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 روسو و رومانتیسم

 ل لوویکائمی

 زادههومن حسینترجمۀ 

 

 اصلی هجدهم و در کشورهای وم سدۀد در نیمۀ -بینیبلکه به عنوان جهان« مکتب ادبی» نه به مثابه -سمیرومانت

یخ ین تارای مدرن انتخاب کرد، اریخ گشایشی برای این جریان فرهنگبایست تاروپایی شکل گرفت. اگر می

ه کچرا باشد؛  هاانسان بنیادهای نابرابری در میانگفتاری درباره منشا و  ، یعنی تاریخ انتشار1755تواند سال می

 شود.شی که هنوز هم پژواک آن شنیده میاین کتاب مانند غرش رعدی در آسمان آبی روشنگری بود، غر

کایی پژوهشگر امری(، A.Lovejoyبرانگیز است که آرتور الوجوی)مانتیسم چیست؟ این پرسش چنان بحثرو

روکاستن ر جهت فدپژوهشگران از کاربرد این واژه پرهیز کنند. زیرا این واژه کوششی بیهوده  دهدمیپیشنهاد 

ها امهنها و دانشنامهغتلرومانتیسم بطور کلی در  ناختی آن بود. اگرشهنتیک با از کار انداختن شور واژتب روما

ن، و تر از آتر و عمیقطای است بسیار مبسوشود، در اصل پدیدهعرفی میری مبه عنوان یک جنبش ادبی و هن

شناسی، و نسانفلسفه، سیاست، دین، حقوق، ا های فرهنگ را از قبیل ادبیات، شعر، انواع هنرها،تمام حوزه

رسد نتها نمیبه ا 1848یا  1830گیرد؛ و من بر این باورم که تاریخ رومانتیسم در تاریخ می برنگاری را درتاریخ

 و تا عصر حاضر ادامه دارد.

اض فرهنگی درک شود که ویژگی ذاتی آن اعتر -Weltanschauung -بینیرومانتیسم باید به مثابه یک جهان

عتراضی علیه ا ،ای پیشینی است. رومانتیسمهشداری غربی و به سود برخی از ارزعلیه تمدن مدرن سرمایه

سازی روابط اجتماعی انحالل پیوندهای اشتراکی، و کمیتوارگی، ی، شیءتزاعکردن انکردن، عقالییماشینی

داری مدرن یا پیشاسرمایههای اجتماعی، اخالقی، و یا فرهنگی پیشاارزش نامنقدهایی از این دست به ، و است

شود به این معنی ژی آشکار می مبتنی بر نوستالیقاً. اگر رومانتیسم به مثابه شکلی از احساس عمگیردصورت می

توان رومانتیسم را کند. چرا که از برخی جهات حتی میویژگی مدرنیته است مردود تلقی میآنچه را که  نیست
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از  یتواند یکما ادامه دارد و میکه تا روزگار به عنوان شکلی از خودانتقادگری فرهنگی مدرنیته قلمداد کرد 

 د.اصول متعلق به ساختار حسی فرهنگ مدرن باش

 کار یاافظهها، از رومانتیسم محبدیهی است که ساحت رومانتیسم فرهنگی نامتجانس است و کثرتی از جریان

البی که نظام قدیم است، تا رومانتیسم انق یمراتبسلسلهنظم ها و ارتجاعی که در آرزوی احیای مزیت

ی از اهیجاد رالکه به منظور را )آزادی، دموکراسی، برابری( نه به قصد بازگشت به عقب ب 1789دستاوردهای 

 ود. شکند، در آن دیده میای اتوپیایی در هم ادغام میپیشین به سمت آینده جامعۀ

، این ی استک انقالبگرایی رومانتیحساگر روسو، چنان که مشاهده خواهیم کرد، یکی از نخستین نمایندگان 

شعار ، در اخواهان رومانتیک آلمان)شلگل(یورجمه های اولیۀر آثار شیلر، در نوشتهتوان درویکرد را می

نگاری تاریخ درو، های ویکتور هوگثار دوران جوانی کولریج، در رمانهولدرلین، شلی و ویلیام بلیک و نیز در آ

م طلب مثل ویلیاهای آزادیها یا سوسیالیستهای مارکسیستیه، و در نوشتهرلیسم اتوپیایی فومیشله، در سوسیا

نتیسم را رد روما خره کهور، و والتر بنیامین مشاهده کرد. و باالهموریس، گوستاو الندوئه، ارنست بلوخ، آنری لوف

تب سم، و مکونیم، سوررئالینظیر اکسپرسی مبیست سدۀ های فرهنگی انقالبی دری از جنبششود در بسیارمی

 رایی دنبال کرد.گوضعیت

سو در تواند باشد؟ بطور حتم روی علیه تمدن مدرن چه میندای خشمی انقالبی و اعتراضجز  به1755گفتار 

