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 دهیچک

هاا  براشت پیامدهای قدرت، کارکردهای قدرت، جامعه هست و سیاست و مهمترین مفهوم در قدرت     

هاای  رساد بییاین به نظرمی علم سیاست از اهمیت زیادی برخوردار است. اندیشه و همگی در از قدرت،

نظام سیاسای  از آنها به سیاست وهر یک  گوناگونی از سوی اندیشمندان درباب قدرت ارائه شده است و

 مختلا  از یهاا برداشت نیب یاست که چه نسیت نیپژوهش ا نیا یوال اصلس شود. متفاوبی منجر می

مدرن از  برداشت دموکرابیک و ن است کهآپژوهش  یاصل هیوجود دارد؟ فرض یبحقق دموکراس قدرت و

باه  خصی گرایاناه ماکیااو ی از قادرت وبرداشت ش قدرت، برکییی از برداشت فضیلت گرایانه افلاطون و

ای چنادان  قدرت در بصور عمومی پدیدهدهد که  های پژوهش نشان می ویژه قدرت سیاسی هست یافته

ست کاه باد یاا نیشود. و ی قدرت اساسا دارای ذابی  ست بلکه بیشتر امری شیطانی بلقی مینیمطلوب 

 هام مای بواند مخرب باشد و نتیجه هم میقدرت دارای ذات نیست در چون رسد  به نظر می خوب باشد

شاود.  غایتی است که بر آن متربا  مای ،کند آن بدل می را به این یا قدرت آن چهو  بواند سازنده باشد

 ای بسیار مهم است که کمتار باه اما هر چه باشد قدرت بسیار مهم هست چه خوب چه بد قدرت پدیده

این معناست که اندیشمندان برای قدرت چه غاایتی  آن می اندیشیم. یک نوع اندیشیدن به قدرت درک

به طور کلی برامار سیاسات  نها از ابعاد مختل  چه باثیری براین مفهوم وآاین بصور  اند و را متصور شده

 این بصورات آنها خوش بینانه بوده است یا بدبینانه؟ داشته است و

 هاکلید واژه
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 مقدمه

سرو کار داشته باشیم با کارکرد وغایت واهمیت  قدرت در این مقا ه بیش از آن که با بعاری     

 به عنوان دارنده وآن سروکارداریم؟ هر یک از اندیشمندان مذکور چه غایتی را برای دو ت 

را ازم برای بحقق این غایت چه میزان قدرت  و رده اندکقدرت سیاسی مترب  اعمال کننده ی 

جتماعی چیست وهر کدام در جامعه وبحو ات ا وپیامد هر یک از دیدگاه های فوق می دانند

ت که هر کدام از این این اس اصلی پژوهش از قدرت استوار هستند؟ مسا ه برچه فهمی

 آنانتظار دارند که صاح  قدرت واز  متصور هستندو چه غایتی را برای قدرت اندیشمندان 

دارند چگونه موج  شده است که هر کدام از این  ی که از قدرتبرداشت و زدغایت را محقق سا

ها دارای چه  اندیشمندان به چنین بصوری از غایت قدرت برسند و هریک از این نگرش

قدرت که  از این حیث کار چندانی در مورد بعاری  بنابر این، خطاهای روش شناختی هستند؟

قدرت را به بوانایی واداشتن دیگران به اطاعت  ود دارد وبقرییا نوعی اجماع نسیی درآانها وج

اند کار نخواهیم داشت واین بحث در جاهای مختل  انجام شده است)استیون  بعری  کرده

بسط بحلیل غا   در این مقا ه  بحث با جایی رجوع می کنیم که به به این ( و9631 ، وکس

باریخی مختلفی را که منجر  ت فلسفی وبنابر این هدف پژوهش این هست که ملاحظا بیاید که

هریک  نیز خاستگاه و آناهمیت  حدود و قدرت، میزان ،غایت قدرت به برداشت های مختل  از

ضرورت پژوهش ناشی از این معناست که هنوز در پژوهش های  .مورد بررسی قرار دهدرا  شده

منجر به باسیس نظام  بواند سیاسی به این موضوع پراخته نشده است که بصوری از قدرت می

برخلاف  ماکیاو ی باشد و سیاسی ودو ت دموکرابیک شود که برکییی از برداشت افلاطون و

بواند  هیچ کدام از اینها به بنهایی نمی برداشت طرفداران هر یک از این نحله های فکر سیاسی،

 به دو ت دموکرابیک بیانجامند.

 

 پیشینه پژوهش: 

زیادی  های پژوهش ماکیاو ی های افلاطون و نیز در مورد اندیشه آن ومفهوم  مورد قدرت و در    

ارائه رویکرد  مورد مقایسه دیدگاه افلاطون وماکیاول در مورد قدرت و انجام شده است و ی در

با این حال به برخی از برداشت هایی که در  .دو برداشت کار چندانی وجود ندارداین  برکییی از

داریوش آشوری در مقا ه  ران این اندیشمندان وجود دارد، می پردازیم.اردوگاه هر یک از طرفد
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مور در مورد اندیشه ماکیاو ی و درنیمچه  بامس و ماکیاو لی: مدرن جهان   آور  پیام ای  به نام دو

 مقایسه ای با افلاطون می نویسد:

افلاطونی و داوری   پذیر، که از دیدگاه  متافیزیکی ماکیاو لی به جای  گریز از جهان  حس     

های  مجرّد در عا م  عقلانی  آید، به جای  روی آوردن به ایدهاخلاقی  آن عا م  پست به شمار می

اخلاق   گونگی  کارکرد  بافی، به چهناب، به جای  نوشتن  اندرزنامه برای  اخلاق  سیاسی و کلیّات

ی  آدمیان، در همه طییعی را کمابیش آن اخلاق   های  نگرد که ریشهمی واقعیّت  سیاسی در طییعی

گوید و بیند. و آنگاه که اندرزی میها، میخوییها با درندههای  گوناگون  خودخواهیبه شکل

 (74 :9619 )آشوری،.ی  همان بودن گری ستدهد نیز بر پایههشداری می

ست که به نوعی از این برداشت از ماکیاو ی برداشت غا   در بین بسیاری از اندیشمندان ه     

کند که  مهم غفلت می ماکیاو ی دفاع می کنند درحا ی که این برداشت از یک امر بسیار

بدین معنا که اگر هم ماکیاو ی با  ماکیاو ی بین برداشت علمی وبوصیه هنجاری خلط می کند،

این  مشاهده عینی به این درک رسیده که بمام حاکمان براساس بزویر به قدرت می رسند،

مینایی برای بوصیه هنجاری باشد که پس باید در سیاست همین گونه  یافته هرگز نمی بواند

 و ی اغل  به این خلط بوجه نمی شود.  بود.

 احمد خا قی در مقا ه ای با عنوان بررسی متن گرایانه  فلسفه سیاسی افلاطون در مورد     

بکیه بر مقدمابی  با با بوجه و گفتار سیاسی افلاطون :اندیشه سیاسی افلاطون معتقد هست

فلسفی بدوین شده است که باید از اندیشه سیاسی محض که به معنای مدرن در غرب شکل 

پردازد، متمایز انگاشته  می قدرت به ماهیت سیاست و گرفته است وفارغ از بحث فلسفی،

ات دانش به عقیده افلاطون ،موضوع»( همچنین می نویسد که 518 :9616 ،و پرن خا قی«)شود

( 513برخلاف موضوعات مربوط به عقیده ،باید حقیقی وبغییر ناپذیر باشند،)امور معقول()همان: 

فیلسوف شاه با قدربی که برای اجرای عدا ت د »براساس این برداشت به این نتیجه می رسد که

ن را بر گرده شهروندا -خود خواهانه ای-هر خواسته د خواهی ربازوان خویش دارد،می بواند

عدا ت فی  با خرد خویش وعصمت برآمده از آن بتواند حتی اگر فیلسوف حاکم،... کند، سوار

نفسه را بشناسد،هیچ ضمانتی برای این که شهروندان عدا ت فی نفسه یا بعری  فیلسوف از آن 

زیرا آن ها انسان هایی هستندکه عادل واقعی را ظا م وظا م واقعی  را صحیح بدانند وجود ندارد،

( در واقع اینجاست که نگرش بسیار آرمان گرایانه افلاطون 109 )همان:_«عادل می دانستند را

