفنا أن بد وال الطبيعة. بفعل البرش عىل مفروضة تكن ولم
كل مع للتعامل وسيلة بأفضل يتعلق فيما الطبيعية، حالتهم يف حتى بأنفسهم، القرار
بإمكانهم وكان اللحوم، أو الفاكهة من يتألف املرن الغذائي نظامهم فكان موقف.
االختيار بإمكانهم وكان نفسه، الوقت يف األشجار وتسلق الربية، الحيوانات برفقة الَعْدو
والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال منه والفرار الخطر مواجهة بني
الهمجي عىل تعليًقا روسو كتب الالمساواة» عن «خطاب يف األخرى). املبكرة السياسية
الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال الحرية» بهذه وعِيِه يف تحديًدا تتجىلَّ نفسه «روحية أن

األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات
األجناس من غريه عن مميًزا دوًما كان البرشي الجنس أن بد ال ذلك، عىل عالوًة
قدمه اصطالح وهو للكمال»، «االستعداد بسمة نتحىلَّ وحدنا أننا وهي أخرى بطريقة
بد ال إنسان كل األصلية، حالته يف السيايس. الفكر وتاريخ التاريخ لفلسفة هنا روسو
وفور أيًضا. وتحسينها بل وحسب، األساسية خصاله تغيري عىل ال القدرة لديه كان أنه
يجعل أن اإلنسان استطاع األخرى، الحيوانات إياها يشاركه أن يُمكن ال عادات تبنِّي
كانوا البرش ألن روسو، رأي ويف شخصيته، سمات من دائمة سمة العادات هذه من
كائنات باعتبارهم للكمال التماًسا تدريجي بشكل بأنفسهم االرتقاء عىل تحديًدا قادرين
املمكن فمن الكائنات، من غريهم عن وحسب مختلفني كونهم من انطالًقا ال أخالقية
اإلنسان بخالف كائن كل ظل سنة، ألف وبعد التغيري. من «تاريًخا» شهدوا قد أنهم
روسو تعبري بحسب األول، جيله بها تحىلَّ التي نفسها الحياتية واألنماط بالغرائز يتسم
مقرتًحا األخرى)، املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال
وحسب يستعرض السالالت تطور علم أن مفادها التي البيولوجية األطروحة بالفعل
قادر الذات، تطوير ملكة المتالكه نظًرا اإلنسان، لكن للكائنات. الفردي التطور تاريخ
من الحيوانات عن يتميز فهو وباملثل للكمال، إيصالها ومحاولة طبيعته تحسني عىل
الذات. إفساد إىل به تؤدي رجعية خطوات يتخذ تجعله التي نفسها للَمَلكة امتالكه حيث
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الداخليتني املنقوصتني للكمال واالستعداد الحرية خصلتي أن إىل روسو انتهى بذا
أننا بد ال أنه روسو افرتض وإذ ممكنًا. البرشي للجنس التاريخي التطور جعلتا
زعم فقد ولوك، وبوفندورف هوبز تصور مما بالحيوانات «شبًها» أكثر كنا بطبيعتنا
بني الفارق من جوانب عدة من أكرب واملتحرض الهمجي الرجل بني الفارق أن أيًضا
السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال األخرى والحيوانات الهمج
الخاصة األفكار مع تتعارض بطريقة بإسهاب تناوله الذي الزعم وهو األخرى)، املبكرة
يظهر بدأ الذي الطبيعي»، «التاريخ الضخم مؤلَّفه يف بوفون قدمها التي نفسه باملوضوع
العمل هذا عىل الثناء يف روسو أسهب الالمساواة» عن «خطاب يف .١٧٤٩ عام الساحة عىل
خاصة أفكاًرا ألهمتْه التي الرؤى من العديد منه استقى حيث املبدع؛ واألدبي العلمي
أنماط وخاصة ككل، لألجناس والتوارثية التكاثرية والهوية الطبيعية، الحياة بتاريخ
خطابه يف روسو من العظيم االهتمام هذا بمثل حِظَي عمل من وما الطبيعة. يف التطور
أن األمر وحقيقة ببوفون. أُعجب كما معارصيه من بأي روسو يُعجب ولم امُلَؤلَّف، كهذا
التاريخ سياق يف التخمينات من مجموعة أنه عىل كبري حد إىل إليه نظر الثاني «الخطاب»
األرض ألصول الطبيعي، التاريخ سياق يف بوفون، رواية غرار عىل واملدني، البرشي
والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال وتحللها ونموها الحيوانات ومولد

األخرى). املبكرة السياسية
الطبيعي التاريخ يبدو قد التي النقطة يف بوفون مع روسو اختلف ذلك، ورغم
بقابلية ا خاصٍّ منظوًرا بتبنِّيه األول املقام يف بهذا قام وقد يتالقيان، أنهما عندها والبرشي
أعرض والتي األخرى، للمخلوقات بوفون وصف مع ا جدٍّ مالئمة رآها التي للتغري جنسنا
الثاني املجلدات يف سيما وال بوفون، بحسب للبرش. دراسته عند مدها عن نفسه بوفون
تجاوزها يتعذر فجوة الطبيعة شقت الطبيعي»، «التاريخ مؤلفه من والرابع والثالث
االرتقاء «ُسلَّم أو الكائنات تسلسل يف نوعيُّ شقٌّ وهو واإلنسان، الحيوانات عاَلَمِي بني
يف روح. أو لعقل المتالكنا نظًرا كلها، الحيوانات عىل البرش تفوق ضمن الذي الطبيعي»
الترشيح عالم تايسون، إدوارد نهج عىل األول املقام يف سريًا لبوفون، َر ُقدِّ ،١٧٦٦ عام
التي الشمبانزي بقردة يتعلق فيما األطروحة هذه وضع عرش، السابع القرن يف اإلنجليزي
الغاب»). «إنسان يعني املاليو بلغة اصطالح (وهو «أورانجوتان» وتايسون هو أسماها
الجنسني هذين تمييز تم حتى العليا، الِقَردة ألغلب ا عامٍّ اسًما االصطالح هذا وصار
وبينما عرش. الثامن القرن سبعينيات يف مالئم نحو عىل التوايل، عىل واآلسيوي، األفريقي
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لبوفون. بورتريه :2-3 شكل

جسمانيٍّا كبري بقْدر البَرش نحُن تُشِبُهنا األورانجوتان ِقَردة أن وبوفون تايسون اعترب
تفتقر دامت ما البرشي للجنس تنتمي أن يستحيل أنها عىل ا أرصَّ الخارجي، شكلها يف
تأييده يف حتى روسو، لكن والكالم. بالتفكري الخاصة البرشية القدرات إىل واضح بشكل
قردة عىل وتطبيقها بوفون أطروحة عارض متفرد، بشكل روحية اإلنسان طبيعة أن
العالم أنحاء شتى يف البرش أنواع تنوع أن زعم حيث الثاني؛ «الخطاب» يف األورانجوتان
أكثر تحوالت جنسنا شهد ربما التطور، من طويلة زمنية فرتة مدار عىل بأنه يوحي
للمناخ املعارصة التغريات بسبب حدثْت التي تلك من له األول» «الجنني عن دراماتيكية
املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال الغذائي النظام أو

األخرى).
التي العقل إعمال قدرة كانت ما بقْدر البرش لدى فطرية تكن لم اللغة أن وبما
إىل اإلشارة بوفون، بعده وِمن تايسون فعل كما بوسعنا، يكن لم اللغة، عنها عربت
إن البرش. عن األورانجوتان قردة دونية عىل دليًال باعتبارها املتحرضين البرش لغات
من كل فيه وقع الذي بالخطأ كبري حد إىل أشبه له، روسو تصور بحسب الخطأ، هذا
املعقد السلوك أن إىل خاطئ بشكل أشاروا عندما وكوندياك ولوك وبوفندورف هوبز
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األورانجوتان قردة أكانت سواء أنه روسو وزعم البرشية. الطبيعة عىل دليل املجتمع يف
كان الذي األمر بالتجربة، إالَّ عليه التدليُل يتسنَّى ال أْمٌر آخر جنًسا أم بدائيني بًرشا
إن الساللة، خصوبة اختبار إجراء للحياة، القابلة لألجناس بوفون لتعريف وفًقا يعني،
(األعمال املخلوق هذا مثل مع امرأة أو رجل بني الجنسية املخالطة عن الناجمة وجدت،
إىل روسو أشار األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة،
الفتقارها كبري حد إىل ذلك ويرجع جنسنا، يف أفراًدا تكن لم القردة أن الواضح من أنه
رده يف أوضح كما روسو، ولكن للكمال. لديها استعداد بوجود الخاصة البرشية للَمَلَكة
حِسب لديه، تحديًدا النقطة هذه انتقد الذي الطبيعي، باملذهب املنادي بونيه شارل عىل
الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال امَلَلَكة بتلك تتمتع القردة تلك أن الجائز من أنه األقل عىل

األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات

هومو أو «أورانجوتان، املعنون تايسون إدوارد كتاب من ١ رقم شكل :3-3 شكل
.(١٦٩٩ (لندن، قزم» شامبنزي ترشيح أو سيلفيسرتيس:
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وجهة وهي آخر، نوع إىل نوع بتحول تقول نظر وجهة أي قط روسو يؤيد لم
أكثر بعد الطبيعي التطور عن الداروينية للرواية املحورية الفكرة ستُمِيس التي النظر
األنواع بثبات االقتناع كل مقتنًعا كان فقد الالمساواة». عن «خطاب نرش من قرن من
نوًعا يكون قد األورانجوتان أن افرتض وعندما هللا، خلقها التي املخلوقات تسلسل يف
وأن منتصبًا، يميش كان املخلوق هذا أن ن خمَّ فقد البدائي، اإلنسان أنواع من محتمًال
العليا. والقردة القردة عن الحيوانية الناحية من متمايًزا كان وأنه بنا، أشبه كان شكله
املؤرخني من وغريه بوفون مقابل ويف اللغة، عىل ا حقٍّ القردة هذه بشأن اهتمامه انصبَّ
عن تعرب اللغة دامت ما أنه، عىل يشدد أن وحسب روسو أراد الترشيح، وعلماء الطبيعيني
جسمانيٍّا تشبهنا التي املخلوقات نعترب أالَّ لنا بد ال تعلمها، ويتعني االجتماعية التقاليد
جنس إىل وحده هذا للسبب تنتمي أنها البنيِّ الواضح للكالم إتقاننا إىل تفتقر لكنها
السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال بالكامل عنا متمايز
بعض لروسو كان األورانجوتان، قردة حول تأمالته ففي ذلك، ومع األخرى). املبكرة
ألن وذلك التطوري؛ األحياء وعلم الطبيعية، لألنثروبولوجيا املبكر التاريخ عىل األثر
فتََحِت وراثيٍّا متطابقة حتى أو متماثلة تكون قد ظاهريٍّا املتمايزة األجناس أن فرضيته
املطاف نهاية يف ستحل التي الخلق، تسلسل يف للروابط تسلسلية عالقة وجود احتمالية
الثامن القرن يف أحد يتخيل لم التحول. فكرة بها وتستبدل الثبات، عن فكرته محل
أحد يفرتض ولم تطورها. مسار يف للتغري عرضة أكثر باعتبارها البرشية الطبيعة عرش
من وما املتحرض. اإلنسان إىل منه الحيوانات إىل بكثري شبًها أقرب الهمجي اإلنسان أن
أحد من للبرش انحداًرا باعتباره البرشي للتاريخ تصوًرا منه أقرب كان روسو قبل أحد
األورانجوتان لقردة بالكامل التخمينية صورته أن تصادف ذلك، عىل عالوة العليا. القردة
أكرب تجريبية بدقة ُرِسَمت الطبيعية حالتهم يف املتكلمني غري الهمج من نوًعا باعتبارها
حتى أْي األقل؛ عىل التالية عام املائتي مدار عىل القردة تلك لسلوك وصف أي من
القرن ستينيات أواخر يف آسيا رشق جنوب يف بها اضطلع التي امليدانية األعمال ظهرت
الرتحال حياة عىل فتعليًقا رودمان. وبيرت ماكينون وجون جالديكاس بريوتي العرشين
املتباعدة، الجنسية وعالقاتها النباتي، الغذائي ونظامها املخلوقات، هذه تعيشها التي
التي االجتماعية الفجوة عىل الضوء روسو سلط كبري، حد إىل الكسولة املنعزلة وحياتها
بينها البيولوجية الشبه أوجه تخفق التي العليا القردة من معينة أنواع وبني بيننا تفصل
الشديدة االختالف أوجه إخفاء يف جيناتها، تركيبة يشء كل فوق ذلك يف بما وبيننا،
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عىل املجتمع من منزوعة البرشية الطبيعة تصوير طريق وعن السلوكية. الخصال يف
الحيوانية بالحدود الخاصة تخميناته فإن استقالليًة، العليا القردة أكثر حالة تشبه أنها
حالتنا بساطة إىل تشري ما بقدر لحيواتنا االجتماعي البعد تعقيد مدى إىل تشري لجنسنا

األصلية.
الطبيعية حالتهم يف البدائيني البرش لدى للكمال استعداد وجود يضمن لم وبالطبع
االختيارات عىل اعتمد الخصلة لهذه «الحقيقي» التطور ألن وذلك األخالقي؛ تطورهم
املجتمعية ملؤسساتهم تبنيهم يف عليها رأيهم استقر قد األفراد أن بد ال التي الفعلية
تغري هناك يكون أن يمكن أنه وحسب الخصلة هذه ضمنت لقد املتعددة. والسياسية
ما بقْدر األخالقي اإلنسان فساد تاريخ مع متسقة وكانت آخر، أو اتجاه يف تراكمي
استخدام ا حقٍّ اإلنسان أساء فقد روسو، وبحسب تطوره. تاريخ مع متوافقة كانت
إنه، بحيث األخرى، املخلوقات جميع مع تََشاَرَكَها التي بالخصال يتعلق فيما حريته
تراجع وبينما أخالقه. فساد إىل أدى مما لذاته؛ وحبه تعاطفه كبت تطوره، مسار خالل
عىل متزايد وبشكل نفسه بالقدر أنفسهم عوَّدوا فقد الطبيعة، عىل الهمج تعويل تدريجيٍّا
بطريقة للكمال األصيل استعداده عن منهم الواحد عربَّ بحيث بعض؛ عىل بعضهم اعتماد
فرضها جديدة لنوازع عبًدا ليكون املجتمع يف اختياره إثر الطبيعية، حريته تتعارضمع
بحسب البرشي»، الجنس «تقويض إىل األمر واقع يف الفرد كمال أدى لقد نفسه. عىل هو
مصائب كل مصدر هو للكمال نمتلكه الذي االستعداد أن يثبت مما روسو؛ إليه انتهى ما
األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال البرش
أدى الذي هو الطبيعي القانون ال بالذات االرتقاء عىل القدرة هذه استغالل سوء كان لقد
الدور لعب ثم ومن مهولة، أخالقية فروق إىل وحسب الجسمانية اختالفاتنا تحول إىل

االجتماعية. الالمساواة تأسيس يف اإلطالق عىل األكرب
أن بد فال الهمج، بني امُلهَملة األوىل الفروق خلقِت التي هي الطبيعة كانت لو
يف الواردة الفقرات من العديد يف األمر. بادئ يف بينهم جمعْت التي هي املصادفة
روسو ن خمَّ اللغات»، أصل عن «مقالة من التاسع الفصل يف وكذا الثاني، «الخطاب»
ال الزالزل أو الربكانية الثورات أو الفيضانات مثل طبيعية وكوارث حوادث ثمة أن
بعضها قريبة مناطق يف وجمعتْهم املنعزلني الهمج بنَي ألَّفْت األول املقام يف أنها بد
الكاملة، األعمال الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال الجزر تشكُّل َعْرب ربما بعض، من
مقربة عىل وبعيشهم األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الخامس؛ املجلد
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املالجئ من وغريها األكواخ وبصنعهم الرتحال، حياة أسالفنا َهَجر بعض، من بعضهم
العائالت، وتكوين التوطن يف رشعوا اخرتاعها، تستدعي الرضورة كانت التي باألدوات
معها مستحدثني البرشي، التاريخ يف األول التحول ِحْقبة استهلُّوا قد يكونون وبهذا
الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال روسو زعم بحسب امللكية، عن بدائية فكرة
إنجلز الحًقا تناولها التي نفسها األفكار غرار عىل األخرى)، املبكرة السياسية والكتابات
هو هذا أن فرض عىل ولكن والدولة». الخاصة وامللكية العائلة «أصل مؤلفه يف بإسهاب
من الهمج حياة أسلوب يف التحول هذا مثل بأن مقتنًعا روسو كان الحال، عليه كان ما
التي القوى ألن فقط ولو نفسها، االجتماعية الالمساواة تطور إىل يُفِيض أن الصعب
من الثاني الفصل يف مالحظته بحسب بعض، مع بعضنا االجتماع عىل أصًال أجربتْنا
عن بعضنا أبعدتْنا أنها بد ال التي تلك تطابق أن يمكن ال اللغات»، أصل عن «مقالة
املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الخامس؛ املجلد الكاملة، (األعمال الحًقا بعض
ال أنفسهم البرش صنع من كانت املجتمع يف املنترشة األخالقية االختالفات إن األخرى).
بسبب وحسب لتنشأ تكن لم االجتماعية والالمساواة املصادفة، أو الطبيعة صنع من

بعض. من بعضنا مقربة عىل عيشنا
«تحديد» ل الهمج اتبعها التي الطريقة من نبعْت أنها روسو، مقرتح بحسب واألرجح،
مستوطناتهم يف أسالفنا، بدأ فعندما معتاد. غري بتواتر يلتقون بدءوا أن فور جريانهم،
إىل يالحظون بدءوا أنهم بد ال يوم، بعد يوًما أنفسهم األشخاص مصادفة يف البدائية،
من تدريجيٍّا أدركوا أنهم بد وال بعض. عن بعضهم ميزتهم التي الخصال تلك ما حدٍّ
ال عامة، وبصفة املثال. سبيل عىل وسامة، أو بالغة أو مهارة األكثر أو األقوى بينهم
أن بد وال الطبيعة. إىل ترجع التي أجسامهم بنية يف الفروق مالحظة يف رشعوا أنهم بد
باعتبارها بها أقروا اآلخرين أن بدا التي السمات ضوء يف ذاته حدد أيًضا إنسان كل
تدريجيٍّا أصبحوا الذين باألشخاص نفسه مقارنة يف رشع أنه بد وال سلوكه. عن ة ُمَعربِّ
ويف الحظها. التي الفروق يف األهمية بعض يرى بدأ أنه بد وال إليه، بالنسبة ألفة أكثر
إىل الطبيعية تبايناِتهم أسالُفنا ل حوَّ غريها، عىل وإعالئها بعينها لخصائص قيمة عزو
اإلعجاب ينالون لو أيًضا وودُّوا جريانهم، مواهب إىل انتباَههم ُفوا وَرصَ أخالقية، فروق
من يملكونه عما تختلف بخصال يتمتعون الذين حسدوا أنهم ويبدو الخاصة. ملهاراتهم
يف بينهم التفريق يف العام للتقدير العادل غري التوزيع بدأ وبذلك احتقروهم؛ أو سمات
االجتماعي اإلنسان فإن ذاته، داخل متقوقًعا الهمجي «يعيش وبينما اجتماعية. طبقات
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الكاملة، (األعمال اآلخرين» نفوس يف إال العيش عىل يقدر وال دوًما، ذاته خارج يعيش
للسمات تصنيفاتهم ويف األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد
الصفات لتمييز األسايس النظام حوَّلوا البدائيني البرش أن بد ال جريانهم، بها حددوا التي
التطورات هذه عن نتج «حيث األخالقية؛ التفضيالت لتصنيف ترتيبي نظام إىل الطبيعية
الكاملة، (األعمال والسعادة» للرباءة قاتلة «توليفات روسو، نص بحسب الجديدة»،
مونتسكيو إىل بالنسبة األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد
ومصالح مشرتكة احتياجات خلقِت اآلخرين احرتام نيل يف الرغبة أن بد ال سميث، أو
بد ال روسو إىل بالنسبة ولكن البدائي، لإلنسان النهمة الرغبات وطأة من فْت خفَّ تجارية
كانت التجارة مزاولة طريق عن الذات لتحسني سعي من يالزمها وما املحاكاة هذه أن
البدائية الحالة يف البرشي الذاتي لالكتفاء االجتماعي التقويض عن مسئولة ذلك من بدًال

لجنسنا.
كلها ِلتتجىلَّ الهمج أسالفنا قدَّرها التي املتعددة البرشية الخصال كانت ما وبالطبع
صفة (وهي قوة بأعظم يتمتعون َمن بينهم ِمن ميزوا أسالفنا أن بد وال عينه. الوقت يف
هو كما اجتماعية صفات (وهي بالغة أو وسامة أكثر أيُّهم يحُكموا أن قبَل جسدية)
السبب نعرف أن الصعب من فإنه روسو رواية وبحسب الذوق)، عىل تعتمد واضح
لكنه غريها. من واالحرتام باإلجالل أجدر الشخصية السمات لبعض األفراد اعتبار وراء
هموا بذلك أنهم بد فال الختالفاتهم، أهمية عزو يف البرش رشع أْن َفْور بأنه مقتنًعا كان
يشري اللتني تحديًدا البدائيني البرش وبالغة براعة إن االجتماعية. مؤسساتهم بتشكيل
أنهما بد ال الثاني «الخطاب» من الثاني الجزء من الفقرات هذه أُوَىل يف روسو إليهما
للمجتمع الحقيقي املؤسس أن بد وال ممكنًا. الشخصية امللكية فكرة تأسيس جعلتا
التي األرض قطعة بأن زعمه لتصديق السذاجة من كاٍف قْدر عىل الناس وجد إذ املدني؛
جريانه مع التعاطي يف وبالغته األرض مع التعامل يف براعتَه استغلَّ ه، تخصُّ سيََّجها
ببعض. بعضنا تربط التي أساسية الحاسمة عالقاتنا أكثر عىل رشعية تصبغ بطريقة

لالرتقاء تطورا والزراعة التعدين أن بد ال الخاصة، امللكية فكرة تأسيس بعد
والذين يملكونها الذين بني األخالقية الفروق زيادة نفسه الوقت ويف األرض، بإنتاجية
متحرضين البرش جعال اللذان هما والفضة الذهب أن الشعراء يرى وبينما يملكونها. ال
الفالسفة البرشي، التاريخ يف الكبري الثاني التحول هنا واصًفا روسو، اتبع البداية، يف
عن والتنقيب الذرة زراعة إبان تقريبًا حدث أنه بد ال التحول هذا بأن يزعمون الذين
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يدمروا لم لكنهم جديدة، احتياجات أرسى بالفعل األوروبيني جعل ما وهو الحديد،
املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال الهمجية أمريكا
عن ما نوًعا مختلفة نظر وجهة تتبنى التي اللغات» أصل عن «مقالة يف األخرى).
التاريخ يف الكبريين َلنْي التحوُّ رواية روسو تجاهل التاسع، فصلها يف البدائي املجتمع
القائمة له املعارصين االسكتلنديني واملؤرخني تريجو غرار عىل مفضًال، لإلنسان، املبكر
تطورنا من والزراعة والرعي الصيد مراحل عىل التعليق التخمني، عىل أساًسا أعمالهم
روسو مالحظة بحسب الرتتيب، عىل واملتحرض والرببري الهمجي اإلنسان يقابلها التي
لكن، األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الخامس؛ املجلد الكاملة، (األعمال
التي مقالته، يف موضع أي يف بوفون أو كوندياك أو لبوفندورف محدد ذكر يوجد ال
«الخطاب» يف لحجته ا جدٍّ املحوري األمر وهو ولوك هوبز رؤى ترتيب عكس تتبع ال
التوريث بفعل واضح بشكل املتوافرة األرض كل خضعت عندما أنه زعم وهنالك، الثاني.
أو ملكيته عىل يحصل أن يستطيع كان أحد من ما امللكية، لحقوق السكان عدد وزيادة
إىل أدت بالتبعية املدني املجتمع حالة أن بد وال اآلخرين. حساب عىل إالَّ رقعتها من يزيد
لم أنهم دام ما الفقراء، من أكرب لخطر عرضة أسالفنا من األثرياء وجعلت الحرب، اندالع
نحو عىل قوي حافز لديهم تشكل لذا، أيًضا؛ وبممتلكاتهم بل بحياتهم، وحسب يُخاِطروا
وتنفذها القانون، يفرضها ظاهريٍّا السالم من لحالة الوصول أجل من للتفاوض خاص
الحصول يف حقوقهم عن تخلَّْوا الفقراء أن بد ال حياتهم، عىل وحفاًظا الرشطة. قوات
باملجتمع، والفصحاء امَلَهرة األفراد تمكَّن وبهذا األثرياء، ممتلكات من نصيب أي عىل
الخامس الفصل يف لوك وصفهم الذين والعقالنيني» «املجتهدين باألشخاص شبًها األقرب
من وحمايتها بالكامل ثروتهم تأمني من الحكومة»، عن الثانية «األطروحة مؤلفه من
املجلد الكاملة، (األعمال نهائي» حقٍّ إىل بارًعا اغتصابًا «أحالِت حيلة مارسوا إذ الغري؛
الفالسفة خطأ ثبت قد كان إذا األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛
توصيفاتهم يف كبري حد إىل دقيِقني ذلك رغم كانوا فقد البرشية، الطبيعة حيال القانونيني
حالة تصور سبق أنه بد ال الخاصة للملكية لوك ر تصوُّ أن فرض عىل البرشي، للتاريخ

ا. حقٍّ له رئيسيٍّا سببًا وكان لهوبز، الحرب
امللكية — البداية يف تبنَّْوها البرش أن بد ال التي للحكومة املتمايزة األشكال إن
روسو، اقرتاح بحسب ظهورها، يف تَِدين كلها — الديمقراطية وحتى واألرستقراطية
الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال تأسيسها إبان السائدة لالمساواة املختلفة للدرجات
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أشكال من شكل كل إن حيث ولكن األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات
بد ال له، والتأسيس األخالقي تفاوتنا عىل املرشوعية إضفاء منه الهدف كان الحكومة
سلطان تدريجيٍّا َع وسَّ أنه بد وال التطور. أنماط من مماثًال نمًطا حالة كل يف اتبع أنه
بني العالقات غالبية تحولت حتى الفقراء، التزامات من زاد نفسه الوقت ويف األثرياء،
يف تأسست التي املؤسسات أن بد وال وعبيد. سادة بني عالقات إىل املجتمع يف البرش
بد وال تعسفية، سلطة لوجود املجال املطاف نهاية يف أفسحت باالتفاق األمر بداية
تَُعْد لم أنها لدرجة ا جدٍّ ثقيلة بأعباء رعاياها تُرِهق أصبحت فرتة بعد الحكومات أن
املدني املجتمع خضع لذا، ضمانه؛ أجل من أقيمت الذي السالم عىل الحفاظ تستطيع
باللجوء السيايسفقط لتطورهم الدورية األزمات من فروا البرش أن بد وال الثوري، للتغري
واالستبداد االستعباد مبادئ من املزيد بتبني امللتوية بالغتهم أقنعتْهم ُجُدد سادة إىل
الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال والثورة الفوىض خضم يف أُُطرها تُوضع التي
قائًال: مؤلفه ختام قرابة هذا عىل روسو علق األخرى). املبكرة السياسية والكتابات
الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال الدائرة» تُغِلق نقطة وأقىص لالمساواة حدٍّ آِخُر «وهنا
حيث جديدة طبيعية حالة تأسست األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات
بدًال تعتمد حالة بل األول، بنقائها ليست طبيعية حالة لكنها لألقوى، والسيادة الهيمنة

املفرط. الفساد عىل ذلك من
يف أَنْتََجْت أنها بد ال التي االجتماعي لتاريخنا الثورية للمراحل التصوير هذا إن
«الرد كتابه يف الحًقا يصفه أن إلنجلز َر ُقدِّ ذلك بعد عليه وقضْت الطغاة حكَم األمر بداية
مهد البرشي للتاريخ جديل تأويل فهو ثم ومن للنفي»، «نفيًا باعتباره دورينج» عىل
لم نفسه ماركس أن األمر وحقيقة اإلطار. نفس يف بماركس الخاص للتأويل الطريق
فيلسوًفا باعتباره لروسو ينظر أن هيجل، شأن شأنه َل، وفضَّ الحكم، هذا عىل قط يوافق
الثورة إبان تحقيقها كان التي للبرش املجردة الطبيعية الحقوق تجاه ملتزًما تنويريٍّا
«خطاب قرأ قد كان لو لكن، الربجوازية. للطبقة سيايس بانتصار إيذان بمثابة الفرنسية
وجود الحظ لربما تحديًدا، منه الثاني للجزء إنجلز أوالها التي بالعناية الالمساواة» عن
مفهومه من مدهش بشكل قريبة االجتماعية والالمساواة الشخصية امللكية لتطور نظرية
حكُم وطأِتِه من خفف الطبقية الرصاعات من تتابًعا باعتباره التاريخ عن الشخيص
يف كان كما للمجتمع تفسريه يف ا جدٍّ ماركسيٍّا ثانيًة روسو يكن لم األيديولوجي. القانون

الثاني. «الخطاب» من الختامية الصفحات
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تصور ماركس، من النقيض عىل روسو، أن االعتبار يف نضع أن ينبغي ذلك، رغم
تاريخ طرح أفكاره من الهدف يكن لم الالمساواة. ألصول «تخميني» كاستعراض حجته
من للمايض وصفه استقى وقد البرشية، للطبيعة نظرية وضع كان ما بقدر للبرشية
األساسية السمات أن يرى روسو وكان جنسنا. عليها أصبح التي األخالقية للحالة فهمه
السمات عن بمعزل نتأملها أن باإلمكان كان إذا فقط عنها الكشف يمكن لطبيعتنا
من بدًال املواطن، من الطبيعي اإلنسان نزع ينبغي بحيث لسلوكنا، السطحية املعارصة
منظور خالل من بحثه بدأ روسو إن وحيث الهمجي. من املتحرض اإلنسان يتشكل أن
عىل القائمة املايض صورة لبناء محاولته تعتمد أالَّ املنطقي فمن للبرشية، الحالية الحالة
الحقائق كل ى نحَّ قد أنه إىل أشار فقد فعلية. ألحداث تاريخ أي عىل كثريًا االفرتاض
األخرى)؛ املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال جانبًا
لتفسري وتسعى تاريخية، ال افرتاضية استقصاءاته وكانت املسألة. عىل تؤثر ال إنها حيث
عرضها التي الطبيعة الحالة كانت ولذا الفعيل. أصلها تؤكد أن دون األشياء طبيعة
نقطُة تكن ولم للمجتمع، الفاسدة السمات منه أُْقِصيَت خياليٍّا عامًلا باعتبارها مصممة
بل حال، أي عىل محدودة معلومات سوى منه يتبقَّ لم الذي السحيق املاَيض انطالِقِه
الالمساواة» عن «خطاب صيغ لقد املعرفة. تمام جميًعا نعرفه الذي الحارض العاَلم
ُطِرَحْت البرشية للطبيعة كنظرية أكرب وبقدر البرشي للجنس عام كتاريخ أقل بقدر
روسو وصفهم الذين املنعزلني الهمج عىل العثور املرجح من يكن ولم تاريخ، شكل يف
السحيق املايض يف عاشوا الذين البدائيني البرش بني الحديث اإلنسان أسالف بأنهم
ولوك. وبوفندورف لهوبز كليٍّا الحديثة الكائنات عىل العثور املستبعد من كان كما تماًما
عن نظرية طرح استطاع لكنه ا، حقٍّ قط طبيعي إنسان هناك يكن لم بأنه روسو آمن
الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال الشخصية هذه مثل إىل نسبًة األخالقي تغرينا

األخرى). املبكرة السياسية والكتابات
أن يُجِدي لن أنه املنطقي فمن خيال، محض الطبيعية الحالة كانت إذا بالطبع
(األعمال مقالته يف حاشية أطول يف نفسه روسو أوضح كما وذلك إليها، العودة نحاول
روسو وزعم األخرى). املبكرة السياسية والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة،
(األعمال قط» للوراء خطوة تخطو ال البرشية «الطبيعة أن «محاورات» مؤلفه يف الحًقا
فيما استعادتها يمكننا ال حتى املفقودة براءتنا نهجر إن وما األول). املجلد الكاملة،
روسو يصفه فيما نشأ أنه بد ال الذي البدائي املجتمع من النوع هذا وحتى بعُد.
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والكتابات الخطابات الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال واستقراًرا» سعادة الِحَقب «أكثر ب
استعادته. يف املتحرض اإلنسان يأمل أن يمكن ال مجتمًعا كان األخرى) املبكرة السياسية
بعضهم ووئام سالم ويف ببساطة فيها يعيشون أسالفنا كان التي البدائية الحالة تلك إن
الزمانني. عنارصمن وتحوي وحارضواقعي، خيايل ماٍض بني ما مكان يف بعضهي مع
لكن يفارقوها، أال لهم األفضل من كان لربما الحالة، هذه يف عاشوا قد البرش كان ولو
تقدم لم الحارض من املستخلصة والحالة استعادته، املستحيل من ُفِقَد الذي العالم
إىل ه املوجَّ الهجوم عىل رده يف اتضح وكما القادمة. لألجيال املالئمة األخالقية املبادئ
من الطبيعية، حالتنا إىل العودة محاولتنا يف ستانيسواف، امَلِلك ِقبَل من األول «الخطاب»
بادعاء الفاسد املجتمع رشور محو باإلمكان وليس والدمار، الفوىض يف نغرق أن املمكن

الجهل.
يف ولوك وبوفندورف لهوبز السياسية املبادئ بعض روسو وظف الطريقة بهذه
ال تماًما، دقيقة رواية طرحت أفكارهم أن يرى كان فقد الالمساواة. ألصول مناقشته
التعاقدية الصالت وأن عليه، كان أنه بد ال الذي النحو عىل ملاضينا بل الحقة، اللتزاماتنا
كيف تفسري عىل ساعدت املفكرين من وغريهم هؤالء من كلٍّ نظريات يف عرضت التي
أنه روسو اعتقد ذلك، ومع أخالقيٍّا. أفسدتْهم التي االتفاقات هذه إبرام للبرش تسنَّى
يكن لم أنفسهم، عىل األفراد فرضها البرش أفسدت التي االجتماعية األعراف أن بما
من مؤسسات يقيموا أن الفاسدة، املجتمعات يف حتى قط، إليهم بالنسبة املستحيل من
تحسني عىل قدرتنا فإن رجعة، بال الطبيعية حريتنا ضاعت وإذا بالكلية. مختلف نوع
االجتماعي» «العقد يف الحًقا يزعم وكما مساس، دون ظلت أخرى، ناحية من أنفسنا،
بشكل تقييًدا أقل األخالقية عالقاتنا يف املمكن فإن عرش)، الثاني الفصل الثالث، (الكتاب
بطريقة للكمال االستعداد َمَلَكة استخدام أساء اإلنسان أن بد ال مفرتض. هو مما حادٍّ
إذا لكن، الحضارة. إىل الهمجية من وانتقل الخاصة، للملكية أسس عندما حريته قيدت
األخطاء تصحيح باإلمكان لكان الحال، بطبيعة للكمال باستعداد يتمتع اإلنسان كان
روسو، تخيلها كما العتيقة الجمهوريات يف عليها. والتغلب نظريٍّا األقل عىل اقرتفها التي
سياسيٍّا ومتساوين أخالقيٍّا أحراًرا املواطنني جعل إطار يف املتحرضة املجتمعات تشكلت
يمكن التي الطريقة عىل انتباهه روسو ركز االجتماعي»، «العقد ويف القانون، مظلة تحت
كما الحديث، العالم يف واملساواة الحرية هذه مثل تراعي بديلة مؤسسات إقامة بها

