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 1مقصود رنجبر

  
  چكيده  
ترين عنصر در انديشه سياسي است.بدون درك درك وتببين تئوريك دولت مهم  

هاي باتوجه به اين كه تئوريتئوريك از دولت داشتن نظام دموكراتيك ممكن نيست. 
مورد دولت مختلفي درباب دولت وجود دارد سوال اصلي اين پژوهش اين است كه 

گنجد يا به كدام يك از آنها هاي دولت ميدرون كدام يك از تئوري گراياننظر  اسالم
فرض ما در اين پژوهش اين است كه ايده دولت در انديشه تر است؟ نزديك

بنيادگرايي اسالمي با نظريه دولت مطلقه قرابت بيشتري دارد.يه عبارت ديگر در 
هاي نظريه دولت مطلقه ايان از دولت به مولفهگربسياري از مولفه ها برداشت اسالم

اي استفاده نزديك است. براي بررسي اين موضوع از روش توصيفي وتحليلي ومقايسه
 با نظريه دولت مطلقه ي به دولت گراي رويكرد اسالمهاي مولفهدر اين مقاله ايم .كرده

و مشروعيت، هاي حاكميت پايه براساس معيارهايي چون نوع برداشت از حاكميت،
مصلحت دولت،حق الهي حكومت ،مبنا ومحدوده مالكيت ،مفهوم  ومحدوده قانون 
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بررسي گرديده ودرپايان هم نسبت اين  اهداف دولت، قلمرو دولت وقانونگذاري،
ها با دولت مدرن مود بررسي قرار گرفت از اين جهت كه دولت مدرن مهم برداشت

وض اساسي ما دراين پژوهش اين است كه ترين قالب دولت دموراتيك بوده است.مفر
بدين معنا نيست  ،گوييمايده دولت در نزد اسالم گرايان اسالمي سخن ميزماني كه از 

اي درباب دولت دارند، بلكه بايد از تركيب كه آنان تئوري منسجم و ساخته و پرداخته
 سنجش وورد هاي دولت مهاي آنها ،ارتباط و نزديكي آن را با يكي از تئوريديدگاه

 مطالعه قرار دهيم.  

گذار ، بنيادگرايي ديني گرايي،اسالم  ،تئوري دولت مطلقه ،تئوري دولت ها:كليد واژه
  به دموكراسي
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  (هدف، پيشينه وتعريف مفاهيم ))مقدمه 1
گرايان اين موضوع است كه روايت نظري اسالمهدف از اين پژوهش بررسي   

راي بررسي اين ؟ باستتر هاي دولت نزديكاز نظريه يكدولت به كداماز 
هاي دولت را برشمرده وبا هاي اساسي هر يك از نظريهمساله بايستي شاخص

گرايي با مولفه هاي اين نظريه هاي اسالمي مولفه هاي دولت در انديشهمقايسه
ت كه استنتاج ها به سنجش آنها دست يازيد.فرض ما در اين پژوهش اين اس

دهد كه اين مولفه ها بيشتر درباب دولت نشان ميگرايي اسالمهاي نظريه فهمول
ست تا تئوري دولت مشروطه.اهميت اوار نزديك به تئوري دولت مطلقه  واندام

اين يافته در صورت رسيدن به آن  دراين است كه  اوال مي توانيم برمبناي آن 
نجام بدهيم ودوم اين كه مقايسه اي بين روند تحوالت درغرب ودنياي اسالم ا

به پاسخي به سوال هميشگي درخصوص نسبت اسالم با دموكراسي پيدا كنيم.
نظريه ي سوال سنجش مولفه هاي  رسد بهترين راه براي پاسخ به ايننظر مي

تر شود كه آيا به دولت مطلقه نزديك ست تامعلومااسالم گرايان درباب دولت 
بتدا مولفه ها وويژگي هاي اساسي نظريه هستند يا مشروطه.براي اين منظور ا

دولت مطلقه وتفسيرهايي كه ازآن ودرباب آن وجود دارد را خواهيم گفت 
آنها را با اين مولفه  وسپس با استناد به متون وگزاره هاي سياسي  اسالم گرايان،

ها خواهيم سنجيد .براي اين كار در تحقيق از روش تحليلي وتا ها وويژگي
ي استفاده خواهيم كرد. قبال در اين زمينه كارهايي انجام شده سه ايحدي مقا

ها متفاوت هست درواقع ه در اين مقاله داريم باآن پژوهشاست ولي منظري ك
هاي سياسي  اسالم گرايان ماهيت گزارهما دراينجا بدون اينكه ادعايي در مورد 

ولت مطلقه تطبيق داشته باشيم آنها را با نظريه هاي دولت به طور عام ونظريه د
تا معلوم شوداين گزاره ها به كدام يك از اين نظريه هاي دولت  خواهيم داد
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نظام سياسي «نزديك هست.داوود فيرحي قبال در اين زمينه كتاب هايي چون 
را نوشته است ولي درآن به » تاريخ تحول دولت دراسالم«و»ودولت دراسالم 

پرداخته است وجندان در پي مقايسه تحليل روند تاريخي دولت در دنياي اسالم 
مولفه هاي نظريه هاي دولت با انديشه اسالم گرايان درباره دولت نبوده 

در پژوهش حاضر ،همچنين بحث نظري « است.خود فيرحي مي نويسد كه
فيرحي »(مستقلي درباره نسبت دولت وانديشه درجهان اسالم ارائه نشده است

حتي برخي ازنويسندگان فقه را ناتوان ازارايه نظريه دولت تلقي  )17: 1388،
مي » هاي فقهي را متفاوتسنخ گزاره هاي نظري با سنخ گزاره« كرده اند زيرا

  )237: 1395( حقيقت،دانند.
از دولت مطلقه تعاريف وبرداشت هاي متعددي صورت گرفته   

ي دوره دراوپاي...حق الهي پادشاهان ..«هست.كاتوزيان معتقد است كه 
براي توجيه  –رنسانس  همراه با افزايش قدرت شاه ودولت در برابر فئوداليته 

ودفاع از اين افزايش قدرت مطرح شد ؛ ودر قرون شانزدهم وبه ويژه هفدهم  
سوليتيسم بيا ا 1به نظريه نسبتا دقيقي بدل گرديد كه حكومت مطلقه (دسپوتسم

اين دولت مطلقه معادل بنابر) 73: 1381وزيان(كات») را تاييد وتوجيه مي كند 2
دولت مطلقه به نوعي هم نظريه بود وهم تا حد كمتري  .ابسولوتيسم هست 

واقعيت. در خصوص اين كه نظريه دولت مطلقه آيا بر اقتدارگرايي يا استبداد يا 
توتاليتاريسم هم نزديك هست يا خير اختالف نظر وجود دارد.برخي معتقدند كه 

طلقه رابايد از برخي مفاهيم ديگر مانند استبداد ،...ديكتاتوري،حكومت دولت م«
جباريت بي بند وبار يا دولت توتاليتر تميز داد. درمقابل برخي از  فردي  ،

                                                                                                    
1. despotism 
2. absolutism 
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مورخين دولت مطلقه را مستبد مي دانند زيرا به نظر آنها چنان دولتي واجد 
براي مثال در )79: 1387 ،وينسنت»(حقوق نا محدود بر جان ومال مردم است

فرهنگ انگليسي آكسفورد ....مفاهيم استبداد ،جباريت ودولت مطلقه به «
: 1387وينسنت، »(صورت هم معنا با حكومت بي قيد وبند به كاربرده شده اند.

ن را به حكومت هايي مي داند كه آهم دولت مطلقه را واجد ويژگي 1)اسكينر79
  كند. استبدادي تبديل مي
گرايي نيز اختالفات فراواني وجود دارد. ولي به طور اسالمدر خصوص مفهوم 

جرياني است كه به دنبال تاسيس جامعه و  يياسالم گراكلي مي توان  گفت 
حكومت اسالمي است كه در آن تمامي مظاهر زندگي اعم از روابط اجتماعي و 

هاي ديني قرار بگيرد و اين هاي سياسي تحت حاكميت اصول و ارزشفعاليت
  وجه بسيار مهم است كه شايسته توجه بيشتري است. 

(كه وي آن را بر بنيادگرايي  يدر تعريف اسالم سياس بابي سعيدبراي مثال 
كند گرايي گفتماني است كه تالش مياسالم«نويسد:مي دهد)اسالمي ترجيح مي

اسالم را در مركز نظام سياسي قرار دهد. اسالم سياسي گفتماني است كه هويت 
دهد. به عبارت ديگر در گفتمان اسالم اسالمي را در كانون عمل سياسي قرار مي

 2باربيه . )20: 1378(بابي سعيد، »شوديك دال برتر تبديل مي سياسي، اسالم به
 :نيز مشابه همين برداشت تعريف را ارائه مي دهد ومي نويسد

نهد تا آن را تر جنشي ديني است كه پاي به ميدان سياست ميبيش 3اسالميسم«
دگرگون سازد و از آن بهره جويد. به ديگر سخن، اسالميسم، به اين عنوان 

اي در خدمت اين غايت ديني ديني دارد و امر سياسي را هم چون وسيله غايتي

                                                                                                    
1. Skinner, Quentin 
2. Barbier, Maurice 

3. Islamism 
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هاي شناختي، جنبش اسالميستي كه گروهگنجاند. اما از ديد جامعهدر خود مي
تواند هم جنبشي سياسي و اجتماعي كند ميستم كشيده را جلب ميدست و تهي

اسالميسم .معترض به قدرت براي دگرگون سازي دولت و جامعه نمودار شود
ادعاهاي سياسي و اجتماعي دارد و بر آن است تا برتري دين را تضمين كند، 

: 1383(باربيه،  .»هاي اسالم را به اجرا بگذارد و دولتي اسالمي بر پا سازدقانون
337.(  

  1)تئوري دولت2
 در علوم انساني از مفاهيم مورد اختالف وبحث برانگيز بوده است.تئوري 

نظريه ...عين واقعيات را بيان نمي كند ،بلكه فقط چارچوب انتزاعي است تا «
روابط شان را تحليل  بتوان واقعيات گوناگون و پيچيده را نظم وترتيب داد و

كنيم هاي دولت بحث ميكه از تئوري بنابراين زماني  )9: 1374(كاتوزيان،»كرد
با استفاده از مفاهيم نظري و ذهني دولت معناي ضمني آن، تبيين واقعيت ،

منظمي از مفاهيم مرتبط اي مجموعه هر نظريه« 2اندرو وينسنتباشد. به گفته مي
با يكديگر است كه هدف آن، تعريف، توصيف و توضيح واقعيت است... 

