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Abstract 

The purpose of the present study is to review the role of Hobbes on the formation of the 

theoretical principles of the modern state. The method of study is descriptive-analytic and 

the results showed that by justifying the absolute state, Hobbes indeed justified some 

elements of the modern state too. In Hobbes' view, the absolute authority of a leader for 

establishing order and preventing chaos leads to an absolute state in which there is no 

competitive power in front of a king to limit his authority. Therefore, the theory of Hobbes 

for the rational justification of the absolute state, involves some elements of the modern 

state. The exclusive legitimacy of the government in using force, totalitarianism, the 

churches' obedience to the civil ruler, natural freedom and equality of people in society, and 

the state legitimacy over the satisfaction of citizens are among some important impacts of 

Hobbes on the modern state.  
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 مقدمه

 است باشد. دولت مدرن سازمان حار ی بازیگر سیاسی در جاان می  قرینقوددولت مدرن(  )  ممت -در زمان حاضر، دولت   

ده است، و حکومت خججاخ خججود را و از افراد قشکیل شده ره وحد  ممی را حفظ، قم رو معینی را اشغال ن  ره از گروهی

د. نباشجج شججکل مججدرن میهاد ممت در  هایی از دولت فرانسه و ایاال  متاده آمریکا مثال  ،مانند ایتالیا، ژاپن  یارد. رشورهاید

 اسر جاان را در برگرفته است.  نظاق دولت مدرن از اروپاد غربی شروا شد و به قدریج سرق

ظاججور   ،ک قرار داشججت ردهاد فئودال و رمیساد راقولیافول قدرییی اقتدار سیاسی ره در ید لنظاق دولت مدرن در نتییه    

)غالبججا   هم شکست. مردان رنسانس اشکال رالسججیکر یک پشتوانه اقتدار رمیسا را درو اصالحا  مذهبی ه  سیافت. رنسان

هججر یججک گران مذهبی وجه قرار دادند. از دیدگاه اصالحبه  نوان راهن ایی براد یادگیرد مورد قرا  باستان(    هاد یونانآموزه

رمیسججاد   همنین رشیش خود در پیشگاه خداوند هستند. در نتییه در آن زمان، مسیر آگاهی و باشت هیچ یججک از میانجج از مو 

 ,Bowen) شودر دولت در سرقاسر اروپا ماسوب میگذا ما ی در رد. اصالحا  مذهبی پروقستان  املر ق  بور ن یور

2018, P. 2.) 

هبی در اروپا ر ک ن ود، و این فروپاشی با ظاور دولت مدرن ه زمان شججد رججه شی اقااد مذان به فروپاتاصالحا  پروقس 

اقججع زمججان رشججد ه در ومختص خججود بججود. ایججن دورو در نتییه قوانین  ،گذارد و قضاییمرزهاد سیاسی، نظاق قانون  داراد

ق ایل به قوانین ممی بججه جججاد قین شد.  ها به مرور جایگزین زبان الهاد ممی در دانشگاهشود. زبانآگاهی ممی ماسوب می

هاد قججانونی مججدون ونالیست حقوقی سرانیاق به شکل ردق به قدریج قوسعه یافت. در اروپا، ناسیوقوانین مبتنی بر حقوق ر

قججانون دولججت  ،منبججع اقتججدارشجج ول، ارنججون دار رمیساد رق یا اقتدار پاپ یججا برخججی از اصججول جاانممی درآمد. به جاد اقت

 (.Buzzard, 1999, P.68)شد یماسوب م

در  ،الیقرین فشار بججر نظججاق فئججوداصمیزمان با فروپاشی اقتدار رمیساد رق، اروپا ه چنین شاهد افول نظاق فئودالی بود.  هم 

اروپججاد غربججی هججاد صججمیبی، صججمیبیون بججه  بعججد از جن دارد طبقه متوسط در اروپا اییاد شد.  مایهنتییه پیدایش نظاق سر

هججاد قیججارد ند. ق ایل به قیار  موجب بابود راهدهایی را ه راه با ثرو  از شرق با خود به ه راه آورو داستان  دبرگشتن

در طججی زمججان، بججه ایججن شججارها د قوسعه یافتنججد. غرب به شرق شد. در نتییه رشد قیار ، شارها به  نوان مرارزد قیار

اربابججان فئججودالی خججود ر برخی از موارد، رهبران این شارها بر  میه قدریج خواهان استقالل از اربابان فئودالی خود شدند. د

 دند. ررخریدارد  ،هاد دیگر، آناا استقالل خود را از لردهایی ره ه یشه نیاز به پول داشتندو در زمان قیاق ن ودند

ق و رهایی از نظججایشتر  هاد برزان به س ت شارها جات رسب آزاددقوسعه شارها در نتییه بازرگانی و در مااجر  رشاو

ه گی  اممی در پایان دادن به نظاق فئججودالی در اروپججاد غربججی و   ،داردگیرد طبقه سرمایهبسته فئودالی و در رنار آن شکل

 شود.  ز ماسوب میاییاد قدر  ممی مت رر  انگیزه براد
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ثرو  خججود را در قیججار  و   ،ظاورلیکن طبقه قیارد در حال    ،منبع ثرو  در مالکیت زمین قرار داشت   ،در نظاق فئودالی

از دسججت   را  و انباشججت سججرمایه  قفوق سیاسی خود در برابر قیججار   اهفئودال  ،رردند. در نتییه این قاولپول جستیو می

 شد. دایش نوا جدیدد از دولت ماسوب میبراد پی یدارد جدید منبعدادند. سرمایه

 3، سال امضاد معاهججدا  وسججتفالیق1648د، این قاریخ را باید سال در صورقی ره دولت مدرن قاریخ پیدایشی داشته باش   

 ،هججاد سججی سججاله( ماسججوب شججود. جن ق1648-1618سججاله )هاد سججی  جن بر  دانست، ره قوانست به طور موثر پایانی  

عاهججده شود. به  نوان راه حمی براد جن ، مها در اروپا ماسوب میهاد و پروقستانمذهبی بین راقولیک  ونینهاد خجن 

رالوینسم یا قوانست مذهبی راقولیک، اجازه داد ره در خصوخ مذهب رس ی قم رو خود ره میوستفالی به شاهزاده آل ان  

قوان نشانه آغاز ظاور دولت اسر اروپا معاهدا  وستفالی را میسرقنکته ما تر اینکه در  گیرد ن اید.  لوقریسم باشد، قص یم

ند. در واقع مفاوق حار یت به دبو   ردارخو ت مطمقه بریدر قم رو خود از حار   ادشاهانحار ی قمقی ررد ره هریک از این پ

