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 1ینیحس  وانیاصغر ک  دیس

 چکیده 

  قرار  توجه  مورد   ییاجبارگرا  شالوده  با  قدرت   معموال  دولت،  مطالعات  حوزه  در
  عنوان  به.  است   شده   ابراز  یخاص  اهتمام  جبرگرا  یسازوکارها  به  نسبت  و  گرفته
  یچگونگ  نترنت؛ ی ا   در   قدرت   مفهوم  خصوص  در   جستجو   ز،یبرانگ  تأمل   یشاخص

  و   فشار  ال،یاست  سلطه،   چون  جبرمحور  میمفاه  گری د  با  مزبور  مقوله  انیم  وندیپ
 ی الگو  یامدها یپ  به  اشاره  ضمن  نوشتار  ن ی ا   در.  د ی نمایم  آشکار  را  زور

  به  نسبت  ینگرش  رییتغ  بروز  یهانهیزم  بر  تأمل  ی اصل  هدف  شده،   ادی   محدودنگر
 ی امدهایپ   که   شودیم   یسع   راستا  ن ی ا   در  و   بوده  قدرت   یجبرگرا  شالوده
  مورد   قدرت  مطالعات  چارچوب  در  «ین یمخاطب  رشی پذ»  مفهوم  بر  یپافشار

  بر  دولت  قدرت   مورد   در  ی ورزشهی اند  ه، ی پا  ن ی ا  بر.  رد یگ  قرار  ی بررس  و  توجه
  یتلق  ده ی چیپ   و   یاخوشه  یمفهوم  قدرت،  که  شده   باعث   ت؛یرضا  مقوله  محور

  ت یماه"  ،"یفراماد  کارکرد   و   ی هنجار  ت یمطلوب"  یهایژگی و  از   و  شده 
  و   الگوساز"  ،"ی اجتماع  وفاق   دهنده   بسط   و   سازکپارچهی   ی کارکرد"  ،"ی ارتباط
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  به   نسبت  حساس"  ، "دانش  با  متقابل  ارتباط  یدارا"  ، "یفرهنگ   سازتی اولو
  تیمشروع  رشی پذ   با  همراه  ییاقتصادگرا  یناف "  و  "متقابل  یوابستگ  و  استقالل

  و  بوده   یح یتوض  ـ   ی فیتوص  پژوهش   روش .  شود  برخوردار   "یاجتماع  ستم یس
 مطالعات   در   تیرضا  عنصر  ی نیآفرنقش  یچگونگ   ح ی تشر  نکهیا  ی اصل  افتهی 

  عرصه   نی ا   در«  یشناختتحول»  بر  یامقدمه  و  سازنهیزم   تواندیم(  دولت)  قدرت
  ی سازینامرئ  باب  در  یورزشهی اند   دامنه  که  کننده   نییتع  یتحول  گردد؛  محسوب

  افق  با  را  دولت   قدرت   اجبارساز   یسازوکارها  یفضا  در   یی افزارگرانرم  ای 
 . د ی نمایم مواجه یدی جد 

  قدرت،   به  محورتیرضا  برداشت  قدرت،   به  اجبارگرا   برداشت  :ی دیکل  واژگان
 . ییپسافوکو قدرت  قدرت،   کیردموکراتیغ یهاجلوه ،یگرامش  یشناخت جنبش
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 مقدمه 

  یهادهیپد  مورد  در  یغرب  شهی اند  بزرگ  سنت  در   یکلید  مفاهیم   از  یک ی   قدرت
  یذات  و   یاصل   م یمفاه  از   ی ک ی   عنوان   به  مزبور  مفهوم .است  دولت   ژه ی بو  ی سیاس
  مربوط مدرن ی هادولت ی ریگ شکل به  فقط  ،( یاجتماع  مطالعات) و  است یس  علم

  نی تر ییابتدا  در  یحت  بشر  یزندگ  دوران  نی نخست  در  وسکوئز  ریتعب  به  و  نشده
  اریبس  همچنان  مفهوم  نی ا(.  (Vasquez, 2004: 35  است   مشهود  زین   لی قبا

 ی مفهوم  با   آن  ی نیگزیجا  و   دشوار  یامر  زین  آن  یابی ارز   و   سنجش  و   بوده  مبهم
  نی ا   ک یکالس  کاوشگران   د ی د   از   که   ی انهی گز  د؛ ی نمایم   رممکنیغ  ی نوع  به  گر ی د

 مقوله   نکهی ا   گری د  نکته (March, 1966: 39-40). بود  دورنمانده  زین  معنا
  از   که  متفاوت  یهانگرش  و  آرا  منظر  از  ،یاس یس  امر  کی   عنوان  به  قدرت

  در   یاگسترده  تنوع  با   برخوردارند؛  یگوناگون  ی شناسمعرفت  و   ی شناسیهست
  "منابع  کنترل"  ت یقابل  را   قدرت  یبرخ.  است  شده  مواجه  تیماه  و  فی تعار  ابعاد

  کنترل "  در   را   آن   ، یعِلّ  ی برداشت  منظر  از  گر ی د  ی برخ  و (  یملک  نگاه)  دانسته
  ی مراکز  و   نهادها  به  ی ساختار  بعد  از  سوم  نگاه  و  کرده  خالصه  "گران ی د
  موضع  در  را  آنان  ای   و  آورده  دیپد  را  ییهافرصت  افراد  یبرا  که  پردازندیم

  کنترل  جهت  در   دولت  یتوانمند  مثابه  به  قدرت  ت، ینها  در  و  دهدیم  قرار  قدرت
  دیتول  و  یهنجارساز   و  یسازگفتمان  ییتوانا  به  که  است  مدنظر  یاجتماع  روابط
  در  گر،ی د  یمنظر  از (.  34-  35:  1397  ، یری شام  و   یدی جمش)  دارد   اشاره   دانش

  از  یمختلف  درجات  با  را  یگوناگون  میمفاه  یاسیس  علوم  متخصصان  که  یحال
  نیب  در   قدرت   مفهوم  دهند،یم   قرار  استفاده  مورد  ی آگاه  و   اکتشاف

  به   قدرت   با    محققان  از  یاریبس.  است  بحث  محل   هنوز  یاسیس   پردازان هی نظر
:  2005  لوکز،  مثال  عنوان  به)  کنندیم  رفتار(  یدولت)  تملک  ینوع  کی   عنوان
   دال  مثال  عنوان   به)  دارند   د یتاک  آن   یارابطه  ابعاد  بر   گرانید  آنکه   حال  ،(2015
  یمبنا  بر  را   قدرت   گران ی د   و(  1963  و  1962  بارتز  و   بکراک  ، 1957
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  تنوع  وجود  با(.  1991  فوکو  مانند)  کنندیم  ن ییتب   آن   در  ریدرگ   گران ی باز
  به   قدرت   ز یچ   هر   از   ش یب   که   بود  غافل   مهم  ن ی ا   از   توان ینم  شده،  ادی   ی برداشت
تحول    یچگونگ   بر  تمرکز   تیاهم   که  یشرطشی پ   است،   یمتک  یانسان  روابط

  کشد؛یم  شی پ   را  آن   ین یمخاطب   ت ی رضا  بعد   سمت   به   قدرت  یاجبارگرا  وجه
  به.  رفتیپذ   ر یتأث  یگرامش  ی شناخت  جنبش   از   یعامل  هر  از  شی ب  که  یدگرگون
  انهی اجبارگرا  نگرش   از   قدرت  اتیادب  «یمی پارادا  ریی»تغ  یچگونگ  گر، ی د  عبارت

  کرده  فراهم  را  قدرت   به   ی چندوجه  نگرش   نهی زم  محور،رشی پذ   برداشت   یسو  به
 مطالعات   حوزه   در   مقوله  ن ی ا   کاربست   فهم  یبرا  را   یاگسترده  یدورنما  و
  نوع  نی ا  یچگونگ از  ی آگاه .آوردیم فراهم دولت  به معطوف  یاجتماع و  یاسیس

  هدف   قدرت،   ی لیتحل  ابعاد  بر  آن  یامدهایپ   و   آثار  نییتب  زین   و  یری پذ تحول 
  از  عبارتست  ی محور  پرسش   ه،ی پا  ن ی ا   بر.  است  داده   شکل   را   نوشتار   ن ی ا  ی اصل

  بر  چگونه  ت یرضا  و   رش ی پذ   یهامؤلفه  دولت،  مطالعات  حوزه  در :  نکهی ا
  ی اصل  هیفرض   پاسخ  در  است؟  بوده  گذار  ر یتأث  قدرت  باب  در  یورزشهی اند

  رشی پذ  و  ت یرضا  مقوله  محور   بر  دولت   قدرت  مورد   در   یورزشهی اند:  نکهی ا
  از  و  شده   ی تلق  ده یچ یپ  و  یاخوشه  یمفهوم  قدرت   که   شده   باعث  ،ین یمخاطب

  ،"ی ارتباط  ت یماه"  ،"یفراماد  کارکرد  و  یهنجار  ت یمطلوب"  یهایژگی و
  و   یفرهنگ  الگوساز"  ، "یاجتماع  وفاق  دهنده  بسط  و  سازکپارچهی   یکارکرد"

  و  استقالل  به  نسبت  حساس"  ، "دانش  با  متقابل  ارتباط  یدارا"  ، "ساز تی اولو
  ستمیس   تی مشروع  رش ی پذ   با  همراه   یی اقتصادگرا  یناف "و  "متقابل  ی وابستگ
  بر.  است  ی حیتوضـ    ی فیتوص   نظر  مورد   قیتحق  روش.  شود  برخوردار  "یاجتماع

  و   شده   فیتوص   آن  یهایژگ ی و   نی مهمتر   و  قدرت  به  اجبارگرا   نگرش   ه،ی پا  نی ا
  مخاطب   رش ی پذ   بر  یمبتن   برداشت  تی تقو  و  بروز  بر   مؤثر  عوامل  ادامه،  در

  مورد   قدرت  ی ورزشهی اند  حوزه   بر  مزبور   نگرش  یامدهایپ   و  شده   داده   حیتوض
 . گرفت خواهد   قرار بحث
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 پژوهش نهیشیپ

  ی اسیس  مطالعات  عرصه  در   قدرت  یورزشهی اند   حوزه  در   شده  انجام  یهاپژوهش
 : است می تقس قابل ی کل دسته سه به یی محتوا بعد از  یاجتماع و

 پردازندی م قدرت به معطوف یآرا در تحول ریس به که یمنابع 

  حوزه   در  قدرت  اتیادب   در  یدگرگون  روند  بر  خاص  طور  به  منابع  از  فیط   نی ا
  یبندطبقه  را  مربوطه  یهادگاهی د   که  دارند  ی سع  و   پرداخته  یاجتماع  و   یاسیس

  یاجبارگرا  و   ی تیعامل  وجه   خصوص   در   یاشارات   به  تنها  انیم   ن ی ا  در .  ندی نما
  شده   بسنده(  فوکو  چون)  گر ی د   یبرخ   محوررشی پذ   یژگی و  ای (  هابز  چون)   یبرخ

  خطوط  بر   سو  ک ی   از   قدرت«   یهاچارچوب»  کتاب   خصوص   ن ی ا   در .  است
  قدرت   باب  در  متأخر  پردازانهی نظر   ژهی بو  زبانیس یانگل  جهان  در  بحث  یاصل
  کنار   در  مقوله  نی ا   لیتحل  در  موجود  مشکالت  به  گر ی د  یسو  از   و  داشته  دیتأک

