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چکیده

مجموعه نوشتگان در باب علم سیاست به ما نشان میدهند که دولت محوریتررین مفهروم
در مطالعه سیاست است .دولت در نظریه سیاسی کالسیک نقش مرکزی ایفا میکرد ،هر چند در
قرون میانه از مرکزیت افتاد؛ لکن ،مرکزیت یافتن مسلم دولت به سرمت هویرت دادن بره علرم
سیاست بعنوان یک رشته علمی و طرز عمل دولت در طی قرن بیستم امری شگفت انگیز بروده
است .دلیل این امر به تحوالت روش شناختی در عرصره علروم اجتمراعی ،بره خصروع علروم
سیاسی و جامعهشناسی سیاسی بر میگردد .در سراسر نیمره نسسرت قررن بیسرتم کره انقرالب
رفتاری بر علوم اجتماعی چیره بود ،مفهوم دولت عمدتا از عالم مفهومسازی رخت بر بسرته برود.
ارزش گریزی در علم سیاست و نظریه سیاسی جریان اصلی عالمان علوم سیاسری را بسصروع
در ایاالت متحده تشکیل می داد .این امر خود معلول تحوالت عمیق حوزه سیاسی و متعاقرب آن
حوزه فکری بود .پس از جنگ جهانی دوم ،آمریکا به کانون فعالیت فکرری و برروز جنرگ سررد
تبدیل شد .جنگی که رقابت سیاسی ،اقتصادی و فکری را برای توفق و برتری تشدید نمود.
واژگان کلیدی :دولت مدرن ،بوروکراسی ،سرزمینیت ،حاکمیت ،مشروعیت.
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مقدمه:
امروزه دولت تقریبا بر همه فعالیتهای مردم سایه میافکند .از آموزش و پرورش تا مدیریت
اقتصادی ،از رفاه اجتماعی تا بهداشت عمومی ،و از نظم داخلی تا دفاع خارجی ،دولت همه چیز
را شکل میدهد و کنترل میکند ،در غیر اینصورت ،مقررات وضع میکند ،نظارت میکند ،اختیار
میدهد یا ممنوع میسازد (هیوود.)128 :1392 ،
با توجه به آنچه گفته شد ،هدف از نگارش این مقاله دستیابی به یک چارچوبه نظری روشن
در پیرامون دولت مدرن است .مساله این است که با چه رویکردی میتوان دولت مدرن را مورد
مطالعه قرار داد .دیگر اینکه دولت مدرن از چه مبانی و ویژگیهایی برخوردار است و با چه
ویژگیهای نظری میتوان دولت مدرن را بهتر شناخت.
چشماندازهای نگرش به دولت طیف متنوع و گیج کنندهای را شامل میشود .در علوم
اجتماعی از سه دیدگاه بسیار متفاوت به دولت نگریسته شده است .نسستین آن نگرش
ایدئالیستی به دولت است که در نوشتههای «هگل» به کار رفته است .اندیشههای هگل درباره
حکومت را باید در پیوند با مقدمات دستگاه منطقی و مابعدالطبیعی وی درک کرد .مقدمه اول
این است که «آنچه واقعی است ،عقلی است» و مقدمه دوم این است که « فقط کل حقیقی »
است (لنکستر .)1160 :1376،هگل دولت مدرن را نشاندهنده آخرین مرحله تحقق «عقل»
میدانست ،به این دلیل که خانواده و اعضای مدینه را به هم پیوند میدهد و از رهگذر این پیوند
«حیات عقالنی آزادی خود -آگاه» را به وجود میآورد .یکی از ویژگیهای چنین دولتی
« برقراری وحدت ملی کشور بر اساس واژگونی نظام خانسانی و سلسله مراتب امتیازات فئودالی»
است .دولت مدرن در پی این امر آزادی و برابری در برابر قانون را به ارمغان میآورد و ملتی
جدید خلق میکند (جهانبگلو .)39 :1379 ،بنابراین ،دولت ،کلی است که بر افزایش (حقوق)
صحه میگذارد و از آنها حفاظت میکند ،و اجزاء به این کل حیات میبسشند و چون اجزاء
واقعیتشان را تنها در این کل مییابند ،پس کل ،حقیقت است (جهانبگلو .)39 :1379 ،این
حقیقت دیدن دولت به یک تقدس انتقاد ناپذیر از دولت منجر میشود و اخالقی دیدن دولت
باعث میشود که نتوان بین نهادهایی که بسشی از دولت هستند و نهادهای بیرون از دولت
تفاوت گذاشت.
دومین نگرش ،نگرش کارکرد گرایانه به دولت است .در این نگرش به نقش یا هدف
نهادهای دولت توجه میشود .تاکید اصلی این رویکرد ،معطوف به حافظ نظم بودن دولت مدرن
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است .دولت از این منظر مجموعهای از نهادهاست که ثبات اجتماعی را حفظ میکنند (هیوود،
 . )129 :1392در اندیشه های مارکسیستی دولت به منزله ابزار طبقه حاکم ،به واسطه مالکیت و
سلطه این طبقه بر وسایل تولید در نظر گرفته میشود (باتامور .)331 :1388،مهمترین کارکرد
دولت در شراکتش با طبقه مسلط اقتصادی این است که ستیز طبقاتی را سامان بسشد و نظم
اجتماعی را تضمین کند و از حاکمیت طبقاتی -تضمین بقای دراز مدت نظام سرمایهداری -دفاع
کند (باتامور .)333 :1377،اشکال این رویکرد این است که تمام نهادهای حافظ نظم (مانند
خانواده ،رسانههای جمعی ،اتحادیههای کارگری و کلیسا) را به خود دولت پیوند میزند
(هیوود .)129 :1392،به دلیل همین انتقادات ،اکثر دانشمندان علم سیاست ترجیح میدهند از
رویکرد سازمانی در تعریف و تحلیل دولت مدرن استفاده کنند.
رویکرد سازمانی دولت را دستگاه حکومت کردن در گستردهترین معنای آن میداند :یعنی
به منزله مجموعهای از نهادهایی که «عمومی» شناخته میشوند؛ چرا که مسئول سازماندهی
جمعی زندگی اجتماعیاند و به هزینه عموم مردم (به وسیله مالیات ستانی) تاسیس شدهاند.
برتری این تعریف آن است که بین دولت و جامعه مدنی به روشنی تفاوت میگذارد .دولت طبق
این دیدگاه از نهادهای گوناگون حکومت تشکیل میشود :دستگاه اداری ،ارتش ،پلیس ،دادگاهها،
صنایع ملی شده ،سیستم تامین اجتماعی و مانند آنها .چنین نگرشی این امکان را فراهم
میسازد که خاستگاه دولت مدرن را اروپای سدههای پانزدهم و شانزدهم بدانیم که پس از
عهدنامه وستفالیا در سال  1648مدون شد ،و همه نهادهای دیگر اعم از روحانی و غیر روحانی
تابع آن شدند (هیوود.)129 -130 :1392،
بنابراین نگارنده معتقد است ،دولت مدرن را باید به مثابه یک سازمان سیاسی مورد بررسی
قرار داد تا با تعریف کردن اجزاء آن به چیستی (مبانی ،کارکرد ،ماهیت و ویژگیها) دولت مدرن
پی برد و از پیچیدگی و ابهاماتی که در تعریف از دولت به وجود میآید کاست.
روش تحقیق در این مقاله بر مبنای روش توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری دادهها
کتابسانهای یا اسنادی است .روششناسی این پژوهش نیز بر مبنای روششناسی کیفی با تاکید
بر دادههای تاریسی ،اسنادی با رویکردی تاریسی ،جامعه شناختی و سازمانی است.
ساخت نظری دولت مطلقه مدرن:
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مفهوم دولت در علوم اجتماعی و به طور ویژه علم سیاست مفهومی پیچیده است .دولت
عالیترین مظهر رابطه قدرت و حاکمیتی است که در همه جوامع وجود داشته (بشیریه:1380،
 .)24لکن دولت تحولی تدریجی در طول تاریخ داشته و از دولتهای قبیلهای که در جوامع پدر
ساالر که دارای سازمان و اقتدار بودند ولی سرزمین وسیع یا جمعیت زیادی نداشتند آغاز شده
است .امپراطوریهای شرقی ،دولت شهرها ،نظام سیاسی روم و دوران حکومتهای فئودالی،
انواع دولتهای پیشامدرن هستند (عالم .)218-224: 1374 ،در یک تقسیمبندی دیگر آنتونی
گیدنز از دولت– شهرها ،نظامهای فئودالی ،فرمانروییهای پاتریمونیال و امپراتوریهای
بوروکراتیک به عنوان دولتهای پیشامدرن نام میبرد ( .)Giddens,1985,p.35در سیر
تحوالت تاریسی انواع دولت های پیشا مدرن جای خود را به دولتهای مطلقه مدرن سپردند و
بیشتر دولتها در جهان امروز به دولت -ملت تبدیل شدندKeither.chimene, ( .