در حا ی که نویسنده  (608: 9658 سر از عدا ت بوبا یتر به بعییر کارل پوپردر می آورد)پوپر،
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آثار خویش حاکم  از آنجایی که افلاطون در هیچ کدام از»بدون بوجه به این واقعیت می نویسد 

نمی –حتی رسیدن به عدا ت -انی را مجاز به کاربرد زور برای رسیدن به اهداف خودآرم

در حا ی که  (109 :9616و پرن،  داند،نمی بوان او را فیلسوف جامعه ای بسته دانست)خا قی

به بعییر خود نویسند افلاطون از همان اول با این قید که فیلسوف حاکم عادل واقعی است 

دیگر به عیارت  او هر کاری کند دیگر غیرعاد انه بلقی نخواهد شد، و بکلی  را معلوم کرده

در واقع مقا ه حاضر به نوعی هر سه  نه پسینی. ملاک افلاطون برای عدا ت پیشینی است و

 رد رویکرد فوق را مورد نقد قرار می دهد از یک سو برداشت یکسره آرمان گرایانه از افلاطون را

در عین حال برداشت پوپر  ماکیاو ی را نیز مورد نقد قرار می دهد و زنگرش جانیدارانه ا کرده و

بلکه به نوعی به دنیال بلفیقی از این دیدگاه هاست و و این که به  را هم یکسره نمی پذیرد،

 دیدگاه پوپر نزدیک بر هست.

 

 تعریف قدرت

به ویژه اندیشه واثرگذار برین مفاهیم در علوم سیاسی  فهوم قدرت یکی از اساسی برینم     

که برخی از پژوهشگران علوم سیاسی، سیاست را دانش های سیاسی جدید است به گوناگونی 

و برخی دیگر آن را هسته ی مرکزی و محوری و گاه به  9آن دانسته اند. حفظ قدرت و کس  و

ت می در میان ملت را میارزه برای قدر سیاست دانسته اند. مورگنتا سیاستابه  پاراداریم در ثم

، کلید فهم مسایل سیاسی است)عا م داند و اعتقاد دارند که شناخت درست میارزه برای قدرت

9646: 55) 

 ،جتماعیا ،که قدرت دارای ابعاد روانشناختی دهد نشان می نگرش های گوناگون به قدرت     

ر به اقتصادی وسیاسی هست و این ابعاد به صورت در هم بنیده ای هم در بحلیل قدرت وهم د

بنابر این هرگز نمی بوان بدون بوجه به ویژگی های روانی  کار بردن قدرت باثیر گذار هستند.

است  قدرت سیاسى نمود قدرت انسان در سطح جامعه صاحیان قدرت رفتار آنان را درک کرد.

این بعد از  به آن پرداخته می شود. وجه سیاسی قدرت، مد نظر است و نیز در این نوشتار و
                                                                 

دانش هدف مطالعه همین فرایند کسب قدرت است نه خود  البته در این معنا سیاست علم  نیست بلکه مهارت است. در1 1 

دو کارکرد مبارزه برای  تواند پیامدهای روش شناختی مهمی داشته باشد و خلط این دو مفهوم می فرایند کسب قدرت.

شود که بی طرفی علمی در مطالعه سیاست به چالش  خود این خلط موجب می این مبارزه خلط کند و قدرت را با مطالعه

 کشیده شود.
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 .بامل هست علم سیاست قابل بحث و اندیشه سیاسی و ،جامعه شناسی سیاسی از دیدقدرت 

کدام چه  هر و غایت قدرت وجود دارد؟ مینا و از معنا و یچه برداشت های این هست که مسا ه

و زمان و ساختار اجتماعی،  کانم حس  متغیرهایی چونارد؟از این حیث بره دپیامدی در جامع

جتماعی، عامه در رابطه بین رهیران سیاسی و ا و ی داردای  پیچیده متفاوت و مظاهر قدرت

یک رابطه فرمانیر و فرمانیردار دید، که در آن  در چارچوببوان  می ،مردم و متن اجتماع

اندیشه  و در فلسفه (.67: 9634 ،)راسلکند زندگی میفرمانیردار مطابق قواعد و قوانین دیگران 

مطرح برداشت وبلقی از قدرت وغایت  دونماینده او ی به عنوان سیاسی نام افلاطون و ماکیی 

های  بوان در برداشت معاصری از قدرت را می و بعری  جدید ها روایت و ه اند در کنار اینبود

ها برای قدرت غایت متمایزی را در نظر می  که هریک از این برداشت دمکرانیک  مشاهده کرد

در  پرداخته شود. ها از قدرت ه صورت اجمال به این روایتگردد ب سعی میدر این مقا ه  گیرند

گرایی را در  کنیم که اساسا بعری  عین حال در این جا به میزانی با دیدگاه پوپر همراهی می

 :نویسد می علوم انسانی آفتی می داند و

های  ما نمی بوانیم بعریفی ماهیت شناسانه)بعری  بر اساس چیستی اشیا( از پدیده     

تماعی داشته باشیم چون بر سر ماهیتها امکان بفاهم نیست و این روش باکنون نتیجه ای در اج

بر نداشته است و بحثهای انجام شده به بعاری  مسلم و واضحی از مثلا قدرت، دموکراسی و... 

پرسش درباره چیستی اشیا و مقو ات، موضع   دارد که ما باید به جای نیانجامیده است. او اعتقاد

تار و شرایط اشیا و مقو ات را بررسی کنیم و آنها را صرفا با نمادها و برچسیهای اختصاری رف

-37: 9644 )پوپر،معرفی کنیم باراه پیشرفت علمی هموار شود)نوعی اصا ت بسمیه گرایانه(.

38). 

 

 افلاطوننگاه  قدرت در

ر کتاب جمهور بییین افلاطون بنیان گذار فلسفه سیاسی است. با این که هدف اصلی وی د     

این کتاب وجود دارد که بیشتر با  در ت هست و ی بحث مفصلی درباره قدرتفلسفی از عدا 

واقع هدف افلاطون ارائه دیدگاهی درباب سیاست هست که  در میحث غایت قدرت پیوند دارد.

 جامعه امور اداره در فلسفی دیدگاه وجود  زوم بر افلاطون که به بهترین دو ت بیانجامد. باکیدی

. هست سیاست برای ثابت پایگاهی یافتن برای وی ذهنی وجوی جست همین از ناشی دارد

افلاطون این  است. معرفت کس  و فضیلت جاستجوی در افلاطون فالسفی دستگاه در انسان
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باه ا یته  نظریه متافیزیکی خود درباب سیاست را ارائه کرد. عا م مُثُل یافت و راساس ثابت را د

 فالسفی قل  عاقلانیت جاهان سانتی و دساتگاه در نوعی مرکزیت یر آیزایا بر ین،بعی

هماهنگی  کند؛می امور را هدایت و بمشیت غییی، وجود داشت و آن این بود که دست کالاسیک

جویی صرفا بمرین فضیلت در معاد ات و بربییات هستی وجود داشت زندگی سیاسی، و نظم

این فضیلت جویی انسان فقط در شهر امکان  رفت.و کمال به شمار می برای نیل به سعادت

 .تدانسمی را ذابا ماوجودی سیاسی و اجتماعی انسان افلاطون بحقق داشت از همین روی

چیزی جز بحقق همین فضیلت وسعادت انسان  اس برای افلاطون غایت قدرت سیاسیبراین اس

ایجاد فضیلت است و این فضیلت بحقق نمی  سیاست، هدف فلسفه ودر نظریه افلاطونی  نیست.

 اصو ی باشد خدمت در سیاسی افلاطون باید اندیشه در دو تی قدرت بابد مگر با استقرار عدا ت.

