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  :تقدیم به
  

وتمامی رهپویان آن ) علیه السالم(لی الموحدین امیرالمؤمنین علیاول شهید راه عدالت مو
وبه پدر و مادر و خانواده .حضرت که در مسیر بر پایی حکومت حق محور به دیدار حق شتافتند 

  .پیشرفت هایم را مدیون همراهی هاي ایشانم ام که تمام
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  سپاس

  هر که سپاس آفریده نگزارد،سپاس آفریننده نگزارده است

اگر این اثر داراي ارزش علمی باشد ،به یقین آن را مرهون زحمات دلسوزانه اساتید 
نموده اند لذا بر بزرگوار و ارجمندي هستم که به نحوي در تدوین آن بنده را یاري 

خود الزم می دانم که از استاد فرزانه و اندیشمند جناب آقاي دکتر دزفولی که 
رهنمودهاي عالمانه شان همواره بدرقۀ راهم بود و زحمت راهنمایی رساله را بر 

همچنین از استاد فاضل و ارجمند جناب آقاي دکتر میر . عهده داشتند تشکر نمایم
رساله را بر عهده داشتند و در تمام مراحل اجراي این دامادي که زحمت مشاورة 

از جناب آقاي . طرح اینجانب را مشفقانه یاري نمودند صمیمانه سپاسگزاري نمایم 
 ،دکتر ناجی و جناب آقاي دکتر امام زاده که زحمت داوري رساله را تقبل نمودند

  .رمنهایت سپاس و امتنان را دا
یل از محضرشان کسب فیض نمودم ، صمیمانه از تمامی اساتیدي که در طول تحص

سپاسگزارم ، همچنین از اساتیدي که در طول تنظیم این پایان نامه بنده را راهنمایی 
  .نمودند از جمله جناب آقاي دکتر جعفري و دکتر قنبري قدر دانی می نمایم
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 :چکیده

و اینکه آیا قدرت . ان فکر بوده است قدرت از دیر باز ،همواره مورد بحث اندیشمندان و صاحب     
. ماهیتاً فساد انگیز است یا فساد عارض بر ذات قدرت می شود ،نظرات مختلفی ایراد شده است

قدرت در رساله حاضر به معناي توانایی بر انجام کار یا ایجاد پدیده اي است در لغت، ودر اصطالح؛ 
اساسا قدرت .ست ،که قانون به صاحبان قدرت می دهدوسیله و ابزار اعمال قانون یا اعمال اختیاراتی ا

پدیده اي آسیب زا و آسیب پذیر است ،از جملۀ این آسیب ها که به محض به دست آوردن قدرت 
گریبان گیر صاحبان آن می شود ،احساس برتري ،بی نیازي وحاکمیت است که هر کدام سر منشأ 

   .آفات بعدي خواهند بود
براي کنترل و دفع آسیب هاي قدرت،راه برد خاصی را ) ع(این رساله مدعی است ، امام علی      

از جمله ي این راه برد؛ معرفی قدرت باالتر، یعنی قدرت الیزال الهی، اصالح دیدگاه . ارائه می کند
نین انتخاب زمامداران نسبت به قدرت و یا تغییر جهان بینی قدرتمندان ، تبیین اهداف قدرت و همچ

  .افرادي با ویژگیهاي خاص براي مسند قدرت ودر نهایت نظارت دقیق و جدي بر کار ایشان می باشد
،صاحبان قدرت تنها وقتی از فساد ناشی از قدرت در امان خواهند بود  )ع(از دیدگاه امام علی       

، نباید بخیل )ع(اینگونه افراد از دیدگاه انسان کامل؛امام علی.که تربیت یافتگان مکتب الهی باشند
باشد بلکه باید عادل ، باتقوا ...،جاهل ، ستم کار،جفاکار،رشوه گیر،تعطیل کننده ي سنت پیامبر، ترسوو

در این راه برد،ایشان همچنین توصیه هاي کاربردي را براي .باشد...دانش و سیاست، شجاع و،اهل 
  .قرار گرفتن قدرت در جایگاه واقعی اش ،ارائه می دهند

  آسیب شناسی،قدرت  نهج البالغه ، ،)ع(امام علی :کلید واژه ها
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 :  مقدمه

قدرت الزمه حکومت است و حکومت به منزله سر است براي بدنۀ جامعه ؛حکومت ها همچون       
. موجودات زنده متولد می شوند ، زندگی و حیات دارند و سرانجام به دوران پیري و زوال می رسند 

قـوم و  همانگونه که موجود زنده به تغذیه و درمان بیماریهاي خود نیاز دارد حکومت نیز باید عوامل م
آسیب هاي قدرت . تقویت کننده خودرا از یک سو و عوامل تهدید کننده را از سوي دیگر باز شناسد 

