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  مقدمه     
قدرت از مقوالت و موضوعات پيچيده در عرصه سياست، اقتصاد، تبليغات و 

ها و افرادی که قصد اثرگذاری به دیگران،  ها، سازمان همه دولت .است..... 
ند و رقابت با دیگران و پيروزی دارند باید خود را به منابع متنوع قدرت مجهز کن

  .های خود استفاده نمایند از این منابع برای پيشبرد اهداف و اجرای برنامه
های صنعتی  ها و بنگاه قدرت به ویژه برای رهبران و مدیران سازمان

ها، اقدامات و  ها، شایستگی و اقتصادی، جزئی الینفک از نقش
ی با تعریف و يبه همين دليل آشنا ،شود تصميمات محسوب می

  .بعدی قدرت از ضروریات دنيای مدیریت و سازمانهاست  مفاهيم چند
گيری از دو کتاب ارزشمند تهيه و برای استفاده تقدیم  با بهره نوشتاراین 
  :شود  می
  اثر استراتژیست بزرگ جان کنت گالبرایت "  کا لبد شناسی قدرت"کتاب : يكم
  اثر فيلسوف شهير برتراند راسل " درتق"کتاب : دوم

    
خوانندگان گرامی را با موضوع آشناتر و به  ،مطالعه این خالصه کتاب اميدواریم

  .    آن عالقه مندتر کرده و در مسير موفقيت به کارشان آید
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ها باشد  توان یافت که این همه بر سر زبان ای نظير قدرت می کمتر کلمه  
. مل داردأت اما کسی احساس نکند که برای فهم معنی آن نياز به تفکر و

کمتر . است همچنان واالترین آرزوی بشر" قدرت"برتراند راسل  معتقد است 
شود  گفته می. کسی است که در گفتگوهای روزانه کلمه قدرت را بکار نبرد

توانند روی  نگارها قدرتمندند چون  می که برخی افراد قدرتمند هستند، روزنامه
ياستمداران قدرت دارند چون تصميماتی را س.  و افکار دیگران تاثير بگذارند  آراء

ها و  برخی شرکت. ثر استؤکنند که روی سرنوشت دیگران م اتخاذ و اجرا می
  . یا ابرقدرت هستنددارند ها قدرت دارند و بعضی کشورها قدرت  سازمان

ميل اراده فرد بر امکان تح"کنند  مفهومی که عامه مردم از قدرت درک می
، اما موضوع قدرت به این سادگی هم نيست و است "رفتار جمعی دیگر

شود،  االت جدی و عميقی مطرح میؤهمواره در گفتگوی از قدرت س
  : از جمله اینکه

 شود؟ اراده چگونه و به چه طریق به دیگران تحميل می ∗
 آید؟  رضایت دیگران چگونه بدست می ∗
 کند؟  چه عاملی است که فرمانده را از فرمانبر جدا می ∗
های  شود تا دیگران به خواست اینکه چه عواملی باعث میالخره او ب ∗

 افراد دارای قدرت گردن نهند و تسليم شوند؟

  ٣از . پيوندی نزدیک دارد  ٣قدرت در یک تحليل دقيق با عدد   
( کند و از سه منبع  استفاده می) تنبيهی، تشویقی و اقناعی( ابزار 

  .گيرد سرچشمه می) شخصيت، مالکيت و سازمان
  

دیگران و وادار کردن این توانائی را دارد که برای تسليم  رت تنبيهیقد
به اطاعت، آنها را برای اجرای عملی یا رعایت رفتاری، در مقابل یک 

اما اجرای آن آلترناتيو آنقدر سخت و ناگوار است که  آلترناتيو قرار دهد،
رت دهند از خواست خود چشم بپوشند و تسليم قد ترجيح می) افراد(فرد 

شوند، برای مثال ممکن است فردی از ابراز عقيده خود منصرف و تسليم 
داند در غير این صورت توبيخ ، طرد یا  نظر دیگران شود، چرا که می

  .سرزنشی سخت و شدید در انتظار اوست
  

از طریق پاداش و رفتار مثبت به مقصود خود برعکس  قدرت تشویقی
قدرت تنبيهی و تشویقی این از خصوصيات مشترک هر دو نوع  .رسد می

است که فردی که به تسليم و تمکين وادار شده و رفتار موردنظر دیگران را 
وجه بسيار  .انجام داده است از علت اطاعت خود اطالع و آگاهی دارد

مشخص هر دو قدرت تنبيهی و تشویقی عينيت یعنی قابل رویت بودن 
شوند  تسليم دیگران می  ،ثير تنبيه یا تشویقأت کسانی که تحت. آنهاست

دهند و کسانی که قدرت  این کار را با یک محاسبه دقيق و آگاهانه انجام می
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خوبی ه دهند ب را به کار می برند هم از قصد خود و از کاری که انجام می
  . آگاهند

های اجتماعی نوین، بين قدرت تنبيهی و قدرت  ها و نگرش در همه گرایش
آن است که  يده شده است و توافق برتشویقی خطی صریح و قاطع کش
تر است و با آزادی و  بسيار متمدنانه ،استفاده از قدرت تشویقی و پاداش

با آنکه اعتبار و موارد استفاده از . حيثيت انسانی تناسب بيشتری دارد
قدرت تنبيهی در جوامع مدرن، بخصوص در مقایسه با قدرت تشویقی به 

وع قدرت هنوز همه جاذبه خود را از شدت رو به کاهش است، اما این ن
دست نداده است و هنوز برخی شوهران، سرپرستان، مدیران مدارس و 

  . اند افراد پليس، اقتدار خود برای اجرای این نوع قدرت را حفظ کرده
  

در این . شود از طریق تغيير عقيده اعمال میبرعکس  قدرت اقناعی
امات مناسب اجتماعی رویکرد، تبليغ، آموزش و پرورش و دیگر اقد

کنند موجبات تسليم و رضای افراد را  که طبيعی و پاکيزه جلوه می
این . آورند در قبال اراده و قدرت شخص یا اشخاص دیگر فراهم می

خود فرد در انتخاب دخيل بوده و به  يينوع تسليم و رضا چنان است که گو
 .ودش ماند و احساس نمی عمل تسليم شدن پوشيده میاین ترتيب 

در حالی که قدرت تنبيهی و تشویقی عينی و قابل دیدن است، 
قدرت اقناعی ذهنی و نامرئی است و هميشه الزم نيست 

کنندگان قدرت و همچنين کسانی که مورد اعمال قدرت قرار  اعمال
   .گيرد آگاهی یابند از آنچه صورت می ،گيرند می

ه و ایمان ناع و عقيدتا حدود زیادی به اق) برای مثال کليسا(قدرت دینی 
ها هم که هنوز نمادهای زیادی از تنبيه و  متکی است، حتی در ارتش
من ؤشود، این اعتقاد وجود دارد که سربازان م تشویق وجود دارد و عمل می