  سوژه،»  کتاب(.   1383  کلگ، )  دارد  توجه  آنها  حل  یبرا  ف ی ظر  یمدل   ارائه
  از   بعد است؛  قدرت   باب   در  ی داخل  فیتأل  معدود  از  که زین  است«یس  و  قدرت

  ن ی ا  در  مدرن پست  و  مدرن   یهانگرش  قدرت،  یمفهوم  ابعاد  به  پرداختن 
  تفکر"  مقاله  در  شده   اد ی   ی ریگجهت(.  1391  ،ینظر)  دارد یم  انیب   را  خصوص

 . شودیم مشاهده زین ,Berenskoetter) (2007 "قدرت   باره در

  از  یاجتماعـ    یاسی س  یهابرداشت  انیم  یبخش   وندیپ  بر  متمرکز  منابع 
 عرصه   در  قدرت  به  معطوف  یهانگرش  با (  یمل  سطح  در)  دولت  قدرت

 المللنیب استیس

ـ    یاسیس   حوزه   در   قدرت  ی ورزشهی اند  به  که  دارند   وجود  منابع  از   یگرید  ف یط
 مطالعات   حوزه   در   محورقدرت  ات یادب  د یتول   ی اصل  بستر   عنوان   به   یاجتماع

  روابط   یپرداز هی نظر   که  گردد یم  استدالل   ه،ی پا  نی ا   بر.  نگرندیم  یالمللنیب
  قی دق  فهم  ی برا  و  بوده   یاجتماع  علوم  یهاهی نظر   در   پاگرفته   و   وابسته    المللنیب
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  از   دی با  زی ن (  المللنیب  است یس  در)  قدرت  چون   یموضوعات  به  معطوف  یآرا
  ادی   منطق . کرد آغاز  پارسونز  و  لوکس  دال، چون  ی شمندانی اند یهادگاهی د  درک

  و  قدرت"  مقاله  و(  1393  ، ینا)  "قدرت  نده ی آ "  کتاب  چون  یآثار  در  شده
  فصل  نیدوم  در  ینا. است مشاهده  قابل (Baldwin, 2013) "المللنیب روابط 
  لوکس،  ر ی تصو  سه  از   د ی جد   ییهابرداشت  ارائه  چارچوب  در  شده   ادی   کتاب

  فراهم  المللنیب   روابط  در (  نرم  و  سخت )  قدرت  ات یادب  به   ورود   ی برا  را   نه یزم
  در  شهی ر  که  "منابع  مثابه  به  قدرت "  نگرش  نقد  یمبنا  بر  ز ین  نی بالدو   و  ساخته

  "یارابطه  قدرت"  به  معطوف  دگاهی د  که  کوشدیم  دارد؛  مورگنتاو  یآرا
(Relational Power)  با   سهی قام  در  را  آن  قوت  نقاط  و  دی نما  حی تشر  را  

 . کند  اثبات قدرت  به مربوط نگر یسطح و ی بعدتک نظرات

 دولت قدرت  به  یاسالم نگرش بر متمرکز آثار 

  و  مقدم   ی گوهر)  "ینبو  رهیس  در   مذاکره   یالگو "  مقاله  به  توان یم  مورد   ن ی ا  در
  یپلماسی د   در   قدرت   منابع  گاهی جا  یواکاو  به  که   کرد  توجه (  1398  مقدم،   یانیک
  محور  بر  شانی ا  یچندبعد  کردی رو   کوشدیم  و  پرداخته(  ص)  اسالم  امبریپ

 . دهد  قرار   دی تأک مورد  را  قدرت نرم و  سخت منابع از توأمان یریگبهره
  نی ا  یلیتحل  ی ریسوگ   که  شود یم  روشن   نکته  ن ی ا   نه،ی شیپ  اتیادب  مطالعه  با

  و   جبر"  مقوله  دو   محور  بر   قدرت  اتیادب  یر ی پذتحول  یچگونگ   بر   که  نوشتار
  برخوردار   یفارس  منابع  انیم   در  ژهی بو  ینوآور  ینوع  از  افته؛ی   تمرکز  "رشی پذ

  ر ی ز  یمحورها  در   را   نوشتار   نوآورانه  وجه  توانیم  گر،ی د  عبارت  به.  است
 :نمود مشاهده
  رش ی پذ   بر  یمبتن  نگرش  نییتب   و  طرح  بر  مؤثر  یهانهی زم  و  عوامل  یمعرف -

   قدرت؛  به ین یمخاطب

  یاسیس  یهاهی نظر بر ت ی رضا  عنصر بر تمرکز از  حاصل   یامدهایپ حی تشر -
 قدرت؛   به معطوف یاجتماع و
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  ، یاس یس  علوم  یهاحوزه  انی دانشجو  و  کارشناسان  یآشناساز -
  یمطالعات  حوزه  در   یابتکار  ی نگرش  با  الملل،نیب  روابط   و  ی شناسجامعه 
  اتیادب  دی تول  ریمس  در  بارکم  یبرگ  ای   شروع  نقطه  تواندیم  که  قدرت

 .   گردد محسوب نه یزم  نی ا  در یبوم

  یمفهوم  یگستردگ و یدگ یچیپ: قدرت باب در یاتیکل

  حوزه  در  یمحور  یهامقوله  جمله  از  تیامن   مانند  زین   قدرت  دی ترد  بدون 
  با  ، یمطالعات  نظم   چارچوب  در   یابی تی هو  ی ابتدا  از   که  است   دولت  مطالعات
  توانیم  چند   هر  گر،ی د   عبارت  به.  است   شده  مواجه  یاگسترده  یی محتوا  تحوالت

  دامنه  اما  نمود؛  یی شناسا  باستان  ونانی   از   را  قدرت   باب  در   یپردازدهیا  یردپا
  حداکثر   و   بود  الزم   ی شناس روش  از   فارغ   و   محدود   ار یبس  باستان   انیآتن   نگرش 
  ان یم  موجود  تضاد   منظر   از   نامشروع  و   مشروع  قدرت   انیم  ی گذارتفاوت 

  "خاص  فرد   از  برخاسته  قدرت"  و(  Nomos)  "قانون  از  برخاسته  قدرت"
(Hubris  )به)  ارسطو  یبندمیتقس  به  توانیم  مورد  نیا  در .  داشتند   مدنظر  را 

  داشت   اشاره  هادولت  از(  استیس  علم  به  یتجرب  نگاه  یدارا  دانشمند  نیاول  عنوان
 Haugaard and)  افتی یم  معنا  قدرت   ت یمرکز  و  مبنا  اساس   بر  تنها  که

Stewart, 2009: 1-2  .) ل ی اوا  از  متمدن   انسان  و   یی تجددگرا  گفتمان  تولد  
  به.  ساخت  مواجه  نی ادیبن   ی تحول  با  را   قدرت   باب   در  جستجو  زین   شانزدهم  قرن

  یالگو  بر  ی ابزار  ت یعقالن  و  یی گراانسان  فراگفتمان   یالیاست   گر،ید  عبارت
  م ی ترس  را  مقوله  نی ا   شدن  یانسانـ    ییایدن  از  یی دورنما  قدرت،   یلیتحلـ    یمفهوم

 .  کردیم

  گمراه  یهابرداشت  از   یمتفاوت  سطوح  با  همواره  قدرت  ف ی تعار  نکهی ا   بعد  نکته
  و  ده ی چیپ   شده،   یسازساده(  1938-  راسل   محوریانرژ  برداشت  مانند )  کننده 
  از   ساده   ی برداشت  بر   اتانی لو  کتاب   در   هابز  چنانکه.  است   بوده  همراه   افزا ابهام 

  د یتاک  "ندهیآ  در   یمعلوم  منافع   کسب   یبرا  فرد   موجود  ل ی وسا "  ی عن ی   قدرت 
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  از   راسل   داند؛یم  قدرت   یمعنا  نی ترگسترده  را   "ل ی تبد  یی توانا"  دنزیگ   دارد؛
  خود  اراده  اعمال  یی توانا"  بر  وبر   و  د ی گویم  سخن  "مطلوب  آثار   آوردن   دیپد "

  یست یچ  از   نظر صرف)  گرانید  مخالفت  رغمبه  نیمع  یاجتماع  رابطه  کی  در
  ب،یترت  نیا  به(.  34:  1397  ، یریشام  و  یدی جمش)  داشت   د یتأک(  ییتوانا  یمبنا
  نیع  در   اما   نمود  انکار   یاجتماع  ی تیواقع   عنوان  به  را   قدرت   توانینم  چند   هر

  ای   و  یسازمطلوب  به   مصادره  از   زی پره  با   همراه  آن  ی علم  شناخت  حال، 
  ینیگوز که است  ی استدالل ادآوری   ت یوضع نیا . است دشوار  ار یبس یی گراانه یعام
 که   کرد  مطرح (  المللنیب   روابط  حوزه  در)  ه ی نظر  و  قدرت  انیم  رابطه  باب  در
  وجود   قدرت  از   یواحد  مفهوم  که  است   آن  نشانگر  ه ی نظر  به   قدرت  ی وابستگ"

 ,Guzzini) "برد  بکار   مورد   ن ی ا  در   یقیتحق  و   ی بحث  هر   یبرا  بتوان   که   ندارد 

  منشا،  ت،ی ماه قدرت،  از متفاوت یهابرداشت نیهم  واقع،  در  (.446    :1993
  را  دولت   مطالعات   حوزه  در   آن   به  نگاه   تفاوت  که   است   آن  عملکرد  و   ت یاهم

:   چون  قدرت  از  یریتعاب  و  ریتفاس   بر  دیتاک  یسو  به  را   ن ی متأخر  و  کرده  د ی تشد
 (Contestible) "زیبرانگ مجادله "،  (Multi- Dimensional) "یبعد چند "

  از  متأثر"  ،  (Context- Dependent)"پرورده نهی زم  یت یماه  از   برخوردار"
  ی هانظام  در(Master Signifier)   "یمتعال  دالّ "  ، "گوناگون  یهاگفتمان
 "ی ارشته  ان یم"  یژگی و  نه،یزم   نی ا  در .  است   داده  سوق  معنادار

Interdisciplinary)  )از  یادامنه  در  مربوطه  مباحث  که  دارد  اشاره  مهم  نی ا  به  
  فلسفه  نی مضام  از  یکمان  ن یرنگ   ی حت  و   افتهی  گسترش  ی اجتماع  تا  ی عیطب  علوم

  و  عوامل  خصوص   در .  شودیم  شامل   ز ین  را   ی اسیس   ی شناسجامعه  تا  ی اسیس
  موارد  به  توانیم  کند،یم  د ی تشد   را   قدرت  مفهوم  یهایدشوار  که   یی هانهیزم
 :داشت توجه  ری ز

  قدرت«،   اعمال  مصدر   و  مرجع »  چون  ییهامؤلفه  از   یی زداابهام  ی چگونگ   -
  ای   کنشگر  نقش  بر  تمرکز  با«:   قدرت  »آثار  و  قدرت«  منبع»  قدرت«،   قلمرو»
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 ی هاابهام   که   نماند   ناگفته(.  76:  1354  ، یرضو )  دولت   چون  خاص  کارگزار 
 شودیم  مشاهده   ز ین   ی اسیس  قدرت   از   یفلسف  ر یاخ  یهابرداشت  در   مزبور