  . ،مانند بیماریهاي بدن انسان ، هم قابل درمان و هم قابل پیشگیري هستند 
بحـث از عـدالت ،سـعادت    . قدرت در معناي عام خود ، به شکل مویرگی در کل جامعه سـریان دارد  

مکاتـب  . رابري و امثال آنها به نحوي با مبحث قدرت و چگونگی توزیـع آن مـرتبط اسـت    ،آزادي، ب
بدیهی اسـت کـه پدیـده اي بـا     . گوناگون نیز هر یک قدرت را به شکلی در نظام خود توزیع می کند 

  .این اهمیت احتمال دارد به فساد متمایل شود یا موانع و آسیب ها و آفاتی در سر راه آن قرار گیرد 
ناخت آسیب ها موانع و آفات ممکن است احتمالی یا یقینی در زمان حال یا آینده مربـوط بـه رأس   ش

  .هرم قدرت یا مربوط به هر مسؤلی در حکومت و در هر رده اي باشد
حکومت اسالمی داراي اهدافی در زمینه هاي اقتصادي سیاسی اجتماعی و فرهنگی است که مجموعـه  

حکومت اسالمی نامید برخی از این آرمانها در طول زمان و بـا توجـه بـه     آنها را می توان آرمان ها ي
علت این امر را باید در میزان توفیق یا عدم توفیـق  . موقعیت زمانی و مکانی در خارج تحقق می یابد 

به هر حال آرمان هاي محقق شده دستاورد نامیـده مـی   .دولتها و ملت ها در ظرف زمانی خود جست 
ایی که به دستاورد تبدیل نشده اند یا نمی شوند بدون تردید با موانع و آفاتی روبـه رو  آرمان ه. شوند 

هر نظام سیاسی راهبرد ها و راهکارهایی را براي خود تعریف می کند  اما میزان توفیق دولت . هستند 
ضرورت بحث آسیب شناسی در این باره آن است کـه علـل و عوامـل    .ها دراین جهت یکسان نیست 

انهاي محقق نشده را بررسی می کند و در راه اصالح امور و رفع موانع و آفات آن  سفارش هـایی  آرم
  . را ارائه می دهد

  :روش پژوهش

کتابخانه اي می باشد که از طرفی به معرفـی آسـیب هـا ي قـدرت از     -روش این تحقیق توصیفی     
پرداخته و از طرف دیگر به علل و ریشه هاي بروز این آسیب ها و رابطه ي آنها به ) ع(نگاه امام علی 
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درت از صورت علی و معلولی ویا تقدم و تأخر آنها و همچنین راه کارهاي مصونیت از آسیب هاي قـ 
منابع اصلی در این تحقیـق قـرآن کـریم و کتـاب شـریف نهـج       . را بیان می کند ) ع(دیدگاه امام علی 

ودر درجه ي دوم .که در کتب دیگر ي جمع آوري شده ، می باشد ) ع(البالغه و سخنانی از امام علی 
  .آثاري است از محققان معتبر که به شرح سخنان و سیره ي آن حضرت پرداخته اند

  
  :سابقۀ پژوهش

  

همواره در پی کنار  قطره اي است از در یاي بی کران تالش انسان هاي آزاده اي که حاضررسالۀ       
زدن پرده هاي جهالت از حقیقت ناب الهی می باشند؛ حقیقتی که از لسان گهربار اهل بیـت فـرو مـی    

زحمات پیش از خود می باشـد   این رساله چنانچه توفیقی یافته باشد ،آن را مرهون پژوهش هاو. ریزد
کتب ،مقـاالت و رسـاله هـایی کـه پیرامـون      ) الف:،که در این بخش به برخی از آن ها اشاره می کنیم 
: به مالـک اشـترنخعی نوشـته شـده ؛از جملـه     ) ع(شرح ، تفسیرویا تحلیل و بررسی نامه ي امام علی 

عالمه محمـد تقـی   «امه، توسط که شرح وتفسیري است از این ن» حکمت اصول سیاسی اسالم« کتاب
و مقالـه  » عبد الستار اجرایی«نوشته ي » منشور علوي در فرمان به مالک اشتر نخعی«وکتاب » جعفري

از »مسعود احمد خـانی «کاري از مهدي انصاري قمی همچنین پایان نامه ي »نظام نامه ي حکومت «ي 
ا توجه به نامه هاي حضرت امیـر در نهـج   الگوسازي رفتار مدیران ب«با عنوان ) ع(دانشگاه امام صادق 

