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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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دولت مدرن در اندیشه هابز
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چکیده
هدف قاقیق حاضر بررسی نقش هابز در شکلگیرد مبانی نظرد دولت مدرن است .روش پژوهش قوصیفی -قامیمی بوده
و نتایج نشان داد ره هابز با قوجیه دولت مطمقه ،در واقع برخی از ناصر دولت مدرن را نیز قوجیه ن ود .اختیججارا

مطمججق

حارم به جات برقرارد نظم و جموگیرد از آشوب از دیدگاه هابز ،به دولت مطمق منیججر مججیگججردد رججه در آن هجیچ گونججه
قدر

رقیبی در برابر پادشاه به جات مادودیت اختیارا

او وجود ندارد .بنابراین ،نظریه هابز در قوجیجه قالنجی دولججت

مطمقه ،برخی از ناصر دولت مججدرن را در خججود دارد .مشججرو یت اناصججارد حکومججت در اسججتفاده از زور ،مطمججق بججودن
حار یت ،انقیاد رمیسا در برابر حارم مدنی ،آزادد و برابرد طبیعی افراد جامعه و مشرو یت حکومت بججر رضججایت اقبججاا از
مامقرین موارد قاثیرگذارد هابز بر دولت مدرن است.

کلیدواژهها :دولت مدرن ،دولت مطمقه ،هابز ،قرارداد اجت ا ی.
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مقدمه
در زمان حاضر ،دولت-ممت (دولت مدرن) قودقرین بازیگر سیاسی در جاان میباشد .دولت مدرن سازمان حار ی است
ره از گروهی از افراد قشکیل شده ره وحد

ممی را حفظ ،قم رو معینی را اشغال ن وده است ،و حکومت خججاخ خججود را

دارد .رشورهایی مانند ایتالیا ،ژاپن ،فرانسه و ایاال

متاده آمریکا مثالهایی از دولتهاد ممت در شججکل مججدرن میباشجند.

نظاق دولت مدرن از اروپاد غربی شروا شد و به قدریج سرقاسر جاان را در برگرفته است.
نظاق دولت مدرن در نتییه افول قدرییی اقتدار سیاسی ره در ید لردهاد فئودال و رمیساد راقولیک قرار داشججت ،ظاججور
یافت .رنسانس و اصالحا

مذهبی هر یک پشتوانه اقتدار رمیسا را درهم شکست .مردان رنسانس اشکال رالسججیک (غالبججا

آموزههاد یونان باستان) را به نوان راهن ایی براد یادگیرد مورد قوجه قرار دادند .از دیدگاه اصالحگران مذهبی هججر یججک
از مومنین رشیش خود در پیشگاه خداوند هستند .در نتییه در آن زمان ،مسیر آگاهی و باشت هیچ یججک از میانجه رمیسججاد
روق بور ن یررد .اصالحا

مذهبی پروقستان امل ما ی در گذار دولت در سرقاسر اروپا ماسوب میشود ( Bowen,

.)2018, P. 2
اصالحا پروقستان به فروپاشی اقااد مذهبی در اروپا ر ک ن ود ،و این فروپاشی با ظاور دولت مدرن ه زمان شججد رججه
داراد مرزهاد سیاسی ،نظاق قانونگذارد و قضایی ،و در نتییه قوانین مختص خججود بججود .ایججن دوره در واقججع زمججان رشججد
آگاهی ممی ماسوب میشود .زبانهاد ممی در دانشگاهها به مرور جایگزین زبان القین شد .ق ایل به قوانین ممی بججه جججاد
قوانین مبتنی بر حقوق روق به قدریج قوسعه یافت .در اروپا ،ناسیونالیست حقوقی سرانیاق به شکل ردهاد قججانونی مججدون
ممی درآمد .به جاد اقتدار رمیساد رق یا اقتدار پاپ یججا برخججی از اصججول جاانشج ول ،ارنججون منبججع اقتججدار ،قججانون دولججت
ماسوب میشد (.)Buzzard, 1999, P.68
همزمان با فروپاشی اقتدار رمیساد رق ،اروپا ه چنین شاهد افول نظاق فئودالی بود .اصمیقرین فشار بججر نظججاق فئججودالی ،در
نتییه پیدایش نظاق سرمایهدارد طبقه متوسط در اروپا اییاد شد .بعججد از جن هججاد صججمیبی ،صججمیبیون بججه اروپججاد غربججی
برگشتند و داستانهایی را ه راه با ثرو

از شرق با خود به ه راه آوردند .ق ایل به قیار

موجب بابود راههججاد قیججارد

غرب به شرق شد .در نتییه رشد قیار  ،شارها به نوان مرارزد قیارد قوسعه یافتنججد .ایججن شججارها در طججی زمججان ،بججه
قدریج خواهان استقالل از اربابان فئودالی خود شدند .در برخی از موارد ،رهبران این شارها بر میه اربابججان فئججودالی خججود
قیاق ن ودند و در زمانهاد دیگر ،آناا استقالل خود را از لردهایی ره ه یشه نیاز به پول داشتند ،خریدارد رردند.
قوسعه شارها در نتییه بازرگانی و در مااجر

رشاورزان به س ت شارها جات رسب آزاددهاد بیشتر و رهایی از نظججاق

بسته فئودالی و در رنار آن شکلگیرد طبقه سرمایهدارد ،ه گی اممی در پایان دادن به نظاق فئججودالی در اروپججاد غربججی و
انگیزه براد اییاد قدر

ممی مت ررز ماسوب میشود.
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در نظاق فئودالی ،منبع ثرو

در مالکیت زمین قرار داشت ،لیکن طبقه قیارد در حال ظاور ،ثرو

پول جستیو میرردند .در نتییه این قاول ،فئودالها قفوق سیاسی خود در برابر قیججار

خججود را در قیججار

و

و انباشججت سججرمایه را از دسججت

دادند .سرمایهدارد جدید منبعی براد پیدایش نوا جدیدد از دولت ماسوب میشد.
در صورقی ره دولت مدرن قاریخ پیدایشی داشته باشد ،این قاریخ را باید سال 1648ق ،سال امضاد معاهججدا

وسججتفالی3

دانست ،ره قوانست به طور موثر پایانی بر جن هاد سججی سججاله (1648-1618ق) ماسججوب شججود .جن هججاد سججی سججاله،
جن هاد خونین مذهبی بین راقولیکهاد و پروقستانها در اروپا ماسوب میشود .به نوان راه حمی براد جن  ،معاهججده
وستفالی به شاهزاده آل ان اجازه داد ره در خصوخ مذهب رس ی قم رو خود ره میقوانست مذهبی راقولیک ،رالوینسم یا
لوقریسم باشد ،قص یمگیرد ن اید .نکته ما تر اینکه در سرقاسر اروپا معاهدا

وستفالی را میقوان نشانه آغاز ظاور دولت

حار ی قمقی ررد ره هریک از این پادشاهان در قم رو خود از حار یت مطمقه برخوردار بودند .در واقع مفاوق حار یت به
معناد قدر

برقر از قدرقی ره مافوق آن وجود ندارد ،از این زمان ظاور یافت.