 سعادت و فضیلت به رسیدن آن و اخلاقی خود بدانها پرداخته است و فلسفی اندیشه وی در که

 .است وی نظر مورد

سوال این  هرا به صورت اجتناب ناپذیری به دیکتابوری می انجامد.این برداشت از قدرت ظا     

 دیدگاه هست که با وجود این که نیت افلاطون خیر هست چگونه این ابفاق قابل بوجیه هست؟

 است ای وسیله دو ت و قدرت و است هنجاری و گرایانه آرمان دیدگاه یک قدرت به افلاطون

 متکی کند می مطرح خود سیاسی اندیشه در افلاطون که دو تی قدرت. ها آرمان این بحقق برای

 اخلاقی و فلسفی اندیشه در که است اصو ی خدمت در قدرت این و است بندی طیقه ثیات بر

 قدرت به افلاطون دیدگاه. است وی نظر مورد سعادت و فضیلت به رسیدن آن و دارد وجود وی

 این بحقق برای است ای وسیله  تدو و قدرت و است هنجاری و گرایانه آرمان دیدگاه یک

بندی اجتماعی و بفکیک وظای  و  پردازد بر پایه طیقه .عدا تی که افلاطون بدان میها آرمان

ثابت ماندن آن است. افلاطون با ایده اش به عنوان یک ا گو و نیز یه حمایت او یه میخواهد 

و بیاهی و دور شدن از آن افلاطون حرکت را باید فساد  جامعه را به سوی آن رهنمون سازد.

دانست و سعی داشت با ارائه راهکار مدینه فاضله به رهیریت فیلسوفان عا م و  ا گو عامل می

قادر به مشاهده مثل )که گفتیم میتوان جایگاه آن را در ذهن فیلسوفان دانست( در برابر این 

ر اینجا به بفاوبی تیوس دکلرغم شیاهت های بزرگ میان افلاطون و هرا هبیاهی می بایست ب

را میتوان به یاری  قانون سرنوشت و یا قانون انحطاط . افلاطون معتقد بود کههم بر میخوریم

 (75: 9619 ،شکست )پوپر آدمی که متکی بر عقل انسان باشد اراده اخلاقی
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 امتزاجازوی جامعه را به بصویر میکشد که حدود وثغور داخلی آن باید  کاملارعایت گردد و      

، مس و بشییه کردن ماهیت و یری به عمل آید. بمثیل عناصر طلا، نقرهجلوگ طیقات در آن

 .جوهر هر طیقه به آنها در این راستا است

 

 1ماکیاولیقدرت درنگاه 

باحث سایاسی باه استقرار مدینهء فاضله و  با مافسران ماسیحی آناان، و ارسطو از افلاطون     

های فاضله اعتقاد اما ماکیا و ی که نه به مدینه عادت بوجه دارد.هدایت انسان به فضیلت و س

 بواند بصور کند ماوضوع بحث سیاسی رادر آغاز و انجام آفرینش می را «عصر زرینی» دارد و نه

 طیاطیایی،).داردطور موثری در جامعه وجود  که به دهد می قرارسایاسی  نیروهای طهحقیقت راب

9633 :66) 

یادی با هم متفاوت زندیشه سیاسی با دو ماکیاو ی مواجه هستیم که این دو با حد ما در ا     

ماکیاو ی مندرج در گفتار ها وماکیاو ی مندرج در شهریار.در خصوص قدرت در این دو  د،ستنه

 ماکیاو ی این بیان می بواند وجه مشتر ک باشد:

باأسیس عالم سیاستی بر مینای  باا که سیاسی ماکیاو ی این بود مسئله اساسی اندیشه     

ماکیاو ی بود  روش با .رابطه نماید طعق ،های سیاسی معطوف به فضایلبحلیل قدرت، با فلسفه

برین خود را به مانطق ناوین قدرت سیاسی داد که اساسی جای های فاضلهکه منطق مدینه

مرکز بحلیل ماکیاو ی قرار ( پس فهم قدرت در 91 همان،جدید است. ) سیاسی مشکل اندیشهء

بسیار  پرسش دو های سیاسی از عهد باستان با امروز موسکا در کتاب باریخ عقاید و مکت  دارد.

آیا ماکیاو ی پایاه گاذار حقیقی علوم » نماید:مهم دربارهء اندیشه سیاسی ماکیاو ی طرح می

)گائتانا  «ه وجود آورده است؟]کذا[بآیا ماکیاو ی یاک هانر سایاست» و اینکه: «سیاسی بود؟

 .( این بیشتر ماکیاو ی گفتارهاست965-964: 9637 موسکا،

                                                                 

 مشاهده بتوان را شخصیتی کمتر شاید. است ایتالیا فلورانس 1641 متولد ایتالیایی اندیشمند ماکیاولی برناردو دی نیکولو1 

 ستمگری و گرایی اقتدار حامی را وی برخی. باشد داشته وجود متناقص چنین این های برداشت وی ی درباره که کرد

 جا به آثار ترین مشهور از یکی که شهریار کتاب. دانند می طلب آزادی و خواه جمهوری یک را وی برخی و مدیچی خاندان

 آن در که تابک آخر قسمت مشاهده با مقابل در شودو می عنوان وی از اول برداشت از مدرکی عنوان به است وی از مانده

 خواهی جمهوری تمایل قوت به آن در که را گفتارها کتاب اعظم قسمت و جسته تمسک ایتالیا ناسیونالیسم به حدت با

 .داد قرار پذیرش مورد در را وی از دوم برداشت میتوان( 416 :1811 رامین،) است کرده بیان را خویش
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 و اما آنچه وی را طی سا یان دراز باکنون مشهور و خاص و عام ساخته همان برداشت     

بوان ا گوی مناسیی برای  می را در کتاب شهریار بوده است. کتاب شهریار دیدگاه منفی وی

ریان از بوان بیان ع ت و جامعه در آن مقطع زمانی دانست این کتاب را میبررسی روابط قدر

، فرانسیس بیکن  در مورد وی می گوید ما به کسانی چون ماکیاو ی آنچه وجود دارد بلقی کرد

دهد نه آن  شان مینمدیونیم که جهان سیاست و رهیران آن را آن طوری که هست به ما 

ین بعییری درمورد وی دارد .این نوع نگاه به ماکیاول از این راسل هم چن طوری که باید باشند.

هم   حیث درست است که او به واقع بنیانگذار نگرش علمی به سیاست هست هم در گفتار ها و

 9.شهریار در

دو تی که هم  ه و آگاهی های خود در خلال خدمتبا استفاده از بجرب شهریار وی در  کتاب     

بود استفاده نمودند و با استفاده از نمونه های باریخی   ح روابط خارجیامور داخل و هم سطودر 

و فرابر از آن که در کتاب شهریار و چه کتاب گفتارها مشحون از بوضیحات دقیق از حیله های 

او همچون سزار پورژیا است ها و کامیابیها و خطاهای حکمرانان معاصر  جنگی و سیاست

آنچه وی از پردازد بصویری است از  ر کتاب شهریار بدان می( آنچه وی د843: 9655)رامین، 

بحقیقات بدست آورده است. روش مشاهده گرایانه وی در این کتاب  دنیا درطول عمر و طی 

است . دسته بندی های وی از انواع حکومت ها منابع مشروعیت یابی آنها و نحوه  دکاملا مشهو

 می رود. حفظ  آنها یک نگاه جامعه شناسانه به شمار

بوجه قرارگیرد.     زمان خاص زندگانی وی موردبایست در قا  اندیشه سیاسی وی می     

کلمات به کار یعنی د ا ت  ،ا منوط به فهم معنای گفتاری آنهابخشی ازفهم معنای این اندرزه"

تر که ضرورت دارد انجام شود این است که منظور اما مسئله مهم .برده شده در آن است

در قرون وسطی  (53: 9649 ، ی از این ایده چیست ووی چرا آن را نوشته است)اسکینرماکیاو

بفکر غا   بر مینای بفوق کلیسا بر سرنوشت انسان به واسطه مشروعیت ا هی قرار دارد. پاپ در 

، روح وی به شمار میرود و بدن خاکی مانع برای یند خداوند است حقیقت وجود انسانرم نما

با خداوند و بمام سعی و بلاش وی برای بعا ی و آمرزش روح انسان در نزد  اربیاط کامل وی

خداوند است. برای رسیدن به این هدف همه چیز می بایست در حدی مورد استفاده قرار گیرند 

در دوران  که صدمه ای به آن وارد نکنند و سیاست و حکومت وظیفه این فهم را بر عهده دارد.