همچنین کتب ، مقاالت و رساله هایی که به نقـد و بررسـی حکومـت از    .و چندین مورد دیگر »البالغه
و کتاب » دکتر دلشاد تهرانی«از » حکومت حکمت«کتاب :پرداخته اند ؛ از جمله ) ع(دیدگاه امام علی 

کتـاب  «و » محمد مهدي باباپورگل افشـانی «وشته ي ن» درآمدي بر سیاست و حکومت در نهج البالغه«
در این زمینه می توان بـه مقالـه   . »عباس فرحبخش و جواد شفیعیان«کاري از » حکومت در نگاه علی 

که در آن بر الگو برداري از حکومت علوي و تبیـین  » ابراهیم امینی«از » رویکرد به حکومت علوي«ي 
آیـت اهللا  «از »امام علی و مبانی حکومت اسـالمی «مچنین مقاله يآن در فقه سیاسی شیعه تأکید دارد ،ه

نوشـته ي  » )ع(مـدیریت اسـالمی در منشـور حکـومتی امـام علـی       «ومقالـه ي  »حسین نوري همدانی
رسـول  «بـه قلـم   »آسیب شناسـی حکومـت دینـی از نگـاه امیرالمـؤمنین     «و مقاله ي »علیرضا تاجریان«

علـل  «را بـا عنـوان   ) ع(از دانشگاه امام صـادق  » حسن سالمی«و پایان نامه ي . اشاره نمود» جعفریان
در این پیشینه نقش مهمتر را کتب و مقاالتی ایفا می کنند که . ،نام برد» انحطاط وبی ثباتی حکومت ها

به قلـم  ») ع(قدرت سیاسی از دیدگاه امام علی«:پیرامون قدرت و مسائل مرتبط با آن پرداخته اند؛ مانند
، »دکتـر محمـد هـادي مفـتح    «کـاري از  »نظریه ي قدرت برگرفته از قرآن و سـنت  «و »حیدر محمدي«
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و کتـاب قـدرت ،دانـش    » علی عبد الرزاق باترجمه ي امیر رضـایی «از »اسالم ومبانی قدرت«همچنین 
از جمله مقاالتی که در زمینه ي نام برده نگاشـته شـده   .»داوود فیرحی«نوشته ي »ومشروعیت در اسالم

قـدرت و  «و مقالـه ي  » سـید محمـد مرتضـوي   «از » قـدرت از دیـدگاه علـی   «لـه ي  می تـوان بـه مقا  
چنانچه مالحظه می شود پژوهش هاي .کاري از اندیشه ي حوزه اشاره نمود»سوءاستفاده ي پیرامونیان

یاد شده در عین حال که بسیار مفید و قابل استفاده می باشند ولی هیچ یک مستقیما به بحث رساله ي 
  .ه و اهداف آن را به طور کامل تأمین نمی کردندحاضر نپرداخت

    
  :جنبه هاي نو آوري پژوهش

  

در این پژوهش سعی بر آن شد که از طرفی به آسیب شناسی قدرت به صورت مبنـایی و یـافتن         
علت وریشه هاي پدید آمدن آفات نام برده پرداخته شود ،که در هیچ یک از پژوهش هاي مشابه دیده 

و از طرف دیگـر در بخـش راه کارهـاي کنتـرل و     . ا به شمارشی از آفات پرداخته شده بودنشده و تنه
) ع(دفع آسیب هاي قدرت، پس از پردازش و دسته بندي مجموع دستورات و سفارش هاي امام علـی 

 پژوهش هـاي در  به ارائه ي یک الگوو منشوري کامال دینی براي نیل به هدف مورد نظر بپردازیم ، که

، صرفا با مبنا قـرار   پرداخته نشده بود و یا در صورت پرداختن ا به بررسی راه کارهاي کنترلی،یپیشین
  .بسنده شده بود) ع(دادن الگوهاي غربی به تأیید آن، از کالم امام 

  
  :سؤاالت پژوهش

  

  آیا قدرت پدیده اي آسیب زاست ؟-1
  آیا آسیب متوجه خود قدرت است یا صاحبان قدرت ؟-2
  ت و فساد چیست؟رابطۀ قدر-3
  آسیب هاي ناشی از قدرت کدامند و چگونه ایجاد می شوند؟-4
  راه هاي کنترل و دفع آسیب هاي قدرت چیست؟-5
  

  :فرضیه هاي پژوهش
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قدرت پدیده اي برخاسته از جامعۀ بشري است ،از آنجایی که جامعۀ بشري در معرض دگرگونی -1
  .آن نیز هم آسیب زا و هم آسیب پذیر است  ،آسیب زایی و آسیب پذیري است قدرت برخاسته از

به محض دستیابی به قدرت ،صاحبان آن بالقوه در معرض آسیب هایی  قرار می گیرند که در -2
  .صورت ابتال به آنها، پیامدهایی به دنبال خواهد داشت ،که متوجه خود قدرت نیز می شود