.)2007,p.3
دولتهای ملی مدرن تحت یکرشته عوامل از جمله نهضت اصالح دینی و سپس جنگهای
گسترده بین دول اروپایی شکل یافتند .نهضت اصالح دینی به رهبری لوتر که در مسالفت با
امپراتوری مسیحی کاتولیک شکل گرفته بود ،برای درهم شکستن مسالفت روحانیون و اجرای
اصالحات مذهبی دست به دامان قوای دنیوی یعنی شاهزادگان آلمان شد و بدین وسیله از دولت
دعوت کرد تا رسما بر امور دین نظارت نماید (پالمر .)135 :1386،این فقط محدود به کشور
آلمان نمیشد و بسیاری از کشورها از جمله انگلستان جهتگیریهای وفاداری هویتی خود را از
هویت مسیحی کالن به یک هویت ملی مسیحی که در آن وفاداری به شاه مطلقه به عنوان
مظهر قدرت و نگاهدار امنیت و رفاه مردمان انتقال دادند ( .)Claydon,1998,p.33طی قرن
شانزدهم مباحث مذهبی درباره حاکمیت پاپ و نقش حقوقی کلیسا بتدریج رنگی غیر دینی
یافت .انتقال صفات و ویژگی های کلیسای قرون وسطی و دستگاه پاپ به پادشاهان غیر دینی به
نحوی کامل در دوران جنبش اصالح دین صورت گرفت .نقش این جنبش در ایجاد زمینه
پیدایش دولت مطلقه مدرن به چند دلیل موثر بوده است .نسست درهم شکستن جنبش استقالل
کلیسا به عنوان جماعت مومنان .همچنین محدود شدن اقتدار اجبار آمیز به پادشاهان و حکام .از
نظر لوتر همه میبایستی تابع قدرت حکام غیر دینی باشند (وینسنت .)81 :1381 ،تحوالت
تاریسی که به ظهور دولتهای مطلقه مدرن در اروپا انجامید پیچیده بودند .جدال میان شاهان و
بارونها بر سر قلمرو اقتدار مشروع ،شورشهای دهقانی علیه بار سنگین مالیات و تعهدات
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اجتماعی ،گسترش دادوستد و تجارت و مناسبات بازار ،شکوفایی فرهنگ نوزایی همراه با
عالقمندی دوباره به اندیشههای سیاسی کالسیک ،تغییرات فناوری به خصوع فناوریهای
نظامی ،تحکیم پادشاهیهای ملی (به ویژه در انگلستان ،فرانسه و اسپانیا) ،کشمکشهای
مذهبی و به مبارزه طلبیدن دعاوی جهانی کاتولیسیسم ،و مبارزه میان کلیسا و دولت همگی در
این فرآیند نقش ایفا کردند (هلد.)50 :1386 ،
بین قرون پانزده تا هجده ،نسستین دولتهای مدرن که در اروپا تکوین یافتند دو نوع رژیم
متفاوت را نمایندگی میکردند .نسستین آنها شامل فرانسه و آلمان که به وسیله حاکمان مطلقه
و گستره بوروکراسی دولتی شناخته میشدند و دیگری شامل بریتانیا میشد با مشسصه حکومت
مشروطه پارلمانی بدون بوروکراسی متمرکز و ارتش منظم دائمی ( .)Ertman,1997,p. 6این
نوع حکومتها قدرت اصلی خود را در سرزمین جغرافیایی مشسصی متمرکز نمودند .ایجاد
فضای سیاسی سرزمینی ،به شیوههای جدید حکمرانی و نظامهای جدید مهم سیاسی انجامید و
در نهایت به نهادینه شدن حکومت سرزمینی (دولت ملی) انجامید (اپللو .)117-119 :1389،به
طور کلی حکومت مطلقه ،روایتگر شکلگیری نوعی دولت مبتنی بر پایههای زیر بود :جذب
واحدهای سیاسی کوچکتر و ضعیفتر در ساختارهای سیاسی بزرگتر و قویتر؛ تحکیم توانایی
فرمانروایی بر یک قلمرو سرزمینی متحد؛ استقرار نظام منسجمی از نظم و قانون در سراسر یک
قلمرو؛ پیاده کردن حکومتی با یگانگی ،پیوستگی ،حسابگری و کارآمدی بیشتر توسط یک رهبر
واحد حکومتی؛ و تکوین شمار نسبتا معدودی از دولتها که به مبارزه قدرت پایانناپذیر ،رقابتی و
مساطرهآمیز مشغول بودند (هلد.)51 :1386،
«پری اندرسون» در کتاب«تبارهای دولت استبدادی» ظهور دولتهای مطلقه را متعلق به
قرن شانزدهم در غرب میداند ،که گسستی قطعی با صورتبندیهای اجتماعی ،سیاسی قرون
وسطی ایجاد کرد (اندرسون .)21 :1390 ،از نظر او برای درک تاریخ اجتماعی اروپا درکگذار از
فئودالیسم به سرمایهداری تعیین کننده است .حکومتهای مطلقه به ایجاد ارتشهای ثابت،
بوروکراسی دائمی ،مالیاتبندی ملی ،قانون مدون و نطفههای بازاری یکپارچه ،دست زدند
(اندرسون .)23 :1390 ،این حکومتها ،برای افزایش قدرت متمرکز خود قانون حقوق روم را
اقتباس کردند که از دو بسش تشکیل شده بود؛ )1قانون مدنی ،که معامالت اقتصادی شهروندان
را تنطیم میکرد؛ و )2حقوق عمومی که بر مناسبات سیاسی بین دولت و اتباع آن حاکم بود .این
قانون قدرتمندترین سالح فکری موجود برای ادغام منطقهای و مرکزیت اجرایی توسط
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حکومت های مطلقه بود .در این میان قضات چیره دست که کارکنان دستگاه اجرایی دولتهای
مطلقه را تعیین میکردند ،مجریان متعصب مرکزگرایی سلطنتی در تکوین دولت مطلقه مدرن به
شمار میآمدند .اگر چه نو آوریهای نهادی دولت مطلقه دفعتا دولت مدرن را به وجود نیاورد
(مثال برخی تفاوتهای کارکردی میان ارتش مدرن و ارتش دولتهای مطلقه وجود داشت) لکن
در نوشتگان پیرامون دولت مطلقه این موضوع نشان داده شده که حکومت مطلقه ،پیشتاز ارتش
تسصصی است (اندرسون .)37-40 :1390،تحول دیگر در گسست و گذار از فئودالیسم به عصر
مدرن ،تکوین دیپلماسی به شکل نوین آن در عصر دولتهای مطلقه بود .به گفته اندرسون
«دیپلماسی زادنشان نازدودنی دولت رنسانس است و با ظهور آن نظام دولتی بینالمللی در اروپا
زاده شد» .منطقهگرایی عصر فئودالیته امکانی برای ظهور نظام دیپلماتیک رسمی باقی
نمیگذاشت ،زیرا هیچ نوع شریک یکدست یا مشابهی وجود نداشت .تمرکز قدرت سیاسی و
یکدست کردن نظامهای حقوقی فرایند شکلگیری هویت ملی و ناسیونالیسم را در سالهای بعد
فراهم کرد (اندرسون.)52-56 :1390،
گسست بین دنیای قدیم و دنیای جدید در گذار از امپراتوریهای مسیحی به رهبری پاپ به
دولت مطلقه مدرن از منظر اندیشه سیاسی نیز شایان توجه است .در این میان ،اندیشههای
نیکولو ماکیاوللی ( ،)1469-1527دارای اهمیت است .او با تاکید بر تمرکز قدرت ،عنصر
سرزمینی و ارتش ملی ،حس میهن پرستی مدرن را القا میکند (فاستر .)493-498 :1376،از
نظر ماکیاوللی دولت مظهر وحدت سیاسی است که ساختار قدرت آن در اعمال حاکمیت رئیس
