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واناییتمعنیبهدرت.کنیممیآغازآنتعاریفترینرایجازیکیباراقدرتمورددربحث•
عملیبهواداراردیگرانبتوانیمیعنی.استدیگرانرفتارگرفتنقراراختیاردریاوفرماندهی

.کندمیپیدااشتقاقبعددوتعریفایناز.دهندانجامخواهیممیکهسازیم
میکهدکنکاریانجامبهواداررادیگرانزورکاربردواستفادهباگروهیبافردکهاین-۱•

خواهد
،۱۹۹۹تایلور،)بزندامریچنینبهدستخودمشروعاقتدارازاستفادهباگروهیبافردکهاین-۲•

چیستمشروعیتاینمبنایکهدیدبایدصورتایندر(۷4ص

وادار ساختن  تمبنای این مشروعی



لوکز،رگر،بپارسنز،مانندمعاصرترشناسانجامعهووبرمارکس،مانندکالسیکشناسانجامعه•
تاشدواهدخکوششمقالهایندراندپرداختهبعددواینوقدرتدربارهبحثبهدیگرانومیلز
ناسانشجامعهدیدگاهازرامشروعاقتدارعنوانبهقدرتوزورعنوانبهقدرتیعنیبعددواین

.دهیمقراربررسیموردمعاصروکالسیک

رپیتر برگ



تقدروجودبرایواستمابردیگریارادهتحمیلابزارمعنیبهمارکسدیدگاهازقدرت•
.داردزیادیاهمیتقدرتسیاسیبعددیگرعبارتبه(۱۹۷۱،5۱۹فور،)داردضرورتاطاعت

از(5۱۹-5۲۳همان).استدیگرانکردنسرکوببرایطبقهیکیافتهسازماناقتدارقدرتیعنی
زندگیویآگاهاندیشه،نظرازانسانیابد،توسعهکاملطوربهدولتکهزمانیمارکسدیدگاه
جمعازبخشیراخودکهکندمیزندگیاجتماعیدراو.داشتخواهددوگانههستییکواقعی

وریطدیگرانباوگیردمینظردرخاصحقوقبافردیکراخودمدنیجامعهدروبیندمی
.هستنداودستدرابزاریآنهاکهکندمیرفتار

سرکوب



ودشمیبیگانهنیروهایدستبازیجهودهدمیتقلیلابزارحدبهنیزراخودنتیجهدر•
در.استاجتماعیواقتصادیجباریتحوزهمدنیجامعهنظرنقطهایناز(۱۹64،۱4مارکس)

(۲6همان،)شودمیبیگانگیوگسستگیهمازدچارانسانمدنیجامعه

بازیچه گانگیاز هم گسستگی و بی



دولتمبنای.استباستانیجوامعدربردگانحقوقهمانندمدونجامعهدرانسانبهحقوقاهدای•
اینردکهافرادی.استمدنیجامعهمدرنجوامعدردولتمبنایوبودبردهباستانیجوامعدر

منافعراندیگباآنهاپیوند،نقطهتنهاویکدیگرندازمستقلکامالکنندمیزندگیجامعه
مارکسبنابراین(۳۱6ص،۱۹66نیزبت،۲۱8ص،۱۹5۹باتامور)استفردینیازهایوخصوصی

رفتدخواهمیاناززمانیسرکوبگریوزورتسلط،ندارداعتقادمدنیجامعهدردموکراسیبه
عهجامدرتنهاامراینکهگردد،نابوددارسرمایهطبقهوشودلغوخصوصیمالکیتکه

.یافتخواهدتحققسوسیالیستی

تام باتامور



امانجمردمخودوسیلهبهکهبودخواهدمدیریتوسازماندهیتنهادولتکارصورتایندر•
ص۱۹66تنیزب)شدخواهدمدیریتیکارکردبهمبدلدولتسیاسیکارکردهای.گرفتخواهد

ستشکبهمحکوماجتماعیروابطازمجموعهیکعنوانبهداریسرمایهبنابراین(۱40و۱۳۹
دیدازقدرت.رفتخواهدمیانازیوتوپیاییجامعهدرسرکوبگرقدرتآننابودیباواست

ناپدیدهموبگرسرکاقتدارطبقات،رفتنمیانازباکهشدمیمحسوبطبقاتیپدیدهیکمارکس
(۱40صهمان)گرددمی

