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 چکيده
است ن کند و سیکوشد رابطه بین پدیده های اجتماعی و سیاسی را تبیی جامعه شناسی سیاسی می

هوم فمقدرت  که بسیاری از نویسندگان سیاسی استدالل کرده اندی آن قرار دهد. را در زمینه اجتماع

ر توجه خاصی به اعمال قدرت بصورت اقتدار و بنابراین، به مفهوم اساسی سیاست است اما ماکس وب

 قدرت برای شناخت دولت نیز اهمیت اساسی دارد ما در جهانی متشکل از دولت. مشروعیت نشان داد

 های معینی ز آنها مدعی اعمال قدرت مشروع بر قلمروها و ملتکنیم که هریک ا ها زندگی می

وجود دارند در مورد اینکه تدار و مشروعیت هنوز مشکالت جدی . در حوزه های قدرت، اقهستند

 دانیم و هنگامی مردم درباره ی اعمال قدرت چه می اندیشند و چه باورهایی دارند چیز زیادی نمی

شود.  گردد، وضعیت تنها اندکی بهتر می و مشروعیت مطرح می که ادراکات مردم درباره اقتدار

از فرهنگ سیاسی بعمل آمده،  تریهایی که برای قرار دادن ایدئولوژی در زمینه گسترده  کوشش

مهمتر از همه روابط میان ایدئولوژی و افکار عمومی و سرانجام نقش آنان در رفتار سیاسی چندان 

، نظریه های می کندهای آینده ارائه  هیجان انگیزی برای پژوهشبررسی نگردیده، اما چشم انداز 

های تدریجی توسعه، ملت سازی و نوسازی، توجه افراد زیادی را به خود جلب  مربوط به دگرگونی

کرده اند، اما هیچ کس به طرح نظریه ای کلی درباره دگرگونی اجتماعی که بتواند هم دگرگونی 

را تبیین کند موفق نگردیده است و تعداد اندکی کوشش کرده اند که ناگهانی و هم تغییرات تدریجی 

اعی های علوم اجتم یک مانع قابل توجه در راه پیشرفت بیشتر پژوهش. چنین نظریه ای بوجود آوردند

بطور کلی و بویژه جامعه شناسی سیاسی چندپارگی دانش است بدلیل بخش بخش شدن توسعه علوم 

 و "داده" است برای رشته مجاور به یک "مساله"آنچه برای یک رشته، هر "توان گفت: اجتماعی می

های سیاسی را، جامعه شناسان شود برای مثال اقتصاددانان ساختار تبدیل می یک عامل خارجی

ساختارهای اقتصادی را و به همین ترتیب دانشمندان سیاسی ساختار های اجتماعی را داده فرض 

ه شوند یک مجموع ن علت که عوامل دیگر خارجی، دور و برابر فرض میکنند. هر رشته دقیقا به ای می

های میان رشته ای نشانه امیدوار کننده ای  کند با وجود این، رشد پژوهش را روشن می از متغیر ها

 اسی است.یبرای حوزه های موضوعی ای مانند جامعه شناسی س

 .، جامعه شناسی سیاسی، نظام حکومتی، اقتدار، جامعه و سیاستدولت: واژگان کليدي
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  نام نویسنده مسئول:

 محسن توده رنجبر
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 مقدمه
العه مط ععلم سیاست یک موضو"جامعه شناسی مطالعه رفتار انسان در زمینه اجتماعی است. جامعه شناسی شامل علم سیاست است. 

فظ فعالیت ح " را ئله نقش حکومت است که آنو آن مس "شود این موضوع بوسیله یک مسئله تعریف می ... است و نه یک رشته مستقل

، "وننظم و قان " ه به نظم به معنای تنظیم روابط بین افراد و گروههاست و نه صرفا به مفهوم محدودیت عبارترنمایند اشا می تعریف "نظم

پیوند های میان سیاست و جامعه را  شدمی کواست مطالعه کارکرد حکومت در جامعه است. اساسا جامعه شناسی سیاسی یبنابراین علم س

 مطالعه کند و با تحلیل رابطه بین ساختارهای اجتماعی و ساختار های سیاسی و بین رفتار های اجتماعی و رفتار سیاسی، سیاست را در زمینه

 [.1] اجتماعی آن قرار دهد

ارتباط واقعی تری بین دولت و جامعه بر قرار کنند و به اندیشمندان سیاسی و بویژه جامعه شناسان سیاسی همواره در پی آنند که 

نظریات خود غنای بیشتری ببخشند. از سوی دیگر جامعه و دولت همواره در حال تغییر و دیگر شدن هستند که در این میان کار اندیشمندان 

را نیز متحول میکند و نقاط ضعفشان را برجسته و جامعه شناسان سیاسی نیز دشوار تر است. دگرگونی واقعیت اجتماعی، پارادایم های علمی 

سازد. در هر حال از بین نظریات مختلف ارائه شده، بعضی ها انطباق بیشتری با واقعیت دگرگون شونده اجتماعی دارند و بطور طبیعی  می

 نیروهای اجتماعی و بطور کلیه از بین نظریاتی که پیرامون نقش قدرت توضیح دهندگی و عمر بیشتری هم دارند. حال پرسش این است ک

 [.2] نها در حیات سیاسی عرضه شده، کدامیک بیشتر بیانگر واقعیت اجتماعی امروز است؟آمفهوم نیروهای اجتماعی و چگونگی حضور

پرسش اصلی این است که از بین نظریاتی که پیرامون نقش نیروهای اجتماعی و چگونگی حضور آنها در حیات سیاسی عرضه شده 

بوده و آیا برای بررسی نیروهای اجتماعی ضرورتا باید بین جامعه و دولت قائل به جدایی بود و  امروز ک بیشتر مبین واقعیت اجتماعیکدامی

 [.3] آنها را از هم و سایر حوزه های اجتماعی جدا فرض کرد؟

ما شاید هیچ یک از آنها به مثابه کارل گرچه در حوزه جامعه شناسی سیاسی اندیشمندان مختلفی به نظریه پردازی پرداخته اند؛ ا

حایز اهمیت نباشند: ضمنا آنچه که به شهرت و آوازه متفکرین یاد شده می افزید و آن دو را در مقابل هم قرار میدهد،  2و ماکس وبر 1مارکس

شنا یان را با ماهیت طبقانی دولت آبیشتر به موضع گیری آنان، در قبال ساختار اجتماعی دولت برمیگردد. بطوریکه رویکرد کارل ماکس جهان

رود که مطالعات ژرف و  اقتدار و هویت بروکراتیک دولت نمود. بنابراین، گمان میانواع ساخت در مقابل تالش های ماکس وبر دنیا را متوجه 

،  3پدیده جهانی شدن سیاستهمه جانبه این دو صاحب نظر، موجب شده است که تا به امروز از نفوذ آنها کاسته نشود. با این وصف، بروز 

