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السمطة عند ماكس فيبر
د .حنان عمي عواضة

ممخص البحث

جامعة بغداد  /كمية اآلداب قسم الفمسفة
hanan.awada21@yahoo.com

تعد السمطة ظاىرة اجتماعية اىتم بيا اإلنسان منذ القدم من سقراط وأفالطون مرو اًر بيوبز ولوك و

ماكس فيبر والى عصرنا ىذا  ،لكن  ،ىذا االىتمام يختمف من عصر إلى آخر  .والسمطة تعرف ضمن مفيوم
أو طابع واحد وىو مفيوم " التسمط ألشخاص عمى مجموعة من األفراد بحكم أنيم أقوياء جسدياً أو عقمياً .اىتم

ماكس فيبر بجميع أنواع السمطات منيا البيروقراطية وىي التي كان يؤيدىا  ،وىي السمطة التي تشكل أسس

اإلدارة الصناعية أو التجارية ألي دولة  ،وىذه السمطة ىي التي تحل محل السمطان المميم أو التقميدي  ،وىذه
السمطة ىي في خدمة المجتمع ككل  ،وىي أفضل سمطة لممجتمعات المعاصرة – حسب رأيي فيبر .قسم فيبر

السمطة إلى ثالث هي :السمطة العقالنية  :وىي التي تستمد شرعيتيا من القانون  ،وفي الدول الحديثة

الديمقراطية  ،يمارسونيا وفقاً لمقانون .السمطة الكارزمية  :وىي التي كان ليا االىتمام األكبر بعدما طرحيا
ماكس فيبر  ،وىي السمطة التي يقودىا شخص غير عادي "خارق" يممك صفات كارزمية حقيقية أو وىمية .أما
السمطة التقميدية  :إذ تعتمد ىذه السمطة عمى اإليمان بالتقاليد المتوارثة من الماضي  ،وىي مرت بمراحل في

البداية سادت فكرة أن اهلل سبحانو ىو مصدر السمطة  ،ثم تحولت إلى سمطة العائمة الواحدة الحاكمة  ،ثم رئيس

القبيمة ،والممك  ،واألمير .

تمهيد :

إن أفكااار ماااكس فيباار( ) 1291 – 1681 ( Max Weber )1وت ارثااو العممااي كشااف

عاان أىميااة ىااذا العااالم وتنااوع نظرياتااو االجتماعيااة ،ويعااد ماان أباارز عمماااء االجتماااع األلمااان وأن
آرائو تدخل في عدة جوانب من العموم اإلنسانية كعموم التاريخ  ،والسياسة  ،واالقتصاد  ،والفمسافة

 ،واإلدارة  ،واألخالق  ،والادين  .وماا تتصاف باو أفكاار فيبار الد ارساات التحميمياة المقارناة لمقضاايا
المطروحة لممعالجة  .وركزت عمى قضايا ومشكالت العصر الذي عاش فيو  ،فباذلك عبارت عان

ظروف عصره بصورة واقعية  .باإلضافة إلى ذلاك فنناو قاد عاالي كثيار مان القضاايا التاريخياة فاي

القرون الوسطية عن طرياق مانيي التحميال التااريخي – المقاارن  " )9( .وبالتأكياد تعتبار تحمايالت

فيباار لمساامطة ماان جانااب  ،ود ارسااتو الشااييرة عاان األخااالق البروتسااتانتية ( )3وروح ال أرساامالية ماان
جانب آخر  ،أىم النقاط المرجعية اليامة  ،التي تبمورت فييا شخصية فيبر كعالم اجتماع سياسي
 ،ييدف لتفسير المجتمع الذي يعيش فيو )1(".

إن مانيي مااكس فيبار السوسايولوجي يعاد نموذجااً مازج باو البحاث اإلجتمااعي بالسياسااة ،

وح اااول توظي ااف مف اااىيم عم اام اإلجتم اااع لخدم ااة المجتم ااع  ،وك ااذلك ك ااان دائما ااً يا اربط ب ااين العم اام
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والسياسااة  ،أي بين النموذج المثالي لمعالم والنموذج المثالي لرجل السياسة وخصوصااً فاي تحميماو

ألنواع السمطات )5( .

إن روح ال أرس اامالية الت ااي وص اافيا م اااكس فيب اار تع ااد تج اال م اان تجمي ااات العقالني ااة  ،وى ااذه

العقالنيااة عنااد ال أرساامالية أثاارت فااي اقتصاااد ال أرسااماليين بصااورة رئيسااة  ،وبيااا تميااز ال اارب فااي
تقدميم الصناعي  ،بشكل يختمف تماماً عن كل أشكال اإلقتصاد والتكنولوجيا األخرى )8( .

وكان " في كتاباتو منساقاً وراء إعجابو بالنظاام ال أرسامالي وبالعقالنياة التاي تحكماو معتبا اًر

أياه طريق الخالص الوحيد ألي مجتمع يطمب التقدم والتحضر )7( .

كبير عمى الدراسات االجتماعية في ألمانيا  ،فقد كاان يعاد " نباي القومياة "
أثر اً
كان لفيبر اً

األلمانية  ،وكان تأثيره أيضاً خارج ألمانيا .

درس فيباار القااانون  ،إال أنااو لاام يرغااب فااي تاادريس القااانون  ،فعماال أسااتاذاً لالقتصاااد فااي

جامعة فرايباورج  ..وكاان يرغاب جاداً فاي الد ارساات االقتصاادية التاي اتخاذ منياا موضاوعاً لرساالتو

في الدكتوراه  ،إذ درس فييا نظام الشركات التجارية في العصور الوسطى  )6( .إال إن إسياماتو

غمب عميياا البحاث فاي عمام االجتمااع االقتصاادي  ،وذلاك ظيار واضاحاً فاي تحميالتاو عان تااريخ

االقتصاد العام  .وكان ىذا االتجاه سائداً في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشارين مان جاناب
عمماء االجتماع في ذلك الوقت )2( .

" وبعاد تحمياال فيباار لوسااائل وأساااليب قياااس إنتاجيااة العماال ماان أىاام التحماايالت التااي ياربط

فييا بين إسياماتو اىتم أيضاً في عمم االجتماع االقتصادي وعمم االجتماع الصناعي )11(".