                                                                 

 بیر دقیق تر این است که او نگرش متافیزیکی به قدرت را زایل کرد.شاید تع البته این برداشت دوراز مسامحه هم نیست،1 
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ها  ه روابط انسانگیرد. نحو در محور بوجه اصلی قرار می یابد و انسان یاین جهت بغییر م رنسانس

گر  ، رشد عقل مشاهدهها قرار گرفته و بفکر فردی بلاش های طییعی و مادی ملاکبا یکدیگر نیاز

گیرد و بعری  جدیدی از اخلاق  و استفاده از منابع جهان در خدمت انسان هدف کار قرار می

 شود. یجایگزین بعاری  قیلی م

ماکیاو ی در این دوران می زیست و  اجرم بحت باثیر این بحو ات قرار داشته است و بعری      

وی از اخلاق نیز بر این مینا قرار داشته است.آنچه در کتاب شهریار از ماکیاو ی دیده می شود 

اق است. نگاهی مشاهده گرانه به اطراف خود با او ویت قرار دادن این بعری  از زندگی و اخل

باره ماهیت قدرت، چگونگی بدست آوردن و حفظ آنچه ماکیاو ی در کتاب شهریار بیانی است در

. با مطا عه کتاب شهریار دیدگاه ماکیاو ی را به قدرت را میتوان هدف و غایت داشتن آن دید آن

فظ . بوصیه هایی که وی به زمامداران درباره حرسیدن به آن باید آن را حفظ کرد که پس از

، گری و بیلیغات ه از بدبیر و حیلهو افراطی و استفاد قدرت می دهد پرهیز از زورمداری بی مورد

، شیکه منسجم امنیتی و نظامی همه و و سریع بودن، بقویت بنیه نظامی عدم بردید و ثابت قدم

ن برین شارحا صریح . ماکیاو ی یکی ازار داد که قدرت را باید حفظ نمودهمه براین مینا قر

هدف وسیله  را » یی را عنوان کننده روش غیر اخلاقماکیاو سیاست میتنی بر قدرت است. 

این بینش بقرییا از ابتدای خلقت انسان از دید برخی شناسند در حا ی که  می «کند بوجیه می

ریان و بدون بعارف نشان داده وجود داشته و بکار می رفته و ماکیاو ی فقط آن را به صورت ع

اه ماکیاو ی یک نگاه واقع گرا به قدرت یا اصل شمردن آن برای رسیدن به اهداف . نگاست

دنیوی است. همانطور که قیلا گفته شده ماکیاو ی را نیاید با ا گوی های اخلاق عصر حاضر 

. وی اندیشه سیاسی را بنیان رنسانس در آن بوجه داشت ان وسطی وسنجید و به باثیر دور

دوران قیل از خود متفاوت بود و فصل جدایی از مفهوم سیاست به گذاشت که با سنت سیاسی 

ای دیگر از معنای کلاسیک آن را شروع نمود. با بوجه به اینکه ماکیاول زندگی سیاسی را جلوه

با بوجه به نگاه اند چنین اندرزی که مرد خردمند )دپیکار اجتناب ناپذیر بشر در راه بقاء می

از هر گونه بلاش سیاسی پرهیز کند، را قیول ندارد و معتقد بود که از  ای که وجود دارد(بدبینانه

آیند و کسانیکه پای بند ملاحظات این پیکار اجتناب ناپذیر فقط بوانگران و زیرکان پیروز در می

 .اخلاقی باشند فرجامشان شکست است

 خصائص وجود ه بابار این اصل استوار است ک ،وی هابز بعد از و شناسی مااکیاو یانسان     

 جوییبواند مینای بأمل و چاارههایی است که میو باوانمندی هازماینه او صاح  ذابی آدمی،
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حایات جمعی را به صورت  گارچه به د یل داشتن امیال ناامحدود؛ این اناسان، قرار بگیرد.

اخلاق و  ایان بربی  با حاال، در عین .است پذیر و قابل بربیتاما انعطاف ،کندمی بهدید با قوه

بایست بأسیس شوند و بلکه ناهادهایی می و بفکر فالسفی مادینه فااضله ممکن نیست، موعظه

نفسه قدرت،فی از این حیث در اندیشه آنان .باا قادرت، آدمی را بحت بربیت خود مدنی سازند

بجارب بشری برای سیاست  بر بنیادی کاملا جدید میتنی اصا ت یافت و ماکیاو ی در این میان،

رایج زمان  وسطایی قرون سیاسی های ماسلط اندیشهاستوار ساخت و بوانست پرده از سانت

از این  یابد و حفظ و حراستکنار بزند. دو ت در اندیشه ماکیاو ی قدرت و قداستی بمام می

 دارد اگهداری آن اهتمامماکیاو ی به حافظ و ن .قادرت، بااید دغدغه اصلی هر سیاستمدار باشد

ماکیاو ی ضرورت دو ت را بسیار  ناظریه سایاسی هاستند. های اصلیحفظ قدرت از ویژگیو

مارا سر آن است "دهد. ناشان مای اجتماعی هایگزارشی از واقعیت ملموس و با ارایه عینی،

که به جای  پیاش کشم و بر آنم که ساخنی ساودمند از بهر آن کس که گوش شانوا دارد،

هایی ها و پادشاهیکاسان در بااب جمهوری .بسیاریباید به واقعیت روی کردخیا پردازی می

شکاف مایان زنادگی واقعی و زندگی آرمانی  اند.اند کاه هارگز در کاار نیودهخیا پردازی کرده

نابودی خاویش  راه پایستن، جای مان بفروشد بهرچانان اسات که هر گاه کسی واقعیت را به آ

 بخواهد در همه حال پرهایزگار بااشد در میان ایان هامه هر که گیرد.را در پیاش می

را  شهریاری بخواهد از این رو شهریاری که نااپرهیزگاری سرنوشتی جز ناکامی ناخواهد داشت.

 .ه کار بنددهای ناپرهیزکاری را بیاموزد و هر جا کاه نایاز باشد بباید شیوهاز ک  ندهد می

 اندیشه میاحث ز ماهمترینباه یاکی ا در این عایارت مااکیاو ی (45-1 :9657 ،)ماکیاو ی

و فضیلت و  سایاسی جادید در نهایت اجمال اشاره کرده است: دوران بحث در سیاست آرمانی

 یاطیایی،است. )ط کند باه سر آمدهیبعییر م «پردازی خیال»آن به و ی ازمدنی که ماکیا سعادت

9619 :997) 

قالمرو فضیلت و سعادت نیوده است و  ماکیاو ی قلمرو سیاست به هر حال،هارگز، نظر در     

و  شهر جا   بوجه است که هر بنیادگذاری باه دنایال قاتلی ممکن شده است.بنیان نکته این

 به بنیادگذاری رم :بر مسلخی استوار است که برادری خون برادر خاود را ریخته است مدینه

 رموس همزادش دست رومو وس انجام گرفت که با شیر گارگ با یده و دست به خاون بارادر

که در نظر مااکیاو ی بار شا وده  نااستواربوهم فضیلت  ( اخلاق،67: 9619 آ وده بود)طیاطیایی،

به همین د یل  تو درسا هرگز در قلمرو سیاست کارساز نایوده اسات و سعادت برآمده است،
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از ماکیاو ی اندیشهء سایاسی  .ماندبکیه نکند همواره ناکام می است که شهریاری که به زور

پردازد بلکه از دیدگاههای گوناگون فاضیلت و ساعادت به بحلیل امر سیاسی نمی هدیادگا

یک از آنها  هر به میدان پیکار سیاسی نظر کرده و استرابژی و باکتیک و شهریار ،سا ارانمردم

 بحلیلی بوان گفت که با ماکیاو بر مینای چانین استنیاطی از سیاست می کند.را باز می

 شودبدوین می گسست با اخلاق و در پیوند با جنگ و بحلیل استرابژیک آن در سیاسی

 یاک در باسط کااخ بلند اندیشهء سیاسی جدید در راهی گام اندیشمندان بزرگ سیاسی هر

فیشته و هگل از  روساو، اسپینوزا، در زیر گامهای استوار ماکیا و ی هموار شاده باود. که هادندن

ان باجلیل ناظریهء پرداز اند.و اندیشهء ژرف او با احترام فراوان یاد کرده و ینام پرآوازهء ماکیا 

 های آنان داردندیشهاز ماکیاو ی نشان از همسویی ا اسپینوزا، و روسو ،نوین بزرگ دموکراسی

 (65 ،همان)

فرادی مانند هگل بمرکز اقتدار گرایی که وی در آثار خود مطرح می کند در اندیشه های ا     

 آزادی را حل کند و و (آن داشت که بضاد بین قدرت )دو ت هگل سعی بر" نیز دیده میشود.

