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نظر باشد موجود نیست و در بیان و توصیف قدرت، تعریفی که مورد قبول همه اهل: کيدهچ

اند. عدم اجماع های متفاوتی توصیف و تعریف کردهنظران مختلف قدرت را به گونهصاحب

ای از تعاریف در مکاتب مختلف شکل بگیرد. هدف این گستردهسبب شده است تا دامنه 

پژوهش تحلیل منحنی تحول واژگانی قدرت در مکاتب مادی و غیرمادی بوده و نظرات و 

های مکاتب غرب با مکتب اسالم و وجه تمایز آنها با همدیگر مورد بررسی و تجزیه و دیدگاه

ای داشته و روش تحقیق ماهیت کتابخانهتحلیل قرار داده است. روش گردآوری اطالعات، 

 برانگیز جدال ماهیتاً مفهومی «قدرت»دهد که باشد. نتیجه تحقیق نشان میتوصیفی می

های جهان ذات باری تعالی است و دیگر بینی اسالمی مبدا و غایت همه قدرتاست. در جهان

گرایی سته از غایتها در عرض آن قرار دارد، در دیدگاه اسالمی مفهوم قدرت برخاقدرت

اسالم بوده و در دیدگاه غربی مفهوم قدرت اومانیستی و مادی است که موجب تفاوت در 

 شود.تعاریف، ماهیت، کاربست، منشا و هدف قدرت از نگاه اسالم و غرب می

 قدرت، جهان بینی اسالمی، مکتب غربی، نفوذ، اقتدار، سلطه. :يديکل واژگان

 

 مقدمه

قدرت از مفاهیم عمده و مبهم و در عین حال پیچیده علوم اجتماعی و به طور خاص علوم سیاسی است که با وجود اهمیت آن، 

و پود  اند. برخی از اندیشمندان قدرت را تاراندیشمندان کمتر پیرامون ماهیت، کارکرد و تعریف این مفهوم به توافق رسیده

( و فرآیندی که در آن عنوان یا 82: 6911ای درباره قدرت)عالم، (، برخی دیگر سیاست را مقوله1: 6925جامعه)دودتیک، 

(. برخی دیگر 94: 6925، بشیریه، 81-91: 6315آورند)مرگنتا، کوششی برای دستیابی به قدرت نباشد را سیاسی به شمار نمی

های واژگان سیاسی قدرت را ( دانسته و برخی از فرهنگ615: 6913ول در اقتصاد )سیف زاده، از نویسندگان قدرت را به مثابه پ

-(. برخی دیگراز متفکران حوزه علم سیاست و روابط بین615:  8551، 6اند)آنپروتعریف کرده« کنترل نتیجه ها»به طور خالصه 

(. نفوذ و 613: 6928اند)سیف زاده، وان را ظرفیت شمردهالملل، ضمن تفکیک بین قدرت با توان و ظرفیت، قدرت را رابطه و ت
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-(. همانطور که مشاهده می14: 6921استیالی یک ملت بر میت های دیگر تعریفی است که پلنو برای قدرت آورده است)پلنو، 

ان مدرن، هیچ گاه تن ای مبهم در گفتمگردد قدرت یکی از پرکاربردترین واژگان علوم سیاسی است، اما این واژه به مثابه مقوله

(. لذا تاکنون هیچ اجماعی 49: 6925تواند مطابق با واقعیت باشد )افتخاری، دهد و چنین توقعی نمیبه تعریف آشکار نمی

(. ایوانز معتقد است گستردگی مفهوم قدرت و در برداشتن 933-455: 8558پیرامون این مفهوم صورت نگرفته است)رابرتسون، 

ها، درباره شناسان سیاسی نسبت به سایر حوزهت از اجبار و زور گرفته تا نفوذ واقتدار باعث شده است تا جامعهای از واقعیگستره

(. اولین واقیعت و تئوری پذیرفته شده در مورد قدرت، این است که بر روی این 116:  6926قدرت کمتر به توافق برسند)ایوانز، 

 رد.واژه، بین اندیشمندان عدم توافق وجود دا

در یکی از تعاریف، قدرت در یک رابطه اجتماعی، موقعیتی قلمداد شده که فرد بتواند اراده و نظر خود را به دیگران بقبوالند 

(. در تعریف دیگری، قدرت را توانایی تاثیر 6341حتی اگر آن نظر مخالف مخالف نظر سایرین باشد)هندرسون و پارسونز، 

اند. بر اساس باشد، دانستهع به سمت یک سلسله اهداف مورد نظر که بر خالف اهداف دیگری میگذاردن بر جریان امکانات و مناب

کند که اهداف با هم حداقل در بخشی متعارض باشند و فرد بتواند هدف خویش را عملی این تعریف، قدرت زمانی تحقق پیدا می

-یگر از تعاریفی که در مورد قدرت ارائه شده، قدرت به توانایی(. در یکی د111: 6312سازد و سایر اهداف را به کنار نهند)نورد، 

به رفتار خاصی دست « ب»تاثیر و نفوذ کند، به طوری که فرد « ب»سازد تا بر فرد را قادر می« الف»ای اطالق گردیده که فرد 

ی ایجاد تغییر در رفتار دیگران و گردد که قدرت توانایزند. بدین ترتیب مالحظه مییازد که در غیاب عامل قدرت بدان دست نمی

 (. 441: 6321نفوذ در آنان است)التنز، 

کند و اعتقاد دارد قدرت نرم زیربنای بندی میموالنا قدرت را به دو بخش قدرت ناملموس و قدرت سخت و ملموس تقسیم

 (. 25-651: 6923کند)آزادیخواه، باشد و ماهیت آن را مشخص میقدرت سخت می

نفسه و بالذات جز خدا اسالمی و قرآنی چون جهان از لحاظ وجودشناختی، جهانی خدامرکز است لذا هیچ قدرتی فیدر اندیشه 

(. سیاست و حکومت در نگاه 31-31: 6921داند)قبادی، شناسد و انتشار اقتدار را از راس به ذیل میرا در عالم به رسمیت نمی

-ا شاید بتوان به وسیله آن افعال و سنن و ملکات ارادی را که در پرتو آنها میاندیشمندان اسالمی همچون فارابی تالشی است ت

توان به سعادت حقیقی رسید در مردم جایگزین کرد. امام محمد غزالی نیز سیاست را دربرگیرنده همه امور مادی و معنوی 

-61: 6915سیاست وجود ندارد)ابوالحمد، آدمی در این دنیا و دنیای دیگر دانسته و معتقد است هیچ گونه جدایی میان دین و 

دهد، تدبیر ها رخ می(. خواجه نظام الملک طوسی سیاست را با نظر به فعلش که درمطلق جوامع اجتماعات مختلف و گروه61

مدرس (. شهید 885: 6923داند)مهاجرنیا، االطالق میکند و به اعتبار غایتش، ارشاد و هدایت و تحصیل سعادت و ایصال الیمی

(. 851: 6923باشد)مهاجرنیا، سیاست را به معنی پیش بردن و هدایت کردن جامعه با فرهنگ اسالمی و احیای فرهنگ ائمه می

شهید مطهری نیز معنقد است سیاست و دیانت همچون روح و جسم بوده و هیچکدام بدون دیگری خاصیتی ندارد)مطهری، 

مدار آن است که امانت را ملک خود صاحب قدرت را امانت نگهدار، وظیفه قدرت (. اسالم قدرت را امانت می داند و93: 6915

 (.811: 6912نداند و در نگهداری آن کمال دقت را داشته باشد)حقیقت، 

العالی( به عنوان امامین انقالب اسالمی، مفاهیم فقه سیاسی را به ای)مدظلهحضرت امام خمینی )ره( و حضرت آیت اهلل خامنه

مند و در قالب اندیشه والیت فقیه در اداره جامعه و دولت اسالمی به ون و نظری ارائه کردند و آنها را به صورت نظامصورت مد

شناس انقالب اسالمی، توجه ایشان به کسب قدرت اند. از نکات عمده در بررسی مفهوم قدرت در نگاه فقهای اسالمکار بسته

 (.641: 6936تاوردهای آن در عرض قدرت الهی است)صالحی و مشتاقی، مادی برای حفاظت و دفاع از انقالب و دس

های مادی و غیرمادی در باب های مختلفی که در مورد تعریف، ماهیت و کارکرد قدرت بیان شد واکاوی دیدگاهبا توجه به نگاه

در مکاتب مادی و غیر توان این سئوال را مطرح کرد که قدرت مساله قدرت یک ضرورت محسوب شده و به طور مشخص می

 مادی چیست و چه وجه تمایزی بین این مکاتب وجود دارد؟
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 ادبیات تحقیق:

