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دریافت1395/04/16 :؛ پذیرش1395/07/05 :

چكیده

از مفاهیـم «سـلطه كاریزماتیـک» (مشـتق از کاریزمـا) و «سـلطه ّفرهمندانه»(مشـتق از فـره) در
ً
جامعهشناسـی ب هطـور عـام ،و جامعهشناسـی سیاسـی ب هطـور خـاص ،برداشـتهای گونا گـون و بعضا
متناقضـی صـورت گرفتـه اسـت .برخـی از محققـان و مترجمـان در آثـار تألیفـی یـا ترجمـهای خـود
بـر حسـب عـادت ،ایـن دو مفهـوم را متـرادف بـا یکدیگـر بـه کار بردهانـد .ایـن در حالـی اسـت کـه
تهـای بنیادینـی بیـن ایـن دو مفهـوم وجود دارد .در این مقاله سـعی شـده اسـت با اتکا به اقسـام
تفاو 
سـهگانه سـلطه در آراء و بـر ،حـدود و ثغـور ایـن دو مفهـوم مشـخص شـود .بـرای نیـل بـه ایـن هـدف،
وجـوه اساسـی سـه نـوع سـلطه و بـری و همچنیـن سـلطه ّفرهمندانـه _ کـه در ایـن مقالـه در عـرض اقسـام
یشـوند تـا شـباهتها و تفاوتهـای
سـهگانه سـلطه و بـری طـرح شـده اسـت _ بـا یکدیگـر مقایسـه م 
موجـود بیـن آنهـا مشـخص گـردد و در نتیجـه جایـگاه سـلطه ّفرهمندانـه در منظومـه فکـری وبـر روشـن
شـود .در ایـن مقالـه از روش تحلیلـی و مقایسـه كیفـی اسـتفاده شـده اسـت .بـا توجـه بـه اینكـه مفهـوم
سـلطه و ُصـور مختلـف آن ،بـا دسـتگاههاى معرفتـى متفاوتـى مـورد بررسـى و فهـم قرار مىگیـرد ،نیل به
فهمـى جامـع از ایـن مفهـوم ،و ب هطـور مشـخص مقایسـه انـواع سـلطه وبری با مفهـوم سـلطه ّفرهمندانه،
مسـتلزم ورود بـه حوز ههـاى جامع هشـناختى و علـوم سیاسـى و حتى حوزههاى كیفىتـرى چون تاریخ
و ادبیـات اسـت .در ایـن مقالـه سـعى شـده اسـت تـا ماهیـت بینرشـتهاى ایـن مفهـوم مطمـح نظـر قرار
گیـرد و بـه همیـن دلیـل كلیـه حوز ههـاى مذكـور ،در حـد وسـع و حدود مسـئله مقالـه ،مرور شـوند .نتایج
ایـن جسـتار نشـان میدهـد کـه سـلطه ّفرهمندانـه بهرغـم داشـتن برخی شـباهتهای ظاهری با سـلطه
تهـا ناشـی از وجـه سـنتی ایـن
تهـای بنیادینـی بـا ایـن نـوع سـلطه دارد .ایـن تفاو 
کاریزماتیـک ،تفاو 
سـلطه اسـت .بهطوری که میتوان ادعا کرد که سـلطه ّفرهمندانه شـکلی از سـلطه سـنتی اسـت که به
دالیـل سـاختاری ابعـادی از سـلطه کاریزماتیـک را نیـز دارا اسـت.
کلیدواژهها :سلطه عقالنی قانونی ،سلطه سنتی ،سلطه كاریزماتیك و سلطه ّفرهمندانه.
 .1استادیار رشته جامعهشناسی ،گروه علوم اجتماعی ،دانشکده ادبیات ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.

fouladiyan@um.ac.ir

 .2دانشیار رشته جامعهشناسی،گروه جامعهشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران ،تهران  ،ایران.
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مقدمه

در ادبیـات جامعهشـناختی مفاهیـم محـور یای وجـود دارد كه به دلیل مشـخص نبـودن حدود و ثغور
دقیـق آنهـا بیشـتر اوقـات بـا مفاهیـم نزدیـك و مشـابه خلـط میشـوند و بـه همیـن دلیـل توانایـی نظـری
خـود را در تبییـن و ایضـاح مسـائل از دسـت میدهنـد و در صـورت تـداوم ابهـام در حـدود و ثغـور ایـن
یشـود .اهمیت
مفاهیم ،درک متقابل درباره موضوعاتی که این مفاهیم ناظر به آنهاسـت ،مسـئلهدار م 
ایـن نکتـه در آن اسـت کـه ابهـام در مفاهیـم مورد اسـتفاده یک علم ،شـأنیت علمـی آن علم را با خطر
روبـرو میکنـد .بـه قـول و بـر« 1امـكان موفقیـت جامعهشناسـی مثـل هـر شـاخهای از علـوم اجتماعـی ،بـه
تـوان مـا در اسـتفاده از مفاهیمـی مبتنـی اسـت كـه حیطـه آنهـا بهطـور دقیـق مشـخص شـده باشـد و از
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لحـاظ ارزشـی خنثـی تعریـف شـده باشـند» (وبر به نقـل از بندیكـس .)328 :1382 ،2مفاهیم «سـلطه
كاریزماتیـک» (مشـتق از کاریزمـا) و «سـلطه ّفرهمندانـه» (مشـتق از فـره) از جملـه ایـن مفاهیـم محـوری
ً
ً
هسـتند کـه از سـوی دو گـروه بـا کاربـردی مبهـم روبـرو شـدهاند .اوال از سـوی محققـان ،ثانیـا از سـوی
مترجمـان .محققـان از مفاهیـم كاریزمـا و ّفـره ایزدی برای تبیین مسـائل مورد نظرشـان با برداشـتهای
ً
بعضـا متعـارض اسـتفاده میكننـد (آزادارمکـی1387 ،؛ بشـیریه1382 ،؛ جالییپـور 1380 ،و  1381و
1387؛ حاضـری1380 ،؛ قوچانـی1384 ،؛ شـیخاوندی1370 ،و .)..مترجمـان نیـز بـر حسـب یـک
ً
عـادت ،ایـن دو مفهـوم را متـرادف بـا یکدیگـر بـه کار میبرنـد و بعضـا بـه جـای اسـتفاده از مفهوم رهبر
کاریزماتیـک از رهبـر ّفرهمنـد اسـتفاده میکنند (شـجاعی زند1388 ،؛ صـدری1375 ،؛ رحمت الهی،
1382؛ صبـوری1381 ،؛ ارشـاد1383 ،؛ رامبـد1382 ،؛ تدیـن1382 ،3و .)...ایـن در حالـی اسـت کـه
تفاوتهـای بنیادینـی بیـن ایـن دو نـوع سـلطه وجـود دارد .شـناخت حیطـه هـر کـدام از ایـن مفاهیـم
بـه مـا کمـک میکنـد تـا ابـزار تحلیلـی دقیقتـری بـرای تبییـن امـور در دسـت داشـته باشـیم .هـدف مـا
در ایـن تحقیـق آن اسـت کـه بـا اتـکا بـه ابـزار مفهومـیای کـه وبـر در بـاب اقسـام سـلطه در اختیـار مـا
میگـذارد ،حـدود و ثغـور انـواع سـلطه را بـا «سـلطه ّفرهمندانـه» روشـن کنیـم .بـرای این مهـم از آنجایی

کـه سـلطه ّفرهمندانـه در ادبیـات ایرانـی مفهومـی تاریخـی اسـت ،بنابرایـن بـرای روشـن شـدن حیطـه
1. Max Weber
2. Reinhard Bendix

 .3فرهنـگ ارشـاد در ترجمـه کتـاب «نظریـه هـای بنیـادی جامعهشـناختی» نوشـته کـوزر و روزنبـرگ ،منوچهـر صبـوری در ترجمـه
کتـاب «سیاسـت ،جامعهشناسـی و نظریـه اجتماعـی» نوشـته گیدنـز ،محمـود رامبـد در ترجمـه کتـاب «سـیمای ما کـس وبـر» نوشـته
بندیکـس و احمـد تدیـن در ترجمـه کتـاب «دیـن ،قـدرت ،جامعـه» نوشـته و بـر از اصطلاح ّفـره بـرای ترجمـه کاریزمـا اسـتفاده
کردهانـد .البتـه ایـن مـوارد فقـط بـه سـبب اهمیـت و از بـاب نمونـه طـرح شـد ه و دههـا مـورد دیگـر را میتـوان عنـوان کـرد.

مفهومـی آن مسـتلزم ورود بـه حوزههـاى تاریـخ اجتماعـی و علـوم سیاسـى و حتى حوزههـاى كیفىترى
چـون ادبیـات اسـت .در ایـن مقالـه سـعى شـده اسـت تـا ماهیـت بینرشـتهاى ایـن مفهـوم مطمـح نظـر
قـرار گیـرد و بـه همیـن دلیـل كلیـه حوزههـاى مذكـور ،در حـد وسـع و حـدود مسـئله مقالـه ،مـرور شـوند.
روششناسی

بـرای تعییـن حیطـه مفاهیـم مذکـور از دسـتگاه مفهومـی وبـر اسـتفاده کردهایـم .در اسـتفاده از دسـتگاه
مفهومـی وبـر بایـد همـواره ایـن نکتـه را مـد نظـر داشـته باشـیم کـه اقسـام سـهگانه سـلطه ،تیپهـای
ً
ایدهآلـی هسـتند کـه بهعنـوان ابـزار تحلیـل بـه کار میرونـد و «بهطـور واقعـا خالـص [در عالـم واقـع]
وجـود ندارنـد» (وبـر .)274 :1374 ،تیپهـای ایـدهآل سـلطه ایـن امـکان را بـه پژوهشگـر میدهنـد
کـه بتوانـد مشـخص کنـد کـه در هـر کـدام از مصداقهـای عینـی سـلطه چـه وجهـی از آن مصـداق
«کاریزمایـی» ،چـه وجهی«سـنتی» ،و چـه وجهـی «دیوانسـاالرانه» اسـت.
در ایـن مقالـه سـلطه ّفرهمندانـه را بـه عنـوان مصداقـی عینی در نظر گرفتهایم که قرار اسـت نسـبت
آن بـا اقسـام سـهگانه سـلطه وبـری مشـخص شـود .بـه عبارتـی مـا بـه دنبـال آن هسـتیم کـه چگونگـی
ترکیـب اقسـام سـهگانه سـلطه وبـری در «سـلطه ّفرهمندانـه» را مشـخص کنیـم .ایـن کار بـا ارجـاع بـه
نقـش سـلطه ّفرهمندانـه در دسـتگاه نظـری وبـر صـورت متعینتـری پیـدا میکنـد .بـه همیـن دلیـل ایـن
مقالـه بهطـور ضمنـی مقالـهای در حـوزه وبرشناسـی هـم هسـت.
بر این مبنا سه پرسش اساسی در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرد:
 .1حیطه مفهومی و ابعاد نظری سه نوع سلطه وبری چسیت؟
 .2چـه شـباهتها و تفاوتهایـی میـان سـلطه ّفرهمندانـه بـا انـواع دیگـر سـلطه وبـری مخصوصـا
سـلطه کاریزماتیـک وجـود دارد؟
 .3جایگاه نظری سلطه ّفرهمندانه در منظومه فکری سیاسی وبر کجاست؟
سلطه و مشروعیت

ما کـس و بـر در جامعهشناسـی سیاسـی یـا بهطـور صحیحتـر ،در جامعهشناسـی سـلطه 1خـود ،بـر
چگونگـی مشـروعیت قـدرت متمرکـز شـد (ترنـر .)40 :1379 ،2سـلطه دربردارنـده رابطـهای دوجانبـه
1. Authority
2. Bryan S Turner
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مقایسهسلطه ّفرهمندانه
و سلطه کاریزماتیک ...

بین حکام و حکومتشـوندگان اسـت و کثرت موارد اطاعت از فرمان تنها یک جنبه از این واقعیت
اسـت کـه در قـدرت فرماندهـی 1وجـود دارد .در ایـن زمینـه معنایـی کـه حـکام و حکومتشـوندگان
بـرای رابطـه مبتنـی بـر اقتـدار قائـل میشـوند نیـز بـه همـان انـدازه مهـم اسـت .حکمرانـان فرمانهایـی
صـادر میکننـد و در عیـن حـال ادعـا دارنـد کـه از اقتـدار مشـروع انجـام چنیـن کاری نیـز برخوردارنـد و
بـه همیـن جهـت انتظـار دارنـد دستورهایشـان اجـرا شـود (بندیکـس .)317 :1382 ،بنابرایـن ،سـلطه،
مفهومـی ظریفتـر و محدودتـر از قـدرت دارد از ایـن جهـت کـه تمـام کاربردهـای قـدرت ،سـلطه بـه
ً
حسـاب نمیآیـد .زیـرا کافـی نیسـت کـه فرمانهـا صرفـا صـادر شـود؛ بلکـه بایـد اجرایـی هـم بشـود تـا
بتوانیـم از سـلطه حقیقـی سـخن بگوییـم .بـه عبـارت دیگر ،اجابـت یا اطاعت در خود تعریف سـلطه
درونـی شـده اسـت (پارکیـن.)105 :1384 ،2

ً
توجـه بـه ایـن نکتـه مهـم اسـت کـه وبر سـلطه را صرفا بـه صورت سـاختاری از فرمان که افـراد را به

اطاعـت وامـیدارد تعریـف نمیکنـد ،بلکـه در عیـن حـال آن را اطاعتـی میدانـد کـه مشـتاقانه انجـام
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میشـود .سـلطه بـه ایـن معناسـت کـه فرمانهـا اجابـت میشـوند درحالیکـه «گو یـی کـه فرمانبـرداران
ً
محتـوای فرمـان را بـه خاطـر خـودش معیـار کردارشـان سـاختهاند» (وبـر .)946 :1978 ،و بـر کاملا
شـفاف میسـازد کـه ویژگـی اساسـی سـلطه عبـارت اسـت از تعهـد مثبت زیردسـتان به مرجـع اقتداری
کـه مطیـع آن هسـتند« :صـرف واقعیـت بیرونـی فرمانی که اجرا میشـود برای داللت بر سـلطه به مفهوم
مـورد نظـر مـا کفایـت نمیکنـد؛ نمیتوان از معنای این امر چشـم پوشـید که آن فرمـان بهمثابه هنجاری
معتبـر پذیرفتـه میشـود (وبـر.)946 :1978 ،
ً
هـر نظامـی از اقتـدار و سـلطه ا گـر مبنـای خـود را صرفـا بـر اجبـار فیزیکـی یـا اقتضایـی صـرف قـرار
دهـد نمیتوانـد بـا ثبـات باقـی بمانـد .هیچ حا کمیتی بـه اطاعت ،که جز فرمانبـرداری ظاهری از روی
دلیـل ،فرصتطلبـی یـا احتـرام نیسـت ،قانـع نمیشـوند ،بلکـه در صـدد برمیآیـد کـه در میـان اتبـاع
خویـش ،ایمـان بـه مشـروعیتش را برانگیـزد؛ یعنـی اطاعـت خشـک و خالـی بـه اعتقـاد را بـه حقانیتـی
کـه نماینـده آن اسـت ،مبـدل کنـد (فرونـد .)216 :1383 ،3قدرتمندان هم مثل تمام انسـانهایی که از
برتریهـا و مزیتهایـی نسـبت بـه همنوعـان خـود برخوردارنـد ،میخواهنـد بـه موقعیـت خـود بـه مثابه
امـری «مشـروع» ،و بـه منافـع خـود بـه مثابـه چیـزی کـه «سـزاوار» آن هسـتند بنگرنـد و اطاعـت و پیـروی
1. Power of Command
2. Frank Parkin
3. Julien Freund