یکی از رسانی ره در شکلگیرد مولفه دولت مدرن نقش غیرقابل انکارد دارد ،قوماس هججابز 4فیمسججوف انگمیسججی اسججت.
هابز بهشد

قات قاثیر بدبختیهاد برخاسته از جن

داخمی انگمستان در دههد1640ق بود و فکر میررد قناججا بججا وجججود

یک پادشاه مقتدر ،انگمستان میقواند از بدبختی و آشوب نیا
آثارد داشت قا به این وسیمه انگمستان را از این مامکه نیا

یابد ( الم ،1377 ،خ .)183به این جات سججعی در خمججق
دهد .ود در این راستا آثار ما ی ه چون «درباره شججاروند ،

«نقد قوماس وایت را به نگارش درآورده بود .اما آن اثر ماندگار ره اساسا منشور فکرد هججابز بججهحسججاب مجیآیججد ،رتججاب
«لویاقان میباشد .این اثر ره در سال 1651ق انتشار یافت ،قالشی بود براد پشتیبانی از اصل حکومت مقتدر و استبدادد ره
بهز م ود یگانه نوا رارآمد و قابل قبول از دولت است.
هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به این سوال اساسی است ره هججابز در شججکلگیرد مولفججههاد دولججت مججدرن قججه نقشججی
داشت؟ در این راستا ،نخست شاخصههاد دولت مدرن مورد باث قرار گرفته و در ادامه نقش اندیشه هابز در شججکلگیرد
هر یک از این مولفهها بررسی میگردد.

The Treaty of Westphalia
Thomas Hobbes
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چارچوب نظری
یکی از پیامدهاد مدرنیته ،پیدایش دولت مدرن است .ه ان طور ره گفته شده ،دولت مدرن ،در قالب دولت ممت در نتییه
قاوال

سیاسی ویژه ،به طور خاخ در اروپاد غربی شکل گرفت .اصالحا

مذهبی ،رنسانس ،پیدایش طبقه سرمایهدار و

افول نظاق فئودالی از ما ترین دالیل پیدایش دولت در مفاوق مدرن خود است .معاهججدا

وسججتفالی نیججز آغججازد بججر رونججد

پیدایش دولت مدرن است .دولت در مفاوق مدرن خود شاخصهها و مولفججههایی دارد رججه آن را از سججایر اشججکال حججار یتی
دولت در طول قاریخ مت ایز میسازد .به طور رمی ویژگیهایی ماننججد اناصججار رنتجرل مشججروا ابججزار خشججونت ،حار یججت،
بورورراسی ادارد ،استفاده از قدر

غیر شخصی ،شاروندمدارد ،قانون ندد ،مالیا گیرد از ج مججه مشخصججههاد دولججت

مدرن است.
حاکمیت
یکی از شاخصههاد اصمی دولت مدرن ،حار یت است .حار یت دولججت مججدرن بججه دو شججکل خججود را نشججان میدهججد،
حار یت در بعد داخمی و حار یت در بعد خارجی.
حاکمیت در بعد داخلی
حار یت بار

از قدر

برقر فرماندهی یا امکان ا ال ارادهاد فوق ارادههاد دیگر اسججت .هنگججامی رججه گفتججه میشججود

فالن دولت حارم است ،یعنی در حوزه اقتدارش داراد نیرویی است خودجججوش رججه از نیروهججاد دیگججرد برن ججیخیججزد و
قدر

دیگرد برابر با آن وجود ندارد .در مقابل ا ال اراده و اجراد اقتدارش مانعی ن یپذیرد و از هججیچ قججدر

دیگججرد

قبعیت ن یرند .هرگونه صالحیتی ناشی از او است ،لکن صالحیتهاد او فی نفسه است .مفاوق حار یت و دولججت رشججور
قنان با هم پیوند خوردهاند ره دولت-رشور بدون حار یت موجودیت ندارد و بر کججس بججدون دولججت رشججور حار یججت
مطرح نیست .نفی یکی از آناا نفی دیگرد را به دنبال دارد (قاضی ،1387 ،خ .)70در واقع حار یت دولت در بعد داخمی
رابطه بین قدر
بار

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

دقیققر ،بر قه مبنایی دولت اقتدار خود را ا ال مین ایججد؟ در خصججوخ مشججرو یت حار یججت دو اد ججاد اصججمی

مطرح شده است :حق الای پادشاه و قرارداد اجت ا ی .مفاوق حار یت در دولتهاد مدرن غالباً خود را در قالب حار یججت
مردق یا ممت ،ه راه با قانون اساسی مدون و ساختارهاد دمورراقیک نشان میدهد .در واقع حار یججت در دنیججاد رنججونی از
مفاوق حار یت در شکل سنتی خود فاصمه گرفته است .با این قوضیح ره در مفاوق سنتی حار یت ره در آغاز شججکلگیرد
آن مطرح میشد ،حار یت مساود با اقتدار مطمق حارم بود.
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این ویژگی بیشتر خود را در شکل پادشاهی مطمقه بروز میداد ،لیکن در دنیاد معاصر ،بعد از فروپاشی دولتهججاد مطمقججه،
حار یت شکل دمورراقیک یافته است .این شکل از حار یت به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از مردق نشأ

میگیرد.