 [.4] لزوم بازنگری در عرصه های معرفتی، بویژه در خصوص تئوری های قدرت و سیاست را ناگزیر نموده است

در اصل نظریه پردازی در جامعه شناسی سیاسی الاقل تا عصر حاضر، جامعه را دریک چهارچوب معین و محدود که به آن اصطالحا  

غیر های مختلف فراسوی مرزها، آینده جوامع ملی را رقم متگرفت. در حالیکه با فراملی شدن سیاست  ت میمیگویند، صور 4ملت -دولت

 ه پذیری خود را از دستیبلیت توجااینده ای قدهند، با روند فز ملت را پوشش می -خواهند زد. بدین لحاظ نظریه هایی که صرفا جوامع دولت

 ترهیافت های موجود جامعه شناسی سیاسی را مورد بررسی قرار داد و آن دسته از نظریاتی را که با تحوالخواهند داد. لذا میتوان از این زاویه، 

 [.2] اخیر همسویی دارند متمایز ساخت

ولید جامعه به شیوه ت کرد که طبیعت هر مارکس استدالل می امارکس به توسعه جامعه شناسی سیاسی کمک بسیاری کرده است اساس

 یم استداللکند.او  عه بستگی دارد که رابطه بین افراد و گروهها و اندیشه ها و ارزش های مسلط در آن جامعه را تعیین میمسلط در آن جام

اندیشه ها و ارزشهای جایگزین و کنند و  انجام اندیشه ها و ارزش های طبقه حاکم را رد میدر جامعه سرکرد که طبقه یا طبقات فرو دست 

گر از آگاهی طبقاتی که یکی دیپیش از این مرحله باید ما .ادهند می لدید می آورند که اساس مبارزه طبقاتی را تشکیدر نهایت انقالبی ای پ

 مفاهیم مهم مارکس، یعنی ادراک طبقات فرودست از موقعیت حقیقی شان در رابطه با وسایل تولید و بنابراین در جامعه است، توسعه یابد.

ایدئولوژی  یک هبه منزل مارکسیسمنقش  سه بد نیست بلکه ترس از دست دادن قدرت جنایت به بار می آورد.مارکس معتقد است: قدرت فی نف

اندازه بر تابعیت اندیشه ها از اقتصاد تایید کرده است. طبق نظر مارکس  ست که مارکس بیش ازا در بسیاری از نقاط جهان نشان دهنده آن

 [.5]طوری باشد که او میخواهد و میتواند اندیشه را نیز تغییر دهد د کاری کند که نیروی تولیدمیتوانهرکس ابزار تولید را در دست دارد 

گذار جامعه شناسی سیاسی، یکی از منتقدان برجسته مارکس بود. کمک وبر نه تنها  شامل انتقادی عمده از  دوبر، دومین بنیا ماکس

ادی قتصاعوامل غیر  کوشید تا برهم برای جامعه شناسی سیاسی بود ومارکس، بلکه شامل تعداد قابل مالحظه ای مطالعات ویژه و مفاهیم م

 دراهمیت قدرت به منزله یک مفهوم سیاسی و بویژه  ؛می هستند مطرح کند. او توجه خود را بربویژه اندیشه ها را، که عوامل شناختی مه

                                                           
1- karl marx  
2 - max weber 
3- political globalization  
4 - nation- state 
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ر د یا مشروعیت متمرکز کرد زمینه دولت و بر اعمال قدرت به منزله یک مفهوم سیاسی و بویژه در زمینه دولت و بر اعمال قدرت  مشروع

 شالوده اصلی برای مشروعیت یعنی:سه  برحالت اخیر و

 قانونی -عقالنی  -3کاریزمایی                  -2              سنتیوعیت مشر -1

او هستند. مارکس و وبر شالوده های اصلی جامعه شناسی سیاسی را بنا نهادند. وبر  5 "انواع آرمانی"مطرح کرد که مشهورترین قانونی  

ته دیگر هم وابسسه مفهوم بدهند به ضرورت در نظر گرفتن  تشکیل میبا این استدالل که زور و کاربرد مشروع آن ویژگیهای اساسی دولت را 

ها اعمال گردد  ها یا در درون دولت کند که قدرت ممکن است بین دولت او خاطرنشان می کند یعنی قدرت، اقتدار و مشروعیت اشاره می

ه توانایی دولت برای اعمال قدرت یا نفوذ بر دیگری جامعه شناسی سیاسی اساسا با اعمال و توزیع قدرت در زمینه دولت سروکار دارد اگرچ

ممکن است متغیر مهمی در اعمال قدرت در درون یک دولت معین باشد برای وبر دولت مدرن با چیزی بیش از قدرت و استفاده مشروع از 

متمایز  می کردروز خود را حفظ آن مشخص می گردید: دولت مدرن از جهت دارا بودن یک سازمان اداری که از طریق آن موجودیت روز به 

که خود و مقامات اداری آن از حق انحصاری استفاده  و پیوسته تا آنجا مستمر گردید. او دولت را یک نهاد سیاسی اجباری و دارای سازمانی می

 [.6] می نامد نداز زور در اجرای دستورهای آنان برخوردار

 ستیمارکسیدهد. دیدگاه  از زور بوده که آشکارا مفهوم دولت را با مفهوم مشروعیت پیوند می "مشروع"بر انحصار استفاده  وبر  تاکید

ماهیت ارضی دولت مدرن را انکار نمی کنند،  ها مارکسیست. دیگر داردغیرمارکسیست های  و دولت، تفاوت قابل مالحظه ای با دیدگاه وبر

 ها دولت دستگاه ضروری اما از لحاظ سیاسی بی گیرند برای بعضی از غیر مارکیستی ای بسیار متفاوت در نظر می آن را به گونه "نقش"اما 

، تضاد های درونی را حل و فصل می نماید و به هدف های اقتصادی و اجتماعی اش یق آن نظم را حفظ میکندرطرفی است که جامعه از ط

 یم را به دولت نسبت هاسی نمایندگی منافع طبقه مسلط در جامعه و عمل به نفع این طبقنقش اس سیستیابد اما نظریه مارکی دست می

ت، سیاسی اسی در نظر گرفته شود در مرکز توجه جامعه شناس سیستییا غیر مارک سیستیدر هر حال دولت خواه برحسب نظریه مارک دهد.