.(Morris, 2002: 25-27)  
  ی سو  به  ییرفتارگرا   لی تما:  زه یانگ  و  رفتار  انیم  ارتباط   جادی ا  در  ابهام  وجود   ـ

  کنش  از   قبل  که   آنچه   نه  بوده،    (Ex Post) "اقدام   از   پس   ج ی نتا"  بر   تمرکز
  دو  به  مزبور  یشی اند دوگانه.  دهدیم  رخ  (Ex ante) "انتظار   مورد"  مورد  ی عنی 

  و( یارابطه قدرت )  رفتار   بر  یمبتن  قدرت  ـ1  شده؛   منجر قدرت از  ی کل برداشت 
 . (27-29: 1393 ،ینا) منابع بر ی مبتن قدرت  ـ2
 Commanding)  ر ییتغ  به  امر:  یارابطه  قدرت  ابعاد  انیم  کی تفک  ضرورت   -

Change) ،  هابرنامه   کنترل(Controling Agendas) نییتع  و  
 (. 29: 1393 ، ینا)  (Establishing Preferences)هاتی اولو

(  یذهن )  ی درون  و  ی عِل  ،یابزار  قالب  در   محورقدرت  یهابرداشت  یبندفیط  -
 (. 39 و 9-10: 1383 کلگ، )
  یهایژگیو:  قدرت   از  یهنجار  برداشت  و  یتجرب  برداشت انیم  کیتفک  - 

 گوناگون   وجوه و ابعاد) (Power’s Emperical Character) قدرت یتجرب
  یشناسجامعه  و   یاسیس  علوم  توجه  مورد  شتری ب(  یاجتماع  دانش  حوزه   در   قدرت

  یسو  از (Normative) یهنجار  منظر  از  قدرت   به  نگاه  و  داشته  قرار  یاسیس
 Haugaard)  است   د ی تاک  مورد   یاس یس  شهی اند  و   ی اسیس  فلسفه  شمندان ی اند

and Stewart, 2009: 1-2) . 

  ی مبتن  برداشت  به  دولت  قدرت  یاجبارگرا  وجه  یدگرگون  بر  مؤثر   عوامل .  2
 ینیمخاطب تیرضا بر

  طیشرا  با  را  قدرت«»  شهیهم  یاجتماع  پردازانهی نظر   و   فالسفه  فوکو،   تا  هابز  از
  بر   قدرت   از   برداشت  ان یم  ی لیتحل   مرز  حال،   ن ی ا  با  اند؛ دهیچ یپ  هم   در   یانسان
  "صفر  یجبر   جمع  حاصل"  متضمن  تواندیم  که  زور  بر  افتهی   قرار  حکم  یمبنا
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(Zero- Sum  )ی همکار  و   اجماع  بر   یمبتن  حکم  ای   برداشت   و  باشد   زین 
  ی موشکاف  طالب   و   حساس  بشدت   ،(یارتباط  یامر  مثابه  به  قدرت )  داوطلبانه

  توجه  دولت  قدرت   از (  1976)  یوبر  برداشت   به  توان یم  مورد   ن ی ا  در .  است
  چون  یی ها مقوله  و   قدرت   ان یم  ی ابی ارتباط  ی چگونگ   بر  تمرکز   رغمبه  که  کرد

  رابطه   ییمعنا   بستر  عنوان   به)  ها«ارزش  مشترک   »نظام  «، یاجتماع  »رابطه
  نگرش   یابی تیاهم  کماکان  ک«، یزماتی کار  »رابطه  یاحساس  وجه  و(  قدرت
  یبرخ  یسو   از   یو  ی لیتحل  چارچوب   در(  به  قدرت )  قدرت   به   یارابطه

 به توجه با(. Berenskoetter, 2007) است گرفته قرار   دیترد مورد  لگرانیتحل
  ت ی تقو  به  که  یی هانهی زم  و   عوامل  ابتدا   در  د ی نمایم  ی منطق  شده،  اد ی   چالش 
  به ادامه  در و  شده  ی بررس شد،  منجر  قدرت  به ی نی مخاطب رش ی پذ بر  ی مبتن نگرش 

 .   شود توجه( اجبارگرا برداشت با سهیمقا در) برداشت نوع ن ی ا یامدهایپ

  قدرت یمفهوم بسط بر مؤثر عوامل ـ الف

 قدرت از ییزداتقدس  

  روند   در   ه ی سو  دو   ی نقش  از  (Bauman, 1987)  "قدرت   مقنن "  عنوان   به  هابز
  محور  بر  بدن   ابتکار   یراستا  در  سو  ک ی   از .  است   برخوردار  مزبور  مقوله  تحول

  و  یدائم  مطلق،  یهایژگی و  با  همراه  آن  یواگذار  و  قدرت  مقوله  یآشکارشدگ 
  ای   ی تیعامل  کردی رو   از   توان یم  ،(37-32:  1394  ،ی میسل)  حکومت   به  یعال

  دادن  یمعنابه  یاجتماع  قرارداد  هابز  یبرا.  گفت  سخن  قدرت  به  ی و  یاجبارگرا
  عنوان  به  دولت  به  ری ناپذ برگشت  و  یشگی هم  ی حق  بعنوان   زور  کاربرد  حق 

  یاس یس  واحد  گری باز  لهیبوس  جامعه  اساس،   ن ی ا  بر.  است  یمرکز  مطلق  قدرت
  به  قدرت  از  یینها  تی حما  و  گشته  لی تبد   شده   یمعمار  یمحصول  به(  دولت)

  دستان  در  ز ین  آن   انحصار  که   شودیم  ل ی تبد  ی اجبارساز  ت یظرف   و  خشونت
  گر،ی د یسو از(. Haugaard and Stewart, 2009: 2)  است یمرکز اقتدار 
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  «ییزدا تقدس»  ر یمس  بر   که   دانست   ی شمندانیاند   ن ینخست   د یبا  را   هابز   و  اولیماک
  ماقبل  ستیفرامدرن   لسوف یف  ن یاول  گاهی جا  در   ی اول.  نهادند  گام  قدرت  از

  عتیطب   ،ی استراتژ  سازمان، )  یانضمام  مقوالت  حیترج  قیطر  از  سم، یمدرن
  را   ی راخالقیغ  یاانهی پا  بر  قدرت   زه ی تئور   ،یانتزاع  مسائل  بر ...(    اقدام،  یعارض

  ی منبع  وجود)  (Causality)  تی عل  رینظ  یمقوالت  بر  هیتک  با  یدوم   و  دیکش  شیپ
 ، (Transparency)  ت یشفاف  ، (Agency)  ت یعامل(  عمل  هر   پس   در

 عمل،   اقتدارگونه  یهاشهی ر  موجد  مثابه  به  شاه  و  علم   (Centrality)تی مرکز
  نقش  ، یک یمکان  اصطالحات  ، (Representability)  ی شوندگ  ارائه  تیقابل

  و  ی اخالق  یاانهی پا  بر  را   قدرت   که   دیکوش  ؛یاسیسجامعه  اسطوره  قانونگذار، 
 ,Lioydو 11-10:  1383  کلگ،:  ک .م)  سازد  ابتناء  مشروع   یی شناسا  بر  ی مبتن 

  یباورها  بر  ی پافشار  رغم به  شده   اد ی   یهایی بازنما  ب،یترت   ن ی ا  به (.   2013
  امکان  زین  و  مفهوم  ن ی ا  توسعه  نهی زم  قدرت،  به  نسبت  انهی رفتارگرا  و  یبعدتک
  خارج  نقد  رقابلیغ  و  مقدس  یمفهوم  حالت  از  را  آن  و  نمود  فراهم  زین  را  آن  نقد

  حوزه   در  هابز   یاثربخش  یردپا  ی برخ  که  دیگرد  باعث  شده   ادی   یژگ ی و.  کرد
 , Ball)   دانسته( 1950 دهه ) دال رابرت  یزمان  مقطع تا را قدرت  ی ورزشهی اند

  و برده  شی پ  1970 دهه تا را آن دامنه  گر ی د ی کسان یحت و ؛(189-214 :1976
  مدرن  دوره  فهم  در  یمحور  عنصر  عنوان  به(«  1974)  لوکس  تا  هابز  تیروا»  از
  را   یو  که  اند یمدع  گری د   یبرخ(.  48:  1383  کلگ، )  اندگفته  سخن  قدرت  از
  قرن «  محورجهان  مشترک   تجربه»  که   دانست  بخش ارتباط  ی ی مجرا   چونان  د ی با

  ر یاخ یهادهه در ( یعل یارابطه  حکم در ) قدرت از  مدرن  برداشت  به را   یهفدهم
    (Lioyd, 2013).زندیم  وندیپ

 ی خانوادگ یهمانند ای شباهت یژگیو بر یپافشار

  یری پذاختالف  ـ  همسان  از  یی زداابهام  ریمس  در   ن ی تگنشتای و  زبانشناسه  برداشت 
 بر  یو  خصوص  نی ا   در.  است   داشته  سهم  آن  از  نوآورانه  نییتب   ارائه  در  قدرت
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 ی پافشار (Family Resemblances) یخانوادگ  ی همانند ا ی  شباهت» مفهوم
  آن   با  مرتبط  یهاشاخصه  و   می مفاه  ری سا  و  قدرت  که  دارد یم  انیب  و   داشته

  در   و  رندی گ  قرار   یبررس  مورد  "یاخوشه"  واقع  در  و  یمواز  بصورت  ستی بایم
  و  متداخل   یهایژگی و  نه(  یاخوشه)  یسازمانده   ی اصل  ار یمع  انیم  نی ا

  ه، ی پا  نی ا   بر.  است(  قدرت  ی عنی )   "مشترک   جوهره"  بلکه  کننده،  یپوشانهم
  ثغور  و  حدود  کرده،   یریجلوگ  یکارموازی  و  یکاردوباره  از  مزبور  یالگو

.  شودیم  منجر   می مفاه  انیم  یمرزبند  و  یسازشفاف  به  و  نموده  نییتع  را  مفهوم
  بر  ، یماد  میمفاه  و   منابع  کنار  در  که  دارد  دی تاک  نی نگشتا یو  حال  نیع  در

 Haugaard and).شود  تمرکز   دیبا  ز ین  قدرت  یهنجار  و   یارزش   یهاشاخصه

Clegg, 2009: 4.) 