كند و احتماالً نيز طريقي ارائه و نظريه، طرحي فكري است كه جهان را معني مي
  ).7: 1383نسنت، (وي»كندتجويز مي

هايي كه به ويژه در گذشته درباره دولت ارائه شده است در واقع، اغلب ديدگاه 
اند. چنان عمدتاً نه تبيين واقعيت، بلكه تجويزي از دولت مطلوب و مشروع بوده

فلسفه دولت مشروطه بيشتر «نويسد: در مورد دولت مشروطه مي اليوتكه 

                                                                                                    
1. Theory of the state 
2. Vincent, Andrew 
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(وينسنت، »ت تا صرف توصيف واقعيتاي تجويزي درباره دولت اسفلسفه
نظريه «كند اين است كه يادآوري ميهم  وينسنتنكته جالبي كه  .)122: 1383

گاه نتواست تكوين پيدا و هيچ...دولت مطلقه در حد نظريه باقي ماند 
اين موضوع وبسياري از موضوعات ديگر در علوم  .)80: 1383(وينسنت، »كند

انساني نشان مي دهد كه رابطه بسيار پيچيده اي بين نظريه وواقعيت وجود 
دارد. به نظري مي رسد كه يك تفكيك مي تواند كارسازباشد آن تفكيك نظريه 

نظريه « است.در نظريه هاي تبيين گر  2از نظريه هاي هنجاري 1هاي تبيين گر
في وتبيين پيدا مي كند ....ومشتمل بر حدس هايي درباره مناسبات جنبه توصي

علي است ..نظريه مي تواند طيف نسبتا وسيعي ازامور تجربي را تاييد 
)اما درنظريه هاي هنجاري سخن از تبيين نيست 2: 1389معيني علمداري،»(كند

 بلكه سخن از بايستگي است كه دراينجا نظريه چيزي جز انديشه هاي نظريه
پرداز در خصوص  چگونه بايد بودن واقعيت نيست.درسياست اين برداشت از 

اباين ترجيح مينظريه دولت تفاوتي با انديشه سياسي ندارد براي مثال جرج س
 ينيمع(»نظريه سياسي را چيزي غير ارتاريخ انديشه سياسي فرض نكنند«دهد كه
نظريه دولت را همان توان از اين هم فراتر رفت وحتي مي.) 5: 1389ي،علمدار

انديشه سياسي انديشمندان سياسي در ترسيم وضعيت آرماني درسياست 
دانست.براين اساس مي توان ادعا كرد نظريه دولت بيش از هرچيز نظريه 

در نگرش هاي «به گفته معيني علمداري  تبييني. نظريه هنجاري است تا
ن كنش هاي سياسي هاي زيريي،درخدمت تدقيق برساختههنجارگرا نظريه سياس

ي اخالقي  وفوق هادليل تراشي اخالقي قرار مي گيرد ومشتمل برتجويزهاو –
                                                                                                    
1. Explanation 

2.  Normative 
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  .)4: 1389(معيني علمداري،»تجربي است
گرايان هم بيش از اسالم شده از سوي هاي مطرحواقعيت اين است كه ديدگاه 

بوده است ومطلوب آنان  آن كه تبيين واقعيت باشد، تجويزي از دولت مشروع 
كه از الگوي آرماني دولت در انديشه آنان انتزاع شده است وتوجه به اين 

چرا كه عموما برداشت آنان از دولت آرماني خود  ،موضوع كمال اهميت را دارد
بلكه ناشي از برداشت ذهني ؛ نه برگرفته از تبيين واقع گرايانه آنان از دولت 

ل ساختن ها به دنبادگاهدر واقع اين ديباشد آنان از دولت آرماني خود مي
 براي ساختن واقعيت ولي با وجود اين كهواقعيت هستند و نه تبيين آن، 

ي، تعامل گراي اهميت حياتي دارد؛ در اسالم واقعيت موجود،، تعامل با مطلوب
  بيش از آن كه با واقعيت باشد با مدل آرماني است.

گرايان ديدگاه اسالم  و آرماني از دولت وجود دارد كه 1در واقع، يك مدل عالي
اند و نه بر اساس واقعيت. بنابراين عمده خود را بر اساس آن استوار كرده

هاي آنان بيشتر بعد تجويزي دارد تا تبييني و توصيفي؛ از ديد آنان ديدگاه
دولت بايد چنين و چنان باشد نه اين كه چنين و چنان است. براي مثال اين 

يك حكم تجويزي » احكام اسالمي را اجرا كندحكومت اسالمي بايد «گزاره كه 
مشروعيت حكومت بايد بر اراده الهي استوار «بيان واقعيت؛ گزاره  است تا

توانند در ها احكام تجويزي هستند كه همه مينيز از همين قبيل است. اين» باشد
 زمان تحقق عيني مورد ارزيابي واقع شوند. بنابراين زماني كه مفاهيم  اسالم

ها مورد گيرد هم امكان تحقق عيني آنباب دولت مورد نقد قرار مي در انگراي

                                                                                                    
1. Ideal type 
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و هم اعتبار نظري آنها تا مشخص شود كه پايه استدالل آنها براي  1توجه است
از در اين جا غرض  باشد. بنابراين، ، چه چيزي ميتاكيد بر يك ايده سياسي

هاي يك آلنيست، بلكه بحث ازايده هاي  تبيين گر واقعيت زاره، گتئوري
  كه حكومت چگونه بايد باشد. انديشه در زمينه دولت وحكومت است؛ اين

البته خود اين نوع نگرش يك راه فراري را براي بسياري از نظريه هاي هنجاري 
  نويسد:باره ميوينسنت در اين .وتجويزي باز مي گذارد

ه و ارزيابي هنجاري و تجويز هاي اجتماعي و سياسي متضمن توصينظريه«
بايد عناصر توصيفي يك نظريه را از عناصر  كه بارهدر اين اماهستند...
اي كه توان قضاوت كرد؟ نظريهچگونه مي ،گذارانه آن به وضوح تميز دادارزش

سخت هنجاري و تجويزي باشد، قاعدتاً از حمله حقايق و واقعيات توصيفي 
- 71: 1383(وينسنت، »شوداي بسته تبديل ميريهماند در نتيجه به نظمصون مي

72.(  
هاست در زمره همين نظريه گرايان درباب دولت اسالم ايده شايد بتوان گفت  

كه آن چنان انتزاعي و بسته است كه يافتن مالك عيني براي ارزيابي آن دشوار 
ايدهدر دفاع از هاي اسالم گرايان يريه معتقد است كه بيشتر استداللبشاست.

ومبتني بر ايمان ديني داليل فقهي،درون گروهي «لت بيشترهاي خود درباب دو
: 1378(بشيريه،»استرحوزه ي عمومي ه اند...كه اين غيرقابل مباحثه دبود
درباب دولت  اين رويكردحتي از اين منظر هم ديدگاه منسجمي درون .)56

شود، چندان وجود ندارد و به جز چند كلمه ساده كه بيشتر غيرمستدل مطرح مي
هاي ي درزمره نظريهگراياسالمبه هرحال است.ي به نگارش در نيامدهمطلب مهم

                                                                                                    
 كه دراين مقاله مورد توجه ما نخواهد بود 1.
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   د.گيرميهنجاري قرار 
  
  
  1تئوري دولت مطلقه )3

بندي دولت ها وتئوري هاي دولت را ازمنظرهاي مختلف مي توان دسته 
  نويسد:يكرد.براي مثال وينسنت در اين باره م

هاي دولت عبارتند از منشأ و ماهيت  بندي تئوريترين معيارهاي طبقهمهم 
دولت، غايت دولت، حدود آزادي فرد و اقتدار دولت و منبع مشروعيت قدرت 

اند معطوف به ترين نظرياتي كه درباره دولت عرضه شدهسياسي. اصوالً مهم
اند و عموم نظريات هم ذيل همين مقوالت قرار ماهيت و غايت دولت منشأ،
گيرند. از لحاظ منشا و ماهيت، مثالً وقتي دولت را ادامه خانواده و جامعه مي

دانيم، آن را به عنوان مدني و شرط تكامل آزادي و خودآگاهي فردي مي
توافق افرادي  كنيم و يا وقتي آن را حاصل قرارداد واي طبيعي تلقي ميپديده
كنيم؛ و باز هم وقتي دولت اي ساختگي ياد ميشماريم از آن به عنوان پديدهمي

اي مصنوع اما حاصل اجبارِ بخشي از جامعه نسبت به بخش ديگر در را پديده
( وينسنت، كنيمگيريم، آن را نه قراردادي، بلكه اجبارآميز تلقي مينظر مي

1383 :7.(  
توان به آن اشاره كرد، هاي نظري كه درباب دولت ميدييكي از اولين تقسيم بن