ااتوپی روابط اجتماعی



دستیابیبرایرنفچندیایکفرصتقدرتیعنیقراردادمارکستاثیرتحتقدرتازوبرتعریف•
عبارتایندروبرمنظور(۹۲6ص،۱۹۷8،وبر)استدیگرانمقاومتمقابلدرحتیخودارادهبه

بیشترتفرصایعدهولی.باشدداشتهوجودهمهبرایاستممکنفرصتچندهخرکهاستاین
.دارندخودارادهاعمالبرایکمترییاو



عهجامیکافرادمیاندرآنپراکندگیوقدرتتوزیعاستمطرحجاایندرکهموضوعی•
کهنیسترتصواینبرمارکسخالفبروبرامامدرنجامعهدرقدرتتوزیعبهتوجهیعنی.است

وبردیدگاه.شدخواهدمحرومطبقاتشرکتبامدیریتازشکلیبهتبدیلانقالباثردرقدرت
مطرحآرمانیهنمونعنوانبهراقدرتگوناگوناشکالکهاستشناختیجامعهبسیاردیدگاهیک
.شودمینیزمدرنصنعتیجامعهدرقدرتجدیدانواعشاملاونظریهوسازدمی

محرومشکلی از مدیریت با شرکت طبقات



در.یککاریزماتقدرتوعقالنیقدرت،سنتیقدرتکند،میشاارهقدرتشکلسهبه،وبر•
فقطآننابصورتبهسومشکلودارندبیشتریاهمیتشناسیجامعهنظرازقدرتاولشکل

شدخواهدلتبدیعقالنییاسنتیقدرتبهنهایتاکهشود،میظاهرتاریخیکوتاهشرایطدر
قطریازراخودمشروعیتکهاستقدرتازنوعیسنتی،قدرت(۳64-۳6۳ص،۱۹4۷پارسنز،)

.کندمیکسبگذشتهقداست



ترتیبهمانبههکمنزلتیوگذشتهفوائدمبنایبرهستندقدرتیچنینصاحبکهافرادییافرد•
مشروعیتکسببرمتکیوجههیچبهسنتیقدرتبنابراین.دهندمیفرماندیگرانبهیافتهانتقال

میحرکتزعقلافراترکهاستایگذشتهبهمتعلقآنمشروعیت.نیستقانونیاعقلمبنایبر
شاهپاداقتدار.نداردوجوداخالقوسیاستمیانتمایزآشکاریهیچقدرتنوعایندر.کند

کهودشمیاعمالغیرهوحکاماثراتمثلاودستانزیرمراتبسلسلهطریقازواستشخصی
قدرتروبنظرمورداصلیمدلواستآنهاباپادشاهرابطههماننددستانزیرباآنهاهمهرابطه
(۱4۳-۱4۲ص،۱۹66بت،نیز)استبودهاروپادروسطیقرونسنتی

عقل حرکت مشروعیت آن متعلق به گذشته ای است که فراتر از
.  می کند



تسلط.استروابطشدنعقالنیودیوانساالریآنخصلت.استمتفاوتیکامالنوعمشروعاقتدار•
وعناینچندهر.استجامعهنوعاینخصلتمساویطوربهافرادهمهمورددرآناجرایوقانون

برابریبراما،استخودبهمربوطقشرهایومراتبسلسلهدارایونیستبرابریبرمبتنیقدرت
اخالقیایهشیوهوهاسنتیاوافرادنظراتجایبهمقرراتبرتاکیدجاایندر.کندمیتاکید
قطریازنفوذاعمالوداردگرایشعقالنیتمیزانحداکثرسویبهسازماننوعاین.است

اقتدارفجاایندر.کندمیتضعیفراقبیلاینازودوستیقومی،خویشاوندی،هایوابستگی
.داردوجودقانونازاطاعتومراتب،سلسله

یتحداکثر میزان عقالن



ریقطازابعاداینتمامیاما.باشندمیکاراوهستندکارکرددارایدیوانساالریهایسازمان•
(۳۳4-۳۳۳ص،۱۹4۷پارسنز،۱4۳ص۱۹66نیزبت).آیدمیپدیدعقالنیسازماندهی

یاادوییججذابیتنوعیدارایکهداردقرارفردیاختیاردردیگرجانبازکاریزماتیکقدرت•
میطاعتاازآنهاودهددستورمردمبرمبنیآنبرتواندمیواستشخصیالعادهفوقجذابیت

