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 عنوان

 

 هفَْم قذرت از هٌظر اًذیؽِ پعبهذرى
 

 :ارائِ دٌّذُ
 ّذی هرتضَی 
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 فهزست مطالب
 

  ِهقذه 

  اًذیؽِ پعبهذرى 

  هفَْم قذرت از هٌظر پعبهذرًیعن 

  ًتیجِ گیری 
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 عرح هَضَع  
 کِ گردیذُ ایجبد قذرت هفَْم ٍ ظیبظی فلعفِ در چرخػ ًَػی پعبهذرى، گفتوبى عرح بب    

 برایي .ّعتین ًیس آى هفبّین ٍ حقَق جولِ از ّب حَزُ ظبیر در هفَْهی تحَل تبثیر ؼبّذ
 .ًوبیین هی پعبهذرًیعن هٌظر از قذرت هفبّین بررظی در ظؼی اظبض

 

 اّویت هَضَع  
 ٍ تبییي آى، هفَْهی تحَالت ٍ حبضر ػصر در پعبهذرى اًذیؽِ ؼذى هغرح بِ تَجِ بب    

   .ًوبیذ هی ضرٍری قذرت چَى هفبّیوی ببزاًذیؽی
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 اًذیؽِ پعبهذرى  
 

 - ِآى از تَاى ًوی ٍاحذ تؼریف ٍ اظت پیچیذگی ٍ ابْبم بب ّوراُ پعبهذرى اًذیؽ 
 .داد ارائِ

 - ًقبدی درٍاقغ .اظت آى از جسئی بلکِ ًیعت هذرًیتِ ٍجبًؽیي بذیل پعبهذرًیعن 
 اظت هذرًیتِ هببًی ٍ اصَل

- بلکِ گعلذ هی آى از کبهال ًِ ٍ گیرد هی را هذرى اهر جبی ًِ پعبهذرى، اهر 
 .کٌذ هی آؼکبر را آى ّبی هحذٍدیت

 -ِاظت آى ّبی بحراى ٍ هذرًیعن درک پعبهذرًیعن لیَتبر تؼبیر  ب 
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ٍجَُ اًذیؽِ پعبهذرى 
 

  - ضذیت بب هؼرفت ؼٌبظی 

- هلت-هرکسزدایی از هفبّین جبهؼِ ٍ دٍلت 
- ضذیت بب هبّیت ببٍری 
- تکثر در هؼٌب ٍ چؽن اًذازّبی زًذگی 

- خرد ظتیسی 
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 مفهوم قدرت از منظر پسامدرنیسم
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 دیذگاه های انتقادی وگذار به مفهوم پسامذرن اس قذرت  

 
 ظلغِ هفَْم ٍ ٍبر هبرکط -  
 هژمونی مفهوم و گرامشی -  
 قدرت سوم بعد و لوکس اسیتون -  
 فرانکفورت مکتب -  

 مارکوزه -      
 هابرماس -      
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دیذگبُ ّبی هغرح در هَرد قذرت بب ٍجَد تبکیذ بر جٌبِ ّبی هْوی از قذرت، پبراداین   -      
 .جذیذی عرح ًوی کٌٌذ

         
  ٍ دارًذ قرار قذرت فْن از هذرى گفتوبى ّوبى در ٌَّز ؼذُ، هغرح اًتقبدی دیذگبّْبی -      

 .اظت اى تئَریک هرکس ّوچٌبى حبکویت
         

  در تَاى هی را آى هفَْم ٍ قذرت خصَؾ در ؼٌبختی هؼرفت گععت پعبهذرًیعن، در  -      
 .ًوَد جعتجَ فَکَ اًذیؽِ
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 هَلفِ ّبی قذرت از هٌظر پعبهذرى  

 

 ًفی خصلت ظیبظی ٍ اًکبر دٍلت بِ ػٌَاى یگبًِ ظبختبر -       

 هثبت بَدى قذرت در برابر جٌبِ هٌفی ٍ ظرکَبگر هَلذ ٍ -        

 ؼبکِ هٌذی ٍ ظیبلیت رٍابظ قذرت -        

  ًفی فرارٍایت ّبی هؽرٍػیت بخػ قذرت -        
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 نفی خصلت سیاسی و انکار دولت به عنوان یگانه ساختار

برای ّببس ؼَد هی فْن آى ظیبظی خصلت براظبض ٍ حبکویت بب ًعبت در قذرت هذرى هفَْم 

 .پرداخت قذرت هفَْم کردى تئَریسُ بِ ببر ًخعتیي

 

تَاًذ ًوی خَد ٍظیغ دظتگبُ رغن بِ دٍلت رٍد هی فراتر دٍلت حذٍد از فَکَ هٌظر از قذرت رٍابظ 

