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چكيده

بازنگري تاريخ ساختار قدرت در جوامع جهان سوم حتي اگر بهگونهاي كام ً
ال سطحي و گذرا صورت گرفته باشد،
مبين اصلي بسيار مهم و اساسي و در عين حال تفكربرانگيزي است و آن ،برخورداري از تاريخی مدون و بسیار
پرقدمت از خودكامگي و استيالي حكومتهاي استبدادي و يا بهعبارت بهتر ،نظامهاي سياسي شخصمحور بر
اريكه قدرت است .از اینرو شاهد تدوین مدلهایی از جمله« ،استبداد آسيايي يا شرقي» كارل ماركس« ،سلطنت

موروثي شرقي» ماكس وبر« ،استبداد موروثي آسيايي» احمد اشرف و باالخره نظریه «نظامهاي سلطاني» خوان
لينز و هوشنگ شهابي جهت تبیین این نوع از ساختار قدرت هستیم .از آنجا که نظریه نظامهاي سلطاني الگویی
نسبتاً جدید ،با شاخصههایی کمابیش متفاوت از دیگر نظرات بوده و بهنسبت دیگر نظرات موجود از نقاط قوت
بیشتر و در عین حال از ضریب خطای نسبتاً کمتری برخوردار است و تاکنون آنچنان که شایسته است جایگاه
خود را در بین مدلهای تبیینکننده ساختارهای غیردموکراتیک نیافته است ،لذا در این مقاله سعی داریم ضمن
معرفی توصیفگران اصلی نظریه «نظامهاي سلطاني» بهتوصیف و تحلیل این نظریه بپردازیم.

نظامهای سیاسی غیردموکراتیک ،نظامهای اقتدارگرا ،نظامهای توتالیتر ،نظامهای پاتریمونیال ،نظامهای
نئوپاتریمونیال ،نظامهای سلطانی ،ماکس وبر ،خوان لینز ،هوشنگ شهابی.

* عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهررضا.
** عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز.
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 )1پیش درآمدی بر شکلگیری نظریه نظام سلطاني

مفهوم نظام سلطاني ،از تحليل تطبيقي خوان لينز درباره نظامهاي غيردموكراتيك پديد آمد.وي هنگاميكه در اواخر
دهه  50مطالعه درباره رژيم فرانكو در اسپانيا را آغاز كرد ،بهزودي دريافت كه الگوي توتاليتاريسم رايج كه بر پايه
تجربه دوره استالين و نازيها استوار شده بود ،الگوي مناسبي جهت بررسي نظام فرانكو نيست و از همينرو بود كه
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بهمفهومسازي رژيم اقتدارگرا پرداخت و جنبههاي گوناگون آن را در سلسله مقاالتي بررسي كرد.
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مهمترین عاملی که باعث شد لينز بهسمت تبيين و پردازش گونه ديگري از نظامهاي سياسي سوق یابد،
مالقاتش با يك تبعيدي اسپانيايي بهنام خزوس دوگاليندز 1بود .وي نماينده حكومت در تبعيد باسك بود و در
جمهوري دومينيكن ،حقوق بينالملل درس ميداد .او در رساله دكتراي خود بهبررسي كاركردهاي پنهاني رژيم
تروخيلو پرداخت و همين عامل موجبات مرگ وي را فراهم آورد .لينز بهسبب مشاهده تفاوتهايي ميان دو رژيم
غيردموكراتيك فرانكو و تروخيلو ،بهتبيين گونهاي از نظامهاي سياسي پرداخت كه براي آن اصطالح «نظام
()1
سلطاني وبر» را برگزيد ،چرا كه اين نظام نيز بر» گسترش افراطي اقتدار شخصي فرمانروا استوار بود».
از آنجا که نظام تروخیلو 2در الهامبخشی بهفرمولبندی اولیه مفهوم نظام سلطانی لینز از اهمیت ویژهای برخوردار
است ،لذا الزم بهنظر میرسد که اندکی پیرامون ساختار سیاسی این نظام بهبحث بنشینیم .تروخیلو  ،فرمانده ارتش
ملی دومینیکن در رأس کودتاگرانی قرار داشت که در  23فوریه 1990حکومت هورایسو راسکز ـ رئیسجمهور ـ را
سرنگون و سپس با استفاده از ابزار خصوصی سرکوب که خودش در رأس آن قرار داشت بهمقام ریاستجمهوری
این کشور برگزیده شد و اگرچه همیشه در مسند ریاستجمهوری نبود اما همواره تا زمانی که در  30مه 1961
()2
بهقتل رسید ،قدرت را در دست داشت .بررسی منابعی که بهتشریح حکومت او پرداختهاند حکایت از ویژگیهای
خاصی در حکومت وی دارند که بیشترین قرابت را با یک نظام سلطانی میکند .این موارد بهاختصار عبارتند از:
1ـ نظام او بر پایه حکومت شخصی قرار داشت و بدون هیچ محدودیتی در داخل کشور خود ،قدرت شخصیاش
را اعمال میکرده و بهمیل خود و بدون مزاحمت ایدئولوژی یا هنجارهای بوروکراتیک عمل میکرده است.
2ـ انگیزه وفاداری مبتنی بر ترکیبی از ترس و پاداش استوار بوده است.
3ـ در دوران حکومت تروخیلو در حالی که او ثروت و قدرت افسانهای از طریق ایجاد سلسله انحصاری بر نمک،
گوشت ،برنج  .... ،و سپس سهیم شدن در سهام کارخانجات و در نهایت تصاحب آنها میانباشته ،کشورش
گرفتار فساد شده ،اما بهصورت متمرکز و کنترل شده اداره میشد .چراکه نظام او بیشترین گرایش تامگرایی
را از نظر استفاده از تکنولوژی بهمنظور کنترل همهجانبه زندگی مردم دومینیکن داشت.
4ـ در طول بیش از  3دهه که تروخیلو قدرت را در دست داشت ،نظام بهگونهای قابل توجه ،دیوانساالرانهتر
و نهادینهتر شد.
5ـ در اواخر عمر نظام وی ،سرکوب شکل غیررسمیتر و خصوصیتری پیدا کرد و «ارتش خصوصی» ایجاد شد.
6ـ اگرچه نظام تروخیلو ایدئولوژی مشخصی نداشت ،اما از عناصر ایدئولوژیکی و اسطورههای ساخته شده
1. Jesus de Galindez
2. Trujillo
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پیرامون ضدهائیتیگرایی ،مذهب کاتولیک و ناسیونالیسم اقتصادی برای مشروعیت بخشیدن بهخود و شکل
دادن بهسیاستهای معین استفاده میکرد.
7ـ او نقشهای خصوصی و عمومی خود را درهم آمیخته بود و هیچگونه تعهد روشنی نسبت بههدفهای
غیرشخصی نداشت.
8ـ همچون دیگر نظامهای سلطانی او همزمان ضمن توسعه ارتباطات نظامیاش با امریکا هم ،توجه نشان
میداد و هدیههای سخاوتمندانهای بهآنها اعطا میکرد و هم در پی استخدام افرادی بود که تصور میکرد،
برای او در واشنگتن نفوذی کسب میکنند.
9ـ پیش از قدرتگیری تروخیلو ،دومینیکن از بحران حاکمیت مداومی رنج میبرد ،ناامنی کشور و اشغال مداوم
آن توسط اسپانیا و هائیتی بهپدید آمدن شکلی از سیاست کمک کرد که در آن برخی از رهبران پیگیرانه در
جستجوی اتحاد با خارج برآمدند و همین امر ضمن دشوارسازی فرآیند دولتسازی مشوق مداخله خارجی
میگردید و با توجه بهبحران حاکمیت موجود تروخیلو توانست بینشی را درباره بازیافتن حاکمیت ملی بهعنوان
شالوده ایدئولوژیکی برای بسیاری از اعمالش بیان نماید.
10ـ تروخیلو همچون دیگر رهبران سلطانی تصمیمات خودسرانه ،متغیر و ناپایدارش را با توجه بهوسواسآمیز
بودن بهحفظ صورت و ظاهر قانونی آنها اعمال میکرد که این امر مصداق بارز ویژگی ریاکاری قانونی در
نظامهای سلطانی است.
11ـ و در نهایت اینکه تمامی مظاهر شخصگرایی نیز توسط وی بهاجرا در میآمد ،بهعنوان مثال او نام کوه
«پیکو دوآرت» ــ بلندترین کوه در سلسله کوههای آنتیل را ــ به « پیکو تروخیلو» و نام پایتخت «سانتو
دومینگو» را به «سیواد» شهر تروخیلو تغییر داد.
بنابر آمارهای ارایه شده در کتاب رکوردهای جهانی گینس او در زمان سرکوبی حکومتش بیش از هر رهبر
دیگر در جهان مجسمه خود را در مکانهای عمومی نصب کرده بود و هنگامی که ریاستجمهوری را بر عهده
داشت ،رسم ًا بهعناوین« :عالیجناب»« ،ژنرالیسمو»« ،دکتر رافائل لئونیداس تروخیلو»« ،رئیسجمهور معظم»،
«حامی ملت»« ،بازگرداننده استقالل ملی کشور»« ،فرمانده کل نیروهای مسلح« نامیده میشد.
الزم بهذکر است که تعهد ظاهری او بهنظم ،حکومت نیرومند ،ساختن دولت ،یکپارچگی ملی و ناسیونالیسم
اقتصادی ،تا اندازهای بهایجاد پذیرش عمومی در میان بخشهای جمعیت تحت حکومتش ،کمک کرد.
الزم بهذکر است که لینز عالوه بر سلطانیسم مدرن که آن را شخصیترین نوع حاکمیت فردی مینامد ،از
سه نوع دیگر نظامهای سیاسی مبتنی بر سلطه شخصی یاد میکند که شامل :دموکراسی الیگارشیک ،پدرساالری
نظامی و سیادت متنفذین محلی میشود.
()3
وي در مقالهاي تحت عنوان «نظامهاي توتاليتر و اقتدارگرا» ضمن بر شمردن ويژگيهاي خاص هركدام از
اين نظامها ،بهتدوين طرح اوليه نظامهاي سلطاني ميپردازد و در نهايت بهاين نتيجه ميرسد كه:
«تفاوتهاي ميان اين نظامها و نظامهاي اقتدارگرا يا تامگرا ،تنها درجه تفاوت آنها نيست ،بلكه بهمفهوم كلي

87

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 8بهار و تابستان 1387

نظامهای سلطانی بهمثابه گامی نو جهت برونرفت از بنبست تبیینهای دوگانه اقتدارگرایی و توتالیتر

88

سياست از ديد فرمانروايان آنها ،ساختار قدرت ،در رابطه با ساختار اجتماعي ـ اقتصادي و سرانجام افراد تابع
اينگونه حاكميت مربوط ميشود».
عالوه بر اين تفاوتهای كلي ،وي بهموارد ريزتري هم اشاره ميكند .در خصوص تفاوت ميان نظامهاي
سلطاني و توتاليتر ،بهذكر موارد زير ميپردازد:
در نظامهاي توتاليتر برعکس نظامهای سلطانی ،يك ايدئولوژي واقعي توسط روشنفكران طرفدار نظام بيان
میشود كه منجر بهمشروعيت بخشي نظام و راهنماي تنظيم سياستهاي آن نظام میگردد؛ در نظامهاي توتاليتر،
رهبران و پيروانشان بهرسالت خود اعتقاد داشته و در نتيجه براي رهبران اهدافي بهغير از ثروتمند شدن شخصي
وجود دارد .بهعالوه رهبران ،تصويري رياضتكشانه از خود نشان ميدهند ولي در نظامهاي سلطاني سه ويژگي
درآميختگي ميان نقشهاي خصوصي و عمومي فرمانروا ،نبود تعهد نسبت بههدفهاي غيرشخصي و لذتگرايي
آشكار بيشتر آنها و خانوادههايشان باعث متمايز شدن آن از نوع توتاليتر ميشود؛ در نظامهاي توتاليتر ،شاهد حضور
حزب و سازمانهاي فرعي همانند سازمان جوانان ،زنان و  ..هستيم که از طريق اين مجاري امكان ايجاد بسيج
سياسي براي كارهاي گوناگون فراهم شده و باعث مساعد شدن زمينه ،جهت ارتقای حس مشاركت در زندگي
اجتماعي و سياسي ميشود .ولي در نظامهاي سلطاني بهعلت فقدان حزب و سازمانهاي فرعي و  ...شاهد حضور
پررنگ انفعال و بيتفاوتي در سطوح مختلف اجتماع بوده و همين عامل ،مانعي در جهت فراهم كردن زمينههاي
مساعد جهت مشاركت مردم و حتي طرفداران خود رژيم در زندگي سياسي ميشود؛ درنظامهاي توتاليتر ،نفوذ در
جوامع و حوزههاي مختلف بهصورت كام ً
ال هماهنگي صورت ميگيرد .درحاليكه در نظامهاي سلطاني این نفوذ
كام ً
ال ناهماهنگ است .بهعالوه مانند همه نظامها ،ويژگيهاي خاص نظام سلطاني بيش از همه در سطح باالي
()4
نخبگان توسعهيافته است.
در خصوص ویژگیهای نظامهای اقتدارگرا ،لینز بهچهار ویژگی اشاره میکند که عبارتند از :وجود کثرتگرایی
سیاسی محدود اما نه پاسخگو ،فقدان ایدئولوژی تفسیرگر و هدایتگر ،فقدان بسیج سیاسی گسترده و فراگیر ،رهبر
(یا گاهی اوقات گروه کوچکی) که در چارچوب محدودیتهایی که صراحت ًا تعریف نشده ،ولی در عمل کام ً
ال قابل
()5
پیشبینی است ،قدرت را اعمال میکنند.
بهنظر لينز مهمترين تفاوتهاي ميان اين دوگونه از نظامها عبارتند از:
در نظامهاي اقتدارگرا ،كثرتگرايي محدود سياسي و اجتماعي وجود دارد ،لذا فرصت الزم جهت ايجاد
ساختارهاي گوناگوني كه نظام ،نخبگانش را از ميان آنها برگزيند ،فراهم ميشود .در نتيجه اين نظامها بيشتر
نهادينه شدهاند ،ولي در نظامهاي سلطاني وجود سه ويژگي :شيوه دلبخواهانه فرمانروا در گزينش دستيارانش،
نبود راههاي قابل پيشبيني پيشرفت شغلي در بوروكراسي و ارتش و ساختارهاي حمايتگر بسيار پيش پا افتاده،
در تباين با نظام اقتدارگرا قرار دارد؛ يكي از خصوصيات نظامهاي سلطاني فقدان حكومت قانون ،حتي از نوع
سركوبگرانه آن است ،چرا كه اينگونه نظامها ،دایم ًا هنجارهاي خود را نقض ميكنند .افزون بر اين نظامهاي
سلطاني با حفظ ظاهر قانوني ،بهخصوصيسازي سركوب ميپردازند بهاين معنا كه سركوب بهوسيله گروههاي
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غيررسمي كه در خدمت فرمانروا هستند و توسط سازمانهاي رسمي دولت بهمرحله اجرا در میآید .نقض حقوق
اساسي انساني بهصورت خودسرانه بوده و دامنگير موافقان و مخالفان رژيم شده و بهفرآيند فراگير شدن ترس و
()6
سوءظن در جامعه سرعتي فزاينده ميبخشد .در نظامهاي اقتدارگرا ،سياسي كردن محدودتر جامعه تمايز ميان
كساني را كه داراي قدرت سياسي در حكومت ،حزب ،يا در ارتش هستند و كسانيكه كاركردهايي را معمو ًال در
ارتباط با دولتي مدرن در يك بوروكراسي حرفهاي ،نيروهای مسلح يا در دستگاه قضايي انجام ميدهند ممكن
ميسازد .بنابراين دستگاه دولتي ممكن است تنها با تغييري محدود ،در بسياري از تغيير نظامها برجاي بماند ،مگر
هنگامي كه تغييرات انقالبي باشند .ولي يكي از اساسیترين ويژگيهاي نظامهاي سلطاني ،مبهم بودن یا آمیختگی
مرز ميان نظام و دولت است.