 از این زمان ظاور یافت.   ،وجود نداردمافوق آن ره معناد قدر  برقر از قدرقی 

فیمسججوف انگمیسججی اسججت.  4قوماس هججابز ،قابل انکارد داردگیرد مولفه دولت مدرن نقش غیرره در شکل  کی از رسانیی  

ررد قناججا بججا وجججود بود و فکر می  ق1640دهاد برخاسته از جن  داخمی انگمستان در دههقاثیر بدبختی  شد  قات ز بههاب

در خمججق   به این جات سججعی  .(183خ  ،1377) الم،    بداز بدبختی و آشوب نیا  یا  دقوانیک پادشاه مقتدر، انگمستان می

ه چون »درباره شججاروند ،   یما   رین راستا آثامامکه نیا  دهد. ود در ا  وسیمه انگمستان را از این  این  آثارد داشت قا به

رتججاب   ،آیججدیحسججاب مجج بود. اما آن اثر ماندگار ره اساسا منشور فکرد هججابز بججه  آوردهنگارش دروایت  را به    »نقد قوماس

تبدادد ره از اصل حکومت مقتدر و اس  قالشی بود براد پشتیبانی  ،ق انتشار یافت 1651در سال  باشد. این اثر ره  »لویاقان  می

   .قبول از دولت است   ز م ود یگانه نوا رارآمد و قابلبه

دولججت مججدرن قججه نقشججی هاد مولفججهگیرد هججابز در شججکل هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به این سوال اساسی است ره

گیرد ندیشه هابز در شججکله نقش ادر ادامو    مورد باث قرار گرفتههاد دولت مدرن  نخست شاخصهدر این راستا،    داشت؟

   گردد.بررسی می هاهر یک از این مولفه

 

 
3 The Treaty of Westphalia 
4 Thomas Hobbes 
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 چارچوب نظری

الب دولت ممت در نتییه پیدایش دولت مدرن است. ه ان طور ره گفته شده، دولت مدرن، در ق  ،کی از پیامدهاد مدرنیتهی

دار و س، پیدایش طبقه سرمایهرنسانهبی،  قاوال  سیاسی ویژه، به طور خاخ در اروپاد غربی شکل گرفت. اصالحا  مذ

افول نظاق فئودالی از ما ترین دالیل پیدایش دولت در مفاوق مدرن خود است. معاهججدا  وسججتفالی نیججز آغججازد بججر رونججد 

یتی هایی دارد رججه آن را از سججایر اشججکال حججار ها و مولفججهدر مفاوق مدرن خود شاخصهدولت  پیدایش دولت مدرن است.  

 رل مشججروا ابججزار خشججونت، حار یججت،هایی ماننججد اناصججار رنتجج به طور رمی ویژگیسازد.  خ مت ایز میدولت در طول قاری

هاد دولججت از ج مججه مشخصججه  ردیگ ، مالیا دمدارد، قانون ندستفاده از قدر  غیر شخصی، شاروندرورراسی ادارد، او ب

 مدرن است. 

 حاکمیت

 ،دهججدشججکل خججود را نشججان می  یت دولججت مججدرن بججه دور حاحار یت است.    ،اد اصمی دولت مدرنهکی از شاخصهی   

 حار یت در بعد داخمی و حار یت در بعد خارجی.  

 حاکمیت در بعد داخلی

شججود هاد دیگر اسججت. هنگججامی رججه گفتججه میاد فوق ارادها  ال ارادهامکان   حار یت  بار  از قدر  برقر فرماندهی یا  

خیججزد و ن ججیدیگججرد بردجججوش رججه از نیروهججاد داراد نیرویی است خو ه اقتدارش  عنی در حوزی  ،فالن دولت حارم است 

قججدر  دیگججرد د و از هججیچ پذیراراده و اجراد اقتدارش مانعی ن یدیگرد برابر با آن وجود ندارد. در مقابل ا  ال    قدر 

ق حار یت و دولججت رشججور هاد او فی نفسه است. مفاو ست، لکن صالحیت ا گونه صالحیتی ناشی از اورند. هرقبعیت ن ی

رشور بدون حار یت موجودیت ندارد و بر  کججس بججدون دولججت رشججور حار یججت -اند ره دولت نان با هم پیوند خوردهق

در واقع حار یت دولت در بعد داخمی  (. 70خ ،1387قاضی، ) ال داردنفی یکی از آناا نفی دیگرد را به دنب .مطرح نیست 

. بججه ما ترین باث در خصوخ حار یت داخمی باث مشرو یت حار یت اسججت آن است.  رابطه بین قدر  حارم و اقباا  

صججمی ن ایججد؟ در خصججوخ مشججرو یت حار یججت دو اد ججاد ادولت اقتدار خود را ا  ال می  یبر قه مبنای  ،قر بار  دقیق

ا در قالب حار یججت خود ر غالباًهاد مدرن مفاوق حار یت در دولت و قرارداد اجت ا ی.  مطرح شده است: حق الای پادشاه  

دهد. در واقع حار یججت در دنیججاد رنججونی از رراقیک نشان میو و ساختارهاد دممدون  با قانون اساسی  مردق یا ممت، ه راه  

گیرد فاوق سنتی حار یت ره در آغاز شججکلگرفته است. با این قوضیح ره در م  مفاوق حار یت در شکل سنتی خود فاصمه

   رم بود.مطمق حااقتدار ساود با  حار یت مشد، آن مطرح می
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 ،هججاد مطمقججهنیاد معاصر، بعد از فروپاشی دولت داد، لیکن در دمی  بروزاین ویژگی بیشتر خود را در شکل پادشاهی مطمقه  

 گیرد. ز حار یت به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از مردق نشأ  میاین شکل ا  .ه است رراقیک یافتو شکل دم  حار یت 

 بعد خارجی حاکمیت در 

معاهده صمح وستفالی در   گرفت.ا بیشتر مناطق این قاره را در برهاد مذهبی در اروپهاد سی ساله، درگیردبه دنبال جن   

 ود. یکی از آثار به رس یت شناخته شججدن حار یججت دولججت ممججی در ایججن حار یت سرزمینی را اییاد نمفاوق    ق1648سال  

. ه چنین این معاهده با ث شد ره نفوذ رمیساد راقولیک روق در هاد دیگر است ولت دا  اصل منع مداخمه در امور دمعاه

جدیججدد بججر نظججم  قوان گفت معاهججدا  وسججتفالیبه طور خالصه میهاد اروپایی به شد  مادود شد.  امور داخمی دولت 

  (.Osiander, 2001, P.251) هاد حارم در اروپا اییاد ن ودمبناد برابرد دولت 

حکومت  مشخص وج عیت دائ ی، قم رو داراد به  نوان ناادد قعریف شده است ره  دولت حارم    ،ال ملبین  در حقوق   