 ت یمشروع و رقابت قدرت، انیم یوندیپهم وجود

  مفهوم  دهنده  بسط  یهاشاخصه  ن ی مهمتر  از  توانیم  را  ت«ی»مشروع  و  »رقابت«
  نقش  مفهوم  ن ی ا  از   یی زدا ابهام  در  زین   و  آن  فهم   در  که  یعناصر  دانست؛  قدرت

  هستند   یامقوله  دو   اهداف   و   منابع  ؛ رقابت  بحث  در   ، ی منطق  طور  به.  دارند  یمهم
  ان، یم  نیا   در.  اندتوجه  قابل  ب یرق   گری باز  یرفتار  یالگو  شناخت  یبرا  که

  ی هاپرسش  با  را   قدرت   اعمال  ند یفرا  لیتحل  روند   ،یهنجار  ای   یماد  دی ق  اعمال
  را   گراهنجار  رقابت   و  گرایماد  رقابت  که  صورت  ن ی ا  به  ؛ساخته  روبرو  یدی جد 
  یشتریب  ت ی حساس  از  بحث  ت، یمشروع  باب  در.  دینمایم  کیتفک   هم  از

«  تیمشروع  یسوداگر»  حوزه   در   که  یتحوالت  بعد  از  ژهی بو  شود؛یم   برخوردار
  چه   اساس  بر  و  شده  اخذ   یمنبع  چه  از  قدرت  تی مشروع  نکهی ا   جمله  از  داده  رخ
  از   ی برخ  نجایا  در   داد؟  قرار   ی ابی ارز  مورد  را   ت یمشروع  ن ی ا   توانیم   یندی فرآ
  دارند،  دیتاک  آنها  عملکرد  و  (دولت)  قدرت   سازنده  ینهادها  بر  شمندانی اند
  یمبنا  تواندیم  یرقابت  روند   کی   در  مزبور  ینهادها  عملکرد  که   معنا  نی بد

  منبع  از  ش ی ب  ارتباط،   نی ا   در.  دینما  نییتع  را   ت یمشروع  عدم  ای   تیمشروع
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  که  چه ین  ت ی حساس  ه ی زاو  ن ی ا  از .  دارد  ت یاهم   آن   ساختار   و   عملکرد  قدرت،
  وبر   برداشت  دانست؛یم  قدرت   ت یمشروع  شرطشی پ  را   اخالق  و  ت یواقع   ن ییتب

  معنا   خشونت  و   د یتهد  با  ارتباط   در   که   نامشروع  و   مشروع  قدرت   مورد   در
 توجه   قابل  مشروع،   قدرت  باب  در  پارسونز  انهی آرمانگرا  مالحظات  ای   و   افتی یم

 . (Haugaard and Stewart, 2009: 3) است
  و   تطابق  ت یظرف   شیافزا"  یبرا  یانهی زم  عنوان  به  ترجمه  سازوکار   بر  د یتأک 

  از   ی کی   مخاطب   یبوم  یهایژگی و  با  محورقدرت  غرب  اتیادب  "یسازگار
  و   تی امن  یهاحوزه  به  که  آنچه  ژهی بو  یاجتماع  و  یاسیس  مطالعات  یهایژگی و

  نوع  نی ا.  ست ا   گراغرب  اتیادب  در  مباحث  یدارشهی ر   ، شود یم  مربوط  قدرت
  قالب  در  ،"ی تی امن  مطالعات"  یل یتحل  و  یمفهوم  مباحث   چارچوب  در  برداشت

  ز ین  بوزان  چون   ی غرب  شمندان ی اند   نقد  و  توجه  مورد  "ت یامن   محورقوم  اتیادب"
  موج  رسدیم  نظر   به  ه، ی پا  ن ی ا  بر   (.18:  1392  ،ین یحس  وانیک )  است  گرفته  قرار 
  خاصه  یغرب  سندگان ی نو  ی سو  از   قدرت   باب   در   که   ی آثار  ترجمه  نده یفزا

  بی تقر  حداقل  ای   مطابقت  زانیم   شی افزا   جهت  در  شده،   نگاشته  زبانیسیانگل
  شمندان ی اند   اساس،  ن ی ا  بر .  است  بوده   مؤثر   ار یبس  ی رغربیغ  با   ی غرب  یهانگرش

  یریبکارگ  و  ی یآشنا  ی برا  مناسب   فرصت  از   یاجتماع  مختلف  علوم
  محجور  از  توانست   امر  نیهم   که  شده   برخوردار  گرانی د   یقاتیتحق  یدستاوردها

 .  کند  یریجلوگ  یاجتماع علوم در  قدرت  حوزه  یهاپژوهش از  یبخش ماندن

  یشناختیجنبش  مثابه به قدرت به محورتیرضا برداشت ـ ب

  و   ی نی مخاطب  تیرضا  که  (دولت)  قدرت  از  تیرضا  و   وفاق  بر   یمبتن  برداشت
  با   سهی مقا  در  ، دارد  کار  دستور  در  را  مندنظام  یعملکرد  با  مشترک  حس  ینوع

  برخوردار   یباالتر  ی شناختتی قابل  از   قدرت   از  اجبارگرا  و   محورتیعامل  برداشت
  نگرش  یهایژگی و   نی مهمتر  به  ابتدا   که  است  ستهی شا  مبنا  نی ا   بر.  شودیم

 : شود توجه  جبرمحور
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  تین   و  اراده  از   مستقل  ی تی موجود   یدارا  و  ی ساختار  یارابطه  مثابه  به  قدرت  
  سوق  قدرت  از  یبرداشت   یسو  به  یستیمارکس  لیتحل   در  مثال  مزبور  یژگی و  افراد

  ن ی نماد  و  یهنجار  یهاتیواقع  حاصل   نه   و  یرفتار  تعامالت  جه ینت  نه  که   افتهی 
  قواعد،   ها، نقش  در   شهی ر  که  است   نی مز  یتی نی ع  و  تی ماد  به  بلکه  است

  ضمن  وبر  ارتباط،   نیهم  در.  دارد  یساختار  روابط   و  هاتی موقع  مراجعات، 
 منافع   تجمع»  منظر  دو  از  را  آن  ، ( دولت)  قدرت  یمبنا  بعنوان  سلطه  بر  یپافشار

  .کند یم  ف ی تعر  اقتدار«  و  تی آمر»  و«  یاقتصاد  تی مالک  و  ییدارا  بر  هیتک  با
  گری باز  تی قابل  شی نما  ـ1:  ندیبیم  گام  دو  در  را  قدرت  اعمال  ندیفرا   زین   دنزیگ

  و   نیتأم  ت ی قابل  ـ2  و  آن  روند  رییتغ  جهت  در   حوادث  سلسله  در  دخالت  یبرا
  :1383  کلگ،)  است  گرانید  تیعامل  به  منوط  آن   تحقق  که  یج ی نتا  پاسداشت
16-12) . 

 تیاکثر بر تیاقل یسازمیتصم نظام مثابه به قدرت بر تمرکز 

  توانیم  یپردازان هی نظر   نزد   در   را   قدرت   به  اجبارساز   کردی رو   از   یگری د  نمونه
  در  ژهی بو)  «عوام  بر  خواص  تسلط»  مبحث  چارچوب  در  مقوله  نی ا  از  که  افتی 

  السول.  راهگشاست  لز یم  و  السولی  آرا  مورد  ن ی ا  در .  اند برده  بهره(  دولت  صحنه
  و   مهار  زی ن  ی ریگمی تصم  و   داند یم   یریگ میتصم   با  مترادف   را   قدرت (  1950)

  ی گرجلوه  گستره  ه، ی پا  نی ا  بر.  است   گروه  داخل   در  هاارزش  از  یف یط  عی توز
  چند  ای   کی  به  یابیدست  دی ام  به  که  کرد  ییجو یپ   یآنان  اراده  در  دی با  را   قدرت
  ند؛ی نمایم   اطاعت   رنده یگ  م ی تصم  اراده   از   آن  دادن   دست   از   ترس   از   ای   ارزش

  عنوان   به  لز یم  رابرت.  ست ین   اطاعت  به  اجبار«»  جز  یزیچ   قدرت  اعمال  پس
  دهه  در   (Radical Elitists)کالی راد   انی گرا نخبه  فیط  به  وابسته  یاسندهی نو

  یمبنا  همگون  و  منسجم  ینسب  طور  به  یگروه  عنوان  به  را  خواص«»  ، 1950
  یرگذاریتأث   و  برجسته   گاه ی جا  بواسطه  که   یخواص   دانسته؛  قدرت  ده ی پد   لیتحل
  -ینظام  ی هامجتمع)  اند افتهی   یاقتصاد  و  ینظام  ، ی اسیس  ینهادها  در   که
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  نظام  تی کل  بر  توانند یم  ، (Militry – Industrial Complexes)(یصنعت 
  حال،   نیع   در  و  افتهی   الیاست(  ی خارج  یساز میتصم  عرصه  یحت)  یاجتماع

  بر.  شکنندیم  هم   در   را   ش ی خو   اراده   اعمال  ر یمس  در   گرفته  شکل  یهامقاومت
  ی حت  و  داده  لیتشک  را  استیس  شالوده  ؛قدرت  کسب  ریمس  در  مبارزه  ه، ی پا  نی ا

  چند   هر  ب،ی ترت  ن ی ا  به  . ندارد  یابائ  زی ن  خشونت  بر   هیتک  از   یضرور  مواقع   در
  و   شده   ل ی تبد   لز یم  و   السول   ی آرا  مشترک   فصل  به  قدرت   منبع   عنوان  به  زور«»

  کشد؛یم  شیپ   را  یفرمانبردارـ    یی فرمانروا  رابطه  محور  بر  اجبارگرا  یبرداشت
  در  که  دارد  مدنظر   را   (Conspiracy)یاتوطئه  ی ی گرا تیعامل  ینوع  لزیم  اما
  بردیم  سود  ش ی خو   اهداف   تحقق   یبرا  یسازمان   یسازوکارها  از  حال  نیع
  مشخصه   که   اند یمدع  گر ی د   ی برخ  نه،یزم  ن ی ا   در   . ( 78:  1354  ، یرضو)

  مطرح  (1950)  کاپالن   و  السول  که  «یقهر  ی ادهی»پد  عنوان  به  قدرت  محدودتر
  کندیم  فیتعر  یامنازعه  عنوان  به  را  آن  و  بوده  متضاد  منافع  متضمن  کردند، یم

  بر که  یاست یس  ساختن  در  « الف» مشارکت  در ی عنی  مشاهده« قابل  اعمال» در  که
 ی ابزارها  نکهی ا   بر  د یتاک  با  آنها.  شودیم  آشکار  بگذارد،   ریتاث  «ب»  یهاارزش

  بر   وبر  دی تاک  بدهند،  را  یکنترل   نیچن   امکان  است  ممکن  «یمتنوع  و  اریبس»
  لگرانیتحل  کنندیم  عنوان  و  کرده   دنبال  را  قدرت   درک  یبرا  محتوا«»  تیاهم

  و(  گرفته  شکل   ی هاارزش)  حوزه«»  ، ( میتصم  در   مشارکت   زان یم)  وزن« »  دی با
  رند یگ   نظر  در   را (  شوندیم   شامل  که   ی خاص  اشخاص )  قدرت   قلمرو«»

(Berenskoetter, 2007: 6)  . 