  .ازي استرابطۀ قدرت و فساد یک رابطۀ بالقوه ، مشروط و زمینه س-3
احساس برتري ،بی نیازي و حاکمیت ریشه اي ترین آسیب هایی است که قدرت ایجاد می کند -4

  .می باشند...وسر منشأ آسیب هاي بعدي از جمله استبداد،انحصار گرایی،اشرافیت ،رانت خواري و
کنترل براي مصونیت از آفات قدرت باید نفس بشر را از طریق به کارگیري تعالیم انبیاء تحت -5

با معرفی قدرت الهی به عنوان قدرت باالتر و اصالح دیدگاه زمامداران نسبت به ) ع(امام علی .درآورد
از یک طرف و نظارت دقیق از طرف دیگر به این مهم می )تغییر جهان بینی قدرتمندان (قدرت 
  .پردازد 

  
  :پیشنهادات 

  

منزله ي منشـوري اخالقـی بـراي تمـام      راه هاي کنترل و دفع آسیب هاي قدرت در این رساله، به-1
  .کارگزاران نهادهاي مختلف ومسؤلین حکومتی، بخشنامه  شده و کاربردي شود

رابطه ي قدرت و فساد با گسترش  و عمق بیشتري به صورت موضوعی مجـزا در پـژوهش هـاي    -2
  .بعدي لحاظ شود

. قرار می گرفته انـد ) ع(علی  واکاوي شخصیت کارگزارانی که مورد تذکرات و احیانا توبیخات امام-3
  .   همچنین بررسی نوع مناسبات موجود میان زمامداران و مردم ازلحاظ جامعه شناختی درآن زمان
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  ومفاهیمکلیات :اولفصل 
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 :مقدمه
منظـور  ترین واژه ها در این رساله می باشند ، و بایسـتی  از آنجا که لفظ قدرت و آسیب از محوري   

از آنها به روشنی دانسته شود ، ناچاریم بـا تفصـیل بیشـتري بـه بیـان لغـوي، اصـطالحی ، و مفهـوم         
  .کاربردي آنها در این فصل بپردازیم 

  قدرت 1-1
   معانی لغوي قدرت 1-1-1

در اصل ، کلمه اي است عربی ، که در زبان فارسی نیز به همـین صـورت و در همـین    » قدرت «     
است که همانند »  power «معادل انگلیسی مشهور و متداول این لغت ، کلمۀ . می گردد  معنا استعمال

  .لفظ قدرت ، کاربردهاي فراوانی دارد
معنـا و قـدرت را بـه    » توانستن و توانایی داشـتن  « علی اکبر دهخدا لفظ قدرت را در زبان فارسی به 

» محمد معـین  « در فرهنگ نامۀ » قدرت « براي لفظ  1.محسوب می کند ) مقابل جبر ( معناي اختیار 
صفتی که تأثیر آن بر وفق اراده « و سه مفهوم مرتبط » توانایی داشتن و توانستن « نیز دو معناي مشابه 

» اي کـه مسـتجمع شـرایط تـأثیر باشـد      باشد ، مبدأ قریبی که افعال مختلف از آن صادر شـود و قـوه  
   2.پیشنهاد شده است 
  :یان معناي لفظ قدرت می گوید راغب اصفهانی در ب

قدرت هنگامی که به عنوان وصفی به کار رود ، بیان گر هیأتی اسـت کـه بـا آن حالـت و هیـأت      «    
محمد فرید وجدي ، صریحاً میـان قـدرت و   3» .کاري مبادرت ورزد) دادن ( انسان می تواند به انجام 

جرجـانی  « او از . می شمارد » استطاعت بر کار همانا توان و « اختیار مالزمه برقرار کرده و قدرت را 
دادن ( قدرت ، صفتی است که موجود زنده با آن می تواند به ارادة خود به انجـام  « :نقل می کند که » 
  4.» یا ترك عملی اقدام نماید ) 

قـدرت  « جملـه ي  « :هم افق مـی شـمارد   » اختیار « را تلویحاً با » قدرت « فخر الدین طریحی ، لفظ 
اسم فعل » قدرت « آن را یافتم ، و ) دادن ( به معناي آن است که توان و استطاعت انجام » علی شیء 

                                                
  175 – 176، ص  37دهخدا ،علی اکبر ، لغت نامه ، ج  .-  1
 2644، ص  2معین ،محمد ، فرهنگ فارسی ، ج  -  2
اغب اإلصفهانی، الحسین بن محمد ، مفردات فی غریب القرآن ، ص  - 3    394الرّ