معتقد است كه 3 پوپرو دولت مكانيكي است.  2وارتقسيم آن به دولت اندام

                                                                                                    
1  . The Absolute State 

2. organic theory of the state 

3. Poper , karl 
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 دولت نوعي موجود اندامواراست، نظريه هافالطون با عقيده به اين ك«
  .)132 :1377(پوپر،»را وارد مغرب زمين كرددولت رگي انداموا

ولت ابزاري نيست كه انسان براي تامين هدف خاصي آن در نظريه ارگانيكي د
را ايجاد كرده باشد، بلكه مانند خانواده، ارگانيسمي است كه خود تحول و 
تكامل يافته و داراي غايات واالتر از غايات جزيي و فردي است. بنابراين 

شود. ديدگاه، جداكردن انسان، جامعه و دولت از يكديگر نادرست تلقي مي
ترين وسيله تضمين آن است. ولت دشمن آزادي فردي نيست، بلكه مهمقدرت د

ارسطو و افالطون نماينده اصلي چنين تفكري بودند. در عصر روشنگري با توجه 
ها، فرض خوشبينانة فوق مورد به سوابق سوءاستفاده از قدرت توسط دولت

ست انسان اي كه دولت را ابزاري ساختة دترديد  واقع شد و با پيدايي نظريه
اندامور به حاشيه رفت. براساس برداشت مكانيكي، دولت  كرد، نظريهتلقي مي

دولت ماشيني است كه انسان  «،ريپر حاصل عمل ارادي انسان است. به گفته
برحسب مصلحت خود ايجاد كرده است و براي رسيدن به اهداف خود آن را 

براساس اين نظريه، دولت حاصل ). 125: 1383(وينسنت، »كنداداره مي
قراردادي است كه براي تامين نظم و امنيت در جهان تدوين شده و داراي 

بنابراين 1شود؛ ماهيتي ارادي است. در اين تلقي دولت از جامعه و فرد جدا مي
توان گفت كه اساس تفكيك دوران جديد از دوران قديم در زمينه دولت و مي

تواند اساسي در قراداد، اين است كه انسان ميسياست، قرارداد است. فرض 
اصل قرارداد را كه بر تمام ابعاد زندگي آن حاكم است، به روابط سياسي هم 

                                                                                                    
دولت به شيوه اي كامال متفاوت نمودار مي شود ....وبه دو عنصر "اين مورد را به خوبي توضيح داده است  باربيه. 1

متمايز تقسيم مي گردد:نخست دولت به معناي خاص آن،كه به قلمرو سياسي ربط دارد ؛ودوم جامعه به معناي دقيق 
 )18:ص1392باربيه،»( ويندآن ،كه معموال آن را جامعه مدني مي گ
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 سازد.اين انسان است كه دولت را ميتعميم دهد. براساس قرارداد اجتماعي 
  :هاست. به عبارت ديگربنابراين دولت براي رفع نيازهاي انسان

جود دارد نه انسان براي دولت. نظريات مكانيكي اطاعت دولت براي انسان و«
كنند كه همچون ابزاري براي نيل به اهداف از دولت را با عملكرد آن توجيه مي

رود، در حالي كه نظريات ارگانيكي نتيجه توجيه ضرورت اطاعت از به كار مي
  ).49: 1381(توحيدفام، »قدرت و خصلت همبسته وانداموار دولت هستند

،كه به زعم باشددولت، نظريه دولت مطلقه مياز اولين نظريه هاي  يكي
نخستين جمع بندي وتنظيم آگاهانه ونظري مفهوم دولت «وينسنت

آمد تحليلي ي حاكميت مطلق را پيايده«1ژان بدن  .) 76: 1383(وينسنت، »بود
. بنابراين اساسا دولت )441: ج دوم،1393(اسكينر،» مفهوم دولت مي شناسد

به عنوان جزيي از نقد «  تواند غير مطلقه باشد.اين نظريه در وهله اولنمي
فئوداليسم توسعه يافت ... فئوداليسم مبين چيزي بود كه اولمان آن را نظريه 
حركت صعودي  حكومت وجامعه خوانده است، ...درمقابل دولت مطلقه نمونه 

اال به پايين حركت مي بارز نظريه حركت نزولي بود كه بر اساس آن احكام از ب
در وهله بعدي اين نظريه براي پايان دادن به   .)81: 1383(وينسنت،  »كنند.

به  تفرق وپراكندگي قدرت سياسي ناشي از قدرت فئودال ها شكل گرفت ونيز
هاي داخلي از طريق بخشيدن قدرت مطلق به حاكم دنبال پايان دادن به جنگ

از نظريه مسيحي تمركز قدرت استفاده  ت،براي تحقق وتوجيه اين برداش و بود
نظريه دولت مطلقه در عصري تنظيم شد كه در آن، نظم « :وينسنتبه گفته كرد  

شد. خلقت، اي از نظم عمومي جهاني تلقي ميمراتب اجتماعي جلوهو سلسله

                                                                                                    
1. Jean Bodin 
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رفت كه در آن همه چيز از ماده مراتبي منظم به شمار ميمجموعه و سلسله
انواع گوناگون حيات، نشاني از وجود و طرحي بزرگ در خود  جان گرفته تابي

 . )80: 1383(وينسنت، »داشتند. نظم و انتظام در همه چيز و همه جا جاري بود
شد، هم چنان كه سياست هم جزئي از اين نظم جهاني تلقي مي«به گفته وينسنت

ملك حكام هاي اين جهان نيز خداوند واحد و يگانه بر جهان حاكم بود، دولت
كردند. پادشاه رفتند كه همچون پدر بر خانواده حكومت ميواحدي به شمارمي

هم چنين  يك پيوند وثيقي بين   »همچون سر در بدن و راعي رعايا بود.
دولت متعلق به پادشاه يا «حاكميت ومالكيت برقرار مي گرديد كه بر اساس آن

ملك شخصي حاكم به  شخص حاكم بود واز آن وي به شمار مي رفت....دولت
هم چنين بر وجود  وينسنت .)84: 1383( وينسنت،             »شمار مي رفت

كند كه اگر چه تئوكراسي نيست عناصر مذهبي نيرومند در اين نظريه تاكيد مي
اين نظريه ريشه در  يحتي به تعبير ،ولي داراي عناصر مذهبي عميقي است

شود در توصيف دولت مطلقه گفته ميكه براساس آن نظريه دولت مسيحي دارد 
گذاري ول باشد، در سياستئحاكم هر قدر هم كه در مقابل خداوند مس«كه 

بر  .)84: 1383وينسنت،» (رضايت و توافق هيچ كس ديگري نيستنيازمند 
قوانيني كه پادشاه اعالم مي كرد ،داراي اهميت مذهبي به شمار مي «اين اساس

ين موضع را بوسوئه هم مورد تاكيد قرار مي هد هم.)84: 1383وينسنت،»(رفتند
ي امور، روحاني وهمين طور در همه قدرت شاه بايد به داوري«ومي نويسد

دنيوي ، بسط يابد وقدرت اش هم مطلقه باشد،زيرا شاه در برابر كسي پاسخ گو 
بوسوئه در اين باره به نقل از پولس  .)175 :، ج دوم1393 ،ينراسك »(نيست

هركسي بايد تابع عالي ترين قدرت ها باشد ،زيرا «يسد كه:قديس مي نو
  .)176: ، ج دوم1393 ينر،اسك »(هرقدرتي از جانب خداست
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مصلحت دولت  به طي اين تحليل، زماني كه تئوري دولت مطلقه با نظر مربوط
مبني بر اين كه همه تصميمات شخص اي بسيار نيرومند  آميخت، نظريهدر 

 نفع و مصلحت دولت داراي معنا واهميت مذهبي بودندحاكم در جهت پيشبرد 
  : ساخته وپرداخته شد

و مبين اراده  هوقتي شهريار به عنوان قانون زنده با كل دولت يكسان تلقي شد«
هاي وي طبعاً منطبق با مصلحت خداوند به شمار آيد، در آن صورت همه گفته

توانست يشود. مصلحت دولت را همواره همه كس نمدولت محسوب مي
قلمرو رمزآميز خداوندان ميرا قابل درك بود و بدينسان دريابد، بلكه تنها در 

شخص «بر حسب  مولفه شخصيت).112 :1383(وينسنت، معنايي الهي داشت
  .)85: 1387(وينسنت، »پادشاه با كل مملكت يكي ويكسان تلقي مي شد

ظريه حاكميت ن«عبارتندازنظريه دولت مطلقه داراي پنج عنصر ومولفه اصلي بود كه 
مصلحت دولت  نظريه حق الهي، نظريه مالكيت، گذاري،كامل ومطلق در قانون

 .)84: 1383(وينسنت، »ونظريه شخصيت

قهر عمومي به پادشاهي انديشه حق الهي از طريق واگذاري  تدريجي كل قدرت 
سي كليسا ي خداوند به شمار مي رفت ،موجب تضعيف نقش سياكه برگزيده

در واقع در خالل قرن شانزدهم  ).107: 1383وينسنت،(دشوسلطه روحانيان مي
مباحث مذهبي درباره حاكميت پاپ ونقش حقوقي كليسا به تدريج رنگ غير 

(وينسنت، »امپراطور به عنوان مقامي شبه مذهبي فرض گرديد«و1ديني يافت 
پادشاه  نظريه حق الهي اين بود كهت اساسي ازجمله استدالال. )82: 1383

                                                                                                    
در نظر گرگوريوس هفتم ،به خالف بسياري از رهبران پيشين كليسا ،ديني كردن قلمرو عرف به معناي «درواقع .1

ل مرجعيـت روحـاني ،راه بـراي تـدوين نظريـه واليـت مطلقـه پـاپ         السطه طبقه رواني برآن بود...با تثبيت استق
 )267: 1382طباطبايي،»(شدوفرمانروايي كليسا هموار 
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منصوب خداوند است ...پادشاه تنها دربرابر خداوند مسئول شناخته مي شد 
وظيفه مذهب از مقاومت  شهريار محدود به هيچ قانوني نبود ...واتباع به حكم

اكم منع مي شدند وموظف به فرمانبرداري واطاعت منفعالنه درمقابل ح
   .)110: 1387(وينسنت،».بودند..