ست که هگل سخت طرفدار این رو ا از دو ت داده می شود و در این راه حل اصا ت به قدرت و

 (973: 9654 ،وینسنت).حکومت سلطنت ملی مشروطه بوده است

به وضوح مشاهده می شود در حا ی که به  دو اثر شهریار و گفتار دادن به قدرت در اصا ت     

اند. اندیشه های جمهوری خواهانه که در  ظاهر هر کدام آنها به مواردی جداگانه اختصاص یافته

بکیه بر قدرت  ای است که در کتاب شهریار با شود دارای همان خمیر مایه ه میگفتار ها دید

. شاید این موضوع را نوعی بقسیم بندی از حکومت به نوع فردی و شخصی پادشاهی وجود دارد

یات است. چگونگی و دیگر جمعی بعییر کرد هدف هر دوی آنها ایجاد یک حکومت مطلقه با ث

و حفظ قدرت و جلوگیری از دست دادن قدرت سه مقو ه ای  ، نگه داشتبدست آوردن قدرت

است که مورد بوجه قرار گرفته و به صورت واضح و روشن سعی بر بیین آنها دارد. ماکیاو ی در 

هر دو کتاب به نوعی میدا به دست آوردن قدرت را زور بعیین کرده و در شهریار حفظ و بداوم 

و در گفتار ها بر آزادی سیاسی و مشارکت شهروندان  آن را بر مینای بدبیر و حکومت شهریاری

خود رایی شهریار  همین روست که در شهریار بر قدرت و از در ادامه جامعه قرار داده است.

 باکید می کند:

شهریار نمی یابد گوش به سخن هیچکس سپارد و بر هر چه در آن قرار گرفته است پایدار »

 ( 950 :9655 ،ی)ماکیاو  «باشد و بررای خود استوار
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نگاه ماکیاو ی به قدرت و نفوذ آن در جامعه به صورت یک دو ت اقتدارگرا است و برای      

حفظ قدرت هر برفندی را قابل بصور میداند. نگاهی واقع گرایانه به دور از بمایلات آرمان 

ایانه سخن می .اما زمانی که ما از نگرش واقع گرایانه به سیاست درمقابل نگرش آرمان گرهگرایان

دو نوع برداشت از واقع گرایی  بنابر این بین .گوییم این به معنای بوجیه بی امان واقعیت نیست

یک برداشت واقع گرایانه از سیاست همان برداشت ماکیاو یایی است که  :قائل می شویمبفاوت 

 ایجاامعه ،ناهسر از بوجیه واقعیت در می آورد.اما در برداشت علمی از سیاست صاح  نظران

دانند و بازسازی را بخیّلی بیش نمی"انسان کامل"طلیند. که حکومتی مطلوب و مّیسر می کامل

 ها نه ابزار کهشمرند.نزد آنها حقیقت یکی نیست و انسانمی بارباد زدن گاره روح انسان را

این مکت ، معضل  در دو ت ماطلوب هام نه قّیم که خادم شهروندان است. .اندسایاست هدف

عدا ت  جمعی است. های فردی و مصا حباوازنی مایان خواست یافتن سیاسی اساسی اندیشهء

: 9654عیاس میلانی، اسات.) یق حکومت قاانون یاافتنیطر از سیاسی و اجتماعی هم بنها

همین  و این برداشت علمی از سیاست با برداشت ماکیاو ی به شدت متفاوت هست (919

 داشت است که مینای  برداشت دموکرابیک  از قدرت است. بر

 

  قدرت ودموکراسی 

باید مهار شده برداشت هم افلاطون وهم ماکیاو ی  برخلاف قدرت دراندیشه دموکرابیک     

از سوی  رحم باشد و بواند بی ماکیاو ی به ما نشان داده که قدرت با چه حدی می زیرا ،باشد

این گونه نیست که صرفا  اف برداشت ماکیاو ی همگانی است وغایت قدرت برخل هم دیگر

مربوط به شخص شهریارباشد و اصلا قدرت متعلق به شهریار نیست بلکه در دست او امانت 

این باید در خدمت جامعه باشد چون افلاطون به ما یاد داده که غایت قدرت نیک  هست بنابر

یاسی اش نتوانسته به این نیکی پای بند بماند. برای ماکیاو ی هست و و این که خود در طرح س

قدرت ابزار است : قدرت برای قدرت  وقدرت برای حفظ خود وقدرت برای افزایش قدرت.این 

 یبرداشت در منظری صرفاشخصی از قدرت معنا می یابد ونه بیشتر. با بوجه به اینکه ماکیاو 

معتقد بود که از می داند،اجتناب ناپذیر بشر در راه بقاء  ای دیگر از پیکارزندگی سیاسی را جلوه

آیند و کسانیکه پای بند ملاحظات این پیکار اجتناب ناپذیر فقط بوانگران و زیرکان پیروز در می

 اخلاقی باشند فرجامشان شکست است. این برداشت اوج نگرش صرفا شخصی به مقو ه مهم و

قدرت فقط با غایت  ،نه عمل طون ا یته در بئوری وای چون قدرت هست. اما برای افلا جمعی
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یابد حاکم به این د یل قدرت دارد که بیش از همه استحقاق معرفت را داراست  آن معنا می

وی از آن چه  در دست اوست صرفا برای  واین معرفت وی  را از خودپسندی دور نگه می دارد و

قدرت با معرفت وفضیلت پیوندی  رساندن جامعه به همان منیع معرفت بهره می برد پس

آن چیز ا یته بسیار مهم هست(  ناگسستنی می یابد. اما هر دو روایت از چیزی غافل هستند )و

بواند  یی میاماکیاول از این موضوع غافل هست که اصلا بدون جامعه واجتماع قدرت چه معن

راند  می حکومت تبرهوداشته باشد؟ ماکیاو ی فقط شهریار را می بیند انگار که شهریار بر 

 شیوه کند و غایت نهایی قدرت را به کلی فرا موش می گیرد و کلی از اخلاق فاصله می وانگهی به

ستمگران را به مثابه شیوه ی مقیول در سیاست معرفی می کند.آیا ما می پذیریم که در مورد 

بوده است و ی  در بین همگاندزدی همیشه  غ ووفری  و در دزدی هم همین گونه نظر بدهیم؟

کنیم؟ پس چگونه  پس چرا آنها را به کسی بوصیه نمی ی چه با آنها میاررزه می کنیم؟برا ما

در حدفاصل  ؟آن شیوه دفاع هم می کنند ای از عده ستمگران را بیان می کند و ماکیاو ی شیوه

راه ماکیاول  بین برداشت ماکیاو ی از قدرت با برداشت دموکرابیک از قدرت هابز راداریم.  هابز

را ادامه می دهد و ی هنوز به دموکراسی نرسیده است هابز قدرت را مطلق می داند و ی به 

به شرطی که برمینای آن قدرت که جامعه هست، پاییند  خدمت جامعه باشد و شرطی که در

 روانی  قدرت باکید دارد به زعم او باشد. ا یته ناگفته پیداست که هابز هم بر مینای شخصی و

و  هابز با  باصور خود  از اعامال این ناشی از برس هست. انسان همواره به دنیال قدرت هست و

آدمی، حرکت ماعطوف باه کنش انسان را در دستیابی باه قادرت به عنوان میل یا  حارکات

 از اندکی دهد که در میان همه آدمیان وجاود دارد و خااص گروهخواهش مورد بوجه قرار می

باه واساطه دور اندیشی و بلاش جهت  هااناسان ، زیراباشدان جاه طل  و آزماند نامیمرد

از  یکی" :گویدمی او در این باره آیند ابزارهای  ازم را به دست آورند.زنادگی بهتر در صدد برمی

پس  ناپذیری برای کس  قدربی و سیری مداوم بمایلات عمومی همه آدمیان را خواست و آرزوی

آن نیست  ، هموارهامر و علت این رسد.دانم که بنها باا مارگ به پایان میاز قادرت دیاگر مای

بواند از شادی فاعلی اسات، و یاا اینکه نمی که آدمی در آرزوی کس  شادی و  ذبی بیشتر

 ، بضمیناست بدون کس  قدرت بیشتر، قادرت فاعلی خاود را کاه  ازماه باهزیستی

های معطوف به ها، کنشانسان در (هابز با ذابی دانستن میل به قدرت965 :9653.)هابز، "کند

سلطه بر  ، افزایشنفس دهد، زیرا معتقد است  ازمه صایانتسلطه را نیز مورد بوجه قرار می

آن، صرفا به معنای سلطه  اجتماعی معنای دیگران است.نکته مهم آنکه به زعم هابز، قدرت در
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، ثاروت، شهوت، پیوند و خاوشی خیر ست، بلکه به عنوان مفهومی موسع، با مفاهیمی نظیرنی

 دارد.