ل از مفاججوق ن بججه طججور مع ججو یه چنجج   5.شودهاد حارم وارد روابط متنو ی  و این قابمیت را دارد ره با دیگر دولت باشد  می

بججه هججیچ قججدر  یججا حار یت دارد ره    ال ملدر سطح بین  شود ره دولت گونه برداشت میال مل ایندولت حارم در بعد بین

 . (see: Henry, 1836, P. 51)  دولت دیگرد وابسته و یا قابع نیست 

ت شججناخته شججده اسججت، رججه مقججرر یبججه رسجج  یدولت ممت یاصل حار  ( منشور سازمان ممل متاد با صراحت 4)2در ماده  

تفاده از آن  میه ق امیت ارضی یا استقالل سیاسججی هججر دید به زور یا اسال ممی خود از قا»رمیه ا ضاء در روابط بین :داردیم

 . خوددارد خواهند ن ود ،رشورد یا از هر روش دیگرد ره با مقاصد ممل متاد مباینت داشته باشد

را یجج شججود، زید یا استفاده از زور را شامل میگونه قادهر  ،هان دولت ینه استفاده از زور در روابط بیدر زم  یرمت  ین م نو یا

 .شودیز میبا شد  رم ن  یز حتین وده، و شامل اقداما  قارآم  ددارد بار  »جن   خو   دریاز بکارگ  مذرورماده  

 مداریشهروند

و داراد حقوق و قعادا  متقابل در جامعججه مججی شججود رججه بججا پیججدایش   شدهقبعه خارج    عنی فرد از حالت ی  شاروندمدارد

شاروندان به دلیل قعمق آناا به یک رشور از برخی امتیازا  و حقججوق   (.34خ  ،1386)افضمی،    دارد  یدمورراسی ربط وثیق

 .  است  دبر آن رابطه شاروند  و نظاق سیاسی حارم دولت  در دولت مدرن رابطه بین ج عیت   ،بنابراین دار هستند.ربرخو 

 

 

 
گسترده مورد پذیرش قرار گرفته    ال مل را ره به طوربین   گیرد دولت در حقوقها معیار شکل حقوق و قکالیف دولت   در خصوخمونته ویدئو    رنوانسیون  1. ماده   5

 ، و قعریف شدهقم ر  ،  ج عیت دائ ی:  هاد زیر را داشته باشدال مل باید صالحیته دولت به  نوان یک شخص حقوق بین دارد رن اید. این ماده اظاار می ارائه می   ،

 هاد دیگر .  د رابطه با دولت رقابمیت برقرا و حکومت
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شاروندد و   ،بنابراینسازد.  مت ایز می  ،بعیت نداردا رابطه قابشاروندد را از حقوق بشر ره مستقی اً ارقباطی    ،ه ین ویژگی

گیرد مفاججوق شججکلرنججد.  یک نظاق سیاسی خاخ معنی پیدا مججی  حقوق ناشی از آن صرفاً از نقطه نظر رابطه بین یک فرد و

ظججاق غربی و فروپاشی نظججاق فئججودالی یججا ه ججان ن  دمدارد در واقع ناشی از قاوال  قاریخی در اروپاو شاروند  شاروندد

اد ر یججت در برابججر و این رابطه هججیچ حقججی را بججردر برابر حارم ر یت ماسوب شده  ارباب ر یت بود. در این نظاق اقباا  

در اغمججب  دولت شارها شججاروندد جججاد ر یججت را گرفججت. گیرد. با فروپاشی نظاق فئودالی و شکلن ودحارم اییاد ن ی

 شود.  اد را شامل میه شده است و این حقوق طیف گستردهیاندحقوق شاروندد در قوانین اساسی گن ،هاد مدرندولت 

 ابزار خشونت از انحصار مشروع استفاده

فیمسججوف دن  و هاد ژان بجج نوشججتهبه    گیرد آننیادین در دولت مدرن است، ره شکلاناصار مشروا ابزار خشونت مفاومی ب

 شناسی در مقاله خججود بججا نججاقر در جامعهنخستین با دولت، براددر قعریف مفاوق  6د. ماررس وبردرگ فرانسود و هابز برمی

اجت ججا ی رند ره دولت قناا  ی دولت مدرن پرداخت. وبر اد ا میبه شرح این ویژگ   7(ق1919)  سیاست به مثابه یک حرفه »

یججن قواند اد اد اناصارد در زمینه مشرو یت استفاده از زور فیزیکی را داشته باشججد. بججا ایججن وجججود، امی  بشرد است ره

اسججت رججه  ییکی از قیزهججای ،و در حقیقت این مادودیت به حوزه خاخ بودهاناصار مادود به حوزه جغرافیایی خاصی 

رنججد رججه حججق به  نوان سازمانی قوصججیف می لت رادر واقع وبر دو (.Weber, 2015, P.136) رندیریف مدولت را قع

، بایججد وبر  داشته است. قنین اناصارد طبق نظر ماررس  را  یم خود  استفاده، قادید، یا جواز استفاده از زور بر  میه اقباا مق

  )ه ان(. دسازد رود دهطریق فرآیند مشرو یت  از

هججاد سججنتی مرزهججاد ها برخالف دولت نامد و معتقد است ره این دولت هاد مدرن را دولت ممت می، دولت آنتونی گیدنز  

در   غمب موارداهاد سنتی، در  قرار دارند و در مقایسه با دولت   هامند با دیگر دولت اقدر فضایی نظ  ،دارند  یمشخص و معین

ایی رججه دسججتگاه حکججومتی هجج خشونت را در اختیار دارند. دولت   رنند و اناصار ابزارهادداخل اییاد سازش و مصالاه می

رنتججرل نیروهججاد نظججامی پشججتیبانی د و بججا نجج ااد دارد، داراد قوانین مدون رس یو اد اد حار یت بر قم روهاد ویژهدارند  

  (.Anthony, 1985, P.5) شوندمی

 
6 . Max Weber 
7 . Politics as a Vocation 
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 روکراسی اداریوب

ق ججاق   رمججی مججدیریت در  هاد دولت مدرن بورورراسی   ومی است. وبر، بورورراسی را به  نوان شکلکی از مشخصهی   

رججرد. مججدیریت دولججت و اجججراد قججی میجامعه مدرن قم نیت امعه مدرن و فرآیند رمی  قالجبزرگ در در مقیاس   هاسازمان

 هاد سنتی متفاو  است.  اد ادارد دولت هاد مدرن از ناوه اجرادارد دولت امورا   

 ویژگی بورورراسی   ومی از دیدگاه وبر  بارقند از:

هاد رسجج ی مسججئولیت  بهیک سمسمه مراقب معین   و مقررا  ثابت در دورن  هارراقیک بر طبق رویهمدیریت بورو .1