حاکمیت در بعد خارجی
به دنبال جن هاد سی ساله ،درگیردهاد مذهبی در اروپا بیشتر مناطق این قاره را در برگرفت .معاهده صمح وستفالی در
سال 1648ق مفاوق حار یت سرزمینی را اییاد ن ود .یکی از آثار به رس یت شناخته شججدن حار یججت دولججت ممججی در ایججن
معاهدا

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

امور داخمی دولتهاد اروپایی به شد

مادود شد .به طور خالصه میقوان گفت معاهججدا

وسججتفالی نظججم جدیججدد بججر

مبناد برابرد دولتهاد حارم در اروپا اییاد ن ود (.)Osiander, 2001, P.251
در حقوق بینال مل ،دولت حارم به نوان ناادد قعریف شده است ره داراد ج عیت دائ ی ،قم رو مشخص و حکومت
میباشد و این قابمیت را دارد ره با دیگر دولتهاد حارم وارد روابط متنو ی شود 5.ه چنجین بججه طججور مع ججول از مفاججوق
دولت حارم در بعد بینال مل اینگونه برداشت میشود ره دولت در سطح بینال مل حار یت دارد ره بججه هججیچ قججدر

یججا

دولت دیگرد وابسته و یا قابع نیست (.)see: Henry, 1836, P. 51
در ماده  )4(2منشور سازمان ممل متاد با صراحت اصل حار یت دولت ممی بججه رسج یت شججناخته شججده اسججت ،رججه مقججرر
میدارد« :رمیه ا ضاء در روابط بینال ممی خود از قادید به زور یا استفاده از آن میه ق امیت ارضی یا استقالل سیاسججی هججر
رشورد یا از هر روش دیگرد ره با مقاصد ممل متاد مباینت داشته باشد ،خوددارد خواهند ن ود .
این م نو یت رمی در زمینه استفاده از زور در روابط بین دولتها ،هرگونه قادید یا استفاده از زور را شامل میشججود ،زیجرا
ماده مذرور از بکارگیرد بار

«جن

خوددارد ن وده ،و شامل اقداما

قارآمیز حتی با شد

رم نیز میشود.

شهروندمداری
شاروندمدارد یعنی فرد از حالت قبعه خارج شده و داراد حقوق و قعادا

متقابل در جامعججه مججی شججود رججه بججا پیججدایش

دمورراسی ربط وثیقی دارد (افضمی ،1386 ،خ .)34شاروندان به دلیل قعمق آناا به یک رشور از برخی امتیازا

و حقججوق

برخوردار هستند .بنابراین ،در دولت مدرن رابطه بین ج عیت دولت و نظاق سیاسی حارم بر آن رابطه شاروندد است.

 . 5ماده  1رنوانسیون مونته ویدئو در خصوخ حقوق و قکالیف دولتها معیار شکلگیرد دولت در حقوق بینال مل را ره به طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفته
 ،ارائه مین اید .این ماده اظاار میدارد ره دولت به نوان یک شخص حقوق بینال مل باید صالحیتهاد زیر را داشته باشد :ج عیت دائ ی ،قم رو قعریف شده،
حکومت و قابمیت برقرارد رابطه با دولتهاد دیگر .
E-ISSN: 2783-4999
http://journals.abru.ac.ir

ه ین ویژگی ،شاروندد را از حقوق بشر ره مستقی اً ارقباطی با رابطه قابعیت ندارد ،مت ایز میسازد .بنابراین ،شاروندد و
حقوق ناشی از آن صرفاً از نقطه نظر رابطه بین یک فرد و یک نظاق سیاسی خاخ معنی پیدا مججیرنججد .شججکلگیرد مفاججوق
شاروندد و شاروندمدارد در واقع ناشی از قاوال

قاریخی در اروپاد غربی و فروپاشی نظججاق فئججودالی یججا ه ججان نظججاق

ارباب ر یت بود .در این نظاق اقباا در برابر حارم ر یت ماسوب شده و این رابطه هججیچ حقججی را بججراد ر یججت در برابججر
حارم اییاد ن ین ود .با فروپاشی نظاق فئودالی و شکلگیرد دولت شارها شججاروندد جججاد ر یججت را گرفججت .در اغمججب
دولتهاد مدرن ،حقوق شاروندد در قوانین اساسی گنیانده شده است و این حقوق طیف گستردهاد را شامل میشود.
انحصار مشروع استفاده از ابزار خشونت
اناصار مشروا ابزار خشونت مفاومی بنیادین در دولت مدرن است ،ره شکلگیرد آن به نوشججتههاد ژان بجودن فیمسججوف
فرانسود و هابز برمیگردد .ماررس وبر 6در قعریف مفاوق دولت ،براد نخستین بار در جامعهشناسی در مقاله خججود بججا نججاق
«سیاست به مثابه یک حرفه (1919ق) 7به شرح این ویژگی دولت مدرن پرداخت .وبر اد ا میرند ره دولت قناا اجت ججا ی
بشرد است ره می قواند اد اد اناصارد در زمینه مشرو یت استفاده از زور فیزیکی را داشته باشججد .بججا ایججن وجججود ،ایججن
اناصار مادود به حوزه جغرافیایی خاصی بوده و در حقیقت این مادودیت به حوزه خاخ ،یکی از قیزهججایی اسججت رججه
دولت را قعریف میرند ( .)Weber, 2015, P.136در واقع وبر دولت را به نوان سازمانی قوصججیف میرنججد رججه حججق
استفاده ،قادید ،یا جواز استفاده از زور بر میه اقباا مقیم خود را داشته است .قنین اناصارد طبق نظر ماررس وبر ،بایججد
از طریق فرآیند مشرو یتسازد رود دهد (ه ان).
آنتونی گیدنز ،دولتهاد مدرن را دولت ممت مینامد و معتقد است ره این دولتها برخالف دولتهججاد سججنتی مرزهججاد
مشخص و معینی دارند ،در فضایی نظاقمند با دیگر دولتها قرار دارند و در مقایسه با دولتهاد سنتی ،در اغمب موارد در
داخل اییاد سازش و مصالاه میرنند و اناصار ابزارهاد خشونت را در اختیار دارند .دولتهجایی رججه دسججتگاه حکججومتی
دارند و اد اد حار یت بر قم روهاد ویژهاد دارد ،داراد قوانین مدون رس یانجد و بججا رنتججرل نیروهججاد نظججامی پشججتیبانی
میشوند (.)Anthony, 1985, P.5

. Max Weber
. Politics as a Vocation
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بوروکراسی اداری
ومی است .وبر ،بورورراسی را به نوان شکل رمججی مججدیریت در ق ججاق

یکی از مشخصههاد دولت مدرن بورورراسی

سازمانها در مقیاس بزرگ در جامعه مدرن و فرآیند رمی قالنیت جامعه مدرن قمقججی میرججرد .مججدیریت دولججت و اجججراد
ادارد دولتهاد مدرن از ناوه اجراد ادارد دولتهاد سنتی متفاو

امورا

ویژگی بورورراسی

است.