به عیارت دیگرآن چه  چه چیزی یاد می گیرد؟ وهابز از ماکیاو ی در این اربیاط دموکراسی     

آن چیز بسیار مهم است: اهریمن نفس همیشه صاح   ماکیاو ی برای دموکراسی دارد چیست؟

رابهدید می کند ووی را به همان شیوه ای که ماکیاو ی بوصیه کرده، می کشاند  همان  قدرت

طور که برسی که هابز میگوید دامن حاکم را رها نمی کند او همواره دربرس به سر می برد 

دهد که .همان چیزی که  اشترنر در بحلیل جیاریت و  با دسته بندی انواع برس نشان می

هستند و در واقع بخش بزرگی از رفتار آنها ناشی از این نوع « هاجمیبرس ب»ان دچار رجیا

دشمن انگاری هر کس با ما »ر معتقد است اعتیاد به دشمن براشی و ایده نبرس است. اشپر

از سوی جیاران محصول برس عمیقی است که در وجود آنها نهفته است. او از قول « نیست

و بعد خودش به «. ته صفت شجاع باشد ا ا فرد جیاربواند شایسهر کس می»نویسد افلاطون می

دهد که این سخن افلاطون چقدر دقیق است. در واقع زییایی و با بحلیل روانشناختی نشان می

شود. و این رفتار در دهد که جیاریت ویژگی است که جایگزین فقدان شجاعت مینشان می

....( نمود دارد. اما وقتی احاد بوده  همه سطوح قدرت )پدر، معلم، رئیس اداره، پلیس محله و

کنند،  کنند و او را حمایت می های شخصیتاً جیار در عا م واقع با یکی از جیاران همراهی می

 .سازنداز او یک حاکم به بمام معنی دیکتابور می

ها شود و آنگاه بودهدهد که چگونه برس در طول زمان به نفرت بیدیل میر نشان میناشپر     

کنند با آنان را نابود کند. و بعد دوباره ای، جیاری را یاری میبرای ارضای حس نفربشان از عده

دار ها به علت نفرت از همین جیار، او را به کمک جیار دیگری به چوبهرسد که بودهزمانی می

 .ردپیش گی سپارند. پس باید  گامی برآن قدرت نهاد با هر گز نتواند را ه افراط را درمی

های  به کلی متفاوت هست چه برداشت ماکیاو ی زهای معمول ا این برداشت با برداشت پس     

بربراند راسل  مثیت به راسل می پردازم: منفی وچه برداشت های مثیت. ازبین برداشت های

داند که میتنی بر بجربیات خود او در زندگی فلسفه سیاسی ماکیاو ی را علمی و بجربی می

عینی امور است وی یک واقع  بجربی وی که بصورت مشاهده ت  ذا با بوجه به مینایسیاسی اس

ای از اخلاق و سیاست که پیش از وی ارسطو سیاست را به عنوان رشته مثلاً در بحث. گراست

معارف بشری از اخلاق جدا کرد، ماکیاو ی کوشیده نشان دهد که نه فقط از  حاظ علمی و 

 .و عینی نیز سیاست باید از اخلاق جدا دانست نظری بلکه از  حاظ علمی
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ی ما بواند مورد بحسین همهگوید: مقاصد ماکیاو ی چنان است که میراسل در ادامه می     

ی خشم ریاکارانی است که  نفرت دارند از اینکه کسی باشد و مقدار زیادی از بدنامی وی نتیجه

صداقتی سیاسی در هیچ زمان یا فکری در بیبدکاری را به صراحت بیان کند  ذا چنین صداقت 

کشور دیگری ممکن نیود مگر در یونان قدیم و در میان کسانیکه بعلیم و بربیت خود را مدیون 

های بین دو ت های کوچک که در ی سیاسی شان را مدیون جنگسوفسطائیان بودند و بجربه

این برداشت راسل فردی بود. انس ملازم سیاسی نیوغ یونان قدیم هم چون ایتا یای عصر رنس

نه دفاع مطلق  .نه در مورد سوفسطائیان درست هست این قضاوت وی چندا ن درست نیست

ای نیست که اندیشمندان سیاسی  اند بهانه زیرا این که شهریاران این گونه بوده وی از ماکیاو ی.

مندان انتظارمی زیرا از اندیشمندان بیش از بوجیه گری قدرب هم کار آنان را بوجیه کنند

 .واین همان چیزی است که دردموکراسی دنیال آن هستیم.رود

شگفت انگیزی که باید گفت این است که سیاست در غرب بعد از ماکیاو ی بر خلاف  نکته     

انتظاربه سمت اخلاق رفت وبر عکس دیدگاه غا   که در بین اندیشمندان وجود دارد سیاست 

 :آن می داند بفاسیر کانتی از پوپر این امر را محصول فردگرایی و شدبر  ماکیاو ی اخلاقی بعد از

این اصا ت فرد بوأم با دیگر خواهی، به صورت شا وده بمدن ما در غرب درآمده و هسته مرکزی 

بمام نظریات اخلاقی برآمده از بمدن و برانگیزاننده آن بمدن و آموزه محوری دین مسیح است. 

، نه قییله خود را( همان معنایی است "مسایه، خود را دوست بداره"گوید:  )کتاب مقدّس می

گوید:  ا مثل در آموزه محوری حکمت اخلاقی کانت گنجانیده شده است. کانت می که فی

همیشه بدان که افراد انسان غایتند و از ایشان صرفا همچون وسیله ای برای رسیدن به غایت "

یست که در رشد اخلاقی آدمی از چنین قدربی هیچ اندیشه دیگری ن "خویش استفاده مکن.

 (944 ص9619 ،برخوردار باشد.  )پوپر

به همین  به نوعی به جدال با ماکیاو ی برآمدند و نتدر اندیشه مدرن اندیشمندانی چون کا     

 .د یل  هرچه به سمت دموکراسی حرکت می کنیم قدرت به اخلاقی بر شدن گرایش می یابد

 ندیشه ماکیاو ی هم نوعی نگاه به فضیلت مند کردن جامعه وجود دارد وازسوی دیگر درکنه ا

ماکیاو ی سعی می کند خودخواهی انسان را انگیزه ای برای اربقاء اجتماعی او بیدیل کند چون 

از دید ماکیاو ی انسان طییعتی یکسان و ثابت دارد و این برخلاف برداشت رواقیان به معنای 

خرد نیست بلکه بدین معناست که انسان موجودی خویشتن خواه  مندی همگی از عقل وبهره

های خویش است و چون ها و هوساست که در کارها بویژه کارهای سیاسی فرمانیردار خواست
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ها از خود پرستی و خویشتن ها و خواستباشد این هوسظاهر بین و در پی صیانت نفس می

هم نوعان خود خواهد بود. پس منازعه  اش ستیز و جنگ باخیزد که نتیجهخواهی بر می

اما از دید وی با این که طییعت  وضعیت عادی جامعه است که ریشه در طییعت انسان دارد.

