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 احمدنور وحيدی       خانيانیمحمدجواد سام 

 مجتمع آموزش عالی سراوان   دانشگاه گیالن      
 چکيده 

هایی که مذهب تسنن رواج  ي استیالیی قدرت در ایران پس از اسالم، در دورهنظریه 
مصلحت و  کارآمدي  و  اندیشهداشته  اصلی  جزء  را  قرار  نگري  خویش  سیاسی  هاي 

داشته   بیشتري  نمود  بدینداده،  دورهاست.  در  و ترتیب،  غزنوي  ترکان  استیالي  ي 
مذهب بر  که  بودهسلجوقی  وسیعتسنن  بازتاب  استیالیی  تئوري  از اند،  یافت.    تري 

ایتالیا، به این   شانزدهم   و   پانزدهم   هايسده  سیاسی  بزرگ   متفکر  ماکیاولی،  دیگرسوي،
  و   ایتالیا  تا  داد  دستبه  درست  و  اجرایی  هايروش  توانمی  چگونه  که  اندیشیدمی

گرایی و  واقعیابد. بنابراین، ماکیاولی نیز به   نجات  تباهی   و   ویرانی  هجوم   از  را  فلورانس
بهمصلحت نظریات خویش،  امور سیاسی توجه اندیشی در  عنوان دو رکن اساسی در 

پس   نوشتار،  این  در  نمود.  اندیشه عمده  بررسی  مبتنیاز  در هاي  سیاسی  قدرت  بر 
فارسی  ادب  فرهنگ و  بر  آن  تأثیر  اسالم و  از  ایران پس  در  تفکرات سیاسی  اسالم، 

هفتم سده تا  چهارم  می  هاي  گذرانده  نظر  از  اندیشههجري،  به  سپس  هاي  شود. 
نظریهما با  آن  تفارق  و  و وجوه شباهت  درباري  کیاولی  اشعار  در  قدرت  استیالیی  ي 

توانسته  پرداخته خواهد شد. بالطبع، شعر درباري آن دوران، بهتر از هرچیز دیگري می
ي استیالیی باشد. برخی از وجوه این نظریه که در اشعار درباري  محل بازتاب نظریه

قد از:  عبارتند  است،  داشته  بینمود  استفاده  رت  جنگ،  سیاست  ارعاب،  و  مالحظه 
 ابزاري از مذهب و... . 

کليدی:  واژه مصلحت های  قدرت،  واقعماکیاولی،  و  غزنویاناندیشی    و گرایی، 
 سلجوقیان، نظریه استیالیی، شعر درباري. 

 
 ی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانش آموختهmj.sam.67@gmail.com 
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 مقدمه .  1
نمود و  هایی که مذهب تسنن رواج داشته،  قدرت استیالیی در ایران، در دوره  ينظریه 

بها است.  داشته  بیشتري  واقعدیگرنعکاس  اگر  مصلحتسخن،  و  در  گرایی  را  اندیشی 
نظریه  جایگاه بررسی  در  اساسی  عنصر  آندرنظراستیالیی    يدو  بازتاب  در  بگیریم،  ها 

بارز  تسنن  نظریهمذهب  بررسی  در  است.  مقایسه   يتر  به  قدرت،  با   ياستیالیی  آن 
گرایی، اندیشی و واقعکرد؛ چراکه مصلحتهایی خواهیم  ي قدرت ماکیاولی اشاره نظریه 

 دهد.  نظریات این اندیشمند را تشکیل میپایه و اساس 
سده  سیاسی  بزرگ  متفکران  از  وي  کیست؟  شانزدهم  هماکیاولی  و  پانزدهم  اي 

ملتهب    ،جمله فلورانس، زادگاه اودر آن زمان، ایتالیا و از  (1537-1469) میالدي است.
شهرهاي ایتالیا  هاي مختلف و نامتحد در  و پر از تحوالت گوناگون بود. وجود حکومت

بروز یافت، این  ي مدرن  ظهور تدریجی دوره  زمان بااي که هممذهبی  هايو نیز اختالف
امنی گشته  داد. ماکیاولی که خود نیز قربانی همین تحوالت و نا کشور را ناامن جلوه می

را سالیانی  به  و  زندان  بردهدر  که    سر  داشت  مهم مصروف  این  بر  را  بود، همت خود 
می روش چگونه  و  فنون  بهشود  را  دستاوهایی  بدان  بتوان  تا  داد،  و  دست  ایتالیا  یز، 

ولی، خصوصا  هاي سیاسی ماکیاداد. اندیشه  مرج و پراکندگی نجاتوفلورانس را از هرج
او   کتاب مشهور  دو  در  ن  گفتارهاو    شهریاردر  او  دارد.  تأسیس  ، مسئلهگفتارهامود  ي 

آن و نحوهحکومت جمهوري، روش را  ي حکومتهاي حفظ  این نوع رژیم  در  کردن 
، صرفا از تأسیس قدرت حاکم شهریار درولی ؛ (60: 1372جهانبگلو،رک.)کند مطرح می

این دو    در.  (43:همان)گوید  ي حفظ آن سخن میو نحوه بین محتواي  امر،  اثر،  ظاهر 
 یابیم؛خواه میاو را فردي جمهوري  گفتارهاکه در  طوريه ب  دارد؛  تناقضات فکري وجود

در  حال  می  شهریارآنکه  مدارا  بدون  و  مستبد  فردي  را  دراو  اما  این  بینیم.  گونه  اصل 
ي  که مادهنگاشته است  اي  را براي جامعه   گفتارهاداشت که ماکیاولی  نظرباید در  نیست.

آن سا دراجتماعی  مردم  و  است  فضی  لم  دارند؛آن  سیاسی  به    شهریارولی    لت  مربوط 
هرج جامعه داراي  و  ناسالم  است.  وي  عمده  (17:  1388،پوالديرک.)مرج  ي  شهرت 

 (1379:57،برونفسکیرک.)  .است شهریاردلیل نوشتن این دوکتاب، خصوصا  ماکیاولی به
به پژوهش  این  و  در  قدرت  مبانی  اجمالی،  اندیشهصورت  در  و  سیاست  اسالمی  هاي 

ایران سده در  مفهوم قدرت  با  آن  هفتم هجريارتباط  تا  بررسی می هاي چهارم  شود.  ، 
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استیالیی در اشعار    يهاي ماکیاولی و وجوه تشابه و تفارق آن با نظریه به اندیشهسپس  
 غزنوي و سلجوقی پرداخته خواهد شد.  يدرباري دوره

    
 پژوهش   یپيشينه. 2

اندیشه  يدرباره با  ارتباط  ماکیاولی  می هاي  ایرانی  به  متفکران  و  »  ي مقالهتوان  فارابی 
حسینی)اخالق(  از    «ماکیاولی اشاره  1388)سیدحسن  درکرد (  وجوه    .  به  مقاله  این 

ل اخالق  جدا »  ياست. همچنین مقاله شباهت و تفاوت این دو اندیشمند پرداخته شده  
اندیشه در  سیاست  خواجهو  ماکیاولیي  و  طوسی  نادري  «نصیرالدین  و  شریعت    از 

  ي زمینه  پردازد. درتفاوت نگرش این دو متفکر نسبت به موضوع اخالق می  به  ،(1390)
می بهادبی  اخالق»  يمقاله   توان  در  نقد  نیم  ودمنهکلیلهگرایی  بهبا  هاي  اندیشه  نگاهی 
نیکوبخت  «ماکیاولی و  دهقانیان  آمد1390)  از  پژوهش  این  در  اشاره کرد.  که  (  ه است 

هن متبادر  ذ قدرت ماکیاولی را به  يساخت، نظریهدر ژرف ودمنهکلیلهبسیاري از مفاهیم 
مقالهمی در  نیز  و    ياندیشه»  يکنند.  بیهقیماکیاولی  حاتمی  «تاریخ  به 1389)  از   )  

وي با نظریات ماکیاولی اشاره شده است. همچنین  مدیریت سیاسی مسعود غزن  يمقایسه 
  ي از وجوه نظریه   بعضی  ، (1391)  رحیمی  خاتمی واز    «سعدي و ماکیاولی»  يدر مقاله 

 است.  شدهآثار سعدي بررسی  ماکیاولی در
 

 های اسالمی مفهوم قدرت در اندیشه.  3
تنگاتنگی ارتباط  اسالمی،  نظام  در  در  است.  برقرار  سیاست  و  دین  و بین  دین  واقع، 

جهت، ارتباط بین دین و سیاست در  اند و ازاینزمان متولد شدهحکومت در اسالم، هم
نظام از  بسیاري  با  آیینی دیگر متفاوت استاسالم  (  48-47:  1387. )رک. پوالدي،هاي 

ي رهبري سیاسی  یفهزمان وظرهبر دینی جامعه بود که همپیامبر اسالم )ص( در جایگاه  
بهوحکومت بود؛  شده  محول  او  بر  عالوهعبارتیکردن  پیامبر)ص(  مسئولیت  دیگر،  بر 

دو وحی،  از   ابالغ  نیز  را  و سیاست  قضا  منصب  یا  عهده    مسئولیت  بر  جانب خداوند 
که مبناي نظام  ،  ( وجوب همراهی دین و حکومت41:  1388  ،فیرحی  رک.)داشته است.  

