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 " ارادهء همگانى و ارادهء افراد "
 

، فیلسوف   ١٧٧٨ژوئیه   ٢  - ١٧١٢ژوئن  ٢٨اكنون مى توانیم توصیف روسو ، ) ژان ژاك روسو 
فرانسوى ، متولد ژنو ، سویس . ( … را از ارادهء همگانى با شرح تفاوت میان ارادهء همگانى و  

  : آنچه او ارادهء همهء افراد مى نامد دنبال كنیم 
انا خیر همگانى است ، ولى این دلیلى آن نیست كه  ارادهء همگانى همیشه برحق است و هدف آن هم

، ولى بسا همیشه نداند  خیر خویش است   همواره تصمیمات مردم هم پیوسته درست باشد . هدف آدمى  
، ولى اغلب دچار انحراف مى گردند و آن وقت  . مردم هیچگاه فساد نمى پذیرند كه خیر او چیست 

  . دارند است كه به نظر مى آید كه به بدیها گرایش 
اغلب میان اراده همگانى و اداره همهء افراد اختالف قابل مالحظهء وجود دارد : هدف ارادهء همگانى  
نفع مشترك است و هدف ارادهء همه ء افراد ، منافع خصوصى است و فقط حاصل جمع اراده هاى  

و همدیگر را خنثى    ، منافعى را كه با هم مغایرت دارند تك تك افراد است . حال اگر از این مجموعه
  . ، آنچه باقى مى ماند ، ارادهء همگانى است ، حذف كنیممى كنند 

اگر مردم هنگامى تصمیمات خود را بگیرند كه همه افراد به قدر كافى دربارهء موضوع مورد نظر  
باشد  نداشته  آنان وجود  تبانى و ارتباطى میان  باشند و هیچگونه  ، در آن صورت همیشه  آگاه شده 

دهء همگانى از حاصل جمع اختالفهاى كوچك ناشى مى شود و تصمیمات آنان همواره خوب و  ارا
،  . ولى هنگامى كه دسته ها و حزبها بتوانند به بهاى منافع كل اجتماع تشكیل شوند درست خواهد بود 

نظر   ، و هر یك از آن اراده ها از ههاى مختلف افراد مبدل مى شود اراده همگانى به اراده هاى گرو
، ارادهء خصوصى به شمار  اعضاى حزب متبوعش ارادهء همگانى و از نظر كشور به طور كلى

، بلكه باید گفت كه فقط  . دیگر نمى توان گفت كه به تعداد افراد كشور رأى دهنده وجود دارد مى رود 
ا كاسته شود ،  . هر اندازه كه از میزان اختالف ه، رأى دهنده موجود است به تعداد حزبها و دسته ها

. سرانجام وقتى كه یكى از حزبها یا دسته ها  نتیجهء كه حاصل مى شود داراى عمومیت كمترى است 
، دیگر نتیجه ء كه به دست مى آید حاصل جمع  به قدر كافى قدرت استیال بر دیگران را پیدا كند 

، دیگر ارادهء یش آید . هنگامى كه چنین وضعى پ ، بلكه فقط یك اختالف است اختالفهاى كوچك نیست 
 همگانى وجود نخواهد داشت و عقیدهء كه در این حال پیروز مى شود فقط یك عقیده خصوصى است 

….  
تعهد هایى كه ما را نسبت به هیئت اجتماع مقید مى سازد تنها بدین علت الزام آور است كه حالت  

، ضمن آنكه براى  هنگام اجراى آنها ؛ و ماهیت این تعهد ها به گونه ایست كه هر كس به  متقابل دارند 
. چرا همیشه ارادهء همگانى ، برحق و  ، خودش نیز از آن كار سود مى برد دیگران كار مى كند 

درست است و چرا هر فردى پیوسته سعادت افراد جامعه را در نظر دارد ؟ ) آیا بدین علت نیست  
و هنگامى كه براى همه رأى مى  كه همه اشخاص كلمه » هر فرد « را به خود اختصاص مى دهد 

  .…دهد به خویشتن مى اندیشد ؟
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، بیشتر عالقهء مشتركى است كه موجب  از آنچه كه گفتیم مى توان دریافت كه سبب عمومیت اراده
. زیرا در چنین جماعتى  ، نه كثرت كسانى كه در این اراده شریك هستند متحد كردن افراد مى گردد 

یعنى هماهنگى و اتحاد ستودنى    - مى دهد كه بر دیگران تحمیل مى كند    هر كس به آن شرایطى تن در
  .… نفع و عدالت ] اجتماعى [

اساس قرار داد اجتماعى را از هر لحاظى كه مورد توجه قرار دهیم همواره به یك نتیجه مى رسیم  
ى سازد و به  و آن اینست كه قرارداد اجتماعى ، یك برابرى واقعى را میان افراد اجتماع برقرار م

موجب این قرارداد همهء افراد یكسان داراى وظایفى هستند و باید از حقوق یكسانى هم برخوردار  
 .… باشند 

،  فردى كه میان منافع شخصى اش و منافع همگانى در مورد موضوع خاصى تفاوت قائل شود  "
دا سازد . فقط در این  متوجه مى گردد كه نمى تواند منافع خود را به طور كلى از منافع همگانى ج

یك مورد خاص است كه آسیبى كه بر اثر عمل او به اجتماع مى رسد در مقایسه با نفع شخصى كه  
  . از همان عمل عاید او شود ، ناچیز مى نماید 

پس از این مورد خاص كه بگذریم ، او هم به قوت تمام افراد دیگر به پاس منافع شخصى اش ، خیر  
  " .… همگان را مى خواهد 

. در حقیقت براى  چنین منظورى داشته باشد ، هیچكس با او مخالف نخواهد بود   اگر واقعا" روسو 
بیان نظریه ء كه مقبولیت عامه داشته باشد ، باید فقط این شرط را ) كه محققا" از نظر خود روسو  

] از اراده همگان [  هم قابل قبول است ( اضافه كنیم كه اگر تعداد كافى از افراد ، ] اراده [ خود را  
، . ولى قطعا" این جمله كه اراده همگانى » همیشه برقرار، دولت از هم پاشیده خواهد شد استثناء كنند 

  . ، نمى تواند بهترین طریق اداى این معنى باشد « است تغییر ناپذیر و خالص 
م را هدف خود  ، محقق است كه آدمیان همیشه خیر عمو، منظور روسو هر چه باشد به هر صورت 
، كه به مصلحت  ، حتى اگر فرض كنیم كه امر خاص یا وضع خاصى وجود داشته باشد قرار نمى دهند 

. روسو از آنرو دچار این مشكل مى شود كه فرض مى كند كه آدمیان  همهء افراد آن گروه باشد 
نین تصور مى كند  . بنابر این اوال" چ موجوداتى ذاتا" خوبند و طبیعتا" داراى ضمیرى روشن هستند 

، پى خواهند برد كه باال ترین نفع شخصى آنان همانا نفع  كه اگر آدمیان به حال خود گذاشته شوند 
داد اجتماع شان است  این بر داشت از خیر انجام خواهند  با  آنها رفتار خود را مطابق  ثانیا"  .  ؛ و 

با ارادهء همگانى یكى  ، اراده هایش خالصه آنكه ، آدمیان اگر به حال خود گذارده شوند  ان همیشه 
 … خواهد بود 
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