
    أهللا عنایت رادمردعط  

 

 مشروعیت اقتدار
 

درباره حاکمیت، حکومتداری، دولتداری، زمامداری  و...،   واقعیتهای موجود نظرداشت سایر در با      

 تعریف  عیون که به   بوده  قدرت  دارد، واژهکه  سیاست، نخستین  واژه ایکه درنظر باید اذعان داشت 

 و ابزارهای مجموعه ای از منابع  ،قدرت ۰میدهد تشکیل   سیاست را قدرت  محوریت ۰میباشد  یاستس

به  ۰میبرند  بهره آنها  ویژۀ شان از کارهای  برای تحقق نیات خود وانجام  که حکومتها آمیزیست  اجبار

موضوع شکل متغیر قدرت  ۰سیاسی است قدرت مهمترین مفهوم سامان بخش سیاست و مباحث  ،تعبیری

 دو قطبی بین المللی   به سیستم با عبوراز سیستم بین المللی چند قطبی  ۸۴۶۱بین المللی از سال درسیستم 

اری با در نظر اندیشمندان بیشم ۰ارتباط دارد، ۸۴۴۰سال در معکوس   أ با جهتگیریبعد و۸۴۶۱سال در

روند اجرای بر عینی درمورد تأثیرگذاری آنهابه نتیجه گیریهای م ،قدرتهای بزرگداشت هویت بعضی از

 ،بوجود آمد چند قطبی بین المللی   سیستم ۸۴۶۱پس از سال  ۰سیستم بین المللی نایل گردیده اند وظایف 

دوامدار   تعویض  معتقد به  بین المللی )متخصصان امور۰ادامه  یافت ۸۴۶۱سال   الی  وضیعت  چنین

تنوع دولتهای موجودیت کاستی درنیزسخن از ۰۶۰۸سال  أ الیحدود (۰قدرتهای بزرگ میباشندشخصیت 

بزرگ عرض وجود   سیستمی متشکل از پنج قدرت ۸۰۶۰در سال  ۰طرح بحث بودم  بزرگ  قدرتهای

   ۰نمود

                                                        اقتدارانواع گوناگون دارد:که  نباید فراموش کرد      

جامعه  در ۰ابعاد مختلف قدرتسخت افزاری و ،نرم افزاری،مخرب قدرت  ،قدرت سازنده ،قدرت خالق

در  قدرت گروههای اجتماعی  ،قدرت  اجتماعی ۰اجتماعی است شناسی  سیاسی آنچه مهم است  قدرت 

داشتن یک گروه  قدرت   لزامأا ۰آن نیز بدولت متصل استیک سر  با خود و سیاست میباشد که رابطه

متفاوت از قدرت   مفهومیست سیاسی   قدرت ۰ددار سیاسی هم  قدرت   وهآن گر  معنی نیست که بدان 

احزاب  ۰میکنند  رقابت متفاوت   در چهارچوبهای به آن   مختلف برای رسیدن که گروههای اجتماعی 

درنهایت، عالیترین نوع  داشته و  باهم رقابتقدرت   که برای کسب  سیاسی از جمله این گروهها هستند

۰را که همان دولت است، تصاحب میکنندسلطه وقدرت   

است  مقبولقانونی و ،اقتدار قدرت مشروع ۰قدرت قرار میگیردکنارر واژه دومی است که دراقتدا      

  توجیه و استداللی نهفتهدراقتدار ۰ی مورد اطاعت وفرمانبرداری قرارگیردمقتض که می باید در شرایط

محدود ترازقدرت ازاینرواقتدار ،پذیرفتنی میکندساخته و قدرت را   شکل عریان خارجآنرا از است که 

                                                اقتدار لزومأ با از دست دادن ومردم باشد اقتدار است  و حاکمیت   بر رضایتمبتنی  قدرتی که  ،است

 دو چهره   اقتدار ۰نمیشود دار حاصل تقنیز لزومأ ا  قدرت  ، همچنان که با کسبنمیرود ت از بین رقد

پس اقتدار زمانی این عنوان را بخود میگیرد که  ۰فرمانبرداری و اطاعت ،فرماندهیدارد: حاکمیت و 

سیاستمدار مقتدر که بر  ۰فاقد اقتدار است مردمی  قدرت بدون پشتوانه ۰پشتوانه مردمی هم داشته باشد



قدرت او  ،چون دیگر گروهها ،به استفاده از زور نمی بیند نیازی  ،شود اساس حاکمیت مردمی انتخاب 

۰را می پذیرند  

اً، قانونی بودن دولت مشروعیت نه صرف ۰سومین واژه و مکمل قدرت و اقتدار است ،«مشروعیت»    

و اعتدال  ،عدالت۰مربوط  میشودنیز  اتباع  جانب مردم و ی آن ازعبه پذیرش اجتما  ازنظرحقوقی بلکه