ر انديشه مالكيت او بركشور وحاكميت در قانون گذاري نظريه حق الهي شهريا«
ت بار انديشه وحدت دولترا قوت بيشتري بخشيد...وهمچنين بر اع

هم بدن هم هابز وديگران براين   .)111: 1383وينسنت،»(رافزود وشهريا
ژان بدن برآن بود تا جمهوري ساالري را «به تعبير باربيه  .موضوع تاكيد داشتند

ن آهاي هم چون سرچشمه ي كشاكش -هاي موجودب از چيرگي مذه
براي جمهوري بنيادي طبيعي وبخردانه فراهم آورد وبدان  و برهاند- روزگار
حاكم «از ديد بدن . )96-95: 1383(باربيه،»ي مطلق وپايدار واگذارد...يتحاكم

زيرا فردي كه حاكميت قائم  ،به لحاظ تعريف مصون از مقاومت مشروع است
هيچكس پاسخگونيست مگر خداوند باقي، اين جاست كه بنيادهاي به اوست ،به 

هابز . )  440: 1393(اسكينر »بناي آن لوياتان بزرگ به تمامي فراهم مي آيد...
با واگذاري حق زندگي ومرگ فرمان « مينه از بدن هم فراتر مي رود وزدر اين 

 ورتي مطلق ين باوراست كه فرمانروا از قدگزاران به فرمانروا در واقع برا
به قدرت حاكم   هابز هم چنين  مالكيت فردي را...وابسته»نامحدودبرخورداراست

ت را روا مالكيواقع فرمان ازديدگاه هابز در دستاورد اين قدرت مي داند . وحتي
تواند به تملك بنا مي نهد وتضمين مي كند...بنابراين هرچند ملك يك فرد نمي

اره برتصميم فرماروا بستگي ديگران درآيد اما مالكيت او همو
در مورد دين هابز همين رويه را در دولت مطلقه  .)111: 1383(باربيه،»دارد

 زيرا درمورد دين هيچ گونه آزادي وجود ندارد .در واقع ازديد» دنبال ميكند
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صالحيت انحصاري  ي دين از صالحيت وحتيهابز فرمانروا در زمينه
تي تفسير كتاب مقدس نيز با ح.)112: 1383( باربيه،»برخورداراست

رواست.بنابراين قدرت حاكم نه تنها در اموردنيوي كه در امور ديني نيز فرمان
لوياتان يا خداوند  مناسبت نيست كه هابز نام كتا ب خود رايمطلقه هست ب

ميرا نهاده است. همان طور كه مي بينيم نظريه دولت مطلقه به نوعي نظريه 
طلقه را براي حاكم غير ديني فرض وهمان قدرت م تئوكراسي را وارونه كرد

  كرد.
البته دولت مطلقه هم درنظر وهم درعمل، همواه داراي ابهام بوده است.براي 

« مثال خود بدن دراين زمينه بسيار مبهم بحث كرده است.به گفته پرستن كينگ:
صفات وخصالي را كه بدن در مورد حاكميت به كار مي برد ،خود اصال روشن 

قدرت مطلق معادل كلماتي چون رهن نيستند .براي مثال به نظر مي رسد كه بوم
كلي ونامحدود به كاربرده شده است ،درحالي كه هريك  ،ترين، عظيمترينعالي

  .)91: 1383(وينسنت،»از اين اصطالحات معاني مختلف وگاه متداخلي دارند
دولت مطلقه در  نظريه«كند اين است كه يادآوري مي وينسنتنكته جالبي كه 

: 1383(وينسنت، »و هيچ گاه نتواست تكوين پيدا كند...حد نظريه باقي ماند 
در سطح نظري  .دو سطح نظري وعملي قابل تحليل باشد شايد علت آن در .)80

بسياري از استدالالت مربوطه(مربوط به نظريه دولت «         مساله اي است كه
(             »پردازان واضح وروشن نبودند مطلقه) هيچ گاه كامال در ذهن نظريه

ايده ي دولت مشروطه را به « براي مثال با اين كه بدن .)85: 1383وينسنت، 
با در نظرداشتن لگام هاي سنتي نظام ، دين  ..اگر.تمامي ازميان برد،اما 

يابيم كه تعدادي از عناصر مهم اين به تحليل  بدن بپردازيم ، در مي وعدالت،
. )449: 1393(اسكينر، »ناظر بر سلطنت مطلقه هنوز آگاهانه در كارند. قيدهاي
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در سطح عملي مساله اين است كه اساسا چنين نظريه اي در عمل امكان تحقق 
قدرت سياسي «...ام كه مي نويسد:. اين موضع را از پوپر وام گرفتهپيدا نمي كند

به تنهايي نتواند آن  مطلق ولگام گسيخته امكان پذير نيست.تازماني كه يك تن
ندوزد كه بر ديگران همگي سلطه پيدا نكند،هنوزبايد به اقدر قدرت مادي بي

البته وينسنت هم به اين .)305: 1377(پوپر،0..ياوران خويش وابسته بماند.
هيچ شهريار يا حاكمي تاكنون د رحقيقت واجد «مساله تاكيد دارد ومي نويسد:

( »ين امري ناممكن وغير منطقي استنچقدرت نامحدود نبوده است زيرا 
  .)92: 1383 ينسنت،و
  
  گرايياسالم) نظريه دولت در انديشه 4

  گرايان درباب دولتهاي سياسي وتاريخي انديشه اسالمزمينهالف) 
دولت مطلقه ، بايد به فضايي كه  نظريه باگرايان اسالم انديشه نسبت  براي فهم 

پردازي دولت در آن انجام شده است توجه كرد. به طور كلي به در آن نظريه
لحاظ نظري و تاريخي اساساً انديشه سياسي در دنياي اسالم توسعه چنداني پيدا 

داري كه در دنياي غرب هاي عميق و دامنهنكرده است. يعني در كنار آن بحث
و ابعاد مختلف آن وجود داشته است، در فهوم مهمي چون حاكميت در مورد م

هاي گوناگون نبوده دنياي اسالم خبر از اين مباحث آن هم به صورت ديدگاه
  است. 

و جامعه استبدادي بوده است كه در آن در ايران در طول تاريخ همواره دولت 
تفاوت با آنچه در دولت، طبقات اجتماعي، قانون، سياست و مانند آنها صورتي م

اند، داشته پردازان اروپايي تبيين و تحليل كردهتاريخ اروپا مشاهده شده و نظريه
نظام « كاتوزيان اين ويژگي را براي دولت درايران بر مي شمارد:است. 
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حكومت استبدادي، مبتني بر انحصار دولت بر مالكيت و نيز اقتدار نظامي و 
و استبدادي  هاي اقتدارگرادولت  .)7: 1383 يان،كاتوزر.ك:(»ديواني شديد

  اند. ديدهمشروعيت خود را از جانب خداوند و خود را بي نياز جامعه مي
ها، از نظام سنتي در دنياي فيرحي و نيز كاتوزيان در تبييني كه هر كدام از آن

  داند:ذيل مي هاي اند آن را واجد ويژگياسالم ارائه كرده
هاي قديم نظام ها بوده است و طبعاً نظريهجه بارز اين نظامـ اقتدارگرايي كه و1

سياسي بنا به ماهيت خاصي كه دارند، به ضرورت بخشي از نصوص دين را 
هاي دهند كه چهرة عمومي آن توصيه اقتدار است. نظريهمورد استناد قرار مي

 سنتي نظام سياسي در سايه دعوت به اقتدار، دو روند معكوس را در ساختار
هاي اي از تنازلعمومي نظام سياسي اسالم تكامل بخشيد؛ نخست، سلسله

پوشي از همه متوالي در شرايط و شيوه اقتدار حاكم اسالمي كه منتهي به چشم
شروط از جمله عدالت، علم و التزام به ظواهر شريعت در حاكم گرديد. دوم، 

غلبه در  كت ومسير تصاعدي زور مداري و تغلب و حضور قهرآميز صاحبان شو
  .)49-50 : 1382فيرحي، (زندگي سياسي مسلمانان 

و اين خود موجب شد كه دولت دردنياي اسالم فاقد تداوم باشد. درايران بر اثر 
هاي آن بيشتر از آن تر و نوسانها، بزرگاستمرار حكومت استبداد، دگرگوني
ماعي فراوان و شود. نبود قانون، تحرك اجتبود كه در تاريخ اروپا مشاهده مي

ترين عوامل آن بودند. از فقدان نهادهاي اجتماعي منسجم و با دوام، مهم غيره و
سوي ديگر همين عوامل تا حد زيادي مانع از رشد اجتماعي، اقتصادي، علمي 

  ).84 :1383(كاتوزيان،و ذهني پايدار و فزاينده گرديدند
ان شخص محوري سياسي سنتي مسلماندومين ويژگي نظام«محوري: ـ شخص2

گرايي هاي اسالمي بود. شخصاست كه از لوازم اقتدارگرايي در تاريخ و انديشه
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هاي شخصي حاكم گريزي و صالحيتمحوري، قانونپيوند پرمعنايي با دانش
در اين باره به درستي توضيح داده  يحسن عباس ).53: 1382(فيرحي، »داشت