است بوده  می  ،اسالمی  یا  موجب  مسئله  پیامبر)ص(  حیات  زمان  در  مردم  که  شد 
بحث  يدربارهاي  دغدغه اما  باشند.  نداشته  حاکمیت  و  قدرت  را  تحوالت  نظري  هاي 
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دوره  يدرباره در  باید  حکومت،  چگونگی  و  جستچرایی  بعد  یعنی  وهاي  کرد؛  جو 
ترین این  از مهم ي اسالمی با واقعیات تاریخی مواجه گشت. یکی  هایی که جامعهدوره

گذار در انشعاب اسالم به دو نظام بزرگ تسنن  ي سقیفه بود که عاملی تأثیروقایع، واقعه
تشیع محسوب می این  و  پیروان  و عقاید  آرا  در  آن پس  از  به  شود.  اسالمی،  نظام  دو 
 خوریم.حاکمیت سیاسی و دینی و چگونگی تعیین حاکم بر میي مباحث مهمی درباره

صورت  کنند؛ بدیني انتخاب تأکید میتعیین حاکم اسالمی، بر نظریه   اهل سنت در
عده طریق  از  باید  اسالمی  حکومت  زمام  درکه  و  صاحب صالحیت  افراد  از  واقع  اي 

آن عهدهاجماع  بر  حال ها،  گیرد.  قرار  حاکم  حاکم  ي شخص  انتصاب  بر  شیعیان  آنکه 
میجامعه اصرار  )امام(  اسالمی  نظرگي  از  خداوند  اه  ورزند.  جانب  از  امام  شیعیان، 
می منتص ویژگیب  داراي  و  است؛شود  الهی  الهام  و  اهل    هایی چون عصمت  بنابراین، 

که اهل تسنن به  درحالیتشیع بر وجود بهترین حکومت و بهترین حاکم اعتقاد دارند؛  
می اکتفا  کارآمد  نظام  قادري،  وجود  )رک.  به(42:  1388کنند  در عبارتی؛  دیگر، 

هاي سیاسی تسنن، واقعیت و مصلحت اولویت دارد، ولی شیعیان بر حقیقت تأکید  اندیشه 
ي امویان به تناسب واقعیت، تغییراتی ایجاد گردید؛  در آراي اهل تسنن، در دوره   1کنند. می 

گرفتند. در    دست چراکه حاکمان اموي نه با انتخاب، بلکه از راه قهر و غلبه، حکومت را به 
ي استیال )معادل قدرت ماکیاولیستی( شکل گرفت. در این نظریه، بر این  ن زمان، نظریه ای 

زور شمشیر به حکومت رسید، مردم باید از وي تبعیت  شود که اگر کسی به امر تأکید می 
( این خود گسست و  72همان:  ي کسب و اعمال قدرت او توجهی نکنند. ) نمایند و به نحوه 
 شد.  تخاب حاکم در میان اهل سنت تلقی می ي ان شکافی در نظریه 

ی  ثبات نسب  يي اول آن که دورهعباسیان و خصوصا در دوره  يحال، در دورهبااین 
نظریه  است،  حکومت  این  اقتدار  حاکم  و  است.  نداشته  چندانی  جایگاه  استیالیی  ي 

شد.  انتخاب می(  اساس رأي و نظر اهل صالحیت )اهل حل و عقدي اسالمی، برجامعه
خلیفه  یا  جایگاهحاکم  در  اسالمی  محسوب    ي  جامعه  ثبات  و  نظم  اساس  و  عامل 

مومن می و  بهترین  لزوما  هرچند  و  میگردید  ولی  نبود،  مردم  داراي  ترین  بایست 
می درخور  کفایت  و  و  صالحیت  ابوحنیفه  مانند  سنت  اهل  علماي  شاگردش  بود. 
درباره نظریاتشان  در  مشروعیتنحوهي  ابویوسف،  عالوهي  حکومت،  عنصر  یابی  بر 

دم و حقوق مردم  ، بر وظایف حاکم اسالمی در مقابل مرانتخاب خلیفه براساس اجماع
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بیان انتقاد از خلیفه، حق آزادي  تأکید داشتند؛ مانند  .   ، حمایتنیز    از غیرمسلمانان و... 
اسالمی، در آن   يجامعه   در  نسبی  امنیت   و  ثبات   از   نشان  خود،  مسئله   این  (71)همان:  

 دارد.  زمان،
که حتی    ،بویهمذهب آل گرفتن حکومت شیعه ي دوم عباسی و با قدرتاما در دوره

استیالیی قدرت    يعلماي اهل سنت، نظریه   ،مرکز فرمانروایی عباسیان را احاطه کردند
یدوار  ست و قدرت، اممذهب در امر سیاسنی  پردازانرا پذیرا شدند. ماوردي، از نظریه

به با  ترکان غزنوي و مشروعیتشنارسمیتبود که  به آنختن حکومت    ها، سلطان دادن 
غزالی نیز    (69:  1387رک. پوالدي،  )ي عباسی ترغیب نماید.  محمود را به یاري خلیفه

این    (70گرفت. )همان:  نظام خالفت در نظر می  يي قهریه عنوان قوهنهاد سلطنت را به 
در ترکان،  سلطنت  از  بدینواقع  توجیه  تا  بود  خلیفه  از  حمایت  جامعه نوعی  ي  وسیله، 

هاي مخالف، از جمله شیعیان قرار نگیرد. غزالی حتی از  اسالمی در معرض هجوم گروه 
ویژگی از  علمبسیاري  اجتهاد،  مانند  خلیفه  و... صرفهاي  ورع  ویژگی ،  دو  به  و  نظر 

تأکید  عنوان  ت بهشوکت و قاطعی بر این دو ویژگی، کردخصایص اصلی خلیفه  . تکیه 
می واقعنشان  بر  غزالی  که  نظریه دهد  پذیرش  درنتیجه  )و  سیاست  امر  در    يگرایی 

می صحه  دو    بنابراینگذارد؛  استیالیی(  هر  خالفت،  نهاد  و  سلطنت  نهاد  است  معتقد 
تقویت شری در جهت  نهاد خالفت  داشت حکومت، الزم است؛  نگاه  نهاد  براي  و  عت 

( این چرخش و 200:1374  لمبتون،رک.  )براي تقویت امور مادي و اجتماعی.    سلطنت
بوده   به مصلحت  توجه  با  و  واقعیت  با  گسست در نظریات سیاسی اهل سنت، منطبق 

جامعه بقاي  به  تسنن  اهل  می است.  اسالمی  درصدد  اندیشیدهي  صورتی  هر  به  و  اند 
پس از زوال حکومت  نظریات علماي اهل سنت،  نگري در  اند. مصلحتحفظ آن بوده

بیشتر جلوه درعباسیان،    اعتقاد   تیمیه،ابن  و  جماعهابن   مانند  علمایی  زمان،  این  گر شد. 
اهمیتی  رسیدنقدرتبه  ي نحوه  که   داشتند  باشد،  که  شکلی  هر  به    آنچه   ندارد؛   حاکم، 

حیث، ازاین  (72  :1388)رک. قادري،    .است  خلیفه  از  مردم  حمایتی  مشارکت  است  مهم
جماعه به حدیثی  شود. ابنبودن نیز باید تبعیت  ي اسالمی در صورت جائرحاکم جامعه

می چهلتکیه  آن،  مطابق  که  سوکند  هرجیک  ساعتی  از  جائر  امام  حکومت  رج  موال 
بنابراین، منطبق با شرایط   ؛( 245:  1374ناشی از نبود حکومت بهتر است. )رک. لمبتون،  
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به   توجه  با  و  اجتماعی  و  زمینهبیسیاسی  از  )که  امنیت  و  در شکل  ثبات  اساسی  هاي 
 شود. استیالیی نمایانگر می  يماکیاولیستی نیز است( نظریه  يگیري نظریه 

بقاي    و  دارد، حفظ  آنچه اهمیت  اهل سنت  نظام سیاسی  حکومت است، حتی  در 
شود. اعمال قدرت  گرایی در دین و حکومت تمام  ري و قشرينگاگر به قیمت سطحی 

بر تسنن  نظام  دراساس مصلحت حاکمیت صورت میدر  و  نظریات  گرفته است  نتیجه 
تغییر می تناسب موقعیت  به  نیز  ي تعیین حاکم یا  ، نحوهحیث زایناکرده است.  سیاسی 

ی او، بسته به  هاي معنوي و شخصیتخلیفه، حدود وظایف و اختیارات و لحاظ ویژگی
تاریخی، متغیر بوده است. برخالف نظام اهل سنت، در نظام تشیع، ایدئال  نگري و  شرایط 

نظریه آرمان  مهم  گرایی در محور  واقعیت  نه  منظر شیعه،  از  است.  داشته  هاي سیاسی قرار 
است و نه مصلحت؛ بلکه این »حقیقت« است که اهمیت دارد و دستیابی به حقیقت، نه از  

انتخاب می طریق خلیفه  که  انتصاب می اي  امامی که  از طریق  بلکه  امکان شود،  پذیر  گردد، 
گرایی. ضمن اینکه  نه بر واقع   گرایی استوار است آل ترتیب، مذهب تشیع بر ایده است. بدین 

می اهل  کافی  را  حکومت  شرعی  وجوب  را  تسنن،  تفسیر  و  استدالل  و  بحث  و  دانستند 
ن درباره  قدرت جایز  درحالی می ي  امر  دیدند؛  در  استداللی  و  عقلی  به وجوب  شیعیان،  که 

 یازیدند. دادند و به تفسیر و تأویل، دست می حکومت اهمیت می 
 

 ی سياسی در ایران ی چهارم هجری و ظهور فلسفهسده. 4
فرهنگ و تمدن ایرانی  پنجم هجري را باید اوج شکوفایی    يچهارم و اوایل سده  يسده

به  قدرتدانست.   ایشان  اهتمام  و  بویی  و  سامانی  مانند سالطین  ایرانی،  سالطین  یابی 
گردید.  ایران  در  فرهنگی  مبانی  احیاي  سبب  فرهنگ،  و  ادبیات    علم  و  زبان  به  توجه 

ایرانی، اهمیتفارسی در جایگاه شاکله مانند  بي هویت  به علوم مختلف عقلی  خشیدن 
سننفلسفه، طب احیاي  و  ریاضی  و  نجوم  و  آیین  و  ،  ترویج  از  همگی  باستانی،  هاي 

داشته  نشان  چهارم    يي ایرانی سدهاندیشی در جامعه گرایی و دوري از جزم رشد عقل
زده   ،هاي عقالنی و استداللی، توسط متفکران معتزلیهاي اندیشهاست. نخستین جوانه

ترجمه از  پس  و  اول  عباسی  دوران  در  که  مباحثشد  به  یونانی  و  پهلوي  کتب    ي 
می و سایر امور عقیدتی پرداختند.  مشروعیت حکومت و حاکمان اسال   ي دربارهعقالنی  

وقمع  یافتن مکتب کالمی اشعري و قلع( پس از احاطه و رسمیت36:  1336رک. صفا،  )
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دنباله سدهمعتزلیان،  ایران  در  باید  را  عقالنی  تفکر  نوع  این  هجري  هاي  چهارم  ي 
  ي زمان با رشد علوم عقلی، اندیشههم(  58:1393  مرادي،قاضیرک.  )وجو نمود.  جست

با رشد عقلسیاسی ن بالندگی رسید. درواقع،  بر  یز به رشد و  اندیشمندان  گرایی، سعی 
به وجوب شرعی مسئله  بود که  و  این  وجوب  به  ي قدرت و حکومت راضی نگردند 