شـمار زیادی از مردم از خودشـان را به مثابه «سرنوشـت عادالنه» آن مردم تعبیر کنند .از این رو اغلب
حـکام دربـاره برتـری طبیعـی خـود اسطورهسـازی و افسانهسـرایی میکننـد و مـردم هـم هنـگام آرامش و
ثبـات ایـن افسـانهها را میپذیرنـد (بندیکـس .)320 :1382 ،انسـانها تنهـا زمانـی از قـدرت اطاعـت
میکننـد کـه دالیـل مشـروعی بـرای فرمانبـرداری خویـش بیابند.
بنابرایـن ،از نظـر وبـر ،سـلطه تعبیـر دیگـری از «قـدرت مشـروع» اسـت .بـه نظـر میرسـد فـرض
وبـر ایـن اسـت کـه رژیمهـا نمیتواننـد تنهـا بـا زور باقـی بماننـد ،و نیـز اینکـه درجـهای از حمایـت
اخالقـی از پاییـن ،بـرای بقـای دراز مـدت هـر نظـام اقتـدار و سـلطهای ضـروری اسـت (پارکیـن،
 .)106 :1384در واقـع او میگویـد کـه ِ«اعمـال مـداوم هـر سـلطهای »...همـواره مسـتلزم نوعـی دعوی
ثمربخـش مشـروعیت اسـت (وبـر .)954 :1978 ،بـر ایـن اسـاس وبـر سـه نـوع سـلطه یـا اقتدار مشـروع
بـاز میشناسـد :سـنتی ،قانونـی _ عقالنـی و کاریزمایـی .او ایـن اقسـام سـلطه را بـر اسـاس «سـه نـوع
توجیـه درونـی» یا«مشروعسـاز یهای سـلطه» مبتنـی میدانـد .البتـه وبـر از همـان ابتـدای بحـث،
خاطـر نشـان میکنـد کـه ایـن تقسـیمبندی معـرف «سـنخها» یـا «انـواع خالـص» یـا «تیپهـای
ایـدهآل» اسـت و نمیتـوان هیچکـدام از ایـن انـواع سـلطه را بهطـور نـاب در واقعیـت یافـت (گـرث و
میلـز.)195 :1953 ،1
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وبر و انواع سلطه

در تاریـخ ،ایـن «سـنخهای خالـص» سـلطه همـواره در حالـت ترکیـب بـا هـم یافـت شـدهاند؛ بـا ایـن
وجـود ،و بـر اصـرار داشـت کـه «باید مفاهیم به روشـنی تعریف شـوند تـا بتوانیم این ترکیبـات را با توجه
بـه عناصـر قانونـی ،سـنتی و کاریزمایـی موجـود در آنهـا تحلیـل کنیـم» (وبـر.)274 :1374 ،
بنـا بـه عقیـده وبـر ،در تاریـخ ،هـر رابطـهای بیـن حـکام و حکومتشـوندگان دارای عناصـری
ناهمگـن اسـت کـه براسـاس سـه «سـنخ خالص» مورد نظـر او میتوانـد تحلیل شـود (بندیکس:1382،
 .)322در اینجـا چـون هـدف مـا توضیـح سـلطه ّفرهمندانـه اسـت بـا توضیحـی کوتـاه از سـلطه عقالنی
قانونـی عبـور میکنیـم.2
1. Gerth, H., & Mills. C. W.

ً
 .2سـلطه عقالنـی قانونـی اصـوال بـا جوامـع مـدرن پیونـد خـورده اسـت و بهقـول وبـر «هـر قـدر در تاریـخ بـه عقـب برگردیـم فقـدان
بوروکراسـی و بهطـور کلـی بوروکراتهـا مشـخه اشـکال سـلطه اسـت» (وبـر )322 :1374 ،در حالـی کـه سـلطه ّفرهمندانـه مصداقـی از
یـک سـلطه تاریخـی در جامعـهای غیرمـدرن اسـت.

سلطه عقالنی قانونی

سـلطه قانونـی در وضعیتـی وجـود دارد کـه نظامـی از قواعـد کـه بـه لحـاظ قضایـی و اداری براسـاس
اصولـی تحققپذیـر اعمـال میشـود ،بـرای همـه اعضـای آن جامعـه معتبر باشـد .اشـخاصی که قدرت
ً
فرماندهـی را اعمـال میکننـد نوعـا مافوقهایـی 1هسـتد کـه بـا روشهـای حقوقـی و قانونـی منصـوب یـا
برگزیـده شـدهاند و خـود در جهـت حفـظ نظـم قانونـی ،عمـل میکننـد .کسـانیکه تابـع فرمـان هسـتند
در برابـر قانـون برابرنـد؛ آنهـا از «قانـون پیـروی میکننـد» و نـه از اشـخاصی کـه قانـون را اجـرا میکننـد
(بندیکـس .)319-320 :1382 ،در سـلطه عقالنـی مقامـات رسـمی بـدون تعصـب و خشـم و غضـب
عمـل میکننـد و قواعـد واحـدی را در مـورد همـه صـرف نظـر از تفـاوت در رتبه و مقـام اجتماعی اعمال
میکننـد (پارکیـن ،همـان.)125 :
در ایـن جـا مشـروعیت فرماندهـی صاحـب قـدرت ،برپایـه قواعـدی اسـت كـه ب هطـور عقال نـی از
طریـق قانـون ،بـا توافـق یـا تحمیل ،تثبیت شـده اسـت .همچنین مشـروعیت تثبیت كـردن این قواعد،
یشـود .دسـتورها كمتر
بـه نوبـه خـود مبتنـی بـر قانـون اساسـی اسـت كـه بهطور عقالنـی وضع یا تفسـیر م 
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بـه نـام اقتـدار شـخصی و بیشـتر بـه صورت یك هنجار غیرشـخصی صادر میشـود و حتـی فرمان دادن
حا كـی از پیـروی كـردن از هنجـار اسـت تـا ایـن كـه بـر پایـه یك امتیـاز ،موافقت ،یـا آزادی ارادی باشـد
(وبـر« .)224 :1946 ،مقـام رسـمی» قدرتـی دارد كـه میتوانـد فرمـان بدهـد ،او هرگز این قـدرت را از آن
خـود نمیدانـد؛ او ایـن قـدرت را دارد چـون امیـن یـك «نهـاد اجباری» و غیرشـخصی اسـت .این نهاد
از الگوهـای ویـژه زندگـی بسـیاری از انسـانها تشـكیل میشـود و ایـن مجموعـه انسـانی ،ممكـن اسـت
معیـن یـا نامعیـن باشـد ولـی در هـر صـورت بـر حسـب قواعـدی شـكل خـاص خـود را میگیـرد .الگـوی
تركیبـی زندگـی آنهـا بهطـور دسـتوری تحـت حا كمیت مقـررات قانونی اسـت (همـان.)225 ،
سـلطه عقالنـی ،گـر چـه بـا درونمایههـای فـوق در دورههـای گذشـته تاریخـی نیـز قابـل ردیابـی
اسـت ،ولـی وجـه آشـکار و نهادینـه خـود را در دوران جدیـد و مـدرن بـاز مییابـد .گـذار از اشـکال
جوامـع سـنتی و ورود بـه جوامـع مـدرن ،روابـط و مناسـبات زندگـی اجتماعـی را نیـز از اشـکال بسـیط
بـه انـواع پیچیـدهای تبدیـل کـرده و گسـترش داده اسـت .ایـن روابـط از اشـکال شـفاهی ،چهـره بـه
َ
چهـره ،اجمالـی ،عاطفـی و بسـیط بـه اشـکال غیرشـفاهی ،چند جانبـه ،جزئی و مشـخص ،حرفهای،
عقالنـی و متکثـر تبدیـل شـده و در قالـب سـازمانها و نهادهـای متعـدد نوین ،سـامانیافته اسـت .این
تحـول ،سـلطه عقالنـی ـ قانونـی را نیـز ،بـه نهاییتریـن اشـکال اجتماعـی خـود نزدیـک سـاخته اسـت
1. superiors

(گیدنز .)42 :1381 ،1به عقیده وبر ،خالصترین نوع سـلطه قانونی آن اسـت که یک سـازمان اداری
بوروکراتیـک را بـه کار میگیـرد .بـه بیـان وی ،فقـط باالتریـن رهبـر سـازمان ،منصـب سـلطه خـود را از
طریـق تصاحـب ،انتخـاب و انتصـاب اشـغال میکنـد .امـا حتـی سـلطه وی نیـز شـامل یـک حیطـه
صالحیـت قانونـی اسـت .در نتیجـه ،مجموعـه سـازمان اداری زیـر دسـت او ،در خالصتریـن نوع آن،
شـامل کارمندانـی اسـت کـه انتصـاب و انجـام وظیفـه آنهـا طبـق ضوابـط زیـر اسـت:
ً
 .1آنها شخصا آزادند و از وظایف اداری اطاعت میکنند.
 .2آنها بر پایه سلسله مراتب اداری محکمی سازمان یافتهاند.
 .3هر مقامی ُ(پستی) یک حیطه صالحیت قانونی دارد که به صراحت تعریف شده است.
ً
 .4هر مقامی ُ(پستی) با یک معاهده آزاد پر شده ،بنابراین اساسا گزینش آزاد وجود دارد.
 .5نامزدهـای مقـام اداری بـر اسـاس توانمندیهـای تکنیکـی انتخـاب میشـوند و در واقـع آنهـا
اسـتخدام میشـوند نـه انتخـاب (وبـر.)276-277 :1374 ،
بـر ایـن اسـاس ،سـلطه عقالنـی نوعـی از سـلطه اسـت کـه مبتنـی بـر اعتقـاد بـر قانونیـت دسـتورها و
قانونیـت عناویـن (فرماندهـی) کسـانی اسـت کـه سـلطه را اعمـال میکننـد (آرون .)601 :1364 ،مـراد
از عقالنـی نـه وجـه ارزشـی و هنجـاری اسـت کـه سـلطه عقالنـی را برتـر از دو مقولـه دیگـر نشـاند و غیـر
آن را بـه مثابـه مقوالتی«غیرعقالنـی» و «نامعقـول» طـرد نمایـد؛ چـرا کـه در پـارهای از مـوارد در تحلیـل
ً
وبـر ،وجـه عقالنـی بعـد کارکـردی منفـی و تنـزل بخـش نیز مییابـد .عقالنیـت در مفهوم وبـری ،عمدتا
بـه سـازوکار روابـط و فنـی شـدن مناسـبات و سـازمانی شـدن کنشها معطـوف میگردد .بایـد در اینجا
بـه ابعـاد منفـی بحـث هـم تأ کیـد نمـود کـه فرآینـد عقالنیـت در دیـدگاه وبـر ،بـه اشـکال فرا گیـری از
بوروکراتیـزه شـدن روابـط اجتماعـی نیـز میانجامـد کـه ضمـن ارتقـای کارآیـی نهادهـای اجتماعـی بـه
سـطحی غیرقابـل مقایسـه بـا سـطوح پیشـین در جوامـع سـنتی ،نظامـیاز روابـط قهـری و سـازمانیافته
ی را در پـس میلههای آهنیـن بوروکراتیک
را بـر افـراد مسـتولی میسـازد و بـه یـک معنـی ،سرنوشـت آدم 
مـدرن بـه تسـخیر میکشـد .بـه بیـان دیگـر ،در عیـن بـاال رفتـن کارآیـی جوامـع جدیـد در سـطوح
مختلـف ،آدمـی ضعیـف و نحیفتـر شـده و شـخصیت فـردی او کمرنگتـر میشـود (منوچهـری،
.)43-44 :1375

1. Anthony Giddens
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سلطه سنتی

در اندیشـه وبـر سـلطه سـنتی براسـاس تقـدس قـدرت حا کـم و نظامهایـی کـه از قدیم وجود داشـتهاند
یشـوند و از آنـان بـه
تبلـور مییابـد .در اینگونـه نظامهـا حا کمـان بـر پایـه قواعـد سـنتی منصـوب م 
دلیـل احترامـی کـه سـنت برایشـان قایـل اسـت پیـروی میشـود (وبـر .)323 :1374 ،سـلطه سـنتی
متکـی بـه اعتقـاد بـه مشـروعیت اقتـداری اسـت کـه «همیشـه وجـود داشـته اسـت» .اشـخاصی کـه
ً
قـدرت فرماندهـی را اعمـال میکننـد ،عمومـا اربابانـی هسـتند کـه بـه دلیـل منزلـت اجتماعـی موروثـی
خـود از اقتـدار شـخصی برخوردارنـد .فرمانهـای آنهـا بـه ایـن معنـا کـه بـا سـنت همخوانـی دارنـد،
مشـروع هسـتند ،امـا همچنیـن از حـق یـا امتیـاز ویـژه تصمیمگیـری شـخصی آزادانـه نیـز برخوردارنـد،
بهطور یکـه همنوایـی بـا آداب و رسـوم و خودرأیـی 1شـخصی ،هـر دو ،مشـخصه چنیـن حا کمیتـی 2بـه
ً
شـمار میرونـد (بندیکـس .)320 :1382 ،فرمانـروای سـنتی عمومـا بـه موجـب انصـاف ،عدالـت و
قواعـد اخالقـی یـا بنـا بـر عـرف یـا بـه موجـب درایـت شـخصی رفتـار میکند نه بـه موجب اصـول ثابت
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و صریـح (فرونـد .)217 :1383 ،در ایـن نـوع سـلطه اطاعـت و پیـروی بـر وفـاداری شـخصی اسـتوار
اسـت .حا کـم در ابتـدا بهعنـوان سـرور شـخصی عمـل میکنـد و زیردسـتان او از دوسـتان سـنتی و یـا
رعایـا تشـکیل میشـوند .در واقـع مناسـبات براسـاس وفـاداری شـخصی تعییـن میشـود و از شـخصی
اطاعـت میشـود کـه سـنت یـا سـرور سـنتی تعییـن کـرده اسـت (وبـر .)244 :1946 ،در ایـن حالـت
حکومـت شـوندگان شـهروندان نیسـتند بلکـه یـا همتایاناند (در حالت پیرسـاالری) یا بنـدگان و رعایا
کـه از یـک قاعـده یـا هنجـار غیرشـخصی اطاعـت نمیکننـد بلکـه از یـک سـنت یـا از دسـتوراتی کـه
بـه موجـب امتیـاز سـنتی فرمانـروا مشـروعیت یافتـه اسـت اطاعـت میکننـد .برحسـب مـزاج فرمانـروا
ممکـن اسـت مشـمول لطـف و مرحمـت یـا خشـم و غضـب او واقـع شـد (فرونـد .)217 :1383 ،فرامین
شـخصی در سـلطه سـنتی از دو طریـق مشـروع میشـود :نخسـت ،سـنتی کـه محتـوا ،معنـی و میـزان
فرامیـن را تعییـن میکنـد .ضمـن اینکـه زیـر پـا گذاشـتن سـنت برای موقعیت سـنتی سـرور ممکن اسـت
خطرسـاز باشـد .دوم ،میـل و اختیـار کـه مـرز آن را نیـز سـنت تعییـن میکنـد (و بـر.)324 :1374 ،
مهمتریـن شـکل سـلطه سـنتی ،سـلطه پدرسـاالرانه و شـاخههای فرعـی آن اسـت (پارکیـن:1384 ،
 .)114وبـر ریشـه حا کمیـت سـنتی را در ریاسـت سـرکرده خانـدان بـر اعضـای آن یعنـی همـان نظـام
پدرسـاالری میدانـد (وبـر .)1010 :1978 ،از پیرسـاالری یـا پاتریمونیالیسـم اولیـه یا پدرسـاالری میتوان
1. Arbitrariness
2. Rule

