
 

 المرحلة الثانٌة / علم االجتماع السٌاسً 

مفهوم السلطة البنٌوي 

:-  ماذا نقصد بالبنٌة 

رتٌب اشخاص تقوم بٌنهم عالقات ان مفهوم السلطة البنٌوي ٌعنً ت (رادكلٌف براون  ) رىي

. محددة على نحو تاسٌسً كالعالقة بٌن الحاكم ورعٌته 

 (:- رسنزبا )السلطة عند 

ان مفهومه عن السلطة هو مفهوم وضٌفً اندماجً وٌستبعد التهدٌد بالجزاءات او بدون شرعٌة 

وذلك كضمان اداء االلتزامات من قبل المجتمع التضلل من اداء  (االهلٌة المعممة  )وٌدعو الى 

. االلتزامات تقر فٌه عند ذلك العقوبات المالئمة 

والسلطة عنده هً ممارسة بعض الوظائف الفائدة نظام اجتماعً وهً   قدرة الوحدات 

. االجتماعً التنفٌذ االلتزامات وهذه االلتزامات تجري اهداف جمعهم 

Max weber  السٌاسة عنده هو  :

 سٌاسة تطبٌق اوامرها على اقلٌم بواسطة تنظٌم اداري ٌستخدم التهدٌد واللجوء الى ة مجموع

                         (  بواسطة السلطة  )االجبار المادي 

وعناصر السلطة السٌاسٌة هً  

/ العنصر االول 

 فً السلطة السٌاسٌة ٌقً السٌطرة عن طرٌق التنظٌم االداري وضمن المفهوم المٌتافٌر -1

. 



ان البنٌة االجتماعٌة هً مجموعة السٌطرة والسٌاسة ال تنمو اال فً االطار االجتماعً  -2

 .المبنً على المجموعة 

/ العنصر الثانً 

 للوصول الى االهداف بعد ان تنفذ كل الوسائل (العنف  )اللجوء الى االجبار المادي  -1

 .والطرق لتحقٌق تلك االهداف 

 .وهو وسٌلة السٌطرة الدٌنٌة  (الجسدي  )االجبار المادي  -2

 .علم االجتماع السٌاسً لدٌه  هو علم اجتماع السٌطرة واساس السلطة تبنً ذلك  -3

 انواع السلطة 

 :السلطة التقلٌدٌة 

 .السلطة فً المجتمعات التقلٌدٌة تقوم على المعتقدات واالعراف والتقالٌد  -1

 القواعد هً التً تظفً الشرعٌة وتحدد حقوق وحرٌات الحاكم والمحكومٌن  -2

 . ٌقاوم اي تغٌر  -3

 .ٌوجد مراكز شخصٌة لدعم مراكز ذوي السلطة وال توجد فٌها وظائف  وانما مراكز  -4

 .القٌود فً التقالٌد  -5

 .غٌاب واضح للصالحٌات  -6

 .ال ٌستطٌع التمٌز بٌن النشاط السٌاسً والنشاط الخاص  -7

 ٌتمتع الحاكم بامتٌازات شخصٌة وخاصة االقتصادٌة تاثٌر السلطات على افراد المجتمع  -8

 – مالٌة –هو باضعاف مواقفهم ونشاطاتهم لذلك ٌخشى االفراد القٌام بمبادرات اقتصادٌة 

 .تجارٌة لكً ال ٌصطدموا بهؤالء الحكام مما ٌؤدي الى الحد  من النشاط االقتصادي 

 .ٌرى ان تطور المجتمع ٌكمن فً االنتقال  من السلطة التقلٌدٌة الى العقالنٌة  -9

 

 

 السلطة الملهمة



تظهر هذه السلطة عند انهٌار ا لقٌم والقواعد فً المجتمعات التقلٌدٌة وتظهر زعامات  ٌطلق 

  .(بالكارزما تك  )علٌها 

هناك مزاٌا ٌتمتع بها الشخص تفوق  مزاٌا االخرٌن اي ٌتمتع بصفات نادرة  : االلهام  -