كرده و مصلحت تجاوز مياست كه خليفه همواره از برخي نصوص به اسم 
آورده است كه در پرتو اجتهاد حاكم اي را به دست ميقدرت گسترده
  ).45ـ  42: 1412(حسن عباس،  يافته استمشروعيت مي

در انديشه اسالمي نه بين دو امر ديني و سياسي «ـ وحدت قوا (واليت عام): 3
دهنده دولت از يكديگر تفكيك تمايز و استقالل وجود دارد و نه قواي تشكيل

  ).55: 1382(فيرحي، »شود. مي
ـ امپراطوري: براساس ايده امپراطوري، نظام سياسي در جهان اسالم به كلي با 4

توان از منفعت د؛ در نتيجه نميمفهوم سرزمين و مرزهاي سرزميني ملي بيگانه بو
  ).49: 1383(فيرحي، ملي در مقابل منفعت حاكم و امپراطوري او سخن گفت

رفته قدرت در ايران (و اسالم) اساساً نهادي مقدس به شمار مياز سوي ديگر
پادشاهي موهبتي الهي بود كه خدا به «براي مثال در انديشه ايرانشهري  است

. بنابراين پادشاه وجهه ومقام فوق بشري داشت .كردبرگزيدگان خود اعطا مي 
آورد بايد چنين فرض مي شد دشاهي را به دست مياكس كه قدرت ومقام پهر

گزيند وبشر اورا عزال نمي را برنمي او ي فره ايزدي است.بشركه دارنده
  ).  95: 1381كاتوزيان،»(كند.

عمودي و يك  بر اين اساس الگوي شكل گرفته از قدرت يك الگوي كامل
الگوي رابطه قدرت « ست. به دليل تقدس قدرتطرفه از قدرت دولتي بوده ا

هاي سنتي در ايران، مبتني بر اطاعت از باال به پايين است و با مفاهيم و اسطوره
كند. تصور مذهبي در آميخته و مشروعيت خود را از منابع مختلف كسب مي

ف چنان مشروعيتي به قدرت وجود رابطه ميان حاكم و خدا به صور مختل
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دهد كه هرگونه رقابت در زندگي سياسي را امري غيرحقاني قلمداد سياسي مي
  ).31الف:  1384(بشيريه، »كرده است

  
ت در چنين فضاي فكري شكل گرفته اس گرايان درباب دولتاسالم انديشه

نهضت مشروطه، قانون اساسي و متمم آن، اطالق سلطنت را وحتي با اين كه 
مواجهه فقيهان با مفاهيم سياسي از قبيل در  مقيد و مشروط به قانون اساسي كرد

حقوق مردم، آزادي، عدالت، نظارت، تفكيك قوا، مساوات، وكالت، راي، 
يكي ديدگاه سنتي با «هستيم دو رويكرد فقهي متفاوت را شاهد ،قانون و سلطه 

ظريه ثنوي واليت موضع نفي مطلق و دفاع از سيره پيشين با پافشاري بر ن
شوكت در عرفيات به انتصابي فقيهان در امور حسبيه و سلطنت مسلمان ذي

طلب به دنبال سازگاري در و ديگري ديدگاه تحول» حكومت مشروعه«عنوان 
مقوله مشروطه و مشروعه با ارائه نظريه دولت مشروطه مبتني بر اذن عام 

  ).2: 1380(كديور، »فقيهان
وع را به نحو ديگري نه از منظر انديشه سياسي شيعي، كاتوزيان هم اين موض

انقالب «بلكه از منظر تحول تاريخي مورد توجه قرار داده است. در نگاه او، 
ذشته هاي گمشروطه اولين قيام عمومي در تاريخ ايران بود كه برخالف شورش

صدد ساقط كردن يك دولت استبدادي خاص نبود، عليه سالطين مستبد، تنها در
كه برنامه مثبت روشني هم از تجربه اروپا داشت كه عبارت بود از ميان بل

برداشتن حكومت استبدادي و جايگزين كردن آن با حكومت قانون در قالب 
موضوع را از حيث اين كه  برخي اين ).29: 1383(كاتوزيان، »سلطنت مشروط

  رقي است مورد توجه قرار داده اند:شجهان بيني  اساسا يك
بيني شرقي مبناي قدرت سياسي را تفويضي ماورالطبيعي و كه جهاناز آنجا 
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كوشيد آن را با معيار عدالت مطلق مطابقت دهد و دانست، همواره مياالهي مي
بيني شرق براي قدرت كند. از اين رو، جهانبر اين مبنا درباره آن داوري مي

ي عدالت، كرد و آن را در چارچوب سنتسياسي تنها حدود اخالقي وضع مي
كه حدود مرز اجتماعي براي  گر بود. در جامعه سنتي ايران نيز با آنموعظه

رفت كه سامان عرفي جامعه و قدرت سياسي وجود نداشت، از قدرت انتظار مي
هاي مربوط به رسم اصول اخالقي رفتار و عدالت سنتي را رعايت كند. در كتاب

الملك لزوم رعايت و واجه نظامنامه خداري و سيرالملوك مانند سياستمملكت
مراعات احوال رعيت به عنوان اساس و قوام سلطنت و رضايت خداوند سفارش 

  .)45: 1371(آشوري، شده است
  

اي كه آنان گرايان  در خصوص دولت و نظريهاسالم رسد كه انديشه به نظر مي
گرايانه از دولت اسالم در نظريه   .دهند در تداوم همان روية گذشته استارائه مي

باشد، اساساً چون فرد حاكم عالوه بر احاطه بر شريعت داراي فيض الهي هم مي
گيرد. اين موضوع دقيقاً مشابه باشد و فوق قانون قرار ميملتزم به قانون هم نمي

  است با تئوري دولت مطلقه كه بر حسب آن:
مفهوم حاكميت را اي بود كه به نحو كامل منطق نظريه دولت مطلقه تنها نظريه

پذيرفت و آن اينكه حاكميت متضمن تفوق و تسلط است. شخص حاكم مي
ول تلقي ئمنبع قانون دنيا فراتر و برتر از همه قوانين و تنها در نزد خداوند مس

هاي سياسي مفروض همه نظريه«در عالم نظرنيز .)82: 1383(وينسنت، شودمي
ي به واسطه يك ميثاق الهي مبتني دراسالم اين بود كه موجوديت حكومت اسالم

بر شريعت شكل مي گيرد...تمايزي ميان دولت وجامعه وهمين طور ميان نهاد 
  ) 147: 1381ميرسپاسي ،»(دين ودولت وجود نداشت

بررسي مولفه هاي برداشت اسالم گرايان در خصوص حاكميت ،مصلحت دولت 
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ان را با نظريه دولت ،حق الهي ،قانون وقانون گذاري،نسبت ديدگاه اسالم گراي
  مطلقه مشخص خواهد كرد.

   ) حاكميت و مبناي آنب

چنان كه ديديم درتئوري دولت مطلقه مهم ترين مولفه حاكميت مطلقه بود كه 
گرايان از دربرداشت اسالم رسد.يهم در بدن وهم در هابز به اوج خود م

حكومت ر د«اي به وضوح موردتاكيدقرارمي گيرد.:حاكميت هم چنين مولفه
 گانه بازوها ووقواي سهحاكم اسالمي است  اسالمي فرد مسئول ومكلف اصلي ،

قدرت ومسئوليت راس  مخروط هرم  ايادي وي هستند ؛در حقيقت وي در
 3ج 1361(منتظري،»امي پيكره حكومت اشراف تام وتمام داردقرارگرفته وبر تم

كه اصوال انتصاب حتي طبيعت مساله اقتضاء دارد «به عقيده ايشان .)106ص 
ريس جمهور به عنوان رييس قوه مجريه مستقيما توسط خود رهبر صورت گيرد 

 3، ج 1361(منتظري مباني ،»  »،نه اين كه درانتخابات عمومي به قدرت برسد
بيان امام خميني دراين زمينه كه بسيار معروف هم هست صريح تر مي  .)194:

 باشد به تعبير ايشان:

 اختيار داراي الهي احكام چارچوب در حكومت امگفته نجانباي آنكه به تعبير
 در حكومت اختيارات اگر. است اينجانب هايگفته خالف بر كليبه است،

 مطلقه واليت و الهيه حكومت عرض بايد است، الهيه فرعيه احكام چارچوب
 حكومت كه كنم عرض بايد... . باشد محتوابي پديده يك اسالم نبي به مفوضه

 و است اسالم اوليه احكام از يكي است، اهللارسول مطلقه واليت از ايشعبه كه
 :1ج ،1361 خميني، امام( است حج و روزه نماز حتي فرعيه احكام تمام بر مقدم
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170-171( 

ولي فقيه فراتر ازحيطه «بنابر اين ازديدگاه بسياري از طرفداران اين روايت 
تواند براساس مصلحت نظام حكم وضع مي شرع (اما درراستاي اهداف دين)

عي الزم االتباع وواجب االطاعه رش منمايد .اين احكام نه تنها مانند ديگر احكا
محسن »(فرعيه است شرعياست،بلكه در صورت تزاحم مقدم بر احكام 

  .)108: 1387كديور،

برمبناي مشروعيت الهي بالواسطه محدوده واليت را شارع مقدس تعيين مي «
وعيتش را ازتنفيذ  ولي فقيه مردم(مولي عليهم)وقتي قانون اساسي مشركند نه 

گيرد چگونه چنين قانوني مي تواند واليت مطلقه فقيه را مقيد ومحدود نمايد مي
صالح بداند ومصلحت  هولي مطلق فقيه هرگا« )109: 1387يور،(محسن كد» ؟

ابد،حق دارد اسالم ومسلمين را در طرق پيش بيني نشده در قانون اساسي بي
زيرا قانون واقعي همان قانون  ،نقض كند اما اين نقض ظاهري است قانون را

اوامر ولي فقيه درحكم قانون است  اسالم است كه ولي فقيه آن را نقض ننمود
: 1387يور،(محسن كد»ودر صورت تعارض ظاهري با قانون مقدم بر قانون است

147(. 