 )2جایگاه نظامهای سلطانی در آرای اندیشمندان

از آنجا كه لينز و شهابي نظريه نظامهاي سلطاني خود را از ماکس وبر گرفتهاند ،الزم بهنظر ميرسد كه پيش از
هر چيز بهمشخص كردن جايگاه نظام سلطاني در گونهشناسي وبر بپردازيم.
بهطور كلي ميتوان گفت ،جامعهشناسي وبر جامعهشناسي سلطه است و بهاعتقاد او در اساس هر سلطه سياسي،
رابطه بنيادي فرماندهي و فرمانبري وجود دارد و تا زمانيكه اوامر اطاعت ميشود ،شخص صاحب سلطه داراي
اقتدار است كه البته بهنظر وبر ،فرماندهان بهاين اطاعت ،كفايت نمیكنند ،چرا كه «هيچ سلطهاي بهاطاعت كه جز
فرمانبرداري ظاهري از روي دليل ،فرصتطلبي يا احترام نيست ،قانع نمیشود ،بلكه درصدد بر ميآيد كه در ميان
()8
()7
اتباع خويش،ايمان بهمشروعيتش را برانگيزد» .بهاين ترتيب ،در ميان دانشمندان اجتماعي ،وبر»اولين بار» واژه
مشروعيت را در حصار تعريف درآورده و بر این باور است که «مشروعيت يك نظام اجتماعي است كه ،درجه اعتبار
()9
آن نظام در باور افرادي كه در درون چارچوب نظام مزبور بهكنش اجتماعي ميپردازند را مشخص ميسازد» .در
همين راستا ،وبر بهشناسايي سه نوع سلطه مشروع پرداخته و موفق بهترسيم گونهاي ساختبندی براي نظامهاي
سياسي شده است که در ادامه بهتوصیف مهمترین ویژگیهای آنها خواهیم پرداخت.
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الف) نظامهاي سياسي عقالني
بارزترين ويژگيهاي نظامهاي سياسي عقالني و برعبارت است از اینکه :قدرت حاكم ناشي از مجموعهاي از
قوانين مدرن و موضوعه است؛ قدرت قائم بهمنصب میباشد ،از همينرو نظريات و احكام حتي پس از ترك مقام
توسط شخص حاكم همچنان معتبر ،ساري و جاري است .اساس قدرتيابي ،شايستگي و تواناييهاي فردي است،
بنابراين نهادها و سازمانها گرايش بهتخصص دارند .حضور پررنگ سيستمي سلسله مراتبياز حيث ارتقای مقام
از دیگر ویژگیهای اینگونه نظامها است و در نهایت اینکه اينگونه نظامها چون مشروعيت خود را از نهاد قرارداد
اجتماعي كسب مينمايند ،براي پرورش انسان مدرن میکوشند .بنابراين در سلطه مشروع عقالني يا قانوني ،از
نظام عيني و غيرشخصي و موضوعه ،ــ و از مافوقي كه اين نظام تعيين ميكند ،ــ اطاعت ميشود و اين اطاعت
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مبتني بر قانونيت صوري دستورها و در محدوده صالحيت آنهاست و بر همين اساس بهاعتقاد وبر« ،سلطه قانوني
()10
غيرشخصيترين نوع سلطه است».
ب) نظام سياسي كاريزمايي
وبر واژه كاريزما را که از رودولف سوهم گرفته است ،برای «خصوصيت ويژه شخصيت يك فرد كه بهخاطر اين
ويژگي از افراد عادي جدا نگاشته ميشود و بهعنوان كسي كه صاحب تواناييها يا خصوصيات فوق طبيعي ،فوق
انساني يا حداقل استثنايي باشد ،بهكار ميرود .اين ويژگيها بدان گونهاند كه قابل دسترسي براي افراد عادي
نيستند ،بلكه منشأ آنها الهي يا منحصر بهفرد تلقي ميشود و براين اساس ،فرد موردنظر بهعنوان رهبر تلقي
()12
ميگردد» .بنابراين كاريزما ميتواند با ايجاد تصوري از وجه ذهني جديد و ايجاد ترديد در وجه ذهني نظام قديم
بهبسيج تودهها بپردازد .بهعالوه هر سلطه كاريزمايي ،مبنايش عاطفي است ،چرا كه تمام نيروي يك چنين سلطهاي
براعتماد ،آن هم از نوع بيچون و چراي آن متكي است.
مهمترين هدف این جنبشها ،عالوه بر موارد مطرح شده ،عبارتست از «تأسيس يك سنت جديد و يا احيای آن و
مركز ثقل اين نظامها ،شخص رهبر كاريزماست .این نظامها مبتني بر ارادت است .رهبر كاريزما معمو ًال مشروعيت
()13
خود را در بستر مقبوليت و پذيرش عامه بهدست ميآورد».
()11

1

ج) نظامهاي سياسي سنتي

بهاعتقاد وبر« ،كهنترين مشروعيت اقتداري كه در وسيعترين شكل ممكن پايدار مانده است ،بر قداست سنت
استوار ميباشد و ترس از مجازاتهاي جادويي ،موانع رواني پيدايش تغيير و تحول در شيوههاي مرسوم رفتار را

()14

تقويت ميكند .نظام اقتدار بهخاطر گروههاي ذينفع بسیاری كه با توجه بهتداوم آن پديد ميآيند ،معتبرميماند».

بنابرایناقتدار سنتي «اقتدار گذشته ابدي است ،يعني اقتدار رسومي است كه بهواسطه تصديق و پذيرش ،از ديرباز
()15

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 8بهار و تابستان 1387

قداست يافته است».

بهاعتقاد وبر،فرامين کاریزمااز دو طريق مشروع ميشود :یکی اینکه توسط سنتي كه دقيق ًا محتوا ،معني و

ميزان فرامين را تعيين ميكند و زير پا گذاشتن سنت ،ممكن است براي موقعيت سنتي سرور خطرناك باشد و دیگر

اینکه تا حدودي توسط ميل و اختيار سرور كه سنت مرز آن را تعيين ميكند و بهاين ترتيب ميتوان گفت ،سلطه
()16

سنتي قلمرو دوگانهاي دارد« :سنت مقدس و اختيارات فرمانروا ،مركزمداري و عدم مركزمداري».

شش نوع سلطه پيرساالري (ژنتوكراسي) ،پدرساالري ،پاترياركاليسم (حكومت يك تن از برگزيدگان قومي)،

سلطه فئوداليسم ،سلطه دولت مستقل محلي و سلطه پاتريمونياليسم ،در قالب سلطه سنتي وبر از يكديگر قابل

تفكيك است و از آنجا که سلطانيسم ،حالت افراطي سلطه پاتریمونیالیسم است ،بهتوضيح كوتاهي پيرامون آن