      [.1]اخته شود یگاهش در جهان مدرن شناخاستگاه و توسعه آن باید بررسی گردد و ج

 مده اند:آاما دو نظریه اساسی درباره شکل گیری پیدایش دولت بوجود 

  7نظریه های یگانه ساز -2         6نظریه های تضاد -1

ن جوامع ها یا بیدهد استدالل میکندکه دولتها در نتیجه برخورد های بین افراد یا گروه نظریه تضاد همانگونه که این اصطالح نشان می

میگوید  سیستیها گردیده اند درباره اعمال قدرت بوده اند، نظریه مارک اند، در واقع تضاد هایی که موجب پدید آوردن دولتبوجود آورده 

ون رناشی از شیوه تولید مسلط در جامعه است هر دو نظریه توجه خود را بر قدرت و تضاد های د ییک مبارزه طبقاتی تاریخ لدولت محصو

یرد گ ت را وسیله مبارزه در نظر میقدر سیستیرا هدف مبارزه، و استدالل مارکسازند، اما استدالل انسان شناختی قدرت  جامعه متمرکز می

[7.] 

کند. یکی دیگر از قدیمی ترین آنها نظریه  گونه دیگری از تبیین تضاد در درون جامعه توجه خود را بر تضادهای فردی متمرکز می

شکار آشود. ت در برابر تضاد های اجتناب نا پذیری است که در جامعه یافت میینظریه دولت محصول نیاز فرد به حما است؛ بنابراین 8دادقرار

ترین محدودیت نظریه تضاد عدم تمایل آشکار آن بر تصدیق هیچ علتی غیر از تضاد باشد بطوری که اگرچه همکاری و توافق نیز ممکن است 

 [.1] شود منحصرا تضاد تلقی مین دخالت داشته باشد منشاء آعه دولت در توس

نند این ک نظریه های یگانه ساز تشکیل دولت بدون اینکه لزوما تضاد را به منزله یک عامل مستثنی کنند چشم انداز متفاوتی ارائه می

 شوند: نظریه ها به دو نوع تقسیم می

 آورد انگی ای که مزایای سازمانی بهمراه مییگ -2         9یگانگی ناشی از محدودیت جامعه -1

کند جامعه ای که نمیتواند جمعیت خود را بعلت موانع جغرافیایی مانند کوه ها، دریاها، صحراها از  در نظریه محدودیت استدالل می

ود ش نظریه دیگر استدالل میطریق مهاجرت به بیرون بفرستد خواهد کوشید خود را به گونه ای موثرتر بصورت یک دولت سازمان دهد و در 

پدید آید ممکن است به ایجاد دولت منجر شود برای مثال گسترش تجارت هم داخلی و هم خارجی  می تواندکه مزایایی که از سازماندهی برتر 

ل ثروت اشد و بر کآن دخالت دارند بلکه به گونه ای بسیار گسترده تر در جامعه سودمند ب که مستقیما در ممکن است نه تنها برای کسانی

 ]همان منبع[.ع و مزایای آن ثروت را گسترش دهد موجود بیفزاید و مناف

                                                           
5 - idea types 
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کوشند دولت را به منزله یک پدیده اجتماعی و سیاسی تبیین کنند.مرحله اصلی در پیدایش دولت  همه نظریه های تشکیل دولت می

 مدرن وجود دارد:

 ظهور دولت ملی -3انقالب صنعتی            فرا رسیدن  -2            ظهور سرمایه داری  -1

اقتصاد بازار و اقتصاد پولی که مبتنی بر مبادله گسترده و منظم، گردش و توزیع کاال و نیز ثروت قابل تبدیل مبتنی هستند. انباشت  

 [.1]ند منجر گردیده است بوجود آیثروت ناشی از سود و بطور خالصه سرمایه میکنند و به توسعه سرمایه داری در هر جاکه این اقتصاد ها 

بازار  ،اقتصادی ، مدیرانغذاگردیدن تعدادی از شرایط الزم دیگر مانند منابع، نیروی انسانی، انقالب صنعتی عالوه بر سرمایه به فراهم 

 .[همان منبع] اساسی بود یکه سرمایه به تنهایی کافی نبود اما عامل و حمایت ایدئولوژیک بود بطوری

سرمایه داری یکی از میراث های عمده اروپا برای جهان است اما میراث دیگر آن دولت ملی می باشد. ناسیونالیسم نیرویی بود اگرچه  

وپا دولت ملی را بصورت مدلی برای دولت مدرن درآورد، رکه مارکس و انگلس به آن توجه کردند، اما بسیار کم به آن اهمیت دادند اساسا ا

ه اند و رهبران سیاسی مدعی نمایندگی ملت بوده ودنمادهای هویت ملی ب و ایدئولوژی همراه با پرچم ملی و سرود ملیزبان، فرهنگ، تاریخ 

بین طبقات و روساختاری نهادی تعریف کرده که بر  دولت از این نظر متمایز است که دولت را محصول مبارزه تاریخی سیستیاند مفهوم مارک

 .[همان منبع] تواند به سود طبقه مسلط عمل کند براین دولت تنها میشالوده اقتصاد استوار است بنا

سازد، پیدایش و توسعه دولت  های سیاسی در جهان مدرن فراهم می دولت پیوند اصلی میان سیاست و جامعه را عمال در همه نظام

اما  ،ا بصورت خالص دولت ملی فراهم ساختری یسر جهان، البته نه همیشه بصورت سرمایه دادلی نقشی برای توسعه دولت در سرادر اروپا م

کنند و مفهوم اعمال آن قدرت در یک چهارچوب نهادی استقرار یافته،  هایی که معموال اعمال قدرت می مفهوم یک اقتدار عالی تر از قدرت

 .[همان منبع] م ساختن یک چهارچوب نهادی استهتقریبا جهانی است، نقش دولت مهم تر از نقش فرا

یک فرد یا گروهی از افراد برای تحقق بخشیدن به اراده و خواست خودشان در یک کنش شانس  "از نظر وبر قدرت عبارتست از 

عبارت است از احتمال  10از دیدگاه وبر قدرت. (1392حتی بهرغم مقاومت افراد دیگری که در این کنش مشارکت دارند )کیت نش،  اجتماعی،

 .[همان منبع] ه اجتماعی در موقعیتی باشد که اراده خودرا به رغم مقاومت دیگران اعمال کنداینکه یک کنشگر در یک رابط

دهد که قدرت بطور  توسط او اساسی است، زیرا امکان می "احتمال"ژه اصرفنظر از اینکه این احتمال برچه مبنایی قرار دارد کاربرد و

باشیم و مهمتر اینکه آنرا بطور نسبی در نظر بگیریم و نه بطور مطلق این بدان معناست  بالقوه در نظر گرفته شود، تا اینکه در انتظار کاربردش

کند یا به عبارتی سود یکی متناسب با زیان دیگران است، اغلب در یک  مجموع عمل می -که اگرچه قدرت در شرایطی، دریک زمینه صفر

ابد ی یآنها استوار است تغییر و توسعه م و توزیع منابعی که خود بر مقتضیاتن بر طبق شرایط و کند که در آ وضعیت متغیر جمع عمل می

