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 تعریف علم سیاست

 .شودیم گفته سیاست علم پردازدیم بررسی و  بحث به حکومت اصول و دولت یادهایبن درباره که دانشی به  -1 

 اجتماعی نیروهای میان سیاسی روابط بر حاکم قواعد و اصول منظم شناخت آن وظیفه که است اجتماعی آگاهی از یارشته سیاست علم -2

 است. یالمللنیبدر عرصه  هادولت میان روابط و کشور یک داخل در

 موضوع علم سیاست

است . یک نظریه این است  شدهمطرح. و درباره اینکه موضوع علم سیاست چیست ؟ نظریاتی دیآیم حساببهآن علم  مباحثموضوع هر علم از 

 که موضوع علم سیاست دولت است.

 کندیمجمعیت : مردمی که دولت بر آن حکومت  -1:  دولت یهامؤلفه -1 

 مشخص سرزمین:  قلمرو – 2                            

 کندیم اداره را مجموعه یک که نظامی:  حکومت – 3                            

 یریگمیتصم لاستقال – اختالف یک دادن پایان مرجع: حاکمیت – 4                            

 ( Government)  حکومت -2

 قدرت -3

با  که دیدگاه بسیاری از متفکران سیاسی رسدیمنظریه اگر بگوییم که علم سیاست علم قدرت است سخنی درست است . به نظر  نیبنابرا     

 (ییکایآمرگار باشد از جمله ماکس وبر)آلمانی( هابز و مورگینی) ساز هینظرهمین 

 یاستفواید علم س 

   توسعه و تحکیم دمکراسی -1 

 و توسعه افتدیماستبدادی حکومت از مقبولیت  یهاوهیش. با ارتقای آگاهی علم سیاسی ابدییمعلم سیاست توسعه  رشد با دمکراسی

 دمکراتیک جامعه با توسعه و رشد علم سیاست روابط تنگاتنگ دارد.

 مرداندولتاصالح رفتار  -2

را به سمت  مرداندولتو این امر  کندیماسی از حکومت و حاکمان توقعات و انتظارات قانونی در ذهن خود پیدا مردم در پرتو دانش سی

 .کندیمدر برابر قانون و افکار عمومی هدایت  یریپذتیمسئولپاسخگو بودن و 

 خشونت کاهش -3

 لتوسرا حفظ و از  زیآممسالمتا در حل منازعات خویش طرق ت کندیمکمک  هاانسانبه  المللنیبتوسعه علم و دانش سیاست و دانش روابط 

 به خشونت پرهیز نمایند



 

 

 علم سیاست یهاحوزه 

 صرف نظریه: الف     سیاسی نظریه -1  سیاست علم یهاحوزه 

 سیاسی یهاشهیاند تاریخ: ب                                                 

 اساسی قانون: الف     حکومت -2                                    

 محلی حکومت: ب                                                 

 ملی حکومت: ج                                                 

 عمومی اداره: د                                                 

 سیاسی احزاب -3                              

 افکار عمومی -4                              

 قدرت

 : مقدمه

. است قدرت اعمال و حفظ ، کسب علم سیاست علم سیاسی محققان از برخی عقیده به. است سیاسی جدید نظریه اساسی مفاهیم از قدرت 

 زمتمای هاآن روابط دیگر از را هاانسان سیاسی روابط آنچه ندیگویم و دانندیم سیاست هسته را قدرت  بسیاری از سیاست شناسان روابط

 .قدرت نمایش برای یا قدرت حفظ قدرت، کسب برای. است قدرت برای مبارزه گوناگون یهاحکومت و احزاب مبارزه. است قدرت کندیم

را مبارزه در راه قدرت  هاملتت در میان نیز مبارزه برای قدرت است. هانس مورگنتا سیاس یالمللنیبدر عرصه جهانی سیاست در روابط 

 و معتقد است : شناخت درست مبارزه برای قدرت کلید فهم سیاسی است. داندیم

 تعاریف قدرت 

 هاآنو  مندندبهره هاآنبرای انجام کارهای ویژه خود از  هاحکومتت که اس زیاجبارآم غیر و زیاجبارآم یابزارها و منابع مجموعه قدرت: بشیریه 

 .برندیمرا به کار 

 عبدالرحمان عالم: قدرت عبارت است از توانایی تحمیل اراده بر دیگران.

ماکس وبر: قدرت امکان خاص یک عامل )فرد در گروه( به خاطر داشتن موفقیت در روابط اجتماعی است که بتواند گذشته از پایه اتکا این 

 .مقاومت به کار بندد باوجودامکان خاص اراده خود را 

 و اعمال بر دیگران. قدرت = سلطه و احاطه. هاذهندر  هاانسان: قدرت عبارت است از توانایی مورگنتاهانس 

عا کرد که این مفهوم به معنای توانایی عمل کردن اد توانیم کل طوربه اما دارد گوناگونی تعاریف اندیشمندان کالم در قدرت مفهوم اینکه با    

، احزاب ، هاگروهو اعمال دیگران )افراد،  هااستیسبر  یرگذاریتأثمخالفت دیگران است . قدرت در واقع روند  رغمبهخود  یهاخواست



 

 

است. اما این سخن بدان  موردنظر یهااستیس واقعی یا تهدیدی( در شرایط مخالفت و عدم همراهی با یسازمحروماز راه  هادولتو  هاحکومت

یگران د مؤثرل و مهار کردن بر منافع مبتنی باشد. قدرت کنتر یا یتفاوتیب، عادت یا  یوفادارایمان ،  معنی نیست که قدرت ممکن است بر

 که ممکن است بیاید. ییهاشکلتوجه دارد با همه  یطورکلبهاست. علم سیاست به قدرت 

 قدرت یهایژگیو 

 قدرت اعمال او بر که دیگری و کندیم قدرت اعمال که یکی ، است الزم دو طرف قدرت در:  است بر روابط مبتنی قدرت     -1 

 .گذارد ریتأث دیگران با مستقر روابط بر که ابدییم عینیت زمانی دولت یک یا فرد یک قدرت نیبنابرا  .شودیم

وب ی قدرت محس. شاید کسی نسبت به فرد یا افرادی داراشودیممتفاوت دگرگون  یهاموقفدر  یعنی است نسبی قدرت: قدرت نسبیت     -2

 شود و نسبت به فرد یا افراد دیگر قدرت نداشته باشد.

در  خود خواست به بنا بتوانند که هستند قدرت دارای وقتی اجتماعی – سیاسی نیروهای که معنی این به: دیگران بر نفوذ توانایی قدرت     -3

 بیاورند. به وجودرفتار دیگران تغیر 

 .نامید قدرت توانینم را اجبار از تهی یا اجرا ضمانت بدون قدرت: است پیوند در اجرایی ضمانت با قدرت     -4

 .است مشخص مقاصد و هاهدف به یافتن دست برای قدرت اعمال:  است هدف به معطوف قدرت     -5

 قدرت یریگاندازه 

 نمود: یریگاندازهقدرت را در جامعه  وانتیمزیر  یارهایمعآن کاری آسان نیست اما به کمک  یریگاندازهاست که  یامقوله قدرت 

 .دارد بیشتری قدرت پارلمان سیرئ به نسبت که جمهورسیرئ مثل.  اساسی قانون در شخص یک رسمی موقعیت     -1

 .ندارد را آن توانایی فرد هر که مهم مسائل دیگر و  و صلحنگ ج درباره یریگمیتصم مانند: میمتص و عملکرد     -2

 یریگاندازه را شخصی قدرت توانیم آن نمایش و خاص یهاچهره به هارسانه توجه طریق از گاهی:  عمومی یهارسانه در مکرر حضور     -3

 .کرد

 فالن آقای یهایسخنران تعداد مثل.  است قدرت یریگاندازه یهاراه از یکی قدرت اصحاب رفتار در مقایسه روش اعمال:  مقایسه روش     -4

 . است برخوردار شونده مقایسه به نسبت بیشتری قدرت از دهدیم نشان که( ب) آقای رفتار با آن قیاس و مهم محافل یا دوار میان در

 ازیگر را ارزیابی نمود.ب یک قدرت توانیم ینظرسنج طرفیب مؤسسات طریق از: ینظرسنج طرفیب مؤسسات     -5

 منابع قدرت

 دانش: 1  افراد و اشخاص - الف   منابع قدرت

 سازمان: 2                                                

 موقعیت: 3                                                

 اقتدار: 4                                                



 

 

 مهارت:  5                                                

 ایمان: 6                                                

 هارسانه: 7                                                

 محسوس منابع -1      دولت: ب                  

 نامحسوس منابع -2                                    

 :سازد مقتدر و توانا را فرد و کند ایجاد قدرت تواندیم زیر منابع اشخاص و افراد در 

 به تواندینم رهبری هیچ آگاه جامعه در. دیآیبرم رشد همین از رهبری و رساندیم یاری جان و ذهن رشد به دانش و دانایی:  دانش     -1 

 کند مگر آنکه مجهز به دانش درست و مناسب باشد. اعمال را آن یا یابد دست قدرت

 قدرت آوردن دست به برای سیاسی احزاب دمکراتیک سیاسی نظام در. روندیم شمار به قدرت مهم منبع نفسهیف سازمان:  سازمان     -2

 ع هستند.اجتما در قدرت منابع و مؤثر یابزارها کارگری یکاهایسند و صنفی یهاهیاتحاد. ابندییم سازمان

. کند غلبه خود رقیبان به تا کندیم کمک دارنده به صادیاقت موقعیت.  است هاتیموقع قدرت یهاسرچشمه نیترمهم از:  موقعیت     -3

 .است نفوذ و قدرت منبع دینی موقعیت. کندیم کمک دیگران بر نفوذ و قدرت کسب به نیز اجتماعی موقعیت

 شودیمدی که وزیر فر مثالا  شوندیمو دارای مناصب سیاسی  گردندیم قائلاجتماعی  یهامقامس قانون به اسا بر که افرادی: اقتدار     -4

 و همین اقتدار منبع قدرت است. دهدیماقتدار  امرا. اگر تصدی وزارت از مجاری قانونی و مطابق ضوابط باشد  کندیمقدرت پیدا 

بر  رد. برای این کار ایمان عمومی منبع است. یک رهبر در مرحله کسب قدرت و حفظ قدرتندا امکان زور سایه در قدرت دوام:  ایمان     -5

 ایمان مردم متکی باشد.