 رویکرد اسالمی به مفهوم قدرت:

به دلیل شمولیت جهانی و نگاه بلند مدتی که به  -مفهوم قدرت در تعریف، ماهیت، کارد، منشا و مشروعیت در دین اسالم 

 غربی، تفاوت اساسی دارد.با نگاه  -سعادت و هدایت انسان دارد

شود و انتشار اقتدار فقط از نفسه دیگری جز قدرت خداوند در عالم به رسمیت شناخته نمیدر اندیشه اسالمی، هیچ قدرت فی

 (.31-31: 6921باشد)قبادی، سمت خداوند می

درت در گفتمان اسالمی به شدت های تطبیقی قدرت در مفهوم غربی با مفهوم اسالمی و قرآنی حکایت از آن دارد که قبررسی

(. 86-42: 6923قدرت مدنظر است)افتخاری،  -اخالقی و روشمند بوده اما در گقتمان غربی، شان هنجاری و نه ضرورت اخالقی

شود)آزادیخواه، در اسالم اخالق به عنوان رکن تربیت مدنظر بوده و پرورش افراد و تنظیم رفتارها بر بنیاد آن توصیه و تاکید می

(. در اسالم قدرت، جزئی از حوزه کار سیاست بوده و هدف سیاست، هدایت بشر به سوی کمال و تعالی، ایجاد  نظم و 66: 6923

 (.66: 6923عدالت و جلوگیری از ظلم و ستم است)قبادی، 

 ( در دیدگاه اسالمی و غربی مورد مقایسه قرار گرفته است: 6های قدرت در جدول )به طور خالصه مولفه

 

 هاي قدرت از دیدگاه اسالم و غرب( مقایسه مؤلفه1جدول )

 دیدگاه
 هامؤلفه

 غرب اسالم

 مادی معنوی )الهی( تعریف قدرت

 گرامنفعت غایت گرا ماهیت قدرت

 ابزارگرا و منقطع گرا و متصلوظیفه کاربست قدرت

 اراده مردم ذات باری تعالی منشا قدرت

فعلیت به واسطه ذات خداوند و  مشروعیت قدرت

 اراده مردم

 اراده مردم

 

 هدف قدرت

ستیزی، امنیت، تامین عدالت، ظلم

نیازهای مادی و معنوی، ایجاد نظم، 

 در راستای کمال و تعالی بشر

لیبرالیسم، دموکراسی، حقوق بشر، 

های امنیت، ایجاد نظم، تامین نیازه

 مادی

 

نگاه اسالم و غرب به مفهوم قدرت، از منظر فقه سیاسی نیز بین این دو تفاوت عالوه بر تمایالت ماهوی و شکلی میان رویکرد و 

 وجود دارد که در جدول زیر ارائه شده است:

 ( مقایسه مختصات قدرت از دیدگاه اسالم و غرب2جدول )

  دیدگاه        

 مختصات  

 غرب اسالم

آموزه ماتریالیسم و کنارگذاردن  توحید، معاد و نبوت  هستی شناختی

 المللهای ویحانی در روابط بین

 علم وحی، عقل،  قرآن و اجماع معرفت شناختی

 منفعت شخصی هدایت ، کرامت و سعادت انسان شناختی
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بار در صحیفه امام تکرار شده است و تکرار واژگانی همچون قدرت  8555واژه قدرت به صورت خاص و بدون مشتقاتش بیش از 

الهی، قدرت فکری، قدرت ملت، قدرت ایمان، قدرت طاغوت، قدرت شیطانی، قدرت اسالم و قدرت نظامی در بیانات حضرت 

 . امام)ره( نشان از توجه ایشان به این مفاهیم است

 مقام معظم رهبری در مقایسه قدرت از نگاه اسالم با تعاریفی که از سوی اندیشمندان غربی مطرح می شود می فرمایند:

ها و هدفشان از قدرت عبارت است از تسلط و سیطره هر تعریف آنها )قدرتهای غربی( از قدرت عبارت است از سلطه بر انسان»

های قدرت در اسالم به کلی و از بن و بنیاد متفاوت است. قدرت در فرهنگ هدف و روشچه بیشتر بر جان و مال بشر. این با 

های بشری از موضع قوت، نه از موضع ضعف. به همین نسبت، ها و خدمت به ارزشاسالمی یعنی خدمت به انسانیت و انسان

زورمداری زورمداران گذشته و امروز متفاوت های نظامیگری و قدرتمداری هم از دید اسالم به کلی با دید فرهنگ جاهلی و روش

(. تعریف قدرت از منظر منطق دین و معنویت، با تعریف قدرت در منطق مادی بسیار متفاوت 4/65/28است)مقام معظم رهبری، 

ظم کند؛ در اتم، در سالح شیمیایی، در سالح میکروبی)مقام معاست.و منطق مادی، قدرت را در ابزارها و وستیل مشاهده می

 (.«83/4/28رهبری، 

بینی حضرت امام خمینی)ره(، قدرت از آن خداست، موجودات خود، نه دارای شیئیتی هستند و نه وجودی، تا چه در جهان

رسد به کماالت وجود مانند علم و قدرت، همه درجات قدرت و حیثیات کمال ذات و ظهور اسماء و صفات خداوندند)امام 

 (.669)الف(:6914خمینی، 

م خمینی )ره( در مقام ثبوت، قدرت سیاسی را به عنوان جریانی واحد که ریشه در کانون اصلی هستی یعنی اهلل دارد، معرفی اما

دانند و معتقدند دست ها را ذاتی باری تعالی میای نیز مبدا و منشا همه قدرتخامنه ( حضرت امام15: 6925کند)افتخاری، می

 (.86/6/11 رهبری، معظم مقام)ندی در عالم وجود استخدا مقتدرتر از هر پدیده قدرتم

قدرت خودش »فرمایند: شود. ایشان در این باره میاز نگاه بنیانگذار انقالب اسالمی قدرت در اصل و اساس، کمال محسوب می

ین اساس از قدرت (. رهبر فرزانه انقالب اسالمی نیز بر هم611: 69صحیفه نور، ج «)کمال است، خدای تبارک وتعالی قادر است

 کنند. (تعبیر می61/1/6928«  )موهبت و زینت زندگی»در بادی امر با عنوان 

مساله اساسی در نگاه امامین انقالب اسالمی آن است که اگر قدرت به دست صالحان اعمال شود، ماحصل آن حرکت در مسیر 

شد، ماهیت غیرالهی و طاغوتی به خود خواهد گرفت. مقام رشد و تعالی خواهد بود. اما اگر همین قدرت به دست افراد ناصالح با

گیری آن قدرت چیست؟ صالح و فالح گیری آن قدرت است. جهتمساله اساسی، جهت»فرمایند:معظم رهبری در این مورد می

از چنگال قدرت  ها؛ نجان انسانعدالتی؛ نجات انسان از دشمنیانسان؛ نجات انسان از مصائب مادی و معنوی، نجات انسان از بی

 (.88/2/12 رهبری، معظم مقام)«. فهمندجمعی غافل و کور و مستی که جز منیت چیز دیگری نمی

 رهبری، معظم مقام)نفسه خوب استشود گفت فینفسه بد است، نه میشود گفت فینفسه یک وسیله است، نه میقدرت فی

63/1/26.) 

هستیم، امروز که اسالم مواجه با دشمن است ... احتیاج به قدرت امروز محتاج به قدرت »فرمایند: حضرت امام می

کنند و در این باره مقام معظم رهبری نیز از قدرتی ماندگار و قدرت سرنوشت ساز یاد می(«. 182: 66هستیم)صحیفه امام، ج 

های دینی و الهی همراه یت، ارزشاما یک دسته عوامل معنوی قدرتند؛ یعنی ایمان، پاکی و پارسایی، راستی و حقان»فرمایند: می

 (.83/2/12 رهبری، معظم مقام)«با مجاهدت، این قدرت، قدرت ماندگار است... 