 گردد.  میراهبردد 

هاد خاخ است و دانش، قخصص و ماار  افراد مالک دستیابی به رار و شغل دسترسی به شغل مبتنی بر آزمون .2

 .  باشدمی رس ی

 ب است.رورراقیک بر پایه اصول  م ی اسناد مکتو و مدیریت ب .3

  ومی رار داره  رنند، بمکه به  نوان متصدد اایل شخصی   ل ن یو ق   هاق ظرفیت طبراررنان سازمان ادارد بر   .4

 (.  21خ ،1395)دفتر مطالعا  بنیادین حکومتی،   دندهخود را انیاق می

 اعمال قدرت غیر شخصی

. یکی از مسائل قججدی ی در نظریججه ت قانون است ، بمکه به معنی حار ینیست   مردقحار یت    نظم سیاسی قانونی به معنی    

شججود، خججاخ اداره ن یاراده و ق ایل دلخواه یججک نفججر سیاسی این است ره یک حکومت خوب حکومتی است ره بر وفق  

ست رججه قاججت ا  هااز انسان  اجت ا ی  ،گردد. از نظر رانت دولت قوانین رمی و   ومی اداره می  اد ازبمکه براساس می و ه

 .(107خ ،1395دفتر مطالعا  بنیادین حکومتی،  )  اندمشرواقانون   یک

شوند. قانون   ججومی روابججط ن   ومی یا قانون اجرایی مشخص میخاصی از قانو غالباً به  نوان شکل    هاهاد دولت فعالیت 

 .Weber, 1970, P)  رندفراد قابع را با ه دیگر قنظیم میروابط ا یمتقابل مقاما    ومی با افراد مادون و قانون خصوص

تند رججه بمکه ایججن ناادهججا هسجج   ،هاد مدرن اقکاد قدر  و دواق آن مبتنی بر شخصت حارم نیست در دولت   ،بنابراین  (.239

 د. نشو دقار اختالل ن ی  ،داردزمامدارن امر حکومت  در نتییه با قغییرآورند. هم میاموجبا  قداوق حکومت را فر

 حاکمیت قانون

بججه  (.384خ ،1394)پججروین،  ناد رمی خود به قبعیت قدر  سیاسی از الزاما  قانونی اشججاره داردحار یت قانون در مع   

ارن و مججردق را هاد مدرن است، قانون روابط بین زمامدار یت قانون ره یکی از اصول دولت بر مبناد اصل ح  ،یگر بار  د

داران در ماججدوده ال حکججومتی اسججت و زمامجج  جج واقع اصل حار یت قججانون مججانعی در راه خودسججرد ا   ن اید. درقنظیم می

 د.   ومی را دارن حق ا  ال قدر   ،ن وده است   ءاختیارا  ره قانون به آناا ا طا
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سمسمه مراقب قوانین یکی از نتایج   ده ا  ال حار یت قانون است. به این صور  ره قوانین بر مبناد درجه اه یت آناججا 

قججانون اساسججی قججرار   ،س قججوانینأمافوق باشد. به این صور  رججه در رطابق با قانون  بندد شده و قانون مادون باید مققسیم

 داشته باشند.   ت ن باید با این قانون مطابقداشته ره سایر قوانی

 ،یابد. به این معنی رججه بججا حار یججت قججانونصی نیز ارقباط میاصل حار یت قانون با اصل ا  ال قدر  به صور  غیر شخ

 گیرد. نبه ناادینه و سازمانی به خود میصی و اقکاد آن به فرد خاصی خارج و جقدر  نیز از حالت شخ

 مالیات ستانی

بججراد قبیججین دولججت مججدرن مالیا   ورد. قوجه به  آیاقی منظم و اساسی دواق نخواهند  هاد مدرن بدون درآمدهاد مالت دول  

مالیججا  را   وناردهنده را در جامعه قعریججف رنججد. بجج اساسی است. دستگاه سیاسی باید روابط بین دولت با مالیا  و مالیا   

درآمججدهایی رججه صججرف براد قولید    ،قوسط واحدهاد خصوصی است مالیا  حقوق پرداختی الزامی  رند: »قنین قعریف می

به درآمدهاد   ججومی خججود بججر  ءهاد مدرن با اقکادولت  ،بنابراین (.Braun, 1975, P. 224)  شونداهداف   ومی می

ندان دولت هر یک از شارورنند. در واقع ائه شده به شاروندان را قأمین میاروندان، هزینه   ومی و خدما  ارشمالیا  از  

خود را قات  نججوان مالیججا  بججه دولججت پرداخججت رننججد و ایججن   دن بر طبق قانون مکمف هستند ره بخشی از درآمدهامدر

 پرداخت با لااظ معیارهاد مختمفی صور  می گیرد.  

 دولت مدرن در اندیشه هابز  هایشاخصه

هججاد رنججد. در واقججع جن در آن زنججدگی میزمانه است ره او    دیدگاه هابز در خصوخ دولت به شد  متاثر از وضعیت    

آن و نیز حدود اقتججدار   گیردشکل  اءاث از دولت، منشداخمی در انگمستان و هرج و مرج ناشی از آن با ث شده ره هابز ب

 مورد قامیل قرار دهد. از جنبه خاصی   را  اجت ا ی اقباا و رابطه دولت با رمیساهاد فردد و آن، آزادد

 بزدیدگاه هادولت در  اءمنش

اصججااب نظریججه   از  با وجود اینکه هابز  پذیرد.میگیرد دولت دو حالت را  شکل  ءهابز در دیدگاه خود در خصوخ منشا   

قدر  سیاسی رسب ن وده نیز   ،ارتسابی  ءبراد حار ی ره بر مبناد منشا  لیکن  ،قرارداد اجت ا ی و از بانیان این نظریه است 

 مشرو یت قائل است.  

