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  چكيده
كه او از براي        شود، جايي   ر تاريخ شناخته مي   مثابة نخستين حضور انضماميِ فرد مدرن د        انقالب فرانسه به  

امـا هگـل بـا      . ايستد و خواهان آزادي مطلق اسـت        تحقق حق و آزادي در برابر قدرت مطلق پادشاه مي         
شناسي و نقد معناي اراده، آزادي و فرديت در نـزد آنـان    هاي بسيار از اين انقالب به آسيب     وجود ستايش 

خصوص عـصر تـرور       از كتاب پديدارشناسي، به انقالب فرانسه و به       هگل در اواخر فصل روح      . پردازد  مي
مطلق، ارادة جزئي و      مطلق، آزادي   پردازد و در فضاي ديالكتيكي خويش با تصور انقالب از خودآگاهي            مي

خيزد و فهم انتزاعي و توخالي روبسپير و ملت فرانسه را از ايـن اصـطالحات                  ارادة عمومي به پيكار برمي    
كننـدة    عنـوان ايجـاد     نقـد روسـو بـه       صورت ضمني، بـه     هگل در پس اين نقد خود به      . رساند به اثبات مي  

هگـل پـس از آنكـه نتيجـة آزادي          . پردازد  زمينة تصور فرانسويان از معناي اين اصطالحات نيز مي          پيش
شـده    را تا انتها مورد بررسي قرار داد، به بازتعريف اصطالحات بنيادين مطـرح              مطلق و تمامي تعينات آن    

شـدن آزادي و ارادة عمـومي را در نظـام فكـري سياسـي                 پردازد و چگونگي متحقـق      در بخش ترور مي   
تنها جزئيت فرد را بـار ديگـر          كه با نفوذ به درون قدرت و ارادة مطلق، نه           جايي. كشد  تصوير مي   خويش به 

سـازد و از ايـن    ق مـي هـا در خـارج متحقـ        گرداند؛ بلكه امر كلي درون او را از طريق ميانجي           به او بازمي  
آيد و واقعيت خارجي را به صورت پيچيده بـه درون             طريق به تعريف دقيق كلي منحصر در فرد نايل مي         
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  مقدمه
گيرنـد،    ظر او در تاريخ جهاني قرار مـي       هگل همواره در برابر حوادث تاريخي مهم كه از ن         

يكي از اين حوادث تاريخي، انقالب فرانسه است كه         . گيرد  اي مي   موضع به شدت پيچيده   
: كـشد   را بـه تـصوير مـي        گونـه آن  در انديشة هگل داراي نفوذ بسياري است چنانكه ايـن         

ن چرخيدند اين   كه خورشيد بر گنبد آسمان ايستاده بود و سيارات به دور آ           هرگز از زماني  «
 را  يـت  با الهام از آن واقع     يو آدم ،  )يعني در انديشه  (امر كه وجود آدمي در سر او قرار دارد          

آناگساگوراس نخست گفته بود كه نـوس بـر جهـان حـاكم             . سازد،  فهميده نشده بود      يم
است اما نه تا اكنون، انسان به بازشناسي اين اصل كه انديشه بايستي بر واقعيت روحـاني            

 ,Hegel(» 1بر همين اساس اين يك طلوع ذهني باشكوه بـود . ومت كند نرسيده بودحك

واقع در انقالب فرانسه، پس از آنكه فرديـت در دنيـاي مـدرن بـه     به). 466-467 :2001
اي هـستيم كـه بـر واقعيـت جـوهري             رسميت شناخته شد، براي نخستين بار شاهد اراده       

امـا در  .  اين مقاله داراي اهميت بسياري است   و توضيح اين امر در    . شود  خارجي چيره مي  
دانيم كه حكومت ترور براي هگـل         كنار شوق براي انقالب فرانسه، از طرف ديگر نيز مي         

 و  ي آزاد يدر بـاب معنـا    و دوستانش نقطة تاريكي بوده است چنانكه حتي در ادامه هگل            
ود و معتقـد اسـت      ش  دچار ترديدهاي جدي مي    مرتبط بر آن در انقالب فرانسه        يرخدادها

انقالب با خود حكومت وحشتي را مستقر كرده است كه شكلي مستبدانه به خـود گرفتـه                 
يعني سـلطنت مطلقـه لـوئي       ( بود و شبيه به حكومتي شده بود كه جايگزينش شده است          

تنها تفاوت اين است كه شاه به يـك هيئـت پـنج نفـره تبـديل گـشته اسـت              ). شانزدهم
).(Hegel, 2001: 470-471   

كند؛ در برابر يك      كه هگل در فلسفة تاريخ،  ايدة آزادي را دنبال مي            بنابراين از آنجايي  
و در جـايي كـه در    . كنـد   رخداد به دليل آثار مختلف آن از وجوه مختلف موضع گيري مي           

امـا مـسئلة تـرور داراي       . داند  تاريخ آزادي داراي سهم نباشد، آن را عقالني يا واقعي نمي          
ترين داعية فلـسفة هگـل يعنـي آزادي و          سو بزرگ   ي است چرا كه از يك     ا  اهميت پيچيده 

كشد اما از طرف ديگر به دليل تناقضات شديد از وجهي نـامعقول نيـز    حق را به يدك مي   
 در جواب اين پرسش كـه  چـه هـدفي از انقـالب               2ماكسيميليان روبسپير . برخوردار است 
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 و Robespierre, 2017: 146)(» رابريطلبانة آزادي و ب لذت صلح«: دهد داريم پاسخ مي
امـا  . سـازد    و تحقق آن استوار مي     3»فضيلت«از سوي ديگر اساس حكومت خويش را بر         

 كـه بـدون     يلتفض«: فضيلت جز با ترور محقق نخواهد شد در واقع روبسپير معتقد است           
 تـرور هـيچ   .  نـدارد  ي اقتـدار  يچ هـ  يلتآن، ترور فاجعه بار است و ترور كه بدون آن، فض          

» بنـابراين رهـايي فـضيلت اسـت       . چيزي جز عدالتي غير منعطف شديد و سـريع نيـست          
)(Robespierre, 2017: 151 .   هگل معتقد است مضمون فضيلت و آزادي با فـرم تـرور

 خـويش بـر     ي حـق    اصول فلـسفه  بنابراين او در صدد طراحي فرمي در كتاب         . خواند  نمي
  .  است اق  و متحقق كنندة آنتوان گفت با مضمون داراي انطب آيد كه مي مي

هگل در كتاب پديدارشناسي روح به طور مفصل و با منطق ديالكتيكي خاص خود به               
 بـود   انقالب فرانسه و به خصوص به حكومت ترور و وحشتي كه با روبسپير شكل گرفتـه          

گيـري ارادة مطلـق در مقـام آزادي مطلـق و               هگل از شـكل    پديدارشناسيدر  . 4پردازد  مي
كند و پس از تقليل هرگونـه ابـژه و تفـاوتي در درون آزادي                 چ مقاومتي آغاز مي   بدون هي 

در چنين حـالتي اسـت كـه    . كند  كلي خويش، خودش را به عنوان تنها واقعيت تعريف مي         
در كنار اين مـوارد، نگارنـده بـه         . شود  ترور و منطق آن وارد سفر پديدارشناسانة هگل مي        

كند    در درون تفسير خويش خواهد پرداخت و سعي مي         هايي از تاريخ فرانسه     گريز  جست و 
كه ايـن بازسـازي بـه چنـد     . جمالت پيچيدة هگل را به صورت تاريخي نيز بازسازي كند         

نخست براي اينكه شخصيت و كنش سياسي روبـسپير بـه لحـاظ             : دليل انجام شده است   
و . فتـه باشـد  مورد بررسي قرار گر) هر چند به طور مختصر  ( تاريخي و جدا از تفسير هگل     

پديدارشناسـي  هاي هگل در اين بخش از كتاب          دوم از آن جهت كه ميان توالي پاراگراف       
 و عملكرد او نسبتي تنگاتنـگ وجـود دارد؛ و   5 با توالي تاريخي رشد حكومت روبسپير      روح

ها را كنـار      تواند روند تاريخي اتفاقات را با روند فهم مفهومي هگل از آن             از اين طريق مي   
يعني همان روند حذف تدريجي تعينات و نهادهاي خارجي و تثبيت خود بـه              ( شتهم گذا 

؛ چرا كه هگل بازسـازي دقيقـي از رونـد تـدريجي آن     )عنوان اساس تمامي تعينات عيني  
كند كه با فهم پشت صحنة        داده است و سوم آنكه اين نگاه تاريخي به خواننده كمك مي           

وار هگـل، بتوانـد فهـم بهتـري از تحليـل            سياسي و اجتماعي عبارات موجز و گاهي دشـ        
همچنين نگارنده در جهـت     . مفهومي هگل از اتفاقات حكومت ترور در فرانسه كسب كند         
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 نيز بپردازد، چرا كه نه تنهـا        6روسوبازسازي نقد هگل و حوادث انقالب الجرم بايستي به          
؛ بلكه  7ه است بود) روبسپير(هاي پر حرارت اين ژاكوبني سختگير       روسو ورد زبان سخنراني   

همچنين تا حدود زيادي نقد حكومت ترور هگل با نقد ارادة عمومي روسو پيونـد خـورده                 
چنانكـه  . دانـد   است و هگل انتزاعي بودن آن را مساوي با وحشت در انقالب فرانسه مـي              

» شــد تنهــا در تــرور كامــل ي عمــومة ارادواســطةيتحقــق بــ«هيپوليــت معتقــد اســت 
)Hyppolite, 1974 : 453(.  