وىك ااذا ف اانن فيب اار ق ااد رك ااز عم ااى تحمي اال رأس الم ااال ف ااي التق اادم االجتم اااعي واالقتص ااادي

واالسااتخدام العقالنااي لالقتصاااد الخاااص والعااام  .وقااد انتقااد االقتصاااد االشااتراكي ألنااو يعماال عمااى

إضااعاف دوافااع العماال  ...وان االقتصاااد المخطااط لااو والااذي تعتمااد عميااو الماركسااية  ،فننااو يواجااو
بمشكمة التوزيع .

ويرى فيبر أنو " ال يوجد خارج ال رب  ،أي أثار لتنظايم عقالناي لمعمال  ،فمان بااب أولاى

أن توجد إشتراكية عقالنية " )11 ( .

وكان فيبر في شبابو متأث اًر بالفمسفة الماركسية  ،لكناو فيماا بعاد توجاو إىتماماو إلاى فمسافة

نيتشة ( ) 19في إرادة القوة  )13 (.وأصبح ناقداً شديداً  ...لمفكر الماركسي واألنظمة اإلشتراكية
والتيارات المحافظة بصورة عامة .

وممااا يااذكر أن كتابااات فيباار جاااءت معاص ارة أو الحقااة فيم اا بعااد لكتابااات ماااركس إذ "

وضع فييا كيفياة اختالفاو ماع كثيار مان القضاايا التاي طرحياا ( مااركس ) ( )11وال س ايما قضاايا

مثل الدين  ،والصراع الطبقي  ،واإلغتاراب ( ، )15واالياديولوجيا  ،ويجايء ىاذا االخاتالف نتيجاة

توسااع فيباار لد ارسااة األديااان السااماوية واألرضااية فااي الوقاات نفسااو  ،لتوكيااده عمااى أىميااة الاادين فااي
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د ارسااة وتفسااير الظ اواىر والحياااة االجتماعيااة المختمفااة  )18( ".إذ ذكاار فيباار فااي أحااد كتبااو  ،أن
التوتر الاذي يحصال باين كال ديان جدياد وباين الاديانات الموجاودة فاي كال مجتماع  ،وياذكر التاوتر
ال ااذي حص اال ب ااين ال اادين اإلس ااالمي وال ااديانات الكتابي ااة والجاىمي ااة والوثني ااة  ،وأيضا ااً ب ااين ال اادين
واإلقتصاد والسياسة والفن  ...وىكذا .

ولكن من أىم تحميالتو تحميمو لمتوتر بين الدين واإلقتصاد  ،وكان بسابب إىتماماو الشاديد

بالجانااب اإلقتصااادي  ،وذلااك فااي د ارسااتو الشااييرة فااي كتاااب بعن اوان " األخااالق البروتسااتانتية –

وروح ال أرس ا اامالية "  .ى ا ااذا التحمي ا اال ياق ا ااوم عما ااى تافساي ا اار التوت ا اار ال ا اامالزم لسا ا ااموك رجا اال األعما ااال
(البروتستانتي)  ،وكيف أن زىد رجل الدين يمنعو من التمتع الشخصي في أموالو )17(.

عامة :
معنى ّ
السمطة بصورة ّ

تعد السمطة ظاىرة اجتماعية اىتم بيا اإلنسان مناذ القادم إلاى عصارنا الحاضار  ،ولكان ،

ىذا االىتمام يختمف من عصر إلى آخر .

ويمكاان تعريااف الساامطة بصااورة عامااة بأنيااا القاادرة عمااى ممارسااة بعااض الوظااائف لخدمااة

نظام إجتماعي ما بالمجمل )16 (.

وىي أيضاً " قدرة وحدة إجتماعية في تنظيم جماعي عمى ضامان تنفياذ اإللت ازماات عنادما

تكااون ىااذه اإللت ازمااات قااد أكتساابت صاافة الشاارعية  ،لكنيااا تعباار عاان أىااداف جمعيااة بحيااث يعاقااب
من يمتنع عن القيام بيا  ،وب ض النظر عن الييئة التي توقع العقاب " )12 (.

والسمطة تعرف ضمن طاابع أو مفياوم واحاد ىاو مفياوم التسامط ألشاخاص عماى مجموعاة

ماان األفاراد بحكاام أنياام أقوياااء جسادياً أو عقميااً  .وقااد عرفيااا كثياار ماان عمماااء االجتماااع والفالساافة

وأيضاً السياسيين واىتموا بيا باعتبارىا ظاىرة حيوياة وىاماة تخاص حيااة كال فارد فاي المجتماع .

والقول  :إنو يمكن لمجتمع أن ينشأ دون سمطة يعد قوال غير مقبول .

والسمطة " واقعة إجتماعياة سياساية يصاعب تعريفياا بسابب صافاتيا المتعاددة  .وقاد كانات

ظاىرة السامطة منذ أقدم العصور حتى الوقت الحاضر موضع عنايااة واىتماام المفكارين والفالساافة
 ،ومع ذلك فال يوجد تعريف متفق عميو من قبل الجميع " ) 91( .

لقد بدأ االىتمام بالسمطة بشاكل واضح منذ أكثر نصف قارن تقريبااً  ،وكانات تعارف باسام

" الضببط اججتمباعي " يارى دور كاايم  )91( Durkheimإن السامطة تعاد ضارورية وال باد منياا
لتحقيق التوازن واالستقرار داخل البناء االجتماعي  ،فيي جازء ال يتجا أز مان أي نظاام اجتمااعي .

ويعتبر أن النظام ىو السمطة في ممارستيا  ،ذلك ألن السمطة تالزم البناء االجتماعي وال تنفصل

عنو )99(.
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وإلن السمطة كانت مقدسة حتى لدى المجتمعاات البدائياة مان خاالل تقديسايا لمطاوطم فاي

أستراليا وىذه القدساية تجعل أفراد العشايرة يقبمون بسامطة المقدس أو الطوطم مان أحال حيااة دائماة
 ،خوفاً من العدم .