واند ت معتقد است عوامل دیگری می کند و سازد را رد می را بر مبنای استفاده یا تهدید کاربرد زور مطرح می هرگونه نظریه ای که قدرت و بر

 [.8]گروه دیگری از افراد مسلط شده است یا نه؟عیین کند که آیا اراده یک فرد یا گروهی از افراد بر اراده فرد یا ت

 تواند ادعای انحصار استفاده مشروع خود از خشونت را داشته باشد. چشمگیرترین مشخصه دولت این واقعیت بود که دولت به خوبی می

ه قدرت و قلمرو اختیاراتش می وزعلیه هرکس که درون ح را بفرد استفاده از زور دولت تنها به این معنا متفاوت است که ادعای حق منحصر

اجتماعی فرهنگی است که با پیوندهای محکم زبان و  ،ید دارد. در نوشته های وبر مفهوم دولت به وضوح متمایز از مفهوم ملت است، ملتز

ه توسط ی است کبقاتدولت در اندیشه مارکس ابزار سلطه ط ابد بهم پیوسته است.ی انتقال می ی طریق زبان مادر زشور و احساس اخالقی که ا

ی دئولوژی آلمانگیرد. مارکس در ای ن امنیت بهره کشی مستمر اقتصادی و کنترل سیاسی مورد استفاده قرار میطبقه حاکم برای تامی

ل سازمانی که بورژوازی قبول دارد چیز دیگری نیست به شکلی که درآن افراد طبقه حاکم از منافع مشترک خویش دولت جز شک"میگوید:

منافع خودرا  در هر عصری  از تمامی ابزار های موجود با استفادهکار طبقه حاکم نیز این است که  ( .1380)به نقل از الین ، "می کنند دفاع

  .شود کار می در حکم منافع مشترک جامعه معرفی می کند و دولت ابزاری برای این

می  تمام در اصل از این نکته نباید غافل شد که در خدمت منافع حاکم به این معناست که اعمال دولت در نهایت به نفع طبقه حاکم 

 مستقیما در خدمت منافعدولت تصوری که طبقه حاکم از منافع خود دارد شکل میگیرد و منظور این نیست که و اعمال دولت بر اساس  شود

خواهد نشان دهد که نماینده طبقه ای خاص است و همیشه خود را  کند و نمی زیرا دولت هیچ گاه اعالم نمی اشدمستقیم طبقه حاکم ب

  . (joachim. 1963)کند  کلیت آن معرفی میجامعه در  نماینده 

ت اعضا دول خیزد یعنی دولت از درون طبقه مسلط بر میباید گفت  طبقه سرمایه دار و دولت مدرن: نخست بین  نسبتدر خصوص 

مسلط هم باشند. آنچه مهم است این است که طبقه  همانا عضو طبقه مسلط اند. دوم اینکه هیئت حاکمه سیاسی الزم نیست حتما عضو 

دولت در نهایت به نفع طبقه حاکم عمل میکند. سوم اینکه طبقه مسلط جایگاهی استراتژیک در ساخت جامعه دارد و از این طریق میتواند 

                                                           
10 - macht 
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دولت و طبقه مسلط از هم استقالل دارند و پنجم اینکه دولت نمیتواند به نحو کامل تحت تابع نظرات خویش بکند. چهارم اینکه دولت را 

 [.9] سلطه طبقه مسلط باشد

ند. به ک مارکس تقریبا در تمامی آثارش بر وابستگی مستقیم دولت به قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طبقه حاکم پافشاری می

( و این در مورد هر دولتی در اندیشه 1379انگلس دولت بازتابی از نیازهای طبقه ای است که سر رشته تولید را در اختیار دارد )انگلس،قول 

اینکه دولت محصول مبارزه طبقاتی است برای مارکس حایز اهمیت فراوان است. چنان که آن را به حیطه درون دولت  مارکس صدق می کند.

دموکراسی، اشرافیت و سلطنت مطلقه و... صرفا صور میان  همه مبارزات درون دولت مبارزه "گوید میکشد و در ایدئولوژی آلمانی  نیز می

 [.5] خیالی هستند که مبارزات واقعی طبقات مختلف در آن جریان دارد

مبارزات. این نکته را بعدها پیروان مارکس بسط این مارکس در اینجا دولت را هم نتیجه و برآیند مبارزات طبقاتی میداند و هم عرصه  

ممکن است سوالی مطرح شود و آن اینکه  در اینجا دادند و مباحث سنگین در گرفت که آیا دولت برآیند مبارزه طبقاتی است یا عرصه آن؟

 ]همان منبع[. تواند مسیر انتخاب کند یا این امر ناگزیر است؟ آیا دولت می

ستجوی گوید ج از این مسیر خارج شود و در جایی به زیبایی سخن می داند یعنی اینکه به هیچ وجه نمیتواند میمارکس دولت را ناگزیر 

علت امراض اجتماعی و پی بردن به علت اصلی آنها، در اصل دولت نیست بلکه این نتیجه سامان کنونی اجتماع است که دولت بیان فعال و 

دانیم دولت در اندیشه مارکس نهادی سرکوبگر است و سرکوبگری او در عرصه جامعه  نکه میچنا. )همان منبع( خودآگاه رسمی آن است

او بایستد از دولت برای آن عرصه تواند تحمل کند که در عرصه جامعه مدنی کسی در برابر  مدنی است یعنی از آن رو که طبقه حاکم نمی

 [.4]کند  استفاده می

( باید دانست که طبقه حاکم به ابزار 1358ن معنا نیست که صرفا زور و سرکوب باشد )بالیبار، گویند دولت ابزار است به ای ینکه میا

ذا تواند راه به جایی ببرد. فل ها و لوازم دیگری نیز نیاز دارد مثال بدون ادارات برای نظم بر امور و دستگاه قضایی برای احترام به قانون نمی

خود از طبقات را تداوم بخشد و اینکه میگوییم دولت وسایل اجبار قهرآمیز را در اختیار دارد ند بهره کشی طبقه حاکم به اینها نیاز دارد تا بتوا

نه اینکه همه طبقات را شکنجه دهد بلکه به این معناست که آنها را از وضعیت موجود خود راضی کند تا آمادگی اطاعت را داشته باشند. 