بنابراين در اين مقاله نگارنده به دنبال تفـسير بخـش آزادي مطلـق و تـرور از كتـاب             
و در درون تفسير به ضرورت بحث، به روبـسپير در خـارج             .  هگل است  پديدارشناسي روح 

گيري حكومت وحشت از نظـر هگـل و           از متن خواهيم پرداخت و به سهم روسو در شكل         
در ادامه نگارنـده در جهـت توضـيح جايگـاه           . ختهمچنين به نقد انديشة او خواهيم پردا      

هـاي    گيري آن در انديشة سياسي هگل، به بازسـازي آرمـان            حكومت ترور و منطق شكل    
كـه هگـل       خواهد پرداخت؛ جايي   اصول فلسفة حق  حكومت ترور بر اساس طرح هگل در        

هـد  افكند كه ايرادات ارادة عمومي روسو و همچـين نتيجـة تـرور را در برنخوا                 طرحي مي 
  . داشت

  اي نامحدود و ظهور روسو خودآگاهي در مقام اراده. 1-1
اي را    ، خودآگـاهي  پديدارشناسـي هگل در بخش حكومـت تـرور در فـصل روح از كتـاب               

و هرگونه تفـاوتي را در خـود حـذف          ) يعني ابژه (كندكه هرگونه امر مقابل خود        تعريف مي 
يفي خـاص از اراده ايـن بخـش را          در واقع هگل با تعر    . كند و مدعي ارادة مطلق است       مي

جـا كـه    اي مطلق است تـا آن     گيري خودآگاهي   كند و در صدد توضيح نحوة شكل        آغاز مي 
  :نويسد هگل مي. كشد  را تا مقام آزادي مطلق باال مي اين خودآگاهي

آن خودآگـاهي  . اكنـون پـيش روي مـا اسـت     بنابراين روح به عنوان آزادي مطلق هم  
اش از خودش، ماهيت همة سـاختارهايِ         فهمد كه يقين    اي مي   هاست كه خودش را به گون     

 جهان واقعي همچون جهان فرامحسوس است يا به عبـارتي ديگـر آن   8اجتماعيِ روحاني 
ايـن  . اي است كه آگاهي بـه خـويش دارد          ذات و فعليت آن ذات و فعليت همانا دانستگي        

قعيت روحـاني اسـت و      آگاهي، خود شخصيت محض خويش و از اين رو آگاه از تمامي وا            
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و اين اراده، ارادة    . اش است   جهان براي آن به طور بسيط اراده      . تمام واقعيت روحاني است   
به درستي اين اراده انديشيدن تهي از اراده نيست كه به عنوان فرديـت              . كلي يا عام است   

، اي بـه واقـع عـام    بلكـه اراده  . به طور ضمني يا رضايت از راه نمايندگي وضع شده باشـد           
براي اينكه اراده، به صورت در خود، آگـاهي         . هاست  ها چون فرديت    ي تمامي فرديت    اراده

شود كه اين ارادة بالفعل   است و فرض مي]  فرديتها[ها  شخصيت يا آگاهي هر يك از آن
اي كـه     به گونـه  .  يا هر شخصيتي باشد    ]فرديت[اصيل به عنوان ذات خودآگاهي هر كس      

دهند و آنچه كه      يم نشده باشند، هميشه هركاري كه انجام مي       همه در حاليكه از كل تقس     
 :Hegel,2018. (شود، كار آگاهانه و بيواسطه هـر كـسي باشـد    ي كل آشكار مي از كرده

340(  
هگل در اين پاراگراف سهم انقالب فرانسه در تاريخ انديشة بشر را  به تصوير كشيده                

هيپوليت در  . گيرد  ي خارجي را دربرمي   است يعني جايي كه ارادة سوبژكتيو، واقعيت جوهر       
مسئلة بزرگ انساني كه انقالب فرانسه داعية حل آن را داشت           «: نويسد  تفسير خويش مي  

در جهان پيشين جوهر به عنوان امـري متفـاوت          . مسئلة نفوذ به جوهر و خودآگاهي است      
). Hyppolite,1974 :458(» از خود وجود داشت و بنابراين خود از خويشتن بيگانـه بـود  

. پاراگراف ذكر شده از هگل از چندين جهت داراي اهميت استراتژيك در اين مقاله اسـت               
نخست آنكه اصطالح آزادي مطلق به معناي خودآگاهي است كه آگاهي از خودش يعني               

چرا كه آنها چيزي جـز      . ذات است   فهم هر آنچه كه در خارج داراي حيثيت بالفعل يا برون          
هـا و سـاختارهاي اجتمـاعي         بنابراين تمامي نهـاد   . آگاهي نيستند محصول آگاهي و از آن      

               چيزي جز آگاهي فرد از خويشتن خويش نيست و بنابراين تمامي تعينات روح، همان خود
اي عـام   اي كـه اراده  آگاهي است چرا كه جهان بر اساس ارادة او ساخته شده اسـت؛ اراده  

رادة عـام، كـه واقعيـت هرگونـه امـر           اي داراي ا    پس آزادي مطلق يعني خودآگاهي    . است
به يك اعتبار اين توضيح يعني شخص روبسپير و  به اعتبـاري             . ذات است   بالفعل يا برون  

هاي مفهـوم دولـت هگـل كـه در            ديگر يعني ارادة عمومي روسو و همچنين يكي از پايه         
كـه هگـل در ايـن         اصـطالح پيچيـدة دومـي     . شود  ادامه، مضمون اين اعتبارها آشكار مي     

اي كـه ارادة يـك فـرد          اراده. كند نيز داراي اهميت است يعني ارادة عام         پاراگراف وارد مي  
اي در قامت ارادة فرديت در شـأن          خصوصي نيست و يا ارادة نماينده نيز نيست بلكه اراده         
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 توضيح داده است و همين تعريف اراده، مـورد نظـر روبـسپير نيـز              9خاصي است كه روسو   
: نويـسد   شـد؛ او مـي      ارادة همگاني و ارادة عمومي تفاوت قائل        نخست روسو ميان    . هست

ارادة عمـومي تنهـا نفـع       . بيشتر اوقات ميان ارادة همه و ارادة عمومي تفاوت وجود دارد          «
كه ارادة همه در پي نفـع خـصوصي اسـت كـه هـيچ               گيرد حال آن    عمومي را در نظر مي    

هـا و     دة اخيـر افـزايش    از ايـن ارا   : هـاي خـصوصي نيـست       چيزي جز حاصـل جمـع اراده      
هاي باقي مانده ارادة      كنند حذف كنيد، جمع تفاوت      هايي را كه يكديگر را خنثي مي        كاهش

رسد كه هر فـرد داراي دو شـأن           در واقع به نظر مي    ). 153: 1393روسو،  (» عمومي است 
 بار فردي در شرايط طبيعي است كه تنها به منفعت شخـصي خـويش               متفاوت است يك  

 در واقـع  .10انديـشد   يك بار شخصي است كه بـراي مـصلحت عمـومي مـي          انديشد و   مي
 اسـت  ي عامة قانون و ارادي كه دارا ي شخص يعني منحصر در فرد است      ي روسو كل  يةنظر

كـه او ارادة       امـا بـازگرديم بـه مـتن هگـل، جـايي            .شود  ي مردم م  يانكه موجب وحدت م   
 يعني هر شخصي با اسـتفاده       كند  هركس را به عنوان ارادة همه در اين ساحت قلمداد مي          

كند يا از چيزي آگاه است كه هركس ديگري نيـز در جـاي او                 از ارادة عام خود كاري مي     
  . كند قرار بگيرد همان كار را مي

  حذف آگاهي جزئي و ارتقاء يافتن آن به امر كلي يا مطلق. 1-2
 درون خويش   كه آزادي مطلق در مقام خودآگاهي تمامي نهادهاي خارجي را در            پس از آن  
اش وجـود نـدارد؛ چنانكـه         كند ديگر هيچ مقاومتي در برابر آن براي تعـين اراده          ذوب مي 

اين جوهر غير قابل تقسيم، آزادي مطلق خـويش را          «: نويسد  هگل در پاراگراف بعدي مي    
دهد بدون هيچ قدرتي كه توانايي مقاومت در برابـر آن             تا تخت پادشاهي جهان ارتقاء مي     

اكنون دليل اين امر از نظر هگل اين است كه هم). Hegel, 2018: 340(» درا داشته باش
هاي روحاني است و تنها در درون آگاهي اسـت كـه ذات            خود آگاهيِ حيطة ذات يا قدرت     

پس امـر جـوهري در تحـت    ( توانند جوهر خويش را نشان دهند هاي روحاني مي  يا قدرت 
اي كه خـودش را       كلي  بنابراين نظام «: هدد  هگل ادامه مي  ). سيطرة آگاهي واقع شده است    

اكنـون بـه    كند هم   ها و نهادها پايدار مي       و همچنين خودش را در درون بخش        سازماندهي
كه آگاهي تكين چنان فهمي از ابژه پيداكرده است كه ابژه هيچ چيـزي جـز ذات             دليل آن 



 67  )باف محمود صوفياني، محمد اصغري، محسن باقرزاده مشكي(... حكومت ترور براساس يرتفس 

 اعتقـاد هگـل     پاشد و از آنجايي كه به       آگاهي نيست و اساساً مفهوم محض است، فرو مي        
شود ديگر هيچ امر پايداري در آن وجـود نـدارد و كـامال امـري                  ابژه تبديل به مفهوم مي    

كند   سلب شده است؛ و همين سلبيت در تمامي برآيندهاي بعدي نيز خودش را متعين مي              
)Hegel, 2018: 341 .(    در چنين حالتي است كه هگل معتقد است ديگـر هـيچ جزئيتـي

 آگاهي از حدود خود پا را فراتر گذاشته است و ديگـر ذات و كـنش                 ماند چرا كه    باقي نمي 
ها و نهادهـا را بـه         و تمامي بخش  . يابد  خويش را در درون طبقة اجتماعي جزئي شده نمي        