 و هاروزنامه هامجله سردبیران و مسئول مدیران و امتیاز صاحبان. است جمعی یهارسانه  قدرت مهم منابع از یکی: هارسانه     -6

 .نقش حیاتی دارندبر افکار عمومی  یرگیچصوتی و تصویری نیز بر  یهارسانهی اعمال کنند. فراوانوذ نف توانندیم گوناگون یهانامههفته

 منابع قدرت دولت

 جغرافیا -1     منابع محسوس

 سرزمین وسعت -2                       

 ملی منابع -3                       

 یاقتصاد توان -4                       

 نظامی توان -5                       

 جمعیت -6                       



 

 

 در زیادی یهاتیمحدود ساحل بدون یهادولت. دارد یاارزنده نقش ملی قدرت تعیین در جغرافیایی خصوصیات و موقعیت: اجغرافی     -1

 د.دارن ریتأثدارنده  یهادولتبر قدرت  نیبنابراتسخیر کرد.  توانندینم یآسانبه را کوهستانی یهانیسرزم. دارند قدرت افزایش و کسب

 .سازدیم منتفی زیادی ح تا را خارجی نظامی اشغال امکان زیرا است دولت قدرت ازدیاد سبب: سرزمین وسعت     -2

 متأثرنیازمند و وابسته را  یکشورهاو  دهدیم افزایش را دولت قدرت باشد ادتریز هراندازه که است طبیعی منابع منظور: ملی منابع     -3

 .سازدیم

 لیتقاب معیار نیترمهم کشورها شدن صنعتی میزان امروزه. دارد زیادی بستگی آن اقتصادی بلیتقا به دولت هر قدرت:  اقتصادی توان     -4

فنی نیروی کار و شاخص مهم توانایی تبدیل  یهامهارت باالی سطح فوالد، ساالنه یا روزانه تولید سرانه، درامد باالی سطح)  است اقتصادی

 صنایع مصرفی به صنایع مولد(.

 .است قدرت معادله در اساسی عنصر کشور هر مسلح نیروهای توان. است مسلح قوای نیازمند قدرت اعمال برای دولت: ینظام توان     -5

قدرت دولت  محدودکنندهاما در شرایط خاص جمعیت زیاد عامل  است دولت قدرت منابع از زیاد جمعیت متعادل شرایط در: جمعیت     -6

 گرددیم

 قدرت دولت نامحسوسمنابع  

. کند هدایت دولت قدرت افزایش راستای در را ملی منابع تواندیم فساد دورازبه و شایسته رهبری:  ملی حکومت و رهبری کیفیت     -1 

 .است محروم توانایی این از نوعاا فاسد حکومت

 ملی یهاهدف به یافتن دست برای منابع تخصیص اراده     -2

 مسلح نیروهای کیفیت و لیاقت ، انضباط روحیه     -3

 دیگر یهادولت یا دولت با دولت اتحاد بالقوه توان     -4

 مردم میان در سیاسی آگاهی سطح ارتقای     -5

 توزیع قدرت 

 گرانخبه نظریه -1      قدرت توزیع نظریات 

 گراکثرت نظریه -2                                 

 گرامردم هنظری -3                                 

 ماهیت قدرت

 اقتدار

 



 

 

 :مقدمه 

و  هارگت به مفهوم عام همانند خون در قدر.  شودیم توزیع سپس و تولید زندگی ازیموردن محصوالت مانند هاانسان توسط قدرت         

 و رهبران و نخبگان نهادها، و اصاشخ میان در آن پخش یعنی توزیع   حکومتی و اجتماعی حضور و جریان دارد. ینهادهاو  هاسازمان تاروپود

ه معنی خاص اراده شود توزیع آن در ب قدرت توزیع اگر اما.  است عام معنای به قدرت توزیع این. استمندبهره قدرت از میزانی به هرکس

قدرت متمرکز  اقتدارگرا یهامیرژدر  کهیدرحالاست  شدهعیتوزمردمی قدرت  یهامیرژدر  مییگویممقابل تمرکز قدرت است . برای مثال 

 است.

 نظریات توزیع قدرت 

 ) یا چگونه باید توزیع شود ( چند نظریه وجود دارد: شودیمدر اینکه قدرت چگونه توزیع 

 در فعنام از احسن نحو به بتوانند که کسانی  باشد، شایسته و مهارت واجد افراد اختیار در باید قدرت نظریه این مطابق  :گرانخبه نظریه     -1

 حزب مثل. )باشند داشته خویش انحصار در را سیاسی قدرت جامعه اعضای سرآمدان عنوانبه دارند حق کنند استفاده ملی اهداف جهت

 ونیست چین و حزب بعث سوریه(کم

 چهارچوب در قدرت بسک برای و دارند حضور مختلف اقشار و اصناف و هاگروه جامعه در که است مدعی نظریه این: گراکثرت نظریه     -2

زیع تو ییگراکثرت. شودیم هدایت قانونی مقاصد و اهداف یسوبه رقابت اساس بر جامعه نظریه این مطابق. پردازندیم رقابت به قبولقابل

صصان خکیفی قدرت است. برخی منابع هنجاری ، برخی منابع فیزیکی و برخی منابع اقتصادی را در دست دارند و منابع تخصصی در دست مت

 .است

دود در چارچوب مح بسیار و موقت و یادوره صورتبه و است مردم عموم به متعلق قدرت نظریه این مطابق( دمکراسی)گرامردم نظریه     -3

 .کندیممردم تغییر  و خواستو بازیگران توسط اراده  هانقشو پس از ختم دوره باز  شودیماجتماعی به هیئتی از نمایندگان واگذار  قرارداد

 ماهیت قدرت 

فساد آور باشد. فساد  تواندینمقدرت شر نیست و در ذات و جوهر  نیبنابرا. استفلسفی قدرت امر وجودی است و وجود با خیر مساوی  ازلحاظ

نسان وجود دارد. در ا ییخودرندهفساد در بشر موجود است . تمایالت حیوانی و استعداد  یهانهیزم. شودیمآور بودن قدرت به انسان مربوط 

ر ددمکراتیک اعمال قدرت که امروز  یهاوهیشمهار قدرت را پیدا نماییم.  مؤثرو ابزارهای  کنترلاگر بخواهیم قدرت فاسد نکند باید میکانیزم 

شی از آن و در مهار قدرت و کاهش آثار طغیان و فساد نا دهدیمرا برای مهار قدرت در دست  یمؤثر یهاضمانتمدرن معمول است  جهان

 .استتجربه ارزنده و بسیار مفیدی 

 اقتدار 

 اقتدار تعریف     -1

 اقتدار و قدرت     -2

 تعریف لغوی اقتدار 

داشته است و در اصل به سنای روم مربوط بوده است که قوانین و مصوبات مردم را  کاربردین کلمه معادل اوتوریته ) اعتبار( در ریشه التین ا 

 .اندنهادهیمرا گردن  اقتدارشانمردم روم نیز  متقابالا ست و ا دهیبخشیماعتبار 



 

 

 تعریف اصطالحی اقتدار 

. رابرت دال اقتدار را چنین تعریف نامندیمدر شرایط مقتضی مورد اطاعت قرار گیرد اقتدار  دیبایممقبول را که  و قانونی ، مشروع قدرت     -1

 .ندنامیمکرده است: اغلب قدرت مشروع را اقتدار 

 ورنیازا کندیمنی پذیرفت قدرت موضع برای و سازدیم خارج عریان قدرت شکل از را آن که است نهفته استداللی و توجیه اقتدار در     -2

بل ااقتدار برای پیروان و تبعیت کنندگان خصلت بیرونی ندارد. قدرت پدر در خانواده از نوع اقتدار است زیرا به دالیل مختلفی ق شودیمگفته 

بودن با مذهب و غیره به اقتدار تبدیل  ختهیدرآمقانونی بودن ، مرسوم و سنتی بودن،  حکمبهدولت قدرت  در سطحتوجیه و پذیرفتنی است. 