دهد و این به حدی است که نویسنده ای مدعی شده است که دولت به هیچ وجه  اهمیت زیادی می بهمین دلیل، دولت سرمایه داری به رفاه

و این برای حفظ وضع موجود    (carver. 1995)تواند صرفا منافع بوروژوازی را مد نظر بگیرد بلکه باید پرولتاریا را هم مدنظر بگیرد نمی

کند پس سرکوبگری به این معنا نیز هست که  دولت در نهایت به نفع طبقه حاکم عمل میاما به گفته خود مارکس علی رغم تمام اینها است 

 .(marx. 1985) شرایطی برای مردم بوجود بیاورد که وضع موجود را بپذیرند

ازان پرد تواند بی طرف باشد؟ چنانکه میدانیم بی طرفی دولت همواره از ادعاهای برخی نظریه اما چرا مارکس معتقد بود که دولت نمی

 روی در تواند بی طرف باشد و به قول انگلس رو گفت چون دولت برآمده از بطن جامعه نیست نمی بوده است. مارکس می ن سیاسی مدر

داند و به همین دلیل بر هگل نقد زد که  (. او دولت را صرفا کارگذاری در تسلط یک طبقه خاص می1379جامعه ایستاده است )انگلس، 

ییه، دستگاه اداری و... نماینده جامعه مدنی نیستند تا جامعه از طریق آنها بتواند منافع عمومی خود را اداره کند بلکه آنها پلیس، قوه قضا

از ن طبق آ( و در ایدئولوژی آلمانی نوشت دولت شکلی است که طبقه افراد حاکم 1379نماینده دولت بر ضد جامعه مدنی هستند )محیط، 

او معتقد است دولت نه تنها افراد را متحد نکرده بلکه آنها را از هم جدا کرده است و دولت را در رویارویی با کنند.  میمنافع مشترکشان دفاع 

ه با کنویسد دولت امروزی یک افسانه است  ضاد به هیچ وجه فرشته نگهبان رهایی بخش نمی بیند و در نقد بر برنامه گوتا میمتمنافع 

و خنثی باشد و نقش  تواند بی طرف ت کردند که دولت نمیی ثابثیر(. بعدها اقتصاددانان ک1379)احمدی، هرشکلی هدفش یکسان است 

 نه از بین بردن این تضاد ملغی کردکند زیرا بین نیکخواهی دولت و وسایل و اهدافش تضاد وجود دارد و تنها را یک نیک خواه را بازی می

ست که طبقه ای بر شود، دولت در بردارنده خشونتی ا ل کنترل اجتماعی درونی محسوب میدر نظریه مارکس دولت اصوال عام دولت است.

 [.10] ابه بخشی از روند عام بهره کشی اعمال میکندطبقه دیگر به مث

 توان بر حسب اهدافش تعریف کرد... نهایتا دولت مدرن را به لحاظ جامعه شناختی تنها می به لحاظ جامعه شناختی، دولت را نمی

تدار از نظر وبر، سلطه تعبیر دیگری از اق. )همان منبع( ن است یعنی استفاده از نیروی فیزیکی تعریف کردآتوان برحسب ابزار خاصی که ویژه 

توان پذیرفت که تمام ساختارهای اقتدار برای محفوظ ماندنشان بر انواعی از ابزار، از جمله ابزار مشروع سازی  مشروع است به سادگی می

 ]همان منبع[. اند متکی

داند. سلطه  عقالنی می -نوع کلی: سنتی، کاریزمایی، قانونی 3مشروعیت رابر وبر مالحظه می شود  1همانطور که در جدول شماره 

هی است که برخوردار از موهبت ال ان، کسیمسنتی بر توسل به تقدس آداب و سنن بسیار کهن تکیه دارد و کاریزمایی بر کشش شخصیتی قهر

 [.10] زمینه اطاعت خواهی بر آنها استوار است 3ات رسما مصوب متکی است در هر رانونی عقالنی بر توسل به درستی قواعد و مقرو ق
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 نوع کلی مشروعيت از نظر وبر سه  -1دول ج

 زمینه های اطاعت خواهی انواع سلطه

 اند از من اطاعت کنید، زیرا این همان کاری است که مردم ما همیشه کرده سنتی

 توانم زندگی شما را تغییر دهم ز من اطاعت کنید، زیرا من میا کاریزمایی

 از من اطاعت کنید، زیرا من مافوق قانونا تعیین شده شما هستم عقالنی -قانونی

 

ش، زمینه ی تاریخی ه ایابی سرمایه داران شدن حوزه ی اقتصادی و ساخت مارکس و وبر بر این نکته ی اساسی تاکید دارند که جدا

شوند، در مقابل وضعیت جدید، ساخت جدیدی پیدا کنند. این همان  عرصه های اجتماعی هم ناچار می ی  خاصی را بوجود می آورد که بقیه

امر سازد. اگر در دوره ی قدیم، امر سیاسی و  زمینه ی تاریخی است که تفکیک حوزه های اجتماعی، فرهنگ و سیاست را امکان پذیر می

که نظام اقتصادی به نظام خصوصی سرمایه  اقتصادی درهم تنیده بود و حاکمیت اقتصادی و حاکمیت سیاسی قابل تفکیک نبودند. زمانی

 حوزه سیاست که تاس  نتیجه ی عقالنی شدن حوزه ی اقتصاد این"کند  شود خودش را از نظام قدرت سیاسی منفک می دارانه تبدیل می

این بروکراسی )شکل عقالنی سازمانی که  "کراتیک استوند حاصل این عقالنی شدن، شکل گیری دولت مدرن و برهم خودش را عقالنی ک

 کند که بنگاه سرمایه داری از آن یرخوردار است؛ یعنی اخالق را تعریف می در جهان مدرن غالب است( از همان منطق حسابگرانه پیروی می

  کند.

ن کننده است و اگرچه تحلیل های مختلفی از آن وجود دارد، ولی مارکس و وبر در اینن مورد ت خیلی تعییتفکیک اقتصاد و سیاس 

توافق دارند که منجر به تفکیک امر سیاسی و امر اجتماعی، تفکیک حوزه ی جامعه و دولت است. تعابیر مختلفی برای تبیین جامعه وجود 

 او جامعه ی مدنی را جامعه خصوصی ارزیابی  ؛و تفکیک جامعه ی مدنی و دولتگردد به هگل  دارد. اگر از منظر طبقاتی بحث کنیم، برمی

کند؛ جامعه ای که تحت تاثیر تحوالت سرمایه داری درحال شکل گیری است. خانواده و جامعه ی مدنی را به عنوان حوزه ی حیات  می

دوره تاریخی، هگل و دیگران شاهد شکل گیری نظام شود که این  کند. خصوصی هم به این مناسبت خیلی برجسته می خصوصی مطرح می

کند. گروههای اجتماعی جدیدی بوجود می آیند که باهم در تقابل هستند،  سرمایه داری هستند که بعد نظام طبقاتی جامعه را متحول می

د ان را بفروشند. به این ترتیب، حوزه ای بوجون هستند و باید نیروی کار خودشآکه فاقد  نها که ابزار تولید را در اختیار دارند و کسانیآبویژه 

هی که دارای ابزار تولیدند و گروهی که فاقد ومی آید که در ان، تعامل اجتماعی و روابط اجتماعی مبتنی میشود بر تنظیم رابطه ی بین گر