جنيف. دستور داخل األوقات من وقت يف تأسست
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والثاني األول «الخطاب» خالل من وتحديًدا عرش، الثامن القرن خمسينيات أوائل يف
للتنوير كناقد أوروبا أرجاء شتى يف روسو صيت ذاع الفرنسية»، املوسيقى عن و«رسالة
معارصيه أبرز من املوضوَعنْي هذَيْن تناولت التي كتاباته تَُقرِّبه لم املدني. واملجتمع
وشجب السيايس، والظلم الدينية الوثنية ضد حمالتهم يف لهم مساندته توقعوا الذين
للرتويج ظاهره يف الرجعي روسو سعي — العاملية الثقافة دعاة رائد وهو — فولتري
سميث، آدم عارض ،١٧٥٦ عام يف ذلك، عىل عالوة الرببرية. للحياة العودة لرضورة
أخالقيٍّا امُلَهذَّبَة واملؤسسات عرش الثامن القرن يف التجاري املجتمع دعاة أبرز أمىس الذي
عنه عرب الذي الحضارة عىل الهمجية تفضيل أيًضا ريفيو إدنربه مجلة يف به، املرتبطة
املفكرين من وغريهما وسميث فولتري أن حني ويف الثاني. «الخطاب» يف تحديًدا روسو
بدا للبرش، األخالقي التطور يف تسهم أن يمكن واقتصادية وسياسية تربوية برامج قدموا
سميث الحظ وكما ذلك، ومع أشكاله. بكل للتطور عدوٍّا التوجه، لهذا معارضته يف روسو،
وأقر جنيف، لجمهورية العمل هذا روسو كرَّس فقد الثاني، «الخطاب» عىل تعليقاته يف
روسو أعلن وقد الدولة. هذه يف مواطنًا كونُه عليه خلعه الذي بالرشف العميق باإلحساس
اشتكى أنه ورغم أيًضا، األول «الخطاب» عنوان بصفحة والجمهورية املدنية هويته عن
وباملدينة بأصوله فخوًرا روسو ظل دستورهم، مبادئ خانوا معارصيه أن من الحًقا
عىل مبادئه وطنه أبناء بعض استنكر أن بعد حتى األوىل، حماساته جذوة أشعلت التي

للفتن. مثرية أنها اعتبار
النظر وجهَة عرش الثامن القرن يف الشخصيات أبرز من غريه من أكثر روسو أيد
القديمة. اليونان من استقاها والتي واألخالق السياسة بني عالقة بوجود تقول التي
فساد إىل املعارصين البندقية أهايل أخالق فساد عزو باإلمكان كان إذا أنه وافرتض
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السياسية للجرائم كبري حد إىل يرجع باملثل الشعوب من غريهم فساد فإن حكومتهم،
يتعقب أن روسو حاول األوىل، كتاباته ويف حكوماتهم. تمارسهما اللذين واالضطهاد
من تاريخيٍّا تباعًدا وأكثر أوسع زمنية فرتات مدار عىل األخالقي االنحطاط ذلك أصول
أزمة دامت ما بأنه قناعة عىل كان لقد الراهن. السيايس للظلم الفلسفي التجريد خالل
الدول فإن سياسية، ظروف خلقتْها املعارصة الحكومات أغلب ظل يف الحديث اإلنسان
سلوًكا ينتهجون مواطنيها جعل املقابل يف يمكنها مغايرة سياسية مبادئ تتبنَّى التي
االجتماعي» «العقد مؤلفه ويف الرذيلة. محل الفضيلة إحالل عنه ض يتمخَّ مما أفضل؛
السيايس لالجتماع ملهًما سيناريو ذلك عىل بناءً روسو رسم ،١٧٦٢ عام ربيع يف املنشور
والحقيقة والثاني. األول «الخطاب» يف املدني للمجتمع رؤيته عن طبعه يف تماًما يختلف
الالمساواة» عن «خطاب ل املحورية الفكرة يتناول أنه يبدو االجتماعي» «العقد أن
بني يجمع السيايس لالجتماع لعقد العامة الخطوط يرسم حيث عكسية؛ بطريقة ولكن
تدعم التي العادلة العامة املشاركة قيم عىل ويحافظ يفرقهم، أن من بدًال املواطنني
األخالقي الفساد مراحل قبل من روسو عرض أن وبعد تدمرها. أن من بدًال حريتهم
ولكن السابقة لحجته توجيهي نحو عىل بالتفصيل هنا طرح املدني، املجتمع يف للبرش
عىل املواطنني لحصول الرضورية للمؤسسات صورة رسم طريق عن عكيس بشكل
مالئمة مختلفة بأشكال الرشعية السياسية للسلطة الدستورية األسس وبوضع حريتهم.
شجب لها بانتمائه فخًرا جنيف جمهورية مواطني أكثر استطاع املتباينة، للظروف
التي للدول مخطط تقديم نفسه الوقت ويف عرصه، يف الحاكمة امللكية االستبدادية النظم
أنفسهم يحكموا كي مًعا رعاياها تجمع خالل من السياسية الفضيلة فيها تتحقق ربما

بأنفسهم.
أعمال بني من اقتباًسا األكثر وربما االجتماعي»، «العقد من األشهر العبارة تظهر
تمهيدية قصرية فقرات ثالث بعد األول، الكتاب من األول الفصل بداية يف كلها، روسو
منطلق من ال واملنفعة، والعدالة الحق مسائل تناول تخوِّله التي خربته روسو فيها أرىس
صاحب فهو ثم ومن حرة، دولة مواطني أو أبناء أحد ألنه ولكن ًعا، ُمَرشِّ أو أمريًا كونه
يف إيرادها السابق السيايس لتحولنا الرهيبة امللحمة يوجز وكأنه روسو قال فيها. سيادة
بالقيود.» مكان كل يف مكبَّل ولكنه حرٍّا، اإلنسان «يولد الالمساواة»: عن «خطاب عمله
ا جدٍّ شبيهة موضوعات األمر واقع يف االجتماعي» «العقد من األوىل الفصول تتناول
لبيان أخرى مرة تسعى إنها حيث من الثاني، «الخطاب» عليها يرتكز التي باملوضوعات
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جنيف» «مخطوطة روسو ملؤلَّف األول الكتاب من الثالث الفصل من صفحة :1-4 شكل
االجتماعي». «العقد كتاب من األول الكتاب من األول للفصل االفتتاحية الفقرة تتضمن التي

العائلة مستوى عىل سواء املدني، للمجتمع طبيعي أساس هناك يكون أن يمكن ال أنه
الحق أن روسو زعم الوحشية. القوة استخدام من نابع مفرتض حق أي مستوى عىل أو
أي تُقدِّم ال الجسمانية اختالفاتنا أن ذلك قبَل زعم كما القوة، من ينبع أن يمكن ال
سيكون حق هو فإنَّما الحق، تخلق أن للقوة كان وإذا األخالقية. تفاوتاتنا عىل مسوغ
ر تَوفُّ فْوَر رشعي ترصف إىل العصيان َل ولتََحوَّ القوة، نزعة يف تغري كل شأن شأنه عابًرا
والفصل «املواطن»، كتابه من والسادس الخامس الفصلني يف هوبز وزعم كافية. قوة
ما يتالزما، أن بد ال والحق القوة أن أخرى مواضع ويف «ليفايثن»، من عرش الثامن
ليست لتطبيقها) الالزمة الوسيلة (أي «السيف» دون من القوانني) (أي «الكلمات» دامت
والسلطة القوة بني التمييز روسو كرر االجتماعي» «العقد يف ولكن كاٍف. بشكل ملزمة
باملرة الكثري يعني يكن لم أمر وهو (auctoritasو potestas الالتينية اللغة يف (وهما

الرومانية. الجمهورية مواطني إىل بالنسبة الكثري عنَى ولكنه هوبز، إىل بالنسبة
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أيًضا االجتماعي» «العقد يف واألخالق الطبيعة بني للتمييز روسو ذكر إعادة إن
وقبل الدولة. يف املواطنني بني للعالقات كنموذج عملت األرسية الروابط أن ينكر جعلته
الفرق عىل بالفعل أرسطو علق «السياسة»، ملؤلَّفه األول الكتاب ويف عام، بألَفْي ذلك
الرعايا بني األساسية واملساواة األرسة أفراد بني تربط التي املنصفة غري الصالت بني
من كل يف روسو، وأقر — الطوعي ثم ومن — السيايس االجتماع سياق يف والُحكام
السيايس»، االقتصاد عن «خطاب من األوىل الصفحات يف وخاصة االجتماعي»، «العقد
أرسطو قاله ما صياغة يعيد وبأنه املوضوع، هذا بخصوص أرسطو إىل بشدة يدين بأنه
عن «خطاب يف والخاص العام النطاقنْي بني مقابلته أن والواقع بعيد. حد إىل بالفعل
الحكومة» عن الثانية «األطروحة يف أورده الذي لوك تمييز أيًضا تتبع السيايس» االقتصاد
األمر بادئ يف روسو وضع لوك، شأن فشأنه األبوية؛ والسلطة السياسية السلطة بني
أورده الذي للصواب» املضاد «النظام ب وصفه ما تفنيد أجل من هذا الخاص تمييزه
أرسطو أن روسو زعم الذي للملوك» الطبيعية «السلطة كتابه يف فيلمر روبرت السري
االجتماعي العقد الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال أيًضا سريفضه لكان عليه اطلع إذا
اعتقادهما ولوك أرسطو من كالٍّ روسو شارك لقد أخرى). متأخرة سياسية وكتابات
ولم بينهم فيما باالتفاق تأسست أخالقيٍّا متساوين أشخاص بني الرشعية الحكومة بأن
السياسية كتاباته عن يقل ال وبقْدر االجتماعي»، «العقد ويف طبيعي، بشكل تُكتسب
— املدني املجتمع يف اإلنسان أخيه عىل اإلنسان سلطة أن عىل ا مرصٍّ روسو كان السابقة،

بالرضورة. ال باالختيار تتأسس، أن بها وحريٌّ تأسست، — بالرش أو بالخري سواء
بأسلوب الجليلة األفكار هذه عن روسو َ عربَّ مؤلفه، من والثالث الثاني الفصلني يف
منطق تفنيد الثورية محاولته عرب جديًدا زخًما عليها خلع فقد ثم ومن مميز، جديد
جروشيوس فلسفة وأثارت هو. استوعبه كما عليه، السابق بأكمله االجتماعي العقد تقليد
«الخطاب» يف ولوك وبوفندورف هوبز فلسفة قبل من فعلت كما ثائرته، هنا تحديًدا
التأسيس إىل أدت التي هي الرعايا موافقة أنَّ إىل جروشيوس أشار فبينما الثاني.
الُكتَّاب من وغريه شيرشون نهج عىل سائًرا ، حاجَّ فقد السياسية، للسلطة الصحيح
،١٦٢٥ عام يف ظهر الذي األول) (الباب والسالم» الحرب قانونية «عن مؤلفه يف القدماء،
عبًدا نفسه من الفرد جعل بالضبط تشبه امللوك أحد طاعة عىل بأكمله شعب موافقة أن
ولم يرتضيه. سيد إىل األبد إىل نقلها أو حريته عن التنازل بواسطة أي طواعيًة؛ لغريه
مفادها التي األطروحة طرح يف أيًضا، وبوفندورف هوبز بل وحده، جروشيوس يكن
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من للدولة، الرشعي التأسيس إىل أدى لحاكمهم الطوعي الجموع أو األفراد خضوع أن
رجعة ال للحقوق نقل بواسطة مطلقة سلطة إىل الرعايا طاعة تخويل أو إجازة خالل
عىل سلطتهم عن التنازل املهزومني للمقاتلني يمكن أنه عىل جروشيوس وأرص فيه.
عالقة األمر واقع يف الحرب أن حقيقة بذلك متجاهلني عليهم، املنترصين للغزاة أنفسهم
تقليد عليه يقوم الذي األسايس االفرتاض روسو رفض ولذا أشخاص؛ بني ال دول بني
هوبز وبتعبري — بحسبه فيه جوهري فارق هناك يكن لم الذي قبله، االجتماعي العقد
االستحواذ طريق عن تُكتََسب التي والسيادة الناس بموافقة تُكتسب التي السيادة بني —
أو هي كانت فقد محدودة، غري كانت الدولة سلطة أن رغم أنه هوبز زعم الغزو. أو
رعاياه يمثل ممثل مجرد الشعب، إلرادة ممثل أو مقام قائم أو وكيل مجرد الحاكم
الفصل (ليفايثن، باسمهم يقدمه عرض لكل الحقيقيون املؤلفون بالتبعية هم الذين

عرش). السادس
الحديث، القانوني للترشيع األساس حجر هذه الطوعي الخضوع فكرة روسو اعترب
عن «خطاب يف البرشية الطبيعة بشأن املغلوطة وأفكارها الجائرة عواقبها شجب وإذ
مختلفة رواية ويقرتح رشعيتها، يف يطعن االجتماعي»، «العقد يف اآلن، نراه الالمساواة»،
جروشيوس اقرتف لقد ملواطنيها. الجمعي االختيار عرب الدولة سلطة لتدعيم تماًما
الخاصة فلسفاتهم يف أساسيني خطأين االجتماعي العقد بفكرة املؤمنني من وأتباعه
االجتماعي العقد بني الخلط هو: األول الخطأ روسو. ظن بحسب الطوعي، بالخضوع
الحكومة، وتأسيس السيادة تأسيس أن فرض عىل الخضوع، وعقد بالدولة الخاص
يف حاجَّ وكما اآلخر. عن أحدهما يختلف ال ومسئولياتهما، أساسهما فهم أساءوا اللتني
وفًقا الحكومة تتشكل ال االجتماعي»، «العقد يف الثالث الكتاب من عرش السادس الفصل
اختار وعندما امللك. إىل للشعب التي تتجزأ ال التي السيادة تمرير قط يجوز وال لعقد،
للضمري تأنيب أي يُبِد لم عرش، الثالث لويس للملك إبداعاته أعظم إهداء جروشيوس
نهاية يف له ناقمة إضافة يف روسو زعم بحسب حقوقهم، جميَع الناَس سلَب عندما
الفكري تاريخه بني واضح بشكل مقابلة يرسم الذي األمر الثاني، بالكتاب الثاني الفصل
الثروة، إىل تؤدي ال الحقيقة إن روسو قال بوضوح. ملصلحته الخادم سلفه وتاريخ
يعطون وال الجامعة، يف أستاذية كريس يعطونه أو سفريًا أحد من يجعلون ال والناس
التي العملية يف للدولة الرشعي التأسيس دور تحديد من وبدًال تقاعديٍّا. معاًشا أحًدا
التي العملية جروشيوس حدد لو األفضل من كان للملك، مقاليدهم الناس يُسلِّم بموجبها
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«األساس يكمن روسو، ترصيح بحسب هذا، يف ألن وذلك شعبًا؛ الشعب بموجبها يصبح
الخامس). الفصل األول، الكتاب االجتماعي، (العقد للمجتمع» الحقيقي

بدوره وارتكبه روسو، إليه وأشار جروشيوس فيه وقع الذي الثاني الخطأ كان
عن جماعات أو فرادى تنازلوا ربما األشخاص أن افرتاضه هو باملثل، وبوفندورف هوبز
تخلٍّ الحرية عن التخيل فإن العكس، عىل حاكمهم. إلرادة بإرادتهم بخضوعهم حريتهم
الذي العقد إن سلوكنا. من لألخالق نزٌع وبالتايل روسو، ترصيح بحسب برشيتنا، عن
وذلك وباطل؛ واٍه العمياء للطاعة أخرى ناحية ومن املطلقة، للسلطة ناحية، من يرسخ،
األداء يف نفسه مع تعارض يف فيه املشارك ويضع الحرية، من العبودية يستقي ألنه
النقد هذا يف الرابع). الفصل األول، الكتاب االجتماعي، (العقد الخاصة إلرادته املفرتض
الواردة الحجة عىل روسو وافق جروشيوس، آراء ضد تحديًدا ه واملوجَّ الطوعية، للعبودية
ال اإلنسان أن مفادها التي للوك الحكومة» عن الثانية «األطروحة من الرابع الفصل يف
هذا يف األسايس مصدره لكن إرادته. بمحض أحد ألي عبًدا نفسه من يجعل أن يمكن
الفرنيس الهوجونوتي ع امُلَرشِّ باربرياك، جون كان ما بقدر نفسه لوك يكن لم الشأن
الذي وبوفندورف، جروشيوس من لكل األساسية السياسية الكتابات ومحرر املعروف
«عن جروشيوس لعمل (ترجمته عمَله إلهدائه االجتماعي» «العقد يف أيًضا روسو وبَّخه
يف ووارب تردد لكنه إنجلرتا)، ملك األول (جورج امللوك ألحد والسالم») الحرب قانونية
أرفقها التي الضخمة املالحظات بني ومن سيِدِه. حفيظة إلثارة تفاديًا ذلك عن التعبري
املنشور واألمم» الطبيعة «قانون بوفندورف ملؤلف امُلْحَكمة الفرنسية نسخته يف باربرياك
إىل أملحْت التي السابع، بالباب الثامن الفصل إىل املضافة املالحظة ،١٧٠٦ عام مرة ألول
نفسه يُْخِضع بحيث حريته عن يتنازل أن يمكن إنسان من «ما بأنه السابق لوك زْعم
لنفسه سلطان ال التي حياته من تخلصه بمثابة سيكون ذلك ألن تعسفية؛ لسلطة بالكلية
كان االجتماعي»، و«العقد الالمساواة» عن «خطاب من كل يف النقدية تأمالته يف عليها.»
ومن وبوفندورف، جروشيوس من كل أعمال عىل باربرياك لتعليقات بالكثري روسو يَِدين
عىل باربرياك تعليقات عرب األمر بادئ يف تمت بلوك األقل عىل األوىل معرفته أن الواضح
لنقد باربرياك نسخة بتطوير روسو قام تحديًدا، االجتماعي» «العقد ويف بوفندورف.
تم التي الحديثة السياسية الفلسفة أسس تحدي بغية الطوعية؛ للعبودية الشخيص لوك
الجمعي اإلدراك يضمن لكي هنا اصطالحاتها ُمَوظًِّفا عرش، السابع القرن يف وضعها
الكثري روسو بنى ولقد للملك. أنفسهم بإخضاع لهم املتعمد القرار ال لحريتهم، للناس
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جروشيوس مع خالفه عىل االجتماعي» «العقد يف والسيادة واملساواة الحرية أفكار من
وهوبز. وبوفندورف

بأن االعتقاد استقر روسو، تصوره كما ، الطوعيِّ التخميني التقليد هذا قلب يف
ممارسة وكانت لحمايتهم. دولة إىل بحاجة الحال بطبيعة كانوا لهم سيد ال الذين البرش
هؤالء يحصل حتى إنه بحيث للخطر، الشخيصلألفراد األمان تُعرض املقيدة غري الحرية
التنازل عليهم يتعني كان حريتهم، من أهم — حقٍّ عن — اعتربوه الذي األمان عىل األفراد
بينهم، فيما السالم لحفظ السالح وقوة القانون بموجب مخوَّلة لسلطة حقوقهم عن
اإلرادي التنازل وحسب الدولة يف املواطنة تتطلب ولم األعداء. خطر إبعاد عىل عالوة
الجميع، عىل للحاكم الظاهري التفوق لتأسيس ولكن حريته، عن شخص كل جانب من
يف سياسيني. وخضوع تسلط إىل البرش كل بني الطبيعية املساواة املواطنة تلك َحوََّلت
يقلب أن روسو حاول االجتماعي»، «العقد ل األول الكتاب من والتاسع الثامن الفصلني
حالة إىل الطبيعية الحالة من املالئم انتقالنا إن عقب. عىل رأًسا االفرتاضات هذه كل
تحقيقها عليه يتعني بل روسو، زعم بحسب الحقيقية، حريتنا يكِبَت أالَّ يجب التحرض
هذا س يُؤسِّ أن ينبغي وال أنفسنا. عىل نوجبه لقانون خضوع إىل لدينا الغرائز بتحويل
العكس، عىل املزعومة. الطبيعية ملساواتنا تجاوزه يف للخضوع هرمية مبادئ االنتقال
أو القوة إىل املستندة الطبيعية المساواتنا محل والقانونية األخالقية املساواة يحل فهو
واملساواة الحرية — املبدأين هذين بني روسو يشرتطها التي والصالت وحسب. الذكاء

االجتماعي». «العقد عمله يف املحورية األفكار أغلب تمثل التي هي —
الثاني الكتاب من السابع والفصل األول الكتاب من الثامن الفصل يف أوضح وكما
تغري عنه ينتج لرعاياها املشرتك باالتفاق الدولة تأسيس فإن االجتماعي»، «العقد من
عن التنازل بأهمية يتعلق فيما هنا يُوَصف الذي التحول وهو اإلنسان؛ يف ملحوظ
يف روسو صوره والذي التحول، هذا عن نتج الذي شخص لكل الطبيعي االستقالل
والرذيلة. األخالقي الفساد إىل أدت مدمرة خطوة باعتباره الالمساواة» عن «خطاب
من أسوأ أزمة إىل يفيض ما كثريًا للبرش الجديدة الحالة استغالل سوء أن وبالزعم
عىل شدد ذلك من بدًال هنا لكنه السابقة، حجته جوهر إىل روسو أملح األصلية، حالتهم
يتأسس ثم ومن االجتماعي، العقد يُربَم عندما التغيري، لهذا والسامية َفة امُلَرشِّ الروح
امتلكها ربما التي الطبيعية الحرية عن وعوًضا السليم. النحو عىل املدني، املجتمع
وصف ويمكن وأخالقية؛ مدنية حرية البرش يكتسب املدني، املجتمع غياب يف البرش
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القوانني بطاعة بإلزامهم الثانية، تجعلهم بينما العامة، اإلرادة بفعل مقيدة بأنها األوىل
األصلية الحرية وصف أن وبعد ا. حقٍّ أنفسهم أسياد وضعها، يف جميًعا شاركوا التي
علينا السيطرة وغياب الحرة باإلرادة يتعلق فيما الالمساواة» عن «خطاب يف للبرشية
ألعماله املتابعني ُقرَّاءه روسو يُرِبك أن وحسب املمكن من كان الحيوانية، غرائزنا بفعل
الغرائز. هذه ملثل عبودية أنها عىل اآلن يصورها التي الطبيعية للحرية الجديد بتعريفه
الحالة ذكر عىل مطلًقا االجتماعي» «العقد يأتي ال الثاني، «الخطاب» من النقيض وعىل
الكثري يذكر ولم قليلة، الخصوص وجه عىل الحيوانات عن وتعليقاته للبرش، الطبيعية

السابقة. مناقشته يف فعل كما الحميدة خصالها عن
أن إثبات يف يأمل كان فقد مختلًفا. اآلن أصبح روسو حجة من الغرض لكن
كبري بشكل حريتهم من تزيد أن املمكن من الذاتي الحكم يف للبرش الجمعية املشاركة
باملقيدة هنا املوصوفة األصلية، حالتهم يف للهمج الطبيعي االستقالل يكفله ما يتجاوز
يف بينما اآلخرين، عىل باعتمادهم خارجيٍّا أيًضا مقيدة تكن لم إن بغرائزهم، داخليٍّا
بخالف غرائزهم. تحكمهم لم البدائيني البرش أن روسو زعم الالمساواة» عن «خطاب
بني األسايس االجتماع عقد روسو َر َصوَّ قبله، االجتماعي العقد بفكرة املؤمنني املفكرين
العقد، هذا غياب يف بال عىل لهم لتخطر تكن لم طموحات تحقيقهم سياق يف البرش
يستنكرونها التي بعض، عىل بعضهم لسيطرة الخضوع دون العيش حرية إن بحيث
شخصيات املواطنون يكتسب حيث فقدانها، عند آخر إيجابيٍّا بُْعًدا تجلب الحال، بطبيعة
زعم من النقيض وعىل املنعزلون. الهمج يتخيلها أن يمكن ال تعاونية ومصالح أخالقية
لها الحاكم إصدار يُقيِّد التي القوانني، «صمت» يف تتمثل الدولة يف الحرية بأن هوبز
والحرية القوانني أن روسو اعتقد بطاعتها، إلزامهم خالل من األشخاص حرية بالتبعية
لها، الخاضعون أيًضا وضعها يف يشارك أن رشيطة مًعا ُقُدًما تَْمِضيَا أن املمكن من
هوبز إىل بالنسبة الحرية وبينما املواطنني. عموم عن ينفصم أو الحاكم بذلك يعلو فال
الحرية فإن حاكمهم، إىل الطبيعية حقوَقهم البرش إحالة خالل من السلطة بها تُستبَدل
من بدًال الدولة داخل تُكتََسب أنفسهم، املواطنون يحكم أن رشيطة روسو، إىل بالنسبة
اإلنسان بقوانينها تلزم التي القديمة الجمهورية للُمثُل اللجوء وبهذا منها. تُصان أْن
بما للسيادة الحديثة النظرية تعريف إعادة إىل روسو سعى املتحررة، املدن يف الحر
تحديًدا. هدمه أجل من وضعْت ما الستعادة ألفاظها استحضار يتم بحيث يناقضها

ِغنَى ال فاملساواة الرشعية، الدولة عن روسو ملفهوم محورية الحرية كانت إذا
األول الكتاب من التاسع الفصل يف سيما وال زعمه، بحسب الحرية، لتحصيل عنها

78



واملواطنة والفضيلة الحرية

غري للتوزيع السلبية اآلثار شجب وكما الثاني. الكتاب من عرش الحادي والفصل
فْرَط االجتماعي» «العقد يف بشدة عارض فقد الثاني، «الخطاب» يف للملكية املتكافئ
الحرية تُعَرض حيث العام» للصالح ًرا «مدمِّ منهما كالٍّ يرى اللذين الفقر وفْرَط الثراء
لرفقة طلبًا حريتهم عن بائعوها ويتخىلَّ الطغاة، سلطات من مشرتوها فيزيد املزاد، يف
وبالطبع السياسية، روسو كتابات جميع يف بإرصار تواتًرا األفكار أكثر ولعل الطغاة.
بني والخضوع التبعية عالقات إنهاء يف رغبته يف تجلت أيًضا، الشخصية حياته يف
الحياة، يف مكانهم يربحون ال وتجعلهم األشخاص عىل تسيطر التي العالقات تلك البرش،
كتابه من الثاني الكتاب يف روسو زعم بحسب البرش، عىل االعتماد إن حريتهم. وتدمر
عىل االعتماد عن له تمييًزا الرتبية)، عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال «إميل»
أن من الرغم وعىل سواء. حدٍّ عىل والعبد السيد فيفسد الرذائل، كل يف يتسبب األشياء،
يتعني أنه عىل ا مرصٍّ ظل فقد للحرية، عنها غنى ال املساواة بأن قناعة عىل كان روسو
كما إلغائها، إىل قط يسَع لم الخاصة، للملكية نْقده ة ِحدَّ ورغم لذَاِتها. وراءَها السعُي
العالم أن تصور أنه ذلك يف سببه وكان بعده؛ من االجتماع علماء من أجيال ستحاول
مبدأ مع رصاع يف يدخل املساواة مبدأ يجعل أن املمكن من الخاصة امللكية منه املنزوع
خضوعهم فإن وسعيهم، عملهم خالل من املمتلكات حيازة من األفراد ُمنع فإذا الحرية.
وألنه قبل. ذي من بأقل حريتهم تُكبََت ولن الدولة، إىل األثرياء من وحسب سينتقل
أقر فقد أنفسهم، عىل البرش اعتماد عىل دليل األرايض من املحدودة امللكيات أن اعترب
هي «امللكية أن الحظ السيايس» االقتصاد عن «خطاب ويف الزراعية. الجمهوريات بوجود
شخص لكل «يُكَفل أن لذلك األول الرشط أن إىل اإلشارة مع االجتماعي»، العقد أساس
العقد الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال به» خاص هو ما بكل هادئًا تمتًُّعا التمتُّع حقُّ
الثاني الكتاب من عرش الحادي الفصل يف أخرى). متأخرة سياسية وكتابات االجتماعي
للسيطرة يخضع أن يجب والفقر الثراء فْرط أن روسو زعم االجتماعي» «العقد من
وال آخر، مواطن رشاء من يمكِّنه بشكل ا جدٍّ ثريٍّا مواطن أي يكون ال بحيث السياسية،
للقضاء دوًما تميل الظروف «قوة أن وبما نفسه. فيبيع ُمْدِقًعا فقًرا مواطن أي يُعاني
إىل تميل أن دوًما عليها الترشيع قوة «فإن روسو، إليه انتهى ما بحسب املساواة»، عىل

صونها.»
االجتماعية بعالقاتنا يتعلق مما أكثر للمساواة السيايس البعد عىل هنا روسو وشدد
حيث تمييز؛ دون جميًعا للمواطنني ملزًما يكون قانون كل أن زعم فقد واالقتصادية،
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الفصالن الثاني، الكتاب االجتماعي، (العقد به املشمولني األشخاص بني الدولة تميز ال
«أول أن السيايس» االقتصاد عن «خطاب يف قبُل من أيًضا وزعم والسادس). الرابع
وكتابات االجتماعي العقد الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال القوانني» تحرتم أن هو القوانني
لتلك يخضعون املواطنني كل أن االجتماعي» «العقد يف مضيًفا أخرى)، متأخرة سياسية
الفردية واالختالفات االعتبارات كل تتجاهل الشكل بهذا القوانني ألن بسواء؛ سواء القوانني
ككل املجتمع اهتمام تسرتعي ال لكنها القوانني، تلك تنفيذ عند الحكومة بها تهتم التي
هو الدولة ترشيعات من ممكنة فردية أرضار أو مزايا ألي روسو استبعاد ولعل لها.
«العقد كتاب من األول الكتاب من السابع الفصل يف األمر، هذا عىل يعلق أن به حدا الذي
يكون»، أن عليه ينبغي ما يكون ما دائًما ماهيته، بموجب الحاكم، «إن قائًال: االجتماعي»
لكن ملتبس. به يُستشهد ما كثريًا الذي الجزء هذا يف إليه يرمي الذي املعنى أن ولو
املتساوية املسئولية عىل الحمايس تأكيده يف شديد بجالء يتضح املدنية باملساواة اهتمامه
دولة كل يف السيادة له الذي الترشيعي املجلس يف الفعالة باملشاركة املتعلقة للمواطنني
الثالث، الفصل – الثاني والكتاب السادس، الفصل – األول الكتاب االجتماعي، (العقد
املؤيدين من غريه شأن شأنه روسو، وافرتض عرش). الخامس الفصل – الثالث والكتاب
أن األفكار، الستلهام ملؤلفاته يرجعون ما كثريًا الذين التشاركية للديمقراطية املعارصين
أن بد ال أنها وبوفندورف، وهوبز جروشيوس شأن شأنه زعم، التي — حاكم أي سلطة
بالكامل نشًطا دوًرا املواطنني كل لعب إذا فقط الرشعية صفة تكتسب — مطلقة تكون
خاصًة عالقاتها، تشكل التي الشعبية السيادة عن فكرته لب يكمن وهنا إطارها. يف
به اشتهر الذي السيايس للمذهب األساس حجر الدولة، يف الحرية عن املثايل بنموذجه

الفرنسية. الثورة مسار خالل تشويهه، وكذلك به، االحتفاء منذ روسو
مدهش بشكل أصيًال عنًرصا والسيادة واملساواة الحرية من كلٍّ بني روسو ربط يعدُّ
وغريهم ومونتسكيو ومكيافيليل أفالطون فلسفة عن فلسفته يميز الذي األمر كتاباته، يف
ملفهوم روسو رؤية وقبل وحسب. الشخصية ال السياسية بالحرية مثله انشغلوا ممن
أو القوة بفكرة مفرسيه ِقبَل من املفهوم هذا ارتبط االجتماعي»، «العقد يف السيادة
أيٍّا رعاياهم، عىل امللوك بسيادة عامة بصفة يرتبط وكان اإلمرباطورية، أو السلطة
إىل وبالنسبة املواطنني. بحرية ال السيادة، تلك امللوك بها اكتسب التي الطريقة كانت
مقابل كان — روسو قبل املطلقة السيادة أنصار أشهر وهما — تحديًدا وهوبز بودين
املشتقان — sovereignty اإلنجليزي أو souveraineté الفرنيس سواء سيادة، كلمة
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السلطة إىل يشري ،summum imperium أو summa potestas الالتينية العبارة من
فكرة تعترب املقابل، يف روسو، إىل بالنسبة أما للحاكم. — املطلقة أي — املهيمنة
أنفسهم، الرعايا أو للحكم، الخاضع العنرص يراها التي للمساواة، ً مبدأ باألساس السيادة
تعريفه بحسب الحق، أو اإلرادة بمفهوَمِي الفكرة هذه وترتبط املطلقة، السلطة باعتبارها
والطبيعي األخالقي البُْعَديْن بني التمييز أخرى مرة مبينًا السلطة؛ أو بالقوة ال لهما،
ال بقْدر يتجىل والذي الالمساواة»، عن «خطاب مؤلفه حوله دار الذي البرشية لألمور

