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  1390بهار   ،14م، شماره پنجسال 
  50تا  27صفحه 

  اسالم چارچوبی نظري براي مطالعه تحول دولت در
 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی    

shojaahmadvand@gmail.com  

هاي مربوط به تحول دولت در اسالم با دو مشکل اساسی 
هاي سنتی براي مطالعه روشمند سیاست و 

. شناسانه نیازهاي روز؛ سلطه رویکرد شرق
شناسی به شرق صرفاً در فضاي فکري مغرب زمین بوده و 

شناسی و مربوط به  هاي باستان
بدینسان در حوزه تاریخ تحول دولت در اسالم آثاري 

سالمی غافل بوده و اندیشه خلق شده که از فهم و شناحت روح اندیشه ا
اي با عینک متفکر  اسالمی را نه ازدرون سنت اسالمی بلکه بسان ابژه

هاي اخیر  هر کدام از دو گروه 
که در باره ابعاد  سیاسی 

اند  نتوانستهاند  اسالم، تحول دولت و اندیشه سیاسی در اسالم نوشته
این مقاله . هاي روشمندي از تحول دولت در اسالم ارائه دهند

شرح و بسط ماهیت دولت واقعاً موجود در تاریخ اسالم را بر مبناي 
  .یک چارچوب نظري منسجم وجهه همت خود قرار داده  است

  چارچوب نظري، دولت،  تحول، دولت اسالمی

1390  

  
  
  
  

سال 

  
  
  
  

چارچوبی نظري براي مطالعه تحول دولت در
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی    استادیار/دکتر شجاع احمدوند

  :چکیده
هاي مربوط به تحول دولت در اسالم با دو مشکل اساسی  نوشته
هاي سنتی براي مطالعه روشمند سیاست و  عدم توان روش: مواجهند

نیازهاي روز؛ سلطه رویکرد شرقحکومت در اسالم برمبناي 
شناسی به شرق صرفاً در فضاي فکري مغرب زمین بوده و  توجه شرق
هاي باستان هاي شرقی را  ادامه روش لذا تمدن

بدینسان در حوزه تاریخ تحول دولت در اسالم آثاري . داند گذشته می
خلق شده که از فهم و شناحت روح اندیشه ا

اسالمی را نه ازدرون سنت اسالمی بلکه بسان ابژه
هاي اخیر  هر کدام از دو گروه  در دهه. غربی مطالعه کرده است

که در باره ابعاد  سیاسی ) شناسان گرایان و شرق سنت(الذکر فوق
اسالم، تحول دولت و اندیشه سیاسی در اسالم نوشته

هاي روشمندي از تحول دولت در اسالم ارائه دهند روایت
شرح و بسط ماهیت دولت واقعاً موجود در تاریخ اسالم را بر مبناي 

یک چارچوب نظري منسجم وجهه همت خود قرار داده  است
  

چارچوب نظري، دولت،  تحول، دولت اسالمی:کلید واژه
  

1/2/90تاریخ تایید   29/11/89تاریخ دریافت

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

  ...چارچوبی نظري براي مطالعه تحول  ٢٨

  :مقدمه 
هـاي مربـوط بـه تحـول دولـت در اسـالم موجـب نـوعی آشـفتگی ذهنـی،            اغلب نوشـته 

بـه دو عامـل اساسـی بـر     علـت ایـن مسـئله    . انگارانـه شـده اسـت    ري و نگـاه سـاده  نگ سطحی
سنتی تـا بتواننـد    شناسان اخت آکادمیک و روشمند دیننخست عدم آگاهی و شن: گردد می

هــایی را بــه سـوي دنیــاي نــوین بگشـایند و ســاختار سیاســت و    هــاي سـنتی راه  از دل آمـوزه 
چنانچه اندیشه . نحو دقیق و نظري بکاوند حکومت اسالمی را بر مبناي نیازهاي علمی روز به

، حاکمیـت نگـاه صـرف    دوم .نوین سیاسی غرب تاحد زیادي از دل الهیات مسیحی در آمد
بسـیاري  از  . شناسی سابقه طوالنی در مطالعات اندیشه اسالمی دارد بحث شرق. اسانهشن شرق

گونه مطالعات درطـول   شناسی معتقدند که نقطه آغاز این متفکران در باره پیشینه روش شرق
هاي صلیبی آغاز شد، آنجاکه پس ازچند دهه نبـرد و منازعـه، غربیـان بـه ایـن نتیجـه        جنگ

زه با سالح عیان علیه اسالم بایستی با منطـق کـالم علیـه دیـن جدیـد      جاي مبار رسیدند که به
این تحول که به تعبیر برخی نویسندگان بعد از حمله اسـکندر و مغـول سـومین    . مبارزه کنند

چالش فکري علیه فرهنگ شرقی بود، نه با سـالح عیـان بلکـه بـا سـالح علـم و دانـش وارد        
احمدونـد،  (ه مطالعات اندیشـه اسـالمی بگـذارد   مبازره شد، توانست تأثیرات عجیبی بر حوز

1384 :50-60.(  
زمـین بـه مطالعـه شـرق      گاه در فضـاي تمـدنی مشـرق    شناسی از سویی هیچ روش شرق   

ازایـن  . نپرداخته است، بلکه همواره در فضاي فکري مغرب زمین به شرق توجه کرده اسـت 
شناسـی و امـري مربـوط بـه      انهاي باسـت  هاي شرقی را  ادامه روش شناسان تمدن زاویه، شرق
اند ماهیت شرق را ازدرون مـورد مطالعـه و پـژوهش قـرار      دانند، بنابراین، نتوانسته گذشته می

هــاي  شناســی  معرفــت و شــناخت شــرق را در خــدمت هــدف  ازســوي دیگــر شــرق. دهنــد
روح تلقـی شـده    اي جامد و بـی  اي که فرهنگ شرق پدیده گونه استعماري قرار داده است به

تـر بـر آن را بـراي غربیـان تسـهیل       شناخت این عنصر جامـد امکـان سـیطره هرچـه بـیش     که 
او معتقـد اسـت کـه    . شناسـی را نقـد کـرده اسـت     ازهمین زاویه شـرق   ادوارد سعید. کند می

که هویت خود را نشـان دهـد نیـاز بـه شـناختن       اي از تکامل خود براي آن استعمار در مرحله
بـر ایـن،     عـالوه . نوان دیگري استعمار غربـی مطـرح شـد   ع دشمن و دیگري داشت و شرق به

. انـد  سعید معتقد است که خود شرقیان نیز مانند موجودي رام به فرایند استعمار کمک کرده
ازنظر او تنها راه رهایی از سیطره غرب، آغاز یک نهضت غرب شناسـی بـا همـان ابزارهـاي     

  .شناسی است شرق
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ه ازدرون بلکـه توسـط متفکرانـی کـه آشـنایی بـا       
همین موضوع باعث شده . اند مورد مطالعه قرار گرفته است

رغم برخـورداري از   است که در حوزه  تاریخ تحول دولت در اسالم آثاري خلق شود که به
اسالمی غافل باشـد و  روش و چارچوب شناخته شده علمی اما ازفهم و شناحت روح اندیشه 

  .اي با عینک متفکر غربی مطالعه کند
کـه در  ) شناسـان  گرایان و شـرق 

تابانـه   بـی  اند تشـنگی  باره ابعاد  سیاسی اسالم، تحول دولت و اندیشه سیاسی در اسالم نوشته
وجوي درك ساخت و روابط قـدرت در  

اي  شـیوه  را به اند و یا آن  آب و علف نگهداشته
ها از تاریخ اسـالم و برخـی رفتارهـاي    
دین و الگوهاي نظري حکومت در اسالم و رفتارهـاي مبتنـی بـر خردجمعـی     
شمار متفکرانی که در ایـن حـوزه   

هـاي مـدرن سیاسـی     هاي جدید تحقیـق و نظریـه  
تـون تـاریخی و تحلیـل و تفسـیر آنهـا چنـدان       

هنـوز  . هـاي دیگـران بسـی گسـترده اسـت     
هـاي   در حوزه سیاست و حکومت در اسالم  مشـتمل بـر انبـوهی از روایـت    

ها  این نوشته توجهی اغلب بی. درست و نادرست بدون هرگونه نگاه تحلیلی  و منسجم است
به مستند ساختن روایت هـاي تـاریخی خـود بـر چـارچوب نظـري اسـتوار و محکـم کـامالً          
دراین میان البته قدر معـدود آثـار پرمحتـوا و اندیشـمندان فرهیختـه مکتـوم       
محتـوا و پرطمطـراق بسـیار دیردسـترس و دیـرفهم      

بدینسان هدف اصلی این مقاله شرح و بسـط ماهیـت دولـت واقعـاً موجـود در تـاریخ       
بحث دولت در حوزة تمـدن اسـالمی از   

هاي مختلفی چون فلسـفه   زوایاي مختلفی مورد تأمل قرارگرفته است که بر اساس آن دانش
فلسـفه سیاسـی   . انـد  اسی و اخالق سیاسی شکل گرفتـه 

اي انتزاعی با غایات حکومت و ابزارهاي مناسب دسـتیابی بـه آنهـا و نهایتـاً بـا      
موضوعات اساسـی فلسـفه سیاسـی را مسـائلی چـون      

زم آزادي و برابـري ،  چگونگی احراز حقیقت، عدالت، مبـانی خیـر و صـالح عمـومی، لـوا     

  90بهار /14شماره /سال پنجم                  

ه ازدرون بلکـه توسـط متفکرانـی کـه آشـنایی بـا       زمین ن شناسی، مشرق در روش شرق    
اند مورد مطالعه قرار گرفته است روح کلی حاکم بر شرق نداشته

است که در حوزه  تاریخ تحول دولت در اسالم آثاري خلق شود که به
روش و چارچوب شناخته شده علمی اما ازفهم و شناحت روح اندیشه 

اي با عینک متفکر غربی مطالعه کند اندیشه اسالمی را نه ازدرون سنت اسالمی بلکه بسان ابژه
گرایان و شـرق  سنت(هر کدام از دو گروه فوق الذکر هاي اخیر در دهه

باره ابعاد  سیاسی اسالم، تحول دولت و اندیشه سیاسی در اسالم نوشته
وجوي درك ساخت و روابط قـدرت در   نسل جوان و جویاي دانش و کسانی که در جست

آب و علف نگهداشته تمدن اسالمی هستند را یا در کویر خشک بی
ها از تاریخ اسـالم و برخـی رفتارهـاي     هنوز میان ذکر برخی روایت. اند کاذب سیراب کرده

دین و الگوهاي نظري حکومت در اسالم و رفتارهـاي مبتنـی بـر خردجمعـی      فردي بزرگان
شمار متفکرانی که در ایـن حـوزه   . که الزمه سیاست و حکومت است تفاوت چندانی نیست

هاي جدید تحقیـق و نظریـه   به تدریس و نوشتن اشتغال دارند و با روش
تـون تـاریخی و تحلیـل و تفسـیر آنهـا چنـدان       شـیوه اسـتفاده از م  . آشنایی دارند ناچیز است

هـاي دیگـران بسـی گسـترده اسـت      انتقـاد از نوشـته   شناخته نیست و تکرار و تقلید بی
در حوزه سیاست و حکومت در اسالم  مشـتمل بـر انبـوهی از روایـت     "تحقیق"مفهوم

درست و نادرست بدون هرگونه نگاه تحلیلی  و منسجم است
به مستند ساختن روایت هـاي تـاریخی خـود بـر چـارچوب نظـري اسـتوار و محکـم کـامالً          

دراین میان البته قدر معـدود آثـار پرمحتـوا و اندیشـمندان فرهیختـه مکتـوم       . محسوس است
محتـوا و پرطمطـراق بسـیار دیردسـترس و دیـرفهم       ماند اما  در میان خیل عظیم آثار کم نمی
  .نمایند می

بدینسان هدف اصلی این مقاله شرح و بسـط ماهیـت دولـت واقعـاً موجـود در تـاریخ           
بحث دولت در حوزة تمـدن اسـالمی از   . اسالم بر مبناي یک چارچوب نظري منسجم است

زوایاي مختلفی مورد تأمل قرارگرفته است که بر اساس آن دانش
اسی و اخالق سیاسی شکل گرفتـه سیاسی اسالمی، فقه سیاسی، کالم سی

اي انتزاعی با غایات حکومت و ابزارهاي مناسب دسـتیابی بـه آنهـا و نهایتـاً بـا       اغلب به شیوه
موضوعات اساسـی فلسـفه سیاسـی را مسـائلی چـون      . بهترین شکل حکومت سر و کار دارد

چگونگی احراز حقیقت، عدالت، مبـانی خیـر و صـالح عمـومی، لـوا     

                  

روح کلی حاکم بر شرق نداشته
است که در حوزه  تاریخ تحول دولت در اسالم آثاري خلق شود که به
روش و چارچوب شناخته شده علمی اما ازفهم و شناحت روح اندیشه 

اندیشه اسالمی را نه ازدرون سنت اسالمی بلکه بسان ابژه

باره ابعاد  سیاسی اسالم، تحول دولت و اندیشه سیاسی در اسالم نوشته
نسل جوان و جویاي دانش و کسانی که در جست

تمدن اسالمی هستند را یا در کویر خشک بی
کاذب سیراب کرده

فردي بزرگان
که الزمه سیاست و حکومت است تفاوت چندانی نیست

به تدریس و نوشتن اشتغال دارند و با روش
آشنایی دارند ناچیز است

شناخته نیست و تکرار و تقلید بی
مفهوم

درست و نادرست بدون هرگونه نگاه تحلیلی  و منسجم است
به مستند ساختن روایت هـاي تـاریخی خـود بـر چـارچوب نظـري اسـتوار و محکـم کـامالً          

محسوس است
نمی
می

اسالم بر مبناي یک چارچوب نظري منسجم است
زوایاي مختلفی مورد تأمل قرارگرفته است که بر اساس آن دانش

سیاسی اسالمی، فقه سیاسی، کالم سی
اغلب به شیوه

بهترین شکل حکومت سر و کار دارد
چگونگی احراز حقیقت، عدالت، مبـانی خیـر و صـالح عمـومی، لـوا     
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استوار کردن زندگی سیاسی بر اصول اخالقی، دلیل و ضـرورت وجـود حکومـت،  دالیـل     
  ). 17: 1376بشیریه، (دهد اطاعت اتباع از قدرت و جزآن را تشکیل می

هاي بنیـانی سـاختار    پرسش اساسی در مطالعه حاضر این است که  اوالً هویت شاخص   
در اسالم چگونه متحول شده است؟  اجزا و نهادهاي اولیـه   دولت کدام است؟ و نهاد دولت

اي  توان در مجموعه پیچیـده  آنها کدام بودند؟ دولت مدرن را به قول پوجی بهتر ازهرجا می
یابد کـه   وسیله فعالیت مداوم و منظم افرادي جریان می از ترکیبات نهادي مشاهده کرد که به