اي تنها خودش را در كاري تـام و كامـل             چنين اراده «:  داند  عنوان ذات ارادة عام خود مي     
براين خودآگاهي ديگـر يـك آگـاهي جزئـي     بنا). Hegel, 2018: 341 (» كند متحقق مي

نيست كه قصد و اهدافش محدود باشد، او جزئيت خويش را رفع كرده است و بـه كليـت                   
هگـل  . شـود   ذات مي   اكنون شامل كلِ امر بالفعل يا برون      ارتقاء يافته است و مفهوم او هم      

  :نويسد در پاراگرافي بسيار مهم مي
هاي روحاني هـستند كـه        ي اجتماعي كه ذات    در اين آزادي مطلق ، تمامي ساختارها      

اي كـه خـويش را        آگاهي فردي . شوند  كند؛ نابود مي    ها تقسيم مي     آن  كل خود را در درون    
بيند، حدود خويش     ها مي   بيند و كار و تعين خويش را در آن          هايي متعلق مي    به چنين گروه  

كـل اسـت و      زبـان     اكنـون هـدف كلـي اسـت، زبـانش         بخشد و هدفش هـم      را ارتقاء مي  
  ).Hegel, 2018: 341(اش نيز كنش كل است  كنش

كه خودآگـاهي از طريـق        ن  در اين پاراگراف هگل نشان داده است كه چگونه پس از آ           
بسط خويش و حذف و سلب هر امر خارجي، خودش را تنها حقيقت موجود جلوه داد و به                  

يابد و تمـام شـئون         مي اكنون از امر جزئي به امر كلي ارتقاء       آزادي مطلق دست يافت هم    
بنابراين بعد از حذف ابژه و تقليل آن بـه آگـاهي،             . كند  كلي را در درون خويش كسب مي      

ديگر تضاد ميان آگاهي و ابژه وجود ندارد بلكه ميان آگاهي جزئي و آگاهي كلي تـضاد و                  
شود كه آن هم صوري اسـت چـرا كـه آگـاهي جزئـي همـان آگـاهي و            تقابلي ايجاد مي  

اصطالح ارادة جزئي در اين پاراگراف نكتة كليدي است، چـرا كـه بـه    . ي است خواست كل 
در واقـع هگـل بـه       . اي نيستند   صورت مشترك روسو و روبسپير موافق هيچ جزئي سازي        

همچنـين پـيش از   . كنـد  تدريج خودش را به ذات نظري حكومـت وحـشت نزديـك مـي           
اكنون در  گل اين بخش را هم    كرد كه ه    پرداخت به توضيح اين پاراگراف بايستي يادآوري      
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قالبي وارد كرد كه بسيار مورد عالقة اوست و آن هم نسبت امر جزئي و كلي است كه تـا      
به همين دليل است كه استرن در كتاب خويش انقالب          . 11كنون امر كلي چيره شده است     

اظهارات هگـل در بـاب      «: نويسد  دهد و مي    فرانسه را با تنشي از كلي و جزئي توضيح مي         
حـل تـنش ميـان كليـت و           شوند كه او بـه ايـن راه         نقالب فرانسه پيش از آن مطرح مي      ا

دانـد    اي از آن نوع حساسيت بسيار شديد مي         او انقالب فرانسه را نمونه    . جزئيت دست يابد  
خواهـد از آن      دانـد ومـي     كه هر چيز جزئي يا متعين را محدوديتي براي آزادي خويش مي           

  ).284 : 1393استرن، (» احتراز كند
توانـد     بنابراين جزئيت معرفي شده در مقام امر كلـي، هـيچ  جزئـي ديگـري را نمـي                  

به همـين   «: نويسد  در ادامه استرن مي   . تحمل كند و به دنبال قدرت و آزادي مطلق است         
دانـد كـه تمـامي امـور          دليل است كه سوژه در چنين شرايطي خود را تنها زماني آزاد مي            

» ملقـا شـده باشـد     ) عي، ساختارها و كاركردهـاي قـانوني      هاي اجتما   همچون نقش (جزئي
در واقع مقدمات چنين اقـدامي در همـان مـضمون آزادي مطلـق              ). 286 : 1393استرن،(

ـ  ين ا توان  ي كه م  ينجاست در ا  .پذيرد  اي را نمي    نهفته است كه هيچ ميانجي خارجي       ة جمل
 يـك كـه مـن نـه        «:گويـد   ي مـ  1797يـل   آپر 27 كه  ييروبسپير را مورد فهم قرار داد جا      

 مــن خــود . خــاص، نــه مــدافع مــردمي صــنفي نــه حــامواســطه، يــك نــه ام، يدربــار
 12يست نينده آن است كه روبسپير نماي جمله به معناينا.). Jordan, 2006: 22(»مردمم

ة عام و    او اراد  ة خواست و اراد   يماً بلكه مستق  پذيرد  ي را نم  يندگيو اصال همچون روسو نما    
  . مردم استارادة

  پادشاهي مطلق در برابر آزادي مطلق. 1-3
 است و صرفاً منحصر بـه       ي طوالن يخ تار ي دارا ،البته در فرانسه  از روبسپير    ذكر شده    ةجمل
در « :نويـسد   ي مـ   فرانسه يرانقالب كب  در كتاب    يل دو يليامو. يست ن روبسپير روسو بر  يرتأث

پادشاه قدرت خـود  . د كامل بوة سلطنت مطلقيك از انقالب،    يش پ ة فرانس ياسي، س يمعنا
 »گـو نبـود      پاسـخ  كـس   يچ جز خدا به هـ     يش كارها يو برا . كرد  ي نم يم تقس كس  يچرا با ه  

 شـانزدهم در    ييلـو « :نويـسد    در كتـاب تـاريخ خـويش مـي          مالـه  يـا ). 40: 1390يل،دو(
 يـست  ن كـس   يچ اظهار داشت شاه در اعمال خود مسئول هـ         يس در پارلمان پار   1787اكتبر
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 بنابراين روشـن اسـت كـه پادشـاه در فرانـسه             ).329: 1393ر ماله،   آلب( »ي تعال يجز خدا 
داراي قدرت مطلق است و هيچ نهاد يا طبقه و قدرتي وجـود نـدارد كـه بتوانـد بـراي او                      

بنابراين، شكافي در قدرت رخ نداده و تمامي آن قدرت در دستان آزادي             . مانعي ايجاد كند  
سوم به طبقة سـوم داراي هـيچ قـدرتي          مطلق پادشاه است و بقية مردم خصوصاً قشر مر        

هاي او نيـز      طور نتيجه گرفت كه براي از بين بردن شاه و توطئه          شود اين   پس مي . نيستند
در ايـن ارتبـاط تـري       . تنها به قدرتي مطلق ديگر نياز است و آن چيزي نيست جز مـردم             

بـه خـودي    معتقد است كه شاه تجسم اين واقعيت بود كه     فلسفة آلماني پينكارد در كتاب    
در ). ي روبـسپير  مقايسه شود با جمله(دانست  خود قانون است و خودش را همان ملت مي     

 انقالب فرانسه اين ايدة مطلق بودن را تا نهايت خودش بسط داد: نويسد ادامه پينكارد مي

 چرا كه مردم پس از نابودي تمـامي اشـكال، اينـك خـود را بـه تنهـايي ملـت فرانـسه                       
و بـه دنبـال   . »دانـستند    مـي  "قـانون " همان   "مثابة مردم "شان را به    خود«دانستند و     مي

هاي امكاني سرشت بـشر نتوانـد آن را           آزادي بي قيد و شرطي بودند كه گذشته يا ويژگي         
» ها بـه دنبـال آزادي مطلـق بودنـد           به طور خالصه آن   «... به لحاظ هنجاري محدود كند    

 كرد كه در واقـع مـردم بـه دليـل قـدرت      در ادامه بايستي اضافه). 357 : 1394پينكارد،  (
را هميشه در برابـر اسـتبداد حكـومتي و        ) سركوب دوباره (مطلق پادشاه در گذشته  تهديد       

بنابراين همين يك دليـل اصـلي خواهـان قـدرت           ). 358: 1394پينكارد،  (اشرافي داشتند   
يلي از قـدرت    توان در برابر چنين س      تواند باشد چرا كه با قدرت جزئي نمي         مطلق بودن مي  

 را  13شاه اگرچه ظاهراً و رسـماً قـانون اساسـي         «: نويسد  در اين ارتباط آلبر ماله مي     . ايستاد
گفتند ايـن قـانون هولنـاك و     شاه و ملكه مي. منقاد شده بود، اما در باطن مخالفت داشت    

ايم و روزي خواهد رسـيد كـه مـردم از             انگيز است و از ترس به آن سر فرود آورده           دهشت
بايـد  «: نويـسد  شاه مـي . قانون سرخورده و نااميد شده و مارا در فسخ قانون مدد كنند           اين  

ملت خود در عمل به نقايض و عيوب اين قبيل قوانين پي برده و به خطـاي خـود واقـف       
هاي لويي شانزدهم كـه اميـد داشـت بـه نتيجـه برسـد، دعـوت                   از جمله سياست  ... شوند

آلبرمالـه و ژول ايـزاك،      (» ل فرانسه گسيل دارنـد    جوار بود كه قشون به داخ     سالطين هم 
بنابراين چنانكه روشن است شاه در واقع از سـلطنت مطلقـة خـويش              ). 395-396: 1393

تماماً شانه خالي نكرده است و توطئه و جنگ هر لحظه ممكن است انقالب را بـه خطـر                   
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ه لحاظ تـاريخي    گونه ب آرنت نيز ايجاد حكومت وحشت و قدرت مطلق آن را اين          . بياندازد
اي   فراموش نكنيم كه حكومـت وحـشت در پـي دوره          «: نويسد  داند و مي    داراي توجيه مي  