االجتماعي». «العقد يف معكوسة، اآلن أمسِت أولوياته أن ولو وضوًحا، يقل

.(١٧٦٢ (أمسرتدام، االجتماعي» «العقد كتاب عنوان صفحة :2-4 شكل

جميًعا السكان يكن لم إن املواطنون، قوامه الذي — بأكمله للشعب وبوصفه
سعى السادس)، الفصل األول، الكتاب االجتماعي، (العقد السيادة صاحب بأنه —
كل يف الناس عامة يقوم أن إىل بعده، من باين شأن شأنه ذلك، عىل عالوة روسو
بأنها هذه الشعب سيادة روسو وصف ما ونادًرا العامة. لشئونهم املطلقة باإلدارة أمة
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إنه حيث االجتماعي»، «العقد يف مطلًقا بذلك يصفها ولم «الديمقراطية»، من رضب
من استدعى مما املبارشة؛ للحكومة بل املبارشة للسيادة ال شكًال الديمقراطية اعترب
ما غرار عىل وإدارتها، العامة السياسة لتنفيذ دائم تشاور حالة يف يظلوا أن الناس
وبذلك كامل، بدوام يعملون الذين البريوقراطيون أو الحكوميون املوظفون به يقوم
الثالث، الكتاب االجتماعي، (العقد األهلية والحرب للفساد تحديًدا عرضة الدولة جعلوا
يف جدٍّا مرجًحا كان الشعبية لسيادتهم املواطنني ممارسة أن فرض وعىل الرابع). الفصل
ُوزَِّعت التي وهي خارجي، غزو ألي تتعرض ال بحيث جغرافيٍّا املنعزلة الصغرية الدول
جزيرة أن روسو رأى حريتهم، يُقدِّرون أشخاص بني بآخر أو بشكل بالتساوي ثرواتها
الجديد للترشيع مناسبة زالت ما التي أوروبا يف الوحيدة الدولة تكون قد كورسيكا
كان الكربى، الدول يف حتى ولكن العارش). الفصل الثاني، الكتاب االجتماعي، (العقد
حاول الذي األمر وهو العليا، السلطة يختارونهم الذين التنفيذيني املسئولني ال للناس
النيابي مجلسهم يف املفوضني للنواب الدورية االنتخابات طريق عن لبولندا، يضمنه أن
للناس فيه كان مكان كل ويف املرتقبة. لحكومتهم دستور بإعداد ُكلف عندما الوطني،
روسو حاجَّ هكذا حلها، باإلمكان يكن لم دورية مجالس هناك كانت أنه بد ال السيادة
يف مبينًا عرش)، الثالث الفصل الثالث، الكتاب االجتماعي، (العقد االجتماعي» «العقد يف
الرابع، الكتاب االجتماعي، (العقد الرومانية الشعبية املجالس عن عمله فصول أطول
تحت أنه عىل املواطنني، كل فيها يشارك التي املجالس، هذه أكدت كيف الرابع) الفصل
حد عىل وواقًعا قانونًا بالدهم، عىل السيادة بالفعل روما ألهل كان جمهوريتهم مظلة
ممثيل أن عرش) الخامس الفصل الثالث، الباب االجتماعي، (العقد روسو وأضاف سواء.
أبًدا الدولة تلك يف يسَعْوا لم املقدسة، مناصبهم عىل الناس استأمنهم الذين الشعب،
يقرروا أن الرضورة اقتضت إذا باستطاعتهم الذين ألنفسهم الناس سلطات الغتصاب
وذلك تمثيل؛ هناك يكون أن يمكن ال امُلَمثَّل، وجود يف العام. باالستفتاء مبارشة الحكم
كلها القضائية الوالية تتعطل سيادة، كصاحب قانونًا الناس يجتمع أن «لحظة ألنه
لم فما ذلك، ورغم عرش). الرابع الفصل الثالث، الكتاب االجتماعي، (العقد للحكومة»
بلَده منهم كلٌّ يَْخِدم لم وما الظروف، هذه مثل يف بحماس مجالسهم إىل الناس يُساِرع
هذا مثل قط روسو قبل سيايس مفكر أي يُبِد لم الدولة. فستضيع بماله، ال بشخصه
أنه افرتض أنه ورغم الشعبي. الذاتي الحكم أو الجمعي الذاتي التعبري لفكرة اإلخالص
نفسها الشعبية السيادة بأن آمن فقد التضليل، أو للخداع العامة يتعرض أن املمكن من
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جمعيهم الناس يشارك عندما فقط االستبداد. من املمكن الوحيد الوقائي اإلجراء هي
ملمارستها. البعض يسعى قد التي السلطة استخدام إساءة ردع يمكنهم الترشيع يف
وتالمذتهم وبوفندورف وهوبز جروشيوس أوردها التي الحاكمة السلطات تظاهرت وإذ
دولة لكل الحقيقيني الحكام حريات اغتَصبَْت لهم، ممثِّلة باعتبارها املواطنني بتمثيل
أمَسْوا وبالتايل ألسيادهم، بُدالء باعتبارهم بأنفسهم به قاموا إذ دورهم، عكسوا الذين

وتبعيتهم. الناس إخضاع صانعي
«رسالة يف دعا عندما الفنون سياق يف مماثلة أطروحة قبُل من وضع قد روسو كان
جنيف، يف مرسح إقامة اقرتاح عىل ا ردٍّ ،١٧٥٨ عام يف املرسح» عن داملبري السيد إىل
للناس وأخوية عامة احتفاالت إقامة إىل بلده، أبناء لحرية مفسدة روسو رآه ما وهو
األم جمهوريته تعج بحيث املمثلون، يقدمها التي االحرتافية املرسحية للعروض كبديل
عىل وذلك والفنانني، الفنية باملواكب وحسب، جنباتها من واحد جانب يف ال بالكامل،
زعم أسربطة، شعب بني وخاصة القديم، العالم يف شبابه. يف يشاهده كان ما غرار
عن داملبري السيد إىل رسالة والفنون: السياسة الخامس؛ املجلد الكاملة، (األعمال روسو
بوسائل بشدة يهتمون كانوا باستمرار، يجتمعون كانوا الذين «املواطنني، أن املرسح)
قط ممارستها عن يتوقفوا لم التي واأللعاب للدولة، الشاغل الشغل كانت التي الرتفيه
معها وضاعت هذه، العامة املشاركة روح ُفقدت الحديث، العالم يف للحرب.» للخروج إال
الناس َر ُخدِّ السياسة، نفسه وبالقْدر والدين، والعلوم الفنون خالل ومن الناس. حرية
الهثني ألطرافها وِسيقوا الثقافية، الحياة قلب من وأُخرجوا ظنه، بحسب سلبيني، وصاروا
ما عىل ُشهود إىل أفعال من به نقوم فيما فاعلة عنارص من تحولنا وإذ عروضها. وراء
لقصة مشاهدون وكأننا والجبن الرضوخ وتعلمنا صامتًا، جمهوًرا رصنا فقد لنا، يحدث
ملوكنا أي أدوارنا؛ لعبوا الذين املمثلون تعلم ولقد الرئيسية. شخصياتها قبُل من كنا
والسياسة. الحكم عن عزلُهم يجب الرعايا أن الدولة، رءوس من ذلك وغري وبرملاناتنا
أن األفكار هذه َل فصَّ حيث اللغات» أصل عن «مقالة من األخري الفصل يف روسو وذكر
الخطابات الخامس؛ املجلد الكاملة، (األعمال الحديثة» السياسة يف األول املبدأ هو «هذا
أنه تصور ملا روسو انجذاب شدة أن شك وال األخرى). املبكرة السياسية والكتابات
باملرة عوا يُشجَّ أالَّ ينبغي املواطنني بأنَّ يؤمن جعلتْه العامة للمشاركة قديم مثايل نموذج
املجلس يف املشاركة تكون أن وينبغي الدولة. مصلحة عىل الخاصة طموحاتهم إعالء عىل
يف إليه استند ربما الذي االعتقاد وهو روسو، ظن بحسب إجبارية، للدولة الترشيعي
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يرفض َمن «كل بأن االجتماعي»، «العقد من األول الكتاب من السابع الفصل يف زعمه،
الغريبة، املالحظة هذه ومعنى حرٍّا.» يكون أن عىل يُْجَرب أن يجب … العامة اإلرادة طاعة
من لها ملا حق عن وذلك الليرباليني روسو نقاد جانب من شديد لهجوم تعرضْت التي
رعايا يُجِرب القانون أن فكرة يتبنى وكأنه يبدو أنه رغم غامض، محتملة، سيئة آثار
حريتهم مع ثم ومن كمواطنني، وإرادتهم ضمائرهم مع يتفق بما الترصف عىل الدولة
كان السياسية كتاباته يف آخر موضع أي يف روسو أن يبدو فال ذلك، ومع الشخصية.

والحق. القوة بني أخرى، مواضع يف عليه يرص الذي الفارق، عن هكذا ا جدٍّ غافًال
الشعبية، السيادة ملمارسة روسو استخدمه الذي االصطالح العامة» «اإلرادة كانت
مع املنشور ١٧٥٥ عام السيايس» االقتصاد عن «خطاب يف مرة ألول استخدمه والذي
أيًضا، االصطالح هذا ورد حيث «املوسوعة»، يف الطبيعي» «الحق عن ديدرو مقالة
العقد الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال مرجعية كإشارة بالتايل روسو به استشهد الذي
صاحبه. نص مخطوطة عىل اطلع أن بعد أخرى)، متأخرة سياسية وكتابات االجتماعي
بشكل الرواج بعض له كان االصطالح هذا أن يف ملالربانش األول املقام يف الفضل ويرجع
عرش، السابع القرن منتصف من بداية الفرنسية والالهوتية الفلسفية الكتابات يف أسايس
أيًضا. لها محرًرا كان التي «املوسوعة» يف إسهاماته من العديد يف ديدرو استخدمه وقد
وأعطاه أخذه الذي هو بعده، أو قبله أخرى بارزة شخصية أي من أكثر روسو، لكن
َعرََّف السيايس»، االقتصاد عن «خطاب ويف سياسية. صبغة ذا به، ا خاصٍّ جديًدا معنًى
ومعيارها قوانينها مصَدَر تُعدُّ التي ككل، الدولة إرادة باعتباره االصطالح هذا روسو
الصالح إىل يشري االصطالح هذا إن روسو قال االجتماعي»، «العقد ويف بالعدالة. الخاص
مواطن لكل الفردية اإلرادة وإىل تحقيقها، الدولة عىل يتعني التي العامة املصلحة أو العام
الخاصة املصلحة مع يتعارض ما كثريًا الذي العام، الصالح هذا تحقق أن يجب التي
ن تكوُّ أن روسو زعم الدولة. داخل أخرى بمؤسسات كعضو أو كإنسان نفسه للمواطن
تحقيق عىل جسيًما خطًرا دوًما يمثل للشعب العامة الجمعية حساب عىل جزئية جمعيات
الثاني، الكتاب االجتماعي، (العقد ذلك عىل كدليل مستشهًدا جمهورية، ألية العامة اإلرادة
أن عىل ا مرصٍّ كان ولذلك ملكيافيليل. فلورنسا» «تاريخ كتاب من بفقرة الثالث) الفصل
الجميع مصلحة وبني بينها يُخلط أالَّ ينبغي العام، الصالح عىل تركيزها يف العامة، اإلرادة
والتي الحال، برضورة املتعارضة ثم ومن الشخصية املصالح مجموع وحسب هي التي
رسية وجمعيات مستقرة، غري جزئية جمعيات وحسب األصوات عدد عرب تفوقها خلق
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يكون أال ينبغي العامة اإلرادة لتحقيق أنه روسو يقرتح كان ما وأحيانًا سياسيٍّا. وشقاًقا
هذه مثل أن يفرتض كان الغالب يف لكنه بالدولة، نوع أي من جزئية جمعيات أية هناك
قدر منها الواحد خطر يقل حتى عددها زيادة ا حقٍّ وينبغي منها، مناص ال الجمعيات
ُمَؤلَّف يف لفقرة إشارة ويف تعارضها. ما بقدر العامة اإلرادة تستثنيها ال بحيث اإلمكان،
عىل اطلع لكنه ١٧٦٤ عام حتى يُنرش لم الذي فرنسا حكومة عن دارجنسون املاركيز
يشعر يكاد ال فإنه مختلفة، مصالح أية هناك تكن لم «إذا أنه روسو الحظ مخطوطته،
(العقد بعد» فيما فنٍّا السياسة تميس ولن … مطلًقا عائًقا تجد ال التي املشرتكة باملصلحة

الثالث). الفصل الثاني، الكتاب االجتماعي،
(العقد الجميع إرادة وكذلك العامة اإلرادة إلثبات رضوريٍّا كان األصوات عدد أن بما
أن روسو تخيل كيف الواضح غري فمن الثاني)، الفصل الرابع، الكتاب االجتماعي،
العامة اإلرادة بأن زعمه ضوء يف سيما وال اإلرادتني، بني التمييز سيستطيعون املواطنني
لكن الجميع. إلرادة سالب هو وما موجب هو ما فوارق مجموع باعتبارها حسابها يمكن
تجلٍّ أيما وتجىلَّ ملحاجته، محوريٍّا ذلك بعد أمىس والخاصة العامة اإلرادة بني الصدام
مفيد هو ما بني يفرق يجعله والذي مواطن، كل عقل يف يحدثه الذي للتوتر روايته يف
ما كثريًا السابع). الفصل األول، الكتاب االجتماعي، (العقد للمجتمع مفيد هو وما له
الواضحة، الجماعية لنظرتها نظًرا العامة اإلرادة عن فكرته الليرباليون روسو نُقاد شجب
الرتسيخ لتفادي مصممة كانت الفكرة هذه أن الواضح من االجتماعي»، «العقد يف ولكن
العامة اإلرادة كانت العامة، روحنا من الكثري فقدنا وألننا لتحقيقه. ال لألفراد، االجتماعي
روسو، اعتقاد بحسب الخاصة، إرادته من بكثري أضعف املعارص العالم يف شخص لكل
مواطن لكل املرتوِّي غري بالرتديد ال إحياؤها أو اإلرادة تلك تقوية يمكن أنه إىل أشار الذي
آرائهم عن الناس جميع بتعبري أي تماًما؛ بالعكس بل عام، تجمع أي يف جريانه يقوله ملا
متحيزة املنفصلة أحكامهم جعل شأنه من بينهم فيما تواصل أي دون ِحَدة، عىل كلٍّ
الرسي االقرتاع عىل الحًقا ميل ستيوارت اعرتضجون وقد تلك. أو هذه املجموعة ملصلحة
أن ينبغي الرضورة، تقتيض حيثما الشعب، نواب أن عىل أيًضا روسو وافق ولربما هذا،
أو العام االستفتاء أو الشعبي االستفتاء يف ولكن، ناخبيهم. أمام دوًما مسئولني يكونوا
أن يجب األفراد، عدد يضارع األصوات عدد أن ولضمان املواطنني، لجميع العام التجمع
بإرادته يسرتشد بحيث روسو، اعتقاد بحسب لآلخرين، اعتبار دون مواطن كل يترصف
فيما روسو، تمييز إن سواها. دون نفسه رغبة عىل ينزل وبذلك مستقل؛ كعامل العامة
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يف للدولة واضح غري بشكل املتصورة الحقيقية» «املصلحة بني الدولية، بالسياسة يختص
املستمسك الظاهرة» و«املصلحة ناحية من الدويل القانون لواء تحت اتحادي سالم إرساء
بألفاظ السابق يف صيغ أخرى، ناحية من املطلق استقاللها عىل الحفاظ يف بإرصار بها
عام حوايل ُخطَّ الذي سان-بيري» دي لألب السالم مرشوع عىل «الحكم عمله يف شبيهة

الدولية). العالقات عن روسو الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال ١٧٥٦
«العقد ل الفرعي العنوان (وهو السيايس» الحق «مبادئ روسو َل َفصَّ أن بعد
عاكًسا املبادئ، تلك تطبيق إىل ذلك بعد انتقل والثاني، األول الكتابني يف االجتماعي»)
التنفيذية سلطتها مع يتعاطى لكي للدولة، واألخالقي الفعيل الجانبني بني أولوياته
بدًال القوة ومع الشعبية، السيادة من بدًال الحكومة مع الترشيعية، سلطتها من بدًال
السيادة من العكس فعىل الثالث. الكتاب من األول الفصل يف أوضح كما الحق، من
«كيانًا باعتبارها روسو وصفها التي — الحكومة تتشكل مطلًقا، تمثيلها يمكن ال التي
ممثلني من دوًما — القانون يحكمهم وَكَرَعايَا السيادية بصفتهم املواطنني بني وسيًطا»
للحكومة التنفيذية القوة فإن ترشيعاتها، يف دوًما عامة السيادة تكون وبينما للشعب.
األول). الفصل الثالث، الكتاب االجتماعي، (العقد بعينها يخصحاالت فيما فقط تُماَرس
فهي ثم ومن الظروف؛ عىل الحكومة تعتمد وحسب، واحًدا شكًال السيادة تتخذ وبينما
ومرشوطة محلية ومؤسساتها خاصة. احتياجات لسد مناسبة مختلفة أشكال عدة تتخذ

ومحددة.
تؤسسها أن يتعني التي الحكومات طبيعة يحدد الذي محورية األكثر العامل إن
األكثر الحكومات العالية السكانية الكثافة ذات الدول تتطلب حيث سكانها، هو الدول
تبًعا انتشاًرا، األكثر الحكومات األقل السكانية الكثافات ذات الدول تتطلب بينما تركيًزا،
السيادة من مواطن كل ونصيب ناحية، من الحكومية، السلطات بني العكيس للتناسب
من الثالث الكتاب من والثاني األول الفصلني يف روسو زعم بحسب أخرى، ناحية من
من للحكومات القديم التصنيف إيراد نحو القاعدة هذه وتوجهه االجتماعي». «العقد
واحد شخص يف تتمثل كونها حيث من أي — مسئوليها أو عليها القائمني عدد حيث
واألرستقراطية امللكية أو األشخاص، من كبري عدد أو األشخاص من قليل عدد أو
يف وذلك أرسطو، بوصفه اشتهر الذي — التوايل عىل الحكم) نظام (أو والديمقراطية
اهتمامه روسو ه وجَّ أرسطو، ُخَطا نفس عىل وباملثل «السياسة». كتابه من الثالث الكتاب
مشريًا الحكومات، أشكال من شكل لكل األنسب الثروات وتوزيع للدول، الطبقي للبناء
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الكتاب االجتماعي، (العقد للديمقراطية األنسب والثروة املكانة يف املساواة إىل تحديًدا
الحكومة يف والرعايا األمري بني ما الوسيطة والطبقات وللنبالء الرابع) الفصل الثالث،
تقويض عىل هذه املتضادة القوى ساعدت كبرية، دولة يف أنه إىل روسو أشار امللكية.
عندما فقط الرئيسية كميزتها واحد شخص يد يف تركزها يبدو قد التي امللكية السلطة

نادًرا. روسو ظنه الذي الوضع وهو العام، الصالح يخدم بما تُمارس
الدولة تجانس أنَّ املطلق امللكي الحكم فالسفة من وغريهما وبوسويه بودين زعم
لشخص متفرد بشكل املتفوقة القوة سلطة تحت يكون ما بأفضل عليه الحفاظ يمكن
عن بفكرته باملقابلة ، حاجَّ حيث املزاعم، هذه بمثل مقتنًعا يكن لم روسو لكن واحد،
االجتماعي، (العقد يكونه» أن ينبغي ما كل هو «األمري أن افرتاض الخطأ من أنه السيادة،
ليس والوراثي االنتخابي شكَليْه يف امللكي فالحكم السادس). الفصل الثالث، الكتاب
لدسائس عرضة أيًضا لكنه الحكم، عىل التعاقب أزمات إىل وحسب خاص بشكل عرضة
أصحاب املواهب ضعاف مكائد ظل يف روسو، زعم بحسب الكفاءة، وانعدام املرتشني
روسو صبَّ سان-بيري»، دي لألب السالم مرشوع عىل «الحكم يف العريضة. الطموحات
وحيازة إمرباطورية إلقامة سعيًا اإلقليمي للتوسع األمريية الخطط عىل أيًضا احتقاره
من فرتة يف بروتستانتيٍّا كان الذي فرنسا ملك الرابع هنري حكمة عىل مثنيًا املال،
قرب دويل مسيحي كومنولث إنشاء أجل من الدءوبة وجهوده املقابلة، سبيل عىل الفرتات،
النجاح يستطيع أن املستبعد من سان-بيري أن إىل أشار لكنه عرش. السادس القرن نهاية
بكثري، األقل قدراته إىل جزئيٍّا ذلك ويرجع عام، بمائتي بعدها الجهود هذه تكرار يف
لدرجة والعسكرية الدبلوماسية املؤسسات عىل طرأ الذي املهول للتغري أسايس وبشكل
الثورات طريق عن إالَّ تأسيسه يمكن كان األوروبية للدول كونفدرايل اتحاد من ما أنه
الحكومة أن وافرتضهوبز الدولية). العالقات عن روسو الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال
العام الصالح بني للتماهي نظًرا الحكومات أشكال من غريها من عموًما أفضل امللكية
مكيافيليل بتقييم بكثري أكرب بقدر مقتنًعا روسو كان ذلك، ورغم تضمنه. الذي والخاص
(نقاشات، األمري» من حكمة وأكثر أفضل بحكم ويتمتع واتزانًا، تعقًال أكثر «الشعب أن
من أفضل الجمهورية الحكومة بأن روسو آمن مكيافيليل، شأن وشأنه األول). الباب
تصويره يف ملكيافيليل، «األمري» كتاب أن روسو زعم االجتماعي» «العقد يف وحتى امللكية،
الكتاب االجتماعي، (العقد للجمهوريني» «دليًال يكون أن يُراد كان ا، حقٍّ البغيض للحكم
روسو يشاركه كان الذي للحرية العميق مؤلِّفه عشق مخفيًا السادس)، الفصل الثالث،

إياه.
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الديمقراطية أن يرى كان وكأنه روسو يبدو قد الحادة، االنتقادات تلك ضوء يف
نفسه بالقْدر الديمقراطية أن عىل ا ُمِرصٍّ األمر واقع يف كان لكنه للحكم، األفضل الشكل
هو الذي السيادة صاحب بني ما الخلط إىل تؤدي بطبيعتها ألنها غالبًا وذلك َخِطرة؛
بحسب بتنفيذها، أنفسهم القوانني واضعو يقوم أال ويجب الدولة. يف والحكومة الشعب
أن شأنه من ذلك ألن الرابع)؛ الفصل الثالث، الكتاب االجتماعي، (العقد روسو زعم
الصالح بني ما ويخلط العامة، املقاصد عن الجزئيات تنفيذ يلهيه السيادة صاحب يجعل
«عندما أنه روسو وزعم . امللكيِّ الحكم تحت يحدث مما خبثًا أكثر بقْدر والعام الخاص
بني التمييز «لفضيلة ونظًرا إصالحها.» ويستحيل الداخل، من الدولة تفسد ذلك، يحدث
الكتاب االجتماعي، (العقد األرستقراطية بها تتمتع التي والحكومة» السيادة صاحب
األرستقراطية باألحرى أو إليها، أكثر ميَّال روسو أن بدا الخامس)، الفصل الثالث،
البدائية، الشعوب سوى تناسب ال الطبيعية األرستقراطية يعترب كان أنه بما االنتخابية،
روسو ذهب اإلطالق». عىل الحكومات أنواع «أسوأ الوراثية األرستقراطية أن يرى وكان
فهي ولذلك وحكمته؛ مواطن كل أمانة عىل تعتمد ال االنتخابية األرستقراطية أن إىل
إذا فقط تنجح أن يمكن أنها ورغم الديمقراطية. الحكومة من أقل فضائل إىل بحاجة
يمكن ال الصارمة املساواة أن حقيقة فإن واالعتدال، املساواة من بيشء الثروات ُوزَِّعِت
للشئون اليومية اإلدارة تكليف يُتِيح حيث الحكم، من النوع هذا يُناِسب عموًما تحقيقها
وقتهم كل بتكريس املستقلة مواردهم لهم تسمح مناسبة مواهب ذوي ألشخاص العامة
أكثر يستطيع االنتخابية األرستقراطية مظلة تحت أنه روسو افرتض مايل. باتزان للدولة
عندما الدولة استقرار يضمنوا أن السيايس الصعيد عىل وخربة وذكاء استقامة املواطنني

الحكوميني. وموظفيها مسئوليها أعىل يكونون
تتمثل املتنوعة الحكومات أشكال بكل تتعلق حقيقية أهم أن هنا روسو اعتقد
وضع عن الناس عجز فإذا أمة. كل يف السيادة صاحب عن الجوهري اختالفها يف
أو امللكية ظل يف حكامهم، يستطيع فلن الديمقراطية، يف مالئم بشكل قوانينهم وتنفيذ
إساءة خطر روسو استشعر لقد عنهم. بالنيابة يحكموا أن سواء، حد عىل األرستقراطية
التي نفسها بالقوة الحكومة ِقبَل من وحسب للشعب تنتمي التي السلطات استغالل
إلحالل األغلب األعم يف الحكومات تميل أن ا جدٍّ السائد ومن َقبْله، من لوك استشعرها
من رضبًا روسو عدَّه الذي األمر السيادة، لصاحب العامة اإلرادة محل الخاصة إرادتها
بحسب الربملان، ألعضاء انتخابه أثناء إالَّ الحرية يمارس ال اإلنجليزي فالشعب االستبداد.
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ويف االجتماعي»، «العقد من الثالث بالكتاب عرش، الخامس الفصل يف روسو مالحظة
الترشيعية لسلطتهم الخاطئ تفويضهم ففي بولندا». «حكومة مقالته من السابع الفصل
سلطة باعتبارها وحسب خدمتهم عىل تقوم أن ينبغي كان عامة لهيئة سيادة كصاحب
مبارشة. بأنفسهم ممارستُها بهم حريٍّا كان التي للحرية مؤهلني غري أنهم أثبتوا تنفيذية،
تدريجيٍّا الصغري) املجلس يف (امُلَمثََّلة التنفيذية السلطة أمست جنيف، يف وأيًضا،
للمواطنني العام للمجلس تنتمي أنها املفرتض من كان سلطاٍت انتزعْت إذ هيمنة؛ أكثر
السيادة. صاحب املجلس هذا اجتماَع حتى منعْت أنها لدرجة العام)، املجلس يف (امُلَمثَّل
إىل وتحول املطلق الحق َفَسَد الشعبية، لإلرادة األم لبلِدِه التنفيذية القوة إقصاء ظل ويف
هنا مستعينًا الجبل»، من «رسائل يف التطورات هذه عىل تعليًقا روسو قال مطلقة. قوة
تتفكك وحدها، القوة تسود «حيثما إنه السيادة صاحب إىل إشارة «الديمقراطية» بلفظ
الكاملة، (األعمال املطاف» نهاية يف كلها الديمقراطية الدول تنهار … وهكذا الدولة.
التي جنيف لجمهورية الالمساواة» عن «خطاب روسو خصص وإذ الثالث). املجلد
لدولة آخر دستور أي من االستبدادية للحكومة عداءً أكثر الشعبية للسيادة ُمثًُال طبَّقت
َحوََّلت ولقد الشخصية. هويته بها ربط التي املبادئ فساد حياته يف روسو شهد حديثة،
إىل عادًال ديمقراطيٍّا نظاًما جنيف يف التنوير ُدعاة لها ج روَّ التي املساِلمة التجارة فكرة
الطبيعة عىل الطارئة التحوالت تكن ولم املدنية؛ حقوقهم من بلِده أبناءَ َحَرَم أقلية حكم
آخر مكان أي يف للبرشية التخميني تاريخه يف قبُل من روسو وصفها التي كتلك البرشية

بلده. يف تجلت كما السيايس السياق يف واضح بشكل تجلِّيًا أكثر العالم يف َقَطنَه
االستبداد تهديدات ضد ضمانات لتقديم وتكراًرا مراًرا األوائل املعلِّقون سعى ولقد
حساب عىل فقط الحكام يخالفها أن يمكن الطبيعي بالقانون خاصة مبادئ باستدعاء
بني ومن ضدهم. ثورات اندالع أو للقتل بتعرضهم مخاطرين حياتهم، حتى أو أرواحهم
تأثري له كان أنه ظهر الذي القانون، لحكم مذهبًا مونتسكيو ل فصَّ روسو، معارصي
سياقه، يف املستبدين ورغبات امللوك سلطة بني َميََّز والذي الغربي، الليربايل الفكر يف عميق
الذي روسو، لكن املستقل. القضائي النظام عن بإنجلرتا، يتعلق فيما فكرته، أيًضا وعزز
قالئل بسنوات االجتماعي» «العقد صدور بعد إنجلرتا يف القصرية إقامته أن اتضح
مونتسكيو مفهوم وجد رأيه، بحسب لإلنجليز الربملان إرهاق الشخيص الستقالله مرهقة
استغالل سوء الحًقا سيخَشْون الذين النقاد من العكس وعىل أيًضا. مقنع غري للقانون
السلطات لهذه الحذرة املمارسة بأن آمن فقد روسو، رسمها التي السيادة سلطات
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فلسفته مبادئ وبموجب االستبداد. ضد الوحيدة الضمانة هي أنفسهم الناس ِقبَل من
صاحب ِقبَل من دولة أي يف بعينهم أشخاص ضد ممارستها يمكن قوة من ما السياسية،
املسئولية فهذه الخاصة. إرادته تنفيذ عىل يقدر ال بحيث بطبيعته امُلقيَّد نفسه السيادة
شامل طبيعي قانون وجود يحميها ال الحرية فإن ولذا وحدها. بالحكومة منوطة كانت
للسلطات، البنيوي الفْصُل الحماية لها يكفل بل الحكومة، داخل مستقل قضائي كيان أو

والسيادة. الحكومة بني مونتسكيو، منظور عن مختلف بشكل ر امُلتََصوَّ
جروشيوس أن روسو زعم االجتماعي» «العقد من األول الكتاب من الثاني الفصل يف
الحق. عىل دليل أنها عىل محضة حقيقة بتقديمه واالستبداد للعبودية زائفة رشعية أعطى
الرتبية)، عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال «إميل» من الخامس الكتاب ويف
الحق مبادئ تناول يف كذلك أخفق مونتسكيو أن روسو ادَّعى االدعاء، هذا كرر حيث
وأرصَّ القائمة». للحكومات اإليجابي الحق «مناقشة ب ذلك من بدًال واكتفى السيايس،
أكثر الحقيقة عن أبعد يكون أن يمكن السياسة عالم يف يشء من ما أنه عىل روسو
من وغريهم، محبِّيه، انقسام إىل أدَّى والعلماء الفالسفة بني نزاًعا أشعل مما الحق؛ من
كان االجتماعي» «العقد يف روسو لكن هذا. يومنا حتى ومونتسكيو جروشيوس تالمذة
يف مونتسكيو ألسلوب به يَِدين وما السياسية، الحياة حقائق مع للتعاطي توَّاًقا أيًضا
الطبيعي بالتاريخ معنيٍّا روسو كان مونتسكيو، شأن فشأنه كبري. الحقائق تلك تفسري
وذلك وتفككْت؛ وتوسعْت الدول بها نشأْت التي وبالطريقة أمراضها، وتحليل للحكومات
االحتضار يف تبدأ اإلنسان، جسد شأن «شأنها زعمه، بحسب سيايس»، كجسم «األمة أن
الثالث، الكتاب االجتماعي، (العقد انهيارها» دواعي طياتها يف وتحمل ميالدها، َفْوَر
بأثر أيًضا، مونتسكيو ُخطا عىل سائًرا روسو، وأقر عرش). والحادي العارش الفصالن
الرابع الكتاب إىل باإلشارة مالحًظا، الدول، ودساتري الحكومة طبيعة عىل املادية العوامل
ومن األقاليم»؛ كل ثمرة ليست «الحرية أن القوانني»، «روح مونتسكيو مؤلف من عرش
الثامن). الفصل الثالث، الكتاب االجتماعي، (العقد الشعوب كل متناول يف ليسْت فهي ثَمَّ
إىل بالرجوع املدني املجتمع يف األشخاص أخالق تفسري إمكانية مدى عىل أكد وبينما
تحدد التي الطريقة عىل تقريبًا نفِسه بالقْدر شدَّد فقد السياسية، والعوامل القوانني
عىل ليس املحفورة، واإليمان، والتقليد العادة ُقَوى واصًفا اإليجابية، القوانني األخالق بها
إىل (إضافًة القوانني من رابع نوع وكأنها املواطنني قلوب يف بل النحاس، أو الرخام
جميًعا» منها اإلطالق عىل األهم «النوَع معتربها والجنائية)، واملدنية السياسية القوانني
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عىل روسو أثنى «إميل»، ويف عرش). الثاني الفصل الثاني، الكتاب االجتماعي، (العقد
املجلد الكاملة، (األعمال بالحكومة األخالق عالقة لتناوله تحديًدا القوانني» «روح مؤلف
تأثر فقد ومونتسكيو، روسو بني الفكرية االختالفات ورغم الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛
اتجاهه، تشكل التي الترشيع عىل األخالقية القيود عن مونتسكيو برواية كثريًا روسو
يف انشغل فقد عليه، تكون قد ما بحسب القوانني يف تدبَّر وبينما بروحها. وتصبغه
حقائق أن ورغم هم. كما البرش بتناول األوىل، عبارته يف تجىلَّ كما االجتماعي»، «العقد
تقييم يستطيع حتى مًعا يتناولهما أن بد فال مختلفان، شيئان ومعايريها السياسة
ص محَّ مونتسكيو، شأن وشأنه حق. هو ما وكذلك البرشية، الشئون يف ممكن هو ما
تُعزِّزها، التي الشعبية والتقاليد االجتماعية األعراف ضوء يف أسسها، من الدساتري روسو

األوىل. املبادئ سياق يف قمتها من نفسه وبالقْدر
والتقاليد املحلية العادات تجاه االجتماعي» «العقد يف الواضحة روسو حساسية إن
شتى يف بمعجبني يحَظى جعاله دوًما، حق هو ما بمعايري تعلقه جانب إىل الوطنية،
للحفاظ تسعى التي أو األجنبي، االستعمار تكافح التي الدول يف وخاصة أوروبا، أرجاء
وعندما خارجية. لقًوى فريسة كانت أن بعد األهلية الحروب خالل الطبيعية حريتها عىل
بدولة الخاص ع املرشِّ ليكون ١٧٦٤ عام روسو بوتافوكو ماتيو الكورسيكي البََطل دعا
دعاه وعندما للترشيع، متفرد بشكل مناسبة إنها بالفعل عنها روسو قال التي حرة،
لتحرير البولندي بار اتحاد جهود عىل للتعليق ١٧٧٠ عام فيلهورسكي ميشيل الكونت
حريًصا كان وإذ بحماس. الحالتني كلتا يف روسو استجاب روسيا، استبداد من بولندا
يف املبادرة زمام أخذ يف روسو تردد سياسيٍّا، للقالقل مثرية كتاباته تبدو أال عىل دوًما
حيث عرش، الثامن القرن ستينيات منتصف يف األم بمدينته حلت التي السياسية األزمة
بلده، أبناء بني من املحبطني الراديكاليني للجمهوريني الدعم من الكثري لتقديم كارًها بدا
أعماَله. حظرْت التي الحكومة ضد عنه للدفاع املطاف نهاية يف ذلك رغم احتشدوا الذين
بطبيعة أتمتع «إنني قائًال: سان-بيري دي برناردين سريته وكاتب لتلميذه روسو اعرتف
شأنه عراقيل، أي لتجاوز قط جسوًرا يكن لم وملَّا مرتددة.» شخصيتي ولكن جريئة،
ماركس، شأن شأنه اللجان، غرف من الثورية األحزاب مصري لتوجيه أو باكونني، شأن
ذكر كما األقل، عىل عرصه، يف السياسية الرصاعات يف مبارشة نفسه توريط روسو رفض
تربر ال بأرسها البرشية «حرية ألن وارتنسليبني؛ كونتيسة إىل أرسلها رسالة يف مرة ذات
بناءً دساتري وْضَع لكنَّ .(٥٤٥٠ رقم الرسالة الكاملة، (املراسالت واحد» إنسان دم إراقة
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كان السياسية، التجربة محل لوضعها بحاجة ليست ما وهي خصب، مدني خيال عىل
جاذبية. أكثر أخرى، مسألة إليه بالنسبة