 فرهنگ و قدرت انی م  تعامل  یالگو به یابزار نگرش 

  ی بخش»ارتباط  چارچوب  در   قدرت  به  نسبت  اجبارگرا   کرد ی رو  نکهی ا   مهم  نکته
  ن ی ا  در .  است  گرفته  قرار   یعمل  استفاده   و  توجه  مورد   زین   فرهنگ«  و   قدرت   انیم

  ت ی نها  در  تا  برده  بهره  یفرهنگ  هی نظر   از  یاسیس   قدرت  یسازمفهوم   یبرا  مورد
  ن ی ا   بر.  رد یگ  شکل   ن یقوان  از   ت یتابع  بر  یمبتن   یجمع  رفتار  تحقق  ی برا  نهیزم
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  در  یاسیس  پردازانهی نظر   انیم  ی جمع  باور  و  تفاهم   عدم  وجود   طیشرا   در  ه، ی پا
 چگونه   می کن   ن ییتع  که  کندیم  کمک  نهاآ  به  ی فرهنگ  هی نظر   قدرت،   یست یچ  مورد

  و  اعتقادات  ها،ارزش  از  یامجموعه   و  یاجتماع  روابط  یالگو  عنوان  به)  فرهنگ 
  ن یع  در  و   آورده  وجود  به  ملک«ی ما  و  یی»دارا  عنوان  به  را  قدرت(  حاتیترج
  در   نهاآ  ی هاییتوانا  و  گرانی باز  یهایخودفهم  ای   افراد  یهابرداشت  به  حال

  ط ی شرا   ییشناسا  به  مزبور  هی نظر  ب،ی ترت  نی ا   به.  است   داده   شکل  قدرت  روابط
  گردد،  آشکار  خشونت  و  زور   عنوان   به  تواندیم  قدرت   آن   هی پا  بر   که  یفرهنگ 
  ی فرهنگ  ی مبان  و   قدرت  روابط   ، ی الگوساز  نوع  نی ا   چارچوب   در.  کند یم  کمک

  ی عمل  مصداق  ن ی مهمتر  که   ی تی وضع  هستند؛   تگر یحما  و   سازنده   متقابل  طور   به
  یریگشکل  به  که   کرد  مشاهده  « یفرهنگ  یها»ائتالف  یریگشکل  روند   در  را   آن

  بستر  آن  یمبنا  بر   و  کرده   کمک   کای امر  چون  یاجامعه  در  یاس یس  احزاب 
  شودیم  فراهم    یجمهور  است ی ر   قدرت   روابط   ل یتحل  ی برا  الزم  یفرهنگ 

2019) Verweij, Swedlow and (Favre,. 
اجبار برداشت  مقابل  مبتنگرادر  برداشت  است که در    ی نیمخاطب   تیبر رضا  ی، 

دهه ادب  یهاطول  اجتماع  ات یگذشته  در حوزه    ژه ی بو  و   یعلوم  دولت  مطالعات 
به و آن    نی که مهمتر  دارد  داللت  زین   یخاص  یهایژگی قدرت را متأثر ساخته و 

 عبارتند از: 

  یفراماد کارکرد و یهنجار تیمطلوب

  قدرت   انیم   ارتباط  مورد  در  یعلم  تعمق  و  پژوهش   نوع  هر  که  رسدیم  نظر  به
  ینوع  ، یفراماد   کارکرد   و   ی هنجار  ت ی مطلوب  مقوله  و  ی ن یمخاطب

  به(  یبورژواز)  سلطه  نظام  مورد  نی ا  در.  دینمایم  می ترس  را  «یشناختجنبش»
 ی هاگروه  ای   قدرتکم  طرف  موافقت  با  که  جو«سلطه  یهادهی ا   از  ینظام»  منزله

 عنوان به  ی هژمون  منظر  نی ا   از.  شودیم  یبندچارچوب  ، باشدیم  همراه  فرودست
  استقالل   ینوع  از   روان یپ   و   هژمون  آن   در   که  شودیم   فی تعر   قدرت   از   یارابطه
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  شده   محسوب  ی وابستگ  و   یخودمختار  فرض شی پباید    قدرت  ی عنی   برخوردارند؛
  در  فرودست  عناصر  استقالل  به  احترام  از  همواره   ز ین  هژمون  حال  ن یع  در  و

  طور   به   چند  هر   گر،ی د   یسو  از .  کندیم  حاصل  نانی اطم  ،یهژمون  اتحاد  چارچوب 
  یبرا  یاچاره  اما  است،  ی هنجار  تیمطلوب  فاقد   ی بورژواز  یهژمون  مشخص

 محسوب   یآزاد   شروط  از   یکی   یهژمون  اساس،   نی ا   بر  و  نبوده  آن  از  زی گر
 جلوه  (Organic Intellectuals) "یذات  نی متفکر"  یفلسف  مفهوم.  گرددیم
  باور   یمبنا  بر.  کشد یم  ش یپ   را  "سلطه  نظام  یفراماد  کارکرد"  از  یگری د

  نوع  نی ا  و  بوده   لسوفیف  هاانسان  یتمام  ، یگرامش  ژه ی بو  مزبور  نگرش   طرفداران 
  از   معنایب   و  ی گرامر  ی بی ترت  از   فراتر  و   میمفاه  از   ی تیتمام)  زبان   در   ی فلسف  تعهد
  اساس،  نیا  بر .  دارد  شهی ر   ج ی را   مذهب   و  مطلوب  و   مشترک   حس   ، (لغات
  فلسفه   با  ای پرولتار   می تنظ  تی مسئول  ، یبورژواز  سلطه  تحت  ی ذات  نی متفکر
  یبرا  ژهی و   یت یماه  از  که  یکارکرد  دارند؛  برعهده  را  روزمره  یزندگ 

  جه ینت  در.  است  برخوردار  یدارهی سرما  بر  ناظر  یاجتماع  یهاوهیش  یقانونمندساز
  یایدن   قیطر  آن   از   که  شودیم  گسسته  دگاهی د   ینوع  بسط   موجب   ا ی پرولتار

  در .  رد یگیم   قرار  شانی ا   روزمره  یعمل  یهاتی فعال  با  تعارض  در  مربوطه  یفلسف
  جی ترو  ،(سلطه   متضمن )  ی درون  تنش   هضم   ی برا  مطلوب  راهکار   مورد،  ن ی ا
  و   شده  یعمل  و   ینظر  یهاحوزه  مجدد  اتحاد  موجب  که  است   ن«ی گزی جا  فلسفه»

  دیکل  امر  ن ی ا .  شودیم  شامل  را  فرودست  یاجتماع  عوامل  با  یفلسف  قیدق   قیتلف
  باشد می مقابل طرف  از   ت ی رضا  اساس  بر  یهنجار لحاظ به مطلوب  قدرت زی تما
  به   شده،   ادی   حاتیتوض  به  توجه  با  .است  یداخل  تیرضا  بر  یمبتن  زین  خود  که

  کی   از  یهژمون  که  معنا  نی ا   به  گردد؛یم  مشاهده  یدوگانگ  ینوع  یحی تلو  طور
 ی نوع  منزله  به  واقع  در  و  بوده  تی رضا  بر  یمبتن   ییسو  از  و  است  سلطه  منبع  سو
 (Ives, 2004: 113, 151).  شودیم ی تلق یجمع لی تما
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  یمندهدف و یآگاه عنصر بر یپافشار 

  توجه   یبرا  ی مناسب   بستر   محور،رشی پذ  قدرت  یمطالعات  حوزه   بر  یپافشار
  شهی اند   تمرکز  مورد  نی ا   در.  باشدیم  یمندهدف  و  یآگاه  عنصر  به  همزمان

  و  مشخص  ی ژگی و  عنوان   به   الیاست   موضوع  به   مری هورکها  چون  یافراد  یانتقاد
  مسأله   هی پا  نی ا  بر.  است  یی شناسا  قابل  ستمی ب  قرن   یدارهی سرما  نظام  گرنییتب

  نی ا   در   و  گرفته   قرار   ال یاست  به   نسبت   یانتقاد  هی نظر   توجه   مرکز  در   ته ی ویسوبژکت
  عنصر  واجد  زین   افراد   ت ی فعال  و   شده   ی تلق«  فعال  »سوژه   عنوان   به  جامعه  انیم

  ی تیعقالن  وجود  دیبا  بیترت   نی ا  به.  شودیم  گرفته  نظر   در  یمندهدف  و  یآگاه
 . ( 33-34: 1395 لر، یم) رفتی پذ  ی بورژواز جامعه در  ی حت را  محدود

 یارتباط یمفهوم  مثابه به قدرت 

  قدرت  «ی »ارتباط   یژگ ی و  ه یاول  ی فکر  بستر  و  شروع   نقطه   که  رسد یم  نظر  به
  نی ا  در .  باشد   قدرت   به  گرا نخبه  برداشت  از  ملهم  ی آراتواند  می  محور،رشی پذ

  ق،یطر  آن  از  که  »اعمال«  محدودکننده   و  یمحور   مؤلفه  بر  یپافشار  خصوص
  انجام   به  ملزم  را  ب  که  است  برخوردار  یحد  تا(  ب)  به  نسبت  قدرت  از  (الف)

( Dahl, 1957)  داد ینم  انجام  را  کار  آن  صورت   نی ا   ریغ  در   که  کند   یکار
  و  یتجرب  نگرش   رغم به  نکه ی ا   مهم   نکته.  است  گرفته   قرار   د یتأک  مورد

 مات یتصم  در   گرفته  شهی ر  یمفهوم  عنوان  به  قدرت   به   مزبور  انه ی رفتارگرا
  یادهیا  یدارا   را   آن  ی برخ   ،(  190:  1391، ی نظر  اشرف )  یانضمام  و  محسوس

  ی حت  و (  122:  1383  کلگ،)  دانسته   قدرت   از   ی ارتباط   یمفهوم  محور   بر  ق ی دق
  ادی   دگاهی د  ؛ یواقع  قدرت   و  قدرت   اعتبار   قدرت،   منابع  انیم   یسردرگم  وجود  با

  یاسیس  علوم  حوزه   در  "بالقوه  منابع  بر   یمبتن   محور تی رضا   برداشت "  مبتکر   شده 
  رسد یم  نظر   به.   (Haugaard, 2009: 239)است  شده  دانسته  یشناسجامعه  و

  مقوله   اول:  داشت  اشاره  نشانه  دو  به  توانیم  شده  ادی   یادعا  اثبات  جهت  در  که
.  «یمنف   قدرت»  ی ژگ ی و   یگری د  و (Domain of Power) «قدرت  »حوزه
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  دارد،  قدرت  آنها  بر  الف   که(  ب)  یهاطرف  تعداد   یبرا  قدرت   حوزه  مفهوم
  حسب  بر  و  افتهی   یشتریب  بسط  و  شرح  منابع  مفهوم  ، هی پا  ن ی ا  بر  و  شده  استفاده

 ,Dahl)  شودیم  ف ی تعر  یاطالعات  منابع  و   مشاغل  کنترل   ،شهرت  و  پول   عی توز

  ، ی اسیس  مهارت   میمفاه  ی بررس  ق ی طر   از  منابع  از  استفاده  آن  بر  افزون(.  1986
:  1383  کلگ، )شده است    بحث  هانهیهز  نابرابر  عی توز   و  قدرت   اعمال  زشیانگ

  قدرت  اعمال  یبرا  که   یشروط   چارچوب   در  « یمنف  قدرت »  مفهوم(.  130-129
  از   قدرت   اعمال  که   شودیم  متحقق   ی هنگام  آن   و   شودیم   مشاهده  شده   مطرح
 « ب»  که  شود  سبب  یعنی   باشد،   داشته  معکوس  اثر  «ب»  رفتار  بر  «الف»  طرف

  نوع  ن ی ا .  (91-90:  1354  ، یرضو)  کند   عمل  قدرت   اعمال  معکوس   جهت   در
  رشی پذ  مورد  زین   یگرید  لگران یتحل  یسو  از   قدرت   بالقوه  منابع   بر  یپافشار

  قابل   آن  اعمال  به  قدرت  چند  هر  که  اندیمدع   حال  نیع  در  اما  گرفته،   قرار
 ماتیتصم  یبرخ   ل یتسه  نحوه  به   دیبا(  دال  خالف  بر )  اما  است؛   یسازمحدود
  مورد   واژگان  چارچوب   در   ه ی پا  ن ی ا  بر .  داشت  توجه  ز ین  ینهاد  شات ی گرا  توسط