 قدرت در نگاه مکتب مدرنیست:

دانشمند آمریکایی علوم  8مندند، غالباً تعریف رابرت دالها عالقهپردازان مدرنیست سازمان که به مطالعه قدرت در سازماننظریه

-تا حدی قدرت دارد که می« ب»بر « الف»کرد که دهند. دال ادعا میقدرت را سرآغاز بحث خود از قدرت قرار میسیاسی از 

توانند به عنوان هر نوع بازیگر اجتماعی )فرد، گروه، می« ب»و « الف»دوست ندارد. « ب»را وادار به کاری کند که « ب»تواند 

                                                           
0 Dahl 
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محور هستند  -ها، رابطه دال به مشخصه مهم قدرت یعنی این که همه قدرت (. تعریف859: 6311سازمان( تعریف شوند)دال، 

کند. به عبارت دیگر قدرت، درون رابطه بین بازیگران، نه درون خود بازیگران وجود دارد. عموماً ای است( اشاره می)قدرت رابطه

ر در جاهایی صادق است که منفعت شخصی شود. این امشود که قدرت برای کسب نتایج مطلوب مورد نظر استفاده میفرض می

تواند برای ارتقا منفعت شخصی استفاده شود؛ اما برای تحقق نتایج مطلوب مورد شود. قدرت میوارد بحث قدرت و سیاست می

 گیرد.نظر بیشتر اعضا جامعه نیز مورد استفاه قرار می

)کنترل منابع مادی مطلوب به وسیله فاعل قدرت(، هنجارها تواند مستلزم استفاده از اجبار)تهدید به زور(، پاداش قدرت می

 های فرهنگی( و دانش )کنترل اطالعات منحصر به فرد و مورد نیاز( باشد.ها و ارزشفرض)مشروعیت متکی بر پیش

آنها از قدرت ها بر اساس نحوه استفاده متفاوت شناسی خود را در مورد سازمانشناس آمریکایی، گونهجامعه 9امیتای اتزیونی

-ها را به سازمانها در جامعه است. بر این اساس سازمانتدوین کرد. زیرا پی برده بود که این امر مشخصه انواع متفاوت سازمان

-های داوطلبانه(، سازمانهای اجتماعی و گروههای هنجاری)دستهها، موسسه امراض روانی(، سازمانهای مبتنی بر اجبار )زندان

توان بندی کرد. می( تقسیم6316ها و کسب وکارها( )اتزیونی، ای اقتصادی نظیر کارخانهای یا جبرانی )سازمانهای محاسبه

های کشترک و اتحادهای استراتژیک ( را به فهرست اتزیونی اضافه کرد و گذاریها، سرمایههای صنعتی )نظیر شبکهسازمان

 تخصصی خاص حود نسبت به قدرت هستند.های گیریاستدالل کرد که همه آنها دارای جهت

گیرد. در عین حال یکی از مآخذ خاص قدرت، حق پردازان سازمان توافق دارند که قدرت از مآخذ متعددی سرچشمه مینظریه

 شود. این دیدگاه نیاز بههاست مرتبط میفرمانرانی یا اقتدار است؛ زیرا با سلسله مراتب که بخشی از تعریف ساختاری سازمان

کند. سایر مآخذ قدرت عبارتند از: خصوصیات شخصی )متنفذترین متمایز ساختن دیگر مآخذ قدرت از حق فرمانرانی را ارائه می

آنها شخصیت فرهمند است(، تخصص و فرصت. بنابراین جدای از حق فرمانرانی، مآخذ قدرت ضرورتاً از سلسله مراتب سازمانی 

-ها نیز میتر در سازماننشان داد کارکنان سطح پایین 4شناس آمریکایی ملویل دالتونمعهشوند؛ زیرا همانطور که جامنبعث نمی

 (.6313داری از قدرت در روابط کاریشان برخوردار باشند)دالتون، توانند از سطوح معنی

 هاي قدرت:نظریه

اند که چگونه پردازان اشاره           کردهدهند. بسیاری از نظریهانگیز پاسخ میهای سیاسی به بسیاری از موضوعات بحثنظریه

تواند قدرت خود را نسبت به دیگر بازیگران درون سازمان از طریق برخی راهبردها مانند ایجاد وابستگی در دیگران یک مدیر می

 و مدیریت عدم اطمینان از جانب دیگران و غیره افزایش دهد.

و سیاست در سطح واحدهای درون سازمان یا در سطح خود سازمان عالقه  پردازان سازمان به بررسی قدرتدر مقابل نظریه

-های سازمانی از دیدگاه سیاسی نیست. برای مثال نظریه بوماند. بعضاً این امر چیزی بیش از تفسیر نظریهبیشتری نشان داده

-قدرت میان سازمان استفاده شوند. بومهایی برای توزیع توانند به عنوان تبیینهای نهادی میشناسی جمعیت سازمانی و نظریه

)منابع اقتصادی و دانش منابع  1شناسی جمعیت سازمانی بر توزیع قدرت مبتنی بر اجبار )منابع فیزیکی( و جبران خدمات

فنآورانه( متمرکز است. در حالی که نظریه نهادی بر توزیع قدرت مبتنی بر انتظارات نهادی شده و هنجارهای اجتماعی )منابع 

 ورزد. جتماعی، فرهنگی و قانونی( تاکید میا

 نظریه اقتضائات استراتژیک

کند کدام یک از بازیگران بینی میبر تبیین این نکته متمرکز است که چگونه عدم اطمینان پیش 1نظریه اقتضائات استراتژیک

از توانایی فراهم کردن چیزی نشات اجتماعی در یک سازمان قدرت خواهد داشت. بر اساس نظریه اقتضائات استراتژیک، قدرت 

تواند از طریق یک بازیگر اجتماعی خاص )برای مقال ارتقای سطح باالی گیرد که سازمان برای آن ارزش قایل است و فقط میمی

                                                           
3 Etzioni 
4 Dalton 
5 Remuneration 
6 Strategic contingencies theory 
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شناسی فرانسوی جامعه 1نامعمول عملکرد، نوعی مهارت غیرقابل جایگزین یا یک منبع کمیاب حساس( بدست آید. میشل کروزیر

مطالعه خود در مورد قدرت واحدهای مختلف در یک سازمان، تاثیر عدم اطمینان بر روی روابط قدرت را در یک  فرانسوی در

-و همکارانش، پژوهشگران سازمانی بریتانیایی خاطر نشان می 2کند. دیوید هیکسون و هینیگزکارخانه دخانیات خاطر نشان می

کند بلکه توانایی اداره مآخذ عدم اطمینان که سازمان را به صورت مخفی کنند که تنها عدم اطمینان نیست که ایجاد قدرت می

(. آنها سه راهبرد مدیریت مآخذ عدم اطمینان را ارائه 6316دهد، نیز حائز اهمیت است)هیکسون و همکاران، تحت تاثیر قرار می

شود یا خیر؟ این سه راهبرد عبارتند از: های قدرت متجلی میکرد آیا عدم اطمینان درقالب تفاوتدادند که تا حدی تعیین می

)دست زدن به اقدام عملی بعد از رویداد  3بینی)فراهم کردن اطالعات( و جذبدستی بر عدم اطمینان(، پیشپیشگیری )پیش

زمانی کند که غلبه بر عدم اطمینان فقط بینی میها پیشبرای جلوگیری از تبعات منفی برای واحدهای دیگر سازمان(. نظریه آن

های مدیریت عدم اطمینان فقط کند که وظیفه واحد غالب برای عملیات سازمان، کلیدی باشد و فعالیتتولید قدرت متفاوتی می

 تواند به وسیله واحد غالب انجام شود.می

 نظریه وابستگی منابع

درت و سلسله مراتب فرمانرانی بر نظریه های ارتباطی عدم اطمینان قنظریه وابستگی منابع نیز برای ارائه نوعی تبیین از حلقه

(. این نظریه، نظریه اقتضائات استراتژیک را به تبیین چگونگی پیوند محیط با اقدامات 6314کند)کروزیر،استراتژیک تکیه می

)نظیر ها و اقتضائات محیطی دهد. بر اساس نظریه اقتضائات استراتژیک، محدودیتسازمانی از طریق فرایندهای سیاسی بسط می

هایی را برای عدم اطمینان از جانب سازمان، ایجاد شوند، و در نتیجه، فرصتکمیابی منابع بسیار حساس( باعث عدم اطمینان می

تواند به قدرت درون سازمان منتقل شود. به این ترتیب، توزیع اقتضائات کنند. سپس توانایی غلبه بر عدم اطمینان میمی

 دهد.شود که توزیع قدرت درون سازمان را تحت تاثیر قرار میها برای توسعه قدرتی میمحیطی، منجر به توزیع فرصت

تواند ساختارهای رسمی را کند، وابستگی محیطی میزمانی که توزیع قدرت درون سازمانی متاثر از محیط، مشروعیت پیدا می

به درون حق فرمانرانی منبعث از پست سازمانی  تبیین کند. به عبارت دیگر قدرت برخاسته از غلبه بر عدم اطمینان محیطی

شود که اتکا بر ها و در پیش گرفتن نوعی اقدام عملی متمرکز میمنتقل خواهد شد. آنگاه در این نقطه، قدرت در اتخاذ تصمیم