آید. راه  به دست نامشروعاز مفهوم قدرت است. قدرت عام و اقتدار خاص، قدرت امکان دارد از راه مشروع و  ترخاص. پس مفهوم اقتدار شودیم

به مشروع  یهاراهباشد. اما در اقتدار مفهوم خاص است و از قدرتی که از منابع و  تواندیممردم و راه غیر مشروع کودتا و امثال آن  یرأمشروع 

 از: اندعبارتعمده و قدرت  یهاتفاوتکه قانونی شده باشد.  شودیم. قدرت زمانی اقتدار گرددیمحاصل  دیآیم دست

 باشد. نامشروعمشروع و قانونی است اما قدرت امکان دارد مشروع یا  الف: اقتدار همیشه

 اغلب بر زور مبتنی است. اما قدرتب: اقتدار مبتنی بر رضایت است 

 از قدرت است زیرا همیشه قانونی و مبتنی بر پشتیبانی همگانی است. ترکیدمکراتپ: بنا به سرشت اقتدار 

به  ار سیاست علم یهایبررس کانون و آن هستۀ و هستند سیاست ریناپذییجدا و حیاتی عناصر اقتدار و قدرت مفاهیم هاتفاوت نیباوجودا    

 .آورندیم وجود

 مشروعیت 

 مقدمه

 مشروعیت تعریف         -

 مشروعیت منابع         -

 مشروعیت انواع         -

 سازی مشروع یهاراه         -

 سازی مشروع یابزارها         -

 مشروعیت نتایج         -

 مقدمه 

سیاسی  نظامبهدارد که از سوی مردم یک جامعه نسبت  ییهاتیحمابه  اشارهبحث مشروعیت از مباحث مهم در علم سیاست است. مشروعیت 

مطرح است  . در دانش سیاسی همواره این پرسشبخشدیمبه حکام حق اخالقی حکومت کردن را  هاتیحما. این شودیمآن ابراز  یهاو نقش

؟ مالک مشروع بودن یا کنندیمکه منشأ مشروعیت در اعمال قدرت از کجا است؟ چرا مردم از سازمان سیاسی یا افراد دارای قدرت اطاعت 

 ؟گرددیمبودن یک نظام سیاسی از کجا روشن  نامشروع



 

 

 تصور در را ابهاماتی هارشته تعدد این به یتوجهیب. یسیاس یشناسجامعه در هم و شدهارائه  هم در فلسفه سیاسی هاپرسشپاسخ به این نوع 

( بحث بپردازیم و سپس مباحث اصلی  یشناسواژهی ) ترمینولوژ به نخست است ضروری پس.  است گردیده سبب مشروعیت کلمه از مفهومی

 .میکنیمرا دنبال 

 تعریف مشروعیت 

. شریعت و شرع رودیمفرامین خداوند و صراط مستقیم به کار  مطابق احکام وواژه مشروع در لغت از مشتقات شریعت و شرعی در معنای روا 

 (legal)و  ( legitimacyسیاست معادل واژه ) و علمیعنی راه روشن و درست ، راه روشن خدا بر بندگان اما مشروعیت در اصطالح 

،(legality) ( وlegitimate)  ی عالوه بر معنای قانونی بودن مفهوم مقبولیت عامه یا سیاس یشناسجامعهبه معنای قانونی بودن است. در

مورد رضایت عمومی بودن را هم با خود دارد. در فلسفه سیاسی مشروعیت به معنای داشتن حق اعمال سلطه بر دیگران. برای مثال 

دیگران را به رفتار خاص ملزم کند؟  اندتویمچون شاه چرا مطاع باشد و فرمان براند؟ مردم چرا مطیع باشند؟ حاکم به کدام دلیل  ییهاپرسش

است باید مطاع باشد. یا  نیدر زمکه : چون خداوند حق اعمال سلطه را دارد و شاه سایه خدا  شودیمپاسخ داده  گونهنیادر فلسفه سیاسی 

تحت فرمان اعتقاد راستین حکومت مشروعیت دارد که مردم  یوقتدیگران را الزام کند.  تواندیمچون شریعت گفته است حکومت و حاکم 

 خالقیا خیر یا  ، مقامات، رهبران یا حکومت از شایستگی ، درستکاریهااستیساینکه ساختار، عملکردها، اقدامات، تصمیمات،  داشته باشند بر

 یب باید هاتوده. است مناسب جامعه برای موجود سیاسی نظام که است اعتقاد این حفظ و ایجاد توانای معنای به مشروعیت. باشند برخوردار

 .بدانند حرمت و احترام شایسته را آن و بپذیرند را آن تقدس و کنند اطاعت آن از اکراه

 سیاسی به معنای قانونیت و در فلسفه سیاسی به معنای حقانیت است( یشناسجامعه) مشروعیت در 

 مشروعیت منابع 

 آلمانی( شناسجامعهمنابع مشروعیت ) از نظر ماکس وبر 

 قانون         -

 سنت         -

 (شخصی فره) کاریزما         -

 شودیمضع و تصویب با صالحیتی و دتعریف قانون: مجموعه مقرراتی است که توسط نها

د ) رسیده باش جمهورسیرئتعریف قانون از نظر قانون اساسی افغانستان: قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح 

 (44قانون اساسی ماده 

 محترم نزد مردم. ورسومآدابسنت عبارت است از  گریدانیببهتعریف سنت : عبارت است از مجموعه قوانین غیر مدون که در عرف رایج است. 

 .شودیمیک شخص در میان مردم گفته  العادهخارق) فره شخصی ( کاریزما به جذبه شخصی و نفوذ  زمایکارتعریف 

 انستهد مشروع افتهیانجام قانونی طوربه آنچه. است واگذارشده قانون به بنا قدرت که باشد متکی باور این بر است ممکن شروعیتم:  قانون 

 .شودیم

تدار اعمال اق هاسنتدیرین و بر نیاز به اطاعت از رهبرانی باشد که طبق  یهاسنتسنت: مشروعیت ممکن است متکی بر اعتقاد گسترده به 

 .کنندیم



 

 

 یک شخص باشد. شیستاقابلاز تقدس ویژه و استثنایی یا خصلت  یهواخواهکاریزما: مشروعیت ممکن است مبتنی بر 

 ابتدایی مشروعیت -1 مشروعیت 

 اکتسابی یا ثانویه مشروعیت -2              

 مشروعیت ایدئولوژیک -1 انواع مشروعیت  

 ساختاری مشروعیت -2                      

 شخصی مشروعیت -3                      

 مشروع سازی نظام سیاسی یهاراه 

 و ساختارها نهادها یدهسازمان -1

 جلب اعتماد مردم از راه ایجاد همبستگی و تقویت جامعه سیاسی -2

 موفق حکومت کارنامهارائه  -3

 استفاده از کاریزما -4

 مشروعیت ایدئولوژیک

ایدئولوژی حاکم باشد آن  تیمشروعمنبع  کهیوقتبا یکدیگر ارتباط دارند. منطقی  به گونهاست که  هاشهیانداز  یامجموعهایدئولوژی 

 .کندیمنظام سیاسی را تصویر و اعالم  یهاهدف. ایدئولوژی موجد مشروعیت سیاسی است و نامندیممشروعیت را ایدئولوژیک 

 مشروعیت ساختاری

د باشد و بتوان درآمده شدهتیتثب نهادکی صورتبه هاقرنه در جامعه سنتی افغانستان در طول لویه جرگ رینظاست که  ییساختارهامنظور 

و هنجارهای نظام سیاسی پذیرفته شود مشروعیت ساختاری به وجود  ساختارهامبنای مشروعیت بخشی به تصمیمات کالن گردد. اگر اعتبار 

 .دیآیم

 مشروعیت شخصی

بخواهند جامعه را مطابق میل خود اداره  هاآنبدانند و از  اعتمادقابلرا  هاآنداشته باشند و اگر مردم  یاتهبرجساگر رهبران شخصیت و رفتار 

 .ردیگیمکنند مشروعیت شخصی شکل 

 ابزارهای مشروعی سازی 

 ... و فیلم و...  هارسانه:  تبلیغات         -

 یریپذجامعه آموزش:  تیترب و تعلیم         -



 

 

 مسئوالن بودن پاسخگو         -

 رهبران زندگی شیون         -

 نتایج مشروعیت 

 سیاسی ثبات         -

 یریگمیتصم توانایی ایجاد         -

 ثبات سیاسی 

مساعد شدن محیط امنیتی و جلب  . بادهدیمدولت برخوردار از پایه مشروعیت ثبات دارد. ثبات سیاسی احتمال تهاجم خارجی را کاهش 

 .گرددیمتوسعه کشور تسریع  یگذارهیسرما

 یریگمیتصم توانایی ایجاد 

لی منافع و مصالح م نیتأمو مهم اتخاذ کند. هر اقدامی را که در جهت  کیاستراتژ میتصم تواندیمنظام سیاسی که مبتنی بر مشروعیت است 

 .گردندیمابل با احترام و اعتماد وارد تعامل هم طرف یا اطراف مق یالمللنیب. در معاهدات دهدیمانجام  درنگیبتشخیص دهد 

 نوسازی 

(modernization) 

 مهم شرطشیپ: مقدمه 

 نو به دنبالکه  ییکشورهاکه از ظاهر این کلمه آشکار است مربوط به کشورها و جوامعی است که مدرن نیستند.  گونههمانطرح نو سازی 

عی و فکری نوگرایی را آماده کنند. جهان غرب پس از تدارک این مقدمات و اجتما یهانهیزمشدن هستند باید مقدمات و شرایط و 

 .استمدرن شدن  بسترسازعوامل و اسباب  نیترمهمچهار رخداد مهم در غرب از  رسدیمبه دنیای جدید قدم نهاد. به نظر  هاشرطشیپ

 است شده غربی جوامع شدن نو سبب که حادثه چهار 

 از. ساخت متحول و متأثر شدتبه را غربی جوامع تفکر و زندگی 16 قرن تا میالدی 14 قرن از که یاحادثه:  ایینوز جنبش یا رنسانس     -1

 .انددانستهسانس رن مولود را نوگرایی نظر یک

 داداستب و اقتدار شکست و نوگرا تفکر مبانی تقویت. شد آغاز آلمانی لوتر مارتین رهبری به 16 قرن در حادثه این:  دینی اصالح جنبش     -2

 یهامؤلفهیکی از  که را یدارهیسرما بروز وبر ماکس. بود جنبش این ارمغان یشیآزاداند رواج و مذهبیو  ینهادها سلطه در تزلزل کلیسا،

 .داندیم هاپروتستان انهیفردگراپذیرفته از اخالق پروتستانی و نگاه خاص آن به مواهب دنیوی و رویکرد  ریتأثمدرنیته است 

 از روسو. است غرب در خرد عصر یا روشنگری جنبش شد واقع مؤثر غرب در نوگرایی ایده رونق در که سومی رخداد: روشنگری جنبش     -3

. تفکر مدرن در انددهیناممیالدی است دوره روشنگری  11و تمام قرن  17. این دوره را که شامل اواخر قرن شودیممطرح  در غربدوره  این

. مواردی چون ایمان به خرد، پیشرفت،  شودیم. سیمای جامعه غرب در همین دوره مدرن گرددیمدر همین مقطع زمانی غالب  هاعرصههمه 



 

 

دینی ، سیاسی و اجتماعی، اهتمام به علوم  ینهادهامیان  نقد و اصالح باورها و هنجارهای متداول، رواج تساهل و شکیبایی )بردباری( در

 برشمرد. توانیماین دوره  یهایژگیو ازجملهرا  سمیوالرسکو  (scienceتجربی )

 ریتأثاز انگلستان آغاز شد و  11نعتی است که در قرن ص انقالب غرب در شدن مدرن بسترساز عامل نیمؤثرتر و آخرین: صنعتی انقالب     -4

د سبب تغییر و تحول جوامع کهن غربی به اجتماعات عمیقی را در زندگی و تفکر انسان غربی بر جای نهاد. مجموعه این عوامل و اسباب متعد

 جدید گردید.