مدنی که جامعه ای خصوصی است، برای  کند. این جامعه ی ابزار تولید هستند.هگل دولت را در واقع تبلور این جامعه ی مدنی ارزیابی می

ف وجود بخش های مختلف که خصوصی هستند و راینکه بقا داشته باشد، اعضایش باید در جایی یک پیمان سیاسی باهم ببندند، وگرنه ص

ت دولت متبلور کند، در نتیجه دولتی بوجود می آید که منفعت عامه را در هیئ سازند، جامعیت جامعه را حفظ نمی نظام اجتماعی را می

را  کنند، بیشتر بعد جامعه شناختی آن مارکس و وبر وقتی به این مسئله نگاه می سازد، این درکی است که از فلسفه سیاسی حاصل می آید

تفاسیر   هدهند، مارکس مسئله تضاد و تنازع بین طبقات را برجسته می کند و دولت بازتابی از این جدال است. البت می     مورد استفاده قرار 

 .مختلفی از نظرات مارکس وجود دارد

 های مارکس در مورد دولت را به سه موضع گیری مجزا تحلیل کردند: ( دو نظریه پرداز؛ تحلیل1987دان لیوی و اولیری ) 

 طبقه کارگر در مقابل استثمار تلقی می شود. : دولت عامل سرکوب مقاومت 11مدل ابزاری ( 1

 گری ظاهر می شود . : دولت با رشد  خود در عرصه منافع متعارض و میانجی 12مدل داوری (2

د، گرد : دولت یک روبناست که ماهیت آن کامال بوسیله تغییر در اساس یا زیربنای اقتصادی جامعه تعیین می 13( کارکردگرایانه3

یه عمل می کند یعنی دولت به نفع طبقه اقتصادی دستگاه دولت، حکومت و تشکیالت حقوقی در راستای فراهم کردن شرایط انباشت سرما

که از انحصار زور بر  او دولت را قدرتمندترین نهاد در جامعه مدرن می دانست چرا.  مسلط در هر نهاد اجتماعی و سیاسی بازتولید می نمایید

در قدرت یا تالش برای اعمال نفوذ بر توزیع تالش برای سهیم شدن  "یک سرزمین مفروض برخوردار است از این رو وبر سیاست را دربردارنده 

تلقی می کند. وبر معتقد بود که دولت قدرتش را در عصر مدرنیته از  "قدرت، خواه در بین دولت و خواه در بین گروههای درون یک دولت

در دستان دولت و محرومیت  "ماکیت ابزار اداری "طریق متمرکز کردن ابزار اداری در دستان یک پادشاه مطتقه بدست می آورد. انحصار

                                                           
11- Instrumenttal model 
12 - Arbiter model 
13 - Functionalist version 
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در دست کارفرمایان و محرومیت کارگران از کنترل آن در اندیشه مارکس می ید ار ابزار تولدیگران از کنترل آن، در اندیشه وبر مانند انحص

 [.8]باشد 

ارتباطشان را هم مورد  در مورد وبر شاید بحث کمی روشن تر باشد، چون او این دو حوزه را کامال از هم تفکیک میکند. ضمن اینکه

دهد. او امر سیاسی را در یک نظام دموکراسی جدید متبلور میبیند. نظام دموکراسی جدید بوجود می آید تا جامعه را حفظ  توجه قرار می

ال قواعد، به عمتنظیم و ا باتواند تمامیتش را حفظ کند پس به یک دستگاه بروکراتیک نیاز دارد که  کند، جامعه ای که به اعتبار خودش نمی

گردد به اینکه ساختار دولتی وجود داشته باشد که این امر را  حیات اجتماعی و امر اجتماعی تداوم بخشد. در واقع تداوم امر اجتماعی برمی

بین دو  یکیاز این جا میتوان دریافت کرد که امر سیاسی وابسته است به امر اجتماعی و برعکس، بعالوه رابطه ای دیالکت امکان پذیر کند.

ر محوزه وجود دارد. ولی تفکیک بین این دو از لحاظ ساختاری و منطق ادامه حیات و باز تولید خود، بسیار مهم است و ما بدون توجه به این ا

 [.11] 2جدول  .توانیم وضعیت مدرن را توضیح دهیم نمی

 اد حایز اهميت جامعهعاختالف نظر مارکس و وبر در خصوص اب  -2جدول 

 از نظر مارکس وبر ازنظر کارل مارکس ابعاد

 جامعه بنیادی اصول
قشربندی های اجتماعی، طبقه که 

 مبادی آن مالکیت بر ابزار تولید است

 منزلت اجتماعی که مبادی آن سطوح تغییر پذیر  -

 اجتماعی و پاداش های مادی است  شان

 بروکراسی - طبقات اجتماعی اصول بنیادی سازمان اجتماعی

 مفهوم سیستم اجتماعی

طبقات اجتماعی، جهت کنترل ابزار 

های تولید و پاداش های مادی با هم 

 در رقابت هستند

  به گروههای منزلتی و بروکرات ها در جهت دستیابی -

 منافع مادی و نمادی باهم در رقابت هستند

 اصول اساسی سیستم سیاسی

دولت و کارگزاران امور باهم در تالش 

نافع بخش حاکم بورژوازی هستند که م

 را افزایش دهند

گروههای منزلتی درجهت کنترل دولت در یک وضع -

 رقابتی هستند؛ فقط هیچ گروهی به آن تسلط ندارد.

بروکراسی دولت بگونه غیر منتظره، نابرابری های  -

دهند و نفوذ خود را در  اجتماعی و منزلتی را رواج می

 کنند جهت توسعه ملی اعمال می

 وم اطاعتمفه
به  با توسل  یاسلطه بورژوازی بر پرولتار

 اتابزار های تولید و ارتباط

حکام مسلط شهری با توسل به کنترل ابزار های اداری -

 و خشونت

از طریق کنترل پاداش های تسلط ستادی حکام،  -

 مادی و نمادی

 مفهوم تغییر
ناگهانی، کیفی و بروز تظاهرات سیاسی 

 و سرانجام انقالب
 کیفی و تضعیف در شکل اقتدار،آهسته 

 تغییر دورانی تغییر دیالکتیکی اصول منطقی

 اولویت ها

ا یپرولتار -اقتصادی؛ تمرکز سرمایه-

 سازی و فقیر شدن

 -ارتباطات -اجتماعی؛ تمرکز شهری-

 شعور طبقاتی -سیاسی سازی

 عدم وجود صورت خاص

Sourc : Anthony M. Orum : Op . Cit . P . 73 

 

دهد که از نظر جامعه شناختی موشکافانه تر از آن چیزی است که وبر انجام داد. حتی ظالمانه ترین  زیمل مفهومی از سلطه ارائه می

