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نظريه دولت و تمدن
غالمرضا جمشيدي ها1

از ابتدايى كه در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، سمت معلمي را پذيرفتم، عالقه مند 
به درس نظريه هاى جامعه شناسى و تاريخ تفكر اجتماعى در اسالم – شايد هم تقدير بوده- بوده 

و مشغول تدريس آنها شدم. 
تدريس درس نظريه هاى جامعه شناسى من را با حوزة تمدنى غرب مربوط و  آشنا كرد. از طرف 
ديگر تدريس درس تاريخ تفكر اجتماعى در اسالم در سطح كارشناسى و انديشة اجتماعى متفكران 
مسلمان در سطح كارشناسى ارشد من را به حوزة تمدن اسالمى مرتبط مى كرد. يافته هاى اين دو 
حوزه براى من مبارك بود. چرا كه پس از سالها تدريس مالحظه شد، بسيارى از نظريه هاى جامعه 
شناسى با واقعيت هاى اجتماعى و تاريخى جوامع اسالمى همخوانى ندارد، و عبارتى ديگر مى توان 
گفت به شكلى نقض مى شد. بطور مثال مراحل سه گانه كنت را در نظر بگيريد. مراحل سه گانه يك 
نظريه است. ولى در بيشتر كتب آن را به عنوان قانون مراحل سه گانه مطرح مى كنند. البته وقتى 
مى توان اين نظريه را به عنوان قانون پذيرفت كه قابل صدق بر همه تحوالت تاريخى همة جوامع 
باشد. حال اينكه اين چنين نيست. چرا كه مراحل سه گانه مبتنى بر تحوالت اروپا مى باشد. به  نظر 
اسكات گوردن مرحلة ربانى در اروپا تا قرن 14 استمرار داد. مرحلة متافيزيك از قرن چهادرهم تا 
انقالب فرانسه بر افكار اروپا ئيان مسلط است. و مرحلة اثباتى از انقالب فرانسه به بعد افكار اروپائيان 
را تحت سيطرة خود دارد(Gordon,1991: 290). اين نظريه مبتنى بر داده هاى تاريخى اروپا 
مى باشد، نه حوزه هاى تمدنى ديگر از جمله حوزة تمدنى مسلمانان. به هرحال نظريه اگوست كنت 
با داده هاى تاريخى حوزه تمدنى اسالم هماهنگى ندارد و تبيين كنندة تحوالت آن نمى باشد. به 

1. دانشيار دانشگاه تهران
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عبارتى ديگر نظرية كنت با موارد نقض متعددى روبرو مى شود. براى نشان دادن موارد نقض اين 
نظريه مى توان به نحوة تحليل مسائل علمى در حوزه هاى مختلف علمى اشاره كرد و هم مى توان 
به شرايط تاريخى – اجتماعى و سازمانها اجتماعى در كشورهاى اسالمى اشاره نمود. به عنوان مثال، 
همة و شايد بيشتر ما فكر مى كنيم كه پيدايش بانك يك پديدة جديد است كه حاصل تمدن غرب 

مى باشد. حال آنكه مستندات تاريخى نشان مى دهد كه اينگونه نيست.
لوئيس برنارد در كتاب اعراب در تاريخ در صفحة 98 به موضوعى اشاره مى كند كه ممكن 
است براى خيلى از افراد پذيرفتن آن مشكل باشد. وى از وجود بانك در بغداد و شعب آن در 
سراسر امپراطورى خبر مى دهد. به طورى كه اين امكان وجود داشت كه در بغداد چك را صادر 