  
    647، ص  14وجدي ،محمد فرید ، دائرة المعارف القرن العشرین ، ج  - 4

  



 

١۵ 
 

آن است که اگر بخواهـد کـاري   » انسان، قادر مختار است « : معناي این که گفته می شود ... می باشد 
   5».را انجام بدهد ، آن را انجام می دهد و اگر نخواهد ، آن را انجام نمی دهد 

قرار گرفته ، که لغات » قدرت « در فرهنگ لغات ، معادل هاي متعددي از زبان انگلیسی در برابر واژة 
  : نیز در این میان به چشم می خورند » اختیار « هم معنا با 

Power – ability – might – strength – potency – vigor – force – authority- capability – 
pecuniar - … 6       

 
 معانی اصطالحی قدرت  1-1-2

معـانی  ) پزشکی ، روان پزشـکی ، مهندسـی و علـوم انسـانی     ( در علوم مختلف » قدرت « لفظ       
تعریـف  » قـدرت  « در گروه مهندسی برق دانشگاه ها ، رشته اي بـا عنـوان   . اصطالحی ویژه اي دارد 

رفع معایب منابع تولید انـرژي الکتریکـی    شده است که عهده دار طراحی ، اجرا ، مدیریت ، اصالح و
و نیز خطوط برق فشار قوي براي انتقال ایـن انـرژي از   ... از قبیل نیروگاه حرارتی ، آبی ، هسته اي و 

... نیروگاه ها به مراکز استفاده از آن اعم از کارخانجات ، صدا و سیما ، اداره ها ، پارك ها ، منـازل و  
ل از رشته هاي متعـددي هـم چـون الکترونیـک ، مخـابرات ، کنتـرل ،       مهندسی برق متشکّ.(می باشد
  . ) سخت افزار و نرم افزار می باشد  قدرت ،

power روانپزشکی و زمینه هاي وابسته در بیان معانی لفظ ، –صاحب فرهنگ جامع روانشناسی   را  
گون اشاره کرده ؛در  معنا کرده و به کاربردهاي این لغت در دانش هاي گونا» نیرو و توان « به 

ات به معناي توان ، در نورشناسی به مفهوم بزرگ نمایی عدسی ها ، در فیزیک به معناي  ریاضی
و ( نیروي عضالنی ، ) با واحد ژول یا کالري ، و در پزشکی به معناي ( معیاري براي نرخ انجام کار 
7.اشاره می کند » نیروي اجتماعی ) در علوم اجتماعی در مفهوم   

بلـوغ ،  « را ترکیب یافتـه از  » شرایط عامۀ تکالیف شرعی « در علم اصول فقه ، پاره اي از دانشمندان 
 –در این میان ، بیشتر اصولیان مشروط بودن احکام و تکالیف الهی  8.دانسته اند » عقل، علم و قدرت 

« کـرده انـد ؛ بلکـه بـر      را نپذیرفتـه و در آن مناقشـه  » علم«به  –همانند تکالیف و اوامر موالی عرفی 
                                                

 469 – 466الطریحی ،الشیخ فخر الدین ، مجمع البحرین ، ص  -  5
سلیمان حییم ، : و نک  1899، ص ) دورة سه جلدي (ساعتچی ،محمد ، فرهنگ دانشگاهی یادواره فارسی به انگلیسی   -  6

 763انگلیسی ، ص  –فرهنگ جامع فارسی 
 1158، ص  2فارسی ، ج  –روانپزشکی و زمینه هاي وابسته ، انگلیسی  –پورافکاري، نصرت اهللا ،فرهنگ جامع روانشناسی  -  7
.  
 108المظفر، الشیخ محمدرضا ، اصول الفقه ، ص  - ٨



 

١۶ 
 

در خصـوص اشـتراك    9.ادعاي اجمـاع شـده اسـت    . » اشتراك عالمان و جاهالن در تکالیف شرعیه 
بـا  » امام خمینی « .( و توان بر انجام دادن آنها مناقشه کرده و آن را نمی پذیرند » قدرت « تکالیف به 

ه « مطرح نمودن بحث  و .) قادرین بر انجام دادن آنها نمی داند تکالیف را تنها متوجه » خطابات قانونی
جایگاه ویژه اي را در مباحث اصول فقه و راه هاي استنباط احکام الهـی یافتـه   » قدرت « بدین ترتیب 

  10.است

. قدرت بعدي از کلیۀ روابط بشـري اسـت   « : ، در حالی که معتقد است  (Alvin Tofler)الوین تافلر 
ز آن جایی که آرزوهاي بشـري بـی نهایـت متنّـوع هسـتند ، هـر       قدرت در واقع واکنش آرزوست و ا

بـه نقـد    11»چیزي که بتواند آرزوي شخصی را برآورده کند ، منبع بـالقوة قـدرت بـه شـمار مـی رود      
  :سخن می گوید » کیفیت قدرت « فرضیۀ رایج دربارة قدرت پرداخته و از 

لیکن . ت که قدرت یک مقولۀ کمی است رایج ترین فرضیات دربارة قدرت ، تلویحاً حاکی از آن اس«
آنچه را که اکنون احتماالً مهم ترین عامل قدرت به شمار می رود ؛ یعنی کیفیـت قـدرت را نادیـده    ... 