 گیرد:شا شر را در گذشته دور در نظر مییک تمثیل عهد عتیقی است، من ویانۀگای که حاوی نیروی پیشقطعه

است و مردمی بس نخستین( کسی که زمینی را حصار کشید و به خود اجازه داد که بگوید این زمین مال من )»

ها و ها و و جنگمدنی بود. چه جنایت قعی جامعۀوا گذاررد تا حرف او را باور کنند، پایهساده لوح را پیدا ک

یرون کشیدن تیرها وجه موجب رهایی نوع بشر نشد، بشری که با بها و فجایعی که به هیچها، و چه مصیبتقتل

شما های( این شیاد توجهی نکنید؛ )مویهمراقب باشید و به پس کرد. وعانش مویه مینها، بر  همکردن خندقو پر

 1«کنید تمام محصول زمین از آنِ همه است و زمین از آنِ کسی نیست.، مادام که فراموش میفاقد تمدن هستید

خصوصی است. بر این اساس و بنابر  های بسیاری علیه مالکیتِسیالیسم و آنارشیسم حاوی اعالمیهتاریخ سو

 قهریافته، قدرت حماسی، و فضیلت تمرکز کس صاحب نیرویِ، هیچ1755گفتار مشهور دومین بخش از مدخل 

مدرن، هرگز « متمدن» ای دیرینه است اما پیش از جامعۀپدیده -مالکیت و نابرابری - شرارتبطور حتم نیست. 
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خودش  واقع از زمانۀ گوید، دری که اگر روسو از منشا آن سخن میتا این حد قابل لمس نبوده است. تا جای

 ثروتمندان و فقرا را به محور اصلی سلسله مراتبِ داری، نابرابری میانِکه در آن سرمایه ایزمانه -ندزمیحرف 

ضوعیت خود موکه هنوز پس از دو و نیم سده کند ن را تقبیح میچنان خشمی آو او با  -کنداجتماعی تبدیل می

ای را به ای را به ضعیفان و نیروهای تازههنشا جامعه و قوانینی که قیود تازم پس» را از دست نداده است:

را تا ابد به  ، قانون مالکیت و نابرابرینابودی کشانده برای همیشه به طبیعی را ، آزادیِثروتمندان بخشیده

بردن آن پس برای سود و از است ناپذیر تبدیل کردهحقی برگشتبه  غصب را ، و زیرکانه حقِقطعیت بدل کرده

در تفسیر نهم  «.هست و بوده چنین به بند کشیده روزیشر را با کار، با بردگی و با سیهطلب، نوع بتعدادی جاه

تازد، ی و شیمیایی در وضعیت مدرنیته میاست که او با صراحت بیشتری بر صنایع نوبنیاد معدن( 1755)گفتار 

 فلزات، گوناگونِ کند؛ کار معدن، ترکیباتِتاه کرده و یا طبیعت را نابود میمر را کوباری که عنمشاغل زیا»بر 

مانند آمیز اطرهمشاغل مخکارگران ها، مخصوصا سرب، مس، جیوه، کوبالت، آرسنیک، و زرنیخ؛ کانی

چه در این اما آن«. افتدها به خطر می بسیاری از آنکارها که هر روز جانِسازها، بناها، معدنسازها، شیروانیسقف

توان این قاعده را نتیجه گرفت که بر همین اساس می» و منفعت است:  فرایند تولید اهمیت دارد، قیمت، سود،

ی زندگ ترینِ چیزها برای حوایجِها دارد و ضروریبطور کلی سودآوری فنون نسبتی عکس با سودمندی آن

صنعت و تاثیرات واقعی حاصل از  واقعیِ مزایایِبدل شود. بنابراین  هاآن ترینِپا افتادهسرانجام باید به پیش 

همان نابرابری است که بر تمام  هم که دربارۀ گفتار آخرین جملۀ«. نگریسته شود آن باید از همین دریچه توسعه

دند، حال مندی از مردم از فراوانی زیاد بهرهتعداد معدو» مردم تمدن یافته حکمفرماست صراحت بسیاری دارد:

 2«.اندقد چیزهای ضروری برای حوایج زندگیی مردم فاهاهاینکه تود

است مواجهیم،  خواه دوران روشنگریهای ترقیبا خوشبینی فلسفهدر اینجا ما با جریانی که کامال در تقابل 

 کارگران، -توسعه قربانیانِ انتقادی و منظرِ توسعه، نگرشِ بر دیالکتیکِ مبتنیِ جریانی که نخستین شواهدِ

تقاد روسو تنها پیرامون البته اندارد.  برداری نوپا را درسرمایه «فنون و صنایع»در پیشرفت  -وران، دهقانانپیشه

( تمدنِ مدرن، معناباختگیِ ethos« منش راهبر»اقتصادی پیشرفت نیست، بلکه کلیت اتوسِ)-اجتماعی جنبۀ