نیز   را  آن  استداللی  و  برايعقلی  کنند؛  فا  دقت  نظرگاه  در  شرع  مثال،  و  عقل  رابی، 
( متفکران ایرانی به جاي طرح  328:  1378)رک. فیرحی،    .هاي واحدي دارندسرچشمه

یعنی  به طرح فلسفه   ،2سیاست  يکالمی در زمینه  مباحث فقهی و ي سیاسی پرداختند؛ 
با روش  ي معرفتی جدید پیدر قالب یک شاخه هاي سیاسی را  اندیشه ریزي کردند و 

سینا،  د فارابی، ابنهمت گماشتند. متفکران و دانشمندان بزرگی مانن فلسفی به بررسی آن 
 یازیدند. پردازي سیاسی دسته اندیشمندانی هستند که به نظریه جملمسکویه و... از ابن

پشتوانه  حکومت طبیعتا  متفکران،  این  اصلی  آلي  ایرانی  آل هاي  و  بوده بوسامان  یه 
رک.  اند )مند بودهاز حمایت خلیفه نیز بهرهو    3مذهب بودهاست. سامانیان هرچند سنی 

(  106:  1363  نرخشی،   )رک.  ،نمودند( و خود نیز متابعت خلیفه می26:  1384باسورث،  
آن آنتوجه  گرایش  و  متفکران  و  دانشمندان  به  ایران  ها  آیین  و  فرهنگ  احیاي  به  ها 

گراي این حکومت داشته  منطقی و عقل  يباستان، خود نشان از تساهل مذهبی و روحیه
شد و این مهم براي اندیشمندان، این  است. تعصب مذهبی در این دوره کمتر دیده می

پردازي و تفسیر نایل شوند. طبیعتا،  کرد که با آزادي به تفکر و نظریهامکان را فراهم می 
بویه نیز  گرفت. آل این نگرش در تعارض کامل با روش فکري شریعت رسمی قرار می

قرار داشتند.   گري خلفاي عباسیمذهب بودند و در ضدیت و معارضت با قشريشیعه
بویه داراي  یل مذهب خویش، مبادرت نکردند. درواقع، تشیع آل ها به تحمحال، آنبااین

تشیع   بیشتر،  و  بود  دینی  تساهل و مداراي  تشیع عقیدتینوعی  تحمیل  تا  بود    .فلسفی 
 (357 :1375، کرمررک. )

روحیهبدین  وجود  و    يترتیب،  تشیع  مذهب  به  گرایش  و  خردورزي  و  تساهل 
تفکر  نوع  در  باستان،  ایران  به  تمایل  نیز  و  اعتزال  این  مکتب  ایرانی  اندیشمندان  ات 

  ي دلیل، در نظریات ایشان در باب سیاست، به جاي ارائههمین دوران، بسیار موثر بود. به
خوریم میگرایانه بر آلیستی و آرمانا و عقاید ایدهطرحی منسجم از مفهوم قدرت، به آر

شاه    -هاي فیلسوفها، اگرنه ناممکن، ولی بسیار دشوار است. طرح نظریهکه تحقق آن
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ابن  و و  فارابی  از سوي  آرمانی  میشاه  پذیرفتنی  را  نظر  این  این  درواقع  4سازد.سینا،   ،
عبارتی از پذیرش  نظام تسنن و بهیابی حاکم، در  دیشمندان از پذیرش مبانی مشروعیتان

سلیقه   يخلیفه و  فرمایشی  میانتخابی،  امتناع  ایدئاکرداي،  نظام سیاسی  و طرح  و  ند  ل 
منسجمی    ياما اندیشه ،(156:  1389رک. طباطبایی،  )پروراندند  مطلوب را در ذهن می 

که    مبناي مصلحت ارائه ننمودند. درست استي حکومت قدرتمند و یا قدرت بر درباره
به اندیشه-ي فیلسوفنظریه  فارابی  گردد و افالطون سیاسی افالطون نزدیک می  ي شاه 

شایسته  را  فرمانروایی  می  ينیز  دست  فیلسوفان  نیک  مثال  به  عقل  کمک  به  که  داند 
متفاوت  ،(76:  1388  پوالدي،رک.  )  اندیافته او،  آرمانی  نظام  آرمانی    اما  نظام  با  است 

اکم مقدم  شهر بر ح-که در نظام افالطون، جامعه و به عبارتی دولتحیث افالطون؛ ازاین
حال  دارد؛  ارجحیت  و  فارااست  نظام  در  دارد.آنکه  تقدم  مدینه  بر  رئیس  رک.  )  بی، 

محقق بود. او ي فاضله(، غیرعملی و غیر ( نظام آرمانی فارابی )مدینه144:  1388قادري،  
نمینظام را  موجود  سیاسی  آنهاي  و  نمی  هاپذیرفت  مناسب  از  را  فارابی  آنچه  دید. 

می  يمدینه  ترسیم  مینموفاضله  ردیه   توانستد،  یکی  باشد:  داشته  عمده  هدف  اي  دو 
و  غیر  زور  حکومت  و  خالفت  نظام  بر  رسمی، مستقیم  مذهب  جانب  از  که  تغلب 

هاي بهتر.  توانست الگویی باشد براي ایجاد حکومتشد و دیگر اینکه میداري میجانب
 ( 134: 1387پوالدي،  رک.)
  5،ي سیاسی این دورهچهارم و به تعبیر بهتر، فلسفه يهاي سیاسی سدهبنابراین، اندیشه  

هاي  واقع، در تطابق با اندیشهدادن حکومتی ایدئال و آرمانی است. دردر پی نشانبیشتر  
،  عبارتیکنند. بهصدد بهترین نظام بودند تا بر جامعه حکومت  شیعی، متفکران ایرانی در 

ردیه حکم  در  بیشتر  آنان  خطنظریات  و  و  بطالننویسی  رسمی  مذهب  بر  کشیدن 
نظریه اما  بود؛  عباسی  طریق  مبنی  ايحکومت  از  ملی  اتحاد  و  عمومی  مصلحت  بر 

  ي له ئاینکه فیلسوفانی مانند فارابی، به مسنپذیرفت. با وجود  حکومت قدرتمند، صورت  
کردند، ولی مفهوم سعادت جمعی را نباید با مفهوم  سعادت جمعی در جامعه تأکید می

اندیشه در  که  عمومی  بهمصلحت  غربی  و  وجودهاي  بزر  موجدآمد  شد دگرگونی    گی 
پنداشت ایرانی    ؛(177:1389  طباطبایی،رک.  )  یکسان  متفکران  منظر  از  که  گفت  باید 

سده   يسده اوایل  و  بهچهارم  رسیدن  و  قدرت  هجري،  پنجم  و  ي  فنون  حاکمیت، 
حقیقتتکنیک بلکه  پیاده شوند،  و مصلحت  واقعیت  به  توجه  با  که  نیستند  هایی  هایی 
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از حکومت بسیاري  از چشم  پنه هستند که  ماندهها  بدینان  اندیشه حفظاند.  و    ترتیب، 
به  عمومی  مصلحت  و  قدرت  اندیشه افزایش  وحدتعنوان  قواماي  و  بخش  ساز 

استیالیی    ينظریه  نیافتنانعکاس  هايعلتتوان  طورکلی، میبه  گرایی نضج نگرفت.ملی
 گونه برشمرد:در عصر زرین فرهنگ ایرانی، بدین را
   ؛استدالل و توجه به امور نظري به جاي پرداختن به مسائل عینیوجود خردورزي و . 1

نتیجه توجه به تفسیر و تأویل به جاي  به مذهب شیعه و مکتب معتزله و درگرایش  .  2
 ؛ گراییپرداختن به ظاهرنگري و عمل

 ؛ اندیشجاي توجه به نظام کارآمد و مصلحت آرمانی به  ل و. توجه به نظام ایدئا 3

 ؛گراییقیقت مطلوب به جاي واقعیتگرفتن ح. درنظر4

 ؛ وجود ثبات و آرامش نسبی سیاسی و اجتماعی. 5

وحدت رویه و انسجام    نگرفتنهاي مختلف فکري و عقیدتی و شکلوجود جریان.  6
 . فکري

 
 استيالیی قدرت  یحاکميت ترکان غزنوی و سلجوقی و بازتاب نظریه. 5

رگه بخواهیم  نظریهاگر  از  مشاهده    يهایی  اسالم  از  پس  ایران  در  را  ، کنیماستیالیی 
وجود  است.  آن  ظهور  و  بروز  دوران  بهترین  سلجوقیان،  و  غزنویان  حکمرانی  دوران 

بی و  درنناامنی  و  مشروعیت  بحران  خراسان،  در  تسنن،  ثباتی  مذهب  به  گرایش  تیجه 
در نزد حاکمان  به تفکر و تعقل    نداشتننبودن سالطین غزنوي و سلجوقی، گرایشایرانی

عامالن،   مصلحت  وجودنداشتنو  مدارا،  و  تساهل  ازروحیه  و...  عواملی  گرایی  جمله 
این حکومت گرایش  در  که  بیاست  به قدرت  و روشها  اجرایی قدرت مالحظه    هاي 

، فقیهان، شعرا و نویسندگانی را که در تحریک و تهییج  موثر بوده است. البته وجود علما
بوده موثر  سلطانانسالطین  داشت.  دور  نظر  از  نباید  بر  د،  غلبه  از  پس  غزنوي  محمود 

حاکم    ،کشی کرد. مجدالدولهلشگر  ،بویهمقر حکومت آل   ،به ري  سامان در خراسان،ل آ
قرمطیان، سران دیلمیان، باطنیان، اهل    ياز سلطان غزنوي شکست خورد و همه  ،بویی

به واسطه  براي ا   ياعتزال و فالسفه که  تسنن مجالی  نتشار نظرات خود  ضعف مذهب 
 (118:1346  برتلس،رک. ) رحمانه به قتل رسیدند.یافته بودند، بی

عباسی    با خالفت  کامل  تطابق  و  تبعیت  در  را  خود  سلجوقی،  و  غزنوي  سالطین 
توانستند  نان نژاده و ایرانی نبودند و از طریق گرایش به عباسیان می که آ؛ چرا قرار دادند
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براي خود، مشروعیت دینی ایجاد نمایند. خلفاي عباسی نیز از طریق این سالطین ترک،  
بودند   شیعهقادر  سرسخت  مخالفان  بدینبا  کنند.  مقابله  خود  و  مذهب  افکار  ترتیب، 

س و  غزنوي  ترکان  استقرار  از  پس  که  در عقایدي  یافت،  گسترش  ایران  در  لجوقی 
تفوق   سنت،  اهل  عقاید  گسترش  بود.  زرین  عصر  فرهنگ  با  کامل  تنافی  و  تعارض 

قشري رواج  معتزله،  بر  اشعري  کالمی  ظاهرنگري،  مکتب  و  خرد،   یتوجهبیگري  به 
توجهی به فرهنگ  مخالفت با اهل تشیع و اعتزال، کمتوجه صرف به روایات و احادیث، 

جبرگرایی و تقدیر و گسترش    يحد به زبان عربی، گسترش روحیهازه بیشایرانی، توج
( و به تبع آن، ایجاد خفقان  138-134:  1336  صفا،رک.  جاي علوم عقلی )ه  علوم نقلی ب

پیکره  بر  اجتماعی  و  سلطه   يسیاسی  پیامدهاي  از  سپس    يجامعه  و  غزنوي  ترکان 
 سلجوقی بر ایران بود.     