آنچه را میخواهم به من بدهید اقتدار من ممکن است  شما کنم تا سلطه شکلی از کنش متقابل است: من اراده خود را برشما تحمیل می

 گویم انجام دهید(، یا ممکن است از قدرت متقاعد نچه را به شما میآزمانی من باشد )من مافوق شما هستم، بنابراین باید برآمده از موقعیت سا

 .دکننده کنش یا ایده هایم بروز کن

 دهد: زیمل سه نوع سلطه را تشخیص می

 .الفت قرار گیردخالف( سلطه بوسیله فرد، که ممکن است به وسیله گروه مورد پذیرش یا م
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 دارد که بریتانیا در سرتاسر تاریخش ب( سلطه بوسیله جمع، همانطور که در حکومت بریتانیا بر هندوستان وجود داشت. زیمل اظهار می

 .با معیارهای باالیی از عدالت نسبت به افراد و سطوح باالیی از بی عدالتی نسبت به گروه ها توصیف شده است

ن وجود دارد این نوع سلطه به تفضیل با سلطه فردی و با موقعیت های متفاوت که در آنها یکی سرانجام سلطه بوسیله اصل یا قانو پ(

نوع ممکن است برای فرد زیردست مرجّح باشد مقایسه شده است. تحلیل وبر عمیقا تاریخی است و توصیف او در باب شکل های  از این دو

ند. ک منطقی و بنابراین انتزاعی رابطه فرد با گروه محدود می -ا به تحلیل صوریسلطه از تحلیل تاریخی پدید می آید در حالیکه زیمل خودر

ی( وجود عقالن _  قانونی) اقتدار بر و یا، به تغییر نی و حکومت قانونیان فرهنگ عیمزمینه تاریخی در کار زیمل مخفی است فقط پیوندی 

 [.12]دارد

ولد چیز، م امعه شناسی سیاسی جدید است. قدرت از نظر فوکو قبل از هربدون شک تعریف فوکو از قدرت مهمترین کمک نظری به ج

 بر اساس این نظریه، قدرت یاگیرد.  است و ابزاری است در مالکیت دولت )بویژه قانون( که برای تحمیل نظم برجامعه مورد استفاده قرار می

ه و یا به معنی قانونگذاری و نظارت سرکوبگران در نظریه لیبرال ها(ن بازدارندگی مشروعی است که برمبنای قرار داد قانونی ایجاد شده )متضم

 [.13]فی، محدود کننده و بازدارنده است قدرت ذاتاً من تها( به هرجه طبقاتی است )در نظر رادیکال برای حفظ سلطه

ای ه ویژگی"رت در جاهایی که قدرت تاثیراتش را بصو یعنیفوکو عالقمند بود که قدرت را در جزئیات اعمال اجتماعی تحلیل کند، 

ایجاد انواع خاصی مولد است. به این معنی که تاسیس کننده است و برای  گذارد. درمدل فوکو قدرت سیال و غیر محسوس برجای می "ریز

کند. فوکو تحلیل هایش را  ده عمل میابه حاکمیت پنهان مانثها به شیوه هایی که قبل از دید مدل قدیمی تر قدرت به م ها و ذهن از بدن

دهد. فوکو با تحلیل قدرت و حکومت در سطحی فراتر  در مورد قدرت بطور مستقیم با مبارزات ستیزه جویانه جنبش های اجتماعی ارتباط می

]همان  ها احتیاج داشتت در جامعه معاصر به آنکرد که برای درک اشکال جدید سیاس ملت، جامعه شناسی را به ابزارهایی مجهز -از دولت

 منبع[.

میداند او مفهوم کنش اجتماعی را به هر هستی، فردی یا جمعی که بتوان رفتاری از او  ]اجتماعی[پارسونز جامعه شناسی را علم کنش

 [.14] دکن میدهد و از تشبیه کنش اجتماعی به رفتار فردی اجتناب  ادراک کرد که مبنای معانی موجود در آن قابل تفسیر باشد تعمیم می

 پارسونز کارکردهای هرنظام کنش:

   14سازگاری -1

  15 دستیابی به هدفها -2

  16یگانگی درونی نظام -3

  17حفظ الگوهای فرهنگی -4

 ]همان منبع[.فرعی برگرفته از نظام کنش انسانی استداند و به نظر پارسونز نظام اجتماعی نظام  می

 ها فعالیت می دهند که در درون آن تعدادی از خرده نظام نظام اجتماعی را تشکیل می کرد که همه جوامع یک پارسونز استدالل می

 هد.د کرد که نظام اجتماعی خود تنظیم شونده و خود سازگار شونده است و خود را با تغییر شرایط انطباق می بعالوه او استدالل می کنند

ای ه و تلقی آن چون وسیله مبادله در درون و میان نظام سیاسی و سایر نظامپارسونز با پیشنهاد تعریف مجدد قدرت بر مبنای الگوی پول 

تی فشان است، وقکند: قدرت توانایی عمومی واداشتن اعضای یک نظام سازمان جمعی به ایفای تکالی فرعی جامعه قدرت را چنین تعریف می

تکالیف در راستای تحقق هدف های جمعی محزر است، و درصورت امتناع امکان توسل به مجازات متمردین وجود دارد  که بر حق بودن این

د ده ردن یا متعهد کردن اعضای یک سازمان به مشارکت در دستیابی به هدف های این سازمان تشکیل میکماهیت قدرت را توانایی وادار 

 [.14]دیگران را در خود داردقدرت همچنین امکان اعمال فشار درباره 

 هبه نظر پارسونز این توانایی اعمال فشار را نباید با توانایی متقاعد کردن اشتباه کرد زیرا متقاعد کردن کار نفوذ است که وسیله مبادل

دش است به پارسونز اختصاصی نظام فرعی اجتماع جامعه ای است، تعریف مفهوم قدرت به مثابه وسیله مبادله که همچون پول دائما در گر

هم در نظر پارسونز یک سیستم ، سیاست دقی جامعه ترسیم کند؛ مثل اقتصال سیاست را در روابطش با می دهد که مدل تحلیرا  امکان

]همان مستقل و باز است و حدود مرزهایش را در نظامهای فرعی دیگر جامعه که با هم در حال داد و ستد دائمی هستند، تشکیل می دهند 

 بع[.من

                                                           
14- adaptation 
15 - goal attain ment 
16 - integration 
17 - latent pattern maintenance 
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ظ سیاست است از لحا ناحیه بادله ازمیان سیاست و اقتصاد، پول مهمترین وسیله مبادله از ناحیه اقتصاد و قدرت مهمترین وسیله م

ی که منابع همی نامد یعنی نظارت بر مجموع "نظارت بر بهره وری  "تولید، آورده اقتصاد به نظام سیاسی، آن جیزی است که پارسونز  عوامل

 در، ش را داشته باشدی اد ضروری اند تا جامعه ای که سیاست آن را اداره و هدایت می کند به حیاتش ادامه داده و بهترین بازدهبرای تولی

ظرفیت  "ام سیاسی برای اقتصاد آنچه را پارسونز گشت، نظاین معنا نظارت بر تولید، عامل کارایی برای نظام سیاسی محسوب می شود، در بر

همان ]د عرضه می کند، که به صورت سرمایه و اعتباری است که دولت به قصد حمایت از نظام اقتصادی به جریان می گذارد می نام "کارایی 

 منبع[.