 نوسازی

 نوسازی تعریف         -

 نوسازی ابعاد         -

 نوسازی یالگوها         -

 نوسازی یریناپذاجتناب         -

 تعریف نوسازی 

. این واژه از کلمه  شودیمنیزاسیون نوشته به شکل مدر معموالافارسی  یهاترجمهکه در    modernizationنوسازی معادل کلمه 

modern   ایجاد باهدف و منابع از  خردمندانه یبرداربهرهو در اصطالح علمی عبارت از روند مبتنی بر  استبه معنای نو و جدید مشتق شده 

 . نود جامعه

جوامع مدرن  یهاشاخصهمه یا برخی از  یسوبهسنتی مدرنیزاسیون یا نوسازی عبارت از فرایندی است که بر اساس آن جوامع  گریدعبارتبه

ت و نوسازی فعالی نیبنابرا.  کنندیممانند پیشرفت علمی ، رشد اقتصادی ، توسعه سیاسی و اجتماعی و تحوالت فکری و فرهنگی حرکت 

 وامعج وضع به نیستند مدرنیته اصرعن و اوصاف دارای که جوامعی سازی نزدیک برای آگاهانه و اقتصادی و فرهنگی –سیاستی است اجتماعی 

 .مدرن

 اندیشه و عمل انسان است. یهاعرصهاجتماعی مردم در همه  یهاارزشمفهوم نو سازی متضمن تغییر اساسی در ساختار ، اعتقادات و 

 ابعاد نوسازی 

 سیاسی بعد         -

 اقتصادی بعد         -

 اجتماعی بعد         -

 فرهنگی بعد         -

 ینیشهرنشاست اجتماعی ، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است . شاخص نوسازی در بعد اجتماعی افزایش و رواج  چهارگانهسازی دارای ابعاد نو

سرانه و امثال آن  درآمدسنت و افزون زدایی . در بعد اقتصادی اشاعه بازار آزاد و رقابت عقالنی ، رشد  ازاست . در بعد فرهنگی گسست 



 

 

 طلوبم ساختار تعیین و خویش سرنوشت تعیین در مردم ینیآفرنقش و ساالرمردم میکانیزم شدن آرمانی عمده شاخص یاسیس بعد در  است.

 تغییر در نظام سیاسی ، فرهنگ سیاسی و ساختار سیاسی را شامل است. نیچنهم. نوسازی در بعد سیاسی  سیاسی

 الگوهای نوسازی 

 سیاسی دمکراسی     -1

 (شدهتیهدا)  تییوممقی یدمکراس     -2

 (اقلیت)  نوسازی دارجانب الیگارشی     -3

 توتالیتر الیگارشی     -4

 سنتی الیگارشی     -5

. پنج الگوی نوسازی توسط ادوارد شیلز  اندداشتهتوسعه و نوسازی سیاسی به الگوهای متعددی برای نوسازی سیاسی اشاره  پردازانهینظر

 است. شدهمطرحسی در نوسازی سیا نظرصاحب

 اول: دمکراسی سیاسی  

یم قدرت سیاسی، نظام انتخاباتی و بسیاری از مفاه کنترل. تفکیک قوا ، ردیگیمالگوی غربی توجه بیشتری صورت  یسازیبومالگو به  نیدر ا

 مانند هند و ترکیه. دهدیممدرن سیاسی را با شرایط محلی انطباق 

 یتیمومیقدوم : دمکراسی  

دمکراسی سیاسی وجود دارد اما قوه مجریه بر قوه قضائیه و  ینهادهااست . در این نوع دمکراسی همه  شدهتیهداو همان دمکراسی این الگ

 در دوران احمد سوکارنو. یاندونزمقننه اشراف کامل دارد. احزاب مخالف ، مطبوعات و افکار عمومی آزادی محدودی دارند. نظیر 

 نوسازی داربجانسوم : الگوی الیگارشی  

اعالم کردن احزاب دیگر قدرت سیاسی را در  یرقانونیغو یا یک حزب سیاسی با  کندیمدر این الگو یا الیگارشی نظامی سیاست را قبضه 

 نوسازی است. مثل حزب بعث سوریه. یسوبه. هدف الیگارشی حاکم هدایت کشور داردیمتصرف خود نگه 

 چهارم : الیگارشی توتالیتر 

که طبقه حاکم بخواهد. آلمان دوره  شودیمدولت پلیس است . افکار عمومی در آن اهمیتی ندارد . حقوقی برای مردم منظور  درواقعگو این ال

 و ایتالیای فاشیستی و ژاپن ملیتاریست دوره جنگ جهانی دوم. هایناز

  

 پنجم: الیگارشی سنتی 

. عربستان سعودی را شودیممحسوب  ماندهعقبو کشور از لحاظ علمی و صنعتی نظام سیاسی سلطنتی و موروثی است  نوعاادر این الگو 

 آورد. حساببهاین الگوی نوسازی سیاسی  یهانمونهاز  توانیم



 

 

 نوسازی یریناپذاجتناب 

 22قرن  یحت ای 14به وضع قرن  تواندینماست. نظام سیاسی اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی کشور  ریناپذبرگشتو نوسازی روند  یینوگرا

ه سراسر جهان و هم بر زمان درگذراست که  یریناپذمقاومت. واقعیت این است که ما چه بپذیریم و چه نپذیریم پروسه نوسازی نیروی برگردد

ای روپصنعتی و شبیه ا جیتدربهگسترده خواهد شد. یک نظریه در مورد نوسازی با قاطعیت مدعی است که تمام جوامع سنتی جهان  هاتمدن

ابه مش جیتدربهجهان  یکشورهاهمه  شودیمغربی و امریکای شمالی خواهند شد. مطابق این نظریه نوسازی ثمره فرایند همگرا است که باعث 

 یکدیگر شوند.

 فرهنگ سیاسی

  مقدمه          -

 فرهنگ تعریف          -

 سیاسی فرهنگ اهمیت          -

 سیاسی فرهنگ انواع          -

 باورها -1 فرهنگ ناصرع 

 هاارزش -2                    

 اخالقی اصول و هنجارها -3                    

 (معنی یک بر کند داللت که فیزیکی اشیای)  نمادها -4                    

 زبان -5                    

 تکنولوژی -6                    

 . مثل احترام به بیرق کشور.شودیمکه در شرایط مشخص راهنمای رفتار انسان است هنجار گفته  یورسومآداب: به قوانین ، هنجار

 مقدمه 

لموند گابریل آ یهابنام ییکایآمراست. دو اندیشمند  شدهمطرحفرهنگی ظهور دمکراسی  یهانهیزمفرهنگ سیاسی در قرن بیستم در رابطه با 

 یشناسنانساتم واژه فرهنگ سیاسی را در علم سیاست به کار بردند. و با گسترش دانش سیاسی و سیدنی وربا برای بار نخست در قرن بیس

بسط یافت. در ارتباط با این واژه پرسش اصلی این است  یطورکلبه هاملتفرهنگی پس از جنگ جهانی دوم مطالعه در فرهنگ سیاسی اقوام و 

اجتماعی، اقتصادی و تاریخی  یهانهیزمت؟ و پرسش فرعی این است که چه که چه نوعی از فرهنگ سیاسی مستعد گسترش دمکراسی اس

رایج در هر فرهنگ سیاسی شیوه عملکرد دستگاه قدرت دولتی  یهانگرش؟ موضوع اندشدهموجب تکوین ) پیدایی( فرهنگ سیاسی دمکراتیک 

 .استچنانکه باید و چنانکه هست 

 

 



 

 

 تعریف فرهنگ سیاسی 

ویژه با چگونگی برخورد با حکومت و اینکه باید چه وظایفی را انجام دهد ارتباط دارد.این  طوربهعمومی جامعه خاصی از فرهنگ  یهاجنبه

است. در این درس دو تعریف را مطالعه  شدهارائهمتعدد  یهافیتعرفرهنگ سیاسی نامید. از فرهنگ سیاسی  توانیمبخش از فرهنگ را 

 :میکنیم

 احساسی فرد. یازهایامت، اعتقادات و هاارزشو فرهنگ سیاسی عبارت است از الگویی از تعریف اول: به نظر اریک راو

تعریف دوم: از آستین رنی ) صاحب کتاب حکومت ترجمه لیال سازگار( : آستین رنی فرهنگ سیاسی را به این صورت تعریف کرده است. به 

 .مییگویمسیاست و حکومت که میان بخش عظیمی از افراد مشترک باشد فرهنگ سیاسی  دربارهتفکر  یهاوهیشاز  یامجموعه

 ت:زیر اس مؤلفهبه این نتیجه برسیم که فرهنگ سیاسی مرکب از دو  میتوانیمتعاریف متعددی که از فرهنگ سیاسی شده است  انیاز م

 (سیاست جهان موجود وضع درباره مردم اعتقاد)  شناختی یهایریگجهت     -1

 جانات مربوط به موضوعات سیاسی در جامعه(هی و احساسات)  عاطفی یهایریگجهت     -2

 و مواضع احساسی مردم نسبت به سیاست و نظام سیاسی است. هاارزش، فرهنگ سیاسی همان باورها، نیبنابرا

 (ذکرشده) چهار دلیل  اهمیت فرهنگ سیاسی 

 ه سیاسی دارد.اول: فرهنگ سیاسی ارتباط وثیق با توسع

 دوم: توضیح ساختارها و عرصه سیاسی.