ومی از دیدگاه وبر بارقند از:

 .1مدیریت بورورراقیک بر طبق رویهها و مقررا

ثابت در دورن یک سمسمه مراقب معین به مسججئولیتهاد رسج ی

راهبردد میگردد.
 .2دسترسی به شغل مبتنی بر آزمونهاد خاخ است و دانش ،قخصص و ماار

افراد مالک دستیابی به رار و شغل

رس ی میباشد.
 .3مدیریت بورورراقیک بر پایه اصول م ی اسناد مکتوب است.
 .4راررنان سازمان ادارد بر طبق ظرفیتها و ق ایل شخصی
خود را انیاق میدهند (دفتر مطالعا

ل ن یرنند ،بمکه به نوان متصدد اداره

ومی رار

بنیادین حکومتی ،1395 ،خ.)21

اعمال قدرت غیر شخصی
نظم سیاسی قانونی به معنی حار یت مردق نیست ،بمکه به معنی حار یت قانون است .یکی از مسائل قججدی ی در نظریججه
سیاسی این است ره یک حکومت خوب حکومتی است ره بر وفق اراده و ق ایل دلخواه یججک نفججر خججاخ اداره ن یشججود،
بمکه براساس می و هاد از قوانین رمی و
یک قانون مشروااند (دفتر مطالعا

ومی اداره میگردد .از نظر رانت دولت ،اجت ا ی از انسانها است رججه قاججت

بنیادین حکومتی ،1395 ،خ.)107

فعالیتهاد دولتها غالباً به نوان شکل خاصی از قانون
متقابل مقاما

ومی با افراد مادون و قانون خصوصی روابط افراد قابع را با ه دیگر قنظیم میرند (Weber, 1970, P.

 .)239بنابراین ،در دولتهاد مدرن اقکاد قدر
موجبا

ومی یا قانون اجرایی مشخص میشوند .قانون

ججومی روابججط

و دواق آن مبتنی بر شخصت حارم نیست ،بمکه ایججن ناادهججا هسجتند رججه

قداوق حکومت را فراهم میآورند .در نتییه با قغییر زمامدارن امر حکومتدارد ،دقار اختالل ن یشوند.

حاکمیت قانون
حار یت قانون در معناد رمی خود به قبعیت قدر
بار

سیاسی از الزاما

قانونی اشججاره دارد (پججروین ،1394 ،خ .)384بججه

دیگر ،بر مبناد اصل حار یت قانون ره یکی از اصول دولتهاد مدرن است ،قانون روابط بین زمامدارن و مججردق را

قنظیم مین اید .در واقع اصل حار یت قججانون مججانعی در راه خودسججرد ا جال حکججومتی اسججت و زمامجداران در ماججدوده
اختیارا

ره قانون به آناا ا طاء ن وده است ،حق ا ال قدر

ومی را دارند.
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سمسمه مراقب قوانین یکی از نتایج

ده ا ال حار یت قانون است .به این صور

ققسیمبندد شده و قانون مادون باید مطابق با قانون مافوق باشد .به این صور

ره قوانین بر مبناد درجه اه یت آناججا

رججه در رأس قججوانین ،قججانون اساسججی قججرار

داشته ره سایر قوانین باید با این قانون مطابقت داشته باشند.
اصل حار یت قانون با اصل ا ال قدر
قدر

غیر شخصی نیز ارقباط مییابد .به این معنی رججه بججا حار یججت قججانون،

به صور

نیز از حالت شخصی و اقکاد آن به فرد خاصی خارج و جنبه ناادینه و سازمانی به خود میگیرد.

مالیات ستانی
دولتهاد مدرن بدون درآمدهاد مالیاقی منظم و اساسی دواق نخواهند آورد .قوجه به مالیا
اساسی است .دستگاه سیاسی باید روابط بین دولت با مالیا
قنین قعریف میرند« :مالیا
اهداف
مالیا

و مالیا

بججراد قبیججین دولججت مججدرن

دهنده را در جامعه قعریججف رنججد .بجراون مالیججا

حقوق پرداختی الزامی قوسط واحدهاد خصوصی است ،براد قولید درآمججدهایی رججه صججرف

ومی میشوند ( .)Braun, 1975, P. 224بنابراین ،دولتهاد مدرن با اقکاء به درآمدهاد
از شاروندان ،هزینه

را

ومی و خدما

ارائه شده به شاروندان را قأمین میرنند .در واقع هر یک از شاروندان دولت

مدرن بر طبق قانون مکمف هستند ره بخشی از درآمدهاد خود را قات نججوان مالیججا
پرداخت با لااظ معیارهاد مختمفی صور

ججومی خججود بججر

بججه دولججت پرداخججت رننججد و ایججن

می گیرد.

شاخصههای دولت مدرن در اندیشه هابز
دیدگاه هابز در خصوخ دولت به شد

متاثر از وضعیت زمانه است ره او در آن زنججدگی میرنججد .در واقججع جن هججاد

داخمی در انگمستان و هرج و مرج ناشی از آن با ث شده ره هابز باث از دولت ،منشاء شکلگیرد آن و نیز حدود اقتججدار
آن ،آزاددهاد فردد و اجت ا ی اقباا و رابطه دولت با رمیسا را از جنبه خاصی مورد قامیل قرار دهد.
منشاء دولت در دیدگاه هابز
هابز در دیدگاه خود در خصوخ منشاء شکلگیرد دولت دو حالت را میپذیرد .با وجود اینکه هابز از اصججااب نظریججه
قرارداد اجت ا ی و از بانیان این نظریه است ،لیکن براد حار ی ره بر مبناد منشاء ارتسابی ،قدر

سیاسی رسب ن وده نیز

مشرو یت قائل است.
منشاء اکتسابی دولت
ه ان طور ره در ادامه استدالل میشود ،یکی از ضروریا

قوجیه وجود دولججت در شججکل مطمقججه بججراد هججابز ضججرور

جموگیرد از قیاوز انسانها به ه دیگر و برقرارد نظم و امنیت است .از اینرو از دیدگاه هابز حتی حار ی رججه بججر مبنججاد
زور ،و نه قرارداد اجت ا ی ،قدر

را رسب ن وده باشد ،از مشرو یت برخوردار است.
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در واقع منشاء ارتسابی دولت از دیدگاه هابز نیز به دولت مشرو یت میدهد .پججس پادشججاهی رججه از طریججق زور قججدر