تر از سربازان مزدوری هستند  جنگند به مراتب موفق می که با عقيده خود
ان نيز، امروزه برای جلب آراء سياستمدار. شوند که فقط با پول برانگيخته می

  . کنند دهندگان، بيش از پيش از قدرت اقناع استفاده می رای
یکی از انواع صریح قدرت اقناعی در جوامع مدرن صنعتی، استفاده 

وفن  امروزه با استفاده از هنرو فوت. های تبليغاتی است از آگهی
عقيده و  تبليغات و تکرار آن، در ذهن و فکر مخاطبان این احساس و

کنند که فالن کاال خوب است و نسبت به کاالها و  باور را وارد می
   .محصوالت مشابه ترجيح و برتری دارد

          ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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منبع قدرت وجود  ٣ ،روند ابزار که برای اعمال قدرت بکار می  ٣در پس این 
مایز ی که دو گروه را از هم متيدارد، یعنی آن خصوصيات و نهادها

برند و گروهی که تسليم  کند، گروهی که قدرت را به کار می می
   :منبع قدرت عبارتند از  ٣این . نهند شوند و به آن گردن می می

 شخصيت  •
 مالکيت  •
 سازمان  •

در جوامع مدرن بين شخصيت و قدرت اقناعی رابطه مستحکمی 
ثر از طریق اقناع و ؤهای نافذ و م بوجود آمده است و شخصيت

وقتی کسی . کنند د و تقویت عقيده، پيروانشان را رهبری میایجا
های شخصيتی و سجایای شخصی مثل تدبير و  دارای ویژگی

ی، متانت يگو کاردانی، صراحت و دقت، هوشمندی، جاذبه، لطيفه
ه صورتی فصيح، های خود را ب و و قار باشد و بتواند افکار و آرمان

تواند بر دیگران اعمال قدرت  می ،کننده بيان کند آمرانه و متقاعد
  . کند

همه رهبران بزرگ و موفق جهان، اعم از رهبران دینی یا سياسی، از جمله 
اند که  رهبران معاصر مثل مارکس، هيتلر، استالين و چرچيل کسانی بوده

ی در تغيير دادن افکار و عقاید اشخاص و يچون و چرا ی بیيقابليت و توانا
حدود  قدرت و . اند های خود داشته ها و آرمان جذب آنها به اهداف و ایده

تواند  شود که ببينيم تا چه اندازه می ی یک رهبر از آنجا معلوم میيتوانا
های خودش برای رفع مشکالتشان متقاعد  حل هوادارانش را به پذیرش راه

دهد درست  که راهی که او نشان می به اين باور برساندکند و آنها را 
  . است

ان راسخ و اعتقاد کامل و بيان قاطع هم به فرد قدرت داشتن ایم
ثيری شگرف دارد، در واقع أدهد و در تسليم شدن دیگران ت می

  . وقتی فرد خودش را باور کرد، دیگران هم او را باور خواهند کرد
  

. تر است از همه آنها مستقيم مالکيتمنبع اعمال قدرت، ظاهرًا  ٣از بين 
کند  برخوردار است و از آن استفاده می کسی که از این منبع قدرت

تواند مستقيم و سرراست، دیگران را در مقابل خواست و هدف  می
با استفاده از ) مدیر(وقتی یک کارفرما . خود به زانو در آورد و تابع کند

در واقع از این منبع قدرت استفاده  ،پردازد پول به تشویق کارگران می
ت پول و نقش آن در ایجاد و اعمال قدرت به ها در مورد اهمي بعضی. کند می

زند و باقی  فقط پول است که حرف می"کنند که معتقدند   قدری مبالغه می
البته در زندگی اجتماعی و سياسی،  ،"هرچه هست حرف مفت است

برای مثال یک .  نقش مستقيم این اعمال در حال تعدیل و کاهش است
ی أود را مستقيمًا صرف خرید رسياستمدار ثروتمند، امروز دیگر پول خ
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تسليم و آه اندازد و اميدوار است  کار میه بلکه آنرا در تبليغات ب ،کند نمی
اطاعت دلخواه را برای مقاصد سياسی خود از طریق اعمال قدرت اقناعی 

سسه ؤیک م ،ثروتمند امروزی برای بدست آوردن قدرت فرد. بدست آورد
سيله آن، دیگران را به سوی عقاید و آراء وه اندازد و ب روابط عمومی راه می

  . کشد خود می
پرداخت رشوه مثال، که برای (اخالق و اصول اخالقی  کيد برأت

وفور نعمت و ثروتمند شدن عموم ) دانست مستقيم را ناپسند می
های کارگری و بهبود در تسهيالتی مثل بيمه  مردم، پيدایش اتحادیه
باعث شده است که در  ،های بازنشستگی بيکاری و مستمری

تدریج از قدرت ه و کارفرما ب ها و در روابط بين کارگر دنيای سازمان
  . کاسته شود)  مالکيت و پاداش(ثير این عامل أو ت

  

سازمان معموًال با مالکيت و . است سازمانگانه قدرت، ٣یکی دیگر از منابع 
  کم و بيش با شخصيت همراه است 
ا ها برای اجرای کار ی ی از افراد و گروهسازمان یعنی اتحاد و  اجتماع

سازمان در ) اعضاء(کنندگان  شرکت. دستيابی به هدف یا اهدافی معين
شوند تا یک هدف عمومی  های سازمان می درجات مختلف، تسليم هدف

  . معين را تعقيب کنند و بدست آورند
ارتش یک سازمان است که ساختار درونی نيرومندی دارد، به هرکس به 

 دهد و حد اعالی اطاعت و تسليم را اسب مقام و موقعيتش اقتدار میتن
  . طلبد هم از همه افراد و اعضاء خود می

های صنعتی و اقتصادی و حتی  های کارگری، بنگاه احزاب سياسی، اتحادیه
قدرت . ها هستند ها هم همگی از انواع مختلف سازمان ها و حکومت دولت

مان وقتی واقعًا نيرومند است یک سازمان بدیهی است، اما ساز
ثر ؤقدرت تنبيهی، تشویقی  و اقناعی بطور م ٣که به هر 

   .دسترسی داشته باشد
ها این است که بجز دولت که یک  نکته جالب در اعمال قدرت سازمان

تر  های یک سازمان متنوع هر قدر هدفسازمان کامًال استثنائی است، 
ن تبعيت مطلق همه دآورسازمان برای بدست ) قدرت(باشد امکان 

شود و برعکس  تر می اعضاء در پيگيری آن اهداف کمتر و ضعيف
کيد بيشتری صورت گيرد باعث أآنها تمرکز و ت تعداد کم اهداف که بر