 .(Bernard,1993: 98)كنيد(بكشيد) و در مراكش آنرا نقد نمائيد
اين پديده را امروزه به اسم دستاورد تمدن غرب معرفى مى شود و مى شناسند. حال آنكه 
مطالعات تاريخى چيز ديگرى غير از آنچه مشهور است را نشان مى دهد. اجازه بدهيد مثال ديگرى 
براى شما بياورم. تلفن همراهى كه شما همه استفاده مي كنيد اگر مثًال تاريخ تمدن ها رو بخوانيد 
مي بينيد كه صفرش مال هندي ها است و اين اعدادي كه روي آن هست (سيستم نامبرينگ) از 
آن مسلمان ها است. براى اطمينان از اين كه اين اعدا كه شما با آن كار مى كنيد بدانيد كه حاصل 
تمدن اسالمى است ، كافى است كه به يك ديكشنرى انگليسى به انگليسى مراجعه كنيد و ببينيد 
ذيلArabic numerals(also Arabic figures) مالحظه بفرمائيد چه آمده است. آنگاه براى 
شما مسجل خواهد شد كه تلفن همراه حاصل زحمات چند حوزه تمدنى  است ، نه فقط تمدن 
اروپا. اين داده هاي تاريخي الي ما شاء اهللا در اين خصوص زياد است. توي هر حوزة معرفتى كه شما 
مالحظه بفرمائيد؛ اين حوزه ممكن است علوم انسانى، تجربى و يا رياضى باشد. در حوزة نظريه هاى 

مربوط به اجتماع نيز وضع به همين گونه است.
نكته يا مطلب دومى كه دل مشغولى من بود، عبارت از دست يافتن به نظريه اى بود كه قدرت 
تبيين كنندگى بااليى داشته باشد و بتواند گوناگونى جغرافياى دانش را براى من توضيح دهد، براى 
من مهم بود كه بدانم چه اتفاقى افتاده است كه زمانى يونان محل توليد دانش بوده، روزى روم ، 

روزى ديگر بغداد، مصر ، ايران ، و در قرون اخير آلمان، انگليس و فرانسه و در آخر هم آمريكا. 
وقتى به ادبيات جامعه شناختى و نظريه هاى موجود در مورد توسعه نگاه كردم، هيچكدام از 
آنها داراى مبانى انسان شناختى اى  نبودند كه به من اين امكان را بدهند كه  بتوانم گوناگوني توليد 

علم را در سراسر دنيا توضيح دهم. 
اينجا فرهنگ اسالمى به كمك من آمد و من نظريه انسان شناسى مبتنى بر فطرت را انتخاب 
كردم. براساس اين نظريه خداوند يك نوع انسان بيشتر نيافريده است، درسته كه به رنگ هاي 
متفاوت هستند ولي يك فصل مشتركي دارند. برايند ذهني شون، استعدادهاشون نزديك به هم 
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است. آدم هاي تيزهوش خيلي كم اند آدم هاي كندذهن هم خيلي كم اند. براساس اين نظريه تنها 
اروپايى انسان برتر نيست، او تنها كسى نيست كه مى فهمد، او تنها مدير جامعه جهانى نيست، 
همه مى فهمند و مى توانند در مديريت جامعه جهانى نقش بازى كنند. البته ناگفته نماند كه 
فطرت به عنوان مبانى انسان شناسى خود داراى اليه هاى متفاوتى در سلسله مرابت آفرينش، در 
اجتماع و در دانش مى باشد كه جدا گانه بايد به آن پرداخت1. براساس اين نظريه ، عامل اصلى 
و مشترك پيشرفت در تمامى جوامع ، فطرت انسانى مى باشد. شهيد مطهرى در كتاب جامعه و 
تاريخ چند ويژگى براى فطرت انسانى متذكر مى شود. وى مى نويسد: انسان خصايصى دارد كه به 
موجب آن خصايص زندگى اجتماعى اش متكامل مى شود. يكى از آن خصايص و استعدادها حفظ 
و جمع تجارب است؛ آنچه را كه وسيلة تجربه و اكتساب به دست مى آورد و نگهدارى مى كند و 
پاية تجارب بعدى قرار مى دهد. يكى ديگراستعداد يادگيرى از راه بيان و قلم است... ويژگى سوم ، 
مجهز بودن به نيروى عقل و ابتكار است... چهارمين ويژگى او ميل ذاتى و عالقة فطرى به نو آورى 
است(مطهرى، 1385: 232). بر اساس اين نظريه پيشرفت يك امر فطري است. عالقه به پيشرفت، 