دوره  اوضاع کشور    غزنویان وي  در  و هرجسلجوقیان،  ناامنی  بودوبا  ؛  مرج همراه 
آنچرا که  تحمیلی  مذهب  میکه  ترویج  ایرانیها  نیز  و  آنکردند  وجود  نبودن  و  ها 

حکومت این  شیعیان،  خصوصا  دیگر،  عقاید  و  مذاهب  از  بسیار  با  مخالفان  را  ها 
آن  نمود؛هاي زیادي مواجه میبحران بابنابراین،  بیها  با قدرتی  مالحظه و خشونتی  ید 

داح، حکایت از تالش  ها از فقیهان و نیز شاعران مکردند. حمایت آنبسیار حکومت می
مشروعیت ق   برايیابی  براي  درگسترش  دارد.  حکومت  بقاي  و  حفظ  و  در  درت  واقع 

نظریه عباسی،  خالفت  و  تسنن  نظام  با  قدرت  يهماهنگی  نظریه)  استیالیی    ي معادل 
نیز  ها  ماکیاولیستی( در ایران زمان غزنوي و سلجوقی نضج گرفت. این حکومتقدرت  

به هیچ با اهل سنت،  تطابق  ایدئا در  را فداي  به عملکرد  ل نمیوجه مصلحت  و  کردند 
اقدام فقیهان و علماي اهل سنت،    ياندیشیدند. عمدهنظام و حفظ و گسترش قدرت می

 درشافعی و مکتب کالمی اشعري بود.  گسترش هرچه بیشتر این مذهب، خصوصا فقه  
 روشنی  گواه  بنانهاد،  نظامیه  نام  به  الملکنظام خواجه  که  مدارسی  سلجوقیان،  يدوره
 جهت  در  هاآن  سیاسی  و  مذهبی  عمال   و  ترک  هايحکومت  اقدام  و  تالش  بر  است

  و  فقه  مانند  شرعی  و  نقلی  علوم  تسنن. در این مدارس  قشري  و  رسمی  شریعت  تقویت
  محمد   امام  چون  افرادي   و  شد می   تدریس   عربی  زبان  و  اشعري   کالم  و  حدیث  و  اصول 
بودند.    غزالی آن  مدرسان  مهم  از  عوامل  از  عراق،  و  خراسان  در  مدارس  این  وجود 

عقلی   علوم  تحصیل  از  علما  )همانرویگردانی  همبدین  ( 136  :بود.  باترتیب،    زمان 
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واقع به  توجه  و  تسنن  مذهب  مصلحتگسترش  حکومت،  گرایی،  کارآمدي  و  نگري 
 قدرت استیالیی بروز و ظهور یافت.  ينظریه 
 

 استيالیی ی شعر درباری و نظریه .6

دربار در  ستایشگر  و  مداح  شاعران  انبوه  سلجوقی،  حضور  و  غزنوي  سالطین  هاي 
، تایید و تثبیت اقدامات سیاسی و توانست در توجیه، میانگی نام ممدوحبر جاودعالوه

و اقدامات این سالطین  نمایی  قدرت اجرایی بسیار موثر باشد. درواقع، شاعران با بزرگ
آننیک جلوه کردار  و  در مشروعیتدادن اخالق  ایفا  ها،  بارزي  نقش  به سلطان  بخشی 

  و  دهند و قلعات زشت و ناپسند شاه را نیک جلوهتوانستند اقدام. شاعران می کردندمی
آورند و مخالفت با علم و فلسفه را  حسابر مخالفان را جهاد در راه خدا بهقمع و کشتا
عنوان فخر دین و ید دین تلقی کنند و درنتیجه حاکمان را بههت حذف زواعاملی در ج

آمیز، سبب استعارات  هاي اغراقهاي مذهب معرفی نمایند. وجود مدحعامل بقاي بنیان
درنتیجه شناور  و و  فارسی  ادب  در  متعدد  گردید  مجازهاي  زبان  ب  وشدن  ا  این مسئله 

دارد.   تنگاتنگی  ارتباط  شفیعی)استبداد  و (  95-85:  1394،  کدکنیرک.  توجیه  حفظ، 
قدرت در این    6شعر درباري تثبیت شد.  يوسیلهی گسترش استبداد در این دوران بهحت

با به   دوران  است.  بوده  همراه  سیاسیعبارتیمذهب  قدرتی  سلطان،  قدرت    -دیگر، 
سیاسی   اقدامات  و  بوده است  قرار  مذهبی  اهل سنت  عقاید  در جهت گسترش  نیز  او 

بسته  سلجوقی وا  واقع توجیه قدرت و حاکمیت سالطین ترک غزنوي وگرفت و درمی
 :گویدسیستانی شاعر محبوب دربار محمود غزنوي میبه نشر مذهب بوده است. فرخی

 »خلیفه گوید که امساال همچاو هرساالی
 ال شهریار جهانااه امسااادارد کااخبر ن

 

 گشاده باشد چندین حصار و آمده شااد
 بناي کفر فکنده است و کناده از بنیااد«

 (34:1385)فرخی،                         
مصلحتواقع  شعر  نگري،  در  نگري  باطن  جاي  به  ظاهرگرایی  بر  تأکید  و  بینی 

گوییم، تا حدي  استیالیی قدرت می  يزند. آنچه به آن نظریه شاعران این عصر موج می
شود. حفظ و افزایش قدرت به هر شیوه و روشی، مثال  در شعر شاعران درباري دیده می

وقمع و ي ابزاري از مذهب، قلعو خدعه و استفادهاستفاده از خشونت و زور یا فریب  
بی قدرتی  ایجاد  منقاد و مطیعسرکوب مخالفان،  و... مردم    يکردن عامه مالحظه جهت 
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سروده فحواي  به  هاي در  سلجوقی،  و  غزنوي  دربار  دورهمیچشمشعراي  در  ي آید. 
نا که  هرجسلجوقی  و  بهامنی  گردید،  بیشتر  سیاسی  اسماعیلیان،  طوريومرج  ظهور  که 

سلجوق براي  بزرگی  تهدید  و  میخطر  محسوب  عباسی،  خلفاي  و  خواجه یان    شد، 
خویش را    ينامه سیاستو کتاب    یالیی پرداختي قدرت استالملک به تثبیت نظریه نظام

شعر مدحی گسترش یافت و این   ،آورد. در همین دورهدر مبانی حکمرانی به نگارش در
گر  ی، توجیهبنابراین شعر مدح  ؛امر نیز خود سبب بسط تئوري قدرت استیالیی گردید

تحریک   تهییج و  نیز در  و  بوده است  پادشاهان، جهت قدرت و  قدرت سالطین ترک 
ي قدرت از نظر  ماکیاولی را در زمینه  يدر ادامه اندیشه   صالبت بیشتر موثر بوده است. 

استیالیی در    يماکیاولیستی با نظریه   يگذرانیم و سپس وجوه تشابه و تفاوت نظریه می
 یم.  کنی اشعار درباري را بررسی م

 
 قدرت یماکياولی در زمينه  ی اندیشه. 7

 شهریار  به  نصيحت و  ماکياولی . 1.7
امن،  ي نا از نگاه ماکیاولی، شهریار براي برقرارکردن حکومت مطلوب و گذار از جامعه

مالحظه تا حیله و  ها، از زور و قدرت بی برد. این روشکارهاي مختلف را بهباید روش
دربر را  با  میفریب  هم  باید  او  با  گیرد.  هم  و  نماید  تنبیه  را  متمردان  و خشونت،  زور 

و   باشد  تهی  فضیلت  از  اگر  جامعه  کند.  کنترل  را  جامعه  نیرنگ،  و  فریب  از  استفاده 
نظر  تواند مدانسانی نیز می هاي غیرروش  خوي حیوانی به خود گرفته باشد، استفاده از

عطوفت،   شفقت،  محبت،  مانند  صفاتی  ماکیاولی  نظر  از  بهقیّت باشد.  و    د  دینی  امور 
  آن نیستند و در   مردم، متصف به  این علت که بسیاري از  بودن و... خوبند؛ اما بهوجدانی

 آورد. نمیبارها نتایج خوبی بهآن  ي همیشگی ازهایی ریاکار هستند، استفادهانسان  ،باطن
ها استفاده نماید و درچه  چه شرایطی از این ویژگی  شهریار باید بداند که در  حال،اینبا

باید چنان قاطعیتی ازعبارتیها را کنار بگذارد. بهشرایطی آن   خود نشان  دیگر، شهریار 
موقع که شرایط ایجاب  دهد که هرگاه خواست، تصمیم خود را بگیرد و درست همان

حرف و  پیمان  قول،  گذشنمود،  نقضته هاي  را  خویش  هماني  همواره کند.  که  گونه 
گوید شهریار  بودن نیز مفید نیست. ماکیاولی میخشونت راهگشا نیست، همیشه خوب

مورد  بودن و نشود، اما اگر جمع بین محبوب باشد تا مورد نفرت مردم، واقع باید مراقب
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قرار بدارند   گرفتنترس  دوست  را  او  اینکه  تا  بترسند  او  از  است  بهتر  نباشد،    ممکن 
انبوه  30: 1388،  پوالديرک.  ) درمیان  باشد،  بافضیلت  همواره  بخواهد  که  شهریاري   )

  اي باشد که درگونه بنابراین، شهریار باید بتواند به  شود؛فضیلت، گرفتار میهاي بیانسان
 ( 185: 1380  ،طاهري )رک.نباشد.  فرد بافضیلتی  فضیلت،عین تمارض به