دولت تجلی مییابد .وحدت سیاسی هدف نهایی دولت است (جهانبگلو .)44 :1378،ماکیاوللی
تنها وظیفه حاکم را رعایت منافع ملت و سلطه سلطنتی میداند و در این راستا جنگ را در جهت
تحکیم و تحصیل قدرت مشروع تلقی میکند (ازغندی .)28 :1395 ،ماکیاوللی در جای جای دو
اثر مشهورش (ماکیاوللی )1374،و (ماکیاوللی )1377 ،در ارتباط با وحدت ملی کشور و نقش
قدرت حاکم و توصیه به آمادگی برای جنگ و تبعیت از اصول نظامی صحیح و استفاده از ارتش
ملی ،توصیههای فراوانی دارد .با این نگرش ،ماکیاوللی پی بنای اندیشه مدرن را گذاشت و پس
از او ،هابز بنای با شکوه آن را بر افراخت .هابز معتقد بود انسان اقتدار مدنی را میآفریند و تابع
آن میشود .انسان سازنده دولت است ،همچنین دولت را بر اساس الگوبرداری از جایی یا اتکا به
عقلی بیرون از عقل خود نساخته است (پوالدی .)46-50 :1380 ،هابز به دنبال توجیه عقالنی
دولت مدرن است .او تصویری تاریک و غم انگیز از وضعیت طبیعی بشر ترسیم میکند .انسانها
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تقریبا در قدرتهای طبیعی بدنی و ذهنی با یکدیگر برابرند .این برابری منجر به این میشود که
امید رسیدن به اهداف باال بگیرد .بنابراین اگر دو نفر یک چیز را بسواهند ،نمیتوانند از آن لذت
ببرند ،متعاقبا دشمن یکدیگر شده و در رقابتی تنگاتنگ برای کسب کاال ،قدرت و افتسار،
وضعیت جنگ همه علیه همه به وجود میآورند .در اینجاست که وجود دولت الزم میشود
(.)Kenny,2012:712-713
هابز در شاهکار خود«لویاتان» ،در باب دولت مدرن چنین مینویسد:
«...تنها راه تاسیس چنین قدرت عمومیکه بتواند آدمیان را از هجوم بیگانگان و از آسیبهای
یکدیگر محفوظ بدارد و از ایشان چنان حراست کند که بتوانند از طریق کوشش خود و به واسطه
ثمرات ارض خودشان را تغذیه نمایند و به خوبی و خوشی زندگی کنند ،این است که تمامی
قدرت و توان خود را به یک تن و یا به مجمعی از کسان واگذار کنند تا آنکه از طریق شیوه
اکثریت آرا ارادههای مستلف آن ها را به یک اراده تبدیل کند :و این بدان معنی است که آنها
یک نفر یا مجمعی از افراد را منصوب کنند که نماینده ایشان باشد؛ و هر کس همه اقداماتی را
که چنین نمایندهای در امور مربوط به صلح و امنیت عمومی راسا یا به واسطه انجام دهد چنان
بپذیرد که گویی خود عامل آن بوده است و بدین طریق اراده خود را به اراده او و رای و نظر خود
را به رای و نظر او تسلیم کند .این خود چیزی بیش از اجماع و یا توافق است؛ یعنی در واقع
وحدت همگان در یک شسص است که به موجب عهد و پیمان همه با یکدیگر و به شیوهای
انتساب میگردد که گویی در عقد آن هر کسی به دیگری چنین میگوید :من حق خود به
حکومت بر خویشتن را به این شسص و یا به این مجمع از اشساع وا میگذارم و همه اعمال او
را بر حق و جایز میدانم ،به این شرط که تو نیز حق خود را به او واگذار کنی و به همان نحو
تمام اعمال وی را بر حق و جایز بدانی .وقتی این توافق صورت بپذیرد ،جماعتی که بدین شیوه
در یک شسص وحدت مییابد دولت و یا به التین CIVITASخوانده میشود .و این به معنی
تکوین و ایجاد همان لویاتان و یا خداوند میرایی است که آدمیان در سایه اقتدار خداوند جاویدان،
صلح و آرامش و امنیت خویش را مدیون او هستند .زیرا حاکم به موجب اقتداری که از جانب
آحاد مردم در کشور به او واگذار شده ،از چنان قدرت و قوتی برخوردار است که میتواند با تکیه
بر هول و هیبت آن ،اراده همگان را به حفظ صلح در داخل و تعاون بر ضد دشمنان در خارج
معطوف کند .و جوهر دولت در او ظاهر میشود و دولت (در مقام تعریف) عبارتست از شسصی
که جمع کثیری از آدمیان به موجب عهد و پیمان با یکدیگر خودشان را یک به یک مرجع اعتبار
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و جواز اعمال او ساختهاند تا اینکه او بتواند تمامی قوا و امکانات همه آنها را چنانکه خود
مقتضی میبیند ،برای حفظ آرامش و امنیت و حراست عمومی به کار ببرد .حامل این نقش،
حاکم خوانده میشود که صاحب قدرت حاکمه به شمار میرود و همگان اتباع او هستند»
(هابز.)192 :1384،
پیش از هابز ،ژان بدن ،متاثر از حقوق رم باستان ،حوزه اقتدار پادشاه را به معنای قدرت
عمومی اجبار در قلمرو سرزمینی معین تعریف میکرد .او در تعریف« ،حاکمیت» را «قدرت
فائقه»ای میداند که بنیان کشور بر آن استوار است  ...قلمرو سرزمینی ،هر گسترهای که داشته
باشد «اتحادیه مردمی است که تحت فرمانروایی قدرتی فائقه زندگی میکنند» (طباطبایی:1393،
 .) 22حاکمیت قدرت مطلقه و دائم ...حکومت یک اجتماع است .آن عنصر اصلی که یک اجتماع
سیاسی را از سایر سازمانها و یا جوامع بشری ممتاز میکند .از نشانههای حاکمیت ،قدرت وضع
قوانین عمومی و خصوصی برای مردم است مانند «حق اعالن جنگ و عقد پیمان صلح ،حق
دادرسی و رسیدگی نهایی در مورد احکام صادره همه دادرسان ،حق عزل و نصب همه صاحب
منصبان و وزیران ،حق وضع مالیات ،تامین هزینههای درباری و دولتی از رعایا و نیز معاف
کردن آنان از پرداخت مالیات و خراج ،حق افزودن یا کاستن ارزش پول جاری ،حق تقاضای
ادای سوگند وفاداری از همه رعایا و بندگان درگاه( »...جونز.)62-67 :1376،
در اندیشه ماکیاوللی ،هابز و بدن خطوط کلی چارچوبه دولت مطلقه مدرن مشسص گردیده
که عبارتند از :تاکید بر سرزمین و ارتش ملی و وحدت سیاسی تحت سایه یک حکمران قدرتمند.
به عبارتی در نظریه ماکیاوللی که در کتاب «شهریار» تشریح شده از مفهوم دولت به عنوان یک
واحد سرزمینی دارای حاکمیت نام برده شده است (مک لین .)777 :1381،گسست کامل از
سیاست سنتی در نظریه هابز در زمینه مشسص ساختن حوزه قدرت دولتی جدا از جامعه به
عنوان قدرت برتر و حاکم و همچنین تاکید بدن بر حاکمیت به عنوان تنها قدرت فائقه و برتر
درون مرزهای سرزمینی که از اختیار وضع قانونگزاری انحصاری در چارچوبه سرزمینی برخوردار
است ،مشهود است.