بهعنـوان انـواع اولیـه سـلطه سـنتی نـام بـرد .در ایـن نـوع سـلطه ،قـدرت بهطـور آزادانـه در تصاحـب
حا کـم نبـوده و او بـه شـدت بـه میل فرمانبرداری دوسـتان وابسـته اسـت .از سـویی دیگر ،آنـان ناچار از
اطاعـت سـرورند و قانـون وضعشـدهای در کار نیسـت ا گرچـه اطاعـت آنـان از سـرور نیـز به دلیل سـنت
اسـت و از این نظر سـرور بهشـدت به سـنت وابسـته اسـت و سـنت به شـکل قانونی نانوشـته بر دسـت
و پـای سـرور و دوسـتان پیچیـده اسـت (وبـر .)328 :1374 ،بنابرایـن ،ویژگـی نوعـی ایـن سـلطه ایـن
اسـت كـه از نظـام هنجارهـای سـرپیچیناپذیری شـكل گرفتـه اسـت كـه مقـدس شـمرده میشـود و
تخلـف از ایـن هنجارهـا ،گنـاه مذهبـی یـا جادویی به شـمار میرود (كـوزر و روزنبـرگ.)151 :1383 ،1
سـلطه پدرسـاالری تنهـا بـه معنـای سـلطه پـدر بـر خانـدان نیسـت ،بلکـه دارای معنـای وسـیعتری
اسـت .سـلطه پـدر بـر اعضـای خانـواده و سـلطه رییـس خانـدان بـر اعضـای خانـدان و رییـس طایفـه
و قبیلـه بـر طایفـه و قبیلـه تـا سـلطه اربـاب و فرمانـروا و پادشـاه بـر رعایایـش دارای ویژگیهـای سـلطه
پدرسـاالری اسـت (وبـر .)337 :1382 ،نبـود تشـکیالت دیوانـی و اداری وسـیع و متمرکـز از جملـه
مشـخصه هـای نظـام سیاسـی پـدر سـاالری اسـت .ما در این نـوع نظام سیاسـی با شـکل ابتدایی اداره
امور و کارها سـرو کار داریم (وبر .)1006 :1978 ،سـلطه پدرسـاالر مشـروعیت قدرت و سـلطه خویش را
از ارزش پذیرفته شـده که ریشـه در سـنت دارد میگیرد (همان .)1006-1007 ،کل آنچه در واقع اقتدار
او را بـر تابعانـش محـدود میکنـد ،احتـرام بـه سـنت مقدس اسـت .هـر اربابی که مرزهای حک شـده
ً
سـنت را مکـررا نقـض کنـد مشـروعیتش را در خطـر از دسـت رفتـن قرار میدهد .فرمانبـرداری از ارباب
پدرسـاالر مبتنـی بـر پیـروی از هنجارهـای معیـن و رویههـای مـدون نیسـت ،بلکـه بـر وفـاداری بیچون
و چـرای شـخصی اسـت کـه مثـال برجسـته آن مفهـوم احتـرام بـه پـدر اسـت (پارکیـن.)114 :1384 ،
ظریـف اینکـه سـلطه پدرسـاالری بهعنـوان زمینـه و مقدمـهای طبیعـی بـرای سـلطه پاتریمونیـال
اسـت .بهعبارت دیگر سـلطه پاتریمونیال در اقتدار پدرسـاالر بر خاندانش ریشـه دارد (بالك:1979 ،2
 .)79سـلطه پدرسـاالرانه در رونـد خـود تغییراتـی را تجربـه میکنـد کـه بـه پیدایـش سـلطه پاتریمونیـال
منتهـی میشـود .وبـر میگویـد حکومتهـای پاتریمونیـال زمانـی شـکل میگیرنـد کـه شـاهزادگان و
اشـراف نفـوذ خـود را بـر رعایـای بیرون از خانـدان (خود حا کمان پاتریمونیـال) در حوزههای خارج از
تسـلط پدرسـاالر افزایش دهند .این افزایش مسـتلزم تغییر در نوع و اندازه اقتدار اسـت :از پاتریمونیال
کـه اقتـدار شـخصی و خاندانـی اسـت بـه اقتـدار سیاسـی محـض کـه نظامـی و قضایـی بـوده و بایـد
1. Lewis Alfred Coser, B. Rosenberg
2. S. P. Blake
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توسـط مقامهـای فراخانـدان پدرسـاالر هدایت شـود (چانـگ .)12 :2007 ،1رابطه میـان ارباب موروثی
و بسـتگان و حافظانـش هنگامـی کـه حـوزه اختیـارات اقلیمـی اربـاب گسـترش مییابـد هرچـه بیشـتر
متشـنج میشـود .گسـترش اقتـدار سیاسـی حا کـم از طریـق گسـترش قلمـرو ،وا گـذاری مسـئولیت را بـه
بسـتگان برگزیـده اش ایجـاب میکنـد (پارکیـن.)116 :1384 ،
وجـود گرایشهـای عقالنـی نسـبی در کنشهـای پدرسـاالر زمانـی کـه بـا اداره قلمـرو وسـیعتر از
حـوزه خاندانـی مواجـه میشـود خـود عاملـی دیگـر در فروپاشـی سـلطه پدرسـاالرانه و شـکلگیری
سـاختار پاتریمونیـال اسـت .ایـن تحـول بـه لحاظ منطقـی و تاریخی اجتنابناپذیر یا حتمی نیسـت.
چه بسـیار سـاختارهای پدر سـاالر بودهاند که از بین رفتند و یا به همان شـکل گذشـته باقی ماندند.
تحقـق ایـن تحـول بـه واقـع بسـته بـه شـرایط تاریخـی اسـت کـه در آن یـک سـاختار پدرسـاالری موفـق
میشـود که موقعیت خود را به یک سـاختار حکومتی پاتریمونیال متحول سـازد (وبر.)267 :1946 ،
وبر در توصیف سـاختار اداری نظام پدرسـاالری از مفهوم نظام اداری منفصل 2اسـتفاده میکند.
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یعنـی گونـهای از نظـام اداری کـه نبـود تشـکیالت و سـازمانهای اداری منسـجم و متمرکـز و همینطـور
عـدم حضـور مقامهـا و صاحبمنصبـان لشـگری و کشـوری در آن مشـهود اسـت (و بـر-1089 :1978 ،
 .)1088پـس از شـکلگیری سـلطه پاتریمونیـال حا کـم یـا شـاه پاتریمونیـال در تلاش برمیآیـد تـا قدرت
خویـش را در نواحـی فراپاتریمونیـال 3کـه حوزههـای وسـیع جوامـع انسـانی را کـه بـه مراتـب وسـیعتر از
حـوزه خانـدان پدرسـاالر اسـت ،بگسـتراند .وی بـرای انجـام ایـن امـر ابتـدا در بعـد اداری و دیوانـی
نیـاز بـه تشـکیالت دیوانسـاالری اولیـه دارد کـه تنهـا محـدود بـه نیروهـای خاندانی پدرسـاالر نیسـت
یگـردد :نخسـت
(همـان .)1025 :از ایـن رو تشـکیالت اداری و نظامـی وی بـه دو بخـش تقسـیم م 
تشـکیالت متکـی بـه اعضـای خانـدان ،یعنـی تشـکیال تی کـه دارای جنبـه تشـکیالت اداری وابسـته
بـه خانـدان 4اسـت و دوم شـاه پاتریمونیـال بـه دلیـل نیازهـا و ضرورتهای پیش آمده اقدام به تشـکیل
سـازمانها و ادارههایـی میکنـد و بـرای آن مقامهـای دربـاری 5را بـه خدمـت میگیـرد کـه از نیروهـای
فراپاتریمونیـال بهشـمار میرونـد و بـه شـکل موروثـی تابـع شـاه پاتریمونیـال هسـتند (همـان-1089 :
ً
لهـا و متنفـذان محلی
 .)1088همانطـور کـه قبلا گفتیـم حا کـم همدسـتانش را از میـان نوکـران ،فئودا 
1. M. G. Chang
2. Discoumtinuous Administration
3. Extra Patrimonial
4. Household Administratiatiom
5. Court officials

اجیـر میکـرد یـا اینکـه از خدمـات اشـخاص بیـرون از دایـره پاتریمونیـال اسـتفاده میکـرد و آنهـا چـون
ثـروت خـود را مدیـون او بودنـد ،بـه شـخص او وابسـته میشـدند .البتـه تـداوم حکمرانـی پاتریمونیـال
در دراز مـدت اجـازه مـیداد کـه تشـکیالت اداری سـاختیافتهای ،کـه بیشـباهت بـه بوروکراسـی
جدیـد نبـود ،ایجـاد کـرد؛ بهعلاوه آنچـه در انتخـاب کارمنـدان کمتـر بـه حسـاب میآمـد لیاقـت و
کاردانـی بـود .اعتمـادی کـه شـخص شـاه بـه افـراد مـورد عنایتـش ابـراز میکـرد مهمتریـن ملا ک بـود.
خصوصیکـردن امـور اداری بـه همـه زمینههـا تسـری یافتـه بـود حتـی بـه ارتـش .ارتـش تنهـا از شـاه یـا
اربـاب فئـودال کـه تجهیـزات و تیمـار آن را از ثـروت شـخصی تأمیـن میکـرد و بسـته بـه وضعیـت منابـع
مالـی کـه در اختیـار داشـت شـمار آنـان را کـم و زیـاد میکـرد ،فرمـان میبـرد (فرونـد.)227 :1383 ،
در ُبعـد سیاسـی نیـز حوزههـای اداری سـلطنتی کـه از اداره خانـوار نشـأت میگیرنـد به یک شـکل
در تمـام دنیـا یافـت میشـوند .در ابتدای حکمرانـی پاتریمونیال عالوه بر روحانیـان مقامهای دیگری
شـکل میگیرنـد :مسـئول تـدارکات و ذخایـر غذایـی ،مسـئول و آجـودان اصطبـل ،فرمانـده خـدم و
حشـم ،مسـئول البسـه و تجهیزات نظامی ،مسـئول خزانه و درآمدها ،رییس کل تشـریفات و امور دربار
و سـایر وظایفـی کـه نیازهـای اداره امـور دربـار باعـث بهوجـود آمـدن و تفکیـک آنها میشـود .از این رو
مناصـب دربـاری و سـلطنتی نخسـتین مناصـب شـکل گرفتـه در رونـد آغازیـن حکمرانـی پاتریمونیـال
هسـتند کـه خـود بـه شـاخههایی از جملـه مناصـب و مشـاغل ایالتـی کـه درون همین مناصـب درباری
ریشـه داشـتند ،گسـترش مییابنـد .یعنـی مقامهایـی از مناصـب دربـاری بـه مناصـب ایالتـی فرسـتاده
ً
میشـدند کـه قبلا در دربـار وظایـف مشـابهی با مسـئولیت جدید داشـتند (وبـر .)1025 :1978 ،تمامی
مقامهـا افـزون بـر وظایـف سیاسـی و اداری خـود موظفانـد کـه از جـان حا کـم محافظـت کنند .برای
کارهـای دیوانـی هیچگونـه تخصـص و حرفـهای وجـود نـدارد بلکـه درسـت ماننـد مقامهـای دیوانـی،
ً
مقامهـای پاتریمونیـال معمـوال بـه یـک گـروه منزلـت تبدیـل میشـوند .پادشـاه مقامهـای برگزیـده را در
وهلـه نخسـت از رعایـای خـود انتخـاب میکنـد یعنـی آن دسـته از رعایایـی کـه بـه آنهـا اعتمـاد دارد
(همـان .)1026 :نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه در مناصـب پاتریمونیـال بیـن حـوزه شـخصی 1و اداری

2

تفکیـک قائـل نیسـتند زیـرا کـه کارهـای سیاسـی نیـز یـک کار شـخصی بـرای حا کـم بـه شـمار میرود
و قدرت سیاسـی بخشـی از مالکیت خصوصی او اسـت که از طریق حقالزحمهها و مسـاعدتهای
مالـی میتـوان از آن بهـره جسـت (همـان.)1028-1029 :
1. Private
2. Official
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با توسـعه حکمرانی پاتریمونیال نخسـتین مناصب و مقام های اداری که به شـکل دیوان سـاالرانه
شـکل میگیرنـد تشـکیالت اداری مرتبـط بـا دبیـری و منشـیگری و امـور مرتبـط بـا مالیـه و حسـابداری
هسـتند کـه نقـش مهمـی را در اداره کارهـا بـه عهـده داشـتهاند بـه شـکلی کـه خانـدان سـلطنتی بـدون
حضـور آنهـا از ثبـات و قـدرت الزم برخوردار نیسـت (همـان.)1089 :
ً
قواعـد حقوقـی نیـز بـه طـرز سـنتی اداره میشـد و عمومـا تمایـل و اراده شـاه کار قانـون را میکـرد.
ِسـرفها(1رعایا) بـه معنـای قواعـد حقوقـی ،حقوقـی نداشـتند .در صـورت اعتـراض جـز متوسـل شـدن
بـه قـدرت بیحـد و حصـر نماینـده اقتـدار پاتریمونیال ،و در صـورت اقتضا ،اسـتمداد طلبی از مراحم
ملوکانـه چـاره دیگـری نداشـتند (فرونـد .)227 :1383 ،بـا ایـن حـال ،ایـن اختصاصـی بـودن را نبایـد
بـا یـک حا کمیـت خودکامـه ،جـز در مـوارد اسـتثنایی یکـی پنداشـت ،حا کمـان پاتریمونیـال همـان
رابطـهای را بـا تبعـه سیاسیشـان برقـرار میکننـد کـه بـا اعضـای سـا کن خانـه خـود دارنـد .درحالـی که
بهطـور نظـری آنهـا دارای قـدرت مطلـق بـرای فرمـان دادن به پیروان خود هسـتند ،در عمـل ،بار دیگر
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حا کمـان بـا محدودیتهایـی کـه سـنت و رسـوم بـر آنـان مینهـد کنترل میشـوند .و بـر گاه میگوید که
یشـود و
رهبری حا کمان پاتریمونیال تابع احترام درونیشـان به قداسـت سـنت اسـت و با آن کنترل م 
گاه میگویـد خویشتندار یشـان ناشـی از انگیزههـای محتاطانـه آنـان اسـت .نمونهای از ایـن انگیزهها
ایـن تشـخیص اربـاب اسـت کـه قـدرت مطلـقاش در قبـال تکتـک بسـتگانش ه متـراز بـا بیقدرت
بودنـش در مقابـل گـروه اسـت .ا گـر حا کـم پاتریمونیـال قـدرت خـود را بیش از حد و بیاعتنا به سـنت
ً
بـه کار ببـرد ،در معـرض خطـر مواجهـه بـا خشـم جمعـی پیـروان ظاهرا وفـادار خود قـرار خواهد گرفت.
اطاعـت بیچـون و چـرا کـه گفتـه میشـود شـالوده سـلطه سـنتی اسـت گویـی تـا حـد ز یـادی مشـروط
بـه رفتـار قابلپذیـرش حا کـم اسـت .وبـر در جایـی نیـز ایـن نکتـه را بیـان مـیدارد کـه حا کـم موروثـی
بسـیار وابسـته حسـن نیت زیردسـتان خویش اسـت .از میان رفتن حسـن نیت آنان پایان سـلطهاش را
در پـی دارد .ایـن وضـع احتمـاال تـا زمانـی کـه منافـع و خشـنودی از حکومـت اربـاب حاصـل میکننـد
پیـش نمیآیـد.
حکومت پاتریمونیال از زمانی که در مرحله آغازین شکلگیری خود قرار دارد هرچه بیشتر به جلو
پیـش مـیرود دچـار تنیدگـی ممتـد و مـداوم در سـاختار سیاسـی و اداری خود میگردد .اما تشـکیالت
اداری آن بهطـور مـداوم پیچیدهتـر و متمرکزتـر میگـردد بهگونـهای کـه از نظـام اداری آغازینـش بـه
 .1بـه موقعیـت اجتماعـی _ اقتصـادی روسـتاییان نـاآزاد در نظـام فئودالیتـه اشـارهدارد .در ایـن نظـام کـه در سـدههای میانـه در اروپـا
رواج داشـت روسـتاییان بیزمیـن کار خـود را در خدمـت اربابـان زمیـندار خـود میگذاردنـد.