شود تا امکان اعمال قدرت بر اعضاء سازمان برای تحقق آن  می
   .اهداف افزایش یابد

یعنی انضباط (رت درونی آن  قدرت بيرونی هر سازمان، تا حدود زیادی به قد
. بستگی دارد) و تسليم و اطاعت اعضاء از اهداف و هنجارهای سازمان

برای مثال یک ارتش به شدت منضبط، یعنی ارتشی با اطاعت و تسليم 
ی سرکوب دشمن را هم دارد و بدون يقوی در درون، قدرت بيرونی و توانا

های اقتصادی  بنگاه قدرت شرکتهای صنعتی و. چنين انضباطی هيچ ندارد
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برای توليد و فروش موفق کاالها و خدماتشان هم به همين موضوع، یعنی 
یعنی هرچه اعضاء یک سازمان . کيفيت درونی سازمان بستگی دارد

های سازمان  ها و برنامه تر و نسبت به اهداف، استراتژی متحدتر و منسجم
در . شود ز بيشتر میتر، قدرت سازمان در دنيای رقابت ني تر و مطيع تسليم
د و نها همه کارکنان از جمله و بویژه مدیران موقعيت خاصی دار سازمان

. های شرکت یک ضرورت اساسی است اطاعت و تسليم آنها در قبال هدف
رهای کند که اظهار کند سيگا رتبه ای به این فکر نمی مثًال هيچ مدیر عالی

اخت سازمانش از های س زاست، اتومبيل تهيه شده در شرکتش سرطان
اش از نظر سالمت و آثار  خوردار نيست و یا محصوالت دارويیایمنی کافی بر

  . بعدی مشکوک و مورد تردید است
به این ) ازجمله کارکنان و مدیران سازمان(قدرت اقناعی را افراد 

برند و حتی اعمال آنرا  پذیرند که از پذیرش آن رنجی نمی دليل می
  . کنند احساس نمی

روه یا سازمان یا صنف را هيچ چيز به اندازه اظهارات آشفته، یک گ
 .کند های مخرب داخلی تضعيف نمی نظرات مخالف درونی یا رقابت

برای همين است که در اخالق پزشکی، انتقاد پزشکان از یکدیگر و زیر 
در . ها و تجویزهای همکارانشان منع شده است ال بردن تشخيصؤس

ًال روشن است که اعضاء یک گروه سياسی، بررسی قدرت اقناعی، کام
دینی و یا حتی اقتصادی اگر بخواهند که در خارج از سازمان،  مبلغان خوبی 
برای سازمان و محصوالت آن باشند باید به شدت و بصورت مستمر در درون 

  . تبليغ، توجيه و ترغيب شوند ،ها نسبت به آن اهداف و محصوالت سازمان
ثير را در بيرون داشته باشد، أآنکه حداکثر تیک سازمان قوی برای 

احتياج دارد اعضایش را با دقت، توجه، شدت و بصورت مستمر، 
به همين دليل است که . ثير تبليغات درونی قرار دهدأتحت ت

ای به  اند که وقتی فروشنده تحقيقات قابل اتکاء زیادی اثبات کرده
  . فروشد ر میبيشت ،فروشد اعتقاد و باور دارد محصولی که می

           ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
  
به آن "  قدرت"موضوع جالبی که در بررسی تاریخی مقوله  
برخی صاحبنظران . است" ی در قدرتيجا هب جا"خوریم   می بر

) ها در محدوده سازمان(معتقدند در یک جریان تدریجی تاریخی 
مشتریان   قدرت از مالکان به مدیران و سپس از مدیران به کارکنان و

  . انتقال یافته است..... و 
عالوه سهم شخصيت و مالکيت در اعمال قدرت کاهش یافته و به  هب

امروزه . همان اندازه به سهم و نقش اقناع افزوده شده است
کنند تا از طریق آموزش و اقناع، کارکنان را به  ها تالش می سازمان

. زمان وا دارندمشارکت و تالش بيشتر برای دستيابی به اهداف سا
از طریق تبليغات و اقناع،  مشتریان را به خرید محصوالتشان ترغيب 
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مایت سياستگذاران، حهای سياسی و اقناع از  کنند و از طریق البی
  . قانونگذاران و مدیران ارشد دولتی و سياسی برخوردار شوند

  

  
  : چند تعریف از قدرت

دنظر و پدید آوردن آثار ثير مورأقدرت یعنی ایجاد ت:  برتراند راسل 
   .مطلوب

قدرت یعنی توان بسيج و استفاده از خشونت، ثروت، دانائی و یا : تافلر
که فکر  هايي بسياری دیگر از مشتقات آنها برای برانگيختن دیگران به راه

  . کنيم نيازها و تمایالت ما را ارضاء خواهند کرد می
ی فرد یا  افرادی که اراده خود يقدرت عبارتست از قابليت و توانا:  ماکس وبر

را در اقدامی جمعی بر اراده کسانی که آنها هم در اقدامی مشابه آن 
  . کنند تحميل می ،مشارکت دارند

ترین شکل خود عبارتست از استفاده از خشونت، ثروت  قدرت در عریان:  تافلر
  .و دانائی برای واداشتن مردم به انجام کاری خاص

) ب( دارد تا بر رفتار) الف(ای که رت عبارتست از توان بالقوهقد:  استيفن رابينز
دارد تا کاری را انجام دهد که اگر غير از  می را وا) ب( ای که اثر گذارد،  به گونه

( بيشتر به) ب(هر قدر . قدرت یک تابع وابسته است. کرد چنين نمی ،این بود
   .الف از قدرت بيشتری برخوردار است ،وابسته باشد) الف
اغلب . شود ی حاصل میيبهترین نوع قدرت از کاربرد دانا:  تافلر
کارگرفت که طرف مقابل از ه ی و اطالعات را طوری بيتوان دانا می

توان به  حتی می.  ای خوشش بياید برنامه کار ما برای اجرای نقشه
روز . وی القاء کرد که در اصل این فکر و برنامه از خود او بوده است

های پول هم سرانجام خالی  پرترین کيفت و محدود، فناپذیر اس
. ی بيشتری توليد کنيميتوانيم دانا اما ما هميشه می ،شوند می
نهایت  ترین منبع قدرت است و حداقل در اصول، بی ی مردمیيدانا

  . قابل گسترش است
قدرت مورد نياز همه کسانی است که همانگونه که ذکر شد 

دهد،  مدیری که به کارکنانش دستور می .ثيرگذار باشندأخواهند ت می
کند، کارکنانی  اتحادیه کارگری که در مقابل کارفرمایان قد علم می

که مایلند اختيار بيشتری داشته باشند، مدیرانی که از تفویض اختيار 
کند،   گریزان هستند،  سياستمداری که برای انتخاب شدن تالش می