از سوی دیگر ،تحوالتی در تاریخ نظام دولتها رخ داد که برای ریشهیابی دولت مدرن بسیار
مهم میباشند .آن تحوالت عبارتند از:
 .1سازگاری فزاینده مرزهای سرزمینی با یک نظام حکومتی یکدست؛
 .2ابداع سازو کارهای جدید قانونگذاری و اجرای قانون؛
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 .3متمرکز شدن قدرت اداری؛
 .4تغییر و گسترش مدیریت مالی؛
 .5رسمیت پیدا کردن مناسبات دولتها از رهگذر تکوین دیپلماسی و نهادهای دیپلماتیک؛ و
 .6تشکیل یک ارتش دائمی (هلد.)53 :1386،
به گفته گیدنز این تغییرات منجر به گسستی شد که جهان مدرن را از دوره قبلی مجزا
میساخت ( .)Giddens,1985,p. 93این نوع حکومت در فرایند خود نوعی از دولت سازی را
به حرکت درآورد که به کاهش تنوع اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در داخل هر یک از دولتها
و گسترش این تنوع در میان آنها منجر شد .از نظر تاریسی میتوان گفت دولت مطلقه
نزدیکترین منشاء دولت مدرن محسوب میشود ،که با فشرده و متمرکز کردن قدرت سیاسی،
راه را برای نظام دنیوی و ملی قدرت هموار کرد .به عالوه ،دولت مطلقه مدرن با طرح ادعای
انحصاری اقتدار حکومتی همه نیروهای رقیب را از میدان مبارزه به در کرد (هلد.)53 :1386 ،
ساخت دولت مدرن:
در گذار از دولت مطلقه به دولت مدرن رویدادهایی چون انقالب انگلستان ( )1640-1688و
فرانسه ( )1789تاثیرگذار بودند ،لکن در این گذار خود دولت مطلقه در تکوین حاکمیت سیاسی
مدرن نقش عمدهای داشته است .یکی از عوامل عمده شکلگیری دولتهای مدرن تاثیرات
ژئوپلیتیکی و تحوالت درونی دولتهای اروپایی بود.
معروفترین و اثرگذارترین تعریف از دولت مدرن متعلق به ماکس و بر جامعهشناس سیاسی و
مورخ اقتصادی آلمانی است .او در یک سسنرانی به نام «سیاست بعنوان حرفه» عصاره اندیشه
خود را در باب دولت مدرن بیان کرد .از نظر وبر «دولت (مدرن) اجتماعی انسانی است که (به
طور موفقیتآمیز) ادعای استفاده مشروع از خشونت فیزیکی در میان یک سرزمین معین را دارد»
 (Gerth,Mills,1946: 78).او معتقد بود یک تشکیالت سیاسی و در راس آن دولت دارای
ویژگی هایی از جمله کاربرد خشونت ،وجود یک سازمان سلسله مراتبی و همچنین داشتن یک
قلمرو جغرافیایی مشسص است .وبر مسصوصا بر ویژگیهای نهادی و سازمانی دولت مدرن
تاکید میکند (وبر .)89 :1376 ،او در مورد ویژگیهای صوری دولت مدرن معتقد است:
«(...دولت مدرن) دارای نظامی قانونی و اداری است که قانونگذار آن را تغییر میدهد.
فعالیت تشکیالت سازمان یافته اداری ،که خود از طریق قانون ضابطه گذاری شده است ،به نظام
◊ 141

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و سوم ،تابستان1397

فوق معطوف است .این نظام مدعی اعتبار اجباری است .این مدعی فقط شامل شهروندانی
نمیشود که بیشتر آنان عضویت خود را از طریق تولد به دست آوردهاند ،بلکه تا حد زیادی شامل
کلیه کنشهایی نیز میشود که در حوزه اقتدارش صورت میپذیرد .بنابراین دولت (کشور) یک
تجمع اجباری با مبنایی جغرافیایی است .استفاده از زور فقط زمانی مشروع است که دولت آن را
اعمال و یا تجویز کرده باشد ... .ادعای استفاده انحصاری از زور همان قدر برای دولت مدرن
اساسی است که حوزه اقتدار اجباری و وجود سازمان دایمی برای آن بنیادی است» (وبر:1384 ،
.)92-95
پروفسور جانفرانکو پوجی در اثر خود بنام« تکوین دولت مدرن» ،دولت مدرن را چنین
توصیف میکند:
«دولت مدرن را شاید بتوان بهتر از هرجا در مجموعه پیچیدهای از ترتیبات نهادی مشاهده
کرد که به وسیله فعالیت مداوم و منظم افرادی جریان مییابد که پستهای اداری را در اشغال
دارند .دولت به عنوان سرجمع آن ادارات ،کار حکومت بر جامعه مقیم در یک محدوده ارضی را
به خودش اختصاع میدهد ،از طریق قانون و … در عمل تسهیالت و تاسیسات موجود و الزم
برای تحقق آن موضوع را به انحصار خود در میآورد و… منحصرا و فقط به همان مقوله در
شکلی میپردازد که با توجه به منافع خاع او و قوانین عملی آن ،برایش متصور است»
(پوجی.)17 :1377،
میتوان گفت دولت مدرن دارای سرزمین و مرزهای معین است که کنترل انحصاری یا
«حاکمیت» بر آن دارد .این دولت همچون کارگزار سیاسی برتر نسبت به نهادهای دیگر است و
نقش و میزان قدرت دستگاههای دیگر را تعیین میکند .هیچ سازمانی ادعای رقابت برای
حکمرانی در برابر دولت را ندارد .انحصار ابزارهای زور نیز در دست دولت بوده و دولت تعیین
میکند که چه کسی نیروهای مسلح را در اختیار بگیرد .همچنین کنترل انحصاری در استفاده از
خشونت خارجی نیز بر عهده دولت است .اعالن جنگ علیه دولتهای دیگر تنها توسط دولت
انجام میپذیرد .دولت های مذبور متقابال یکدیگر را مورد شناسایی قرار میدهند .دولتهای
مدرن ،نظامی از دستگاههای اداری یکپارچه در سراسر سرزمین خود دارند .در این دولتها
تفکیک مشسصی بین امور شسصی حاکم از امور دولتی و امور خصوصی مشروع شهروندان از
امور عمومی وجود دارد (هرست.)280 :1388 ،
پیرسون با الهام از نظریات ماکس وبر ،ویژگیهای زیر را برای دولت مدرن بر میشمارد:
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 .1انحصار کنترل ابزار خشونت؛
 .2سرزمینی بودن؛
 .3حاکمیت؛
 .4حکومت بر پایه قانون اساسی؛
 .5قدرت غیر شسصی؛
 .6بوروکراسی عمومی؛
 .7اقتدار /مشروعیت؛
 .8شهروندی؛
 .9مالیات ستانی (.)Pierson,2011,p. 6
انحصار کنترل بر ابزار خشونت
وبر در تعریف مشسصات دولت ،اهمیت زیادی برای کنترل بر ابزار خشونت قائل بود .پیش
از او ،توماس هابز کسی که بسیاری او را نسستین تئوریسین دولت مدرن میدانند ،به کار گیری
عنصر خشونت را توسط دولت برای جلوگیری از جنگ داخلی الزم میدید .از نظر هابز افراد به
تاسیس یک قدرت عمومیبر فرازشان برای محافظت آنها از ترس و هدایت اعمالشان در
ارتباط با منفعت مشترک نیاز دارند و برای این کار قدرت و زور همراه با وحشت متعلق به آن
توسط لویاتان الزم است (.)Pierson,2011: 7
نویسندگان متعلق به سنت مارکسیستی اهمیت دولت را به عنوان خشونت سازمان یافته
بیان کردهاند ،لکن تاکید آنها به تقسیم جوامع به طبقات متساصم و ناسازگار است .فردریک
انگلس ( )1820-1889نگرش مارکسیستی کالسیک را در باره دولت اینگونه مفصلبندی
میکند:
«دولت به هیچ وجه نیرویی نیست که از خارج به جامعه تحمیل شده باشد .و نیز دولت،
برخالف ادعای هگل" ،تحقق ایده اخالق" و "نمودار و تحقق عقل" نیست .دولت ،محصول
جامعه در پله معینی از تکامل ان است؛ وجود دولت اعترافی است باین که جامعه سر در گم
تضادهای الینحلی با خود گردیده و به نیروهای متقابل آشتی ناپذیری منشعب شده است که
خالع از آن در ید قدرتش نیست .برای اینکه این نیروهای متقابل یعنی این طبقات دارای
منافع اقتصادی متضاد ،در جریان مبارزهای بی ثمر ،یکدیگر و خود جامعه را نبلعند ،نیرویی که از
شدت تصادمات بکاهد و آن را در چارچوب "نظم" محدود سازد .همین نیرویی که از درون
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جامعه برون آمده ولی خود را مافوق آن قرار میدهد و بیش از پیش از آن دوری میکند ،دولت
است» (به نقل از :لنین )7 :و (.)Engels,1978,p. 752
از نظر مارکس جامعه معاصر ،جامعه سرمایه داری است که در آن روابط نابرابر اجتماعی و
طبقاتی بین پرولتر ها که فاقد مالکیت ابزار تولید هستند و بورژوازی به عنوان طبقه صاحب ابزار
تولید ،برقرار است؛ و در این میان دولت چیزی بیش از کمیته ادارهی زندگی بورژوازی نیست.