خواهيم پرداخت.
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پاتريمونياليسم يا سلطه موروثي ،در جامعهشناسي وبر« ،صورتي از حاكميت سياسي سنتي است كه در آن يك
()17
خاندان پادشاهي قدرت جابرانه را از طريق دستگاه ديواني اعمال ميكند».
با كمي كنكاش در آثاری که در خصوص جامعهشناسي وبر بهرشته تحرير درآمده است ،در ميیابيم كه در
خصوص منشأ پيدايش پاتريمونياليسم ،اختالفنظرهایی وجود دارد ،بهطور مثال :احمد اشرف مهمترين منشأ
پيدايش پاتريمونياليسم از نظر وبر را ،ساخت قدرت موسوم بهپدرشاهي میداند و معتقد است وبر تبديل نظام
پدرشاهي بهپاتريمونياليسم را در چارچوب دكترين عموميتري مطالعه میكند كه عبارت است از «تخصيص
نقشها و افتراق ساختارها  ...اگر نظام سياسي سنتي فاقد كاركنان اداري باشد ،وبر آن را نظام پدرساالري و
()18
حكومت سالمندان و ريشسفيدان ميخواند و اگر داراي سازمان اداري باشد ،آن را پاتريمونيال و فئودال مينامد».
برايان ترنر معتقد است «پدر شاهي كه شكل سنتيتر و ابتداييتري نسبت بهپاتريمونياليسم محسوب میشود ،مبين
سلطه يك ارباب يا خان بر عشيرهاش است ،ستاد اداري چنين ساخت قدرتي،مستقيم ًا از خانواده گسترده رئيس
طايفه گمارده میشوند .اما بههنگام گسترش نقشها و وظايف ديواني ،توسعه اين ستاد هرچه ضروريتر میشود و
ديگر اعضاي دودمان حاكم براي اداره امور بهتنهايي كفايت نميكنند ،لذاحاكم پاتريمونيال ناچار بهگماردن خيل
عظيمي از بردگان درون دستگاه ديواني خود ميشود كه مناصب نظامي و اداري را اشغال میكنند و از همينجاست
()19
كه پدرشاهي بهسلطه موروثي بدل ميشود».
كرث و ميلز 1بهمنشأ دومی برای ساخت پاتریمونیالی اشاره میکنند« :هم اقتدار فرهمند و هم اقتدار سنتي،
مبتني بر حرمت و تقدس قدرت حاكمه است ،اولي بهكيفيتهاي خارقالعاده حرمت مينهد و دومي بهروالهاي
يوميه ،اما هر دو مبتني بر نظامي از ارزشهاي اليتغير بوده و هر دو داراي سلسله مراتب متكي بر روابط شخصي
(و نه كاركردي) است و لذا هر دو از معيارهاي عقالني اقتدار فاصله دارد .هنگامي كه سازمان اقتدار ،مستمر و
مداوم ميشود ،حاميان اداري و گماشتگان حكمران فرهمند نيز روالمند ميگردند .مريدان ،حواريون و پيروان سابق
تبديل بهكاهنان ،واسالها و كارمندان الحق ميشوند .رابطه مريد و مرادي اجتماع مبتني بر فره بهسلسله رتبهبندي
شدهاي از مشاوران ،حقوقبگيران و تيولداران متحول ميشود كه هر يك بهدرجهاي داراي ،عطايا ،مزايا و مناصب
ميشوند و بهعنوان يك قاعده كلی ،معني همه اين تحوالت آن است كه حق ويژه شاهانه برقرار شده است و اين
()20
چيزي نيست جز ،پاتريمونياليسم».
از جمله مهمترين ويژگيهاي نظام پاتريمونيال،ميتوان بهموارد زير اشاره كرد:
1ـ نزديكي پاتريمونياليسم با بوروكراسي در اين است كه آن نيز منافي استثناء است و نهادي ديرنده و مستمر
است .با اين تفاوت كه هنجاري را كه مرجع قرار ميدهد ،فاقد عنصر عقالني و فني است ،بلكه محتوايي
ملموس دارد ،كه همان اعتبار سنت بهعنوان يك اصل عدولناپذير ،بهدليل رسم موجود است.
2ـ نظام اداري و سياسي پاتريمونيال فينفسه بهمثابه ابزاري كام ً
ال خصوصي در اختيار حاكم است و قدرت
سياسي بهعنوان بخشي از مايملك شخصي وي محسوب ميشود .اين نظام قادر است ويژگيهاي ديوانساالرانه
خود را از راه تقسيم كار گستردهتر و عقالييتر افزايش دهد ولي همچنان اصليترين خصال خود را حفظ کند.
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3ـ «اين نوع سلطه با شيوه اداري بهسبك جديد آشنا نبوده است و حاكم همدستانش را از ميان نوكران فئودالها
و متنفذان محلي اجير ميكرد ،يا اينكه از خدمات اشخاص بيرون از دايره پاتريمونيال استفاده ميكرد و مرداني
كه بهشخص او وابسته بودند ،چرا كه ثروت خود را از او داشتند ،انتخاب ميكرد .البته تداوم رژيم پاتريمونيال در
بلندمدت اجازه ميداد تا تشكيالت اداري ساخت يافتهاي كه بيشباهت بهبوروكراسي جديد نبود ،ايجاد شود».
با اين وجود مهمترين فصل مميزه نظام اداري پاتريمونيال از ديوانساالريهاي عقالني ،عدم تفكيك سپهر خصوصي
و عمومي و مبهم بودن مرز ميان اين دو عرصه است .بهعبارت ديگر ،مرز ميان منافع شخصي صاحب منصب
اداري و منافع عمومي وابسته بهمنصبي كه اشغال كرده است ،غيرقابل تميز میباشد .بهعالوه آنچه در انتخاب
كارمندان بهحساب نميآمد ،لياقت و كارداني بود .چرا كه در حكومتي كه قائم بهشخص است و ارادت جاي لياقت
و محروميت جاي شايستگي را ميگيرد ،نميتوان از معيارهاي شايستهساالري دم زد و جز اعتمادي كه شخص
شاه بهافراد مورد عنايتش ابراز ميكرد،مالك ديگري در كار نبوده است .بهعبارت ديگر ،نظام اداري پاتريمونيال از
مفاهيم صالحيت و تخصص اطالعي نداشت و تنها شرافت فردي را در نظر ميگرفت.
الزم بهذكر است كه ،خصوصي كردن امور اداري بههمه زمينهها تسرييافته بود ،حتي بهارتش.
4ـ در قياس با فئوداليسم ،رژيم پاتريمونيال داراي انعطاف فوقالعادهاي در جهت تحرك اجتماعي و كسب ثروت
است .حاكم پاتريمونيال ميتواند به گونهاي بالمنازع در صحنه اقتصادي و اجتماعي جوالن دهد و هيچ تعهدي
نسبت بهحفظ مرزها و موانع منزلتي نداشته باشد.
5ـ تحت رژيم پاتريمونيال تنها گونههاي معيني از سرمايهداري قادر بهرشد است و معمو ًال همين اشكال
سرمايهداري است كه رشد فوقالعادهاي ميكند .در ميان اين گونهها ،بايد از سرمايهداري مبتني بر قدرت
سياسي و سرمايهداري دالل صفت نام برد .يكي از عوامل مهم مركزيتيابي روابط پاتريمونيالي ،پيدايش
انحصارات تجاري است.
6ـ مايه وحدت آن (رژيم پاتريمونيال) نه يك قانون اساسي ،بلكه شخص سرور و حاكم است كه ديروز ابدي
را تداوم ميبخشد ،اطاعت از فرمانهايش ،اطاعت از يك اصل كلي و از روي انضباط يا تكليف نيست ،بلكه
صورت اطاعت از مافوق و حالت بندگي را دارد ،بهعبارت ديگر ،حالت وفاداري بهرئيس از روي ترس است.
بنابراين ،در پاتريمونياليسم ،اقتدار اساس ًا شخصي است ،مستقل از هرگونه هدف بهظاهر عقالني و دليل ديگر
اين مدعا آنكه :حقوق نيز بهطرز سنتي اداره ميشود و عموم ًا ميل و اراده شاه ،كار قانون را ميكند .باري ،رعايا
بهمعناي درست كلمه حقوق نداشتند و در صورت اعتراض ،جز متوسل شدن بهقدرت بيحد و حصر نماينده اقتدار
پاتريمونيال و استمدادطلبي از مراحم ملوكانه وي ،چاره ديگري نداشتند.
بيل و اسپرينگبورگ ،1كه پاتريمونياليسم را الگوي مسلط رهبري در خاورميانه ميدانند ،شش ويژگي اصلي
را بهشرح زير براي آن برمیشمارند:
)3غيررسمي بودن
 )1شخصي بودن امر سياست )2تقرب
 )5لياقت نظاميگري  )6توجيه ديني
)4ستيز متوازن
1. Bill & Springborg
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خالصه كالم اينكه ،ويژگيهاي اساسي سلطه پاتريمونيال مبتني بر نظامي بود كه در آن عموم ًا اكثر مشاغل
از صدر تا ذيل مراتب اختصاصي بوده است .با این وجود ،اين اختصاصي بودن را نبايد با يك سلطه خودكامه ،جز
در موارد بسيار استثنايي چون سلطان ترك ،يكي پنداشت ،زيرا سلطه پاتريمونيال عموم ًا بهواسطه نهادهايي چون
پارلمان،ديوان عدالت،امتيازات شهرها يا وجود حكومتهاي ايالتي معتدل و محدود بود.
با مرور بيشتر نظرات وبر در حوزه جامعهشناسي سياسي و كنكاش در مهمترين اثر وي ،يعني كتاب «اقتصاد
و جامعه» پي بهوجود يك نوع خاص و افراطي از سلطه پاتريمونياليسم ميبريم ،تحت عنوان سلطانيسم که ضمن
پرداختن بهآن میتوان بهمهمترین نقاط افتراق این دو نظام پیبرد.
ماکس وبر معتقد است« :با پيدايش ستاد اداري و شخصي سرور ،سيادت سنتي بهپاتريمونياليسم و در صورت
قدرت فوقالعاده سرور بهسلطانيسم گرايش پيدا ميكند .احباب تبديل بهرعايا ميگردند ،حق سرور ،كه تا آن موقع
واالي احباب محسوب ميشد ،تبديل بهحق شخصي سرور ميشود».
وي در ادامه بهويژگيهاي ديگر سلطانيسم بهشرح زیر اشاره ميكند« :اگر سيادت پاتريمونيال ،بدون رعايت
()21
سنت ،تكيه بر اختيار و خودكامگي باشد ،سيادت سلطاني ناميده ميشود».
بنابراين میتوان از خودكامگي ،تمركز فوقالعاده قدرت نزد شخص حاكم و بيقيدي وي نسبت بهمحدوديتهاي
سنت بهعنوان مهمترین شاخصههاي سلطانيسم در نظريه وبر یاد کرد.
وی در خصوص رعايت يا عدم رعايت سنت این چنین میافزاید كه« :ظاهراً شكل سلطاني پاتريمونياليسم،
()22
گاهي كام ً
ال وابسته بهسنت است ،ولي نه هرگز بهطور واقعي».
بنابراين شاهد حضور يك پارادوكس در نظريه وبر هستيم .او از یک طرف ،اساس سنتي پاتريمونياليسم را
در تقابل با جنبه اقتدار شخصي نظام سلطاني قرار داده و نشان ميدهد كه سنت در رژيم اخير نقش چنداني بازي
نميكند و از طرف ديگر مطرح میکند كه سلطانيسم گاهي كام ً
ال وابسته بهسنت است ،ولي نه هرگز بهطور واقعي.
بههر صورت،آنچه در نگاه نخست در خصوص اين نوع اقتدار جلوهگري ميكند عبارتست از ،يك نوع اقتدارگرايي
شخصي كه صورتي متكاملتر وافراطيتر از پاتريمونياليسم محسوب میشود .وبر بهاین نکته نیز اشاره میکند که
«وجود ستاد تشكيالتي خصوصي ،هردو نوع سيادت (پاتريمونياليسم و سلطانيسم)را ،از پدرساالري اوليه متمايز
()23
میسازد».
تدقیق در نحوه پیدایش دو نظام پاتریمونیالیسم و سلطانی ،بُعد دیگری از تفاوت آنها را آشکار میکند .همانگونه
که پیشتر آمد مهمترین دلیل پیدایش پاتریمونیالیسم عبارتست از تخصيص یافتن نقشها و افتراق ساختارها .ولی
همانگونه که مطرح خواهد شد ،سلطانیسم مفهومی تکاملی ،بهاین معناست که بیشتر این نظامها از استحاله دیگر
اشکال حکومت پدید میآیند.
بهعالوه برعکس نظامهای سلطانی ،حضور نهادهایی همچون پارلمان ،دیوان عدالت ،امتیازات شهرها و یا
وجود حکومتهای ایالتی ،مانع از ایجاد نوعی حکومت خودکامه درونساخت سیاسی پاتریمونیال میشود.
بررسي نظرات مختلف پيرامون نظامهاي سلطاني نیز ضمن پرده برداشتن از دیگر ابعاد افتراق میان این دو
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نظام سیاسی ،ما را با تعاريف نسبت ًا متنوعي در خصوص نظامهای سلطانی آشنا میکند.

گودين و اسكاچپل 1معتقدند« :رژيم نوپاتريمونيال و سلطاني ،نظامي است كه قدرت سياسي كام ً
ال در دست

فرمانده ديكتاتوري متمركز است و اجازه استقرار هيچ گروه با ثبات سياسي را كه داراي امتيازهاي ويژهاي باشد در

فضاي سياسي نميدهد .چنين ديكتاتوري حتي قائل بهامتيازهاي دستهجمعي براي افسران نظامي يا طبقات ممتازه
()24

اقتصادي و اجتماعي نيست».

ترنر 2معتقد است« ،هرگاه اقتدار پاتريمونيال بتواند خود را بهطور مطلق از محدوديتهاي سنتي برهاند،
()25

سلطانيسم ناميده ميشود» .اندیشمند دیگری بر این باور است که« :نوع افراطي پاتريمونياليسم ،حكومت سلطاني

است كه در آن اختيارات سلطان بيش از حد زياد است  ...حكومت سلطاني ،حكومتي است كه قدرت در مركز
امپراتوري متمركز است .حكومت سلطاني بهعقالني كردن شكلي كمتر دست ميزند؛ از اينرو حكومت سلطاني با

دولتهاي سلطنتي مطلقهاي كه در قرنهاي  17و 18م در اروپاي غربي ظهور كردند ،متفاوت است .زيرا نظام
سلطاني بيشتر بهعقالني كردن قانون ماهوي ميپردازد و مركزمدار است .دولتهاي مطلقه اروپایي گرچه مركز
مدار بودند ،اما آنها بهعقالني كردن قانون شكلي ميپرداختند».

()26

روث 3نیز عنوان «حاکمیت شخصی» را بهنوعی از پاتریمونیالیسم سنتزدایی شده شخصی اطالق میکند.
«وی برای توصیف نوع شدیداً متمرکز حکومت شخصی که در آن حاکم از حداکثر اختیارات و قوه صالحدید امور
()27

برخوردار است ،بهواژه منسوخ موردنظر و بر یعنی سلطانیسم اشاره میکند».

سعيد حجاريان نیز معتقد است «كه بهنظر لينزاگر دولت پاتريمونيال بهطور سطحي و ساختگي نوسازي شود،
تدریج ًا بهحالت سلطاني نزديك ميشود؛ در اين صورت ،دولت خودكامهاي تشكيل ميگردد كه مبناي اطاعت از

حكمروا ،ديگر نه سنت است ،نه اينكه حاكم نماينده عيني يك ايدئولوژي است ،نه آنكه وي واجد رسالت فرهي
()28

يگانهاي است ،بلكه فقط و فقط آميزهاي از خوف ،رجا ،منع و عطا ،اطاعت را نهادينه ميكند».
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بنابراين همانگونه كه مشخص شد ،در نظرات مختلف جايگاه نظام سلطاني متفاوت در نظر گرفته شده

است .برخي همچون وبر ،ترنر ،شلوختر ،ورث و لينز بنا بهتعريف حجاريان ،حالت افراطي پاتريمونياليسم را،

سلطاني مينامند و برخي ديگر همچون گودين واسكاچ پل ،ريچارد اسنايدر ،ميشل و نيكونالس و همچنين

حجاريان ،باور بهاين هماني نوپاتريمونياليسم و سلطانيسم داشته و برخي ديگر همچون لينز و شهابي حالت افراطي

نوپاتريمونياليسم را سلطانيسم مينامند و در اين خصوص ميگويند« :نظامي كه در آن برخي گرايشهاي سلطاني
وجود دارد ،اما حلقه حاميان گستردهتر است و آزادي عمل و اقتدار فرمانروا كمتر گسترده ،بايد نئوپاتريمونياليسم
ناميده شود  ...البته اگر حلقه افرادي كه در شبكه روابط حاميپروري فرمانروا هستند تنگ شود ،اين نظام ممكن
()29

است بهنظام سلطاني تبديل گردد».
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 )3ويژگيهاي نظام سلطاني در تئوري خوان لينز و هوشنگ شهابي

 3ـ  1ـ تيره شدن مرز ميان نظام و دولت
واژه نظام «از ريشهای التين بهمعناي گرد آوردن و تركيب كردن است« .و اساس ًا مجموعهاي است متشكل از

