نوشته از پوهندوی عبد السمیع روشنگر

ی
فلسف ماکیاویل
در البالی اندیشه های سیایس-
در دوران تحصیل ی
زمان در البالی اندیشه های سیایس -ی
فلسف ،به نظریات ماکیاویل رس خوردم ،پنداشتم که
ی
ر
بیشت در زمینه
او از زمره ی بدبینان( ) Pessimistهااست و افکارش چنگ به دل نه یم زند؛ ویل بعدا" که
آگیه پیدانمودم در یافتم که دیدگاه های موصوف ،ژرفا و پهنای ر
گستده تری از تصورات اولیه ی من داشت...
ن  .ب.ماکیاویل( ، )۱۴۶۹-۱۵۳۷( ) Nicolo Bernardo Machiavelliشاعر ،مورخ،نمایشنامه نویس و
شهت ،ر ی
بی سده های  ۱۵و  ۱۶میالدی در ایتالیا یم زیست.
فیلسوف ر
نیکولو ماکیاویل در سال ،۱۵۱۳اثر مشهورش را به نام :
" شهریار/زمام دار" ( ,) princeبه رشته ی تحریر در آورد و برای آن که شغیل پیدا کند آن را به شهزاده ی
ری
نخستی بار در اثرش روش ها و کار کرد
میدیچ(،) Lorenzo Mediciپیشکش نمود و برای
ایتالوی لورنزو
ی
ی
دستیان و حفظ قدرت ارائه نمود ،که کامال تازگ داشت..
هان را برای
ی
ی
ی
چتی بیش از  ۱۰۰صفحه است که برای بار نخست در سال () ۱۳۳۲به فاریس
و
فصل
۲۷
شامل
ماکیاویل
اثر
ر
برگردان شده است.
ماکیاویل در اثر مشهورش برای بار نخست به نگارش دو اصل مهم پرداخت:
اوال او باطرح نظره ی سیایس دولت"اقتدار گرا "( ،)Totalitarian Governmentکه بعد ها در اروپا
طرفدار یان کسب نمود،از اندیشه های کالسیک در فلسفه ی سیایس غرب آن زمان گسست پیدا نمود...
ثانیا بر خالف افالطون و ارسطو که اخالق را مقدم بر سیاست میدانستند ،وی آن را در چارچوب سیاست در
آورد و اساس اخالقیات حاکم تا آن زمان را واژگون ساخت..
دستیان به قدرت یم داند و درنتیجه کاربرد هر کارکردی را
ماکیاویل در کتاب شهریار هدف هرعمل سیایس را
ی
پیشتد هدف  ،مجاز یم شمارد ..به نظر او زمامدار نه باید از ررسارت و اعمال خشونت به ترسد ،
به خاطر
ی
ی
مناف اخالق ،ررسف و عدالت رنتی
ر
بلکه به خاطر نیل به قدرت و تحکیم بقای آن مجاز است به شیوه های حت
متوسل شود..
دساتیی است که به نام موارد ده گانه شهرت دارد که به خاطر
ماکیاولیسم مجموعه ی از روش ها و
ر
اجتناب از به درازا کشیدن مطلب از رشح آن انرصاف یم ورزیم ..
ر
اگر از بخش دولت " اقتدارگرا "بگذریم ،اندیشه های ماکیاویل به خاطر ینف اصول اخالف و حمایت از حکومت
غت قابل پذیرش پنداشته یم شود ویل جالب این جاست که بعد از سالیان دراز این نظریات
های فاسد ،مردود و ر
ی
متان متفاوت ،کماکان رایج ،رونق و مورد استفاده
افیان مختلفه ،با ر
در جغرافیا های سیایس و سیاستهای جغر ی
گتد...
قرار یم ر
ر
بیشت به منابع زیر مراجعه شود:
به غرض آگیه
- Wikipedia, The prince: New translation of Niccolò Machiavelli by Harvey Mansfield.