دارند می اظهار 65((. همچنین ففر و سالنزیک6دهد)شکل )کند انعکاس میمحیط را آن طور که نظریه وضع واقعیت تبیین می

 «:محیط و سازمانهاست گر مهمی بینای منعطف با محیط خود پیوند دارند و ... قدرت متغیر مداخلهها صرفاً به گونهسازمان»که 
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شناختی و علم ، با یادآوری این نکته که نوعی جنبه قدرت وجود دارد که هر دو رویکرد جامعه66پیتر باراچ و مرتون باراتز

 کنند:صور دوگانۀ قدرت یاد کرده و استدالل می»اند، از سیاست آن را نادیده گرفته

دهد. اما را تحت تاثیر قرار می« ب»کند که هایی مشارکت میدر اتخاذ تصمیم« الف»شود که فرد زمانی اعمال می البته قدرت

کند که های سیاسی و اجتماعی و اعمال نهادی میانرژی خود را صرف خلق یا تقویت برخی از ارزش« الف»زمانی که شخص 

کند که به طورنسبی برای شخص انگیزی محدود میدسته از موضوعات بحثقلمرو فرایند سیاسی را صرفاً به مالحظه کلی آن 

انگیزی تواند موضوعات بحثنمی« ب»در انجام کار موفق شود و « الف»شود تا حدی که ضررند، نیز اعمال قدرت میبی« الف»

 (.342: 6318بارانز،  جداً صدمه وارد سازد، را مطرح کند)باراچ و« الف»که ممکن است حل آنها، به ترجیحات شخص 

کنند. صورت نخست، صورتی است که آن را در قالب اعمال قدرت برای در این پیام باراچ و بارانز صور دوگانۀ قدرت را تعریف می

از « دال»کنیم. این صورت، صورتی است که در تعریف دستیابی به ره آوردهای مطلوب به طریقی مستقیم و مرئی درک می

سازد. در عین حال، صورت دوم، را میسر می« ب»ارائه شد که تاثیرگذاری بر اقدامات « ب»و « الف»ابطه بین قدرت به عنوان ر

های آگاهانه یا ناآگاهانه برای خلق یا ایجاد موانع بر سر راه فرایند سیاسی متمرکز است و به طریق غیرمستقیم خود را بر تالش

 دهد.نشان می

قوانین علم حرکات جامعه قوانینی هستند که فقط بر حسب قدرت قابل تبیین هستند نه بر »برتراند راسل معتقد است که 

(. راسل بر خالف نظریه مارکسیسم کمونیسم محرک اصلی اجتماع را مساله 64: 6916حسب این یا آن شکل از قدرت )راسل، 

اصلی در قاموس اجتماع کسب قدرت و  داند؛ بلکه معتقد است که هدف اساسی و مقصداقتصادی یا زیربنای اقتصادی نمی

طلبی خواهی و سیادتهاست قدرتعامل اصلی و مولد اساسی پدیده« انرژی»سیادت است به همان ترتیب که در علم فیزیک 

های غیرنظامی، قوه تحلیل بر اعتقادات و بسیاری هم مانند انرژی دارای صور گوناگون است، تمول ارتش، مهممات جنگی، قدرت

 (.695: 6912دهند)مطهرنیا، ن قبیل انواع مختلف آن را تشکیل میاز ای

-(، که تنها می4: 6913داند)کاظمی، طلبی را محرک، زیربنا و اساس و محور هر حرکت اجتماعی میبدین ترتیب راسل قدرت

نوعی، قدرت را امکانات و  نه این یا آن شکل از آن، به قوانین علم حرکات جامعه دست یافت. راسل به« قدرت»توان با تبیین 

توان به معنای پدیدآوردن آثار مطلوب تعریف کرد به این ترتیب قدرت مفهومی است قدرت را می»نویسد داند و میتوانمندی می

 «کمّی.

ای توان به صورت زیر ذکر کرد: قدرت پدیدهارکان اساسی اندیشه کارل مارکس واضع مکتب مارکسیسم در باب قدرت را می

پذیر نیست و همان مفهوم ارتباطی را داراست که در آن ای تجلی پیدا کرده و یک پدیده کمیتکه در ارتباطات میان طبقه است

آمیز اجباری و زوری طبقه دارنده سرمایه، ابزار و وسایل تولیدی بر عناصر اجبار و زور نیز وجود دارد. به نظر وی رابطه سلطه

-نماید و مالکیت سرمایه، ابزار و وسایل تولید منبع قدرت میباشند مفهوم قدرت را معین مییای که فاقد این امکانات مطبقه

باشد. به عقیده مارکس عامل ثبات و دوام نسبی قدرت همانا دگرگونی همیشگی ابزار تولید و روابط مشخصه آن است که 

ه مجموعه شرایط تولیدی را سراپا دگرگون کند به هستی تواند بدون آنکه ابزار تولید و روابط تولیدی و در نتیجبورژوازی نمی

خویش ادامه دهد. از طرفی دیگر وی افزایش وسایل تولید و در نتیجه افزایش تعداد کارگران و میزان فقر آنها را عامل فروپاشی 

و آن را « ایه دانستکنترل طبقه زحمتکش توسط طبقه دارنده سرم»داند. پس به عقیده مارکس باید تعریف قدرت را قدرت می

 (.19: 6912در رابطه میان طبقه دارنده و عوامل تولید و طبقه فاقد این عوامل جستجو کرد)مطهرنیا، 

قدرت در دیدگاه وبر عبارت است از تحمیل اراده یا سلطه فرد یا گروهی بر رفتار جمعی دیگر. وی محور اساسی قدرت را سلطه 

داند. نکته دیگری که در اندیشه وبر مهم است ان تحمیل اراده یک فرد بر اجتماع میرا نیز هم« سلطه»دانسته، نهایت آن 

باشد. بدین معنی وی مفهوم قدرت را تنها در سیاست محدود های دیگر مانند اقتصاد میعمومیت دادن قدرت و سلطه بر موضوع

خواهد داند که در آنها نیز انسان میتربیتی( نیز می -های دیگری مانند )اقتصادی ها یا ضرورتندانسته بلکه آنرا الزمه موقعیت

                                                           
11 Bacharach & Baratz 
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کند. شود وبر سه نوع سلطه مشروع پیشنهاد می( دیده می4(. همانطور که در جدول )82اش را بر کرسی بنشاند)وبر، اراده

مشروعیت، منبع باشد. دومین منبع نخستین منبع مشروعیت، منبع سنتی است که اساس آن بر اعتقاد به تقدس رسوم ابدی می

زند. سومین منبع مشروعیت، کاریزماتیک است که حول اعتقاد به تقدس یک قهرمان استثنایی یا ویژگی خاص یک فرد دور می

 (.881-815: 6312، 68منبع عقالنی است که بر اساس اعتقاد به قانونی بودن احکام وضع شده قرار دارد)رانسیمان

 (1894، 13ایوانز( مفهوم سلطه از دیدگاه وبر)4جدول )

 تغییر رهبری منبع های سلطهشکل

 غیرپویا عرفی غیرعقالنی سنتی

 پویا شخصی احساسی کاریزماتیک

 پویا قواعد غیرشخصی عقالنی عقالنی

 

های مدیدی در رشته علوم سیاسی گرایی )پلورالیسم( به عنوان یک نظریه، نوعی معماست؛ و به رغم آنکه برای مدتکثرت

(. این نظریه همچنین 1گرایی وجود دارد )جدول ولی یک نظریه کامل نیست. بنابراین، تفاسیر متعددی از کثرت غالب بوده،

گرایی از آن جهت هنجاری است که مدعی است بهترین شکل حکومت ای هنجاری، تجویزی و توصیفی است. نظریه کثرتنظریه

باشد، باالخره این دهد، تجویزی نیز میمورد دولت های مطلوب ارائه می دهد. این نظریه از آن جهت که الگویی را دررا نشان می

کند. این تئوریزه نشدن و ابهام ناشی از آن باعث شده تا ارائه تعریفی نظریه در تحلیل خود از حکومت به شکل توصیفی عمل می

 گرایی دشوار باشد. دقیق از کثرت

گرایی به این معنا نیست که تمام شهروندان در گرایی معتقد است که کثرتکثرتپردازان رابرت دال یکی از مهمترین نظریه

سازد که بسیاری از شهروندان در امور سیاسی غیرفعال شوند. دال این مطلب را خاطر نشان میفرایند سیاسی شرکت داده می

 (.45: 6335، 64ستاند)هیرهستند و ثروت، درآمد و منابع سیاسی به طور مساوی در جامعه توزیع نشده

 (333: 1381گرایی)مارش و استوکر، هاي کثرت(: مدل5جدول )
کثرت گرایی  

 کالسیک

گرایی کثرت

 اصالح شده

 

گرایی نخبه

 گراکثرت

دموکراسی  گرایی نوکثرت

 رادیکال

حکوم

 ت

های دولت در مقابل گروه

فشار بسیار پاسخگوست.، 

 عرصه منازعه گروهی

 

دولت پراکنده و 

گو به پاسخمتفرق، 

ها اما دسترسی گروه

 متفاوت

دولت پراکنده و 

متفرق، دسترسی 

گروهی متفاوت 

همراه با برتری 

هایی که منابع گروه

بیشتری دارند. 