قدرت دولت بايست مطلقه باشد و دست براين اساس در انديشه اسالم گرايان 
حاكم در اعمال قدرت نامحدود باز باشد. اين برداشت به نحو احسن دراين 

متضمن حق الهي حاكميت وهم  نگرش هويداست. اين بيان درآن واحد هم
  حاكميت مطلقه هست :متضمن 

اگر حاكم اسالمي ، مسوول تبيين ، تعليل ، دفاع و حمايت و اجراي قوانيني 
ت كه اصالً تناسبي با انديشة بشري ندارد و اسقاط و اثبات و تخفيف حدود و اس
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مانند آن ، در حوزه حقوق انساني نبوده و نيست و منحصراً حصيل وحي  الهي 
است ، زمام چنين قانوني ، فقط به دست صاحب شريعت خواهد بود و تنها 

ار به عنوان حكمت اوست كه زمامدار را معين و نصب مي نمايد و تعيين فرماند
ل ، پس از كشف چنان قو عنايت ، واجب عن اهللا است و فتواي عقل مست

حكمت و عنايت ، چنين است كه حتماً در عصر طوالني غيبت ، والي و 
زمامداري را تعيين كرده كه در دور كن رصين علم و عمل ، (فقاهت و عدالت) 

نها راهي است كه وجوب ، نزديك ترين انسان به والي معصوم باشد و اين ، ت
تصدي وظيفه سرپرستي و واليت را براي فقيه و وجوب تولي و پذيرش را براي 

شود كه از اينجا طريق منحصر نظام اسالمي معلوم مي …مردم به همراه دارد 
نوان نيابت از معصوم خواهد همان تصدي فقاهت عادالنه و سياست فقها به ع

 ،عبداهللا جوادي آملي (با واليت بر امت است اين وكالت از معصوم ، همراه بود.
1379: 158(.  

  ج) حق الهي
شود و در چنان كه ديديم در تئوري دولت مطلقه، دولت نظمي طبيعي تلقي مي  

شد و مياي از نظم عمومي و جهاني تلقي مراتب اجتماعي جلوهآن نظم و سلسله
حاكميت مطلقه با حق  ول بود؛ از اين منظر تئوريئحاكم در مقابل خداوند مس

ي داشت. اين تئوري كه نظم كيهاني داراي نالهي حكومت پيوندي ناگسست
مراتبي است و بين اين نظم كيهاني و نظم زميني قرابتي وجود دارد داراي سلسله

تاريخ كهني در انديشه ايراني است؛ در واقع اين بيان از فارابي كه به اقتداي 
  گر همين معناست:انافالطون آن را مطرح كرده، نش

شود در مرتبه بعد و به دنبال آن ترين مرتبه وجود آغاز مينظام خلقت از كامل
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گيرد. كند و قرار ميتر از اوست، حصول پيدا ميموجودي كه كمي ناقص
تيب االنقص همچنين پس از اين و به دنبال اين مرتبه همواره مراتب ديگر به تر

  ).194: 1361، (فارابي گيردفاالنقص قرار مي
پردازد و بر مراتب به بحث از مدينه و رئيس مدينه ميفارابي در همين سلسله

بخشد. البته خود افالطون هم در چنين اساس همين نگرش، او را وحدت مي
برداشتي از هستي و مراتب آن متأثر از حكمت ايراني و به طور كلي حكمت 

ذكر است كه اين برداشت كامالً شايان  ).125: 1356(پانوسي، شرقي بوده است
  ).1373رجايي، ر.ك:(منطبق با انديشه شاهي در نزد ايرانيان باستان است

نظريه دولت در نزد اسالم گرايان نيز دقيقاً با حق الهي حاكميت پيوند دارد كه 
براساس آن حكومت و حاكميت از آن خداوند است كه به افراد خاصي اعطا 

به انحاء مختلف از سوي اسالم گرايان مطرح شده  شده است. حق حاكميت الهي
است؛ اساس نظريه دولت در بنيادگرايي همانا حاكميت الهي است. در عين حال 
در تحليل اسالم گرايان اسالمي از تئوري دولت مطلقه مسائل ديگري چون 

شود، گويي حضور خداوند در زندگي فقط حضور خداوند در زندگي مطرح مي
مطلقه ممكن است. مصباح يزدي درباره حق حاكميت خداوند  از طريق حكومت

  نويسد:مي
تنها خداوند است كه به عنوان مالك حقيقي انسان و جهان حق تعيين «

ها را دارد از اين جهت ديدگاه تمامي مسلمانان و شايد بسياري سرنوشت انسان
آن  از شرايع آسماني حق حاكميت و حكومت البته نه به صورت مباشرت، از

 ).18: 1378(مصباح يزدي، »خداوند است

كه حاكميت را متعلق به در واقع نگرش فوق فرع بر آن ديدگاه بنيادي است 
داند كه به صورت طبيعي قانگذاري هم بايد از سوي حاكم صورت خداوند مي
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پذيرد . در اين تلقي پذيرش دين به عنوان منبع قانگذاري اساسي است . چرا 
ل انسان هستند و تنها مالك ماحي الهي ضامن سعادت و كقوانين تشري «كه

اعتبار قوانين ، تشريح آن از جانب خداوند مي باشد . از اين نظر حكومت 
اسالمي بايد قانوني را به اجرا بگذارد كه همة ابعاد وجود انسان را فرا گيرد و 

الم عملي بتواند مصالح انسان را در همه ابعاد تامين كند و اين جز در سايه اس
مشروعيت در نظريه هاي نصبي «بنابراين.)266: 1378(مصباح يزدي،»نمي شود

اما  .) 269:ص1395حقيقت،»(همانند نظريه مطلقه فقيه ازجانب خداوند هست
تاكيد بر حق حاكميت ملي را غضب حق خداوند  از اين منظرگرايان اسالم 

كه مخصوص خداست، حق حاكميت را .كه نبايد چنين كاري بكنند  پندارندمي
  .براي خودشان غضب نكنند

حق حاكميت را  بنابر اين اسالم گرايان هم دربين اهل سنت وهم در شيعه هردو
دانند كه كامالً متناسب با تئوري دولت مطلقه است. به هر حال متعلق به خداوند مي

ي هم گراي تئوري حاكميت الهي اساساً تئوري جديدي نيست و مختص  اسالم
تئوري حاكميت الهي، در ايران قبل از اسالم، در يهوديت، در مسيحيت، حق  نيست.

  .ه استت وجود داشتالهي حاكمي
عنصر مصلحت دولت جايگاه مهمي در نظريه دولت مطلقه داشت كه دربيان 

 كند:مهمي پيدا مي ار پررنگ وياسالم گرايان نيز به وضوح نقش وجايگاه بس
 آن و نمود اعطا واال مقامي اسالمي حكومت در مصلحت عنصر به خميني امام«
 واليت از ايشعبه كه حكومت وي، اعتقاد به. دانست فرعيه احكام بر مقدم را

 احكام تمام بر مقدم و است اسالم اوليه احكام از يكي است،اهللا رسول مطلقه
 با مصلحت معناي اين شك، بدون. است حج و روزه و نماز حتي فرعيه،

 خراج درآمد صرف همانند( است احكام اجراي مقام به ناظر كه اجرائيه مصلحت
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 امام نظر به ).70ص 1395حقيقت،( »دارد تفاوت) مسلمين عامه مصالح در
 و شد خواهد بسته حكومت دست باشد، شرع به محدود مصلحت اگر خميني،
 لغو يكجانبه شكل به را ديگران با خود قراردادهاي تواندمي حكومت بنابراين

  .كند
 برد، كار به خود عمر پاياني سالهاي در) ره( خميني امام كه اصطالحي طبق

 در نه كه است؛ »مصلحت« اساس بر واليت اعمال »مطلقه واليت« از مقصود
 احكام ديگر بر مقدم و اوليه، احكام جمله از بلكه معهوده، ثانويه احكام زمره
...ميزان ،مصلحتي است كه در واليت انتصابي مطلقه « ميشود: تلقي اوليه

حكومت اسالمي وولي فقيه تشخيص مي دهد واين تشخيص براحكام اوليه 
  )221: 1395.(حقيقت،وثاونويه شرعي تقدم دارد

در مورد مالكيت هم به نوعي ديدگاه نظريه دولت مطلقه، دراينجا هم وجود دارد 
تلقي مي خصي حاكم ر نظريه دولت مطلقه ديديم دولت ملك شهمان طور كه د

امام  .كيت  منحصرا در اختيار دولت هستگرديد.درنزد اسالم گرايان نيز مال
 بر  مترتب   كه  چيزهايي از   يكي« خميني در اين زمينه معتقد است:

 در را  مالكيت ، است امور   اين تحرير  است  فقيه  واليت
 تواند مي امر  ولي  ولكن  است   شمرده   محترم  مقدس شارع  كه  حالي  عين
 و  اسالم   مصالح   خالف بيند مي  كه را  مالكيت  همين

 حد  يك  به كند  دودشمخ را مشروع  مالكيت  ينهم   است  مسلمين
  .)138: 10،ج1361،امام خميني ( ».شود  مصادره او از  فقيه  حكم با و  معين

  د) قانون
و سياست  گرايان دين پيوند ساختاري و ناگسستني با قانوناسالمدر انديشه 
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از  .مبتني بر همين برداشت استهم ارائه داده است  نيز كپلتعريفي كه .دارد
كپل، (». ندهدف بنيادگرايان تاسيس دولتي است كه شريعت را اجرا كن«نظر او 
1369: 151(.  