....  کند و  گ رهبری میفرماندهی که سربازانش را در ميدان جن
همه و همه به قدرت نياز دارند تا اثرگذار باشند و با موفقيت به 

   .دست یابند ،کنند اهدافی که دنبال می
  

  :   کنند دو عامل اصلی قدرت شخص را در سازمان تعيين می
    Personal Attributesهای شخصی  ویژگی: يكم
     Position Characteristicsویژگيها و موقعيت شغلی   : دوم
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های  ها و موقعيت هر یک از این دو عامل، در سازمان) ضریب(اهميت وزنی 
در یک سازمان بزرگ و رسمی مثل مختلف، متفاوت است، برای مثال 

و به همين دليل  ثير زیادی داردأارتش، موقعيت شغلی اهميت و ت
ر کا و در حالی که در یک کسبمراتب فرماندهی مهم است،  سلسله

های شخصی افراد  این ویژگی ،رسمیگروه غير کوچک یا در یک
   .بخشد است که به آنها قدرت و اقتدار می

) سازمانی(قدرت شخصی یعنی اینکه تو چه کسی هستی و قدرت شغلی 
مراتب  ویژه از نظر سلسلهه ب( یعنی اینکه تو در کجای سازمان قرار داری

  . )يمدیریت
  

  : منابع قدرت شخصی
ویژه اگر انحصاری ه داشتن دانش و اطالعات فنی و تخصصی، ب :تخصص. ١

باال، پویا و دانشگر یک  فناوريهای دارای  ویژه در سازمانه و کمياب باشد و ب
ها ،  ی داشتن تخصصيها در چنين سازمان. برای قدرت است منبع اساسی

 . کند افراد را قدرتمند می ،دانش و اطالعات موردنياز سازمان
افرادی که رفتار قابل قبول و ظاهر   :يت شخصی و محبوبيتجذاب. ٢

قابليت محبوب شدن  ،آراسته و جذاب دارند و به تعبير روانشناسان اجتماعی
های  علت اینکه در آگهی. دارند از یک منبع مهم قدرت برخوردار هستند

کنند هم به همين  تبليغاتی از افراد جذاب، آراسته و محبوب استفاده می
دهد  شواهد زیادی وجود دارد که نشان می. گردد و نفوذ آنها بر میقدرت 

افراد دارای شخصيت های قابل قبول، با نفوذتر  از افرادی هستند که 
دهد که افراد،  تحقيقات نشان می. های غير قابل قبول دارند شخصيت

و به این ترتيب (داشتنی به نظر برسند  برای اینکه محبوب و دوست
  : باید) ذار باشندگثرقدرتمند و ا

 ؛صميميت نشان دهند ∗
 ؛م با وفاداری با دیگران باشندأهوادار روابط صریح و صادقانه و تو ∗
 ؛يدآميز داشته باشندأين چشمداشت، به دیگران توجه مثبت و تدوب ∗
 و در صورت لزوم، فداکاری کنند ∗
  .اهل همدردی و همدلی باشند ∗
نظر مساعد دیگران  تواند کوشی می تالش و سخت: تالش و کوشش. ٣

بعالوه تالش کردن موجب تقویت سایر . را نسبت به فرد جلب کند
کوش به  د، برای مثال افراد تالشگر و سختشو های فرد نيز می ویژگی

پردازند و از بابت دانش و  احتمال زیاد به افزایش دانش و تخصص خود نيز می
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دیگران قرار  کنند و مورد مشورت تخصص خود نيز قدرت بيشتری کسب می
  .گيرند می
مشروعيت به معنی اخالقی بودن، اخالقی عمل کردن،  :مشروعيت. ۴

های سازمان و مقوالتی از این قبيل  بندی صادقانه به هنجارها و ارزش پای
 . است

   :منابع قدرت شغلی 
. ثيرگذار استأشغل و موقعيت فرد در سازمان هم بر ميزان قدرت و نفوذ  او ت

های ارتباطی نزدیک باشد و  سازمانش به مرکز شبکههرچه فرد در 
به همين دليل از اطالعات سازمان آگاهی بيشتری داشته باشد 

دهد  منشی مدیرعامل  شغلی دارد که به او امکان می. است ترقدرتمند
حضور در تعداد . در جریان همه اطالعات مهم دفتر مدیرعامل قرار گيردآه 

تواند به دامنه قدرت و نفوذ کارکنان و  می های ارتباطی بيشتری از شبکه
  . مدیران سازمان بيفزاید

شغلی که دیگران به .  مشاغل حساس و مهم هم همين موقعيت را دارند
برای آنکه اهميت   .دهد به شاغل خود قدرت و نفوذ می ،اند آن وابسته

ال پاسخ ؤشغل و نقش خود در  سازمانتان را دریابيد کافی است به یک س
اگر من به مدت یک هفته غایب باشم چه مشکالتی برای سازمان : يدده

  ایجاد خواهد شد؟ 
شوند در مقایسه با  مشاغل عمومی که توسط چندین فرد انجام می

به  .مشاغل و وظایف انحصاری فنی و تخصصی قدرت کمتری دارند
آورد و باز به همين دليل  همين دليل است که انحصار قدرت می

افراد حاضر نيستند همه دانش و مهارت های خود را است که برخی 
فرد باشد و  وقتی دانش و مهارت شما منحصربه .به همکارانشان بياموزند

سازمان به شدت به این دانش و مهارت نيازمند باشد، شما هم قدرت 
  . فردی خواهيد داشت منحصربه

نه را تواند زمي ویژه مدیران ارشد بودن، میه ب ،در معرض دید دیگران
کارمند جوانی که این فرصت را  .برای کسب قدرت و نفوذ فرد فراهم کند

ها با مدیران ارشد حضور داشته باشد و  دارد که در برخی جلسات یا مالقات
، بطور منظم با اين مديران ارتباط دارد تا با موقعيت خودبه واسطه شغل و یا 

حكيم بخشد و به سطوح نشان دادن مهارتها و قابليتهايش موقعيت خود را ت
  .باالتري از قدرت و نفوذ دست يابد

تری با  های سازمانی که ارتباط نزدیک مشاغل و نقشو باالخره  
وکار محوری سازمان دارند نيز به شاغلين  موریت اصلی و کسبأم

بخشند تا مشاغلی که به فعاليهای  خود اقتدار و قدرت بيشتری می
   .بانی مربوط هستندای، خدماتی و پشتي فرعی، حاشيه

*********  
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ثيرگذار باشند و دیگران را أدانستيم که همه کسانی که مایلند رهبری کنند، ت
به انجام کاری ترغيب کنند یا وادارند نياز به قدرت دارند و نيز دانستيم که 
برای اثرگذاری و اعمال نفوذ بر دیگران باید از قدرت تنبيهی، قدرت تشویقی و 