والساامطة ظاااىرة طبيعيااة فااي كاال المجتمعااات س اواء أكاناات بدائيااة  ،أو حضااارية  .وفك ارة

العاايش دون ساامطة ىااي  ،فااي الحقيقااة  ،فك ارة طوباويااة " خياليااة "  .والساامطة ىااي أكثاار قاادماً ماان
ظاااىرة الدولااة  ،والساايطرة الطبيعيااة لاابعض األف اراد عمااى بعضاايم ا خاار ىااي أساااس التنظيم ااات
والعالقات اإلنسانية والتطور البشري .

وأيض ااً " ليساات الساامطة مفيوم ااً – داللي ااً جزئي ااً  ،إنمااا الساامطة حالااة شاامولية – كميااة .

بصااي ة أكثاار دقااة  ،الساامطة بنيااة حاممااة  ...لجميااع العالئااق اإلنسااانية الممكنااة ساواء فااي مسااتوى
الفرد مع ذاتو  ،أو في مستوى الجماعات والمجتمعات  ،أو في مستوى طرائق التعبير " )93 ( .

وكمما ازداد وعي اإلنسان شعر بوجود السامطة فاي كال فئاة اجتماعياة  ،متطاورة أو بدائياة

 .فيناااك ساامطة العائمااة ( األبويااة )  ،وىناااك ساامطة فااي المدرسااة وبالتااالي الخضااوع إلااى األواماار
والتعميمات .

وق ااد شا ا مت فكا ارة الس اامطة الفالس اافة الكب ااار أمث ااال " س ااقراط " و" أفالط ااون " و" ل ااوك " و

"ىوبز " وغيرىم  ،كما ش ل الموضوع عمماء االجتماع في القرن العشرين وأبرزىم "ماكس فيبر" .
" والساامطة فااي عالقتيااا باإلنسااان ال تعتباار دعامااة لمحياااة األخالقيااة فحسااب  ،باال تعتباار

الحياااة األخالقيااة ذاتيااا  ،إذ تقااوم بوظيفااة رئيسااة فااي تكااوين السااموك والشخصااية بصاافة عامااة " (.
)91

وعموماً ىناك خالف بين العمماء حول تحديد معنى السمطة  ،فمنيم من قاال إنياا (القاوة)

 ، Powerأو قوة إرغام  ، Forceومنيم من قال أن أساس السمطة ىو ( العقل ) .Reason

وكذلك قيل أن السمطة ىي التنسيق الضروري بين الحكام والمحكومين .

ويمكن اإلشارة إلى أبساط وصاف لمسامطة كماا ياأتي  " :ىنااك عالقاات غيار متسااوية فاي

المجتمع  ،فيناك الحكام والقابضون عمى السمطة وىنااك المحكاومين ن كماا ىنااك اإلدارة اليرمياة
التي من ضمنيا يسيطر الحكام عمى المحكومين )95(".

والسمطة ىي بمثابة عنوان اإلحترام والتقديس ألي نظام أو فرد أو أي طبقة إجتماعية .

السمطة عند ماكس فيبر :
تعريف ّ

يعرف ماكس فيبر السامطة أو السايادة  " :بأنياا ناوع مان القياادة التاي تعمال إليجااد طاعاة

أو ائتمااار عنااد أشااخاص معينااين  )98( ".وان فيباار قااد قساام أناواع الساامطات عمااى أسااس السااموك
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االجتماااعي منيااا  ،فيناااك ساامطة العااادات والتقاليااد فااي المجتمااع  .وقااد تكااون الساامطة عمااى أسااس
عاطفي بسبب إعجاب الجماىير بالقائد أو الزعيم فيتبعونو بشاكل ال شاعوري  .وقاد يكاون أساسايا

التفكير والتعقل  ،وذلك من خالل إقناع الناس بشرعية وامكانية صاحب السمطة .

وكذلك يعرف فيبر السمطة عمى " أنيا ضرورة إلزامية في التنسيق بين فئتين  ،بمعناى أن

ىن ا اااك مص ا ااد اًر معينا ا ااً يعط ا ااي أوام ا اار مح ا ااددة تف ا اارض عم ا ااى مجموع ا ااة معين ا ااة م ا اان األش ا ااخاص

طاعتيا")97(.

وعموم ااً " فقااد ظياارت تحماايالت فيباار لمساامطة كااأي ظاااىرة اجتماعيااة نابعااة ماان بناااءات

اجتماعي ااة  ،اقتص ااادية  ،وديني ااة ،وم اان خ ااالل ربطي ااا بالس ااياق المجتمع ااي األكب اار  .ول اام تنس ااحب
تحميالتو بشكل واسع بقدر ما كانت مركزة عمى توضيح العالقة بين القوة والسمطة )96(".

ويرى ماكس فيبر أن " اإلرغام " ىو الذي تتميز بو السمطة  ،وىناك بعض من المفكارين

المسممين يؤكدون ىذه المساألة إذ يارون أن السامطة العادلاة ىاي السامطة الرادعاة لممجتماع  ،ونجاد

ىذا أيضاً عند بعض المفكارين ال اربيين أمثاال ىاوبز  ،وىيجال فالدولاة أو السامطة عنادىم ماا ىاي

إال غاياة وىااي التااي تكااون نيايااة المطاااف  )92( .وان فكارة اإلرغااام عنااده تااتم عاان طريااق النظااام
البيروقراطي لممجتمع  ،والذي عن طريق البيروقراطية يفرض السمطة في المجتمع المعاصر .

اطية Bureaucracy )22( :
السمطة البيروقر ّ
ّ

يقصااد ماااكس فيباار بالساامطة البيروقراطيااة ساايطرة اإلدارة والتااي تؤلااف مجااال الحكومااة أو

الخا اادمات العاما ااة  .وتشا اامل األعما ااال األىميا ااة  ،والتجاريا ااة  ،والصا ااناعية  ...فالبيروقراطيا ااة ىا ااي

السمطة التي تشكل أسس اإلدارة الصناعية أو التجارية )31(.

لقد قام فيبر بتحميل التنظايم البيروق ارطاي باعتبااره شاكل مان أشاكال التنظايم االجتمااعي ،

فا ااي نظا ااام الدولا ااة الرسا اامي وغيا اار الرسا اامي  ،وىا ااو نا ااوع ما اان اإلدارة القا ااائم عما ااى أسا اااس التا اادرج
التصاعدي ،بمعنى أن المؤسسات الحكومية باألخص تتصف وظائفيا بالتسمسل اليرمي .