ای از استقالل درجه

 دولت

جانبداری دولت 

نسبت به منافع تجار 

داران در و سرمایه

 سیاست اقتصادی

دولت تحت سلطه 

های اقتصادی گروه

دارای  ایو حرفه

 امتیاز

ها با منابع گوناگون به گروه هاگروه

شوند. راحتی تشکیل می

منازعه دائم یبن برندگان و 

ها دارای برخی گروه

امتیاز در دسترسی هستند. 

ها کنار نهادن برخی گروه

های نخبه با گروه

امتیاز در دسترسی اما 

های مختلف در گروه

-نقش منافع سرمایه

داران حیاتی است. 

قدرت ساختاری 

ها دارای برخی گروه

های امتیازند، اما گروه

کنار نهاده شده در 

                                                           
10 Runciman 
13 Evans 
14 Hirst 
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های ممکن است اما گروه بازندگان در حال تغییر

کنار نهاده شده در تغییر 

توانند مشی سیاست میخط

 موثر باشند.

های سیاسی عرصه

 مختلف سلطه دارند.

اهمیت رقتار گروهی 

 نماید.را محدود می

ای هتوسعه شکل

آلترناتیو سیاست دارای 

 اهمیت هستند.

قدرت 

 رفتاری

 

های قابل مشاهده که پدیده

های لیبرال در دموکراسی

 اند.پراکنده

 

قابل مشاهده و نسبتاً 

 پراکنده

قابل مشاهده و 

غیرقابل مشاهده، 

تمایل نسبت به تمرکز 

-اما در برخی عرصه 

 های سیاسی پراکنده

غیرقابل مشاهده، 

ساختاری و 

ایدئولوژیک. بسیار 

متمرکز در موضوعات 

بزرگ و پراکنده در 

 موضوعات ثانویه

ایدئولوژیک و 

متمرکز اما فرصت 

برای پراکندگی از 

طریق شکل های 

سیاسی آلترناتیو وجود 

 دارد.

دموکرا

 سی

 

 

های از طریق گروهی و گروه

بالقوه که حکومت را کنترل 

 کنند، وجود دارد.می

 

جوامع دموکراسی توسط 

شود اما سیاسی تهدید می

های کنار نهاده شده گروه

توانند نفوذ را ها میو رسانه

 محدود سازند.

 

های ها در بخشگروه

سیاسی متفرق کارایی 

دموکراسی را محدود 

 سازند.می

 

کنترل دموکراسیی 

موضوعات بزرگ، 

 بسیار کم است.

دموکراسی از طریق 

ساختار سیاسی سنتی 

ما غیرمحتمل است ا

پتانسیل برای توسعه 

های آلترناتیو شکل

مشارکت دموکراتیک 

 وجود دارد.

جامعه 

 مدنی

ادغام شده در دولت از  متمایز و غیرسیاسی

 طریق جوامع سیاسی

متمایز و بانفوذ 

 محدود

متمایز و بانفوذ 

 محدود

پیشرفت به سوی 

اینکه آلترناتیوی برای 

دولت باشد و بسیار 

 سیاسی

نقاط 

 تقارب

ها در فرایند اهمیت گروه

 سیاسی

ها در اهمیت گروه

 فرایندسیاسی

های اهمیت گروه

 نخبه در فرایند سیاسی

ها در اهمیت گروه

 موضوعات ثانویه

ها در اهمیت گروه

 فرایند سیاسی

 

 هاي پست مدرن درباره قدرت:نظریات فمنيست

حاشیه »کنند که قدرت برای به انتقادی مارکسیست، استدالل میها بر اساس آثار مارکس و خصوصاً با اتکا به نظریه فمنیست

تواند در شود. یعنی صاحبان اختیار از طریق استفاده از قدرت برای سرکوب صداهایی که میقدرت استفاده میافراد بی« راندن

 کنند. می مخالفت با ادعای آنها نسبت به فرمانرانی، ظهور کنند، ادعاهای خود نسبت به مشروعیت را حفظ

-گیرد. قدرت کماکان همانند مدرنیست به وضعیتتری به خود میمدرن، قدرت اهمیت وسیعها و نگاه پستدر آثار فمنیست

های استیال و تسلیم اشاره دارد، اما در مورد کنش عمدی )ارادی( )برای مثال هر نوع فعالیت خالقانه( نیز کاربرد دارد. یعنی 

کنند: کنشی که نتیجه فشار فرمانرانی است و گیرد، تایید میقدرت را که بین دو قطب کنش قرار می ها بعد جدیدی ازفمنیست

آفرین یعنی ظرفیت قدرت به نوعی ظرفیت تحول 61گیرد. طبق نظر گیدنزکنشی که بر اساس فرمانرانی خود فرد انجام می

 (.811: 6313شود)گیدنز، عامالن برای تحقق ارادی خود تبدیل می

های معمول تفکر و سخن گفتن منتشر شده است، غلبه کند. کند بر دوگانگی ساختار و عاملیت که در شیوهگیدنز تالش می

دهد که از طریق تنش بین استقالل و وابستگی دیدگاهی مشابه با دیدگاه مطرح در نظریه دیدگاه وی نسبت به قدرت نشان می

 (.39: 6313گیرد )گیدنز، فمنیست شکل می

                                                           
15 Giddens 
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های خود از مفید یا مخرب بودن اقدام سیاسی، شود که باید در مورد قضاوتمدرن متذکر میگاه فمنیست پستن

شمارند که فرمانرانی انگییزی مجاز میخودنگر)خودبازاندیشانه( باشید. اگر مدیران، گفتمان سیاسی را صرفاً حول موضوعات بحث

تواند ه احتماالً سرکوب صداها درون سازمان در جریان است. چون سرکوب میکشد، آنگاو استقالل عمل آنها را به چالش نمی

وری را تحت تاثیر قرار دهد، خصوصاً در جاهایی که نوآوری حائز اهمیت است، حتی بیشتر مدیران مدرن برای انعکاس بهره

مدیر پست مدرن به بازاندیشی زنند. هایشان در باب اقدامات سیاسی دست به چنین کاری میصداقت خود نسبت به انگیزه

کند و باید از منافع آن در خالقیت و نوآوری گرایانه اجتناب میخواهد پرداخت و بر مبنای اصول اخالقی، از رفتار سرکوب

 مند شود.سازمانی بهره

 از نگاه دانشمندان مختلف تعریف قدرت( 6جدول )

نام 

 دانشمند

 نظریه

 

 افالطون

کند تا قدرت را به یکی از دو معنی معروف است. او تالش می« ترحق نیرومند»ی بیشتر به نظریه ی قدرت افالطوننظریه

 .قدرت بدنی یا نیروی جمعی معنی کند

 

 

 ارسطو

به سه نوع قدرت در جامعه اعتقاد داشت: قدرت خانگی، قدرت استبدادی، قدرت سیاسی. اقتدار خانگی همان قدرت 

شود و قدرت سیاسی استبدادی توسط یک حاکم یا پادشاه بر افراد و مردم جامعه اعمال میپدر بر فرزندان است. قدرت 

 کند؛ لذا در یک جامعهی آرمانی محدود نمیی قدرت خود را به یک جامعهمعانی و مفاهیم متعددی دارد. ارسطو نظریه

 .شوندگان و برابری شهروندان را در نظر بگیرداقتدار باید مصالح حکومت

 

سن 

 آگوستین

کند که برای تمام مردم باشد. غایات حکومت باید بر اساس خواست مردم باشد و عدالت وقتی معنی پیدا می وی،از دید 

 .یابندهای مشروع با عشق خدا نظم میهای گوناگون و قدرتاز نگاه وی، امپراتوری

 

 

توماس 

 هابز

رومندی )قوت، توانایی عمل( و قدرت )جواز عمل( تمایز قائل شود. کند تا بین نیی سیاسی خود تالش میدر نظریههابز 

 -یعنی قدرت مردم-ها باید با بیشترین نیرومندی -یعنی نیروی لویاتان -ها ترین قدرتکوشد تا اثبات کند که بزرگاو می