ها  ها و توصيه ین بخش در مورد برخی فنون، تکنيکدر ا. قدرت اقناع استفاده کنيم
  :کنيم بحث می ،دند توان ما را در اثرگذاری و نفوذ بر دیگران افزایش دهتوانن که می

سال تحقيق و پژوهش در مورد نفوذ و اثرگذاری نشان داده است  ٢٠بيش از 
  : اساسی و مهم وجود داردنصر ع ٣که در این فرآیند 

  . است) نفوذ(اقناع و اثرگذاری  دصد صالحيت و اعتبار فردی که در:  يكم
  . صدد القاء آن به دیگران هستيم ضوع، تصميم یا دستوری که درمو: دوم
های شخصيتی و قضاوتی که  طرف مقابل ما از نظر خلقيات، ویژگی: سوم

  . درباره ما دارد
های زیر نفوذ و  ها و تکنيک دهد که توصيه پژوهشهای پرتعداد محققان نشان می

  : کند ریع میگذاری و به تبع آن اقناع دیگران را تسهيل و تس اثر
ترغيب دیگران  ،اعتبار فردی که در صدد اثرگذاری بر دیگران است. ١

اعتبار تابعی است از تخصص، صداقت، جذابيت و . کند را تسهيل می
   .محبوبيت

بين طرفين یک رابطه رهبری و  ) ویژه زبان مشترکه ب( شباهت. ٢
دهد که  یتحقيقات نشان م .کند گذاری، فرآیند نفوذ را تسریع میاثر

پزشکان سياهپوست در مورد  ی، تذکرات دندانيکودکان سياهپوست امریکا
پذیرند و  پزشکان سفيدپوست می سالمت دهان و دندان را بيشتر از دندان

  . دهند ثير آن بيشتر تغيير نگرش میأتحت ت
خواهيم تصميمی را به  اگر می. کيفيت استدالل بسيار مهم است. ٣

را بپذیرد  را ترغيب کنيم که ایده و پيشنهاد ماکسی بقبوالنيم یا او 
ها و نقاط  یعنی هم نقاط قوت و هم ریسک .باید دوجانبه استدالل کنيم

نشان داده است که  ها پژوهش. ضعف ایده و تصميم خود را مطرح کنيم
های اوليه فرد را در جهت مخالف تغيير  استدالل دوجانبه، نظرات و نگرش

 . دهد می
ثير احساسات و أن دو نيمکره دارد که یک نيمکره آن تحت تمغز انسا. ۴

ثير أو کار دارد و از آن ت هاست و نيمکره دیگر با استدالل و منطق سر هيجان
استدالل و احساس  نصروقتی در استدالل کردن از هر دو ع. پذیرد می

استفاده کنيم احتمال اثرگذاری و نفوذ و اقناع دیگران به شدت 
  .دیاب افزایش می

ی سخن خودش بهترین وسيله است برای يفصاحت و نفوذ کالم و زیبا. ٥
 . ثير قرار داده و قانع کردأاینکه بتوان محتوی را به دیگران رساند و آنها را تحت ت
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ایده یا تصميم جدیدی که مایليم دیگران را در مورد آن متقاعد کنيم . ۶
وضع موجود یا نباید بنحوی مطرح شود که تفاوت بسيار زیادی با 

  .ایده فعلی مخاطب داشته باشيم
حال خوب و خوشی داشته باشند ) مخاطبان ما(اگر مردم . ٧

شوند، لذا انتخاب زمان و مکان و موقعيت  تر متقاعد می راحت
کننده  ثير قرار دادن مهم و تعيينأمناسب برای گفتگو کردن و تحت ت

  .است
سازی دیگران ضعيف  ی ضعيف در متقاعدها بار با استدالل اگر قبًال یکی دو. ٨

عمل کرده باشيم، درست مثل تزریق واکسن، آنها را در مقابل تغيير ایده و 
ایم، لذا باید در هر بار تالش برای اقناع دیگران،  عقيده و اکسينه و مصون کرده

 . عميق، جدی و با انرژی  عمل کنيم
افکار و رفتار او   ی،أمخاطب ما که در صدد اقناع و اثرگذاری بر ر. ٩

هستيم نباید احساس کند که آزادی و استقالل او مورد حمله قرار 
بهتر است بصورت رسمی و لذا  .گرفته و مجبور به پذیرش است

علنی به دیگران اعالم نکنيم که در صدد تالش برای تغيير عقيده یا 
   .رفتار او هستيم

يم و با افکار و آراء ر دهثير قراأاگر بخواهيم دیگران را متقاعد کنيم، تحت ت. ١٠
های متعدد،  ها و تصميمات خود را از طریق تریبون خود همراه کنيم باید ایده

 . بصورت مکرر، به شکل ساده و همراه با مثال و استعاره مطرح کنيم
های  و شيوه های شخصيتی مختلف هستند افراد دارای تيپ. ١١

یگر متفاوت است، برای مثال استدالل کردن و قانع نمودن آنها با یکد
برونگراها پهنای اطالعات را به عمق آن ترجيح می دهند، لذا شاید 
بهتر باشد برای قانع کردن آنها خيلی وارد اطالعات جزئی و تفصيلی 

دهند و  نشویم، در حالی که درونگراها عمق را به پهنا ترجيح می
عات عميق، الزم است وقتی در صدد متقاعد کردن آنها هستيم اطال

قرار  شاندقيق و تفصيلی همراه با اعداد و ارقام زیادی  در اختيار
  .دهيم
دیگران باید در آنها این ) اعمال قدرت و نفوذ(قبل از تالش برای تغيير دادن . ١٢

احساس و باور را ایجاد و تقویت کنيم که پذیرفتن ایده ما و تغيير کردن بر 
ما تبعيت و استقبال نکنند و آنرا نپذیرند  اساس آن ضرورت جدی دارد و اگر از

 . و اجرا نکنند مخاطرات جدی در پی خواهد داشت
در محيط سازمان، اگر مایليم تغيير و تحولی را انجام دهيم و نياز . ١٣

بهتر است هم از  ،داریم که کارکنان از این تحول تبعيت کنند
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سازمان های  کارشناسان درون سازمان که با فرهنگ و استراتژی
پذیرند و  آشنا هستند و مسئوليت و ریسک تغييرات پيشنهادی را می

طرف و بی غرض بوده و در قبال  هم از کارشناسان بيرونی که بی
های موجود و عملکرد گذشته تعصب خاصی ندارند، همزمان و  روش

  .بصورت مکمل استفاده کنيم
ر دهيم از ایده ما حمایت ثير قراأاگر اطرافيان کسی که مایليم او را تحت ت. ١۴