عنـوان مرجـع آن ادارات،  اداره جامعـه در     بـه  دولـت . هـاي اداري را در اشـغال دارنـد    پست
هـاي   دولـت از طریـق مکانیسـم   . دهـد  خود اختصاص می محدوده ارضی معین را انحصاراً به

و در عمل تمامی تسهیالت و تأسیسات موجود و الزم براي اعمال سلطه بر جامعـه را  قانونی 
بررسی تحـول نهادهـاي    تمرکز این تحقیق). 17: 1384پوجی، (آورد به انحصار خود در می

هـا بـر سـاختارهاي      هاي دولت یا چگونگی تأثیر آن سیاسـت  داخلی دولت است، نه سیاست
اجتماعی، چراکه مفروض این تحقیق آن است که رفتارها و نهادهاي دولت اسـالمی نیـز از   

ویژه نهاد اجبار آمیز یـا نهـاد اعمـال حکـم و      هاي مدرن است، به بسیاري جهات مانند دولت
  .مریت آنآ

  مفهوم دولت . 1
در حـدود  .  ها در مدیترانه ظاهر شـدند  قبل از میالد نخستین دولت 3000در حدود سال 

اکدي توان نظامی در جهت تأسیس نخستین نظام امپریـال را بـه    قبل از میالد سارگون 2300
می را بعد از آن صفحات تاریح دوران باستان سرشار از افرادي است که قدرت نظا. کار برد

تا دولت پارس، از دولـت آشـور تـا    ها لت هیتاز دو -در کار تأسیس دولت ها به کار بردند
پدیده توجه نظریات کالسـیک اجتمـاعی    این). Hall and  Ikenberry, 1989: 2o(مقدونی ها

  .را به خود جلب کرد
. نکته مهم در این روایت هاي کالن نگاه کارکردي و ابزارگونـه بـه ایـن پدیـده اسـت       

کند به این معنا که دولـت ارگـان    لیبرالیسم ظهور دولت را در مفهوم فونکسیونال بررسی می
در مارکسیسم نیز دولت را ارگان اجرایی طبقه حاکمه . اجرایی تحقق اهداف مشترك است

تـر اسـت نگـاه سـاده و      اسی آلمـانی کـه بسـیار بـه رئالیسـم نزدیـک      ولی نظریه سی. می داند
نگاه آنها نـه نگـاه کـارکردي بلکـه نگـاهی هسـتی شناسـانه اسـت         . تري به دولت دارد روان

  ).Ibid.: 16(آن خود دولت تأکید دارد نه کارویژه چنانچه ماکس وبر بر چیستی و هستی
لعـه دولـت، نگـاه بیشـتر سیاسـی و      بنا براین هنوز هـم یکـی از مشـکالت اساسـی  مطا       
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نگـاه کـارکردي هـیچ اسـتداللی     
دنبـال ایـن اسـت کـه دولـت چـه       

هـاي آن   در این نگاه، تعریف دولت مفروض گرفته شده و صرفاً در مورد کـارویژه 
ــاً      ــفی و خصوص ــاه فلس ــدرن، نگ ــل م ــه در دوره ماقب ک

ویــژه دولــت در اولویــت قــرار  هــاي اجتمــاعی و بــه
مـثالً  . شناسانه کانون بحث بر شناخت چیستی آن پدیده قـرار دارد 

هـا و وظـایفی    ظر از اینکـه دولـت چـه کـارویژه    
تـر   ترین موضوعی است که در مطالعات اخیر کم

مفهوم دولت از موضوعات بنیادین علم سیاست اسـت تاحـدي   
مطالعـه دولـت از    ). 58: 1354دوورژه، 

هاي آرمانگرایانـه و مبتنـی    گیري از نگاه
تـر ارسـطو مـورد     هـاي واقعگرایانـه  

را سیاسـی دو عرصـه مختلـف    از منظـر وبـر، نظریـه    
فعالیـت  . هاي تشکیل دهنده  زندگی سیاسی و دوم ایده دولـت 

کنـد منـابع عمـومی کشـور را در جهـت حـل       
به همین دلیل برخی از نویسندگان معتقدند کـه نظریـه وبـر    
ست، چرا که طی آن  گروه هـاي مختلـف اجتمـاعی در نهایـت     
در مورد این که چگونه منابع کشور را در جهت رفع مشکالت به کارگیرند بـه اجمـاع مـی    

تصمیم سـاز  . در اینجا، بر خالف نظریه استبداد شرقی دولت تصمیم ساز اصلی نیست
هـا   انجمن ها، احزاب، گـروه ستند یعنی 

از . اما دولت عبارت است از نهاد مدعی کاربرد انحصاري زور مشروع در قلمـرو معـین  
است و ثانیاً هسته مرکـزي آن عبـارت اسـت    

امـا ایـن نهـاد    . اسـت  "نهـاد "فته شد مطابق نظر وبر دولت قبل از هر چیز یک
در اینجا با ترکیب این مفهـوم  . 

مطابق نظـر  .  شود از دولت با دیدگاه استینبرگر چارچوب نظري براي مطالعه دولت ارائه می
مرکـزي و نهادهـاي   ایـده   : عنصـر اساسـی تشـکیل شـده اسـت     

  90بهار /14شماره /سال پنجم                  

نگـاه کـارکردي هـیچ اسـتداللی     . شناسـانه اسـت   کاربردي و غفلت از نگاه فلسفی و هسـتی 
دنبـال ایـن اسـت کـه دولـت چـه        بلکه همیشـه بـه  . کند درخصوص اینکه دولت چیست نمی

در این نگاه، تعریف دولت مفروض گرفته شده و صرفاً در مورد کـارویژه . کند می
ــ ــی  تگف ــو م ــود وگ ــالی. ش ــاً      درح ــفی و خصوص ــاه فلس ــدرن، نگ ــل م ــه در دوره ماقب ک

هــاي اجتمــاعی و بــه بــه پدیــده) ontological(شناســانه هســتی
شناسانه کانون بحث بر شناخت چیستی آن پدیده قـرار دارد  در مطالعات هستی.داشت

ظر از اینکـه دولـت چـه کـارویژه    ن در مقوله  دولت بحث این است که صرف
ترین موضوعی است که در مطالعات اخیر کم دارد، خود دولت چیست؟ و شاید این مهم

مفهوم دولت از موضوعات بنیادین علم سیاست اسـت تاحـدي   . مورد توجه قرارگرفته است
دوورژه، (که برخی دولت را موضوع علم سیاست دانسـته انـد  
گیري از نگاه زمان ماکیاوللی وارد مرحله جدیدي شد و با فاصله

هـاي واقعگرایانـه   بر مدینه فاضله متفکرانی چون افالطون و به پشتوانه نگاه
از منظـر وبـر، نظریـه    .هاي جدیدي قرار گرفـت  پردازي نظریه

هاي تشکیل دهنده  زندگی سیاسی و دوم ایده دولـت  یکی فعالیت. کند پیگري می
کنـد منـابع عمـومی کشـور را در جهـت حـل        سیاسی، فعالیتی است که بـا اقتـدار سـعی مـی    

به همین دلیل برخی از نویسندگان معتقدند کـه نظریـه وبـر    . مشکالت اجتماعی به کارگیرد
ست، چرا که طی آن  گروه هـاي مختلـف اجتمـاعی در نهایـت     نوعی نظریه تصمیم گیري ا

در مورد این که چگونه منابع کشور را در جهت رفع مشکالت به کارگیرند بـه اجمـاع مـی    
در اینجا، بر خالف نظریه استبداد شرقی دولت تصمیم ساز اصلی نیست. رسند

ستند یعنی اصلی آن بخش هایی است که در زندگی سیاسی ه
اما دولت عبارت است از نهاد مدعی کاربرد انحصاري زور مشروع در قلمـرو معـین  ....و

است و ثانیاً هسته مرکـزي آن عبـارت اسـت     "نهاد"این رو، دولت در تعریف وبر اوالً یک 
  . از زور، انحصار، مشروعیت و قلمرو

  ایده، پیرامون: اجزاي دولت. 2
فته شد مطابق نظر وبر دولت قبل از هر چیز یکچنانچه گ 

. ازسوي دیگر متفکران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است
از دولت با دیدگاه استینبرگر چارچوب نظري براي مطالعه دولت ارائه می

عنصـر اساسـی تشـکیل شـده اسـت      استینبرگر نهاد دولـت از دو 

                  

کاربردي و غفلت از نگاه فلسفی و هسـتی 
درخصوص اینکه دولت چیست نمی

می
ــ گف

هســتی
داشت

در مقوله  دولت بحث این است که صرف
دارد، خود دولت چیست؟ و شاید این مهم

مورد توجه قرارگرفته است
که برخی دولت را موضوع علم سیاست دانسـته انـد  
زمان ماکیاوللی وارد مرحله جدیدي شد و با فاصله

بر مدینه فاضله متفکرانی چون افالطون و به پشتوانه نگاه
نظریه

پیگري می
سیاسی، فعالیتی است که بـا اقتـدار سـعی مـی    

مشکالت اجتماعی به کارگیرد
نوعی نظریه تصمیم گیري ا

در مورد این که چگونه منابع کشور را در جهت رفع مشکالت به کارگیرند بـه اجمـاع مـی    
رسند

اصلی آن بخش هایی است که در زندگی سیاسی ه
و

این رو، دولت در تعریف وبر اوالً یک 
از زور، انحصار، مشروعیت و قلمرو

ازسوي دیگر متفکران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است
از دولت با دیدگاه استینبرگر چارچوب نظري براي مطالعه دولت ارائه می

استینبرگر نهاد دولـت از دو 
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  ...چارچوبی نظري براي مطالعه تحول  ٣٢

. مرکزي آن چـارچوبی اسـت کـه هـدف نهـایی  نهـاد را تحقـق مـی بخشـد          ایده.  پیرامونی
کـم و بـیش فرعـی یـا اضـافی       -اسـباب و لـوازم   -مابقی. ها سازنده ماهیت نهاد هستند ایده"

ده  مرکزي است کـه هسـته    هر نهادي متشکل از یک ای Steinberger, 2004: 2O)( ".هستند
اي از اجزاي پیرامونی که تحقـق آن ایـده  مرکـزي را     دهد و مجموعه آن نهاد را تشکیل می

براي مثال نهاد کلیسا از دو جزو تشکیل شده است؛ یکی، ایـده کلیسـا  کـه    . سازند میسر می
نهـاد  ... همان عبادت و بندگی خداست و دوم اجزاي مادي کلیسا مثل ساختمان، کشـیش و  

دانشگاه نیز این گونه است و متشـکل از دو جـزو ایـده آمـوزش عـالی کـه هسـته  مرکـزي         
اي از اسـتادان، دانشـجویان،    دانشگاه را تشـکیل مـی دهـد و اجـزاي مـادي شـامل مجموعـه       

هـا و   ما جهان را با تفکر درباره آن، با تـدوین ایـده  ... . ها، ، و  کارکنان، تجهیزات، ساختمان
کنند  این امکان را  فراهم می -ها ها، کلیساها، دولت دانشگاه -کنیم نهادها میها درك  نظریه

هـایی   نهادهـاي انسـانی وسـیله   . یافته عمـل کنـیم   که چونان بنیادهاي وجود اجتماعی سازمان
هـایی هسـتند بـراي     دهـیم یـا مکانیسـم    واسطه آنها ابزارهاي خود را سازمان مـی  هستند که به

دولـت هـم چیـزي جـز سـاختاري      . مـان  هـاي جمعـی   ردن ظرفیـت هماهنگ کردن و به کارب
کوشند چیزهاي فیزیکی اطراف خود را  ها که برپایه آن افراد یک جامعه می مند از ایده نظام

 -مالیـات، ارتـش و دسـتگاه بوروکراسـی     -هـاي دولـت   سـازمان . مشترکاً کنترل کنند نیست
در کـانون دولـت   . نشـقاقی هسـتند  ابزارهاي دولت هستند که نسبت به ایده دولت فرعـی و ا 

 structure of(لـذا دولـت سـاختاري فهمیـدنی    . یـابیم  ابزارهـایی جـز دسـتگاه مفهـومی نمـی     

intelligibility (است)Steinberger, 2004: 21.(  
. تفاوت دولت با دیگر نهادهاي اجتمـاعی در ایـن اسـت کـه دولـت نهـاد نهادهاسـت           

بنابراین تفاوت اصلی میـان آنهـا   . تر جامعه است دولت هدایت کننده همه نهادهاي کوچک
ــت   ــدار اس ــتره و اقت ــاوت در گس ــت    . تف ــاره ماهی ــت درب ــاختاري از حقیق ــود س ــت نم دول

هـاي مشـترك معطـوف بـه کـل       ها، تعهـدات و درك  ها، نظریه فرض ها، پیش فرض(واقعیت
فهـم و منسـجم    صورتی قابـل  توانند به است که افراد جامعه بر پایه آنها می) زندگی اجتماعی
  ).Steinberger, 2004: 22(ارتباط داشته باشند

همواره میان متفکران درخصوص اولویت ایـده بـر پیرامـون در هـر پدیـده اجتمـاعی           
رسـد هرکـدام از اینهـا شـرط الزم و      نظر مـی  هرچند به. اي جدي وجود داشته است مشاجره

ندارد و بدون اجزاي فیزیکی نیـز ایـده   یعنی بدون ایده، سخن گفتن از نهاد معنا . ناکافی اند
بـا ایـن حـال،    . لذا اولویت قائل شدن امر  دشواري است. ماند در حد امري انتزاعی  باقی می
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چـون اگـر ایـده نباشـد اصـالً آن      
ل و حداکثري قائـل  توان حداق موضوع تحقق پیدا نمی کند؛ در مورد بخش فیزیکی نهاد می

مـردم،   -کننده هستند ولی بایـد خودشـان را در چیزهـا   
هـاي بیرونـی هـیچ     بدون تجسـد ایـده در پدیـده   

براین،تحلیل مـا از ایـده ممکـن اسـت از     
هـا امـوري متصـلب، ثابـت، تغییرناپـذیر و بـدیهی       

هـا همـواره دگرگـون     هاي مفهومی هر جامعه درنتیجه تغییر تجارب و دیدگاه
بـدون  . انجامـد  ف مـی خواهندشد و انسجام آنها زیر سئوال خواهد رفت که به بحث و اختال

توانند چونان جوهره نهادها عمل کنند، بلکه فقط چونـان انتزاعـات محـض    
به بیان دیگر، قضایاي گوناگونِ تشکیل دهنده کانون هـر نهـادي شـرایط    

Steinberger, 2004: .(  
از سـویی، حـاکی از تالشـی    : نظریه دولت چونان یک ایـده دربردارنـده دو معناسـت   

the state ( ــه دســت دادن ــابراین ب و بن
ماننـد صـورت   . هـاي موجـود   استانداردها یا معیارهایی براي ارزیابی جوامع سیاسی یا دولت

هـاي موجـود در    بر، ایده دولت چیزي است که توسـط دولـت  
تـر در ایـن معنـا دولـت عبـارت اسـت از        
ازسوي دیگر، به معناي دولت موجود معین کـه تبلـور   