هـاي بـدفرجام لـوئي        هـا و دسيـسه      آمد كه تحوالت سياسي يكسره در دايرة نفوذ نيرنگ        
 حكومت وحشت واكنشي بود در برابر سوگندهاي دروغ          خشونت. شانزدهم قرار گرفته بود   

: 1361آرنـت،   (» ي و دسايس حاكم بـر اجتمـاع دربـاري فرانـسه           هاي سياس   و عهدشكني 
بنابراين مقصود نگارنده آن است كه قدرت در كشور فرانـسه تنهـا خـودش را بـه                  ). 145

شكل مطلق نشان داده بود و هرگز مردم با نهادهايي كه موجب شكست قدرت مطلـق و                 
يعنـي خـأل   (انـد   ودهخرد شدن آن در نهادها و مناسبات اجتماعي مختلف شود، طـرف نبـ     

حل براي از بين بـردن قـدرتي كـه بـه صـورت              بنابراين تنها راه  ). مدني بوده است    جامعه
. شود، قدرت مطلق افراد مقابل آن، يعني مـردم اسـت            مطلق در همة مناسبات اعمال مي     

  .شناخته است اين تنها صورتي از قدرت است كه فرانسوي احتماالً مي
 براي فهم مطلب، موردي را به عنوان مثال ذكر كنيم كه            رسد كه   به نظر پسنديده مي   

روبسپير . اعدام شاه موضع گرفته بودند هاي سرسخت دربرابر چگونه حذب كوه يا ژاكوبن
: كه عنـوان كـرد     در سخنراني خويش در باب محاكمة شاه، پس از آن          1792 دسامبر   3در  
 او از پـيش محكـوم شـده         يا«: نويسد  ؛ مي »14لوئي بايستي بدون محاكمه، محكوم شود     «

است يا جمهوري تبرئه نشده است، پس اين پيشنهاد كه لوئي را محاكمـه كنـيم در هـر                   
ايـن  . طريقي كه آن انجام شود برگشت به استبداد قانون اساسي و پادشاهي خواهـد بـود               

در . امر نه تنها در برابر ايدة انقالب است بلكه به منزلة به مشاجره گذاشتن آن نيز هست                
گنـاه    تواند بنابراين تبرئه شود يـا بـي         تواند محاكمه شود او مي      يقت، اگر لوئي هنوز مي    حق

گناه اسـت،     اما اگر لوئي تبرئه شود اگر بتوان فرض كرد كه او بي           ... گويم  باشد من چه مي   
گناه است بنابراين همة دفاع كنندگان آزادي مورد اتهام           شود؟ اگر لوئي بي     انقالب چه مي  

راست روبسپير جواني بيست و شـش  دست. (Robespierre, 2017: 99-100)» 15هستند
 1392نوامبر13او نيز در سخنراني     .  بود 16دان به نام لوئي آنتوان سن ژوست      ساله و حقوق  

 و همچون روبـسپير معتقـد بـود كـه اگـر او را               17معتقد بود كه بايستي پادشاه اعدام شود      
: نويــسد او مــي. شــود گيــري مــيمحاكمــه كنــيم، محاكمــه بــه ســمت خودمــان نــشانه 

اگر ما با محاكمة مدني او موافقت كنيم مطابق قوانين مدني و همچون يك              ! شهروندان«
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). 196: 1397وانـيچ،   (»كند  گاه اين او خواهد بود كه ما و مردم را محاكمه مي             شهروند، آن 
مراني كند يا در واقع از نظر او و انقالب اين اعتقاد وجود داشت كه اين فرد يا بايستي حك               

  .بميرد
  بودن آزادي در انقالب فرانسه و قرارداد اجتماعي روسو  سلبي.2

  هگل پس از آنكه نشان داد فرد جزئي مـدعي مطلـق بـودن اسـت، و اينكـه چگونـه آن             
امور جزئي و نهادها و ساختارها را به خود تقليل داده و خـود را حقيقـت آن امـور اعـالم                      

هگـل نخـست بـه ايـن امـر         . كنـد   دي ديگري اشـاره مـي     كرده است به نكتة مهم و كلي      
آگاهي پس از رفع ساختارهاي اجتماعي روحاني متمايز و زندگي محـدود            «: پردازد كه   مي

ها، بنابراين ديگر هيچ چيزي جـز حركـت           ها و پس از رفع هر دو برآيند اين جهان           فرديت
شكل كليـت و در     خودآگاهي كلي به درون خودش به عنوان كنش متقابل خودآگاهي در            

گـردد، و ارادة      ارادة كلي بـه درون خـود برمـي        . صورت آگاهي شخصي باقي نمانده است     
همـين آگـاهي   . شـود  تكيني است كه به قانون و اثر كلي كه در برابرش است مواجه مـي      

. واسطه خودش، خودآگاهي بـه عنـوان ارادة عـام نيـز هـست      تكين به درستي به طور بي     
اش قانوني است كه توسط خودش گذاشته شده اسـت            ت كه ابژه  خودآگاهي تكين آگاه اس   

منـدي و ايجـاد عـين،       او در حين كـنش    . شود  و اثري است كه توسط خودش متحقق مي       
 :Hegel, 2018(» پردازد سازد بلكه تنها به قوانين و اعمال دولتي مي هيچ امر تكيني نمي

 و تقليل جهـان بـه خـودش         هگل در اين بخش دوباره به كليت يافتن ارادة جزئي         ). 341
پردازد و اين كه كنش و اثر اين فرد كلي شده هيچ چيزي جز امري كلـي و قـانون و                       مي

بنابراين در اين حركت و كنش متقابل آگاهي با خودش، اتفاقي كـه             . اثر كلي نخواهد بود   
دهد هيچ چيزي به عنـوان عـين آزادي در برابـر او       افتد آن است كه آگاهي اجازه نمي        مي
تواند بـه هـيچ       آگاهي نمي «: شود كه   رار گيرد و از او جدا شود و نتيجه از نظر او اين مي             ق

اي دست يابد نه به آثار كلي زبان، نه به فعليت و نه به قوانين و نهادهاي كلي                    اثر ايجابي 
 :Hegel, 2018(» آزادي آگاهي، و نه به كردارها و نه آثار كسي كه خواهان آزادي است

342 .(  
اي را وارد  بينـي  ترين نقد خود را بـه چنـين جهـان    ين بخش است كه هگل بزرگ     در ا 
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چرا كه معتقد است كه اين فرد داراي قـدرت كلـي و داراي آثـار و قـانون كلـيِ                     . كند  مي
اينجـا در واقـع     . اي را نخواهـد داشـت       انتزاعي، توان تحقق بخشيدن به هيچ امر ايجـابي        

 انقـالب فرانـسه و نظريـة قـرارداد اجتمـاعي            گسست هگل با انديشه حاكميت مطلق در      
حق حاكميت به همان علت كه غير قابل واگذاري اسـت           «: روسو معتقد بود  .  روسو است 

: 1395روسـو،  (» غير قابل تقسيم نيز هست زيرا اراده يا عمومي است يا عمـومي نيـست           
ين امر  براي روسو ارادة فرد در شأن مصلحت عمومي خويش، عين قانون است و ا             ). 147

او هيچ اعتقادي بـه نماينـدگي و تفكيـك قـوا نداشـت و تنهـا شـكل                   . پذيرد  شكاف نمي 
بـه همـان دليلـي كـه        «: نويـسد   روسـو در ادامـه مـي      . پذيرفت  دموكراسي مستقيم را مي   

تـوان نماينـدگي آن را بـه          توان حق حاكميت را واگذار كرد به همان دليل هـم نمـي              نمي
تواند نماينده داشته      عمومي است و ارادة عمومي نمي      اساس حق حاكميت ارادة   . كسي داد 

بـه  ). 379 : 1395روسـو،   (» باشد يعني ارادة عمومي يا هست يا نيست حد وسطي نـدارد           
كند كه آزاد است اما       ملت انگليس تصور مي   «: همين دليل است كه روسو معتقد است كه       

ن آزاد اسـت همـين كـه       كند زيرا تنها به هنگام انتخاب اعـضاي پارلمـا           سخت اشتباه مي  
 1395روسـو،   (» شود و ديگر هيچ اسـت       نمايندگان انتخاب شدند، ملت به برده تبديل مي       

گـري و بـه دنبـال       در واقع انسان در انقالب فرانسه و فرانسه پس از دوران روشن           ). 379:
كند كه روسو آن      نظرية روسو كه تأكيدش بر ارادة آزاد فردي است در امري ورود پيدا مي             

هگل معتقد است كه به دنبال نظرية روسـو كـه همـه             . كند  گذاري مي  ارادة عمومي نام   را
كـه همـه چيـز از ارادة    داند، انسان با تأكيد بـر اراده و ايـن    چيز را ناشي از ارادة انسان مي      

شود در واقع عين خارجي و مناسـبات بيرونـي و بـه تعبيـر ديگـر حيـات                    انسان ناشي مي  
روسو گفته بود كه ايـن مناسـبات        . دهد   آن را تابع خويش قرار مي      اخالقي را نفي كرده و    

بنابراين اگر هگل با    . اجتماعي نيست كه اصالت دارد بلكه اصالت با ارادة آزاد انسان است           
آرمان انقالب و هدف آن موافقت كامل دارد هرگز با روش دستيابي به آن موافق نيـست                 

 خـويش را در     فلـسفه حـق    اصولگل كتاب   و اگر بشود مدعي شد نگارنده معتقد است ه        
تمامي تفاوت هگل به طور كلي در اين جملة هيپوليت بـه            . نويسد  برابر چنين تفكري مي   
 هگل معتقد است كه انقالب فرانسه به خاطر هـدفش شكـست             «خوبي بيان شده است؛     