  . یابد کنند، شانس ما برای اعمال نفوذ و اثرگذاری بر مخاطب افزایش می

*********  
شود با  که بخش پایانی آن هم محسوب میاز اين نوشتار در این بخش 

نوشته فيلسوف مشهور  "قدرت"استفاده از کتاب ارزشمند و پرمحتوای 
برخی دیگر از مفاهيم مهم مرتبط با ) ترجمه نجف دریابندری(برتراند راسل 

  : مقوله قدرت از جمله
 ميل به قدرت  ∗
 رهبران و پيروان  ∗
 قدرت ایجاد باور در دیگران  ∗
 ها  زمانقدرت سا ∗

  .کنيم را طرح و بررسی می       
های  های گوناگون وجود دارد، یکی از تفاوت تفاوت ،ميان انسان و جانوران دیگر

تمایالت انسان، به خالف جانوران این است که عاطفی مهم ميان انسان و 
جانوران اساسًا بی حد و حصر است و ارضای کامل آنها ممکن 

خوابد تا آنکه دوباره  می ،مثًال مار بوآ وقتی که خوراکش را خورد. نيست
کنند علتش این است که یا  گرسنه شود و اگر جانوران دیگر این کار را نمی

آدميان ميل به اما . ترسند از دشمن میاکشان کافی نيست و یا خور
   .گسترش دارند و تمایالتشان تا حد تخيالتشان است

به . خواست که خدا باشد داشت هر آدمی دلش می اگر امکان می
شود زیرا همه  همين دليل است که همکاری اجتماعی دشوار می

  . مایليم که فرمانده باشيم
این . درت و شکوه از همه نيرومندترندق ميل بهپایان انسان،  بی اميالاز ميان 

وزیر قدرتش  یکی نيستند، هرچند ارتباط نزدیکی با هم دارند، نخست ميلدو 
بيشتر و قدرتش کمتر شكوهش بيشتر و شکوهش کمتر است، پادشاه 

بدست آوردن قدرت  ،ترین راه بدست آوردن شکوه است، ولی معموًال آسان
  . است

در علوم اجتماعی مفهوم اساسی که  ميکن ميثابت  نوشتار،در این 
عبارت است از قدرت، به همان معنی که در علم فيزیک مفهوم 
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قدرت نيز مانند انرژی اشکال .  اساسی عبارت است از انرژی
   .ثير بر عقایدأگوناگون دارد همچون ثروت، سالح، حکم دولتی و ت

های  مدر هر نظام اجتماعی که در قدرت به روی همگان باز باشد، مقا
رسد که به سبب عشق خاص به قدرت با  بخش قاعدتًا به کسانی می قدرت

های  عشق به قدرت با آنکه یکی از نيرومندترین انگيزه. مردم عادی فرق دارند
اما ميان مردمان کم و زیاد دارد و برخی از مردم عشق به  ،بشری است

  . دهند آسایش را به عشق به قدرت ترجيح می
ضعيف، عشق به قدرت به صورت ميل به تسليم  در ميان مردمان

ی مردمان يجو آید و این امر، خودش دامنه قدرت شدن به رهبر در می
کسانی که عشق شدیدی به قدرت . دهد جسور را گسترش می

ثير فراوانی بر جریان حوادث داشته أبعيد است که ت ،نداشته باشند
  . باشند

ان رهبران  و پنهان در پيروان آنها، ميل به قدرت دو صورت دارد، آشکار در مي
کنند منظورشان این است که آن  وقتی که مردم با ميل از رهبری پيروی می

کنند  س آن قرار دارد قدرت بدست بياورد و احساس میأگروهی که رهبر در ر
ی رهبری و به يبيشتر مردم توانا. که پيروزی رهبر، پيروزی خود آنهاست

ای را پيدا  بينند و بنابراین سردسته ا در خود نمیپيروزی رساندن گروهشان ر
بدست آوردن قدرت براي ی الزم يآید از شجاعت و توانا کنند که به نظر می می
  . مند است بهره

دهد و  آنها را هميشه در مقام رهبری قرار می ،سيرت برخی از مردمان
توده افراد  ،سازد،  ميان این دو دسته سيرت برخی دیگر آنها را فرمانبردار می

دارند دستوردهنده  ت میگيرند که در برخی اوضاع دوس متوسط قرار می
  . دهند که دستور بگيرند باشند و در برخی اوضاع دیگر ترجيح می

آنها . دان برخی از تواناترین رهبران تاریخ در شرایط انقالب و بحران پدید آمده
به اضافه این که به حد و حصری بودند  نفس بی به دارای شجاعت و اعتماد

های صحيح  در شرایط دشوار، قضاوت) پيروانشان(نظر همکارانشان 
داد و آنها را قادر  ت بسيار میأترکيب ایمان و توانائی به آنها جر. اند داشته
  . عهده گيرند بخش پيروان خود باشند و رهبری آنها را بر کرد که الهام می

ید در صفاتی که حاکميت دست آوردن مقام رهبری باه رهبر برای ب
اعتماد به نفس، . برتری خود را نشان دهد ،کند او را احراز می
و مهارت در اقدام صحيح از جمله این صفات  گيري سرعت در تصميم

  .  است
توان به معنای پدید آوردن آثار مطلوب تعریف کرد، به این ترتيب  قدرت را می

لف دارد که تهدید و تنبيه، های مخت قدرت صورت. قدرت یک مفهوم کمی است
. ترین انواع آن هستند نفوذ در عقيده از طریق تبليغات مهم و  تشویق و پاداش

های صنعتی و اقتصادی بطور  سازمان. کنند ارتش و پليس معموًال مجبور می
نمایند و  نده و بازدارنده استفاده میانعمده از پاداش و مجازات بعنوان انگيز

حزاب سياسی قصدشان نفوذ کردن در عقاید است، مدارس، کليساها و ا
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ولی این تمایزها چندان دقيق نيست زیرا که هر سازمانی عالوه بر 
                    . برد های دیگر قدرت را هم بکار می صورت ،ی خاص خودها صورت

  

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗  
ای از افراد قدرتمند را  های اقتصادی بزرگ، نوع تازه رشد سازمان

مدیر کسی است که فورًا . ید آورده است، این افراد مدیران هستندپد
خواند، اراده آهنين دارد،   گيرد، فورًا سيرت افراد را می تصميم می

هایش فشرده است، قاطع و کوتاه حرف  هایش محکم و لب آرواره
انگيزد و به زیردستانش که  باید احترام همترازان خود را بر زند،  می

. های کوچکی هم نيستند اطمينان خاطر ببخشد دمبه هيچ وجه آ
مدیر باید صفات یک سردار بزرگ و یک دیپلمات بزرگ را یکجا داشته 

رحمی نشان دهد، اما در مذاکره بتواند ماهرانه  باشد، در جنگ بی
، اختيار  ها و صفات است که مدیران با این خصلت. گذشت کند