می  درهمه  گوید:او  بخواهد  در»هرکه  باشد،  پرهیزگار  این  حال  همه  میان 
داشت.   نخواهد  ناکامی  جز  سرنوشتی  شهازاینناپرهیزگاري،  بخواهد  رو  که  ریاري 

باشد  هاي ناپرهیزگاري را بیاموزد و هرجا که نیاز  باید شیوهندهد، میشهریاري را ازکف
با  (79: 1379،  )ماکیاولی  «کاربندد.به باید  را  قدرت  و  روش  پس  به  فنونها  توجه  با    و 

حد، سیاست را چون یک  اقتضائات موقعیتی حفظ نمود. واضح است که ماکیاولی تا چه 
می ازنبرد  قدرت.  کسب  براي  مداوم  نبردي  به  نگرد؛  سیاست  او  »سیاست    معناينظر 
 ( 1373:31، یهشوالرک. )است.  قدرت«

 
 ماکياولی  های اندیشه باب  در  مالحظاتی. 2.7

منظر    است. از  گرایی بنا شدهبر واقع  ،ي سیاست و قدرتماکیاولی در حوزه  هاياندیشه
به  باید  تجربه  او  براساس آنچه  درامور سیاسی  عالم واقع جریان دارند،    پذیر هستند و 

ازنگاه قدرت    کرد.  ماکیاولی  بهنظر  فی خوديباید  و  تحلیل  خود  اینکه  نه   شود؛النفسه 
آموزه اخالقیبرمبناي  یا  الهیاتی  سده آنچنان  ،هاي  در  صورت  که  اروپا  میانی  هاي 

که در آن،   نگرشی است سکوالرقدرت،   بنابراین، نگرش او بهگردد؛ بررسی ،پذیرفتمی
به فقط  حاکمه  جایگزین    قدرت  و  است  وابسته  قرونخود  ناقص  وسطایی    حاکمیت 

است درواقع  (1372:23  جهانبگلو،رک.  )  7.شده  سیاسی  مبتنی    گرایی  ماکیاولی،  نگاه 
رابطه منطق  برحقیقت  نیروهااست  و   ؛(500:  1384،  طباطباییرک.  )  ي  قدرت  یعنی 

  آنجایی که   یابد؛ها معنا میسیاست در تعامل بین افراد و در ارتباط بین وقایع و پدیده
قدرت بر ، بر تأثیر رفتار صاحب  گویدتابعان سخن می  ماکیاولی از اعمال زور و فشار بر

کند،  فریب و غیره بحث می  مذاکره،  کند و آنجایی که از مدارا،تأکید میفرد زیردست  
این امر توجه    ما باید به  نظرگاه ماکیاولی،   دارد. ازنظر دور نمی  شرایط و موقعیت را از

که   میکنیم  زندگی  کنیم  کنیم،چگونه  زندگی  باید  چگونه  اینکه    اشتراوس، رک.  )  نه 
بهایناز  ؛(89:1394 که  کسی  هست  حیث،  بهجاي  میباید  ها  توجه  نابودي    ،کندها  به 
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کرده کمک  تجویزي  ؛  (419:  1373  ،بلومرک.  )  است  خودش  امر  قدرت،  بنابراین، 
بوده است(ها )آنچنان که در سده  دینی نیست  -اخالقی این تصور رایج    ؛ي میانه اروپا 
شود. درواقع، قدرت، هنر اعمال فنون و  می نظرگرفتهعنوان راهبرد یا استراتژي دربلکه به

بسا که این ارمغان آورد. چه  هایی است که بتواند ثبات و نظم را براي جامعه بهاستراتژي
نکته در این است که مذهب نباید  اما    فنون  با مذهب و اخالق نیز سروکار داشه باشد،

وسیلهبه بلکه  گیرد،  قرار  هدف  بدینعنوان  دهد.  افزایش  را  قدرت  باید  که  است   اي 
یعنی داراي روش و استراتژي است و   بلکه تکنیکی است؛  ؛ترتیب، قدرت تبلیغی نیست

است.   قدرت  حفظ  صرفا  آن،  مخا بنابراین  هدف  و  »سرکوب  پارسایی  نمایش  لفین، 
، عدم واگذاري امور سیاست به بخت و تصادف، ایجاد رعب در دل افراد،  يپرهیزگار

گرفتن اصول اخالقی و مذهب درصورت اقتضا و جز آن براي حفظ قدرت، الزم  نادیده
امر سیاست،    گرایانه ماکیاولی به( نگاه واقع: ده و یازده1368  ، )مطهرنیاشود.«  دانسته می

را بر این مهم مصروف کند که شهریار بتواند دولتی  باعث شد که او تمام همت خویش  
هاي خوبی را تولید کند.  اینکه انسان  نه   ؛خوب و متعاقبا شهروندانی خوب ایجاد نماید

مالحظه و حتی خشونت توسط شهریار مورد  بی  قدرتِ  داشت که استفاده از نظرباید در
افزایش   نه  است،  حاکمیت  قدرت  افزایش  جهت  در  ماکیاولی،  شخص  نظر  قدرت 

شهریار و    يبنابراین، قدرت مطلقه  (45-44:  1388  پوالدي،رک.  ).  نام حاکم  خاصی به
تفاوت مطلقه،  خودکامه  حکومت  حکومت  با  حکومتدارد  نوع  این  در  چراکه    ؛ 

بر  منافع شخصی  حال   )خودکامه(  دارد؛  رجحان  عموم  دولت مصلحت  مصلحت  آنکه 
و   عموم  مصلحت  با  است  همگام  همگام  مطلقه،  مطلقه،  حکومت  در  قدرت  افزایش 

ناظر   ماکیاولیستی،  قدرت  تئوري  درواقع  مردم.  امنیت  افزایش  و  جامعه  ثبات  با  است 
چرا و مطلق پادشاه بر امور مدنی و اجتماعی مردم؛ یعنی همان وچوناست بر قدرت بی

ق امنیت  اند. مانند اعمال قدرت درجهت تحق اموري که مردم در اعمال قدرت برآن متفق
ازبین و  اقتصادي  و  بیاجتماعی  قدرت  بردن  غیره.  و  مسکن  اشتغال،  زمینه  در  ثباتی 

مانند مداخله در امور    ؛گیردنمیبرانگیز مردم قرارجهت مداخله در امور مناقشهپادشاه در
مسالمت همزیستی  شرایط  باید  پادشاه  اعتقادي.  و  همهمذهبی  با  آمیز  مردم  اقشار  ي 

ترتیب مردم در امور اعتقادي و شخصی خویش  را فراهم نماید و بدینعقاید گوناگون  
مطلقه قدرت  بنابراین،  استآزادند.  برخوردار  اقتدار  ویژگی  از  شهریار  تا    8ي 
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گردند  ها و تصمیمات حکومتی از جانب اشخاصی صادر میچراکه فرمان  خودکامگی؛ 
ارد. همراه د   یشان بهها نوعی مشروعیت و مقبولیت براي اکه صفات و خصوصیات آن

واقعیت1371:192  ،کوئینتنرک.  ) اصل  بنابر  مصلحت (  و  تئوري  گرایی  در  اندیشی 
گرفتن عنصر استراتژي، حاکم باید به تدبیر امور بپردازد نه  نظرقدرت ماکیاولی و با در
قدرت  کردن و  کردن باشد و نه بیشتر حکومتفکر بهتر حکومتتنبیه عموم و او باید به

 جهت مصلحت عمومی باشد نه منفعت شخصی. حاکم نیز باید در
هایی است  توان گفت تئوري قدرت ماکیاولیستی داراي ویژگیبندي می در یک جمع

تجربه واقعمانند  مصلحتپذیري،  به ،  بینیگرایی،  قدرت  به  حیطهپرداختن  ي  اعنوان 
بهمستقل قدرت  به  توجه  و.،  استراتژي  یا  روش  یک  همه .  ..  عنوان  بینش،  این  ي  در 
توانند ابزارهاي حفظ و افزایش قدرت باشند. اما هدف  هاي اخالقی و مذهبی مینگرش 

 تر از همه، وحدت ملی است. اصلی، نظم، ثبات، امنیت و مهم 
 

 استيالیی در اشعار درباری  یوجوه شباهت مفهوم قدرت ماکياوليستی با  نظریه . 8
 مالحظهبی قدرت و ارعاب خشونت،   از . استفاده1.8

تأکید   از خشونت و صالبت  استفاده  ایجاد فضاي رعب و وحشت و  بر  شاعران درباري 
قوي می  غزنوي،  دربار  مشهور  شاعر  عنصري،  نگاه  از  مقابل  کردند.  در  نیز  اشخاص  ترین 

 گوید: ( هم او  2:1342آید. )رک. عنصري،  می حساب ي ضعیفان به محمود از جمله سلطان 
 ه بد کند چاه کناد؟اام آن را کاااا»گفت

 
 س است عاذاب«ار او بااات شمشیااگف  

 (8)همان:                                       
 گوید:محمود، چنین میف صالبت جنگی و قدرت بازوي سلطانعنصري در وص

 جنگ اندر شود»هرکه با شمشیر تیز او به
 

 هزارش جان باود«جانور بیرون نیاید گر  
 (22)همان:                                   

دالوري،   انوري شاعر ستایشگر دربار سلجوقیان، ممادوحان خاود را باا صافاتی چاون
 گوید:فیروزشاه سلجوقی میکند. وي در مدح عالءالدینجنگاوري و مهابت وصف می

 رزه حرب تو بگیاردااب لااه ت ا»آن را ک
 

 د بر تن او تاار تاوان را«ااای نتناااعیس
 (10:1376)انوري،                          

 سراید: سنجر سلجوقی می در جایی دیگر در مدح سلطان 



 ( 42پياپی) 1398 زمستان، 4ی شماره  ،11 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان  ی مجله  ـــــــــــ  128

 

 تو یک دورهمی گشت که خصاام   »جامه جنگ 
 

 ه ایتام گرفت«اانطفه را در رحم از جمل
 (97)همان:                                 

سلطان  دشمنان  که  است  معتقد  ازعنصري  آینه محمود،  به  او  بیم  از  هندوان،  جمله 
چرانمی آننگرند؛  بر  سلطان  شمشیر  خیال  خود،  دیدن  با  است  ممکن  مستولی  که  ها 

ت که  رحمی و درنتیجه هراسی اس( و آن نیز دلیلش بی159:1342  عنصري،رک.  )گردد  
 صورت در دل مخالفان افکنده است:بدین

 »همی درخت نماند ز بس کاه او ساازد
 

 ازو عااادو را دار و خطیاااب را منبااار«
 (83)همان:                                   

کاه طاوريداناد؛ باهسیستانی نیز محمود غزنوي را داراي مهابات بسایار مایفرخی 
 دشمنانش از او هراسان هستند:

 لشگرشکن محمود کشورگیر کز باایمش »شه 
 

 رخ اعداي او دایم به رنگ زعفاران باشاد«
 (30:1385)فرخی،                             

چرا، به حفظ    چون واه باید با قدرت و حتی خشونتی بیاز نگاه ماکیاولی نیز، پادش 
واقع، براي  درتوان آن را شدت عمل نامید.  و افزایش قدرت دست یابد؛ چیزي که می 

و عمل  شدت  دیگران،  عبرت  و  جامعه  امور  سامان  و  نظم  است.حفظ  رک.  )  اجب 
نماید؛  ( 85:1373  اسکینر، شیر عمل  باید همچون  از قدرت    پادشاه  فراتر  قدرتی  یعنی 

 اطرافیان، نشان دهد تا ترس و هراس را در دل اطرافیان بپراکند. 
 