 نیتی و چنین ضابطۀای و چنین انسانظر به چنین فلسفه» :گیردمی بررا درِآن انسانی بودن آشکار اخالقی و غیرِ
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 بدونِ پرهیزگاری، خردِ بدونِ کار، با شرافتِسر و فریبتربیتی، ما چیزی جز یک ظاهر سبک واخالقی 

 3 «.خوشبختی در اختیار نداریم بدونِ فرزانگی، و خوشیِ

دهد و در اش را تغییر میعقیده گفتار دهند که نویسندۀتذکر میوهشگران ممتاز آثار روسو مهم نیست اگر پژ

کند؛ چرا رح می نهادی را مطاصالحِ کند و پیشنهاد محتاطانۀ خصوصی دفاع میمکتوبات دیگر خود از مالکیتِ

 نوزه یان تاریخن در جره تاثیرات آطلبی ثبت شده است و پرداختن بموجود و بر لوح آزادی1755گفتار که متن 

 ادامه دارد.

کند که اهمیتِ ه میای پیشامدرن اشاردست رومانتیک است، زیرا به گذشتهاعتراض و انتقادی از این اما هر 

به »که « مدنتبی»سان یا حتی ان« یطبیع»انسان  اقعی یا خیالی بودن آن است، گذشتۀآن بیشتر از و گرایانۀآرمان

؛ «ستاادار به آن ون هیچ غرولندی وبدمتمدن  گونه که انسانِآورد آننمیوجه به بندگی سر تسلیم فرود  هیچ

ریزد، اضطراب عرق می» مدرن و انسانِ« کشدیتنها در هوای آسایش و آزادی نفس م»که انسان وحشی در حالی

 حفظ نبالبعدی به د هایکه در دهههای مرتجع بر خالف رومانتیک«. کندش کار میدارد... و تا دم مرگ

ر مبتنی ب و آزاد بدوی اند، روسو یک جهانقرون وسطاییساالری، مسیحیت، و پادشاهی اشرافیتنوستالژی 

دهند، خود ارجاعی های بعدی انجام میهای سدهها و کمونیستسوسیالیست آنچهآیا  کند.برابری را ترسیم می

 نیست؟ « بدوی کمونیسمِ»به 

 های ارتجاعی روسو به هیچانتقاد انقالبی است؟ پیش از هر چیز، و بر خالف رومانتیکاما در کدام مفهوم این 

کند که وجه پیشنهاد نمیولتر، روسو به هیچ سطحی شوخی عنوان مدافع بازگشت به گذشته نیست. بر خالف

بازگشت به » نبودنطرحم دربارۀ او خود در تفسیر نهم،«. راه رفتن روی چهار دست و پا را از نو آغاز کند» بشر

 کند با ایناگر عدم امکان بازگشت به عقب را رد می و دهدتوضیح می« هاها و در کنار خرسزندگی در جنگل

 ،حال جالب است توجه کنیم که در برخی از قطعاتکند. با اینشق دیگری را پیشنهاد نمی 1755ار گفتهمه در 

ن و در آ« که کمترین فاصله را با وضعیت طبیعی داشته»مردم  به مثابه شکلی از حکومتکراسی روسو به دمو

که در مورد پادشاهی یا اشرافیت  کند؛ در حالیاست رجوع مینابرابری در ثروت در کمترین حد ممکن بوده 

تر بوده است، دام یک از این اشکال حکومت مناسبساالری چنین نظری ندارد؛ چرا که زمان ثابت کرد که ک

ردند... کگر خیلی زود از اربابان تبعیت میها تحت فرمان قانون بودند و برخی دیکه برخی از آن هاییحکومت
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ن که حال آ 5«و در یک کالم همواره در یک سو ثروت و استیال بود و در سوی دیگر نیکبختی و پرهیزگاری

وضاع و احوال و در ا 1755دفاعی چنان سریع و شاید )بطور ضمنی( انقالبی از دموکراسی در سال 

 آن دوران بسیار نادر بود. استبدادگرایانۀ

پیش  رسدظر مینقالبی به ان در این اوراق چه ی، بحث انقالب مطرح نیست. آنمنشا نابرابر بارۀدر گفتاری در

بیون انقال است. ثروتمندان اولیگارشی بیش از حد تماعی و قدرتاج رحمانه از نابرابریاز هر چیز انتقادی بی

 اند.لمداد کردهبخش و پیامبر خود قاماند که ژان ژاک روسو را قهرمان و الهاشتباه نکرده  1794تا  1789

ویبار نوز این جه ؛ و اگر«انقالبی»گشاید، فصل رومانتیسم ل نوینی در تاریخ فرهنگ بشریت میفص 1755گفتار 

 بخش جریان دارد، تقصیر روسو است.جادویی و طراوت
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