بصورت مشخص سیاسی   فالسفه  توسط  قدرت داشتن  معیارهایی هستند که برای مشروعیت ،فضیلت

 ،مشروعیت است  نه قدرت بلکه ،سیاسی مهم است  برای جامعه شناسیآنچه که امروز۰یه شده استارا

قدرت را   است که  مقوالتی جمله ایدیولوژی از  ۰استقدرت  لخت و عریان  ،مشروعیت  بدون چون

 ،مربوط است سنتی   جوامع به  ،قول اندیشمندان  سنتی به  مشروعیتو اقتدار ،قدرت ۰میکند مشروع 

 ۰درکشورهایشان رنج می برند پیچیده اجتماعی امروزی سازمانهای  نبود ازبسا هنوز   جوامعی که چه

« کاریزما» ،«سنتی»متفاوتامعه سه ج قالباقتدارومشروعیت را در،مفهوم قدرت،اندیشمندان مهمترین

بوسیله  ترازحکومت کردن بمراتب باصرفه ،اقتدارکردن بکمک  کومتح ۰داده اندتوضیح  «مدرن»و

سوی کسانیست که حاکمیت  از اعطای اختیار حاکمیت یا اقتدارناشی از ،بسیاری ها  بعقیده ۰استاجبار

مطابق  ۰از جامعه  دفاع ین امنیت وتأم ،وضع قوانین بر قدرت  مشتمل است  و برآنان اعمال می شود

خود با مبنی بروفق دادن رفتار  شهروندانپیوند تنگاتنگی با تعهد و الزام اتباع و اقتدار ،تعریف ذکرشده

 خصوص هر در تصمیمات الزام آور  اتخاذ  برای ابزاریست  بنابراین اقتدار بمنزله  ،روح قانون دارد

مخاطره   صلح و امنیت جامعه را به ،گسترده و بی پایان برسرآنشاجرات م ومسأله ایکه اختالف نظر

  ۰خواهد افگند

به معنای میزان قابلیت نفوذ در و مغرب زمین، ازریشه التین است هنگ وفلسفه فردر ،واژه اقتدار     

ه گربا حوزه عمل و قدرت حاکم   قابلیت بتدریج این  ۰مردم است توان تأثیر گذاری بر  مردم یا میزان

میزانی از قدرت رسمی، تبعیت دیگران و وظایف و  معموأل بیانگر حال حاضراقتدار در ۰خورده است

فرمان دادن   حق طبعیتأ از ،دارای اقتدار است  کسی که ۰معین است  قوانین تکالیف ویژه در محدوده 

دیگربین دو تعبیر قدرت   از سوی ۰برخوردار است، اما اقتداربا اعمال ساده قدرت بازور تفاوت دارد

است، در حالیکه  اطاعت   بر انگیختن به معنای توانایی جلب یا   قایل شد: قدرت  باید تفکیک واقتدار

  ۰وضع قوانین و اداره امور و نظایر آن استاقتداربه معنای اجرای برخی اعمال باحق 

ریشه آنها به واژه پیچیده ای دارند و ای غربی تاریخزبانهتدارو واژه های هم خانواده آن درواژه اق     

وارد   اجتماعی این واژه مختلف  های التین باز میگردد، اما بتدریج در فرایند تکامل تاریخی نهادهای 

 دانشمندان به  ۰پیدا کرد  کاربرد عملیزبان اقتدارشد و نظری روزمره انسانها حوزه فعالیتهای عملی و

۰نداشاره میکن،سنتی وحقوقی ـ عقالنی ،اقتدارکاریزماتیک  سه نوع نظام عمده  

    اقتدار کاریزماتیک:                                                                                           

قدرتهای معنوی و  پروری با   پرهیزگاری، قهرمان ،الوهیت ،بر اساس نوعی از تقدس این نوع اقتدار

 ،دانشمندانبسیاری از نظریاتمفهوم کاریزما در باید توجه داشت که۰بنا شده استخارق العاده رهبران 

   برداشت به عمدتأ  ،و رایج آن  جدا از کاربرد عامیانه ،آنها از کاریزمامنظور ۰بعهده دارد نقش مهمی

را   ، وییک رهبر  پیروانهواداران و رگا ،دارد بستگی  مفهوم هواداران اینگروهی از یا طرز تلقی 

ردار باشد یا برخو برجسته ای  از خصوصیات  شخص  این  بدانند، خواه  ویژگیهای کاریزمایی واجد 

   کاریزمایی خواهد بوداقتدار  زنوعانیز اقتدار وی وحساب آمده  ک به کاریزماتینباشد، آن شخص رهبر