 سوم: ابزار مفهومی بودن.

 جدید سیاسی یتئوربر توسعه  ریتأثچهارم: 

 ارتباط وثیق با توسعه سیاسی:: اول 

 واسطهبها بلکه ختارهبر پایه سا تنهانهسیاسی  یهانظامبا مطالعات مربوط به توسعه سیاسی ارتباط تنگاتنگی دارد.نظام سیاسی معینی از دیگر 

توضیح پدیده توسعه سیاسی هر کشوری منوط به بررسی قبلی فرهنگ  نظرانصاحب. به نظر ابدییمسیاسی موجود در آن تفاوت  یهافرهنگ

 سیاسی آن کشور است.

 :و عرصه سیاسی ساختارها: دوم 

همبستگی و یکپارچگی زندگی  یطورکلبهکه فرهنگ  کندیمفرهنگ سیاسی ساختارها و معنای عرصه سیاسی را به همان روال آشکار 

 .گرداندیماجتماعی را روشن 

  

 

 



 

 

 :ابزار مفهومی بودن: سوم 

 ابزار مفهومی ارزشمندی است. کندیمفرهنگ سیاسی برای بررسی رفتار فرد در نظام سیاسی معینی که در آن عمل 

 :جدید سیاسی یتئوربر توسعه  ریتأث: چهارم 

ناگون سیاسی گو یهاجامعهتا بدانیم که چرا  کندیماست و فرهنگ سیاسی کمک  مؤثرشد و توسعه نظریه جدید سیاسی فرهنگ سیاسی در ر

؟ یا چرا دچار موانع ) اجتماعی، اقتصادی و سیاسی( هستند؟ که به فروپاشی نهایی سیاسی اندکردهدر راستاهای متفاوت توسعه سیاسی حرکت 

 ؟شودیممنجر  هاآن

 محدود -1 م سیاستانواع عل 

 تبعی -2                        

 مشارکتی -3                        

 فرهنگ سیاسی محدود

انتظاری از حاکمان ندارند.  جهیدرنتو  دانندینمچیزی از سیاست  اصالابه افرادی مربوط است که از نظام خویش آگاهی چندانی ندارد یا 

بیشتر است . برای مثال  یاجامعهو سنتی از هر  ماندهعقبدر جوامع  تعدادشان کنیول شوندیمیافت  یاعهجامافراد اگرچه در هر  گونهنیا

 عمده از این نوع هستند. طوربهآفریقا  یالهیقب یهانظاممتمرکز و  یهایپادشاهفرهنگ سیاسی افراد تحت اداره 

 فرهنگ سیاسی تبعی 

 یهاراهگوناگون حکومت مانند مالیات گیری، قانون گزاری و امثال آن آگاه هستند ممکن است از  یهانقشمتعلق به شهروندانی است که از 

و فاقد  کنندیمباشند. این افراد برای حل مشکالت خویش به رئیس محلی یا رئیس خانواده رجوع  ناآگاهمختلف نفوذ در نظام سیاسی 

 زندگی هستند. یهایگرفتاردر حل  نفساعتمادبه

  

 گ سیاسی مشارکتی فرهن 

ر و . از ساختاکنندیمجوامع در زندگی سیاسی آگاهانه اشتراک  گونهنیا. مردم استجوامع پیشرفته  یهاشاخصفرهنگ سیاسی مشارکتی از 

 هب بتنس خاصی مواضع  کنندهمشارکت. افراد کنندیمدخالت  هایریگمیتصمو در  اندآگاهخویش از نظام  یهاخواستروند نظام سیاسی و 

. عالمان و اندیشمندان سیاسی کنندیماتخاذ  ساختارهادر این  هاآن یهانقشو  نفوذیذ یهاگروهسی و سیا احزاب مانند سیاسی یساختارها

نیازمند شهروندانی است که هم دارای فرهنگ سیاسی تبعی و هم دارای فرهنگ سیاسی مشارکتی باشند.  عموماا باثباتمعتقدند که دمکراسی 

دومی مبنای اعتقاد مردم و مشارکت و رقابت در زندگی سیاسی را  کهیدرحالرا اولی احساس اطاعت و وفاداری نسبت به حکومت است زی

باشد و معطوف به موضوعات کلی باشد بیشتر به حال  تریادراکدارند که هر چه فرهنگ سیاسی  دیتأک. این اندیشمندان دهدیمتشکیل 

 دمکراسی مساعد است.

ید مختلف تساهل نسبت به عقا اوالا که  دانندیمکراسی ودم استقراراندیشمندان آن نوع فرهنگ سیاسی را بیشتر مستعد پیدایش و  گریدانیببه

 اعتماد نسبت به دیگران در آن برجسته باشد. اایثانو 

  



 

 

 قدمهم

 ملت تعریف         -

 (ییگرایمل)  سمیونالیناس         -

 سمیونالیناس مفهوم در تحول         -

 لیم دولت نابسندگی         -

 مقدمه  

 محیط جغرافیایی ، جمعیت انسانی، حکومت و حاکمیت است . چهارعنصرمتشکل از  ( stateدولت یا )

 تعریف ملت 

 با علم سیاست متفاوت است. یشناسجامعهدولت است. مفهوم ملت در  دهندهلیتشکعنصر  نیترمهمملت 

 .شودیمه جمعیتی که زبان ، تاریخ و عقاید مشترک دارد ملت گفته : بیشناسجامعه

 .گرددیمعلم سیاست: به جمعیتی که رابطه سیاسی تحت عنوان تابعیت با دولتی دارد و تحت اداره یک ساختار سیاسی قرار دارد ملت اطالق 

لل عرب نخواهیم داشت عرب یک ملت است ملت سویس م یشناسجامعهتعریف  بر اساساز این تعاریف لوازم خاص خود را دارد.  هرکدام

 نخواهیم داشت بلکه اما بر اساس تعریف علم سیاست ما ملل عرب داریم و .......

 ییگرایمل 

است و در ادبیات سیاسی به مفهوم آگاهی ملی و احساسی تعلق به یک ملت مشخصی که  (nationalism) سمیونالیناسمعادل  ییگرایملواژه 

مستلزم احساس وفاداری و عالقه پرشور افراد به مفهوم ملت  سمیونالیناسو  رودیممتمایز شده است به کار  هاملتخاص از سایر  یهایژگیوبا 

بر عناصر  هاآنفرهنگ ملی و اعتقاد به برتری  یطورکلبهاجتماعی و اخالقی و  یهاارزش، هاسنت،  نهادهاو عناصر خاص چون نژاد ، زبان، 

 .گرددیممترقی  سمیونالیناسو دولت و فداکاری برای آن و تجلیل از آن از عناصر  به خاک یوفادار. هاستتملسایر 

 ییگرایملتحول در مفهوم  

 پیدایش مراحل نخستین در  ریشه اندشمرده ییگرایملنیاکان و فرهنگ جمعی را مبدأ  یهاسنتبه سرزمین و  هاانسان یبستگدلاگرچه 

از رنسانس و جنبش اصالح دینی است. در اروپای قبل از رنسانس و  پس تحوالت محصول جدید مفهوم به ییگرایمل اما. دارد ختاری و جامعه

زمان به بعد این هویت یکپارچه دینی از بین  آن ازغلبه داشت . اما  یالهیقبملی قومی و  یهاتیهوجنبش اصالح دینی هویت دینی بر تمام 

برجسته ساختن  به دنبال رفتهازدستاقوام اروپایی برای وحدت درونی  پسازآنجدید فراهم نمود.  یهاتیهوطرح  رفت و زمینه را برای

 هاملتبه امضا رسید چهره جدید اروپا را بر اساس  1641مذهبی در سال  یهاجنگوستفالیا که پس از  عهدنامه.  برآمدندملی خود  یهاتیهو

احساسات ملی بر رقبای خود برتری یافتند و این احساسات را با تمام قدرت تقویت نمودند. در قرن  برهیتک مطلقه با یهادولتمشخص نمود. 