عالقه به نوآوري، عالقه به تكامل را خداوند به وديعه در نهاد تمام انسان ها گذاشته است. 
سؤال بعدي اي كه به وجود مي آيد اين است حاال اگر واقعاً همه انسان ها داراى فطرت مشتركى 
هستند كه  براساس آن متولد شده اند و براساس آن بسوى تكامل مى روند همانطور كه در سطور 
باال بدان اشارت رفت، پس چگونه شده است كه در يك زماني در يونان دانش توليد مى شود، 
زمانى ايران. زماني توي اين كشور ابوعلي سينا و خوارزمي و خواجه نصير داشتيم و سعدي و حافظ 
داشتيم و بعد از مدتي هيچ يك از اين ها را نداشتيم. در اين سرزمين انسان ها به لحاظ فيزيولوژيكي 
توليد مى شدند و مى شوند ولي خواجه نصيرى ، بوعلى سينائى پيدا نمى شود. براساس آنچه گفته 
شد آن پيشرفت و اين عقب ماندگى ذاتى افراد  نيست. پس بايد علت را در خارج از فطرت افراد 

يعنى در اجتماغ، و يا جامعه جستجو كرد. 
عواملى كه در خارج از وجود فرد قرار دارند متعدد و متنوع هستند: 

شايد بتوان گفت اولين عاملى كه متفكران سعى كرده اند، بود و يا نبود تمدن را با آن تحليل 
كنند، عاملى جغرافيايى است. اساسا در حوزة علوم اجتماعى، جغرافيا گرايى يك نحوة تحليل مسائل 
مى باشد، خواه در حوزة تمدنهاى گذشته و چه تمدن جديد غرب. اقتصاد عامل ديگرى است كه 
به خصوص در تمدن جديد غرب توجه بيش از حد به آن شده و پيشرفت و عدم آن را با عامل 
اقتصادى توجيه مى نمايند. فرهنگ هم همين گونه است. نژاد عامل ديگرى است كه در گذشته 
توجه زيادى بدان مى شده است. عامل سياست كه صورت بيرونى آن در هيأت دولت متبلور مى 
شود نيز عامل  است كه اخيرا بدان توجه شده است مانند دولت توسعه مدار. اين مجوعة عوامل به 

1  خواننده محترم مى تواند به كتاب شهيد مطهرى تحت عنوان فطرت مراجعه نمايد.
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تنهايى با به شكل تركيبى توسط صاحبنظران براى تبيين چگونگى پيشرفت و عقب ماندگى از آن 

استفاده شده است. 
من عالقه مند هستم در ترتيب اين عوامل دست كارى كرده و عامل سياست كه صورت بيرونى 
آن در هيأت دولت متبلور مى شود را اول قرار داده وبقيه عوامل را بعد از آن قرار دهم. اين عوامل 
مى تواند جغرافيايى، فرهنگى، اقتصادى و... باشد كه در مراتب بعدى قرار دارند. به عبارتى در همة 
اجتماعات و حتى جوامع همه اين عوامل وجود دارد ولى تركيب آنها يكى نيست. در يك جمع 
بندى مى توان گفت كه عامل اوليه تمدنى سازى و پيشرفت را بايد در وجود انسان در نظر گرفت 
ولى آن چيزى كه امكان مى دهد گروهى از انسانها در برهه اى از زمان به توسعه شهر پرداخته، 

و در آن به توليد صنعتى و توليد دانش پرداخته، صحت وامانى است كه دولتى بوجود مى آورد. 
در اين كه در اين نظريه دولت چگونه تعريف مى شود ، خود جاى بحث مى باشد. همانطور كه 
مستحضريد نظرات مختلفى در مورد دولت وجود دارد، ولى آنچه كه اينجا عالقه مند هستم بدان 
اشاره كنم اين است كه دولت آن گروهى است كه با زور و يا با رأى مسئوليت اجرايى كشورى را 
بعهده مى گيرد. بنابراين در اين نظريه همانطور كه اشاره شد ابتدا دولت قرار مى گيرد و بعد عناصر 
ديگر قرار مى گيرد. اين سوال ممكن است كه به ذهن متبادر شود كه مگر فرهنگ تأثير ندارد. چرا 
فرهنگ تأثير دارد. در يك بحث نظرى ناب  من هم به تقدم فرهنگ معتقد هستم. ولى در نظام 
اجتماعى، فرهنگ بخش هاى مختلفى دارد كه در هر دوره اى حتى در دوره انحطاط تمام بخش ها 
ممكن است كه به انحطاط كشيده شود ولى بخش فرهنگى سياسى همچنان فعال باقى مى ماند. 
ولى وقتى فرهنگ سياسى به بار نشست، بقيه بخش ها امكان حضور مى يابند. اين آن چيزى است 
كه دكتر شريعتى دركتاب تاريخ تمدن خود آورده است. حاال اجازه دهيد كه اين نظريه را  با مثال 