همین دولت قدرت ملی سرمایه بر کار است و نیروی سرکوبگر همگانی است که برای بردگی
اجتماعی سازمان یافته است ،و باید استبداد طبقاتی را مستحکم کند (احمدی-501 :1379 ،
 .) 500این نگرش در باب دولت در سایر آثار مارکس که به نوعی به دولت اشاره داشته نیز به
چشم میخورد (مارکس.)1377،1379،1392،
در نهایت ،موریس بحث ارتباط دولت مدرن و خشونت را اینگونه جمع بندی میکند« :دولت
مدرن صورتی از سازمان سیاسی است ،با درجه باالیی از تمرکز ابزارهای مدیریت و کنترل .از
لحاظ نظری دولت ها در قلمرو خود دارای قدرت عالیه هستند و ادعای انحصاری استفاده از اجبار
مشروع را دارند» (.)Morris,1998,p. 14
اصل سرزمینی بودن
گرچه همه دولتها مدعی حاکمیت بر سرزمینی هستند ،اما تنها با نظام دولتهای مدرن
است که مرزهای دقیق تثبیت میشوند (هلد .)59 :1386،دولتهای سنتی دارای «سرحد»
بودهاند نه «مرز» .امروزه دولت وقتی معنی مییابد که مرز داشته باشیم .دستگاه سیاسی ملت با
مرز معنی پیدا میکند (گیدنز .)85 :1384 ،دولت مدرن بیش از هر چیز یک موجودیت جغرافیایی
یا جغرافیای سیاسی است .دولتها به طور فزآیندهای به وسیله تصرف کردن مکان فیزیکی
ادعای انحصاری اقتدار مشروع را دارند .این اصل به عنوان یک شرط دولت بودن توسط بسیاری
از نویسندگان مورد تاکید واقع شده .بر خالف دولتهای سنتی ،دولتهای مدرن در نظامی از
دولتهای رقیب زندگی میکنند که به دولت  -ملت یا دولتهای ملی نامبر دارند (هویت
دولتها به وسیله ملتهایشان شناخته میشود) .امروزه نظام بینالملل به طور فزآیندهای شامل
دولت -ملتهاست (.)Pierson,2011,p. 9-10
در مقام تعریف ،سرزمین ،اصطالحی است که معموال به بسشهایی از مکان که به وسیله
افراد ،گروههای اجتماعی یا سازمانها و به طور عمده توسط دولت مدرن اشغال شده است ،اشاره
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میکند ...برخی از ابعاد زندگی اجتماعی و قدرت اجتماعی در سرزمین به هم میپیوندند :عناصر
مادی مانند زمین ،عناصر کارکردی مانند کنترل مکان و ابعاد نمادین مانند هویت اجتماعی
(.)Passi,2007,p. 109
برخی اصل سرزمینی بودن را بعنوان یک استراتژی که انسان برای کنترل مردم و اشیاء به
وسیله کنترل مکان به کار میگیرد تعریف میکنند .این اصل یک ابزار موثر برای جسمیت دادن
و غیر شسصی کردن قدرت است .این بطور ویژه در مورد دولت مشهود است ،که از اصل
سرزمینی بودن برای کنترل شهروندان و ارتباطات خارجی آنها بهرهبرداری میکند .این کنترل
به وسیله استفاده از هر دو قدرت فیزیکی و نمادین (ایدئولوژیها) رخ میدهد .اصل سرزمینی
بودن در سطح اجتماعی ابزاری است برای نظم دادن به همگرایی اجتماعی .سرزمینی بودن در
تعریف روابط اجتماعی و موقعیت در میان یک قلمرو که عضویت را در یک گروه تعریف میکند
بسیار مهم است .این اصل سه کار عمده انجام میدهد:
 .1شامل شکلی از طبقهبندی به کمک مکان است .به طور مثال طبقهبندی مردم و اشیاء از
طریق موقعیت شان در مکان.
 .2بر مبنای ارتباطات و به ویژه ارتباطات مرزها است.
 .3سرزمینی بودن به عنوان جزئی از قدرت ،نه فقط وسیله تولید و باز تولید نظم اجتماعی
است ،بلکه وسیله خلق و ابقاء زمینه جغرافیایی است که از طریق آن جهان را تجربه و معنا
سازی میکنیم (.)Passi,2007:,p.111-112
اصل سرزمینی بودن ارتباط مستقیمی با مفاهیم ملت ،ملت گرایی و دولت ملی پیدا میکند و
جا دارد در اینجا درباره این مفاهیم توضیحاتی ارائه کنیم .تعاریف متعددی از ملت تاکنون ارائه
شده یکی از مهمترین این تعاریف متعلق به ارنست رنان متفکر و مورخ فرانسوی است .بر طبق
نظر رنان ،ملت یک اصل روحی و معنوی است .وجودش مساوی همبستگی است ،زاییده
فداکاری است .چه در گذشته ،چه در آینده .بر مبنای وجود نوعی گذشته مشترک که تجربه پذیر
است و بر تمایل به ادامه زندگی مشترک تاکید دارد .وجود ملت به معنای رای روزانه همگان به
ادامه هستی آن است (رنان .)340 :1377،دیوید میلر نیز معتقد است ملت اجتماعی است که
بواسطه باور مشترک و تعهد متقابل ساخته شده؛ در طول تاریخ تداوم داشته؛ دارای خصوصیات
خاع خود است؛ باسرزمین خاع ارتباط داشته؛ از اجتماعات دیگر بواسطه فرهنگ عمومی
متمایزش تفکیک شده است ( قوام و زرگر .)42 :1389،ملی گرایی یا ناسیونالیسم ،حالتی ذهنی
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است که در آن وفاداری برتر افراد متوجه دولت -ملت است .یک وابستگی عمیق به میهن،
سنتهای بومی و بر مبنای اقتدار سرزمینی (.)Kohn,1965,p. 9
دولت ملی هویت مسلط عصر مدرن است .به گفته آنتونی گیدنز «در اکثر زبانها ،هنگامی
که ما از جامعه سسن میگوییم در واقع اشاره به دولت ملی داریم» ( قوام و زرگر.)50 :1389 ،
در تعاریف متعددی که در نوشتگان پیرامون مفاهیم دولت ،دولت مدرن ،دولت -ملت آمده است
دولت ملی یا مدرن را اینگونه تعریف کردهاند:
«دولت بعنوان مجموعهای از نهادها ،مقامات ،کارمندان تعریف میشود؛ کسانی که توانایی
گرفتن تصمیماتی الزامآور راجع به اقتدار برتر برای واداشتن یا تسلیم مردم به اطاعت یا
فرمانبرداری در یک قلمرو جغرافیایی مشسص را دارا هستند» ( .)Munroe,2002,p. 37در
دائرة المعارف جامعهشناسی ذیل عنوان دولت -ملت آمده است« :دولت یک واحد سیاسی است
که مرزهایش با توزیع سرزمینی یک ملت منطبق یا تقریبا منطبق شده است ( Ritzer,2007,p.
 .) 3142طبق گفته موریس ظهور مفهوم مردم پاسسی به پرسش «مرزها» بود .دولت و مردم در
دولت -ملت یکی میشوند و مردم هستند که مرزها را تعیین میکنند .در نهایت دولت آرزوها و
خواستهای یک ملت را مفصلبندی میکند و از این طریق دولت ملی دارای مشروعیت
میشود (.)Morris,1998,p. 230-240
حاکمیت
حاکمیت یا به تعبیر ژان بدن - ،قدرت کامل ، -مطلق و دائمی محور اصلی نظریه دولت
مطلقه مدرن را تشکیل میدهد (اسپکتور« .)26-29 :1382،حاکمیت ،اقتدار سیاسی عالی است.