 .گرفت شکل مدرن ملت و دولت و یافتند ملی هویت اروپایی یهادولت جیتدربه 11 – 17

 



 

 

 شکست یمعن به حادثه  تقویت کرد . این شدتبهرا  ییگرایملمدرن است. انقالب فرانسه  سمیونالیناس یهایژگیوپیوند دولت و ملت از  اساساا

 جدید بود. یهاارزشمل نظام سنتی حاکم بر اروپا و طرح کا

  گرفتیمروسو الهام  یهاشهیاندانقالب فرانسه با طرح حاکمیت مردم که از 

 دولت ) ادامه( دهندهلیتشکعناصر 

 نابسندگی دولت ملی

محسوسی آغازشده است در این مناطق این تفکر  صورتبههمگرایی  یسوبهلی دولت ملی است حرکت اروپایی که خواستگاه اص یکشورهادر 

م و گوناگون نظ مسائلمانع پیشرفت سریع مادی مردم بلکه مانع حل  تنهانهملی کوچک  یهادولتکه وجود  شودیمبیشتر از گذشته مطرح 

 که به تکوین ییهامنطقهشرقی و دیگر  یقایآفرر در اروپای غربی ، جهان عرب ، دو یهاگذشتهاست. چنین گرایشی از  یالمللنیبهمکاری 

 و داندیموجود داشته است. یک نظریه هنوز هم دولت ملی را گامی به قهقرا در تاریخ بشری  دهندیمتمایل نشان  تربزرگواحدهای سیاسی 

پدیده جهانی شده  رغمبهو  هادگاهیدو  هاحرفقعیت این است که با تمام این . اما واکندیمپدیده ناسازگار با برابری و آزادی انسان توصیف 

 تداوم خواهند یافت. المللنیببا عنوان بازیگران اصلی در عرصه  کماکانملی  یهادولت

 دوم : حاکمیت  

 مقدمه         - 

 حاکمیت تعریف         -

 حاکمیت یهایژگیو         -

 مقدمه 

 تصورقابل. دولت بدون حاکمیت کندیمدیگر متمایز  یهاانجمنهمین عنصر دولت را از  درواقعدولت حاکمیت است.  سیتأسیک از عناصر 

 .اندمردم. به این معنا که قلمرو واقعی  شودیمدمکراتیک حاکمیت از آن مردم دانسته  یهادولتنیست . در 

 تعریف حاکمیت 

. حاکمیت دارای دو جنبه است یکی جنبه داخلی نامندیمی دولت بر شهروندان و اتباع را حاکمیت )ژان بدن( قدرت برتر بدون محدودیت قانون

و دیگری جنبه خارجی، حاکمیت در داخل کشور به معنای داشتن اختیار و قدرت وضع و اجرای قوانین در سراسر قلمرو دولت و قدرت نهایی 

 ت از آن است که دولت زیر انقیاد یا فشار یا سلطه دولت دیگری نباشد.دادن فرمان و ستاندن اطاعت است. حاکمیت خارجی عبار

 حاکمیت یهایژگیو 

در خارج و داخل هیچ قدرتی برتر از دولت وجود  گریدعبارتبهو  شناسدینم: یعنی دولت هیچ محدودیتی را به رسمیت  مطلق است     -1

 ندارد.

 رافیایی خود فراگیر است و هیچ فرد یا سازمانی از قلمرو آن رها نیست.: یعنی در محدوده جغحاکمیت جامعیت دارد     -2



 

 

 همآناست حاکمیت  پابرجادولتی  که یزماناست و تا  یدائماست حاکمیت آن نیز  یدائم: چون دولت نهاد است یدائمحاکمیت      -3

 وجود دارد.

 . حاکمیت عصاره شخصیت دولت است.توانینما اراده را کرد ام گذاروا توانیم: قدرت را است ریناپذییجداحاکمیت      -4

 وجود داشته باشد و در یک اقلیم دو پادشاه نگنجد. تواندیمدر هر دولتی تنها یک حکمران  حاکمیت انحصاری است:     -5

د یک دولت باش شدهمیقستاست. تقسیم حاکمیت نابودی آن است. اگر  یریناپذمیتقس: سرشت حاکمیت است ریناپذمیتقسحاکمیت      -6

 اختیارات حکومتی است نه حاکمیت( تقسیم میسفدرالوجود ندارد. ) 

 

 نظریات خواستگاه دولت 

 مقدمه         -

 الهی خواستگاه نظریه         -

 زور خواستگاه نظریه         -

 االری (س مادر/  یاالرپدرس)  ژنتیک خواستگاه نظریه         -

 (ارسطو)  طبیعی خواستگاه نظریه         -

 اجتماعی قرارداد نظریه         -

 مقدمه 

از خواستگاه دولت مراد ما منشأ تاریخی و نشان دادن اصالت دولت است. محققان از اثبات دقیق زمان پیدایش دولت اظهار ناتوانی  در بحث

نظری روی  تأمالتناچار در این مورد به  هاآنبرای اثبات این فرضیه در دسترس نیست.  اعتمادقابلن و زیرا شواهد محکم و متق اندنموده

 یهاهینظردر توضیح خاستگاه دولت  نیبنابراتاریخی است.  اعتمادقابلدر این زمینه ناشی از فقدان شواهد  هایتئور. تعدد و تفاوت اندآورده

 .میپردازیمدر این درس به طرح و بررسی تعداد این نظریات است.  شدهارائهمتفاوت و مختلف 

 نظریه خواستگاه الهی دولت -1 

. به اساس این نظریه دولت آفریده خداست. خداوند دولت را مقدر و مستقر کرده است. پادشاه نایب و هاستهینظر نیتریمیقداین نظریه از 

 الهی و نوعی باارادهخدا مسئول است. سرپیچی از فرمان پادشاه مخالفت  در مقابلد. او تنها نماینده خداست . مردم باید از فرمان او اطاعت کنن

این  دیمؤپیروان فرقه پروتستان  یهادگاهیدعهد عتیق و جدید و  یهاآموزهمعصیت است. آیین مسیحیت باور به این نظریه را تقویت کرد. 

لی ( و در دوران معاصر ) منتظری ( بر این فرضیه که منشأ اصلی دولت در ابتدا امر وحی ) غزا درگذشتهنظریه است. برخی از متفکران مسلمان 

 .اندکرده دیتأکو دستور مستقیم خداوند بوده است 

 

 



 

 

 نظریه خاستگاه زور -2 

ستی نهاده است. بر الحق لمن غلب: حق همیشه با فاتح است. بر اساس این نظریه دولت محصول زور در تاریخ است. و از راه اجبار قدم به ه

 یهاکشمکشو پیروز شدگان منازعات و  ترهایقوو ستم گری قرین بوده است. دولت شری است که  یعدالتیبهمین اساس دولت پیوسته با 

 وین خودو تک سیتأس. و قبای مشروعیت دروغین را بر آن پوشاندند تا حقوق دیگران را پایمال نماید. دولت هم در اندآورده به وجودتاریخی 

 توجیه همین فرضیه در اندیشه سیاسی است. "الحق لمن غلب ". جمله معروف است اجباربهنتیجه زور است و هم در بقا و تداوم وابسته 

 نظریه ژنتیک -3 

است، دولت  که پدر یا مادر در نهاد خانواده مطاع بوده طورهماناین نظریه بدین باور است که دولت محصول گسترش طبیعی خانواده است. 

 .داندیمآمده است. مطاع و فرمانروا بودن را حق اختصاصی خود  به وجود هاخانوادهطبیعی و از طریق تکثیر  صورتبهزمان  درگذرهم 

 نظریه طبیعی -4 

اه طبیعی ارسطو معتقد است انسان حیوان سیاسی است و برای آن ناممکن است که خارج از اجتماع زندگی کند. زندگی اجتماعی خواستگ

کمتر از دولت قادر به ارضای  یهاانجمن. خانواده و شودیمدارد. دولت اوج تکامل روند طبیعی است که با معاشرت غریزی زنان و مردان آغاز 

 در دولت فقط. آورند فراهم را خوب زندگی برای الزم شرایط توانندینم و نیستند انسان سیاسی و فرهنگی –اجتماعی  یهایازمندینهمه 

 کند. نیتأمهمه نیازهای انسان را  تواندیمست که ا موقعیتی

 قرارداد اجتماعی -5 

دور تاریخی از راه  یهازمانکه در  ردیگیمبر اساس این نظریه دولت محصول کوشش سنجیده انسان است و اقتدار خود را از رضایت مردم 

دانسته که بر  شدهساخته. این نظریه دولت را پدیده مصنوعی )انتزاعی ( و انددهداسیاسی سازمان  ئتیه صورتبهاجتماعی خود را  قرارداد

ر . این نظریه به سه متفکدانستندیمدر یونان باستان مقوله عدالت را انتزاعی  انیسوفسطائ. چنانچه ردیگیمشکل  هاانسان قراردادمبنای 

نخست وضع طبیعی یعنی  یطورکلبه. در نظریه قرارداد اجتماعی شودیمه مشهور یعنی توماس هابز، جان الک و ژان ژاک روسو نسبت داد

به  .شودیمو توافق عمومی توضیح داده  قراردادو سپس گذار از آن وضع به وضع مدنی از طریق  شودیموضع ماقبل پیدایش حکومت توصیف 

ر . بآوردیماجتماعی روی  قراردادع و رسیدن به امنیت به نظریه هابز در وضعیت طبیعی انسان گرگ انسان است و بشر برای خروج از آن وض

 سیتأسحکومت  ساننیبدو  کندیمقدرت و حق اجرای قانون طبیعی را به فرد یا گروهی واگذار  قرارداداساس نظریه هابز مردم مطابق 

 است. فسخرقابلیغالزام و  قرارداد. این شودیم

 اجتماعی را دارند. قراردادحق فسخ  هرحالبهاز حمایت اکثریت مردم برخوردار باشد و مردم  همواره و دیبایممطابق نظریه الک حکومت 

ی مبنا قراردادکه مبتنی بر اراده عمومی باشد. این  رودیمحکومتی بکار  سیتأسموجود و  یهاحکومتاجتماعی برای نقد  قرارداداز نظر روسو 

                حکومت مشروع است. سیتأس

 هاحکومت یبندطبقه   

 ( یبندطبقه مالک)  مقدمه         -

 حکومت کالسیک اشکال         -

 حکومت مدرن اشکال         -



 

 

 مقدمه  

خصوصیت  نیچنهم. در یونان باستان )ارسطو( بر مبنای عدد حکام و ردیگیممتفاوت صورت  یهامالکبر اساس  هاحکومت یبندطبقه