با این «. در آیندهاسباب موجود هر کس برای احراز خیری آشکار »همراه گردد. قدرت از نظر هابز عبارت است از 

 .توان دو نوع قدرت فطری و سببی را تشخص بخشیددیدگاه می

 

 

کارل 

 مارکس

دهد. او در این باره اعتقاد دارد که پول تنها عاملی در جامعه است نسبت می« پول»ی قدرت را به مفهوم مارکس نظریه

ی همان چیزی است که گذر از قلمرو اندیشه به عرصهسازد. پول که ارباب ندارد و واقعیتی است که همه چیز را عملی می

کند. پول است که امکان تبدیل عشق به نفرت، نفرت به عشق، رذیلت به فضیلت، فضیلت به رذیلت، هستی را میسر می

 .آوردخدمتکار به ارباب، ارباب به خدمتکار، هوش به بالهت و بالهت به هوش را فراهم می

 

آگوست 

 کنت

از قدرت، به دو نوع قدرت معنوی و مادی اعتقاد دارد. از دید او، مردم دارای امیال خودخواهانه و  در تعریفشکنت 

های مادی کند؛ قدرت و ثروت که بر انگیزهگریز از نظم هستند و حکومت برای کنترل مردم از چند عامل استفاده می

 .گی اجتماعی استی مردم و موجب همبستافراد تسلط دارد و عقیده که حاکم بر اراده

 

 آرنت

ی فردی نیست، بلکه به یک گروه و جمع قدرت شایستگی انسان برای عمل به نحو هماهنگ است. قدرت یک خصیصه

شود. در یک مربوط است و تا زمانی برپاست که آن گروه وجود دارد. زمانی که گروه از هم بپاشد، قدرت نیز نابود می

 کندیجامعه، قدرت با مردم معنا پیدا م

 

میشل 

 فوکو

قدرت را نوعی استراتژی. از دید او قدرت در چندگونگی روابط نیروهایی است که ذاتی قلمرو آن و جزء ساختار 

 .کننددهند یا تقویت میها و برخوردهای مداوم، قدرت را تغییر شکل میاند؛ در روابطی که با مبارزهآن
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 برای دستیابی به امر مطلوبی در آینده در اختیار داردقدرت آدمی عبارت از وسایلی است که  هابز

 داندقدرت سیاسی را به عنوان حقِ اعمال قدرت در جهت منافع عامه می جان الك

 آوردن آثار مطلوب دیدپ راسل

 ی اجتماعی برای تحقق منافع خاص عینی خودتوانایی یک طبقه پوالنزاس

 دیگرانی خود بر رفتار امکان تحمیل اراده وبر

 توانایی آدمی برای عمل، در اتفاق عمل با گروه هانا آرنت

آورِ واحدهایی در نظام سازمان جمعی، وقتی که تعهدات از لحاظ تأثیرشان بر یافته برای تضمین اجرای تعهدات الزامای تعمیمواسطه پارسونز

 یابداهداف جمعی مشروعیت می

انواع یا ابعاد  –پردازیم. به واقع این عناوین به بررسی انواع یا ابعاد مختلف قدرت میدر تکمیل بحث مفاهیم مترادف با قدرت، 

باشد ها و صفات گوناگون آن میروگرفتی از منابع قدرت یا حاالت مختلف قدرت بوده و جوانب مختلف قدرت یا صورت –قدرت 

 ( آمده است.1که به صورت خالصه در جدول )

 

 

 انواع قدرتبندي ( دسته7جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انواع 

 قدرت

 تعریف 

 دانندی عناصر مادی مینیروی نظامی و ثروت اقتصادی را در زمره مادی

 ی عناصر معنویهای مادی همچون و باورهای معنوی را در زمرهمؤلفه معنوی

نفس  به دهد؛ همچون دانش ملی و اعتمادهای خود آن را توسعه تواند بر اساس ظرفیتمنابعی است که هر ملتی می اکتسابی

 .اجتماعی

ی عوامل و منابعی است که خداوند متعال در طبیعت و محیط جغرافیایی یک سرزمین به امانت نهاده و منابع طبیعی همه غیر اکتسابی

 شودآن کشور را شامل می

 افزارها و جمعیت باالی کشورافزاری و جنگتجهیزات سخت سخت

 جامعه اعتقادات و دانش نرم

 

 

 ازدرون

های بومی و ی منابع مولد قدرت و اقتدار است که با ساخت درونی نظام مرتبط بوده و اجزای آن را مؤلفهمجموعه

دهند و خود نظام توان مدیریت کالن و خرد آن منابع را در اختیار دارد؛ همچون درونی یک ملت و کشور تشکیل می

نفس  به برداری داخلی، نیروهای نظامی متعهد و دارای اعتمادثروت ملی و بومی، منابع طبیعیِ قابل بهرهاعتقادات، دانش، 

 ... و

 

 زابرون

شود و با ساخت درونی آن نظام ی منابع مولد قدرت است که از بیرون یک نظام در اختیار او گذاشته میشامل مجموعه

خوبی ممکن نیست؛ همچون حمایت بیگانگان از یک مدیریت آن برای نظام بهپیوندی وثیق ندارد یا توان کنترل و 

 ... حکومت یا منابع اقتصادی وابسته به مصالح بیگانگان و

 جنبه ارزشی و نرم گرایی قدرت مشروع

 پوالنزاس، استفاده از زور را قدرت نامشروع می داند. غیرمشروع

 اصل بازدارندگی منفی

 قدرت معیار و میزان مطلوبیت هدف از نظرگاه اعمال کننده قدرت مد نظر است. در این نوع مثبت

 بعضی از اندیشمندان قدرت بالقوه را خارج از حیطه اطالق قدرت می دانند. بالقوه

 چون ذات فعلیت قدرت تجلی قدرت است پس لزومی به پسوند بالفعل نیست. بالفعل
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 نفوذ:یا طبقات  16نظریه نخبگان قدرتمند

در این نظریه جامعه به طبقه نخبگان، طبقه متوسط و طبقه سوم یعنی ضعفا تقسیم گردیده است. طبقه متنفذ و سیاستگذار 

همان طبقه نخبگان است که از قدرت باالیی برخوردار هستند. این طبقه تعدادشان نسبت به کل جامعه بسیار معدود و از 

اند. طبقه متوسط از نظر  تعداد زیاد هستند و وجوه مهم و کلیدی را اشغال کردهباشند و مشاغل طبقات باالی جامعه می

مشترک زیادی بین آنها وجود ندارد و از نظر درآمد بخش میانی جامعه را تشکیل می دهند. طبقه سوم تعدادشان زیاد است، 

 دار هستند.ای را عهدهدرآمد پائینی دارند و اغلب مشاغل ساده

پذیرد و سایر طبقات نقش چندانی جز گذاری در جامعه به وسیله طبقه بانفوذ نخبگان انجام میمشینظریه، خطاز دیدگاه این 

کنند. گروه قدرتمندان در ساختار جامعه نقش جهت دهنده دارند و از قدرت پاداش و ارعاب برای تبعیت و پیروی ایفا نمی

 (. 1: 1163، 61کنند)دای و زیگلرتحکیم مواضع خود استفاده می

 

 :19نظریه جامعه مرکب

بندی مشخصی برای طبقات اجتماعی ارائه نشده است و یک طبقه بر سایر طبقات در این نظریه بر خالف تئوری قبل، طبقه

گذاری عمومی موثرند. هیچ مشیهای موجود، در خطرجحان ندارد. جامعه مرکب جامعه است که در آن تمامی طبقات و گروه

 (.655: 6321، 63طبقه دیگر سلطه ندارد)باچ هولزای بر طبقه

 :21مدل گروهی

های مختلف در جامعه با یکدیگر در مدل گروهی تعبیر دیگری از نظریه جامعه مرکب است. در مدل گروهی، طبقات و گروه

 (.6343گیرد)بنتلی، شود شکل میها وارد میگذاری در اثر فشارها و نیروهایی که از سوی این گروهمشیتعامل هستند و خط

 

 تمایز ميان مفهوم قدرت و مفاهيم مترادف

های های مربوط به حوزه قدرت، کثرت اصطالحاتی است که در ارتباط با این مفهوم در حوزهیکی از ابهامات و پیچیدگی

 شود.گوناگون زندگی بشری و علوم به کار برده می

های یکسانی هستند که کالً مفهوم آنها نزد افراد معمولی و نزد مجریان و هقدرت و نفوذ و اقتدار، واژ» نویسد:رابرت دال می

پردازان سیاست یکسان است. در زندگی روزمره اغلب کلماتی مثل قدرت اداره مملکت، قدرت قضایی، قدرت معنوی، قدرت نظریه