وكااان تحمياال فيباار لمبيروقراطيااة يعتمااد عمااى عماال األجي ازة الوظيفيااة أو الرس امية لمدولااة .

وان ىااذا الجياااز البيروق ارطااي مساايطر عميااو بواسااطة الق اوانين والتعميمااات اإلداريااة  .وأيض ااً وجااو
فيباار " اإلنتباااه إلااى الخطاار الماثاال فااي خضااوع الجياااز اإلداري البيروق ارطااي العقالنااي – بساابب

عقالنيتو – لمسمطة المتفوقة الالعقالنية " )39( .

" لقا ااد غا اادت ظا اااىرة البيروقراطيا ااة مفرطا ااة فا ااي حجميا ااا وفا ااي ميا اادان اختصاصا اااتيا فا ااي

المجتمع ااات الص ااناعية  .وك اارد فع اال لي ااا ب اارزت ظ اااىرة تشخص اان الس اامطة عن ااد ت ااولي المس ااؤولية
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شا ا اخصيات فا ااذة ليا ااا ما اان البصا ااير وبعا ااد النظا اار ما ااا يجعميا ااا تتجا اااوز اإلج ا اراءات البيا ا اروقراطية
الامقننة"() 33

والبيروقراطيا ااة الناضا ااجة تنما ااو وتتقا اادم بصا ااورة واض ا احة فا ااي المجتمعا ااات األكثا اار نما ااواً ،

كالمجتمعااات األوروبيااة الحديثااة ساواء كااان ذلااك فااي إدارة الدولااة  ،أم فااي القطاااع الخاااص  ،وىااذه
البيروقراطيااة موجااودة فااي الاادول ال أرساامالية عمااى وجااو الخصااوص  .إنيااا الشااكل العقالنااي السااباق

لمساايطرة وذلااك بفضاال قوتيااا المحكمااة وثباتيااا  ،وتشااددىا  ،ونظاميااا  ،فالساامطة البيروقراطيااة ليااا
قدرة صارمة وحاسمة لمتنظيم اإلداري ولمموظفين بصورة عامة )31( .

ويرى أيضاً أن " البيروقراطية ىي التدريجية التي تحل محل السامطان المميام أو السامطان

التقمياادي  ،وذلااك عناادما يصاابح اإلقتصاااد أو الحكومااة أو التربيااة والتعماايم أو العسااكرية  ،أو أيااة
مؤسسة أخرى في المجتمع ذات بنية " )35( .

ويعتق ا ااد فيب ا اار أن الس ا اامطة البيروقراطي ا ااة بي ا ااذه الص ا ااورة تختم ا ااف عم ا ااا ك ا ااان متبعا ا ااً ف ا ااي

اإلمبراطوري ا ااات القديم ا ااة الشا ا ارقية والجرماني ا ااة ( األلماني ا ااة )  ..وغيرىم ا ااا  ،فق ا ااد ك ا ااان الح ا اااكم أو

اإلمب ارطااور ىااو الااذي ياادير شا اؤون الدولااة بواس ا اطة أعوانااو الا امخمصين وأن يا احدد لياام واجباتيا ام .

()38

" ولعاال ماااكس فيباار ىااو خياار ماان بحااث فااي فمساافتيا  ،وتحاادث فااي نظميااا  ،ونبااو إلااى

ضاارورتيا  ،فالوظااائف المكتبيااة التااي تشااكل التنظاايم البيروق ارطااي وظااائف متخصااص وفااي خدمااة

المجتمااع ككاال  ،والعماال اإلجتماااعي فااي حاجااة دائم ااً لحفااظ الوثااائق والماادونات الخاصااة بااأمور
الناس والدولة "  )37( .وغيرىا من األعمال وكل ذلك يقوم بيا الموظفون واإلداريون .

لقااد أشارنا فااي البدايااة أن ىناااك نسااق أو نظااام ماان العالقااات العميااا والاادنيا إذ إن الوظااائف

تتاادرج حسااب نس اق معااين  ،ويكااون ال ارئيس ىااو المشاارف عمااى أعمااال الااذين ىاام أدنااى منااو فااي

المسا ااؤولية والسا اامطة  .وفا ااي مثا اال ىا ااذا النظا ااام اإلداري البيروق ارطا ااي يسا ااتطيع الما ااوظفين الا ااذين
يتعرضون إلى مشاكل من رفع الشكوى أو استئناف القا اررات لادى مان ىام أعماى مانيم منصاباً فاي

درجااة الوظيفااة  .وان اإلدارة الحديثااة تعتمااد عمااى خب اراء أو أكفاااء لاادييم ميااارة وقاادرة لش ا ل ىااذه
الم اركااز  ،وخاصااة بالنساابة لمم اركااز الفنيااة التااي تتبااع اإلدارة )36( .إن " عظمااة  ،فيباار تكماان فااي

كونااو وضااع أسااس البيروقراطيااة  ، ...وبحااث فااي كيفيااة تركيااز الساامطة المالزمااة لممنصااب ويبااين

الساامطة المبنيااة عمااى المعرفااة والتقنيااة  ،أي الساامطة البيروقراطيااة  ،وقااال  :إنيمااا يكونااان الييكميااة
األساسية لمتحميل المعاصر حول مفيومية السمطة السياسية )32( ".
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السمطة عند ماكس فيبر :
أنواع ّ

يرى فيبر أن السمطة ضرورة أساسية إلزامية بين طرفين  ،أي ىناك مصد اًر يعطاي أوامار

تفرض عمى مجموعة معينة من الناس ويجاب طاعتياا  .وال باد مان أن يكاون تناساق باين األوامار

والطاعة  .بمعناى أن الفارد يخضاع برغبتاو وارادتاو إلاى حاد أدناى مان األوامار الصاادرة عان سامطة
معينة  " .فال توجد أي تنظيماات اجتماعياة لام تساتخدم القاوة أو تماارس السامطة  ،بال تعتبار القاوة
والسمطة من أىم مظاىر وجود الدولة  ،وان كانت تختماف طبيعاة ممارساة القاوة  ،باين التنظيماات

القديم ااة والحديث ااة الخ ااتالف طبيع ااة التي ااارات اجتماعيا ااً واقتص ااادياً  .كم ااا تختم ااف أيضا ااً ش اارعية
االعتقاد ولمسمطة وسائميا المختمفة )11(" .