 شودیم  محسوب  یریگمیتصم  ینوع  خود  ،"یریگ می تصم  عدم"  استفاده، 

(Bachrach and Baretz, 1962)  مطرح  قدرت  از   ی دوم  بُعد  ن، ی بنابرا  
  ی بعض  چرا:  که  دارد   پرسش   ن ی ا  ی برا  یابی پاسخ  به  ی بستگ   آن   لیتحل   که  شودیم

  را   مباحث  ی بعض  که  دارد  اریاخت   یکس  چه  و   نبوده  مناقشه  از   یبخش  ها،نهی گز
  شناخته  قدرت«  دستورالعمل   می »تنظ  عنوان  به   که  آنچه  در   پاسخ   بگذارد؟  کنار

  در   یموانع  ت یتقو  ای   جادی ا   ی »برا  گران ی باز  یی توانا  مثال   دارد،  ی جا  شودیم
 اِعمال   یگران ی باز  توسط  قدرت  گر، ید  بعبارت.  «یاسیس  منازعات  یعموم  یفضا

  چارچوب   در  که  را(  یباز  نیقوان)  نظام  یذات  یداور  شی پ  توانندیم  که  شودیم
  درباره   انتخاب  دامنه  و  درآورده   حرکت   به  خودشان  نفع  به  گرفته   شکل  نهادها

  شتر یب  قدرت،   لی تحل  از  بعد  نی ا . کنند  محدود  را  شود  اتخاذ  یماتیتصم  چه  نکهی ا
  رابطه  ، قدرت  رابطه  نکهیا  فرض  یجا  به  که  معنا  نی ا   به  دارد؛  دی تاک  ساختار  بر
  نظر  در  یجا   به  و  شوندیم  مواجه  گر ی کدی   با   که  است  خودمختار   فرد   دو  نیب
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  سمت  نیا   به  را  توجه  قدرتمند،   فرد   ییشناسا  شاخص   عنوان  به  یروزیپ  گرفتن
  از  یکی (  ضرر  به)  نفع  به  چطور  یساختار  نظر   از   آنها  طی مح  که  کند یم  جلب
  و  الف   نیب   می مستق  رابطه   بر  ی قبل   بُعد  کهیحال  در   گر،ی د   عبارت   به .  است  ن یطرف
  در  یریگیجا  قیطر   از  و  میرمستق یغ  شتریب   قدرت  نجای ا   در  دارد،  تمرکز  ب
  کار   ه«یعل»  ماتیتنظ   ن ی ا   بر   ی رگذاریتاث  در   الف   یی توانا  و  ینهاد  مات یتنظ

می  برداشت  نوع   ن ی ا.  کند یم   ساخت   ق یطر   از   قدرت   بهتر   عملکرد)  توانرا 
  و  هایبوروکراس  از   سونیآل   گراهام  ا ی   شلیم  رابرت   وبر،   یهالیتحل  در (  سکوت

  از   که  رساخت«ی ز  قدرت»  از  (1993)  مان  شلیم  نظر  مورد  مفهوم  در  نیهمچن
  کرد  مشاهده   شود،یم  یی جو یپ  یعموم  یکاالها  و   خدمات  طیشرا  کنترل   قیطر

Berenskoetter, 2007: 8) .) 

 ی اجتماع وفاق بسط و یسازکپارچهی یبرا یابزار عنوان به قدرت 

 جامعه«   ی سازکپارچهی »  ضرورت  به  ین یمخاطب  قدرت   وجوه  از  گری د   یکی 
  جهت   در  کننده  نییتع  و  نافذ  یابزار  عنوان  به  قدرت   ه، ی پا  نی ا   بر.  گرددیبازم

  به  قوه  از  یمعنا  به  (دولت)  قدرت  و   شده  ی تلق  یاجتماع  وفاق  قیتعم  و  بسط
  یتعهدات  انجام  به  وادار   را   جامعه  یاعضا  که  است «  یی توانا»  ینوع  درآوردن   فعل

  ب،یترت  ن ی ا  به.  اندافتهی   ت«یمشروع»   جامعه  آن  اهداف  عنوان  به  که  کندیم
  تحقق  یبرا (  خواص  نه)  ی اسیس   نظام  که  شود  ی تلق  د یبا  یابزار  مثابه  به   قدرت
  آن  و   شده   منجر   قدرت  ت یمشروع  به   امر  نیهم   و   برده  کار   به   جامعه  کل   اهداف 

  برداشت   چارچوب   در  .(80:  1354  ، یرضو)   سازدیم  زور   کاربرد  از  ازین یب  را
 یل یتمث  استدالل  ی نوع  ، یپارسونز  برداشت  چارچوب  در و    نی آفر وفاق  قدرت   از

(Analogical Reasoning)  قدرت«،  و  پول  تشابه  وجوه»  بر  تمرکز  محور  بر  
  در   لهیوس»  مثابه  به  دو  هر  که  چرا  شده؛  برخوردار   یخاص   یشناخت   ریتأث  از

  ی ابزارها  ای (  پول)  فلز   در  شانیواقع  منابع  از  ش یب   مراتب  به  یریتأث  از  گردش«
  تیمشروع  ه،ی پا  ن ی ا  بر  و  بوده  برخوردار   ترس   و  اقناع  نفوذ،   اجبار،   موجود
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  از  آورالزام  تعهدات   اخذ   ی برا  الزم  فرصت   از   شده   اد ی   منابع   صاحبان  نی نماد
  کارکرد  از   که  موردنظر   یریگ جهت  ب،یترت  ن ی ا  به.  شوندیم  برخوردار   گران ی د

  مردم  کند؛یم  ییرمزگشا  تی مدن  و  نظم  کسب  یبرا  مساعدت  جهت  در  قدرت
 Socialized)«شده  یاجتماع  گران ی »باز  بلکه   سوداگر«  خودپرستان »  نه   را

Actors) یاخالق  شی وب  کم  یعامالن  به  یری پذ جامعه   انی جر   در  که  داندی م  
  به  و  نموده  عمل  آنها  اساس   بر   و   میتفه  آنها  به   آور  الزام  تعهدات   گشته،  لی تبد 

  داده  سوق  افتد، یم  اتفاق  یاجتماع  کنش  آن  درون   در   که  یهنجار  یبستر  سمت
  صاحبان  ارات یاخت  چند  هر  نکهی ا  مهم  نکته  .(237-235:  1383  کلگ، )  اندشده

  قدرت   و  اعمال  قدرت،  تینها  در  اما  است  برخوردار  یقانون  تی ماه  از  قدرت
 :Haugard, 2009).  است   ن«یتابع  یسو  از   موافقت   ینوع  بر   ی مبتن»  سلطه، 

  از  ژهی بو  شده   اشاره  دگاهید  ی منطق  انسجام  رغمبه  نکهیا  یینها  نکته  (243-244
  قدرت »  مفهوم  و  یخارج   اثر  و  قلمرو  منبع،   مصدر،   انیم  ی وندبخشیپ  عدبُ

  یانتزاع  تی ماه  لیبدل   ؛(قلمرو  و  مصدر  انیم  توافق  بروز  نماد  عنوان  به)  مشروع«
  قرار  شناسانجامعه  توجه  مورد  چندان  1980  دهه  اواخر  تا  قدرت  باب  در  آن

  اقبال  نهی زم   شده   ادی   یآرا  به  ماس   هابر  توجه  چون   ی عوامل  نکهیا  تا   نداشت 
 . (82: 1354 ،یرضو) آورد  فراهم را  یپارسونز نگرش نوع ن ی ا به دوباره

  هاتیاولو نییتع جهت در یفرهنگ یالگوساز بر یمبتن  رفتار و قدرت 

  ان ی جر   ، "سوم   ری تصو"  قالب  در  ین یمخاطب  قدرت   از   یابتکار  ریتفس  هی پا  بر
  بر)  آن  اعمال  و  قدرت   انیم  کی تفک  صدد   در   که  شد   آشکار  ینوظهور  یفکر

  به.  برآمد(  بارتز  و   بکراک  چون  ی سندگانی نو  ای   و  دال  چون  یانی رفتارگرا   خالف
  منتخب  اقدامات  از  یامجموعه  از  شیب  نظام  شیگرا  تیتثب   ندی فرا   ب،ی ترت  نی ا

  یعمل  یهاوهیش  ها، گروه  ی ساختار  و   ی فرهنگ  شده   ی الگوساز  رفتار   به   ، یفرد
  از   شیب  که  شده  ادی   ر یتفس  دامنه.  است  وابسته  اشخاص  انفعال  ژهی بو  و  نهادها

  دانست   "کاذب   یآگاه"  را  قدرت  یینها  شکل  است،   لوکس  یآرا  از  ثرامت  همه



 ي فصلنامه دولت پژوه  22

 

  ن ی ا  به  .شودیم  شامل  را  "ی واقع  قی عال"  از   یاجتماع  فعاالن  یآگاه  عدم  که
  برخالف  الف   که  کندیم  قدرت  اعمال  ب  بر  یزمان  الف(  دال  خالف  بر)  ب،یترت

  ان یب  یگرامش  دگاهید  از  ملهم  گر، ی د  یسو  از .  باشد   گذارریتأث  ب  بر  ب  منافع
  عمل   و  تفکر  ان یم  تضاد  و   ی گسستگ  وجود  به  منوط   قدرت  ت ی موجود  که    شده 

 :Lukes, 1974  باشد یم   جهان  و   ی نی ع  اتیواقع  مورد  در   سلطه  تحت   طرف 

  داد؛  ارائه  2005  سال  در   که  ی اثر  چارچوب   در   لوکس   که   نماند   ناگفته  (.(47
 عوامل   یبرا   یکمتر  یآزاد  که  دانست  یهژمون  ینوع  را  قدرت  سوم  بعد

 باعث   که  یانکته  ؛(Lukes, 2005: 114, 123-131)  است  قائل  یاجتماع
  ی تلق  "یواقع  و  کاذب  ی گاهآ  یدوگانگ"  از  ی نینش عقب  از  یانشانه  یبرخ  شده
  قدرت  خالف  کامالً  را  لوکس  قدرت   هی نظر  آرنت   که  نماند  ناگفته.  ندی نما

  و   مقابله  در  یشهروند  و  ت یمشروع  اقتدار،   نکهی ا   یمبنا  بر  یو.  دانستیم
  و  فی تعر  با  کندیم  تالش  دارد؛  قرار  (یدولت)  سمی تاریتوتال  میمفاه  با  مخالفت

  یاهی نظر   قدرت،   مفهوم  با  آن  افتهی   سازمان  یده ارتباط  و  خشونت  مفهوم  دیتحد
  نظر   در  تسلط  نه  ، اعمال  چارچوب   در  را  قدرت  ه، ی پا   نی ا   بر.  دینما  ارائه  منسجم
  که  معنا   ن ی ا  به  دارد؛   نظر   "استقالل  پرورش "  مؤلفه  به  حال  ن یع  در   و   گرفته 
  ینوع  امکان  که  دانست   شهروندان   انیم  ناگسسته  ارتباط  محصول  د ی با  را   قدرت

 (Haugaard, 2009: 243).  کندیم  فراهم  زی ن  را  ی وابستگ  بر  یمبتن   استقالل
  قدرت،  از  ی ت ی رضا  ای   ی اشتراک  افت ی در   ی معرف  جهت   در   آرنت   گر،ید  عبارت   به

  ی ادهیپد  را   قدرت   و  شده   قائل  ی کی ز یف   خشونت  و   قدرت   ن یب  ی اساس  یزی تما
  بودن   هم  با  قیطر  از  که  سودمند   یزیچ   ند، ی بیم  یقدرتمندساز  از  خالقانه«»