ر  بـه طـو    ين و بنـابرا   واسطهيرا به طور ب     بود كه اصل خود     شكست اين   يلنخورد بلكه دل  
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  .)Hyppoite, 1974: 455(» يد فهميانتزاع
از قرارداد اجتماعي روسو در جهـت فهـم انقـالب           "فيليپ كين معتقد است كه هگل       

 عمومي به ةهگل معتقد است كه اراد" اما Kain, 2005: 180) ("كند ياستفاده مفرانسه 
ين معتقـد  و به طور كلي ك).Kain, 2005: 181( "كند اي دست پيدا نمي هيچ امر ايجابي

اخالق انتزاعي به آن نحوي كه اخالق روسو يا كانت است، يعني اخالقي كـه      «: است كه 
 :Kain, 2005» سازد عامل اخـتالل اسـت   اش مي سازي را اصل مركزي امر كلي و كلي

در واقع منظور كين از اخالق انتزاعي در روسو اخالق مـدني يـا حيـات اخالقـي                  ). (181
سـازي امـر      گونه نهاد يا ارگاني را در جهت تحقق         ه روسو هيچ  انتزاعي است يعني جايي ك    
براي روسـو   «: نويسد   در باب اين مورد مي     18دادلي نولس . آورد  عمومي مدنظر خويش نمي   

كند اما براي هگـل       هاي ميانجي، پايداري ارادة عمومي را تهديد مي         اين نهادها يا انجمن   
ـ          ها و نهاد    اين انجمن  راي شـهروندان ايـن امـر را ممكـن          هاي ميـانجي جامعـة مـدني، ب

سازد كه به ارادة عمومي شكل دهند و دولـت آن را بـه عنـوان كـل انـضمامي بيـان                     مي
  ). (Knowles, 2002: 300-301 » كند مي

:  آغاز  معتقد بود     و از همان   19كند روبسپير نيز اين اصول سياسي را از روسو كسب مي         
و همچون روسو ملت ) Robespierre, 2017: 54(» قانون عبارت است از ارادة عمومي«

. 20ها داراي توهم آزادي هـستند       داد و معتقد بود كه آن      انگلستان را مورد تمسخر قرار مي     
همچنين او در باب تفكيك قوا و نمايندگي نيز با روسو موافقت داشت چنان كـه در ايـن                   

 از تـصور  روبسپير و حكومـت ژاكـوبن چـون حتـي       «: نويسد   روبسپير مي  ةباب آرنت دربار  
هـا و     تقسيم قدرت و تفكيك قوا گريزان بودند ناگزير به خنثي كردن و تـضعيف انجمـن               

روبـسپير تمـامي ايـن نهادهـا را بـه           ). 350: 1361آرنت،  (» 21هاي كمون پرداختند    بخش
از ايـن لحظـه     .22تدريج در ذيل قدرت خويش درآورد و رسماً ديكتاتور كشور فرانسه شـد            

كمفرما شد و روبسپير خود را به عنوان ارادة عام تمامي ملـت             ترور و وحشت در فرانسه ح     
  . فرانسه معرفي كرد

  چگونگي تحقق آزادي ايجابي و ارادة عمومي. 3
براي پيشبرد تفسير هگل و اتفاقات بعدي در فرانسه بايستي بار ديگـر بـه پديدارشناسـي                 
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بـاب چگـونگي   كند و توضيحي مختصر در       بار توقفي مي    روح برگشت جايي كه هگل اين     
  :نويسد او مي. دهد متحقق شدن ارادة عمومي مي

  يابـد چيـزي جـز ايـن      اثري كه توسط آزادي به خود آگاه شـده بـه دسـت مـي             
  . آزادي نيست كه در مقام جوهر كلي از خود، عين يـا وجـودي مانـدگار بـسازد                 

  تفـاوتي كـه از طريـق       .  خواهـد بـود    ]كلـي [اين دگربودگي در درون خود جوهر     
ش را به هردوي اين موارد يعني ساختارهاي اجتماعي روحـاني مانـدگار   آن خود 

كند و ايـن      هايي كه داراي اقتدار مختلف اند تقسيم مي         موجود و در مرتبة قدرت    
  نـد از يـك     ااي محـض عبـارت      ساختارهاي اجتماعي بـه عنـوان امـور انديـشه         

ادي كلي كـه   آز... گذاري، قوة قضايي و اجرايي      قدرت تفكيك شده به قوة قانون     
شكند و بـا انجـام ايـن كـار            در اين راه خودش را به درون اجزاي مختلفش مي         

خودش را به جوهري موجود تبديل خواهد كرد، بنـابراين از فرديـت تكـين آزاد             
  هـا را در اجــزاء مخـتلفش توزيــع كنــد    توانــد انبـوه فرديــت  خواهـد شــد و مـي  

)342  .(Hegel, 2018:  
 اصـول شود كه بعدها مبناي مركـزي كتـاب           اي نزديك مي    يدههگل در اين پاراگراف به ا     

رسد كه در واقع روسو قصد    هگل در آن كتاب به جايي مي      . دهد   را تشكيل مي   فلسفة حق 
رسيدن به آنجا را داشت يعني تحقق فرد به عنوان ارادة عمومي اما نه به صورت صـوري              

نهادها و ذيل دولتي كـه نقـش        ترين حالت ممكن آن يعني در         و انتزاعي بلكه با انضمامي    
بايستي مد نظر داشت كه در يك امر بنيادين هگـل و روسـو بـا هـم                  . كند  كل را ايفا مي   

فردريـك نويهـاوزر در ايـن ارتبـاط         . مشترك هستند و آن نسبت آزادي بـا دولـت اسـت           
و همچنـين   (كليـد فهـم فلـسفة اجتمـاعي روسـو           . دولت فعليت آزادي است   «: نويسد  مي

براي روسـو  ... گيرد سرشت نسبتي كه بين آزادي و دولت ذكر شد، قرار ميدر فهم   ) هگل
گيـرد   كند نخست در دولت شكل مي اي كه طبيعت ما را به عنوان انسان متعين مي    آزادي

اما تفـاوت  . Neuhouser, 2000: 56)(» و بنابراين به دولت براي وجودش نيازمند است
.  در فهم اين دو از دولـت اسـت         23فته است اساسي همچنان كه نويهاوزر در جاي ديگر گ       

ارادة عمومي از نظر هگل تا زماني كه خودش را در نهادهـا توزيـع نكنـد و قـدرت را در                      
تواند به تجربة انقالب فرانسه       درون مناسباتي پيچيده وارد نكند، امري انتزاعي است و مي         
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شـكافد و آن را       مـي در پاراگراف ذكر شـده هگـل ارادة عـامِ فـرد را از درون                . منجر شود 
امـا تمـام مـسئله ايـن        . پردازد  كند و از طريق اين تفكيك به توزيع قدرت مي           تفكيك مي 

روسو هرگونه محدودسازي را عين در بندكردن       ) همانطور كه پيشتر نشان داديم    (است كه 
كند و آزادي را در رهايي كامـل از نهادهـا و تفكيـك قواهـا تـشخيص                    انسان قلمداد مي  

  .24دهد مي
رد ديگري كه همسو با مطلب باال قرار دارد، مفهوم آزادي است چرا كه معنـاي آن                مو

اسـترن در بـاب معنـاي آزادي نـزد روسـو            . در نزد هگل، روسو و روبسپير متفاوت اسـت        
گذاري بود چرا كـه آن را         روسو مخالف ايدة نمايندگي سياسي در سطح قانون       «: نويسد  مي

از نظـر   . دانـست   شان مـي  ميت از مردم به نمايندگان    مستلزم انتقال غير قابل پذيرش حاك     
و . سازي  هگل اين مخالفت ناشي از عدم تمايل افراد است به تحمل كردن هرگونه جزئي             

ذات پنداري با آن نوع ساختارها و تمايزهاي اجتماعي انضمامي كه           از اين رو، هرگونه هم    
بنابراين، روشن اسـت    ). 286: 1393استرن،  (» در حكومت مبتني بر نمايندگي رايج است      

كه نزد روسو آزادي در معناي حيات اخالقي آن نزد هگل نيست بلكـه انتزاعـي اسـت و                   
داند و نه در نهادهايي كه ابژكتيو شدة همـان            تحقق خويش را تنها در ارادة سوبژكتيو مي       

: نويـسد هگـل معتقـد اسـت         در مقابل با آن، همـانطور كـه رز مـي          . ارادة سوبژكتيو است  
 ساختار اجتماعي و نهادي جهان است كه براي شـخص           ]در فلسفه هگل  [ادي ابژكتيو آز«

» سازد كه آزادي سوبژكتيو خـويش را در آن متحقـق سـازد    يا سوژه اين امر را ممكن مي      
)Rose, 1991: 80 .(تـوان توضـيح داد كـه روسـو و در      بنابراين اين مسئله را اينگونه مي

ساختارها، نهادها و حوزة اقتدار قوا سـعي بـه كـسب            سطحي ديگر روبسپير با نابودسازي      
اما برعكس هگـل معتقـد بـود چنـين رونـدي          . بيشترين آزادي و غني سازي آدمي بودند      

اساساً روندي در جهت انتزاعي شدن، صـوري شـدن و نـابودي آزادي اسـت و در ادامـه                    
ت خـتم   توانـس   خواهد آمد كه از نظر هگل اين نوع حركت به هيچ چيزي جز تـرور نمـي                

ها در قدرت اسـت كـه آزادي    از طرفي ديگر هگل برعكس با وجود نهادها و واسطه   . شود
بيند و در غير اين صورت، هگل آزادي را صرفاً امري سوبژكتيو و درونـي                 را انضمامي مي  