 اکتسابی دولت ءشانم

بز ضججرور  شود، یکی از ضروریا  قوجیه وجود دولججت در شججکل مطمقججه بججراد هججاه ان طور ره در ادامه استدالل می   

رو از دیدگاه هابز حتی حار ی رججه بججر مبنججاد از این .نظم و امنیت است قرارد  به ه دیگر و بر  هاجموگیرد از قیاوز انسان

 دار است.  راز مشرو یت برخو   ،  را رسب ن وده باشددرق  ، و نه قرارداد اجت ا ی،زور
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دهد. پججس پادشججاهی رججه از طریججق زور قججدر  را دولت مشرو یت می  دیدگاه هابز نیز بهارتسابی دولت از    ءدر واقع منشا

  حار ی مشروا است.  از دیدگاه هابز  ، به برقرار نظم ن ودهو اقداق رسب  

 قراردادی دولت اءمنش

و قوسط اندیش ندان دیگرد ه چججون  گردیدمطرح   روسیوسگ ز طرف حقوقدان نامی همندد هوگو بار ا لینه اونظری»این 

 (. 73خ ،1386طاهرد، شد )قشریح   ،هابز، الک و روسو ره ه ه از طرفداران حقوق طبیعی بودند

ه انسان پیش از بر این فرض استوار است ر باشد و بنیاد این نظریه پی قبیین خاستگاه دولت میاجت ا ی درقرارداد    دظریهن 

رنند. در این وضعیت اد میی  یررد ره از آن به »وضع طبیعقشکیل دولت و سازمان سیاسی در حالت و وضعیتی زندگی می

زنججدگی افججراد اجرا درآورد. قانونی نبود قا بججه  وجود نداشت قا قوانین و مقررا  را وضع رند و به  گونه قدر  سیاسی  هیچ

معنا رججه هججر انسججان زنججدگی  بدین وها، قانون طبیعی بودرننده رفتار و ا  ال انسانناا قانون موجود و قنظیمامان بدهد و قس

 .رردن مناسب است  براد پیرود  رردفکر میررد ره پیرود میخاخ خود را داشت و قناا از آن قوا د رفتارد، اطا ت و  

را حججالتی پججیش از  ره برخججی آن حالی در  .نظرهایی وجود دارداختالف ،طبیعیعالبته در ارقباط با قیستی و قگونگی وض 

ه چنججین   (.163خ  ،1377) الم،    آورندبه ش ار میشدن    را حالتی پیش از سیاسی  برخی دیگر آن   ،دانندشدن میاجت ا ی

هججا گججرگ ه ججدیگر بود و انسججانگل حارم قانون جنرردند ره در آن وضعیت را ددمنشانه قم داد می اد اینره  دهحالی  در

ولی در می وا وضع طبیعی اشاره به   .اندزندگی معصومانه و باسعاد  یاد ررده   نوان یکطبیعی بهبودند؛ گروهی از وضع  

وضعیت را قججرک رننججد و یججک هر دلیل قص یم گرفتند این    ها بهاست و انسان  از نااد حکومت بوده  وضعیتی دارد ره پیش

 )ه ان(. اجت ا ی را برپا دارند مدنی مبتنی بر قرارداد  دعهجام

اه برابججر دیججدگ   اد مصنو ی و ساخته دست قوافق افراد جامعه است. این دیججدگاه دریده، دولت پدقراردادد دولت   اءدر منش

در   ،بنججابراینق افراد جامعججه اسججت.  صدد قوجیه وجود دولت به  متی غیر از قوافگیرد ره درغیر قراردادد از دولت قرار می

ناججا رضججایت آ  ،الزاق افراد به قبعیت از قدر  سیاسی حارم  ءخالف دیدگاه غیر قرادادد نسبت به دولت، منشااین دیدگاه بر

یججک و رراقو از نظریججه قججرارداد اجت ججا ی بججراد قوجججه ضججرور  دماصااب قرارداد اجت ججا ی    است. در حالی ره برخی از

گونه حقوق اقبججاا حکومت مطمقه و نفی هراز نظریه قرارداد اجت ا ی    ،لیکن برخی دیگر  .اندفاده ن ودهحار یت مردمی است

ایججن نظریججه بججراد از  اد اجت ا ی قمقی رججرد رججه  قوان یکی از اصااب نظریه قرارداند. هابز را مینتییه گرفتهدر برابر حارم  

 قوجه اقتدار مطمق حارم استفاده ن وده است. 

 از دیدگاه هابز بیعیوضع ط

حججق و برابججر در ق اق اشیاء سایم، ذد نویسد ره »هر فردد از افراد بشر، فطرقاًگونه میهابز در قوضیح پیدایش دولت این   

   (.239خ ،1377) الم،  ست ا  هادشوارد  ها، منشاء»اساسا ه ین برابرد انسان و  (73خ ،1386)طاهرد،  هستند
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دست آوردن سام بیشججترد بججراد خججود   صدد بهه واره درد و  قرا ره افراد حدد براد شاو  و ق ایال  خود قائل نیستن

رو در اجت ججاا رنججد، از ایججن حد خاصججی  اد هم وجود ندارد ره آناا را مادود بهره هیچ قانون و ضابطه. ض ن آنباشندمی

مطابق ایستار هججابز، در وضججع طبیعججی بججه  مججت قججرس و   (.66خ  ،1388  )زیبارالق،  در نزاا و رش کش خواهند بود  اًدائ 

خودخواهی آدمیان، جن  ه ه  میه ه ه برقرار است و »آشکار است ره در زمانی ره یک قججدر  مشججترک وجججود نداشججته 

زمججانی رججه ... یعنججی  شججودرنند ره حالت جنجج  خوانججده میببرند، مردق در حالتی زندگی میباشد ره آدمیان از آن حساب  

قرا ره »به موجب آن ]میثاق[ ما از هر رارد ره سججبب قبججاهی میان ججان (.  124خ  ،1387)هابز،     ه گان دش ن ه دیگرند

آن داور یججا   .رنندبین خود انتخاب میاساس قوافقی، داورد را  ها برانسان  .(135خ،  2ج  ،1376)و ،     شویممنع می  ،گردد

تعدد افججراد، بججه صججور  هاد مابز، لویاقان است. پی انی ره به موجب آن آزاددیا به زبان خود ه  شخص سوق ه ان دولت،

گذارق، بدان شرط رججه قججو نیججز مینی ن واخود را به این مرد یا این ا  قنین است، »من حق حکومت بر  ،آیدمییک اراده در

شوند، دولت یججا ا هم متاد میاز این حیث، ج ا تی ره بدین قرقیب در قالب یک شخص ب.  ...    به او واگذارد  حق خود را

 صمح و امنیت خججود را بججه آن مججدیونیم ...  ... ره ما گردد... لویاقان بزرگ پدیدار میجت اا سیاسی به وجود خواهد آمد وا

قججون و د حار یججت بیزاینججده، بر اقتدار سیاسی پادشججاه و قاکججیم فهابز در رتاب لویاقان  .(150خ،  2ج  ،1376)و ،     ...