اساسییراتتغیباعثهمیشهوشودمیاعمالسیاستیادینطریقازکاریزماتیکرهبری.کنند
.گرددمی



نوعیبههمیشهسیاستیچهوباشددینیچهانقالب.داردتضادعقالنیمدیریتباسنتیقدرتبا•
بارامعمولزندگیکاملدگرگونیآنتاثیرزیرا.داردپیدرراکاریزماتیکقدرتاعمال

نوعاینراینبناب.نیستدواموثباتباکاریزماتیکقدرتاماشود،میشاملبنیادیتغییرات
مدتیازپساما.شودمیاجتماعیهایجریانبرفردیکتاثیربهمربوطچیزهرازبیشقدرت

میلز،وگرت).دگردمیقدرتدیگراشکالبهتبدیلوکندمیپیداتکراریجنبهقدرتنوعاین
(۲5۳و۱۹۷0،۲5۱-۲4۹

ستاما قدرت کاریزماتیک با ثبات و دوام نی



سیستموپادشاهیقدرتبرمبتیهایدولتتاشدباعثدولتشدنعقالنیوبریددگاهازاما•
اینبرمارکسخالفبروبر.گرددمدرنعقالنیومتمرکزملی–دولتبهمبدلفئودالیهای

درتریمتمرکزورتصبهبلکهشودنمیناپدیدتسلطوقدرتسوسیالیسمپیدایشکهبوداعتقاد
رارقتسلطتحتپیشازبیشراانسانزندگیوشدخواهدظاهرساالریدیوانهایسازمان
گرددمینیعقالتسلطیاقدرتبهمربوطدیوانساالریمفهموموبرنظریهدربنابراین.دادخواهد

.کندمیحرکتسنتیوکاریزماتیکپادشاهی،قدرتازفراترکه
یواند.گرددمیترثباتبیوپراکندهقدرتجانشینوسازدمیدگرگونراجامعهساخت•

تواندیمدیگرطرفهرازولیبردیمبینازراهاتبعیضواستگراعامطرفیکازساالری
.استکاراونیرومندبسیارکهباشدقدرتاجرایعقالنیوجدیدشکل

عام گرا



عنوانبهوصیخصمالیکتبرجانبهیکتاکیدبامارکسکهاستایندرمارکسباوبرتفاوت•
هایسازمانجامعهدرکهاستمعتقدوبرامادهد،میارائهمحدودتردیدگاهیقدرتمنشا

بهوطمربامتیازاتازبسیاریکهآوردمیوجودبهراقدرتازجدیدیشکلخوددیوانساالری
بهبلکهردنداریشهمالکیتدرتنهاتسلطمدرندوراندر.سازدمیتغییردستخوشرامالکیت
(۱4۷ص،۱۹66نیزبت،)شودمیمربوطنیزعقالنیسازماندهیومدیریت

!محدودتردیدگاهی 



بیشترهمراانسانهایآزادیجهاتیاز.کندعملکارآترودقیقترشکلبهبوروکراسیکهچههر•
تریبیشآزادیازانسانمدرنجامعهدرکهنیستمعتقدوبربنابراین.کردخواهدسرکوب

میاراتریکشکلبهساالردیوانمدیریتهایدستگاهاستمعتقدبلکه.شدخواهدبرخوردار
کمترتیقدرحاضرزماندرفراملیتیشرکتیکصاحبمثال.کننداعمالراخودقدرتتوانند

دولتیادولتبرراحتیبهنظرخودراتواندمیمواردازبسیاریدرونداردسنتیپادشاهیکاز
.کندتحمیلدیگرهای



داریسرمایهتوسعهبابرخوردارندتوجهیقابلقدرتازانهامدیرانوهادولتخودعیندر•
درمهودیوانساالرمدیراندستدرهمقدرتجدیدشرایطایندر.دهدمیشکلتغییرقدرت
.گیردمیقدرتدارانسرمایهدست

مدیران دیوانساالر سرمایه داران



کردهبحثزمینهایندرقدرتمندبرگزیدگانکتابدرخودبحثدرمیلز•
ودشنمیدارانسرمایهبهمنحصرامریکامانندکشوریدرقدرتمثالاست
نظامکیعنوانبهارتشدولتی،مدیرانیاسیاستمدارانگروهسهمیانبلکه

بعدبهمیلز(۱۹6۹میلز،)استشدهتقسیمدارانسرمایهوقدرتمنددیوانساالری
ازیکهرقدرتمیزانسنجشکهاستمعتقدوکندمیاشارهقدرتپنهان
هستندکسانیبرگزیدگان.نیستپذیرامکانتجربیمعیارهایمبنایبرهاگروه