زمانی، خاص شهروندانش  -حاظ فرهنگی
توانـد موضـوع نظریـه متـافیزیکی باشـد هـم خـود نظریـه         
نظریه متـافیزیکی یـا مجموعـه اي از قضـایاي متـافیزیکی تجسـم یافتـه در یـک         

حـال،   شـوند و درعـین   تر تشـکیل مـی  
دقیـق آنهـا   )افقـی و عمـودي  (تر هستند که شناسایی حـدومرز 

ارزش و اهمیتـی   رغم ایـن سـیال بـودن، انفکـاك سـازمانی کـار بـی       
جهـان اسـت و   به هرحال، نهاد تشکیل دهنـده بخـش مهمـی از درك مـا از واقعیـت      

توان شأن نهادي دولت را درك کرد، زیرا یکی از ادعاهایی که بـدان  

  90بهار /14شماره /سال پنجم                  

چـون اگـر ایـده نباشـد اصـالً آن      . نظر غالب متفکران بر آ ن اسـت کـه ایـده اولویـت دارد    
موضوع تحقق پیدا نمی کند؛ در مورد بخش فیزیکی نهاد می

  .شد اما در مورد ایده چنین چیزي میسر نیست
کننده هستند ولی بایـد خودشـان را در چیزهـا    ها سازنده، بنیادي و تعیین ایده    

بدون تجسـد ایـده در پدیـده   . متجلی سازند -جان کنش ها و چیزهاي بی
براین،تحلیل مـا از ایـده ممکـن اسـت از      ونافز. نهادي و ازجمله دولت وجود نخواهدداشت

هـا امـوري متصـلب، ثابـت، تغییرناپـذیر و بـدیهی        ماهیت و هویت ایده. تجسدها تاثیر پذیرد
هاي مفهومی هر جامعه درنتیجه تغییر تجارب و دیدگاه دستگاه. نیست

خواهندشد و انسجام آنها زیر سئوال خواهد رفت که به بحث و اختال
توانند چونان جوهره نهادها عمل کنند، بلکه فقط چونـان انتزاعـات محـض     این فرایند،آنها نمی
به بیان دیگر، قضایاي گوناگونِ تشکیل دهنده کانون هـر نهـادي شـرایط    . وجود خواهندداشت

25 :(الزم ولی نه کافی براي وجود واقعی این نهاد در دنیا هستند

نظریه دولت چونان یک ایـده دربردارنـده دو معناسـت      
ــراي توصــیف ذات و جــوهره خــود دولــت  the state(اســت ب

استانداردها یا معیارهایی براي ارزیابی جوامع سیاسی یا دولت
بر، ایده دولت چیزي است که توسـط دولـت  افالطونی یا الگوي آرمانی و
تـر در ایـن معنـا دولـت عبـارت اسـت از         عبارت دقیـق  به. یابد فضا و زمان آنیت یا تجسد می
ازسوي دیگر، به معناي دولت موجود معین کـه تبلـور   . کند تحلیل آنچه دولت را دولت می

حاظ فرهنگیشناسانه، به ل هاي هستی و بازتاب ادعاها و پایبندي
توانـد موضـوع نظریـه متـافیزیکی باشـد هـم خـود نظریـه          پس دولت هم مـی ). astate(است

نظریه متـافیزیکی یـا مجموعـه اي از قضـایاي متـافیزیکی تجسـم یافتـه در یـک         : متافیزیکی
  ).Steinberger, 2004: 28-29(دولت موجود معین

تر تشـکیل مـی   ي سیاسی کوچکاکثر نهادهاي سیاسی از نهادها  
تر هستند که شناسایی حـدومرز  تشکیل دهنده نهادهاي بزرگ

رغم ایـن سـیال بـودن، انفکـاك سـازمانی کـار بـی        علی. بسیار دشوار است
به هرحال، نهاد تشکیل دهنـده بخـش مهمـی از درك مـا از واقعیـت      . نیست

  .صورت عقالنی بازسازي کرد توان آن را به بنابراین می
توان شأن نهادي دولت را درك کرد، زیرا یکی از ادعاهایی که بـدان   از این زاویه می   

                  

نظر غالب متفکران بر آ ن اسـت کـه ایـده اولویـت دارد    
موضوع تحقق پیدا نمی کند؛ در مورد بخش فیزیکی نهاد می

شد اما در مورد ایده چنین چیزي میسر نیست

کنش ها و چیزهاي بی
نهادي و ازجمله دولت وجود نخواهدداشت

تجسدها تاثیر پذیرد
نیست

خواهندشد و انسجام آنها زیر سئوال خواهد رفت که به بحث و اختال
این فرایند،آنها نمی
وجود خواهندداشت

الزم ولی نه کافی براي وجود واقعی این نهاد در دنیا هستند

ــراي توصــیف ذات و جــوهره خــود دولــت  اســت ب
استانداردها یا معیارهایی براي ارزیابی جوامع سیاسی یا دولت

افالطونی یا الگوي آرمانی و
فضا و زمان آنیت یا تجسد می
تحلیل آنچه دولت را دولت می

و بازتاب ادعاها و پایبندي
است

متافیزیکی
دولت موجود معین

تشکیل دهنده نهادهاي بزرگ
بسیار دشوار است

نیست
بنابراین می
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ربـط   پایبندیم این است که نهادهاي سیاسی گونـاگون یـک جامعـه، هرانـدازه متمـایز و بـی      
توانـد   این نهاد چیزي جـز دولـت نمـی   . دهند ل میتر فراگیر را تشکی باشند، یک نهاد بزرگ

دولـت تجسـد و   "پـس  . باشد که سازمان دهنده، پیوندزننده، بنیاد و نمود وحدت آنها است
هـا،و   هـا،کنش  شناسانه اسـت کـه قضـاوت    فرض متافیزیکی یا هستی تبلور نهایی ساختار پیش

  ).Steinberger, 2004: 141-142("نهادهاي پرشمارش بر آن استوارند
هـاي متـافیزیکی    هـا یـا نظریـه    فـرض  ساختاري از پیش -گفتن این که دولت یک ایده   

حال بـه معنـاي گفـتن چیزهـایی دربـاره       است، درعین -درباره چگونگی واقعیت امور جهان
دولـت کـی و تـا کجـا بایـد      / یک دولت چه کار بایـد بکنـد  / مسئله تساهل/ گستره(فعالیت

/ مسـئله رضـایت  / اقتدار(مشروعیت، )عمال زور و اجبار کندنسبت به رفتار فردي و جمعی ا
یـا  -چه چیـزي فعالیـت دولـت را مشـروع    / دولت چرا باید براي کار خود توجیه داشته باشد

دولت چگونـه  / مسئله دموکراسی/ اصل اساسی سازمان(ساختار داخلیو ) کند می -مقتدرانه
دي به دموکراتیک بـودن دسـتگاه   آیا مشروعیت دولت تاحدو/ باید کار خود را توجیه کند

هـاي   هـاي خـاص شـاید بـر نظریـه      دولـت . دولت اسـت ) گیري بستگی ندارد داخلی تصمیم
اي هسـتند و بنـابراین، از    هرحال بازتاب یک چنین نظریه متافیزیکی متفاوتی استوار باشند، به

ي ایـن مسـائل هرچنـد در قالـب نظریـه هـا      .لحاظ مسـائل سـه گانـه نـامبرده همسـان هسـتند      
شناسـانه دولـت مربـوط     سیاستگذاري و حکومت بررسی می شوند، دراصل به نظریـه هسـتی  

  ).Steinberger, 2004: 35(شوند و از این زاویه باید بررسی شوند می
چنانچـه  . هاي اسالمی توجه به ایـن سـه شـاخص ضـرورت دارد     درمطالعه انواع دولت   

وبـر در جـایی دولـت را    . بحث است نتعاریف مختلف ماکس وبر از دولت نیز ناظر به همی
اجتماعی انسانی کهمدعی انحصار  استفاده مشروع از زوز فیزیکی در چـارچوب قلمـروي   "

یک سـازمان سیاسـی    "؛ و در جایی دیگر آن را )Weber, 1978: 78 ( کند تعریف می"معین
اسـتفاده از زور  که مسئوالن اداري آن به صورت موفقی مدعی انحصـار  ...با عملیات پایدار 

). Weber, 1978: 54(دانـد  مـی  "ظـم مـورد نظـر خـود هسـتند     فیزیکی براي تحمیل و حفظ ن
بدینسان دولت از نظر وبر نهـاد مـدعی کـاربرد انحصـاري زور مشـروع در قلمـرو مشـخص        

گونـه اسـتنتاح    تـوان ایـن   بر اساس این  تعریف سه رکن اساسی تعریف دولـت را مـی  . است
ور انحصـاري کـه مشخصـاً نهادهـاي مـدعی حاکمیـت و حکومـت را        یکی، کاربرد ز: کرد

سـوم، قلمـرو   .  شـود  گیرد دوم، جمعیت و به تبع آن مشروعیت مردمی را شامل مـی   دربرمی
  .گیرد که چارچوب سرزمینی اعمال زور مشروع را در بر می
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تیب مـنظم و  اگر نهادها را ایده ها یا ساختارهاي فهم پذیر،و دولت را نهاد نهادها یا تر
مقتدرانه دنیاي ذهنی مان بدانیم،که به منظور منعکس کـردن و ارتقـاي خیـر اجتمـاعی ایـن      

دراصل،گسـتره عمـل   ) 1:گونه تنظیم شده است،چند نتیجه ضـروري درپـی خواهـد داشـت    
ها پا بیرون می کشـد نتیجـه تصـمیم و    

درك دولـت از  ) تغییـر (سیاسـت و حکومـت نتیجـه    
اقتدار دولت، با هـر گسـتره اي، مطلـق، ولـی نـه خطاناپـذیر، اسـت و        

 -اگر اختالفات اجتماعی با توسل به تصور فراگیرتر جامعه از ماهیـت جامعـه  
شود، دولت چونان نماد چنـین سـاختاري،   

سـاختار فراگیرتـر   . جامعـه سیاسـی نـوعی سـاختار ارگانیـک اسـت      
حـال تشـکیل دهنـده     هاي متـافیزیکی و اخالقـی تجسـد یافتـه در دولـت، درعـین      

ن از پندار و کردار شهروندان بازتاب تصورات عمیق آنـا 
مفهـومی و زبــانی خـود جامعـه حــک    

کـل بـه اجـزا    . وجود نخواهد داشـت 

اي مـدرن اسـت    دیدهها این است که آیا دولت پ
نیز سخن گفت؟ این مناقشه هرچنـد  
برنـارد کـرك معتقـد اسـت در     
هـاي دودمـانی هـیچ تصـوري از دولـت بـه معنـاي        

عنـوان   مراد آنها از معنـاي امـروزین هـم برداشـت وبـر از دولـت اسـت بـه        
طـور کامـل از انحصـار     نیز به 17
  

هاي دودمـانی بـود کـه بـا      دوره رژیم
. توان از مفهوم دولت به معناي امروزي سخن گفت

ظهور بحرانی بود که در نهایت موجب تحول ساختار دودمانی انگلیس 
دشاه اسکاتلند در این سال ملکه الیزابت در گذشت، ژاك ششم پا

در گذشت و ژاك اول به جاي او نشست و بـراي نخسـتین بـار سـه تـاج و تخـت انگلـیس،        
هرچند وضع ایـن سـه کشـور از نظـر اجتمـاعی و      

عنـوان حـق    شدت قـدرت مطلقـه را بـه   

  90بهار /14شماره /سال پنجم                  

اگر نهادها را ایده ها یا ساختارهاي فهم پذیر،و دولت را نهاد نهادها یا تر   
مقتدرانه دنیاي ذهنی مان بدانیم،که به منظور منعکس کـردن و ارتقـاي خیـر اجتمـاعی ایـن      

گونه تنظیم شده است،چند نتیجه ضـروري درپـی خواهـد داشـت    
ها پا بیرون می کشـد نتیجـه تصـمیم و     دولت نامحدود است و اگر هم دولت از برخی حوزه

سیاسـت و حکومـت نتیجـه    ) تغییـر (عنی ی. صالحدید خودش است
اقتدار دولت، با هـر گسـتره اي، مطلـق، ولـی نـه خطاناپـذیر، اسـت و        ) 2. فعالیت خود است

اگر اختالفات اجتماعی با توسل به تصور فراگیرتر جامعه از ماهیـت جامعـه  . تواند باشد می
شود، دولت چونان نماد چنـین سـاختاري،    می حل -ها و ادعاها ساختار بنیادي مفاهیم، نظریه

جامعـه سیاسـی نـوعی سـاختار ارگانیـک اسـت      ) 3. حاکم مطلـق اسـت  
هاي متـافیزیکی و اخالقـی تجسـد یافتـه در دولـت، درعـین       فرض پیش

پندار و کردار شهروندان بازتاب تصورات عمیق آنـا . زندگی ذهنی شهروندان هم است
مفهـومی و زبــانی خـود جامعـه حــک     واقعیـت جهـان اسـت؛ تصــوراتی کـه در زیرسـاخت     

وجود نخواهد داشـت  -اي زیرساخت مفهومی -جدا از افراد، دولتی. شود می
  ).Steinberger, 2004: 37(بستگی دارد و اجزا به کل

ها این است که آیا دولت پ با این تصور از دولت یکی از پرسش   
نیز سخن گفت؟ این مناقشه هرچنـد   "دولت "توان از واژه  یا همزاد ظهور جامعه سیاسی می

برنـارد کـرك معتقـد اسـت در     . شود ولی کما کان طرفدارانی دارد تر مطرح می امروزه کم
هـاي دودمـانی هـیچ تصـوري از دولـت بـه معنـاي         هـاي فئـودالی و رژیـم    تاریخ اروپا دولت

مراد آنها از معنـاي امـروزین هـم برداشـت وبـر از دولـت اسـت بـه        . نداشتندامروزي 
17و  16زعم او حتی در قرون  به ".انحصار ابزار زور مشروع"

  ).Crick, 1999: 210(اند کاربرد زور مشروع برخوردار نبوده
دوره رژیم او بر آن است که مثال در انگلستان، تنها پس از    

توان از مفهوم دولت به معناي امروزي سخن گفت استقرار یک دستگاه دیوانی مرکزي می
ظهور بحرانی بود که در نهایت موجب تحول ساختار دودمانی انگلیس  1603زعم او سال  به

در این سال ملکه الیزابت در گذشت، ژاك ششم پا. شد "دولت  "به ساختار 
در گذشت و ژاك اول به جاي او نشست و بـراي نخسـتین بـار سـه تـاج و تخـت انگلـیس،        

هرچند وضع ایـن سـه کشـور از نظـر اجتمـاعی و      . ایرلند و اسکاتلند به یک نفر تعلق گرفت
شدت قـدرت مطلقـه را بـه    ژاك اول  به. اقتصادي کامالً با یکدیگر متفاوت بود

                  