  . ندگير های مهم اقتصادی را بدست می سازمان
آورد به اقتضای زمانه فرق  صفاتی که سياستمداران موفق را پدید می

های صلح و آرامش و هنگام جنگ و درگيری   این صفات در دوران. کنند می
در دوران صلح، شخص ممکن است با نشان دادن . نيستند يیک

ها و در زمانه  ولی در بحران ،استحکام و قضاوت صحيح موفق شود
آور، مصمم ، پرشور و جسور  ار موفق باید زبان، سياستمدآشفته
   .این حرف ها در مورد مدیران نيز صادق است ،باشد

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗  
 

برخی . هاست از قدرتمندترین قدرت) اقناع و ایمان(قدرت باور 
های دیگر قدرت  معتقدند باور دارای قدرت مطلق است و همه صورت

مگر آنکه  ،اند فایده ها بی رتشآنها معتقدند ا. شوند از آن ناشی می
   .جنگند باور داشته باشند سربازان به امری که برایش می

  

  : باور انسان حاصل چند عامل است
کند که با ميل، فطرت و  یعنی انسان چيزهائی را باور می: ميل انسان يكم،

   ؛غریزه او سازگار و هم جهت باشد
   و کنندهو دلگرم  وجود شواهد عينی تائيدکننده: دوم 
   .تکرار و تبليغات: سوم 

برای پدید آوردن یک باور فراگير که دارای آثار و نتایج اجتماعی مهم 
عامل  ٣و هریک از این  ای موجود باشد عامل باید تا اندازه ٣باشد، هر 

برای مثال قبوالندن باوری که ای جای دیگری را پر کنند،  توانند تا اندازه می
ارد، بيش از باوری که دارای شواهد عينی شواهد عينی زیادی ند

   .قوی است تبليغات و تکرار الزم دارد
آموزش، مطبوعات، رادیو، تلویزیون، (های جدید از تبليغات  ها و سازمان دولت
اما . آورند استفاده زیادی برای ایجاد باور در دیگران بعمل می....) و  سينما
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شود که با یکی از  ق میاشت که تبليغات فقط وقتی موفباید توجه د
   .تمایالت مخاطبان هماهنگی داشته باشد

 

  : ایدئولوژی بعنوان یک منبع قدرت
تنها به ) های صنعتی و اقتصادی از جمله بنگاه(قدرت هر جامعه یا سازمان 

های فنی آن وابسته نيست، بلکه به  یيتعداد افراد، منابع اقتصادی و توانا
یک  يگر همه افراد یک جامعه یا همه اعضاا. باورهای آن هم بستگی دارد
بند  پای) انداز مطلوب چشم(ام، برنامه یا هدف رسازمان به یک عقيده، م

  . یابد باشند، غالبًا قدرت آن جامعه و سازمان افزایش فراوان می
پيامبر . دین اسالم، نمونه کالسيک رسيدن به قدرت از طریق باور بود

نيفزود و با این حال چند سال پس  اسالم چيزی به منابع مادی عرب
، ها با شکست دادن نيرومندترین همسایگان خود از او عرب
در زمان حيات پيامبر و تا چند سال بعد از او،  .نددبزرگی برپا کر حكمراني

و در جنگ به آنها قوت قلب داشت  ایمان دینی،  مسلمانان را متحد نگه می
باید دانست که ) ترویج ایدئولوژی(البته در ایجاد باور عمومی  .داد می

اطاعت و پيروی، وقتی که به زور از زیردستان خواسته شود، چون 
و چون انجامد  با عقل و هوش انسانی مغایرت دارد به نارضایتی می

در نتيجه سطح فکر و فهم پائين  ،معموًال بهترین افراد ناراضی خواهند شد
جلو پيشرفت فنی را خواهد  خواهد آمد و چيزی نخواهد گذشت که این وضع

  . گرفت
نوعی ایدئولوژی یا عاطفه  ،برای همبستگی اجتماعیخالصه اینکه 
اثر خواهند بودکه اکثریت  أولی این عوامل فقط وقتی منش ،ضرورت دارد
از جمله درصد زیادی از ) یا اکثریت اعضاء و کارکنان سازمان(افراد جامعه 

این  ،ن به کار آنها بستگی داردکسانی که کفایت فنی جامعه یا سازما
  . ایدئولوژی یا عاطفه را حقيقتًا و عميقًا احساس، درک و باور کنند

  

  : قدرت در سازمان ها
ممکن است افرادی . قدرت به طور عمده متکی بر سازمان است

مثل افالطون یا گاليله،  بدون یک سازمان اجتماعی، قدرت داشته 
نيز معموًال اهميتی ندارد مگر آنکه ولی حتی این گونه قدرت  ،باشند

کننده و  یک حزب یا کليسا یا سازمان اجتماعی دیگری تقویت
  . دهنده آن باشد اشاعه

ی در جهت يها واسطه فعاليت های از مردم که ب سازمان عبارتست از دسته
سازمان ممکن است داوطلبانه، . های مشترک همدست شده باشند هدف

  . بغرنجی از اینها باشدطبيعی، اجباری یا ترکيب 
اهداف سازمان ممکن است تصریح شده یا تصریح نشده و آگاهانه یا 

هدف ممکن است نظامی، سياسی، اقتصادی، دینی، . ناآگاهانه باشد
سيس هر سازمان تأاما صرفنظر از اهداف، . باشد..... آموزشی، ورزشی و 

ای وجود داشته  ت مدیرهأباید هي. مستلزم مقداری تجدید توزیع قدرت است
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باشد که بتواند به نام تمام سازمان تصميم بگيرد و بيش از یکایک افراد قدرت 
های مهم بيشتر از طرف گروهها و  ها، تصميم در اغلب سازمان. داشته باشد

  . شود تا از طرف یکایک افراد ها گرفته می تأهي
این شود،  بنابر هرچه سازمان بزرگتر باشد قدرت مدیر آن بيشتر می

ها از طریق کاستن از استقالل  سازمان) بزرگی(افزایش اندازه 
فردی افراد و افزودن بر دامنه اختيارات مدیریت، باعث افزایش 

دهند  مردم عادی به این وضع تن در می. نابرابری در قدرت می شود
. جمعی بسيار بيشتر از کار فردی است زیرا که حاصل کار دسته
هم از این وضع شادمان  ،به قدرت دارندافرادی که عالقه خاصی 

  .بينند شوند زیرا که فرصت بدست آوردن قدرت را در آن می می
 

  : ها، رقابت برای بدست آوردن قدرت دو نوع است در دنيای سازمان
  ها  ميان سازمان: يكم
  ميان افراد برای رهبری درون سازمان :  دوم