لقااد أوضااح فيباار الساامطة وتعااد نظريتااو فااي الساامطة نظريااة شاااممة وأقاارب إلااى الواقااع ماان

النظريات السابقة  .وىو يعتقد أن أسااس السامطة ىاي الشارعية  ،وبالتاالي فانن لكال سامطة شارعية
خاصة بيا  .وعمى ىذا األساس قال بوجود ثالث سمطات مستمدة من شرعيات مختمفة  " .وىكذا
يعباار مفيااوم الشاارعية عنااد فيباار محك ااً أو بعااداً شااامال لد ارسااة التنظاايم وربطااو باإلطااار السياسااي
واالجتماعي  ،بل يستخدم القوة ليحدد  ...الكفاءة لمقواعد واألوامار  ... ،فتصانيفات فيبار لمسامطة

تعتمد عمى أنواع ومصادر معينة من الشرعية  ،فشرعية النظام تدور حول ناوعين ىماا  :الموافقاة

أو اإلجبار  )11(".وىذه السمطات الثالثة ىي :

القانونية Rational – Legal :
العقالنية –
السمطة
ّ
ّ
ّ -0

فااي البدايااة يمكاان القااول أن ماااكس فيباار يعاارف العقالنيااة عمااى أنيااا " مفيااوم تاااريخي يتضاامن

عالماً كامالً من التناقضات  .وعمينا أن نبحث عن الروح التي ولد منيا ىاذا الشاكل الممماوس

من الفكر ومن الحياة العقالنيين " (  )19ماكس فيبر روح البروتستانتية ص.19-11

و السمطة العقالنية تستمد شرعيتيا من القانون  ،والطاعة  ،والخضوع ىنا لمقانون  ،وفي

الديمقراطي ااة الحديث ااة نس ااتطيع أن نق ااول إن ال ااذين يمارس ااون الس اامطة يمارس ااونيا وفقا ااً لمدس ااتور .
والشخص الاذي ياأتي إلاى السامطة اساتناداً إلاى قواعاد معيناة ىاو الاذي يمماك الشارعية فاي الحكام ،

وى ااذه القواع ااد ى ااي – كم ااا ذكرن ااا – نص ااوص دس ااتور – إذن ى ااذه الس اامطة " تق ااوم عم ااى االعتق اااد
العقالن ااي الرش اايد  ،والعم اام والتخص ااص  ،وتم ااارس الس اامطة وفقا ااً لمجموع ااة م اان القواع ااد والقا اوانين

المعيارية المحدودة )13( ".

يرى فيبر أن المجتمع ال ربي يتصف بيذه السمطة  .والحاكم ىنا لو السامطة الشارعية فاي

إعطااء األواماار  .والشاخص الااذي يتساامم السامطة اسااتناداً إلاى ىااذه القواعااد يماارس ساامطتو اعتماااداً
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عمى ىذه القواعد غير الشخصية  .ولذلك فنن سمطتو تكون محدودة ترسمو ىذه القواعد من حدود
وقيود ممزمة .

وياارى كااذلك " أن تجريااد الساامطة ماان طابعيااا الشخصااي ىااو الااذي نقاال أوروبااا ماان مرحمااة

الناظام اإلقطااعي إلى مرحمة الدولة – األمة بش اكميا الدياامقراطي بعاد أن مارت الممكياات المطمق اة"
)11 (.

إن انتقااال المجتمااع ماان المجتمااع التقمياادي إلااى المجتمااع العقالنااي – حسااب فيباار – ىااو

ش اايء حتم ااي  ،ولك اان ى ااذا اإلنات ا اقال الت ا ااريخي لحرك ااة المجتم ااع يج ااب أن ي ا امر بالس ا امطة المميم ااة
(الاكارزمياة) )15 ( .

إن السمطان العقالني عنده " ال يقوم عمى مساواة فعمية بين األفراد  ،إال أنو لايس بوساعو

إال التأكيد عمى المساواة التي كان يفتقر إلييا المجتمع االتقميدي " )18 ( .

ويؤك ااد فيب اار بأن ااو م اان الض ااروري الفص اال ب ااين الممارس ااة الرس اامية لمس اامطات المخصص ااة

لمحاكم  ،وبين حياتو الخاصة )17(.

الكارزمية (Charismatic Authority )18
السمطة
ّ
ّ -0

المقصااود بالكارزمااا ىااي الخصااائص والصاافات غياار االعتياديااة "الخارقااة " التااي يممكيااا

شخص معيان سواء كانت صافات حقي اقية أو وىمياة  .وي اعتقد المعجباون بالشاخصي اة الاخارق اة أن"

القائد الكارزمي "  Charismatic Leaderىو مبعوث العناياة اإلليياة  ،ويحقاق الخيارات لشاعبو
وأتباعو  )12( ".وأيضاً يستمد سمطتو من اإلعتقاد الشعبي  ،وىو مميم الشاعب  ،ويحمال صافات
خارقة لمطبيعة  .وعنده قدرات غير اعتيادية  ،يحقق بيا شخصيتو )51( .

" والكارزمااا  ...ىااو النظااام الشخصااي لمقائااد الااذي يممااك اإلليااام والنظ ارة النبؤيااة وال ري ازة

السحرية  .وىي تمك القدرة فوق العادية لمقائد الاذي يحقاق حكماو الشخصاي ويجعال سامطتو ممزماة

 .والتاريخ ال ربي والشرقي مميء بقيادات كارزمية واضحة " )51 ( .

وىي السمطة األسطورية التي تعتمد عمى عبادة الناس وتقديسيم لشخص قائد  .والمجتمع

يخضع لسمطتو الخارقة  ،أو بطولتو مثال  :نابميون وىتمر وغيرىما  .والسامطة الكارزمياة " تقاوم

عمى االعتماد الامطمق لفرد معيان  ،لديو صفات اساتثنائية أو غير عادية  ،تافوق األفاراد ا خري ان
)59( ".