دانشنامه حقوق و سیاست
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لينز و شهابي در توصيف نوع آرماني نظام سلطاني معاصر بهچند ويژگي اشاره میكنند:
 )1نظام سلطاني ،بر پايه حكومت شخصي استوار است.
 )2انگيزه وفاداري بهفرمانروا را نه ايدئولوژي كه در او تجسم يافته يا توسط او بيان ميشود و نه رسالتي
شخصي و منحصر بهفرد و نه هيچگونه ويژگي فرهمندانهای پديد نميآورد ،بلكه آميزهاي از ترس و پاداشهايي
()30
كه بههمدستانش ميدهد وفاداري آنها را برمیانگيزد.
 )3فرمانروا قدرتش را بدون مانع اعمال ميكند،بهدلخواه خود و مهمتر از همه بيآنكه قوانين يا هيچگونه تعهدي
بهيك ايدئولوژي يا نظامي ارزشي مانع او شود.
 )4هنجارهاي الزامآور و روابط مديريت دائم ًا با تصميمهاي شخصي و خودسرانه فرمانروا كه احساس نميكند
مجبور بهتوجيه ايدئولوژيكي آنهاست ،تضعيف ميشود و در نتيجه فساد در همه سطوح جامعه رايج است.
 )5كاركنان اداري چنين فرمانروايي را ،دستگاهي با ردههاي شغلي مشخص ،مانند ارتش يا دستگاه اداري
بوروكراتيك ،كه بر پايه معيارهاي كم و بيش عام استخدام شدهاند تشكيل نميدهد ،بلكه عمدت ًا از افرادي
تشكيل ميشوند كه فرمانروا مستقيم ًا انتخاب كرده است .در ميان آنها اغلب اعضاي خانواده او ،دوستان،
همدستان يا افرادي را كه مستقيم ًا در استفاده از خشونت براي حفظ نظام دخالت دارند ،مييابيم كه موقعيت
آنها از اطاعت صرف ًا شخصي از فرمانروا ناشي ميشود.
 )6فرمانروا و همدستانش ،نماينده هيچ طبقه يا منافع گروهي نيستند.
 )7اگرچه اينگونه نظامها ممكن است از بسياري جهات مدرن باشند ،اما آنچه آنها را مشخص ميکند ،ضعف
مشروعيت سنتي و عقالني ـ قانوني و نداشتن توجيه ايدئولوژيكي است .آنها در جاي ديگري ميگويند:
«حتي در نظامهايي كه آنها را سلطاني ميناميم ،عناصر نظمي عقالنی ـ قانوني يا يك ايدئولوژي مشروعيتدهنده
()31
تا اندازهاي حضور دارند» بنابراين دقيق ًا مشخص نميكنند كه آيا اينگونه نظامها داراي عناصر نظمي
عقالني ـ قانوني يا ايدئولوژي هستند و يا خير؟
 )8این مفهوم ،مفهومي ژنتيك نيست ،بلكه تكاملي است ،بدينمعنا كه بيشتر اينگونه نظامها از شكلهاي
ديگر حكومت پديد ميآيند.
لينز و شهابي عالوه بر ذکر این ویژگیها میکوشند ،تمامي ويژگيهاي مشتركي را كه در نظامهايي با
ساختار قدرت سلطاني مشاهده كردهاند ،دستهبندي نموده و بهعنوان يك قسمت از نظريه خود مطرح كنند .اين
پنج ويژگي عبارتست است از :الف) تيره شدن مرز ميان نظام و دولت ،ب)شخصگرايي ،ج) رياكاري قانوني ،د)
پايگاههاي اجتماعي محدود ،هـ)سرمايهداري تحريف شده.
در ادامه بحث بهترسيم و تفسير هركدام از اين پارامترها خواهيم پرداخت.
()32
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عناصري غيرمادي كه وابسته بهيكديگرند و از تركيب اجزای آن ،يك كل سازمان يافته پديد ميآيد .ماكس وبر
نظام سياسي را سيستمي میداند كه «دستوراتش همواره در محدوده جغرافيايي مشخصي اجرا ميشود .دليل اين
()33
امر كاربرد قدرت توسط كارگزاران يا بهلحاظ رعبي است كه از احتمال بهكار بردن چنين قدرتي بهوجود ميآيد،
ايستون 1آن را «مجموعهاي از كنشهاي متقابل ميداند كه از طريق آنها ارزشها ،خدمات و كاالها برحسب قدرت
()34
معتبر براي تمامی بخشهاي جامعه سهمبندي میشود» .بنابراین اصطالح نظام سياسي را ميتوان يا در معناي
كوششي براي تحت قاعده مشخص در آوردن و تبيين نحوه پيوند عناصر يك رژيم سياسي خاص بهكار برد و يا
آن را مجموعه ملموس نهادها و محركاتي دانست كه انجام كار ساخت قدرت را ممكن ميكنند.
لینز و شهابی نظام را «الگوهاي تخصيص قدرت،استفاده و سوءاستفاده از قدرت در نظام حكومت» تعریف
میکنند و در خصوص حيطه شمول آن معتقدند «اين مفهوم چيزي بيشتر از نهادهاي قدرت در يك دموكراسي و
()35
كمتر از ساختارهاي فراگير سلطه در نظامهاي توتاليتر را دربرميگيرد» .آنها از سه حوزه ساختارهاي بوروكراتيك،
سازمان نيروهاي مسلح و احزاب ،بهعنوان زيرمجموعههاي نظام یاد میکنند.
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 3ـ  1ـ  1ـ ساختارهاي بوروكراتيك
لینز و شهابی معتقدند كه ساختارهای بوروکراتیک در نظامهاي سلطاني ،پايدار میمانند و حتي ممكن است سادهتر
و كارآمدتر شوند ،اما اين ساختارها داراي ويژگيهایی هستند كه موجب متمايز شدن آنها از سازمانهاي مشابه آنها
در بوروكراسيهاي مدرن ميشود .این ویژگیها شامل )1 :دخالت مستقيم فرمانروا و همدستانش در ساختارهاي
حكومت كه منجر بهبياعتنايي آنها بههنجارهاي دروني و استانداردهاي حرفهاي و همچنين آداب اجتماعي آنان
میشود )2 .فقدان يا تحريف هنجارهاي عقالني ـ قانوني )3 .حضور ظاهري ويژگيهاي ديوانساالري مدرن
مانند،حوزههاي صالحيت رسمي ،سلسله مراتب اداري كه يك سازمان استقرار يافته مافوق و مادون را تعريف
ميكند ،جدايي فعاليت رسمي از حوزه زندگي خصوصي و سرانجام مديريت سازمان بر طبق قواعد كلي بر روي
كاغذ و بسته بهسطح توسعه كشور ممكن است حتي در واقعيت هم وجود داشته باشد ولي تمامي اينها با شيوه عمل
سلطاني كه اساس آن بر تنظيم همه روابط از طريق امتيازات فردي و سوگلي بازي است ،دایم ًا مورد حمله قرار
ميگيرد )4 .وارد كردن تكنوكراتها بهبدنه نظام با چند هدف مشخص از جمله :براي خوشايند حاميان امريكايي
نظامهاي سلطاني و بهمنظور ارایه جايگزيني غيرسياسي و صالحيتدار براي آشفتگي سياسي و هرج و مرج ناشي
از غيبت فرمانروا و موافقت فرمانرواي سلطاني با نوعي عقالني كردن امور جهت افزايش توانايي وي و نزديكانش
برای استثمار منابع از جامعه )5 .فرمانرواي نظام سلطاني ،همواره خواهان تمكين و اطاعت مقامات رسمي است،
حتي اگر از وابستگان شخصي وي باشد .بهنظر او «وفاداري مقام رسمي تعهدي غيرشخصي نسبت بهوظايف
غيرشخصي كه گسترده و محتواي مقام رسمي او تعريف ميكنند نبوده ،بلكه در واقع وفاداري يك خدمتكار است
كه برپايه رابطهاي دقيق ًا شخصي نسبت بهفرمانروا قرار دارد و تعهدي است كه اصو ًال هيچگونه محدوديتي را جايز
()36
نمیشمرد» )6 .بيبهره بودن مقامات رسمي از امنيت شغلي ،چرا كه آنها بهاراده فرمانروا ارتقا ميیابند و بر كنار
ميشوند و از پايگاه مستقلي بهرهمند نيستند.
		1. Easton
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بنابراين نكتهاي كه كام ً
ال محرز است ،اينكه بهرغم وجود سازمانهاي بوروكراتيك متعدد ،هرچه اين
سازمانها بيشتر مورد حمله و مداخله فرمانروا قرار گيرند ،ميتوانيم بگویيم كه سلطاني كردن نظام بيشتر
پيشرفت كرده است.
 3ـ  1ـ  2ـ سازمان نيروهاي مسلح
آنها در این حوزه نیز بهبررسی مواردی میپردازند كه حكايت از دخالت دولت دارد که عبارتند از )1 :اقدامات
فرمانروا جهت ايجاد نوعي جو بياعتمادي ميان شاخههاي مختلف ارتش و گذاردن جاسوسهاي متقابل در
ميان آنها و گاه ًا ايجاد ميليشياي خصوصي جهت حفظ كنترل خود بر جامعه )2 .عدم وجود فرماندهي واحد،
بنابراين هر فرمانده مستقيم ًا بهفرمانروا پاسخگو میباشد )3 .عدم وجود يا تحريف معيارهاي عادي جهت ارتقای
درجه كه اين امر منجر بهايجاد شكاف نارضايتيهايي در ميان اين طبقه میشود و بدينترتيب است كه
«نيروهاي مسلح از آنرو كه هدف حاكمان تبديل آنها بهابزارهاي خصوصي قدرت خودشان است ،از وضعيت
()37
حرفهاي خارج میشوند».
 3ـ  1ـ  3ـ نهاد حزب
لینز و شهابی بهاین نکته اشاره میکنند که ،در نظامهاي سلطاني ،شاهد حضور یک سيستم تكحزبي هستيم
كه فرمانروا بهتأسيس آن همت گمارده و نامي كه براي آن انتخاب میشود« ،حكايت از تالش فرمانروا جهت
نشان دادن آنها همچون رهبران جنبش انقالبي كه رسالتش پيوند ميان رهبر و مردمي است كه او آنها را
()38
بهسوي افقهاي تازه رهنمون ميگردد ،دارد» .بنابراين چون حزبروال عادي خود را جهت تأسيس طي نكرده
است ،بنابراين فاقد عملكردها و كار ويژههايي است كه احزاب واقعي در ديگر رژيمهاي سياسي برعهده دارند
همچون مشروعيت بخشي بهنظام سياسي ،گزينش سياسي ،تنظيم سياستها و . ...

 3ـ  2ـ  1كيش شخصيت
در اين حوزه ،چهار نكته از نظريه آنها قابل استخراج است:
الف) رهبران نظامهاي سلطاني بهعلت اينكه فاقد آرايههاي رهبري فرهمندانه هستند ،اين آرزوي خود را
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 3ـ  2ـ شخصگرايي
شخصگرايي موردنظر لينز و شهابي بدينمعناست كه فرد از مجموعه كيفيات نفساني و اجتماعي برخوردار است
و جامعه نيز شرايطي را مهيا میكند كه فرد از تمامي شرايط موجود جهت تفرد قدرت و تملك آن بهره برد .آنها
در این حوزه نیز بهمعرفي دو جنبه از شخصگرايي ،میپردازند .آنها معتقدند ،از «لحاظ خارجي شخصگرايي
()39
داراي دو جنبه است :يكي ،كيش شخصيت آشكار پيرامون رهبر و ديگري ،گرايش بهسوي دودمانگرايي».
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با عاريت گرفتن آرايههاي رهبري فرهمندانه برآورده ميسازند و بهعنوان مثال ،القاب و عناوين جديدي
براي خود ابداع ميكنند.
ب) اينگونه فرمانروايان دوست دارند متفكران بزرگي بهشمار آيند ،لذا بسياري از كتابهاي زيبا و آراسته از
سخنرانيها ،بيانيهها و اعالميههاي آنان پر میشود و كتابهاي متعددي را يا خود و يا ديگران براي ايشان
بهرشته تحرير در ميآورند.
ج) اينگونه رهبران میکوشند ايدئولوژي انتخاب كنند كه هم بهفرمانروايي آنها مشروعيت دهد ،هم بازتابدهنده
شخصگرايي آنها باشد ،هم نام فرمانروا را با خود بههمراه داشته باشد و هم از يك سنت اختراعي جهت
متمايز كردن ملت از همسايگانش بهلحاظ قومي ،نژادی  ...سود جويد .از همينروست كه آنها معتقدند،
ايدئولوژي سلطاني اغلب افتخارات باستاني ملت را تعالي ميبخشد .آنها چنین مطرح میکنند كه« :هرچه
جنبه سلطاني نظام خالصتر باشد ،بيشتر احتمال دارد ايدئولوژي آن صرف ًا ظاهري بوده و پس از روي كار
()40
آمدن نظام حكام براي توجيه آن ساخته و پرداخته شده باشد».
د) فرمانروايان نظام سلطاني بهعلت اينكه تمايل زيادي براي قدرتمندي و كسب اقتدار دارند ،بههمين جهت
دوست دارند ،نام و تصوير خود و مسائل مورد عالقهشان در تمامي نقاط كشور وجود عيني و ظاهري داشته
باشد و در تمامي مکانها نمادهايي از شخص خود را مشاهده كنند.
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 3ـ  2ـ  2ـ گرايش بهسوي دودمانگرايي
به اعتقاد لينز و شهابي دلیل شکلگیری اين گرایش،وجود برخي علل و عوامل خاص است ،از جمله:
 )1ازآنجا که رهبران سلطاني ،از پايگاه اجتماعي فرومرتبهاي برخوردارند و فاقد تكيهگاه اجتماعي قابل اعتمادي
در زمينههاي قومي ،اجتماعي ،اقتصادي هستند ،لذا تنها گروهي كه ميتواند بهآنها اعتماد كند ،افراد دودمان
و خانواده خودشان است.
 )2نخبگان سياسي عمدت ًا بهديده تحقير بهاينگونه فرمانروايان مينگرند و از اینروست كه اينگونه فرمانروايان
ضمن نابود كردن عدهاي از آنها ،با ايجاد اتحادهاي خانوادگي با نخبگان قديمي ،تالش ميكنند حداقل
همكاري ظاهري بخشي از آن طبقه را براي خود كسب كنند .الزم بهذكر است كه ورود اعضای دودمان
بهقلمرو سياسي همراه میشود با ايجاد قلمروهاي خصوصي در عرصه اقتصادي و صحت ادعاي ،قدرت،
ثروت ميآورد و ثروت ،قدرت را ،هرچه واقعيتر مشخص ميكند.
البته اهميت دودمان در نظامهاي سلطاني بهاین موارد محدود نمیشود ،چراكه آنها حتي ميتوانند مشوق

