
 
 

گرننوشته از پوهندوی عبد السمیع روش  
 
 

فلسفی ماکیاویل-در البالی اندیشه های سیایس  
 
، به نظریات ماکیاویل رس خوردم، پنداشتم که -در دوران تحصیل زمانی در البالی اندیشه های سیایس فلسفی

 به دل نه یم زند؛ ویل بعدا" که بیشتر در زمینه  Pessimistاو از زمره ی بدبینان)
ی

( هااست و افکارش چنگ
ده تری از تصورات اولیه ی من داشت...   آگیه پیدانمودم در یافتم که دیدگاه های موصوف، ژرفا و پهنای گستر

( ، شاعر، مورخ،نمایشنامه نویس و ۱۴۶۹-۱۵۳۷) ( Nicolo Bernardo Machiavelliن . ب.ماکیاویل)
ی سده های فیل ، بیر  میالدی در ایتالیا یم زیست.  ۱۶و  ۱۵سوف شهتر

 

 ،اثر مشهورش را به نام : ۱۵۱۳نیکولو ماکیاویل در سال 
 

(, به رشته ی تحریر در آورد و برای آن که شغیل پیدا کند آن را به شهزاده ی  prince" شهریار/زمام دار" )
( ی بار در اثرش روش ها و کار کرد  (،پیشکش نمود  Lorenzo Mediciایتالوی لورنزو میدیچی و برای نخستیر

 داشت.. 
ی

 هانی را برای دستیانی و حفظ قدرت ارائه نمود ،که کامال تازگ
ی بیش از  ۲۷اثر ماکیاویل شامل  ی (به فاریس  ۱۳۳۲صفحه است که برای بار نخست در سال ) ۱۰۰فصل و چتر

 برگردان شده است. 
 به نگارش دو اصل مهم پرداخت: ماکیاویل در اثر مشهورش برای بار نخست 

(، که بعد ها در اروپا Totalitarian Governmentاوال او باطرح نظره ی سیایس دولت"اقتدار گرا ") 
 کسب نمود،از اندیشه های کالسیک در فلسفه ی سیایس غرب آن زمان گسست پیدا نمود...   طرفدارانی 

 
مقدم بر سیاست میدانستند، وی آن را در چارچوب سیاست در ثانیا بر خالف افالطون و ارسطو که اخالق را 

 آورد و اساس اخالقیات حاکم تا آن زمان را واژگون ساخت.. 
ماکیاویل در کتاب شهریار هدف هرعمل سیایس را دستیانی به قدرت یم داند و درنتیجه کاربرد هر کارکردی را 

د هدف ، مجاز یم شمارد.. به نظر او زمام ارت و اعمال خشونت به ترسد ، به خاطر پیشتی دار نه باید از رسر
ی  ف و عدالت نتر  اخالق، رسر

ی
بلکه به خاطر نیل به قدرت و تحکیم بقای آن مجاز است به شیوه های حتر مناف

 متوسل شود.. 
ی است که به نام موارد ده گانه شهرت دارد که به خاطر  ماکیاولیسم مجموعه ی از روش ها و دساتیر

ح آن انرصاف یم ورزیم .. اجتناب از به در   ازا کشیدن مطلب از شر
 و حمایت از حکومت 

ر
اگر از بخش دولت " اقتدار گرا "بگذریم، اندیشه های ماکیاویل به خاطر نفی اصول اخالف

های فاسد، مردود و غتر قابل پذیرش پنداشته یم شود ویل جالب این جاست که بعد از سالیان دراز این نظریات 
ان متفاوت، کماکان رایج، رونق و مورد استفاده سیایس و سیاست در جغرافیا های ی های جغرافیانی مختلفه، با متر

د...   قرار یم گتر
 

  به غرض آگیه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود: 
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