این مفهوم برای نظام بینالمللی مدرن شکلی اساسی است و امروزه برای دولت -ملتها و
حکومتهای ملی معاصر مشروعیت تامین میکند .بیش از همه در یک سطح اساسی ،حاکمیت
کنترل بر مردم و فضای جغرافیایی است» (.)Kurian, 2011,p. 1580-81
حاکمیت یکی از ویژگیهای اصلی دولتهای مدرن است .حاکمیت دو جنبه دارد ،داخلی و
خارجی .حاکمیت داخلی مربوط به نظارت بر قلمرو است؛ و حاکمیت خارجی مربوط به استقالل
از دیگر دولتهاست .برای درک مفهوم حاکمیت به خاطر آوردن برخی جنبههای تاریسی ظهور
دولت مدرن مهم میباشد .حکمرانی قرون وسطی بر مبنای فئودالیته بود .رقبای ابتدایی دولت
مدرن دولت -شهرها و اتحادیههای شهرها همچنین امپراتوری ،کلیسا و بقایای مستلف
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فئودالیسم بودند .دو مشسصه حکمرانی مدرن که این اشکال حاکمیت ابتدایی فاقد آن بودند
عبارت بودند از اصل سرزمینی بودن و انحصارگرایی .قلمرو تعیین شده با مرزهای جغرافیایی
نسبتا آشکار پیش شرط دولت و به طور گستردهای در اشکال اولیه سازمان سیاسی مورد غفلت
واقع شده بود .دولت فقط هنگامی ظهور پیدا میکرد که ادعایش برای به حکومت کردن تنهایی
و انحصاری به رسمیت شناخته شود ( .)Morris,1998,p. 172-3به طور خالصه ایده
حاکمیت به وجود اقتدار نهایی مطلق در یک اجتماع سیاسی با قید اینکه در هیچ کجا اقتدار
مطلق و نهایی وجود ندارد ،اشاره میکند (.)Pierson, 2011,p. 11
نظام دولتهای ملی در قرن هفدهم در اروپا تحکیم یافت .هر یک از دولتها دعوی اقتدار
بال منازع بر سرزمین خود داشتند .بسط حاکمیت دولت بسشی از فرآیند به رسمیت شناختن
متقابل بود که به موجب آن دولت ها حق اعمال قدرت را در قلمروها و اجتماعات خود به رسمیت
میشناختند .در بستر بینالمللی ،حق حاکمیت متضمن ادعای دولتها برای استقالل بود؛ یعنی
در اختیار داشتن حق انحصاری اعمال قدرت بر مردم و قلمرویی خاع .در این بعد از حاکمیت
همه دولتها با هم در حق تعیین سرنوشت برابرند .یعنی همه دولتها از نظر حاکمیت با
یکدیگر برابرند .متعاقب این تحوالت مفهوم حقوق بینالملل نیز پس از جنگهای سی ساله در
قالب «مدل وستفالی» شکل گرفت؛ و ویژگیهایی را برای جامعه جهانی متصور بود ،که به
شرایطی اشاره دارد که در آن دولتهای حاکمی که اختالفات خود را به طور خصوصی و به
وسیله زور حل میکنند .دولتها از ابزار دیپلماسی استفاده میکنند اما همکاری حداقلی دارند و
منافع ملی خود را باالتر از منافع دیگران میخواهند؛ و نهایتا در عرصه بینالمللی این قدرت
است که حق را ایجاد میکند و تصرف به مشروعیت تبدیل میشود .ویژگیهای مدل وستفالی
را میتوان در هفت بند زیر خالصه نمود:
 .1تقسیم جهان به دولتهای برابر؛
 .2دولتها تابع منطق مبارزه رقابتی برای کسب قدرت هستند و فرآیند قانونگذاری ،حل و
فصل منازعات را در دست دارند؛
 .3اختالفات دولتها غالبا با استفاده از زور حل میشود؛
 . 4مسئولیت اعمال خالف قانون برون مرزی امری خصوصی است که به تاثیر پذیران آن
مربوط میشود؛
 .5همه دولتها در برابر قانون برابرند؛
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 .6گرایش حقوق بینالملل به سمت تدوین حداقل قوانین همزیستی؛ هدف ایجاد مناسبات با
دوام بین مردم و دولتهاست ،مشروط به آنکه مانع تحقق هدفهای نظامی نشود؛
 .7به حداقل رساندن موانع آزادی دولت نوعی اولویت «جمعی» است (هلد.)56-57 :1386،
حکومت بر پایه قانون اساسی
قانون اساسی به ترتیب و توزیع قدرت عالیه در یک اجتماع سیاسی داللت دارد
( .)Marriot,2006,p. 19مجموعهای از مقررات که سعی در وضع کردن وظایف ،قدرتها ،و
عملکرد نهادهای مستلف حکومت و تنظیم روابط بین آنها دارد ،و روابط میان دولت و افراد را
تعیین میکند (هیوود .) 259 :1391،از زمان یونان باستان نقش قانون و علی السصوع قوانین
اساسی در توزیع قدرت و چگونگی شکل حکومت مورد بحث و بررسی بوده است (ارسطو،
 .)120-128 :1381در زمان دولتهای مطلقه نظم سیاسی متمرکزی به وجود آمد که بر اساس
آن نظریههای مشروطیت و حکومت قانون شکل گرفتند .با کاهش اهمیت پادشاهی و گسترش
دستگاه دیوانی مستقلی که در خدمت مصالح دولت بود و همچنین با توسعه اندیشههای
حاکمیت ملی ،تعبیر دیگری از ماهیت دولت مورد نیاز بود (علیزاده .)84 :1381،امروزه قانون
اساسی از برجستگی زیادی در گفتمان دولت مدرن برخوردار است؛ زیرا در تعیین قواعد بازی در
روندهای سیاسی نقش بنیادی دارد .قانون اساسی قوانینی درباره ساختن قوانین تاسیس میکند
(.)pierson,2011,p. 14
وبر معتقد بود دولت مدرن دستورات قانونی و اداری را از طریق قانونگذاری تحت کنترل
دارد .این که دولت به وسیله قدرت ،یک قلمرو قاعده مند و مجزا از جامعه است ،بطور مشسص
ایدهای مدرن است .اغلب دولتهای مدرن شکلی از قدرت را اعمال میکنند که دست کم بطور
رسمی ،عمومی ،قاعدهمند ،و تحت تسلط اصالحات مشروع است .در دولتهای پیشامدرن
قدرتهای سیاسی پدر ساالری ،اجتماعی ،اقتصادی بطور گستردهای از یکدیگر غیر قابل
تشسیص بودند .فعالیتهای آنها میتوانست به گونهای آشکار جنبه خود کامانه ،مطلق،
خداساالری و دودمانی داشته باشد که دولتهای مدرن عموما نمیتوانند چنین اعمالی انجام
دهند (.)Pierson,2011,p. 15
در دولتهای مدرن هدف از قانون اساسی انجام یکرشته کار ویژههاست از جمله دادن
اختیارات به دولتها ،بنیان نهادن ارزشها و هدفهای یکپارچه کننده ،ایجاد ثبات در حکومت،
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حفظ آزادی ،مشروعیت بسشیدن به رژیمها .اگرچه هیچ قانون اساسی به طور کامل موفق نبوده
و در همه قوانین اساسی بی دقتیها ،غفلتها و کاستیهایی را میتوان یافت (هیوود:1392 ،
.)417-425
فرمانروایی قانون و ساختار غیر شخصی قدرت
برای کسانی که بر مطابقت با قانون اساسی تاکید میکنند ایده نظم سیاسی مبتنی بر قانون،
نه بر حکومت افراد ،بلکه بر فرمانروایی قانون تاکید میکند .یک دعوی سیاسی بسیار قدیمی در
نظریه سیاسی وجود دارد که سیاست خوب حکومت نه به وسیله فرد و اراده خودکامانه افراد
خاع ،بلکه به وسیله قوانین عمومی و تعیین شده است .به عقیده کانت ( )1724-1804دولت
اجتماعی از تجمع انسانهاست تحت قانون مشروع ( .)Pierson,2011,p.15به طور ویژه در
سنت اروپای قارهای دولت غالبا به عنوان شکلی از حقوق و قوانین عمومی و اداری و نظمی
تحت حقوق عمومی که روابط متقابل مراجع قدرت با "افراد" ،تنظیم روابط حقوق خصوصی و
قاعدهمند کردن روابط افراد میان خودشان توصیف شده است (.)pierson,2011,p.15-16
این ساختار محدود شده قدرت همراه با اختیارات قانونی عالی بر یک قلمرو به تشکیل یک
نظام سیاسی غیر شسصی و حاکم در اروپ ای غربی منجر شد که حقوق و تعهدات و وظایف
سیاسی در پیوندی تنگاتنگ با حقوق مالکیت ،دین و دعاوی گروههای صاحب امتیاز سنتی از
قبیل اشراف درک میشد .این امتیازات پس از قرون هجده و نوزده رنگ باختند و به حکومت
غیر شسصی تبدیل شدند (هلد.)59 :1386 ،
بوروکراسی عمومی
از نظر وبر ذات اداره دولتهای مدرن ،دیوانساالرانه است .در حقیقت وبر بوروکراسی را به
عنوان شکل عام اداره حکومت تمام سازمانهای گسترده جامعه مدرن (بعنوان مثال ،شامل
شرکتهای سرمایهداری مدرن و ارتش مدرن) میدید .بوروکراسی شکلی از فرآیند عقالنی شدن
است که با مدرنیزاسیون مربوط میباشد .بوروکراسی اداره دولت مدرن را بعنوان شکل
متمایزی از اشکال اولیه آن ثابت و پا بر جا کرد ( .)Pierson,2011: 16همانطور که خود وبر
نیز اذعان دارد مدلهای تاریسی بوروکراسی مانند :بوروکراسیهای پدر ساالر ،موروثی،
فئودالیسم ،اشتندشتات «دولت اصناف» ،پادشاهی و نظامی پیش از عصر مدرن وجود داشتهاند
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( )Weber,1978,preface.XCIII؛ لکن هم وبر و نیز گیدنز بین بوروکراسیهای مدرن و
غیر مدرن تفاوت قائل هستند و آن جنبه شسصی بودن و وابسته بودن به شسص حاکم در نظام
اداری دولتهای سنتی ،و جنبه هم رتبه بودن سازمانهای اداری و روابط قانونی بین آنها در
دولت مدرن است ( .)Giddens,1985,p. 61;Morris,1998,p. 45برای همین
نظریه پردازان دولت مدرن معتقدند دولت مدرن شکلی از سازمان سیاسی است که نهادهای آن
در سرتاسر زمان از خود پایداری و ماندگاری نشان میدهند؛ به ویژه آنان در برابر تغییرات در
رهبری یا حکومت باقی میمانند .دولت مدرن نوعی سازمان سیاسی (بوروکراسی) است که به
وسیله سرزمین قطعی و مسلم مشسص میشود (.)Morris,1998,p. 45
بوروکراسی عمومی در توصیف وبر میتواند پیرامون مشسصات زیر دسته بندی شود:
 .1اداره بوروکراتیک بر طبق قواعد و رویههای ثابت در میان سلسله مراتب مستقر و به
صورت شفاف اداره میشود.