مردمیزندگفضاهایازفراترکهآوردمیفراهمراامکاناینآنهاموقعیتکه
گروهازکلمتشهستندباالقشرازجزییکهبرگزیدهافراد.گیرندقرارعادی
دردیگریکنظراتبهوشناسندمیرایکدیگرآناعضایکهباشندمیهایی

.دهندمیاهمیتگیریتصمیمهنگام



این(۹و8ص،۱۹6۹میلز)گذاردمیتاثیرجهانحتیوآمریکامردمسرنوشتبرکهتصمیماتی•
ترتیباینهب.شوندمیخودقدرتمنکرآمریکاییدموکراسیسنتمبنایبرکلیطوربهافراد

کندحکومتطریقناازبتواندتانیستمقامیبهدستیابیدنبالبهامریکاییهیچکنندمیادعاکه
مقامکییادیوانساالریکبهمبدلاو.استمردمبهخدمتاوکارعکسبربلکهدهدفرمانو

(۱۷صهمان،)استعمومخدمتگذاربلکه.شودنمیاداریقدرتمند



نظرکهکردورتصنبایداستقدرتمندانتصمیماتبرمتکیامروزسیاسیواجتماعیوقایعروند•
بهعواقبییچهداشتنبدونآنهانظرمطابقبگیرندقدرتمندانکهتصمیمیهرکهاستاینمیلز
قابلغیرنتایجکهکنندمیاتخاذتصمیماتیقدرتمندانمواردازبسیاریدر.آمدخواهددراجرا
.اندنبودهآنوقوعبهمایلوجههیچبهآنهاکهاتفاقاتیدارد،پیدربینیپیش

دانتصمیمات قدرتمن



میارهاشقدرتمندیهایگروهوجودبهمیلزامریکادرقدرتمندبرگزیدگانمورددربحثدر•
داشتهوجودوانندتمینیزیگردرفتهپیشصنعتیکشورهایدربلکهآمریکادرتنهانهکهکند

بهاستمتاثرهموبرازاودیدگاهامااست،نومارکسییکمیلزکهاینرغمعلی.باشند
ویاسیسدیوانساالریگیریشکلوبیندنمیدارانسرمایهانحصاردرتنهاراقدرتطوریکه

.دارنداختیاردرراقدرتازمهمیبخشکهسازدمیمطرحنیزرامدرنجامعهدرنظامی

وبر+ مارکس 



یکاهرظبهسنتیقدرتبامقایسهدرآنبیشترتمرکزوشدترغمعلیقدرتاینچندهر•
زارانخدمتگهمانبرگزیدگاندموکراسینظامدرکهباورنداینبرمردمواستپنهانقدرت
یولشودمیعمرانآمریکامورددرمیلزنظرچندهر.اندشدهانتخابآنهاتوسطکهمردمند

.استآشکارمدرنجوامعدیگردرآنازاستفادهقابلیتووبرقدرتنظریهبااننزدیکی

همان در نظام دموکراسی برگزیدگان
خدمتگزاران مردمند



میاشارهقدرتبعدسهبهشودکهمیمطرح(۱۹۷4)لوکزجانبازقدرتبارهدردیگریدیدگاه•
.کند

.کندمیتعیینرامستقیمتضادنتیجهکهبعدیاول•
اجتماعیقیممستتضادهایازابتداازرامنافعازبعضیواستفعالصحنهپشتدرکهبعدیدوم•

.گذاردمیتاثیرمردمافکاروآرزوهابرکهبعدیرسوموگذاردمیکنار



تضادکهکسانیاستقدرتازبعدییکتصویرابعاداینترینسادهکهاستمعتقدلوکز•
شرایطدرکهداردقدرتمتضادرابطهیکدرکسییعنی.دهندمیقراربحثموردرامستقیم

بعداما.شودمیآشکارقدرتبهمربوطبعداین.کنداعمالراخودارادهباشدتوانستهتضاد
حنهصدرمنافعنظرازتضادهابعضیکهشودمیاینازمانعکهداردوجودقدرتازدیگری
.استمدرنجهاندرقدرتاعمالاشکالنفوذترینباازیکیسومبعد.شوندظاهرعمومی



میگرفتهنظرردمعکوسشکلبهآنهامنافعکهکسانیآرزوهایوافکارگرفتناختیاردریعنی•
اگاهیخودبرآنتسلطازقدرتقربانیانگذردمیآنهابرچهدانندنمیدقیقاکهکسانی.شود