را

رسب و اقداق به برقرار نظم ن وده ،از دیدگاه هابز حار ی مشروا است.
منشاء قراردادی دولت
«این نظریه اولین بار از طرف حقوقدان نامی همندد هوگو گروسیوس مطرح گردید و قوسط اندیش ندان دیگرد ه چججون
هابز ،الک و روسو ره ه ه از طرفداران حقوق طبیعی بودند ،قشریح شد (طاهرد ،1386 ،خ.)73
نظریهد قرارداد اجت ا ی درپی قبیین خاستگاه دولت میباشد و بنیاد این نظریه بر این فرض استوار است ره انسان پیش از
قشکیل دولت و سازمان سیاسی در حالت و وضعیتی زندگی میررد ره از آن به «وضع طبیعی یاد میرنند .در این وضعیت
هیچگونه قدر

سیاسی وجود نداشت قا قوانین و مقررا

را وضع رند و به اجرا درآورد .قانونی نبود قا بججه زنججدگی افججراد

سامان بدهد و قناا قانون موجود و قنظیمرننده رفتار و ا ال انسانها ،قانون طبیعی بودو بدین معنا رججه هججر انسججان زنججدگی
خاخ خود را داشت و قناا از آن قوا د رفتارد ،اطا ت و پیرود میررد ره فکر میررد براد پیرود رردن مناسب است.
البته در ارقباط با قیستی و قگونگی وضعطبیعی ،اختالفنظرهایی وجود دارد .در حالی ره برخججی آن را حججالتی پججیش از
اجت ا یشدن میدانند ،برخی دیگر آن را حالتی پیش از سیاسی شدن به ش ار میآورند ( الم ،1377 ،خ .)163ه چنججین
در حالیره دهاد این وضعیت را ددمنشانه قم داد میرردند ره در آن قانون جنگل حارم بود و انسججانهججا گججرگ ه ججدیگر
بودند؛ گروهی از وضع طبیعی به نوان یک زندگی معصومانه و باسعاد

یاد رردهاند .ولی در می وا وضع طبیعی اشاره به

وضعیتی دارد ره پیش از نااد حکومت بوده است و انسانها به هر دلیل قص یم گرفتند این وضعیت را قججرک رننججد و یججک
جامعهد مدنی مبتنی بر قرارداد اجت ا ی را برپا دارند (ه ان).
در منشاء قراردادد دولت ،دولت پدیدهاد مصنو ی و ساخته دست قوافق افراد جامعه است .این دیججدگاه در برابججر دیججدگاه
غیر قراردادد از دولت قرار میگیرد ره درصدد قوجیه وجود دولت به متی غیر از قوافق افراد جامعججه اسججت .بنججابراین ،در
این دیدگاه برخالف دیدگاه غیر قرادادد نسبت به دولت ،منشاء الزاق افراد به قبعیت از قدر

سیاسی حارم ،رضججایت آناججا

است .در حالی ره برخی از اصااب قرارداد اجت ججا ی از نظریججه قججرارداد اجت ججا ی بججراد قوجججه ضججرور

دمورراقیججک و

حار یت مردمی استفاده ن ودهاند .لیکن برخی دیگر ،از نظریه قرارداد اجت ا ی حکومت مطمقه و نفی هرگونه حقوق اقبججاا
در برابر حارم نتییه گرفتهاند .هابز را میقوان یکی از اصااب نظریه قرارداد اجت ا ی قمقی رججرد رججه از ایججن نظریججه بججراد
قوجه اقتدار مطمق حارم استفاده ن وده است.
وضع طبیعی از دیدگاه هابز
هابز در قوضیح پیدایش دولت اینگونه مینویسد ره «هر فردد از افراد بشر ،فطرقاً در ق اق اشیاء سایم ،ذدحججق و برابججر
هستند (طاهرد ،1386 ،خ )73و «اساسا ه ین برابرد انسانها ،منشاء دشواردها است ( الم ،1377 ،خ.)239
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قرا ره افراد حدد براد شاو

و ق ایال

خود قائل نیستند و ه واره درصدد به دست آوردن سام بیشججترد بججراد خججود

میباشند .ض ن آنره هیچ قانون و ضابطهاد هم وجود ندارد ره آناا را مادود به حد خاصججی رنججد ،از ایججنرو در اجت ججاا
دائ اً در نزاا و رش کش خواهند بود (زیبارالق ،1388 ،خ .)66مطابق ایستار هججابز ،در وضججع طبیعججی بججه مججت قججرس و
خودخواهی آدمیان ،جن

ه ه میه ه ه برقرار است و «آشکار است ره در زمانی ره یک قججدر

باشد ره آدمیان از آن حساب ببرند ،مردق در حالتی زندگی میرنند ره حالت جنج

مشججترک وجججود نداشججته

خوانججده میشججود  ...یعنججی زمججانی رججه

ه گان دش ن ه دیگرند (هابز ،1387 ،خ .)124قرا ره «به موجب آن [میثاق] ما از هر رارد ره سججبب قبججاهی میان ججان
گردد ،منع میشویم (و  ،1376 ،ج ،2خ .)135انسانها براساس قوافقی ،داورد را بین خود انتخاب میرنند .آن داور یججا
شخص سوق ه ان دولت ،یا به زبان خود هابز ،لویاقان است .پی انی ره به موجب آن آزاددهاد متعدد افججراد ،بججه صججور
یک اراده درمیآید ،قنین است« ،من حق حکومت بر خود را به این مرد یا این انی ن وامیگذارق ،بدان شرط رججه قججو نیججز
حق خود را به او واگذارد  . ...از این حیث ،ج ا تی ره بدین قرقیب در قالب یک شخص با هم متاد میشوند ،دولت یججا
اجت اا سیاسی به وجود خواهد آمد و ...لویاقان بزرگ پدیدار میگردد  ...ره ما  ...صمح و امنیت خججود را بججه آن مججدیونیم
( ...و  ،1376 ،ج ،2خ .)150هابز در رتاب لویاقان ،بر اقتدار سیاسی پادشججاه و قاکججیم فزاینججدهد حار یججت بیقججون و
قراد آن به قصد گذار از وضع طبیعی به وضع اجت ا ی قأرید داشت و آن را الزمججه حراسججت از حججق حیججا
بالذا