مقتدرانه دنیاي ذهنی مان بدانیم،که به منظور منعکس کـردن و ارتقـاي خیـر اجتمـاعی ایـن      
گونه تنظیم شده است،چند نتیجه ضـروري درپـی خواهـد داشـت    

دولت نامحدود است و اگر هم دولت از برخی حوزه
صالحدید خودش است

فعالیت خود است
می

ساختار بنیادي مفاهیم، نظریه
حاکم مطلـق اسـت  

پیش
زندگی ذهنی شهروندان هم است

واقعیـت جهـان اسـت؛ تصــوراتی کـه در زیرسـاخت     
می

بستگی دارد و اجزا به کل

یا همزاد ظهور جامعه سیاسی می
امروزه کم

تاریخ اروپا دولت
امروزي 

"
کاربرد زور مشروع برخوردار نبوده

استقرار یک دستگاه دیوانی مرکزي می
به

به ساختار 
در گذشت و ژاك اول به جاي او نشست و بـراي نخسـتین بـار سـه تـاج و تخـت انگلـیس،        

ایرلند و اسکاتلند به یک نفر تعلق گرفت
اقتصادي کامالً با یکدیگر متفاوت بود
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پسرش چارلز اول جانشین او شد او  1625پس از مرگ ژاك اول در . داشت پادشاه در نظر
دعواي او و پارلمان موجـب  . دانست کاربرد قدرت مطلقه را نه تنها حق که وظیفه پادشاه می

دراین شرایط  یـک  . شد 1649مداخله الیور کرامول و نهایتا تفوق کرامول بر چارلز اول در 
از  "دولت انگلـیس  "گلیس ظاهر شد که به اعتقاد کرك مثلث سیاسی در سیاست داخلی ان

  ).Crick, 1999: 212-215(آمد درون  این مثلث در
ضلع اول این مثلث شاه و سلطنت بود که هر چند شکسـت خـورده بـود امـا کـامالً از          

ضـلع  . میان نرفته بود و امیدوار بود با ایجاد نفاق در میان دشمنان دوباره بـه قـدرت برگـردد   
دست آورده بود اما هیچ طـرح و   اي به طور ناگهانی قدرت فزاینده م آن پارلمان بود که بهدو
پارلمان در اختیـار کسـانی بـود کـه     . اي براي این که با این قدرت چه کار کند نداشت نقشه
دنبال تأسیس و تقویت مسلک  اي براي اصالحات سیاسی داشته باشند به جاي این که نقشه به

ضلع سوم، قدرت نظامی الیور کرامول بود کـه نـه بـه پارلمـان     . اریانیسم بودندمذهبی پرسبیت
 :Crick, 1999(و نهایتاً نظامیـان پیـروز ایـن میـدان شـدند     . گذاشت و نه به سلطنت وقعی می

216-218.(  
شود کـه از قـرن شـانزدهم بـه      بدینسان مفهوم دولت مدرن به نوعی از دولت اطالق می  

ایـن مفهـوم بـر نـوعی نظـم قـانونی یـا نهـادي         . ي اروپـا شـگل گرفـت   ها بعد در نظام دولت
بـه  . کند که توانایی اداره و کنترل یـک قلمـرو معـین را دارد    غیرشخصی و ممتاز داللت می

بیان دیگر  صورت متمایزي از قدرت عمومی است که از فرمانروا و فرمـانبر جداسـت و در   
 ,Skinner(دهـد  عـالی را تشـکیل مـی   محدوده مرزهاي تعریف شده و معین قـدرت سیاسـی   

  ).Newman, 1964.:ك.؛ همچنین ر56: 1386هلد، :  ؛ به نقل از 1978:353
ملــت هســتند یعنــی شــامل  -هــاي مــدرن دولــت  بــه تعبیــر دیویــد هلــد همــه دولــت     
هاي سیاسـی متمـایز از حکـومتگر و حکومـت شـونده، بـا قـدرت قـانونی عـالی بـر            دستگاه

سرزمینی معین و پشتوانه دعواي انحصاري بر قوه مجریه و برخوردار از حـداقل حمایـت یـا    
د بسیاري از تعـاریف دیگـر متضـمن چنـد نـوآوري      این تعریف نیر مانن. وفاداري شهروندان

  ).60-58: 1386هلد، (است
ها مدعی حاکمیت بر سرزمین معینی هستند اما تنهـا   گرچه همه دولت: سرزمینی بودن. 1

  .شوند هاي مدرن است که مرزهاي دقیق تثبیت می با نظام دولت
بـا  (و ابـزار اعمـال قهـر    ادعاي دراختیار داشتن انحصاري قوه قهریـه  : کنترل ابزار قهر. 2

درهـم شکسـتن مراکـز قـدرت و      -تنها بـا آرام کـردن مـردم   ) پشتوانه ارتش و پلیس دائمی
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طـور کامـل    بـه   19این رکن دولت مدرن تا قرن 

 یعنـی نـوعی   -فکر تشکیل یک نظام غیرشخصی و حاکم
 -ســاختار قــانونی محــدود شــده قــدرت همــراه بــا اختیــارات قــانونی عــالی بــر یــک قلمــرو

توانست در شرایطی غلبه پیدا کند که حقوق، تعهدات و وظایف سیاسـی در پیونـدهاي   
تنگاتنگ با حقوق مالکیت، دین و دعاوي  گروه هاي صاحب امتیاز سـنتی از قبیـل اشـراف    

حـق  "س از به چالش کشیده شدن و از میان رقتن ادعاهایی از قبیـل  
هـا بـه مثابـه افـراد و مـردم ایـن امکـان را یافتنـد کـه بـه           

وفـاداري  . نه صرفاً اتباع مکلف یک شاه یـا امپراتـور  
ایـن  . کردنـد  هـاي مـدرن بایـد آن را کسـب مـی     

ناگزیر متضمن ادعاي مشروعیت بود زیـرا دولـت بازتـاب و یـا نماینـده نیازهـا و       

ایده دولت صرفاً به این معنا نیست که دولت، مانند هر نهادي،یک ایده اسـت، بلکـه   
ویژه نوعی که به صورتی اقتـدارآمیز درك  

بهتـرین   بنـابراین، دولـت بـه   . گیـرد 
صورت چونان بنیاد درك کردنی براي همـه تصـمیمات مربـوط بـه ایـن اسـت کـه چگونـه         

کـار   تمـاعی بـه  یابی به اهـداف اج 
ــه تنهــا از لحــاظ گســتره فعــالیتش، بلکــه از لحــاظ ماهیــت اقتــداري کــه بــر    دولــت ن
بنابراین، درك کامل ایده دولت 
مستلزم روایتی قاعده مند و منسـجم از تصـور مـا از اجبـار سیاسـی، تحلیلـی از منـابع اجبـار         
پاسخ روشن به این پرسش پردردسر و بنیادي است که چگونه می توان ادعاهـاي  
گرایانه درباره دولت را با این درك قوي آشتی داد که فرد شـهروند داراي حـق   

با عنایت به نکات پیشگفته چارچوب نظري این تحقیق ترکیبی از نظریه دولـت وبـر و   
برمبناي نظر وبر دولت نهاد مـدعی کـاربرد انحصـاري    
براساس نظر اسـتینبرگر هسـتی دولـت ترکیبـی از دو امـر      
توان در قالب نمودار زیر نشـان  

  90بهار /14شماره /سال پنجم                  

این رکن دولت مدرن تا قرن . هاي ملی میسر شد در دولت -اقتدار رقیب
  . وجود نداشت

فکر تشکیل یک نظام غیرشخصی و حاکم: ساختار غیرشخصی قدرت. 3
ســاختار قــانونی محــدود شــده قــدرت همــراه بــا اختیــارات قــانونی عــالی بــر یــک قلمــرو

توانست در شرایطی غلبه پیدا کند که حقوق، تعهدات و وظایف سیاسـی در پیونـدهاي    نمی
تنگاتنگ با حقوق مالکیت، دین و دعاوي  گروه هاي صاحب امتیاز سـنتی از قبیـل اشـراف    

  .شد درك می
س از به چالش کشیده شدن و از میان رقتن ادعاهایی از قبیـل  تنها پ: مشروعیت. 4
هـا بـه مثابـه افـراد و مـردم ایـن امکـان را یافتنـد کـه بـه            بود که انسان "حق دولت "و "الهی

نه صرفاً اتباع مکلف یک شاه یـا امپراتـور   -شهروندان فعال نظم جدید بدل شوند
هـاي مـدرن بایـد آن را کسـب مـی      شهروندان به چیزي تبدیل شـد کـه دولـت   

ناگزیر متضمن ادعاي مشروعیت بود زیـرا دولـت بازتـاب و یـا نماینـده نیازهـا و        وضعیت به
  . منافع شهروندان بود

ایده دولت صرفاً به این معنا نیست که دولت، مانند هر نهادي،یک ایده اسـت، بلکـه        
ویژه نوعی که به صورتی اقتـدارآمیز درك   به اي از نوع خاص است، بدین معناست که ایده

گیـرد  یک جامعه از چیستی واقعی چیزها در جهـان را دربرمـی  
صورت چونان بنیاد درك کردنی براي همـه تصـمیمات مربـوط بـه ایـن اسـت کـه چگونـه         

یابی به اهـداف اج  توان و باید براي دست ابزارهاي گوناگون حکومت را می
ــه تنهــا از لحــاظ گســتره فعــالیتش، بلکــه از لحــاظ ماهیــت اقتــداري کــه بــر   . بــرد دولــت ن

بنابراین، درك کامل ایده دولت . شهروندانش اعمال می کند از نهادهاي دیگر متمایز است
مستلزم روایتی قاعده مند و منسـجم از تصـور مـا از اجبـار سیاسـی، تحلیلـی از منـابع اجبـار         

پاسخ روشن به این پرسش پردردسر و بنیادي است که چگونه می توان ادعاهـاي   سیاسی، و
گرایانه درباره دولت را با این درك قوي آشتی داد که فرد شـهروند داراي حـق    ماهیتاً مطلق

  ).Steinberger, 2004: 194(مقاومت است
با عنایت به نکات پیشگفته چارچوب نظري این تحقیق ترکیبی از نظریه دولـت وبـر و      

برمبناي نظر وبر دولت نهاد مـدعی کـاربرد انحصـاري    . پیرامون استینبرگر است -نظریه ایده
براساس نظر اسـتینبرگر هسـتی دولـت ترکیبـی از دو امـر      . زور مشروع در قلمرو معین است

توان در قالب نمودار زیر نشـان   این اجزا را می. است) دهاي پیرامونینها(و عینی) ایده(ذهنی

                  

اقتدار رقیب
وجود نداشت

ســاختار قــانونی محــدود شــده قــدرت همــراه بــا اختیــارات قــانونی عــالی بــر یــک قلمــرو
نمی

تنگاتنگ با حقوق مالکیت، دین و دعاوي  گروه هاي صاحب امتیاز سـنتی از قبیـل اشـراف    
درك می

الهی
شهروندان فعال نظم جدید بدل شوند

شهروندان به چیزي تبدیل شـد کـه دولـت   
وضعیت به

منافع شهروندان بود

بدین معناست که ایده
یک جامعه از چیستی واقعی چیزها در جهـان را دربرمـی  

صورت چونان بنیاد درك کردنی براي همـه تصـمیمات مربـوط بـه ایـن اسـت کـه چگونـه         
ابزارهاي گوناگون حکومت را می

بــرد
شهروندانش اعمال می کند از نهادهاي دیگر متمایز است

مستلزم روایتی قاعده مند و منسـجم از تصـور مـا از اجبـار سیاسـی، تحلیلـی از منـابع اجبـار         
سیاسی، و
ماهیتاً مطلق

مقاومت است

نظریه ایده
زور مشروع در قلمرو معین است

ذهنی
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فـرد   مطابق این نمودار  امر ذهنی مذکور عبارت است از تصوري که مردم از منحصر به
بودن دولت در کاربرد ابزارهاي مادي براي تحمیل اراده خود بر دیگـران، همچنـین تصـور    
حق و مشروع بودن استفاده از زور فیزیکـی و بـاالخره   
جمـع ایـن تصـورات یعنـی چهـار عنصـر       
که نهادهاي پیرامونی براي تحقق این 
اي جدیـدي چـون شـهروندي ،    
عنوان پیامد ایـده دولـت ودر جهـت    

  .دهند گیرند و حلقه پیرامونی نمودار زیر را تشکیل می

  

کنـیم از   همچون هدفی خیالی است که درست در زمـانی کـه فکـر مـی    
). 42: 1377چانـدوگ،  (".گزیـزد 

براین اساس شایسته است اشاره کنیم که اوالً، دولت نقش متناقضی در زندگی همه افـراد و  
ازسویی نهادي قهرآمیـز اسـت و ازسـوي دیگـر متضـمن امتیـازات و       
مثل دسترسی به حقوق شهروندي، خـدمات اجتمـاعی و   

نهادهاي •
شهروندي،  (جدید

دموکراسی، ملیت و 
(...

ارتش•

انحصار

مشروعیت

چارچوبی نظري براي مطالعه تحول  ٣٨

مطابق این نمودار  امر ذهنی مذکور عبارت است از تصوري که مردم از منحصر به. داد
بودن دولت در کاربرد ابزارهاي مادي براي تحمیل اراده خود بر دیگـران، همچنـین تصـور    

حق و مشروع بودن استفاده از زور فیزیکـی و بـاالخره   کاربرد زور، در کنار ذهنیت مجاز، م
جمـع ایـن تصـورات یعنـی چهـار عنصـر        حاصـل . تصور تعلق به قلمروي معین داشتن اسـت 
که نهادهاي پیرامونی براي تحقق این  درحالی. سازد مرکزي در نمودار زیر ایده دولت را می

اي جدیـدي چـون شـهروندي ،    ایده حداقل عبارتند از ارتش، مالیات، بوروکراسی، و نهاده
عنوان پیامد ایـده دولـت ودر جهـت     که متناسب با پیشرفت جوامع به... ملیت، دموکراسی و 

گیرند و حلقه پیرامونی نمودار زیر را تشکیل می تکمیل و تقویم آن شکل می
  

  
همچون هدفی خیالی است که درست در زمـانی کـه فکـر مـی    "باري دولت     
گزیـزد  ایـم از چنـگ مـا مـی     مفهومی و تعریفی به آن رسیده نظر

براین اساس شایسته است اشاره کنیم که اوالً، دولت نقش متناقضی در زندگی همه افـراد و  
ازسویی نهادي قهرآمیـز اسـت و ازسـوي دیگـر متضـمن امتیـازات و       . کند ها بازي می گروه

مثل دسترسی به حقوق شهروندي، خـدمات اجتمـاعی و    هایی براي اعضاي خودش حمایت

بوروکراسی•

مالیات•

انحصار زور

مشروعیتقلمرو

٣٨

داد
بودن دولت در کاربرد ابزارهاي مادي براي تحمیل اراده خود بر دیگـران، همچنـین تصـور    

کاربرد زور، در کنار ذهنیت مجاز، م
تصور تعلق به قلمروي معین داشتن اسـت 
مرکزي در نمودار زیر ایده دولت را می

ایده حداقل عبارتند از ارتش، مالیات، بوروکراسی، و نهاده
ملیت، دموکراسی و 

تکمیل و تقویم آن شکل می

نظر
براین اساس شایسته است اشاره کنیم که اوالً، دولت نقش متناقضی در زندگی همه افـراد و  

گروه
حمایت
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قـول   بـه . کاالهاي مصرف جمعی که هیچ نهاد دیگري توان یا خواست تأمین آنهـا را نـدارد  
دوورژه، ( "تصویر ژانوس، خداي دوچهـره، مظهـر حقیقـی دولـت اسـت     

کنـد و   ین مـی ، چراکه دولت هم چارچوب حقوقی، سیاسی و قهري جامعه را تعیـ 
آورد؛ یعنی هـم نهـادي بـراي     وجود می
هـاي متنـاقض    ثانیـاً، ایـن نقـش   . 