  12».می گیریم 
قـدرت عبـارت اسـت از پدیـد آوردن آثـار      «:برتراند راسل قدرت را اینگونه تعریـف مـی کنـد          

نظـر  14.»امکان تحمیل اراده خودبر رفتار دیگـر افـراد  « ت یعنیقدر: و ماکس وبر می گوید 13».مطلوب
هانا آرنـت تعریـف    15.»کنترل بررفتار می باشد«قدرت به معنی: رابرت دال  درباره قدرت این است که

قدرت متناظر است باتوانایی آدمی نه تنهـابراي عمـل کـردن    «:دیگري ارائه می کند که عبارت است از
بنابراین یک فرد به تنهایی نمی تواند داراي قدرت باشـد بلکـه   .،بلکه براي  عمل در هماهنگی با گروه

ییم کلمه قدرت بطورمجازي قدرت خصیصه گروه می باشد و هنگامیکه از فرد قدرتمند سخن می گو
قـدرت در حکـم   «:و اما تالکوت پارسونز می گوید.16»به کار می رود و معنی واقعی آن ،قوت می باشد

منبع نظام ،یعنی ابزار یا امکانات همگانی جامعه است که مثل پول رایج ، دستیابی به اهداف جمعی را 

                                                
  108بروجردي ،سید حسین ، لمحات األصول ، ص  - ٩

  35مفتح ،محمد هادي ،نظریه قدرت،ص -  10
  59تافلر ،الوین ، تغییر ماهیت قدرت ، ترجمۀ شاهرخ بهار و حسن نورایی بیدخت ، ص  -  11
  62همان ، ص  -  12
 55راسل ،برتراند ،قدرت،ص -  13
  49،استیون لوکس،قدرت ،ص»سلطه با کمک قدرت اقتصادي واز طریق آمریت«وبر ،ماکس ، -  14
  57دال، رابرت ،قدرت  به عنوان کنترل  رفتار، استیون لوکس ،قدرت ،ص -  15
  95آرنت،هانا ،قدرت مبتنی بر ارتباط،استیون لوکس،قدرت،ص-  16
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ونیکوس  17».رهبري امکان پذیرمی کند از طریق موافقت اعضاي جامعه براي مشروع کردن  مقام هاي
مـی  18».توانایی یک طبقه اجتماعی براي تحقق منافع خاص عینی خـود «پوالنزاس قدرت را عبارت از 

  .                        داند
  قدرت در علوم سیاسی  1-1-3

هـم   –فرهنگ نامه هاي علـم سیاسـت   . در علوم سیاسی داراي معناي ویژه اي است » قدرت «       
آنها که به زبان فارسی نگاشته شده ، و هم آنها که در زبان عربی و انگلیسـی بـه بیـان اصـطالحات و     

مهـدي نـوروزي   . این لغت را بحث و بررسـی کـرده انـد     –لغات مرتبط با علم سیاست پرداخته اند 
یـار ، حـق   اخت( را در اصطالح دانشمندان علوم سیاسی برمی شمارد » power «خیابانی مشتقات لغت 

نکات زیـر را  » قدرت « و علی آقابخشی و مینو افشاري راد، ذیل لغت power    (19= ،قدرت ، توان 
  :بیان می کنند

  .توانایی و قابلیت انجام دادن کار خاص ، تولید یا تخریب . 1
  .توانایی شخص براي وادار کردن دیگران به تسلیم در برار خواست خود به هر صورتی. 2
ی یک طبقه براي تحقق منافعش در برابر طبقات دیگـر و بـه زبـان آنهـا کـه متضـمن مبـارزه        توانای. 3

  . طبقاتی است
هر نیرو یا اقتداري که از توان مطیع ساختن دیگران، به اطاعت واداشتن آنان و یا ایجاد آشـتی بـین   . 4

  .  خواست هاي آنان برخوردار باشد
ایـن  (رفتار دیگر کشورها و یا کنترل رفتار سـایر کشـورها ؛   توانایی یک کشور بر تأثیر گذاشتن بر . 5

قدرت ناشی از دارایی هاي محسوسی مثل پایگاه صنعتی قوي ، جمعیت مناسب ، تکنولـوژي پیچیـده   
و منابع قابل بهره برداري و نیز عوامل غیر محسوسی مثل حمایت توده هـاي مـردم ، رهبـري مـؤثر و     