مت رد و استوارد اجت ا ا

انسججانهاد

بشرد دانسته است (هابز ،1387 ،خ.)116

حالت طبیعی یا حالت پیش از قشکیل جامعه سیاسی از دیدگاه هابز وضعیت ناامن و پر آشوب اسججت .ایججن قمقججی هججابز از
حالت طبیعی ه ان طور ره در بخش قبل گفته شد ،ناشی از نگاه انسانشناسانه هابز اسججت .از دیججدگاه او انسججان موجججودد
خودخواه و متیاوز است و در حالت طبیعی قناا قون هیچ نظم سیاسی جات رنترل او وجود نججدارد ،بنججابراین قناججا ابججزار
حقانیت اقکاء به زور است .با قشکیل جامعه سیاسی در نتییه دشوارد ناشی از وضع طبیعی بشر با وجججود اینکججه آزادهججاد
طبیعی خود را ره پیش از مرحمه قشکیل جامعه سیاسی از آن برخوردار بوده را به حارم واگذار میرند ،لیکن در ازاد ایججن
واگذارد از امنیت و خطر قیاوز همنو ان خود در امان است.
جامعه سیاسی
ه ان طور ره استدالل شد ،بشر در وضعیت طبیعی در حالت نابسامانی جن

و قیاوز قرار داشت ،از اینرو از طریق یک

قرارداد اجت ا ی ،اقباا جات برخوردارد از نظم رمیه حقوق خود را به حارم واگذار میرنند .طرفین قرارداد اجت ججا ی رججه
منیر به قشکیل جامعه سیاسی مدنظر هابز میشود ،اقباا میباشند و حارم ،طرف این قرارداد نیست.
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از اینرو جامعه سیاسی مدنظر هابز مبتنی بر یک نظاق سیاسی مطمقه است ره در آن میاالصول هیچ حججد و مججرزد بججراد
آزادد پادشاه و نیز هیچ حقوقی براد اقباا جز قامین نظم و امنیت قوسط حارم قابل قصور نیست .قدر
رمیسا ،جامعه مدنی ،قدر
قفویض باالقفاق قدر

نظامی ،قانونگذارد و قضایی حارم است .از آنیایی ره منشاء قججدر

پادشاه بر قججدر

پادشججاه در آغججاز امججر از

از جانب ر ایا به او ناشی شده است ،باید اذ ان داشت ره «پادشاه شخصججیت ه ججه افججراد را ایفججاء

میرند (و  ،1376 ،ج ،2خ )158و میقواند هر رارد را ره اراده رند ،انیاق دهد.
نتییه استداللهاد هابز ،وجود یک پادشاه غیرپاسججخگججو در رأس حکومججت بججوده رججه داراد قججدرقی ه یشججگی ،مطمججق و
نامادود است .در برابر این پادشاه مردق حق ا تراض و شورش را حتی در صور
ندارند .قرا ره در صور

مشروا دانستن شورش و ا تراض موجبا

نارضایتی از برنامججه و سیاسججتهججاد او

شکست و زوال حکومت و بازگشججت بججه وضججعیت

اولیه را فراهم رردهایم.
البته این مطمق بودن قدر

پادشاه یک استثناء مام دارد و آن آزادد فرد در دفاا از حیججا

خججود اسججت (و  ،1376 ،ج،2

خ ،)158یعنی شورش و طغیان میه پادشاه فقط در صورقی موجه است ره بهخاطر دفاا از حیا
اساس و فمسفه دولت حفاظت از حیا

صججور

گیججرد .قرارججه

انسانها و جوامع انسانی بوده است .لذا ،اگر بنججا باشججد دولججت و پادشججاهی فمسججفه

وجودد خود را از بین ببرد ،دیگر مشرو یتش را از دست میدهد (زیبارالق ،1388 ،خ.)121
حاکمیت مطلق دولت
نظریججه حار یججت مطمقججه از دیربججاز اه یججت و جایگججاه خاصججی در میججان نظریججا

دولججت برخججوردار بججوده و بسججیارد از

صاحبنظران پیدایش این نظریه را سرآغاز پیدایش دولت مدرن میدانند 8.در این بججین حتججی گروهججی از صججاحبنظران بججا
قع یق این پیوند و ارقباط ،این ا تقاد را مطرح ساختهاند ره پیدایش دو نظریه فوق در ق امی ابعاد به یکدیگر وابسته بودنججد
(پروین ،1394 ،خ.)275
در هر حال در فرآیند قاوال

سیاسی جامعه ،مقصود از دولت مطمقه ،دولتی است ره نقججش اساسججی را در انتقججال جامعججه

فئودالی به جامعه سرمایهدارد بر اده داشته و با انیاق اصالحا
ایفاد این نقش اساسی مبادر
قدر

اقتصادد ،ادارد و اجت ا ی در منابع قدر

سیاسججی بججه

ورزد .مامقرین آثار حار یت دولت مطمقه در اروپججا ق ررججز و اناصججار منججابع و ابزارهججاد

در دست دولتهاد مت ررز ،پیدایش ارقشهاد جدید ،قوسعه اندیشه ناسیونالیسججتی و قاریججد ه ججه جانبججه ناادهججاد

سیاسی بر ح ایت از مصالح

ومی بود (بشیریه ،1391 ،خ.)301

 . 8ازج مه میقوان به ماررس وبر و قوریل اشاره ررد.
E-ISSN: 2783-4999
http://journals.abru.ac.ir

حار یت مطمقه دولت در آغاز مبتنی بر منشاء قئورراقیک بود ،به این معنی ره پادشاه و حک ران در قوجیه قدر
و ه ه جانبه خود به منشاء الای این قدر

مطمقجه

استناد میررد و خود را قیمی اراده و مشیّت الاججی میدانسججت .منشجاء قالنججی

حار یت مطمقه نخستین بار از سود قوماس هابز مطرح شد .نظر هابز بیشتر مبتنی بر اوضاا و احججوال زمججان خججود مطججرح
شده است و با قوجه به این شرایط درصدد قوجیه حار یت مطمق پادشاه بود .هابز مشخصاً در راستاد مشرو یتبخشی بججه
قدر

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

دستمایه قاید و دیدگاههاد خود قرار داد و در جات مقابمه با افکار و اندیشههاد انقالبججی ضججرور

حک رانججی پادشججاه

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

هابز در قوجیه دولت بر یک مبناد قالنی ،برخالف دیدگاههاد نخستین در قوجیججه حار یججت مطمججق رججه