نظرية هگل از امر انتزاعـي بـه سـمت         «: نويسد  در اين ارتباط آلن وود مي     . كند  قلمداد مي 
كند، حق انتزاعي و اخالق تصاويري انتزاعي از وجود انساني بـه               مي امر انضمامي حركت  



ه     76 فت و   1399پاييز  ،63 ، شمارة16سال  ، حک

در صورتي كه در درون حيـات اخالقـي         ... عنوان شخص و به عنوان سوژة اخالقي است       
 ,Wood(» كنـد  اش حركـت مـي   نظرية هگل از حالت انتزاعي به سمت حالت انضمامي

حق انتزاعي و همچنـين  حيات اخالقي نزد هگل در واقع ساحتي است كه ). 101 :1990
توانـد    شود و تنها هنگـامي مـي   آزادي سوبژكتيو در آن در طي مراحل مختلف متحقق مي  

هاي جزئي خويش در ساحت خـانواده        به اين ساحت كل دست يابد كه به تمامي پيشرفت         
فعليت «شود كه     و جامعة مدني رسيده باشد و بعد از آن است كه وارد به ساحت دولت مي               

  ).Hegel, 2003: 282(» مامي استآزادي انض
  آزادي سلبي و ارادة مطلق يعني ترور. 4

شـود كـه فـرد خـودش را در چنـين سـاحت               هگل در ادامة بحث خويش وارد وضعي مي       
هـر انـدازه كـه    «: نويسد هگل مي. تواند خويشتن خويش را بازشناسي كند   گرايانه نمي   كل

طلـق نـشناسد در كـرد و كـار و اعمـال      خودآگاهي فردي، خود را در اين اثر عام آزادي م        
كـه بتوانـد بـه     امر عام بـراي آن . فردي ويژه اراده نيز به ندرت شاهد حضور خويش است       

ها جمع    ورزي بپردازد و كاري انجام دهد بايستي خودش را در درون يكي از فرديت               كنش
 بالفعل و در    كند و يك خودآگاهي تكين را در رأس قرار دهد چرا كه ارادة كلي، تنها ارادة               

هگل در اين بخش ).  Hegel, 2018: 342,343(»  تكين باشد]بايستي[خودي است كه 
توانـد يـك ارادة عـام را        شود جايي كه سنت فرانسوي تنهـا مـي          به دورة ترور نزديك مي    

بنابراين به يك فرد    . اكنون روبسپير است  طور كه پيشتر گفتيم درك كند كه آن هم        همان
انقالب فرانسه به اعتقاد هگل ارادة عمـومي بـه شـكلي انتزاعـي و در                در  . كند  سقوط مي 

. گـذارد   فردي كه ساير افراد را در اين كردوكار كنـار مـي           . شود  قالب يك فرد متحقق مي    
اين كنش، كنش خودآگاهي عام بالفعل نيست از اين رو آزادي           «: بنابراين به اعتقاد هگل   

 ايجابي داشته باشد و تنها كـاري كـه بـراي او             تواند نه اثري ايجابي و نه كنشي        عام نمي 
» گر نيست   باقي مي ماند كنش منفي است از اينجاست كه آزادي چيزي جز خشمي نابود             

)Hegel, 2018: 343 .(  اين خشم نابودگر به اعتقاد هگل هرگز به دنبال آن نخواهد بـود
بخش ناپذيرش  كه خودش را در يك امر ارگانيك وارد سازد بلكه در همين وحدت بسيط               

  .Hegel, 2018: 343)(باقي خواهد ماند 
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ها ادعاي مطلـق      دهد كه در آن جزئي      شناسي وضعي را انجام مي      هگل در واقع آسيب   
يـا  .  اند و از اين ادعاي مطلق انتزاعي، چيزي جز مرگ حاصلي نخواهد داشت              بودن كرده 

  و سـپس آزادي انتزاعـي        به عبارتي ديگر روبسپير به عنوان فرد خود را از جمع آزاد كرد            
در واقع او آزادي انتزاعي خود را بر هر امر جوهري و            . خودش را به ارادة جمع تبديل كرد      

تنها كـار  «: نويسد به همين دليل است كه هگل مي      . 25هاي اجتماعي تحميل كرد     به حوزه 
گونـه  و عمل آزادي عام در واقع مرگ است مرگي كه داراي هيچ مضمون دروني و هـيچ                

كه آنچه سلب شده است نقطة تهي تحقق نيافتـة خـود آزادي مطلـق                نيست براي آن   اثر
درست مثل اينكه سـر     . هاست  فايده ترين مرگ  گونه، سردترين و بي     است اين مرگ بدين   

  ).Hegel, 2018: 343(» كلمي را ببري يا مقداري آب بنوشي
   تحقق ارادة عمومي از نظر هگلةنحو. 5

آيد كه نـشان دهـد چگونـه چنـين حكـومتي               صدد اين امر برمي    از اينجا به بعد هگل در     
هگل در ادامه عنـوان     . خودش دشمن اول ادعاي مصلحت عمومي در ارادة عمومي است         

كنـد و در همـان        اي تكين آغاز مي     دهد، از نقطه    خواهد و انجام مي     حكومت مي «: كند  مي
بنـابراين  . رسـاند   ه انجـام مـي    كند و ب    يني اراده مي   از امور را و عمل متع      يني نظم مع  زمان

گذارد و از سوي ديگـر        حكومت با اين كار ديگر افراد را از دايرة كرد وكار خويش كنار مي             
سازد كه ارادة متعيني است و متـضاد          در نتيجه، آن خود را به عنوان نوعي از حكومت مي          

اي   بندي  دسته. بندي باشد   كنندة هيچي چيزي جز دسته      تواند ارائه   ارادة عام است پس نمي    
شود و به همين دليل كه دسته بندي است، نـابودي اش              كه پيروز است، دولت ناميده مي     

در ايـن پـاراگراف هگـل اصـطالح     . Hegel, 2018: 343-344)(» داراي ضرورت اسـت 
تواند در توصـيف حـوادث انقـالب داشـته            مهمي را به كار برده است كه سهم زيادي مي         

 و آزادي همـه ماسـت كـه در خـارج متعـين               هگل همان اراده  ارادة عمومي از نظر     . باشد
گـردد بلكـه انـضماميت قـانون و ارادة درون      شود و به فرد يا گروهي خاص بـاز نمـي            مي

ها هستيم    بندي  اما در فرانسه ما شاهد دسته     . شود  ماست كه همچون نهاد دولت ايجاد مي      
دانند چرا كـه      دي خويش مي  كه صاحبان قدرت حتي مردم را محدود كنندة آزا          يعني جايي 

گونـه   بنـابراين هـيچ  . كوشند نوعي ساختار اجتماعي بر اين شـهروندان تحميـل كننـد      مي
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اهميـت بـودن تمـامي مـوارد          اعتراض و مخالفتي داراي اهميت نيست چرا كه پيشتر بـي          
در همين زمان است كـه سـوژه        «: نويسد  كه استرن مي    جزئي، به اثبات رسيده است چنان     

معنايشان قائل    هاي جزئي با زندگي بي       براي فرديت ديگران در مقام خويشتن      ديگر شأني 
در چنين حالتي كه ديگر عملكرد امر جزئي داراي اهميـت  ). 288: 1393استرن،  (» نيست

در برابـر حكومـت بـه       « شود چـرا كـه        فهميده مي تنها به عنوان ظن     نيست، عملكرد او    
ذات، يعنـي قـصد يـا نيـت در كـار        محض نابرونعنوان ارادة عام بالفعل، چيزي جز ارادة    

نشيند يا معنـا و عواقـب آن         جاي گناهكار بودگي مي    26در نتيجه مضنون شوندگي   . نيست
ايـن امـر اشـاره دارد بـه تـاريخ بيـست و دوم پـره        ). Hegel, 2018: 344(» گيرد را مي
سـط روبـسپير و     ريال معروف شد تو     اي كه بعداً به قانون پره        اليحه 1794)  ژوئن 10(ريال

  .27كوتون ارائه شد
اكنـون معنـاي آزادي   كنـد كـه هـم    در اينجاست كه هگل به خوانندة خود گوشزد مي    

اي بـراي خـود    در اين آثار ويژة خويش اسـت كـه آزادي مطلـق ابـژه          «: داند  مطلق را مي  
ايـن آزادي   . رسد كـه ايـن آزادي مطلـق چيـست           شود و خودآگاهي به اين تجربه مي        مي

هـا و هرگونـه        اي است كه در درون خودش تمامي تفاوت         ود دقيقاً خودآگاهي  مطلق در خ  
كند به عنوان خوداگاهي انتزاعي، آزادي مطلق برايش ابـژه            وجود پايدار تفاوت را نابود مي     

بنـابراين ارادة كلـي   .  Hegel, 2018: 344)(» 28است و ترور شهود ذات سلبي اش است
 را كه بخواهد او را       داند و هر امر خارجي      عمومي مي در مقام خودي تكين خودش را ارادة        

اكنـون آن   كند در اينجاست كه هگل معتقد اسـت  هـم            در محدوديت قرار دهد حذف مي     
امـا خودآگـاهي مطلقـاً آزاد ايـن واقعيـت را        «. خود به ضد ارادة عمومي تبديل شده است       

بدين .  اش از خويش بود    يابد كه به طور كامل متفاوت است از آنچه مفهوم           اي مي   گونه  به
 ذات ايجابي شخـصيت خواهـد بـود و ايـن شخـصيت در             ]نمودار[معنا كه ارادة عام فقط      

» شناسـد يـا خـود را در قالـب آن حفـظ خواهـد كـرد            درون اين ارادة عام خويش را مـي       
)Hegel, 2018: 344 .( نيز معتقد است كـه امـر جزئـي    اصول فلسفة حقهگل در كتاب 