  شده  انی نما  زیآمرخشونتیغ  یمقاومت  یهاجنبش  در  که  آنچه  شود؛یم  آشکار
 (. Berenskoetter, 2007) است

 متقابل یوابستگ و استقالل متضمن ینیمخاطب قدرت

  »قدرت   توأمان  ت یوضع   از  یمنطق  ینیی تب   نهی زم  ،قدرت  از  محورمخاطب  ریتفس
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  نبوده،   یخنث  و  مطلق  یادهیپد   حال  نیع  در  که  کشدیم  شیپ  را  اعمال«  و  سلطه
 الف  فعال  چند  هر  ه، ی پا  نی ا   بر.  است  متقابل  یوابستگ  و  استقالل  متضمن  بلکه

  تا   کماکان  اما  ست، ا  برخوردار  یشتریب   اریاخت  از   ب  به  قدرت   اعمال  ریمس  در
.  بخشدیم   یخودمختار  ینوع  ب   به  که  یتیوضع  است؛   وابسته  ب  منابع  به  یحد

  در   شهی ر  قدرت،   در  تیرضا  یحی تلو  تیماه  دنز، یگ   نظر  از  نکهی ا   گری د  نکته
  که  یاجتماع  یدانش  دارد،   یعمل  ی آگاه  اساس  بر   یاجتماع  یقو  و  ی عموم  دانش
 نحوه  به(  1984)  وی بورد  نهی زم  نیهم   در  .دی نمایم   فراهم  را  منظم  تعامل  امکان

  در   که  دارد  توجه  مطلوب  رفتار   "یسازیاجتماع"  جهت  در  یبورژواز  هیتوج
  کاربست  به  مورد  ن ی ا  در.  است  ی فرهنگ  یگذارهی سرما  ینوع  متضمن  حال  نیع

  یفلورانس  زبان  کردن   ل ی تبد   که  چرا   شده؛   توجه  اتحاد  از  شی پ   یایتالیا  در   زبان
  به   (کرده  لیتحص   اقشار  مختص   و  اتیادب  و   فرهنگ   از  یغن  یزبان  عنوان  به)

 مکالمات   در   ت یجمع  از   درصد   دو   از  کمتر  که  یاجامعه  در   آنهم   ی رسم  زبان
  هی سرما ینوع  بلکه "نخبگان یهژمون جنبش"  نه  کردند؛یم استفاده آن  از  روزمره 
 ,Haugaard)  افت ی   دست  آن   به  یبوژواز  طبقه   که   شود  یتلق  د یبا  یفرهنگ 

2009: 246-248) . 

 ده یتن هم در و متقابل یارتباط در دانش و قدرت

  زین   را   دانش  و   قدرت   ان یم  متقابل   وند یپ  ینوع   قدرت  به   محوررشی پذ  نگرش 
  یتمام  "وجه   بر  "دولت   عملکرد"  مقوله  از  فراتر  مبنا،   نی ا   بر.  کند یم  مطرح

  بر   ،یرسم  ینهادها  و  ن یقوان   از   ش ی ب  و  شده  د ی کات  "جامعه(  یسراسر)
  اعتقادات  و   یزندگ  سبک  باورها،   به  که  شودیم  یپافشار  قدرت   یهاکیتکن

  ؛دولت  کنار  در   ندیفرا  ن ی ا  در .  بخشندیم   نظم   و   جهت   داده،  شکل   افراد 
  نی ا   بر .  شودانجام می  ی اجتماع  ینهادها  و   گرانید  خودمان،ی توسط  آفریننقش

  دولت، )  ی کانون  یجزئ  توسط  گسترده   طور  به  که  یزیچ  مثابه  به  قدرت   ه، ی پا
  در  و  داشته  انی جر   جامعه  در   بلکه  نشده  یتلق  رود،یم   بکار  مردم  هیعل.(  ..  هی سرما
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  بکار  خود  هیعل را قدرت  مردم  یموارد در  یحت .  کندیم کنترلمردم را  حال نیع
  باز   شانزدهم  قرن   مه ین  به  قدرت   از  مدرن   برداشت  نوع  ن ی ا   فوکو  زعم به.  برندیم
  به   یابیدست  صدد  در  اولیماک  ضد  پردازانهینظر  که  یزمان  از  ی عنی   گردد، یم

  توسعه  روند  ن ی ا.  برآمدند  افراد   رفتار   به  یدهشکل  و   ینفوذگذار  یبرا  یی هاراه
  به   مشرف  قدرت "  مقوله  یریگ شکل  ی برا  یانهی زم  به  هجدهم   قرن   در  ژهی بو
  به (  یبخش)  نظم   د ی جد   یهایتکنولوژ  که  شد   لی تبد   (Biopower)"اتیح

 "یشبان  یهایتکنولوژ"در   مدرن   قدرت   ت،ی نها  در   . ردیگ یم  دربر   را   جوامع

(Pastoral Technologies)  سایکل  در  آن  هیاول   جلوه  که  دی گرد   متبلور  
  و  هانرم  یسازیدرون (Pastoral Power) "ی شبان  قدرت ".  شد یم  مشاهده

  زین  آن   سکوالر   یهاجلوه  در   که  یدستورکار  داند،یم  ی ضرور  را   هاالدهی ا
  برداشت   نوع  نی ا.   (Bevir, 2013: 153-155)شودیم  مشاهده  کماکان

  «یاجتماع  ی آگاه»  با  ی انکارناشدن  ی ارتباط  از   قدرت،  به   یجابی ا   و   یری ناگز
  ی منف  وجه  از   ش ی ب  لذا .  دارد  شهی ر   یاجتماع  مشترک  دانش   در  که  است   برخودار

  مثبت   یژگ ی و  ،(ش ی را   ه یفرض  -زور   بر   ی مبتن  و   یتعارض   یبت ی ه  ی دارا)  قدرت
  در(.  چهین  ه یفرض )  داستی ناپ  یاجتماع  کنشگران  یبرا  زین   لیدل   نیهم   به  و  داشته

  ژهی و  روابط  به  دهنده  شکل  یفکر  یهانظام  در  کنشگران  نوع  نی ا   حال  نیع
  را  جهان  ییمعنا  یهایبندطبقه  که  معنا  ن ی ا  به  برخوردارند؛   ی مهم  نقش  از  سلطه، 

  مطلوب  ی فکر  نظام  تسلط   گر،ی د   عبارت   به .  ندی نمایم  م ی تنظ  ی منطق  لحاظبه
  در .  است  ی فکر  مختلف   یهانظام  اثبات  و   قتیحق   با   یابی ارتباط  به  منوط   قدرت

  مدرنپسا  قدرت   دهیچ یپ  مجموعه  و   مدرن  قدرت  نظام  ان یم  تعارض   ارتباط،  نی ا
  اجبار   و   زور  بر   یمبتن   یی معنا  قالب   در   قدرت   ی اول  که  شود یم  ده یکش   شی پ  زین

هابزی،  .  کنندیم  درک  را  آن  عموم  که  است حاکمیت  اصل  زاویه،  این  از 
خشونت نمایش  اقتدارگرایی  به  اجتماعی  نظم  نهایی  منبع  عنوان  به  را  محور 

جلوه پستمی در  اما  نماد گذارد.  تأدیبی  زندان  سازوکاری چون  قدرت،  مدرن 
می تلقی  مثبت  و  قانونی  قدرت  هدفنوعی  با  که  وضعیتی  گذاری  شود؛ 
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نظام   ایجاد  و  اجتماعی  پایه،  موضوعات  این  بر  است.  خورده  پیوند  هنجاری 
مجرم کسی نیست که جامعه علیه وی اعالن جنگ کرده باشد، بلکه تنها »مورد 

سازی« شود. بر این  بایست مجدداً »اجتماعیسازی« است که میناموفق اجتماعی
اساس، مجازات بیش از تأثیرگذاری بر جسم مجرم، باید روح او را متأثر نماید  

. (Haugaard, 2009)    اوال که  لوکس  رویکرد  خالف  بر  اینکه  نهایی  نکته 
کارگزارمحور   داده    (Agency-oriented)بیشتر  امکان  تحلیلگران  به  و  بوده 

»بی و  »قدرتمند«  عوامل  مفهوم دوگانه  ثانیا  بگیرند؛  نظر  در  را  سازی  قدرت« 
رد قدرتمند  کند و ثالثا توجه کمی به این مهم دارد که فکمی از ساختار ارائه می

بی فرد  منافع  را شکل میواقعا چطور  بر قدرت  رویکرد فوکو  مقابل،  در  دهد؟ 
»تکنیک یا  تاریخی  محکم  سازوکارهای  سوژهردیابی  سازی«   های 

Techniques of Subjectification)  به که  برداشتی  دارد؛  تمرکز   )
قدرت«  »صورت رابطه  از  به (De-facing Power Relations) زدایی  یا 

) »شخصیت قدرت«  است  Impersonal Powerزدایی  شده  منجر   )
(Berenskoetter, 2007: 11 .) 

 قدرت بر پایه نفی اقتصادگرایی و پذیرش مشروعیت سیستم اجتماعی  

برداشت  مشروعیت سیستم اجتماعی« یکی دیگر از استمقوله » ناشی از  لزامات 
میپذیرش قدرت  به  نسبت  اساس،  محور  این  بر  پذیرش  مشروباشد.  به  عیت 

داشت اشاره  مردم  توده  وسیله  به  اجتماعی  ایدئولوژی سیستم  از  متأثر  و  ه 
شدن بورژوازی هماهنگ  و  تکنوکراتیک  آگهی  و    ،  تبلیغات  طریق  از  مردم 
می به  فریب  ارتباط  این  در  صو"باشد.  دموکراسی  که    "ریسازوکارهای  نیز 

به وجود میتوهم مشارکت در تصمیم را  این    اشاره شده است.آورد،  گیری  در 
نگهداشتن   منفعل  جهت  در  سیاسی  سیستم  که  است  معتقد  هابرماس  زمینه 

روش   از  باید  مردم  مدنی "مشارکت  ( Civil Privatism)  "خودسوداندیشی 
سود ببرد؛ به این معنا که مردم به منافع خصوصی خود سرگرم شده و در فضای  
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آ نکنند.  دخالت  مسائل  حل  و  اجتماعی  و  ارتباطات  گرامشی  مانند  نیز  لتوسر 
هابرماس نقشی تعیین کننده برای ایدئولوژی و سیاست قائل بوده و این دو را  

زعم وی ایدئولوژی کارویژه کلی ارتباط مردم  داند. بهشرط وجودی اقتصاد می
سلطه بازتولید  از  و  داشته  برعهده  را  وجودیشان  شرایط  در  با  کارگران  پذیری 

(. در نهایت،  280  -278:  1383گوید )کلگ،  سخن میبرابر ایدئولوژی سلطه  
آفرینی رضایت و پذیرش در  توان به آرائی توجه داشت که به چگونگی نقشمی

منظر   از  قدرت،  به"حوزه  رابطه"یا  (Power to)   "قدرت    "ایقدرت 
(Relational Power  برابر بر "( در  بر    (Power over)  "قدرت  مبتنی  که 

است   مورد    (An Ability-Based)توانایی  این  در  دارند.  توجه 
به"از     (Dowding 1991)دودینگ روابط    "قدرت  بردارنده  در  عنوان  به 