هاد قصد گذار از وضع طبیعی به وضع اجت ا ی قأرید داشت و آن را الزمججه حراسججت از حججق حیججا  انسججانقراد آن به  

 (.116خ ،1387)هابز،   بالذا  مت رد و استوارد اجت ا ا  بشرد دانسته است 

بز از شکیل جامعه سیاسی از دیدگاه هابز وضعیت ناامن و پر آشوب اسججت. ایججن قمقججی هججاحالت طبیعی یا حالت پیش از ق 

شناسانه هابز اسججت. از دیججدگاه او انسججان موجججودد نگاه انسان  از  ، ناشیگفته شد  بخش قبلحالت طبیعی ه ان طور ره در  

بنججابراین قناججا ابججزار   ،جود نججداردخودخواه و متیاوز است و در حالت طبیعی قناا قون هیچ نظم سیاسی جات رنترل او و

سیاسی در نتییه دشوارد ناشی از وضع طبیعی بشر با وجججود اینکججه آزادهججاد  به زور است. با قشکیل جامعه  ءحقانیت اقکا

کن در ازاد ایججن رند، لیمی  بوده را به حارم واگذارخوردار  طبیعی خود را ره پیش از مرحمه قشکیل جامعه سیاسی از آن بر

 نو ان خود در امان است.  و خطر قیاوز همنیت  ز امواگذارد ا

 جامعه سیاسی

رو از طریق یک از این ،طور ره استدالل شد، بشر در وضعیت طبیعی در حالت نابسامانی جن  و قیاوز قرار داشت   ه ان  

طرفین قرارداد اجت ججا ی رججه . رنندمیارد از نظم رمیه حقوق خود را به حارم واگذار رداقباا جات برخو   ،قرارداد اجت ا ی

 طرف این قرارداد نیست.  ،باشند و حارماقباا می ،شودقشکیل جامعه سیاسی مدنظر هابز میمنیر به 
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مججرزد بججراد  و االصول هیچ حججدرو جامعه سیاسی مدنظر هابز مبتنی بر یک نظاق سیاسی مطمقه است ره در آن  میاز این 

 جز قامین نظم و امنیت قوسط حارم قابل قصور نیست. قدر  پادشاه بر قججدر   بااآزادد پادشاه و نیز هیچ حقوقی براد اق

از آنیایی ره منشاء قججدر  پادشججاه در آغججاز امججر از   حارم است.قضایی    و  گذاردقدر  نظامی، قانونرمیسا، جامعه مدنی،  

پادشاه شخصججیت ه ججه افججراد را ایفججاء است، باید اذ ان داشت ره »  او ناشی شدهقفویض باالقفاق قدر  از جانب ر ایا به  

 .دهد انیاق  ،رند د هر رارد را ره ارادهقوانمی و( 158خ، 2ج ،1376و ،  )  رندمی

رججه داراد قججدرقی ه یشججگی، مطمججق و   بججودهس حکومججت  أگججو در رپاسججخپادشاه غیرهاد هابز، وجود یک  استدالل  نتییه 

 هججاد اواز برنامججه و سیاسججت حتی در صور  نارضایتی ا تراض و شورش را    پادشاه مردق حقنامادود است. در برابر این  

وضججعیت   ره در صور  مشروا دانستن شورش و ا تراض موجبا  شکست و زوال حکومت و بازگشججت بججه  . قراندارند

 ایم.  اولیه را فراهم ررده

، 2ج ،1376)و ،  ر دفاا از حیججا  خججود اسججت بودن قدر  پادشاه یک استثناء مام دارد و آن آزادد فرد د  مطمق  البته این 

خاطر دفاا از حیا  صججور  گیججرد. قرارججه دشاه فقط در صورقی موجه است ره بهعنی شورش و طغیان  میه پای،  (158خ

اگر بنججا باشججد دولججت و پادشججاهی فمسججفه  ،است. لذا انسانی بودهها و جوامع انساناساس و فمسفه دولت حفاظت از حیا   

  .(121خ ،1388)زیبارالق،  دهددیگر مشرو یتش را از دست می  ،را از بین ببردوجودد خود  

 حاکمیت مطلق دولت

بججوده و بسججیارد از  ارردنظریججه حار یججت مطمقججه از دیربججاز اه یججت و جایگججاه خاصججی در میججان نظریججا  دولججت برخججو   

نظران بججا در این بججین حتججی گروهججی از صججاحب  8.دانندمدرن مینظران پیدایش این نظریه را سرآغاز پیدایش دولت صاحب 

 اند ره پیدایش دو نظریه فوق در ق امی ابعاد به یکدیگر وابسته بودنججد تقاد را مطرح ساختهرقباط، این اقع یق این پیوند و ا

 (.  275خ ،1394)پروین، 

قججش اساسججی را در انتقججال جامعججه دولتی است ره ن ،در هر حال در فرآیند قاوال  سیاسی جامعه، مقصود از دولت مطمقه 

و با انیاق اصالحا  اقتصادد، ادارد و اجت ا ی در منابع قدر  سیاسججی بججه   دارد بر  اده داشتهبه جامعه سرمایهفئودالی  

و ابزارهججاد ق ررججز و اناصججار منججابع    قرین آثار حار یت دولت مطمقه در اروپججاایفاد این نقش اساسی مبادر  ورزد. مام

یججد ه ججه جانبججه ناادهججاد و قار  هاد جدید، قوسعه اندیشه ناسیونالیسججتیهاد مت ررز، پیدایش ارقشدولت قدر  در دست  

 (. 301خ ،1391بشیریه،  )  سیاسی بر ح ایت از مصالح   ومی بود
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ه ر  مطمقجج به این معنی ره پادشاه و حک ران در قوجیه قد  ،قئورراقیک بود  اءمطمقه دولت در آغاز مبتنی بر منشحار یت     

 قالنججی  اءمنشجج دانسججت. ت الاججی میراده و مشیّرد و خود را قیمی ار میالای این قدر  استناد    اءو ه ه جانبه خود به منش

مطرح شد. نظر هابز بیشتر مبتنی بر اوضاا و احججوال زمججان خججود مطججرح   حار یت مطمقه نخستین بار از سود قوماس هابز

بخشی بججه در راستاد مشرو یت قوجیه حار یت مطمق پادشاه بود. هابز مشخصاً صدد  ه است و با قوجه به این شرایط درشد

رج و مججرج و آشججوب در جامعججه را ر  مطمقه پادشاه انگمستان دالیمی قون لزوق برقرارد نظم اجت ا ی، پیشگیرد از هجج قد

ضججرور  حک رانججی پادشججاه بججی  هاد انقالدر جات مقابمه با افکار و اندیشههاد خود قرار داد و  مایه  قاید و دیدگاهدست 

  (.278خ ،1394)پروین،  مستبد را متذرر شد

هاد نخستین در قوجیججه حار یججت مطمججق رججه برخالف دیدگاه ،اد  قالنینظریا  هابز در قوجیه دولت بر یک مبن  ،ینبنابرا

عنی برقرد حار یججت لت مدرن یمام دو  اررانگیرد یکی از  حارم بود، نقش بسیار ما ی بر شکلمبتنی بر مشرو یت الای  

 دولت بر ه ه  ناصر موجود در جامعه داشت.  