وبلیغاتتپذیری،جامعهشاملکهشودمیظاهرفرهنگیالگوهایدرپذیریتاثیراین.ندارند
(۲۳و۲۲ص،۱۹۷4لوکر،).گرددمیگروهیهایرسانهوسیلهبهرسانیطاالع



یروهاینتضادمکانجامعهاستمعتقدکهطوریبه.استمارکسازمتاثرهملوکزدیدگاه•
براذبکآگاهیباایدئولوژییککهکنندمیعملطوریداریسرمایهاستمتخاصماجتماعی

داندنمیودهدنمیتشخیصجامعهدرراخودواقعیموقعیتتودهیعنی.شوداعمالمردمتوده
.گرددمیاشتهاروشودمیسرکوبهاییگروهباوکسانیچهتوسط

اذبایدئولوژی با آگاهی ک



زیراود،شمیرضایتوزورشاملغربپیشرفتهجوامعدردموکراتیک-بورژواحکومتیعنی•
رضایتکناردرتقدراعمالمسئلهبنابراین.نیستنداگاهخودمنافعازمتسوطیاپایینطبقهافراد
.استمعاصرجوامعدرنوینهایپدیدهجملهازمردم

ازبعضیکهیحالدراندنگریستهمشروعیتوزورقدرت،قضیهبهانتقادیدیدیبالوکزومیلز•
مشروعیتبهیتجمعیکچگونه.دهندنشانکنندمیسعیبرگروپارسونزماننددیگرمتفکرین

دموکراسیکیدرکهاستمعتقدپارسونز.کنندمیپیدااعتقادشودمیاعمالآنهابرکهقدرتی
درراشروعمقدرتآنهاکهاعتقادنداینبرزیراکنندمیوظیفهاحساسمقاماتبهنسبتافراد

اجتماعیهایظامنموثریندموکراتیکنظامدلیلهمینبهکهکنندمیاضافهپارسنز.دارنداختیار
.استمشترکهایارزشبرمتکیزیرااست

زور و رضایت 



نظامدرپولکهطورهمان.استاقتصادمشابهنظامخردهیکعنوانبهسیاستپارسونزدیدگاهاز•
درآیدتدسبهخاصینتایجتشودمیدادهنظامبهکهاستهاییپدیدهجملهازاقتصادیهای
چهکهستنیاینمسالهبنابراین.استمبادلهبرایایوسیلهپولهمانندقدرتهمسیاستنظام

بهپولمانندقدرتچگونهکهاستاینمسالهبلکهدارد،اختیاردرقدرتازبیشتریمقدارکسی
راخاصیجنتایوشودترکیبدیگرهایپدیدهباتواندمینظامبهشدهدادهپدیدهیکعنوان

(۲4۳ص،۱۹۷4،لیپستوبندیکس)استمفیدنظامبرایکهدهدارائه

در نظام سیاست هم قدرت همانند 
.  پول وسیله ای برای مبادله است



وگیردیمانجامخوبیبهواحدهروظایفکهدهداطمیناننظامیکدرتواندمیقدرتبنابراین•
خطاروزبصورتدر.استیافتهسازمانخوبیبهجمعیاهدافبهوفادارینظرازسیستمتمام

(۲۲4همان،)داشتخواهدوجودمنفیانطباقیقوانیناعمالامکان

فیقوانین انطباقی من



قدرتاعمالمعنیبههمکاریونواییهمازکردنحاصلاطمینانپارسنز،تعریفبربناپس•
قابلوباتثبهمتقابلاطمینانهمانندکهاستعاملیقدرتمشروعیتپدیدهجاایندر.نیست
بلکهنداردوجهتقدرتانواعبهپارسنزبنابراین.داردوجودشرایطهمهدرپولیسیستمبودنقبول
راردندگمیتلقیمشروعکهوظایفیباهمنواییکهگویدمیسخنشدهنهادیقدرتازتنها

(۳۲4ص،۱۳۷۳گولدنر،).نمایدمیتضمین



برایآنهارینموثرتیاوسیلهترینمهمکلیطوربهیاوراهتنهازورکهاستمعتقددیگرطرفاز•
صورتایندر(۲۳5صهمان،)استمنبعآخرینمواردبعضیدراما.باشدنمیدیگرانکنترل
وقدرتمسالهپارسنز.گیرندانجاموظایفیتاشودمیواقعخاصموارددرفقطزوراعمال
کههددنشانکندمیسعیمستقیمغیرشکلبهچندهردهد،میقرارهمکناردرنیزرااخالق