فالسمطة الكارزمية  ،إذن  ،ىي التي تقوم عماى الشاخص الفاذ  ،أي الشاخص الاذي يمماك

صفات خارقة يعتقد بيا األفراد المحكومين  " .فيذه القوة الكارزمياة  ،ىاي ق اوى غياب اية أو قاوى
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طباياعياة  ،وقاد تاتاحقق في تامك الاقاوى الساحرية التي تاكمن في روح الس ااحر .... Magician
)53( ".

فالشاارعية التااي يتمتااع بياا مثاال ى اؤالء األشااخاص ينبااع ماان اعتقاااد المحكااومين  .بصاافات

الحاااكم الخارقااة التااي ال يتمتااع بيااا األف اراد الع ااديون  .فاالعتقاااد بااالقوى السااحرية التااي يتمتااع بيااا
الحاكم التي يظيرىا بواسطة انتصاراتو في الحروب أو بعض اإلنجازات لمناس .

ولكن السمطة بيذه الصافات قاد تتالشاى إذا لام يكان ىنااك برىاان يادعم الصافات الخارقاة

التي يتمتع بيا الحاكم  .وىي سامطة غيار مساتقرة حساب فيبار " بسابب بعادىا عان العمال داخال

المؤساسات  ،ألن سامطان النظام الساياساي وشارعيتو مرت ابطان بش اخص واحاد ىاو الزعي ام المميام "
)51 ( .

والجدير بالذكر إن مصطمح " القائد الكارزمي " عرف بشكل واساع فاي العصار الحاديث،

وىو يطمق عمى كل قائد لو صفات مميزة تميزه عن غيره من القادة السياسيين أو الدينيين أو غير
ذلك )55(. ...

واألمثمااة التااي يوردىااا فيباار عمااى أصااحاب ىااذه الساامطة تشاامل األنبياااء والقااادة المشاايورين

ورؤساااء بعااض األحازاب  .وأحيانااً يكااون " الاازعيم الممياام ىااو ممياام فقااط بالنساابة إلااى األفاراد الااذين
يتأثرون بو ويسيرون عمى خطاه " )58 (.

ولكاان كيااف يظياار ىاؤالء القااادة الكااارزميين فااي المجتمعااات ل ياارى فيباار أن المجتمعااات

العقالنيااة عناادما تماار بأزمااات  ،فالمؤسسااات السياسااية تصاابح غياار قااادرة عمااى القيااام بواجباتيااا

عمااى جميااع األصااعدة  ،عناادىا تظياار زعامااات سياسااية أو دينيااة أو مااا شااابو ذلااك  ،تاادعو إلااى

الت يير واعادة تطوير النظام السياسي من جديد ) 57( .

والس اامطة الكارزمي ااة س اامطة ليس اات مس ااتقرة بس اابب افتقارى ااا لمعم اال المؤسس اااتي  ،والنظ ااام

السياسي أيضااً مارتبط بشاخص واحاد ىاو القائاد الكاارزمي  ،وفاي الوقات نفساو يساتطيع ىاذا القائاد
أن يحافظ عمى تأثيره في الناس ما دام يقوم بننجازات ميمة )56 (.

ويارى فيبار إناو لماا كااان ىاذا الناوع مان السامطة الااذي ال يساتند عماى قواعاد متفاق عمييااا ،

س اواء عاان طريااق عقالنااي  ،أو عاان طريااق تقمياادي  ،وانمااا يسااتند عمااى (اإليحاااء)  .أو مااا يظياار

لمناااس المحكااومين بااأن صاافات الحاااكم صاافات خارقااة  ،لااذا فاانن ىااذا النااوع ماان الساامطة ال يتساام
بالعقالنية  ،بمعنى أن السمطة الكارزمياة ال عقالنياة  )52( . Un Rationalوحتاى أن الشاخص
الرئيس أو القائد نفسو " يعتقد أنو يدعو إلاى تأدياة رساالة ماا  .إن أساسايا إذن ىاو انفعاالي ولايس

عقمياً  ،ومن جراء ذلك أن كل القوة التي تعطى ىي لمثل ىذه الفعالية  ،تعتماد عماى الثقاة  ،التاي
ىي في األعم األغمب عمياء متعصبة )81( ".
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التقميدية Traditional :
السمطة
ّ
ّ -3

تعتماد ىااذه الساامطة عمااى اإليمااان فااي " التقالياد "  ،وتقديساايا  ،وتااأتي شاارعية ىااذه التقاليااد

من إيمان أكثر الناس في المجتمع بقدسية النظاام وقوتاو فاي السايطرة كماا ورثياا مان الماضاي " .
وىي تقوم عمى االعتقاد بقدسية التقاليد القديمة المتوارثة  ،وشرعية السمطة فييا  ،كما إنيا تساتمد

مكانتيا االجتماعية من األفراد الذين يتمتعون بالسمطة )81(".

وفي فترة من فترات التاريخ الماضاي ساادت فكارة أن اهلل ىاو مصادر السامطة  ،وبعاد ذلاك

تطورت ىذه الفكرة وأصبحت السمطة محصورة في عائمة واحدة )89(.

إذن السمطة التقميدية مبنية عمى نوع من االعتقاد بقدساية التقالياد التاي كانات موجاودة فاي

الماضااي س اواء كاناات عمااى أساااس فعمااي أو واقعااي  .فالساامطة األبويااة  ،أي ساامطة األب أو رب
العائمااة عم ااى أفا اراد عائمت ااو ن وس اامطة رئ اايس القبيم ااة ع اال أفااراد قبيمت ااو  ،وس اامطة األمي اار أو المم ااك

التقمياادي الااوراثي ىااي ماان ىااذا النااوع  .ألن الممااك " ماان حيااث أنااو مفااوض ماان اهلل لمحكاام  ،وماان

حيث أنو الذي يسن القانون – فالمفروض أن يستمد ىذا القانون قوتو من السمطة اإلليية ذاتيا –
وعمى ىذا فميس ألفراد الشعب أن يثوروا ضده أو يحاولوا ت ييره ألنو من صنع الممك ظل اهلل فاي

األرض " )83( .

