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 با اقتدار سیاسی ( وادارکردن)قدرت سیاسی

 .تفاوت دارد

اقتدار سیاسی : اقتدار سیاسی بر دو نوع است

و اقتدار سیاسی جایز یا ( موفقیت آمیز)بالفعل 

 (.  حق)مشروع 

 به  مکلفاقتدار سیاسی جایز شهروندان را

 .تبعیت از قانون می کند
 

 



 چهار نظریه دربارۀ سرچشمه های اقتدار

 :سیاسی

 نظریۀ اقتدار الهی؛. 1 

 نظریۀ برتری طبیعی؛. 2 

 نظریۀ کمال خواهانه؛ . 3 

 نظریۀ اقتدار مبتنی بر رضایت. 4 
 



 :سه نوع اقتدار الهی

حاکم خداست. 

 

 

حاکم بشراست اما به نحوی با خداوند مرتبط است. 

 

 

حاکم بشر است اما از حق الهی برای حکمرانی دارد. 



 :بعضی از انسان ها

 

 از سایر انسان ها هستند وبرتر وفراتر به طور طبیعی . الف

 است کهچشمگیر و با اهمیت این برتری آنچنان . ب

بر انسان های فروتر را می حق فرمانروایی به آن ها . پ
 .بخشد



 

کدام یک از موارد زیر را می توان نمونه ای از نظریۀ 

 برتری طبیعی در جهان مدرن به حساب آورد؟ چرا؟
 

 نژاد پرستی. 1

 مردساالری. 2

 هر دو. 3

 هیچکدام. 4
 



 

 اقتدار سیاسی حاکم ناشی از

 ای است که او دارددانش ویژه  

 .  اما حکومت شوندگان ندارند 



 :تمرین شمارۀ سه

کدام یک از انواع دانش به دانشمندان آن حوزه اقتدار 

 سیاسی می بخشد؟ چرا؟

 
 (فقهی، تفسیری، الهیاتی)دانش دینی . 1

 ...(فیزیک، شیمی، پزشکی،)علوم تجربی . 2

 ...(مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه شناسی،)علوم انسانی . 3

 فلسفه. 4



 :تمرین شمارۀ چهار
 

سه نظریۀ فوق  تفاوتو  شباهتمهمترین 

اقتدار الهی، برتری طبیعی، و اقتدار )
 چیست؟( برخاسته از دانش



 

حاکمی از اقتدار سیاسی جایز 

برخوردار است که مردم به 
 .داده باشند رضایتحکمرانی او 



نخستین تالش ها برای خلق و بسط نظریه قراداد اجتماعی نظریه های 

را مبنای اقتدار  رضایتبود که  برابریهای مبتنی بر فرض 
 .سیاسی جایز قرار می داد



یا آشکار و  صریحاعالم رضایت : دو نوع اعالم رضایت

 یا مکتوم ضمنیاعالم رضایت 

 



آیا همه یا اکثر نظام های سیاسی . اعالم رضایت صریح کمیاب است

 فاقد مشروعیت بوده اند و هستند؟ 

 کشف رضایت ضمنی شهروندان نیازمند یک اقدام تفسیری پیچیده

 .است

 نیازمند تأمل بیشتر دربارۀ انواع رضایت، رابطۀ رضایت و اقتدار

 .سیاسی، و رضایت دموکراتیک هستیم

 



 چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ دموکراسیو  رضایتانواع 

ی اقتدار سیاسی مبتنی بر رضایت دموکراتیک تا کجاست؟ این قلمرو

 هایی مواجه است؟محدودیت نوع از اقتدار با چه 

به عنوان شیوه ای مدنی برای اعالم نارضایتی، چه نافرمانی مدنی ،
 دارد؟ توجیهیو  معنا



رفتاری که به نحوی رقیق حمایت گرانه باشد یا دست : رضایت توافقی

 .کم تضعیف کنندۀ نظام سیاسی نباشد

 اکثر انسان ها خالق نظام های سیاسی نیستند بلکه در بطن یک نظام

سیاسی به دنیا می آیند و رفتارهای آن ها می تواند به نوعی اعالم 

 .رضایت توافقی تفسیر شود

 وجود امکان ابراز نارضایتی این تفسیر در صورتی پذیرفتنی است که

 .داشته باشد

 اما پایگاه اخالقی ضعیفی برای مشروعیت نمی آورد رضایت توافقی

 .نظام سیاسی ایجاد می کند

 

 



 رضایت توافقی چه تفاوتی با رضایت ضمنی یا مکتوم دارد؟

 

رضایت ضمنی شرط امکان ابراز نارضایتی را مطرح نمی کند. 

 

 رضایت توافقی چیزی بیش از ماندن در قلمروی یک نظام سیاسی

نوعی اعالم حمایت رقیق یا عدم مخالفت در صورت امکان  : است

 . مخالفت است

 

 

 



در رفتارهایی تجلی می یابد که آشکارا : رضایت تأییدی

نظام سیاسی را تأیید می کنند و احترام، اعتماد، و وفاداری 

 .شهروند به نظام سیاسی را اعالم می کنند
 



 ،ساز و کار دموکراتیک نهادینه کردن اعالم رضایت

عدم اعالم رضایت، و اعالم تارضایتی به نحوی 

 .غیر خشونت بار است

 

 این ساز وکار می تواند تا آنجا پیش برود که حتی به
 چگونه؟. انقالب هم صورت دموکراتیک ببخشد



 اقتدارسیاسی دموکراتیک تحت چه شرایطی از میان می رود؟

 

 سلب حقوق ضروری  برای تداوم ساز و کار دموکراتیک1.

 سلب حقوق بنیادین که مبنای تشکیل نظام دموکراتیک هستند2.

 نهادینه کردن نابرابری3.

 نادیده گرفتن حقوق اقلیت همیشه بازنده4.

 



نافرمانی مدنی چیست؟ 

 

نافرمانی مدنی تحت چه شرایطی اخالقاً مجاز است؟ 



نافرمانی مدنی زیر پا گذاشتن قانون 

غیر ، (علنی)غیر مخفیانه به نحوی 

از سر احساس و ، و خشونت بار

تغییر قانون است که با هدف ظیفه 
 .صورت می گیرد
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