مؤثري جهت سلطاني شدن نظام باشند ،بهطوريكه لينز و شهابي مطرح میكنند« :حتي ممكن است فشار در
()41
جهت سلطاني كردن نظام بهجاي اينكه از شخص فرمانرواي اقتدارگرا سرچشمه گيرد ،از خانواده او ناشي شود».
بنابراين در مييابيم كه اين دو حوزه ــ كيش شخصيت و دودمانگرايي ــ در كنار يكديگر ،یكي از مهمترين
ويژگيهاي نظام سلطاني را بهوجود ميآورد ،چرا كه بهتنهايي هيچكدام قادر بهايجاد نظام سلطاني نيستند.

شهره جاللپور ،شیوا جاللپور

 3ـ  4ـ پايگاههای اجتماعي محدود
پایگاه اجتماعی را میتوان موقعيتي تعريف کرد «كه هركس در ساختار اجتماعي ،بهاعتبار ارزيابي جامعه ،احراز
()43
ميكند».
البته ميتوان از «پايگاه اجتماعي نهادي شده» ــ پايگاه فرد در گروههاي عمده نهادي شده كه داراي ساخت
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 3ـ  3ـ رياكاري قانوني
اهميت مقوله قانون از آن جهت میباشد كه دربرگيرنده قواعد و مقرراتي است كه ارتباط مستقيم با مقوله قدرت،
انتقال و اجراي آن در جامعه دارد ،لذا موازين و اصول حاكم بر روابط سياسي افراد ،در ارتباط با دولت ،نهادهاي
سياسي كشور و طرز تنظيم آنها و همچنين نحوه سرشكن شدن قدرت میان فرمانروايان و فرمانبران ،توسط قوانين
هر كشور مشخص میشود.
از آنجا كه همه كشورها داراي گونهاي قانون ــ خواه عرفي ،خواه مدون ــ هستند ،بنابراين در ظاهر ميتوان
آنها را قانوني و فرمانروايان اينگونه نظامها را ،حاكمان قانوني كشور كه بهقوانين احترام ميگذارند ،در نظر گرفت.
حال آنكه فرمانروای نظامهاي سلطاني ،ضمن حفظ ظاهر قانوني حكومت خود و همچنين حفظ نهادهايي كه سمبل
حكومت قانون بهشمار ميروند ،در عمل در پس اين نقاب قانوني،بهتوجيه كارهاي خالف و متعارض با قوانين موجود
در كشور ميپردازد و اين همان چيزي است كه لينز و شهابي عنوان رياكاري قانوني را بهآن اطالق كردهاند.
چند مورد از مظاهر رياكاري قانوني که مورد توجه آنها قرار گرفته است ،عبارتند از:
 )1آنها در ظاهر بهقوانين اساسي كشور كه رؤساي اجرايي و پارلماني تدوين كردهاند و حتي براساس آن قوانين
و در بعضي موارد نظامهاي چندحزبي هم پيشبيني شده است ،احترام ميگذارند.
 )2فرمانروايان نظام سلطاني «از هر فرصتي براي ستودن دموكراسي در كشورشان سود ميجويند ،درحالي
()42
كه تعريف مجددي از آن ارایه ميدهند».
 )3آنها عموم ًا در موقعيتي قرار ميگيرند كه مسئوليت حكومت بر عهده مناصب ديگر قرار گيرد و خود بهعنوان
فردي كه از هرگونه مسئوليتي مبراست و هيچگونه وظيفه پاسخگويي بر عهد ه ندارد ،شناخته میشوند.
 )4بهرغم وجود سيستم چندحزبي ،اما بهدليل دخالتهاي فرمانروا درحوزه انتخابات و دستكاري آرای ملت،
هميشه حكومت هم برنده است و ساير احزاب موجود حتي اگر از ميزان بسيار باالي حمايت برخوردار باشند،
هميشه بازنده محسوب میشوند.
 )5گروههاي شكستخورده در فرآيند انتخابات ،فاقد هرگونه نقش نهادي در جامعه هستند.
 )6آزاديهاي مدني گروههاي مخالف محدود و بهصورت خودسرانه توسط فرمانروا و عمالش نقض ميشود.
 )7مراجعه فرمانروايان نظامهاي سلطاني بهآرای عمومي با هدف ،بخشيدن ظاهری دموكراتيك بهجامعه تحت
فرمانروایی خود ،اثبات مشروعيت خود بهديگران و اینکه بدینطريق ميتوانند برای خود تصوير رهبري
كاريزماتيك را ايجاد كنند كه با تأیيد عمومي بر سریر قدرت تکیه زده است ،صورت میگیرد.
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هستند ،همچون گروههاي خانوادگي ،سياسي ،اقتصادي ،ديني ــ نیز اشاره کرد ،که بررسی نظرات لینز و شهابی
حکایت از توجه آنها بهاین نوع از پایگاه اجتماعی دارد.
حسين بشيريه نیز ضمن مبنا قرار دادن پايگاه اجتماعي ،اقدام بهطبقهبندي رژيمها میكند .وي عالوه بر تقسيم
ساخت قدرت بهيكجانبه و دوجانبه بهنوع سومي نیز اشاره ميكند كه تا حدود زيادي شبيه بهساخت قدرت سلطاني
است ،يعني آنها «از جهت صوري داراي ساخت قدرت دوجانبه (نهادهاي مشاركت عمومي مانند پارلمان و احزاب
و  ) ...هستند وليكن در واقع ساخت قدرت يكجانبه دارند ،بهاين معنا كه در وراي نهادهاي صوري ،مركز قدرت
()44
واحد و گروه واحد تصميم گيرندهاي وجود دارد».
از آنجا كه هر رهبري ،بدون برخورداري از حمايتهاي وسيع اجتماعي نميتواند صاحب قدرت شود و در حفظ
آن بكوشد ،فرمانروايان نظامهاي سلطاني هم مستثني بر اين قاعده نبوده و قاعدت ًا با حمايتهاي مشخصي بر
سركار میآيند .آنگونه كه لينز و شهابي مطرح ميكنند« :فرمانروايان نظامهاي سلطاني نخستينبار ،با حمايت
()45
گروههاي كام ً
ال مشخصي بهقدرت ميرسند» .اما آنها هيچگونه تالشي جهت حفظ حمايتهاي اوليه خود نكرده
و بلكه تعمداً سعي در قطع آن حمايتها ميكنند ،چرا كه بهدليل ماهيت شخص محورانه اينگونه حكومتها و
رهبران آنها ،آنچه اهميت دارد بهوجود آمدن حس بينيازي ،حتي بینیازی از ائتالف با گروههاي موجود در جامعه
مدني است ،و بدینترتيب است كه« :با سلطاني شدن نظامها ،آنها بسياري از حمايتهای اجتماعي اوليهشان را از
()46
دست میدهند و بهگونهاي فزاينده بر تركيبي از ترس و پاداش متكي میشوند» .البته فرمانرواي سلطاني در ضمن
اينكه بهحذف گروههاي حامي اوليهاش ،مبادرت ميكند سعي در يافتن گزينههاي مناسبتر جهت جايگزين نمودن
حمايت طرد شدهاش كرده و بهاين ترتيب ،سه گروه حامي ــ دو گروه از داخل كشور و يك گروه از خارج از كشور ــ
حول محور اقتدار شخصي خود ايجاد ميكند كه عبارتند از:
 )1اعضای خانواده و دوستانش كه بهاعتقاد لينز و شهابي پايگاه اجتماعي نظامهاي سلطاني محدود بههمين
دسته افراد است و از آنجا كه وفاداري و حمايت اين افراد از منافع خصوصي ناشي ميشود و نه از اصول
غيرشخصي كه توسط قشر ،گروه يا طبقه اجتماعي ،تدوين شده باشد ،لذا نميتوان آنها را در يك گروه
مشخص با يك ساخت ،هدف ،ايدئولوژي و غيره جاي داد و يا اينگونه مطرح كرد كه آنها پايگاه اجتماعي
گستردهاي را تشكيل ميدهند.
 )2دومين گروه حاميان را ،افراد ساكن در منطقه بومي و محل تولد فرمانرواي سلطاني تشکیل ميدهند كه
بهنظر ميرسد علت حمايت آنها ،اقدامات رفاهي پدرساالرانهاي است كه براي آنها انجام داده است.
 )3دسته دیگر حاميان فرمانرواي سلطاني ،يك قدرت خارجي است كه بهاعتقاد آنها عمدت ًا امريكا است .آنها
()47
معتقدند« :رهبران نظامهاي سلطاني حمايت يك ابرقدرت را جانشين پايگاه قدرت داخلي ميكنند».
بنابراين كام ً
ال مشخص شد كه فرمانروايان سلطاني با وجودي كه تالش بسیاری زياد جهت یافتن جايگزينهاي
مناسب و در عين حال وسيعي براي مشروعيتدهي و حمايت از نظام خود میکنند ،اما با اين حال نيروهاي جايگزين
اگر بتوان عنوان پايگاه اجتماعي را بهمجموعه آنها نسبت داد ،پايگاه اجتماعي محدودي را تشكيل ميدهند.

شهره جاللپور ،شیوا جاللپور

 3ـ  5ـ سرمايهداري تحريف شده
سرمايهداري عبارت است از ،رژيمي اقتصادي كه اقتصاددانان آن را صورت يك نظام بخشيدهاند.
از جمله مهمترين ويژگيها و شاخصههاي يك نظام سرمايهداري ميتوان بهموارد زير اشاره كرد :مالكيت خصوصي
وسائل جمعي توليد و توزيع ،حضور پررنگ رقابت آزاد و جستجوي سود پولي از واحدهاي كار و توليد .مؤسسات
و واحدهاي سرمايهداري بهتوليد براي مبادله ميانديشند؛ اتحاديههاي كارگري رو بهگسترش میرود؛ مهمترين
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انگيزه فعاليتهاي اقتصادي ،كسب سود بيشتر است ،مهمترين عامل تنظيمكننده نظام ،رقابت واحدهاي توليدي با
يكديگر و بخش اعظم نيروي كار در استخدام كارفرمايان غيردولتي است.
سرمايهداري با ايجاد يك بازار در كل اقتصاد ملي معين و در سطح بين الملل ،تمام سدها و موانع در راه مبادله
را در هم شكسته و زمينه و چارچوبي براي گسترش و افزايش تقاضا و بازده توليدي فراهم میكند ،درخصوص نقش
دولت در اين سيستم ميتوان گفت ،دولت در بازار نقشي بسيار محدود دارد و بهعبارتی میتوان گفت «انحصار
حفظ و تضمين اشكال مالي حاكم توسط دولت ،مستلزم دفاع از منافع طبقه حاكمه سرمايهدار كه با توجه بهنفس
()48
مالكيت خصوصي موجود در اين جوامع بهوجود ميآيند و متحدان بينالمللي آن است».
بنابراين میتوان دريافت كه منظور لینز و شهابی از سرمايهداري تحريف شده ،آن شكل از سرمايهداري است
كه اين ويژگيها در آنها نقض و يا بهگونهاي تحريفشده در جامعه اعمال ميشوند .بهعنوان مثال ،بهباور همگان»
()49
انباشت اوليه ،نقطه آغاز سرمايهداري بهشمار میرود» ،با اين وجود از آنجا كه «نظام سلطاني مسئوليتپذيري و
()50
پيشبينيپذيري را تضعيف ميكند ،مانع انباشت پيوسته سرمايه میشود».
از جمله مهمترین ويژگيهاي این نوع خاص از سرمایهداری را میتوان بهموارد زیر اشاره کرد:
 )1استفاده شخصگرايانه از قدرت براي مقاصد اساس ًا خصوصي فرمانروا و همدستانش ،بهاين معنا كه كشور
همچون ملك خصوصي بزرگي اداره ميشود كه در آن مرزهاي بين خزانه عمومي و ثروت خصوصي فرمانروا
مبهم بوده و وي بههمراه همدستانش ،منابع مالي عمومي را آزادنه تصاحب ميكنند ،انحصارهاي سودآور
ايجاد و هدايا و پاداشهايي از بخش خصوصي طلب ميكنند .بهاين ترتيب اغلب از گروههاي ممتاز بهرهكشي
ميشود ،چرا كه زمينداران ،بازرگانان ،سرمايهداران خارجي و  ...با پرداخت پول و رشوه بهنظام،آرامش خود
را خريداري ميكنند.
 )2مؤسسات اقتصادي فرمانروا با دولت قرار داد منعقد میسازند و فرمانروا اغلب بهشيوهاي خاصگرايانه نسبت
بهپيروان و رعاياي خود سخاوت نشان میدهد.
 )3غالب ًا خانواده فرمانروا در غنایم سهيم هستند.
 )4اقتصاد تابع مداخله قابل مالحظه حكومت است ،اما اين مداخالت كمتر در ارتباط با طرحي كالن براي
انباشت پيوسته سرمايه است و تنها هدف اصلي از مداخالت دولتي ،بيرون كشيدن منابع و استفاده از آنها
در جهت اهداف خود است .عمدت ًا مداخالت در حوزه اقتصاد توسط نظامهاي سلطاني ،از طريق كنترل بر
خدمات اساسي ،مالكيت انحصاري كاالهاي حياتي ،پشت پا زدن بهقراردادها ،ضبط و مصادره آشكار اموال
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و دارايي مردم صورت ميگيرد .با مداخله فرمانروا در زندگي اقتصادي ،فرصت كارآفرينان و سرمايهگذاران در
بازار مخدوش ميشود ،چرا كه ممكن است فرمانروا آنها را از دسترسي بهبازار محروم سازد و يا اينكه،
منابع عمومي را بهمؤسسات اقتصادي خود يا وابسته بهدوستانش اختصاص دهد و بدینترتيب بهحذف بسياري
از كارگاهها و مؤسسات اقتصادي كوچك و  ...اقدام كند.
« )5كوشش فرمانروايان جهت عقالني كردن فعاليتهاي اقتصادي با هدف بهحداكثر رساندن منافع اقتصادي
()51