 باره فردردیدگاه هابز د

برخججی از اصججول بنیججادین   ودلیکن  پردازان اصمی در زمینه مطمق بودن حار یت است،  نظریهبا وجود اینکه قوماس هابز از  

)رججه  ماهیت مصججنو ی نظججم سیاسججی و اشخاخ برابرد طبیعی رمیه ،قوسعه داد: حقوق فرددرا    هاد لیبرال در اروپااندیشه

نججاد بججر مبت مشرو یت قدر  سیاسججی بایججد رمیّره این دیدگاه  .ه مدنی و دولت شد(گذارد بین جامعبعدها منیر به ق ایز

ر مگجج  ،گونه   می را دارندر مبناد آن افراد آزادد انیاق هرو قفسیر لیبرالیستی از قانونی ره ب  ن ایندگی و رضایت افراد باشد

  (.Pierre, 1994, P. 20)  ا  الی ره به صراحت قوسط قانون منع شده است 

شججود، از فردگرایی و حقوق فججرد شججروا می لت در خصوخ قوجیه ضرور  حار یت دووجود اینکه  رمیت فمسفه هابز  با  

گونججه حقججوق شود رججه در آن هری استبدادد میایی، براد مثال جان الک، منیر به نظامران فردگراخالف سایر طرفدلیکن بر

، انججدفالسفه ره مبناد نظریه خود را از فردگرایی شججروا ن وده  غالب   . در حالی رهگرددفرد در برابر قدر  پادشاه انکار می

و ود ره در آن قدر  دولت در برابججر حقججوق شمیگو  دیدگاه آناا منیر به قشکیل حکومتی مبتنی بر حار یت مردق و پاسخ

شود، او را از سایر فالسججفه به مطمقیت حار یت منیر میمبانی فردگرایی فمسفه هابز ره  شود.  هاد مردمی قادید میآزادد

 سازد.  ران فردگرایی مت ایز میاو طرفد
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 از دیدگاه هابز ابطه دولت و کلیسار

سججت ره گذار به شکل مدرن خود در اروپا این بود ره حار یت از آن خداوند ادر حالی ره درک   ومی از دولت در دو   

قفججوق ایججن از  هایی به بوسیمه برخی از متفکران سیاسی صور  گرفت قا اینکه دولججت را  و حارم ن اینده خدا است، قالش

فججت. در رتججاب لویاقججان قوسط فیمسوف انگمیسی قوماس هابز صججور  گر  هایند. یکی از ما ترین این قالشن اایده خارج  

ره این بنیان مبتنی بر خداوند نیست، بمکه حار ی مطمق در قم رو خودش اسججت.   دگذاربراد دولت بنیان میاد را  ههابز پای

 هاد غیر مذهبی بنیججان گذاشججته شججودپایهبر  د ره دولت باید  رنره آشکارا استدالل میهابز در واقع نخستین فیمسوفی است  

(Berns, 1998, P. 59.)  

قادیججدد مسججتقیم بججر  میججه دیججدگاه هججابز در اد اد رمیسا در خصوخ ن ایندگی خدا در زمججین ره  در واقع به این دلیل     

ایججن رند. او قر ح مه میرقه ق اقبه این ایده با شد  هخصوخ قدر  مطمقه حارم مدنی است، نباید قعیب ررد ره هابز 

در صورقی ره  (.Hobbes, 1968, P.605)  نامدرتاب مقدس میء استفاده از ن مورد سو قریهقرین و   دبزرگ»اد ا را 

قیججرد روح جدایی روح از جسم و ا تقاد به باشت و دوزخ،  رمیسا بخواهد بر پیروان خود قفوق داشته باشد، این نااد باید  

و رنتججرل  نابزار قدرق ند جات قرساند قواند از اینروحانیت مسیای میان خود قمقین رند. با استفاده از این اد ا  را به پیرو

 ن ایججدمدنی وجود داشته باشد را سست می  بردارد ره باید بین اقباا و حارمهاد فرمانپایهبر اقباا استفاده ن اید، در نتییه  

(Nauta, 2002, P. 584.)  

خصججوخ مسججائل ای ججانی  گیرد دردر قصجج یمه اینکه از دیدگاه هابز هیچ گونه نقش مستقمی براد روحانیت مسیای نتیی 

را ا  ال ن اید ره حارم مدنی بججه آناججا ا طججاء رججرده باشججد. ند قدر  دینی خود  قواایی میوجود ندارد. روحانیت قناا قا ج

. در این رتاب آشکار بیان گردیده است   ادهابز به گونه9ب  ناصرمادودیت اختیارا  روحانیت در برابر حارم مدنی در رتا

زیرا او ن اینده خدا اینیججا مانعی در برابر حارم مدنی باشد، اساساً هیچ قیزد وجود ندارد ره بتواند  رند ره  اد میهابز پیشنا

 ,Nauta, 2002) انیاق دهدرا  است  بر رود زمین است ره وظایفی را ره به طور سنتی به روحانیت مسیای واگذار شده

P. 584) . 

 لتدهی به مفهوم مدرن دوشکل در نقش هابز

دهی به برخججی  ناصججر دولججت قش ما ی در شکلاست ره ن  یه ان طور ره استدالل شد قوماس هابز، از ج مه فیمسوفان   

  بارقند:  ،آناا داشت  پردازد در زمینهاساسی در نظریههاد دولت مدرن ره هابز نقش داشت. ما ترین مولفهمدرن 
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 انحصار ابزار خشونت به دولت 

در اندیشججه هججابز بججا د دولت مدرن اناصار ابزار خشونت در دست دولت است. این ویژگی دولت مدرن  هایکی از مولفه  

ابزارهاد خشونت گرایانه نسبت به ا  ال دولتی دارند، به رنترل بر  در واقع رسانی ره دیدگاه واقع  صراحت بیان شده است.