ها مشابه ولی  که هدفگيرد  ها فقط وقتی در می رقابت ميان سازمان
. این رقابت ممکن است نظامی، اقتصادی یا تبليغاتی باشد. ناسازگار باشند

 اندازهها از دو لحاظ مهم ممکن است با هم فرق داشته باشند، یکی  سازمان
درجه ناميد و منظور  تراکم قدرتتوان آن را  و دیگری چيزی است که می

به واسطه عشق به . دتسلطی است که سازمان بر اعضاء خود دار
ها، هر سازمانی که مانعی بر سر راهش نباشد هم  قدرت در مدیران سازمان

معموًال قدرت از . از لحاظ اندازه و هم از لحاظ تراکم قدرت، ميل به رشد دارد
. یابد کاهش می ،شود تابد و هرچه از مرکز دورتر می یک مرکز می

ا ی(ولت با قدرت دولت دیگر ای از مرکز، قدرت هر د بنابراین در فاصله
آید و مرز  به حال تعادل در می )قدرت هر سازمان با سازمان رقيب

  . ها، همين جا خواهد بود بين کشورها یا مرز تقسيم بازار بين شرکت
ها امکان داده است که  ها و دولت آهن و هواپيما به حکومت کشتی بخار، راه

همين مظاهر . عمال کنندقدرت خود را به سرعت و در نقاط دوردست ا
، کامپيوتر، ITتکنولوژی، در کنار تکنولوژی ارتباطی و اطالعاتی، از جمله 

ها هم امکان داده است که مرزهای خود را  افزار و اینترنت به شرکت نرم
  . بگسترانند و در مناطق بسيار دور از مرکز به رقابت و فعاليت بپردازند

ال قدرت مرکزی در نقاط دوردست امروزه قاعده کلی این است که اعم
در نتيجه رقابت ميان دولت ها و شرکتها شدیدتر  ،تر ازگذشته است آسان

  . شده است
های صنعتی و اقتصادی هم به موضوع قدرت  وکارها و بنگاه ادغام کسب
ولی  ،هایشان متفاوت باشد هرگاه دو سازمان که هدف. مربوط است

تر از هر ای نيرومند شوند، نتيجه آن بدنه) ادغام(ناسازگار نباشد با هم متحد 
پيش از جنگ . های پيشين یا حتی هر دو آنها خواهد بود کدام از سازمان

رفت و خط  جهانی اول، خط کشتيرانی شمال از لندن به نيویورک می
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شرقی از نيویورک به نيوکاسل و خط شمال انگليس از نيوکاسل به  شمال
کند و آشکار  ها را طی می همه این راه"  ی آرال ان ا"ادینبورو، امروز خط  

همچنين اگر . است است که از سه شرکت پيشين به روی هم نيرومندتر
سازی در اختيار یک  همه صنعت فوالد از استخراج سنگ آهن تا کشتی

  . شود شرکت باشد، این انحصار باعث قدرتمندی می
برای آنکه این  ،گفتيمدرباره رشد سازمان و رقابت آن  با رقيبان خود سخن 
ای هم درباره انحطاط و  تشبيه داروین را کامل کرده باشيم باید چند کلمه

این حقيقت که آدميان فانی هستند به . ها اضافه کنيم پيری سازمان
ها هم مرگ داشته  شود که سازمان خودی خود دليل بر آن نمی

ه مرگ آنها گا. ها مرگ دارند بينيم که بيشتر سازمان ولی می ،ندشبا
به علت وارد آمدن ضربه شدید خارجی و گاهی به علت کندی و ضعف 

  . های پير است سازمان
عادت به گذشته و تکرار  ،شود ها می سازمانن آنچه باعث پير شد

چرا که وقتی  ،اند ی است که در گذشته باعث موفقيت بودهيها روش
ن هستند که بتوان تر از آ ها قوی آیند ، این عادت شرایط تازه پدید می

  . ها را به راحتی کنار گذاشت آن
ها دیر یا زود به علت خشکی  به نظر من درست است که بيشتر سازمان

ولی هيچ دليل ذاتی وجود ندارد که  ،روند درونی یا ضربه خارجی از ميان می
در این مرحله، تشبيه سازمان به موجود زنده، اگر بر . این امر را ناگزیر سازد

  . گردد صرار ورزیم، گمراه کننده میآن  ا
  

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗           ∗ 
  : اخالق قدرت
های وابسته به قدرت پرداختيم که شاید  آنقدر به بدی ،های قبلی در بخش

يم بهترین شيوه زندگی آن يگرفتن این نتيجه پرهيزکارانه طبيعی باشد که بگو
نظر  ری بر دیگران صرفگذاأثيراست که از هرگونه تالش برای کسب قدرت و ت

جویان  واقعيت این است که همه عارفان، صالحان و صلحکنيم، اما 
اند و به  دست شسته) یعنی اجبار(هم فقط از نوع خاصی از قدرت 

اند چرا که در غير این  مجهز بوده) یعنی اقناع(نوع دیگری از قدرت 
ان را تحت توانستند آراء و عقاید خود را اظهار کنند و دیگر صورت نمی

  . ثير خود قرار دهندأت
ترین معنای کلمه، یعنی ميل به پدید آوردن آثار  در وسيع ، عشق به قدرت

از (همه کسانی که در صدد اثرگذاری هستند مورد نظر در دیگران، لذا 
هم باید قدرتمند باشند، اما فرق بزرگی است )  جمله انبياء و عارفان

وسيله و آرزوی دستيابی به  ميان آرزوی داشتن قدرت به عنوان
  . قدرت به عنوان هدف
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خواهد اکتشاف یا ابداعی داشته باشد، یا ماشينی را  هرکسی که می
اند آشتی دهد  کنون با یکدیگر دشمن بودهيی را که تااختراع کند و یا گروهها

  . نياز به قدرت دارد
فته شود زور چيز بسيار خطرناکی است و هرگاه مقدار زیادی از آن بکار گر

احتمال غالب این است که پيش از پایان مجادله، دیگر نشانی از هدف خوب 
پذیر  اصلی باقی نمانده باشد، اما وجود جوامع متمدن بدون مقداری زور امکان

نيست، زیرا هميشه جنایتکاران و مردمان ضداجتماعی وجود دارند که اگر آنها 
هرجا . گردانند ج و توحش باز میومر زودی جامعه را به هرجه را مهار نکنيم ب

که به کار بردن زور امری ناگزیر باشد باید آن را به دست مقام قانونی و 
  . چنانچه در قانون بيان شده است بکار بریم ،برحسب اراده جامعه
وضعيت اخالقی  ،هيچ چيز مانند افزایش ثروت: و سخن آخر اين آه

مانند کاهش  چيز برد و هيچ باالتر نمی ،جامعه را در استفاده از قدرت
  ■ .کند این وضعيت را بدتر نمی) فقر(ثروت 