 سخن گفته و آلن  (Social Power) گر »قدرت اجتماعی«اجتماعی و نمایان

(Allen 1999)  را یا مجموعه "آن  برای  توانایی یک کنشگر  از کنشگران  ای 
  "ای از کنشگرانکنشگران دیگر یا مجموعههای موجود  محدود ساختن انتخاب

  (Pansardi, 2012: 75-76)کند تلقی می

توان گفت که برداشت مبتنی بر پذیرش، موجبات  با توجه به توضیحات باال می
تبدیل مسیر  و  )دولت(  قدرت  به  نگری  ابزار  چندبعدی  به  آن  و  "سازی  وفاق 

اجتماعی  می  "یکپارچگی  پیش  در  مزرا  رویکرد  حس  گیرد.  بر  تکیه  با  بور 
نظام  عملکردی  با  و  بصورت  مشترک  را  قدرت  که  داشته  تالش  مفهومی "مند 

قدرت از    تعریف عملیاتی نماید. بر این پایه، بحث در زمینه  "ای و پیچیده خوشه
درک شهودی آن بر مبنای اجبار و اضطرار )به عنوان برداشتی دارای مغایرت  

پافشا سمت  به  آزادی(  با  مقوله  دیالکتیکی  بر  مخاطبینی"ری  سوق    "رضایت 
یافته است. به این ترتیب، هر چند در هر دو رویکرد، قدرت مرکزیت و نقش  

 شود.  ها اختالف فاحش دیده میکانونی دارد، اما در تبیین ابعاد و شاخصه
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 گیری: قدرت در عصر پسافوکویینتیجه

مؤلفه   اثرگذاری  نگرش  "رضایت"چگونگی  در  بر  قدرت  به  معطوف  های 
اندیشه خاصه  و  اجتماعی  و  سیاسی  دولت،  مطالعات  به  معطوف  ورزی 

محوری این نوشتار را دربرگرفته است. در جهت آزمون فرضیه مورد نظر،  مسأله 
ر  بعد از آشنایی با برخی پیچیدگی در ابعاد مفهومی قدرت، عوامل تأثیرگذار ب

بازنگری در نگرش جبرگرا به قدرت که به پذیرش تأثیر رضایت مخاطبینی در  
اندیشه حوزه  راستا،  این  این  در  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  شده؛  منجر  ورزی 

محور به عنوان جنبشی شناختی تشریح گردید. نتیجه  پیامدهای نگرش رضایت
می را  بر  حاصل  پافشاری  اوال  کرد:  خالصه  نکته  دو  در  رضایت  توان  عنصر 

تصویری   به  قدرت(  اعمال  روند  مخاطب  درونی  تأثیرپذیری  )چگونگی 
شود و ثانیا تصویر روشنی  ای از این مقوله ) قدرت( منجر میچندوجهی و خوشه

از چگونگی تحول مفهومی و تحلیلی مقوله قدرت در حوزه مطالعات دولت را  
ن نوشتار به ابعاد صرفا  کشد. نکته مهم اینکه توضیحات ارائه شده در ای پیش می

پردازان انعکاس یافته توجه دارد؛ در حالیکه در  نظری مربوطه که در آرای نظریه
صحنه عملی سیاست یا الگوی تعامل میان قدرت سیاسی و مخاطبین اجتماعی،  
ظهور   و  شدن  جهانی  عصر  در  مخاطب  پذیرش  عنصر  بر  مبتنی  »قدرت  مقوله 

به مطلوب« مواجه شده و در نهایت به سوی شهروندی جهانی« با نوعی »مصادره  
کارکردی متناسب و منطبق با مطالبات قدرت سیاسی هدایت شده است. در این  

شیوه به  حکومت  مورد  آلیاژگونهجدید  ترکیبِ  رهگذرِ  از  و  "  داری  قدرت 
روان و  دولت  "تکنولوژی  اینکه  از  ناشی  تهدید  به  نسبت  و  شده  با  توجه  ها 

ابزاربهره از  ابزارکگیری  تامها و  با حضور  الکترونیک و  وتمام در فضای  های 
کارویژه تقویت  به  این  مجازی،  به  است.  شده  داده  هشدار  پردازند،  خود  های 

نقش در عصر  ویژگیترتیب،  با  قدرت  نسبی، ضدجوهری،  آفرینی  متکثر،  های 
یکی  شده، مجازی و سایبری باید به تقابل میان ابزارهای مکانایپسامدرن، شبکه
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)همراه با مشروعیت فیزیکی( دولت با شهروندان جهانی تأکید کرده و نسبت به  
اطالعات نگرانی منبع  چهار  بر  دولت  حاکمیت  استیالی  امکان  مورد  در  هایی 

حساسیت   باید  بازار  و  اجتماعی  هنجارهای  اطّالعات،  معماری  قانون،  یعنی 
خلیلی،   )م.ک:  در1394داشت  تردید  و  ابهام  نوع  این  فضای   (.  »کارکرد 

ی غیر دموکراتیکی  هامثابه جایگزین جامعه مدنی« به تدریج از سویهمجازی به
)به ویژه در قالب تحکیم بوروکراسی دولتی( نیز برخوردار شده و آرمان مبتنی  
بازآفرینی   از طریق  دموکراسی  بازسازی  و  ملی  امکان »ساختارشکنی دولت  بر 

ا از طریق  آن  و شکوفایی  محلی  ساخته  دولت  متزلزل  را  الکترونیک«  بزارهای 
آنچه که می از طریق زیستْ  است؛  فرد و جمعیت  بر  فرهنگ«  توان »حکومت 

دانست. نکته مزبور از سوی نویسندگانی چون اِوگنی موروزف در کتاب »توهم  
سویه )  نت،  اینترنتی«  آزادی  است  2012تاریک  گرفته  قرار  تأکید  مورد   )

 (.   1394زاده دهکردی، )رحمانی
  



 29ه...  ب  یياز اجبارگرا "قدرت" یریپذدولت و تحول

 

 فهرست منابع 

 فارسی )الف 

( شامیری،  افشین  و  حسین  محمد  در  1397جمشیدی،  قدرت  و  فرهنگ  ارتباط  »تبیین   ،)
 .1، شماره 7، سال المللپژوهشنامه ایرانی سیاست بینالملل«، روابط بین

( محسن،  الکترونیک«1394خلیلی،  دموکراسی  با  الکترونیک  دولت  »کشاکشِ  فصلنامه ،  (، 
 .3، شماره 1، دوره هیپژودولت

)رحمانی  حمیدرضا،  دهکردی،  »سویه1394زاده  و ها(،  مجازی  فضای  غیردموکراتیک  ی 
 .3، شماره 1، دوره پژوهیفصلنامه دولتساختار سیاسی، اجتماعی دولت«،  

( محمد،  سیاست«،  1354رضوی،  علم  و  قدرت  »مقوله    علوم   و  حقوق  دانشکده  مجله(، 
 . 18، شماره یاسیس

 ( حسین،  ملت1394سلیمی،  ـ  »دولت  منازعه«،  (،  با  آن  نسبت  و  مدرن  ،  پژوهیدولتهای 
 . 2سال اول، شماره 

استوارت، ) قدرتچارچوب (،  1383کلگ،  پژوهشکده  های  یونسی، تهران:  ترجمه مصطفی   ،
 مطالعات راهبردی. 

( اصغر،  حسینی،  امنیتیمقدمه(،  1392کیوان  مطالعات  در  تحول  روند  بر  تای  مرکز  ،  هران: 
 .مطالعات راد

دو (، »الگوی مذاکره در دیپلماسی نبوی«،  1398گوهری مقدم، ابوذر و حامد کیانی مقدم، )
 .1، شماره 15، سال فصلنامه علمی دانش سیاسی

، ترجمه: نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران:  سوژه، استیال و قدرت(،  1395میلر، پیتر، )
 نشرنی. 

 ، ترجمه عماد افروغ، تهران: نشر رسا. قدرت؛ نگرشی رادیکال(، 1370لوکس، استیون، )

 ، ترجمه محمد حیدری و آرش فرزاد، تهران: فرزاد. آینده قدرت(، 1393نای، جوزف، )

 .، تهران: آشیانسوژه، قدرت و سیاست(، 1391نظری، علی اشرف، )

 انگلیسی )ب

Becker, Howard and Harry E. Barnes, (1961), Social Thought from 
Lore to Science, New York: Dover Publications, Inc. 

Baldwin, David, (2013), ”Power and International Relations”, in: 
Handbook of International Relations, London: SAGE 



 ي فصلنامه دولت پژوه  30

 

Publications Ltd. 
Baumam, Zygmunt, (1987), Legislators and Interpreters, 

Cambridge: Polity Press. 
Bachrach, P. and M.S. Baratz, (1962), “Two Faces of Power”, 

American Political Science Review, N0. 56. 
Barnes, B, (1988), The Nature of Power, Cambridge: Polity Press. 
Berenskoetter, Felix, (2007), “Thinking about Power” in: Felix 

Berenskoetter and M.J. Williams (ed), Power in World Politics, 
Rutledge. 

Bevir, Mark, (2013), A Theory of Governance, California: 
University of California Press. 

Dahl, R. A, (1957), ”The Concept of Power”, Behavior Science, 
Volume 2, Issue 3. 

Dahl, R.A, (1986), “Power as the Control of Behavior. In: S. 
Lukes(ed), Power, Oxford: Blackwell. 

Foucault, Michel, (1979), Disciplin and Punish, Harmondsworth: 
Penguin. 

Favre, Maroussia, Brendon Swedlow & Marco Verweij, (2019), “A 
Cultural Theory and Model of Power Relations”, in: 
https://doi.org/10.1080/2158379X.2019.1624060.  

Gramsci, Antonio, (1971), Selections from the Prison Notebooks, 
Quintin Hoare and Geoffrey No well Smith (eds), Lawrence and 
Wishart. 

Haugaard, Mark and Stewart  R. Clegg, (2009), “Why Power is the 
Central of the Social Sciences?”, in, Stewart  R. Clegg and 
Mark Haugaard(ed), The Sage Handbook of Power, London: 
Sage , LTD. 

Haugaard, Mark, (2009), “Power and Hegemony”, In: Haugaard, 
Mark and Stewart R. Clegg (2009), The Sage Handbook of 
Power, London: Sage, LTD.  

Guzzini, Stefano, (Summer 1993), “Structural Power: The limits of 
Neorealist Power Analysis, International Organization, No. 3. 

Lloyd S. A, (2013), Hobbes Today: Insights for the 21th Century, 
Cambridge University Press, Cambridge. 

Ives, Peter, (2004), Language and hegemony in Gramsci, London: 
Pluto. 

March, james, (1966), “The Power of Power”, in: David Easton 
(ed), Varieties of Political Theory (Englewood Cliffs), NJ: 
Prentice-Hall. 

Morris, Peter, (2002), Power, A Philosophical Analysis, UK: 
Manchester University Press. 

Mills, Wright, (1969), Power Elite, New York: Free Press. 
Pansardi, Pamela, (2012), “Power to and Power Over: To Distinct 

Concepts of Power”, Journal of Political Power, Vol. 5, No.1. 
Russel, Bertrand, (1938), Power, A New Social Analysis, London. 
Vasquez, John, (2004), The Power of Power Politics: From 



 31ه...  ب  یياز اجبارگرا "قدرت" یریپذدولت و تحول

 

Classical Realism to Neotraditionalism, At the Power of Power 
Politics, New York: Cambridge University Press. 

 
 
 

 

 