 امنيت  و  نظم  مخل  افراد برداشتن . ازميان 2.8
وقمع مخالفان مذهبی نیز  برداشتن رقباي خویشاوند، به قلع بر ازمیانعالوه سالطین ترک،

دینی  همت گماردند. این مخالفان، مانع ثبات امور دینی و عاملی جهت ترویج کفر و بی
مبارزه می  آمدند؛ شمارمیبه کفر  با  باید  و دشمنبنابراین، سلطان  مجازات  نمود  به  را  ان 

 گوید: رساند. عنصري در این زمینه میمی
 »چو شاه قصد عدو کرد ورچاه دور باود

 
 ود آردش گرفته اسیر«اااره شاااجل پذی

 (54:1342  )عنصري،                       
 از نظر وي مخالفان و دشمنان باید به شدت عقوبت گردند: 

 هااااات و سینااااادو را پشاااا»بیوبااارد ع
 

 د خدنگ دشمن اوباار«اااو بگشایاااچ
 (33)همان:                                   
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ثبات در جامعه بود که از طریق    صدد آن بود، برقراري نظم ونچه ماکیاولی نیز درآ
آمد. اعتقاد ماکیاولی بر این بود که »فرمانروا باید مخالفان  مطلقه به دست میحاکمیت  

 ( 86:1375  )ماکیاولی،را از میان بردارد تا دوام یابد.«  نظام نو
 
 جنگ  . سياست3.8

دوره ودر  غزنوي  ترکان  حکومت  لشگرکشی  ي  وجود  و  سلجوقی،  مختلف  هاي 
ب  يدهندهنشان  فتوحات گوناگون، مسئلهتوجه سالطین  بوده است. عنصري  ه  ي جنگ 

سل طبع  و  نهاد  اصال  که  است  اسطانمعتقد  شده  آفریده  جنگ  از  رک. ).  محمود 
 : سراید( وي در مورد تمایل سلطان غزنوي به جنگ چنین می 74: 1342، عنصري

 »نه طبع او بشکیبد ز جنگ یاک سااعت
 ز عماار نشاامرد آن روز کاناادرو نکنااد

 

 جارنیازه و خننه دست او ز عناان و ز     
 «بزرگ فتحای یاا نشاکند یکای لشاکر   

 (                                                82)همان:                                  
 گوید:محمود چنین میاي سلطانفرخی در این باب در رث

 ي تو جهاد »همیشه کار تو غزو است و پیشه 
 

 یادار«ازین دوچیز کنی یااد خفتاه گار ب 
 (61:  1385)فرخی،                         

 :گوید  شاه سلجوقیفیروزالدینانوري در وصف جنگندگی عالء
 ان ساایارگان راااااااجا کاسماااا»روز هی

 وه افکند که ؟ کار و فارتااارخنه بر ک
 

 رد روزگاارتاااد ز گاااق یابااادر تت
 «لرزه بر چرخ افکند چه ؟ گیار و دارت

 (                                       39:  1376)انوري،                        
هرجماکی  دوران  در  داشت  عقیده  هم  و اولی  جنگ  سیاست  آشفتگی،  و  ومرج 
نظمی و بحران به سمت ثبات و امنیت باشد.  تواند عامل گذار از بیمی  نکردنمصالحه

جامعه و  در  ناامنی  دچار  که  رفاي  تساهل  و  مدارا  با  شهریار  اگر  است،  تار  پراکندگی 
ط، مهربانی  مرج بیشتر یاري رسانده است. در این شرایونماید، به نابودي خویش و هرج
چرا ندارد؛  مفهومی  صداقت  میاو  از  بدي  و  خوبی  سنجش  معیار  است.  که  رفته  ن 

برون راه  جنگ،  می سیاست  محسوب  بحران  از  دررفت  سیاست  شود.  دواقع،  ر  جنگ 
قانونی براي ایجاد قانون و حکومت قانونی است  چنین شرایطی، در حکم شروعی غیر

 (254: 1392، منسفیلدرک. )
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 سپاه   . تجهيز4.8
سپاهیان   بین  عمدتا  جنگی،  غنایم  است.  بارز  بسیار  به سپاه،  توجه  ترک  میان حاکمان  در 

گوید: »مال و سیم  قالع  می مسعود غزنوي پس از فتح یکی از  شده است. سلطان تقسیم می 
)بیهقی،   آورد.«  باید  پیش  آمد  یافته  آنچه  را بخشیدم سالح  برده لشکر    از   ( 171:  1393و 

 سراید: گونه می محمود، این سیستانی در وصف سپاهیان سلطان روي است که فرخی همین 
 ومااال وقت فتح از بخشش نیکو بودشان ملک » 

 باسااتان بخششی کان دخل شاهان بااودي اناادر  
 

 وقت بزم از خلعات نیکاو بودشاان یادگاار
 خلعتی کان خسروان را بودي اندر روزگاار«

 (                                   57:  1385،)فرخی                            
 :گویدسنجر سلجوقی میسپاه سلطان  انوري در وصف

 بارزان سپاهتااغ ماااااه ز تیااااا»ورچ
 

 «خاون مباارزانش عجاین اساتسنگ به  
 (88:  1376،)انوري                           

نیز   باید سپاه مجهز شود و آرایش و    براياز نظرگاه ماکیاولی  نیل به هدف جنگ، 
آن جنگی  مد ابزار  بهتر  ها،  خوب  قوانین  از  را  خوب  سپاه  ماکیاولی،  گیرد.  قرار  نظر 

واقع، با وجود سپاه نیرومند و مجهز است  ؛ در(76:  1385نژاد،  دانست )رک. ابراهیمیمی
می تبعیت  شهریار  از  مردم  اهمیتکنندکه  با  ماکیاولی  نیز  .  و  مجهز  سپاه  به  دادن 

تر شد و به حکومت طبیعی دانایان  گرایی در امر سیاست نزدیک افزارها، به واقعیتجنگ
، با  که زین پس، قدرت سیاسیحکومت الهی پاپ خاتمه بخشید؛ چرا و فیلسوفان و نیز  

 شده است نه با تبلیغ. تاکتیک )فن و روش( اداره می 
 

 مذهب  از ابزاری  . استفاده5.8
حفظ    برايحکمرانی سالطین غزنوي و سلجوقی، مذهب البته عاملی اساسی    يدر دوره

، که به ظاهر آن هاو افزایش قدرت بوده است. درواقع، از ابزارهاي اساسی حکومت آن
به میرا  معرفی  هدف  بهکردندعنوان  بود.  تسنن  رسمی  مذهب  سیاست  عبارتی،  دیگر، 

دین، قرار    يدشمنان، در راستاي تقویت بنیهبردن  بینچرا و از  چون وجنگ و قدرت بی
 گوید: محمود میمدح سلطانگرفته است. عنصري در ضمن می

 کی بود ایمان او همداستان که اندر جهان »
 

 «اي کفران بوداي بدعت شود یا نقطهذره
 ( 23:1342)عنصري،                        
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 ین محمدي شده است: محمود، سبب تقویت داز نگاه عنصري، قدرت سلطان
 ز استاااتی دو چیاامحمد را بدین گی»

 ود و جااهشاااف محماابدین گیتی ک
 

 ن دو برابارااااتی دو با ایاادان گیااااب
 د و کاوثر«ااای لواي حمااادان گیتاااب

 (58)همان:                                  
 نماید:توصیف میوي قدرت سیاسی و مذهبی سلطان غزنوي را این گونه 

 ده بوديااون زناااار اکناااااگر پیغمب»
 زه اواااااار نیااااااان بااااابجاي پرنی

 

 زدان داوراااارت یااااام و نصاااابه ن
پیماااابر بربساااتی   «رداي خویااااش 

 ()همان                                       
 کند:خدا معرفی می  يسنجر سلجوقی را سایهسلطان  انوري،

 داي کاه دیان رااااخ  ياي بسزا ساایه»
 

 سایه چترت هزار حصن حصین اسات«
 (87:1376)انوري،                         

شدن شریعت رسمی، جایی براي سایر ادیان و مذاهب باقی نماند.  در مقابل گسترده
  کنند که با وجود سلطانجهت ترسایان لباس سوگواران بر تن می ازآن  گوید،فرخی می

پروري ( فرخی در دین1:1385فرخی،  رک.ها به تباهی گراییده است. )نمحمود، دین آ
 دهد:سلطان غزنوي، داد سخن می

پرور دین  محمود  ملک  پیغمبر  دین   »قوام 
 

 ملک سیما« و ملک فعل و ملک سیرت ملک سهم 
 )همان(                                             

بدینتو البته  مذهب،  به  ماکیاولی  وسیلهجه  باید  مذهب  که  است  باشد  صورت  اي 
به    ،واقع ارزشی که ماکیاولی براي مذهب قائل استرسیدن به افزایش قدرت. در  براي

حیث، مذهب  براي حکومت و قدرت انجام دهد. ازاینتواند  خاطر خدمتی است که می 
 ( 476:1362 فاستر،رک. ) هاي نظام.موثري است جهت تسهیل و تکمیل هدف ابزار  
 

 ی استيالیی در دوران غزنوی و سلجوقی. تفاوت مفهوم ماکياوليستی قدرت با نظریه9
نه    سالطین ترک غزنوي و سلجوقی، سیاست در معناي  يدر دوره و  بوده است  تنبیه 