 ساحت امر كلي بازشناسي كند چرا كه هر فردي داراي آن امر كلـي        بايستي خودش را در   
در درون خود هست اما تنها زماني از خويش به عنوان امر جزئي و همچنـين بـه عنـوان                    

حـق  «: نويسد  هگل مي . يابد كه اين كليت داراي وجود انضمامي باشد         امر كلي آگاهي مي   
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ها به فعليـت      شود كه آن    نجا متحقق مي  ها به تعيين سوبژكتيوشان براي آزادي تا آ         فرديت
ودر اين قلمرو اخالقگرايانه است كـه       ...   تعلق داشته باشند     ]حيات اخالقي [گرايانه  اخالق

  .Hegel, 2003: 196)(» شوند ها واقعاً ذات و كليت درون خودشان را صاحب مي آن
ابـري  هـاي انقـالب يعنـي، آزادي، حـق و بر            نگارنده معتقد است كه هگل بـا آرمـان        

هـا داراي شـكلي انتزاعـي هـستند و            اما ايراد هگل اين است كه آن      . 29موافقت تمام دارد  
 نهادها متحقق شوند و مضمون انضمامي خويش را          بايستي خود را در يك ساختار پيچيدة      

واسطگي نحـوة كـسب آزادي كـه بـه            واسطگي ارادة عمومي همچون بي      بي. كسب كنند 
واسـطه    فرانسه نتوانست از اين طبيعت بي     . اعي است صورت طبيعي كسب شده است، انتز     

در واقـع بـه اعتبـاري    . خود را رهايي بخشد و در دام آزادي مطلق و انتزاعي گرفتـار شـد      
طـور    همان. كرد  ديگر كشور فرانسه آزادي را در تحت سيطرة مفهوم عاميانه آن درك مي            

نـد كـه خواهـان آزادي       گوي  زماني كه مـردم مـي     «:  گويد آن عبارت است از      كه هگل مي    
خواهند در معنـاي انتزاعـي آزاد         ها مي   هستند اين حرف اساساً تنها به اين معناست كه آن         

از . ها همچون محدوديت اسـت      باشند و هرگونه تعين و تقسيمي در درون دولت براي آن          
محـدوديت آزادي نيـست، بلكـه       ) وظـايف در سـاحت حيـات اخالقـي        (نظر وظيفـه      نقطه

در حـالي  ). Hegel, 2003: 192(»  در حالت انتزاعي يعني ناآزادي استمحدوديت آزادي
در بخـش   ( به سرعت از فـرد آزاد در مقـام شـخص             اصول فلسفة حق  كه هگل در كتاب     

رود و هـر دوي آن پلكـان          فراتـر مـي   ) در بخـش اخـالق    (و در مقام سوژه     ) حق انتزاعي 
ودنـد در درون حيـات اخالقـي    پيشين تحقق آزادي را كه در حوزة فرديت داراي اعتبـار ب           

حيطـة  «هگـل معتقـد اسـت كـه     . دهـد  به تعين و انضمام ارتقاء مي    ) كه حوزة كل است   (
گيرد، جوهري اسـت       را مي  ]در بخش اخالق  [ابژكتيو حيات اخالقي، كه جاي خير انتزاعي      

بنـابراين آن   . كه توسط سوبژكتيويتي به عنوان شكل امر نامتناهي متجـسم شـده اسـت             
ايـن تمـايزات   . شود كند كه توسط مفهوم متعين مي    در درون خودش وضع مي     تمايزات را 

بخشد و وجودش در وراي       به حيات اخالقي محتوايي ثابت كه براي آن ضروري است مي          
هايي هستند كه در خـود        آنها نهادها و قانون   . يابد  نظريات و نمودهاي سوبژكتيو تعالي مي     

گويـد   بنابراين آنجـايي كـه هگـل مـي    ). Hegel, 2003: 189(» و براي خود وجود دارند
هـا را وضـع       كند يا به عبارتي بهتر صـورت معقـول آن           ها را وضع مي     اخالفي تباين   حيات
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اخالقـي خـودش را       حيات) ها  نهادها و قانون  (هاي وضع كرده      كند و از درون اين تعين       مي
  . دهد ان ميسازد در واقع تفاوت خودش را با انديشه انقالب فرانسه نش متعين مي

بايستي در نظر داشت كه هگل نيز تمام واقعيت را بـر اسـاس ارادة آزاد آدمـي قابـل                    
اراده در خود و براي خود      «: نويسد  كه مي داند چنان   داند و آن اراده را مطلق مي        توضيح مي 

و تا ) Hegel, 2003: 53(» كه ابژه اش خودش است به راستي نامحدود است به دليل آن
سـازد بـا آن موافـق اسـت امـا چنـين               قالب فرانسه اين مفهوم را متعين مـي       جايي كه ان  

بنـابراين در مـسير تحقـق خـود         . دانـد   مفهومي از ارادة آزاد را هگل به شدت انتزاعي مي         
گذارد تـا تعينـات درونـي     اَشكالي چون شخصيت، اخالق و حيات اخالقي را پشت سر مي 

امـا اگـر اراده چنـين       . ج متعـين سـازد    خودش را به شكلي انضمامي در ساحت عالم خـار         
مسيري را طي نكرده باشد و خودش را در درون نهادها، جامعة مدني و دولت بازنـشناخته        

اي جز تجربة فرانسه از آن خـارج          برد و تجربه    ترين حالت خود به سر مي       باشد، در انتزاعي  
  .شود نمي

  گيري نتيجه
 است كه آزادي مطلق انتزاعي را بـا  هگل در سراسر بخش آزادي مطلق و ترور در پي آن  

اش به صورت ديالكتيكي توضيح دهد و نشان دهـد كـه ايـن امـر                  تمامي تعينات صوري  
نخـستين تعـين    . رسـد   چگونه در انقالب فرانسه و در عصر ترور و وحشت به ظهـور مـي              

شود كه داراي ارادة عام اسـت و اساسـاً    آزادي مطلق با خودآگاهي تكيني توضيح داده مي  
اي كه تمامي تعينات خـارجي اعـم از نهادهـا و              ودش مضمون ارادة عمومي است، اراده     خ

كند و خودش را به عنوان تنهـا واقعيـت     ساختارهاي اجتماعي را در درون خويش نفي مي       
و نشان داديم كه روسو با تأكيد بر ارادة آدمـي و اصـالت آن عـين                 . كند  جهان معرفي مي  

  .كند  ميخارجي و مناسبات بروني را نفي
روبسپير نيز به عنوان رهبر حكومت ترور، خودش را به عنوان مردم و همچين قـدرت          

كند، فرانسوي از همان آغاز تنها قدرت مطلـق رهـا از هرگونـه                مطلق فرانسه معرفي مي   
كه او خـود را در جايگـاه مطلـق قـرار داد و بـه                  پس از آن  . پذيرفت  واسطة خارجي را مي   

جمع جدا كرد، اراده و سپس آزاديِ انتزاعي خويش را بـه عنـوان              عنوان فرد خويش را از      
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ارادة عمومي درنظر گرفت و از آنجا ارادة خود را بر هـر امـر جـوهري يـا هرگونـه نهـاد                       
خارجي تحميل كرد و آزادي خود و منفعت دستة خويش را به حاكميـت مطلـق رسـاند و                

 وضعيتي به اعتقـاد هگـل هـيچ         از چنين . اينجا جايي بود كه امر جزئي ادعاي مطلق كرد        
چيزي جز خشم ويرانگر حاصل نخواهد شد چرا كه تمامي نهادها و قوا در درون يك فرد                 

در چنـين شـرايطي آزادي      . هاي كشور فرانسه جمع شده است       يا يك دسته از دسته بندي     
  . اش نزد انقالب فرانسه متحقق كرده است مطلق خود را در معناي كامل

ن بخش آزادي مطلق و ترور بـه نقـد معنـايي كـه فرانـسويان از                 هگل در سرتاسر اي   
هـا را نابـسنده و انتزاعـي          پـردازد و تعـاريف آن       آزادي و ارادة عمومي و جزئيت دارند، مي       

كند و معتقد است نزاع ميان كلي و جزئي در فرانسه به شكست انجاميده است                 برآورد مي 
بنابراين هگـل هـم     . مخدوش كرده است  و فرد كلي شدة انتزاعي، نسبت ميان اين دو را           

پـردازد     به ايجاد طرحي مـي     اصول فلسفة حق   و هم در كتاب      پديدارشناسي روح در كتاب   
كـدام بـر ديگـري سـيطره پيـدا            شوند كـه هـيچ      كه نه تنها جزء و كل در نسبتي وارد مي         

و  نهادهـا     كند بلكه هگل فاصلة ميان امر جزئي وكلي را با شكستن قـدرت در درون                نمي
اي پر    را به گونه  ) همان اموري كه مورد غضب روسو و روبسپير بود        (ساختارهاي اجتماعي   

  .داند كند كه فرد تمامي آن نهادها را چيزي جز ارادة خود نمي مي
ها نوشت پي
 
ده رگـذا   را پشت سـر ي مختلفي فكريها  دورانيش عمر خو  يانذكر است كه هگل تا پا       البته الزم به   .1

 موافـق انقـالب     ، را نوشـت   يدارشناسـي  پد ينـا  كـه در     ي با وجود آنكه در دوران     ،عنوان مثال   به .است
 و در زمـان نوشـتن       ينوران بـرل   در د  .ديـد   ي م يك تار يا   ترور را همچون نقطه    ة اما دور  ،فرانسه بود 