طبعاً براساس اصل حاكميت خداوند، اسالم گرايان  حق قانونگذاري را هم 
  براي انسان حقي براي وضع قوانين قائل نيستند:دانند و منحصر به خداوند مي
هاي ها و رژيمفرق اساسي حكومت اسالمي با حكومت از نظر اسالم گرايان

ديگر در اين است كه قدرت مقننه و اختيار قانونگذاري در اسالم به خداوند 
اختصاص يافته است. شارع اسالم يگانه قدرت مقننه است و هيچ قانوني جز 

. طي اين )39: 1368(عميد زنجاني، توان به مورد اجرا گذاشتنميحكم خدا را 
مفهوم ديگر اسالمي بودن جمهوري اين است كه نظام سياسي ايران « تلقي

حكومت قانون است و حاكميت منحصراً با فرمان و قانون خداست و فرمان خدا 
است. بر همه افراد و بر دولت و دولتمردان و كارگزاران به طور يكسان حاكم 
(عميد »همه تا ابد تابع قانون هستند؛ قانوني كه از طرف خدا نازل شده است

   )39: 1368زنجاني، 
  اسالم گرايان در عين حال اين ديدگاه خود را كامال مبتني بر عقل مي دانند:

گويد سعادت انسان به قانون الهي بستگي دارد و بشر به عقل مي
كامل براي سعادت دنيا و  نقص وبي يتواند قانونتنهايي ، نمي

آخرت خود تدوين كند و قانون الهي ، توسط انسان كاملي به نام 
شود و چون قانون پيامبر ، براي جامعة بشري به ارمغان آورده مي

بدون اجراء ، تأثيرگذار نيست و اجراي بدون خطا و لغزش نيازمند 
ي عصمت است ، خداوند ، پيامبران و سپس امامان معصوم را برا

است و چون ، منصوب كرده واليت بر جامعه اسالمي و اجراي دين
ان غيبت امام از حكمت خداوند و از لطف او به دور است كه در زم
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رهبر رها سازد و دين و شريعت خاتم خويش عصر مسلمانان را بي
را بي واليت واگذارد ، فقيهان جامع الشرايط را كه نزديك ترين 

ير وم از حيث سه شروط علم و عدالت و تدبانسان ها به امامان معص
باشند ، به عنوان نيابت از امام زمان ، به واليت و لوازم آن مي

 ،جوادي آملي ( مي در عصر غيبت منصوب ساخته استجامعة اسال
1379 : 213(.  

گرايان تنها خداوند است كه مي تواند قانون را وضـع   از ديدگاه اسالم
  .هاي خاصي است كند و اين ديدگاه مبتني بر پيش فرض

ها اين است كه قانونگذار بايد انسان شناس باشد و راه يش فرضيكي از پ
ص دهد . از كليه نيازهاي مادي و يشختي بسعادت و فضيلت او را به به خو

پيش فرض اين است كه قانونگذار از هر نوع معنوي وي آگاه باشد . دومين 
پيراسته باشد ،از نظر سنت گرايان انسان شناسي كامل تر از  سود جويي

.  ودر وضع قانون هم هيچ گونه سود جويي ندارد نداردخود خداوند وجود 
اي به صورت فردي و يا به صورت دسته بنابراين از نظر قانون قوه مقننه

 …دا و شارعي جز اهللا وجود ندارد و افراد ديگر جمعي و قانونگذاري جز خ
شناساني هستند كه با رجوع به منابع همگي قانون –مانند فقيهان و مجتهدان 

  .)155 :1364سبحاني ، (انين احكام الهي را بيان مي كنندو قو
از  گشايد،بنابراين دموكراسي از آن جهت كه راه را بر قانونگذاري انسان مي

كند چون در اسالم فقط خدا منبع بر اسالم اقامه مي  كه چالشي است ديدآنان
  باشد. نهايي مشروعيت قانون مي

  ) دولت مدرنه

كه نظريه دولت مطلقه راه را براي  آن چه د رادامه بحث اهميت دارد اين است  
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اروپا هموار كرد.به  رتي به انديشه مدرن درباب سياست دگذار از انديشه سن
 راستاي مدرنيته ي لت مطلقه اگر چه خود انديشه اي دروديگر نظريه دعبارت 

كننده آن هست.به نوعي دولت مدرن سياسي نيست ولي بستر ساز وهموار
 ژان بدن برآن بود تا«محصول نظريه دولت مطلقه هست. به تعبير باربيه 

ي هم چون سرچشمه-هاي موجودجمهوري ساالري را از چيرگي مذهب
براي جمهوري بنيادي طبيعي وبخردانه فراهم  و برهاند-روزگار هاي كشاكش

آورد وبدان حاكمبيتي مطلق وپايدار واگذارد كه بيگمان كوشش هايي با جنبه 
همين طور در هابز هم . )96: 1383( باربيه،             ...»هاي مدرن شمرده مي شد

بنابر اين .)98: 1383يه،( بارب»عناصر نويد بخشي از مدرنيته را يافت«مي توان 
نظريه دولت مطلقه به لحاظ محتوا ضدمدرن بود ولي به لحاظ پيامدها راه را بر 

نيستند وبه لحاظ مدرنيته هموار مي كرد.اما انديشه هاي اسالم گرايان چنين 
  گرايياسالمبراي بررسي نسبت دولت مدرن و ها هم ضدمدرن هستندپيامد

بررسي ويژگيهاي دولت مدرن ضروري است كه در ادامه بحث به آن 
  پردازيم. مي

يكي از ويژگيهاي دولت مدرن ايجاد تمايز بين حاكميت و حكومت است. اين   
باشد، در حالي كه در نظام سنتي چنين تمايزي تمايز اساساً زاده تفكر مدرن مي

. بقاي حاكميت و هرگز وجود ندارد. اين تمايز اساس دموكراسي است
كننده دموكراسي است. در حالي كه از پيشينه دگرگوني حكومت عنصر تعيين

در «سنتي قدرت و سياست در جوامع اسالمي چنين مفهومي كامالً بيگانه است. 
نظام سياسي قديم حاكميت و سلطنت و سلطان چنان به هم عجين شده بودند 

. اين تفكيك بدين )174: 1384ي، (موسو»كه تفكيك ميان آنها امكان پذير نبود
معناست كه حكومت موقتي است و از مفهوم حاكميت نشأت گرفته است كه 
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تواند سازگار باشد. تنها در صورتي ابدي است. بنيادگرايي با چنين تفكيكي نمي
توان حاكميت را از حكومت تفكيك كرد كه اعتقاد بر اين باشد كه منبع مي

ل به يك منبع ماورايي براي حاكميت، حكومت را باشند. قوحاكميت مردم مي
كند كه به جامعه و مردم پاسخگو دستخوش اميال شخصي حاكم مقتدري مي

  نيست. 
دومين ويژگي دولت مدرن تفكيك حوزه عمومي از حوزه خصوصي است.   

جايي كه تفكيك حوزه عمومي از حوزه خصوصي وجود ندارد دموكراسي هم 
درباب مسائل عمومي ممكن است و نه آزادي در امور وجود ندارد، نه گفتگو 

مربوط به حوزه خصوصي محترم است. وجه مشترك تجربه تاريخي شوروي 
سابق، اروپاي شرقي، چين، ويتنام، كوبا، مصر در دوره ناصر، با تمام 

هايي كه دارند آن است كه به تمايز حوزه عمومي و حوزه خصوصي قائل تفاوت
ه جدايي و استقالل نهادهاي جامعه مدني از دولت اعتقادي نبوده و نيستند و ب

نداشتند و ندارند. متفكران جوامع ديني هم كه با الهام از انديشه متفكران ديني 
اند، با امر تمايز قائل شدن ميان حوزه آرمان خواه در سياست جهاني ظاهر شده

). 38: 1383اند(ميرسپاسي، عمومي و حوزه خصوصي برخوردي خصمانه كرده
اي اند كه هدف آن ساختن جامعهها طرفدار سياست متعالي بودههمه اين جريان

ها به طور هماهنگي در مسير بدون طبقه و برابر و عادالنه بوده است كه انسان
كمال و تعالي حركت كنند، كه درون تفكر بنيادگرايي تحت عنوان 

  شود. وجوي سعادت از آن ياد ميجست
تئوري دولت مدرن حوزه سياسي از حوزه غير سياسي كامالً به هر حال در 

شود. چنين امري نه در سنت سياسي حاكم در دنياي اسالم وجود تفكيك مي
دارد و نه در دولت مورد نظر اسالم گرايان ممكن است. در هر دو مورد 
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سرنوشت عمومي جامعه فقط به دست حكام سياسي و رهبران سياسي و ديني 
هر گونه روايت از قدرت سياسي كه به توتاليتاريسم منجر شود  شود.داده مي

تواند با دموكراسي منطبق باشد بنا به تعريف موريس باربيه توتاليتاريسم نمي
  باشد:هاي ذيل ميداراي ويژگي

توتاليتاريسم نفي مدرنيته سياسي است زيرا دقيقاً بر رد جدايي ميان دولت و 
ي و پهنه خصوصي استوار است... جامعه و فرد جامعه مدني، ميان قلمرو عموم

هاي بشري را از اقتصاد خواهد همه فعاليتهمان دولت است. دولت توتاليتر مي
هاي و سنديكاها گرفته تا اطالعات و خرد و علم و گرفته تا انديشه و از انجمن

دانش و فرهنگ و هنر و تفريحات را هدايت يا كنترل كند. دولت توتاليتر همه 
پايد و چه در زمينه سياسي و ها را مينبرد يا آهاي فردي را از ميان ميزاديآ

نهد... اقتصادي و چه در زمينه فكري و هنري جايي به ابتكار خصوصي وا نمي
توان به دولت توتاليتر هم چون دولتي پيش مدرن نگريست كه ابزارهاي مي

  .)249: 1383(باربيه، گيردمدرن را به كار مي
ظرف الزم براي تحقق دولت مدرن، نظام دولت ملت بوده است از سوي ديگر  

كه به لحاظ تاريخي ابتدا در اروپا شكل گرفته است و سپس در تمام مناطق دنيا 
هاي گوناگوني از مليت صورت معتقد است كه برداشت باربيهتعميم يافته است. 