بواند وی را بابع او یه انسان خویشتن خواهی است، رهیر سیاسی و سازمان سیاسی عقلانی می

انویه انسان قرار طییعت ثخیر عموم( جزء فضیلت سیاسی کند  ذا فضییت مدنی)نظم و 

 بوان در جهت هدف های اجتماعی خوب بهره گرفت. ذا وی معتقد است از منازعه می گیردمی

یعنی یک سازمان عقلانی در سیاست  می بواند نه بنها این طیع سرکش انسان رامهار کند بلکه 

آثار هابز به فضیلت مندی بیندازد. این نوع بقریر از سیاست در  آن را نیز در مسیر عقلانیت و

کمال خود می رسد وراه را برای دموکرابیک شدن هموار می کند ود رواقع برای عیور از این 

بقریر ورسیدن به بقریر دموکرابیک اندیشه سیاسی از گذرگاه اندیشه های  اک عیور کرده وبا 

ن دوباره اندیشه های کانت وارد مدار جدیدی از اندیشه اخلاقی می شود که درآن رد پای افلاطو

پیدا می شود و ی این بار نه افلاطون بنها بلکه افلاطونی که با افکار ماکیاو ی صیقل خورده 

واخلاقی اندیشیدن درباب غایت سیاست را با حذرکردن ناشی از برس از اهریمن قدرت برکی  

امتزاج افکار  و این ازدواج لمی کند ومعحونی به دست می دهد که همانا دموکراسی محصو

 .اندیشه هاستو

 قدرت در اندیشه دموکرابیک بیش از برخلاف برداشت شخص محورانه ماکیاو ی از قدرت،     

بیش ازآن که بر  و 9مزایای آن شناخته شود بیشتر با مسئو یتش شناخته می شود آن که با

ه شناخته شود، بیشتر با بلاش خلاف برداشت افلاطون با بلاش برای فضیلتمند کرد ن جامع

خود این خا ی  شود که ا یته حد ممکن شناخته می های متفاوت همگانی با بحقق خواست ایبر

سعادت بر جامعه  محدود از فضیلت و مینای درک بنگ و بنابراین از فضیلت اندیشی نیست.

بیابد. در این جاست  این باعث می شود که دموکراسی معنای واقعی خود را بحمیل نمی شود و

نظام حقوقی  قانون و به معنای جدید یمی خود خارج شده واز معنای قدقدرت  که سیاست و

ومسئو یت بغییر یافته است چیزی که ماکیاو ی در شهریار در خواب هم نمی دید ا یته بایدهم 

ها واگذار شود خروجی های  نحوه بهره برداری از قدرت به غریزه ی انسان اگر بعری  قدرت و

ی آن از نفس به کارگیر د اما اگر مفهوم قدرت ومتوق  خواهد مانآن نیز در حد غرایز انسانی 

                                                                 

 رای برداشتی مشابه ر.ک:کارل پوپرب1 
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انسان به عقل او منتقل شود،دستاوردهای عظیمی برای او خواهد داشت زیرا پایه ای برین 

زمانی که در  (81: 9610، .)سریع ا قلمبعیین دستور کار برای دیگران استبعری  از قدرت 

خواهد بود  حتی غریزی کار سیاست کاملا شخصی واندیشه ماکیاو ی به سر می بریم دستور 

 محور بوجه و»از دید و ین .هوس وی قرار داشته باشد درت حاکم می بواند در خدمت هوی و

سخت  قدرت خشونت  ثابت و و این واقعیت ابتدایی است که هسته عنایت ماکیاول به قدرت

)به  «باشد دارایی شخص دیگر می یا بوده وکاربرد قدرت اغل  به معنای اعمال خشونت بر فرد و

یشه ماکیاو ی کاملا قابل بوجیه هست دری درانموچنین ا ( 41: 9641 استوارت گلک، نقل از:

در حا ی که در اندیشه دموکرابیک اساسا فلسفه وجودی قدرت امری شخصی نیست بلکه امری 

غایت  ی گردد،نم همگانی هست واین جز با اندکی غایت اندیشی در سیاست هموار عمومی و

همان گونه که آرنت از امر عمومی همین را برداشت اندیشی افلاطونی و ی به رویکرد جدیدبر،

 .می کند

بایارشناسی اخالاق،بمایز افلاطونی بین نمودوبود را طرد  ، بویژه درنیچه وی به پیروی از     

بوان یاافت.باه چیز نمی و فاراسوی نمود هیچ کند به نظر آرنت،نمود عین واقعیت اساتمی

 سان،بدین شود،واقاعیت اسات.دیده یا شنیده می و خودمان دیاگران نظر وی آناچه باوسط

و چاون دیدن و  شودمایعمل بوسط دیگران دیده و شنیده  حوزهء عمومی جایی است که

 .است ای دیگرانحوزهء عمومی مستلزم حاضور دائم بنابراین، ای بین انسانهاست.شنیدن، رابطه

بینند حضور دیگران که می»زیرا فلسفی نیز هست دارای پیامدهای نضور دیگراخود این ح  یکن

 دمانجاهان و خو ماا را از واقاعیت شنویم،شنوند آنچه را ما میو می بینیمرا که ماا مای آنچه

 نیچه نیز معتقد است، کهانانچ بود، و بفاوت افلاطونی بین نامود .«کندمای مطمئن و د گارم

شود کند. انسان دچار اضطراب و آشفتگی وجاودی مایویل نیهیلیستی رها میانسان را در چاه

 «همان چیزهایی«»هامه چایز»حاا ی که وقاتی در شود.هیچ بیدیل مای به و دنیا در نظرش،

 .شودمی ش روشنبکلی  انسان با خودش و پیرامون شود،کاه دیده یا شنیده می است

به صورت  قدرت طلیی را به عنوان یک واقعیت عینی و سوی دیگر دمکراسی قدرت و از     

در یک رژیم دموکرابیک قدرت  واقع گرایانه مورد مداقه قرار می دهدوسعی در کنترل آن دارد.

ه به مجمع عمومی بعلق داردکه در امور مهم بصمیم گیری کرد و این بصمیمات بوسیله گرو

قدرت در این نوع نگاه به  دیگری که به آن دو ت اطلاق دارد می گردد و اجرای می گردد.

کارهایی است که بتوان آن را به صورت مسا مت آمیز  وحکومت و وکا تی مستلزم وجود ساز
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. ایجاد جامعه مدنی و نظارت آن بر حکومت به صورت عام یک از محدود کرده و کنترل نمود

به این  . در خود حکومت ابراز بفکیک قوا نیزامری است خارج از حکومتق است که این طر

ننه و اجرا ق، قوه مجریه  بابع قویه ممنظور مورد پذیرش قرار گرفته است. قوه مقننه قانون گذار

کننده منویات آن و قوه قضائیه به عنوان نهادی  نظارت کننده بر نحوه اجرا و اعمال بر جامعه و 

 کومت گران وصل کننده اختلافات به وجود آمده بر سر اجرای آنها.رفتار مردم و ح

در شکل های مختل  دمکراسی بقسیم قدرت ما بین این سه قوه دارای بفاوت هایی بوده و      

در برخی مانند رژیم هایی ریاستی قدرت قوه مجریه در اعمال قوانین بازبر بوده و در برخی 

ما بین در یک رژیم دمکرابیک که قدرت  اما بیشتر است، نهقدرت قوه مقن  مانیرژیم های پار

قوا علاوه بر نقش اختصاصی خود  نقش کنترل کننده بر سایر  .قوای مختل  بوزیع شده است

قوا را نیز به عهده دارند و از این طریق سعی در جلوگیری از خود کامگی جزئی از حکومت 

 وجود دارد.

دمکرابیک میتنی بر نمایندگی و نص  از متن جامعه طی همان گونه که گفته شد رژیم      

انتخاب عمومی است و بنا بر این مشروعیت یک حکومت که بر اساس آن دارای اقتدار بوان و 

اعتماد آنان و با زمانی این  و می گردد امری است بابع خواست مردم و اقیال مردم اعمال قدرت

اعمال رد و در صورت سل  اعتماد مردم امکان موضوع وجود دارد امکان اعمال قدرت وجود دا

یک کشور میتنی بر  زیتبرین م گردد. شاید بتوان عمده قدرت از سوی دو تها سل  می

منظور »گوید  پوپر در این زمینه می است. ا مت آمیز بودن بغییر حکومت گراندمکراسی را مس

 .کومت اکثریت نیستیا ح کومت مردم ودو پهلو مانند ح دمکراسی چیزی میهم و من از

شان  برکنار ساختن نهادهای قانونی است که نظارت عامه بر حکمروایان و ای از منظورم مجموعه

به مردم اجازه میدهد بدون کاربرد زوروحتی برخلاف خواست  را امکان پذیر میسازد و

در یک  (این نگاه 601 :961 ،)پوپر «فرمانروایان به اصلاحابی که خواهانش هستند دست یابند

بر اساس سوابق باریخی امکان خودسری صاحیان  حکومت دمکرابیک نگاهی واقع گرایانه و

 . زوم کنترل آنها قرار دارد قدرت و

حاکمیت مردم یک رویکرد آرمان گرا است که به موضوع قدرت  می بوان گفت دمکراسی و     

اقتدار  ازم است که در  عیت وشکی نیست برای ایجاد هر دو تی مشرو .دنگاهی واقع گرایانه دار

یک حکومت میتی بر دمکراسی این مشروعیت از خواست مردم سرچشمه می گیرد که امری 

که همان بوان اعمال قدرت است به عنوان وسیله ای برای بحقق  این  اقتدار آرمانگرایانه است و
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شده مطرح کنترل  سوابق باریخی به صورت محدود و آرمان با بوجه به واقعیات عینی و

 مییاشد.