مبتنی بر مشرو یت الای حارم بود ،نقش بسیار ما ی بر شکلگیرد یکی از ارران مام دولت مدرن یعنی برقرد حار یججت
دولت بر ه ه ناصر موجود در جامعه داشت.
دیدگاه هابز درباره فرد
با وجود اینکه قوماس هابز از نظریهپردازان اصمی در زمینه مطمق بودن حار یت است ،لیکن ود برخججی از اصججول بنیججادین
اندیشههاد لیبرال در اروپا را قوسعه داد :حقوق فردد ،برابرد طبیعی رمیه اشخاخ و ماهیت مصججنو ی نظججم سیاسججی (رججه
بعدها منیر به ق ایزگذارد بین جامعه مدنی و دولت شد) .این دیدگاه ره رمیّت مشرو یت قدر

سیاسججی بایججد بججر مبنججاد

ن ایندگی و رضایت افراد باشد و قفسیر لیبرالیستی از قانونی ره بر مبناد آن افراد آزادد انیاق هرگونه

می را دارند ،مگجر

ا الی ره به صراحت قوسط قانون منع شده است (.)Pierre, 1994, P. 20
با وجود اینکه رمیت فمسفه هابز در خصوخ قوجیه ضرور

حار یت دولت از فردگرایی و حقوق فججرد شججروا میشججود،

لیکن برخالف سایر طرفداران فردگرایی ،براد مثال جان الک ،منیر به نظامی استبدادد میشود رججه در آن هرگونججه حقججوق
فرد در برابر قدر

پادشاه انکار میگردد .در حالی ره غالب فالسفه ره مبناد نظریه خود را از فردگرایی شججروا ن ودهانججد،

دیدگاه آناا منیر به قشکیل حکومتی مبتنی بر حار یت مردق و پاسخگو میشود ره در آن قدر

دولت در برابججر حقججوق و

آزاددهاد مردمی قادید میشود .مبانی فردگرایی فمسفه هابز ره به مطمقیت حار یت منیر میشود ،او را از سایر فالسججفه
و طرفداران فردگرایی مت ایز میسازد.
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رابطه دولت و کلیسا از دیدگاه هابز
در حالی ره درک

ومی از دولت در دوره گذار به شکل مدرن خود در اروپا این بود ره حار یت از آن خداوند اسججت

و حارم ن اینده خدا است ،قالشهایی به بوسیمه برخی از متفکران سیاسی صور

گرفت قا اینکه دولججت را از قفججوق ایججن

ایده خارج ن ایند .یکی از ما ترین این قالشها قوسط فیمسوف انگمیسی قوماس هابز صججور

گرفججت .در رتججاب لویاقججان

هابز پایهاد را براد دولت بنیان میگذارد ره این بنیان مبتنی بر خداوند نیست ،بمکه حار ی مطمق در قم رو خودش اسججت.
هابز در واقع نخستین فیمسوفی است ره آشکارا استدالل میرند ره دولت باید بر پایههاد غیر مذهبی بنیججان گذاشججته شججود
(.)Berns, 1998, P. 59
در واقع به این دلیل ره اد اد رمیسا در خصوخ ن ایندگی خدا در زمججین قادیججدد مسججتقیم بججر میججه دیججدگاه هججابز در
خصوخ قدر

مطمقه حارم مدنی است ،نباید قعیب ررد ره هابز به این ایده با شد

اد ا را «بزرگقرین و

هرقه ق اققر ح مه میرند .او ایججن

دهقرین مورد سوء استفاده از رتاب مقدس مینامد ( .)Hobbes, 1968, P.605در صورقی ره

رمیسا بخواهد بر پیروان خود قفوق داشته باشد ،این نااد باید ا تقاد به باشت و دوزخ ،جدایی روح از جسم و قیججرد روح
را به پیروان خود قمقین رند .با استفاده از این اد ا روحانیت مسیای میقواند از این ابزار قدرق ند جات قرساندن و رنتججرل
بر اقباا استفاده ن اید ،در نتییه پایههاد فرمانبردارد ره باید بین اقباا و حارم مدنی وجود داشته باشد را سست مین ایججد
(.)Nauta, 2002, P. 584
نتییه اینکه از دیدگاه هابز هیچ گونه نقش مستقمی براد روحانیت مسیای در قصج یمگیرد در خصججوخ مسججائل ای ججانی
وجود ندارد .روحانیت قناا قا جایی میقواند قدر
مادودیت اختیارا

دینی خود را ا ال ن اید ره حارم مدنی بججه آناججا ا طججاء رججرده باشججد.

روحانیت در برابر حارم مدنی در رتاب ناصر9هابز به گونهاد آشکار بیان گردیده است .در این رتاب

هابز پیشنااد میرند ره اساساً هیچ قیزد وجود ندارد ره بتواند مانعی در برابر حارم مدنی باشد ،زیرا او ن اینده خدا اینیججا
بر رود زمین است ره وظایفی را ره به طور سنتی به روحانیت مسیای واگذار شده است را انیاق دهد ( Nauta, 2002,
.)P. 584
نقش هابز در شکلدهی به مفهوم مدرن دولت
ه ان طور ره استدالل شد قوماس هابز ،از ج مه فیمسوفانی است ره نقش ما ی در شکلدهی به برخججی ناصججر دولججت
مدرن داشت .ما ترین مولفههاد دولت مدرن ره هابز نقش اساسی در نظریهپردازد در زمینه آناا داشت ،بارقند:

. The Elements
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انحصار ابزار خشونت به دولت
یکی از مولفهها د دولت مدرن اناصار ابزار خشونت در دست دولت است .این ویژگی دولت مدرن در اندیشججه هججابز بججا
صراحت بیان شده است .در واقع رسانی ره دیدگاه واقعگرایانه نسبت به ا ال دولتی دارند ،به رنترل بر ابزارهاد خشونت
قأرید دارند .قوماس هابز رسی است ره بسیارد او را به نوان اولین نظریهپرداز دولت مجدرن میداننججد ،قأریججد میرنججد رججه
افراد براد اجتناب از یک جن

داخمی نیاز به یک قدر

مشترک دارند رججه از آن هیبججت داشججته باشججند و ا الشججان را در

راستاد منافع مشترک راهبردد رند .قناا راه اییاد قنین قدر
مرد یا می و هاد از مردان قفویض رنند (1968, P. 227