بیشترکهتاساینندارد،توجهآنبهپارسنزکهمهمیمساله.استتوجیهقابلقدرتازاستفاده
.اندشدهتوجیهشکلیبههمیشهقدرتاعمالاشکال

توجیه



مطرحبانهداوطلشکلبهتنهاوکندمیایجادراخودمشروعیت»اقتدارگولدنرقولبهعالوهبه•
(همان).گرددنمی

الوین گولدنر



میاظهارزپارسن.رسدمینظربهناقصوبعدییکبسیارمشورعقدرتمورددرپارسنزبحث•
ازاولتحلیگولدنرنظراز.داردبردرراتوجهیجالبنظرینتایجقدرتازاومفهومکهدارد

اصوال.استردهکارائهرااهمیتیبینظرینتایجپولباآنمکررمقایسهگرفتننظردرباقدرت
رسدنمینظربهکافیاستپولیاطالشمشرابطهمشابهقدرتبازوررابطهکهگیرینتیجهاین

واقعدر.نیستاتاثبقابلتجربینظرازکهحالیدراست،کردنمطرحقابلنظریبعدازبیشترو
هادولتانمیحتییاکشوریکسطحدرکهزوراعمالوخشونتبروزواقعیشرایطبهپارسنز

.داردنمیمبذولتوجهیداردمشروعجنبههمظاهراوشودواقعتواندمی



گراندیبرراخودارادهاعمالتواناییجامعهیکدروندرقدرتمندانتنهانهامروزهکهطوریبه•
جباریتوزوراعمالمبنایبرترضعیفهایکشورباهمقدرتمندکشورهایرابطهبلکهدارند،
داشتهراخودحملهیادخالتبودنمشروعادعایاستممکنسرکوبگرکشورکهحالیدر.است
آنذیرشپونیستسادهچندانمشروعپدیدهیکعنوانبهقدرتدربارهبحثبنابراین.باشد
.استبینانهخوشحدازبیش



جوامعدردرتقشکلدربارهجالبیبحثبهپرگرمانندنوهایفونکسیونالیستدیگرطرفاز•
نندماکشورهاییدرمردمیهایدموکراسیوغربیهایدموکراسیشاملکهپردازندمیمدرن

.تندهسمدرنبسیاراقتدارانواعایندویهرکهداردمیاظهاروشودمیچینیاسابقشوروی
هایموکراسیدبامطلقهحکومتواستبدادشکلبهقدرتترقدیمیاشکالمیاناصلیتفاوت
ودممرنقشمسئلهمواردایندویهردرکهاستاینسوسیالیستیهایحکومتیاوغربی

.استمهمسیاسیاموردرآنهاشرکت
پرگر



ووفاقبریمبتننظمرااولنوعبرگر.هستندبرابرقانونمقابلدرمردمهمهجددیشرایطایندر•
.گیردمینظردر«قدرتمنددولتبرمبتنینظمرادومنوع



دایفواستبرخوردارایویژهاهمیتازفردحقوقغربیهایدموکراسیدرکهاستمعتقداو•
ازنیمدقوانینوجودکنندمیحرکتجهتیکدردواینواقعدربلکهشود،نمیجمعحقوق

نشانهمقسابشورویمرددرتجربیتحقیقاتحالعیندر.کندمیحمایتدولتمقابلدرفرد
پرگر(۱8۳صهمان،).استبودهمشروعیتدارایمردمنظردرقدرتنوعاینکهدهدمی

کهطوریبه.خوردمیچشمبهنظامدوایندرمتفاوتیارزشیهایتوافقکهاستمعتقد
ازجدیدعنونمایشگردوهرامااست،متفاوتفرمانبردانوفرمانروایانمیانانتظاراتالگوهای

دوهردرکهدهند،میعمومیحوزهبههمجدیدیپاسخوهستندمردمهایخواستهباانطباق
انازهکدهد،میشهروندانبهراحقوقازتریپیشرفتهمفهومسیاسینظمدرراخوداعضامرد

مایتحموردخانوادهمثلخصوصیحوزهستممقابلدرهمودولتظلممقابلدرهمفردطریق
.گیردمیقرار

نبردانالگوهای انتظارات میان فرمانروایان و فرما



. اشاره پرگر به این نوع جدید قدرت در جهان مدرن قابل توجه و تامل است•
قوانینانازجامعهدرایحوزههیچکهحقوقیبهدستیابیبرایکشمکشعنوانبهسیاست•