اقتدار  محافظه کارانه  خصلت با توجه به ۰بود  خواهد  سلطه کاریزماتیک وی نیز آن سلطه   تبع  و به

                                                   ۰اجتماعی بشمار میرود -تهدید جدی برای کل یک نظام سیاسی ،پیدایش رهبری کاریزماتیک ،سنتی

                                                                                                       اقتدارسنتی:

و اعتقاد پیروان استوار بوده و بر خواستهای رهبران   بویژه ،اقتدار سنتی بر پایه احترام به سنتهای کهن

در  ۰پیشینیان احترام خاص قایل است نتآداب و رسوم آبا و اجدادی و س ،مقررات ،قواعد ،برای قدرتها

رهبر فرد برتر آن نظام نیست بلکه ارباب شخصی یا خصوصی محسوب  ،نظامهای مبتنی براقتدارسنتی

نه  ،با شخص ارباب است  اداری  روابط فردی تعیین کننده   در نظام اقتدار سنتی مشروعیت ۰می شود

ساالری   پدرساالری و میراث ،پیرساالری نوع   هس به  اقتدار سنتی را  ۰اداری غیرشخصی  وظایف 

  ۰تقسیم میکنند

                                                                                          عقالنی:  -اقتدار حقوقی

این نوع  ۰نیز ناشی از قانون است  قدرت رهبر یا رهبران جامعه و قانون استاین نوع اقتدار مبتنی بر

بوروکراسی یا دیوان  میتوان پدیده   رااشکال ساختاری متنوعی بخود میگیرد که شکل بارز آن  ،اقتدار

اقتدار   نوع  ناب ترین آنرا ،دیپلوماسیبسیاری ازدست اندرکاران امور نمود که بگفته محسوب ساالری

نگرش مثبتی به آن داشته نمونه آرمانی جا داده و  قالبدر نی دانسته و نظام دموکراسی راعقال -حقوقی

                                                                                                               ۰اند

پدیده قهر توصیف قدرت را نمیتوان با   ماهیت گردیده که متذکرمتذکره چنین  دانشمندان عرصهیکی از

ی فردی نیست و گقدرت ویژ ۰سازنده  سرشت ویرانگر است و نه دارای  ،برخالف قدرت ،قهر ۰کرد

متقابل   نیازمند فضای صلح آمیزو اعتماد  قدرت همواره ۰تنها هنگامی پدید میآید که انسانها متحد شوند

اضطراب و بی اعتمادی  ،ته از ترسانباش ،میشود  قهرآمیز ایجاد وسایل با   در حالیکه جوی که ،است

، کی نیستند، بلکه باید گفت قدرت وقهریقهر یاسی کافی نیست بگوییم که قدرت ودر قاموس س» ۰است

حضور   گریدی آن  ،باشد  حاکم مطلق  بطورکه  یکی از این  دو  در جایی  ۰یکدیگرند  مقابل  نقطه

                «۰ندارد

 سیستم بین المللی  تا  دولت، باعث میگردد  مافوق یک قدرت موجودیت  عدم کهباید گردید متذکر       

 داده   مرکزی انجام حاکمیت  سیستم حقوقی ملی توسط  یکمرکزی ایکه درسه گانه  در انجام وظایف 

موازین، تفسیر موازین و  ساختن عبارتند از یادشده  سه گانه   وظایف ۰نیآورد بدست میشود، موفقیتی 

 ،دراجتماع بین المللیعمودی و،اجتماع ملیمراتب در سلسله وچارچوب اقتدارسیاست و۰موازینتطبیق 

۰افقی و معادل هم میباشد  

 ۰است که جنگ جهانی اول، پروسه تقلیل نیروی قدرتهای بزرگ اروپا را تسریع بخشیدقابل تذکر       

 ، ۸۴۶۱ی سال ط۰عمده جنگ محسوب نمودندبزرگ وگان برند بمثابهخود را  ،اتحادشوروی و امریکا

 ۰پابرجا ماند ، ۸۴۴۰الی سال  و برگ  این ساز جهان دوقطبی عرض وجود نمود و  جدید چهارچوب 

این دوره، اشکال قابل دقت میباشد، درجهانی دوم  پایداری سیستم دوقطبی بخصوص پس ازجنگ  ادامه

چون تعویض اتحاد ممکن بنظر  ۰داده شدمطرح  بحث قرار  چند جانبه ی قراردادها بصورت   اتحادها

۰ءأ، در امر توازن قوأ، نباید بدان کم بها دادبنا ،میرسد  



گرفته صورت  قدرت  رابطه  بین الدول از طریق   حقوق اصل تحکیم  ،کنونی عصر و شرایط در      

بشمار   حاکمیت یک   وظایف  بااهمیت ترینو   مهمترین از ،اصول موازین در قوانین و پاسداری از و

             ۰میرود