قلع اوتدبیر.  از  بسیاري  اقمع  گواه  مردم،  به قشار  سیاست  اینکه  ضمن  است.  نکته    ین 
فی  هدفی  نظرعنوان  در  مستقل  و  نمیالنفسه  مذهب،  گرفته  امور  راستاي  در  بلکه  شد؛ 

شد. حفظ مذهب نیز درجهت منافع شخصی حاکمان  خصوصا مذهب رسمی تعبیه می
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می نهقرار  بنابراین،  نمیگرفت؛  مذهب  وحدتتنها  عاملی  بهتوانست  آید،  حساببخش 
می  مردم  آحاد  بین  اختالف  سبب  بدینبلکه  مصلحتشد.  از  آنچه  و ترتیب،  بینی 

گرایی در بین حاکمان ترک به دست آمد، چیزي نبود که بتوان از آن مفهوم وحدت  واقع
 شود. ملی را استنباط کرد؛ بلکه از آن مفهوم منفعت شخصی و جناحی دریافت می

بدین  هایی استوار بود تا  اما اساس تئوري قدرت ماکیاولیستی، بر تدبیر و استراتژي 
الزمهآویزدست نماید.  تبدیل  نظم  و  ثبات  شرایط  به  را  ایتالیا  بحرانی  اوضاع  آن،   ي، 

رچگی را در جامعه  ظهور یک قدرت بالمنازع به نام شهریار بود تا بتواند اتحاد و یکپا
و دو کند  آمد،  دستگی  مستقر  به دست  نظریه  این  از  آنچه  بردارد.  میان  از  را  و شقوق 

قرون وسطایی به حکومت متمرکز لیبرالی بود که در    يتبدیل حکومت ناقص و پراکنده
راه گذار به سمت    واقع باید پذیرفت که حکومت مطلقه،گرفت. در هاي بعد شکل  سده

نظر ماکیاولی، در حکم  مد   ( و حکومت مطلقه32:1394 زاده،لیبرالیسم است )رک. نقیب
گذار از حکومت فئودالی به حکومت متمرکز بوده است. از دید ماکیاولی و سپس سایر  

اي مستقل از امور دیگر، اعم از دینی و عنوان حیطه متفکران عصر مدرن، سیاست باید به
نتیجه حکومت باید امري تأسیسی، متمرکز و تام باشد و نه  دد و دراخالقی بررسی گر

 صورت پراکنده و ناقص اداره شود.نیز نباید بهطبیعی یا الهی و 
نظریه  مجراي  از  که  بود  بزرگ  تحولی  مهم،  پذیرفت.    ياین  صورت  ماکیاولی 

ثبا  يدغدغه و  وحدت  بنابراین  ماکیاولی،  است؛  جامعه  قدرت  ت  افزایش  و  حفظ 
الزم می راستا  این  در  را  اینکه صرفا حفظ شخص  حاکمیت  نه  نام  داند،  به  را  خاصی 

در دورهآنحال   حاکم در نظر گیرد. صدد حفظ ي غزنویان و سلجوقیان، حاکمان درکه 
بوده خودي  نزدیکان  سرکوبی  حتی  و  خویش  به  قدرت  ماکیاولی  مطلوب  شهریار  اند. 

رصدد  اخالقی کاري ندارد، بلکه د  وجدانی و  -امور شخصی مردم، اعم از امور مذهبی
-ت در راستاي اموري است که مناقشهدیگر، قدر عبارتیاست؛ به افزایش قدرت سیاسی  

مانند افزایش قدرت در جهت ثبات اجتماعی و   ؛پذیرندبرانگیز نیستند و مردم آن را می
جامعه مستقیما  درحالی  .اقتصادي  قدرت  ایران،  در  ترک  سالطین  عهد  در  امور    که 

اند و این  ش نیز آزاد نبودهگرفت و مردم در امور مذهبی خوی میشخصی مردم را دربر
 هاي بسیار بود.  خود سبب نارضایتی
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بنابراین سالطین ترک غزنوي و سلجوقی، داراي مشروعیت و به اصطالح سیاسی،    
می  نبودند.  مردم  نزد  در  »اقتدار«  ویژگی  حاکمیتی  داراي  را  ترکان  این  حاکمیت  توان 

کامال   که  خواند  مطلقخودکامه  حاکمیت  از  است  مطلقه  متمایز  حاکمیت  چراکه  ه؛ 
ددر خودکامه،  حاکمیت  ولی  است  ملی  وحدت  و  ثبات  ایجاد  منافع  صدد  جهت  ر 

می گام  گروهی  و  درشخصی  همهنهد.  مانند    يواقع،  ماکیاولیستی،  قدرت  عناصر 
روش و...  مذهب  از  استفاده  و  ارعاب  و  جهت  خشونت  در  باید  که  بودند  هایی 

می اعمال  کشور  وحدت  و  این    ،دشدنیکپارچگی  از  سلجوقی  و  غزنوي  حاکمان  اما 
جستند.  ها در راستاي نیل به منافع خویش مانند گردآوردن مال و ثروت سود میروش

تحوالت مهمی نشد. مردم خود در سرنگونی    موجدبه همین دلیل این تئوري قدرت،  
به  حکومت بوده  دستها  موثر  دیگر  ضمن   اند.اقوام  در  خویش  تاریخ  در  بیهقی 

هاي  ، از بیدادگرياز درباریان مسعود غزنوي دارد  وگویی که با بومنصور مستوفی،گفت
می سخن  خراسان،  عامل  و»سوري«  نارضایتی  موجبات  که  را    گوید  خراسانیان  خشم 

گوید که سلجوقیان با تأیید مردم خراسان بر مسعود غزنوي پیروز  فراهم آورده بود و می
( این638:1393  بیهقی،رک.  شدند  و  از  (  مردم  نارضایتی  بر  واضحی  دلیل  خود   ،
 هاي خودکامه بوده است. حکومت

 
 گيری نتيجه.  10

  داشته   تريبازتاب وسیع  استیالیی  يسلجوقی، نظریه  و  غزنوي  ترکان  يسیطره  دوران  در
سلجوقی  غزنوي   ترکان.  است مذهب   تأسی   با  و    آرمان   فداي   را  مصلحت  تسنن،  از 
  دوران  در  آنکه  حال   اند؛اندیشیده می  نظام  عملکرد  و   کارآمدي  به  و  کردندنمی

  جایگزین   منطق،  و  حقیقت، علم  به  توجه  بویه،وآل   سامانیان  مانند  ایرانی،  هايحکومت
  پیشبرد  شود،می   مالحظه  درباري  اشعار  در  که  گونههمان.  است  بوده  مطلق  گراییعمل

سالطین  همت  اساس  نظام،  اهداف  و  مصلحت نظریه   .است  بوده  ترک   این    يبین 
آن ماکیاولیستی  مفهوم  و  سلجوقی  و  غزنوي  دوران  در  قدرت  هایی  شباهت  ،استیالیی 

می امادیده  است؛  شود.  مشهودتر  نظریه  دو  این  بین  موجود    قدرت   ينظریه   تفاوت 
  استیالیی   ينظریه   آنکهحال   است؛  مردم  و  جامعه  امور  پیشبرد   جهت  در  ماکیاولیستی

و سلجوقی،  حکومت   ي دوره  در  قدرت  غزنوي    عمل   شخصی  منافع   جهت  در  ترکان 
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  مصلحت   به   ماکیاولیستی   ي نظریه   در   گرایی مصلحت .  ندارد   توجهی   مردم   امور   به   و   کند می 
 . آمیزد درمی   شخصی   مصالح   با   استیالیی   ي در نظریه   ولی   شود، می   منجر   عمومی 

 
 ها یادداشت

 ،بعد  صفویه به  يهاي سیاسی در بین متفکران شیعی از دورهداشت که اندیشهالبته باید توجه  .1
آرمان واقعاز  به  و  گرفت  فاصله  زمان،گرایی  آن  تا  کرد.  پیدا  سوق  دانستن  غصبی  نگري 
موجود،حکومت  اندیشه  هاي  در  يمحور  بود.    تشیع  سیاسی  امر  به  قدرتنگرش  با  یابی  اما 

صفویان،  اندیشه به  مطلق  شیعیان    يتدریج  سیر  بهغالب  سمتی  از  همان  پیش  که  آن    نمود 
  یعنی جداکردن امور عرفی از امور شرعی و قائل  بود؛اهل سنت آن را سپري نموده  ياندیشه

 ( 1387:39 پوالدي،ي سیاسی و دینی. )رک. دو حوزهشدن به

مستقل    يصورت حوزهي سیاسی در اسالم، برخالف غرب، بهباید در نظر داشت که اندیشه .  2
چهارچوب مباحث فقهی و    معرفتی نبوده است و بیشتر آرا و عقاید متفکران مسلمان را باید در

سیاسی در نزد ایرانیان قرن چهارم نیز در تنافی    يوجو کرد. حتی مباحث فلسفهکالمی جست 
 ، بلکه تأییدي عقالنی بر آن است.گیردبا مبانی شرعی قرار نمی 

درنظر3 باید  البته  گرایشداشت  .  سامانی،  شاهان  برخی  داشتهکه  اسماعیلی  و  باطنی  اند.  هاي 
سبب او از تخت  گرانی قشریان بود و احتماال بدینگري، موجب ناحمد به باطنیتمایالت نصر

 ( 127: 1389سلطنت کناره گرفت. )رک. طباطبایی، 
است و با  صعود معرفتی و عقلی رسیده    يبه باالترین مرحله  شاه کسی است که-. فیلسوف4

یا   ارتباط است و بدینعقل فعال  کیهانی در  یستگی رهبري جامعه اسالمی را ترتیب، شاعقل 
شاه همانند شاه آرمانی ایران باستان که داراي فره ایزدي است و امام   _واقع، فیلسوفدارد. در

هان  که با نظم ج   است هاي زمان خویش  ترین انسانشیعی که از الهام برخوردار است، از فاضل
 ( 76:1387  پوالدي،رک. ) هستی پیوند دارد.