خودشان را بججه یججک

مشترری این است ره افراد ه ه قدر
.)Hobbes,

بنابراین ،نظریهپردازد هابز در این زمینه اییاد دولت در نتییه قوافق بین اشخاخ و واگذارد رمیه حقوق به دولت در ازاد
قامین نظم و امنیت ،این نتییه مام را در بر دارد ره دولت قناا ابزار مشروا جات ا ال زور است.
دیدگاه در باب حاکمیت
هابز از نخستین متفکرانی بود ره حار یت مطمقه را بر مبناد قالنی بنیان نااد .قا پیش از هابز

ده استداللها در قوجیه

حار یت مطمقه مبتنی بر مشرو یت الای حارم بود .هابز مبانی مطمقیت حار یت را برقرارد نظم و امنیججت و جمججوگیرد از
هرج و مرج میداند .پس از دیدگاه هابز به جات برقرارد امنیت و نظم و جموگیرد از قیاوز انسانها به حقججوق ه ججدیگر
باید حار یت به طور مطمق در اختیار پادشاهی قججرار گیججرد رججه افججراد جامعججه در نتییججه قججرارداد اجت ججا ی حار یججت او را
میپذیرند.
ه ان طور ره در سیرقاول دولت مدرن گفته شده ،نظریه دولت مطمقه از پایههاد اساسی قاول به دولت مدرن است ،زیرا
پادشاهان اروپا با قکیه بر حار یت مطمقه خود اقداق به اییاد حکومت مت ررز و یکپارقه ن ودند .قدر
ره قا پیش از این مانعی در راه مطمقیت حار یت بود ،با قوجیاا

فئجودالی و رمیسججا

مختمف قات سیطره دولت قرار گرفت.

ابتنای دولت و جامعه سیاسی بر رضایت و توافق همگانی
یکی از باثهاد مام در باب دولت مدرن ه ججان طججور رججه اسججتدالل شججد ،باججث مشججرو یت قججدر
دولتهاد مدرن ،برخالف دولتهاد سنتی ره مشججرو یت حکومججت

سیاسججی اسججت .در

ججدقاً بججر پایججه حججق الاججی پادشججاه قوجیججه میشججد،

مشرو یت خود را بر رضایت اقباا قرار داده است .از این جات قوماس هابز را باید از پیشگامان نظریججه قججرارداد اجت ججا ی
قمقی ررد ره یکی از مبانی دولتهاد مدرن مبتنی بر حار یت مردمی را قشکیل میدهد.
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انقیاد کلیسا در برابر حاکم مدنی
ه ان طور ره استدالل شد هابز در رابطه بین دین و دولت قائل به برقرد دین و یا مشرو یت دینی حکومت نیست و بر
کس رمیسا را قات انقیاد حارم مدنی قرار میدهد .از اینرو امور دینی نیز قات نظر دولت قرار داشته و آزادد رمیسا قججا
آن اندازه است ره دولت اجازه دهد .اقتدار رمیسا در برابر حکاق و پادشاهان ه ان طور ره استدالل شد یکی از موانع اییاد
حار یت واحد در جوامع اروپایی بود .نظریهپردازانی مانند هابز با اییاد مادودیت شدید و برقرد حارم مدنی بر رمیسا در
واقع اقتدار رمیسا در برابر حارم را به قالش رشانده و زمینه شکلگیرد دولت مدرن را فرآهم آورد.
فردگرایی
یکی از اصول و پایههاد دولت مدرن فردگرایی و یا اصالت فرد است .برخالف دیدگاههاد برخججی ،فالسججفه رجه قائججل بججه
قفاو

طبیعی بین انسانها بود ،از دیدگاه فردگرایانه ه ه افراد جامعه با هم برابر بوده و ه ه از حقوق و آزاددهاد سیاسی

برخوردار هستند .هابز نیز در بنیان فمسفه خود از طرفداران مدرن دیدگاه فردگرایان است .به طورد ره مبنججاد حکومججت از
دیدگاه هابز قوافق و رضایت افراد جامعه میباشد .هرقند استدالل هابز جاججت قوجیججه حکومججت مججدنظر خججود مبتنججی بججر
دیدگاههاد فردگرایانه است ،لیکن نتییهاد ره او میگیرد ،رامال متفاو

از دیدگاه فالسفه فردگراد دیگر است.

نتیجهگیری
سیر گذار دولت مدرن در اروپا از نظاق فئودالی به دولت مطمقه و سججپس دولججت مججدرن میباشججد .در اروپججا قبججل از ظاججور
دولتهاد مطمقه ،حار یت یکپارقه نبود .در رنار پادشاه ،فئودالها و رمیسا نیز قدر

مسمط ماسوب میشدند .به طججورد

ره پادشاهان از ا ال حار یت بر فئودالها و رمیسا اجز میماندند .به دنبججال جن هججاد مجذهبی در اروپججا و متعاقججب آن
انعقاد معاهدا

وستفالی حار یت دولت به رس یت شناخته شد .قاوال

شارد و نیز افول اقتدار رمیسا در نتییه اصالحا

دیگرد مانند ظاججور طبقججه جدیججد سججرمایهدارد

مذهبی هر یک به نوبه خود اممی در جات گججذار دولججت در اروپججا بججه

س ت دولت یکپارقه شد ره در آن پادشاهان اختیارا

مطمق در رابطه با قص یمگیرد در خصوخ اقباا خججود و ه چنججین

روابط خود با سایر دولتها را داشتند.
این مرحمه را باید ظاور مرحمه دولت مطمقه در اروپا قمقی ررد .متفکران دولت مطمقه روشیدند رججه مبنججاد قالنججی بججراد
مطمقیت حار یت ارائه ن ایند .یکی از این متفکران قوماس هابز است .این فیمسوف انگمیسی قالش ن ود با قوجیه برقججرارد
نظم و امنیت و جموگیرد از شورش و آشوب و قیاوز افراد جامعه به ه دیگر ،دولت مطمقه را بر مبناد قالنی بنیان ناججد.
برخی از ناصر مام دولت مدرن را میقوان در اندیشههاد هابز یافت.
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باث حار یت دولت و نفی هرگونججه قججدر

همطججراز ،مشججرو یت اناصججارد اسججتفاده از زور در دسججت دولججت ،دیججدگاه

فردگرایانه در قوجیه مبناد قشکیل دولت ،به رس یت شناختن برابرد طبیعی ه ه افراد جامعه ،نفی اقتدار رمیسا بججر دولججت،
ه گی از موارد قأثیرگذار فمسفه سیاسی هابز بر شکلگیرد دولت مدرن ماسوب میشود.
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