نججد رججه ر داننججد، قأریججد میدرن میپرداز دولت مجج ن اولین نظریهیارد او را به  نواقأرید دارند. قوماس هابز رسی است ره بس

در   را  رججه از آن هیبججت داشججته باشججند و ا  الشججان  افراد براد اجتناب از یک جن  داخمی نیاز به یک قدر  مشترک دارند

ان را بججه یججک این است ره افراد ه ه قدر  خودش یدد رند. قناا راه اییاد قنین قدر  مشترر راستاد منافع مشترک راهبر

 .( ,P.1968Hobbes , 227) از مردان قفویض رنند  ادمرد یا می و ه

در نتییه قوافق بین اشخاخ و واگذارد رمیه حقوق به دولت در ازاد دولت  پردازد هابز در این زمینه اییاد  ریهنظ  ،بنابراین

 جات ا  ال زور است.    ، این نتییه مام را در بر دارد ره دولت قناا ابزار مشرواامین نظم و امنیت ق

 دیدگاه در باب حاکمیت

ها در قوجیه اد. قا پیش از هابز   ده استداللن متفکرانی بود ره حار یت مطمقه را بر مبناد  قالنی بنیان نایتسهابز از نخ  

یججت و جمججوگیرد از ارد نظم و امنهابز مبانی مطمقیت حار یت را برقرر مشرو یت الای حارم بود.  بمبتنی  حار یت مطمقه  

ها به حقججوق ه ججدیگر رد از قیاوز انسانیگ و نظم و جمو داند. پس از دیدگاه هابز به جات برقرارد امنیت  مرج می  وج  هر

قججرارداد اجت ججا ی حار یججت او را معججه در نتییججه باید حار یت به طور مطمق در اختیار پادشاهی قججرار گیججرد رججه افججراد جا

 پذیرند. می

زیرا  ،اد اساسی قاول به دولت مدرن است همطمقه از پایه  نظریه دولت رقاول دولت مدرن گفته شده،  یه ان طور ره در س

ودالی و رمیسججا پادشاهان اروپا با قکیه بر حار یت مطمقه خود اقداق به اییاد حکومت مت ررز و یکپارقه ن ودند. قدر  فئجج 

 اا  مختمف قات سیطره دولت قرار گرفت.  با قوجی  ،ره قا پیش از این مانعی در راه مطمقیت حار یت بود

 سیاسی بر رضایت و توافق همگانی جامعهابتنای دولت و  

مشججرو یت قججدر  سیاسججی اسججت. در باججث  ،هاد مام در باب دولت مدرن ه ججان طججور رججه اسججتدالل شججدکی از باث ی

شججد، قوجیججه میاججی پادشججاه  هاد سنتی ره مشججرو یت حکومججت   ججدقاً بججر پایججه حججق البرخالف دولت   ،هاد مدرنت دول

مشرو یت خود را بر رضایت اقباا قرار داده است. از این جات قوماس هابز را باید از پیشگامان نظریججه قججرارداد اجت ججا ی 

 دهد. را قشکیل میمردمی   هاد مدرن مبتنی بر حار یت قمقی ررد ره یکی از مبانی دولت 
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 انقیاد کلیسا در برابر حاکم مدنی 

ت نیست و بر رقرد دین و یا مشرو یت دینی حکومدر رابطه بین دین و دولت قائل به بطور ره استدالل شد هابز    ه ان   

ار داشته و آزادد رمیسا قججا رو امور دینی نیز قات نظر دولت قرندهد. از ایرا قات انقیاد حارم مدنی قرار می کس رمیسا  

ه ان طور ره استدالل شد یکی از موانع اییاد   ا در برابر حکاق و پادشاهاناقتدار رمیساندازه است ره دولت اجازه دهد.  آن  

بر رمیسا در   مدنی  مانند هابز با اییاد مادودیت شدید و برقرد حارم  یپردازاننظریه.  بود  حار یت واحد در جوامع اروپایی

 رن را فرآهم آورد. گیرد دولت مدشکل الش رشانده و زمینهتدار رمیسا در برابر حارم را به قاقواقع  

 فردگرایی  

ه قائججل بججه فالسججفه رجج  ،هاد برخججیدیدگاهبرخالف هاد دولت مدرن فردگرایی و یا اصالت فرد است. ز اصول و پایهکی ای 

ی سیاسهاد و ه ه از حقوق و آزادد  بودهابر  رایانه ه ه افراد جامعه با هم بر، از دیدگاه فردگ بود  هاقفاو  طبیعی بین انسان

ره مبنججاد حکومججت از   د. به طوراست ران مدرن دیدگاه فردگرایان  اهستند. هابز نیز در بنیان فمسفه خود از طرفد  برخوردار

حکومججت مججدنظر خججود مبتنججی بججر   قند استدالل هابز جاججت قوجیججه. هرباشدمیدیدگاه هابز قوافق و رضایت افراد جامعه  

 دیگر است.   ددیدگاه فالسفه فردگرارامال متفاو  از   ،گیرداو میره   ادهاد فردگرایانه است، لیکن نتییهدیدگاه

 

 گیرینتیجه

باشججد. در اروپججا قبججل از ظاججور میسیر گذار دولت مدرن در اروپا از نظاق فئودالی به دولت مطمقه و سججپس دولججت مججدرن  

. به طججورد ندشدر  مسمط ماسوب میها و رمیسا نیز قد. در رنار پادشاه، فئودالد مطمقه، حار یت یکپارقه نبودهادولت 

 متعاقججب آن  ذهبی در اروپججا وهججاد مجج دنبججال جن به  .  دماندنو رمیسا  اجز می  هات بر فئودالره پادشاهان از ا  ال حار ی

دارد مانند ظاججور طبقججه جدیججد سججرمایه  ددیگر  اخته شد. قاوال دولت به رس یت شنحار یت  انعقاد معاهدا  وستفالی  

بججه  اممی در جات گججذار دولججت در اروپججا هر یک به نوبه خود  اقتدار رمیسا در نتییه اصالحا  مذهبی    افولشارد و نیز  

 چنججین گیرد در خصوخ اقباا خججود و هقص یمرابطه با در    مطمق  شد ره در آن پادشاهان اختیارا   س ت دولت یکپارقه

 داشتند. را  هادولت   سایرروابط خود با 

مبنججاد  قالنججی بججراد رحمه دولت مطمقه در اروپا قمقی ررد. متفکران دولت مطمقه روشیدند رججه این مرحمه را باید ظاور م 

قججرارد از این متفکران قوماس هابز است. این فیمسوف انگمیسی قالش ن ود با قوجیه بر  مطمقیت حار یت ارائه ن ایند. یکی

مبناد  قالنی بنیان ناججد.  دولت مطمقه را بر ،گرنظم و امنیت و جموگیرد از شورش و آشوب و قیاوز افراد جامعه به ه دی

 یافت.    هاد هابزقوان در اندیشهاصر مام دولت مدرن را میبرخی از  ن
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دیججدگاه دسججت دولججت، طججراز، مشججرو یت اناصججارد اسججتفاده از زور در باث حار یت دولت و نفی هرگونججه قججدر  هم

 ،افراد جامعه، نفی اقتدار رمیسا بججر دولججت   برابرد طبیعی ه ه  ه رس یت شناختنفردگرایانه در قوجیه مبناد قشکیل دولت، ب

 .شودگیرد دولت مدرن ماسوب میه گی از موارد قأثیرگذار فمسفه سیاسی هابز بر شکل
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