جملهازآزادیحوزهشگستروبرابریبرمبتنینظمیبهدستیابیبرایکوششونیستمستثنی
.استسوسیالیستیچهودموکراتیکیچهمدرنسیاسیهاینظامهمهخصایص



معتقدآندروندرقدرتشکلوحکومتینظامنوعدواینساختنمتمایزرغمعلیپرگریعنی•
هر.کنندمیحرکتدولتقدرتمقابلدرمردمحقوقافزایشسویبهمدرنجامعهکهاست
سعیهکطوریبه.استبرخوردارویژهاهمیتیازفردحقوقمسئلهغربیکشورهایدرکهچند
.شودواردفردبهحدکمتریندرجمعیساختفشارهایشودمی

فشارهای ساخت جمعی



تاکیدموردئلهسم.دهدمیفردبهسوسیالیستکشورهایبامقایسهدردیگریپایگاهپلورالیسم•
هایوکراسیدمدرقدرتازمردمرضایتپارسونزمانندنوفونکسیونالیستیکعنوانبهپرگر
میبدستتقلمسشهروندعنوانبهافرادرضایتاعالمطریقازمشروعیتمسئلهیعنیاستلیبرال

براصختاکیدپرگرمنظورهاتودهازاینشدهتفکیکجمععنوانبهنهو(۱۹۱صهمان).آید
درهکحالیدر.استغربیهایدموکراسیدرآزادارادهبامستقلانسانیکعنوانبهفرد

.داردارجحیتفردمنافعمقابلدرجمعمنافعسوسیالیستهایحکومت



چهمدرنسیاسیهاینظامکانونویژهحقوقباشهروندمفهومپرگرنظرازحالهردراما•
مواردازبسیاریدروکندمیحمایتشهروندانازدولت.استسوسیالیستچهودموکراتیک

.سازدمیرهاخصوصیمحیطالزامهایازراآنها

الزامهای محیط خصوصی



صهخالطوربهوکردهمشخصرادولتمقاصدواهدافکهاستاساسیقانوندیگرمسئله•
واقعدر.سازدمیمشخصاعضاهمهبرایرایکهراختیاراتحدودونهادهاهنجارها،اعمال،
مشخصراقدرتاعمالهایشیوهورفتارهامشروعاقتداریکعنوانبهاساسیقانونبهاعتقاد
اینازنوینهایامنظدرانسجامویگانگیبهدستیابی.استنوینسیاسینظمهنجاریمبنایکرده
قانونپذیرشمعنیبهبودنشهروندهانظامایندویهردرکهحالهردر.گرددمیمیسرطریق

عمالاوسرکوبمانعکردهحمایتشهروندانحقوقازهماساسیقانونمقابلدراست،اساسی
.شودمیآنهابرزور

ینیگانگی و انسجام در نظام های نو



میقایلیالیسمسیوسمقابلدرغربیهایدموکراسیبرایرابیشتریامتیازاتبحثایندرپرگر•
اززوراعمالشدنمحدودوقدرتمشروعیتاونظرموردمسئلهقدرتبحثنظرازاما.شود

.دشومیدیدهمدرنجوامعدرفقطکهایپدیده.استنظامدواینازیکهردرقانونطریق
رینمتفکبرخینظرازمدرنجوامعدرقدرتحوزهشدنمحدودوسیاسیاموردرمردمشرکت

.استسیاسیتوسعهمعنیبه
•

محدود شدن حوزه قدرت



چهوکشورهادروندرچههستیمزیادیموارددرزوراعمالشاهدجوامعرمعاصر،درهمهاینبا•
بهزوراعمالنظامینظرازخصوصبهترضعیفکشورهایباقدرتمندکشورهایبارابطهدر

جهاندرزورمالاعمسئلهبنابراین(مستقیمغیرومستقیم)پیونددمیوقوعبهگوناگوناشکال
وفقتموادرکاذبآگاهیمفهوم.استنشدهحلهنوزپرگریاپارسونزتصورخالفبرمدرن
.استشدههگرفتنادیدهکلیبهپارسنزدیدازهموپرگردیدازهممشروعقدرتازرضایتابراز