كمى روشن تر كنيم: 
سوال اول اين است كه يونانيان كى توليد علم داشتد؟ پاسخ اين است كه وقتي امپراتوري بودند. 
كتاب هايي هم كه نوشته اند محصول آن زمان است. ولي بعد از يونان، رم مى باشد كه دانش آنها باز 

تفسير انديشه هاى يونانى است
در مورد رم ابن خلدون حرف جالبي دارد و آن اينكه رمي ها كتاب يوناني ها را خوب در قفسه 

چيدند يعنى بازتفسير كردند. حرف نويي در واقع نزدند.
 در مورد حوزه تمدن اسالمي اين تئوري به من جواب مى دهد. اگر تاريخ متقدمين تمدن 
اسالمي را به سه مرحله تفكيك كنيد مرحله خلفاي راشدين، بني اميه و بنى عباس، اين تئوري 
جواب به ما مي دهد. درسته كه بنيان هاي فرهنگي نهضت اسالمي در صدر شكل گرفته ولي توسعه 
آن در دولت هاى بعدى است. البته در مورد تحوالت تمدنى در دروه اسالمى بايد ذكر شود كه يك 
تئوري معتقد است كه اساساً تمدن اسالمي از مدينه شروع شده و در كوفه ادامه پيدا كرده و در 
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بغداد هم گسترش پيدا كرده. اين تئوري براي شهيد مطهري و محمدرضا حكيمي است. درتئوري 
ديگر تأكيد بر بني العباس است. اما فصل مشترك اين دو تئوري اين است كه گسترش تمدن 
اسالمي را از دوره بني العباس مي دانند. داده هاي تاريخي ما هم همين را مي گويد. به هر حال اين 
تئوري به من اين امكان را داد كه به ما بگويد كه در زماني كه ما مسلمان ها در دنيا قدرتمند بوديم 
و بنابراين ثروت روزافزون هم داشتيم و در نتيجه شهرهاي مان نيز توسعه پيدا كرد  و در همان شهر 
هم توليد دانش داشتيم. به عبارتى ديگردست برتر را داشتيم در همه زمينه ها. وقتي تاريخ مصر را 
مي خواندم توي همين كتاب هاي تاريخ تمدن اسالمي كه اكثرش هم غربي ها نوشته اند كه مثًال در 
بغداد 860 پزشك وجود داشت، يا تنها در شهرقرطبه 50 بيمارستان وجود داشته (هونكه، 1383: 
224و 230). آن وضعيت را با وضع پزشكى در شرايط قرن 21 مقايسه كنيد، آنگاه متأسف خواهيد 
شد كه آن عظمت كجا و اين بدبختى كجا؟ پس داليل آن پيشرفت و اين عقب ماندگي را بايد در 

اجتماع جستجو كرد. 
نظريه اى كه در باال با مثال توضيح داده شد، امكان تبيين تحوالت جامعه شناسى را دارد. وقتى 
تاريخ جامعه شناسى را مطالعه مى كردم، مالحظه شد، جامعه شناسى وقتى اروپايى است كه مركز 
قدرت سياسى اروپا بوده است، ولى بعد از ولي بعد از جنگ دوم جهاني كه قدرت سياسي از اروپا به 

آمريكا منتقل شد جامعه شناسى هم به آمريكا منتقل شد.
مثالى ديگر در مورد شكل گيرى سازمان ملل است. نظريه هاى موجود جامعه شناختى به راحتى 
وجود اين سازمان را توضيح نمى دهند، اما  به كمك نظريه دولت و تمدن مى توان اين پديده را 
توضيح داد . كي واقعاً دنيا رو اداره مي كند؟ برندگان جنگ دوم جهاني؟ غير از اين است؟ چرا بايد 
توي دنيا هفت تا كشور صنعتي باشند؟ واقعاً اين توهين به بشريت نيست؟ شما فكر نمي كنيد اين 
توهين به بشريته؟ فقط هفت تا كشور آدم هاش مي فهمند؟ نه اين هفت تا كشور،  آن هايى هستند 
كه با زور آمده اند قدرتي را گرفته اند و از امكانات دنيا و رفاه براي ملتشان آماده مي كنند و وقتي رفاه 