 :شوندیم یبندطبقهبه سه نوع  هاحکومت. با ترکیب دو مالک مذکور کردیم یبندطبقهرا  هاحکومتفرمانروایان  اخالقی

 .است عمومی مصالح خدمت در او حکومت و است نفر یک حاکم: مونارشی     -1

 .است عمومی مصالح خدمت در هاآن حکومت و هستند خوب نفر چند حاکم: آریستوکراسی     -2

 در خدمت مصالح عمومی است. حکومتشان: حاکمان شمار کثیری از مردم هستند و پولیتی     -3

کیو قرار گرفت. منتس موردتوجه هاحکومت یبندمیتقسدر قرون جدید عالوه بر معیار عددی مالک تفکیک و رابطه قوای حکومتی با یکدیگر در 

 جمهوری و استبدادی –را به منارشی  هاحکومتتوصیف کرد. او مدعی شد که باید  انارسارسطو را  ازجملهاندیشمندان یونانی و  یبندطبقه

( یمو نارش مبنای)  جویی افتخار از اندعبارت که دهدیم تشکیل هاحکومت این از هریک اصول را یبندطبقه این اساس. کنیم یبندطبقه

مت مطلوب حکومت مرکب از عناصر منارشی، اشرافی و حکو نتسکیوم نظر به(  جمهوری مبنای)  مدنی فضیلت و( استبدادی مبنای) ترس

 بر یکدیگر است. هاآنجمهوری بود زیرا ویژگی اصلی چنین حکومتی تفکیک قوا و نظارت 

 کالسیک حکومت یهاشکل  

 موروثی -1  پادشاهی         -

 انتخابی -2                  

 استبدادی -3                  

 اساسی قانون بر مبتنی یا مشروطه -4                  

 یستوکراسیآر -

 (پرتقال و اسپانیا ایتالیا، ، آلمان در)  فاشیستی -1  دیکتاتوری -

 (التین امریکای و ییقایآفر ، آسیایی یکشورها از بسیاری در)    نظامی -2                  

 هوری خلق چین و ...(اد شوروی و جماتح در)     حزبی -3                  

 مقدمه

. گرددیمبه راست و چپ تقسیم  هاحکومتاگر مالک و میزان دخالت حاکمیت در اقتصاد و دیگر شئون جامعه باشد  هاحکومت یبندطبقهدر 

از  ییهالشک. در این درس شودیم یبندطبقهبا وصف کالسیک و مدرن  هاحکومتدوران جدید و قدیم انتخاب شد  یبندطبقهاگر مالک 

 .میکنیمکالسیک و مدرن را مطالعه  یهاحکومت

  

 



 

 

 پادشاهی

در برابر  هرچند. گرددیمیک فرد اعمال  لهیوسبهاشکال حکومت است و در آن قدرت سیاسی کشور  نیترکهناین شکل از حکومت از 

ورها منسوخ گردیده است. اما در تعداد محدودی از است و لذا در اکثر کش دادهازدستمبتنی بر دموکراسی جدید جذابیت قدیم را  یهاحکومت

 قانون بر مبتنی یا مشروطه -4  و  استبدادی -3    انتخابی -2    موروثی -1به چهار قسم :  توانیم. پادشاهی را پابرجاستکشورها هنوز هم 

 ساسی تقسیم کرد.ا

 

 آریستوکراسی 

و افراد هوشمند،  ستگانیشا. در این نوع حکومت فقط به گرددیمندان اعمال بهترین شهرو لهیوسبهدر این شکل از حکومت قدرت سیاسی 

 .شودیمو دارای اصالت خانوادگی فرصت فرمانروایی داده  باتجربه

 دیکتاتوری 

       از آن را نشان داد ییهامدل توانیموهم در دوران مدرن  رودیماین شکل هم از اشکال کالسیک حکومت به شمار 

 اکمیتح دارای  و دمیرانن حکم فرمان مبنای بر کتاتورهاید. دولت سیرئ توسط قانون فوق اقتدار گرفتن به دست از است عبارت یدیکتاتور 

یونان و روم و در انگلستان عصر لرد کرامول و  یشهرهادولت. در نیست دیگری اقتدار هیچ تابع حکومت از شکل این در اقتدار. هستند مطلق

ع بیستم سه نو سدهو در  دیگردیممتفاوت معلق  یهابهانهقانونی حاکم و حاکمیت به  یهاتیمحدودن روایی ناپلئون تمام فرانسه زمان فرما

 دیکتاتوری ظهور کرد:

 دیکتاتوری فاشیستی در آلمان ، ایتالیا، اسپانیا و پرتقال -1

 بود. و امریکای التین حاکم ییقایآفر،  ییایآس یکشورهانظامی در بسیاری از  -2

 جماهیر شوروی سابق جمهوری خلق چین اتحادحزبی در -3

                                    

 مدرن حکومت یهاشکل

 ساخت تک حکومت: الف     -1

 فدرال حکومت:  ب     -2

 انیپارلم حکومت: ج     -3

 یستیرئال حکومت:  د     -4

  

 



 

 

 حکومت تک ساخت

سازمان متمرکز نماید شکل تک ساختی است. در چنین شکل از حکومت یک حکومت مرکزی و برخوردار  حکومتی که اقتدار دولتی را در یک

باشد و  واگذارشدههر جا که بنا به قانون اساسی همه اختیارات حکومت به یک یا چند ارگان مرکزی  گریدانیببهاز اقتدار کامل وجود دارد. 

در  هاحکومترا از آن بگیرند شکل حکومت ساختی است. شکل اکثر  تشانیموجود واقعدرو  یخودمختارمحلی همه اقتدار و  یهاحکومت

 منطقه و جهان تک ساخت است.

  

 شکل فدرال حکومت 

ی است. حکومت فدرال حکومت شدهسیتأسباشد شکل فدرالی حکومت  شدهمیتقساگر اختیارات و اقتدار دولتی بین مرکز و چند بخش محلی 

در حوزه خود مستقل  هاآناست که هر یک از  شدهمیتقسمحلی به نحوی  یهاحکومتحکومت میان  یهاتیصالحات و است که در آن اختیار

در کنوانسیون فیالدلفیا تحقق پذیرفت و سپس  امریکا  1717  از دیگری است. شکل فدرالی حکومت نخستین بار با تصویب قانون اساسی

امروزه در قاره آسیا کشور هند، در اروپا اتریش، سویس، بلژیک و در قاره امریکا عالوه بر  گرفتند. سرمشقدیگر از این الگو  یکشورها

 و تانزانیا صورت فدرالی حکومت را دارد. هقاره آفریقا کامرون، اوگاندا، نیجری ، کانادا، مکزیک، کلمبیا، برزیل و آرژانتین و در متحدهاالتیا

 شکل پارلمانی حکومت

ای کابینه . اعضشودیم. بجای تفکیک قوا ارتباط و اختالالت قوا بیشتر دیده استت قوه مجریه در برابر قوه مقننه مسئول در این شکل از حکوم

و عالوه بر  شودیمقرار دارد که از سوی اعضای پارلمان برگزیده  صدراعظم. در رأس حکومت و قوه مجریه باشندیمعضو قوه مقننه نیز  زمانهم

 انگلیس ، آلمان، ترکیه، پاکستان، هند و ... از نوع حکومت پالمانی است. یهاحکومتاسمی یا تشریفاتی هم دارد. شکل  آن حکومت یک رئیس

 شکل ریاستی حکومت 

مجریه، مقننه و قضائیه اساس شکل ریاستی حکومت است. در این شکل از حکومت رئیس اجرائیه به شیوه  یهاارگانتفکیک قوا و استقالل 

ی امریکا دارای شکل ریاست متحدهاالتیا. باشندیمو اعضای کابینه فقط در برابر رئیس مسئول  شودیمسط آرای مردم برگزیده مستقیم تو

 متفاوتی از حکومت ریاستی را دارند یهاشکلحکومت است. فرانسه، ایران و افغانستان دارای 

 احزاب سیاسی 

 مقدمه ) تاریخچه(

 ( البی و نفوذیذ فشار گروه تفاوت)  سیاسی حزب تعریف         -

 سیاسی احزاب پیدایش عوامل         -

 سیاسی حزب انواع         -

 سیاسی احزاب یهاژهیو کار         -

 

 



 

 

 مقدمه 

حزب سیاسی از ثمرات دمکراسی نمایندگی است و در  گریدانیببهحزب سیاسی پدیده جدید است و در بستر دمکراسی ظهور کرده است. 

فکر مت دو ورژهینه شدن و تحکیم اصول دمکراسی نقش مهم را بازی کرده است. حزب با این مفهوم سابقه طوالنی در تاریخ ندارد. موریس نهاد

امریکا حزب سیاسی به مفهوم نو وجود نداشت و در  متحدهاالتیا جزبهمیالدی در هیچ کشوری از جهان  1152: در سال  دیگویمفرانسوی 

 .کنندیمجهان فعالیت  یکشورهاب سیاسی در تمام احزا 1452سال 

 تعریف حزب 

    .رودیم بکار دسته و  : حزب مفرد احزاب و در زبان عربی به مفهوم گروه، فرقه لغوی

ن است. دو تعریف از حزب سیاسی را در ای شدهارائهاست که تعاریف متعددی از آن  ( party: حزب معادل کلمه پارتی ) در اصطالح علمی

 .میخوانیمدرس 

ه وسیله تبدیل قدرت اجتماعی ب نیترمهم: حزب سیاسی کندیمفرانسیس نویان : در یک بیان موجز ) مختصر( حزب سیاسی را چنین تعریف 

 قدرت سیاسی است.