فيااذه الساامطة قائمااة أساسااً عمااى العااادات والتقاليااد واألعاراف المتبعااة منااذ القاادم التااي عمااى

أساسيا قامت ىذه المجتمعاات بمختماف م ارحال نموىاا  .لاذا نجاد السامطة فاي المجتمعاات التقميدياة
في أيدي العائالت الحاكمة  ،أو المجتمعات التي تعباد األبطاال تكاون فاي أيادي " رجال القادر " .

()81

وياارى فيباار " أن التااأثير المباشاار لمساامطان التقمياادي عمااى المجتمااع ىااو إضااعاف مواقااف

ونش اااطات األفا اراد اإلقتص ااادية الواعي ااة أو العقالني ااة  .ألن ااو بحك اام اإلمتي ااازات الت ااي يتص اارف بي ااا

الحكام كيفما يشااؤون ي شاى األفاراد القياام بمباادرات إقتصاادية أو مالياة أو تجارياة لائال يصاطدموا
بمشيئة ىؤالء الحكام " )85 ( .

خاتمة :

يعااد ماااكس فيباار ماان أباارز المفكارين الااذين تكمماوا عاان الساامطة وتأثيراتيااا فااي المجتمعااات

المختمفة  ،ألنو وضع نظرياة ىاماة فاي السامطة وتعريفياا  .وفاي كثيار مان آ ارئاو رباط باين السامطة
والقيم األخالقية في الحياة االجتماعية  ،إنو ركز عمى الدين واألخالق البروتستانتية .
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وأىم ما يقال في ىذا الصدد ىو أن ماكس فيبر قد قدم نظرية واقعية عن السمطة  ،وتعاد

من أفضل النظريات في ذلك الوقات وتختماف عان النظرياات الفمسافية التاي كانات تتصاف بالعقمياة
المجردة في بعضيا  ،وبعضيا ا خر تتصف بالطوباوية .

وعمى الرغم من أن فيبر قد أكد عمى السمطة غير المستقرة أي التي ىي في حالاة صاراع

وتنازع واضطراب  ،لكنو رأى أن السمطة والتي كانت تسمى " بالضابط االجتمااعي " ىاي التاي ال

يمكن ألي بناء إجتماعي الوجود بدونيا .
الهوامش :

 .1مااكس فيبار ’  : Max Weberفيمساوف وعاالم إجتمااع  ،وسياساي ألمااني  ،أتام د ارساتو الثانوياة فاي
ب ارلين فااي الرابعااة عشاار ماان عم اره  .وفااي الخامسااة عشاار كتااب أو مقالااة لااو " تااأمالت فااي خصااائص
درسااتو الجامعيااة  ،واتقاان عاادة ل ااات منيااا
وتطااور وتاااريخ الشااعوب فااي األماام الينديااة الجرمانيااة" .أكماال ا
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أىم مؤلفاتو  " :ىكذا تكمم زرادشت "  " ،إرادة السمطة " " ،ما وراء الخير والشار"  " ،نساب األخاالق " ،
" ىذا ىو اإلنسان " . ....
 .13موسوعة الفمسفة  ،عبد الرحمن بدوي  ،ج ، 9ص . 917
 .11ماااركس  ،كااارل  ) 1663-1616 ( :فيمسااوف ومفكاار إقتصااادي وسياسااي ألماااني  .مؤسااس الشاايوعية
العممية  ،والمادية الديالكتيكية  ،من أشير كتبو " رأس المال " فاائض القيماة "  ،باؤس الفمسافة "  " ،فاي

نقد اإلقتصاد السياسي " .
 .15اإلغتاراب  " :فقااد اعتباار ماااركس الدولااة ذروة اإلغتاراب السياسااي – اإلجتماااعي ،فااالحق لاايس دولااة إنمااا
ىو الالدولة والالطبقات مجتمع الطبقة األحادياة  .لنقال البروليتارياا الطبقاة المطمقاة "  ( .محماد ال ازياد :
الفمسفة وماىية السمطة  .مجمة الفكر العربي  ،عادد  ،31-33ص . ) 91وكاذلك تصابح نتاائي النشااط
البشري مثل منتجات العمل  ،والعالقات اإلجتماعية  ،والسياسية  ،وقواعد األخالق  ،والنظريات العممية
 ،وأش ااكال ال ااوعي اإلجتم اااعي  ، ...وتص اابح غريب ااة عن ااو – حس ااب م اااركس ومييمن ااة عم ااى قد ارت ااو ( .
المعجم الفمسفي  ،ترجمة توفيق سموم  ،ص. ) 16
 .18عبد اهلل عبد الرحمن  ،عمم االجتماع اإلقتصادي  ،ص .31
 .17موسوعة الفمسفة  ،عبد الرحمن بدوي  ،ج ، 9ص . 912

 .16صادق األسود  :عمم اإلجتماع السياسي أسسو وأبعاده  ،دون دار نشر  ،ودون تاريخ  ،ص.23
 .12المرجع نفسو  ،ص.21
 .91المرجع نفسو  ،ص. 65

 .91إميل  ،دور كايم  ،) 1217- 1656( :سوسايولوجي  ،وضاعي فرنساي  ،زعايم المدرساة السوسايولوجية
الفرنسية .
 .99إبا اراىيم أب ااو ال ااار  :عم اام االجتم اااع السياس ااي ،ط  1دار الثقاف ااة لمطباع ااة والنش اار  ،الق اااىرة ،1272،
ص.51
 .93محمد الزايد  :الفمسفة وماىية السمطة  ،مجمة الفكر العربي  ،عدد ،31-33ص.11
 .91ابراىيم أبو ال ار  :عمم اإلجتماع السياسي  ،ط ، 1ص. 55-51

 .95أحمد الخشاب  :التفكير االجتماعي "دراسة تكاممية لمنظرية االجتماعية "  ،دار النيضة العربياة  ،لبناان
 ،بيروت  ،1261 ،ص .555
 .98عبد اهلل عبد الرحمن  :تطور الفكر االجتماعي  ،ص . 376

 .97فريدة أبو عز الدين  :ما ىي السمطة ل مجمة الفكر العربي  ،عدد  ، 31 -33ص .39
 .96عبد اهلل عبد الرحمن  ،عمم االجتماع االقتصادي  ،ص.376
 .92رض اوان الساايد  :المجتمااع والساامطة  ،إشااكالية اإلسااتمرار والوحاادة ،مجمااة الفكاار العربااي  ،عاادد،31-33
ص .5

076

العدد 026

مجلة األستاذ

المجلد األول  0202م  0121هـ

 .31البيروقراطية  :تعني المكتبية  ،أو تركيز السمطة في أيدي جماعات من الموظفين اإلداريين .وسايطرتيم
عمااى نظااام العماال  .وىاؤالء الموظفااون واإلداريااون موجااودون ماان قااديم الزمااان  ،وعباار كاال الحضااارات ،
وا ن ىم الطبقة الوسطى في المجتمع  ،وكمما كبرت الدولة زاد اإلعتماد عمييم إلنجاز األعمال .