خود ،كه اين امر منجر بهپيدايش حوزههاي كوچك عقالنيت ميشود».
بنابراین ميتوان گفت ،از آنجا كه نظامهاي سلطاني ،از يك طرف فاقد توانایی توسعه نهادهاي ضروري
براي اقتصادی پويا و پيچيده هستند و از طرف ديگر ،بهعلت شخصگرايي حاكم بر نهادها و حوزههاي مختلف
جامعه و عدم وجود حقوق مالكيت مطمئن و باثبات ،عالوه بر اينكه سرمايهگذاري توليدي درازمدت غيرممكن
میشود و چارچوب نهادي و قانوني الزم براي حل تعارضها و اجراي قراردادها ،شكل نميگيرد ،حتي با وجوديكه
()52
«دورههايي از رشد اقتصادي قابل مالحظه» در برخي نظامهاي سلطاني مشاهده ميشود ،وليكن «اين رشد
()53
مشروعيت فرمانروا را افزايش نميدهد».

 )4علل شکلگیری نظامهاي سلطاني در نظريه خوان لينز و هوشنگ شهابي

لينز و شهابي پس از اينكه بحث پيرامون ويژگيهاي نظام سلطاني را بهپايان میرسانند ،فصل ديگري را در نظريه
خود گشوده و سعي در ريشهيابي علل پيدايش اينگونه نظامها در جوامع ميكنند .آنها در اين راستا بهسه ويژگي،
عوامل ساختاري كالن ،عوامل سياسي نهادي و عامل رهبري اشاره میکنند.

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 8بهار و تابستان 1387

 4ـ  1ـ عوامل ساختاري كالن
آنها در این حوزه ضمن تفكيك قائل شدن ميان عناصر داخلي و خارجي ،عوامل ساختاري كالن را بهدو زيرمجموعه
تقسيم ميکنند :شرايط اجتماعي ـ اقتصادي،جو بينالملل (بحران حاكميت) و سپس در درون هركدام از اين
زيرمجموعهها ،بهشناسايي اجزای و عناصر ريزتري همت ميگمارند كه در ادامه بهشرح آنها خواهیم پرداخت.
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 4ـ  1ـ  1ـ شرايط اجتماعي
آنها در مباحث خود مطرح ميكنند که «تثبيت و تداوم نظامهاي سلطاني تا اندازهاي نيازمند نوسازي حمل و
نقل و ارتباطات و نيز نوسازي سازمانهاي نظامي و پليس و برخي ادارات كشوري ،تأمين منابع مالي براي حفظ
حكومت و جلوگيري از تهديد آن است .انزواي تودههاي روستايي ،فقدان آموزش و فقر آنها ،احتما ًال براي تأمين
اطاعت منفعالنه آنها از روي ترس همراه با حقشناسي بهخاطر اقدامات رفاهي پدرساالرانه اتفاقي كه با كمي
()54
توسعه امكانپذير میشود ،الزم است» .بنابراین درميیابيم كه بيشترين تأكيد ،در بازسازی سه حوزه حمل و نقل
و ارتباطات ،سازمانهاي نظامي ،بوروكراسی و بررسي جامعهشناختي روستاهاست.

شهره جاللپور ،شیوا جاللپور

 4ـ  1ـ  2ـ شرایط اقتصادی
این دو برخالف وبر كه براي عوامل اقتصادي در نظامهاي پاتريمونيال اهميت زيادي قایل نبود ،معتقد بهاهميت
فوقالعاده اين فاكتور براي ايجاد ،تثبيت و تداو م نظامهاي سلطاني هستند .از آنجا كه انجام اصالحات در حوزه
اجتماعی نيازمند منابع درآمدی قابل اتکایی است كه بهدولت اجازه اينگونه سرمايهگذاريها را بدهد ،لذا نقش این
عوامل پررنگ ميشود .این دو ضمن تفكيك كشورها بهدو دسته كشورهاي كوچك با بازارهاي كوچك داخلي و

كشورهايي با ساختارهاي پيچيدهتر ،منابع مالي هركدام را بهشرح زير برمیشمرند:
بازارهاي كوچك داخلي بهاين معناست كه درجايي كه حقوق گمركي يكي از منابع مهم پولي است ،كنترل سياسي
ميتواند از طريق گمركات ،گسترش يابد .در جوامع پيچيدهتر ،نظامهاي سلطاني تنها هنگامي شانس بقا دارند كه
بتوانند از «منابع قابل مالحظهاي استفاده كنند كه بهوسيله بخشهايي توليد ميشود كه بهنيروي كار صنعتي بزرگ
و طبقه كارفرما ،دستگاه اداري مدرن ،شهرنشيني ،گسترش آموزش و پرورش و  ...نياز ندارد  ...منابع طبيعي كه
بهآساني قابل بهرهبرداري و توليد آنها در دست يك يا چند مؤسسه با سودهاي كالن است ،ميتوانند منابع مالي
()55
چنين نظامي را فراهم سازند» .آنها بهمنبع مالي ديگری نیز اشاره ميكنند و آن «مقادير عظيم كمك يا وامهاي
()56
خارجي است كه ميتواند مشوق فساد باشد ،بهويژه اگر كمك بيقيد و شرط باشد».
بنابراين درمييابيم كه شناسايي اينگونه فاكتورها در حوزه داخلي و خارجي ،حكايت از اين نكته دارد كه
اينگونه منابع ميبايست داراي خصلتهايی همچون ،عدم نيازمندي بهسرمايهگذاريهاي كالن ،سهولت در
ن بهانحصار در آوردن و بازدهي سريع همراه با عايدات و سودآوري باال ،باشند.
استيالی سلطان بر آن منابع ،امكا 
بنابراين لينز و شهابي در حوزه مسائل اقتصادي بهشناسايي و بررسي سه فاكتور نایل آمدهاند :انحصارات دولتي
در جوامع ساده با بازارهاي كوچك محلي ،انحصارات دولتي در جوامع پيچيدهتر و وامها و كمكهاي خارجي كه
ميتواند مشوق فساد باشد .با توصيف اين شرايط ميتوان دريافت تنها گزينه مناسب براي ظهور و رشد اين نظامها،
جوامع بينابيني است.

دانشنامه حقوق و سیاست
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 4ـ  1ـ  3ـ جو بينالملل (بحران حاكميت)
حاکمیت بهمعناي برتر است و آن را «نفي هرگونه رادع يا تبعيت» و «قدرت صدور اوامر بالشرط» تعریف میکنند.
سه مفهوم اختيار وضع و اصالح قوانين برحسب نظام قانوني كشور ،قدرت سياسي و اخالقي دولت از آن جهت
كه قدرت قانوني در قلمرو خويش بهشمار ميآيد و استقالل سياسي و قضايي يك جامعه سياسي را ميتوان براي
اين اصطالح در نظرگرفت .بنابراین مهمترين ويژگيهاي حاكميت عبارتست از :اقتدار برتر ،مقاومتناپذير ،مطلق و
مهارنشدني كه بيشترين اختيارات قانوني در حوزه قانونگذاري واجراي قوانين را بر عهده دارد .بهعالوه از استقالل،
خودمختاري و اقتدار حكومتي در امور داخلي وخارجي نسبت بهاقتدار حكومتي كشورهاي ديگر برخوردار است.
لينز و شهابي چنین مطرح میکنند که «يكي از ويژگيهايي كه در بيشتر موارد بررسي كرديم و در آن اشتراك
داشتهاند ،اين است كه در سراسر تاريخ معاصرشان ،استقالل آنها مبهم بوده و اغلب مورد احترام همسايگان قدرتمندتر
()57
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()58

قرار نداشتهاند .بنابراين از نظر توسعه سياسي اين حكومتها بحرانهاي حاكميت مداومي را متحمل شدهاند».
در نتیجه ميتوان دريافت كه اينگونه كشورها اسم ًا داراي استقالل ولي در عمل يا بهصورت مستعمره و يا
نيمهمستعمره در حوزه قدرت كشورهاي قدرتمند قرار داشتهاند و يا در راستاي منافع آنها ،گام برمیداشتهاند و
مهمترين ويژگيهاي اين كشورها عالوه بر بحران حاكميت كه بهنوعي معلول شرايط حاكم بر كشورهاي مذكور
است ،شامل موارد زير میباشد:
الف) قرار گرفتن در مناطق حساس استراتژيكي كه كشورهاي قدرتمند را عالقهمند بهبررسي اوضاع آنها
ميكند.
ب) پررنگ بودن بحرانها و بيثباتيهاي داخلي که زمينههاي مساعدی جهت حضور يك يا چند قدرت برتر
در صحنههاي مختلف کشور فراهم ميآورد.
ج) تعقیب سياست نيروي سوم با هدف مهار رقابت قدرتهاي مستقر پيگيري میشود و عمدت ًا همراه با پرداخت
هزينههايي گزاف امكانپذير میشود كه بهصورت امتيازات ويژهاي كه ساير قدرتهاي حاضر در كشور فاقد
آن هستند ،جلوه ميكند و بهاين ترتيب ضمن درهم شكسته شدن حس مشاركت بر پايه احترام متقابل بين
دول ،بحران حاكميت موجود در كشور تشديد شده و بر همين اساس آنها ضمن برقراري رابطه مستقيم
ميان عامل بيثباتي داخلي و مداخالت خارجي ،بهاستنتاج ،شكلگيري نظام سلطاني ،سوق مييابند .بهاعتقاد
آنها «بيثباتي داخلي نخست شرايطي را ايجاد ميكند كه مداخله قدرتهاي خارجي را آسانتر ميسازد ،سپس
مداخله خارجي بهپيدايش نظامهايي منجر میشود كه حمايت خارجي را جانشين تشكيل ائتالف داخلي
()59
ميسازند و ممكن است بهنظامهاي سلطاني تبديل شود».
در خصوص چگونگي پيدايش گرايشات سلطاني مطرح میکنند که «گرايش سلطاني زماني پديدار ميگردد
كه قدرتي خارجي در پي سلطه بر كشوري است ،اما ميخواهد از اشغال مستقيم آن كشور خودداري كند ،آنگاه
فرمانرواي نظام سلطاني بهتضمينكننده منافع قدرت خارجي تبديل ميشود .بهعبارت ديگر ،اين عقبنشيني قدرت
خارجي است كه بهپيدايش نظام سلطاني كمك ميكند ،چون قدرت خارجي بهدنبال خود ،دستگاه اداري و بهويژه
()60
نظامي نسبت ًا مدرنيزهاي بر جاي ميگذارد كه بهفرمانروا امكان میدهد تا قدرت را در دست خود متمركز سازد».
بهعالوه مطالعات این دو نشان میدهد كه همه نظامهاي سلطاني در حوزه منافع غرب ظهور كردهاند و عمدت ًا
از حمايت و همراهي كشور امريكا بهره بردهاند كه البته اين حمايت بههمراه خود ،باعث كسب امتيازات ويژهاي
براي امريكا در كشور مورد حمايتش میشد كه ساير كشورها از آن امتيازات ويژه ،بيبهره بودهاند.
آنها در ادامه ضمن تعديل نظریه خود ،يادآور میشوند كه «امريكا بهخودي خود بهدوام حكومت فرمانروايان
نظامهاي سلطاني عالقهمند نبود ،بلكه بهحفظ ثبات و وضعيتي بهطور كلي موافق با امريكا تحت حاكميت
()61
دولتهاي نيرومند عالقه داشت» .بنابراين بحران حاكميت كه از طرفي نشأت گرفته از شرايط داخلي كشور
است ،بهتشديد بحران در ساختار كالن جامعه منتهي ميشود و با عميقتر شدن ضعفها و آشكار شدن ناكارآمدي
ساختارهاي موجود در كشور ،زمينههاي ذهني كافي جهت رشد انديشه ضرورت ايجاد تغييرات در ساختارها توسط
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يك دولت قوي و كارآمد را مهيا ميسازد.