دستوًرا الدستوري» «املرشوع عمله يف لهم وضع الذين الكورسيكيني، إىل بالنسبة
تحقيق ألجل أسايس بشكل الزراعة عىل القائم اقتصادهم بتعزيز روسو أوىص لبلدهم،
والتمتع بينهم فيما ومحاصيلهم أراضيهم ومشاركة فائض، تحقيق وليس الذاتي االكتفاء
عيني بشكل املستحقة العامة رضائبها وجمع اإلمكان، قْدر وباقتصاد بالتساوي بهما
عشقهم عىل روسو أثنى الذين للبولنديني وبالنسبة النقدي. الشكل من بدًال عميل أو
باملربني واالكتفاء الوطنية، الدراسية وامِلنَح األلعاب تشمل للرتبية بخطة أوىص للحرية،
العقد الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال الدولة» «أبناء الطالب جعل أجل من البولنديني؛
وجود تتبنى للترشيع خطة إىل إضافة أخرى)، متأخرة سياسية وكتابات االجتماعي
كل يشري ناخبيهم. تجاه الواحد الوطني النيابي املجلس أعضاء جانب من شديد التزام
االجتماعي»، «العقد يف روسو عنها أعرب أن سبق أفكار إىل يُلمح أو النصني من نص
البولندي النيابيني املجلسني بني عديدة مقابالت تحديًدا يعرض بولندا» «حكومة وعملُه
أثبت الذي اإلنجليزي العموم مجلس صالح غري يف دائًما تأتي التي وهي واإلنجليزي،
(األعمال هنا موضح هو كما ويلكس، جون مثل لشخص حتى ١٧٦٤ عام إقصاؤه
أخرى مرة أخرى)، متأخرة سياسية وكتابات االجتماعي العقد الثالث؛ املجلد الكاملة،

برملانه. عىل اإلنجليزي الشعب يُماِرسها كان التي املحدودة السيطرة مدى
ولذا روسو؛ حياة يف واسع نطاق عىل يَنتَِرشان أو العملني هذين من أيٌّ يُنَرش لم
كورسيكا عىل الكارثي فرنسا الستحواذ حال بأي عليه اللوم إلقاء املمكن من يكن لم
لبولندا األول التقسيم أو أجاكسيو) يف نابليون فيه ُولد الذي العام وهو ،١٧٦٩ عام (يف
حريات عن الدستوري الدفاع يف رشع أن بعد مبارشة الحالتني كلتا يف ،(١٧٧٢ (يف
استحوذ الذي الهاجس، ملشاركته وجيه سبب هناك يكون أن يمكن وال الدولتني. مواطني
النيل كورسيكا غزو من الهدف بأن الشديدة، االضطهاد جنون لحظات من لحظة يف عليه
السياسية أفكاره أن افرتضوا إذ أخطئوا؛ له، املعارصين أنصاره وبعض لعله لكن منه.
البرش أن فْرض وعىل ثورية. تداعيات أيُّ لها ليصبح يكن لم الجديدة للدول ع كُمَرشِّ
فعل كما االجتماعي»، «العقد يف ذلك رغم روسو حاجَّ هم، كما دوًما معهم التعاطي يجب
يف تتغري. أن يمكن البرشية الطبيعة بأن الالمساواة»، عن «خطاب يف بالضبط قبل من
ذكر السابع)، الفصل الثاني، الكتاب االجتماعي، (العقد ع امُلَرشِّ فيه يتناول الذي الفصل
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.(١٧٨٢) بولندا» «حكومة لكتاب العنوان صفحة :3-4 شكل

الدِّين، أو لألمة الحقيقي املؤسس يَُعدُّ الذي املميز، الشخص هذا مثل مهمة أن روسو
يستقي بكثري منهم أكرب كيان من أجزاء إىل املنعزلني األشخاص تحويل يف تتلخص
القدماء، بني من ليكرجوس أن روسو واقرتح ووجودهم. حياتهم بعدئٍذ املواطنون منه
ُموَىس النبيَّ إليهما مضيًفا املرشع، توصيف عليهما ينطبق املعارصين بني من وكالفني
شغل بولندا». «حكومة عمله من الثاني الفصل يف وذلك الرومان بني ونوما اليهود بنَي
رباني، وْحٍي من بوازع يبدو ما عىل الدولة، يف استثنائية مكانة الرموز هؤالء من كل
بحسب العامليني التاريخيني األفراد أو أفالطون نظر وجهة من الفيلسوف امللك مثل
عون دون تخيله باستطاعتهم يكن لم جديد فْجر نحو والحيارى الجهال ووجهوا هيجل،
آخر جزء بأي املرشعون يضطلع لم سياسيٍّا، املوعودة األرض إىل وصولهم وفور خارجي.
(األعمال ١٧٥١ عام البطولية» فضيلة عن «خطاب يف بالفعل روسو ملَّح كما شئونها، من
خطه الذي أخرى)، متأخرة سياسية وكتابات االجتماعي العقد الثاني؛ املجلد الكاملة،
جائزة عىل للحصول محاولة يف لشيرشون «املنافع» كتاب من استلهمها بأفكار متأثًرا
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املرشعني وظيفة تكن لم الحًقا. عنه تخىلَّ لكنه كورسيكا، أكاديمية تقدمها أخرى أدبية
املواطنني بني العامة للمصلحة والعمل العقل من كل تمجيد تعزيز بل الحكم، ممارسة
مفرسون بأنهم يتظاهرون إنهم روسو. زعم بحسب السامي، اإلغواء أشكال من بشكل
لكن السيادة. لصاحب وال للحكومة ينتمون ال وهم إقناع. دون ويحثون اإللهية، للكلمة
للبرش األخالقي التحول يجعلون فهم النار، البرشية أهدى إذ بروميثيوس؛ شأن شأنهم
شكَل ليس سيأخذ صياغته، لروسو الكاره نيتشه أعاد الذي املجاز، هذا مثل إن ممكنًا.
معايري يتجاوز مجال إىل سينتقل حيث اإلبداعيتني؛ والقوة الطاقة بل وحسُب، التوجيِه

للحضارة. املبتذلة والرش الخري
أواخر يف املستقبليني املرشعني يُلِهم أن نفسه لروسو َر ُقدِّ االجتماعي»، «العقد يف
ثمة أن روسو الحظ الثالث، الكتاب من عرش الخامس الفصل ففي عرش. الثامن القرن
الذين البدائيني للبرش مجهولتني كانتا النيابية، واملؤسسة املالية املؤسسة مؤسستني:
التي األوىل، أدت ولقد األفكار. هذه مثل عن للتعبري اصطالحات حتى لديهم تكن لم
«دستور عمَليْه من كل يف حديثة بدعة باعتبارها أيًضا وشجبها العبودية» «كلمة سماها
املهيمنة اآلفة تلك — أموالهم بعض بدْفع اإللزام نشأة إىل بولندا»، و«حكومة كورسيكا»
— اللغات» أصل عن «مقالة يف باملثل انتقدها والتي التجاري، املجتمع عن الناجمة
ليتسنَّى والنواب الجنود تعيني يمكن حتى الرضائب، سداد عىل املواطنني يحث الذي
اإلقطاعية الحكومة فكرة عن تمخضت التي الثانية أما بالبيت. البقاء أنفسهم للمواطنني
من الصادرة املختلفة األوامر يف تتحقق كما املفوضة بالسلطة الخاص مفهومها عرب
جروشيوس وضع التي التعاقدية الصالت عرب ذلك بعد ومن العام، الطبقات مجلس
العالم يف األفراد نفسه بالقدر تُبعد عليها، بناءً بالسيادة املتعلقة أفكارهم وتالمذته
هويتها أو املشرتكة ذاتها إن حيث بالدولة، كأعضاء العامة واجباتهم عن الحديث
بشكل يعملون أنفسهم املواطنني كونها تعدو ال معنوية» «هيئة شكل تتخذ املؤسسية
من الرابع والفصل األول، الكتاب من السادس الفصل يف زعمه بحسب وذلك ، جمعيٍّ
األخالقية، والحرية العامة، اإلرادة وحسب تقيدها التي املدنية، الحرية إن الثاني. الكتاب
بها، أنفسهم يُلِزمون التي للقوانني إذعانهم أو املواطنني استقالل يف تجليها بحسب
تعريفهما استبعد يوناني، مبدأ والثاني روماني مبدأ فاألوىل عتيقة؛ مبادئ املقابل يف
من كالٍّ االجتماعي» «العقد من األول الكتاب من الثامن الفصل يف روسو أورده الذي

والنيابية. املالية املؤسستني
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بدولتهم املواطنني ربط شأنها من صالت إقامة إىل القدماء املرشعني سعي رغم
وبذلك للسلطة، املواطنني إلخضاع فقط تسعى الحديثة األمم فقوانني ببعض، وبعضهم
تساءل الخاص. النطاق يف به وتزجُّ العام النطاق من الحرية وراء سعينا تُقِيص فإنها
أين املواطنني»؟ بني «التوافق اليوم أين املرسح» عن داملبري السيد إىل «رسالة يف روسو
السيد إىل رسالة والفنون: السياسة الخامس؛ املجلد الكاملة، (األعمال العام» «اإلخاء
إلعادة البولنديني الشباب روسو دعا باملثل، بولندا» «حكومة يف املرسح)؟ عن داملبري
يعتادوا كي العمل) لهذا الثاني الفصل عنوان هو (الذي القديمة» املؤسسات «روح إذكاء
االجتماعي العقد الثالث؛ املجلد الكاملة، األعمال الرابع: (الفصل و«اإلخاء» «املساواة» عىل
الحرية كانت وبينما ا. حقٍّ حرة بدولة كمواطنني أخرى)، متأخرة سياسية وكتابات
املؤسسة وأهدرت اإلخاء، النيابية املؤسسة دمرت واإلخاء، باملساواة ذلك قبل مرتبطة
بعد الحديث، العالم يف فعليٍّا أمسْت إنها بحيث روسو، ظن بحسب املساواة، املالية
الشخصية. املنافع وراء السعي من أكثر شيئًا تعِني ال القديمة، صالتها عن انقطاعها

روسو أن يبدو قد واإلخاء، واملساواة الحرية أفكار بني الطريقة بهذه وبالربط
كبري جانب ويرجع بائد. عاَلم عن يتحدث كان وإن حتى مرتقبة، فرنسية بثورة َ برشَّ
أعماله يف لكن «نقاشات»، مكيافيليل مؤلَّف إىل القديمة الجمهورية للحرية تقديره من
افرتض مكيافيليل من النقيض عىل أنه بما جانبه، من جديًدا حماًسا التقدير هذا أشعل
باإلمكان كان للفساد، تعرضت وبينما للتغيري، دائًما عرضة كانت البرشية الطبيعة أن
أن ينبغي الذي الدواءَ نفِسه الرش من «لنستخلص نظريٍّا. األقل عىل تحسينها، ذلك رغم
جنيف» «مخطوطة من األول الكتاب من الثاني الفصل يف روسو ح رصَّ هكذا يُداويها»،
أخرى)، متأخرة سياسية وكتابات االجتماعي العقد الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال
األزمة حالة عىل «شارفنا أننا «إميل» من الثالث الكتاب يف سنوات ببضع بعدها مضيًفا
املمالك تصُمد أن املستحيل من أنه «أعتقد أيًضا: وقال الثورات.» عرص من ودنونا
لم الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال أطول» لفرتة ألوروبا العظيمة
مماثلة بقوة عنه أعلن الذي الزعم هذا يف سيايس تحذير أي عن اإلعراب املقصود من يكن
كان إذا لكن، املتحرض. العالم يف ثورات حدوث عدم تمنَّْوا الذين عرصه رموز من غريه
يعلق لم نفسه الوقت ويف للبرشية، بالكامل متغري سيايس ملستقبل تاَق قد نفسه روسو
مسار خالل عظيًما تقديًرا القت االجتماعي» «العقد مبادئ فإن ذلك، عىل عريضة آماًال

الجديدة. فرنسا لجمهورية العرش الوصايا شكلت وكأنها الفرنسية الثورة
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روسو

أوائل كأحد «روسو، عمله يرجع الذي مريسييه سباستيان لوي بذلك أقر ولقد
باملجلس عضو إىل «رسالة عمله يف أدان الذي بريك وكذلك ،١٧٩١ عام إىل الثورة» ُكتَّاب
البرش، ألخالق باملرة مدمًرا إحياءً أْلَهَم الذي املجنون» «سقراط نفسه العام يف الوطني»
الفقراء «بقدور لذكراه تخليًدا تماثيلهم يصوغون باريس َمثَّالو حينئٍذ كان والذي
الوطني املجلس تأسيس إىل أفضت التي الثورية النقاشات إن الكنائس». وأجراس
عليها أرصَّ التي العامة املساءلة مسائل حول كبري بقدر دارت ١٧٨٩ يونيو يف الفرنيس
تفويض تجاه بااللتزام البولندي الربملان نواب شعور لضمان بولندا» «حكومة يف روسو
االجتماعي العقد الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال الشعب إرادة عن بالتعبري لهم ناخبيهم
التمثيل أنصار من وغريه سيياس األب فرض وبينما أخرى). متأخرة سياسية وكتابات
جاذبية كانت هذه، النظر وجهات عىل وافقوا الذين النواب عىل رأيهم امُلَقيَّد غري النيابي
عام يف أنه لدرجة الفرنسية الثورة مسار طوال للغاية قوية عام بشكل روسو مبادئ
الحديث، العالم يف اإلطالق عىل الكربى السياسية التحوالت من عاًما ١٢ وبعد ،١٨٠١
أدى الذي الحياة كتاب كان االجتماعي» «العقد أن فرانس دي جازيت مجلة نرشت
لم الذي بونابرت، نابليون نجم صعود حتى الطريق. لها وأنار األحداث هذه وقوع إىل
ذلك من جديدة طبعة إصدار ألهم النص، ذلك يف بكورسيكا روسو إشادة عليه يخَف
لإلرادة املرجعية إشاراته وكأن فرنسا، مواطني أبرز أمىس الذي الرجل إىل مهداة العمل
آخر، سيايس مفكر أي هناك يكن لم الجنرال. إرادة األمر واقع يف بها يُراد كان العامة
عام ويف روسو، به حِظَي الذي كذلك بتوقري يحظى الفرتة تلك يف حديثًا، أو كان قديًما
بإيرمنوفيل، بوبلرز بجزيرة قربه من رفاته أُخِرج الثوري، اإلرهاب فرتة بعد ،١٧٩٤
َكِرَه التي لألمة بطًال مهيبة احتفاالت وسط َج تُوِّ حيث بباريس العظماء مقربة إىل ونُقلت
دفن أنه لعذابه، تأبيًدا ذلك، من واألدهى يشء، أي من أكثر ودينها وثقافتها سياستها

فولتري. ُقبالة
ظهر فعندما التقدير. ذلك مثل حدوث ليتوقع روسو يكن لم ،١٧٦٢ عام يف ولكن
واضطر فرنسا، يف توزيعه وُحِظَر فورية، فضيحة يف تسبب النور، إىل االجتماعي» «العقد
إىل مسدوًدا أمامه الطريق ليجد السجن، يف به يُزجَّ أن خشية البلد من الفرار إىل روسو
عن أفكاره تكن لم ذلك، ورغم املدينة. به ماجت الذي املماثل العام للغضب نظًرا جنيف
عىل خطر أنه إليه نُِظر فقد آنذاك. الحقيقية القالقل أثارت التي هي السيادة أو الحرية
الدِّين تناول الذي االجتماعي» «العقد من األخري قبل الفصل ألن خاصًة املدني النظام
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ُعدَّت نفسها، الفرتة يف تقريبًا نُرش الذي «إميل» كتاب يف شبيهة أفكار إىل إضافًة املدني،
فقط والشقاق الفتنة عىل ومحرًِّضا مجرًما ذلك عىل بناءً السيايس نظامه فاعتُرب تجديًفا،

للمسيحية. إساءته بسبب

األصغر. ملورو نقش من بوبلرز، بجزيرة روسو قرب :4-4 شكل
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الخامس الفصل

واجلنس والرتبية الدين

العصور يف أنه االجتماعي» «العقد من الرابع الكتاب من الثامن الفصل يف روسو أشار
السياسية. الدولة حدود تحددها آلهتها سلطة وأن آلهتها، دولة لكل كان الوثنية، القديمة
إلًها األرض، هذه عىل ليسْت مملكتُه إلًها قدَّسوا املسيحيون بعدهم وِمن أوًال اليهود لكِن
بسبب انقساٍم إىل أدَّى مما الروحانية؛ هيمنته مضارعة يف أحيانًا الدنيوية سطوته أخفقْت
مع عقيدتهم الرومان وسع وإذ الدولة. يف السيايس النظام عن الالهوتي النظاَم فْصِله
املسيحيون أبداه الذي بالسياسة االكرتاث عدم يف شكوا فقد إمرباطوريتهم، رقعة اتساع
والحظ باضطهادهم. قاموا فقد املطاف، نهاية يف عليهم ثورتهم من وخوًفا الروحانيون،
حقهم عىل وشددوا خضوعهم، عن ا حقٍّ املسيحيون تخىلَّ املناسب الوقت يف أنه روسو
يف اإلطالق عىل االستبدادية الدول أعنف فأسسوا الدنيوية، الجوانب عىل السيطرة يف
مكان، كل يف والدينية السياسية الهويات بني خلط حدث عرصروسو، يف الحديث. العالم
رجال اكتسب وحيثما تماًما». سادت املسيحية «الروح أن لدرجة املسلمني، بنَْيَ حتى
التي األحكام بموجب األمراء عىل نفوذهم بسط إىل يسعون كانوا مؤسسية، سلطة الدين
بينما بها، يتمتعون التي الكنيس الحرمان حقوق خالل ومن املقدسة، مكاناتهم تفرضها
بإحداث مخاطرين الكنيسة عىل سادة أنفسهم األمراء جعل املقابل، يف وروسيا إنجلرتا يف
هوبز أدرك للسيادة. والدنيوية املقدسة االدعاءات بني باملخاطر محفوف مماثل شقاق
عىل وكان املدني، السالم تتهدد التي املخاطر هذه مثل املسيحيني الُكتَّاب بني وحَده
يف يضع أن يف أخفق لكنه واحدة. يد يف والدينية الدنيوية السلطة وضع اقرتح إذ حقٍّ
املحصورة الجهة كانت أيٍّا وحقيقة، نظامه، عىل املسيحية تمثلها التي األخطار الحسبان
املصلحة من بكثري أكثر حكومته سرتاعيها حاكم ألي الخاصة املصلحة فإن السلطة، فيها

للدولة. العامة



روسو

ميَّز املدنية، للسلطة املقدسة لألسس املسيحية تقويض حول التأمالت هذه بعد
ودين اإلنسان، دين االجتماعي: بُْعده يف الديني للمعتقد أساسية أنواع ثالثة بني روسو
أما للدولة، والء أيَّ البسيط، اإلنجيل دين وهو األول، النوع يقوض القس. ودين املواطن،
أما والتعصب، بالسذاجة الناَس فيُصيب القانون، وحب اإللهية العبادة بني بمزجه الثاني،
فيغرس األمريية، والحكومة الكهنوت تجاه متضاربة اللتزامات الناس بإخضاع الثالث،
ككيان للدولة ُمِرضٌّ األنواع هذه ِمن وكل جريانه. وبني وبينه وذاته املرء بني الشقاق
يفرتضه الذي األول النوع من رضًرا أكثر نوع من وما روسو، استنتاج بحسب سيايس،
َعة امُلَجمَّ ملعتقداته نظًرا اإلطالق عىل نوع أفضل افرتاضهم، يف واهمون وهم اآلخرون،
بالكمال سيتسم الحقيقيني املسيحيني من مجتمًعا أن األمر وحقيقة العميق. وصالحه
الدنيوي. الفشل أو بالنجاح كثريًا يكرتثوا لن أعضاءه أن لدرجة الشديد الروحاني
هو وهدفهم وحسب، الديني اإلذعان من نوًعا باعتبارها واجباتهم املواطنون وسيؤدي
مواجهة مسيحية لجمهورية يمكن كيف روسو تساءل وحسب. أرواحهم خالص ضمان
يمكن كيف بالدهم»؟ وعشق املجد بحب «املفعمني روما أو ألسربطة الوطنيني املحاربني
إىل يتحولون الحقيقيون «املسيحيون كان إذا مسيحية تكون أن حقيقية لجمهورية ا حقٍّ
العامة؟ املصلحة وراء السعي إىل منها لالستبداد انقياًدا أكثر عقيدتهم كانت وإذا عبيد»،
كل تجعل عقيدة عىل تقوم أن يجب أعضائها، من حقيقية قوة الدولة تستقي فلكي
أن ويجب وتعاليم. وطقوس برشائع معتقداته عىل التطفل دون واجبه يعشق مواطن
إلثارة فقط السيادة صاحب يفرضه بحت، مدني دين اعتناق رعاياها من الدولة تطلب
قاهر إلٍه وجوَد وحسب عقائده تضمَّ أن وينبغي االجتماعي، لالرتباط العامة املشاعر
ليس اإليمان أن وبما التعصب. وتحريم والقانون، االجتماعي العقد وقداسة ، وَخريِّ لبيب
كل أراضيه من يُقِيص أن إال السيادة صاحب بمقدور فليس لإلجبار، عرضة ذاته بحد
صاحب حتى يسمح وقد املجتمع. نسيج محالة ال اآلخرين تجاه تعصبهم يهدد الذين
ويُبدون بأيَْماِنهم يحنثون الذين أي املدني؛ والئهم يَمنَي يخونون الذين بإعدام السيادة
بذور لغرس بل املعايص الرتكاب ال استعدادهم ثم ومن القانون، ملخالفة استعدادهم
رسالته يف نفسه املوضوع عىل مالحظاته يف يكون ما أكثر روسو تأكيد بحسب الفتنة،
متنبِّئًا ،(٤٢٤ رقم الرسالة الكاملة، (املراسالت ١٧٥٦ عام اإللهية العناية عن فولتري إىل
التعصب أن إىل روسو وذهب االجتماعي». «العقد يف الحًقا سيذكرها التي الفكرة بتلك
بالفصل أرفقها مالحظة ويف مشئومة. سياسية تبعات له تكون أن شأنه من الديني
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والجنس والرتبية الدين

املعتاد، غري الحذر بدافع يْكِبتها أن روسو حاول ربما التي العمل، لهذا األخري قبل
يف نفسها، الدولة بأسس يحدق الذي التهديد من روسو شكا عمله، طباعة أثناء حتى
الزواج عقود عىل الدينية السيطرة بسبب الخاصة، واملواريث العامة للمناصب تنظيمها
التعصب عىل هجومها يف وضوًحا أكثر جنيف» «مخطوطة يف املقابلة الفقرة إن املدنية.
وترشيع ،١٦٨٥ عام نانت مرسوم إلغاء إثر فرنسا يف الربوتستانتيون له تعرض الذي
املباركة عىل الربوتستانتية والتعميدات الزيجات حصول فرضرضورة الذي ١٧٢٤ عام
دينهم، ترك دون الزواج يمكنهم يكن لم فرنسا يف الربوتستانتيني ألن ونظًرا الكاثوليكية.
وكأن روسو، زعم بحسب نفسه، الوقت يف وحظرهم معهم التسامح يتم كان فإنه
محرمة، زوجية عالقة إطار يف واملوت العيش عليهم ينبغي بأنه تقِيض الرسمية السياسة
بني «من أنه إىل روسو انتهى ممتلكاتهم. من محرومني رشعيني غري أطفال وإنجاب
ومخالطة ومهادنة ورقة حكمة األكثر هم الربوتستانتيون املسيحية، الطوائف جميع
وسلطة القانون حكم بسيادة تسمح التي الوحيدة املسيحية الكنيسة وهي لآلخرين.»

الثالث). املجلد الكاملة، (األعمال املدنية القوى
للدولة، دينًا باعتبارها الرومانية الكاثوليكية مالءمة عدم عىل روسو شدد وإذ
التسامح» عن «رسالة اليشء بعض تشبه االجتماعي» «العقد يف للتسامح دعوته فإن
التي سياسيٍّا الداعمة للعالقات فصله عرض أن ولو ،١٦٨٩ عام خطها التي للوك
«القوانني» كتاب إىل اليشء بعض أكرب بقدر يدين القديمة الجمهوريات عو ُمَرشِّ يخلقها
لروما املدني الدين باملثل وجد الذي مكيافيليل «نقاشات» ذلك من واألهم ألفالطون،
حديٍث مفكٍر أيُّ يُبِهر لم الرب. ملدينة الرومانية املسيحية طائفة من بكثري جاذبية أكثر
ملكانة الثاقب لفهمه وأيًضا بل وحسب، للحرية لعشقه ال مكيافيليل، أبَهَره كَما روسو
كان كذلك شديًدا، بينهما التشابه كان ما بقدر األقل عىل ولكن، العامة. الشئون يف الدين
العقيدة مكيافيليل استحسن فبينما بالدين؛ املتعلقة فلسفتهما بني األسايس االختالف
املعتقد بطبيعة بشغف منشغًال أيًضا روسو كان املواطنني، وطنية تعزز ألنها الدينية؛
رضبه الذي واملثال املسيح حياة يف روسو رأى فقد مكيافيليل، من النقيض وعىل الديني.
التساؤالت وراودته حار ولقد األقل. عىل الحواريني بعض وتعاليم اإلنجيل وكذلك إلهاًما،
صدى سيرتدد الذي أوغسطني القديس أرََّقت التي املكانة تلك الرب، عاَلم يف مكانته حيال
كان إذا جديدة. بلغة ولكن الذاتية بسريته الخاص روسو كتاب يف «اعرتافات»، كتابه
ففي مكيافيليل، تأثري تحت بوضوح واقًعا للدين السياسية لآلثار استيعابه يف روسو
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بالقدر روسو كان والكنائس، الكهنوتية للرتب تصوره ويف نفسها، الدينية معتقداته
اآلداب) (جمهورية الفكري املجتمع يف الربوتستانتية. الديني اإلصالح لحركة ابنًا نفسه
معتقداته ِحدَّة يف تقريبًا متفرًدا روسو كان الغربية، ألوروبا بالفعل نسبيٍّا العلماني
عن «خطاٌب ر صوَّ فقد الجنة، من للبرش األصيل بالسقوط يؤمن لم وبينما الدينية.
صناعَة حجًما األصغر األعمال من عدٌد وكذا اللغات»، أصل عن و«مقالٌة الالمساواة»
الجنة من لنزولنا حديثًا عرًضا بوضوح يقدم بأسلوب البرشي التاريخ طوال الخطيئة
وإنشاء املرشعني حول مالحظاته سارت بينما التكوين، ِسْفر يف بابل ملدينة وإقامتنا
عىل أعمال من وغريهما بولندا» و«حكومة االجتماعي» «العقد يف بدورها الحديثة الدول
مقتنًعا روسو كان بالجيس، املسيحي الالهوت عالم شأن وشأنه الخروج. ِسْفر نهج
أبالرد، شأن وشأنه عليه. الرب خلقها الذي بالشكل البرشية للطبيعة الجوهرية بالخريية
املحرَّم حبه حول عرش الثامن القرن يف نجاًحا الفرنسية الروايات أكثر روسو صاغ الذي
أضاء فقد باسكال، شأن وشأنه الرب. مغزى فهم يف العقل بقوة روسو اقتنع إللواز،

مضطرب. عالم غمرات يف الراسخ روسو إليمان الطريَق عميٌق داخيلٌّ نوٌر
حبُّه أثر كما بعمق روسو نفس يف موضوع يؤثر لم باملوسيقى، شغفه خال فيما
حوايل شبابه يف خطَّها التي الصلوات من بدايًة كتاباته، يف ثابتة فكرة شكل فقد للرب.
دفاعه وحتى وارين، دي للسيدة الكاثوليكي األثر تحت واقًعا كان عندما ١٧٣٩ عام
وانتهاءً ،١٧٦٤ عام الجبل» من «رسائل عمله يف منتقديه ضد الربوتستانتية عقيدته عن
١٧٧٧ عام كتبه الذي منفرد» جوال يقظة «أحالم عمله يف الوارد الطبيعي بالدين
وكأنه بوجوده بالكامل بذاته املكتفي إحساسه فيه صور والذي حياته، نهاية قرابة
منفرد). جوال يقظة أحالم األول؛ املجلد الكاملة، (األعمال بالرب الخاص اإلحساس
يف وخاصًة الضخمة، مراسالته يف وفرة أكثر بتعليقات آخر موضوع أي يحَظ لم كما
(املراسالت ماليزيرب النرش، مدير إىل ١٧٦٢ يناير ٢٦ بتاريخ املؤرخة الثالثة رسالته
دو إيمون لوران إىل ١٧٦٩ يناير ١٥ بتاريخ أخرى ويف ،(١٦٥٠ رقم الرسالة الكاملة،
لعقيدته بإخالصه روسو احتفى ،(٦٥٢٩ رقم الرسالة الكاملة، (املراسالت فرانكييه
لعجائب امتالكه يجعله مقدس كيان لوجود باالنتشاء األوىل: يف البهجة؛ عىل الباعث
الداخلية املشاعر يف تأمالت عرب الثانية: ويف غامرة؛ سعادة حالة يف الالنهائية الطبيعة
نتحمل الذي الرش ويف والحقيقة، الرب من لكل بتلقائية األفراد خاللها من ينجذب التي
يتم لم الرب عن روسو مفهوم لكن إمكاناتنا. استغالل نيسء إذ مسئوليته وحدنا نحن
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بعنوان «إميل»، من طويل قسم يف كما البالغة من قدر وبأكرب بالكامل عنه التعبري
الجديدة»، «إلواز روايته نهاية يف ،١٧٦١ عام يف ذلك وقبل سافوي». كاهن «عقيدة
عن الغرق من ابنها حياة أنقذت أن بعد املوت فراش عىل روسو رواية بطلة أعلنت
الكتاب من فقط أحكامه يستقي الذي الربوتستانتي «املذهب معتنقة عاشت امرأة عقيدة
هوية لكن الجديدة). إلواز أو جويل الثاني؛ املجلد الكاملة، (األعمال العقل» ومن املقدس
تحول «إميل»، ويف به. تؤمن عما تعرب أن مبتكرها لها وأجاز وحسب، خيالية كانت جويل
عىل روسو رسمه (والذي مبعد كاهن لسان عىل ليكون الدينية العقيدة عن اإلعالن هذا
تُرشف التي املدن إحدى خارج منحدرات عىل وذلك شبابه)، يف يعرفهما كان نْي قسَّ غرار
قصته هي الشاب هذا قصة أن روسو وذكر نازح، لشاب ينقله والذي األلب جبال عىل
ولقراء العمل، داخل الرئيسية الشخصية هو الذي للتلميذ مثًال ضاربًا شخصيٍّا، هو
املذكورة باملسيح الخاصة الجبل ملوعظة (إشارة الجبل» «موعظة باعتباره كلهم العمل

باملؤلف. الخاصة جامعة) عظة تعد التي متى إنجيل يف
بشخصه لروسو املتكرر الظهور يتخللهما جزأين إىل سافوي» كاهن «عقيدة ينقسم
رأى عندما للكاهن السامي للتبرص الصبيانية إميل فعل ردة عارًضا إلميل، وُمعلِّم كراٍو
ديدرو لزيارة رحلته خالل الواقع يف روسو ملحه الذي ذلك يشبه الذي وهو آخر، عامًلا
وقصور البرشية، الطبيعة ازدواجية روسو وصف األول، الجزء ويف فانسني. سجن يف
يتحملها التي واملسئولية وحكيم، األشياء كل لحركة مسريِّ رب وجود ورضورة اإلحساس،
بالفضيلة. والتحيل السعادة نيل عىل وقدرتهم به، يقومون الذي الرش عن وحدهم البرش
املتعصبة واالدعاءات الجامدة، والعقائد باملعجزات اإليمان روسو هاجم الثاني، الجزء ويف
العقل. تتعارضمع التي املقدسواألرسار الكتاب عرب العاملية بالسلطة الطائفية للكنائس
املعارصين املفكرين أبرز بعض ومادية تشكك لدحض امُلصمم األول، الجزء لنا ويقدم
يهاجم إذ الثاني، الجزء ويطرح الفطرة، مع يتفق بما للدين روسو رؤية لروسو،
روسو نْقَد الرومانية، بالكاثوليكية الخاصة آخر يشء أي من أكثر والخرافات التعصب

كوحي. بتصوره للدين
زعم والسادس)، الثالث (الفصالن البرشي» الفهم عن «مقالة من الرابع الكتاب يف
َمَلَكة للمادة يُعطي» «أن يستطيع شاء، إن الرب، أن األقل عىل ر امُلتََصوَّ من أنه لوك
الفصل ويف التفكري. بقدرة اإلحساس عديمة الجزيئات يف الحياة يضخ وبذلك التفكري،
يتنبأ الذي العارش)، الفصل الرابع، (الكتاب الرب» بوجود «معرفتنا ل الحًقا املخصص
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«إميل». كتاب من سافوي» كاهن «عقيدة لقسم فافر» «مخطوطة من ورقة :1-5 شكل