 .31أحمد الخشاب  :التفكير االجتماعي  ،ص . 583

 .39ىرباارت ماااركيوز  :فمساافة النفااي  ،ترجمااة مجاىااد عبااد الماانعم مجاىااد  ،منشااورات دار ا داب  ،لبنااان ،
بيروت  ،ط ، 1271 ، 1ص. 931
 .33صادق األسود  :عمم اإلجتماع السياسي أسسو وأبعاده  ،ص .23

 .31ىربرت ماركيوز  :فمسفة النفي  ،ترجمة مجاىد عبد المنعم مجاىد  ،ص .997
 .35صادق األسود  :عمم اإلجتماع السياسي أسسو وأبعاده .26،
 .38أحمد الخشاب  :التفكير االجتماعي  ،ص ص . 583 - 589
 .37عب ااد الم اانعم الحفن ااي  ،المعج اام الش ااامل لممص ااطمحات الفمس اافية  ،مكتب ااة م اادبولي  ،ط ،9111، 3ص
.182

 .36المرجع نفسو  ،ص . 581
 .32فريدة أبو عز الدين  ،ما ىي السمطة ل مجمة الفكر العربي  ،عدد  ، 31 – 33ص . 31
 .11عبد اهلل عبد الرحمن  :تطور الفكر االجتماعي  ،ص . 376
 .11المرجع نفسو  ،والصفحة .

 .19ماكس فيبر  :روح البروتستانتية  ،ترجمة محمد عمي مقمد  ،ص.19-11
 .13عبد اهلل عبد الرحمن  :تطور الفكر االجتماعي  ، ،ص . 37
 .11صادق األسود  :عمم اإلجتماع السياسي أسسو وأبعاده  ،ص .26
 .15المرجع نفسو  ،ص .28

 .18المرجع نفسو  ،ص .26،
 .17أحمد الخشاب  ،التفكير االجتماعي  ،ص . 586
 .16الكارزمي ااة  :تعن ااي إص ااطالحاً  ،الق اادرة عم ااى اجتا اراح المعجا ازات  .وس ااحر ف ااي شخص ااية القائ ااد ي اادفع
الجماىير إلى تقديسو .

 .12عبد اهلل عبد الرحمن  :تطور الفكر االجتماعي  ،ص . 371

 .51إبراىيم أبو ال ار  :عمم االجتماع السياسي  ،ط  ، 1ص . 51
 .51المرجع نفسو  ،ص .88
 .59قباااري محمااد اسااماعيل  :االتجاىااات المعاصارة فااي مناااىي عماام االجتماااع  ،ط  ،1دار الطمبااة العاارب ،
لبنان  ،بيروت  ، 1282 ،ص . 521

 .53المرجع نفسو  ،ص . 521

 .51صادق األسود  :عمم اإلجتماع السياسي أسسو وأبعاده  ،ص .27
 .55إبراىيم أبو ال ار  :عمم االجتماع السياسي ،ط  ، 1ص .51
 .58صادق األسود  :عمم اإلجتماع السياسي أسسو وأبعاده  ،ص .27
 .57المرجع نفسو  ،ص.28
 .56المرجع نفسو .27 ،

077

 هـ0121  م0202 المجلد األول

026 العدد

مجلة األستاذ

. 33  ص، 31 -33  عدد،  مجمة الفكر العربي،  ما ىي السمطة:  فريدة أو عز الدين.52
 منشااورات و ازرة الثقافااة،  ترجمااة تيسااير شاايخ األرض،  عماام االجتماااع عنااد ماااكس فيباار:  جوليااان فرونااد.81
. 912  ص، 1278 ،  دمشق،  سوريا، واإلرشاد القومي

. 371  ص،  تطور الفكر االجتماعي:  عبد اهلل عبد الرحمن.81
. 33  ص، 31 – 33  عدد،  مجمة الفكر العربي،  ما ىي السمطة ل:  فريدة عز الدين.89
. 917 ص، 1281 ،  دار المعارف بمصر،18  نوابغ الفكر ال ربي،  جون لوك:  عزمي إسالم.83
. 33  ص،31 -33  عدد،  مجمة الفكر العربي،  ما ىي السمطة:  فريدة أو عز الدين.81
.28 ص،  عمم اإلجتماع السياسي أسسو وأبعاده:  صادق األسود.85

Power when Max Fiber
Dr. Hanan Ali Awada
University of Baghdad / College of Arts
Department of Philosophy
Abstract
Power is the phenomenon of social care by man since ancient times of Socrates and
Plato through Hobbes and Locke and Max Weber and to our time, but, this interest
varies from one era to another. And power known within the concept or the character
and one which is the concept of "bullying of people on a group of individuals by
virtue they are strong physically or mentally. Cared Max Weber all kinds of
authorities, including the bureaucracy is that he supported, a power that constitute the
foundations of industrial management or business of any State, and this power is that
replace Sultan inspiring or traditional, and this power is in the service of society as a
whole, a better authority of contemporary societies - in opinion Weber. Department
Weber power to for three are: power rationality: which derives its legitimacy from the
law, and in the modern states of democracy, they practice and according to the law.
authority charismatic: They have had the most interest after put Max Weber, a power
that led ordinary person, "supernatural" has recipes charismatic real . As traditional
power: it depends this authority on faith traditions inherited from the past, a passed in
the beginning stages prevailed the idea that God is the source of power, and then
turned to the governing authority of the same family, then chief of the tribe, and the
King and Prince.
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