ابزار می  پیچیدگی هایی در این راه وجود دارد که گاه به وارونگی عملی این هدف وا یته      

در . لیی هییت حاکمه می انجامدانحصارط و خواست مردم به ابزاری جهت اقتدارانجامد وشعار 

بر اساس  بیک وهر دمکرااایجاد حکومت نازی در آ مان که طی فرآیندی به ظاینجامی بوان به 

 .بات عمومی صورت پذیرفت اشاره کردانتخا

 

 نتیجه گیری

خواهی ظاهری است و ی در عمل به بوبا یتاریسم  افلاطون از قدرت در کمال آرمان برداشت     

از قدرت سیاسی در کمال خود خواهی است وبه ماکیاو یسم می  یمی انجامد برداشت ماکیاو 

قدرت چیزی مابین این دو برداشت ویا جمع بین این دو  برداشت موکرابیک از انجامد و

 .برداشت هست

دودیدگاه آرمانگرایی و واقع گرایی اگر چه به عنوان دو مکت  بفکر سیاسی جدید مطرح      

این دو نگاه در رشته های مختل  ادبی رای سابقه باریخی طو انی هستند. می گردند و یکن دا

آنها موفق به ایجاد شاهکارهای ماندگاری شده  که هریک ازوهنری دارای رهروان خاص بوده 

در پربو اندیشه های اند. دریونان باستان که به عنوان مهد فلسفه وسیاست شناخته میشود 

سعی  افلاطون دیدگاه آرمانگرایانه حاکم بوده و بضاد با اندیشه های سوفسطائیان، رد افلاطون و

 ر آنها همه چیزبر اساس فرمول هایای داشتند که دمدینه های فاضله  در برسیم افق ها و

کاملا انتزاعی  ش بعیین شده و ثابت قرار داشته که در بسیاری موارد جنیه بخیلی ویپ اخلاقی از

دیدگاه  و افلاطون را باید سردمدار این طریقت به شمار آورد که نحوه بفکر .پیدا می کرده اند

آرمان ها بدون بوجه  فراد نخیه برای بحقق اینبمرکزآن در دست ا وی به مقو ه قدرت و

نگاه  گرش،. در کنار این نامع بشری داردسایه سنگینی بر جو ، حتی اکنون نیزخواست جامعه

. را به عنوان یک غایت مطرح می کنداعمال آن  دیگری به قدرت وجود دارد که خود قدرت و

باید به هرطریق ممکن قدرت را  و بوان قدرت به عنوان منشا مشروعیت حکومت ها قرار داشته

 ماکیاو ی از .شمرده می گردد ن راه هر کاری مجازدر ای به صورت انحصاری در اختیار داشت و

 بی مهابا و او ین افرادی است که موضوع را به عنوان امری واقعی وعینی مورد بوجه قرار داده و

خود پرداخته است. دمکراسی که ین آن به قیمت بدنامی یبه بی شاید هم جسورانه و شجاعانه
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می بوان آن را به عنوان عا ی برین دست آورد بفکر سیاسی بشریت در نظر گرفت ازسوی 

چگونگی مشروعیت آنها که خواست عمومی مردم  نکاهی آرمانی بر نحوه بشکیل حکومت ها و

سوابق باریخی  و ایانه بر طیع بوسعه طلیانه بشریسویی دیگر با نگاهی واقع گر از است دارد و

بیدیل آن به ابزاری در جهت  بحدید قدرت و اعمال قدرت سعی بر ارایه سازوکارهای مهار و

می بوان هم اکنون  شکست ها، علیرغم برخی پیچیدگی ها و خواست مردم دارد. دمکراسی را

 ،قدرت برای فضیلت می بوان منطق افلاطون را .راهی بدون بدیل در جهت رشد انسان دانست

زادی نام نهاد که ا یته آ منطق دموکراسی را قدرت برای و ق ماکیاول را قدرت برای قدرتمنط

در هر سه نامگذاری میزانی از مسامحه راه یافته است. اما مشکل او ی میل آن به بوبا یتاریسم 

ها را در انتخاب  د انسانکن سعی می سومی رویکرددوم میل آن به ستمگری است و  است مشکل

 . ریوارولهستند و هامراه افاراد انسانی قرین همواره د و قادرت و آزادیرش ازاد بگذاراه خوی

داند در روابط که قدرت را عامل نظم و آزادی را عامل پیشرفت جوامع می 95 اندیشمند قرن

هایی به به بن آزادی دارد به استیداد میل که نظم به بنهاییدرحا ی"گوید که:می و آزادی نظم

انسانهای خسته از استیداد فریاد آزادی و افراد گرفتار  ."شودو مارج و آنارشی کشیده می هارج

و در  متلاطم اقیانوس منز ه به موجود انسانی"گوید:او می دهند.سر می نظم هرج و مرج فریاد

رگشت از یک طرف باشد و در هار رفت و باکه بین دو ساحل در نوسان مای است جذر و مدی

 و آزادی قدرت ازمهمل که بوان گفتمی . بدین بربی ،"شودنزدیک می دیگر طرف دور و به

 .کندظمی است که قوانین اساسی آن را بأمین مین نیازمند

عاناصر در ساتیزی هاستند که حقوق اساسی نقش میانجی و متارکه «آزادی»و«قدرت»     

و نااسازگاری اصلی انسان باقابل  یکی از استعدادهای بر عهده دارد. یاندر این م دهنده جنگ را

باشد. نکته  شگفت است که در منطق حقوق، رفع ناسازگاری و بنظیم مقابل وافی به مقصود می

نمی شود این  موضوع چندان بوجه نشده ویه رغم این که به این انگیزی که باید گفت این است

به سمت اخلاق رفت وبر عکس  بعد از ماکیاو ی بر خلاف انتظاراست  که سیاست در غرب 

دیدگاه غا   که در بین اندیشمندان وجود دارد سیاست بعد ازماکیاو ی اخلاقی بر شد چون 

اندیشمندان به نوعی به جدال با ماکیاو ی برآمدند یعنی هرچه به سمت دموکراسی حرکت می 

کنه اندیشه ماکیاو ی هم نوعی  بد ازسوی دیگر درکنیم قدرت به اخلاقی بر شدن گرایش می یا

ماکیاو ی سعی می کند خودخواهی انسان را  نگاه به فضیلت مند کردن جامعه وجود دارد و

انگیزه ای برای اربقاء اجتماعی او بیدیل کند چون از دید ماکیاو ی انسان طییعتی یکسان و 



 ...بررسی سه»ساخت قدرت  غایت دولت و                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

981 

مندی همگی از عقل و خرد نیست بلکه هرهثابت دارد و این برخلاف برداشت رواقیان به معنای ب

بدین معناست که انسان موجودی خویشتن خواه است که در کارها بویژه کارهای سیاسی 

باشد های خویش است و چون ظاهر بین و در پی صیانت نفس میها و هوسفرمانیردار خواست

اش ستیز و نتیجهخیزد که ها از خود پرستی و خویشتن خواهی بر میها و خواستاین هوس

جنگ با هم نوعان خود خواهد بود. پس منازعه وضعیت عادی جامعه است که ریشه در طییعت 

انسان دارد.اما از دید وی با این که طییعت او یه انسان خویشتن خواهی است، رهیر سیاسی و 

خیر ت مدنی)بواند وی را بابع نظم و فضیلت سیاسی کند  ذا فضیلسازمان سیاسی عقلانی می

بوان در جهت  ذا وی معتقد است از منازعه می گیردطییعت ثانویه انسان قرار میعموم( جزء 

می بواند نه بنها  .یعنی یک سازمان عقلانی در سیاستهدف های اجتماعی خوب بهره گرفت

 .فضیلت مندی بیندازد مهار کند بلکه آن را نیز در مسیر عقلانیت و این طیع سرکش انسان را
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