وحدها املادة ز تَُحفَّ أن يستحيل أنه عىل لوك أرص روسو، حجج ببعض األمر واقع يف
املاديني، مزاعم عىل الرد أجل من ُوضعت املوضوع حول تعليقاته وأغلب للتفكري، أبًدا
خالل من أنه اقرتاحه لكن أنكره. ما أكدوا الذين له املعارصين سبينوزا أنصار سيما وال
علماء جانب من االعرتاضات من الكثري أثار التفكري عىل املادة حمل يجوز الرب إرادة
واعتقاد الزعم هذا بني ما ربط أغلبهم عرش، الثامن القرن أوائل يف والفالسفة الالهوت
المادية عىل تعتمد ال والدين األخالق حقائق أن عمله من نفسه القسم يف اإلضايف لوك
واستلهم ،١٧٣٤ عام فلسفية» «رسائل عمله يف لوك حجة عىل فولتري وعلَّق الروح.
والميرتي، موبريتوي فيهم بَمن عرش، الثامن القرن منتصف يف الفرنسيون املاديون
الداخيل النشاط أو لالستجابة القابلية عىل ديدرو) (مثل البعض أكد حيث منه؛ أفكارهم
املادي العالم يف بأكمله الواقع دولباك) (مثل اآلخر البعض وحرص الطبيعية، للمادة
«مبحث يف وهمية. الرب، وحتى الروح، بها ويراد الروحية، املادة اعتربوا وبذلك وحده،
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من البرشي الذكاء تََشكُّل عن نظرية بناء كوندياك حاول ،١٧٥٤ عام األحاسيس» يف
كيناي، فرنسوا خطها ربما «الدليل»، بعنوان مقالة يف بينما البحتة؛ الحسية التجربة
أن لبيان مماثلة حجة ُطرحت ،١٧٥٦ عام «املوسوعة» من السادس املجلد يف ونُرشت
للكنسية صادًما كان الذي الروح»، «عن يف ،١٧٥٨ عام ويف الحس؛ عن صادر الحكم
الحكم بني ما التماهي هلفتيوس جعل الحًقا، «إميل» فعل مما أكثر العام الغضب وأثار
التفكري عىل َحْملُها يُمكن املادة بأن لوك اقرتاح يمثل كله. عمله أساس حجر والحس
ونقطة للنقد األساسية الركيزة مًعا الحس، هو الحكم مصدر أن هلفتيوس وافرتاض
كتاب من سافوي» كاهن «عقيدة قسم يف الرب وجود عىل روسو لدليل املحورية االنطالق

«إميل».
رسالة يف وكذا الرتبية) عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال القسم ذلك ويف
افرتاض روسو استنكر الرابع)، املجلد الكاملة، (األعمال فرانكييه السيد إىل له الحقه
الكاهن وزعم عنه.» لوك يقوله عما النظر بغض حقيقية، «سخافة باعتباره امُلَفكِّرة املادة
املادة لها تتعرض حركة من ما ألنه وذلك التفكري؛ عىل املادة حثُّ باإلمكان ليس أنه
روسو أكد تحديًدا، هلفتيوس من العكس وعىل والتفكري. التدبر عىل تساعدها أن يمكن
تطبع أن يمكن بينما ألنه وذلك حسهم؛ من تنبثق ال الناس يصدرها التي األحكام أن
للعالقة تلقائية انطباعات لدينا تتشكل أن يمكن فال السلبية، حواسنا عىل نفسها األشياء
خربتنا، تفسري عن منا بوعي مسئولني فاعلني باعتبارنا أحكاَمنا نُصْغ لم وما األشياء. بني
دوًما ستعكس حواسنا دامت ما للتضليل نتعرض أو أخطاء يف نقع أن أبًدا يستقيم فلن
الكاملة، (األعمال التفكري» «رشف تمنحنا أن يف هلفتيوس فلسفة تخفق ولذا، الحقيقة؛
إىل ينصتون ال ألنهم الصواب؛ جانبهم واملاديون الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد
بفعل ينشأ أن يمكن الشخيصال بوجوده إحساسه بأن روسو أقنع الذي الداخيل الصوت
باعث من تنشأ أن يجب التي الفكر إنتاج َمَلَكة بطبيعتها تملك ال ُمنظمة، غري مادة
األنا زعمت كما هذه، اإلرادة. عن تلقائي تعبري أو طوعي فعل أو ذاته، حد يف يتحرك
عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال لعقيدته األول الركن هي لروسو، األخرى

الرتبية).
سعيًا ديكارت به طالب الذي الشك من حالة يف البداية يف كان بأنه روسو أقر
يف جامحة عواطف تتلقفه اآلراء، من شاسع بحر يف بُوصلة وال دفة دون هائًما للحقيقة،
الواحد يخالف أن يجب أنهم عىل وحسب أجمعوا الذين الفالسفة من كاٍف إرشاد غياب
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املدمر نقدهم يف بعناد واملتشددين موقفهم عن املعلنني املتشككني حتى اآلخر، منهم
للعذاب دواعَي الفلسفة يف َوَجَد وملَّا الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال
والحب بداخله، الذي النور إىل ذلك من بدًال روسو لجأ الشك، ذلك من الخالص من أكثر
اكتشف ما رسعان الطريقة، وبهذه إليها. يرشده بأن لقلبه سمح الذي للحقيقة البسيط
إرادي بفعل يستدِعها لم دامت ما عنه خارجة علَّتها أن بد ال حواسَّ يمتلك وأنه وجوده،
ومصدرها موضوعها من كالٍّ أن نفسها حواسه خالل من يرى أن روسو استطاع منه.
التي املادة إىل وبالنظر بخالفه. أخرى كيانات وجود عىل دليًال يَُعدُّ مما عنه؛ مستقالن
دون حركة هناك تكون أن يستقيم ال أنه روسو أدرك تتحرك، وهي الكون منها ن تكوَّ
إىل الحتمية الحركة وتشري تحدده. علة دون اتجاه هناك يكون أن يمكن وال اتجاه،
من الثاني الركن هو هذا إن الكاهن قال ذكاء. وجود إىل تشري واإلرادة إرادة، وجود
السموات يف ومنترشة بديهي، بشكل وقوية حكيمة اإلرادة هذه مثل أن وزعم عقيدته.
قائًال: وادَّعى الريح. تحملها التي األشجار وأوراق تسقط، التي واألحجار تتعاقب، التي
الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال نفيس» يف به وأحس أعماله، يف مكان كل يف الرب «أرى

الرتبية). عن أو إميل،
رضورة بخالف الكون نظام عن يشء بأي دراية عىل يكن لم أنه من الرغم وعىل
ذلك، عىل عالوة صنعته. لجمال خالقه يقدس أن ذلك مع الكاهن استطاع وجوده،
فرض وعىل حواسه، عن مستقلة إرادته أن لعقله تفحصه خالل من يرى أن استطاع
متمايزة األرض»، عىل «الرش فوىض يرى أن استطاع اآلخرين، إلرادة املتساوي االستقالل
الركن قبولها يَُشكِّل الذي البرش ترصف حرية ِمن أي منها؛ املنبثقة الطبيعة، انسجام عن
الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال الكاهن إىل بالنسبة للعقيدة الثالث
بحسب اإللهية، العناية إىل عزوه يمكن وال االختيار، حرية من البرشي السلوك سوء ينبع
الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال وعادل َخريِّ الرب ألن وذلك تأكيده؛
البرش؛ يف لألخالق غرسه عىل احتجاج الرش ارتكاب من منعنا يف أخفق الرب أن وادعاء
الحرية منحنا ،١٧٥٦ عام فولتري إىل رسالته يف بالفعل روسو الحظ كما الرب، ألن وذلك
اختياَره يستبِعُد االختيار عىل قادرين إيانا وجْعلُُه الرش. ونبذ الخري اختيار يمكننا بحيث
الرب مشيئة ذُ ننفِّ ال فإننا الرشور، ونقرتف قدراتنا، استغالل نُيسء وعندما عنَّا. نيابًة
فهو الرش؛ خالق عن ذلك بعد تبحث ال اإلنسان، «أيها الكاهن: قال نحن. مشيئتَنَا بل
التي األلفاظ يكرر وكأنه الرتبية)، عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال أنت!»
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النقش يف بنفسه روسو سجلها التي مليلتون املفقود» «الفردوس يف الشيطان بها نطق
(األعمال قلبك» داخل الشبح املفر؟ أين «إىل الجديدة»: «إلواز يف العارشة باللوحة الخاص

الجديدة). إلواز أو جويل الثاني؛ املجلد الكاملة،
خلودها، عىل وكذلك الروح، المادية عىل سافوي كاهن أرص لوك، من النقيض عىل
كذلك وأقر أبديٍّا، لعنًا سيُْلَعن الرشير كان إذا بما يتعلق فيما بالجهل أقر أنه ولو
عىل يستطيع أنه اكتشف فقط، الداخيل حسه استشار وإذ الرشير. هذا بمصري بالمباالته
فيه تسببُت الذي الرش «كل مصريه. تحديد شأنها من أخالقية أحكاًما يصدر أن األقل
الغريزة»، بدافع كان فعلتُه الذي اليسري الخري والتدبر. التأمل بدافع كان حياتي خالل
إىل إرسالها املقرر من كان مكتملة غري رسالة يف الحًقا ه تحرسُّ عن روسو أعرب هكذا
من شهرية أبياتًا مسرتجًعا ،(٥٧٩٢ رقم الرسالة الكاملة، (املراسالت مريابو دي املاركيز
رسالة ويف «إميل» كتاب من سافوي» كاهن «عقيدة قسم يف الرومان. إىل وبولس أوفيد
الطبيعية الغريزة عىل روسو أطلق أخرى، َمَواِطن ويف فرانكييه السيد إىل الالحقة روسو
(الفصل وصفاته» هللا وجود عن «خطاب من تحديًدا ذلك مستلهًما «الضمري»، اسم هذه
فطري «مبدأ بأنه ويصفه كالرك، صامويل اإلنجليزي الالهوت وعالم للفيلسوف الثاني)
للروح الداخيل الصوت أو الرتبية) عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال للعدالة»
ذلك هو الضمري الجسد. من الغريزة تقفها التي نفسها املسافة عىل منها يقف الذي
د مجَّ الذي الكاهن زعم هكذا الفضيلة، أبًدا يخطئ ال الذي املرشد اإللهي، الخالد الصوت
يكن لم يطلب؟ أن يمكن كان فماذا له، صىلَّ فإذا له. يُصيلِّ يكن لم لكنه مِلنَِحه الرب
عنه؛ نيابًة عمله له يُنجز أن وال بالفعل، الرب له وهبها التي الخري لفعل القوة ليطلب
والعقل الخري، ليحب الضمري بالفعل الرب يمنَْحه ألم مقابله. عىل حصل الذي عمله

الرتبية)؟ عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال الختياره والحرية لتمييزه،
يف رغبته عن الكاهن بإعالن يُختتم الذي سافوي»، كاهن «عقيدة من الثاني الجزء يف
اإلنسانية روح ويعزز بالصدق يتحىل بأن الشاب لروسو ودعوة بأبرشية، كاهنًا يظل أن
واملعجزات العقائدي اإليمان مقابل يف الطبيعي الدين روسو وضع املتعصبني، بني
أبصارنا تخاطب التي للطبيعة العظيم املشهد إىل نتعرض إذ أننا روسو وذكر والوحي.
أي وجود يستدعي ال األمر أن الغريب من لنا يبدو وضمرينا، األمور عىل وُحْكمنا وقلوبنا
بالطريقة البرش لتعريف رضوري الوحي إن لنا يُقال ذلك، ورغم اإلطالق. عىل آخر دين
يف الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال يُعبد أن بها الرب أمر التي
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الجديدة» «إلواز رواية من جرافلو للفنان املفر؟») أين («إىل العارشة اللوحة :2-5 شكل
.(١٧٦١ (أمسرتدام،

والثانية واحد، بوحى تعرتف منها واحدة أساسية، ديانات ثالث لدينا وحدها، أوروبا
الكتب إىل باإلشارة وتلعنها، األخريني الديانتني تمقت ديانة وكل بثالثة، والثالثة باثنني،
يفهم وال القديمة، العربية يفهمون ال فاليهود للمتعلم، حتى مفهومة تكون ما نادًرا التي
ذلك، ورغم العربيَة. األتراُك يفهم وال القديمَة، اليونانيَة أو القديمَة العربيَة املسيحيون
دائًما الكتب الكتب، يف محصور يعرفه أن إنسان كل عىل يتعني ما فإن حالة، كل يف
الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال أوروبا بها تعج التي تلك وأبًدا،
ينطق يجعلوه أن دبروا معانيه، تفسري مهمة عاتقهم عىل الرب رسل أخذ مرة كل ويف
واملستدعاة اآلخرين، إىل بالنسبة الغامضة واملعجزات اإلشارات بواسطة يشاءون بما
أكرب هو خارق نحو عىل املعجزات من الخايل العالم إن املهرطقني. اضطهاد لتربير عامة

الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال ذاته بحد معجزة
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بعثات يرسلون فإنهم بلدهم، يف املهرطقني الرب وحي ناقلو يطاِرد ال وعندما
ما ونادًرا األبدي. باللعن يتبعونهم ال الذين كل منِذِرين بالخارج، بعقيدتهم للتبشري
الزوجات أرواح ينتظر مصري فأي هذا. من أبعد هو عما الحديث عىل الجرأة تُواِتيهم
الشديدة عزلتهن عىل لهن عقابًا النار سيدخلن هل الحريم؟ يف املستعبدات الرشقيات
اإلنجيل قداسة بأن الكاهن أقر الرتبية)؟ عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال
تقل ال املسيح تعاليم يف سامية فضيلة هناك وبالطبع قلبه. تخاطب كانت الحال بطبيعة
َمَواِطن هناك لكن إلًها. كان أنه تثبتان املسيح وموت وحياة سقراط. حكمة عن نبًال
أي يتقبلها أن ويستحيل املنطق، منها وينفر عقل، يصدقها ال نفسه اإلنجيل يف عدة
أقل الرب كلمة لنجعل الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال عاقل إنسان
نخدمه أن يفرتض أال استخدامها؟ من ليحرمنا العقل َمَلَكة الرب لنا وهب هل غموًضا.
ليس أعبُُده الذي الرب «إن بإرصار: الكاهن قال مساعدة؟ دون يكون ما أفضل عىل
الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال الكتب يف املسترتة الظالل» روح
اللغات، كل يف محفورة ألنها البسيطة؛ الرب حقيقة منها بدًال ونتبنَّى الكتب، كل لنغلق
املجلد الكاملة، (األعمال املفتوح الفطرة كتاب يف إليها الوصول أجمعني للناس ويسهل
متعددة بألسنة يتكلم الوحي رب أن يعتقد روسو كان الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛
كبري عدد الرب وبني بيني فهناك … نفسه الرب أسَمُع لو ل أفضِّ «إنني قال: لذا ا؛ جدٍّ

الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال الوسطاء!» من ا جدٍّ
التأمالت هذه مثل أنَّ ِمن عليه كان مما اندهاًشا أقل روسو يكون أن ينبغي كان
برتحيب اإلطالق عىل تحَظ لم و«إميل» االجتماعي» «العقد يف واملسيحية الدين جوهر حول
للكاثوليكية العنيف نقده ببثِّ كاٍف بشكل ِحذْره فولتري أخذ لقد فرنسا. يف الكنيسة
شديد، بحماس كتب روسو لكن الفرنسية، للحدود أمنًا األكثر الجانب من الرومانية
الحرية عىل متكئًا الحًقا، فيها أقام التي الدولة يف الرسمية، الفعل لردة يتأهب أن ودون
معه بالتزامن و«إميل» هولندا يف االجتماعي» «العقد كتابه نرش إثر الراقية لصوره الفنية
إىل فراره دون حال الذي جنيف يف أعماله حْظُر مأله ولقد وفرنسا. هولندا من كلٍّ يف
يُِدين منشوًرا باريس أساقفة رئيس أصدر عندما ١٧٦٢ أغسطس ويف أكرب. بحزن وطنه
برملان وأمر رسميٍّا، العمَل السوربون أدانِت أن بعد «إميل» يف الواردة املدمرة املبادئ فيه
رده يف روسو واحتجَّ فرنسا. من بالفعل فرَّ قد روسو كان بحرقه، دين الجالَّ كبريَ املدينة
بومون» دي كريستوف إىل «رسالة الالهوت، لعلم املخصصة كتاباته أطول يشكل الذي
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بالخطيئة االستشهاد هي ضدي الوحيدة «قرينتكم قائًال: ١٧٦٣ عام أوائل يف املنشورة
مذنبون أننا ببساطة ليتبني أبرياء الرب يجعلنا أن يمكن كيف روسو: وتساءل األصلية.»
أوغسطني القديس القايسصنيعة األصلية الخطيئة مبدأ أليس الجحيم؟ إىل نُساق وبذلك
عىل ُجِبلوا البرش أن عىل مًعا نتفق أال اإلنجيل؟ وليس األول املقام يف الالهوت وعلماء
ذلك من بدًال أنا فأُثِبت كذلك، ُخلقوا ألنهم الرش؛ عىل ُجِبلوا أنهم تزعمون بينما الخريية،
عمله أن روسو وأرصَّ األوىل؟ املبادئ إىل أقرُب ِمنَّا أيٌّ أرشاًرا؟ أصبحوا األمر واقع يف أنهم
األصلية الخطيئة من تطهريهم يتم الذين للمسيحيني، ًها موجَّ أسايس بشكل كان «إميل»
املجلد الكاملة، (األعمال الرب خلقه عندما آدم كان كما القلب أنقياء فيمسون بالتعميد،

الرابع).
حكومتُها، أحرقْت عندما ولكن له، مالذًا جنيف يف يجد أن عىل األمل روسو عقد
ملا — ١٧٦٢ يونيو يف االجتماعي» و«العقد «إميل» عمَليِْه الصغري، املجلس يف ممثَّلًة
للفرار، روسو اضُطرَّ — للدين وكذلك العام للنظام وتهديد مشينة معصية من فيهما
منها طرَدُه التي وهي منها، القريبة موتييه إىل ومنها برن، إقليم يف يفردون، إىل أوًال
يُعيَد أن إىل متطلًعا البداية يف كان أنه ورغم بالحجارة. بيته قذفوا أن بعد الحًقا أهلُها
الحكومة أنصار أن روسو اكتشف بينهم، مكانتَه عنه، دفاًعا بياناتهم يف بلده، أبناءُ إليه
أي يف أمله خاب ما ورسعان «املمثلني»، هؤالء من معارضتهم يف أقوى «السلبيني» أو
ُجمعت عندما ١٧٦٣ سبتمرب ويف بنفسه. عنها فتخىل مواطنته، لحقوق سيايس اسرتداد
ترونشان جون-روبرت جنيف يف العام املدعي خطه عمل يف ضده املوجهة اإلدانات
رده يف نفسه عن والدفاع ذمته إلبراء وحسب روسو سعى الريف»، من «رسائل بعنوان
كان الربوتستانتي املذهب أن وبما الجبل». من «رسائل عمله خالل من التايل العام
االجتماعي»، «العقد يف روسو إليه دعا الذي املدني الدين شأن وشأنه مبدئيٍّا، متسامًحا
لدولة الصغري للمجلس يمكن كيف روسو تساءل للتعصب، إدانته يف وحسب حاسًما كان
ملحاكم القضائية والرصامة بولس للقديس االضطهادية الوحشية يتبنى أن بروتستانتية
لتاريخ اإلسهاب ببعض عرضروسو أن وبعد الثالث) املجلد الكاملة، (األعمال التفتيش؟
املجاعة هددتْها عندما للجمهورية» «الخالص بمثابة كان الذي العام املجلس اجتماعات
درجة الوطني، اإلخالص بدافع أدان، الثالث)، املجلد الكاملة، (األعمال والحروب والطغاة
كلها، ألوروبا نموذجيٍّا مثاًال اعتربه الذي السيايس الكيان إليها وصل التي االنحطاط
بنفسه روسو أوضح كما بالطبع، عليه. للحفاظ االجتماعي» «العقد ُكتب رائًعا ونموذًجا
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غريت فقد ُحْكم. نظاِم ألي السيايس التفكك حدوث دون الحيلولة املستحيل من قبل، من
حكم من تدريجيٍّا «تحولت حيث شكلها من الطبيعي»، «التطور بواسطة جنيف، حكومة
يتنبَّأ وكأنه الثالث)، املجلد الكاملة، (األعمال روسو تعليق بحسب األقلية»، إىل األكثرية
محدد مثال تقديم مع ميشيلس روبرت وضعه الذي األقلية لحكم الحديدي بالقانون
يشء من وما الرشعية؛ دولتك من حرية أكثر يشء من «ما أنه إىل روسو وانتهى عليه.

الثالث). املجلد الكاملة، (األعمال الفعلية» حالتها عىل دولتك من خضوًعا أكثر
ربوع يف وتأييًدا ثناءً مخلص ملواطن الصادق اإليمان عن املعربة الردود تلك القت
من وغريه شبابه يف لهيجل إلهام مصدر الحًقا وأصبحت أخرى، بقاع ويف بجنيف كثرية
لتقرب تكن لم لكنها الطبيعة. يف يتجىل غامض غري بإله باملثل املؤمنة الحرية عشاق
الصغري واملجلس باريس أساقفة رئيس واعترب عرصه، يف املهيمنة السلطات من روسو
لقد القائمة. السلطة أشكال لكل تهديًدا االجتماعي» و«العقد «إميل» حق عن لجنيف
وكانت والرب، روسو دون تحول التي هي املسيحي العالم يف الكنائس جميع كانت
لقد السيادة. صاحب باعتباره ونفسه الشعب بني تحول الحديثة الدول حكومات كل
الناس َحَرَمِت بُقًوى الجمعي والعمل الفردية اإلرادة من لكل املؤسيس االستبدال كان
املعارصة، بالحضارة حاقت التي الكربى األخالقية الكارثة واملدنية الروحية هويتهم من
وبني بينه وساطة توجد ال ربٍّا تقتيض الضمري حرية ألن وذلك روسو؛ فرض بحسب
وقد ُمَمثَّل. غري سيادة صاحب النيابي للمجلس الترشيعية الحرية تقتيض ما بقْدر العبد
اآلخرين؛ إرادة عىل يعوِّلون الناس مًعا االستبدادية والسلطة الظالمي الالهوت علم جعل
روسو دعوات بأن فلسفته ضوء يف إدراكهم من انطالًقا القوى، تلك ممثلو كان ولذلك

الدعوات. تلك قمع عىل حرًصا األكثر لهم، تحديًا تمثل للحرية
خريطة روسو رسم الذاتي، االعتماد وتحقيق اآلخرين عىل االعتماد عىل وللتغلب
الكبار، توقعات استبداد من األطفال تحرير األساسية غايته «إميل» يف تربوي برنامج
الكتاب بداية ويف لها. املناسب الوقت ويف قيد، دون وملكاتهم قدراتهم تتطور بحيث
أال املختلفة؛ مصادرها بحسب الرتبية من أنواع ثالثة بني روسو ميز العمل، هذا من األول
وحسب فيه تتالَقى الذي الشخص أن روسو ذكر والناس. واألشياء الطبيعة تربية وهي
سيكون كم الحًقا الحظ لكنه رشيدة، تنشئة ينشأ أن يمكن كلها هذه الرتبية أشكال
أجل من بالكامل يعيش الطبيعي اإلنسان أن بما صعبًا الشاملة الرتبية من النوع هذا
طبيعته، تغري أن يجب ككل املجتمع أجل من يعيش الذي املتمدن اإلنسان بينما نفسه،
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كلٍّ من جزءًا يجعله مما النسبي؛ الوجود أشكال من شكل إىل املستقلة هويته وتستحيل
املدنية، الرتبية مع ما بشكل الفطرة أو الطبيعة تربية دمج إعادة أمكن إذا ولكن، أكرب.
وهي اإلنسان، يف املوجودة التناقضات من التخلص حينئٍذ فيمكن روسو، اقرتاح بحسب
الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال البرشية سعادة دوَن تَُحول كربى عقبة معها ستُزال التي
هذه الجمع إعادة محاولة أن روسو أعمال ي مفرسِّ بعض افرتض الرتبية). عن أو إميل،
دليل أنه اعتبار عىل يُقرأ أن لذلك وفًقا يمكن الذي «إميل» عمله من األسايس الغرض هي
هذا يف باختصار مسئولياتها مالمح املرسومة املواطنة، باتجاه األطفال لنمو إرشادي
«إميل» يف املخصص القصري الجزء لكن االجتماعي». «العقد يف تفصيًال واملبينة النص،
الخامس الكتاب نهاية ُقْرب وذلك صفحة ٢٠ لحوايل امتدَّ الذي السياسة، ملوضوع
به أراد روسو أن الواضح من ليس الرتبية)، عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال
العامة. للحياة تأهيًال راقية تربية سياق يف الطبيعية للتنشئة بدقة لة امُلَفصَّ الخطة تتويج
االجتماعي»، و«العقد الالمساواة» عن «خطاب يف ذكرت بعينها أفكاًرا يعرض أنه ورغم
الحًقا عمله) يف الرئيسية (الشخصية إميل سيسلكه للدراسة مسار برسم ذلك يفعل فإنه
وأقرَّ لها، ل مؤهَّ غري يزال ال كان الذي السياسية للرتبية الكاملة األبعاد وضع من بدًال
الرجال من ال الخشب من رصَحه بنَى أنه من تلميذه اشتكى إذا يتفاجأ لن بأنه امُلعلِّم
رواية هيكل من كبريًا جانبًا إن الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال
ما نوًعا امللتبس الجزء ذلك يف بما الكثرية، محتوياتها أيًضا وربما املتشعب، «إميل»
أواخر يف املرض من فرتة بعد روسو، خوف إىل يرجع ربما السياسة، عن يتحدث الذي
رشع وعندما األخري. الكبري عمله هو هذا يكون أن من عرش، الثامن القرن خمسينيات
وصويف، «إميل عنوان تحت وفاته بعد نرشت التي العمل، لهذا تتمة كتابة يف النرش بعد
يف منغمس كمواطن ال إميل روسو صور الرابع)، املجلد الكاملة، (األعمال الوحيدان» أو
زوجته وإن انهار، قد عامله إن قائًال يائًسا ُمعلِّمه يراسل راشد كرجل بل العامة، الشئون

البرشية. عيوبَه تُضاِرع ال أنها ثَبََت تربيته وإن هجرته،
وارتباطه املجتمع يف اندماجه منه يراد إلميل واألخالقي الفكري النمو أن ورغم
متوافقة تكون بحيث دوًما ومصممة قصد عن تلقائية بطريقة ذلك يحقق فهو بالناس،
كجزء جديدة لهوية يعده أو شخصيته صياغة قط يعيد ال فهو الطبيعية. ميوله مع
والسيادة للمواطنة روسو رواية اشرتطتْه الذي النحو عىل شخصيٍّا، منه أعظم كلٍّ من
املحورية للفكرة مخلًصا يظل فهو ذلك، من العكس عىل االجتماعي». «العقد يف الشعبية
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زوج أخت دوديتو، لصويف ١٧٥٧ عام روسو خطها التي أخالقية» «رسائل يف الواردة
فيما ومعلًما روحيٍّا مرشًدا إليها بالنسبة وكان آنذاك، بها مفتونًا كان التي دبينيه السيدة
حدٍّ إىل تقوم لصويف، وحسب أخالقية» «رسائل ست روسو خط الحب. بمسائل يتعلق
كان روسو أن ولو املنهج». عن «مقال كتابه يف لديكارت الروحي البحث نموذج عىل كبري
«إميل». نص شأن شأنها مكتملة لصارْت تجميعها، وأعاد الرسائل هذه يف أسهب قد
للجوانب بصلة تمتُّ تكاد ال فهي السعادة، عن وبحثها امرأة إىل موجهة أنها وبما
االعتماد مجال إىل ذلك من بدًال تشري حيث املدنية، بالهوية املتعلقة والسلبية اإليجابية
السادسة الرسالة يف روسو قال املنفرد. الفرد عىل يركز الذي الذاتي واالكتفاء الذات عىل
لنسَع أنفسنا. عىل وحسب بالرتكيز مجدًدا، أنفسنا نصبح بأن «لنبدأ الرسائل: هذه من
ألن وذلك خالفنا؛ يشء أي عن أنفسنا وفْصِل هي، كما طبيعتها عىل أنفسنا معرفة إىل
(األعمال البرشية» معرفة إىل الطريق يُنري املرء وجود وطبيعة البرشية للنفس الفهم هذا

الرابع). املجلد الكاملة،
الخاصة، طبيعته بحسب إميل، لرتبية اإلرشادي الخط يكون أن أيًضا لذلك َر ُقدِّ
للرتبية روسو خطة إىل بالنسبة أما االجتماعي». «العقد ل املحورية الفكرة ليس لكنه
االقتصاد عن «خطاب خاصًة لروسو، أخرى أعمال إىل الرجوع الُقرَّاء عىل فيتعني املدنية،
يف «الجمهورية». أفالطون بمؤلَّف بشدة فيهما تأثَّر اللذين بولندا» و«حكومة السيايس»
ُكتبت أطروحة «أجمل باعتباره «الجمهورية» مؤلف عىل روسو أثنى نفسه، «إميل» عمل
رصاحة أعلن أنه ولو الرتبية)، عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال الرتبية» عن
«االختالط بسبب يُالم أن يجب النبيل» «العبقري أن وزعم تُراِوده، العامة الرتبية فكرة أن
بدنية أنشطة يف بإرشاكهما الجنسني إرباك إىل أدى الذي «الجمهورية» مؤلفه يف املدني»
إقصائهن بعد ألنه الرجال؛ دور يلعبن أن النساء من طالبًا تمييز، أي دون واحدة
الكاملة، (األعمال يلعبْنَه أن يجب الذي الدور يعرف يعد لم املنزلية، الحياة ألفة من
االقتصاد عن «خطاب يُعنى «إميل»، ب وباملقارنة الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد
خالف عىل َفُهما، ثم ومن العامة؛ الرتبية بشئون أساًسا بولندا» و«حكومة السيايس»
عن «خطاب يف «الجمهورية». مؤلف يف املوجودة الصورة كبري حدٍّ إىل يُحاِكيان «إميل»،
وتعليم والقوانني، واجباتهم حب عىل الناس حث فن عن روسو تكلم السيايس»، االقتصاد
الكاملة، (األعمال والوطنية املدنية بالفضيلة خاصة لهم أمثال برضب الصالح املواطنني
وباسم العمل، هذا ويف أخرى). متأخرة سياسية وكتابات االجتماعي العقد الثالث؛ املجلد
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واحدة تعترب املساواة عىل الشباب تنشئة أن نجد الحكومة، تفرضها التي املدنية الرتبية
ولكي وضحاها، ليلة بني تشكيلهم يمكن ال «املواطنني ألن وذلك الدولة؛ مهامِّ أهم من
الكاملة، (األعمال روسو تعليق بحسب أطفال»، وهم تربيتهم الرضوري من رجاًال يمسوا
من الرابع الفصل يف أخرى). متأخرة سياسية وكتابات االجتماعي العقد الثالث؛ املجلد
يشء أي لرؤية والدتهم لحظة منذ األطفال حاجة عدم روسو وصف بولندا»، «حكومة
لبلدهم ينمحي ال بعشق أمهاتهم من يرضعونه الذي اللبن يختلط بحيث وطنهم إال
االجتماعي العقد الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال املوت حتى به مرتبطني سيظلون والذي
تُماَرس التي البدنية التدريبات عن روسو هنا تحدث أخرى). متأخرة سياسية وكتابات
هتاف خالل من تتحدد للمتميزين جوائز وجود مع سواء، حدٍّ عىل الجنسني ومن املأل عىل
متأخرة سياسية وكتابات االجتماعي العقد الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال املتفرجني
إشارات أي من أكثر روسو أعمال شتى يف ألفالطون املرجعية اإلشارات إن أخرى).
املدنية، للرتبية املكرسة األجزاء تلك ويف واإلنجيل، بلوتارك خال فيما أخرى لشخصية
«الجمهورية»؛ مؤلف أثر بشدة يتجىل املرسح»، عن داملبري السيد إىل «رسالة إىل إضافًة

فلسفته. عىل أفالطون
عىل بوضوح تُدلِّل التي هي الجبل»، من «رسائل عىل عالوة أيًضا، األعمال وهذه
«رسائل يف الثامنة الرسالة يف روسو الحظ فعندما عليه. ألفالطون «القوانني» كتاب أثر
الحكيمة للقوانني طاعته يف سادة ال قادة لديه يكون قد الحر الشعب أن الجبل» من
السيايس» االقتصاد عن «خطاب يف تحدث عندما أو الثالث)، املجلد الكاملة، (األعمال
والحرية بالعدالة يتعلق فيما البرش له يَِدين الذي الرائع السامي القانوني العمل عن
فقد أخرى)، متأخرة سياسية وكتابات االجتماعي العقد الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال
القانون وحكم يشء. أي من أكثر روسو به تأثر الذي للقانون أفالطون ملفهوم يشري كان
الدولة تمثله وما يحبونه، للذين الرب كبري حدٍّ إىل يمثله ما للمواطنني يمثل فلسفته يف
الوقت ويف الخارج من مفروضة سلطته أن يرى روحاني ف ُمَرشِّ وجود إنه لرعاياها.
املفهوم لهذا روسو أضاف لقد البرشية. الروح داخل يكون ما بأعمق محسوسة نفسه
الداخل، من امُللزم بالنظام بااللتزام الخاص املقدس للمبدأ الحًقا املسيحي ثم األفالطوني
العامة، اإلرادة عن نظريته لبَّ شكََّل الذي وهو اإلرادة، من محوريٍّا وعنًرصا الحرية بُعد
ولكن ككل. األخالقية وفلسفته الذاتي االستقالل عن فكرته يف الكثري كانط منه واستلهم
الخصائص تلك تشكل وحسب، الطبيعية للرتبية العامة الخطوط يرسم الذي «إميل»، يف

روسو. حجة من ا مهمٍّ جزءًا املدنية واملشاركة العامة بالحياة املتعلقة
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نظر لوجهات كدحض كبري بقدر «إميل» صيغت الرئيسية، أعماله من ا جدٍّ وككثري
آراء دحض إىل يعمد سافوي» كاهن «عقيدة قسم كان فإذا نفسه. املوضوع حول بديلة
ألفكار تتصدى عامًة الرتبية عن بأكمله للعمل شموًال األكثر الحجة فإن وهلفتيوس، لوك
لوك حالة ويف الروح»، «عن كتابه أخرى مرة بهلفتيوس، يتعلق فيما الكاتبني؛ هذين
«إميل» كتاب مقدمة من األوىل الصفحة تعلن .١٦٩٣ عام الصادر الرتبية» يف «آراء كتابه
املجلد الكاملة، (األعمال لوك عمل بعد تناوله إىل روسو سيعمد الذي املوضوع حداثة عن
لكتاب والتلميحات املرجعية باإلشارات نصه يزخر وبعدها الرتبية)، عن أو إميل، الرابع؛
هي األطفال «مجادلة أن ومفادها الثاني الكتاب يف الواردة تلك اإلطالق عىل وأهمها لوك،
الرتبية)، يف (آراء الرتبية» يف «آراء يف ورد ما بحسب األمر، هذا إن األسايس». لوك مبدأ
املجادلة فكرة عىل حكم روسو لكن األطفال، قدرات مع وحسب متناسبًا يكون أن يجب
غري العقول تشكيل من أخطر يشء من ما إنه حيث بالسخافة؛ بأرسها للوك األطفال مع
األطفال تعريض من غباءً أكثر يشء من وما البلوغ، حتى الوالدة من سيما وال الناضجة،
الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال املرهق العقالني الحوار منطق إىل