است : حزب سیاسی تعریف کرده  گونهنیاساختار احزاب سیاسی ، حزب سیاسی را  دهندهلیتشک یهامؤلفهعالم با توجه به  عبدالرحمان

آوردن قدرت سیاسی از  به دستگردهمایی پایدار گروهی از مردم است که دارای عقاید مشترک ، تشکیالت منظم و با پشتیبانی مردم برای 

 .کندیمقانونی مبارزه  یهاراه

اف کالن و مصالح عمومی بودن، تحقق اهد یدربچون رسمی بودن،  یهایژگیواست و با  ( political partyحزب سیاسی مترادف واژه ) 

 البی و نفوذیذ یهاگروه از بودن سیاسی قدرت کسب پی در همه از ترمهم و بودن معینی یهاحکومت و خاص دوره در و  متشکل بودن

أثیر گذاردن بر قدرت و هم در پی ت اندیررسمیغ نوعااهم در پی اهداف کالن نیستند و هم  هایالبو  نفوذیذ یهاگروه یعنی. شوندیم متمایز

 یهاگروهفعال هستند و  یگذارقانوندر حوزه  هایالبوجود داشته و دارند.  هاحکومتدر همه ادوار و اکثر  هاگروه گونهنیاسیاسی هستند. 

  .باشندیمدر پی تحقق اهداف متعلق به اعضای خود فعال  هاعرصهو فشار در همه  نفوذیذ

 عوامل پیدایش احزاب سیاسی 

 شواهد و دالیل خاص خود را دارد: هرکدامدر این ارتباط سه نگرش مطرح است که 

 انتخاباتی نگرش     -1

 نوسازی و توسعه نگرش     -2

 کمونیستی نگرش     -3

 نگرش انتخاباتی 

د و این امر نیاز به مشارکت مردم آمد بر انتخابات استوار بو به وجوددمکراسی  که یزمان دیگویمموریس دوورژه به این نگرش معتقد است. او 

انتخاباتی، تهیه مصارف تبلیغاتی و ارائه پالن و تعیین  ینامزدهاداشت. اشتراک سیاسی هم مستلزم عضویت در احزاب سیاسی بود. معرفی 

 نبود. لذا احزاب سیاسی در چنین بستری شکل گرفتند. ریپذامکاناهداف کالن جز از طریق حزب سیاسی 



 

 

 و نوسازی نگرش توسعه 

و کارگر و ... موجب پیدایش  دارهیسرماجامعه به  یقشربند. گرددیمنوسازی و توسعه اقتصادی در جامعه، تخصصی شدن معیشت و اشتغال 

هرگز  افتهینتوسعهسازمان دهنده و احزاب سیاسی است. در جامعه سنتی و  یهاگروهو همین تحول عامل پیدایش  شودیممنافع  یهاگروه

 ب سیاسی زمینه پیدایش ندارند.احزا

 نگرش کمونیستی  

مطابق این نگرش تضاد طبقاتی عامل اصلی پیدایش احزاب سیاسی است چون هر حزب در پی حمایت از منافع گروه خاصی است. طبقه کارگر 

 بخشییرهایاسی است که انقالب و محروم تاریخ است. و این حزب س استثمارشدهدر قالب حزب سیاسی متشکل شوند مدافع منافع  کهیوقت

 .کندیمرا هدایت 

 انواع حزب سیاسی    

 راست احزاب -  اجتماعی سیاسی یمشخط بر اساس -1   سیاسی حزب انواع 

 چپ احزاب -                                                                             

 ملی احزاب -                                                                             

 دمکرات سیاسی احزاب  -   سیاسی ایدئولوژی بر اساس -2                           

 توتالیتر سیاسی احزاب -                                                                    

 ( توده)  عوام سیاسی احزاب -   عضو افراد نوع اسبر اس -3                           

 (کدر)  خواص سیاسی احزاب -                                                                  

 انواع حزب سیاسی

 سیاسی حزب نوع سه میدانستیم اجتماعی –سیاسی  یمشخطرا  یبندطبقهمتفاوت دخالت دارند. اگر مالک  یهامالکدر تنوع احزاب 

 :داشت خواهیم

 موجود( یهاارزشو  هاسنت، دفاع از یکارمحافظهبر حفظ وضع موجود،  دیتأکالف : احزاب سیاسی راست ) 

 بنیادی، و توزیع سرمایه( راتییتغبر اقتصاد سوسیالیستی ،  دیتأکب : احزاب چپ ) 

 ضروری وضع موجود( راتییتغمنافع همه طبقات و  نیتأمبر  دیتأکج : احزاب ملی ) 

 :داشت خواهیم سیاسی حزب دسته دو بدانیم سیاسی لوژیایدئو یبندطبقه را مالک اگر 

 آنان( یهایآزادالف: احزاب سیاسی دمکرات ) معتقد به حاکمیت مردم ، مدافع مشارکت و 

 ب : احزاب توتالیتر ) معتقد به استبداد، اصالت رهبر، تربیت مردم به شکل خاص(



 

 

 خواهیم زیر شکل به سیاسی حزب نوع دو بگیرد قرار انددرآمده حزب عضویت به که افرادی نوع سیاسی احزاب یبندطبقه در  کمال اگر  

 :داشت

 ( استالف : احزاب عوام ) اعضای حزب از میان همه اقشار جامعه 

 ( استب : احزاب خواص ) اعضای حزب از میان اقشار خاص مثل اشراف ، روشنفکران و غیره 

 

 احزاب سیاسی یهاژهیکار و

 مردم بسیج -1  انتخاباتی ژهیکار و -  آشکار ژهیکار و -1  سیاسی احزاب 

 سیاسی ئتیه تربیت -2                                                                    

 نظارت -3                                                                    

 آموزشی و اجتماعی ژهیکار و -                                             

 پنهان یهاژهیکار و -2                    

 احزاب سیاسی یهاژهیکار و 

 .شودیمسیاسی گفته  ژهیکار و شوندیمو باعث حفظ کلیت آن  کنندیمسیاسی ارائه  نظام یازهایناز  یاپارهپاسخی که احزاب سیاسی به 

 هستند. ژهیکار واحزاب سیاسی دارای دو نوع 

 آشکار یهاژهیکار واول :  

 یهاژهیکار ورا به  هاآن توانیمکه  رودیمو همه اعصار از احزاب انتظار  جاهمهاست که در  ییهاژهیکار وآشکار همان  یهاژهیکار ومقصود از 

 .کرد تقسیم آموزشی –انتخاباتی و اجتماعی 

 

 انتخاباتی یهاژهیکار و -1 

 -شودیماحزاب به سه قسم تقسیم  ژهیکار واین 

 الف : بسیج مردم

جامعه را به  اوتتفیباست. احزاب از این طریق افراد  یرأ یهاصندوق یسوبه هاآنانتخاباتی حزب بسیج مردم و هدایت  ژهیکار واولین 

و یا  دیآیم. یا وضعیت امتناع پیش شودیم روبرواساسی  یهابحران. در نبود احزاب سیاسی مشارکت با کندیمشهروندان فعال تبدیل 

 که خود خطری برای دمکراسی است. ردیگیم به خود آلودابهامو  یاتوده  مشارکت حالت



 

 

 سیاسی ئتیهب : تربیت 

وکالت مردم است. در جوامع  ینامزدها عنوانبه هاآنو معرفی  یاحرفهسیاسی  ئتیهباتی احزاب سیاسی ، تربیت یک انتخا ژهیکار ودومین 

 و کاردان ممکن نیست. مداراستیسپیچیده و گسترده جز از مجرای احزاب سیاسی دسترسی به نامزدهای مجرب ، 

 ج : نظارت

 است. احزاب برای دهندگانیرأو  هاآنو مواضع نمایندگان در درون پارلمان و ایجاد رابطه بین انتخاباتی احزاب ، ترتیب رفتار  ژهیکار وسومین 

 رقراربفاصله پیدا نکند بر تمامی حرکات و مواضع سیاسی نمایندگان خود نظارت دقیق  شانیانتخاباتاینکه مواضع نمایندگان از شعارهای 

 .کنندیمنمایندگان اعمال  یریگموضعنظارت دقیقی بر رفتار و  شودیمگفته  ( whipبه آن ). در انگلستان احزاب از طریق ناظری که کنندیم

 آموزشی -اجتماعی  ژهیکار و -2  

است. در اثر این  مؤثراعضای حزب است که در اعتالی مشارکت سیاسی بسیار  ژهیوبهو  هاتودهاحزاب آموزش نظری و عملی  ژهیکار و نیترمهم

سانه و نمایند. ر لیوتحلهیتجزسیاسی را  مسائل شوندیمو قادر  کنندیمو اعضای حزب به نگرش و بینش سیاسی دست پیدا  هاتوده هاآموزش

 .شودیمابزارهای مهم این کارویژه احزاب محسوب  اتینشرو  هاارگان

 پنهان احزاب یهاژهیکار ودوم : 

. رودینمانتظار  هاآنکه از  شودیمکشانده  ییعملکردهاگاهی احزاب سیاسی به  گریدانیببهو  ستینجزء وظایف اصلی احزاب  ژهیکار واین 

ال فرزندان و امث یسینونامحکومتی ، تخفیف گرفتن مالیات، مشکالت شهرداری ،  یهاسازمانوساطت مسئوالن متنفذ حزبی بین هواداران و 

شدن بازهم  یاذرهاقتصادی، ایجاد شغل و ادغام سیاسی و نجات جامعه از  مؤسسات پنهان احزاب است. اخذ امتیاز برای یهاژهیکار واز  هانیا

 است. افتهیتوسعهپنهان احزاب در جوامع  یهاژهیکار واز 

 :شدن یاذره 

 .ستاو مثل ذرات معلق مانده و آماده جذب شدن به هر ایدئولوژی جدید  جداشدهو فرهنگ گذشته خود  هویت از نسلی که اجتماعی گسست 

 