شـدت فاصلـه گرفتـه و بـه تشـکیالت بوروکراتیـک مـدرن نزدیکتـر میگـردد امـا بـا آن متفـاوت اسـت
و ایـن دو بـه لحـاظ ماهـوی بـا یکدیگـر متفـاوت هسـتند .از سـوی دیگـر ،در پاتریمونیالیسـم در صورت
قـدرت یافتـن سـریع حا کـم بـه حکمرانـی بـه سلطانیسـم گرایـش مییابـد :دوسـتان بـه رعایـا تبدیـل
میشـوند ،حق سـرور که حق واالی دوسـتان به شـمار میرفت به حق شـخصی سـرور تبدیل میشـود
و ایـن حـق بـه تمامـی و ماننـد یـک شـیء در تصاحـب او قـرار میگیـرد از ایـن رو قابل فـروش ،مصادره
ً
یا توارث اسـت (وبر .)347 :1374 ،بنابراین مشـروعیت پاتریمونیال اساسـا سـلطهای سنتگراسـت،
ولـی در عمـل بـا توجـه بـه قـدرت شـخصی اعمـال میشـود .ا گـر ایـن سـلطه بـدون رعایـت سـنت بـر
اختیـار و خودکامگـی تکیـه کنـد سـلطه سـلطانی نامیده میشـود .در واقع سـلطانیزم یا اقتدار سـلطانی
وجـه افراطی پاتریمونیالیسـم اسـت.
سلطه کاریزماتیک

كاریزمـا واژهای یونانـی اسـت بـه معنـای «موهبـت الهـی»؛ ماننـد توانایـی معجـزه یـا توانایـی پیشبینی
حـوادث آینـده (ویلـس .)103 :1985 ،1وبـر مفهـوم کاریزمـا را از رودلـف سـوم 2و مطالعاتـش دربـاره
مسـیحیت اولیه وام میگیرد و دیدگاهش درباره آن بسـیار متأثر از شـخصیت عیسـی مسـیح بوده اسـت
(آدریـن توتـف .)2005 ،3از نظـر رودلـف سـوم ،كاریزما ،شـكل مسـیحی یك سـازمان اسـت كـه در آن،
ً
از فـردی بـرای بـر عهـده گرفتـن رهبـری دعـوت میشـود كـه نشـانههایی از «كاریزمـا» را كـه مسـتقیما از
سـوی خداونـد بـه او اعطـا شـده اسـت ،از خـود بـروز دهـد (ترنـر  .)110 :1994 ،در اینجـا لـزوم اطاعـت،
متكـی بـر مقـررات غیرشـخصی نیسـت ،بلكـه عبـارت اسـت از وفـاداری شـخصی در حیطـه وظایـف
مرسـوم .در اقتـدار كاریزمایـی ،از شـخص رهبـر ،بنـا بـه اعتمـاد بـه شـخص او ،یـا بـه وحـی نـازل شـده
بـر او ،و یـا بـه قهرمانـی یـا سرمشـق بـودن او ،و در محـدوده اعتقـاد بـه كاریزمـای وی اطاعـت میشـود»
(وبـر .)274 :1374 ،در نتیجـه چنیـن اعتقـادی ،پیـروان بـه رهبـر كاریزمایـی ،بـا آمیـزهای از حرمـت،
هیبـت و وفـاداری اسـتوار مینگرنـد (برایمـن.)41 :1992 ،4
ایـن ویژگیهـا بدانگونـه هسـتند كـه بـرای افـراد عـادی قابلدسترسـی نیسـتند ،بلكـه منشـأ آنهـا
الهـی یـا منحصـر بـه فـرد تلقـی میشـود و بـر ایـن اسـاس ،فـرد مـورد نظـر ،رهبـر تلقـی میگـردد  ...آنچـه
1. R. Willis
)2. Rudolph Sohm (1841-1917
3. C.Adair-Toteff
4. Al. Bryman
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مهـم اسـت ،ایـن اسـت كـه فـرد چگونـه توسـط کسـانی كـه در معـرض اقتـدار كاریزمایـی هسـتند،
یعنـی پیـروان و شـا گردان ارزیابـی میگـردد  ...و مـورد پذیـرش قـرار میگیـرد» (و بـر.)397 :1374 ،
ا گـر کسـانیکه رهبـر كاریزماتیـك احسـاس میکنـد رسـالتش هدایـت آنهاسـت او را نپذیرنـد ،ادعـای
كاریزمایـی او هیـچ اعتبـاری نخواهـد داشـت و ا گـر او را بپذیرنـد ،اربابشـان خواهـد شـد ـ تـا زمانیکـه
بدانـد ایـن مقبولیـت را چگونـه بـا اسـتفاده از «اثبـات» شایسـتگیهای خـود حفـظ کنـد ،پذیـرش او
ادامـه خواهـد داشـت (وبـر.)280 :1382 ،
یشـود ،تضمیـن میگردد.
ایـن پذیـرش ،آزادانـه اسـت و بـا آنچـه كـه بـه عنـوان نشـانه یـا دلیل تلقی م 
ایـن نشـانهها ،همیشـه در ابتـدا یـك معجزه بوده اسـت و شـامل اعتماد بـه وی ،قهرمانپرسـتی ،یا اعتماد
كامـل بـه یـك رهبـر اسـت .امـا در جایـی كـه كاریزمـا اصیل باشـد ،برای ادعای مشـروعیت ،مبنا حسـاب
نمیشـود .مبنـای ایـن مدعـا در احسـاس وظیفـه كسـانی اسـت كـه دعـوت بـه یـك رسـالت كاریزمایـی
شـدهاند تـا ویژگـی آن را تأییـد كننـد و مناسـب بـا آن رفتـار نمایند .از نظر روانشناسـی ،ایـن تأیید مربوط
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بـه یـك اعتمـاد كامـل شـخصی بـه صاحـب ایـن خصوصیـت اسـت و حاصـل شـور ،امیـد و یـا ناامیـدی
اسـت( ».وبـر .)398 :1374 ،بنابرایـن ،ایـن معنـای مهـم کاریزمـای نـاب بـا ادعاهـای راحتطلبانـه
حا کمـان فعلـی در مـورد «حـق الهـی پادشـاهان» و مشـیت اسـرارآمیز پـروردگار و مسـئول بودن شـاه فقط و
فقـط در مقابـل پـروردگار در تعـارض کامـل قـرار دارد .حا کـم دارای کاریزمـا در مقابل کسـانی که بر آنها
ً
ً
حکومـت میکنـد دقیقـا مسـئول اسـت (وبـر .)282 :1382 ،یعنـی او منحصـرا مسـئول اسـت ثابـت کنـد
کـه تنهـا شـخص او درسـت همـان مرشـد و پیشـوای مـورد نظـر و مطلـوب خداسـت (وبـر.)1034 :1978 ،
نكتـه اساسـی در فهـم ماهیـت كاریزمـا در واقـع در نسـبت آن بـا امـر عـادی نهفتـه اسـت .تمـام
آنچـه بـه زندگـی روزمـره و تمشـیت امـور عـادی تعلـق دارد ،بیارتباط با كاریزماسـت (تومـاس:1969 ،
 .)312شـرایط ظهـور كاریزمـا بـه معنـای دقیـق آن ،شـرایطی غیرعـادی اسـت .شـرایط غیرعـادی ،بـه
نظـم معمـول زندگـی ،نـه میتوانـد آن را چـاره
معنـای
ِ
شـرایط خطیـر و بحرانـی یـا شـرایطی اسـت كـه ِ
كنـد و نـه میتوانـد آن را تحمـل كنـد« .رهبـری كاریزمایـی در معنـای نوعـی  ..همیشـه ناشـی از اوضـاع
دوی
غیرعـادی ،بـه ویـژه سیاسـی و اقتصـادی یـا حـاالت
روانـی غیرعـادی ،بـه و یـژه مذهبـی یـا هـر ِ
ِ
ـای سـخت،
آنهـا ناشـی میشـود» .شـرایطی مثـل جنـگ ،قحطـی ،شـرایط حـاد معیشـتی ،ن ِ
ـزول بالی ِ

فروپاشـی نظـم ،پیدایـی هـرج و مـرج و بهطـور کلـی ،هـر اوضـاع بحرانـی و تهدیدكننده كلی ِـت جامعه،
ً
اضطـراب ،تـرس شـدید ،فشـارهای روحـی _ روانـی و كال «هیجانـات جمعـیای ایجـاد میكنـد» كـه

رهبـری قهرمانگونـه یـا كاریزمایـی میتوانـد آن را چـاره كنـد (وبـر.)1129 :1978 ،
تنهـا
ِ

مشـکل اسـت کـه درخصـوص ایـن نـوع حا کمیـت از حقـوق افـراد صحبـت کـرد زیـرا نـه نهادهـا
را قبـول دارد و نـه قوانیـن و مقـررات را و نـه راه و رسـم جـاری را و نـه راه و رسـم پیشـین را .سرشـت
اسـتثناییاش تأییـد آنهـا را بـر او منـع میکنـد (فرونـد .)223 :1383 ،سـلطه کاریزمایـی نـاب بـا ا کثـر
قوانیـن و مقـررات مجـرد بیگانـه اسـت و بـا روشهـای «رسـمی» داوری و حکمیـت آشـنایی نـدارد
قانـون «عینـی» سـلطه کاریزماتیـک از تجربـه بسـیار شـخصی قهرمـان ،که
(هـاوا و ووک بـان.)2012 ،1
ِ
موهبتـی اسـت آسـمانی ،و نیـز از قـدرت الهیگونـه او ،نشـئت میگیـرد (وبـر .)283 :1382 ،خـودش
هنجـار خـودش اسـت و کالم رهبـر جـای حـق و تکلیـف را میگیـرد و نیـز خـود دلیل اطاعـت میگردد.
حا کمیـت کاریزمایـی نـه بـه خدمتگـذاران نیـاز دارنـد ،نـه بـه کارمنـدان بلکـه بـه هـواداران و مر یـدان
ً
سرسـپرده نیازمنـد اسـت .همیـن خصوصیـت وضـع غالبـا درهمریختـه و آشـفته و نیـز گاهـی ابتـکارات
چشـمگیر و اعجابانگیـز رهبـر کاریزمایـی را کـه بـه قـدرت دسـت یافتـه اسـت تبییـن میکنـد .آنچـه
در حا کمیـت کاریزمایـی اهمیـت دارد ،ثبـات نیسـت ،بلکـه حرکـت و تغییر اوضاع مطابـق تصور رهبر
اسـت .بنابرایـن ،سـلطه کاریزمائـی بـا یـک حالـت انقالبـی و مقتدرانـه ارزشهـا را دگرگـون میکنـد و
هنجارهـای سـنتی یـا عقالئـی موجود را میشـکند ،بدینگونه که« :شـنیدهاید کـه گفتهاند  ،...لیکن
مـن بـه شـما میگویـم» (وبـر.)437 :1374 ،
امـا كاریزمـا بـا بیثباتـی ،عـدم اسـتمرار و پایـداری مكانهـا و زمانهـای نـادر و خـاص مشـخص
میشـود .برپایـه همیـن ویژگیهاسـت كـه نظـم سـنتی و دیوانسـاالرانه ،بهرغـم اختالفـات زیـاد آ نهـا بـا
یکدیگـر ،در مقابـل نظـم کاریزمایـی قـرار میگیرنـد .سـنت و دیوانسـاالری ،بـا زندگـی روزمـره سـروکار
فصـل امـور معیشـتی هسـتند .كاریزمـا بـه واسـطه خصایصـی کـه در تقابـل
داشـته و چارچـوب حـل و ِ
خلاق نوآور یهـا در تاریـخ و جامعـه بـدل
بـا سـنت و دیوانسـاالری قـرار دارنـد ،بـه نیـروی انقالبـی و
ِ
ً
میشود .كاریزما معموال با آنچه متعلق به گذشته است در تقابل و تعارض قرار دارد و به همین جهت،
سنتشـكن اسـت و بـا ظهـور خـود ،سـنتها و نظامـات سـنتی را درهـم میریـزد (وبـر.)276 :1978 ،
بـه ایـن معنـا ،كاریزمـا نسـبتی بـا معیشـت و امـور اقتصادی نداشـته و نبایسـتی در این قلمـرو ،به دنبال
آن گشـت یـا بـرای درك خصایـصاش ،پدیدههـای اقتصـادی را مـورد بررسـی قـرار داد .بلكـه برعكـس،
شـاخص سـلبی ،خصیصههـای اقتصـادی و آنچـه ویژگیهـای معیشـتی اسـت ،بایـد از
بـا ایـن معیـار یـا
ِ

همیشگی انسان است (وبر،
كاریزما سلب نمود .معیشت و اقتصاد ،دغدغه ثابت ،پایدار ،همه جایی و
ِ
)443 :1978؛ اما کاریزما فاقد هر شکلی از سازمان رسمی است.کاریزما متکی بر سلسله مراتب اداری،

1. D. Hava, & C. Kwok-bun
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کارمنـدان حقـوق بگیـر ،کنتـرل تکنیکـی یـا قواعـد آییننامـهای از هرنـوع نیسـت .درحالی که بوروکراسـی
و نظامـات موروثـی بـرای بقـا نیـاز بـه عایـدات پولـیای دارنـد کـه بـه شـکل رسـمی و معتبـر دریافت شـود،
کاریزمـا هرگونـه ا کتسـاب عقالنـی روشـمند را بهلحـاظ اخالقـی تحقیـر و طـرد میکنـد .رهبـر کاریزمایـی و
مریدانـش بـرای معـاش خـود بهجـای فعالیـت اقتصادی عادی بـه هدایا ،اعانـات آزادانه یا غنایم متکی
هسـتند .انواع دیگر سـلطه سیاسـی در زندگیای که در آن برنامهریزی برای فردا مشـخص نباشـد ،دچار
بحـران میشـوند ،در حالـی کـه رهبـری کاریزمایـی براین اسـاس توسـعه مییابـد (پارکیـن.)120 :1384 ،
کاریزمـای «نـاب» بـا سـلطه پدرسـاالرانه (در مفهومـی کـه در اینجـا مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد) و
نیـز بـا اقتصـاد بسـامان و منظـم در تعـارض اسـت .کاریزمـا در واقـع همـان نیرو یـی اسـت که بـه اقتصاد
بیاعتناسـت .حتـی در جایـی کـه رهبـر کاریزماتیـک به دنبال تحصیل کاالسـت ،مثل مورد سـرداران
جنگـی کاریزماتیـک ،بـاز هـم بیاعتنایـی بـه اقتصـاد منظـم را شـاهد هسـتیم .ایـن کار از آن رو میسـر
اسـت کـه ماهیـت سـاختار سـلطه کاریزماتیـک «نهادینـه» و پایـدار نیسـت ،بلکـه برعکـس ،سـنخ
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«نـاب» آن بـا سـاختارهای نهادیـن و پایـدار در تعـارض کامـل قـرار دارد (وبـر.)281 :1382 ،
كاریزمـا تنهـا تلاش بـرای معـاش و كار اقتصـادی را تحقیـر نمیكنـد ،بلكـه اقدامـات دیگـری كـه
خواسـت مـال و ثـروت باشـد ،خطری برای آن به حسـاب میآیـد و هنگامی
متضمـن چنیـن تالشـی یـا
ِ
ً
اقتصـادی روزمـره غالـب میشـود ،حیات آن ،فـورا به خطـر میافتد» .به این معنـا ،كاریزما
كـه عال ئـق
ِ
اقتصـادی روزمـره بـه پایان میرسـد و با از دسـت دادن محتـوای عاطفی خود
هـای
بـا
ِ
ِ
برگشـت دغدغه ِ
و در نتیجـه افزایـش نیازهـای مـادی رو بـه سـمت افـول میگذارد (وبـر.)1127 :1978 ،

ماهیـت كاریزمـا بهگونـهای اسـت كـه نـه نسـبتی بـا سـازمان و نهادهـای دیوانسـاالرانه دارد ،نـه
ارتباطـی بـا اقتصـاد و كارهـای اقتصـادی .شـرایط كاریزمایـی ،مسـتلزم ایثـار ،بیتوجهـی بـه دنیـا و
هـم چنیـن عمـل در چارچوبـی ،بیـرون از چارچـوب معمـول سـنتها و نهادهـای عقال نـی اسـت.اما
ً
«معمـوال خـود کاریزمـا ،مریـدان ،و بیشـتر از همـه پیـروان وی ،مایـل و مشـتاق هسـتند کـه کاریزمـا و
سـعادت ناشـی از آن را ،کـه هدیـه دوران و اشـخاص غیرعـادی بـوده و یکبـاره و گـذرا میباشـد ،در
تصاحـب روزانـه و همیشـگی خـود داشـته باشـند .امـا بـه همیـن دلیل ،سرشـت باطنی و صفـت ممتازه
کاریزمـا بهطـور اجتنابناپذیـری تغییـر مییابـد» (وبـر .)443 :1374 ،بـا تلاش مر یـدان رهبـر در ایـن
نهـا قصـد داشـتند حفـظ
مسـیر قواعـد و سـنتهایی بـه وجـود میآینـد کـه همـان کاریزمایـی را کـه آ 
کننـد از محتـوا تهـی میسـازند .بـر ایـن منوال میتـوان گرایشهایـی را تحلیل کرد که موجب میشـوند
یـک نظـام سـلطه بتوانـد در مسـیر نظـام دیگـری تغییـر یابـد.