.(١٧٦٢) «إميل» روسو عمل صدر والصورة العنوان صفحة :3-5 شكل
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أن لألطفال تريد «الطبيعة أن عىل الجديدة» و«إلواز «إميل» من كلٍّ يف روسو أرص
واجبات علة وإدراك والرش، الخري فمعرفة رجاًال. يُْمُسوا أن قبل الطفولة بمرحلة يمروا
املجلد الكاملة، األعمال الثاني؛ املجلد الكاملة، (األعمال األطفال» شأن من ليس البرش
عادة أن الرتبية) يف (آراء لوك الحظ الجديدة). إلواز أو جويل الرتبية؛ عن أو إميل، الرابع؛
أكثر بأن تقنعهم التجربة أن لضمان تعامالتهم بتنظيم األطفال يف غرُسها يُمكن السخاء
الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال دوًما أفضلهم هم سخاءً الناس
املبارشة. املعرفة خالل من بذلك أدرى يكونون أنهم روسو أوضح «إميل»، يف ولكن
كل يف و١٧٤٢، ١٧٣٥ عامي بني ما له حدثْت مًعا مختلفة أحداث ثالثة بدمج وربما
الذين الجامحني الصغار من ملجموعة معلًِّما عمل عندما وباريس، وليون شامربي من
الوسيلة أن مؤلم وبشكل بنفسه تعلم أنه روسو علق جحيم، إىل حياتَه أفعالُهم أحالْت
عليهم، يشء تحريم أو فرض عدم هي الِكبَار أوامر تنفيذ عىل األطفال لحمل الوحيدة
(األعمال عقيمة بدروس بامللل إصابتهم وتجنُّب لهم، واإلرشاد النصح تقديم وتفاِدي
مستخلصة ما نوًعا مختلفة نصائح وهذه الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة،
طرحها التي وهي ذاتي، وعي فيه بشكل اآلخرين لشعور ومراعية بجد واعية أفكار من
تالميذه أحد والد مابيل، دي بونو لجون شبابه يف كتبهما مذكراته من اثنتني يف روسو
ولكن الرابع)؛ املجلد الكاملة، (األعمال وكوندياك مابيل املؤرخ من كلٍّ وشقيق البشعني
الكبرية، املسئوليات هذه بمثل مثقًال يعد ولم أطفاله هجر أن وبعد عمره، منتصف يف
الطفل غرفة ملء املنطقي من أنه لوك رأى أكرب. ِبُحريَّة الحديث عىل قادًرا روسو أصبح
وحسب، ويلعب يلهو أنه يتخيل بينما القراءة تعليمه يف استخدامها يمكن التي باألشياء
رغبة أن نيس أنه لألسف الرتبية). يف (آراء النرد عىل أحرٍف بلصق املثال سبيل عىل
بيان بحسب بالنرد، اللعب محل تحل أن يمكن له، إلهامها يتم أن فور التعلم، يف الطفل
الثاني الكتاب يف وأضاف الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال روسو
العكس، عىل أبًدا.» يُجاَدلوا أالَّ يجب األطفال أن افرتاض عن أكون ما أبعد «إنني قائًال:
وملموس فوري اهتمام ذات تكون التي األمور يف مفيد نحو عىل يُجاَدلوا أن يمكن فهم
يفهمونه ال ما بشأن لوك رؤية غرار عىل املجادلة عىل حملهم الخطأ من ولكن لهم.
التقدير أو الِكَرب يف سعادتهم أو املستقبلية كسعادتهم طريقة، بأي يمسهم ال ما أو
املخاوف هذه للتبرص، تفتقر التي الناضجة غري العقول إىل بالنسبة سينالونه. الذي
عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال االهتمام تستحق وال أهمية ذات وغري غريبة

الرتبية).
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البدنية التمارين َوَصَف حني حق، عىل الرتبويني من وغريه بالطبع لوك كان لقد
املميزة واملالبس واألحزمة الضيقة املالبس تُفِسَدها أالَّ ينبغي التي األطفال، أجسام لتقوية
ال صحي، غري بشكل ُمقيِّدة تعد والتي الخصوص، وجه عىل الفرنسية اللبس لطريقة
هو هذا كان وجًها»، كلَّه جسمي «اعتِربْ أيًضا. الراشدين للرجال بل وحسب، لألطفال
سأله عندما الثلج يف عاريًا خرج سكوثي لفيلسوف لوك نسبه الذي الجذاب التعليق
القارصة للربودة وجهه غري جسده من يشء أي يَُعرِّض أن يمكنه كيف أثينا من رجل
الطبيعية األخطار من تُعاني األطفال أقدام إذن لوك يرتك ال ِلَم ولكن، الرتبية). يف (آراء
«إذا قائًال: لوك عىل يرد أن يمكن أنه روسو اقرتح الرتبية)؟ يف (آراء العالية للحرارة
أقداًما؟» كلُّه يكون أن أريده ألنني تلومني فِلَم وجًها، كلُّه اإلنسان جسم يكون أن أردَت
أن بعد الحكيم»، «لوك كان لقد الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال
(آراء ندر فيما إال أدوية األطفال إعطاء بعدم أوىص عندما أيًضا حق عىل الطب، درس
ال األطباء أن إىل يشري وأن أكرب، بقدر حجته يف يتوسع أن ينبغي كان لكنه الرتبية). يف
ال فقط حينئٍذ ألنه شديد؛ خطر يف مريضهم حياة تكن لم ما مطلًقا استدعاؤهم ينبغي
مرشف هو الذي املوت من رش هو بما مريضهم املحرتفون األطباء هؤالء يؤذي أن يمكن

الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال بالفعل عليه
كانت فقد تفاصيلها، بعض يف اإلعجاب تستحق ككل الرتبوية لوك فلسفة أن رغم
غري راشدون وكأنهم األطفال مع تعامل ألنه روسو؛ بحسب خطأ، افرتاض عىل قائمة
شأنها من أعماًال وُمتعلمني مهاراتهم ُمصقلني لرشدهم، إعداد فرتة ويعيشون ناضجني
لوك فيه برع الذي الرتبية) يف (آراء الحسابات مسك سيما وال كنبالء، ملستقبلهم تأهيلهم
املرء يكون أن لكن الغربية. الحضارة مفكري أبرز من أحد فيها يضارعه ال براعة نفسه
روسو تعليق بحسب ومنافًقا، متزلًِّفا العام» الرأي يد يف «ألعوبة يكون أن يعني نبيًال
رجل تنشئة برشف يحظى «ال أنه الخامس الكتاب من األوىل الصفحة يف أضاف الذي
بما يتنبأ تقريبًا وكأنه النقطة. تلك يف لوك يحاكي لئال الحذر لذلك وسيتوخى نبيل»،
صيادين فقط الرجال كون من شكا حيث األملانية» «األيديولوجية يف ماركس سيقوله
يريد ال أنه لوك، من العكس عىل روسو، حاجَّ اًدا، نُقَّ أو رعاًة أو أسماك صيادي أو
غايته أن ولو كاتبًا، أو ممثًال أو موسيقيٍّا أو تذهيب عامل أو ُمطرًزا يكون أن لتلميذه
غرار عىل االحتجاج، ال واملهينة الفاسدة من أخالقيٍّا واملحفزة املفيدة املهن تمييز أساًسا
إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال عامة بصفة للعمل القرسي التقسيم عىل ماركس،
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بحسب والخطأ، والتحيز الخرافات من بالكثري املشوب لوك منهج إن الرتبية). عن أو
عن فكرة تكوين من بدايًة أوًال، الرتبية من املطلقة الغاية تحقيق هو روسو، مالحظة
للطبيعة الروحاني الجانب تدعيم عامة وبصفة اإلنجيل، يف التاريخ عىل واالطالع الرب
فكرة ولتكوين الرتبية). يف (آراء املادي الجانب إىل االنتقال يمكن فقط وبعدها البرشية،
يف املوغلة الرتبوية فلسفته يف لوك ولكن باألجساد، البدء يتم أن يجب الروح، عن مناسبة
إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال املادية أسس إرساء من وحسب تمكَّن الالمادية،

الرتبية). عن أو
بأن الطبيعية، الرتبية بموضوع يتعلق فيما مقتنًعا، روسو كان ذلك، عىل عالوًة
ويف املادية. لهذه سوءًا املعارصة النماذج أكثر َشكََّل لهلفتيوس الروح» «عن كتاب
الرسالة الكاملة، (املراسالت ١٧٦٢ سبتمرب يف كومباريه لجون-أنطوان خطها رسالة
املجلد الكاملة، (األعمال الجبل» من «رسائل يف رسائله أوىل يف مالحظة ويف ،(٢١٤٧ رقم
تخىل لكنه املشهور، العمل هذا عىل الهجوم أصًال يعتزم كان أنه روسو زعم الثالث)،
املتبقية املخطوطات وتوحي الكتاب. بمهاجمي اسمه يربط ال كي ذلك بعد انتقاداته عن
خريف يف للنص قراءته إعادة من نبع ربما لهلفتيوس عدائه أغلب بأن «إميل» لرواية
ولكن، بعام. قبلها تم الذي عليه األول اطالعه من نشأ مما أكثر ١٧٥٩-١٧٦٠ عام وشتاء
يف تظهر التي الروح» «عن لكتاب جيل بشكل الواضحة الضمنية اإلشارات عىل عالوة
لهلفتيوس الحسية الفلسفة عىل رصيحة اعرتاضات هناك سافوي»، كاهن «عقيدة قسم
فافر»، «مخطوطة ب واملعروفة ،١٧٥٩ عام أوائل يف ُخطت التي «إميل» رواية مسودة يف
لها التي الهامشية، التعليقات من العديد إىل إضافة النهائي، بالنص توجد ال والتي
باريس يف الوطنية باملكتبة حاليٍّا املوجودة هلفتيوس لكتاب نسخته يف نفسه، الغرض
الفقرات هذه كل تركيز وينصبُّ الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال
االفتتاحية الصفحات يف املذكورة اشتقاقاتها، أو الُحكم» مصدر هو «الحس أن فكرة عىل
بني ما الخلط يف بالكلية مغلوطة روسو اعتربها التي الروح»، «عن لكتاب األوىل للمقالة

لعالقاتها. بفاعلية امُلَفرسَّ واإلدراك األشياء عن والفوري السلبي االنطباع
ملوضوع األكمل املعالجة روسو قدم حيث الجديدة»، «إلواز من الخامس الجزء يف
لزعمه أيًضا الروح» «عن كتاب روسو هاجم «إميل»، بخالف الناضجة كتاباته يف الرتبية
ال عقولنا أن يفرتض الزعم هذا أن أساس عىل الظروف، عن وحسب ناتجة العبقرية أن
ناحية، من وجويل، سان-برو بني لآلراء تباُدل خالل ومن طيًعا. صلصاًال كونها تعدو
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وفلسفة الرتبوية فلسفته بني املقابلة روسو وضع أخرى، ناحية من جويل زوج ووملار
متحيًزا ووملار، أرص فقد حدة. أشكالها أكثر يف لها، فهمه بحسب الرتبوية، هلفتيوس
تشوه أي فإن الطبيعة، يف الخطأ أو الرذيلة غياب يف أنه عىل لهلفتيوس، كبري حد إىل
أرفق التي الفكرة وهي القويمة، غري للرتبية إالَّ يرجع أن يمكن ال اإلنسان شخصية يف
بحث كان لو الروح»، «عن كتاب مؤلف أن يف شاكٍّا بمخطوطته، تعليًقا لها روسو
عقليٍّا متماثلني يكونون البرش كل أن يفرتض أن ا حقٍّ املمكن من لكان بعناية، املسألة
دوًما ترجع بيننا االختالف أوجه كانت إذا تنشئتهم. يف إالَّ يختلفون وال الوالدة، عند
يف نغرس أن وحسب الرضوري من لكان سان-برو، تأكيد بحسب الرتبية، ألثر وبالكلية
الكاملة، (األعمال بها يتحلوا أن لهم معلموهم يريد التي السمات تلك وحسب األطفال
طبائعها لها الطفولة بأن جويل زعم مع اتفق وملَّا الجديدة). إلواز أو جويل الثاني؛ املجلد
ووملار، خالف عىل سان-برو، احتج األوان، قبل بها التعجيل يجب ال التي ومشاعرها
املقولة كانت لقد غريه. دون وحده به تختص ومواهب بشخصية يولد طفل كل بأن
من لفصل عنوانًا ١٧٧٣ عام صارْت التي يشء»، كل فعل بمقدورها «الرتبية املأثورة
اعرتاضات أيًضا أثارت والتي وفاته، بعد املنشور لهلفتيوس اإلنسان» «عن كتاب فصول
مالئم فهم أي مع روسو إىل بالنسبة متفقة غري اليشء، بعض مختلفة أسس عىل ديدرو

وحريته. وذاتيته، اإلنسان، نمو لطبيعة
الجديدة»، «إلواز يف األدبية اآلراء تبادل خالل من نفسه وبالقدر «إميل»، رواية يف
فعل عدم طريق عن يشء كل وإنجاز تعاليم، دون الصعب الرتبية فن روسو وصف
تدريب نقيض يعترب الذي الرتبية) عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال يشء
كلها الرتبية يف قاعدة أهم أن لقرائه روسو أوضح بالشخصية. االرتقاء أو العقول
األوىل الرتبية ترتك أالَّ لضمان املعتاد غري املسار وسلك فقدانه، بل الوقت كسب ليست
املجلد الكاملة، (األعمال تماًما» «سلبيٍّا ذلك من بدًال أثرها يكون بل عليه، أثر أي للطفل
هلفتيوس، به ينادي ما غرار عىل اإليجابية، الرتبية إن الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛
محاولة باعتبارها بومون»، دي كريستوف إىل «رسالة يف روسو، يُِدينها التي الرتبية هي
سوى بها يتحىل ال بصفات األطفال كاهل يثقل مما األوان؛ قبل شبابية عقول لتشكيل
بأنها أخرى، مرة السلبية»، «الرتبية الرسالة تلك يف روسو وصف املقابل، ويف الراشدين.
الوحيد الرتبية نوع فهي ثم ومن املناسب؛ الوقت يف عقولهم تشكيل من األطفال تمكِّن
يف العامة بالرتبية الخاصة خطته يف وحتى الرابع). املجلد الكاملة، (األعمال الصالح
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وحدها السلبية فالرتبية مجدًدا. نفسه االفرتاض بالضبط روسو طرح بولندا»، «حكومة
بحسب الرذيلة، ظهور دون الحيلولة يمكنها لألطفال الطبيعية امليول مع تتفق التي
أخرى). متأخرة سياسية وكتابات االجتماعي العقد الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال زعمه
مفهوم نحو أخرى مواطن ويف «إميل» يف يميل جعله لهلفتيوس دحضه فإن ولذلك،
الالمساواة». عن «خطاب يف منه جوانبه بعض يف طوًعا أقل لإلنسان الطبيعية للصفات
الكتب وا يُنحُّ بأن املربني روسو نصح السلبية، للرتبية برنامج لوضع سعيهم ويف
بالتجربة التعلم خاللها من األطفال يستطيع ذلك من بدًال دروًسا ويقدموا جانبًا،
يفرتض الذي اإلحساس تطمس بحيث مقدًما بالكامل مصممة مواقف يف أحيانًا املبارشة،
بحسب حريتهم، لهم تُحفظ وبالتايل البرش، ال األشياء عىل التعويل عىل ُحِملوا بأنهم فيه
الطفولة، لعنة عموًما هي القراءة أن روسو الحظ «إميل». يف لألمر روسو توضيح
هذه ملثل األخالقي فالغرض تجنبها؛ يجب لالفونتني الساحرة الخيالية القصص وحتى
مغزاها فهم يف األرجح عىل يخفقون الذين األطفال إىل بالنسبة عقيم الشعرية الحكايات
عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال داخلها الخاطئة بالشخصيات ويتشبهون
باملرور لنا يُسَمح أن ينبغي وروحيٍّا، جسمانيٍّا مكتملني غري ولدنا أننا وبما الرتبية).
إىل الطفولة مرحلة إىل الرضاعة مرحلة من الطبيعي؛ نمونا بمراحل طبيعي بشكل
تَُشاِكلها التي املراحل وهي الرشد، مرحلة إىل ومنها املراهقة مرحلة إىل البلوغ مرحلة
روسو علق الطبيعية. الرتبية يف متخصًصا عمًال تعترب التي «إميل»، رواية كتب تقريبًا
الحياة مع أنه الرتبية) عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال األول الكتاب يف
الخيال بفعل ا جدٍّ تُستثار التي األطفال رغبات عن تختلف لكنها االحتياجات، تظهر
يف وشكسني طموحاتهم يف مستبدِّين األطفال يجعل مما إشباعها؛ معها يستحيل لدرجة
لألطفال. األشكال متعدد االنحراف باسم الحًقا فرويد أتباع وصفها ألسباب إحباطاتهم،
يف بل رغباته، كبت يف وال إلمكاناته، الالمحدود التوسيع يف ال يشبعه، ما الطفل سيجد
(األعمال وقوته إرادته بني التوازن يحقق مما إمكاناته؛ قوة عىل رغباته فرط تحجيم

الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة،
ال إميل ُولَِد داخله. الناشئة رغباته ترتسخ كذلك وجسده، الطفل عقل ينمو وبينما
أو األخالقي النظام إىل ليدلف ُولد جنسه، بني من غريه شأن شأنه بل، وحيًدا، ليكون
ضعفنا إن الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال االجتماعية الحياة نطاق
تؤلف املشرتكة ومصائبنا ببوفندورف، يًا متأسِّ روسو هنا اقرتح هكذا اجتماعيني، يجعلنا
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(األعمال املصلحة بفعل املشرتكة احتياجاتنا بيننا توحد كما بالضبط باملودة، بيننا
وهو للشفقة، الغريزية األفعال ردود ومن الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة،
وجودهم افرتاض يف اآلخرين، معاناة مع األطفال تََماِهي سينبع األول، النسبي الشعور
روسو قدم الرابع، الكتاب يف الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال نفسه
األسعد محل أنفسنا نضع ال أننا األوىل: قواعد؛ ثالث خالل من للشفقة روايته لذلك تبًعا
التي املعاناة بسبب فقط اآلخرين لحال نأَىس أننا والثانية: بؤًسا، منا األكثر بل حاًال، منا
التي املعاناة حجم مع ال بالتعاُطف، نشعر أننا والثالثة: ضدها، محصنون أننا نعتقد ال
عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال تعاستهم عمق مع بل اآلخرون، يعيشها
أن أيًضا الصغار يكتشف مثلهم، أطفال بعدهم ومن أوًال، الراشدين صحبة ويف الرتبية).
يرتكونه الذي األثر عرب ألنفسهم الوليد احرتامهم يدعمون الذين يشبعها امللحة رغباتهم
إىل لذاتنا حبنا نمد ألن روسو دعانا إليهم. اآلخرين نظر لكيفية تصورهم والحًقا عليهم،
فقط تحقيقه نستطيع الذي األمر حولنا، ملن ا ُمهمٍّ بمكانتنا إحساسنا فنجعل اآلخرين،
الحجة هذه بمثل أخالقية. فضيلة إىل لذاتنا الطبيعي حبنا يحيل مما التقدير؛ نلنا إذا
الذات حب فائدة تتضح الالمساواة»، عن «خطاب يف حجته عن شديد بشكل املختلفة
تجسيد صور من ال الفاسدة اآلثار من اآلن يبدوان اللذيْن والخيالء الفخر عن املتمايز

الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال الحب هذا
نفسه بالقْدر علينا تفرضه الطفولة مرحلة من خروجنا فإن ذلك، عىل عالوة
إىل غائبة زالت ما التي الرغبة براءة من تدريجيٍّا ننتقل الجسمي، نمونا وخالل الطبيعة.
وبعزو الجنيس، االختالف مظاهر وضوح زيادة مع التي، البلوغ ملرحلة الوليدة الرغبات
أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال لألطفال الثاني امليالد تمثل له، لألهمية العقل
أمام عقبة باملرة تعد ال املراهقة «نريان أن الرابع الكتاب يف روسو كتب الرتبية). عن
عن الشباب أسئلة يجيبوا أن املعلمني موصيًا وإتمامها»، الستكمالها وسيلة بل الرتبية،
الجنيس الفضول إلشباع وسيلة يَُعدُّون بذلك فهم ضحك، أو إحراج أو إلغاز دون الجنس
وإثارة الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال إثارتها وليس املراهق لدى
توجيهها وجوب بالكامل، بها يستلذ أن للمرء كان إذا أيًضا، يفرض الوليدة الرغبة
نفسه يجعل أن يجب أنه اآلخرين، بحب يحظى أن الشاب أراد إذا يكتشف، بحيث
(األعمال صداقات بعمل اهتماًما نفسها الجنس ملمارسة حاجته ي تُنَمِّ وبذلك محبوبًا؛
من أخرى مواضع يف وكذلك تحديًدا، هنا الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة،

121



روسو

يف ذروتها إىل تصل البرشية، للرغبات الداخيل للتحول لصور القراء يتعرض العمل، هذا
روسو افرتض املساعدة. يد ليمد إميل ُمعلم يتدخل ال عندما املعوقات من قدر أدنى ظل
املتباَدلة. الحب عاطفة بفعل يسمو إذ شوكتُه تَْقَوى الجنسية للرغبة األناني الباعث أن
يف «آراء كتابه األخرى، البالد إىل السفر منافع عىل تعليقه بعد لوك، اختتم املقابل، ويف
زوجته كنف يف بعدها إياه تارًكا الزواج، أعتاب عىل يصوره الذي النبيل والشاب الرتبية»
نهاية قرب األسفار يتناول جزءًا أيًضا روسو واختتم الرتبية). يف (آراء رعايتها وتحت
املعرفة حق البرشية يعرف ال وحسب واحًدا شعبًا رأى َمن كل أن مالحًظا «إميل»، كتاب
من خجًال لوك يضاهي ال لكنه الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال
«إميل» من الخامس الكتاب ومعظم الرابع الكتاب من قسًما كرس بل الجنس، تناول

اآلخر. يف لرغباته كلٍّ واملرأة الرجل وإلشباع بالحب، الجنس الكتمال

الجديدة» «إلواز عمل تمثل صورة وهي األصغر، مورو بريشة حب»، قبلة «أول :4-5 شكل
.(١٧٧٤–١٧٨٣ (بروكسل، لروسو الكاملة» «األعمال من بوبر لطبعة
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التي صويف لرفيقته إميل يقدم وهو «إميل» من الخامس الكتاب يف روسو قال
يَىص ِخصِّ املرأُة «ُخلقِت حواء: إىل آدم لحاجة كالرب، يذعن، وكأنه ُمعلمه، إياها وعده
ونوعها، جنسها حال تناسب التي السمات بكل الرب عليها أنعم وإذ الرجل.» إلمتاع
متقلبة فهي الرتبية)، عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال وأخالقيٍّا جسميٍّا
هي بينما ولكن، متدينة. تميس كيف أيًضا البسيط باإلخالص وتتعلم بطبيعتها، املزاج
من بدًال وتَرَىض لصقلها، الكافية الفرصة لها تتوافر فال الفطرية، بمواهبها دراية عىل
ولطف بسالسة امليش عىل قدميها وتعوِّد عذب، بنغم لتنشد الجميل صوتها بتدريب ذلك
شأن شأنها صويف، أن ورغم الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال
الحكم عىل قدرتها تتشكل حيث الرجال، من أرسع مزاجيٍّا تنضج النساء، من غريها
الحقائق عن البحث بطبيعتهم كالرجال مقدورها يف فليس أسبق، فرتة يف األمور عىل
القائمة العلوم أغوار سرب من وبدًال السفسطة. يف براعة أكثر إنها حيث والتأملية، املجردة
يف الكبرية قدراتها موظفًة الكرام، مرور عليها تمر أن املرأة عىل ينبغي االستدالل، عىل
الذي االهتمام من أقل اهتماًما القراءَة وتُوِيل األكرب، الرجل عبقرية من بدًال املالحظة
إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال املرأة» «كتاب يُعتََرب الذي العموم عىل للعاَلم توليه
امليالد منذ النساء ألن األحوال؛ من حال بأي ناقًصا ليس الناعم الجنس الرتبية). عن أو
والصبية. الفتيات بني التمييز كبري حدٍّ إىل يتعذر البلوغ سن وحتى للرجال، مساويات
التعبري، جاز إذا يبدون، الجنيس نموهن ويف جسميٍّا، الرجال عن يختلفن النساء لكن
كانت وإن باستمرار، طبيعية حالة يف ويعْشن طفولتهن، عىل دوًما يحافظن وكأنهن
املجلد الكاملة، (األعمال األطفال إنجاب هي األساسية وغايتهن الدوام، عىل بريئة ليسْت
روسو، عمل من األخرية الفقرة يف مُلعلمه، إميل فإعالن الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛
من للغرض صويف بتحقيق أيًضا ولكن األب، بسعادة وحسب يُبَرشِّ ال حاِمٌل صويف أن
صبي أنه نفسه، روسو يكن لم إن إميل، يفرتض جديًدا، تلميذًا بإنجابها خاصًة حياتها
أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال برتبيته إميل بمعلم شبيٌه جديد ُمعلٌم وسيُكلَّف
العميقة، ال الرزينة والشخصية العبقري، ال الجميل العقل ذات صويف إن الرتبية). عن
الكاملة، (األعمال علًما بها تحيط التي جنسها بنات مهام أداء عىل فقط تشجيًعا تجد
والشخصية، املزاج يف الرجال عن النساء تختلف وإذ الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد
الكاملة، (األعمال روسو استنتاج بحسب نفسه، الرتبية نوع يف يشرتكا أن ينبغي فال

الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد
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التأمالت، لتلك وطغيانه الرجل عبودية ِنرِي من املرأة تحرير دعاة استقبال كان
سافوي». كاهن «عقيدة قسم تجاه باريس أساقفة برئيس الخاص لذلك مماثًال
ماري زعمْت ،١٧٨٩ عام اإلنسان» حقوق «إعالن إقرار وإثر الفرنسية، الثورة خالل
النساء عىل الرجال إنكار د عضَّ الجنسني بني الزائف روسو تمييز أن وولستنكرافت
عام الصادر املرأة» حقوق عن «دفاع عملها ويف بها. يتمتعون التي نفَسها الحقوق
بفلسفته بشدة املعجبني من كانْت فيمن أملها خيبة عن وولستنكرافت أعربْت ،١٧٩٢
عن «خطاب يف هجومه، مع متعارضة «إميل» يف النساء عىل تعليقاته معتربة الرتبوية،
النساء روسو َل َحوَّ لقد والهمجي. املدني اإلنسان بني ما يخلطون الذين عىل الالمساواة»،
اإلنصاف من يشء مع زعمها، بحسب االزدراء، حد تصل التي الشفقة تستحق كائنات إىل
طبيعتهن عىل كدليل إليها وصْلَن التي لها يُرثَى التي الحالة إىل استند إذ الظاهري،
عن ساذجة بمالحظات البرشيِّ الجنس حيال القوية مشاعَره شوَّه وبذلك الفطرية،

الرقيقتني. صويف قدَمْي
النساء، إىل نظر روسو أن افرتضْت عندما الصواُب جانَبََها وولستنكرافت لكن
النساء، يعشق كان فقد تماًما، العكس عىل احتقار. أو بشفقة نوعهن، إىل استناًدا
الطيبة ولفتاتها لوكسمربج دي السيدة مع املمتع الحواُر لُبَّه وسَحَر بصحبتهن، ويُفتَتَُن
التي البندقية يف زوليتا بالعاهرة تأثر أيما وتأثر مونتمورنيس، يف عليه أسبغتها التي
أحبط عندما الرياضيات» وادرس جاكو، يا النساء، «اهجر أن بازدراء عليه أشارت
بأنه «اعرتافات» عمله يف وصفه لقاء يف املستويني غري ثَْديَيَْها من الجنيسُّ ُفه تأفُّ رغبتَُه
األول؛ املجلد الكاملة، (األعمال كلها حياته يف شخصيته عن وكاشفة موحية واقعة أكثر
صويف — أخرى لصويف روسو عشق واقع من ما حدٍّ إىل «إميل» رواية ُولِدت اعرتافات).
يف وكانت روايته، بطلة صويف عن متباينة وطبيعة مختلف مزاج لها كان التي — دوديتو
يصل ولم يديه، متناول عن تكون ما أبعد فيه، أثرت أخرى امرأة أي من أكثر األمر، واقع
حيث وسخرية، تهكم ال َهيْبة نظرة املرأة إىل ينظر عادة روسو كان بكلماته. إالَّ إليها
يُصِبْحَن كأن طبيعتهن، تتدنى عندما أنه لدرجة ا جدٍّ كبري الرجال عىل أثرهن أن افرتض
الفكرة هذه كانْت ولقد الرجال. عند األخالق انحطاط مسئولية لن يتحمَّ فإنهن ممثالت،
توسان-بيري إىل به أَرسَّ أمر وهو املرسح» عن داملبري السيد إىل «رسالة لعمله املحورية
.(٧٣٠ رقم الرسالة الكاملة، (املراسالت ١٧٥٨ نوفمرب ٨ بتاريخ رسالة يف لينييبس
للمرأة ناسبًا النساء»، صنيعة هم مكان كل يف «الرجال إن الرسالة هذه يف روسو قال
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إىل تقريبًا نفسه بالقْدر «اعرتافات» عمله يف يعزوه للرجال األخالقية الحياة عىل تأثريًا
منهما كالٍّ ألن وذلك مطلًقا؛ الجنسني بني الفصل يجب ال أنه عىل روسو وأكد الحكومة.
داملبري السيد إىل «رسالة عمله يف الكايف بالقْدر تتجىلَّ التي املسألة وهي اآلخر. عىل يعول
تغيب الذي كالجسد ربته عنه تَِغيب الذي «املنزل أن عىل يؤكد حيث نفسه، املرسح» عن
السياسة الخامس؛ املجلد الكاملة، (األعمال العطب» يصيبه ما رسعان الذي روحه عنه

املرسح). عن داملبري السيد إىل رسالة والفنون:
زواج تتناول التي الثالث، الجزء من ١٨ رقم الرسالة تمثل الجديدة»، «إلواز يف
«إميل»، يف وباملثل كلها. للرواية املحوري والقسم الرومانسية الذروة ووملار، من جويل
هوية تََشكُّل صورة استكمال هي والنساء صويف يتناول الذي للقسم األساسية الغاية فإن
وغاية الجنيس. االختالف عن الناجمة الزوجية الرابطة حتى الجنينية عزلته من اإلنسان
بيان بل لزوجها، الحرة الرتبية أو لصويف املدنية الحقوق إنكار ليست األساسية روسو
«الفيلسوف أفالطون، ذكره ما غرار عىل الحب، عليها يستحوذ البرشية الروح أن كيف
الثاني؛ املجلد الكاملة، (األعمال الجديدة» «إلواز يف روسو وصفه كما للعشاق»، الحقيقي
بنا، يُفِيض جسدي هو ما أن «كيف لقرائه يبني أن روسو غاية الجديدة). إلواز أو جويل
من فشيئًا شيئًا تُوَلد الحب قواعد أجمل أن وكيف أخالقي، هو ما إىل عفوي، نحو عىل
الرتبية)، عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال الجنسني» بني الخشن د التوحُّ رحم
يكن لم والزوجة، للزوج التكاملية الخصال من النمو كامل أخالقي، كيان يتكون حيث
مظلة تحت التوحد وهذا مستقل. بشكل فيه املرأة دور تحدَّد لو التماسك له ليتحقق
يختلف للذات، روحي وحب جسدية بحاجة مدفوعة طبيعية بيئة يف يتحقق الذي الزواج،
يف الوارد الوصف بحسب سياسية، عامة جمعية يف املأل عىل املواطنني تجمع عن تماًما
بينهما ال ورشيكه رشيك كل بني ما يربط التوحد هذا يف فالحب االجتماعي»؛ «العقد
بني املرء يُخريَّ «عندما أنه «إميل» من األول الكتاب بداية يف روسو الحظ الدولة. وبني
رجًال يكون أن بني ما االختيار عليه يتعني االجتماعية، املؤسسات أو الطبيعة معارضة
السعادة موضوع حول املتفرقة املالحظات بعض يف شبيه، بأسلوب ُمعلنًا، مواطنًا»، أو
قلبه تُشتِّت عندما ولكن لطبيعته، بالكامل اتُرْكه أو للدولة، بالكامل َرُجًال «قدِّم العامة:
الكاملة، األعمال الثالث؛ املجلد الكاملة، (األعمال تمزيًقا» تمزُِّقه بذلك فإنك االثنني، بني
ويُرتك املجتمع، من الطبيعة تلميذ يُنَزع أن يجب الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد
والكتاب الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال يتيًما كان لو كما لطبيعته،
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دانيال رواية هو بالكامل، مكتبته طويلة لفرتة سيشكل الذي وهو له، املناسب الوحيد
الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال كروزو» «روبنسون ديفو
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اعتبار عىل أحداثُها ر تُصوَّ التي الجديدة» «إلواز رواية من مستخَلص دليل إىل استناًدا
أن ُعرف ،١٧٣٢ عام حوايل من بدءًا عاًما ١٢ من ألكثر تمتد فرتة مدار عىل وقعت أنها
لهذه روسو ونسب بالضبط. عمًرا يُضاِهيه سان-برو، يُدَعى خياليٍّا، بطًال ابتكر روسو
املجلد الكاملة، (األعمال «اعرتافات» عمله يف أوضح كما قصته، يف املحورية الشخصية
وإذ طبيعته، إىل ترجع الشخصية يف ضعف ونقاط راقية أحاسيس اعرتافات)، األول؛
فقد منزلة، منها أدنى لكونه حبَّها يستحقُّ ال جويل واِلد يََراه جواًال معلًِّما باعتباره ره صوَّ
ويستطيع بالتعاسة، عليه محكوم اجتماعيٍّا، منبوذ رومانيس بطل بوجود االنطباع أعطى
أوجه من عدد إىل إضافة التوازي، هذا أثار ولقد النص. مؤلف بسهولة فيه يََرْوا أن الُقرَّاء
روسو عاَلم سكنْت التي والشخصيات الرواية شخوص بني األخرى الظاهرية التشابه
خيايل كتمثيل وضع عرش الثامن القرن يف روسو أعمال أشَهر أن من الشكوك الخارجي،
شكل يف عنها امُلَعربَّ الذاتية سريته عىل للمثالية وإضفاء بالفعل، روسو عاشها ألحداث
العشق نفرس أن دقة األكثر ولكن الرومانسية. الروائية لألعمال آنذاك شائع رسائيل
يف تدور التي األحداث إىل إضافًة ووملار، وجويل سان-برو بني بالرواية املتقطع الثالثي
اإلفصاَح روسو يستطيع يكد لم دفينة أشواق عن تعبريات باعتبارها عالقاتهم، فلكها
روسو، سمح لقد الشخصية. حياته يف الكايف بالقْدر يشِبْعها ولم األمر، واقع يف عنها
عرب أَْوِجه قمة يف بكونه اشتهر ما كثريًا الذي — ديدرو معاِرصِه شأن ما حد إىل شأنه
مزاعم ينقل وكأنه صدره مكنون عن اإلفضاء عىل ينطوي اإلسقاط أشكال من شكل
عىل أكرب بقْدر ملموس شكل بإضفاء مميز نحو عىل الخصب لخياله — آخرين أناس
وحسب. الخيال يف عليها، يسيطر أن يقِدُر التي واملشاعر يسكنها، أن يُمِكن التي العوالم