 .اًذ قذرت ّبی صَرت از یکی قبًَى ًْبد ٍ دٍلت .کٌذ اؼغبل را قذرت حَزُ کل

 

کرد قلوذاد جبهؼِ در خبصی ظبختبر ٍ ًْبد بب دٍلت هبیولک تَاى ًوی را قذرت پعبهذرى اًذیؽِ بٌببر 

 .یببذ هی هَجَدیت ٍ ؼٌبظبیی ػولکردغ بب کِ اظت تبکتیک ٍ  اظتراتصی ًَػی بیؽتر قذرت ٍاقغ در
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 مثبت بودن قذرت در بزابز جنبه منفی و سزکوبگز مولذ و

در ًگرغ رایج قذرت اهر ببزدارًذُ ٍ هٌفی اظت ٍ از ًقغِ ای هرکسی بِ ًبم حبکویت اػوبل هی ؼَد. 
 
در پعبهذرى ٍ اًذیؽِ فَکَ ٍجِ ایجببی ٍ هَلذ بَدى قذرت هَرد تَجِ اظت 

 
ٍجِ هَلذ بَدى قذرت در پیًَذ آى بب داًػ ًوَد پیذا هی کٌذ 

 
قذرت ٍ داًػ رزین ّبی حقیقت خبؾ خَد را ؼکل هی دٌّذ. 

 
 رٍابظ قذرت ٍ داًػ هٌجر بِ ؼکل گیری َّیت اًعبى ّب بِ هثببِ ظَشُ هثال دیَاًِ، هجرم، ؼْرًٍذ

 تببغ قبًَى ٍ غیرُ هی ؼَد
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 شبکه منذی و سیالیت روابط قذرت

آى دربرار کِ ّب آى بر قذرت .آیذ هی در جریبى بِ اجتوبػی رٍابظ در هٌذ ؼبکِ صَرت بِ قذرت 

 .کٌٌذ هی اػوبل دیگراى بر خَد ًَبِ بِ ًیس آًْب ٍ اػوبل کٌٌذ هی هقبٍهت

 

هی اًجبم قذرت هٌبظببت زدى ّن بِ جْت در ّب اًعبى کِ ّبیی هقبٍهت ٍ ٍاکٌػ جریبى در قذرت 

 یببذ هی جریبى دٌّذ

 

داًػ بب قذرت ّبی ؼبکِ بَدى تٌیذُ ّن در ًگی.چگ فْن بر بیؽتر پعبهذرى ٍ اًتقبدی اًذیؽوٌذاى 

 اًذ داؼتِ تَجِ ..ٍ
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 نفی فزاروایت های مشزوعیت بخش قذرت

هؽرٍػیت برتر ّبی فرارٍایت از فبرؽ کِ اظت ظیبظت ٍ قذرت از هفَْهی دًببل بِ پعبهذرى هٌظر 

 ببؼذ بخػ

 

کِ اظت ّبیی گفتوبى خردُ هتفبٍت ٍ هختلف اًَاع درٍى اغلب پعبهذرًیتِ، در ظیبظی هؽرٍػیت 

 .اًذ گرایی کثرت هتضوي

 

داًذ هی قذرت بِ ًعبت بخػ هؽرٍػیت ّبی کلیت بعبى را ػذالت ٍ داًػ فرارٍایت پعبهذرى هٌظر 

 بگیرد را تفبٍت ٍ توبیس جبی ّوگًَی ٍ ّوعبًی گردد هی هَجب کِ
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 ًتیجِ گیری

ِهی قذرت ّببسی هفَْم ّوبى حَل ّوگی هذرى پبرادین در قذرت بِ هربَط ّبی پردازی ًظری 

 .اظت قذرت هفَْم بر ای جٌبِ افسٍدى یب تبکیذ بر هؼغَف تٌْب ّب آى توبیسات ٍ چرخذ

 .گردد هی فْن حبکویت ّبی ببػث ًعبت در ٍ ظیبظی ٍجِ در قذرت ًگرغ ایي در      

 

 ِرا قذرت هفَْم در ؼٌبختی هؼرفت گععت قذرت درببرُ فَکَ آرای خبؾ عَر بِ ٍ پعبهذرى اًذیؽ 

 حَزُ توبهی در هٌتؽر بلکِ .ًیعت دٍلت ًْبد هتورکس ٍ ببزدارًذُ ٍ هٌفی اهر قذرت .اظت ؼذُ ظبب

 داًػ ٍ قذرت از ای ؼبکِ در کِ کٌذ؛ هی ػول هثبت ٍ هَلذ صَرت بِ کِ اظت اجتوبػی رٍابظ ّبی

 .ؼَد هی ( اًعبًی ) ّب ظَشُ َّیت گیری ؼکل بِ هٌجر
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 از تَجِ ؼوب

 هتؽکرم
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