پـردازان در ایـن مـورد اخـتالف دارنـد کـه       
بخـش عمـده   . ز نقش دولت اصلی و قطعی است و کدام جنبـه فرعـی و اتفـاقی   
تـر   پـردازي بـیش   ثالثاً، مشکل مفهوم
. خـورد  چشـم مـی   از آنکه در باره دولت واقعاً موجود باشد، در مورد دولتی که باید باشد بـه 

پردازي درباب دولـت همـواره بـا    
 

هـاي   هـا خـواه دولـت    رسد درخصوص ایده مرکزي همه دولـت 
هـاي   عبـارت دیگـر در دولـت    بـه 

هـاي سـرزمینی    ویژه در دوران مدرن و بعداز تجزیه امپراتوري عثمـانی چـارچوب  
انحصار کاربرد زور بـا کنـار گـذاردن    

دولت ازطریـق  . سایر مدعیان قدرت و تمرکز قدرت در دست گروهی خاص معنا پیدا کرد
بر شریعت ازسویی و استفاده قهرآمیز از ابزار اجبار، کاربرد 

هاي مـردم را   هاي مختلف حمایت توده
  .بهره نماند

ــه بحــث و گفــت و گــو بیشــتر اســت   ــاری. درخصــوص نهادهــاي پیرامــونی البت خ در ت
هـاي   هاي اسالمی از دولت مدینه گرفته تا دولت امـوي و عباسـی و عثمـانی و دولـت    

. جدید اسالمی شاهد تحوالت جدیدي در ساختارهاي مالی، نظامی و بوروکراتیـک هسـتیم  
چنانچه تأکید فزاینده دولت اموي بر شمشـیر و ارتـش ماهیـت آن دولـت را مـاهیتی نظـامی       

  .م در امپراتوري عباسی ماهیت آن ر ا بوروکرتیک ساخت

ترین تعریف به معناي میـزان دوري و نزدیکـی یـک مصـداق از مفـاهیم      
. پـردازد  مـی )  (a stateو مصـداق 

یافتگی مفهوم در بستر زمـان   تحول میزان عینیت

  90بهار /14شماره /سال پنجم                  

کاالهاي مصرف جمعی که هیچ نهاد دیگري توان یا خواست تأمین آنهـا را نـدارد  
تصویر ژانوس، خداي دوچهـره، مظهـر حقیقـی دولـت اسـت     "موریس دوورژه 

، چراکه دولت هم چارچوب حقوقی، سیاسی و قهري جامعه را تعیـ )9: 1354
وجود می تر را به هم احساس تعلق به یک جامعه سیاسی وسیع

. حفظ نظم و قانون است و هم نهادي بـراي اجـراي عـدالت   
پـردازان در ایـن مـورد اخـتالف دارنـد کـه        نظریه. سازي دولت را دشوار ساخته است مفهوم

ز نقش دولت اصلی و قطعی است و کدام جنبـه فرعـی و اتفـاقی   کدام جنبه ا
ثالثاً، مشکل مفهوم. گیرد اختالفات راجع  به دولت نیز از همینجا نشأت می

از آنکه در باره دولت واقعاً موجود باشد، در مورد دولتی که باید باشد بـه 
پردازي درباب دولـت همـواره بـا     نظریه. خصلتی تجویزي دارندهاي دولت  تقریباً تمام طرح

 ).43-42: 1354دوورژه، (هاي موجود همراه است نقد دولت
رسد درخصوص ایده مرکزي همه دولـت  براین اساس به نظر می  

بـه . هاي مدرن اسالمی مشترکند مدرن اروپایی و خواه دولت
ویژه در دوران مدرن و بعداز تجزیه امپراتوري عثمـانی چـارچوب   اسالمی به

انحصار کاربرد زور بـا کنـار گـذاردن    . دولت به لحاظ عینی و ذهنی مفهوم جدیدي گرفت
سایر مدعیان قدرت و تمرکز قدرت در دست گروهی خاص معنا پیدا کرد

بر شریعت ازسویی و استفاده قهرآمیز از ابزار اجبار، کاربرد تدوین ضوابط و مقررات مبتنی 
هاي مختلف حمایت توده زور را متحقق ساخت و باالخره تالش کرد با روش
بهره نماند به سوي خود جلب کند و از عنصر مشروعیبت نیز بی

ــه بحــث و گفــت و گــو بیشــتر اســت     درخصــوص نهادهــاي پیرامــونی البت
هاي اسالمی از دولت مدینه گرفته تا دولت امـوي و عباسـی و عثمـانی و دولـت     دولت

جدید اسالمی شاهد تحوالت جدیدي در ساختارهاي مالی، نظامی و بوروکراتیـک هسـتیم  
چنانچه تأکید فزاینده دولت اموي بر شمشـیر و ارتـش ماهیـت آن دولـت را مـاهیتی نظـامی       

م در امپراتوري عباسی ماهیت آن ر ا بوروکرتیک ساختکه تأکید بر قل کرد درحالی
  مفهوم تحول. 3

ترین تعریف به معناي میـزان دوري و نزدیکـی یـک مصـداق از مفـاهیم       تحول در ساده
و مصـداق  (the state)تر به رابطه میـان مفهـوم    این بحث بیش.  است 

تحول میزان عینیت. تحول درواقع رابطه مصادیق است با مفهوم

                  

کاالهاي مصرف جمعی که هیچ نهاد دیگري توان یا خواست تأمین آنهـا را نـدارد  
موریس دوورژه 

1354
هم احساس تعلق به یک جامعه سیاسی وسیع

حفظ نظم و قانون است و هم نهادي بـراي اجـراي عـدالت   
مفهوم

کدام جنبه ا
اختالفات راجع  به دولت نیز از همینجا نشأت می

از آنکه در باره دولت واقعاً موجود باشد، در مورد دولتی که باید باشد بـه 
تقریباً تمام طرح

نقد دولت

مدرن اروپایی و خواه دولت
اسالمی به

دولت به لحاظ عینی و ذهنی مفهوم جدیدي گرفت
سایر مدعیان قدرت و تمرکز قدرت در دست گروهی خاص معنا پیدا کرد

تدوین ضوابط و مقررات مبتنی 
زور را متحقق ساخت و باالخره تالش کرد با روش
به سوي خود جلب کند و از عنصر مشروعیبت نیز بی

دولت
جدید اسالمی شاهد تحوالت جدیدي در ساختارهاي مالی، نظامی و بوروکراتیـک هسـتیم  

چنانچه تأکید فزاینده دولت اموي بر شمشـیر و ارتـش ماهیـت آن دولـت را مـاهیتی نظـامی       
کرد درحالی

است 
تحول درواقع رابطه مصادیق است با مفهوم
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درایـن  . تحول نسبت میان عناصر ثابت و متغیر در جریـان یـک فراینـد اسـت    . و مکان است
هاي  موجود در تـاریخ اسـالم بـا ارکـان      مقاله تحول به معناي میزان افتراق و اشتراك دولت

مطالعـه تحـول دولـت در    بـه عبـارت دیگر  .ثابت و عناصر مقوم دولت به لحاظ نظـري اسـت  
اسالم به این معنا ناظر به آن است که هستی مفهومی به نـام دولـت چطـور در تـاریخ اسـالم      

  .یافته است ذر زمان و مکان عینیتشده و در گ تاریخمند 
جارویس و پائولینی برخی از این علل را مورد اشاره قـرار  . علل تحول دولت متنوعند    
ویـژه   یر در الگوهاي سیاست جهانی، عرصه سیاسـت داخلـی و بـه   نخست، هنگام تغی: داه اند

تحـول در بازارهـاي جهـانی، تغییـر ارتباطـات جهـانی، قطـب        . دولت نیز متحول خواهد شد
ــدي ــاتی   بن ــذهبی و طبق ــومی، م ــانی در نتیجــه تعارضــات ق ــزایش ســطح . هــاي جه دوم، اف
ی بـودن نهادهـاي سـنتی    ویژه نخبگان خصوصاً آگاهی نسبت به ناکـاف  هاي مردمی به آگاهی

سـوم، نقـش دولـت در چگـونگی تعامـل بـا ایـن        . براي حل معضـالت سیاسـی و اجتمـاعی   
. هاي پیشنهادي آن براي ایـن مشـکالت در هـر دوره    حل تحوالت داخلی و بین المللی و راه

مثالً در دوره کنونی مشکالتی چون تخریب محیط زیست، شیوع بیمـاري ایـدز، تروریسـم،    
  ).Jarvis & Paolini,1995: 3(جباري ناشی از سرکوب یا ناآرامی هاي قومیهاي ا مهاجرت

دولت در بادي امر مبین این نیست که  تحولدهند که مفهوم  نامبردگان در ادامه توضیح می 
اي است ایستا، بلکه برعکس مبـین آن اسـت کـه دولـت همـواره در حرکـت،        دولت پدیده

گویـد دولـت    چنانچـه ریچـارد أشـلی مـی    . است... جنبش، انطباق با شرایط جدید، ادغام و 
ال اسـت کـه همـواره درحـ    ) never completed story(بخشی از یک داسـتان همیشـه ناتمـام    
  ). Jarvis & Paolini, 1995: 5-6(شدن است اما هرگز کامل نمی شود

نخست آن که درقبـال تغییـرات و ضـروریات    : از این رو، تحول دولت دو جنبه دارد     
شـود تـا دیـدگاه     شود و همین موجب مـی  محیط پیرامون، دولت ناگزیر به تغییر و تحول می

دوم، این تغییرات و تطبیقـات بیـنش   . ما ارائه کند جدیدي در باره مسیر این تغییر و تحول به
لـذا هـر   . کنـد  نگریسته ایم، به ما ارائه می جدیدي در باره این که ما قبالً چگونه به دولت می

تـر   ها در اختیار داشته باشیم امکان تحول دولت بـیش  تري در باره دولت اندازه مدارك بیش
شـود،   صـحنه قـدرت آن دسـتخوش تغییـر مـی     که دولـت و   بنابراین،  به محض این. شود می

شود و برعکس هرچه بیـنش نظـري مـا تغییـر یابـد       نظریه دولت نیز نیازمند تحول و تغییر می
  ).  Jarvis & Paolini, 1995: 7-8(شود تحول دولت نیز تسریع می

در کـاربرد کالسـیک   . همراه دارد دراندیشه اسالمی مفهوم دولت در ذات خود تحول را به    
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بـود کـه در    "دولـه "آمیـز حکومـت واژه   
کـار   لغت به معناي چرخش بود و در مورد سقوط خالفت امویان و روي کـار آمـدن عباسـیان بـه    

کـه درگذشـته درمعنـاي     درحالی. 
اللـت ضـمنی بـر کودتـا     البته در زبان عربی انقالب مفهومی نسبتاً منفی با د

است که در اصطالح سـنتی بـه معنـاي    
هـاي مطلـوب    الح عربی رایجی بـراي انقـالب  

دنبال فهم علل تحـول   بحث تحول دولت در ادبیات سیاسی بحث جدیدي است و اغلب به
هـا   ملـت  -تر پرسش اساسی این بود که چرا دولت

علـل، فراینـد و   وجود آمدند؟ فهم چرائی این پرسش مجموعه ادبیاتی را تولید کرد که ناظر بـه  
در این چـارچوب و بـا نـیم    ).  65

الگـوي  : توان از دو الگوي علیتی تحـول دولـت سـخن گفـت    
  .اختصار متعرض آنها خواهیم شد

هـا در   اغلب گفتـه شـده اسـت کـه ماهیـت و شـکل دولـت       
درایـن مقطـع بـود کـه شـکل      . المللی و ملـی تبلـور یافتـه اسـت    

تـا  ...)مـادي و   یعنی اندازه، هیأت خارجی، سـاختار سـازمانی، ترکیـب قـومی، زیرسـاخت     
ها در تأمین و تحکیم مبانی قـدرت خـود و از طریـق آن    

هسـته اصـلی ایـن    . دادن سازمان داخلی و خارجی به امور خود در مرکـز ایـن فراینـدها قـرار دارد    
ي توانـائی  هـا  ارتش، نیروي دریایی و سایر صورت

هـاي   مایکل مان با تحلیل وضعیت مالی دولت طی چند قرن نتیجه گرفته است که کـارویژه 
 19تـا   12زعـم او از قـرن    بـه . ها عمدتاً نظامی و ژئوپولتیک بوده است نه اقتصادي و داخلی

گیـري از   کل منابع مالی دولت انگلستان صرف تأمین ابزارهاي نظامی و بهـره 
Mann .(نظر دیوید هلـد وضـعیت    به

. هاي خاص این کشورها یکسان بـوده اسـت  
توان نتیجه گرفت که تکامل و حفظ یک قوه قهریه محور تحـول دولـت   

  90بهار /14شماره /سال پنجم                  

آمیـز حکومـت واژه    ترین اصطالح مثبت بـراي تغییـر خشـونت    ربی نزدیکع
لغت به معناي چرخش بود و در مورد سقوط خالفت امویان و روي کـار آمـدن عباسـیان بـه    

. را کسب کرد (state)سریعاً معناي دولت  "دوله"اما واژه . رفت
البته در زبان عربی انقالب مفهومی نسبتاً منفی با د. رفت میکار  انقالب به

است که در اصطالح سـنتی بـه معنـاي     "ثوره"یا شورش است و اصطالح مثبت براي انقالب واژه 
الح عربی رایجی بـراي انقـالب  طامروزه ثوره اص. قیام،  تهییج، طغیان یا خروج بود

  ). 177و  77-76 :1378 لوییس،(می باشد
بحث تحول دولت در ادبیات سیاسی بحث جدیدي است و اغلب به     
تر پرسش اساسی این بود که چرا دولت به عبارت دقیق. هاي سنتی به مدرن است دولت
وجود آمدند؟ فهم چرائی این پرسش مجموعه ادبیاتی را تولید کرد که ناظر بـه   به

65: 1386هلد، (الگوهاي تحول دولت یا الگوهاي علیتی تحول بود
توان از دو الگوي علیتی تحـول دولـت سـخن گفـت     نگاهی به تحول دولت در اسالم می