آگاهی کاذب در موافقت و ابراز رضایت از
مشروعقدرت 



داردحقیقیمبنایحدجدتامشروعیتاینکهبدانندمیخواهندلوکزومیلزمانندمتفکرینیاما•
درثالم.ندارندشودمیاعمالآنهابرکهقدرتیماهیتازدقیقیاطالعموارداکثردرمردمزیرا

سرزمینیهبارتشفرستادنباواقعاامریکامردمحدچهتاعراقیاوویتنامبهآمریکاحملهمورد
.کردیدتاکقدرتمقابلدرآنهارضایتباارزشیوفاقبرتوانمیآیا.بودندموافقدیگر



کمونیستایسوسیالیستکشورهایدر.استسوالقابلقدرتیچنینمشروعیتمیلزدیدگاهاز•
یاوشورهاکایندروندرکمونیستینظامازناراضیانبهنسبتمثالزوراعمالاززیادیمواردهم

مبنایتواندمیحدچهتاآنهابهکشیلشگرحتیواقماریکشورهایدادنقرارفشارتحت
.استسوالقابلباشد،داشتهمشروع



هایکراسیدمودرکهکنندمیاشارهقدرتروترتندنظریهپیرواندیگرولوکزدلیلهمینبه•
شودمیاعثبقدرتازمخفیاستفادهبلکهاستشدهحذفبسیاریمنافعتنهانهغربیمعاصر

اینازریدیگشکل.استنهفتهکجادرآنهاواقعیمنافعکهندانندوشوندمنحرفمردمکه
میاظهاربعدیتکانسانکتابدرمارکوزهمثال.بینیممیفارنکفورتمکتبآثاردرراگرایش

ص،۱۹۷۲مارکوزه،).استشدهتسلطابزاربهمبدلغربیهایدموکراسیدرآزادیکهدارد
۲۱)

رتنظریه تند روتر قد



جامعهیکبهنتیجهدرآزادند،جوامعایندرکهاندشدهمعتقدغلطبهمردمکهاستمعتقداو•
اطرافدراصلیبحثاینجادر.انددادهموافقراینداردوجودآندرآزادیواقعدرکهای

مردمکهقادنداعتاینبرمیلزومارکوزهولوکزمانندمتفکرینی.زندمیدورکاذبآگاهیمفهوم
دلیلمینهبه.کنندمیکارانهامنافعونیازهاخالفبردرستکهاندکردهموافقتقدرتیبا

هاانقالبوهانبشجعمومیهاینارضایتی.کنندمیفکرمارکسیاصوالکهمتفکریناینبیشتر
.دانندمیمشروعقدرتبهنسبتآگاهیشروعواعتراضنشانهرا



یستنکشوریکدروندرقدرتاعمالتنهامسئلهشدذکرهمقبالکهطورهماناینبرعالوه•
اعمالوجنگخطرمعرضدرهموارهنظامینظرازترضعیفونیافتهتوسعهکشورهایبلکه
هاییتناقضیامشورعیتبحثجاایندر.دارندقرارصنعتیقدرتمندکشورهایجانباززور

ارادهاتدهدمیمشروعیتکشوریباگروهیچهبهکسیچهکهاستاینسوال.شودمیمواجه
باهاروهگمیانتضادعنوانبهقدرتبحثطرفیکازبنابراین.کنداعمالدیگرانبرراخود
مینظربهتراقعیوتجربینظرازباشندمیخودنفعبهدستیابیصدددریکهرکهمتفاوتمنافع
.رسد



چنینایشافزوخودسرنوشتدربارهگیریتصمیمدرمردممشارکتمسئلههمدیگرنظرازاما•
.شودرفتهگنادیدهتواندنمیکردهمطرحهمپرگرکهطورهمانجهاننقاطبیشتردرمشارکتی



بنابراین.دشوتحریفتواندمیسیاسیآگاهیاینداشتنیاحقوقمسئلهکشورهاهمهدرامروزه•
ااماستضروریایجامعههردرقانونمبنایبرآزادیکهدارندقبولهادیدگاهایندوهر

مبهمثبحایندرحدودیتاکهاستموضوعی.استامراینتحققچگونگیبحثموردمساله
.استجامعهبافردرابطهوفردآزادیمیزانوحوزهماندمیباقی

ن است در آیا آزادی های فردی باید فدای منافع جمعی شود یا این که منافع  فرد و جمع واقعا ممک•
. وددوم مسئله اعمال زور دیگر نمی تواند مطرح شتصورت که در . یک راستا حرکت کنند