وبـر هـم مثـل ویلیـام لکـی 1معقتـد اسـت کـه موقعیـت كاریزمایـی واقعـی ،بـه سـرعت جای خـود را
بـه نهادهـای نوپایـی میدهـد کـه در نتیجـه فروکـش کـردن روحیـه غیرعـادی ایثار و شـور و اشـتیاق سـر
برمیآوردنـد (مـروال و دیگـران .)2007 ،2عـادی شـدن كاریزمـا ،از جهـات بسـیار مهمـی ،بـا انطبـاق بـا
شـرایط اقتصـادی ،یعنـی بـا جریـان همیشـه مؤثـر زندگـی روزمـره یکسـان اسـت .در ایـن زمینـه اقتصـاد
رهبـری نمیشـود ،بلکـه شـرایط اقتصـادی اسـت کـه خـود را تحمیـل و رهبـری میکنـد« .سرنوشـت
کاریزمـا هرجـا کـه وارد نهادهـای دائمـی یک اجتماع شـود ،این اسـت که جای خـود را به قدرتهای
جامعهپذیـری سـنتی و عقالنـی بدهـد» (بندیکـس.)352 :1382 ،
سلطه ّفرهمندانه

اندیشـه سیاسـی ّفـره ایـزدی در ذهنیـت ایرانیـان سـابقه دیرینـه دارد .در این نوع نگـرش جمعی عوامل

مؤثـری دخیـل هسـتند کـه از جملـه هـمزادی دیـن و سیاسـت در تعییـن گرایشـات سیاسـی ایرانیـان
اسـت (کریسـتین سـن .)138 :1380 ،3همچنیـن «دولـت زمینـی» یعنی همان شـهریاران ،نماینده سـپهر
یـا آسـمان بـر روی زمیـن تلقـی میشـدند .اندیشـه دولـت سـپهری زیربنـای فکر سیاسـی بوده اسـت .در
ایـن فکـر سیاسـی ،شـاهان کـه خدایـان صغیـر تلقـی میشـدند ،بهعنـوان ناظـر کارهـای انسـانی ،عمـل
میکردنـد .شـاهان بـا بهرهمنـدی از لطـف خدایـان کـه در ادبیـات باسـتان بـه «فـره ایـزدی »4یـاد شـده
اسـت ،امـور مـردم را بـا هماهنگـی بـا اراده خدایـان تحقـق میبخشـیدند (رجایـی .)32 :1372 ،ف ّـره
ایـزدی ،یکـی از ارکان مهـم پادشـاهی اسـت و الزمـه قـدرت و فرمانروایی ،نمایانگر تأییـد الهی و مؤید
مشـروعیت حکومـت (سـودآور.)1 :1383 ،
1. W. Leky
2. J. L. Merolla
3. Arthur Christensen

ً
 .4البتـه محققـان دیگـری دسـتهبندیهای چندگانـهای از مفهـوم ّفـر بـر حسـب اسـناد تاریخـی گونا گـون بـه دسـت دادهانـد .مثلا
افـراد بهخصوصـی نیسـت و همه كس میتوانـد از آن برخوردار شـود
سـودآور در کتـاب خـودش بـه نقـل از اوسـتا میگویـدّ :فـر خـاص ِ
(سـودآور .)3 : 1383 ،یـا محقـق دیگـری کـه بـر ایـن نظـر اسـت کـه :همـه آدمیـان دارای ّفـره هسـتند و چون ّفـره آنان را تـرك كند نیك
بختـی از آنهـا روی میتابـد (آمـوزگار )72 :1382 ،یـا دیگـران از ّفـر هـای گونا گـون نـام بردهانـد که هر کدام مخصـوص گروه خاصی
ً
اسـت .مثلا ّفـر کیانـی کـه تنهـا مخصـوص ایرانیـان اسـت و یـا فـر ّ پهلوانـی کـه در شـاهنامه بـرای رسـتم از آن اسـتفاده شـده اسـت
ً
و همچنیـن ّفـره ایـزدی کـه ا کثـرا بـر آن اجمـاع دارنـد کـه از آن پادشـاهان اسـت (سـودآور1383 ،؛ پیرنظـر1382 ،؛ پـورداود2536 ،؛
کویاجـی1371 ،؛ صفـا.)1352 ،
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مفهـوم ّفـر کـه واژه اوسـتایی آن خورانـه 1اسـت ریشـه در ایـران باسـتان و افسـانهها و اسـاطیر ایرانـی دارد.
ً
ایـن واژه ا کثـرا بـه مفهـوم شـکوه یـا موهبـت ایـزدی تفسـیر شـده اسـت (ثروتیـان .)334 :1350 ،در آییـن
زرتشـت همانطـور کـه در زامیـاد یشـت 2آمـده اسـت خورانـه عبارت اسـت از یک موهبت ایـزدی .این
یشـود
موهبـت بـه وسـیله اهورامـزدا کـه خـود دارنـده آن اسـت در افـراد ممتـاز و رهبـر به ودیعه گذاشـته م 
ً
(زامیادیشـت ،فقـره  9بـه نقـل از رضـیّ .)1380 ،فـره ایـزدی اساسـا بـه صـورت نشـانه قـوم ایرانـی همواره
جزیـی از فرهنـگ ایرانـی شـناخته شـده اسـت زیـرا پادشـاهان بـدون آن نمیتوانسـتهاند بـا موفقیـت
سـلطنت نماید.
شـاهان گذشـته بـه خاطـر وجـود ایـن ویژگـی ،جلال و شـکوهی داشـتهاند و نـور الهـی بـا آنـان بـوده
یکـرده
اسـت و از گزندهـا ،حیلههـا و آسـیبها در امـان بودنـد و در تنگناهـا ایـن ّفـره بـه آنـان کمـک م 
اسـت .در اوسـتا آمـده اسـت کـه ّفـر کیانـی بهـره نامـوران و شـهریاران میشـود و از پرتو آن به رسـتگاری و
کامروایی میرسـند .این ّفر همیشـه از آن ایرانیان اسـت و تا پدیدار شـدن سوشـیانت و برپایی رسـتاخیز،
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روی از ایـران و ایرانیـان بـر نخواهـد تافـت (اوسـتا 486 :1388 ،و ن.ک .بـه صفـا.)151 :1346 ،
در کارنامـه اردشـیر بابـکان واژه ّفـر را در چنـد نوبـت مشـاهده میکنیـم :اردشـیر به کمک کنیزک
اردوان از کاخ او میگریـزد ،و اردوان در پـی او میتـازد .اردوان بـه شـهری میرسـد کـه اردشـیر از آن
عبـور کـرده بـود .وقتـی پرسوجـو میکنـد میگوینـد سـواری کـه در پشـت او میشـی نشسـته بـود از اینجا
گذشـت .کدخـدا بـه او میگویـد کـه اردشـیر را دنبـال نکنـد زیـرا «بختـش» (بـه شـکل میـش) همـراه
اوسـت و تـو بـه او نخواهـی رسـید .اردوان از وزیـرش میپرسـد کـه آن میش چه چیز اسـت و وزیر پاسـخ
میدهـد کـه آن ّفـره ایـزدی اسـت ،کـه هنـوز بـه او نرسـیده اسـت .پس باید که به سـوی او بتازیم شـاید
کـه پیـش از ّفـره بـه او برسـیم .تـا اینکـه پـس از مسـافت دیگـری بـه اردوان میگوینـد کـه بـره بزرگـی را
در پشـت اسـب اردشـیر دیدهانـد .اردوان از وزیـرش میپرسـد کـه آن بـره کـه بـا او بـر اسـب نشسـته چـه
نماید؟ وزیر پاسـخ داد که :انوشـه باشـد .اردشـیر بهش [که به او] ّفر ایزدی رسـیده و به هیچ چارهای
دیگـر نمیتـوان او را گرفـت .پـس خویشـتن و سـواران را رنجـه مدارید و وقت خـود را تبه نکنید و چاره
اردشـیر از در دیگـر بخواهیـد( .کارنامـه اردشـیر بابـکان.)75 :1369 ،
1. khovaranah

َ
ْ
ْ َ
یشـت ویـژه «خ َو ِر َنـه» یـا «فــر» نیـز
 .2زامیـاد یشـت ،نوزدهمیـن یشـت اوسـتا اسـت بـا نامهـای کیـان یشـت و خ َو ِرنـه یشـت بـه معنـای ِ
َ
نامیـده شـده و در بزرگداشـت و سـتایش «ف ِــر کیانـی» سـروده شـده اسـت.

بـر ایـن اسـاس میتـوان فهمیـد کـه ّفـر مفهومـی سـحرآمیز و فـوق طبیعـی اسـت .که بر حسـب بخت
و اقبـال و همچنیـن شایسـتگی افـراد از حیـث داشـتن خیـر در آنهـا بـه آنهـا میرسـد .1فردوسـی هـم ف ّـر
شـهریاران را لطـف و عنایـت ایـزدی میدانسـت:
تهمتن چنین گفت کاین زور و فر

یکـــی خلعــتی باشـــد از دادگــــــر

در تفکـر باسـتانی ،پادشـاه همچـون ملکـه زنبـور عسـل مقـدر بـر حیـات اجتماعـی مـردم بـود .بدان
خاطر که کفایت و صالحیت آنان از جانب خداوند در ذات ملکه زنبور عسـل و پادشـاه نهاده شـده
اسـت (گزنفـون .)159 :1350 ،چـون شـاه دارنـده ّفـره ایـزدی و برگزیـده خداسـت فقـط در برابـر خـدا
مسـئول اسـت ،نـه در برابـر خلـق؛ پـس مشـروعیت او فقـط ناشـی از ایـن برگزیدگـی اسـت؛ پـس او در
آنچـه میكنـد فقـط در برابـر خـدا مسـئول اسـت و بدیهـی اسـت كـه چنیـن مقامـی از هـر كـه میخواهـد
میگیـرد ،و بـه هـر كـه میخواهـد میدهـد .در یـك كالم ،حـرف او قانون اسـت ،و قانون حرف اوسـت
(كاتوزیـان.)11 :1377 ،
در ایـن راسـتا سـیر اعمـال خـرق عـادت از سـوی پادشـاهان کـه در میـان عامـه بهصـورت قصـص
ً
رایـج گردیـده بـود در فضـای فکـری ایرانـی تأثیـر معتنابهـی میگـذارد .مثلا آمـدن وحـی بـر فر یـدون و
کارهای فرا بشـری وی (گردیزی )36 :1363 ،و یا سـخنان منقول ابنفقیه از پیامبر در مورد انوشـیروان
(همدانی )9 :1349 ،و یا سـخن در مورد الهامات الهی انوشـیروان (همان )131-133 :و ..در ذهنیت
ایرانـی نـژاد پادشـاهان را مقـدس جلـوه داد .بـه هـر صورت آنچه مشـخص اسـت جریانسـازی عنایت
الهـی بـرای پادشـاهان بهصـورت ّفـره ایـزدی در میـان تـوده مردم رواج داشـته اسـت.
البتـه ایـن مفاهیـم تـا زمانـی مؤثـر اسـت كـه پادشـاه بـر طبـق اصـول دینـی قـدم زنـد در غیـر ایـن
صـورت ّفـره ایـزدی سلاطین بزهـكار را بـه حـال خـود رهـا میكنـد و زمانـی كـه بیلیاقتیشـان اثبـات
شـود دیگـر حـق سـلطنت ندارنـد (کریسـتین سـن .)359 :1380 ،بهعنـوان نمونـه «چـون مـال و ثـروت
جـم بحـد وفـور و قـدرت و عظمتـش بـه اوج کمـال رسـید دل سـخت و خودخـواه شـد و از فـرط غرور و
خودسـتایی و عجب تکبر خود را خدای جهان نامید و از اطاعت خالق سـرباز زد .چیزی نگذشـت
کـه دیگـش از جـوش و توسـنش از خـروش افتـاده قدرتـش مضمحـل گشـت و ّفـر ایـزدی روی از او
برتافـت و حـوادث نا گـواری در کشـورش پدیـد آمـد چنانکـه خلـق بر او دشـمن شـدند و بر او شـوریدند
و بـه انـواع مصائـب گرفتـارش کردنـد» (ثعالبـی)8 :1368 ،؛ همچنین روی آوردن قبـاد به دین اباحی
ً
ً
ً
 .1در تفسیر دیگری ّفر اوال از کودکی از وجنات چهره صاحب ّفر آشکار است و ثانیا از پدر یا کسی از نژاد او به وی میرسد و ثالثا
مایه فالح و نجات و موجب سرافرازی و سربلندی و وصول او بهمقام بلند پادشاهی است (صفا.)156 :1346،
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مزدک خروج ّفره ایزدی را از نهاد وی در پی داشـت (ابن اسـفندیار .)8 :1389 ،همچنین پادشـاهان
در شـاهنامه بـه چهـار دلیـل ّفـر خـود را از دسـت میدهنـد .نخـوت و خـود را خـدا پنداشـتن (ماننـد
جمشـید) ،کـژداوری (ماننـد کاووس) ،شکسـت در جنگ (مانند طـوس) ،کژخلقی و کاهلی (مانند
نوذر).خلـع خسـرو پرویـز توسـط بـزرگان بـه خاطـر پسـت شـمردن مـردم و دشـمنی بـا اشـراف صـورت
گرفـت (یعقوبـی .)200 :1378 ،ایـن رویـه نشـاندهنده ایـن اسـت کـه پادشـاه تـا زمانـی در میـان مـردم
ّفره ایزدی دارد که راه عدل و عدالت و دین پروری را پیش بگیرد .شـیرویه پس از عزل خسـرو پرویز
در طـی نامـهای بـه وی میگویـد :کسـری را از مـن پیـام ده و بگـوی ایـن بال به تـو از تو ،و نه از من و نه از
کسـی دیگـر ،گنـاه تـو کـردی و خـدای تعالـی تو را بگرفت و ملک از تو سـتانید (بلعمـی.)800 :1385 ،
ّفره ایزدی
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دوران اسـاطیری ایـران از نخسـتین پادشـاه بـه نـام کیومـرث آغـاز میشـود .پـس از وی سلسـله
پیشـدادیان توسـط هوشـنگ بنـا میشـود .نخسـتین بـار ّفـر ایـزدی در نهـاد پادشـاه قـرار میگیـرد و
تهمـورث و جمشـید از آن برخـوردار میگردنـد .پـس از سـقوط جمشـید و فـرار ف ّـر ایـزدی از نهـاد

وی ،دیـوان ضحـاك و افراسـیاب تلاش میكننـد بـدان دسـت یابنـد ولـی ایـزدان سـعی میكننـد
ایـن ّفـر بـه دسـت اهریمنـان نیفتـد .پـس از قیـام كاوه و فرمانروایـی فریـدون و منوچهـر حكومـت بـه
كیانیـان منتقـل میشـود .نخسـتین پادشـاه كیانـی ،كیقبـاد بـود كـه بـه خاطـر نـژاد اصیلـش ،بـزرگان
بـا فرمانروایـی وی همداسـتان شـدند .بعـد از مـرگ وی ،كیـكاوس و كیخسـرو سـكاندار حكومـت
كیانیـان گردیدنـد .بعـد از اینـان بخـش دوم سلسـله كیانـی بـا لهراسـب و گشتاسـب آغـاز میشـود.
در زمـان جانشـینان گشتاسـب كمكـم اسـطوره بـا تاریـخ وصـل میگـردد (آمـوزگار و دیگـران:1382 ،
 120-96و كاتوزیـان .)26-27 :1392 ،بـه هـر حـال نكتـه مهمـی كـه در تمامـی ایـن فـراز و فرودهـا
1
نمایـان اسـت انتقـال ّفـره ایـزدی را بـه صـورت نسـل بـه نسـل نشـان میدهـد .اندیشـه پادشـاه محـور
یشـوند بـا
اسـاطیری در دوران تاریخـی پـرورده میشـود و حکومتهایـی کـه در ایـران بنیانگـذاری م 
الگوبـرداری مفاهیمـی چـون ایـده ّفـره ایـزدی بـه واسـطه نسـب بـه پادشـاهان اسـاطیری _ تاریخـی در
پـی مشـروع جلـوه دادن دولـت خـود در بیـن تـوده مـردم بودنـد.
 .1شـاه مقـدس اسـت و جنبـه ملکوتـی دارد ،شـاه همنشـین سـتارگان ،بـرادر خورشـید و مـاه اسـت (گئوویـدن )431 :1377 ،و یـا شـاه
خـوب تجلـی روح نیکـوکار خـدا و نمـاد فرمانروایـی او بـر زمین اسـت .وظیفه او این اسـت که آفرینش و دین بهی و شـادمانی رعیتش
را گسـترش دهد (هیلنـز.)157 :1371 ،