اختصار متعرض آنها خواهیم شد داري که به گري و الگوي اقتصاد و سرمایه جنگ و نظامی
  الگوهاي علیتی تحول دولت در اسالم. 4
اغلب گفتـه شـده اسـت کـه ماهیـت و شـکل دولـت       :گري الگوي جنگ و نظامی. 1
المللی و ملـی تبلـور یافتـه اسـت     هاي بین گاه شرایط و فرایند تالقی
یعنی اندازه، هیأت خارجی، سـاختار سـازمانی، ترکیـب قـومی، زیرسـاخت     (دولت

ها در تأمین و تحکیم مبانی قـدرت خـود و از طریـق آن     توانایی دولت. حدود زیادي مشخص شد
دادن سازمان داخلی و خارجی به امور خود در مرکـز ایـن فراینـدها قـرار دارد    

ارتش، نیروي دریایی و سایر صورت(ها در ساماندهی قوه قهریه تحول توانایی دولت
  ). 66: 1386هلد، (هنگام نیاز بود کارگیري آنها به و به) نظامی

مایکل مان با تحلیل وضعیت مالی دولت طی چند قرن نتیجه گرفته است که کـارویژه     
ها عمدتاً نظامی و ژئوپولتیک بوده است نه اقتصادي و داخلی دولت

کل منابع مالی دولت انگلستان صرف تأمین ابزارهاي نظامی و بهـره  درصد 90تا  70بین 
Mann, 1986: 470-510(هاي فراملی شده است ویژه در جنگ آنها به

هاي خاص این کشورها یکسان بـوده اسـت   رغم ویژگی مزبور براي فرانسه، پروس و روسیه نیز به
توان نتیجه گرفت که تکامل و حفظ یک قوه قهریه محور تحـول دولـت    ها می درواقع از این داده

  ).69-66: 1386هلد، (بوده است

                  

ع
لغت به معناي چرخش بود و در مورد سقوط خالفت امویان و روي کـار آمـدن عباسـیان بـه    

رفت
انقالب به

یا شورش است و اصطالح مثبت براي انقالب واژه 
قیام،  تهییج، طغیان یا خروج بود

می باشد

دولت
به

الگوهاي تحول دولت یا الگوهاي علیتی تحول بود
نگاهی به تحول دولت در اسالم می

جنگ و نظامی

تالقی
دولت

حدود زیادي مشخص شد
دادن سازمان داخلی و خارجی به امور خود در مرکـز ایـن فراینـدها قـرار دارد    

تحول توانایی دولت
نظامی

دولت
بین 

آنها به
مزبور براي فرانسه، پروس و روسیه نیز به

درواقع از این داده
بوده است
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تر ناظر به امنیـت و تـداوم    هاي حکام نداشت بلکه بیش پردازي جنگ ضرورتاً ریشه در بلند    
بایسـت همـواره خـود را آمـاده      هر دولتی که دغدغه امنیت و تداوم داشـت مـی  . دولت مستقر بود

عـدم امنیـت   "ایـن چرخـه باطـل    . هاي دیگر بـود  معناي عدم امنیت دولت جنگ کند و این البته به
هـا را مسـتعد    شـود، همـواره دولـت    یـاد مـی  "معضل امنیـت دولـت  "که به اشتباه از آن به  "متقابل

منابع مالی خود بـه خـود تـوان    . البته مدیریت جنگ سخت وابسته به منابع مالی بود. کرد تحول می
دراختیار گرفتن منابعی چون نیروي انسانی، سالح، مواد غذایی، مالیات یـا درآمـدهاي جـایگزین    

سهولت جان و مال خود را بدون دریافت ما بـه ازاء آن فـدا    البته مردم به. تیبانی جنگ بودبراي پش
کردند تعدادشان بسیار محدود بـود، لـذا    کردند و اگر کسانی نیز بودند که بسیار فداکاري می نمی

درچنـین شـرایطی بـود کـه تحـول در سـاختارهاي       . همواره کشمکش دراین عرصه وجود داشـت 
قـول هلـد    بـه . نی و قهریه دولت بـراي هماهنـگ کـردن و کنتـرل اتبـاع ضـروري بـود       اداري، دیوا

اندازي جنگ، گسترش فرایند تـأمین منـابع مـالی و تشـکیل      توان میان افزایش نیاز به ابزار راه می"
 ".منظـور کنتـرل ایـن تغییـرات پیونـدهاي مسـتقیمی مشـاهده کـرد         هاي اجرایی و اداري به دستگاه

  ). 72: 1386هلد، (
چارلز تیلی نیز برآن است که تعدادي از نهادهاي دولت مدرن تحت تأثیر نیاز جنگ تحـول    
هـایی اسـت    بحث قلمرو معین، تمرکز ابزار قدرت و انحصار ابزار اعمال قوه قهریه از پدیده. یافت

جنــگ ربــط وثیقــی بــا کســب ). Tilly, 1975: 42(کــه متــأثر از نیازهــاي جنگــی شــکل گرفتنــد
اداره  تـر و فرسایشـی    یافـت و پرهزینـه   هراندازه  جنگ گسـترش مـی  . ولت نیز داشتمشروعیت د

ازطـرف مقابـل هرانـدازه    . شـدند  فرمانروایان ناگزیر از اقناع مردم و جلب حمایت آنها می. شد می
هـاي دولتـی بـراي     شـدند، هـم سـازمان    تري از مردم وارد فرایند و تدارکات جنگ می تعداد بیش

تـر بـه    نمود و هم خود مـردم احسـاس نیـاز بـیش     اهی آنها با جنگ ضروري میحفظ و تداوم همر
البتـه آگـاهی آنهـا نسـبت بـه      . کردنـد  گیري هویتی در قالب یک جامعه سیاسـی متحـد مـی    شکل

چنانچـه آنتـونی گیـدنز بـر     . شـد  تر مـی  حقوق و تکالیف خود درچنین جامعه سیاسی متحدي بیش
ی و احسـاس تعلـق بـه آن جامعـه، ربـط  وثیقـی بـا        آن است  که عضـویت در یـک جامعـه سیاسـ    

  ).Giddens,  1985: chap. 8(هاي نظامی و اداري دولت مدرن داشت ضرورت
تـرین الگوهـاي تحـول دولـت      درتاریخ تحول دولت در اسالم نیز بحث جنگ یکی از مهـم    
بـر بحـث    تـرین اندیشـمندانی اسـت کـه بـا تکیـه       خلدون متفکر برجسته اسالمی از مهـم  ابن. است

ازحیـث  . القبایلی مطـرح کـرده اسـت    اي و بین هاي عشیره عصبیت تحول دولت را از خالل جنگ
تاریخی کار اساسـی او ایـن اسـت کـه نشـان دهـد چگونـه دولـت عمـالً در صـحنه تـاریخ ظـاهر             
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همه تئوري او در باب تحول دولـت نـاظر بـه سـه     
خلـدون قـدرت را اسـاس     درهمین راستاست کـه ابـن  

هـاي مختلـف علمـی درتمـدن اسـالمی چـون فلسـفه        
؛ 1378فیرحـی،  .: ك.ر(دانـد  سیاسی، فقه سیاسی و سیاسـتنامه را تحـت تـأثیر شـرایط قـدرت مـی      

که در اینجا مد نظر ماست حـاوي اندیشـه تئوریـک اوسـت، امـا در مجلـدات       
بحث خـود را دربـاره ضـرورت پیـدایش     
لحاظ تاریخی نیز مورد توجه قـرار  

دانـد بـدون آن    پیـدایش دولـت را محصـول طبـع تجـاوزگر انسـان مـی       
بایستی نهادي پیـدا شـود کـه ازجنـگ و     

اي بـه دسـته دیگـر     ناگزیر باید حاکمی در میان  آنها باشد تا از تجاوز دسـته 
  ). 100: 1375خلدون،  ابن("ر طبایع حیوانی بشر مخمر است

عصـبیت  . کنـد  او بحث خود را در باب تکوین دولـت از عصـبیت یـا همبسـتگی آغـاز مـی      
رفتـه او   هـم  روي. قدرت جمعی از مردم است که داراي همبستگی هستند

عصـبیت  . یا خونی و عصبیت دینی یـا فکـري  
بدینسان باید دریافـت کـه در   . هاي اجتماعی هستند نه افراد

قدرت یک گروه خـاص درمقابـل دیگـران    
یی پیـدا شـدند کـه عصـبیت و     هـا 

هـا در تـاریخ حاصـل فعالیـت اقـوام بـدوي       
وجـود   اما عصبیت دینی درنتیجه پیدایش مـذهب بـه  

اوم دارنـد کـه   ها تـا وقتـی تـد    دولت
Rosenthal .(  

خلدون درباب چگونگی زوال عصبیت قبلی و ظهور عصبیت جدید به سـه عامـل اشـاره    
نخست، دولت مرکزي اراده معطـوف بـه قـدرت و سـرکوب خـود را از دسـت بدهـد و        

دسـت   تـري بـه   و درمقابل، گروه دیگـري در جامعـه عصـبیت قـوي    
ایـن دولـت    تري پیدا کند و به دوم، قبیله یا قومی در مجاورت دولت دیگري عصبیت افزون

هــاي  پیــدایش اســالم و ضــعف عصــبیت ساســانی مثــال
درنتیجـه پیـدا   . صـرفاً ایـدئولوژیک اسـت   

  90بهار /14شماره /سال پنجم                  

همه تئوري او در باب تحول دولـت نـاظر بـه سـه     . هاي بعدي شود؛ چه دولت اولیه و چه دولت می
درهمین راستاست کـه ابـن  . ین، استمرار و زوال دولت استمرحله تکو

هـاي مختلـف علمـی درتمـدن اسـالمی چـون فلسـفه         دانـد و ظهـور جریـان    گیري دانش می شکل
سیاسی، فقه سیاسی و سیاسـتنامه را تحـت تـأثیر شـرایط قـدرت مـی      

  ). 1384احمدوند،
که در اینجا مد نظر ماست حـاوي اندیشـه تئوریـک اوسـت، امـا در مجلـدات        مقدمهکتاب    

بحث خـود را دربـاره ضـرورت پیـدایش      مقدمه اودر. پردازد به بررسی تاریخ می العبر کتاب مهم
لحاظ تاریخی نیز مورد توجه قـرار   هرچند این ضرورت را به. کند دولت از لحاظ عقلی مطرح می

پیـدایش دولـت را محصـول طبـع تجـاوزگر انسـان مـی       لحاظ عقلی  اما به. دهد می
بایستی نهادي پیـدا شـود کـه ازجنـگ و      پس عقالً می. زندگی با صلح و امنیت همراه نخواهد بود

ناگزیر باید حاکمی در میان  آنها باشد تا از تجاوز دسـته ":ستیز جلوگیري کند
ر طبایع حیوانی بشر مخمر استجلوگیري کند چون تجاوز و ستم د

او بحث خود را در باب تکوین دولـت از عصـبیت یـا همبسـتگی آغـاز مـی          
قدرت جمعی از مردم است که داراي همبستگی هستند معناي اراده معطوف به به

یا خونی و عصبیت دینی یـا فکـري   اي گوید؛ عصبیت قبیله از دو نوع عصبیت سخن می
هاي اجتماعی هستند نه افراد نخست نسبی است و حامالن آن گروه

قدرت یک گروه خـاص درمقابـل دیگـران     هر وضعیت تاریخی میزان عصبیت و اراده معطوف به
هـا  ها درمیان گروه دولت. تا چه حد است و لذا عصبیت نسبی است

هـا در تـاریخ حاصـل فعالیـت اقـوام بـدوي        زعـم او دولـت   بـه . اند تري داشته قدرت سرکوب بیش
اما عصبیت دینی درنتیجه پیدایش مـذهب بـه  . گیرد هستند و لذا دولت در بدوات شکل می

دولت. هاي جدید هستند ها و تمدن مذاهب سرچشمه دولت. آید می
Rosenthal ,1962: 99(عصبیت گروه  گیرنده قدرت به قوت خود باقی باشد

خلدون درباب چگونگی زوال عصبیت قبلی و ظهور عصبیت جدید به سـه عامـل اشـاره     ابن   
نخست، دولت مرکزي اراده معطـوف بـه قـدرت و سـرکوب خـود را از دسـت بدهـد و        : کند می
و درمقابل، گروه دیگـري در جامعـه عصـبیت قـوي     تدریج ازدرون منقبض شود به

دوم، قبیله یا قومی در مجاورت دولت دیگري عصبیت افزون. آورد
پیــدایش اســالم و ضــعف عصــبیت ساســانی مثــال. هجــوم بــرده، خــود را جانشــین آن ســازد

صـرفاً ایـدئولوژیک اسـت   سوم، پیـدایش دعـوت جدیـدي کـه     . خلدون هستند ابن

                  

می
مرحله تکو

شکل
سیاسی، فقه سیاسی و سیاسـتنامه را تحـت تـأثیر شـرایط قـدرت مـی      

احمدوند،

کتاب مهم
دولت از لحاظ عقلی مطرح می

می
زندگی با صلح و امنیت همراه نخواهد بود

ستیز جلوگیري کند
جلوگیري کند چون تجاوز و ستم د

به
از دو نوع عصبیت سخن می

نخست نسبی است و حامالن آن گروه
هر وضعیت تاریخی میزان عصبیت و اراده معطوف به

تا چه حد است و لذا عصبیت نسبی است
قدرت سرکوب بیش

هستند و لذا دولت در بدوات شکل می
می

عصبیت گروه  گیرنده قدرت به قوت خود باقی باشد

می
به

آورد
هجــوم بــرده، خــود را جانشــین آن ســازد

ابن
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شدن فردي که حامل پیام جدید و پیروانی است، احتمال دارد دولت باثبـاتی نیـز دچـار فروپاشـی     
  .خلدون باشد شاید نظریه شخصیت کاریزماتیک ماکس وبر شاهدي مدرن از این نظر ابن. شود

یاسـت دینیـه، عقلیـه و مدنیـه     خلدون در ادامه تبیین تحول تـاریخی خـود از سـه نـوع س     ابن     
سیاست دینیه که مظهر آن پیامبر اسالم است حکومتی ایـدئالی اسـت کـه هـم بـه      . گوید سخن می

سیاسـت عقلیـه اصـوالً بـه فکـر معـاش و رفـاه مـردم در ایـن          . فکر معاش مردم اسـت و هـم معـاد   
دنبـال   ت بـه برخی از انواع ایـن دولـ  . هاي موجود است این حکومت، نوع غالب حکومت. دنیاست

رعایت مصلحت عامه مردم هستند مثل حکومـت برخـی پادشـاهان ایـران باسـتان و برخـی دیگـر        
خلـدون   ابـن . سیاسـت مدنیـه سیاسـت ایجـاد مدینـه فاضـله اسـت       . دنبال رعایت مصلحت سلطان به
 Rosenthal(پـذیر نیسـت   شدت مخالف این سیاست است و معتقد است وجود این دولت امکـان  به