 4ـ  2ـ  1ـ فروپاشي دموكراسي حمايتگرا
همانگونه كه از عنوان اين نوع دموكراسي برميآيد ،توزيع گسترده حمايتها در سطح جامعه ،مدنظر است،
بهطوريكه تمامي گروهها ،احزاب ،اقشار و طبقات جامعه از اين حمايتها برخوردار ميشوند .بهاين ترتيب طبقات
و احزاب حامي دولت ،متعدد ،متنوع و متكثر هستند كه بهدليل برخوردار شدن يكسان گروههاي مختلف از
امتيازات دولتي ،همگي بهيك اندازه و بهطور برابر در كارها و امور كشور مشاركت كرده و از نتايج اين مشاركت
بهيك اندازه بهرهمند ميشوند.
1. Almond & Powell
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 4ـ  2ـ عوامل سياسي نهادي
در فرهنگ الروس نهاد بهمعناي «عمل تأسيس و استقرار يا مجموعه قواعد موضوعه در جهت خرسند كردن
()62
منافع جمعي ،دولت ،پارلمان ،قيموميت ،مرور زمان و  »...است .و دورژه آنها را «گونهاي از الگوهاي روابط انساني
كه ارتباطات مادي و واقعي بر اساس آنها ،قالبگيري ميشود و از همين منبع است كه خصيصه ثبات ،تداوم و
همگني بهخود ميگيرند و بدينسان از روابطي كه بيرون از هر الگوي ساختي كه اتفاقي ،فناپذير و تغيير يابندهاند،
()63
تميز داده ميشوند» ،میداند.
مهمترین ويژگيهای نهادها عبارتند از :تأسيسي بودن و داراي هدف ،كاركرد و ضرورت بودن .نهادها يك
ساخت واحد محسوب میشوند که مهمترين هدف آنها تأمين نيازهاي انساني در جامعه است .هانتينگتون ضمن
تأکید بر فرآیند نهادسازی معتقد است «براي نگهداشتن سامان اجتماعي  ...رهبر با اقتدار چارهجويي كند و از اين
()64
طريق ،سطح اشتراك اجتماعي را ميان نيروهاي اجتماعي گوناگون ،باال برد» .آلموند و پاول 1گروههاي نهادي
را جزو زيرمجموعههاي گروههاي رسمي قرار ميدهند .گروه رسمي «گروهي است كه از لحاظ تشكيالت ،نسبت ًا
()65
بزرگ ،از لحاظ اعضای بسيار زياد و از بابت روابط اعض با يكديگر كام ً
ال خنثي و بيطرفانه» است و گروههاي
نهادي شامل ادارات و مؤسسات دولتي ،مجالس قانونگذاري ،بوروكراسيهاي نظامي و احزاب سياسي در
كشورهاي جهان سوم ميشوند كه براي ایفای نقشهاي خاصي بهوجود آمدهاند ،ليكن منافع و اهداف ديگري
را نیز تعقيب ميكنند.
()66
لینز و شهابی معتقدند كه «نظامهاي سلطاني ،مجموعه نهادهاي ويژهاي ندارند» ،البته شايد منظور آنها اين
باشد كه در چنین نظامهایي ،نهادها از انجام كار ويژهها ،كاركردها و ضروريتهايي كه آنها را بهوجود آوردهاند،
منحرف شده و تبديل بهمجموعهاي میشوند كه تنها در اختيار فرمانروا ،برنامهها و اهداف موردنظر او قرار ميگيرند
و بنابراين دامنة قدرت و سلطه شخص فرمانروا بهدرون نهادهاي موجود در جامعه هم كشيده ميشود .آنها اشاره
ميكنند كه «دو مسير منتهي بهنظامهاي سلطاني ميشود و اين دو مسير فروپاشي دموكراسي حمايتگرا و انحطاط
()67
نظامهاي غيردموكراتيك است».
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بنابراين مهمترين ويژگيهاي يك سيستم دموكراسي حمايتگرا را ميتوان بهصورت زير برشمرد:
 )1حاكم بودن سيستم چندحزبي بهمعناي واقعي آن يعني ،بهرهمند بودن هر حزب از يك ايدئولوژي ،كه عالوه
بر مشخص كردن اصول و برنامهها ،مبنايي جهت رقابت با ديگر ايدئولوژيهاي حزبي فراهم ميآورد و براي
اينكه هر حزب بتواند در رقابتهاي انتخاباتي پيروز شود ،ضمن استمداد طلبيدن از ايدئولوژي حزبي خود،
سعي در تدوین برنامههايي میكند كه منجر بهجذب بيشترين تعداد حاميان شود .بنابراين پيروزي هر حزب
در انتخابات ،از يكسو منوط بهتوزيع منشوروار منابع ،امكانات ،امتيازات  ...جامعه بهصورتی که بيشترين تعداد
و گستردهترين طبقات جامعه را دربرگيرد و ازسوي ديگر ،بسيج بيشترين تعداد و گستردهترين طبقات موجود
در جامعه جهت حمايت از حزب موردنظر خود فراهم میشود.
 )2ازآنجایی که قدرتيابي هرحزبی منوط بهجذب بيشترين ميزان طبقه حامي است ،بنابراين حذف حمايت
هواداران بهسقوط حزب حاكم و قدرتيابي حزبي كه در اين زمينه موفقتر عمل كرده است منجر خواهد
شد .بدینترتیب از يك طرف ،شرايط جهت فرآيند گردش نخبگان مساعد میشود و از طرف ديگر پيروزي
در انتخابات يك امر نسبي تلقي میگردد و از آنجا كه صحنه سياست شاهد آمدوشدهاي مكرر احزاب متعدد
و متنوع است ،امكان اينكه منابع دولت بهصورت انحصاري در اختيار يك حزب قرار گيرد و ساختار قدرت
شخصي شود ،کاهش خواهد یافت.
لينز و شهابي معتقدند «در يك دموكراسي حمايتگرا ،براي پيروزي در انتخابات ،حمايت و امتيازات بايد
()68
بهطور گسترده توزيع شود» .بنابراين يك نكته قابل اهميت اين است كه امكان ظهور گرايشات سلطاني ،حتي در
كشورهايي كه داراي سابقه قبلي سياست دموكراتيك و اداره بهشيوهاي دموكراتيك بودهاند هم ،وجود دارد.
آنها چنین مطرح میکنند «بهنظر ميرسد كه ديكتاتوريهايي كه پس از فروپاشي دموكراسي حمايت گرا
بهوجود ميآيند ،گاهي گرايشهاي سلطاني نشان ميدهند .ميتوان گفت كه در این حالت تعداد حاميان بهيك
()69
حامي كاهش يافته است» .از اين جمله لينز و شهابي می توان ،چند نكته را استخراج كرد:
 )1از آنجا كه از حضور يك حامي صحبت شده ،ميتوان چنين نتيجه گرفت كه نظامهاي سلطاني كه جايگزين
دموكراسي حمايتگرا ميشوند سعي در حفظ ظاهر و سيماي حكومت پيشين داشته و امكان فعاليت احزاب
غيردولتي باقي میماند .بنابراین ضمن ايجاد انحطاط نهادي ،پيروزي حزب حاكم مبني بر توزيع گسترده
امتيازات و حمايتها نبوده و بهعلت سلطه دایمي حزب دولتي ،منابع بهانحصار حزب حاكم درآمده و هرچه
بيشتر ،شخص محوري در اداره امور تشويق میشود.
 )2احزاب اين نظامها هيچگونه پايبندي نسبت بهايدئولوژي حزبی از خود نشان نميدهند ،بنابراین «برچسبهاي
حزبي ،تفاوتهاي ايدئولوژيكي را نشان نميدهند و كانديداها اغلب وابستگي خود را پيش از انتخابات
()70
تغيير ميدهند».
 )3يكي از نتايج عدم پايبندي احزاب اينگونه نظامها بهايدئولوژي حزبي ،پررنگ شدن نقش اشخاص در
حزب است كه نهايت ًا موجب ميشود كه سياستهاي حمايتگرايانه بر پايه وابستگيهاي شخصي متمركز
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شود و بدینترتیب يكي ديگر از نشانههاي انحطاط نهادي ــ آسيبپذيرشدن نظام قانوني در برابر تغييرات
متغير حزبي و دستكاري از باال ــ آشکار میشود.
 )4نشانه دیگرانحطاط نهادي هنگام بررسي وضعيت كوبا مشخص شد»،فسادگستردهاي كه با حكومت دموكراتيك
()71
همراه بود ،بهحمايت اوليه قابل مالحظه از كودتاي  1925باتيستا و مخالفت آشكارا اندك با آن شد».
از آنچه گذشت مشخص گردید كه يك نظام دموكراتیک هم ميتواند دچار انحطاط نهادي شود .انحطاطات
نهادي كه در اين حوزه مورد توجه قرار گرفت ،شامل مواردي همچون ،كاهش تعداد حاميان بهيك حامي،
آسيبپذير شدن نظام قانوني ،فراهم شدن زمينههاي مساعد جهت دستكاريهايي از باال ،از بين رفتن امكان
گردش نخبگان و عدم پايبندي احزاب بهايدئولوژي ،حضور فساد در ساختارهاي حكومتي ،در مركز توجه قرار
گرفتن اشخاص بهجاي ايدئولوژيها در جلب حمايت ،بهگونهاي كه حتي واگذاري امتيازات بهحاميان هم با نام
شخص برجسته در حزب صورت خواهد پذيرفت و ...
 4ـ  2ـ  2ـ انحطاط نظامهاي غيردموكراتيك
لينز و شهابي جهت سهولت در بررسي اين زيرمجموعه اقدام بهريزتر كردن آن بهدو بخش جزیيتر نموده و
آنگاه بهبررسي نقش آنها و چگونگي وقوع انحطاط نهادي در هركدام كه منجر بهسلطاني شدن آنها ميشود،
پرداختهاند.
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 4ـ  2ـ  2ـ  1ـ انحطاط رژيم اقتدارگرا
در اینگونه نظامها «نفع عمومي توسط حكومت تعريف ميشود .درگير شدن افراد در سياست بهعنوان پديدهاي
مشكوك يا براندازي طلب نگاه ميشود .نقش حكومت بهطور اساسي محدود بهمالياتبندي ،سياست خارجي و ...
()72
است .در امورخصوصي ،شهروندان بدون دخالت دولت بهدنبال سعادت خود هستند» .بهاءالدین پازارگاد نیز معتقد
است «اين فلسفه نقطه مقابل آنديويدوآليسم ــ اصالت فرد ــ است .در اين فلسفه و سيستم حكومتي ،آزادي فردي
هم از حيث تئوري و هم ازحيث عمل ،هم در ظاهر و هم در باطن كام ً
ال تحتالشعاع اتوريته و قدرت دولت قرار
()73
گرفته و در اين نوع حكومت معمو ًال قدرت متمركز در دست يك گروه معدود و كوچك پيشوايان است» در جاي
ديگري به «افزايش ناگهاني قدرت رئيس دولت كه عم ً
ال كاركردهاي رئيس حكومت را نيز اعمال ميكند ،سلب
حقوق و اختيارات پارلمان ،تضعيف نهادهاي مبارز و فشار اجتماعي كه ميتوانستند بر سياست حكومتي اعمال نفوذ
كنند ،تغيير و تطبيق نظام انتخاباتي با نيازهاي رژيم مبتني بر زور شخصي ،استفاده از رفراندوم بهمنظور ايجاد اين
()74
توهم كه بين مردم و رئيس دولت يگانگي وجود دارد».
برخی رژيمهاي اقتدارطلب را در  8مدل پرسوناليسمو ،ديكتاتوري ،ديكتاتوري قانوني ،سلطنت ،كائوديسمو،
()75
كيش فردي شوروي التيفونديسمو و نظام يك حزبي شناسایی کردهاند.
مهمترين ويژگيهاي این نظامها عبارتست از :حاكميت متمركز يك فرد يا يك گروه كوچك ،بهاين ترتيب
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تصميمات مراجع قدرت ،جايگزين تكنيكهاي تصميمگيري از راه بحث عمومي و رأي دادن ميشود؛ عدم وجود
محدوديتهاي واقعي و قانوني بر سر راه قدرت؛ اقتدارحاكم «الزام ًا يا معمو ًال منشعب از رضايت دولت نيست ،بلكه
()76
از كيفيتي ويژه ،فره غيرمعمول شخصي يا دانش خاصي سرچشمه ميگيرد كه پنداشته ميشود در اختيارآنهاست».
بنابراين منبع مشروعيت این رژيمها ،منابعي غيردموكراتيك است که از طريق منابع ماوراء اجتماعي ،قانون
الهي ،قوانين كلي تاريخ طبيعت و يا ويژگيهاي كاريزما ،تأمين ميشود .در اين شيوه حكومتي «حاكمان خواهان
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اطاعت ترديدناپذير محكومان هستند» ،از همينرو سركوب هر نوع گرايشي كه مخالف با گفتمان حاكم باشد ،با
شدت اعمال ميشود» .نبود حزب يا وجود حزبي ضعيف ،بسيج تودهها ،فقدان ايدئولوژي خاص ،حكومتي محدود،
()78
كثرتگرايي محدود و غيرمسئول» از دیگر ویژگیهای اینگونه از نظامهاست.
لينز و شهابي نظامهاي اقتدارگرا را بهدو دسته سنتي و مدرن تقسيم نموده و در درون هركدام اقدام بهشناسايي
انحطاط نهادي كردهاند .آنها بهسه مصداق براي رژيم اقتدارگراي سنتي اشاره ميکنند :چين پيش از دوران مدرن،
غرب و ايران پس از دوران مشروطيت .در خصوص چين چنين مطرح ميكنند كه «پس از مرگ امپراتور ،زنان
حرمسرا و خواجگان وابسته بهآن اغلب بهاعمال قدرت ميپرداختند؛ در حالي كه جانشين صغير امپراتور ،تحت
()79
قيمومت زنان بود» .بنابراين تغيير در مكانيسمهاي تصميمگيري و وارد شدن افراد ديگري غير از پادشاه (امپراتور)
بهاين حوزه ،نشانهاي براي انحطاط نهادي نظام اقتدارگراي در نظر گرفته شده كه راه را براي شكلگيري يك
نظام با گرايشات سلطاني ،هموار كرده است.
در مورد غرب ،انحطاط نهادي اینگونه شکل گرفته است که «اصل ارشديت مانع ظهور گروههاي رقيب
درباري گرديد كه فرمانروايان را بر تخت مينشاندند و كساني كه بدينسان بر تخت سلطنت مينشستند از آن پس
()80
بههيچكس اعتماد نميكردند و بهيك فضاي عدم امنيت دوام ميبخشيدند».
انحطاط نهادي نظامهاي اقتدارگراي مدرن ــ دوره دوم باتيستا (58ـ )1952در كوبا و حكومت دوواليه در
هائيتي ( 86ـ )1971ــ اینگونه صورتبندی میشود که «گاهي با گذشت زمان غيرنهادينه ميشوند و فرمانروايان
()81
دزدتر و فاسدتر» .البته بهجز رواج فساد و دزدي در نهادهاي موجود در جامعه ميتوان از ،بياعتنايي بهقانون اساسي
موجود در كشور و غفلت در محافظت از شبكه حمايتي و در نتيجه ،از دست دادن قسمت اعظم حاميان نیز بهعنوان
دیگر نمودهای انحطاط نهادي در نظامهاي اقتدارگراي مدرن اشاره کرد ،آنها از الگوي «سلطاني شدن بهتأخير
افتاده» نیز یاد میکنند .اينگونه نظامها در اواخر حكومت فرانكو در اسپانيا ،سالهاي پاياني زمامداري برژنف در
شوروي و سالهاي پاياني حكومت بورقيبه در تونس مشاهده شده است .آنها چنین مطرح میكنند كه»چون شمار
بسيار اندكي از نظامهاي غيردموكراتيك ،از قوانين ثابت و پذيرفته شدهاي براي تنظيم جريان انتقال قدرت از يك
فرمانروا بهفرمانرواي ديگر هستند ،بدينسان رهبران اقتدارگرا اغلب بسيار فراتر از مرحلهاي كه ميتوانند بهشيوهاي
()82
مؤثر بهاعمال قدرت بپردازند ،در مسند قدرت باقي ميمانند».
مشخصههای انحطاط نهادي اينگونه بهتأخير افتاده سلطانيسم عالوه بر مسئله فقدان مكانيسمهايي جهت
انتقال قدرت که منجر بهركود و انفعاالتي ميشود كه رهبر اقتدارگرا را ناگزير بهحفظ جايگاه رهبري خود میکند،
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شامل افزايش نفوذ سياسي اعضای خانواده اين حاكمان پير و آلتدست واقع شدن آنها بهگونهاي كه اقدامات
و تصميمات در راستاي منافع اين گروهها باشد ،افزايش گرايشهاي مرتبط با فساد خانواده پادشاه ،افزايش
تصميمات خودسرانه اطرافيان پادشاه و در نهایت افزايش ميزان بياعتنايي و عدول از قوانين شناخته شده جامعه و
در يك كالم ،انحراف از هنجارهاي حاكم بر جامعه میشود .البته آنها «پافشاري بر رهبري جمعي بهجاي رهبري
()83
شخصي و دورههاي زمامداري محدود با انتخابات رياستجمهوري در ميان نظاميان» را بهعنوان موانعي پيشروي
شكلگيري این نوع از سلطانيسم مطرح میکنند.