روسو

أن بسبب كبري حد إىل لخياله، سمح بأنه َعلََّق روايته، تأمل يف روسو رشع عندما
تثريها أن يف ترييز عجزْت التي الجنسية رغبته إشباع يف آماله وُجلُّ فات، قد الحب أوان
راٍق عالم الخيال»، من «عالم إىل يأخذه بأن عمره؛ منتصف يف تبددْت والتي بداخله
يشهد لم مخلصة بموثوقية تتحىلَّ والتي وجماًال، فضيلًة السامية املخلوقات أكمُل تسُكنُه
الجاذبية تلك رحم من الجديدة» «إلواز روايته ُولدْت ولقد األرض. عىل أصدقائه بني مثلها
وتكشف اعرتافات). األول؛ املجلد الكاملة، (األعمال املسحور» «العالم هذا ملثل السامية
قلب إىل للوصول املفتاح فعليٍّا يكون أن الحًقا تمنَّى وقد غامر، حب أرسار عن الرواية
اختلقتْها والتي — بها هيامه طبيعة اكتنفْت التي الشائعات رغم ولكن دوديتو؛ صويف
أزماِت أكثر إىل أفضْت ما أخرى، عوامل جانب إىل رسعان، والتي الغيور، ديبينيه السيدة
معظم عن املطاف نهاية يف وعزلته ديدرو عن انفصالُه ذلك يف بما صعوبًة، حياِته
مخيلته، يف سمح، كما صويف قلب اقتحام روسو يستطع لم — الباريسيني أصدقائه
و«الهذيان جة» املتأجِّ «الرغبة ألهمِت ولقد اآلخر. منهما كل يُغِوي أن وجويل لسان-برو
فيه أثارتْهما التي هي صويف أن «اعرتافات» عمله يف روسو زعم اللذان العاطفي»
األول؛ املجلد الكاملة، (األعمال روايته يف للمشاعر املحركة رسائله أكثر من الثنني تأليَفه
«الفردوس»، أسمتْه الذي باملالذ وجويل لووملار الخفي البستان عن واحدة اعرتافات)؛
ضفاف وعىل املياه يف ووملار غياب يف جويل مع سان-برو أمضاه الذي اليوم عن والثانية
يف روسو قال الرتتيب). عىل الرابع، بالجزء و١٧ ١١ رقم (الرسالتان جنيف بحرية
هام ،١٧٥٦ عام شتاء بحلول إنه اعرتافات) األول؛ املجلد الكاملة، (األعمال «اعرتافات»
عمها ابنة وعىل عليها حبه أغدق حيث يونيو، يف ابتكرها التي بالشخصية عشًقا بالفعل
التايل، العام يف لصويف حياته يف املدوي الظهور وألهمه ثانية. بجماليون وكأنها كلري،
أيًضا؛ الجديدة رفيقته يف جويل مفاتن كل استثمار مؤثًرا، يكن لم سابق عابر لقاء بعد
وعاطفته املتصاعدة قلبه بخفقات يشعر بدأ حيث نفسها بصويف إال يحلم ال جعله مما

وواقًعا. حقيقة اآلن أمىس ليشء املشبوبة
هو تأثر ما بقْدر الحميم بوجوده تأثرت أنها رغم ناحيتها، من صويف تكن لم
الحب، يف َغِرقا بينما مًعا وَعَربَاتُهما آهاتُهما واختلطْت نفسه. بالقْدر به مهتمًة بوجودها،
التقى الذي سان-المربت الغائب، عشيقها حب يف وهي حبها يف هو غرق روسو؛ بحسب
الزم ولذا، بالفعل. بينهما تنمو صداقة براعم نفسه الوقت يف وبدأت منفرًدا روسو به
عىل الفور عىل مرارة أضفى ثالث طرف دوًما واحد طرف من كان الذي لصويف حبَّه
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نفسه، الوقت يف إليه بالنسبة املستحيل من جعل مما ثقة؛ كشخص لروسو صويف احتياج
يف صويف أثارت أن بعد ولكن امتالكها. إىل يسعى أن شديد، باحرتام املمزوج لها حبه مع
العدوى، من برضب أشبه هي إثارة سان-المربت تجاه به أحسْت الذي الشوق كل نفسه
ه وجَّ إذ العاطفي التفريغ خالل من فقط مضاعفة رغبة يُشِبع أن اآلن روسو استطاع
نشأْت والتي مخيلته يف وحسب امتالكها بإمكانه كان التي املرأة جويل، إىل الرغبة تلك
مسمومة حلوة كأًسا كانت تجاهه الحقيقية صويف عاطفة إن روسو قال ولذا صويف؛ من
األشهر ُحرصت لقد اعرتافات). الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال كبرية بجرعات تجرعها
ترصيح بحسب القلب، لها يخفق عذبة حميمية يف مًعا، االثنان أمضاها التي األربعة
إلنكاِر فرُضه ترك الذي الواجب حدود يف أخرى، امرأة أي مع يشهدها لم والتي روسو،
الرسالة يف لها كلماته بحسب الجربية، للرباءة الواضح التحفظ من حالة يف روَحه الذات
والتي ،(٥٣٣ رقم الرسالة الكاملة، (املراسالت ١٧٥٧ أكتوبر يف لها أرسلها التي الرائعة
متأججة أحاسيسه كانت ذلك، ورغم عليها. بناءً «اعرتافات» من القسم هذا الحًقا صاغ
آنديل منحدرات بمحاذاة يميش كان عندما أنه لدرجة منها منتظرة لقبلة بتصورات ا جدٍّ
أوصاله كانت لريميتاج، عن تقريبًا كيلومرتات خمسة يبعد الذي أوبون يف بيتها قاصًدا
فرُييق آخر، يشء يف والتفكري عنها انتباهه رصف عن ويعجز ينهار، وجسده تتخبط،
النشوة من متطهًرا رغبته، من خاويًا بها يظَفر لم التي عشيقته بيت إىل ويصل َمِنيَّه
العقيمة «حيويته بفعل عيناه عليها تقع أن فور مجدًدا ليُستثار الخاص، لخياله الغامرة

اعرتافات). األول؛ املجلد الكاملة، (األعمال دوًما»
هذه مثل من متطهًرا عامًلا يختلق أن الروائية أعماله يف روسو بإمكان كان إذا
السعادة عىل تبعث ُمتٍَع وراء األخرى كتاباته يف سعى فقد املرهقة، واإلحباطات التوترات
التي املنحرفة واملعتقدات السيئة املؤسسات من األخالقية الحياة بتطهري نفسه بالقدر
الخيايل للعالم كان ولقد لرغباتهم. للبرش الذاتي اإلشباع طريق يف تقف أنها اعترب
التوتر بسبب الفور عىل واهنًا كان والذي الجديدة» «إلواز روايته يف روسو بناه الذي
بتفكيكه آخر موضع يف نظريٌ فيه، زخرفة ال برونق ساطًعا أيًضا كان ولكنه الدراماتيكي
السيد إىل «رسالة يف لها. بديًال رواياته مثاليات كانت التي والقمعية املبهمة للعوالم
الجديدة» «إلواز روايته تأليفه فرتة إبان تقريبًا روسو خطها التي املرسح» عن داملبري
النافعة الرتفيه سبل بني روسو قابل املتداخلة، األفكار من العديد تحوي كانت والتي
الخالء يف البهيجة االحتفاالت فيها تُقام — بعيد حد إىل جنيف تشبه — لجمهورية
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كورو. بريشة دوديتو، السيدة :1-6 شكل

باريس كثريًا تشبه — كربى مدينة لسكان الضارة اللهو وسبل السماء، غطاء تحت
وسائل إىل إمتاعهم بغية تتحول والتي الكساىل، الخبثاء أهَلها الرتاخي أفسد التي —
تسلية مصدر يمسون املشاهدين لندع املرسح. خشبة عىل تُؤدَّى النفاق عىل تقوم لإللهاء
املشاهد ال بقوة املشارك املمثل دور منهم كل يُمنَح بحيث روسو، علق هكذا ألنفسهم!
توحًدا الجميع يتوحد «بحيث اآلخرين، يف نفسه يرى أن يحب الذي وحسب، لُبُُّه املأسور
عن داملبري السيد إىل رسالة والفنون: السياسة الخامس؛ املجلد الكاملة، (األعمال أفضل»
«ما ألن تشاء» «كما شكسبري مرسحية يف الحزينة جاك شخصية أَِسَفْت لقد املرسح).

كذلك. األمر كان لو سيسعد كان روسو جاك جان لكن مرسح»، إال كلها الدنيا
تقل ال الهمجي لإلنسان صورة َشكََّل قد روسو كان الالمساواة»، عن «خطاب يف
الدنيوية العيوب من جويل تطهر عن املجتمع وملوثات شوائب من خيايل بشكل تطهًرا
بالقدر خيايل كاهن شخصية يبتكر أن الحًقا لروسو َر ُقدِّ «إميل»، ويف جنسها. لبنات
لرب تقديسه فكرة تطرح حقيقية، شخصيات من التجريد طريق عن وذلك نفسه،
املظاهر كل من الحق الديني لإليمان روحيٍّا تطهريًا باعتبارها الطبيعة يف غامض غري
حدود ال الخيال عالم فإن حدوده، له الواقع «عالم وبينما وثنية. كنيسة ألية االحتفالية
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منه، الرابع الكتاب يف مضيًفا «إميل»، من الثاني الكتاب يف روسو تعليق بحسب له»،
«دوًما يراهم أنه لدرجة الخيال عاَلم يف إال يَحيَا ال أنه افرتضوا الذين قرَّائه عىل ا ردٍّ
أعمال وأغلب الرتبية). عن أو إميل، الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال التعصب» أرض يف
بوزويل جيمس مالحظة صحة عىل دليل الروائية، وغري منها الروائية الرئيسية، روسو
لديه كان روسو بأن دولري، ألكسندر إىل ١٧٦٦ عام أكتوبر ١٥ بتاريخ رسالة يف الواردة
رقم الرسالة الكاملة، (املراسالت مكانته» يف شخًصا تناسب وال بالكامل، «خيالية أفكار
أو السامي» «الجنون أو الشديدة» «الرغبة أو الطوعية» غري «اإلثارة هذه إن .(٥٤٧٧
يف روسو عنها يتحدث التي الطاهر» «الحماس أو النبيل» «الهذيان أو املقدسة» «النار
(األعمال صويف إىل هة املوجَّ أخالقية» «رسائل يف الرابعة الرسالة من وحسب واحدة فقرة
أنه روسو والحظ الدنيوية. صالتها عن قدراتنا انفصام تُشِعل الرابع)، املجلد الكاملة،
عرش الثامن القرن ُكتَّاب من كاتب أيُّ يُلِهم ولم روحنا. تحلق عقلنا، يزحف بينما
التنوير، عرص أفول مع وإنجلرتا، أملانيا يف سيما وال ظهرت، التي الرومانسية الحركة

روسو. فعل كما خياله وتلقائية أحالمه ونشوة مشاعره بقوة
الرئيسية األعمال يف انتباهه عىل الجوال روسو يقظة أحالم تستحوذ أن قبل وحتى
املوضوع وهي املوسيقى، باتجاه ا جدٍّ مثمر نحو عىل جذبتْه فقد بها، العالم يذكره التي
املجلد الكاملة، (األعمال ليتناوَله ُخِلَق أنه و«محاورات» «اعرتافات» عمَليِْه يف أرصَّ الذي
ويف املوسيقي، للتعبري الفرنسية اللغة مالءمة عدم عن تأمالته ويف اعرتافات). األول؛
املوسيقى أن روسو تصور اللحن، عىل االنسجام أولوية عن رامو مزاعم عىل اعرتاضاته
الشكل الطبيعية، البرش لغة اتخذتْه الذي الغني الشكل الفرتات من فرتة يف كانت
إن مخيلته. يف تصورها كلما جويل جمال فتنة نطقه يف الفاتن التلقائي، املتكلف غري
الجماليات من وخالية ُمرصفة بعبارات بثقة تُنشد التي الواضحة، املوسيقية الجملة
الشعبية الخيالية الصور أشَهَر األوجه بعض يف كانت ومنغمة، وأوبرالية األوركسرتالية
البدائية اللغة للبرش؛ العتيقة الذاتي التعبري لسبل اإلطالق عىل روسو استدعاها التي
السائد ودون السائد النظاَمنْي بأن الزعم من مجردة إنها وإذ الحر. للكالم املفقودة
املمكن فمن املوسيقى، أشكال من شكل كل يف راسخني كانا الغربي املوسيقي لَّم للسُّ
التدريجية وتحوالتها أساًسا، الشعرية جذورها إىل فلسفته يف األصلية طبيعتها إرجاع
الذاتي للتدجني معالجته غرار عىل تحديدها إعادة يمكن حديث علم إىل قديم فن من

أخرى. بطرق للبرشية
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الالمساواة، كأصول ا جدٍّ بعيدة تكن لم والغربية الحديثة املوسيقى أصول لكن
لقد بكثري. تخمينًا أقل بأسلوب تطورها مسار تقييم عىل قادًرا روسو كان وبالتايل
ولألنواع املوسيقى بتاريخ كامل إملام عن «املوسوعة» ل بالفعل روسو إسهامات ْت نمَّ
مقاالته يف أفكاًرا تناول حيث املعارصة، املوسيقية النظرية سيما وال املختلفة، املوسيقية
حدٍّ إىل أسهبت التي األسايس» و«الجهري املوسيقي» و«التنافر املصاحبة» «املوسيقى
لنغمة التوافقية النغمات ورنني النغمي التعديل حول الخاصة رامو آراء عرض يف كبري
«املوسوعة»، من السادس املجلد يف للزعم، وداملبري بديدرو دفع مما مفردة؛ موسيقية
يف وحتى ملبادئه. كبري حد إىل مخلًصا األمر واقع يف كان رجًال بفظاظة هاجم رامو بأن
يُخِف لم ،١٧٦٧ عام املوسيقى» «قاموس نَها َضمَّ التي املقاالت هذه من امُلطولة النسخ
لكي ولكن .١٧٢٢ عام نُرش الذي االنسجام» «نظرية رامو لعمل بشدة يَِدين أنه روسو
يف األصلية مقاالته من االنتهاء إىل روسو اضطر لديدرو، املبدئي النهائي باملوعد يلتزم
فيها، واإلسهاب إليها للعودة فرصة الغتنام طويًال وسعى وحسب، أشهر ثالثة غضون
كان التي األفكار يف واإلسهاب وجدت، حيثما رامو وبني بينه االختالف أوجه وتناول

السابق. يف بحثها عن عاجًزا
خيال شطحات فيه العمل هذا يُثِْر ولم كمرجع، املوسيقى» «قاموس روسو وضَع
باريس. عن رحل أن بعد لريميتاج يف إليها التفَت التي األخرى مرشوعاته أغلب فعلْت كما
للتجول يخرج كان بينما جانبًا العمل هذا ى نحَّ «اعرتافات»، يف أعلن كما السبب، ولهذا
وهو العمل بهذا الخاصة أفكاره ر طوَّ استثنائي وبشكل يقظته، أحالم أفرخ مما يوميٍّا،
اعرتافات). الرابع؛ املجلد الكاملة، (األعمال األمطار هطول وقت يف معتزله داخل جالس
معالجته يف بالشمول يتسم حيث أعماله، أبرز من واحًدا يَُعدُّ العمل هذا فإن ذلك، ورغم
مبادئ تعقيدات تبسيط يف ينحرصوحسب ولم والنظرية، والفنية التاريخية للموضوعات
وُمنقحة مهمة تعليقات قدم بل أيًضا، يفعل أن داملبري حاول كما العادي، للقارئ رامو
مقالته يف املوسيقي للتدوين والحديثة والوسطى القديمة املمارسات حول دقيًقا تنقيًحا
يف خصصت (التي الغنائية الدراما تاريخ حول جديدة ودراسة املوسيقية»، «النوتات
«األوبرا»؛ مقالته يف الغنائية») «القصيدة عنوان تحت لجريم ذلك من بدًال «املوسوعة»
الذي بريني، تشارلز كتب لقد «النظام». مقالته يف لتارتيني املوسيقية للنظرية وتحليل
وسماها اإلنجليزية، إىل القرية» «َعرَّاف روسو ألوبرا األوبرايل النص ترجم أن سبق
من كلٍّ نقاد ضد روسو عن دفاًعا للموسيقى» العام «التاريخ مؤلفه يف «الداهية»،
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الذي نفسه، روسو إن قيل بينما املوسيقى»، و«قاموس الفرنسية» املوسيقى عن «رسالة
مرسحية أن اقرتح ،(١٧٦٧) لجلوك «ألسيست» ألوبرا مختلًطا تقييًما وضع أنه يف شك ال
من بأنه زعمه دحضت ربما الفرنيس، بنصها لجلوك، (١٧٧٤) أوليس» يف «إيفيجينيا

فرنسية. لكلمات موسيقى تأليف املستحيل
مخيلته ألهبت ألفكار زخًما وأضاف روسو كرر املوسيقى» «قاموس يف حتى ولكن،
جديدة مقالة ففي خمسينياته. وأوائل عرش الثامن القرن أربعينيات أواخر يف مرة ألول
وإنشاد الكنائس بناء يف املسيحيون رشع عندما أنه الحظ الدينية»، «الرتنيمة تسمى
واملصادر املقدس الكتاب ومن حيويتها. كل القديمة املوسيقى فقدت والرتاتيل املزامري
مكرًرا — «املوسيقى» مقالته يف روسو أضاف الفيثاغورثيني، سيما وال الكالسيكية،
ألفالطون «القوانني» كتاب أفكار ومسرتجًعا «املوسوعة» يف ذكرها أن سبق تعليقات
عىل تحض التي العظات وكذا والبرشي، اإللهي القانون من كالٍّ أن نعرف أننا —
فاعلية أكثر أخرى وسيلة هناك تكن لم حيث شعًرا، الجوقات تنشدها كانت الفضيلة،
الشعر قوة من ينبع الخيال يف استثارته يمكن يشء أي إن الفضيلة. حب الناس لتعليم
و«األوبرا»، «املحاكاة» مقالتيه يف روسو زعم هكذا ذلك، قبل املوسيقى منه نشأت التي
مقابل يف لها العقيم وتمييزه للرسم االنفعالية القوى لتقدير افتقاره مقالة كل يف ذاكًرا
الجمايل ُحْكمه بني تجليًا االختالف أوجه أكثر هذا ولعل املوسيقى؛ تجاه حساسيته
بحسب وحسب، لدينا البرص حاسة يُلهم الذي الرسم من العكس عىل ديدرو. وحكم
كالليل خفية، أشياءَ حتى وتصور األذن، داخل إىل العني املوسيقى تنقل روسو، زعم
ينتج بينما املثالية السكينة أثر الضوضاء تخلق ما وأحيانًا والسكوت، والعزلة والنوم
أثناء النوم من ِسنَة تأخذهم الذين العلم تمام يعلمه الذي األمر الضوضاء، أثر السكون
طوال باملوسيقى روسو اهتمام استمر تنتهي. أن لحظة ويستيقظون مملة محارضة
كي املوسيقية النوتات ينسخ أن ١٧٥٠ عام حوايل قرَّر أن بعد أنه، سيما وال حياته،
تقريبًا، حياته نهاية وحتى الوظيفة، هذه عىل اعتمد ، ومستقالٍّ منتظًما دخًال يضمن
أن عىل حريص ككاتب عليها التعويل استطاع التي القليلة الدخل مصادر من كمصدر
أن املمكن من كان التي الديون بذلك فتفادى اإلعانات، أو اإلحسان أشكال كل يرفض
ربيع إنجلرتا من أخريًا يعانيها وهو هرب التي الشديدة الضياع حالة ويف حريته. تقيد
يف أمىس الذي الثالث جورج امللك من هدية بقبول ذلك رغم هيوم أقنعه ،١٧٦٧ عام
روسو ى تلقَّ مبادئه، مع يتعارض وبما املناسب، الوقت ويف جنونًا، أكثر املطاف نهاية
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صينية لنغمات تدوينه وظهر املقابل. يف شيئًا يُقدِّم أن دون إسرتلينيٍّا جنيًها ٥٠ مبلغ
عام هالد دو لجون-باتيست الصني» «وصف عمل من املستقاة املوسيقى»، «قاموس يف
سيمفونية». «تحوالت هيندميث وأوبرا «توراندوت» ألوبرا ويرب مقدمة من كل يف ،١٧٣٥

.(١٧٦٧ (باريس، املوسيقى» «قاموس من صينية» «نغمات :2-6 شكل

مخيلته يف التالية، الثالثة السنوات مدار عىل فرنسا، يف روسو أصبح أخرى، ومرة
منزله مديرة وبرفقته «رينو» السيد باسم ا رسٍّ مسافًرا للحظ، رهينة جوَّاًال الواقع ويف
ووضوًحا، رصاحًة التنوير عرص يف الحقيقة عشاق أكثر اآلن أصبح أخته. إنها قيل التي
عىل تري ِمن مسافًرا متخفيًا يعيش النفاق، عن اللثام إلماطة طاقاته كل كرَّس الذي
حيث باريس؛ وأخريًا ليون إىل ومنها دوفني يف ومونكان بورجوان إىل نورماندي حدود
من بعدها ج تزوَّ ما ورسعان شامربي، يف وارين دي السيدة قرب إىل طريقه يف عرج
الرئييس راعيه بفعل بكثري ِخْفيًَة أكثر صارت والتنقل الضياع من حالة يف وهو ترييز،
بينما — راٍع هيئة يف متخفيًا األمر واقع يف انًا سجَّ كان الذي — كونتي دي األمري آنذاك،
وليس أحمق أنه منها ظنٍّا األخري لتجنبها يسعى روسو كان التي السلطات تجاهلت
به أُولَِع ما أكثر وهو النبات، علم موضوع إىل روسو التفَت تحديًدا الفرتة تلك يف خطريًا.
بالفعل تعرَّف قد كان مونتمورنيس، من رحلته وبعد موتييه، يف األخرية. سنواته خالل
الجوالت من بالعديد هناك وقام ديفرينوا، جون-أنطوان يُدَعى بارز نباتات عاِلم عىل
دي إجناز املزيف املجري البارون بصحبة باملدينة املحيط الريف يف املطولة النباتية
«إلواز خياالت جميع من خياًال أكثَر حياتُه كانْت الذي عرصه، لوتي بيري سوترسهايم،
أواخر يف ولكن والطحالب. الرسخس نباتات روسو جمع ستافوردشري، ويف الجديدة».
املناطق يف الرفاق، من مجموعة بصحبة أو وحده وسواء عرش، الثامن القرن ستينيات
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أغلب تخصيص يف روسو رشع ومونكان، وبورجوان وجرونوبل وليون تري من النائية
مشعوذ. بأنه أحيانًا شكوًكا أثار الذي األمر النباتات؛ لدراسة وقته

ماير. بريشة األعشاب، مع يتعاطى روسو :3-6 شكل

صباح، كل املوسيقي النسخ مهنة بارش ،١٧٧٠ عام صيف باريس إىل عودته إبَّان
سريًا الطويلة جوالته خالل واألعشاب النباتات يدرس كان الظهرية بعد ما فرتات ويف
روسو كتب و١٧٧٣، ١٧٧١ عاَمْي بني متعددة تواريخ ويف املدينة. خارج األقدام عىل
يف بدأ التي دولوسري، مادلني-كاثرين للسيدة نباتية موضوعات عن طويلة رسائل ثماِنَي
الطبيعي الفضول يثري أن يتمنَّى وكان ليون، يف سابًقا بينَهما َجَمَع لقاء إثر مصادقتها
الرسائل، تلك أثارت لقد بالنباتات. االهتمام عىل بتشجيعها سنوات األربع ذات البنتها
شبيهة أفكاًرا تتناول أخرى رسالًة عرشة بست التالية األربع السنوات مدار عىل املتبوعة
توماس اهتمام (١٧٨٢ عام لروسو الكاملة األعمال مع كلها (نُرشت أخرين ألشخاص
عاًما، وستني لثالثة منصبَه احتلَّ الذي كامربيدج بجامعة النبات علم أستاذ مارتن،
مناهجه يف الرسائل لتلك الخاصة ترجمتَه استخدم األقل عىل الفرتة تلك من جزء وخالل
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لطبعة لها صوًرا رسم الذي رودوتيه جوزيف بيري الرسام أيًضا بها واستعان الرتبوية؛
الفرتة تلك وخالل عرش. التاسع القرن أوائل نُرشت لروسو النباتية الكتابات من فاخرة
وواصل قط. منه ينتِه لم لكنه النباتية، للمصطلحات قاموًسا أيًضا روسو جمع تقريبًا،
لم والتي السابق، يف بالفعل إنشائها عىل انكبَّ التي للَمْعَشبة األعشاب عينات جمع أيًضا
مع ُدمرْت مجلًدا، ١١ وتَُشكِّل اإلطالق، عىل األكرب املجموعة أن ولو القليل، إال منها يبَق

الثانية. العاملية الحرب يف بربلني النباتي املتحف
تجلَّت لرجٍل منطقيٍّا مهنيٍّا خياًرا النبات بعلم لروسو املكتسب االهتمام يبدو
بحسب رجَليْه، حركة مع إالَّ عقلُه يَعَمل فال يميش، كان بينما تجلٍّ أيَّما وقدراتُه إمكاناتُه
استطاع أخريًا، هنا، اعرتافات). األول؛ املجلد الكاملة، (األعمال «اعرتافات» يف مالحظته
طاملا الذي العظيم الخلق مشهد مع مبارشة يتفاعل أن السن يف املتقدم الطبيعة ابن
وإرادته وقوَّته الرِّضا، مشارف عىل سنٍّا، األصغر إميل شأن شأنه هيبة؛ يف ُقباَلتَه وقف
طبيعي فردوس مخيلته، وعبقه ألوانه يَمَأل أن يُمِكن موضوع هنا كان توازن. حالة يف
الزمان. من قرن قبل مارفيل أندرو الشاعر باملثل أغوى الذي كذلك النباتات حب من
التي العذبة املتعة روسو تذكر منفرد»، جوال يقظة «أحالم عمله من الثانية الجولة يف
مينيلمونتون بني الواقعة املروج يف مزهرة زالت ما التي النباتات ويعدد يرى وهو أحسها
(األعمال الشيز بري مقربة منها جزءًا اآلن يشغل والتي باريس، من مقربة عىل وشارون
إىل صها خصَّ التي السابعة الجولة ويف منفرد). جوال يقظة أحالم األول؛ املجلد الكاملة،
جبيل صدْع بذكرى روسو تغنَّى األرض»، «لباس تعترب التي والنباتات لألشجار كبري حدٍّ
والبومة الُعقاب نعيق وسمع مريم، وبخور األسنان حشيشة مثل نباتات عىل عثر حيث
حشيات عىل جلس عندما أنه لدرجة كبري بشكل خفيٍّ باألرض ركن يف وذلك القرناء،
عىل وأبعدها بريَّة الكون ملذَّات أكثر عىل مصادفة عثر بأنه ُحْلم راوده الليكوبوديوم من
مضطهدوه يسعى لن مأًوى عن منفرد، ثاٍن ككولومبوس اللثام، أماط أن بعد اإلطالق،
كان هنا منفرد). جوال يقظة أحالم األول؛ املجلد الكاملة، (األعمال أبًدا فيه عنه للبحث
عىل بها قام نباتية استكشافية رحلة يف اكتشفه الذي املالذَ بروسو، الخاص «الفردوس»
١٧٥٧ عام ربيع يف أصًال استلهمه الذي املالذ ،١٧٦٤ عام حوايل موتييه من مقربة
بشكل شبيهة بألفاظ الجديدة»، «إلواز يف ووصفه حياته، يف دوديتو صويف بظهور
وعزلة» بريَّة الطبيعة أركان «أكثر إياه معتربًا لجويل، الرسي البستان باعتباره مدهش،
قلب من لصويف حبُّه انتقل لقد الجديدة). إلواز أو جويل الثاني؛ املجلد الكاملة، (األعمال
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اإلثارة من فبداية فنه. تحاكي الشخصية حياته جعل نحو عىل آخر، إىل آرس ظلمة
ويف الجوانب هذه يف — روسو استطاع حاليٍّا، املنقولة الصور واسرتجاع والرواية الحسية
النبات علم يجعل أْن — عرش الثامن القرن بروست مارسيل يُعترب عدة أخرى جوانب

واحد. صوت يف صداهما يرتدد يقظته وأحالم خاصته
كلود ركب يف سار قد كان فلو النباتات. لدراسة هكذا بشدة مياًال روسو يكن لم
والذي شامربي يف وارين دي السيدة وظَّفتْه الذي الشاب األعشاب ص متخصِّ أنيت،
لغفلته نظًرا ولكن، تعليقه. بحسب النباتات، يف بارًزا عامًلا أمىس قد لكان حبَّها، شارَكه
النبات علم بأن الشعبي للتحيز فريسة نفسه ترك فقد ومفاتنه، العلم هذا سحر عن
يناسب وال الصيدلة علم أو بالطب يرتبط الترشيح علم أو الكيمياء علم شأن شأنه
وحتى منفرد»، جوال يقظة و«أحالم «اعرتافات» يف روسو زعم بحسب الصيادلة، إال
الكاملة، األعمال األول؛ املجلد الكاملة، (األعمال النباتية للمصطلحات قاموسه مقدمة يف
أبعُد ذلك أن الحًقا أدرك روسو لكن منفرد). جوال يقظة أحالم اعرتافات؛ الرابع؛ املجلد
له كان وكيف وقته؟ فيه يقيض أن يمكن كان آخر علم وأي الحقيقة. عن يكون ما
وبعد بها، يمسك أن استطاع إن وحسب بالقوة يخضعها لكي الحيوانات يطارد أن
بال لقام الالزم، من أضعف كان ولو تجري؟ كيف يفهم كي بترشيحها يقوم ذلك
القواقع عن لبحث الالزم، من أبطأ كان ولو ذلك؛ من بدًال الفراشات باصطياد شك
لم الضارة واألدخنة املروعة العظمية والهياكل املتعفنة، الجثث هذه كل لكن والديدان.
األزهار لكن النجوم. دراسة واآلالت، األدوات بمساعدة أيًضا، يتمنَّ ولم تناسبه. تكن
َرْت طهَّ الخرضاء واملساحات واملروج والغابات والجداول املنعشة والظالل األلوان زاهية
وجعلت منفرد». جوال يقظة «أحالم من السابعة الجولة يف مالحظته بحسب خياله،
استقر الذي اإلنسان أقدام تحت نبتت حيث البرش، متناول يف النباتاِت نفُسها الطبيعُة

منفرد). جوال يقظة أحالم األول؛ املجلد الكاملة، (األعمال بالفعل عندها عقله
واألحاسيس للنباتات واملنضبطة الدقيقة الدراسة بني الخلط عدم يجب وبالطبع
الرابع). املجلد الكاملة، (األعمال قاموسه يف روسو اعرتاف بحسب تلهمها، التي املحببة
إن وهو جوهري، بشكل تصنيفيٍّا علًما له، روسو فهم بحسب النبات، علم كان لقد
تصنيفها إىل ذلك رغم يسعى فهو الحال برضورة تدرسها التي األشياء يُحلِّل لم
جوال يقظة «أحالم يف روسو ملالحظات وفًقا وذلك الداخيل، تنظيمها من الغاية وتحديد
أجزاء إىل انتباهه بالتايل روسو يرصف النباتية ورسائله قاموسه من كلٍّ ويف منفرد».
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للورو. عرش التاسع القرن من نقش يف وارين دي للسيدة صورة :4-6 شكل

عىل تََعرَّف التي — النباتات وعناقيد وكئوسها األزهار، ِمَدقات — واألزهار الفاكهة
النباتات» و«فلسفة الطبيعة» «نظام سيما وال املراجع، من العديد من ووظيفتها اسمها
راسله الذي عرش الثامن القرن يف البارز النباتات عالم للينيوس، النباتات» و«مملكة
أندرس يوهان ويُدَعى لينيوس، محرري أبرز بقلم مقالة عىل عالوة مرة، ذات روسو
بعض يف وكان بآخر، ما جزء أو نبات وصف بني ما يخلط روسو كان وأحيانًا موراي.
ألنه ربما ذلك، إىل وباإلضافة اآلخرين. من اقتبسها التي املبادئ فهَم يُيسء األحيان
هي فيها التمحيص يجوز أنه بباله أبًدا يخطر لم الحيوانات، عىل النباتات دراسة َل فضَّ
من اتبعه الذي النسق نفس عىل الصناعي، أو الطبيعي تكاثرها تاريخ حيث من األخرى
لتطور روايته يف بشدة لُبُُّه سحر الذي األجناس اضمحالل عىل تعليقاته يف بوفون قبل
يكن لم وإن النباتية، االستقصاءات إىل وبالنسبة الالمساواة». عن «خطاب يف البرشية
إلهاُمه كان فقد ذلك، ومع بوفون. ال لينيوس األعىل َمثَلُه كان البرشية، الطبيعة لعلم
يجول الخالء ويف منعزًال يكون عندما نشاطها ألوج وأحاسيسه عقله يصل رجل إلهاَم
املجلد الكاملة، (األعمال منفرد» جوال يقظة «أحالم يف روسو قال بالطبيعة. محتفيًا
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الكسول لإلنسان املثالية الدراسية املادة النبات علم إن منفرد): جوال يقظة أحالم األول؛
العمل. عن العاطل املنعزل