  .)سواد و فرهنگ است 
  20) .رضایت ( یا اختیاري ) اجبار ( حمیل اراده به دیگران به صورت قهري اختیار ت. 6

« نیز مفاهیم متعددي را بـراي   (Wiliam L. Kold)کولب . و ویلیام ل  (Jolius Gold)جولیوس گولد 
  :ارائه می کنند » قدرت 
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واه از ایـن  خـ ( قدرت به عام ترین مفهوم خود داللت دارد بـر توانـایی ایجـاد رویـدادي معـین      : الف
یا تأثیر یا نفوذي که از سوي یک انسان یا گروه با هر وسـیله و بـه   ) توانایی بهره گیري شود یا نشود 

  . شیوه هاي مورد نظر بر رفتار دیگران اعمال گردد
یـا  » قـدرت  « حقوقی که تابع یک سلسله قواعد و مقررات است ، هرگـاه از نـوع خاصـی باشـد     : ب

  . اختیار نامیده می شود
به کار برده می شود ، که بـه نوبـۀ   » قدرت سیاسی « قدرت گاهی اوقات به صورت مترادفی براي : ج

  :خود داللت دارد بر 
همراه با همۀ اختیارات رسمی اي که بـه  ( سلطۀ سیاسی به مفهوم اختیارات قانونی ارگان هاي دولتی 

نی افراد براي منصوب کردن ارگان ، و یا به مفهوم حقوق سیاسی ، یعنی حقوق قانو) دست می آورند 
هاي دولتی یا منصوب شدن در ارگان هاي دولتی ؛ نفوذ سیاسی یعنی تأثیر گذاشتن بر تصـمیم هـاي   

  . کسانی که از اقتدار سیاسی برخوردارند ، نفوذ مبتنی بر اقتدار سیاسی
برخی کاربردهاي اصطالح قدرت تنها دربارة دولت توضیح داده شده اند ؛ امـا    ج و   در موارد ب: د

همان گونه که هر سازمانی داراي مقرراتی است ، هر  یک از ایـن کاربردهـاي قـدرت نظیـري بـراي      
  21.سازمان هاي غیر دولتی دارد 

                                                                 
  لغات و معانی مترادف یا مرتبط با قدرت   1-1-4

ارتباط میان علوم سیاسی و علوم اجتماعی آن چنان تنگاتنگ و وثیق است که شـاید نتـوان مـرز          
. دقیق و روشنی میان مفاهیم مورد بحث در هر یک ، با آنچه در دیگري بررسی می شود ، قائـل شـد   

هنگام نشر فرهنگ نامۀ تخصصی علوم ، فرهنگ علوم  به همین دلیل بسیاري از فرهنگ نامه نویسان ،
سمیع دغیم ، که به همین شیوه عمل . سیاسی و اجتماعی را در کنار هم گردآوري و منتشر می سازند 

نموده و فرهنگ نامۀ واحدي براي مصطالحات علوم سیاسـی و اجتمـاعی منتشـر سـاخته اسـت ، در      
هم افق دانسته و » سلطان « و » والیت « اعی آن را با در حوزة علوم سیاسی و اجتم» قدرت « تعریف 

صاحبان سلطان نسبت به دیگران داراي قدرت بیشتري می باشـند ، و  وظـایف   « : نتیجه می گیرد که 
   22.ایشان نیز، بیش از دیگران است 
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آن لفظ براي فهم دقیق مراد و مفهوم یک لفظ ، دقت در الفاظ مترادف یا مشترك معنوي و یا مرتبط با 
بـه معـانی مشـترك و لغـاتی متـرادف      » قـدرت  « در سخنان و تعاریف قبل در مورد .نیز راه گشاست

و  23مستقیماً در تعاریف وارد شده انـد، » اختیار « و » سلطان « برخوردیم ؛ دیدیم که الفاظی هم چون 
متـرادف بـا مفهـوم    به روشنی به عنوان معانی مرتبط یـا    25»اراده « و  24» والیت «مفاهیمی هم چون 

اینک هر یک از این الفاظ و عنـاوین را از حیـث لغـت بررسـی کـرده و بـه       . قدرت قابل مالحظه اند
  : ارتباط آنها با لفظ قدرت خواهیم پرداخت 

  
  سلطان  1-1-4-1

لطۀ و القـدرة    « را با » سلطان« محمد فرید وجدي لفظ        لـک و السـ ۀ و التسلّط و الم داراي » الحج
لطنۀ القوة « ناي مشترك شمرده ، و فخر الدین طریحی با تعبیر مع به ارتباط میـان قـدرت و   » اصل الس