 .2راه دستیابی به اشتغال از طریق خدمات کشوری بر مبنای آزمونهای خاع است و
عملکرد موثر آن بر دانش رویههای اداری ویژه و قدرت عالی خدمات اجتماعی تماما بر مبنای
دانش ویژه و مهارت است.
 .3مدیریت بوروکراتیک بر مبنای دانش اسناد مکتوب و وابسته به بکارگیری بی طرفانه
قوانین و دستورات در موارد خاع است.
 .4مستسدمین دولتی نه بر مبنای صالحیتهای شسصی بلکه بعنوان اشغال کنندگان
منصب عمومی ویژه عمل میکنند (.)Pierson,2011,p. 16-17
در دوران مدرن منصب اداری یک شغل است و کارمند سیاسی در این دوران خادم هیچ
زمامداری نیست (وبر .)323-324 :1384،همچنین ،وبر تفاوت اعظم نمونههای تاریسی نظام
اداری را از مصر دوران باستان تا دولتهای مدرن را در تکوین اقتصاد پولی میداند ،آنجا که
میگوید« :تکامل اقتصاد پولی پیش شرط نظام اداری مدرن است ،زیرا پرداخت حق الزحمه
کارمندان منحصرا به صورت نقدی است» (وبر .)330 :1384 ،تکامل اقتصاد پولی الزمه بقاء و
دگرگون نشدن نظام اداری است؛ و بدون چنین اقتصادی تغییرات درونی به صورت اجتناب
ناپذیر رخ میدهد و یا ساخت دیوانساالر به ساخت دیگری تبدیل میشود (وبر .)331 :1384،در
حالیکه ،تداوم در زمان و مکان از ویژگیهای سازمانهای دولت مدرن است که با تغییرات در
رهبری و حکومت تغییر نمیکند.
◊ 150

در چیستی دولت مدرن به سوی یک رویکرد سازمانی◊

اقتدار و مشروعیت
موضوع اقتدار و مشروعیت برای ارزیابی دولت مدرن امری مهم است .هیچ دولتی نمیتواند
برای مدتی طوالنی بطور انحصاری از طریق زور قدرت خود را اعمال کند.
( .)Pierson,2011,p.18بنابراین مفهوم اقتدار و مشروعیت برای عمل حکومت بسیار
محوری است .اقتدار به قدرت مشروعیت میدهد و وقتی قدرت مقبول و مورد اطاعت واقع شد،
(هیوود )194-195 :1390،حکومت کردن آسانتر میشود.
برای تعریف دقیق تر این واژهها بازگشت به آراء وبر مفید خواهد بود .او در کتاب «اقتصاد و
جامعه» تعاریف زیر را ارائه میکند:
سلطه یا اقتدار احتمال اطاعت گروه مشسصی از افراد از فرامین خاصی که از منبع مشسصی
صادر میشود (وبر .)302 :1384،مشروعیت تمایل پر شور به پیروی از نظام یا فرمانروایی ،بی
توجه به اینکه چگونه به دست آمده است .بر طبق نظر وبر ،مشروعیت به معنای باور به «حق
فرمانروایی» یا اعتقاد به «قانونی بودن» است (هیوود305 :1392 ،؛ وبر .)66-68 :1384،اقتدار
مشروع نیز در همین راستا اقتداری است که از آن اطاعت میشود (.)Pierson,2011,p.18
اقتدار و مشروعیت بر این امر داللت دارند که تحت شرایط عادی و برای غالب مردم اعمال
دولت و مطالباتش بر مردم مورد پذیرش خواهد بود یا حداقل ،به طور فعال مورد مقاومت واقع
نمیشود .بدون درجهای از مشروعیت هر دولتی به سستی میتواند خود را نگهدارد
( .)Pierson,2011,p.18در شرایطی که شناخت کلی از مشروعیت و اقتدار وجود دارد،
دستورات آن بدون کاربرد گسترده زور و اجبار و یا ترس دائم از تمرد و یا سرنگونی ،پیروی و
دنبال میشود (قوام.)35 :1389 ،
ماکس وبر سه اصل مشروعیت که سلطه را توجیه میکند مشسص میکند:
 .1قدرت مشروعی که تداوم قدرت دیروز است؛ یعنی احترام به سنتهای ریشهدار که به
«قدرت سنتی» منجر میشود که در جوامع پدر ساالر مرسوم بوده.
 .2قدرت مشروع مبتنی بر الوهیت شسصی و فوقالعاده یک فرد (کاریزما :واژهای که از
دانش االهیات وام گرفته شده) ،که بر اخالع کامل رعایا نسبت به شسص حاکم مبتنی است.
 . 3قدرت مشروعی که از طریق قانونی تثبیت شده و مشروعیت خود را از اعتقاد به قواعد
عقالیی اخذ میکند .یعنی مشروعیت از طریق اصل مطابقت با قوانین موجود توجیه میگردد .از

◊ 151

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و سوم ،تابستان1397

نظر وبر اصل قدرت در دولتهای مدرن بر مبنای این اصل توجیه میگردد (وبر-85 :1376 ،
.)84
شهروندی
مفهوم و نظریه شهروندی از زمان یونان باستان مفهوم کلیدی تفکر سیاسی غرب بوده است
و اندازهای از مشارکت شهروندی (هر چند محدود به مردان بالغ مقیم) در زندگی عمومی صورت
میگرفته است ( .)Turner,1993, prefaceبر طبق نظریه شهروندی باستانی ،شهروندان
اربابان سیاسی خودشان هستند و در ذات خود شهروند کسی نامیده میشود که در زندگی جامعه
سیاسی مشارکت دارد ( .)Burchell,2002,p.89لکن به واسطه ماهیت ارگانیک دولت -شهر،
نمیتوان شهروندی باستان را موضوعی عمومی تلقی نمود که از زندگی خصوصی فرد جدا باشد.