 .ومواهب خارقة 

الزعٌم ال ٌتقٌد بالمؤسسات القائمة وال ٌسابق الحكم  ومشٌئته  متساوٌة مع القواعد  -

 القانونٌة وطاعة االفراد  تاتً من االٌمان به  ولٌس ناتجة   من القوانٌن 

تزداد مثل تلك السلطات فً العالم الثالث بسبب الحركات الثورٌة السٌاسٌة وكذلك بسبب  -

 .سٌادة النمط التقلٌدٌة  فً السلطة 

السلطة الملهمة غٌر مستقرة بسبب ضعف  المؤسسات كون النظام السٌاسً مرتبط  -

 .بالزعٌم 

انقطاع االلهام عن الزعٌم ٌزعزع ثقة الناس به وتحدث مشكلة من ٌخلفه وهذا ٌخلف عم  -

 .االستقرار مما ٌؤدي  الى انهٌار النظام السٌاسً 

 

  القانونٌة–السلطة العقالنٌة 

 .نمط من انماط السلطة ٌنتشر فً المجتمعات الحدٌثة  -

 .تقوم هذه السلطة على مجموعة القواعد  القانونٌة المبٌنة  على اساس المنطق  -

 .ٌستمد الصالحٌات من القواعد الدستورٌة  والقانونٌة  -

سلطة  االفراد نابعة من الوظائف  التً ٌؤدٌها  ولٌس من المراكز كما هو  فً السلطة  -

 .التقلٌدٌة 

  التدرجٌة  التً تحل فً  weberٌسود فٌها النظام  البٌروقراطً  والتً تجنً  عند   -

 .السلطان  الملهم  

كل الجوانب هً ذات بنٌة وعند ذلك  ٌحل مبداء  المناطق  االدارٌة المحكومة  بقواعد  -

 .وقوانٌن 

 .تحدٌد الصالحٌات  -

 .سلطة مبنٌة على المؤهالت  والكفاءة  -



تجرٌد السلطة عن طابعها الشخصً هو الذي نقل اوربا من النظام االقطاعً  الى النظام  -

 .الدٌمقراطً 

 .الدٌمقراطٌة  والراس مالٌة مظهران القامة الحكم العقالنً  -

 .االفراد متساون امام قواعد المجتمع  -

 مفهوم السلطة لدى كارل ماركس 

 واعتبر الصراع حقٌقة قائمة بٌن consenواالتفاق على   ( couflict )اهتم بمسالة الصراع 

طبقات المجتمع البشري والٌمكن التخلص منها اال على عدٌم الطبقات  الشٌوعٌة  وان الصراع 

اشعل جمٌع فترات التارٌخ  واالتفاق  الٌتم  االعبر القضاء  على الطبقات االجتماعٌة  فهناك 

 .نظامٌن  نظام ٌسوده والصراع ونظام ٌسوده  التظامن  وٌسٌطر علٌه روح  المحبة والسالم 

ان الطبقان االجتماعٌة موجودة  فً المجتمعات التقدمٌة  واالقطاعٌة  والراسمالٌة  ووجودها 

ٌرجع  الى العامل المادي  وهو الذي  ٌقسم المجتمع  الى طبقتٌن  طبقة تمتلك وسائل  االنتاج  

وطبقة ال تمتلك هذه الوسائل وتمتلك  فقط جهودها البشرٌة التً تعرفها الى الطبقة المالكة لوسائل 

االنتاج  وقد اكد ماركس على مبدا الدٌكالٌتك فً تفسٌر النمو االجتماعً  تفسر تارٌخً واعتبر 

ظاهرة  الطبقات  االجتماعٌة  من اهم الظواهر المؤدٌة  للصراع والثورة والتحول  الحضاري 

وان الوعً الطبقً الذي ٌظهر ابناء الطبقة المحكومة  والمظلومة  بسبب تدهور .واالجتماعٌة 

 .  اوضاعها  المادٌة  واالجتماعٌة  وتفاقم مشكالتها ضد الفالحٌن  هوالذي  ٌسبب التماسك بٌنها 