ها متناسب با مدرنيته سياسي بوده گرفته است كه تنها بخشي از اين برداشت
است. به عنوان مثال، قانون اساسي هند دريافتي سياسي از مليت دارد. همه افراد 

ا هها و با همستاندهند نه جماعتاند كه ملت هند را تشكيل ميشهروندان
داند. قومي، ديني يا زباني. در حالي كه تركيه ملت را پديده قومي ـ فرهنگي مي

سكوالريسم به معناي ...مشكل تركيه با كردها ناشي از همين مقوله است. 
هاست و دولت به اين ها و مستقل بودنش از آنطرفي دولت نسبت به دينبي
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دريافت سياسي از ملت،  ها ـ يعنيشود. همه اين دادهمعنا الئيك شمرده مي
دهند كه شرايط برابري شهروندان، سكوالريسم و عدم تبعيض به خوبي نشان مي

ي كافي در هند ايجاد شده است. اين كشور ي سياسي به اندازهاساسي مدرنيته
: 1383توانست دولتي مدرن مركب از شهروندان برابر تشكيل دهد(باربيه، 

312.(  
م گرايان برداشت از ملت و امت، جنبه ديني و در حالي كه در انديشه اسال

شود چرا كه اساساً در مذهبي دارد و البته به طور متناقضي هم بر آن تاكيد مي
هاي مختلف سني و شيعه در زمينه اين بافت فكري اعتقادي به برابري فرقه

ها و تضادها بيش از تاكيد بر نزديكي به اسالم وجود ندارد و تاكيد بر تفاوت
گرايان بر امت بيش از اسالمباشد ولي در همان حال ها ميمساني و يگانگيه

ملت تاكيد دارند كه البته اين موضوع هم جنبه سياسي دارد و به دنبال افزايش 
  باشد. قدرت دنياي اسالم در مقابل غرب مي

اهميت اين مقوالت در دولت مدرن، يعني تفكيك حوزه عمومي از حوزه 
اسي و سكوالر از حوزه ديني، دريافت نوين از مفهوم ملت از خصوصي، حوزه سي

اين روست كه شرايط الزم را براي تحقق دولت محدود به لحاظ قلمرو مداخله 
هاي فوق را هايي كه تفكيككند. دولتدولت در امور شهروندان فراهم مي

يرند و گها را ناديده ميهاي انسانگيرند، بالطبع بسياري از آزاديناديده مي
شوند كه بسيار گسترده و بزرگ و مسلط به هاي پيش مدرن ميتبديل به دولت

توان گفت كه تمام باشند. ازاين منظر ميتر سركوب ميهاي پيشرفتهتكنولوژي
هاي پيش مدرني هستند كه از نظام سياسي موجود در جوامع اسالمي دولت

مدل پيشنهادي اسالم گرايان  كنند. و به همان صورتابزارهاي مدرن استفاده مي
اسالم هم چيزي جز تكرار همان روند سابق در روابط سياسي و سلطه مطلق 
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دولت بر اجتماع نيست. در واقع با جابجايي بازيگران سياسي دردرون يك 
  شود. منطق و نظام فكري و سياسي، تغييري در روابط سياسي ايجاد نمي

  
  نتيجه گيري

گرايان اسالماي نظريه دولت مطلقه اروپا با انديشه هبه نظرمي رسد كه مولفه
- ي متفاوت هست وشايد انگيزهيكسان هست اما خاستگاه وپيامدهاي آن به كل

هاي تاسيس يا بيان آنها هم متفاوت هست.خاستگاه نظريه دولت مطلقه يك 
در وهله اول به عنوان جزيي از نقد   برداشت غير ديني ازدولت هست كه

سعه يافت كه فئوداليسم مبين چيزي بود كه اولمان آن را نظريه فئوداليسم تو
حركت صعودي  حكومت وجامعه خوانده است،درمقابل دولت مطلقه نمونه بارز 

كنند. احكام از باال به پايين حركت مي نظريه حركت نزولي بود كه بر اساس آن
رت سياسي در وهله بعدي اين نظريه  براي پايان دادن به تفرق وپراكندگي قد

ناشي از قدرت فئودال ها شكل گرفت ونيز به دنبال پايان دادن به جنگ هاي 
داخلي از طريق بخشيدن قدرت مطلق به حاكم بودوبراي تحقق وتوجيه اين 
برداشت،از نظريه مسيحي تمركز قدرت استفاده كرد.از اين جهات نظريه دولت 

هموار كردند. در حالي كه  مطلقه راه را براي گذر از دولت ديني به دولت ديني
در نزد اسالم گرايان تئوري دولت مطلقه بيشتر براي ايجاد دولت ديني مطرح 
گرديده است.از اين حيث بين مولفه هاي اين دوبرداشت از دولت قرابت وجود 
دارد ولي از حيث خاستگاه وپيامدها به كلي از هم ديگر متفاوت هستند.از حيث 

ه زمينه هاي تاسيس دولت جديد دراروپا را در سال پيامدها نظريه دولت مطلق
هاي بعدي همواركرد وزمينه شكل گيري دولت مدرن شد.ولي برداشت اسالم 
گرايان با وجود مولفه هاي مشترك هرگزبه دولت مدرن راه ندارد.به تعبير 
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هر چنداسالميسم با فقدان مدرنيته ي سياسي قابل توضيح هست ،اما با «باربيه:
يته ي سياسي نيز مشخص مي شود.در واقع اسالميسم وابستگي ژرف طرد مدرن

  ).312: 1383(باربيه، »وعميقي به دولت پيش مدرن نشان مي دهد.
به عقيده اسالم گرايان زيربناي همه مباحث مربوط به حكومت، شريعت الهي 
است كه ازلي و ابدي و مبين خير و خوبي مطلق بر جامعه و دولت است. كار 

  ر جامعه اساساً اجراي شريعت خواهد بود. حكومت د
مولفه كنند و آنان همچنين از ضرورت حكومت و حق الهي دولت بحث مي

كند كه بر گرا تبديل ميآن را به دولت تماميت ،هستند هايي كه براي آن قايل
كند؛ اين برداشت كه ويژگي كل نيروهاي اجتماعي در جامعه غلبه پيدا مي

نگرش اسالم گرايان است راه را براي قراردادگرايي و اصل رضايت عمومي 
كند. دولتي كه اسالم گرايان در نظر و آرمان به دنبال ساختن آن فراهم نمي
باشد. خود اين موضوع به طور بالقوه دنبال تامين سعادت انسان ميهستند، به 

- البته به نظر ميتواند قدرت فراواني به دولت وحاكم در همه امور اعطا كند. مي

تواند زمينه تحول به مفهوم گاه اسالم گرايان به دولت خود ميرسد كه اين نوع ن
اسالميسم ناخواسته مي تواند «مدرن ازدولت را فراهم كند.باز به تعبير باربيه 

نقش مهمي در درتحول سياسي جهان اسالم داشته باشد ،زيرا از ژرفا آن را 
م پلوراليسم را وارد آن مي كند...بدين سان اسالميس تجزيه وكثرت گرايي را و

: 1383(باربيه،  »يگانه انگار سهيم ميشود. در استقرار دوگانگي درجهان سنتي
312.(  

اصرار اسالم  مالي از سوي ديگران نيز مطرح شده است كه اين برداشت احت
هاي حكومت و سياست و ضرورت گرايان بر اجراي احكام با توجه به واقعيت

شود و حكومت به روند تر ميپاسخگويي به مطالبات گوناگون، هر روز كم
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  .) 76: 1380 ( حجاريان،         گردد.عرفي باز مي
تاسيس  اسي موجود در منطقه خاورميانه در زمينههاي سيسنت به نظر مي رسد

ها داراي ظرفيت بااليي نيستند و تفسيرهايي هم كه از اين سنت دولت مدرن
شود دموكراتيك نيستند. در خاورميانه نيروهاي اصلي اثر گذار در ارائه مي

دولت .يكي از راه هاي تحقق دولت مدرن را نمي پذيرندقدرت سياسي هنوز 
به دولت از از منظر تئوري هاي دولت است  رويكرد اسالم گرايان،نقد  مدرن

   كه در اين مقاله برخي از ابعاد آن مورد بحث قرار گرفت.
به نظر مي رسد مطالعه مقايسه اي بين نظريه هاي ديگر دولت چون نظريه 
ارگانيكي دولت،نظريه مكانيكي دولت،نظريه دولت مشروطه، نظريه دولت 

ولت ماركسيستي وسوسياليستي ،نظريه كثرت گرايي دولت توتاليتر،نطريه د
ن از دولت ،نظريه نخبه گرايي دولت ونظريه دولت مدرن با برداشت اسالم گرايا

رتنقيح نظري ومفهومي دولت واصالح عملي آن  در ضروري است ومي تواند د
  جوامع اسالمي موثر وكارساز باشد.
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