,1962: 100-101.(  
ها سه مرحلـه   نظر او عمر طبیعی دولت هاست به خلدون درباره عمر دولت بحث مرکزي ابن    

رو سـه مرحلـه اسـت کـه دولـت نیـز ماننـد         عمر طبیعـی از آن . دارد و عمر سیاسی آنها پنج مرحله
درنسـل اول حکومـت شـاهد    . گانه نمـو، وقـوف و رجـوع اسـت     ارگانیسم زنده داراي مراحل سه

یت است، هنوز خوي و خصال بدوي بر دولت حاکم است، قدرت هنـوز فـردي نشـده    قوت عصب
درنسـل  . دهـد  هیچ رقیبی را نمی دراین دوره قدرت اجازه منازعه به. و درمیان گروه پراکنده است

خصـلت آن  . منـد از نـاز و نعمـت هسـتیم     دوم شاهد پیدایش آثار زندگی شهري و حضري و بهره
بـیش ثبـات    و حال دراین دوره کـم  البته بااین. میابی شخصی از قدرت استیا کا "االنفراد بالمجد"

هـاي   شـود، تجمـل و آلـودگی    درنسل سوم قـدرت بـدوات بـه فراموشـی سـپرده مـی      . وجود دارد
زندگی شهري جـایگزین جـوانمردي و قـدرت زنـدگی بـدوي شـده و درنتیجـه حکومـت فاسـد          

  ).Rosenthal ,1962: 87(ر استت ساز ظهور عصبیتی قوي شود و این فساد زمینه می
تري مراحـل عمـر یـک دولـت را از      عمر سیاسی همین عمر طبیعی است که با تفصیل بیش    

قـدرت رسـیده چـه     هـاي تـازه بـه    بحث این است که حکومت. کند حیث اعمال قدرت بررسی می
هـدف و   مرحلـه پیـروزي بـه   : بـرد  خلدون پـنج مرحلـه را نـام مـی     مراحلی را طی خواهند کرد؟ ابن

کسب اسـتیال، مرحلـه خودکـامگی یـا حکومـت مطلقـه، مرحلـه آسـودگی و آسـایش خـدایگان           
جـویی، مرحلـه اسـراف و     چینی از قدرت، مرحله خرسندي و مسالمت برداري و ثمره دولت و بهره

. منـدي از لذائـذ جسـمانی و فسـاد کامـل      تبذیر، شهوترانی، بذل و بخشش، رخوت و سستی، بهـره 
تـري پیـدا شـود تـا ایـن       ت به نهایت پیري رسیده و منتظر این است که گروه قويدراین دوره دول

  ).Rosenthal ,1962: 88-89(تغییر و تبدل را صورت دهد

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NO
O

RM
AG

S

  45 

زعـم او در هـر    بـه . اسـت  "جنـگ 
هـاي   ایـن عصـبیت بـا عصـبیت    اي یا دینی ظاهر خواهد شد و طبیعی است کـه  

اما از آنجـا کـه عصـبیت حـاکم در مراحـل پیـري       
اي عصـبیت نوظهـور تـوان حـذف عصـبیت حـاکم را دارد و       

اي  ها سـابقه  نقش اقتصاد و تجارت در تحول دولت
الگوي تعامل سیاست و تجارت از الگوي نخستینی است که در سـده سـوم و چهـارم    
درواقع بعدها درغرب نیز این وضع شکل گرفت تا حدي کـه  

گیــري  میــت اداري، شــکلبرخــی متفکــران برآننــد کــه تمرکــز قــدرت سیاســی، گســترش حاک 
هاي مهـم دولـت مـدرن محسـوب     
هاي اروپایی در مـاوراي بحـار و دسـتیابی بـه منـافع      

هـاي تجـاري اتفـاق افتـاد درایـن      
اقتصـاد جهـانی درمعنـاي سـنتی آن بـه      
اي و دیجیتالی شدن اقتصـاد موجـب   

  .شروعیت و خواه اقتدار آن شده است
دو نیـروي  . داري و دولـت سـخن گفـت   

فرمانروایـان درپـی تمرکـز    . داران بودنـد 
ــع قــدرت   اشــراف، کلیســا و  قــدرت سیاســی و ترتیبــات مــالی ازطریــق گسســتن و برچیــدن موان

دار درپـی ازمیـان برداشـتن موانـع     
هــاي قــدرت اشــرافی،  فــراروي گســترش مناســبات اقتصــادي بودنــد، مــوانعی کــه ازســوي شــبکه

گیـري ایـن ائـتالف     نفس چگونگی شـکل 
داران بـراي بـه حـداقل رسـاندن      هایی که این ائتالف را به هم زد، تالش سرمایه

گیري حوزه مستقل جامعه مدنی بـا محوریـت اقتصـاد از    

حول دولـت در اندیشـه اسـالمی نیـز از همـان      
تعارض مردان ثروتمند با دعوت پیامبر از فصول مهم تاریخ اسـالم اسـت،   
چرا ثروتمندان دعوت پیامبر را خطري جدي براي خـود احسـاس کردنـد؟ مگـر حملـه پیـامبر بـه        
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جنـگ "بر این اساس بنیاد اصلی تحول دولت از نظر ابن خلـدون   
اي یا دینی ظاهر خواهد شد و طبیعی است کـه   دوره عصبیتی قبیله

اما از آنجـا کـه عصـبیت حـاکم در مراحـل پیـري       . مستقر و حاکم در تعارض قرار خواهد گرفت
اي عصـبیت نوظهـور تـوان حـذف عصـبیت حـاکم را دارد و        کند در یک منازعـه عشـیره   سیر می

  . تواند دولت جدیدي را حاکم کند واسطه جنگ می به
نقش اقتصاد و تجارت در تحول دولت :يالگوي اقتصاد و سرمایه دار. 2   

الگوي تعامل سیاست و تجارت از الگوي نخستینی است که در سـده سـوم و چهـارم    . دیرینه دارد
درواقع بعدها درغرب نیز این وضع شکل گرفت تا حدي کـه  . هجري در جهان الگوي مسلط بود

برخــی متفکــران برآننــد کــه تمرکــز قــدرت سیاســی، گســترش حاک 
هاي مهـم دولـت مـدرن محسـوب      کارگیري قوه قهریه که از شاخص هاي عظیم دائمی و به ارتش
هاي اروپایی در مـاوراي بحـار و دسـتیابی بـه منـافع       شود عمدتاً ناشی از ظرفیت عملیاتی دولت می

  ).79-77: 1386هلد، (عظیم ثروت بوده است
هـاي تجـاري اتفـاق افتـاد درایـن       سیله نیروي دریایی و تالشو اشاعه قدرت اروپا عمدتاً به     

اقتصـاد جهـانی درمعنـاي سـنتی آن بـه      . فرایند اروپا با مناسبات تجاري نظام جهـانی پیونـد خـورد   
اي و دیجیتالی شدن اقتصـاد موجـب    مفهوم شبکه ها و درمعناي مدرن آن به معنی اقتصاد میان ملت

شروعیت و خواه اقتدار آن شده استتحول درمفاهیم مختلف دولت، خواه م
داري و دولـت سـخن گفـت    ئتالف میان سرمایها بار ماکس وبر از نوعی نخستین   

داران بودنـد  قـول پـوجی فرمانروایـان و سـرمایه     اصلی این ائـتالف بـه  
ــع قــدرت   قــدرت سیاســی و ترتیبــات مــالی ازطریــق گسســتن و برچیــدن موان

دار درپـی ازمیـان برداشـتن موانـع      طبقـات نوظهـور سـرمایه   . هاي گونـاگون طبقـاتی بودنـد    ارگان
فــراروي گســترش مناســبات اقتصــادي بودنــد، مــوانعی کــه ازســوي شــبکه

نفس چگونگی شـکل ). 97-95: 1385پوجی، ( زمینداري و صنفی استوار بود
هایی که این ائتالف را به هم زد، تالش سرمایه ها کشمکشو بعد

گیري حوزه مستقل جامعه مدنی بـا محوریـت اقتصـاد از     مداخالت دولت در اقتصاد و نهایتاً شکل
  . دولت، از محورهاي اساسی تحول در دولت مدرن بوده است

حول دولـت در اندیشـه اسـالمی نیـز از همـان      رابطه سیاست و تجارت و نقش تجارت در ت    
تعارض مردان ثروتمند با دعوت پیامبر از فصول مهم تاریخ اسـالم اسـت،   . آغاز مطرح بوده است

چرا ثروتمندان دعوت پیامبر را خطري جدي براي خـود احسـاس کردنـد؟ مگـر حملـه پیـامبر بـه        

                  

دوره عصبیتی قبیله
مستقر و حاکم در تعارض قرار خواهد گرفت

سیر می
به

دیرینه دارد
هجري در جهان الگوي مسلط بود

برخــی متفکــران برآننــد کــه تمرکــز قــدرت سیاســی، گســترش حاک 
ارتش
می

عظیم ثروت بوده است

فرایند اروپا با مناسبات تجاري نظام جهـانی پیونـد خـورد   
معنی اقتصاد میان ملت

تحول درمفاهیم مختلف دولت، خواه م

اصلی این ائـتالف بـه  
ــع قــدرت   قــدرت سیاســی و ترتیبــات مــالی ازطریــق گسســتن و برچیــدن موان

ارگان
فــراروي گســترش مناســبات اقتصــادي بودنــد، مــوانعی کــه ازســوي شــبکه

زمینداري و صنفی استوار بود
و بعد

مداخالت دولت در اقتصاد و نهایتاً شکل
دولت، از محورهاي اساسی تحول در دولت مدرن بوده است

آغاز مطرح بوده است
چرا ثروتمندان دعوت پیامبر را خطري جدي براي خـود احسـاس کردنـد؟ مگـر حملـه پیـامبر بـه        
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محمـد  . ابر او موضع گرفتنـد ها چه خطري براي اصحاب ثروت داشت که آنچنان شدید در بر بت
  :بر آن است که عقل سیاسی در اسالمعابد الجابري در کتاب 

مکـه مرکـزي   . ها و خدایگان قریش بیش از هر چیز منبع ثروت و پایه اقتصاد قریش بودند بت
آمدنـد و بازارهـایی    هاي قبایل عرب بود که براي زیارت آنها به این شهر می براي خدایگان و بت

ترتیـب، مکـه مرکـزي     بـدین . کردنـد  ها  ایجاد مـی  و فروش در نزدیکی پایگاه آن بت براي خرید
المللـی میـان    همزمان توقفگاهی بر سر راه تجـارت بـین  ... آمد  شمار می تجاري براي تمام عرب به

هـا بـه معنـاي یـورش      بـدین سـبب حملـه بـه بـت     . رفت شمار می شمال و جنوب و غرب و شرق به
ها و کار و کسب بازرگـانی عربـی ناشـی از آن،     شی از حج و ریاست این بتمستقیم به عایدات نا

  ).160: 1384الجابري، (رفت شمار می چه درسطح داخل شبه جزیره و چه در خارج از آن به
. سـازي بهـره گرفـت    پیامبر اسالم در واکنش به این فشارها از اهرم فشار اقتصادي براي دولت

توانست نوعی محاصره اقتصـادي مکـه ازسـوي او و     ر اهداف میدرواقع هجرت پیامبر درکنار سای
هــاي تجــاري قــریش  یــارانش محســوب شــود، چــرا کــه اعــزام ســپاهیان بــراي حملــه بــه کــاروان

تـدریج آنهـا را بـه تسـلیم در برابـر       توانست توان  اقتصادي ثروتمندان مکه را کاهش دهد و بـه  می
نقـش مهمـی در    "غنیمـت "یـا بـه تعبیـر جـابري     دولت  نوظهور اسالمی ترغیب کند، لـذا اقتصـاد   

  . تحول دولت داشت
هـاي تجـاري قـریش     پیامبر در طول سیزده ماه از مهاجرت به مدینه هفت حملـه بـه کـاروان      

گو اینکه این حمالت گسـترده و حجـم تجـارت مکیـان را کـه ناشـی از اهمیـت مکـه         . انجام داد
بـرداري هوشـمندانه پیـامبر از عنصـر      ، مبـین بهـره  داد عنوان مرکز دینی و تجاري بـود نشـان مـی    به

  ).175: 1384الجابري، (اقتصاد و تجارت براي تحول در دولت نوظهور خود بود
بدیهی بود که هدف این حمالت دسـتیابی بـه غنـایم نبـود بلکـه هـدف از آن ارتقـاي سـطح          

قبـل از آ ن در مکـه    چرا که اگر هدف پیامبر دستیابی به ثروت بـود او  . قدرت دولت نوظهور بود
بـر برخـورداري از قـوه معنـوي      اما طبیعـت دولـت عـالوه   . پیشنهادهاي متعدد مالی را رد کرده بود
پادشاهی به ارتش پـا برجاسـت و ارتـش    "اند  چنانچه گفته. نیازمند ابزار دیگري براي موفقیت بود

 "غنیمـت "و لـذا  . قرار داشـت ویژه براي تجهیز سپاهیان ابزار مادي  در رأس این ابزارها به "به پول
تبـع آن بخشـی از عقـل اقتصـادي ایـن دولـت تبـدیل شـده          به بخشی از وجود مـادي دولـت و بـه   

  ). 180: 1384الجابري، (بود
. تـرین اقـدامات در راسـتاي تحـول دولـت بـود       در دوران عمر، احداث دیوان عطـا از مهـم      

راي تـأمین عـدالت و نحـوه توزیـع غنـایم      دولتی که عمدتاً بر غنیمت متکی بود باید سازوکاري بـ 
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در زمان پیامبر و خلیفه نخسـت غنـایم برمبنـاي تشـخیص حـاکم جامعـه اسـالمی        
گیـري دولـت جدیـد ضـرورتاً مبتنـی بـر تـدارك سـاختار اقتصـادي          

ن عطـا را از اقـدامات    تأسـیس دیـوا  
در ایـن سـاختار دفتـري    ).  340: 1383

صـرفنظر از  . شـد  گیـرد در آن نوشـته مـی   
ار معیارمنـد از  معیارهایی که براي تقسیم غنایم در این دوره مطرح شد اما نفس تدوین یک سـاخت 

لذا آنچه شکی در آن نیست این بود که غنیمت نقش مهمی در بازسـازي و  

سیستم خراج نیز در مقطعی دیگر نقش مهمی در بازسازي و تجدید ساختار دولـت مدینـه   
هـاي عـراق و شـام و مصـر و توسـعه      

هـاي فـتح شـده بـا      سـرزمین "ارضی کشاورزي منـدرج در حـوزه اسـالم، ضـرورت حـل معضـل       
ــرداري درســت از آن درجهــت تقویــت ســاخت دولــت اســالمی مطــرح شــد   . ب
 المال دولت اسالمی که پیش از این صـرفاً بـر فـیء کـه بـدون جنـگ از دشـمنان       