گاهی اوقات به طور خیلی ساده به کلمه « دولت مرکزی»خورد. در کشور فرانسه واژه اقتصادی، قدرت ملی، ... بسیار به گوش می

Powoir شناختی خارج شده از حالت یک اصطالح رایج جامعه« ساخت قدرتی»باشد. در آمریکا واژه یا همان قدرت معطوف می

 (.  61: 6914دال،«)رود، درآمده است...و به صورت کالمی که بیشتر مردم و مطبوعات به کار می

آمیختگی و پیچیدگی مفاهیم متجانس با قدرت اشاره کرده و علت این امر را ناشی از عدم وضعیت هاناه آرنت نیز به درهم 

داند و معتقد است هر یک از مفاهیمی مانند قدرت، زور، آمریت، قوت و خشونت به پدیده متفاوت و مطلوب در علوم سیاسی می

دهد که هر یک از این مفاهیم آمدندو وی ادامه میجود نمیداشت این مفاهیم هم به ومتمایزی داللت دارند که اگر وجود نمی

بایست معانی آنها به دقت ارزیابی و سنجیده شده و استفاده صحیح از این واژه ها تنها های متفاوتی بوده و میدارای خصوصیت

 (.34 : 6918گردد)لوکس، انداز تاریخی نیز مربوط میای است که به قواعد منطقی، بلکه به چشممساله

 الف( قدرت و نفوذ:

                                                           
16 Power - elite 
17  Dye & Zeigler 
18  Pluralist  
19 Buchholz 
02 The Group Model 



 415-411، ص 6931،  مهر 6، جلد 61علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4163-8642 

http://www.joih.ir 

 
 

044 
 

گردد، در حالی که بعضی از ای که نفوذ به عنوان زیرمجموعه قدرت مطرح میگونهنفوذ به واقع شمایی از قدرت است به

قدرت اغلب به صورت »دانند. دال به این معنی اشاره دارد که ای از نفوذ میاندیشمندان بزرگ همچون دال قدرت را جنبه

که  –حد واسط دو نظر فوق «. باشدکنننده آن میلنفوذ است که اگر موفق نشود مستلزم زیان شدید برای اعماموردی خاص از 

دانند. ویلیام دیدگاه کسانی است که قدرت و نفوذ را یکی می –داند یکی قدرت را اعم از نفوذ و دیگری نفوذ را اعم از قدرت می

(. گروهی دیگر از اندیشمندان 948: 6314ریکر، «)یج اساسی نفوذ یا قدرت استتوان محدود کردن نتا»رایکر معتقد است که 

قدرت یعنی توانایی نفوذ یا نظارت بر اعمال سایرین و قدرت استعداد »دانند؛ قدرت را وسیله اعمال نفوذ یا فرآیند اجراء نفوذ می

 (.1: 6312)دیک، « و توان نفوذ و تاثیر در دیگران است

توان نام برد، مورگنتا معتقد است که دانی که بر تمایز بین قدرت و نفوذ تاکید دارند، مورگنتا و وافرز را میاز دیگر اندیشمن

تواند به دیگری دستور دهد، به انجام کاری مبادرت ورزد، یا از انجام کاری خودداری کند، لکن نفوذ قدرت آن است که فرد می

کند با ترغیب یا سایر وسایل، اعمال دیگران را به نفع در اختیار ندارد و سعی می ایآید که فرد چنین وسیلهموقعی پیش می

ها قدرت یعنی به حرکت درآوردن دیگری از طریق تهدید یا اعمال محرومیت»نویسد: خود یا نظر خود تغییر دهد. والفرز نیز می

(. دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که 659: 6318والفرز، «)ستها و ارائه مزایا و منافع او نفوذ انجام چنین مقصودی به وسیله وعده

 را موجب گشته است.« قدرت»ای از نفوذ می داند. این نگرش، بیان اشتباه در فهم مفهوم قدرت را جنبه

نفوذ به  ترین محدوده تاثیر و تاثر متقابل، نامشود، در اولین شکل ممکنه و حجیمکه قدرت وارد محدوده روابط انسانی میزمانی

گردد:  نخست آنکه: نفوذ تجلی قدرت در محدوده وسیع ارتباطات گیرد. بنابراین سه نکته در مورد مفهوم نفوذ تاکید میخود می

انسانی است و دوم آنکه: کنترل کردار و اعمال یکی بر دیگری تا حدود زیادی حاصل تاثیر عملکرد بازیگراول بر اساس همان 

باشد که خواهان انجام آنها از سوی بازیگر دوم است و نکته سوم این است که خط انفکاک مفهوم یمعیارهای فکری وعملی م

قدرت به عنوان موجد حرکت در ارتباطات انسانی « مندیاخالق»نفوذ با سایر مفاهیم متشابه در عمق تاثیر و به ویژه در میزان 

 است.  

 

 :21ب( قدرت و اقتدار

های مهم درون سازمان اند و فعالیتنگرد که بر منابع بسیار حساس مسلطعنوان تصویر کسانی می ، ساختار سازمانی را به88ففر

شود و دهی ظاهر میشود. الزامات گزارشهای ساختاری، ارتباطات تجویز میکنند به اعتقاد وی از طریق چیدمانرا تعیین می

مراتب ت دیگر حق فرمانرانی از پست ساختاری فرد در سلسله( به عبار665، 6326گیرد. )ففر، های اطالعاتی شکل میشبکه

های عمده بین حق فرمانرانی و دیگر اشکال قدرت آن است که اعمال فرمانرانی بر سطوح شود، در نتیجه، یکی از تفاوتناشی می

 تواند چند جانبه باشد.شود در حالی که اعمال دیگراشکال قدرت میها جهت داده میپایین سازمان

گیرد. اما زمانی که نوعی در این دیدگاه، سازمان بر اساس نوعی توزیع و توزیع مجدد فعال قدرت میان واحدها و افراد شکل می

توزیع خاص به عنوان بخش طبیعی عملیات روزانه سازمان پذیرفته شد، آنگاه توزیع قدرت درون نوعی ساختار فرمانرانی متبلور 

-از نحوه رفتار فرمانرانان و نحوه رفتار دیگران با این افراد شکل گرفته باشد. در این جا نظریهشود که بر اساس انتظارات می

ها وانتظارات( تفسیرها کنند که توزیع مجدد حق فرمانرانی )اقتدار( فرهنگی )ارزشپردازان ساخت اجتماعی واقعیت استدالل می

 (.6311، 89کنند)پوندیاز واقعیت میان اعضای سازمان را تثبیت می

های اجباری های دارای حق فرمانرانی به شیوهکند که وقتی افراد در پستشناس بریتانیایی استدالل میجامعه 84دیوید نایتز

 شوند.ها بر آن استوارند شکسته میشوند، رابطه مبنی بر فرمانرانی که سازمانمتوسل می

                                                           
 کنند.نیز یاد می «آمریت»و همچنین  «حق فرمانرانی»از این واژه به  01

00 Pfeffer 
03 Pondy 
04 Knights 
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تحت آن شرایط، افراد به جای مخالفت و تالش برای پرهیز از مدیریت قدرت مبنی بر حق فرمانرانی اشاره به شرایطی دارد که 

 اقدامات و کنش های خود، داوطلبانه توصیه ودستور دیگران را می پذیرند.

در مقابل زور و اجبار، ویژگی برجسته روابط قدرت مبتنی بر فرمانرانی آن است که این نوع روابط مستلزم به رسمیت شاختن 

شود. هر طرف وابستگی خود به کنش و اقدام دیگری و همین فاعالن قدرت است و از این طریق نیز حفظ میدو طرف به عنوان 

پذیرد. همین نکته است که قدرت مبتنی بر فرمانرانی را نوعی رابطه اخالقی و رابطه مبتنی بر طور آزادی کنش دیگری را می

 (.6328، 81داند )نایتز و رابرتاعتماد می

 

 قدرت و حق فرمانرانی:نمادهاي 

خیزد که اعضای قدرتمند یک سازمان از طریق مانور سیاسی سازد که حق فرمانرانی غالباً از نمادهایی بر میففر خاطر نشان می

کنند. این نمادها شامل مکان استقرار، اندازه و دکور دفتر آنها، حق صدا زدن یک سرپرست یا نامی معین یا توانایی کسب می

شود. نمادهای دیگر حق فرمانرانی شامل یگران به صدا کردن خود او با عنوان خاص )نظیر آقا، خانم، دکتر یا استاد( میاجبار د

 فضای پارکینگ اختصاصی، دفاتر مجلل، اتاق ناهارخوری خاص، حقوق باال و دیگر مزایا و مالحظات خاص است.