سیاسی، حقیقت و ماهیت قدرت سیاسی مورد توجه است تا راهی براي اصالح    يدر فلسفه  .5
واقع، هدف اصلی فیلسوف سیاسی، معرفی  ي فاضله ترسیم شود. درقدرت و رسیدن به مدینه

فاضله( با شناخت درست از ماهیت قدرت سیاسی    يبهترین شکل حکومت یا جامعه )مدینه
فلسفه در  ياست.  بهسیاسی  غیرمطلوب  وضع  از  را  جامعه  تا  است  وضع   آورددرصدد  به  و 

 ( 47-1: 1373اشتراوس،رک. سیاسی  يبراي فلسفه) آرمانی و مطلوب برساند.
شتباه گرفت؛ چرا  نباید نظام استبدادي دوران غزنوي و خصوصا سلجوقی را با نظام فئودالی ا. 6

است  از حکومت  مستقل  قدرتی  داراي  )فئودال(،  زمین  مالک  یا  ارباب  فئودالی،  نظام  در    ؛ که 
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گونه  تواند پابرجا باشد. همانچنان می یا کاهش قدرت حکومت، همبنابراین پس از سرنگونی  
ایران،   که در قرون وسطی اروپا و در طی چندین قرن برقرار بوده است. اما در نظام استبدادي

کرد،  گاه که اراده می ابسته به حکومت بودند و حاکم، هرداران سلجوقی، کامال وو اقطاع  مالکان
رفت. ها نیز از بین میو با سرنگونی حکومت، قدرت آن  ها سلب مالکیت کندتوانست از آنمی

 (353 -352: 1391)رک. کاتوزیان، 
 نداشتن ه مذهب بوده، پراکندگی و انسجامبر اینکه حکومت وابسته ب. در قرون وسطی عالوه7

فرمانده و  را حاکم  پادشاهان خود  از سویی  است.  داشته  نظام سیاسی وجود  در  اصلی    ينیز 
دخالت    يعنوان رهبر معنوي مردم، به خود اجازهها بهدانستند و ازسویی دیگر، پاپجامعه می

امور سیاسی را می بر  نظارت  اما در  و  به  ي حاکمیت دورهدادند.  با توجه  شدن  نهادینه  مدرن، 
اند.  حتی پاپ، مطیع آن بوده  ،کرده است و همهحکومت، یک حاکم یا یک شاه حکومت می

. )رک.  گذشته، جاي خود را به نظامی متمرکز داد  يشدهبدین ترتیب، نظام دواربابی و تقسیم
   (     71:1373 شوالیه،

گفته    .8 مشروع  قدرت  به  خواستهمیاقتدار  با  مطابق  که  قدرتی  ارزششود؛  و  تابعان ها  هاي 
دیگر در اقتدار، توجیه و عبارتی  ها است. به گردد و این نوع قدرت مورد رضایت آناعمال می

قدرت به حکم    سطح دولت،دهد. در  استداللی نهفته است که آن را مورد پذیرش مردم قرار می
سنتی  بودن،قانونی و  هممتداول  با  راهبودن،  وبودن  میمذهب  تبدیل  اقتدار  به   ...( رک.  شود. 

 ( 33:1381 بشیریه،
 

 منابع 
ابراهیمی  مهدي  نژاد،ابراهیمی     هاياندیشه  تطبیقیبررسی    .(1385.)غالمرضا  نژاد،و 

 .پلک تهران: .ماکیاولیستیاسالمی و مدیریت  مدیریت   در سیاسی

 . طرح نو تهران: اهلل فوالدوند،عزت  يترجمه .ماکیاولی .(1373کوئنتین.) اسکینر،

لئو سیاسیفلسفه   .(1373).اشتراوس،   : تهران  رجایی،  فرهنگ  ي ترجمه  .چیست؟  ي 
 .وفرهنگیعلمی

، 1ي شماره،  1  سال  ،نامهسیاست  »ماکیاولی و ادبیات کالسیک«.  .(1394)ــــــــــــــــــــ.  
 .97-86صص

 رضوي، مدرس  تقی محمد   کوشش به،  1ج  .اشعاردیوان  . (1376محمد.)بنعلی  انوري،
 . علمی وفرهنگی تهران:
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  تهران:  حسن انوشه،   يترجمه،  2و1. جتاریخ غزنویان  .(1384کلیفورد.)باسورث، ادموند
 . امیرکبیر

اسماعیلیان  .(1346آ.ي.)  برتلس، و  آرین  يترجمه  .ناصرخسرو  بنیاد    تهران:  ،پوریحیی 
 .فرهنگ ایران

هگل  .(1379ج.و.مازلیش.)  برونفسکی، تا  لئوناردو  از  غرب  در  فکري  روش    .سنت 
 . آگه تهران:  لیال سازگار، يترجمه

نظري(  .(1381حسین.)  بشیریه، دانش سیاسی)مبانی علم سیاست  نگاه    تهران:  .آموزش 
 . معاصر

 .آران تهران: احمد تدین،  يترجمه  .سیاسیهاي نظام نظریه .(1373تی.)ویلیام بلوم،

بیهقی  .( 1393حسین.)بنمحمد  بیهقی، خطیببه.  تاریخ  خلیل   : تهران  رهبر،کوشش 
 . مهتاب

 . مرکز: تهران .اسالم و ایران در سیاسی  ياندیشه  تاریخ .(1387.)پوالدي، کمال 
 تهران:  (.ماکیاولی تا مارکساز  )  غرب  تاریخ اندیشه سیاسی در  .(1388)ــــــــــــــــــــ  

 .مرکز

 . مرکز تهران: .رنسانس يماکیاولی و اندیشه .(1372رامین.) جهانبگلو،
سعید.) »اندیشه1389حاتمی،  بیهقی«.    ي(.  تاریخ  و  ادبیاتماکیاولی  شمارهتاریخ    ي، 

 .114-93، صص3/66
سیدحسن.) ماکیاولی«.  1388حسینی)اخالق(،  و  »فارابی  دوره  يآیینه(.  ،  7يمعرفت، 

 173-145صص  19يشماره
ي ماکیاولی و تاریخ بیهقی: نمایی (. »اندیشه1391اصغر.)رحیمی، علی  و  خاتمی، احمد

همانندي و  روزگار  شرایط  همسانی  اندیشهاز  و  سعدي  گفتارهاي  میان  هاي  ها 
 . 73-53، صص 8ي، شماره5ي، دورهنقد زبان و ادبیات خارجی«. ماکیاولی شهریار

جواد ناصر.)  و  دهقانیان،  اخالق1390نیکوبخت،  »نقد  در  (.  نیم  ودمنهکلیلهگرایی   با 
 . 159-133، صص14ي شماره  ،4ي، دورهنقد ادبی هاي ماکیاولی«. نگاهی به اندیشه 

نادري فرشاد،  اندیشه  1390مهدي.)اناري،  بابشریعت،  در  و سیاست  اخالق  »جدال   .)
طوسی«.    خواجه سیاسی  يپژوهشنامهنصیرالدین  سالعلوم  شماره7،    ، صص 1ي، 

87-116 . 
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 .تهران: سخن.  فروشکیمیا مفلس .(1394)محمدرضا. کدکنی،شفیعی

  لیال سازگار،   يترجمه  .آثار بزرگ سیاسی از ماکیاولی تا هیتلر  .(1373ژاک.)ژان،  شوالیه
 . مرکز نشر دانشگاهی :تهران

 . تهران: امیرکبیر .تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی .(1336اهلل.)ذبیح ،صفا

 . تهران: قومس. هاي سیاسی در غربتاریخ اندیشه(. 1380طاهري، ابوالقاسم.)

 و   قدیم  جدال :  اروپا  در  جدید   سیاسی  ياندیشه   تاریخ(.  1384).جوادسید  طباطبایی،
 . معاصر نگاه: تهران  ،1بخش. جدید

 .تهران: امیرکبیر  .زوال اندیشه سیاسی در ایران .(1389.)ـــــــــــــــــــــــــــ

. ایران  فرهنگی  تداوم  در  طوسی،گفتار  الملک نظام خواجه(.  1392.)ـــــــــــــــــــــــــــ
 . خرد مینوي: تهران

حسن  بلخی،  عنصري اشعار  .(1342احمد.)بنابوالقاسم  محمد  به  .دیوان  کوشش 
 .سنایی تهران:  دبیرسیاقی،

اندیشه   .(1362مایکل.)  فاستر، شیخ  يترجمه  .سیاسی  يخداوندان    االسالمی،جواد 
 .امیرکبیر :تهران

اشعار  .(1385)  جولوغ.بنعلی  سیستانی،فرخی دبیرسیاقی، به  .دیوان  محمد    کوشش 
 .تهران: زوار

 .نی :تهران  .اسالم  در مشروعیت و قدرت، دانش .(1378)فیرحی، داوود. 
 .دانشگاه مفید قم: .تاریخ تحول دولت در اسالم .(1388.)ـــــــــــــــــــ

ایراناندیشه  .(1388حاتم.)  قادري، و  اسالم  در  سیاسی  و   تهران:  .هاي  مطالعه   سازمان 
 .تدوین کتب علوم انسانی

) قاضی حسن.  بهنگاهی    (. 1393مرادي،  ایرانی  اجمالی  فرهنگ  زرین     تهران:  .عصر 
 .کتاب آمه

تا دوره  ایرانیان  .(1391همایون.)  کاتوزیان، باستان  حسین    ي ترجمه  .(معاصر  ي)دوران 
 . مرکز تهران: شهیدي،

در  .(1375جوئل.)  کرمر، فرهنگی  آل   احیاي  حناییمحمد  يترجمه  .بویهعهد    سعید 
 .مرکز نشر دانشگاهی تهران: کاشانی،

 .تهران: المهدي مرتضی اسعدي،  يترجمه .سیاسی يفلسفه  .(1371آنتونی.) کوئینتن،
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عباس صالحی و  سید  يترجمه  .دولت و حکومت در اسالم  .(1374اي.کی.اس.)  لمبتون،
 . عروج تهران: فقیهی،محمدمهدي  

 .مرکز تهران: شایگان،داریوش يترجمه .شهریار .(1375نیکولو.) ماکیاولی،
 تهران: خوارزمی.   حسن لطفی،ي محمد. ترجمهگفتارها (.1394)اااااااااااااا.

 .نویسنده نشر  تهران:  .انسان و حکومت قدرت،. (1368مهدي.) مطهرنیا،

»آغاز  (1392هاروي.)  منسفیلد، قانونغیر.  حکومت  برمقدمه،  قانونی  شهریار    اي 
 .262-251  صص ،33يشماره  ،4، سال مهرنامه ي زانیار ابراهیمی،ترجمه .«ماکیاولی

ابوبکر  مدرسبه  .بخاراتاریخ.  (1363محمد.)نرخشی،  محمدتقی   تهران:   ،رضويکوشش 
 . توس

خواهی«..  (1394احمد.)  زاده،نقیب آزادي    ،1ي شماره  ،1سال  ،نامهسیاست  »فقر 
 .35-27صص

 
 