و آسايش هم باشد، تمدن و بخش هاى مختلف آن رشد كرده و توسعه مى يابد. 
 تاريخ تحوالت دنيا و توسعه را هم از مناظر مختلفي مي شود خواند. من از منظر نظريه دولت و 
تمدن مي فهمم. حتي خود نظريه توسعه را . حتماً شما مي دانيد كه نظريه هاى توسعه مثل نظريه 
مدرنيزاسيون را كشورهاي فقير مطرح نكردند. نظريه مدرنيزاسيون در شرايطي اجتماعي- سياسي 
خاص توسط نظريه سازان آمريكايي مطرح شده است. عجيب است! ما احتياج به نوسازي داريم آنها 
براي ما تئوري مي دهند! يا فكر اوليه نظريه وابستگي توي آمريكاي التين بوده است اما گسترش آن 
توي آمريكاي شمالي بوده است. نظريه نظام جهاني هم باز هم از آن  آمريكاي شمالي است1. پس 
اين نظريه قدرت تبيين كنندگى خوبى دارد. امكان كاربرد اين نظريه در كشور خودمان چه قبل 

1براى مطالعه بيشتر به كتاب تغيير اجتماعى و توسعه مراجعه نمائيد. 
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62   مجموعه مقاالت دومين كنفرانس الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت
از انقالب، و چه بعد از انقالب وجود دارد. از زمان پيدايش انقالب و سالهاى جنگ تا كنون نظريه 
هاى مختلفى بكار گرفته شده  است. درهر دوره اى ما با نظريه اى خاص روبرو هستيم دوره جنگ 
شرايط خاص خودش را داشته است. بعد از جنگ با تئوري سازندگى كه همان نظريه نوسازي است 
روبرو هستيم . بعد از آن نظريه جامعه مدنى توسط آقاي خاتمي مطرح شده است. و بعد هم كه 

دكتر احمدي نژاد آمده نظريه تقدم عدالت بر توسعه را مطرح كرد.
 واقعاً تأثيرات اين دولت ها بر زندگي و اقتصاد و افكار ما بيشتر بوده يا يك نهاد فرهنگى يا 
اقتصادى؟ يك سؤال ممكن است پيش بيايد كه اين نظريه ها را دانشمندها مى سازند. پس دانش 
بر سياست مقدم است! من اين حرف را قبول ندارم بلكه من شعارم اين است كه دانشمندان 
خدمت گزاران سياستمداران هستند. مثالى ديگر بياورم، همين طرح تئوريك پيشرفت (الگوي 
اسالمي پيشرفت) نشان بر صحت تئوري دولت - تمدن دارد كه الگوي اسالمي پيشرفت را مقام 
معظم رهبري (باالترين مقام سياسي) ابالغ مي كند. بنابراين چون جامعه ما يك مرحله از پيشرفت 
را گذرانده است و اين پيشرفت، تأسيس دولت اسالمي است لذا مباني پيشرفت تأكيد بر نظام 
سياسي است. بنابراين تمدن اسالمي بدون دولت اسالمي ممكن نيست. قضاوت با خودتان؛ حاال 
دولت بايد چه ويژگي هايي داشته باشد و چكار كند؟ اسم خاصي از كس خاصي نمي برم ولي معتقدم 
دولت هايي كه بعد از جنگ آمده اند و سياست هاى كه پيش گرفته اند، تأثيراتشان بيشتر از هر 

عنصر ديگري بوده است؛ روي اخالق عمومي، روي جامعه و روي سمت وسوي جامعه.
الزم به ياد آورى است كه عناصر اين نظريه همه اش بومي است. من به هيچ متفكر غربي هيچ 
ارجاعي نداده ام. نه اينكه نفهمم آنها را ، چرا كه درسم اين است. ولي عالقه مند بودم كه بگويم شهيد 
مطهري اين را مي گويد شريعتي اين را مي گويد حضرت امام اين را مي گويد. اين عالقه دروني من 

بوده است كه نشان بدهم كه ما هم مي توانيم تئوري سازي كنيم. والسالم 
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