 4ـ  3ـ عامل رهبري
در قرن هفدهم ،شكسپير در نمايشنامه شب دوازدهم نوشت« :برخي بزرگ زاده ميشوند؛ برخي بزرگي را بهدست
()88
ميآورند و بهبرخي ،بزرگي تحميل ميشود» .تعمق در اين جمالت قصار بيانگر آن است كه دستیابی بهمقام
رهبری ،بستگي بهعواملي همچون ،كنش متقابل بين ويژگيهاي شخصي و شرايط اجتماعی ـ سياسي دارد.
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 4ـ  2ـ  2ـ  2ـ انحطاط رژيم توتاليتر
توتاليتاريسم بهآن دسته ايدئولوژيها و انديشههاي سياسي ،مذهبي ،اخالقي و  ...گفته ميشود كه هيچگونه مرزي بين
()84
زندگي جمعي و فردي قایل نبوده و خود را مجاز بهدخالت در تمام شئون زندگي حتي جنبههاي خصوصي آن ميداند».
برژينسكي آن را نظامي معرفي ميكند كه در آن «رهبري تمركز يافته يك جنبش نخبگاني ،ابزارهاي پيشرفته قدرت
سياسي را با اين قصد بهكار ميگيرد كه تمامي جمعيت بر اساس برخي فرضهاي ايدئولوژيك دلبخواه كه از سوي
()85
رهبري اعالم ميشود ،در يك جو وحدت كالم ،يك انقالب اجتماعي همهجانبه را بهثمر رسانند».
بنابراین در این رژيمها شاهد ویژگیهایی چون پررنگ بودن گرايش و مشرب تمركز و تجمع شديد اقتدار؛
حضور يك حزب فراگير واحد و يك ايدئولوژي رسمي؛ حضور يك نظام كنترل پليس دهشتزا؛ كنترل مركزي
اقتصاد از راه هماهنگي ديوانساالرانه همه سازمانهاي تجاري ،که یکی از معضالت آن این است که «پس از
آنكه تمام امور دولتی و هر فعاليتي تابع ايدئولوژي شد ،خطايي كه در يك فعاليت اقتصادي پيش آيد ،يك خطاي
()86
ايدئولوژيكي هم بهحساب میآيد» و  ...هستیم.
در نظريه لينز و شهابي داليل انحطاط نهادي در اینگونه رژیمها تنها در يك قالب بیان شده است« :كودتاي
سال  1968حزب بعث ،نظامي تكحزبي با ايدئولوژي مشخص ایجاد کرد كه از بسياري جهات ميتوان آن را
نظامي توتاليتر ناميد .با وجود اين در دهه  90خويشاوندان صدام حسين ،مواضع مهم بسياري را در دولت اشغال
()87
كردند و برخي از آنها بهشدت غرقه در فساد بودند ،كيش شخصيتي پيرامون صدام حسين پديد آمده بود».
بنابراين مهمترين مصداقهاي موجود در اين نظريه ،حضور خويشاوندان پادشاه در سازمانهاي دولتي ،ودخالت آنها
درحوزههاي اقتصادي و ..است كه ضمن منحط ساختن دستگاهها و نهادهاي حكومتي ،زمينههاي مساعد جهت
شكلگيري نظام سلطاني را فراهم ميآورند.
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اگرچه افالطون بيان ميدارد «رهبر سياسي نقش ناخداي كشتي را بازي ميكند .همانگونه كه ناخدا ،كشتي را در
درياي ناآرام بهساحل امن هدايت ميكند رهبر نيز نظام سياسي را در شرايط آشفتگي بهسوي اهداف خاص رهبري
()89
ميكند» ،البته هميشه رهبران سياسي تأمينكننده سعادت در جامعه نيستند و همانگونه كه جرج برناردشاو در
«نمايشنامه انسان و ابرانسان» خاطر نشان ميسازد با اينكه ناخدا ميخواهد كشتي را بهسالمت بهمقصد هدايت
كند ،ممكن است با صخره برخورد كند يا حتي نتواند كشتي را روي آب نگ ه دارد.
ويژگيهاي رهبر سلطاني از دید لينز و شهابي عبارتست از «بنيانگذاران نظامهاي سلطاني معمو ًال تحصيالت
محدودي دارند ،از زمينههاي خانوادگي حاشيهاي برخاستهاند و تحرك صعودي آنها معمو ًال بهنظر ميرسد که
از طريق مجاري اتفاقي رخ داده است .آنها معمو ًال زيركاند ،اما اخالق ًا بيپرنسيب ،بياعتماد و كينهجو بوده و
اغلب توانايي حيرتانگيزي در دروغ گفتن و آميختن با زنان دارند .افزون بر لذتپرستيشان ،آنها اغلب تمايلي
()90
بهبيرحمي شخصي نشان میدهند» .البته این دو در كنار همه اين عوامل ،همچون ماكياولي ،عنصر تصادف را از
نظر دور نداشته و مطرح ميكنند كه «با توجه بهاينكه ظهور رهبري با بسياري از اين ويژگيها در صحنه امري
()91
ساختاري نيست ،باعث ميشود كه نتوان عنصر تصادف را در بر آمدن او ناديده گرفت» .بنابراين لينز و شهابي در
سه حوزه تمركز كردهاند :ويژگيهاي ساختاري خانواده رهبر ،ويژگيهاي فردي و رواني رهبر و نقش عامل تصادف
در قدرتيابي رهبر.
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همانطوري كه از بررسی این نظریه مشاهده میشود ،اين نظريه بهرهمند از چندین ویژگی مثبت است که
فهرستوار بهمرور آنها خواهیم پرداخت .در این نظریه ضمن توجه بهعوامل كالن (اقتصادي ـ اجتماعی ـ نهادي
و بينالمللي) بهعوامل خرد (نقش رهبر) نیز توجه شده است .چندعلتي بودن و یا بهعبارتی دیگر چندمتغیری بودن
این نظریه از دیگر ویژگیهای مثبت این نظریه است ،چرا که مانع از جبرگرايي و پيمودن راه افراط و تفريط در
خصوص نقش يك فاكتورخاص ميشود .همچنين اين نظريه در برگيرنده چند دسته نظريههاي مطرح شده در
گذشته است .در اين نظريه ضمن توجه بهعوامل اقتصادي ـ اجتماعي ـ توجه بهساختار روستا و ( ...كه مورد توجه
نظريهپردازان شيوه توليد آسيايي بود) بهنقش عوامل خارجي و وابسته بودن دولت بهنيروهاي حامي خارجي (كه
مدنظر جان فوران ،شاپور رواساني و فرد هاليدي بود) هم اشاره كرده و خود نیز دو فاكتوردیگر ــ نقش رهبري و
عوامل نهادي ــ بهآنها افزوده و سپس از تلفیق این متغیرها موفق بهصورتبندی چارچوب خاصی جهت شناسایی
ساختار حاکم بر جوامع شده است .بهعالوه بررسی متغیرهای انتخاب شده توسط آنها بیانگر این نکته است که با
توجه بهشرایط حاکم بر کشورهای جهان سوم ،بهراحتی قادر بهتعمیم این الگو بهتمامی این دسته از کشورها هستیم
و بنابراین اطالق عنوان عام و جهان شمول بهاین الگو برخالف بسیاری از الگوها ،با کمترین اشکال روبهرو خواهد
بود .چرا که در كشورهايي كه پويش تكامل اجتماعي و اقتصادي را بهطور طبيعي طي كردهاند ،تأثيرگذاري بافت
اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي جامعه بر ساخت و ماهيت حكومت حاكم ،ملموستر است در حالي كه در جوامع
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جهان سوم كه بهداليل مختلفي از روند توسعه سياسي و اجتماعي عقب ماندهاند ،ماهيت حكومت را نميتوان تنها
براساس ساخت و بافت اجتماعي يا اقتصادي با شرايط داخلي و يا فقط براساس شرايط خارجي تجزيه و تحليل
كرد ،بلكه تلفيقي از مجموعه عوامل داخلي و خارجي ،تعيينكننده شكل و ماهيت حكومت در اينگونه جوامع
است نكتهاي كه با ظرافت خاصي در اين نظريه مورد توجه قرار گرفته است .رويكرد دولت محور این نظریه كه
مستقيم ًا آسيبشناسي دولت مدرن را مورد توجه قرار داده ،از دیگر مزایای آن بهشمار میآید؛ بهعالوه نسبيگرايي
يكي از مهمترين ويژگيهاي نظريهپردازي لينز و شهابي است ،چرا كه آنها از هيچ عاملي بهعنوان مهمترين يا
تأثيرگذارترين فاكتور ياد نميكنند بلكه ،براي استثناها هم ،هميشه جاي خالي ميگذارند .البته جدای از ویژگی
مثبت این مسئله ،این امر میتواند هميشه يك راه فرار آشكار و چندين راه فرار مخفي براي گريز از انتقادات و
ايرادات منتقدان براي این نظریهپردازان باز بگذارد.
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