عامـل اصلـی انتقـال ّفـره ایـزدی بـه نهـاد شاهنشـاه وابسـتگی خونـی پادشـاهانی اسـت کـه مـورد
تأییـد خداونـد بودنـد (رجانـی ،1385 ،جلـد دوم .)269 :در ایـن زمینـه عقیـده ایرانیـان بـر ایـن اسـت
که از ظهور کیومرث تا قدرتگیری اسـکندر در طی چندین قرن ،پادشـاهی از سلاله کیومرث منقطع
نشـده اسـت (بیرونـی .)24 :1352 ،همچنیـن مسـعودی هـم بیـان میکنـد :ایرانیـان قبـول ندارنـد کـه
بـه هیـچ یـک از دوران هـای سـلف و خلـف تـا زوال دولتشـان کسـی جـز فرزنـدان فریدون پادشـاهی
ایشـان را داشـته اسـت مگـر آنکـه کسـی بـه ناحـق و بـه غصـب بـه صـف ایشـان آمـده باشـد (بـه نقـل
از محمـدی و بیطرفـان .)17 :1391 ،یـا صـدری عنـوان میکنـد کـه ّفـره ایـزدی همـواره بـه یکـی از
خویشـاوندان دور یا نزدیک انتقال مییابد (صدری )56 :1375 ،و همچنین سـودآور نشـان میدهد
که بر اسـاس کتیبهها و سـایر متون به جا مانده از دوران هخامنشـیان ،اشـکانیان و ساسـانیان میتوان
نشـان داد کـه ّفـر ایـزدی از پادشـاهی بـه پادشـاه بعـدی انتقـال پیـدا میکنـد و ایـن سـیری اسـت که در
میـان شـاهان ایرانـی برقـرار بـوده اسـت (سـودآور.)1382 ،
بـا توجـه بـه ایـن نکتـه فراینـد نسبسـازی در طـول تاریـخ ایـران از سـوی حکومتهـای بسـیاری
صـورت پذیرفتـه اسـت .هخامنشـیان نسـب خـود را بـه پادشـاهان اسـاطیری رسـاندند؛ پارتیان از نسـل
هخامنشـیان بودنـد و اشـکان مؤسـس سلسـله اشـکانی پسـر دارای ا کبـر بـود (ابنخلـدون:1363 ،
 .)189هـر چنـد در نسـب اشـکانیان اختالفاتـی در بیـن تاریخنویسـان وجـود دارد امـا از اینکـه آنـان از
نـژاد شـاهان باسـتانی هسـتند اختالفـی نیسـت (ثعالبـی نیشـابوری)284 :1368 ،؛ در طـی ایـن پروسـه
ساسـانیان هم نسـب خود را به گشتاسـب که حامی زرتشـت بود میرسـاندند (کریسـتین سـن:1380 ،
 .)175نسـب بهـی و اصالـت خـون از عوامـل اصلـی دریافـت ّفره ایـزدی بود ولیکن علـت تام و صرف
نبـود .1در ایـن میـان برخـورداری از ّفـره ایـزدی منـوط بـه شـروطی بـود .بـه موجـب دینکـرد 2صفـات و

تکالیـف پادشـاه چنیـن اسـت :رعایـت آنچـه بـه تکالیـف پادشـاهان نسـبت بـه دین بهی اسـت؛ عقل
سـلیم؛ اخلاق نیکـو؛ قـوه عفـو و اغمـاض؛ محبـت نسـبت بـه رعایـا؛ قـوه تهیـه آسـایش بـرای رعایـا؛
شـادی؛ تذکـر دائـم بـه اینکـه جهـان گذرا اسـت؛ تشـویق مسـتعدان و کاردانـان؛ تنبیه ناالیقان؛ حسـن
سـلوک بـا رؤسـای کشـور؛ صـدور اوامـر عادالنه؛ ابقاء رسـم بار عـام؛ دفع آز؛ از میان بـردن ترس و واهمه
در مردمـان؛ تشـویق نیـکان و اعطـا مقامـات دربـاری و مناصـب بـه آنـان؛ مواظبت در نصـب کارگزاران
مملکـت؛ اطاعـت تـام بـه خداونـد (کریسـتین سـن.)359-358 :1380 ،
 .1کسب ّفر یا موروثی بود یا از طریق پیروزی بر دشمنان و حریفان (باسورث و دیگران.)87 :1380 ،
 .2دینکرد کتابی است دینی که درباره مسائل مذهبی آیین زردتشتی نگاشته شده است (قلیزاده.)13 :1387 ،
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مهمتریـن مؤلفـه برخـورداری و اسـتمرار ّفـره ایـزدی در نهـاد شاهنشـاه همانـا «رعایـت آنچـه بـه
تکالیـف پادشـاهان نسـبت بـه دیـن بهـی» بـود .بـه همیـن دلیـل دیـن و سیاسـت بـه عنـوان تلفیقـی
از دو نهـاد همـواره در ایـران باسـتان تفکیکناپذیـر و یـک پیکـره بودنـد .بـه عنـوان نمونـه در تمـام
حجار یهـای ساسـانیان نوعـی اندیشـه خـدا محـوری دیـده میشـود بهخصـوص در موقـع تاجگـذاری
اندیشـهها نمایانتـر اسـت .بـه عنـوان مثـال ،در حجـاری نقـش رسـتم اهورامـزدا حلقـه سـلطنتی را در
دسـت راسـت گرفتـه و عصـای پادشـاهی را بـا دسـت چـپ ،و هـر دو عالمـت شـاهی را بـه شاهنشـاه
عطـا میکنـد (همـان )139 :کـه نشـان مهـم تأیید سـلطنت و انتقال ّفره ایزدی اسـت (سـودآور:1383 ،
 .)23همچنیـن شـاهان ساسـانی همیشـه خـود را بـغ یـا از نـژاد خدایـان میدانسـتهاند (کریسـتین سـن،
همـان )357 :و گاهـی آنـان را بـه لقـب شـماخ بغان (شـما وجود الهی) یا (مقام الوهیت شـما) خطاب
میکردنـد (همـان.)529 :در ایـن راسـتا ادعـای ساسـانیان در هـمزادی دیـن و سیاسـت از سـخنان
اردشـیر چنیـن برمیآیـد :ملـک بیلشـکر نتـوان داشـت و لشـکر بیمـال و مـال بیعمـارت حاصـل
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نشـود و عمـارت بیعـدل میسـر نگـردد و عـدل بیسیاسـت صـورت نبنـدد .ملـک و دیـن توأماننـد.
دیـن اصـل اسـت و ملـک نگهبـان او ،هـر چـه بیاصـل نبـود نپایـد و هـر چـه بینگهبـان بـود ،زود زوال
آیـد (مسـتوفی.)104 :1362 ،
همیـن اندیشـه در ورود بـه ایـران اسلامی یکـی از دغدغههـای ذهنـی متفکـران بـود .چنانچـه
یکـی از چراییهـای برانگیختـه ذهنیـت مسـعودی ( 346-283ق) التـزام توأمـان ملـک و دیـن
بـود .چنـان کـه دیـن را شـاه بایـد و یکـی بیدیگـری قـوام نگیـرد (مسـعودی ،بـه نقـل از محمـدی و
بیطرفـان .)14 :1391 ،در همیـن امتـزاج عدالـت مبحثـی بـود کـه اذهـان ایرانیان را به سـمت و سـوی
تشـکیل حکومـت کشـاند (چنانچـه اشـاره شـد یکـی از شـروط شـاه بـرای برخـورداری از ف ّـره ایـزدی
داشـتن عدالـت و عدالـتورزی بـود) بهطـوری کـه اندیشـه عدالتمحـوری بنیـان اولیـن حکومـت
ایرانـی را بـه دسـت دیوکـس (دیاا کـو) محقـق سـاخت (هـرودوت)77 :1350 ،؛ همچنیـن کـوروش
بعد از پرسـتش خدا بسـط عدالت را از اوجب واجبات میدانسـت (گزنفون)282 :1350 ،؛ اردشـیر
بابـکان مؤسـس سلسـله ساسـانی هـم اجـرای عدالـت و دادگـری را منـوط بـه ایجـاد حکومـت متمرکـز
وی دانسـت (اصفهانـی)44-43 :1346 ،؛ هرمـز 1نیـز وقتـی بـه پادشـاهی رسـید گفـت« :ای مـردم
خداونـد مـا را بـه پادشـاهی اختصـاص داد و شـما را بـه بندگـی ،پادشـاهی مـا را گرامـی داشـت و شـما
را در پنـاه آن از بردگـی آزاد فرمـود بـه مـا عـزت بخشـید و شـما را در پنـاه عـزت ما عزیز فرمـود ،حکومت
 .1هرمز فرزند چهارم انوشیروان بود که در سال  579م .پس از پدرش به حکومت رشید (کریستین سن.)575 :1380 ،

میـان شـما را بـر گـردن مـا آویخـت» (دینـوری ،بـه نقـل از محمـدی و بیطرفـان .)12 :1391 ،بـا این نوع
تلقـی هرمـز از ارتباطـش بـا مـردم هنـگام تاجگـذاری دربـاره برخـی از ارکان انتقـال ّفـره ایـزدی گفـت:
«ملـک نیسـت اال بـه رأفـت ،عفـو نیسـت اال بـه قـدرت ،و قرابـت نیسـت اال بـه تـودد» (ابن مسـکویه،
بـه نقـل از زمانـی.)114 :1381 ،
معنـای داد _ در حـد غایـی آن _ آراسـتن و نواختـن لشـكر ،گزیـدن افـراد شایسـته در اداره امـور
كشـور ،نظـارت دقیـق بـر كار بـزرگان لشـگری و كشـوری ،آبـاد كـردن كشـور ،و سـتم نكـردن شـخص
ً
پادشـاه بـه رعایاسـت .البتـه معنـای ایـن ویژگیهـا بسـته بـه شـرایط متفـاوت اسـت (مثلا بیدادگـری آن
چیـزی اسـت كـه مـردم آن دوران بیدادگـری بداننـد)؛ و ا گر بیدادگری عمومیت یابـد به عصیان و قیام
منجر میشـود و عصیان و قیام (خاصه ا گر پیروز شـود) خود ثابت میكند كه پادشـاه بیدادگر اسـت،
و ّفـره ایـزدی دیگـر بـا او نیسـت و هركـس بـر حا كمـی شـورش میكـرد و جـای او را میگرفـت دارای ف ّـره
ایـزدی بـه حسـاب میآمـد (كاتوزیـان .)11 :1392 ،بنابرایـن بـه دالیـل طبیعـی ماننـد مـرگ و كهولـت
سـن یـا اختیـاری از قبیـل بیدادگـری ،كاهلـی و ...در معـرض از دسـت دادن ّفـره خویـش هسـتند.
یکی از رسـومی که در دربارهای پادشـاهان پیش از اسلام اهمیت بسـیار داشـت بارعام سـالیانه بود.
پادشـاهان ساسـانی در جشـن های نوروز و مهرگان بارعام را برقرار میکردند و تمام کسـانی که به آنان
ظلـم روا رفتـه بـود آزادانـه در آن شـرکت میجسـتند و کسـی را یـارای جلوگیـری از آنـان نبـود (نفیسـی،
 .)53 :1388چنانکـه یکـی از اصـول ّفـره ایـزدی وامدار چنیـن خصیصـهای اسـت.
بررسی تطبیقی انواع سلطه در مقایسه با سلطه ّفرهمندانه

اینـک بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد میتوانیـم بـه مقایسـه دقیقتـر انـواع سـلطه بپردازیـم .بـا مقایسـه
شـاخصهای انـواع سـلطه وبـری بـا سـلطه ّفرهمندانـه میتوانیـم قـاب شـماره یـک (بـه انتهـای مقالـه
مراجعـه کنیـد) را تنظیـم کنیـم .محتـوای ایـن قـاب نشـان خواهـد داد كه جایـگاه سـلطه ّفرهمندانه در
منظومـه سیاسـی وبـر در چـه مختصاتـی قـرار میگیـرد.
همانگونـه كـه وبـر تأ کیـد میكنـد سـنخ نـاب سـلطههای عقالنـی قانونـی ،سـنتی و كاریزماتیـك
در عالـم واقـع وجـود ندارنـد بلكـه در واقعیـت نـوع سـلطه حا كـم بـر هـر جامعـهای تركیبـی اسـت از دو
و یـا هـر سـه سـنخ نـاب سـلطه .بهگونـهای كـه از حیـث هـر شـاخصی شـاید بـه سـنخ نـاب یكـی از
سـلطههای وبـری نزدیـك باشـند .البتـه شـاید بتـوان سـلطهای را یافـت كـه از حیـث وجـوه اساسـی بـا
یكـی از سـنخهای وبـری شـباهت و قرابـت بیشـتری دارد ،و بتـوان نـوع سـلطه آن جامعـه را بـا یكـی از
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تیپهـای سـلطه وبـری منطبـق دانسـت .بهطـور كلـی ا گـر بخواهیـم از نـگاه و بـری بـه بررسـی سـلطهها
در عالـم واقـع بپردازیـم؛ هـر سـلطهای در واقعیـت بیرونـی جایگاهی بینسـلطهای در منظومه سیاسـی
وبـر پیـدا خواهـد كـرد .بـه همیـن خاطـر میتـوان منظومـه سیاسـی مـورد نظـر وبـر را بـه صـورت شـماتیك
بـه شـكل زیـر ترسـیم كـرد:

دوره هشتم
شماره 3
تابستان 1395

وني
قان

76

سنتي كاريزماتيك

-س

فصلنامه علمی _ پژوهشی

سلطه كاريزماتيك
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سلطه عقالني قانوني

سلطه سنتي

همانگونـه كـه مشـاهده میشـود هـر سـلطهای در عالـم واقـع میتوانـد در یكـی از اضلاع و یـا دایـره
میانـی ایـن مثلـث قـرار گیـرد و بسـته بـه اینكـه چـه مقـدار از عناصـر هـر سـلطه را دارا اسـت جایـگاه
دقیقـش در ایـن مثلـث مشـخص میشـود.
نتیجه

بـا توجـه بـه مـدل مذکـور و مؤلفههـای منـدرج در قاب شـماره یک به بررسـی جایگاه سـلطه ّفرهمندانه

در ایـن منظومـه خواهیـم پرداخـت .بـرای ورود بـه بحـث ابتـدا بـه ایـن پرسـش پاسـخ خواهیـم داد كـه
چـرا بسـیاری از تحلیلگـران و صاحبنظـران ،سـلطه كاریزماتیـك و ّفرهمندانـه را یكـی میپندارنـد؟
بـه نظـر میرسـد بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش ابتـدا بایـد بـه ابهامـی كـه در مفهـوم سـلطه كاریزماتیـك
اسـت اشـاره كـرد .بسـیاری از نویسـندگان و شـارحین وبـر بـه ایـن نكتـه اشـاره كردهانـد كه و بـر تعریف
روشـن و واضحـی از سـلطه كاریزماتیـك ارائـه نكـرده اسـت و گاه نـكات متناقضـی و دو پهلو یـی در
بـاب كاریزمـا و سـلطه كاریزماتیـك بیـان کـرده اسـت (كان1991 ،1؛ بلیـگ و دیگـران 2005 ،2و مـروال
1. A. Kane
2. M. C.Bligh