دولت -شهر قبل از فرد و الزمه آن تلقی میشد .به گفته ارسطو کسی که در اداره امور
جامعهاش هیچ شرکتی ندارد یا حیوان است یا خدا .این نوع شهروندی مبتنی بر تعهدات بود و نه
مبتنی بر حقوق (فالکس .)28-29 :1381 ،بنابراین ،در یونان باستان فرد و جامعه هستی مستقلی
در برابر نهادهای سیاسی نداشتند .شهروند به گونهای با شهر پیوند خورده بود که نه زندگی
خصوصی داشت و نه آزادی فردی .به عبارتی آزادی فردی نزد یونان و روم باستان ناشناخته بود
(باربیه.)27-32 :1392،
در دوران مدرن وضعیت شهروندی آمیزهای از حقوق و مشارکت ،هویت و مجموعهای از
تعهدات متقابل است .به گفته دیوید هلد :شهروندی وضعیتی است که در آن ،به طور کلی ،به
شهروندان برابری حقوق و وظایف ،آزادیها و قیود ،قدرت و مسئولیتها در جامعه سیاسی ارزانی
میدارد ( .)Pierson,2011,p.22به گفته برایان ترنر ،در طول تاریخ شهروندی ما شاهد انتقال
حاکمیت از شاهان به جامعه (دولت -ملت) هستیم که اصلیترین نقطه تحول در تاریخ
دموکراسیهای غربی است ( .)Turner, 1990,p. 211فراسوی همه اینها در سنت انقالبی
(انقالب فرانسه) حقوق شهروندی به وسیله وظیفه فرد در اطاعت از "اراده حاکم" کامل گردید.
همچنین اتحاد بین شهروندان ،توسعه یافته و به یک هویت مشترک بنام "مردم" انجامید .در
این میان دولت به ملت و افراد به شهروندان تبدیل شدند (.) Pierson,2011,p.22-23
طبق گفته برخی صاحبنظران در تکوین دولت ملی مدرن جنگ نقش عمدهای داشته است
( )Mann,1992,p.124-164و (  .)Tilly, 1975به دلیل نیاز به منابع مالی برای اداره جنگ
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تاسیس بوروکراسیهای متمرکز صورت پذیرفت با این هدف که کنترل بیشتری بر اتباع خود
داشته باشند .همین جنگها باعث میشده تا دولتهایی که بتوانند انحصار کنترل بر امکانات
سرزمینی از جمله بسیج نیروها و منابع مالی داشته باشند به سمت دولت -ملت پیش روند .در
این انتقال ،رعیت – سرباز ،به شهروند -سرباز ،تبدیل شد .میتوان گفت ملیگرایی در فرآیند
تکامل دولت – ملت عامل مهمی بوده است که با یکپارچگی اداری پیوندی تنگاتنگ داشته
است؛ اگرچه ،برخی از جامعهشناسان گسترش شهروندی را بیشتر با ضرورتهای نظامی و اداری
دولت مدرن و «سیاسی شدن» مناسبات اجتماعی پیوند میدهند تا با پدیده ملیگرایی (هلد،
 .)72-75 :1386بنابراین برخی جامعهشناسان مفهوم دولت  -ملت را از ملیگرایی تفکیک
میکنند .به طور مثال گیدنز معتقد است «آنچه «ملت» را در چارچوب «دولت -ملت» قرار
میدهد ...وجود احساسات ملیگرایانه نیست ،بلکه یکپارچگی یک دستگاه اداری در سرحدات
سرزمینی دقیقا تعریف شده (در میان مجموعهای از سایر دولت -ملتها) است» ( هلد:1386،
.)60
در نهایت به گفته پیرسون ،شهروندی یک فرآیند دو طرفه است .در اصل باعث بسط و
گسترش اختیارات افراد در برابر دولت می شود .لکن به طور همزمان بر تحکیم اقتدار و اطاعت از
حکم دولت داللت میکند (.)Pierson,2011,p.24
مالیات ستانی
مالیات ستانی در گزارش وبر از دولت مدرن ذکر شده ) ،(Gerth,Mills,1946,p.205اما
به آن کم پرداخته شده است .با این حال همچنانکه وبر توصیف میکند ،دولت مدرن بدون
درآمدهای قابل توجه مالیاتی نمیتوانست وجود داشته باشد ( .)Pierson,2011,p.24در
تعریف «مالیات ستانی» میتوان گفت« :مالیات دریافت اجباری پول و دارایی از واحدهای
خصوصی و خرج آن برای مصارف همگانی (ملی) است» .در زمانهای پیشامدرن نیز نوعی
خراج ستانی از طریق امپراتوریها و یا کلیسا به صورت گاه به گاه وجود داشته ولی قاعده
مالیاتبندی در دولت مدرن ،مشسصه تمام عیار دولت مدرنی است که وبر شارح آن است.
مالیات ستانی در دولتهای مدرن ،نظاممند ،پیوسته ،قانونی -عقالیی ،وسیع ،منظم و وابسته به
دیوان ساالری است ( .)Pierson,2011,p.24برخی مفسرین ظهور شکل مدرن و منظم
استسراج منابع را با ظهور اقتصاد بازار آزاد و سرمایهداری مرتبط میدانند .جامعهشناسانی مانند
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گیدنز وضع و جمع آوری مالیات را یکی از راههایی میدانند که دولت نفوذ و نظارت خود را بر
جامعه گسترش میدهد ( .)Giddens,1985,p.157-59همانطور که در بسش شهروندی
گفته شد نیاز دولت به منابع مالی باعث شد سیستم وضع مالیات تکامل یابد .این نیاز به منابع
مالی که نتیجه جنگهای گسترده در اروپای غربی بود در آثار چارلز تیلی بازتاب یافته است .او
میگوید «جنگ دولت را بوجود میآورد و دولت جنگ را» خلق جنگ به معنی باال بردن مالیات
است ( .)Tilly,1975,p.42بر طبق نظر متفکرینی همچون «تیلی» و «مان» ،نظامیگری
ضرورتا ماهیت بیرونی داشت یعنی بلند پروازیهای فرمانروایان صرفا از مداخالت داخلی تاثیر
نمیگرفت ،بلکه تحت تاثیر ساختار نظام بینالمللی نیز بود (هلد .)72 :1386،طی این تحوالت،
کنترل ،نظامیگری ،سیستم قضایی و سیاست مالی مربوط به حوزه اختصاصی دولت شد .اگر چه
دولتها برای کسب مالیات به وسیله زور تنها عمل نمیکنند و درجهای از نمایندگی و
دموکراسی به این عمل دولت مشروعیت میبسشد (.)Pierson,2011,p.26-27
نتیجه گیری:
دولت مدرن سازمانی سیاسی است که دارای استمرار در زمان و مکان است و با تغییر
حکومتها از بین نمی رود .این سازمان سیاسی تفوق و برتری بی چون و چرایی بر کارگزاران
خود که نهادهایی همچون قوه قضائیه ،بوروکراسی و ارتش دائمی هستند دارد .ظهور دولت
مطلقه مدرن که از نظر تاریسی پیش درآمدی بر تکوین دولت مدرن بود با فشرده و متمرکز
کردن قدرت سیاسی ،راه را برای نظام دنیوی و ملی قدرت هموار کرد و اقتدار حکومت کردن را
در انحصار دولت قرار داد .دولت مدرن امروزه درجه باالیی از تمرکز ابزارهای مدیریت و کنترل
را در اختیار دارد .دارای قدرت عالیه در قلمرو سرزمینی خود بوده و انحصار استفاده از خشونت
مشروع را در اختیار خود دارند .این سازمان سیاسی حق اعمال حاکمیت سرزمینی و قدرت مطلق
را بر شهروندان خود دارد و عموما بر طبق یک قانون اساسی وظایف ،قدرتها ،و عملکرد
نهادهای مستلف حکومت و تنظیم روابط آنها و همچنین روابط میان دولت و افراد را تعیین
میکند .دولت مدرن ساختاری غیر شسصی دارد ،یعنی جهت وفاداریهای نهادها نه به اشساع
بلکه به کل سازمان سیاسی دولت است .به عبارتی بوروکراسیهای مدرن به شسص حاکم
وابسته نیستند و روابط قانونی ،عقالیی ،رویههای ثابت و سلسله مراتب مستقر بر آن
حکمفرماست .در این میان مفهوم تبعه و یا رعیت به شهروند تبدیل شده و در این روند حاکمیت
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از شاهان به جامعه منتقل میشود .در این ساخت اتحاد بین شهروندان توسعه یافته و به یک
هویت مشترک بنام «مردم» میانجامد .دولت مدرن برای نفوذ و گسترش نظارت خود بر جامعه
وضع و جمع آوری مالیات را بصورت نظاممند ،قانونی -عقالیی و وابسته به دیوان ساالری بر
عهده دارد .بنابراین با توجه به مسائل فوق رویکرد سازمانی چیستی (مبانی ،کارکرد و ویژگیها)
دولت مدرن را به خوبی بیان میکند.
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