 از  اش  يش سـتا  ي و حتـ   شـود   ي او كاسته مـ    ي پرشور جوان  ي انقالب ية از روح  يش حق خو  ة فلسف كتاب
 ة مقاله بـه نقطـ     ين ا .شود  ي كمرنگ م  يار اما بس  ،رود  ي نم ين از ب  گاهيچانقالب فرانسه با وجود آنكه ه     

 يگانه عنوان  است كه آن را به     ياخالق يات ح يدة كه ا  شود  يها متمركز م     دوران ين ا ياشتراك هر دو  
 او قـرار  ياسـي  سيشة و اساس اندكند ي م ي معرف ين امر تك  ة خودسران ة از اراد  ييراه برون رفت و رها    

  .گيرد  يم
2. Maximilien Robespierre (1758-1794) 
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اصـل  عنـوان واالتـرين      روبسپير اصل فـضيلت را بـه      «: نويسد   تاريخ در اين مورد مي     ةهگل در فلسف   .3

 »اي بـود    شـدت امـري جـدي      توان اذعان داشت كه بـراي ايـن مـرد فـضيلت بـه               مطرح كرد و مي   
)Hegel, 1991: 470.(  

 »كنـد    ديـالكتيكي خـودش تفـسير مـي        ةهگل تـرور را بـه زبـان فلـسف         «: گويد  چنانكه هيپوليت مي   .4
)Hyppolite, 1974: 458.(  

 يغـة  ت يـر  كه ز  1794 ية تا ژوئ  ، شد ي عموم يتامن يتة كه عضو كم   1793 ية رهبر انقالب فرانسه از ژوئ     .5
 فرانـسه  ي جمهـور يكتاتور عمالً ديخ تارين اي بود كه در ط ير ربسپ يميليان جان سپرد، ماكس   يوتينگ

 ي خـارج هـاي   در جنگي متواليها  شكستين پادشاه و دربار و همچنيانت خ يز از هرچ  يشبود كه ب  
 دو  يـن  دوران انـدك حكـومتش ا      ين گفت در هم   دشو  يكه م د   او بودن  يدنرس قدرت  به يعامالن اصل 

 ،گويـد   ي مـ  يـري  بلكه همانطور كه د    ، نبود يناما مسئله تنها ا   .  برطرف كرد  ياديمشكل را تاحدود ز   
 داشـت از  يفـه  بود كـه وظ    ي عموم يت امن ة ادار يساو رئ «:  اقدامات آغاز شد   ين مشكل پس از ا    يقاًدق

 بودند كه باعث شكست فرانـسه       يشمنان كسان  د يندر ابتدا ا  .  خالص شود  يدست دشمنان فرانسو  
 يـري، د( » كـرد  ييـر  تغ يردر جنگ شدند اما بعد كار اداره به خالص شدن از دسـت دشـمنان ربـسپ                

1384 :153.( 
 ).426 و 425 :1393 ماله،(  مراجعه شود به، دربارة اهميت روسو و اثر او بر روبسپير.6

پير با نظريـات سياسـي منتـسكيو و روسـو، خواننـده       براي مطالعة بيشتر در باب نسبت حكومت روبس       . 7
تواند به مقالة لينتون به نام اصول سياسي روبسپير كـه در بخـش منـابع آدرس آن آمـده اسـت                        مي

 .)(Linton, 1999: 42-45رجوع كند 
8. the spiritual social estates 
9. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 

  .)485: 1395 يي،طباطبا( شود به براي مطالعه بيشتر مراجعه .10
يا همچنين به تفسير    ) 92-91: 1397استرن،  ( ي مطالعه بيشتر در باب اين مورد مراجعه شود به         برا. 11

  ).Siep, 2014: 188(زيپ از پديدارشناسي روح هگل 
ر آن ملت بـه فرمـان چنـد كـارگزا         ة  ي كه برپا  ي عمل گويند  ي كه م  يي آنها ينبنابرا«: نويسد  ي روسو م  .12

 يـك  يـا  يت مأمور يك يض جز تفو  يزي عمل چ  ينا.  حق دارند   كامالً .يست قرارداد ن  ،نهند  يگردن م 
 شـده  هها داد  را كه به آنياند و به نام آن قدرت  حاكمهيئت كارگزاران مذكور مأموران ه    يست،شغل ن 

 )253:  1393روسو،( » ...كنند ياعمال م
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) 381-379: 1393آلبـر مالـه،     (مجلس فرانـسه بـه      شده توسط    براي مطالعة قانون اساسي تصويب     .13

  .مراجعه شود
   لــوئي شــانزدهم ة در بــاب محاكمــ1792 دســامبر 27در بــاب ايــن مــورد ســن ژوســت در نطــق  .14

 مسئلة محاكمه را مطرح كرديد به شما گفتم كه يـك       ربا شهروندان هنگامي كه نخستين   «: گويد  مي
: 1397وانـيچ،   ( »گيـرد   اهيتش مافوق قانون قرار مي    سبب م  شاه موجوديتي خارج از دولت است و به       

199.( 
كـنم، امـا لـوئي        من با پشيماني اين حقيقت مهلك را اعالم مي        «: نويسد  روبسپير در جاي ديگر مي     .15

  ).Robespierre, 2017: 106( »كه كشور به حيات خود ادامه دهد بايد بميرد براي آن
16. Louis Antoine de Saint-Just (1767-1794) 

  ).194: 1397وانيچ، (مراجعه شود به پيوست كتاب ترور عليه تروريسم  .17
18. Dudley Knowles 

البته كه خواندن روسو بـراي فهـم        . در اينجا توضيحي در باب نسبت روسو و روبسپير ضرورت دارد           .19
 نيز  رساند و هگل    انقالب فرانسه داراي اهميت است و همچنين به درك حكومت ترور نيز ياري مي             

امـا تاحـدي نيـز خواننـده        . اي دارد كه نسبتي ميان اين دو در شرايطي خاص ايجاد كند             چنين سعي 
و  بود   يچيده پ ي منحصر به فرد كشور فرانسه در دوره ا        يط شرا يردرگبايستي در نظر داشته باشد كه       

ش اسـت   كند و مضمون با آنچه روسـو منظـور          گاهي تنها از نظريات روسو در حد شعار استفاده مي         
 .كند مطابقت نمي

  ! هـا ! انگلـستان؟ «: كنـد   اي عنـوان مـي       در نطقي دربارة نـشان نقـره       1758دسامبر   23روبسپير در   . 20
  ها براي شما دارند، انگلـستان و قـانون اساسـي فاسـدش ممكـن اسـت بـراي تـو                       اي آن   چه نيكي 

 :Robespierre, 2017( »ايـد  ترين درجات بردگي شده زماني آزاد به نظر برسد كه غرق در پايين

54.(  
ها توسـط روبـسپير مراجعـه         براي مطالعة نهادهاي آن زمان در دولت فرانسه و چگونگي نابودي آن            .21

 ).97: 1363 روالن،( شود به
 جان  يوتين گ يغة ت ير كه ز  1794ة  ي تا ژوئ  ، شد ي عموم يت امن يتة كه عضو كم   1793ة  يسپير از ژوئ  وب ر .22

  .)24: 1387نامسن، (  بود فرانسهيكتاتور د عمالً،سپرد
كند كه روسو آزادي عيني نظم سياسي را از طريق قوانيني كـه توسـط                 جايي كه نويهاوزر اشاره مي    . 23

ها در راهي كـه در        اند براي بازسازي وابستگي پيشاسياسي و طبيعي فرديت         ارادة عمومي مطلع شده   
دهد يعني آزادي سياسي بـا قـوانيني          آن اطاعت از ارادة ديگري نتيجه ناگزير انسان نيست، قرار مي          

هـا وابـستگي    آيد و از اين طريق ميـان فرديـت        كند به وجود مي     كه ارادة عمومي در دولت وضع مي      
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در مقابـل آن، شـرح هگـل        . كنـد   شود و همچين در اين وابـستگي آزادي معنـا پيـدا مـي               ايجاد مي 

يش در مسيرهاي متعددي كسب     فهمد كه آزادي اعضا     نهادهاي اجتماعي عقالني را در شرايطي مي      
 دولـت و دو     _ و نهادهـاي بيـشمار آن      _منظور نويهازور به بخش خانواده، جامعـة مـدني        (شوند    مي

بنابراين، بـسيار مـشكل اسـت تـا آن را در يـك جملـه تكـين                  ). بخش اول كتاب فلسفة حق است     
  .)Neuhouser, 2000: 147( همچنان كه روسو را توضيح داديم خالصه كنيم

 :Hyppolite, 1374(  مراجعه شود به تفسير هيپوليت، باب مطالعه بيشتر در باب اين پاراگرافدر .24

458.( 
  ).153: 1384ديري، ( در باب مطالعة بيشتر مراجعه شود به .25
: مراجعـه شـود بـه   . تواند يافـت   مي1793 دسامبر25اين ظن را بيش از هرچيز در نطق روبسپير در            .26

)Robespierre, 2017: 141(.  
  ).427: 1393آلبرماله، ( در باب مطالعة اين اليحه مراجعه شود به .27
 يخوليـاي  همـان مال   ي آزاد يـن ا.  تـرور  يعنـي  مطلق،   يآزاد«: نويسد  ي عبارت م  ين ا ير در تفس  يكام .28

 سـد و  يچ هـ يي نفس قادر بـه شناسـا  ينا. شناسد ي را نم  يگري نفس د  يچ نفس است كه ه    ينامتناه
 كه بتواند   يا   كژراهه يا ي روشن محل  يه سا يچ و ه  گرييانجي عامل م  يچ ه ني،يرو ب يچ ه يست ن يمانع

 از شـهروند بـه      يـا  ناخالص سازد، گذر از جزء به كـل          يا اندازد   ير را به تأخ   يت به تمام  يت فرد زگذر ا 
 ).107: 1395ي،كام( » بالعكسيادولت 
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