زکـات نیـز بسـیار    (کـرد   افتاد تکیـه مـی  
اکنون داراي دو منبع اقتصادي بود و ایـن دو منبـع تـداوم    
ــئ بــه دو پایــه خــراج و از جملــه     ــذا اقتصــاد دولــت اســالمی از ف عطــا را تضــمین مــی کردنــد؛ ل

بـه بیـان   . ازسویی و عطا ازسـوي دیگـر اسـتوار شـد    
یک اقتصاد رانتی متحول شد، چنانچـه عابـد الجـابري معتقـد     

دقیقـاً   ".این چهره رانتی اقتصاد و دولت در اسالم از زمان عمر بن خطـاب پایـه گرفـت   
. و برتري استوار بـود و نـه بـر پایـه برابـري     

ترتیب پرداخت عطا بر این مبنا، منجر به انباشت ثروت در دست گروهی معین شد و ایـن موجـب   
الجـابري،  (تحوالت مهمی در دولت اسالمی شد که در جاي خـود بایـد مـورد بحـث قـرار گیـرد      

هاي نظري الزم براي مطالعه  تحـول دولـت در اسـالم آغـاز     
دولت به تعبیر ماکس وبر چونان نهاد مدعی کاربرد انحصـاري زور مشـروع در قلمـرو معـین     

اي تحول نیـز  بـه معنـ   . برخوردار است
تـر بررسـی مصـدایق عینـی در      عبـارت دقیـق  
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در زمان پیامبر و خلیفه نخسـت غنـایم برمبنـاي تشـخیص حـاکم جامعـه اسـالمی        . دید تدارك می
گیـري دولـت جدیـد ضـرورتاً مبتنـی بـر تـدارك سـاختار اقتصـادي           شد اما روند شـکل  توزیع می

تأسـیس دیـوا   احکام السـلطانیه  ابوالحسن ماوردي در کتاب. خاص خود بود
1383مـاوردي،  (دانـد  عمر در راستاي اصالح ساختار دولـت مـی  

گیـرد در آن نوشـته مـی    شود و نام افرادي که عطا بـه آنهـا تعلـق مـی     تأسیس می
معیارهایی که براي تقسیم غنایم در این دوره مطرح شد اما نفس تدوین یک سـاخت 

لذا آنچه شکی در آن نیست این بود که غنیمت نقش مهمی در بازسـازي و  . دولت اهمیت داشت
  .سازماندهی مجدد دولت مدینه ایفا کرد

سیستم خراج نیز در مقطعی دیگر نقش مهمی در بازسازي و تجدید ساختار دولـت مدینـه        
هـاي عـراق و شـام و مصـر و توسـعه       زمینهمزمان با گسـترش فتوحـات اسـالمی بـه سـر     . ایفا کرد

ارضی کشاورزي منـدرج در حـوزه اسـالم، ضـرورت حـل معضـل       
ــرداري درســت از آن درجهــت تقویــت ســاخت دولــت اســالمی مطــرح شــد   و بهــره "جنــگ ب

المال دولت اسالمی که پیش از این صـرفاً بـر فـیء کـه بـدون جنـگ از دشـمنان        ترتیب بیت این به
افتاد تکیـه مـی   شد یا غنیمت که با جنگ به دست مسلمانان می گرفته می

اکنون داراي دو منبع اقتصادي بود و ایـن دو منبـع تـداوم    ) اندك و مخصوص فقرا و مساکین بود
ــئ بــه دو پایــه خــراج و از جملــه     ــذا اقتصــاد دولــت اســالمی از ف عطــا را تضــمین مــی کردنــد؛ ل

ازسویی و عطا ازسـوي دیگـر اسـتوار شـد    ) براي زمین و جزیه براي مردمان خراج(جزیه
یک اقتصاد رانتی متحول شد، چنانچـه عابـد الجـابري معتقـد      توان گفت که اقتصاد به امروزین می

این چهره رانتی اقتصاد و دولت در اسالم از زمان عمر بن خطـاب پایـه گرفـت   "است که 
و برتري استوار بـود و نـه بـر پایـه برابـري      "تفضیل"بود که نظام توزیع عطا بر پایه  از همین دوره

ترتیب پرداخت عطا بر این مبنا، منجر به انباشت ثروت در دست گروهی معین شد و ایـن موجـب   
تحوالت مهمی در دولت اسالمی شد که در جاي خـود بایـد مـورد بحـث قـرار گیـرد      

1384 :298.(  
  گیري نتیجه

هاي نظري الزم براي مطالعه  تحـول دولـت در اسـالم آغـاز      دنبال یافتن چارچوب این مقاله به
دولت به تعبیر ماکس وبر چونان نهاد مدعی کاربرد انحصـاري زور مشـروع در قلمـرو معـین     . شد
برخوردار است) الزم و کافی( بر این مبنا دولت از برخی عناصر ثابت . بود

عبـارت دقیـق   بررسی عناصر متغیر در ایـن عناصـر ثابـت اسـت؛ بـه     

                  

تدارك می
توزیع می

خاص خود بود
عمر در راستاي اصالح ساختار دولـت مـی  

تأسیس می
معیارهایی که براي تقسیم غنایم در این دوره مطرح شد اما نفس تدوین یک سـاخت 

دولت اهمیت داشت
سازماندهی مجدد دولت مدینه ایفا کرد

ایفا کرد
ارضی کشاورزي منـدرج در حـوزه اسـالم، ضـرورت حـل معضـل       

جنــگ
به

گرفته می
اندك و مخصوص فقرا و مساکین بود

ــئ بــه دو پایــه خــراج و از جملــه     ــذا اقتصــاد دولــت اســالمی از ف عطــا را تضــمین مــی کردنــد؛ ل
جزیه

امروزین می
است که 

از همین دوره
ترتیب پرداخت عطا بر این مبنا، منجر به انباشت ثروت در دست گروهی معین شد و ایـن موجـب   

تحوالت مهمی در دولت اسالمی شد که در جاي خـود بایـد مـورد بحـث قـرار گیـرد      
1384

شد
بود

بررسی عناصر متغیر در ایـن عناصـر ثابـت اسـت؛ بـه     
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  . هاي مختلف تاریخی بر اساس مفاهیم ثابت دوره
ــافتن           ــال ی ــه دنب ــرفاً ب ــت نیســت و ص ــه تحــوالت دول ــه در صــدد مطالع ــن مقال ــد ای هرچن

بتـدا تـالش خـود را معطـوف بـه      از این رو ا. اي بوده است هاي نظري براي چنان مطالعه چارچوب
چنانچــه گفتــه شــد دولــت از دو بخــش ایــده مرکــزي و نهادهــاي . ارائــه تعریفــی از دولــت کــرد
ایده مرکزي دولت تصور وجود قلمـروي معـین، انحصـار ، زور و در    . پیرامونی شکل گرفته است

طبیعتـاً  نهادهـاي پیرامـونی آن نیـز    . نهایت ذهنیت نسبت بـه پـذیرش مردمـی یـا مشـروعیت اسـت      
لذا براي فهم دولـت  . اجزاي  بیرومی براي تحقق آن ایده یعنی ارتش، مالیات و بروکراسی هستند

در مرحلـه دوم  بـه مفهـوم    . ناچار باید هم ایده مرکزي را مطالعه کرد و هم نهادهاي پیرامونی را به
دولـت در   تحول چنانچه اشاره شـد بررسـی متغیـر در ثابـت یـا عناصـر مصـداقی       . تحول پرداختیم

بدینسان براي مطالعـه تحـول دولـت بایـد تحـول ایـن       . هاي اسالمی است هاي مختلف دولت دوره
عنوان نمونه تحول نظام مالیاتی از دولت مدینه تا آخرین دولت اسـالمی   به. عناصر را بررسی کنیم

ولـت  جهت این تحوالت به چه سمتی بوده آیا  توانسته اسـت نیازهـاي مـالی د   . چگونه بوده است
مـردم عـادي،   (عنوان ابزاري براي فشار بـر طبقـات مختلـف مـردم     اسالمی را تأمین کند یا اینکه به

  .عمل کرده است) منصبان دولتی ثروتمندان و حتی صاحب
گونه که  گفته شد، انحصار زور، قلمرو و مشروعیت  ارکـان اساسـی دولـت محسـوب      همان  
رسـد ایـن    نظر مـی  دانند ولی به ارکان دولت مدرن می هرچند در ادبیات سیاسی اینان را. شوند  می

ارکان در دوره پیشامدرن که بخشی از دوره تاریخی این تحقیق را نیـز در بـر دارد کـاربرد داشـته     
 کـه قبـل از تأسـیس    بـود درحـالی   Stateدر دولت مدرن آنچه اتفـاق افتـاد تأسـیس مفهـوم     . باشند

آن همچنـان از حکـم و آمریـت ازسـویی و اطاعـت       مفهوم مدرن دولت یا مفهوم ما بعد وستفالی
لـذا تحـولی کـه    . نیز وجود داشته استاست  Governmentازسوي دیگر که درونمایه حکومت یا 

شـکل گرفـت کـه برخـی عناصـر       Stateدر دوره مدرن اتفاق افتاده آن است که  مفهـومی بـه نـام    
ایـن   Governmentنیز به آن افزوده شده اسـت کـه در   ... تکمیلی مثل ملت و ملیت، دموکراسی و 

تـوان گفـت کـه ارکـان اساسـی دولـت همـان ارکـان          به عبارت دیگـر مـی  . مفاهیم وجود نداشت
  .اند حکومت است اما عناصر مقوم آن دچار تغییراتی شده

ارتـش، مالیـات و   . مـی تـوان از عناصـر مقـوم دولـت نیـز سـخن گفـت        در کنار این ارکـان     
تـوان    ترین عناصر مقوم دولت هستند، هرچند عناصر تکمیلی دیگري را نیـز مـی   بروکراسی اساسی

افزود که عمدتاً محصول دولت مدرن هسـتند، لـیکن اینـان عناصـري هسـتند کـه  اعمـال زور بـه         
نماید و یـا حـداقل از کـارایی الزم برخـوردار      می شکل انحصاري بدون وجود آن عناصر ناممکن
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تـرین شـکل نهـادي     گیري باید اشاره کنیم که از آنجا که دولـت عـالی  
رود ترکیب عناصر مختلفی چـون زور انحصـاري، مشـروعیت و قلمـرو امکـان      
چنان ترکیبی است که محصول بی بدیلی در تـاریخ ایجـاد   
برخی آن را عامل توسعه، پیشـرفت و ترقـی   
مانـدگی و همـه مصـائب و مشـکالت     

اي در  هـیچ پدیـده  . بـدل اسـت   اي در تاریخ جوامع اسالمی نیز بی
  . اي برخوردار نبوده است انصد ساله جوامع اسالمی از چنین وضعیت دوگانه

خواه دولت را عامل ترقی جامعه بدانیم یا عامل مصائب آن، از واقعیت موجود آن گریـزي  
رغـم آنکـه همـه مـدعی کـاربرد      

هـاي   ما بسیار متفـاوت از یکدیگرنـد ایـن تفـاوت در تـاریخ دولـت      
. هـا باشـد   دولـت در بیـان همـین تفـاوت    

) کـاربرد انحصـاري زور یـا مشـروع بـودن     
از ) امویـان و عباسـیان  (هاي سـنتی 

هـاي   کـه دردولـت   درحـالی . تـوان  سـخن گفـت   
  . طورنسبی از این مفاهیم سخن گفت

یـافتگی ایـن    از اصول ثابت، امـا عینیـت  
دولـت مدینـه ،دولـت امـوي ،     (هـاي معـین   

بسیار متفـاوت اسـت و شـاید ازهمـین رو بتـوان از الگوهـاي متفـاوت        
اي  ایـن نیازمنـد مطالعـه    البتـه . درتاریخ اسـالم سـخن گفـت   

هاي واقعاً موجود است تا بر اساس آن درخصـوص امکـان شناسـایی الگوهـاي     

  90بهار /14شماره /سال پنجم                  

  .نخواهد بود
گیري باید اشاره کنیم که از آنجا که دولـت عـالی   اینک در مقام نتیجه    

رود ترکیب عناصر مختلفی چـون زور انحصـاري، مشـروعیت و قلمـرو امکـان       شمار می قدرت به
چنان ترکیبی است که محصول بی بدیلی در تـاریخ ایجـاد   . دهد سازي قدرت را می چنین نهادمند
برخی آن را عامل توسعه، پیشـرفت و ترقـی   . اي از آن وجود دارد ز برداشت دوگانهکرده که امرو
مانـدگی و همـه مصـائب و مشـکالت      دانند و برخی دیگر آن را عامل استبداد، عقب یک ملت می
اي در تاریخ جوامع اسالمی نیز بی چنین پدیده. کنند مردم تلقی می

انصد ساله جوامع اسالمی از چنین وضعیت دوگانهتاریخ یک هزارو پ
خواه دولت را عامل ترقی جامعه بدانیم یا عامل مصائب آن، از واقعیت موجود آن گریـزي     
رغـم آنکـه همـه مـدعی کـاربرد       اما نکته مهم این است که این پدیـده در همـه جوامـع بـه    . نیست

ما بسیار متفـاوت از یکدیگرنـد ایـن تفـاوت در تـاریخ دولـت      انحصاري زور مشروع هستند ا
دولـت در بیـان همـین تفـاوت     "تحـول "اسالمی بسیار بروز و ظهور دارد و شـاید معنـی   

کـاربرد انحصـاري زور یـا مشـروع بـودن     ( ها نه تنها ازنظر میزان موفقیت در ادعـاي خـود   دولت
هاي سـنتی  فاوتند چنانچه در دولتز متمتفاوتند، بلکه از نظر عناصر مقوم نی

تـوان  سـخن گفـت    نمـی ... مفاهیمی چون دموکراسی و شهروندي و
طورنسبی از این مفاهیم سخن گفت توان به مدرن اسالمی مابعد انقالب مشروطه می

از اصول ثابت، امـا عینیـت  رغم برخورداري  بنابراین کوتاه سخن اینکه دولت به  
هـاي معـین    درقالـب دولـت  ) زور، مشروعیت، قلمرو(اصول ثابت 

بسیار متفـاوت اسـت و شـاید ازهمـین رو بتـوان از الگوهـاي متفـاوت        ...) دولت عباسی، عثمانی و
درتاریخ اسـالم سـخن گفـت   ) تکوین وتحول دولت(یافتگی  عینیت

هاي واقعاً موجود است تا بر اساس آن درخصـوص امکـان شناسـایی الگوهـاي      درخصوص دولت
  . تحول دولت سخن گفت

                  

نخواهد بود

قدرت به
چنین نهادمند
کرده که امرو
یک ملت می
مردم تلقی می

تاریخ یک هزارو پ

نیست
انحصاري زور مشروع هستند ا

اسالمی بسیار بروز و ظهور دارد و شـاید معنـی   
دولت

متفاوتند، بلکه از نظر عناصر مقوم نی
مفاهیمی چون دموکراسی و شهروندي و
مدرن اسالمی مابعد انقالب مشروطه می

اصول ثابت 
دولت عباسی، عثمانی و

عینیت
درخصوص دولت

تحول دولت سخن گفت
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