 اینها عبارتند از : ، پارسونز در نظام سیاسی سه نهاد تشخیص می دهد که اولی منبع و خاستگاه دو نهاد دیگر است 

    18رهبری -1

     19اقتدار -2

    20نظارتوضع مقررات و  -3

خواهد از جامعه شناسی بحث کند، مدل تحلیلی  وقتی می در نظام اقتصادی است. پارسونز رهبری در نظام سیاسی معادل قرارداد

داند که به  دهد. رهبری بنیادی ترین نهاد سیاسی است که او نهادی شدن رهبری را الگوی نظم هنجاری می اقتصادی را سرمشق قرار می

گروه های فرعی به مناسبت موقعیتی که در جامعه ای احزار کرده اند، اختیار دارند یا حتی مجبورند به منظور رسیدن به  موجب آن برخی از

بزنند. با چنین تعریفی، نهاد رهبری در سطوح کل، تصمیماتی بگیرند و دست به ابتکاراتی  های جمعی با حق متعهد کردن جامعه در هدف

دارد: در سطح جامعه کلی بصورت دولت؛ در سطح سازمان دیوان ساالری بصورت انواع مدیریت ها و بصورت  جامعه حضورمختلف واقعیت یک 

 انسان عقالنیکلمه علم اقتصاد رفتار  اخصمناصب به رسمیت شناخته شده؛ در انجمن ها و اتحادیه ها و احزاب به صورت رهبری در معنای 

که موضوع اصلی جامعه شناسی تحلیل نظام اجتماعی به همان سبک و روشی باشد که  شود. اگرچه پیشنهاد پارتو این بود محسوب می

 یاقتصاد، نظام اقتصادی را مطالعه میکند ولی یقینا به تضاد میان منطقی بودن علم اقتصاد به دلیل منطقی بودن رفتار اقتصادی و غیر منطق

ن بود که پیشنهاد کند در جامعه شناسی از همان مدل تحلیلی علم تر از آ رفتار های اجتماعی، آگاه بودن سایر رفتارهای اجتماعی، سایر

قتصاد های وام گرفته شده از علم ا ستانده کند تا مفاهیم عوامل تولید، تولیدات، داده ها و اقتصاد استفاده شود. قیاسی که پارسونز استفاده می

یل کند با مرسد که چارچوبی خشک وانعطاف ناپذیر به واقعیت تح نهایتا آنجا می ،درا درباره علم سیاست )و نیز درباره روان شناسی( بکار ببر

 [.15] توان تنها با یک مدل تبیینی تحلیل کرد های کنش را نمی را مخدوش یا ابتر کند چرا که همه نظام این عمل آن
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 گيري نتيجه
حالیکه در دوران جدید، به دلیل تحوالتی که صورت گرفته  قدرت را متبلور شده در ساختار دولت می داند درجامعه شناسی کالسیک، 

اند و با تضعیف ساختار قدرت سیاسی، ساختار قدرت در فرایند جهانی شدن و جنبش های اجتماعی قدرت در ساختارهای مختلف اجتماعی 

 درت سیاسی و دولت بوده است غافل ازبنابر یک تعریف، تمام توجه کالسیک ها به ق. سرشکن شده است و نه تنها در ساختار قدرت سیاسی

اینکه قدرت درون جامعه هم می تواند شکل بگیرد، فوکو در مطالعاتش مطرح می کند که قدرت همواره در کل حیات اجتماعی وجود داشته، 

ند ند اعمال قدرت کبازتولید شده و از منطق خاصی پیروی کرده است این گونه نیست که چون فقط یک ساختار حکومتی وجود دارد، می توا

 ابلکه قدرت بعنوان گفتمانی معین و امری مثبت، درتمام حیات روزمره مدام خود را باز تولید می کند و نظام اجتماعی، رفتار ها و واکنش ه

عینی فهم م را متعیّن می سازد. به این مناسبت است که قدرت سیاسی و دولت مدرن امکان پذیر می شود، یعنی همواره مبتنی بوده است بر

 [.16]از قدرت که همه جای جامعه وجود دارد

 وجودب متضاد عامل دو از عصبیّت. شود می نابود دولت تأسیس با خود که دانست می دولت تشکیل محرکه قوه را 21عصبیّت خلدون ابن

 هنگام، این در ببرند بین از دهند می تشکیل را قدرتش اساس که را قبیله نهادهای تا کوشد می خود قدرت افزایش برای قبیله رئیس آید، می

 اظلح از قبیله از تری کامل مرحله و شده حادث دولت، تأسیس یعنی سنتز، و شود می ایجاد تضاد اشرافیت قدرت و قبیله نهادهای میان

 سیر هب است، کلی تحول از جزئی که را ها دولت تحول او که نیست بیهوده. رود می بین از عصبیّت دولت تأسیس با و گیرد می شکل نهادی

 .است دینی معرفت و عصبیّت مشترک کارکردهای از دولت دگرگونی و تحول. کند می   تشبیه انسان زندگی تحولی

 ثباع و کرده جبران را ها ضعف که شود ایجاد نیرو عصبیّت نیروی بر اضافه کند می کمک که داند می نیرویی را دین خلدون ابن 

 اجتماعی های تشکل از دینی معرفت و است اجتماعی پدیداری تاریخی، سیر در تحول لحاظ از دین خلدون ابن لحاظ از. شود جدید دولت

 می بندی جمع یک و در پایان در. است پذیرفته را اجتماعی پدیدارهای و وقایع بر دینی باورهای نفوذ وی این، وجود با جداست و مستقل

 این با !عقالنی -قانونی اقتدار آنهم است اقتدار سوی به قدرت از گذر مستلزم مدرن ی دوره سیاسی و فکری ساختارهای که داشت بیان توان

 هرسه یبی،ترک حضور شاهد پیچیده شکلی به کاریزماتیک، و سنتی های گونه بر اقتدار گونه این ی غلبه علیرغم که داشت مدنظر باید حال

 [.17] هستیم دنیا های مشروعیت در آنها

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 –اجتماعی اطالق می شود که با نوعی توسعه اقتصادی –عصبیّت )همبستگی، احساس گروهی و آگاهی گروهی ( ، به حالت خاصی از بنیادهای روانی  -21

   سیاسی همراه باشد.
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