  . 26.سلطنت اشاره کرده و قدرت را ریشۀ سلطه دانسته است 
  : راغب اصفهانی ، بر مفهوم قهر و غلبه در لغت سلطه و سلطان تأکید ورزیده ، می گوید 

طالق می شود که حاصل از قهر و غلبه باشد ؛ و همین معنـا در آیـۀ   سالطه ، بر توانایی و استطاعتی ا
م ( مبارکۀ  یکُ لَ م ع طَه لَّ س و شاء اهللاُ لَ و کلمـۀ سـلطان نیـز از همـین معنـا      ... مورد نظر بوده است  27)و لَ

کلمۀ سلطان گاه در معناي خود سلطه و تسلّط به کار می رود، کـه اسـتعمال آن در   . گرفته شده است 
لطاناً ( مبارکۀ  آیۀ ه س یِ لِّ و لنا ل عظلوماً فَقَد ج لَ م ت ولی در اکثر موارد کلمۀ ...به همین معناست  28)و من قُ

   29.سلطان در معناي شخص داراي سلطه و تسلط استعمال می گردد 
ت هـم      ت کوشیده است میـان سـلطان و حجـ در حالی که ابن منظور با اشاره به مفاهیم برهان و حج

  :گی و مؤانستی ایجاد کند آهن
سـلطان بـه معنـاي    ... سالطه به معناي قهر و غلبه است ، و سلطه اسم فعل از این لغـت مـی باشـد    «

... و سلطان را از آن جهت سلطان می نامند که حجت خدا روي زمین اسـت  ... حجت و برهان است 
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حجت ها و حقوق عامۀ مردم بـه  و وجه آن که امیران و حاکمان را سالطین نام نهاده اند آن است ك 
و نیـز از قـدرت   ... استعمال دیگر لفظ سلطان در مورد والـی اسـت   ... وسیلۀ آنها قابل اقامه می باشد 

طان تعبیر می گردد  لُ 30».پادشاه به سلطان و س   
  اختیار و اراده   1-1-4-2

بر می آید و فرهنگ نامه نویسـان  » قدرت « همان گونه که از تعاریف معانی لغوي و اصطالحی       
» اختیـار  « بـا مفهـوم   » قـدرت  « در زبان هاي مختلف به آن اشاره یا تصریح کرده اند ، میـان مفهـوم   

امکـان   ارتباط تنگاتنگی برقراراست ؛ به گونه اي که درك صحیح یکی بدون دانستن درسـت دیگـري  
  . نخواهد داشت 

. 31معنا مـی کنـد،  » ارادة ما هو خیره « فخرالّدین طریحی اختیار را قسم خاصی از اراده دانسته و آن را 
تعبیـري کـه طریحـی نیـز بـراي       32.تعریف می کند) گزینش ( درحالی که ابن منظور آن را اإلصطفاء 
»  المشـیئۀ  « بیان معناي لفظ ،آن را بـه   طریحی هم چنین در 33.معناي کلمۀ اختیار پیشنهاد کرده است 

   34.معنا می کند ) خواستن (
ور « صاحب نظران در علوم مختلف انسانی معتقدند که اختیار و عمل اختیاري مبتنی بر سه مقدمۀ  تص

کـه اراده را  همـان مرتبـۀ اعـالي      35می باشـد ، » فعل ، تصدیق به فایدة آن و شوق نفسانی به تحقق 
آخـرین مقدمـه از مقـدمات فعـل     « ولـی برخـی متفکـران ، اراده را    ) شوق اکیـد  ( ؛  شوق  می دانند

  :دانسته ، و براي فعل اختیاري چهار مقدمه ذکر می کنند » اختیاري که منجر به صدور فعل می گردد 
در هر فعل اختیاري قدر مسلم فایده این است که دو مقدمـۀ ادراکـی و یـک مقدمـۀ انفعـالی و یـک       «

لی وجود دارد ، دو مقدمۀ ادراکی عبارت است از ادراك فعـل و ادراك فایـدة فعـل و ادراك    مقدمۀ فع
فعل عبارت است از تصور فعل و ادراك فایدة فعل عبارت است از تصدیق موافقت اثر نهایی فعل بـا  

مقدمه انفعالی عبارت است از هیجان شوقی یا خـوفی درونـی نسـبت بـه اثـر      . تمایالت حیاتی فاعل 
ی فعل ، و مقدمه فعلی عبارت است از عزم و اراده ، که آخرین مقـدمات فعـل اختیـاري اسـت و     نهای

منجر به صدور فعل خارجی است ؛ البته در انسان بالخصـوص یـک مقدمـه و مرحلـه دیگـر قبـل از       
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