و دیگـران .)2004 ،همیـن ابهامـات مطـرح شـده در بحـث سـلطه كاریزماتیـك باعـث برداشـتهای
چندگانهای از مفهوم كاریزما شـده اسـت .كاریزما از یك وجه معرف نوعی سـلطه اسـت كه در مقابل
دو شـكل دیگـر سـلطه قـرار میگیـرد و دارای نوعـی سـاخت متمایـز و مشـخص اسـت .از سـوی دیگـر
كاریزمـا معـرف گونـهای رهبـری و وضعیـت اسـت كـه در مقابـل اشـكال دیگـر رهبـری قـرار میگیـرد .از
ایـن حیـث كاریزمـا بـه شـكل یـك عامل انقالبی ،ظاهر میشـود .عاملی كه دارای نیـروی خارقالعاده
و اسـتثنایی قلمـداد میشـود .همیـن نـگاه دوگانـه بـه مسـئله كاریزمـا سـبب برداشـتهای مختلـف از
سـلطه كاریزماتیـك شـده اسـت .از سـوی دیگـر سـلطه ّفرهمندانـه نیـز بـا همیـن برداشـتهای دوگانـه و
ً
بعضـا متضـاد همـراه اسـت .در ایـن سـلطه بیـش از انـدازه بـه فردی به عنوان پادشـاه دارای ّفـره ایزدی
تأ کیـد شـده اسـت و از آنجایـی كـه ّفـره ایـزدی نیرویـی مـاوراء طبیعـی و فـرا انسـانی اسـت ،بـه خاطـر
همیـن تشـابه بسـیاری بـه اشـتباه ایـن دو را یكـی انگاشـتهاند.
امـا از یـك زاویـه دیگـر هـم ایـن دو نـوع سـلطه بـه ظاهـر شـباهتی بـا یكدیگـر دارنـد و آن هـم در
ناپایـدار بـودن آنهاسـت .در سـلطه كاریزماتیـك پـس از مـرگ رهبـر یـا پـس از اثبـات بیكفایتـی او در
انجـام رسـالتش بـرای مـردم ،سـاختار سـلطه كاریزماتیـك بـا مسـئله انتخـاب جانشـین مواجـه میشـود
و از آنجایـی كـه كاریزمـا امـری اسـت اسـتثنایی و تكرارناپذیـر ،لـذا مسـئله بحـران جانشـینی در نظـام
ً
بـه وجـود میآیـد كـه بـا توجـه بـه نـگاه وبـری اصـوال ایـن بحـران قابـل حل نیسـت و بـا توجه به شـرایط
سـاختاری جامعـه سـلطه پـس از آن بـه سـمت یكـی از اشـكال سـلطه قانونـی یـا سـنتی پیـش مـیرود.
ً
در سـلطه ّفرهمندانـه نیـز سـنت مشـخصی بـرای انتخـاب حا كـم بعـدی (مثلا انتخـاب پسـر
ارشـد ،پیرتریـن عضـو خانـواده و یـا بـرادر ارشـد پادشـاه و )...وجـود نداشـت در نتیجه «هرگز روشـن
ً
نبـود پـس از مـرگ یـك حا كـم ،چـه كسـی جـای او را خواهـد گرفـت .بـه همین دلیـل ،تقریبا همیشـه
بـر سـر جانشـینی اختلاف میافتـاد و گاه بـه آشـوب و جنـگ در بیـن مدعیـان منجـر میشـد»
(كاتوزیـان.)11 :1392 ،
بنابرایـن شـباهتهای ایـن دو خصیصـه اصلـی ،یعنـی  .1برداشـت عاملی و فردی كـردن از مفهوم
كاریزمـا و ّفـره ایـزدی و  .2بحرانهـای جانشـینی بـرای انتخـاب جانشـین بعـدی ،در میـان سـلطه

كاریزماتیـك و سـلطه ّفرهمندانـه عوامـل اصلـی بـوده اسـت كـه باعـث شـده بسـیاری بـه غلـط ایـن دو
سـلطه را یكـی بپندارنـد.
دقـت نظـر در همیـن دو شـاخص بـا توجـه بـه نظریـه وبـر نشـان میدهـد كـه تفاوتهـای آشـكاری
میـان ایـن دو شـاخص در سـلطه كاریزماتیـك و ّفرهمندانـه وجـود دارد .ابتـدا اینكـه حتـی ا گـر فـرض را
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بـر نـگاه عامـل محـور به سـلطه كاریزماتیك داشـته باشـیم ،ویژگیهای مشـخصی در همین شـاخصها
ً
در رهبـری كاریزماتیـك وجـود دارد كـه اساسـا آن را بـا رهبـری ّفرهمندانـه متفـاوت میكنـد .ابتـدا اینكه
ً
رهبـری كاریزماتیـك ویژگـی كاملا اسـتثنایی و ویـژه در تاریـخ اسـت و به هیچ وجه تقلیدپذیر نیسـت.
پـس از رهبـر كاریزماتیـك ،جانشـین او حامـل آن ویژگیهـای اسـتثنایی نیسـت .در حالیكـه در رهبری
ّفرهمندانـه «هـر كسـی موفـق شـود بـه تـاج و تخـت پادشـاهی برسـد دارای ّفـره ایـزدی دانسـته میشـود»
(كاتوزیـان .)10 :1392 ،بنابرایـن در سـلطه ّفرهمندانـه آن عنصـر یگانـه و تكرارناپذیـر وجـود نـدارد.
ً
بلكـه بـر حسـب «سـنت» پادشـاه جدیـد دارای ّفـره ایـزدی دانسـته میشـود .بنابرایـن اصالتا در سـلطه
ّفرهمندانـه تغییـر پادشـاهان و تعلـق ّفـره ایـزدی بـه آنهـا بـر اسـاس فراینـدی «سـنتی» بوده اسـت.
دومین مسـئله این اسـت كه ّفره ایزدی بر حسـب سـنت سیاسـی رایج به شـاه اعطا میشـده اسـت

و هـر چنـد ویژگیهایـی از جملـه خـرد و دادگـری بـرای رسـیدن ّفرهـی بـه شـاه در متـون آمـده اسـت امـا
بـه هـر شـكل شـخص شـاه بـا بـه قـدرت رسـیدن دارای ّفـره ایـزدی فـرض میشـده اسـت .در حالـی كه
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در سـلطه كاریزماتیك توده مردم در شـرایط خاصی شـخصی را _ كه خود را دارای رسـالت و معجزه
میدانسـته _ بـه عنـوان فـردی بـا نیروهـا و توانمندیهـای خارقالعـاده میشناسـند و او بایـد همیشـه
یهـای خود را در
وجـود آن نیروهـا و توانمندیهـا را بـه مـردم اثبـات كنـد و بـه محـض اینكه نتواند ویژگ 
نظـر مـردم اثبـات كنـد ،كاریزمای خود را از دسـت میدهد.به عبارت دیگر کاریزما اول واجد شـرایط
خارقالعـاده شـناخته میشـود سـپس بـه قـدرت میرسـد ،در حالـی کـه رهبـر ّفرهمنـد اول بـه قـدرت
میرسـد و سـپس واجـد ویژگیهـای خارقالعـاده شـناخته میشـود.

در همیـن زمینـه بایـد بـه تفـاوت مهـم دیگـری میـان سـلطه كاریزماتیـك و ّفرهمندانـه اشـاره كـرد.

و آن میـزان مسـئولیت حا كـم در برابـر حكومتشـوندگان اسـت .وبـر تأ کیـد میكنـد كـه «کاریزمـای
نـاب بـا ادعاهـای راحتطلبانـه حا کمـان فعلـی در مـورد «حـق الهـی پادشـاهان» و مشـیت اسـرارآمیز
پـروردگار و مسـئول بـودن شـاه فقـط و فقـط در مقابـل پـروردگار در تعـارض کامـل قـرار دارد .حا کـم
ً
ً
واقعـا کاریزماتیـک در مقابـل کسـانی کـه بـر آنهـا حکومت میکند دقیقا مسـئول اسـت» (وبر:1382 ،
 .)282در حالـی كـه در سـلطه ّفرهمندانـه شـخص شـاه تنهـا خـود را در مقابل خداوند مسـئول میداند
و هیچگونـه مسـئولیتی بـرای خـود در مقابـل حكومتشـوندگان قائـل نیسـت (كاتوز یـان.)11 :1377 ،
ً
از ایـن حیـث سـلطه ّفرهمندانـه بیشـتر شـبیه سـلطه سـنتی (مخصوصـا پاتریمونیـال) اسـت .در سـلطه
سـنتی نیـز حـرف شـاه قانـون اسـت و خـود را در مقابـل رعایـا پاسـخگو نمیدانـد.
امـا یكـی از مهمتریـن تفاوتهـا میـان ایـن دو نـوع سـلطه از حیـث نهادمنـد بـودن اسـت .سـلطه

ً
ً
ّفرهمندانـه دارای نهادهـای مختلـف و تقریبـا پایـدار اسـت ،در حالـی كـه سـلطه كاریزماتیـك اساسـا
ضد نهادی اسـت .سـلطه ّفرهمندانه سـلطهای اسـت كه در آن نهادهای گونا گون اداری و اقتصادی
ً
بر حسـب سـنت و عرف جامعه وجود دارد .اما سـلطه كاریزماتیك اساسـا مخالف هرگونه نهاد سـنتی
و یـا قانونـی پایـدار اسـت و تمـام نهادهـای اداری ،اقتصـادی و پولـی رایـج را خـار میشـمارد و ز یـر و رو
میكنـد .وجـود سـلطه كاریزماتیـك در همیـن بینهـادی نهفتـه اسـت و هـر چقـدر در این سـلطه نهادها
شـكل بگیرنـد و پایـدار شـوند ،سـلطه كاریزماتیـك بـه همـان نسـبت افـول میكنـد و از بیـن مـیرود.
در بـاب بحـث جانشـینی ،ا گـر بـه دقـت بـه ماهیـت سـلطه ّفرهمندانـه توجـه شـود« ،سـنت»
مشـخصی بـرای انتخـاب جانشـین در آن وجـود دارد و آن انتخـاب پادشـاه از میـان همخونـان نـژاد
شـاهی و در نتیجـه خویشـاوندان پادشـاه اسـت .بنابرایـن مدعیـان محـدود و مشـخصی همیشـه بـرای
پادشـاه شـدن وجـود دارنـد .البتـه بارهـا دیـده شـده اسـت كـه پادشـاه پیـش از مرگـش بـا انتخـاب
جانشـین خـود و سـپردن تـاج و تخـت بـه او مسـئله بحـران جانشـینی را حـل كـرده اسـت .در حالی كه
در سـلطه كاریزماتیـك بحـران جانشـینی یـك مسـئله بنیـادی و غیـر قابـل حـل اسـت.
بـا توجـه بـه نـكات گفته شـده مشـاهده میشـود كـه سـلطه ّفرهمندانـه علیرغم برخی شـباهتهای
ظاهـری ،تفاوتهـای بنیادینـی بـا سـلطه كاریزماتیـك دارد .در حالـی كـه بایـد توجـه داشـت سـلطه
كاریزماتیك یك سـنخ از سـلطه اسـت كه جنبه مفهومی و تئوریك دارد ،در حالی كه سـلطه ّفرهمندانه
ً
تقریبـا یـك نـوع سـلطه تاریخـی اسـت و بـه شـكل یـك نـوع ایدئولـوژی و سـنت بـرای عمـل پادشـاهان
درآمـده اسـت .ایدئولـوژی كـه بـه دلیـل تـداوم و پرداخـت شـدن و گسـترش یافتـن در جامعـه ایرانی به
عنـوان سـنت سیاسـی جامعـه ایرانـی ایجاد شـده اسـت.
از دیـد روششناسـانه نیـز ا گـر بـه تفـاوت ایـن دو نـوع سـلطه نـگاه کنیـم درمییابیـم کـه سـلطه
ُ
کاریزماتیـک بـرای وبـر یـک مسـئله فرمـی اسـت در حالـی کـه سـلطه ّفرهمندانـه (بـه دلیـل اینکـه
مصداقـی تاریخـی اسـت) تأ کیـدش بیشـتر بـر محتـوا اسـت .دلیـل ایـن امـر هـم میتوانـد ایـن باشـد که
وبـر بـا طـرح نظـری انـواع سـلطهاش بـه دنبـال سـاخت تیپهـای ایدهآلـی بـوده اسـت کـه بتوانـد انـواع
سـلطه تاریخـی را بـه وسـیله آن تجزیـه و تحلیـل کنـد .امـا سـلطه ّفرهمندانـه یـک نـوع سـلطه واقعـی
تاریخـی اسـت کـه جنبـه تئوریـک آن نیـز به واسـطه حفظ سـاخت سـنتی سـلطه پادشـاه در عالم واقع
ً
بـوده اسـت .لـذا وبـر تأ کیـدش بـر شـکل رابطـه میـان حا کـم و حکومتشـوندگان اسـت .مثلا هـر کجـا
که عدهای شـیفتهوار اراده خود را به شـخص دیگری وا گذارند و او را دارای ویژگیهای خارقالعاده
بداننـد بـه ایـن نـوع سـلطه میگویـد کاریزماتیـک .حـال فرقـی نمیکنـد کـه ایـن رهبر کاریزما شـخصی
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مذهبـی و روحانـی باشـد و یـا یـک شـیاد و دزد و غارتگـر .امـا در سـلطه ّفرهمندانـه ممکـن نیسـت کـه
یک دزد و غارتگر پادشـاه شـود .زیرا ّفره پادشـاهی دارای محتوایی مشـخص اسـت که سـنت آن را
تعییـن کـرده اسـت و بـه اشـخاصی خـاص و محـدود میرسـد.1
سـلطه ّفرهمندانـه از آنجایـی کـه معطـوف بـه جامعـه غیرمـدرن ایـران اسـت قابلیـت مقایسـه بـا
ً
سـلطه عقالنـی قانونـی را كـه اصـوال بـا جوامـع مـدرن پیونـد خـورده اسـت را نـدارد .جـدول تطبیقـی
انواع سـلطهها هم بهخوبی نشـان میدهد كه این دو سـلطه در اغلب شـاخصها با یكدیگر شـباهت
ندارنـد .بـا ایـن تفاسـیر و بـا توجـه به جدول تطبیقی به نظر میرسـد كه سـلطه ّفرهمندانه شـباهتهای
بیشـتری از حیـث شـاخصهای مختلـف بـا سـلطه سـنتی دارد .ا گـر بـرای تمـام شـاخصهای جـدول
شهـای برابـر
ارزش برابـر از لحـاظ اهمیـت قائـل باشـیم (در نـگاه وبـری شـاخصهای مختلـف ارز 
یشـود
ندارنـد بلكـه برخـی از آنهـا نقـش تعینكنندگـی دارنـد) ،طبـق یـك بـرآورد مقدماتـی مشـخص م 
نزدیـك بـه هشـتاد درصـد از شـاخصهای طـرح شـده میـان سـلطه سـنتی و سـلطه ّفرهمندانـه مشـترك
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اسـت .ا گـر بـه مهمتریـن آنهـا بپردازیـم مشـاهده میكنیـم كـه در مبنـای انتخـاب شـخص رهبـر در هـر
دو سـلطه بـر حسـب سـنتهای جامعـه عمـل میشـود و حكومتشـوندگان در هـر دو موقعیـت رعیـت
و بنـده را در مقابـل شـاه دارنـد و رعایـا بـر حسـب فرهـی كـه بهصـورت سـنتی بـه شـاه رسـیده اسـت از
او اطاعـت میكننـد .در هـر دو سـلطه همـكاران و درباریـان بـر حسـب رابطـه و بـدون ضابطـه و تنهـا بـر
حسـب اعتماد شـاه به آنها و سرسـپردگی آنها به شـاه انتخاب میشـوند .نظام حقوقی هر دو بر حسـب
سـنت و عـرف موجـود و همچنیـن اراده شـاه شـكل گرفتـه اسـت و رعایـا هیچ حقوق مشـخصی ندارند
و ا گـر بـر آنهـا ظلمـی رفتـه باشـد تنهـا لطـف ملوكانـه شـاه میتواند شـامل حالشـان شـود .در هر دو سـلطه
یـك نـوع دیوانسـاالری و تقسـیم كار سـنتی وجـود دارد كـه بهوسـیله نزدیـكان و معتمـدان شـاه اداره
میشـود .اقتصـاد هـر دو بـر مبنـای زندگـی روزمـره اسـت و بـر اسـاس اقتصـاد خانگی كه خـاص جوامع
سـنتی اسـت اداره میشـود و در انتها هر دو سـلطه ،سـلطههایی مسـتمر و پایدار هسـتند .دلیل پایداری
یتـوان
سـلطه ّفرهمندانـه تـداوم چنـد قرنـه آن در ایـران و برخـی كشـورهای دیگـر اسـت .در نتیجـه م 
عنـوان كـرد كـه سـلطه ّفرهمندانـه شـكلی از سـلطه سـنتی اسـت كـه بـه دالیـل سـاختاری آن وجوهـی از
سـلطه كاریزماتیـك را نیـز دارا میباشـد.
 .1بهطـور کلـی سـلطه ّفرهمندانـه تنهـا در عرصـه سیاسـی معنـا دارد ،در حالیکـه سـلطه کاریزماتیـک در عرصههـای مختلـف قابـل
تحقق اسـت.