ظام سیاسی دارد. در این معنی اقتدارآمیز خواندن یک نظام یا نهاد به ای نزدیک با مشروعیت ناز دید ماکس وبر، اقتدار رابطه

کردن و حاکمیت نیست، بلکه به این معنی است که در میان هر ملتی ی خاصی از حکومتمعنی معطوف ساختن توجه به شیوه

وبر به سه نوع نظام عمده  (132: 6915ی تبعیت و انقیادی که بر آنان حاکم است، وجود دارد. )ریمون، نگرش خاصی به شیوه

 (459- 458 ، 6914عقالنی. )وبر، -کند: اقتدار کاریزماتیک، سنتی و حقوقیاشاره می

اگر اساساً بخواهیم »ی مشهور او مالحظه کرد: توان در این جملهی اقتدار را به نحو احسن میرویکرد تفسیری آرنت به مقوله

توان قدرت را متعلق به گاه نمیهیچ «.ابل با اجبار قهری یا اقناع استداللی یا هر دو بدانیماقتدار را تعریف کنیم، باید آن را در تق

که این گروه متحد است، ها است و مادامییک فرد دانست، زیرا قدرت همواره سرشتی اجتماعی دارد و در اختیار گروهی از انسان

 قدرتش نیز پابرجاست. 

اقتدار یعنی قدرت بالفعل، یعنی قدرتی که مستلزم اطاعت کردن باشد. قدرت به خودی » گوید:مک آیور در تعریف اقتدار می

ای از مقام در یک نظام سازمان اقتدار آن جنبه»خود اقتدار نیست، بلکه مدعی اقتدار است. تالکوت پارسونز نیز معتقد است که 

کند گیرد و تصمیماتی اتخاذ میوع در موقعیتی قرار میاجتماعی است. یعنی اجتماعی آن، که به اعبتار آن متصدی به طور مشر

 در باب اقتدار عوامل زیر قابل عنایت است:« آور است.که نه تنها برای خودش بلکه برای کل اجتماع نیز الزام

تاکید بر حق معتقد است: در اقتدار « آیور»منشا اقتدار حق است، به واقع در اقتدار منشا قدرت حق است نه آن طوری که  -6

 است نه قدرت.

های های مبتنی بر آن باشد به عبارتی دیگر بستر اقتدار نقشتجلی حق در اقتدار قانون پذیرفته شده از سوی جامعه و نقش -8

 باشد.مبتنی بر حق یا قانون می

ت نیست، بلکه منشا اقتدار حق باشد، اما پایگاه اقتدار متضمن قدرهای مبتنی بر حق یا قانون میاگر چه بستر اقتدار نقش -9

 باشد.است که تضمین کننده اقتدار می

باشد و رهروان اقتدار قدرت مشروع است که رهبری جامعه یا طبقه فرادست با تکیه بر این قدرت مشروع دارای اقتدار می -4

 نهند.ن میجامعه یا طبقه فرودست به واسطه پذیرش قلبی و عقلی آنقدرت مشروع با طیب خاطر بر آن گرد

یافته است، اگر قدرت در بدو ورود به ارتباطات انسانی در حالت کودکی خود نام نفوذ اقتدار به نوعی نفوذ پیشرفته و تکامل -1

شدگان قدرت است، نام اقتدار یافته، یافته که مبتنی بر حق مشروع و مطلوب از طرف پذیرفتهکند در حالت تکاملپیدا می

 گردند.به لباس آمریت می دارندگان قدرت ملبس

                                                           
05 Roberts 
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 ج( قدرت و سلطه:

ترین معنی آن یکی از مهمترین عناصر کنش اجتماعی است. البته چنان نیست که هر شکلی از نویسد سلطه در عاموبر می

رود. ریمون آرون، از سلطه به گر سازد. سلطه مورد خاصی از قدرت به شمار میکنش اجتماعی ساختار سلطه جویی را جلوه

بعد از قدرت دومین مفهوم بنیادی وبر مفهوم سلطه »کند. ویمی گوید:شناسی وبر یاد میعنوان دومین مفهوم بنیادی جامعه

اش بر دیگری یا دیگران است. در یک رابطه اجتماعی شخص هنگامی که دارای قدرت میگردد که امکانی برای تحمیل اراده

کنند و نیز دلیلی این امکان هر چه باشد. اما در مورد سلطه مفهوم حکم در آن داشته باشد، حتی زمانی که آنان مقاومت می

 «نهفته است و احتمال اینکه حکم را شخص یا اشخاصی اطاعت خواهند کرد. 

توان با تامل در مضامین مربوط به قدرت و سلطه دریافت که سلطه یک کنش اجتماعی است نه یک کنش اجتماعی که می

 ای یک سویه است.کنش و واکنش به عنوان تز و آنتی تز باشد. به عبارت دیگر، سلطه در اغلب موارد رابطهسنتزی از برخورد 

 باشد.سلطه تحمیل اراده فدر یا گروه بر فرد یا گروه دیگری علی رغم مقاومت می

 جوید.سلطه از صور مختلف زور به عنوان پشتوانه حکم استفاده می

ای یک سویه و تنها کنش اجتماعی است. این بدان معنی نیست که که امه و تحمیلی آن رابطهسلطه در به دلیل ماهیت خودک

 سلطه با واکنش روبرو نیست بلکه بدان معنی است که غالباً سلطه از سوی پذیرنده آن با اکراه و اجبار همراه است.

پذیرش قهری مبتنی بر زور غیرمشروع. به این توان گفت که سلطه قدرتی است قائم بر حکم جابرانه و بندی میدر یک جمع

ترتیب سلطه نوعی از نفوذ است که بالعکس اقتدار، اقتدار، مشروعیت، محبوبیت و مطلوبیت برخوردار نیست و از روی اجبار و 

 (.632:6912رسد)مطهرنیا، قهر و نه از روی اراده و تمایل از سوی پذیرندگان قدرت، به منصه ظهور می

 

 :روش شناسی

های تاریخی مختلف با توجه به اینکه هدف از این پژوهش تحلیل تغییرات صورت گرفته بر روی مفهوم و ماهیت قدرت در دوره

گیرد. از آنجائیکه مخاطب استفاده کننده از این بوده بنابراین از لحاظ هدف این تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی قرار می

انشمندان رشته علوم سیاسی و سیاستگراری هست لذا نوع تحقیق کاربردی بوده و چون تحقیق پژوهشگران، سیاستگذاران و د

کتب، اعم از  ادبیات و سوابق مسئله و موضوع تحقیقمطالعه ای )های این تحقیق از مطالعات کتابخانهآوری دادهبرای جمع

 باشد.مقاالت، ...( استفاده شده است لذا روش تحقیق روش تحلیل محتوا می

 

 نتيجه گيري: ث وبح

مفهوم  قدرت از مفاهیم پیچیده، مبهم و چالشی علوم اجتماعی و علوم سیاسی است و تعاریف بسیار زیادی از آن ارائه شده است.

ی الهیات. رود و هم در محدودهی طبیعیات و اشیای فیزیکی به کار میقدرت هم کاربرد انسانی دارد هم غیرانسانی، هم در زمینه

در اسالم و دیگر ادیان توحیدی، نگاهی خاص به قدرت وجود دارد. از دیدگاه علمای اسالمی و بر اساس قرآن، منشا قدرت، 

خداوند تبارک و تعالی است. خداوند قدرت مطلق و قادر به انجام هر کاری می باشد و این کلمه، آیتی از شأن و عظمت و جالل 

و اهلل » در قرآن کریم آمده است: . باشدان در شمار مناقب نهایی منتسب به آفریدگار جهان میخداوند است و در خصوص انس

در تفکر اسالمی در عرصه ی سیاست، قدرت در دولت اسالمی یک امانت «. علی کل شیء قدیر؛ خداوند بر همه چیز تواناست

پاداش اوست. در حکومت اسالمی، حاکم اسالمی وارث  ترینالهی است و قدرت همراه با عظمت، برترین آرزوی نوع بشر و بزرگ

 باشد.می این امانت الهی

قدرت در اسالم و در دیدگاه رهبران انقالب اسالمی از حالت تئوری خارج شده و در اداره جامعه و حکومت اسالمی به کار بسته 

ارهای کسب آنواهداف قدرت ضمن شده است. در نگاه ایشان، قدرت و همه شئون آن از جمله کسب، حفظ، نمایش، ابز

 ها و سعادت دنیوی و اخروی آنها به کار گرفته شود.برخورداری از مشروعیت باید در مسیر به کمال رساندن انسان
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