ُفرضْت التي عزلته يف روسو إليه التفَت الذي الوحيد املجاَل يكن لم النبات علم لكن
الحرية بسبب نفسه الوقت يف استلذَّها والتي املجتمع، عن قطيعته بفعل عليه الفور عىل
بجاذبيته شعر األخرية سنواته يف آخر موضوع هناك وظل خياله. لشطحات َكَفَلتْها التي
الناقدة بالعني ه أمدَّ طاملا فيه التأمل وألن منه، مفر يكن لم ألنه أكرب؛ بقوة له واستقطابه
حوايل أنه روسو زعم نفسه. وهو أال خاللها؛ من خالفها يشء كل وراء سعى التي
كل كانت حيث ١٧٦٥؛ عام وبحلول مرة، ألول الذاتية سريته كتابة يف فكر ١٧٦٠ عام
وإما الطبع تحت إما لريميتاج يف تقريبًا مىض َعْقد منذ أنجزها التي الرئيسية األعمال
وجمعها ودأب بجدية «اعرتافات» عمله لكتابة روسو التفت مهجورة، وإما للطبع جاهزة
التي الخاصة رسائله من مسودات أو نُسخ ذلك يف بما الضخمة، مراسالته من أساًسا
عىل أذاه من يَسَلموا لن بأنهم املوقنني السابقني أصدقائه بعض كان وملَّا بها. احتفظ
أو مسبق نحو عىل به التشهري محاولني تحوَّطوا فقد وتحيزه، وبالغته بأساليبه دراية
والخيانة بالرياء حق بغري روسو اتهمها التي ديبينيه السيدة رأسهم وعىل عليه، ا ردٍّ
تستدِع لم حياته. يف مالٍذ أول له وفرْت أن بعد تجاهه وعاطفتها له مواساتها رغم
له كاَلْت لكنها لها، البشعة اتهاماته بصويف روسو هيام فلك يف تدور التي رعونتها قط
رسميٍّ بحظٍر وطالبْت ديدرو يد يف يَدها وضعْت حيث فظاظته بسبب صاَعنْيِ الصاَع
باريس، من عودته بعد عليه، وحصلت «اعرتافات»، مخطوطة من العامة روسو لقراءات
أعادت منها، املتبقية الوحيدة األوراق من لنا يتضح كما وديدرو، جريم من وبعون
بحيث انفصالهما، خالل روسو مع تبادلتْها التي الرسائل صياغة وأعادت بل تجميَع،
أعمالها يف أوردتْها التي الرواية يف عالقتهما، فرتة طوال املخادع ار الغدَّ بمظهر يَظَهر
مونربيان». دي السيدة «قصة باسم ١٨١٨ عام وفاتها بعد واملنشورة باملذكرات الشبيهة
ولكن الالذعة، اتهاماته من أنفسهم لحماية محاولة يف ما حد إىل روسو، خصوم رشع
حدود ال إليهم بالنسبة الصارخ غروُره بدا لرجل واملتزايد الحقيقي االزدراء بدافع أيًضا
الذي األمر سمعته، من والنيل فيه للَقْدح الِحيَل من مختلفة مجموعة ممارسة يف له،
شكوكه وكذلك بل شخصيتهم، يف وحسب األصيل ارتيابه لتأكيد ال الحال بطبيعة أدى
تُفْق لم الغربية، الحضارة تاريخ يف سمعته. لتشويه ضده تُحاك مؤامرة بوجود املتعلقة
مما السيئة؛ والنوايا الرعونة بني ما الخلط عىل قدرته يف روسو قط بارزة شخصية أيُّ

مخيف. بشكل متصاعدة تبعات إىل الحًقا أفىض
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رامزي. بريشة لروسو بورتريه :5-6 شكل

«محاورات»، الفرعي بعنوانه املشهور جان-جاك»، يحاكم «روسو مؤلفه ويف
لجنون روسو ترك و١٧٧٤، ١٧٧٢ عاَمْي بني ما الفرتة يف أسايس بشكل واملكتوب
يدعى متحدث لسان عىل نفسه عن روسو قال العنان. آنذاك مرعبًا أمىس الذي اضطهاده
الكاملة، (األعمال الفالحني يفرتس ال كي باألصفاد تكبيلُه يجب كُدبٍّ إنه «الفرنيس»
الذين للنبالء فكيف القْدر، بهذا مخيًفا أصبح املسموم قلمه أن وبما األوىل). املجلد
مطاردته أجل من شديدين ودأب بكدٍّ يتآمروا أالَّ هذا الوحيش البرش عدوَّ يخشون
روسو َشيَّد خارجها، من نفسه عن يتكلم أن يحاول وإذ األول)؟ املجلد الكاملة، (األعمال
دوافع أصالة عىل الربهنة وال مشاعرها تلقائية استعادة تستطيع ال مغايرة شخصية هنا
ذاته عن إقصائها بفعل معدوًما شخصيته إىل الولوج دام ما عليه، كانت الذي الرجل
يُنرش أن َر ُقدِّ ولقد نفسه. عمله موضوع عن بغرييته حتًما متمايًزا اآلن أمىس كمؤلف
وضع وإذ جونسون. صامويل ميالد محل ليتشفيلد، يف ١٧٨٠ عام «محاورات» مؤلف
مقارنة للعقل جموًحا األكثر الجانب إىل اضطرابًا، أكثر بقدر استناًدا، املحاورات روسو
إزالة طريق من للبرشية نقله روسو حاول ا نصٍّ تَُشكِّل نراها األخرى، أعماله من بأيٍّ
نوتردام، كنيسة مذبح عىل بوضعها القدر يد يف تركها إىل ساعيًا الكاهل، عن األثقال
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ُحِرَم إنه حتى مهده، يف بذلك للعالم التماُسه فُكِبَت محبوسة، الجوقة أن فجأة ليكتشف
فوكو ميشيل انتباَه املحاورات تلك جذبْت األخرية، السنوات يف نفسه. من التملص من
يقرؤها ما ونادًرا اآلن، قراء لها تجد ما نادًرا لكنها حديثة. طبعة يف قدمها الذي خاصًة

باأللم. يحس أن دون القارئ
،١٧٧٦ عام يف بدأه الذي منفرد» جوال يقظة «أحالم لروسو، الرئييس األخري العمل
االفتتاحية، ففقرته جذريٍّا. اختالًفا مختلفة طبيعة له وفاته، إبان منه انتهى قد يكن ولم
توتراتها، من اآلن تخلصت حياة ِمَحَن ترصد للمشاعر، إثارة كتبه ما أكثر بني من وهي
قبل: من حدث ما كل فيها مسرتجًعا عمله، من األخرية األسطر وكأنها روسو وقدمها
رفيق يل يبَق ولم صديق، وال جار وال أخ بال العالم، هذا يف إذن وحدي أنا «اآلن،
باتفاق جميًعا اآلخرون نبذَه لهم حبٍّا وأكثرهم بالناس اختالًطا الناس أكثر نفيس. سوى
من سلسلة ويف منفرد). جوال يقظة أحالم األول؛ املجلد الكاملة، (األعمال بينهم» جماعي
استمتع الذي الرائع والسالم املحبوبة «أمه» إىل بالرجوع تُختتم جوالت، أو نزهات عرش
ُمستخلصة املجتمع عن وعزلته اغرتابه عن أفكار عدة روسو كرر شبابه، يف معها به
قدراته، كل استعاد وقد عجوز لرجل الجوال العقل صور حيث األخرى؛ كتاباته من
القلب بخاصة، والخامسة والتاسعة، السابعة جولتاه وتمثِّل األبد. إىل عقبيه عىل منقلبًا
أسفه التاسعة وتَُشكِّل النباتي، فردوسه بَريَّة السابعة فتكشف — لعمله الروحاني
— جزيرة يف معتزل عىل مائية جنة الخامسة يف ويسرتجع السعادة، ديمومة عدم عىل
والكورالية وامللحمية الرعوية السيمفونيات التوايل عىل األمر واقع يف تؤلف الجوالت وتلك
لهجرانه عذًرا لنفسه يَِجد أن روسو حاول التاسعة، الجولة ويف روسو. يقظة ألحالم
تنتابه التي تُقاوم ال التي السعادة وكذا لشخصيته، الصبياني التهور ويصف أطفاله،
كئيب استسالم نربة روسو تبنَّى الجولة، طوال لكن السعيدة. الوجوه عىل عيناه تقع إذ
طريقة من ما ألنه خيال؛ محض السعادة لتحقيق خططنا كل أن عىل ا مرصٍّ لقدره،

الرضا. اإلنسان بها يضمن دائمة
يشء «كل إن قائًال أكرب، بتأكيد مماثلة مشاعر يطرح أنه بدا الخامسة، الجولة ويف
بأشياء مرتبطة كونها من انطالًقا ومشاعرنا، األرض»، هذه عىل مستمر تبدل حالة يف
مخلوقات إال هي ما الدنيوية وُمتَعنا به، ترتبط ما مع وتموت محالة ال تتغري خارجنا،
ذلك، ورغم منفرد). جوال يقظة أحالم األول؛ املجلد الكاملة، (األعمال لحظية عابرة
من اتخذ عندما ،١٧٦٥ سبتمرب يف موتييه من رحلته يسرتجع إذ نفسها، الجولة ففي
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صورة وتمثل األصغر، مورو بريشة عظمتها»، كل أعيننا أمام الطبيعة «بسطت :6-6 شكل
لروسو. الكاملة» «األعمال من بوبر لطبعة «إميل» ملؤلف

بديع محميٍّ ملالٍذ صوًرا روسو استحرض بيني، بحرية وسط يف ملجأ سان-بيري جزيرة
وكل مروجه، يف عشب ورقة كل عن يكتب أن املمكن من كان أنه لدرجة ا جدٍّ املنظر
الصفصاف نباتات استكشاف يف الظهرية فرتات يُمِيض كان حيث الصخور، تغطي أشنة
حيثما جانح قارب يف ممدًدا يستلقي كان أو أنواعها، بكل والشجريات والربسيكاريا
معتكف يف ذلك»، رغم واملمتعة املشوشة اليقظة أحالم آالف يف «منغمًسا املياه، تسوقه
ولو رغبة «دون حياته، طوال فيه بالعيش سريىض كان التي الشديدة السعادة من
وكما منفرد). جوال يقظة أحالم األول؛ املجلد الكاملة، (األعمال آخر» مكان أي يف للحظة
تفعل به، ا خاصٍّ كان أنه اآلن يفرتض ماضيًا جويل بفردوس السابعة جولته تستبدل
وصفه الذي — جنيف بحرية ضفاف عىل خيايل يوم نزهة تنقل حيث الخامسة جولته
أكثر فيه عاش الذي «اليوم باعتباره مذهل بشكل مماثل بتفصيل باملثل سان-برو
الجديدة) إلواز أو جويل الثاني؛ املجلد الكاملة، (األعمال كلها» حياته يف حيوية املشاعر
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االضطرابات عن نفسها الطبيعة بفعل معزول شديد جمال ذي بجزيرة معتزل إىل —
أحالم عرب لحياته الدنيوية األزمات من روسو فر وإذ املعارصة. للحضارة املختََلَقة
بفعل روسو انتقل وإذ واالختالق. التذكر بني االختالفات كل يُذيب أن استطاع اليقظة،
رسالته يف وصفها كالتي النقية النعم من روحي عاَلم إىل معه وُحمل الشخيص، خياله
بشكل تُناِسبه مثايل صفاء ذاَت بديلة عواِلَم يَسُكن أن استطاع فقد ملاليزيرب، الثالثة

متفرد.
محاولة إىل روسو سعى تتناولها، التي املتعددة املجاالت ويف الرئيسية، كتاباته يف
استطاع بحيث قها، تحقُّ دوَن حالْت التي املؤسسات بكل باإلطاحة امُلثُل تلك تحقيق
غري واملوسيقى النثري غري الخطاب من عوالم إنارة السامية السلبية عملية خالل من
دون من ومدينة مربني، دون من والرتبية املجتمع، غياب يف البرشية والطبيعة املزخرفة،
االرتدادات، هذه مثل وبواسطة كنيسة. دون مقدس وكيان قوانني، بال ودولة مسارح،
املقيدة غري الحرية من حالة يف لإلنسان الذاتي للتحقيق متنوعة رًؤى روسو يفرتض لم
يعيش كان الذي التنوير عرص عن دراماتيكية أكثر بشكل أيًضا نفسه وفصل بل فحسب،
أي من وتقاليده العرص ذلك لخطابات املسبقة بالفرضيات تقييًدا أقل بدا حيث فيه؛
لم بحماسة يتكلم بعضتجلياته يف بعناد الناقد صوته زال وما عرصه. يف آخر بارز مفكر
الحداثيون والُكتَّاب الفالسفة يَدين ما وكثريًا وفاته. عىل عام مائتْي من أكثر بعد تتزعزع
أكثر ويف به، اإلقرار يأنفون أحيانًا ألعماله، كبري بشكل سواء حد عىل الحداثيني بعد وما
بنفسه. عليها اعرتض أن سبق سابقة، صيغ يف نظر، وجهات يعتنقون بالفعل األحيان
املتواصلني للفاعلني املثايل نموذجه يف املحض، بالصدق تتسم لغة وراء روسو مسعى يف
االختيار عن التعبري يف بالكامل ويساهمون الخطابية، بأفعالهم يشرتكون الذين ا حقٍّ
املثال. سبيل عىل هابرماس ليورجن السياسية بالفلسفة تنبؤات عىل العثور يمكن العام،
الذي الحديث، التجاري للمجتمع وامُلذلة واملشوهة الخانقة االستبداد ألشكال تصوره ويف
يف متخفيًا املستقبل يف فرانكنشتاين دكتور سيجمعه مستبد لوحش سجن وكأنه رسمه
باعتباره ولكن، فوكو. باتجاه اليشء بعض الطريق يمهد فإنه بنثام، الفيلسوف قناع
ً ملجأ لنفسه روسو وجد سواء، حد عىل ونقادهم الحداثة بعد ما مفكري أغلب عن مميًزا
االضطرابات من وسيايس شخيص عالم أمواج لطمتْه وإن حتى السكينة، له وتحققت
لزخارف عرش الثامن القرن نقاد أكرب آمن الفطري، والتميز االستبطان ومن املستمرة.
آن فعلت كما حياته، طوال وسخطها، يأسها لجوانب وضوًحا األكثر واملصور الحضارة،
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زالْت ما البرشية الطبيعة بأن الحديث، التاريخ لحظات أحلك يف نفسه بالقْدر فرانك
أساًسا. جوهرها يف َة َخريِّ
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املقتبسمنها املراجع

وتقديم ترجمة املرسح»، عن داملبري السيد إىل رسالة والفنون: «السياسة روسو، •
مرة ألول (نُرش (١٩٧٧ كورنيل، جامعة مطبعة نيويورك: (إثاكا، بلوم أالن وتعليق

.(١٩٦٠ عام الشكل بهذا
بوكس، بنجوين نرش دار (لندن: كوهني إم جيه وتقديم ترجمة «اعرتافات»، روسو، •

.(١٩٥٣
نرش دار (نيويورك، بلوم أالن وتعليق وترجمة تقديم الرتبية»، عن أو «إميل، روسو، •

.(١٩٧٩ بوكس، بيسيك
وحوايش وترجمة تحرير األخرى»، املبكرة السياسية والكتابات «الخطابات روسو، •

.(١٩٩٧ كامربيدج، جامعة مطبعة (كامربيدج: جوريفيتش فيكتور
نرش دار (أكسفورد: فيدلر وديفيد هوفمان ستانيل تحرير الدولية»، والعالقات «روسو •

.(١٩٩١ برس، كالريندون
فاش وجان ستيوارت فيليب وحوايش ترجمة الجديدة»، إلواز أو «جويل روسو، •

.(١٩٩٧ إنجالند، نيو جامعة مطبعة نيوهامبشري: (هانوفر،
مؤسسة وأكسفورد: (جنيف يل إيه آر وحوايش تحرير الكاملة»، «املراسالت روسو، •

.(١٩٦٥–١٩٩٨ فاونديشن، فولتري
(باريس: وآخرين رايموند، وإم جاجنبني بي تحرير الكاملة»، «األعمال روسو، •

.(١٩٥٩–١٩٩٥ بلياد، ال دي بيبليوتيك جاليمار،
نرش دار (لندن: فرانس بيرت وتقديم ترجمة منفرد»، جوال يقظة «أحالم روسو، •

.(١٩٧٩ بوكس، بنجوين
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وحوايش وترجمة تحرير أخرى»، متأخرة سياسية وكتابات االجتماعي «العقد روسو، •
.(١٩٩٧ كامربيدج، جامعة مطبعة (كامربيدج: جوريفيتش فيكتور

فقط، روسو ألعمال انتشاًرا األكثر اإلنجليزية النسخ من نصوًصا اقتبسُت لقد
نفسه الوقت يف أشري كنُت ذلك ورغم لها، الشخصية ترجمتي أفضل كنُت ما وعادًة

أخرى. لرتجمات
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قراءاتإضافية

SVEC: Studies on Voltaire and the eighteenth century.

العامة الذاتية السري وكتب النقدية والكتب األعمال مجموعات

Indispensable to Rousseau scholarship today are two major publish-
ing ventures of the past forty years, the Pléiade edition of his Œuvres

complètes, compiled by B. Gagnebin, M. Raymond, and others (Paris, 1959–
95), and the Voltaire Foundation edition of his Correspondance complète,
by R. A. Leigh (Geneva and Oxford, 1965–98). Each is drawn from the
original manuscripts and is richly documented with editorial notes, il-
lustrating Rousseau’s sources and parallel passages across his writings.
The long-awaited fifth volume of the PléiadeŒuvres complètes embraces
most of his works on music and language, including the Dictionnaire de

musique and other texts never before published with a scholarly intro-
duction or footnotes, although its fine edition of the Essai sur l’origine des
langues by Jean Starobinski has been available for some time separately
(Paris, 1990) and the same text was even earlier accorded extensive anno-
tation by Charles Porset (2nd edn, Bordeaux, 1970). Of Rousseau’s prin-
cipal works incorporated in the Pléiade edition, perhaps only the Discours
sur les sciences et les arts is presented with more compelling command of
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its sources elsewhere, by George Havens (New York, 1946). Equally note-
worthy is the edition, including a German translation, of the Discours sur
l’inégalité by Heinrich Meier (Paderborn, 1984). The extensively annotated
translation of Rousseau’s Collected Writings (Hanover, NH, 1990– ) cur-
rently in progress under the general supervision of Roger Masters and
Christopher Kelly, when finished, should provide the best, and in several
instances the first, editions of his works for English readers. Of the ma-
jor writings, including the Discours sur l’inégalité, the Contrat social, the
Confessions, and the Rêveries, there are numerous, often fine, translations
into English, including those contained in the series of Texts in the History
of Political Thought (Cambridge University Press) and the World’s Classics
series (Oxford University Press). Leigh’s edition of the Correspondance

complète, in fifty-two volumes, is one of the most remarkable works of
modern scholarship in any field—its annotation majestic, its powers of
resuscitating Rousseau’s world, and even the spontaneity and refinement
of the composition of his ideas, unsurpassed.

This correspondence, and Rousseau’s own Confessions, have helped
make it possible for Raymond Trousson and Maurice Cranston to
produce perhaps the finest biographies of Rousseau in any language
(Paris, 1988 and 1989; and London, 1983, 1991, and 1997), although
Cranston did not survive to complete his third volume. Jean Guéhenno’s
Jean-Jacques Rousseau (Eng. trans., 2 vols, London, 1966) and Lester
Crocker’s Jean-Jacques Rousseau (2 vols, New York, 1968 and 1973)
form substantial and notable biographies as well. Ronald Grimsley’s
Jean-Jacques Rousseau: A Study of Self-Awareness (2nd edn, Cardiff,
1969) offers a particularly sensitive treatment of the development of
Rousseau’s personality through his writings, while Kelly’s Rousseau’s

Exemplary Life: The ‘Confessions’ as Political Philosophy (Ithaca, NY,
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1987) shrewdly interprets the autobiography in the light of Rousseau’s
principles.

Among English-language commentaries on his thought in different
genres, Ernst Cassirer’s The Question of Jean-Jacques Rousseau (2nd edn,
New Haven, Conn., 1989), Judith Shklar’s Men and Citizens: A Study of

Rousseau’s Social Theory (2nd edn, Cambridge, 1985), and C. W. Hen-
del’s more comprehensive Jean-Jacques Rousseau: Moralist (2nd edn, In-
dianapolis, 1962) excel, Hendel’s work in particular being among the most
subtly detailed accounts of Rousseau’s philosophy in any language. Of
comparable quality, showing equal mastery of Rousseau’s writings across
several disciplines, is Timothy O’Hagan’s Rousseau (London and New
York, 1999). In French, the most remarkable treatments of his thought
are probably Bronisław Baczko’s Rousseau: Solitude et communauté, orig-
inally published in Polish (Paris 1974), Pierre Burgelin’s La Philosophie

de l’existence de J. J. Rousseau (2nd edn, Paris, 1973), and Starobinski’s
classic study, dating from 1957, now available in English, Jean-Jacques
Rousseau: Transparency and Obstruction (Chicago, 1988), which is daz-
zling in its images of Rousseau’s inner experience and metaphors of
opaque reflection.

John Hope Mason, in The Indispensable Rousseau (London, 1979), of-
fers English readers a skilful single-volume commentary, interwoven with
selections from almost all of Rousseau’s major writings, while N. J. H.
Dent, in A Rousseau Dictionary (Oxford, 1992), provides a well-conceived
thematic treatment of Rousseau’s works, with useful pointers in each
case to the pertinent secondary literature. The massively authoritative
Dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau (Paris, 1996), published under the
direction of Trousson and Frédéric Eigeldinger, is comprised of 700 en-
tries by almost one hundred authors, addressed to writings, subjects,
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places, and persons. The Société Jean-Jacques Rousseau, based in Geneva,
has since 1905 produced a journal of remarkable erudition, the Annales,
and for those who find that they can never have enough of Rousseau,
there is a computer-generated Collection des index et concordances of his
writings still in progress (Geneva and Paris, 1977– ), under the general su-
pervision of Michel Launay and dedicated colleagues at the University of
Nice and elsewhere. Scholars who consult the two volumes thus far pub-
lished of the Bibliography of the writings of Rousseau to 1800 by Jo-Ann
McEachern (Oxford, 1989 and 1993) will be richly rewarded.

لروسو السيايسواالجتماعي الفكر عن دراسات

Still the most authoritative interpretation of Rousseau’s political works in
their historical context is Robert Derathé’s Rousseau et la science politique

de son temps (2nd edn, Paris, 1970), which offers a richly detailed ac-
count of the jurisprudential background to his philosophy. Masters, in
The Political Philosophy of Rousseau (Princeton, NJ, 1968), provides one
of the best-documented and most closely argued readings of Rousseau’s
political and educational writings, in so far as they form parts of a system-
atic doctrine which unfolds from the first Discours, while in Jean-Jacques

Rousseau: Écrivain politique (1712–1762) (Cannes and Grenoble, 1971),
Launay, writing from an essentially Marxian perspective, also shows a
profound command of major and minor texts alike. Grace Roosevelt’s
Reading Rousseau in the Nuclear Age (Philadelphia, 1990) offers a fresh
assessment of Rousseau’s reflections on war and international relations
within the wider context of his political and educational writings.

Among significant treatments of the Discours sur les sciences et les

arts, either independently or in connection with Rousseau’s other writ-
ings which spring most immediately from it, are Mario Einaudi’s The
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Early Rousseau (Ithaca, NY, 1967); Victor Gourevitch’s ‘Rousseau on the
Arts and Sciences’, Journal of Philosophy, 69 (1972); Havens’s ‘The Road
to Rousseau’s Discours sur l’inégalité’, Diderot Studies, 3 (1961); and
Hope Mason’s ‘Reading Rousseau’s First Discourse’, SVEC 249 (1987). The
Discours sur l’inégalité, central as it is to Rousseau’s political theory, has in
recent years received perhaps even closer scholarly attention for its phi-
losophy of history, for instance in Asher Horowitz’s Rousseau: Nature and
History (Toronto, 1986), and above all for its philosophical or historical
anthropology, most notably in Michèle Duchet’s Anthropologie et histoire
au siècle des lumières (Paris, 1971); Victor Goldschmidt’s Anthropologie et
politique: Les principes du système de Rousseau (Paris, 1974); and Arthur
M. Melzer’s The Natural Goodness of Man: On the System of Rousseau’s

Thought (Chicago, 1990). I have attempted to deal with the several con-
texts of Rousseau’s argument at some length in my Rousseau’s ‘Discours

sur l’inégalité’ and its Sources, now destined for publication by the Cen-
tre international d’étude du dix-huitième siècle in Ferney-Voltaire. Dif-
fering perspectives on his account of mankind’s savage nature, and on
his claims about apes and orang-utans, can be found in Arthur O. Love-
joy, ‘Rousseau’s Supposed Primitivism’, in Lovejoy, Essays on the History

of Ideas (Baltimore, 1948); Gourevitch, ‘Rousseau’s Pure State of Na-
ture’, Interpretation, 16 (1988); Francis Moran III, ‘Natural Man in the
Second Discourse’, Journal of the History of Ideas, 54 (1993); and my ‘Per-
fectible Apes in Decadent Cultures: Rousseau’s Anthropology Revisited’,
Daedalus, 107 (1978). Jacques Derrida’sDe la grammatologie (Paris, 1967)
embraces one of the subtlest treatments available of the Essai sur l’origine
des langues.

Notable discussions of the argument of the Contrat social range
from Andrew Levine’s sympathetic Kantian perspective in The Politics of
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Autonomy (Amherst, Mass., 1976), passing through John W. Chapman’s
balanced Rousseau—Totalitarian or Liberal? (New York, 1956), Zev Tra-
chtenberg’s discriminating Making Citizens: Rousseau’s Political Theory

of Culture (New York, 1993), and John Plamenatz’s judicious Man and

Society, vol. ii (2nd edn, London, 1992). Patrick Riley’s Will and Political

Legitimacy: A Critical Exposition of Social Contract Theory in Hobbes,

Locke, Rousseau, Kant and Hegel (Cambridge, Mass., 1982) offers an es-
pecially salient treatment of Rousseau’s conception of the general will as
part of a tradition of political voluntarism, while Richard Fralin’sRousseau
and Representation (New York, 1978) attempts to bring the heady po-
litical principles of Rousseau down to earth in their application to ac-
tual states. By contrast, Baczko’s Lumières de l’utopie (Paris, 1978) raises
them skywards again in its commentary on The Government of Poland; as
does James Miller’s Rousseau: Dreamer of Democracy (New Haven, Conn.,
1984), which identifies Rousseau’s alpine visions of Genevan democracy
with his naturalistic reverie; and Paule-Monique Vernes’s La Ville, la fête,

la démocratie: Rousseau et les illusions de la communauté (Paris, 1978),
which locates images of fraternal assembly throughout his political writ-
ings in general, including the Lettre à d’Alembert sur les spectacles. Among
the more striking commentaries on the political significance of theatre in
that work is Patrick Coleman’s Rousseau’s Political Imagination: Rule and

Representation in the ‘Lettre à d’Alembert’ (Geneva, 1984).
On Rousseau’s influence upon the course of the French Revolution,

the documents and notes of volumes 46 to 49 of the Leigh edition of the
Correspondance complète (which ends not with the death of Rousseau but
with that of Thérèse Levasseur in 1801) provide at least as much illumina-
tion as any of the separate works, among which the fullest treatment can
be found in Roger Barny’s L’Éclatement révolutionnaire du rousseauisme
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(Paris, 1988), with more broadly sketched perspectives in Carol Blum’s
Rousseau and the Republic of Virtue: The Language of Politics in the French

Revolution (Ithaca, NY, 1986) and Joan McDonald’s Rousseau and the

French Revolution: 1762–1791 (London, 1965).

ومصادره الفكرية وعالقاته األخرى روسو ألعمال تقييمية دراسات

On Rousseau’s philosophy of education in Emile, Dent’s treatment
of amour-propre in that work in Rousseau: An Introduction to his

Psychological, Social and Political Theory (Oxford, 1988) is compelling,
while Peter D. Jimack’s La Genèse et la rédaction de l’Emile in SVEC

13 (1960) is specially informative on the stages of Emile’s composition.
Pierre-Maurice Masson, the greatest Rousseau scholar of his day, remains
a towering presence in his treatment of Rousseau’s Christian and natural
theology in La Religion de Rousseau (3 vols, Paris, 1916), although Ronald
Grimsley’s more modest Rousseau and the Religious Quest (Oxford, 1968)
is also helpful. On Rousseau’s ideas of sexuality, Allan Bloom’s Love and
Friendship (New York, 1993) addresses the miraculous metamorphosis
of sex into love by way of the imagination, while Joel Schwartz’s The

Sexual Politics of Rousseau (Chicago, 1984) identifies two distinct lines
of argument about sexual difference in his writings, a subject further
pursued from a critical theorist’s perspective by Judith Still in Justice and

Difference in the Works of Rousseau (Cambridge, 1993). Henri Guillemin,
in Un homme, deux ombres (Jean-Jacques – Julie – Sophie) (Geneva, 1943),
offers a lyrical account of Rousseau’s passion for Sophie d’Houdetot.

Jean-Louis Lecercle provides a particularly sensitive reading of La
Nouvelle Héloïse in Rousseau et l’art du roman (Paris, 1969), and the
novel is also subjected to close analysis by Lionel Gossman, in ‘The
Worlds of La Nouvelle Héloïse’, SVEC 41 (1966), and by James F. Jones,
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in La Nouvelle Héloïse: Rousseau and Utopia (Geneva, 1977). Jones, in
turn, offers a commentary on Rousseau’s most distressed work, de-
scribed as particularly inspired by his stay in England, in Rousseau’s

‘Dialogues’: An Interpretive Essay (Geneva, 1991). Françoise Barguillet,
in Rousseau ou l’illusion passionnée: Les rêveries du promeneur solitaire

(Paris, 1991), and Marc Eigeldinger, in Jean-Jacques Rousseau et la réalité

de l’imaginaire (Neuchâtel, 1962), address mainly the overarching form
and specific imagery, respectively, of Rousseau’s last major work, the
Rêveries, while Marcel Raymond, in Jean-Jacques Rousseau: La quête de

soi et la rêverie (Paris, 1986), investigates that text’s illuminations of
Rousseau’s character.

Despite a rapidly growing number of treatments of particular themes
within and around his philosophy of music, there is still much scope for
original research in this field, and room for a major study of Rousseau’s
ideas on music as a whole, to supplant Albert Jansen’s formidable
Rousseau als Musiker (Berlin, 1884) and enlarge upon Samuel Baud-Bovy’s
musicologically well informed but less theoretically focused Jean-Jacques

Rousseau et la musique (Neuchâtel, 1988), especially now that most of his
writings on the subject are accessible as separate volumes of the prin-
cipal modern editions of his works, in both French and English. Philip
Robinson’s Jean-Jacques Rousseau’s Doctrine of the Arts (Berne, 1984) is
particularly helpful on the Dictionnaire de musique and certain musical
themes throughout Rousseau’s writings in general, which are also treated
at some length in the fourth chapter and appendix of my Rousseau on

Society, Politics, Music and Language: An Historical Interpretation of his

Early Writings (New York, 1987). Michael O’Dea in Jean-Jacques Rousseau:

Music, Illusion and Desire (London and New York, 1995) considers how the
passionate inflections of the human voice described in Rousseau’s early
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texts onmusic were articulated in the transports of imagination of his fic-
tional and autobiographical works. On the subject of botany, excellent as
is the commentary of Gagnebin in his edition of Rousseau’s Lettres sur la
botanique (Paris, 1962), Jansen’s Rousseau als Botaniker (Berlin, 1885), of
which some fragments have been translated into English by Sir Gavin de
Beer in ‘Jean-Jacques Rousseau: Botanist’,Annals of Science, 10 (1954), re-
mains the touchstone for all serious students. Perhaps the most remark-
able and meticulous treatments of Rousseau’s Swiss inheritance, preoc-
cupations, and anxieties are those of F. Eigeldinger’s ‘Des pierres dans

mon jardin’: Les années neuchâteloises de J. J. Rousseau et la crise de 1765

(Geneva, 1992); François Jost’s Jean-Jacques Rousseau Suisse: Étude sur sa

personnalité et sa pensée (2 vols, Fribourg, 1961); and Helena Rosenblatt’s
Rousseau and Geneva (Cambridge, 1997).

Yves Touchefeu’s L’Antiquité et le christianisme dans la pensée de

Rousseau (Oxford, 1999) provides a finely balanced account of Rousseau’s
interpretation of classical and Christian sources. For Rousseau’s
debt to Machiavelli, Maurizio Viroli’s Jean-Jacques Rousseau and the

‘Well-ordered Society’ (Cambridge, 1988) is particularly helpful, as is the
treatment of his confrontation of Hobbes in Howard Cell’s and James
MacAdam’s Rousseau’s Response to Hobbes (Berne, 1988). I have assessed
his appreciation of Pufendorf in my ‘Rousseau’s Pufendorf: Natural Law
and the Foundations of Commercial Society’, History Of Political Thought,
15 (1994). Henri Gouhier’s Rousseau et Voltaire: Portraits dans deux

miroirs (Paris, 1983) is masterful in its unravelling of the differences
between the two principal antagonists of the age of Enlightenment, while
still unsurpassed as a treatment of Rousseau’s early intellectual devel-
opment against the background of the Encyclopédie is René Hubert’s
Rousseau et l’Encyclopédie: Essai sur la formation des idées politiques de
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Rousseau (1742–56) (Paris, 1928), a theme I have pursued specifically
with reference to Diderot in ‘The Influence of Diderot on the Political
Theory of Rousseau: Two Aspects of a Relationship’, SVEC 132 (1975).
Mark Hulliung’s The Autocritique of Enlightenment: Rousseau and the

Philosophes (Cambridge, Mass., 1994) both amply and subtly traces the
intellectual tensions between Rousseau and leading thinkers of his world.

On Rousseauism in France at the end of the eighteenth century, Jean
Roussel’s Rousseau en France après la Révolution, 1795–1830 (Paris, 1972)
provides the most comprehensive treatment; as, with respect to Ger-
many, does Jacques Mounier’s La Fortune des écrits de Rousseau dans les

pays de langue allemande de 1782 à 1813 (Paris, 1980); with regard to
Italy, Silvia Rota Ghibaudi’s La fortuna di Rousseau in Italia (1750–1815)

(Turin, 1961); and, in English thought, Henri Roddier’s J. J. Rousseau en

Angleterre au XVIIIe siècle (Paris, 1950) and Jacques Voisine’s Rousseau en

Angleterre à l’époque romantique (Paris, 1956). Guillemin’s ‘Cette affaire
infernale’: L’affaire J. J. Rousseau-David Hume, 1766 (4th edn, Paris, 1942)
offers a lively reading of Rousseau’s year of torment in the hands of a man
who meant him well. For anticipations of Kant in Rousseau’s philosophy,
the classic text remains Cassirer’s Rousseau, Kant and Goethe, first pub-
lished in 1945 (New York, 1963). Among the most notable accounts of
Rousseau’s literary or philosophical reputation in assessments of later
commentators are Trousson’s Rousseau et sa fortune littéraire (Bordeaux,
1971) and Tanguy L’Aminot’s Images de Jean-Jacques Rousseau de 1912

à 1978 (Oxford, 1992).
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