قاب .1مقایسه انواع سلطه

1

ردیف

شاخص

1

مبنای انتخاب
شخص رهبر

سلطه عقالنی -قانونی

سلطه سنتی

سلطه کاریزماتیک

خودسپاری توده به
شخصی(فرزند ارشد،
افراد بر مبنای روشهای
شخصی که گمان میکند
مسنترین عضو و )..که بر
حقوقی و قانونی منصوب مبنای سنت جامعه برای در برای انجام رسالتی دعوت
اختیار گرفتن قدرت انتخاب شده و توده نیز این رسالت
یا برگزیده میشوند
را میپذیرد
میشود

سلطه ّفرهمندانه
بر مبنای نسب و وراثت
خونی و همچنین اثبات
شایستگی

2

نقش و موقعیت
حکومتشوندگان

شهروندانی که در برابر
قانون برابرند

بندگان و رعایا

مریدان ،پیروان و هواداران

بندگان و رعایا

3

مبنای اطاعت
از رهبر

اعتقاد بر قانونیت
دستورها و قانونیت
عناوین کسانی که اعمال
سلطه میکنند

اعتقاد به خصلت مقدس
سنن کهن و مشروعیت
کسانی که بنا بر سنت مأمور
اعمال قدرتند.

اعتماد بیچون و چرا
بر مبنای عاطفه به
شخص رهبری که دارای
استعدادهای خارقالعاده
دانسته میشود.

هركس كه به پادشاهی
میرسد بر حسب سنت
جامعه ،برگزیده خدا
شناخته میشده و در
نتیجه گمان میشده
خدا به او ّفره ایزدی
اعطا كرده است.

4

چگونگی تغییر
حا کمان

بر اساس سازوکاری که
قانون مشخص کرده
است .مانند همهپرسی،
انتخابات دورهای یا از
طریق رأی نمایندگان
مجلس و ...

سنتشکنی و عدول
از انصاف و عدالت و
سنتی جامعه باعث ایجاد
مقاوتهایی در بندگان و..
میشود.

ناتوانی در انجام کارهای
خارقالعاده و تردید در
اعتقاد پیروان افول این
سلطه را به دنبال دارد.

الف) ا گر شاه بیدادگری
طاقتفرسا بكند توده
عصیان عمومی میكند
ب) ا گر شاه خود را خدا
بپندارد توسط اعیان و
كاهنان خلع میشود.

5

چگونگی حل
بحرانهای
حا کمیت

از طریق رویهها و
نهادهای قانونی که برای
این شرایط در ساخت
سلطه عقالنی قانونی
پیشبینی شده است از
جمله همهپرسیها و....

درایت پیشکسوتان و ریش
سفیدان

6

نتیجه عدم
حل بحرانهای
حا کمیت

الف) تغییر حا کم سابق
با حا کم جدید بر اساس
روال قانونی و مصوب
ب) ظهور رهبر
کاریزماتیک

الف) انتخاب حا کم جدید
تبدیل شدن به سلطه سنتی
بر اساس روال معین سنت
یا قانونی
ب) ظهور رهبر کاریزماتیک

انتخاب حا كم جدید
از نژاد و نسل پادشاهان
كه گمان میرود دارای
ویژگیهای خاصی
هست توسط اعیان و
روحانیون و....

7

عوامل و همکاران
حا کم

کارمندان

از میان بردگان ،بندگان،
خویشاندان ،مباشران یا از
ً
میان باج ستانان و کال همگی
به عنوان نوکر شخص حا کم
به حساب میآیند.

انتخاب افراد مستعد
و نیك و مورد اعتماد
پادشاه و اعطای مقامات
دربار به آنان

ابتکارات و خالقیتهای
رهبر

مریدان و پیروان

شاه باید با درایت خود
مسائل را حل كند.

 .1شـاخصهای ایـن قـاب بـرای انـواع سـلطه وبـری برگرفتـه از آثـار وبـر و همچنیـن شـارحان مهم اوسـت .همچنین سـعی شـده اسـت
شـاخصهای سـلطه ّفرهمندانـه نیـز بـا اسـتفاده از آثـار مهـم و قابـل اسـتناد تدویـن شـود.
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ردیف

شاخص

سلطه عقالنی -قانونی

8

چگونگی انتخاب
عوامل ،همکاران و
درباریان

بر حسب ضوابط و با
توجه به صالحیت،
کاردانی ،شایستگی و
تخصص افراد

9

قانون و مراجع نهادی
نحوه تعیین حدود
حدود هنجارها را کنترل و
هنجارهای جامعه
رسیدگی میکنند.

مریدان به واسطه وفاداری به
چیرگی روابط بر ضوابط و
رهبر و رسالت وی انتخاب
بیاعتنایی به صالحیت افراد
میشوند و از هیچ روش
و انتخاب بر حسب معتمد و
نظام یافتهای برای انتصاب
سرسپرده بودن.
و اخراج استفاده نمیشود.

ضوابط مشخصی وجود
ندارد و شاه باید سعی
كند از میان افرادی كه
الیق و نیك و مورد اعتماد
میداند انتخاب كند.

اصول جاری و سنت

حدود هنجارها را رهبر به
موجب اقتدار شخصی و
به تبع رسالتی که گمان
میکند بر عهده دارد ،و
حد و مرز مشخصی ندارد،
تعیین میکند.

رعایت سنن دینی و
همچنین عرف جامعه در
باب دادگری

10

میزان تداوم و
استمرار سلطه

نهادی پایدار و مستمر
است که با نیاز به
تغییرات زندگی روزمره
سازگار است.

نهادی پایدار و مستمر است
که با زندگی روزمره سازگار
است

گذرا و کوتاه مدت است و
تنها در دورههای ناآرامی،
بحران و هیجان عمومی
مورد تقاضا است.

11

عامل وحدت
بخش جامعه

قانون اساسی

شخص رهبر و حا کم

رهبر دارای کاریزما

پادشاه دارای ّفره ایزدی
از سوی خداوند

12

عنصر اصلی
هنجارهای جامعه

عقالنیت عملی و نظری

سنت بر مبنای رسوم موجود

عاطفه و شور جمعی

سنت و عاطفه

13

نظام حقوقی

تمام امور بر حسب
مقررات کلی ،کم و بیش
ثابت اداره میشود .در
مقررات هدف و عینیت
غیرشخصی حا کم است.

به طرز سنتی اداره میشود
و میل و اراده شاه کار قانون
را میکند .رعایا حقوق
مشخصی ندارند مگر به
لطف ملوکانه شاه

با هرگونه قانون و مقررات
مجرد بیگانه است .قانون
یعنی نظر کاریزما ،که
موهبتی آسمانی است
و نیز از قدرت الهی
ً
نشئت میگیرد و عمیقا با
هنجارهای سنتی و قانونی
متفاوت است.

بر حسب سنت و
همچنین میل و اراده شاه
كارها پیش میرود .رعایا
حقوق مشخصی ندارند
مگر اینكه در دربار عوام
مورد لطف ملوكانه قرار
گیرند.

14

ساخت نظام
اداری

بوروکراسی مبتنی بر
تقسیم کارکردی وظایف و
سلسله مراتب که بوسیله
کارمندان متخصص و
حقوق بگیر تحت نظامی
مبتنی بر قانون و رویههای
عقالنی کار میکند

دیوان ساالری مبتنی بر
تقسیم کار و سلسله مراتب که
بهوسیله بندگان و نزدیکان
ارادتمند به شاه اداره میشود.
کلیت نظام مبتنی بر اطاعت
و وفاداری بیقید به شخص
شاه است .درباریان ا کثرا
حقوق منظم نمیگیرند بلکه
باج یا انعام میگیرند.

دیوانساالری مبتنی بر
تقسیم کار و سلسله مراتب
که بوسیله افراد مورد
فاقد هر شکلی از سازمان
اعتماد شاه و همچنین
رسمی است و هرگونه نظام
كسانی كه الیق شمرده
عقالنی روشمند را بهلحاظ
میشوند اداره میشود.
اخالقی تحقیر میکند.
كلیت نظام بر اطاعت
و وفاداری بیقید به
شخص شاه است.

15

نظام اقتصادی

متکی به درآمد منظم
اقتصاد خانگی و جنسی در
است و در نتیجه وجودش آن غالب است .تکوین بازار
به حد معینی از اقتصاد
محدود است و از تکوین
پولی و مالیاتهای پولی سرمایهداری به دلیل حفظ
وابسته است.
انحصار ممانعت میشود

اقتصاد خانگی و جنسی
هر نوع دارایی و درآمد مقرر
در آن غالب است.
و منظم را رد میکنند و ضد همچنین شاه از هدایا و
باجهای كارگزاران زیر
اقتصاد روزمره است و بر
دستش و خراجهای
هدایا ،اعانات آزادانه و
سالیانه مردم ارتزاق و
غنایم متکی است.
حكومت داری میكند.
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سلطه سنتی

سلطه کاریزماتیک

سلطه ّفرهمندانه

ً
نهادی تقریبا پایدار
و مستمر كه البته هم
با شرایط عادی و هم
غیرعادی سازگار است.

ردیف

شاخص

16

نقش متحول
کنندگی

17

سلطه عقالنی -قانونی

سلطه سنتی

سلطه کاریزماتیک

سلطه ّفرهمندانه

بوروکراسی میتواند نقش
کاریزما نیروی انقالبی و
ً
تقریبا محافظهكار است
متحولکننده در جوامع
خالق تاریخ به حساب
ً
کامال محافظه کار و بسته
ً و وظیفه خود را حفظ
سنتی داشته باشد.
میآید و میتواند مخصوصا
است و وظیفه خود را حفظ
دین و آیین و برقراری داد
بوروکراسی به تدریج با
سلطه سنتی و نظامهای
وضع موجود و تقدس سنتها
میداند .در صورت عدم
تغییر نهادهای اجتماعی
مبتنی بر عادت را ویران
میداند.
رعایت پادشاه ّفره خود را
و اقتصادی باعث تغییر
کند .کاریزما تغییراتش را از
از دست میدهد.
نظامها از بیرون میشود.
درون اعمال میکند.

انگیزشها و
رفتارهای رایج
مربوط به هر نوع
سلطه

کنش عقالنی

کنش سنتی

کنش عاطفی

كنش سنتی و عاطفی

18

نوع سلطه

غیرشخصی

شخصی

شخصی

شخصی

19

خصلت بنیادی
شرایط وجود هر
سلطه

هنگامی که جریان امور
عادی است و زندگی
روزمره برقرار است.

هنگامی که جریان امور
عادی است و زندگی روزمره
برقرار است.

وضعیت اضطراری و
بحرانی

20

مسئله جانشینی

انتخاب جانشین از
طریق روشهای حقوقی
و قانونی

انتخاب جانشین بر مبنای
سنت موجود در جامعه

از آنجایی که کاریزما
خصلتی تقلیدناپذیر است
مسئله بحران جانشینی
وجود دارد.

21

پاسخگویی و
مسئولیت حا کم

کاریزما در مقابل کسانی
از آنجایی که حا کم بر
که بر آنها حکومت میکند
حسب سنت ،قدرت وسیعی
مسئول است .زیرا به
حا کم مکلف به رعایت
چون شاه خود را برگزیده
دارد .اغلب حا کم به هیچ محض اینکه نتواند توانایی
قوانین است و از طریق
خداوند میداند ،تنها
کس پاسخگو نیست .اما بطور
خود را در عرصه مورد
مراجع و نهادهای
خود را در برابر خدا
کلی میزان پاسخگویی حا کم ادعایش به اثبات برساند،
رسیدگی کنترل میشود.
مسئول میداند.
وابسته است به قواعد نظام پیروانش را از دست خواهد
سنتی و عرف رایج در آن
داد و کاریزمایش افول
خواهد کرد.

22

منشاء روانشناختی

احساس نیاز به تداوم
زندگی روزمره

احساس نیاز به تداوم زندگی
روزمره

23

منشاء اقتصادی

نیازهای روزمره و مستمر و
قابل پیش بینی

نیازهای روزمره و مستمر و
قابل پیش بینی

ً
تقریبا وجودش بر جریان
عادی است اما در
شرایط بحرانی هم امكان
حضور دارد.
بر مبنای سنت جانشین
باید یكی از خویشان و
هم نسبهای پادشاه
باشد .اما ا گر شاه
جانشین خود را تعیین
نكند بعد از مرگ در
میان نزدیكان بحران
جانشینی بوجود میآید.

احساس نیاز به حفظ
شور ،امید و ناامیدی
همچنین فشارهای روانی و شرایط روزمره و همچنین
امید به دادگری
هیجانات جمعی
نیازهای غیر عادی ،که در
ورای زندگی روزمره قرار
دارند.

نیازهای روزمره و مستمر و
قابل پیش بینی
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ردیف

شاخص

سلطه عقالنی -قانونی

سلطه سنتی

سلطه کاریزماتیک

سلطه ّفرهمندانه

24

میزان نهادمندی

ماهیتا ضد نهادی است.
کامال نهادمند.
جامعه دارای نهادهای پایدار و هر چقدر که به سمت
جامعه دارای نهادهای
نهادمند شدن برود به افول
مبتنی بر سنت است.
گونا گون و قانونمند است.
خود نزدیک میشود.

جامعه دارای نهادهای
ً
نسبتا پایدار است

25

نحوه و ابزار عمل

از طریق سازوکارهای
منظم و محاسبه پذیر
معمول عمل میکند.

از طریق سازوکارهای منظم
و تقریبا محاسبهپذیر معمول
عمل میکند.

بر پایه سازوکارهای
شخصی و ابتکاری ویژه
عمل میکند.

بر پایه ساز و كارهای
تقریبا منظم و
محاسبهپذیر و همچنین
ابتكارات شخصی عمل
میكند.

26

شرایط و منشاء
اجتماعی

تداوم نظم عادی زندگی

تداوم نظم عادی زندگی

در شرایط خطیر بحرانی
بهویژه بحرانهای سیاسی،
اقتصادی و مذهبی.

هم تداوم نظم عادی و
هم شرایط بحرانی
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Abstract
There are different and at times contradictory concepts of Charismatic and
Farrahmandaneh authority. Some researchers and translators have used these
concepts interchangeably. There are, however, fundamental differences between
these two. Based on the three types of authority in Weber`s view, in this article
I have tried to clarify the meanings and boundaries of them. To do this, basic
dimensions of the three Weberian types of authority are discussed along with
Farrahmandaneh authority in order to clarify the status of Farrahmandaneh
authority in Weber`s intellectual system. Since the concept of authority and
different forms of it are understood and interpreted in different epistemic
systems, to achieve a comprehensive understanding of it and in particular, to
compare the types of Weberian authority with Farrahmandaneh authority, one
has to rely on sociology, political science, and even history and literature. As far
as the limits and scope of this article allow, the interdisciplinary nature of this
concept has been in the forefront. The results show that despite some similarities,
Farrahmandaneh authority has major differences with Charismatic authority. In
fact, Farrahmandaneh authority is a kind of traditional authority which due to
structural factors contains some dimensions of Charismatic authority as well.
Keywords: legal rational authority, charismatic authority, Farrahmandaneh
authority.
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